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1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022 םיריחמה תיירפס
דף מס':     002 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

םימ תשר םיטקיורפ 10 הנבמ
.םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

.ם י מ  י ו ו ק  ע ו צ י ב ל  ם י ט ק י י ו ר פ  75 ק ר פ     
    
0.75 ק ר פ  ת ת  00.75 ק ר פ  ת ת     
    
תורעה    
    
  .יטרדנטס טרפ יפל עקרקה יגוס לכב םימ יווקל הביצח וא/ו הריפח  
ךותיח ,םוהת ימ תביאש ,ןופיד ,ךומית ,רודיג ,שושיג ,תללוכ הריפחה    
שומיש ,אוהש גוס לכמ ,ףוצירו םיטלפסא קורפ ללוכ ,קסידב םיטלפסא    
,הרקב יאתל הריפח תבחרה ,דבלב םיידיב םימיוסמ תומוקמבו דבכ ילכב    
,תוריק ללוכ ,עקרקל תחתמו לעמ םיאצמנה ,םילושכמה לכ תריבש    
'וכו הפש ינבא ,תויעלס ,ןבא תוריק ,םיכמות תוריק ,תורוק ,םיחטשמ    
.תרנצ תרבעהל ךרוצה יפל תוריקב חודיק ללוכ ,הרזחב םנוקיתו    
    
טנמצ טלמ ימינפ יופיצ ,הדלפמ םימ יווק תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא    
'מ 02.21 רוניצ לכ ךרוא . יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ ץוח תפיטעו    
לעמ ללוכ ,רוניצה לכ ךרואל םייופיצה לכ ןוקית ,ילמשח ךותיר י"ע םרוביחו    
תוארוה י"פע ,םירזיבאה רתיו תומאתהה ,תוינפתה רתי יופיצ ,םיכותירה    
,יתשורח ןוטב םינפ יופיצ םע ,ךותירה ירזיבא לכ תקפסא ללוכ ,ןרציה    
םתנקתה תוברל יתשורח יופיצ םע ,'וכו ךותיר ,T ירבעמ ,םיפקז ,תותשק    
.רזוח יולימו רוניצל ביבסמ לוח תפיטע ,דופיר ללוכ ריחמה .וקה ךרואל    
    
.רשואמ הכיפש רתאל ,תומירעו הריפח יפדוע יוניפ םיללוכ הדיחיה יריחמ    
    
םימרוגו הרטשמה עבקתש תועשב עצובת ,שיבכ תייצחב תולעת תריפח    
האצותכ ,ישילש דצל םרגיש קזנ לכל ,ידיחי יארחא היהי ןלבקה .םירחא    
לגר יכלוהל רבעמ תרדסה םיללוכ הדיחיה יריחמ .וז הדובעמ    
    
.חקפמה רושיא אלל ,הקמעה / יאוות יונישמ האצותכ תפסות םלושת אל    
    
,ךרוצה יפל תונוישר תאצוה ,םינושה הדיחיה יריחמב לולכל ןלבקה לע    
,תויושרה תושירדב הדימע ,ומעטמ סדנהמ י"ע העונת ירדסה תפמ תנכה    
תרדסה ,דיגאתו תימוקמ הצעומ/הייריע ,תירוביצ הרובחת ,הרטשמ    
,אוהש גוס לכמ ,שרדנה תוחיטבה דויצ לכ תבצה ,לגר יכלוהל רבעמ    
.תויחנהל םאתהב ,הלילבו םויב ,ץח תלגע תוברל    
    
,תויושר לש םיחקפו העונתה תנווכהל םירטוש תקסעה רובע םימולשת    
רושיאב היהי דיגאתה בויח .דיגאתה לע 05% -ו ןלבקה לע 05% וקלחתי    
אלל היהי בויחה .הדובעה ןמויב םושירו סמ תינובשח תגצה דגנכו חקפמה    
.ינלבק חוור תפסות    
    
היצנירולכ עוציבו וקה תפיטש תא ,םינושה 'חיה יריחמב לולכל ,ןלבקה לע    
תרבעה תוברל ,ךמסומ םרוג ידי לע ,תונקתב תויחנהה י"פע ,יוטיחל    
.תואירבה דרשמלו דיגאתל הדועת    
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תקידב עוציב תוברל תושרדנה תוקידבה לכ עוציב םיללוכ הדיחיה יריחמ    
תקידב עוציב ,הבאשמהו םירזיבאה לכ ללוכ ,'מטא 21-ב ,וקב ץחל    
ללוכ 4" לעמש םירטקב םיווקל ואדיו םוליצ עוציבו םיכותירל היפרגוידר    
.םוליצ ח"וד תקפה    
    
ללכ לש דמ-זא תדידמ עוציב תא ותעצה יריחמב לולכל ןלבקה לע    
הדובעה ,חותיפה תודובע תוברל יאוותה ךרואל תועצובמה תודובעה    
ללוכ ,הדובעה ףוסבו עוציבה ךלהמב ,עוציב ינפל ןומיסו הדידמ תללוכ    
ןתינש ךכ עצובי טוטרשה .תיטנגמ הידמ תרבעהו םיינועבצ םיטס 3 תשגה    
.SIG הנוממ רושיא תלבקו SIG-ה תכרעמב תופמה תא טולקל היהי    
    
.ם י מ  י ו ו ק  ת ח נ ה  10.75 ק ר פ  ת ת     
    
טנמצ טלמ םינפ יופיצ םע ,מ"מ 56.3 ןפוד יבוע ,2" רטוקב הדלפ תורוניצ   57.01.0010
תוברל ,ע"ש וא "CPA-3" תמגוד יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ ץוח יופיצו    

   160.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,םיחפס רטמ   
    

   190.00 23/5" ןפוד יבוע ,3" רטוקב הדלפ תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0011
    

   235.00 23/5" ןפוד יבוע ,4" רטוקב הדלפ תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0012
    

   290.00 23/5" ןפוד יבוע ,6" רטוקב הדלפ תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0013
    

   360.00 23/5" ןפוד יבוע ,8" רטוקב הדלפ תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0014
    

   450.00 61/3" ןפוד יבוע ,01" רטוקב הדלפ תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0015
    

   510.00 61/3" ןפוד יבוע ,21" רטוקב הדלפ תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0016
    

   610.00 61/3" ןפוד יבוע ,41" רטוקב הדלפ תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0017
    

   710.00 61/3" ןפוד יבוע ,61" רטוקב הדלפ תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0018
    
  ****************************  
    
יופיצו טנמצ טלמ םינפ יופיצ םע ,23/5" ןפוד יבוע ,3" רטוקב הדלפ תורוניצ   57.01.0020
תרצות "4 וירט" תמגוד מ"מ 4 יבועב  יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ ץוח    

   205.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,םיחפס תוברל ,ע"ש וא "ןוכיתה חרזמה תורוניצ" רטמ   
    

   250.00 23/5" ןפוד יבוע ,4" רטוקב הדלפ תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0021
    

   320.00 23/5" ןפוד יבוע ,6" רטוקב הדלפ תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0022
    

   400.00 23/5" ןפוד יבוע ,8" רטוקב הדלפ תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0023
    

   510.00 61/3" ןפוד יבוע ,01" רטוקב הדלפ תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0024
    

   645.00 61/3" ןפוד יבוע ,21" רטוקב הדלפ תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0025
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ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   770.00 61/3" ןפוד יבוע ,41" רטוקב הדלפ תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0026
    

   820.00 61/3" ןפוד יבוע ,61" רטוקב הדלפ תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0027
    
  ****************************  
    
,2" רטוקב ,הדלפ תורוניצ תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא ,הביצח / הריפח   57.01.0030
תלת לוחש ןליתאילופ ץוח יופיצ ,טנמצ טלמ םינפ יופיצ ,מ"מ 56.3 .ד.ע    
תוברל ,ע"ש וא "CPA-4" תמגוד ,סוחד ןוטבמ תינוציח הפיטעו יתבכש    

   180.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,םיחפס רטמ   
    

   230.00 23/5" ןפוד יבוע ,3" רטוקב הדלפ תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0031
    

   280.00 23/5" ןפוד יבוע ,4" רטוקב הדלפ תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0032
    

   360.00 23/5" ןפוד יבוע ,6" רטוקב הדלפ תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0033
    

   455.00 23/5" ןפוד יבוע ,8" רטוקב הדלפ תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0034
    

   550.00 61/3" ןפוד יבוע ,01" רטוקב הדלפ תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0035
    

   680.00 61/3" ןפוד יבוע ,21" רטוקב הדלפ תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0036
    

   750.00 61/3" ןפוד יבוע ,41" רטוקב הדלפ תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0037
    

   850.00 61/3" ןפוד יבוע ,61" רטוקב הדלפ תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0038
    
  ****************************  
    
,4/3" רטוקב ,תורוניצ תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא ,הביצח / הריפח   57.01.0045

    95.00 .'מ 03.0 עצוממ קמועב ,א"מ 6 לש ךרואב ,CPA ינוציח יופיצ ללוכ ,לוידקס רטמ   
    

   105.00 .'מ 03.0 עצוממ קמועב ,1" רטוקב תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0046
    

   125.00 .'מ 07.0 עצוממ קמועב  ,1½" רטוקב ,תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0047
    

   145.00 .'מ 07.0 עצוממ קמועב ,2" רטוקב תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0048
    
  ****************************  
    
בלוצמ ןליתאילופמ תורוניצ תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא ,הביצח / הריפח   57.01.0055
03.0 עצוממ קמועב ,42 גרד ,מ"מ 52 רטוקב ,ע"ש וא "לוגסקפ" תמגוד    

    75.00 .'מ רטמ   
    

    90.00 .42 גרד ,מ"מ 23 רטוקב תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0056
    
  ****************************  
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ןומיס טרס תחנהו הקפסא ללוכ עקרקב םיחנומ ןליתאילופ תורוניצ יריחמ    
21.0 לש יבועבו מ"ס 51 לש בחורב ,תרפוע לוטנו רזוחממ אל ןליתאילופמ    
.וקה יוהיזל ,613 הטסורינמ תכתמ יטוח 2 םירוזש ויהי וכותבו מ"מ    
    
בלוצמ ןליתאילופמ תורוניצ תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא ,הביצח / הריפח   57.01.0060
,םיחפס תוברל ,51 גרד ,מ"מ 05 רטוקב ,ע"ש וא "לוגסקפ" תמגוד    

   135.00 .רזוח יולימו ןומיס טרס ,לוח תפיטע רטמ   
    

   145.00 מ"מ 36 רטוקב ,בלוצמ ןליתאילופמ תורוניצ ,ל"נכ רטמ  57.01.0061
    

   170.00 מ"מ 57 רטוקב ,בלוצמ ןליתאילופמ תורוניצ ,ל"נכ רטמ  57.01.0062
    

   205.00 מ"מ 09 רטוקב ,בלוצמ ןליתאילופמ תורוניצ ,ל"נכ רטמ  57.01.0063
    

   225.00 מ"מ 011 רטוקב ,בלוצמ ןליתאילופמ תורוניצ ,ל"נכ רטמ  57.01.0064
    

   360.00 מ"מ 061 רטוקב ,בלוצמ ןליתאילופמ תורוניצ ,ל"נכ רטמ  57.01.0065
    

   505.00 מ"מ 002 רטוקב ,בלוצמ ןליתאילופמ תורוניצ ,ל"נכ רטמ  57.01.0066
    

   620.00 מ"מ 522 רטוקב ,בלוצמ ןליתאילופמ תורוניצ ,ל"נכ רטמ  57.01.0067
    

   790.00 מ"מ 052 רטוקב ,בלוצמ ןליתאילופמ תורוניצ ,ל"נכ רטמ  57.01.0068
    

   970.00 מ"מ 513 רטוקב ,בלוצמ ןליתאילופמ תורוניצ ,ל"נכ רטמ  57.01.0069
    
  ****************************  
    
ןליתאילופמ תורוניצ תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא ,הביצח / הריפח   57.01.0071
  +001-EP 11 61 גרד ,מ"מ 05 רטוקב ,ע"ש וא "סקלפירמ" תמגוד-RDS  

    85.00 .רזוח יולימו ןומיס טרס ,לוח תפיטע ,םיחפס תוברל , רטמ   
    

   105.00 .61 גרד ,מ"מ 36 רטוקב ,EP-001+ ןליתאילופמ תורוניצ ,ל"נכ רטמ  57.01.0072
    

   120.00 .61 גרד ,מ"מ 57 רטוקב ,EP-001+ ןליתאילופמ תורוניצ ,ל"נכ רטמ  57.01.0073
    

   140.00 .61 גרד ,מ"מ 09 רטוקב ,EP-001+ ןליתאילופמ תורוניצ ,ל"נכ רטמ  57.01.0074
    

   165.00 .61 גרד ,מ"מ 011 רטוקב ,EP-001+ ןליתאילופמ תורוניצ ,ל"נכ רטמ  57.01.0075
    

   240.00 .61 גרד ,מ"מ 061 רטוקב ,EP-001+ ןליתאילופמ תורוניצ ,ל"נכ רטמ  57.01.0076
    

   325.00 .61 גרד ,מ"מ 002 רטוקב ,EP-001+ ןליתאילופמ תורוניצ ,ל"נכ רטמ  57.01.0077
    

   390.00 .61 גרד ,מ"מ 522 רטוקב ,EP-001+ ןליתאילופמ תורוניצ ,ל"נכ רטמ  57.01.0078
    

   490.00 .61 גרד ,מ"מ 052 רטוקב ,EP-001+ ןליתאילופמ תורוניצ ,ל"נכ רטמ  57.01.0079
    

   600.00 .61 גרד ,מ"מ 513 רטוקב ,EP-001+ ןליתאילופמ תורוניצ ,ל"נכ רטמ  57.01.0090
    

קובץ: מסגרת 2022   .../006 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     006 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

םימ תשר םיטקיורפ 10 הנבמ
.םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

  **************************  
    
טוחו 01 גרד ,מ"מ 05 רטוקב ,תינמז תיתכתמ לא תרנצ תחנהו תקפסא   57.01.0105
תושרב תראשינ תרנצה תוברל קרופמה רמוחה( ר"ממ 53 ףושח תשוחנ    
םיקותינ ללוכ ,קיטסלפ תרנצ תחנהל םישורדה םירזיבאו )עצבמה ןלבקה    
,תושרדנה תודובעה לכ תא תללוכ הדובעה ,וקה ךרואל םינכרצה רוביחו    
דע וקה תקוזחתו אוהש גוס לכמ םיפקעמו יוליג ,רותיא ,הריפח תוברל    
היהי ינמז וק עוציב( הדובעה םויסב וקה קוריפו עובקה וקה עוציב םויסל    

    55.00 .)ןימזמה לש שארמ בתכב רושיאב רטמ   
    
גרד ,מ"מ 36 רטוקב ךא ,תינמז תיתכתמ לא תרנצ תחנהו הקפסא ל"נכ   57.01.0106

    80.00 10 רטמ   
    
גרד ,מ"מ 011 רטוקב ךא ,תינמז תיתכתמ לא תרנצ תחנהו הקפסא ל"נכ   57.01.0107

   100.00 10 רטמ   
    
,D+02 הפיטעה יבוע  .3"-6" רטוקב ,איהש גוס לכמ ,תרנצל ןוטב תפיטע   57.01.0110

   100.00 .ןויז ללוכ רטמ   
    
D+02 הפיטעה יבוע  .8"-21" רטוקב ,איהש גוס לכמ ,תרנצל ןוטב תפיטע   57.01.0111

   150.00 .ןויז ללוכ , רטמ   
    
הפיטעה יבוע  .41"-61" רטוקב ,איהש גוס לכמ ,תרנצל ןוטב תפיטע   57.01.0112

   220.00 .ןויז ללוכ ,D+02 רטמ   
    
דע רטוקב ,אוהש גוס לכמ ,םימ וק תחנהו הביצח / הריפח רובע תפסות   57.01.0115

    38.00 .םיפסונ קמוע רטמ 5.0 לכ רובע ,)מ"מ 011 דע( 4" רטמ   
    
רטוקב ,אוהש גוס לכמ ,םימ וק תחנהו הביצח / הריפח רובע תפסות   57.01.0116

    44.00 .םיפסונ קמוע רטמ 5.0 לכ רובע ,)מ"מ 061 - מ"מ 002( 8"-6" רטמ   
    
רטוקב ,אוהש גוס לכמ ,םימ וק תחנהו הביצח / הריפח רובע תפסות   57.01.0117

    50.00 .םיפסונ קמוע רטמ 5.0 לכ רובע ,)מ"מ 052 - מ"מ 053( 01"-41" רטמ   
    

   150.00 .6" רטוקב ,הדלפ לוורש ךותב ,וק תחנהו הקפסאל ,תפסות רטמ  57.01.0120
    

   250.00 01"-8" רטוקב ,הדלפ לוורש ךותב ,וק תחנהו הקפסאל ,תפסות רטמ  57.01.0121
    

   363.00 41"-21" רטוקב ,הדלפ לוורש ךותב ,וק תחנהו הקפסאל ,תפסות רטמ  57.01.0122
    
,תיוז תוברל םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכ ,שרגמ רוביחל הנכה    
עוציב ללוכ .קקפב הנכהה הצק תריגסו םילפינ ,תופומ ,תויופעתסה    
תמלשומ הנקתהל תושרדנה תודובעה לכ ללוכ ,תוגרבהו םיכותיר    
תדימב ,תוריקב םיחודיק ,יוסיכו הריפח ללוכ ,תינכתב טרפל םאתהב    
.סוליפו בוציי ,רוביח ,ךרוצה    
    
רטוקב ,רוניצ עטק תקפסא ללוכ ,2" רטוקב ,דדוב שרגמל רוביחל הנכה   57.01.0131
רתי תקפסא ללוכ ,CPA ץוחו ןוטב םינפ 56.3 .ד.ע 'מ 2 דע ךרואב ,2"    

   850.00 .טרפ י"פע,םירזיבאה 'חי   
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 1,100.00 2" רטוקב לופכ שרגמל רוביחל הנכה ךא ,ל"נכ 'חי  57.01.0132
    
.ע ,'מ 2 דע ךרואב ,3" רטוקב , רוניצ עטק תקפסא ללוכ ,3" רטוקב הנכה   57.01.0135
םירזיבאה רתי תקפסא ללוכ ,טרפ י"פע ,CPA ץוחו ןוטב םינפ 23/5 .ד    

 1,300.00 .רוויע ןגואו ןגוא ,תשק ללוכ 'חי   
    

 1,600.00 4" רטוקב ,הנכה ךא ,ל"נכ 'חי  57.01.0136
    

 1,900.00 6" רטוקב ,הנכה ךא ,ל"נכ 'חי  57.01.0137
    

 2,600.00 8" רטוקב ,הנכה ךא ,ל"נכ 'חי  57.01.0138
    

 3,200.00 01" רטוקב ,הנכה ךא ,ל"נכ 'חי  57.01.0139
    
,)ףקז( רוניצ עטק תקפסא ללוכ ,4/3" רטוקב ,תיבל הדידמ תכרעמ   57.01.0140
תקפסא ללוכ ,א"מ 2 דע ,CPA ץוחו ןוטב םינפ ,56.3 .ד.ע ,2" רטוקב    
ללוכ ,א"מ 2 דע ,CPA ףוטע 'ב גרד ,ןוולוגמ ,4/3"-1" רטוקב ,תרנצ    
תויווז ,תויופעתסה ,רטוק ירבעמ תוברל םירזיבאה תנקתהו הקפסא    
םייקה םימה דמ תרבעהו תמייק הדידמ תכרעמ קותינ ללוכ ,םילפינו    
זרב תנקתהו תקפסא תללוכ הדובעה .השדחה תכרעמה לא 4/3" רטוקב    
םאתהב עצובת תכרעמה .ןימזמה י"ע רשואיש ע"ש וא "ביגש" םגד ירודכ    

 1,200.00 .טרפל 'חי   
    

 1,400.00 .2" רטוקב ףקז רוניצ ,1" רטוקב הדידמ תכרעמ ךא ,ל"נכ 'חי  57.01.0141
    

 1,700.00 .2" רטוקב ףקז רוניצ ,1½" רטוקב הדידמ תכרעמ ךא ,ל"נכ 'חי  57.01.0142
    
רטוקב ,)ףקז( רוניצ עטק תקפסא ללוכ ,2" רטוקב ,תיבל הדידמ תכרעמ   57.01.0145
,תרנצ תקפסא ללוכ ,א"מ 2 דע ,CPA ץוחו ןוטב םינפ ,56.3 .ד.ע ,2"    
תנקתהו הקפסא ללוכ ,א"מ 2 דע ,CPA ףוטע 'ב גרד ,ןוולוגמ ,2" רטוקב    
קותינ ללוכ ,םילפינו תויווז ,תויופעתסה ,רטוק ירבעמ תוברל םירזיבאה    
תכרעמה לא 2" רטוקב םייקה םימה דמ תרבעהו תמייק הדידמ תכרעמ    
ע"ש וא "ביגש" םגד ירודכ זרב תנקתהו תקפסא תללוכ הדובעה .השדחה    

 2,100.00 .טרפל םאתהב עצובת תכרעמה .ןימזמה י"ע רשואיש 'חי   
    
ללוכ( 2" רטוקב ,תיבל הדידמ תכרעמב    תפסונ הדידמ תכרעמ לכ רובע   57.01.0150

   670.00 .)רזוח לאו ףוגמ ,םיחפס ,םירזיבא תקפסא 'חי   
    
½1" רטוקב ,תיבל הדידמ תכרעמב   תפסונ הדידמ תכרעמ לכ רובע   57.01.0151

   550.00 .)רזוח לאו ףוגמ ,םיחפס ,םירזיבא תקפסא ללוכ( 'חי   
    
ללוכ( 1" רטוקב ,תיבל הדידמ תכרעמב   תפסונ הדידמ תכרעמ לכ רובע   57.01.0152

   500.00 .)רזוח לאו ףוגמ ,םיחפס ,םירזיבא תקפסא 'חי   
    
4/3" רטוקב ,תיבל הדידמ תכרעמב   תפסונ הדידמ תכרעמ לכ רובע   57.01.0153

   400.00 .)רזוח לאו ףוגמ ,םיחפס ,םירזיבא תקפסא ללוכ( 'חי   
    
  **************************  
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אל רשא( תמייק םימ תדמע לא ,3" רטוקב ,תיבל הדידמ תכרעמ תקתעה   57.01.0160
הדובעה ,םישרדנה םירזיבאה תקפסא ללוכ ,)טקיורפה תרגסמב העצוב    
תומלשב תמייקה הדידמה תכרעמ לכ תרבעהו םיקורפ ,םיקותינ תללוכ    

 1,500.00 .ךרוצה תדימב םירזיבא תמלשה ללוכ שדחה םוקמב שדחמ התנקתהו 'חי   
    

 1,000.00 2" רטוקב ,תיבל הדידמ תכרעמ תקתעה ,ל"נכ 'חי  57.01.0161
    

   600.00 ½1" רטוקב ,תיבל הדידמ תכרעמ תקתעה ,ל"נכ 'חי  57.01.0162
    

   500.00 4/3"-1" רטוקב ,תיבל הדידמ תכרעמ תקתעה ,ל"נכ 'חי  57.01.0163
    
  **************************  
    
,'מטא 61 לש הדובע ץחלל ,הטסורנ ריצ ,רצ זירט ףוגמ תבכרהו הקפסא    
,11 ןוליינ וא ליימא ץוחו םינפ יופיצ ,רשואמ ךרע הווש וא "לאפר" תמגודכ    
.'וכו קוזיח יגרב ,םטא ,םיידגנ םינגוא :ןוגכ םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ    
    

 1,050.00 .2" רטוקב ,זירט ףוגמ תבכרהו הקפסא 'חי  57.01.0171
    

 1,500.00 .3" רטוקב ,זירט ףוגמ תבכרהו הקפסא 'חי  57.01.0172
    

 2,000.00 .4" רטוקב ,זירט ףוגמ תבכרהו הקפסא 'חי  57.01.0173
    

 2,600.00 .6" רטוקב ,זירט ףוגמ תבכרהו הקפסא 'חי  57.01.0174
    

 4,200.00 .8" רטוקב ,זירט ףוגמ תבכרהו הקפסא 'חי  57.01.0175
    

 5,200.00 .01" רטוקב ,זירט ףוגמ תבכרהו הקפסא 'חי  57.01.0176
    

 7,000.00 .21" רטוקב ,זירט ףוגמ תבכרהו הקפסא 'חי  57.01.0177
    
ריצ רצ זירט ףוגמ ללוכ ,"םימ למג" יליע ףוגמ תכרעמ תבכרהו הקפסא    
ךרע הווש וא "לאפר" תאמגודכ ,'מטא 61 לש הדובע ץחלל ,הטסורינ    
דע שרדנה לכ ללוכ ,םינגוא ,תויופעתסה ,תותשק ,תרנצ ללוכ ,רשואמ    
תכרעמה לע טנרדיהו ריווא םותסש( .טרפל םאתהב ,תמלשומ הנקתהל    
.)שרדנה גוסל םאתהב דרפנב ומלושי    
    
יפל ףסונה ףוגמה ריחמ תפסותכ םלושי תכרעמב ףסונ ףוגמ לכ רובע    
51% תפסותב 171.10.75-771.10.75 םיפיעס    
    

 1,700.00 2" רטוקב ,יליע זירט ףוגמ תכרעמ תבכרהו הקפסא ,ל"נכ 'חי  57.01.0182
    

 3,300.00 3" רטוקב ,יליע זירט ףוגמ תכרעמ תבכרהו הקפסא ,ל"נכ 'חי  57.01.0183
    

 4,100.00 4" רטוקב ,יליע זירט ףוגמ תכרעמ תבכרהו הקפסא ,ל"נכ 'חי  57.01.0184
    

 5,800.00 6" רטוקב ,יליע זירט ףוגמ תכרעמ תבכרהו הקפסא ,ל"נכ 'חי  57.01.0185
    

 8,800.00 8" רטוקב ,יליע זירט ףוגמ תכרעמ תבכרהו הקפסא ,ל"נכ 'חי  57.01.0186
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13,700.00 01" רטוקב ,יליע זירט ףוגמ תכרעמ תבכרהו הקפסא ,ל"נכ 'חי  57.01.0187
    

17,800.00 21" רטוקב ,יליע זירט ףוגמ תכרעמ תבכרהו הקפסא ,ל"נכ 'חי  57.01.0188
    
י"ע רשואיש ע"ש וא "ביגש" םגד 2" רטוקב ,ירודכ זרב תנקתהו הקפסא   57.01.0200

   300.00 .םישרדנה םירזיבאה לכו ןוולוגמ דרוקר ,םילופכ םילפינ ללוכ ,ןימזמה 'חי   
    

   200.00 1½" רטוקב ,ירודכ זרב תבכרהו הקפסא ,ל"נכ 'חי  57.01.0201
    

   160.00 1" רטוקב ,ירודכ זרב תבכרהו הקפסא ,ל"נכ 'חי  57.01.0202
    

   120.00 4/3" רטוקב ,ירודכ זרב תבכרהו הקפסא ,ל"נכ 'חי  57.01.0203
    
2" רטוקב זרב ללוכ ,2" רטוקב יליע ירודכ ףוגמ תכרעמ תנקתהו הקפסא   57.01.0205
דרוקר ,םילופכ םילפינ ללוכ ,ןימזמה י"ע רשואיש ע"ש וא "ביגש" םגד    
,תמלשומ הנקתהל םישרדנה םירזיבאה לכו תויווז ,תרנצ יעטק ,ןוולוגמ    

   900.00 .טרפל םאהתב 'חי   
    

   200.00 .זילפמ ,4/3" רטוקב ,RFU תנקתהו הקפסא 'חי  57.01.0210
    

   240.00 .זילפמ ,1" רטוקב ,RFU תנקתהו הקפסא 'חי  57.01.0211
    

   100.00 .זילפמ ,4/3" רטוקב ,הפלק ,רזוח לא תנקתהו הקפסא 'חי  57.01.0212
    

   140.00 .זילפמ ,1" רטוקב ,הפלק ,רזוח לא תנקתהו הקפסא 'חי  57.01.0213
    

   185.00 .זילפמ ,1½" רטוקב ,הפלק ,רזוח לא תנקתהו הקפסא 'חי  57.01.0214
    

   250.00 .זילפמ ,2" רטוקב ,הפלק ,רזוח לא תנקתהו הקפסא 'חי  57.01.0225
    
טנרדיה שאר תנקתהו הקפסא רובע יליע ףוגמ תכרעמ ריחמל תפסות   57.01.0231
,תופעתסה ללוכ ,רשואמ ע"ש וא "בכוכה" וא "לאפר" תרצות ,3" רטוקב    

 1,300.00 .תמלשומ הנקתהל שרדנה לכו תידגנ ןגוא ,רטוק רבעמ ,4" ףקז 'חי   
    
טנרדיה שאר תנקתהו הקפסא רובע יליע ףוגמ תכרעמ ריחמל תפסות   57.01.0232
ללוכ ,רשואמ ע"ש וא "בכוכה" וא "לאפר" תרצות ,3X2" רטוקב לופכ    

 2,100.00 .תמלשומ הנקתהל שרדנה לכו תידגנ ןגוא ,4" ףקז ,תופעתסה 'חי   
    
הווש וא "בכוכה" וא "לאפר" תרצות ,3" רטוקב טנרדיה תנקתהו הקפסא   57.01.0235
ללוכ ,הריבש ןקתמ אלל ,4" רטוקב ,יתשורח ףקז ללוכ ,רשואמ ךרע    
,םירזיבאה לכ ללוכ ,'מ 2 דע ךרואב 4" רטוקב רוניצ תחנהו הקפסא    
םאתהב ,תמלשומ הנקתהל שרדנה לכו ,ןוגיע שוג תקיצי ,םינגוא ,תרנצה    

 2,100.00 .טרפל 'חי   
    
הווש וא "בכוכה" וא "לאפר" תרצות ,3X2" לופכ טנרדיה תנקתהו הקפסא   57.01.0236
ללוכ ,הריבש ןקתמ אלל ,4" רטוקב יתשורח ףקז ללוכ ,רשואמ ךרע    
,םירזיבאה לכ ללוכ ,'מ 2 דע ךרואב 4" רוטוקב רוניצ תחנהו הקפסא    
םאתהב ,תמלשומ הנקתהל שרדנה לכו ,ןוגיע שוג תקיצי ,םינגוא ,תרנצה    

 2,900.00 .טרפל 'חי   
    

קובץ: מסגרת 2022   .../010 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     010 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

םימ תשר םיטקיורפ 10 הנבמ
.םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

 3,700.00 6" רטוקב ףקז םע םלוא ,3X2" לופכ טנרדיה ל"נכ 'חי  57.01.0237
    

   800.00 4" רטוקב הריבש ןקתמ תנקתהו הקפסא רובע תפסות 'חי  57.01.0238
    

 2,000.00 6" רטוקב הריבש ןקתמ תנקתהו הקפסא רובע תפסות 'חי  57.01.0239
    
,ישילש רוד "המודא הפיכ" גוסמ טנרדיהל הנגה לוענמ תנקתהו הקפסא   57.01.0240

   600.00 .תוחתפמ ללוכ ,הנגה הסכמ םע ,ךרע הווש וא 'חי   
    
םגד גרבותמ ירימילופ ,2" רטוקב ינוסרטלוא םימ דמ תנקתהו הקפסא   57.01.0244

 3,700.00 .'מטא 61 לש הדובע ץחלל ,ע"ש וא "בטקוא" 'חי   
    
םגד לזרב תקיצימ ,2" רטוקב ינוסרטלוא םימ דמ תנקתהו הקפסא   57.01.0245

 4,300.00 .'מטא 61 לש הדובע ץחלל םינגוא םע רוגס ע"ש וא "בטקוא" 'חי   
    
םגד לזרב תקיצימ ,3" רטוקב ינוסרטלוא םימ דמ תנקתהו הקפסא   57.01.0246

 4,950.00 .'מטא 61 לש הדובע ץחלל םינגוא םע רוגס ע"ש וא "בטקוא" 'חי   
    
םגד לזרב תקיצימ ,4" רטוקב ינוסרטלוא םימ דמ תנקתהו הקפסא   57.01.0247

 6,300.00 .'מטא 61 לש הדובע ץחלל םינגוא םע רוגס ע"ש וא "בטקוא" 'חי   
    
םגד לזרב תקיצימ ,6" רטוקב ינוסרטלוא םימ דמ תנקתהו הקפסא   57.01.0248

 8,100.00 .'מטא 61 לש הדובע ץחלל םינגוא םע רוגס ע"ש וא "בטקוא" 'חי   
    

   300.00 .דיגאתה י"ע קפוסיש ,2" רטוקב םימ דמ לש דבלב הנקתה רטמ  57.01.0250
    

   400.00 .דיגאתה י"ע קפוסיש ,3" רטוקב םימ דמ לש דבלב הנקתה רטמ  57.01.0251
    

   500.00 .דיגאתה י"ע קפוסיש ,4" רטוקב םימ דמ לש דבלב הנקתה רטמ  57.01.0252
    

   700.00 .דיגאתה י"ע קפוסיש ,6" רטוקב םימ דמ לש דבלב הנקתה רטמ  57.01.0253
    
לכ עוציב ללוכ ,רטוק לכב הדלפמ םייק רוניצל עצומ רוניצ תורבחתה    
םייק וק הצק תריגס ,וקה זוקינ ,םייק וק קותינ תוברל ,תושרדנה תונכהה    
ףקז ,תויופעתסה ,תותשק ,םירזיבא תקפסא תוברל ,ךותיר תפיכ/קקפב    
יתשורח ןוטב םינפ יופיצ םע ויהי םירזיבאה לכ .ץויח ללוכ ,םיריבעמו ךותיר    
ללוכ ,רזוח יולימו וקה יוליגל תושרדנה רפעה תודובע לכ ללוכ ,CPA ץוחו    
.םלשומ עוציבל שרדנה לכ    
    

 1,100.00 רטוק לכב םייק רוניצל 2" רטוקב רוניצ תורבחתה 'חי  57.01.0261
    

 1,400.00 רטוק לכב םייק רוניצל 3" רטוקב רוניצ תורבחתה 'חי  57.01.0262
    

 1,600.00 רטוק לכב םייק רוניצל 4" רטוקב רוניצ תורבחתה 'חי  57.01.0263
    

 1,900.00 רטוק לכב םייק רוניצל 6" רטוקב רוניצ תורבחתה 'חי  57.01.0264
    

 2,100.00 רטוק לכב םייק רוניצל 8" רטוקב רוניצ תורבחתה 'חי  57.01.0265
    
    

קובץ: מסגרת 2022   .../011 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     011 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

םימ תשר םיטקיורפ 10 הנבמ
.םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

 2,400.00 רטוק לכב םייק רוניצל 01" רטוקב רוניצ תורבחתה 'חי  57.01.0266
    

 2,900.00 רטוק לכב םייק רוניצל 21" רטוקב רוניצ תורבחתה 'חי  57.01.0268
    

 4,000.00 רטוק לכב םייק רוניצל 61" רטוקב רוניצ תורבחתה 'חי  57.01.0269
    
.אוהש ןקת לכב וא/ו S.B הדלפמ ךותיר ןגוא תפלחהו הנקתה ,הקפסא    
    

   105.00 .2" רטוקב ,ךותיר ןגוא תפלחהו הנקתה ,הקפסא 'חי  57.01.0272
    

   170.00 .3" רטוקב ,ךותיר ןגוא תפלחהו הנקתה ,הקפסא 'חי  57.01.0273
    

   200.00 .4" רטוקב ,ךותיר ןגוא תפלחהו הנקתה ,הקפסא 'חי  57.01.0274
    

   300.00 .6" רטוקב ,ךותיר ןגוא תפלחהו הנקתה ,הקפסא 'חי  57.01.0275
    

   410.00 .8" רטוקב ,ךותיר ןגוא תפלחהו הנקתה ,הקפסא 'חי  57.01.0276
    

   470.00 .01" רטוקב ,ךותיר ןגוא תפלחהו הנקתה ,הקפסא 'חי  57.01.0277
    

   680.00 .21" רטוקב ,ךותיר ןגוא תפלחהו הנקתה ,הקפסא 'חי  57.01.0278
    

   120.00 .2" רטוקב ,רוויע ךותיר ןגוא תפלחהו הנקתה ,הקפסא 'חי  57.01.0281
    

   200.00 .3" רטוקב ,רוויע ךותיר ןגוא תפלחהו הנקתה ,הקפסא 'חי  57.01.0282
    

   225.00 .4" רטוקב ,רוויע ךותיר ןגוא תפלחהו הנקתה ,הקפסא 'חי  57.01.0283
    

   330.00 .6" רטוקב ,רוויע ךותיר ןגוא תפלחהו הנקתה ,הקפסא 'חי  57.01.0284
    

   430.00 .8" רטוקב ,רוויע ךותיר ןגוא תפלחהו הנקתה ,הקפסא 'חי  57.01.0285
    

   500.00 .01" רטוקב ,רוויע ךותיר ןגוא תפלחהו הנקתה ,הקפסא 'חי  57.01.0286
    

   710.00 .21" רטוקב ,רוויע ךותיר ןגוא תפלחהו הנקתה ,הקפסא 'חי  57.01.0287
    
תשירדל םאתהב ,ךותיר תפיכ וא רוויע ןגואו ןגוא תנקתה ללוכ קותינה    
.ןנכתמה    
    
לש הדיחיה ריחמב לולכ( םייק וקל תורבחתה רובע קותינ ףיעס םלושי אל    
)תורבחתהה ףיעס    
    

   260.00 .2" רטוק דע ,םימ וק קותינ 'חי  57.01.0292
    

   400.00 .4" רטוק דע 3" רטוקמ ,םימ וק קותינ 'חי  57.01.0293
    

   790.00 .8" רטוק דע 6" רטוקמ ,םימ וק קותינ 'חי  57.01.0294
    

 1,180.00 .21" רטוק דע 01" רטוקמ ,םימ וק קותינ 'חי  57.01.0295
    

קובץ: מסגרת 2022   .../012 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     012 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

םימ תשר םיטקיורפ 10 הנבמ
.םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תרצות "D-040" םגד ,2" רטוקב ,בלושמ ריוא םותסש תנקתהו הקפסא   57.01.0301
 1,600.00 .טרפה י"פע ,םירזיבאה רתיו ירודכ ףוגמ ללוכ ,רשואמ ךרע הווש וא "ירא" 'חי   

    
" םגד ,ןגוממ ,2" רטוקב ,בלושמ ריוא םותסש תנקתהו הקפסא   57.01.0302
  C-040-D" רתיו ירודכ ףוגמ ללוכ ,רשואמ ךרע הווש וא "ירא" תרצות  

 1,800.00 .טרפה י"פע ,םירזיבאה 'חי   
    
תרצות "D-050" םגד ,2" רטוקב ,בלושמ ריוא םותסש תנקתהו הקפסא   57.01.0303

 1,900.00 .טרפה י"פע ,םירזיבאה רתיו ירודכ ףוגמ ללוכ ,רשואמ ךרע הווש וא "ירא" 'חי   
    
" םגד ,ןגוממ ,2" רטוקב ,בלושמ ריוא םותסש תנקתהו הקפסא   57.01.0304
  C-050-D" רתיו ירודכ ףוגמ ללוכ ,רשואמ ךרע הווש וא "ירא" תרצות  

 2,100.00 .טרפה י"פע ,םירזיבאה 'חי   
    
תרצות ,61NP ,יביטלוגר ,יתישעת ץחל ןיטקמ תפלחהו הנקתה ,הקפסא    
וא 61NP-NE/SE-027 םגד "דמרב" תרצות וא RP-61-03 םגד "תורוד"    
,םימ תקספה רושיא ,םיפוגמ יוליגו רותיא ,םייק קורפ ללוכ ,רשואמ ע"ש    
.םימה תקפסא שודיחו  םיוולינה םירזיבאה לכ תקפסא ,זוקינ    
    

 4,300.00 .2" רטוקב ,יביטלוגר ץחל ןיטקמ תפלחהו הנקתה ,הקפסא 'חי  57.01.0312
    

 5,500.00 .3" רטוקב ,יביטלוגר ץחל ןיטקמ תפלחהו הנקתה ,הקפסא 'חי  57.01.0313
    

 8,000.00 .4" רטוקב ,יביטלוגר ץחל ןיטקמ תפלחהו הנקתה ,הקפסא 'חי  57.01.0314
    

13,800.00 .6" רטוקב ,יביטלוגר ץחל ןיטקמ תפלחהו הנקתה ,הקפסא 'חי  57.01.0315
    

20,000.00 .8" רטוקב ,יביטלוגר ץחל ןיטקמ תפלחהו הנקתה ,הקפסא 'חי  57.01.0316
    

31,400.00 .01" רטוקב ,יביטלוגר ץחל ןיטקמ תפלחהו הנקתה ,הקפסא 'חי  57.01.0317
    
םגד "iffelaC" תרצות ,2" רטוקב רישי ץחל ןיטקמ תנקתהו הקפסא   57.01.0320

 2,500.00 הגרבה דרוקר הצק ,ע"ש וא  VRPD-5635 'חי   
    
,½"-2" רטוקב ,RAB 61-0 ,ץחל דמ - רטמונמ תפלחהו הנקתה ,הקפסא   57.01.0321
לכ תקפסא ,זוקינ ,םימ תקספה רושיא ,םיפוגמ יוליגו רותיא ,קורפ ללוכ    

   275.00 .םימה תקפסא שודיחו םיוולינה םירזיבאה רתיו טחמ זרב ללוכ ,םירזיבאה 'חי   
    
,½"-2" רטוקב ,RAB 01-0 ,ץחל דמ - רטמונמ תפלחהו הנקתה ,הקפסא   57.01.0322
טחמ זרב ללוכ ,םירזיבאה לכ תקפסא ,זוקינ ,םימ תקספה ,קורפ ללוכ    

   225.00 .םימה תקפסא שודיחו םיוולינה םירזיבאה רתיו 'חי   
    
ךרע הווש וא ,Q37F םגד ,2" רטוקב ,קרופ תפלחהו הנקתה ,הקפסא   57.01.0326

 3,100.00 .הסינכב ירודכ ףוגמ תנקתהו הקפסא ללוכ ,רשואמ 'חי   
    
םגד "דמרב" תרצות ,3" רטוקב ,םינבא טלוק תנקתהו הקפסא   57.01.0331

 3,000.00 .רשואמ ךרע הווש וא ,IFD םגד "תורוד" תרצות וא NE-F07-61 'חי   
    

 3,800.00 4" רטוקב ,םינבא טלוק תנקתהו הקפסא ל"נכ 'חי  57.01.0332
    

קובץ: מסגרת 2022   .../013 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     013 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

םימ תשר םיטקיורפ 10 הנבמ
.םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

 4,500.00 6" רטוקב ,םינבא טלוק תנקתהו הקפסא ל"נכ 'חי  57.01.0333
    

 6,000.00 8" רטוקב ,םינבא טלוק תנקתהו הקפסא ל"נכ 'חי  57.01.0334
    

 7,600.00 .01" רטוקב ,םינבא טלוק תנקתהו הקפסא ל"נכ 'חי  57.01.0335
    
םגד "ירא" תרצות ,2" רטוקב ,םימל רזוח לא םותסש תנקתהו הקפסא   57.01.0341
  040-RN, םינגוא ללוכ ,רשואמ ךרע הווש וא ,406 םגד "בכוכה" תרצות וא  

 2,250.00 .םישורדה םירזיבאה רתיו םימטא ,םיגרב ,םיידגנ םינגוא , 'חי   
    

 3,500.00 3" רטוקב ,רזוח לא םותסש תנקתהו הקפסא ,ל"נכ 'חי  57.01.0342
    

 4,250.00 4" רטוקב ,רזוח לא םותסש תנקתהו הקפסא ,ל"נכ 'חי  57.01.0343
    

 7,500.00 6" רטוקב ,רזוח לא םותסש תנקתהו הקפסא ,ל"נכ 'חי  57.01.0344
    

 9,875.00 8" רטוקב ,רזוח לא םותסש תנקתהו הקפסא ,ל"נכ 'חי  57.01.0345
    

14,760.00 01" רטוקב ,רזוח לא םותסש תנקתהו הקפסא ,ל"נכ 'חי  57.01.0346
    
האר( 4/3"-2" רטוקב ,םימ ידמל הדידמ תכרעמל ,ןורא תנקתהו הקפסא   57.01.0440

 1,000.00 .)טרפ 'חי   
    
תודימב ,3"-6" רטוקב ,ץחל יתיחפמ תכרעמל ,ןורא תנקתהו הקפסא   57.01.0450

 4,400.00 .)טרפ האר( רטסמ לוענמ ללוכ , 'מ 6.0/5.1/0.3 'חי   
    

   400.00 ןוראה תודימב ףסונ ר"מ לכ רובע ל"נה ריחמל תפסות 'חי  57.01.0460
    
ח"וד תאצוה ללוכ ,ךמסומ יאנכט י"ע ,2" רטוקב ,ח"זמ תפלחה / הנקתה   57.01.0480

 1,900.00 .תוניקת 'חי   
    

 4,400.00 .3" רטוקב ,ח"זמ תפלחה / הנקתה ,ל"נכ 'חי  57.01.0481
    

 6,000.00 .4" רטוקב ,ח"זמ תפלחה / הנקתה ,ל"נכ 'חי  57.01.0482
    

 7,400.00 .6" רטוקב ,ח"זמ תפלחה / הנקתה ,ל"נכ 'חי  57.01.0483
    

 8,700.00 .8" רטוקב ,ח"זמ תפלחה / הנקתה ,ל"נכ 'חי  57.01.0484
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: מסגרת 2022   .../014 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     014 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

בויב תשר םיטקיורפ 20 הנבמ
.בויב יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

.ב ו י ב  י ו ו ק  ע ו צ י ב ל  ם י ט ק י י ו ר פ  75 ק ר פ     
    
0.75 ק ר פ  ת ת  00.75 ק ר פ  ת ת     
    
תויללכ תורעה    
    
  .יטרדנטס טרפ יפל עקרקה יגוס לכב בויב יווקל הביצח וא/ו הריפח  
ךותיח ,םוהת ימ תביאש ,ןופיד ,ךומית ,רודיג ,שושיג ,תללוכ הריפחה    
שומיש ,אוהש גוס לכמ ,ףוצירו םיטלפסא קורפ ללוכ ,קסידב םיטלפסא    
,הרקב יאתל הריפח תבחרה ,דבלב םיידיב םימיוסמ תומוקמבו דבכ ילכב    
,תוריק ללוכ ,עקרקל תחתמו לעמ םיאצמנה ,םילושכמה לכ תריבש    
'וכו הפש ינבא ,תויעלס ,ןבא תוריק ,םיכמות תוריק ,תורוק ,םיחטשמ    
.תרנצ תרבעהל ךרוצה יפל תוריקב חודיק ללוכ ,הרזחב םנוקיתו    
    
.רשואמ הכיפש רתאל ,תומירעו הריפח יפדוע יוניפ םיללוכ הדיחיה יריחמ    
    
םימרוגו הרטשמה עבקתש תועשב עצובת ,שיבכ תייצחב תולעת תריפח    
האצותכ ,ישילש דצל םרגיש קזנ לכל ,ידיחי יארחא היהי ןלבקה .םירחא    
לגר יכלוהל רבעמ תרדסה םיללוכ הדיחיה יריחמ .וז הדובעמ    
    
.חקפמה רושיא אלל ,הקמעה / יאוות יונישמ האצותכ תפסות םלושת אל    
    
,ךרוצה יפל תונוישר תאצוה ,םינושה הדיחיה יריחמב לולכל ןלבקה לע    
,תויושרה תושירדב הדימע ,ומעטמ סדנהמ י"ע העונת ירדסה תפמ תנכה    
תרדסה ,דיגאתו תימוקמ הצעומ/הייריע ,תירוביצ הרובחת ,הרטשמ    
,אוהש גוס לכמ ,שרדנה תוחיטבה דויצ לכ תבצה ,לגר יכלוהל רבעמ    
.תויחנהל םאתהב ,הלילבו םויב ,ץח תלגע תוברל    
    
,תויושר לש םיחקפו העונתה תנווכהל םירטוש תקסעה רובע םימולשת    
רושיאב היהי דיגאתה בויח .דיגאתה לע 05% -ו ןלבקה לע 05% וקלחתי    
אלל היהי בויחה .הדובעה ןמויב םושירו סמ תינובשח תגצה דגנכו חקפמה    
.ינלבק חוור תפסות    
    
רטוקב םיווקל ואדיו םוליצ עוציב ,וקה תפיטש תא ,םיללוכ הדיחיה יריחמ    
תוקידבה לכ עוציבו םוליצל הדבעמ ח"וד תקפסא ללוכ הלעמו מ"מ 061    
.תוחושלו םיווקל תושרדנה    
    
ללכ לש דמ-זא תדידמ עוציב תא ותעצה יריחמב לולכל ןלבקה לע    
הדובעה ,חותיפה תודובע תוברל יאוותה ךרואל תועצובמה תודובעה    
ללוכ ,הדובעה ףוסבו עוציבה ךלהמב ,עוציב ינפל ןומיסו הדידמ תללוכ    
ןתינש ךכ עצובי טוטרשה .תיטנגמ הידמ תרבעהו םיינועבצ םיטס 3 תשגה    
.SIG הנוממ רושיא תלבקו SIG-ה תכרעמב תופמה תא טולקל היהי    
    
ת ו מ י ל ש מ  ת ו ד ו ב ע  10.75 ק ר פ  ת ת     
    
תודנוטב יוניפל ,תויולעה לכ תא םינושה הדיחיה יריחמב לולכל ןלבקה לע    
. .ותומדקל בצמה תרזחהו רחא לושכמ לכ ואו    
    
    

קובץ: מסגרת 2022   .../015 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     015 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

בויב תשר םיטקיורפ 20 הנבמ
.בויב יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

קמועב םייק בויב וק לע החוש תנקתה רובע החוש תחנה ריחמל תפסות   57.01.0007
 1,238.00 .'מ 52.3 דע 'חי   

    
   525.00 .םיפסונ 'מ 5.0 לכ רובע תפסות ,ל"נכ 'חי  57.01.0008

    
,תמייק החוש םוקמב ,החוש תנקתה רובע ,החוש תחנה ריחמל תפסות   57.01.0009

   675.00 .תומלשב לכה תלוספה קוליסו תמייקה החושה קורפ ללוכ 'חי   
    
,מ"ס 08-001 םירטקב ,תרוקיב אתב ,הסכמ + הרקת תכמנה וא ההבגה   57.01.0010
הילוחה תותיס ,תמייקה הרקתה קורפ ללוכ ,מ"ס 03 לש הבוגל דע    
ןוטיב ללוכ שדחמ הרקתה תבכרהו שורדה הבוגה דע הרקתל תחתש    

   670.00 .קקפה הבוגב םימואת ללוכ 'חי   
    
קוריפ אלל( רטוק לכב ,תרוקיב את לש הסכמ תכמנה וא ההבגה   57.01.0011
ןוראווצ תיינב ,םייקה הסכמה קורפ ללוכ ,מ"ס 03 לש הבוגל דע ,)הרקתה    

   500.00 .קקפה לש שדחמ הבכרהו ןייוזמ ןוטבמ 'חי   
    
ללוכ ,םינוש םיקמועבו םירטקב ,הליעפ ,תמייק תרוקיב תחושל תורבחתה   57.01.0020
,טלפמוק ותומדקל חטשה בצמ תרזחה ,םישורדה תוריהזה יעצמא לכ    
,םילטובמ תורוניצ תמיתס ,שדח לעתמ תקיצי ,תמייק המירזב לופיט    
תרצות ,F-019 החוש רבחמ תנקתהו החושה ןפודב חודיק ,02-ב ןוטבב    

 1,200.00 .מ"מ 061 דע רטוקב ,רשואמ ךרע הווש וא ןייטשרקא 'חי   
    
ללוכ ,םינוש םיקמועבו םירטקב ,הליעפ תמייק תרוקיב תחושל תורבחתה   57.01.0021
,טלפמוק ותומדקל חטשה בצמ תרזחה ,םישורדה תוריהזה יעצמא לכ    
,םילטובמ תורוניצ תמיתס ,שדח לעתמ תקיצי ,תמייק המירזב לופיט    
םיכפשל םיאתמ חפנתמ םטא תנקתה ,החושה ןפודב בוציח ,02-ב ןוטבב    
מ"מ 061 רטוק לעמ ,רוניצ רבעמב חתפב ,תושקתה ריהמ ןוטב תקיציו    

 1,800.00 .מ"מ 052 רטוק דעו 'חי   
    
ללוכ ,םינוש םיקמועבו םירטקב ,הליעפ תמייק תרוקיב תחושל תורבחתה   57.01.0022
,טלפמוק ותומדקל חטשה בצמ תרזחה ,םישורדה תוריהזה יעצמא לכ    
,םילטובמ תורוניצ תמיתס ,שדח לעתמ תקיצי ,תמייק המירזב לופיט    
םיכפשל םיאתמ חפנתמ םטא תנקתה ,החושה ןפודב בוציח ,02-ב ןוטבב    
מ"מ 052 לעמ רטוקב ,רוניצ רבעמב חתפב ,תושקתה ריהמ ןוטב תקיציו    

 2,900.00 .טרפ יפל החושה ןפודב 'חי   
    

   688.00 .תיעקרקב ןוטב יולימ ללוכ ,םייק אתב ,השדח תיעקרק דוביע עוציב 'חי  57.01.0023
    
08/08 דע תודימב ,םורט ןוטב וא רתאב קוצי ןוטבמ ,תרוקיב את לוטיב   57.01.0024
רפעה תודובע ללוכ ריחמה .'מ 2 דע קמועב מ"ס 08 רטוק וא ,מ"ס    
0.1 דע קמועל החוש קורפ ,הכרדמו שיבכ קורפ ,םילזונ תביאש ,תושורדה    
,תובכשב קדוהמו רקובמ רזוח יולימ ,תומייק תויורבחתה תמיתס ,'מ    
ידי לע רשואמ תלוספ יוניפ רתאל תלוספ יוניפ ,ותומדקל חטשה תרזחה    

 1,100.00 .הביבסה תוכיאל דרשמ 'חי   
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,םורט ןוטב וא רתאב קוצי ןוטבמ ,בקר רוב וא גפוס רוב ,בויב את לוטיב   57.01.0025
ריחמה ,'מ 2 דע קמועב ,מ"ס 051 רטוק דע וא מ"ס 051/051 דע תודימב    
קורפ ,הכרדמו שיבכ קורפ ,םילזונ תביאש ,תושורדה רפעה תודובע ללוכ    
רקובמ רזוח יולימ ,תומייק תויורבחתה תמיתס ,'מ 0.1 דע קמועל החוש    
תלוספ יוניפ רתאלתלוספ יוניפ ,ותומדקל חטשה תרזחה ,תובכשב קדוהמו    

 1,663.00 .הביבסה תוכיאל דרשמ ידי לע רשואמ 'חי   
    
הרקב תחוש תנקתהו םייק גפוס רוב וא בקר רוב קורפ רובע תפסות   57.01.0028
תרנצל תורבחתה ללוכ ,)החושה תנקתה ריחמל תפסות( המוקמב השדח    

 1,400.00 .שרדנכ תודובעה לכו תמייק 'חי   
    

   425.00 .יטרדנטס טרפל םאתהב ,יולימב תרוקיב אתל דוסי 'חי  57.01.0029
    
ללוכ ,מ"ס 521 רטוקב ,תוימורט תוילוחמ ,הטקשה את תנקתהו הקפסא   57.01.0030
למס םע לזרב תקצימ )דבכ סמועל( דבכ ,מ"ס 06 רטוקב ,הסכמו הרקת    

 6,213.00 .'מ 52.2 דע קמועב בויבל הסכמה דועיו דיגאתה םשו 'חי   
    
ללוכ ,מ"ס 051 רטוקב ,תוימורט תוילוחמ ,הטקשה את תנקתהו הקפסא   57.01.0031
למס םע לזרב תקצימ )דבכ סמועל( דבכ ,מ"ס 06 רטוקב ,הסכמו הרקת    

 7,225.00 .'מ 52.2 דע קמועב בויבל הסכמה דועיו ,דיגאתה םשו 'חי   
    
,םוטיא ירמוחב שומיש י"ע ,המוטא אל האצמנש ,תמייק בויב תחוש םוטיא   57.01.0032
תומיטא תגשהל דע ,תרזוח םוטיא הקידבו םינרציה תוצלמה י"פע    

   700.00 .החושב תמלושמ 'חי   
    
ןיב חוורמ תמיתס ללוכ ,תמייק החוש לש םוטיאו חויט ,םוגפ ןוטב ןוקית   57.01.0033

   600.00 .ןוטבב ,הנוילע הילוחל תמייק החוש תרקת 'חי   
    
,מ"ס 05 הבוגב מ"ס 08 רטוקב תימורט הילוח תנקתהו הפלחה ,הקפסא   57.01.0034

   800.00 .הדובעה תמלשהל תושרדנה תודובעה לכ ללוכ ,תמייק בויב תחושב 'חי   
    
מ"ס 001 הבוגב מ"ס 08 רטוקב תימורט הילוח תנקתהו הפלחה ,הקפסא   57.01.0035

 1,300.00 .הדובעה תמלשהל תושרדנה תודובעה לכ ללוכ ,תמייק בויב תחושב , 'חי   
    
מ"ס 05 הבוגב מ"ס 001 רטוקב תימורט הילוח תנקתהו הפלחה ,הקפסא   57.01.0036

 1,000.00 .הדובעה תמלשהל תושרדנה תודובעה לכ ללוכ ,תמייק בויב תחושב , 'חי   
    
001 הבוגב מ"ס 001 רטוקב תימורט הילוח תנקתהו הפלחה ,הקפסא   57.01.0037

 1,600.00 .הדובעה תמלשהל תושרדנה תודובעה לכ ללוכ ,תמייק בויב תחושב ,מ"ס 'חי   
    
מ"ס 05 הבוגב מ"ס 521 רטוקב תימורט הילוח תנקתהו הפלחה ,הקפסא   57.01.0038

 1,100.00 .הדובעה תמלשהל תושרדנה תודובעה לכ ללוכ ,תמייק בויב תחושב , 'חי   
    
001 הבוגב מ"ס 521 רטוקב תימורט הילוח תנקתהו הפלחה ,הקפסא   57.01.0039

 1,800.00 .הדובעה תמלשהל תושרדנה תודובעה לכ ללוכ ,תמייק בויב תחושב ,מ"ס 'חי   
    
05-06 רטוקב חתפ םע ,תימורט הלוגע הרקת תנקתהו תפלחה ,הקפסא   57.01.0041
סמועל ,.ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 08 רטוקב תמייק בויב תחוש רובע ,מ"ס    

 1,200.00 .ןוט 52 'חי   
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06 רטוקב חתפ םע ,תימורט הלוגע הרקת תנקתהו תפלחה ,הקפסא   57.01.0042
סמועל ,.ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 001 רטוקב תמייק בויב תחוש רובע ,מ"ס    

 1,400.00 .ןוט 52 'חי   
    
06 רטוקב חתפ םע ,תימורט הלוגע הרקת תנקתהו תפלחה ,הקפסא   57.01.0043
סמועל ,.ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 521 רטוקב תמייק בויב תחוש רובע ,מ"ס    

 1,600.00 .ןוט 52 'חי   
    
05-06 רטוקב חתפ םע ,תימורט הלוגע הרקת תנקתהו תפלחה ,הקפסא   57.01.0044
סמועל ,.ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 08 רטוקב תמייק בויב תחוש רובע ,מ"ס    

 1,400.00 .ןוט 04 'חי   
    
06 רטוקב חתפ םע ,תימורט הלוגע הרקת תנקתהו תפלחה ,הקפסא   57.01.0045
סמועל ,.ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 001 רטוקב תמייק בויב תחוש רובע ,מ"ס    

 1,600.00 .ןוט 04 'חי   
    
06 רטוקב חתפ םע ,תימורט הלוגע הרקת תנקתהו תפלחה ,הקפסא   57.01.0046
סמועל ,.ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 521 רטוקב תמייק בויב תחוש רובע ,מ"ס    

 1,800.00 .ןוט 04 'חי   
    
א"מ לכל הנגה בולכ םע ,סלגרביפ םלוס רובע ,ןוטבמ הרקב אתל תפסות   57.01.0056

 1,000.00 .החוש רטמ   
    

   200.00 .הדלפ תביל םע ,םייטסלפ םיבלשב ,תכתממ םימייק הדירי יבלש תפלחה רטמ  57.01.0057
    
ךרע הווש וא "הדשרופ" וא "ביטוטיא" םגד ,החוש רבחמ תנקתהו הקפסא   57.01.0059

   400.00 .םייק אתב ,רשואמ 'חי   
    

   400.00 .דיתעב בויב וק רוביחל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב אתב הנכה עוציב 'חי  57.01.0060
    
ללוכ ,'מ 0.1 דע קמועב ,רטוק לכב ,תמייק החוש שודיחו םוטיא ,םוקיש   57.01.0061
תמלשה ללוכ ,שדחמ ותיינבו םוגפ םייק "קי'צנב" קוריפ ,םוגפ ןוטב ןוקית    
לכ ללוכ ,ימינפ ןויקינ ללוכ ,ןוטבב החושה תוילוח ןיב םיחוורמ תמיתס    
תקספה ,ןגמ דויצב שומיש תוברל הדובעה עוציבל תושרדנה תונכהה    
שומישו "ספייפ" ףקעמ עוציב ,הדובעה עוציב ךרוצל החושב המירזה    

 1,500.00 .םלשומ עוציבל שרדנה לכו החושה ןויקנ ,ךרוצה יפל הבאשמב 'חי   
    

   500.00 .ףסונ קמוע רטמ לכ רובע בויב תחוש שודיחו םוטיא ,םוקישל תפסות 'חי  57.01.0062
    

 1,375.00 קיצנב תנכה ללוכ.'מ 00.1 רטוק דע  תמייק החושל ,השדח תיתחת תקיצי 'חי  57.01.0065
    

 1,625.00 קיצנב תנכה ללוכ.'מ 05.1 רטוק דע  תמייק החושל ,השדח תיתחת תקיצי 'חי  57.01.0066
    
תוברל ,הדלפמ יולג רוניצ לע ,6" רטוקב ,תרוקיב חתפ תנקתהו הקפסא   57.01.0072

   810.00 .יטרדנטס טרפ יפל לכה ,תרשרשו 6" רטוקב ,רוויע ןגואו ןגוא ףעסמ 'חי   
    
תוברל ,הדלפמ יולג רוניצ לע ,8" רטוקב ,תרוקיב חתפ תנקתהו הקפסא   57.01.0073

 1,125.00 .יטרדנטס טרפ יפל לכה ,תרשרשו 8" רטוקב ,רוויע ןגואו ןגוא ףעסמ 'חי   
    
    

קובץ: מסגרת 2022   .../018 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     018 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

בויב תשר םיטקיורפ 20 הנבמ
.בויב יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תוברל ,הדלפמ יולג רוניצ לע ,01" רטוקב ,תרוקיב חתפ תנקתהו הקפסא   57.01.0074
 1,325.00 .יטרדנטס טרפ יפל לכה ,תרשרשו 01" רטוקב ,רוויע ןגואו ןגוא ףעסמ 'חי   

    
   410.00 .טלפמוק ,יטרדנטס טרפ יפל ,הנגה / ןומיס דומע 'חי  57.01.0076

    
* םילפינ ירוביחב ,C.V.P תרנצ *    
    

   405.00 .קמוע לכב ,011/061 רטוקב ,דיתעב רוביחל הנכה 'חי  57.01.0079
    

   420.00 .קמוע לכב ,002 רטוקב ,דיתעב רוביחל הנכה 'חי  57.01.0080
    
ןוטב תפיטע םע ,C.V.P -מ םירזיבאו תרנצ ,מ"מ 061 רטוק ינוציח לפמ   57.01.0116

   850.00 'מ 0.2  דע לפמה הבוג ,החושל תורבחתהב לעתמ דוביע תוברל ,ןייוזמ 'חי   
    

   950.00 'מ 0.2 דע לפמה הבוג ,מ"מ 002 רטוק ינוציח לפמ ,ל"נכ 'חי  57.01.0117
    

 1,050.00 'מ 0.2 דע לפמה הבוג ,מ"מ 052 רטוק ינוציח לפמ ,ל"נכ 'חי  57.01.0118
    

 1,170.00 'מ 0.2 דע לפמה הבוג ,מ"מ 513 רטוק ינוציח לפמ ,ל"נכ 'חי  57.01.0119
    

 1,490.00 'מ 0.2 דע לפמה הבוג ,מ"מ 053 רטוק ינוציח לפמ ,ל"נכ 'חי  57.01.0120
    
ןוטב תפיטע םע ,C.V.P -מ םירזיבאו תרנצ ,מ"מ 061 רטוק ינוציח לפמ   57.01.0121
דע 'מ 0.2 -מ לפמה הבוג ,החושל תורבחתהב לעתמ דוביע תוברל ,ןייוזמ    

 1,200.00 'מ 0.4 'חי   
    

 1,400.00 'מ 0.4 דע 'מ 0.2 -מ לפמה הבוג ,מ"מ 002 רטוק ינוציח לפמ ,ל"נכ 'חי  57.01.0122
    

 1,550.00 'מ 0.4 דע 'מ 0.2 -מ לפמה הבוג ,מ"מ 052 רטוק ינוציח לפמ ,ל"נכ 'חי  57.01.0123
    

 1,700.00 'מ 0.4 דע 'מ 0.2 -מ לפמה הבוג ,מ"מ 513 רטוק ינוציח לפמ ,ל"נכ 'חי  57.01.0124
    

 1,850.00 'מ 0.4 דע 'מ 0.2 -מ לפמה הבוג ,מ"מ 053 רטוק ינוציח לפמ ,ל"נכ 'חי  57.01.0125
    

   230.00 הדלפמ םירזיבאו תרנצ רובע 6" רטוקב ינוציח לפמל תפסות 'חי  57.01.0126
    

   315.00 הדלפמ םירזיבאו תרנצ רובע 8" רטוקב ינוציח לפמל תפסות 'חי  57.01.0127
    

   450.00 הדלפמ םירזיבאו תרנצ רובע 01" רטוקב ינוציח לפמל תפסות 'חי  57.01.0128
    

   685.00 הדלפמ םירזיבאו תרנצ רובע 21" רטוקב ינוציח לפמל תפסות 'חי  57.01.0129
    

   840.00 הדלפמ םירזיבאו תרנצ רובע 41" רטוקב ינוציח לפמל תפסות 'חי  57.01.0130
    
לפמ םוקמב ,ע"ש וא "ןמפלוו" תרצות "PORD" גוסמ ינוציח לפמל תפסות   57.01.0131

   500.00 מ"מ 061 רטוקב ,ליגר 'חי   
    
לפמ םוקמב ,ע"ש וא "ןמפלוו" תרצות "PORD" גוסמ ינוציח לפמל תפסות   57.01.0132

   500.00 מ"מ 061 רטוקב ,ליגר 'חי   
    

קובץ: מסגרת 2022   .../019 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     019 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

בויב תשר םיטקיורפ 20 הנבמ
.בויב יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

לפמ םוקמב ,ע"ש וא "ןמפלוו" תרצות "PORD" גוסמ ינוציח לפמל תפסות   57.01.0133
   570.00 מ"מ 002 רטוקב ,ליגר 'חי   

    
,ע"ש וא "ןמפלוו" תרצות "PORD-ITLUM" גוסמ ינוציח לפמל תפסות   57.01.0134

   620.00 מ"מ 061 רטוקב ,ליגר לפמ םוקמב 'חי   
    
T תופעתסה תוברל C.V.P גוסמ רוניצ ,מ"מ 061 רטוקב ימינפ לפמ   57.01.0135
תיווזו החושה ןפודל מ"בלפ יקבחב רבוחמ יכנא רוניצ עטק ,הנוילע    

   510.00 'מ 2.0  דע לפמה הבוג ,תולעמ 09 הנותחת 'חי   
    

   700.00 'מ 0.4 דע 'מ 0.2 לעמ הבוג ,מ"מ 061 רטוקב ימינפ לפמ ,ל"נכ 'חי  57.01.0136
    
T תופעתסה תוברל C.V.P גוסמ רוניצ ,מ"מ 002 רטוקב ימינפ לפמ   57.01.0137
תיווזו החושה ןפודל מ"בלפ יקבחב רבוחמ יכנא רוניצ עטק ,הנוילע    

   700.00 'מ 2.0 דע לפמה הבוג ,תולעמ 09 הנותחת 'חי   
    

   900.00 'מ 0.4 דע 'מ 0.2 לעמ הבוג ,מ"מ 002 רטוקב ימינפ לפמ ,ל"נכ 'חי  57.01.0138
    
מ "מ  011 ר ט ו ק ב  ,CVP ת ר נ צ  30.75 ק ר פ  ת ת     
    
י"ת יפל רצוימ( מ"מ 011 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא   57.03.0003
,אוהש חטש לכב ,אוהש גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ ,)488    
02 לש תובכשב יקנ ימוקמ רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ללוכ    
,םיווק תפיטשו תיטטסורדיה הקידב ,םיליבש ,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס    
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,םיטרפל םאתהב    

   120.00 .'מ 52.1 דע קמועב רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 011 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.03.0004

   130.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 011 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.03.0005

   145.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 011 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.03.0006

   160.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 011 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.03.0007

   180.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 ןיבש רטמ   
    
מ "מ  061 ר ט ו ק ב  ,CVP ת ר נ צ  40.75 ק ר פ  ת ת     
    
י"ת יפל רצוימ( מ"מ 061 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא   57.04.0001
,אוהש חטש לכב ,אוהש גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ ,)488    
02 לש תובכשב יקנ ימוקמ רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ללוכ    
,םיווק תפיטשו תיטטסורדיה הקידב ,םיליבש ,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס    
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,םיטרפל םאתהב    

   155.00 .'מ 52.1 דע קמועב רטמ   
    
    

קובץ: מסגרת 2022   .../020 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     020 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

בויב תשר םיטקיורפ 20 הנבמ
.בויב יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םיקמועב ,מ"מ 061 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.04.0002
   165.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש רטמ   

    
םיקמועב ,מ"מ 061 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.04.0003

   180.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 061 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.04.0004

   200.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 061 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.04.0005

   215.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 061 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.04.0006

   250.00 .'מ 57.3-ל 'מ 62.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 061 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.04.0007

   280.00 .'מ 52.4-ל 'מ 67.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 061 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.04.0008

   320.00 .'מ 57.4-ל 'מ 62.4 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 061 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.04.0009

   360.00 .'מ 52.5-ל 'מ 67.4 ןיבש רטמ   
    
מ "מ  002 ר ט ו ק ב  ,CVP ת ר נ צ  50.75 ק ר פ  ת ת     
    
י"ת יפל רצוימ( מ"מ 002 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא   57.05.0010
,אוהש חטש לכב ,אוהש גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ ,)488    
02 לש תובכשב יקנ ימוקמ רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ללוכ    
,םיווק תפיטשו תיטטסורדיה הקידב ,םיליבש ,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס    
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,םיטרפל םאתהב    

   185.00 .'מ 52.1 דע קמועב רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 002 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.05.0011

   195.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 002 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.05.0012

   205.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 002 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.05.0013

   225.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 002 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.05.0014

   245.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 002 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.05.0015

   270.00 .'מ 57.3-ל 'מ 62.3 ןיבש רטמ   
    
    

קובץ: מסגרת 2022   .../021 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     021 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

בויב תשר םיטקיורפ 20 הנבמ
.בויב יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םיקמועב ,מ"מ 002 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.05.0016
   305.00 .'מ 52.4-ל 'מ 67.3 ןיבש רטמ   

    
םיקמועב ,מ"מ 002 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.05.0017

   335.00 .'מ 57.4-ל 'מ 62.4 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 002 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.05.0018

   375.00 .'מ 52.5-ל 'מ 67.4 ןיבש רטמ   
    
מ "מ  052 ר ט ו ק ב  ,CVP ת ר נ צ  60.75 ק ר פ  ת ת     
    
י"ת יפל רצוימ( מ"מ 052 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא   57.06.0010
,אוהש חטש לכב ,אוהש גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ ,)488    
02 לש תובכשב יקנ ימוקמ רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ללוכ    
,םיווק תפיטשו תיטטסורדיה הקידב ,םיליבש ,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס    
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,םיטרפל םאתהב    

   240.00 .'מ 52.1 דע קמועב רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 052 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.06.0011

   250.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 052 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.06.0012

   265.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 052 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.06.0013

   280.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 052 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.06.0014

   300.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 052 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.06.0015

   330.00 .'מ 57.3-ל 'מ 62.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 052 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.06.0016

   360.00 .'מ 52.4-ל 'מ 67.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 052 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.06.0017

   400.00 .'מ 57.4-ל 'מ 62.4 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 052 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.06.0018

   440.00 .'מ 52.5-ל 'מ 67.4 ןיבש רטמ   
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: מסגרת 2022   .../022 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     022 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

בויב תשר םיטקיורפ 20 הנבמ
.בויב יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

מ "מ  513 ר ט ו ק ב  ,CVP ת ר נ צ  70.75 ק ר פ  ת ת     
    
י"ת יפל רצוימ( מ"מ 513 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא   57.07.0010
,אוהש חטש לכב ,אוהש גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ ,)488    
02 לש תובכשב יקנ ימוקמ רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ללוכ    
,םיווק תפיטשו תיטטסורדיה הקידב ,םיליבש ,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס    
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,םיטרפל םאתהב    

   335.00 .'מ 52.1 דע קמועב רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 513 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.07.0011

   345.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 513 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.07.0012

   355.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 513 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.07.0013

   370.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 513 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.07.0014

   390.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 513 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.07.0015

   420.00 .'מ 57.3-ל 'מ 62.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 513 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.07.0016

   445.00 .'מ 52.4-ל 'מ 67.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 513 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.07.0017

   480.00 .'מ 57.4-ל 'מ 62.4 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 513 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.07.0018

   520.00 .'מ 52.5-ל 'מ 67.4 ןיבש רטמ   
    
מ "מ  553 ר ט ו ק ב  ,CVP ת ר נ צ  80.75 ק ר פ  ת ת     
    
י"ת יפל רצוימ( מ"מ 553 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא   57.08.0010
,אוהש חטש לכב ,אוהש גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ ,)488    
02 לש תובכשב יקנ ימוקמ רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ללוכ    
,םיווק תפיטשו תיטטסורדיה הקידב ,םיליבש ,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס    
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,םיטרפל םאתהב    

   385.00 .'מ 52.1 דע קמועב רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 553 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.08.0011

   395.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 553 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.08.0012

   410.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש רטמ   
    
    

קובץ: מסגרת 2022   .../023 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     023 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

בויב תשר םיטקיורפ 20 הנבמ
.בויב יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םיקמועב ,מ"מ 553 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.08.0013
   425.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש רטמ   

    
םיקמועב ,מ"מ 553 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.08.0014

   445.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 553 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.08.0015

   465.00 .'מ 57.3-ל 'מ 62.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 553 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.08.0016

   495.00 .'מ 52.4-ל 'מ 67.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 553 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.08.0017

   540.00 .'מ 57.4-ל 'מ 62.4 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 553 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.08.0018

   575.00 .'מ 52.5-ל 'מ 67.4 ןיבש רטמ   
    
מ "מ  004 ר ט ו ק ב  ,CVP ת ר נ צ  90.75 ק ר פ  ת ת     
    
י"ת יפל רצוימ( מ"מ 004 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא   57.09.0010
,אוהש חטש לכב ,אוהש גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ ,)488    
02 לש תובכשב יקנ ימוקמ רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ללוכ    
,םיווק תפיטשו תיטטסורדיה הקידב ,םיליבש ,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס    
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,םיטרפל םאתהב    

   480.00 .'מ 52.1 דע קמועב רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 004 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.09.0011

   490.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 004 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.09.0012

   510.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 004 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.09.0013

   530.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 004 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.09.0014

   550.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 004 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.09.0015

   580.00 .'מ 57.3-ל 'מ 62.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 004 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.09.0016

   610.00 .'מ 52.4-ל 'מ 67.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 004 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.09.0017

   645.00 .'מ 57.4-ל 'מ 62.4 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 004 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.09.0018

   690.00 .'מ 52.5-ל 'מ 67.4 ןיבש רטמ   
קובץ: מסגרת 2022   .../024 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     024 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

בויב תשר םיטקיורפ 20 הנבמ
.בויב יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

מ "מ  054 ר ט ו ק ב  ,CVP ת ר נ צ  01.75 ק ר פ  ת ת     
    
י"ת יפל רצוימ( מ"מ 054 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא   57.10.0010
,אוהש חטש לכב ,אוהש גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ ,)488    
02 לש תובכשב יקנ ימוקמ רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ללוכ    
,םיווק תפיטשו תיטטסורדיה הקידב ,םיליבש ,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס    
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,םיטרפל םאתהב    

   665.00 .'מ 52.1 דע קמועב רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 054 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.10.0011

   680.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 054 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.10.0012

   700.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 054 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.10.0013

   715.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 054 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.10.0014

   740.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 054 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.10.0015

   775.00 .'מ 57.3-ל 'מ 62.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 054 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.10.0016

   820.00 .'מ 52.4-ל 'מ 67.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 054 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.10.0017

   870.00 .'מ 57.4-ל 'מ 62.4 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 054 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.10.0018

   920.00 .'מ 52.5-ל 'מ 67.4 ןיבש רטמ   
    
מ "מ  005 ר ט ו ק ב  ,CVP ת ר נ צ  11.75 ק ר פ  ת ת     
    
י"ת יפל רצוימ( מ"מ 005 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא   57.11.0010
,אוהש חטש לכב ,אוהש גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ ,)488    
02 לש תובכשב יקנ ימוקמ רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ללוכ    
,םיווק תפיטשו תיטטסורדיה הקידב ,םיליבש ,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס    
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,םיטרפל םאתהב    

   800.00 .'מ 52.1 דע קמועב רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 005 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.11.0011

   820.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 005 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.11.0012

   835.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש רטמ   
    
    

קובץ: מסגרת 2022   .../025 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     025 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

בויב תשר םיטקיורפ 20 הנבמ
.בויב יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םיקמועב ,מ"מ 005 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.11.0013
   850.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש רטמ   

    
םיקמועב ,מ"מ 005 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.11.0014

   880.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 005 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.11.0015

   910.00 .'מ 57.3-ל 'מ 62.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 005 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.11.0016

   960.00 .'מ 52.4-ל 'מ 67.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 005 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.11.0017

 1,010.00 .'מ 57.4-ל 'מ 62.4 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 005 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.11.0018

 1,060.00 .'מ 52.5-ל 'מ 67.4 ןיבש רטמ   
    
מ "מ  036 ר ט ו ק ב  ,CVP ת ר נ צ  21.75 ק ר פ  ת ת     
    
י"ת יפל רצוימ( מ"מ 036 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא   57.12.0010
,אוהש חטש לכב ,אוהש גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ ,)488    
02 לש תובכשב יקנ ימוקמ רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ללוכ    
,םיווק תפיטשו תיטטסורדיה הקידב ,םיליבש ,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס    
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,םיטרפל םאתהב    

 1,140.00 .'מ 52.1 דע קמועב רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 036 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.12.0011

 1,160.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 036 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.12.0012

 1,210.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 036 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.12.0013

 1,225.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 036 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.12.0014

 1,285.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 036 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.12.0015

 1,320.00 .'מ 57.3-ל 'מ 62.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 036 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.12.0016

 1,390.00 .'מ 52.4-ל 'מ 67.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 036 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.12.0017

 1,430.00 .'מ 57.4-ל 'מ 62.4 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 036 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.12.0018

 1,530.00 .'מ 52.5-ל 'מ 67.4 ןיבש רטמ   
קובץ: מסגרת 2022   .../026 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     026 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

בויב תשר םיטקיורפ 20 הנבמ
.בויב יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

מ "מ  017 ר ט ו ק ב  ,CVP ת ר נ צ  31.75 ק ר פ  ת ת     
    
י"ת יפל רצוימ( מ"מ 017 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא   57.13.0010
,אוהש חטש לכב ,אוהש גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ ,)488    
02 לש תובכשב יקנ ימוקמ רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ללוכ    
,םיווק תפיטשו תיטטסורדיה הקידב ,םיליבש ,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס    
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,םיטרפל םאתהב    

 1,500.00 .'מ 57.1 דע קמועב רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 017 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.13.0011

 1,525.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 017 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.13.0012

 1,550.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 017 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.13.0013

 1,570.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 017 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.13.0014

 1,610.00 .'מ 57.3-ל 'מ 62.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 017 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.13.0015

 1,650.00 .'מ 52.4-ל 'מ 67.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 017 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.13.0016

 1,700.00 .'מ 57.4-ל 'מ 62.4 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 017 רטוקב ,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.13.0017

 1,750.00 .'מ 52.5-ל 'מ 67.4 ןיבש רטמ   
    
4" ר ט ו ק ב  ,ה ד ל פ  ת ר נ צ  41.75 ק ר פ  ת ת     
    
םימיאתמ( 23/5" .ד.ע ,4" רטוקב בויבל הדלפ תורוניצ לש החנהו הקפסא   57.14.0010
ללוכ ,ינוציח יופיצ אללו הנימולא בר טלמב ימינפ יופיצ םע ,)'ב 035 .י.ת ל    
דופיר ללוכ ,אוהש חטש לכב ,אוהש גוס לכמ ,השק עלסב הביצחו הריפח    
,מ"ס 02 לש תובכשב ,יקנ ימוקמ רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו    
,םיווק תפיטשו תיטטסורדיה הקידב ,םיליבש ,םילושכמ לע תורבגתה    
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,טרפל םאתהב    

   240.00 .'מ 52.1 דע קמועב רטמ   
    
ןיבש םיקמועב ,4" רטוקב בויבל הדלפ תורוניצ לש החנהו הקפסא ,ל"נכ   57.14.0011

   249.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 רטמ   
    
ןיבש םיקמועב ,4" רטוקב בויבל הדלפ תורוניצ לש החנהו הקפסא ,ל"נכ   57.14.0012

   260.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 רטמ   
    
ןיבש םיקמועב ,4" רטוקב בויבל הדלפ תורוניצ לש החנהו הקפסא ,ל"נכ   57.14.0013

   270.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 רטמ   
    

קובץ: מסגרת 2022   .../027 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     027 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

בויב תשר םיטקיורפ 20 הנבמ
.בויב יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ןיבש םיקמועב ,4" רטוקב בויבל הדלפ תורוניצ לש החנהו הקפסא ,ל"נכ   57.14.0014
   291.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 רטמ   

    
6" ר ט ו ק ב  ,ה ד ל פ  ת ר נ צ  51.75 ק ר פ  ת ת     
    
םימיאתמ( 23/5" .ד.ע ,6" רטוקב בויבל הדלפ תורוניצ לש החנהו הקפסא   57.15.0010
ללוכ ,ינוציח יופיצ אללו הנימולא בר טלמב ימינפ יופיצ םע ,)'ב 035 .י.ת ל    
דופיר ללוכ ,אוהש חטש לכב ,אוהש גוס לכמ ,השק עלסב הביצחו הריפח    
,מ"ס 02 לש תובכשב ,יקנ ימוקמ רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו    
,םיווק תפיטשו תיטטסורדיה הקידב ,םיליבש ,םילושכמ לע תורבגתה    
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,טרפל םאתהב    

   322.00 .'מ 52.1 דע קמועב רטמ   
    
ןיבש םיקמועב ,6" רטוקב בויבל הדלפ תורוניצ לש החנהו הקפסא ,ל"נכ   57.15.0011

   332.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 רטמ   
    
ןיבש םיקמועב ,6" רטוקב בויבל הדלפ תורוניצ לש החנהו הקפסא ,ל"נכ   57.15.0012

   343.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 רטמ   
    
ןיבש םיקמועב ,6" רטוקב בויבל הדלפ תורוניצ לש החנהו הקפסא ,ל"נכ   57.15.0013

   353.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 רטמ   
    
ןיבש םיקמועב ,6" רטוקב בויבל הדלפ תורוניצ לש החנהו הקפסא ,ל"נכ   57.15.0014

   374.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 רטמ   
    
8" ר ט ו ק ב  ,ה ד ל פ  ת ר נ צ  61.75 ק ר פ  ת ת     
    
םימיאתמ( 23/5" .ד.ע ,8" רטוקב בויבל הדלפ תורוניצ לש החנהו הקפסא   57.16.0010
ללוכ ,ינוציח יופיצ אללו הנימולא בר טלמב ימינפ יופיצ םע ,)'ב 035 .י.ת ל    
דופיר ללוכ ,אוהש חטש לכב ,אוהש גוס לכמ ,השק עלסב הביצחו הריפח    
,מ"ס 02 לש תובכשב ,יקנ ימוקמ רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו    
,םיווק תפיטשו תיטטסורדיה הקידב ,םיליבש ,םילושכמ לע תורבגתה    
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,טרפל םאתהב    

   426.00 .'מ 52.1 דע קמועב רטמ   
    
ןיבש םיקמועב ,8" רטוקב בויבל הדלפ תורוניצ לש החנהו הקפסא ,ל"נכ   57.16.0011

   436.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 רטמ   
    
ןיבש םיקמועב ,8" רטוקב בויבל הדלפ תורוניצ לש החנהו הקפסא ,ל"נכ   57.16.0012

   457.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 רטמ   
    
ןיבש םיקמועב ,8" רטוקב בויבל הדלפ תורוניצ לש החנהו הקפסא ,ל"נכ   57.16.0013

   477.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 רטמ   
    
ןיבש םיקמועב ,8" רטוקב בויבל הדלפ תורוניצ לש החנהו הקפסא ,ל"נכ   57.16.0014

   498.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 רטמ   
    
    

קובץ: מסגרת 2022   .../028 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     028 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

בויב תשר םיטקיורפ 20 הנבמ
.בויב יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

01" ר ט ו ק ב  ,ה ד ל פ  ת ר נ צ  71.75 ק ר פ  ת ת     
    
23/5" .ד.ע ,01" רטוקב בויבל הדלפ תורוניצ לש החנהו הקפסא   57.17.0010
יופיצ אללו הנימולא בר טלמב ימינפ יופיצ םע ,)'ב 035 .י.ת ל םימיאתמ(    
,אוהש חטש לכב ,אוהש גוס לכמ ,השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ ,ינוציח    
לש תובכשב ,יקנ ימוקמ רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ללוכ    
תפיטשו תיטטסורדיה הקידב ,םיליבש ,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס 02    
טרופמכ לכה ,'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,טרפל םאתהב ,םיווק    

   519.00 .'מ 52.1 דע קמועב ,םיטרפמב רטמ   
    
ןיבש םיקמועב ,01" רטוקב בויבל הדלפ תורוניצ לש החנהו הקפסא ,ל"נכ   57.17.0011

   540.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 רטמ   
    
ןיבש םיקמועב ,01" רטוקב בויבל הדלפ תורוניצ לש החנהו הקפסא ,ל"נכ   57.17.0012

   550.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 רטמ   
    
ןיבש םיקמועב ,01" רטוקב בויבל הדלפ תורוניצ לש החנהו הקפסא ,ל"נכ   57.17.0013

   571.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 רטמ   
    
ןיבש םיקמועב ,01" רטוקב בויבל הדלפ תורוניצ לש החנהו הקפסא ,ל"נכ   57.17.0014

   602.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 רטמ   
    
מ "מ  011 ר ט ו ק ב  ,ן ל י ת א י ל ו פ  ת ר נ צ  81.75 ק ר פ  ת ת     
    
גרד ,מ"מ 011 רטוקב ,EP-001 ןליתאילופמ יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא   57.18.0003
גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ ,)7244 י"ת יפל רצוימ( 01    
רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ללוכ ,אוהש חטש לכב ,אוהש    
הקידב ,םיליבש ,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס 02 לש תובכשב יקנ ימוקמ    
'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,םיטרפל םאתהב ,םיווק תפיטשו תיטטסורדיה    

   149.00 .'מ 52.1 דע קמועב ,םיטרפמב טרופמכ לכה , רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 011 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.18.0004

   158.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 011 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.18.0005

   171.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 011 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.18.0006

   189.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 011 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.18.0007

   207.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 ןיבש רטמ   
    
    
    
    
    
    

קובץ: מסגרת 2022   .../029 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     029 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

בויב תשר םיטקיורפ 20 הנבמ
.בויב יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

מ "מ  061 ר ט ו ק ב  ,ן ל י ת א י ל ו פ  ת ר נ צ  91.75 ק ר פ  ת ת     
    
גרד ,מ"מ 061 רטוקב ,EP-001 ןליתאילופמ יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא   57.19.0003
גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ ,)7244 י"ת יפל רצוימ( 01    
רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ללוכ ,אוהש חטש לכב ,אוהש    
הקידב ,םיליבש ,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס 02 לש תובכשב יקנ ימוקמ    
'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,םיטרפל םאתהב ,םיווק תפיטשו תיטטסורדיה    

   189.00 .'מ 52.1 דע קמועב ,םיטרפמב טרופמכ לכה , רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 061 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.19.0004

   198.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 061 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.19.0005

   212.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 061 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.19.0006

   230.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 061 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.19.0007

   248.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 061 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.19.0008

   275.00 .'מ 57.3-ל 'מ 62.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 061 רטוקב ,EP-001+ יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.19.0009

   333.00 .'מ 52.4-ל 'מ 67.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 061 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.19.0010

   378.00 .'מ 57.4-ל 'מ 62.4 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 061 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.19.0011

   423.00 .'מ 52.5-ל 'מ 67.4 ןיבש רטמ   
    
מ "מ  522 ר ט ו ק ב  ,ן ל י ת א י ל ו פ  ת ר נ צ  02.75 ק ר פ  ת ת     
    
גרד ,מ"מ 522 רטוקב ,EP-001 ןליתאילופמ יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא   57.20.0003
גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ ,)7244 י"ת יפל רצוימ( 01    
רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ללוכ ,אוהש חטש לכב ,אוהש    
הקידב ,םיליבש ,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס 02 לש תובכשב יקנ ימוקמ    
'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,םיטרפל םאתהב ,םיווק תפיטשו תיטטסורדיה    

   306.00 .'מ 52.1 דע קמועב ,םיטרפמב טרופמכ לכה , רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 522 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.20.0004

   315.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 522 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.20.0005

   329.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש רטמ   
    
    

קובץ: מסגרת 2022   .../030 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     030 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

בויב תשר םיטקיורפ 20 הנבמ
.בויב יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םיקמועב ,מ"מ 522 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.20.0006
   347.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש רטמ   

    
םיקמועב ,מ"מ 522 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.20.0007

   365.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 522 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.20.0008

   392.00 .'מ 57.3-ל 'מ 62.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 522 רטוקב ,EP-001+ יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.20.0009

   423.00 .'מ 52.4-ל 'מ 67.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 522 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.20.0010

   459.00 .'מ 57.4-ל 'מ 62.4 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 522 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.20.0011

   500.00 .'מ 52.5-ל 'מ 67.4 ןיבש רטמ   
    
מ "מ  052 ר ט ו ק ב  ,ן ל י ת א י ל ו פ  ת ר נ צ  12.75 ק ר פ  ת ת     
    
גרד ,מ"מ 052 רטוקב ,EP-001 ןליתאילופמ יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא   57.21.0003
גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ ,)7244 י"ת יפל רצוימ( 01    
רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ללוכ ,אוהש חטש לכב ,אוהש    
הקידב ,םיליבש ,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס 02 לש תובכשב יקנ ימוקמ    
'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,םיטרפל םאתהב ,םיווק תפיטשו תיטטסורדיה    

   360.00 .'מ 52.1 דע קמועב ,םיטרפמב טרופמכ לכה , רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 052 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.21.0004

   369.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 052 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.21.0005

   383.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 052 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.21.0006

   401.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 052 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.21.0007

   419.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 052 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.21.0008

   446.00 .'מ 57.3-ל 'מ 62.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 052 רטוקב ,EP-001+ יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.21.0009

   477.00 .'מ 52.4-ל 'מ 67.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 052 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.21.0010

   513.00 .'מ 57.4-ל 'מ 62.4 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 052 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.21.0011

   554.00 .'מ 52.5-ל 'מ 67.4 ןיבש רטמ   
קובץ: מסגרת 2022   .../031 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     031 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

בויב תשר םיטקיורפ 20 הנבמ
.בויב יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

מ "מ  082 ר ט ו ק ב  ,ן ל י ת א י ל ו פ  ת ר נ צ  22.75 ק ר פ  ת ת     
    
גרד ,מ"מ 082 רטוקב ,EP-001 ןליתאילופמ יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא   57.22.0003
גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ ,)7244 י"ת יפל רצוימ( 01    
רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ללוכ ,אוהש חטש לכב ,אוהש    
הקידב ,םיליבש ,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס 02 לש תובכשב יקנ ימוקמ    
'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,םיטרפל םאתהב ,םיווק תפיטשו תיטטסורדיה    

   423.00 .'מ 52.1 דע קמועב ,םיטרפמב טרופמכ לכה , רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 082 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.22.0004

   432.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 082 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.22.0005

   446.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 082 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.22.0006

   464.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 082 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.22.0007

   482.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 082 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.22.0008

   509.00 .'מ 57.3-ל 'מ 62.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 082 רטוקב ,EP-001+ יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.22.0009

   540.00 .'מ 52.4-ל 'מ 67.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 082 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.22.0010

   576.00 .'מ 57.4-ל 'מ 62.4 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 082 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.22.0011

   617.00 .'מ 52.5-ל 'מ 67.4 ןיבש רטמ   
    
מ "מ  513 ר ט ו ק ב  ,ן ל י ת א י ל ו פ  ת ר נ צ  32.75 ק ר פ  ת ת     
    
גרד ,מ"מ 513 רטוקב ,EP-001 ןליתאילופמ יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא   57.23.0003
גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ ,)7244 י"ת יפל רצוימ( 01    
רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ללוכ ,אוהש חטש לכב ,אוהש    
הקידב ,םיליבש ,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס 02 לש תובכשב יקנ ימוקמ    
'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,םיטרפל םאתהב ,םיווק תפיטשו תיטטסורדיה    

   495.00 .'מ 52.1 דע קמועב ,םיטרפמב טרופמכ לכה , רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 513 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.23.0004

   504.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 513 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.23.0005

   518.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש רטמ   
    
    

קובץ: מסגרת 2022   .../032 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     032 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

בויב תשר םיטקיורפ 20 הנבמ
.בויב יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םיקמועב ,מ"מ 513 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.23.0006
   536.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש רטמ   

    
םיקמועב ,מ"מ 513 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.23.0007

   554.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 513 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.23.0008

   581.00 .'מ 57.3-ל 'מ 62.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 513 רטוקב ,EP-001+ יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.23.0009

   612.00 .'מ 52.4-ל 'מ 67.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 513 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.23.0010

   648.00 .'מ 57.4-ל 'מ 62.4 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 513 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.23.0011

   689.00 .'מ 52.5-ל 'מ 67.4 ןיבש רטמ   
    
מ "מ  553 ר ט ו ק ב  ,ן ל י ת א י ל ו פ  ת ר נ צ  42.75 ק ר פ  ת ת     
    
גרד ,מ"מ 553 רטוקב ,EP-001 ןליתאילופמ יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא   57.24.0003
גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ ,)7244 י"ת יפל רצוימ( 01    
רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ללוכ ,אוהש חטש לכב ,אוהש    
הקידב ,םיליבש ,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס 02 לש תובכשב יקנ ימוקמ    
'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,םיטרפל םאתהב ,םיווק תפיטשו תיטטסורדיה    

   612.00 .'מ 52.1 דע קמועב ,םיטרפמב טרופמכ לכה , רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 553 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.24.0004

   626.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 553 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.24.0005

   644.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 553 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.24.0006

   662.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 553 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.24.0007

   689.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 553 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.24.0008

   720.00 .'מ 57.3-ל 'מ 62.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 553 רטוקב ,EP-001+ יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.24.0009

   756.00 .'מ 52.4-ל 'מ 67.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 553 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.24.0010

   797.00 .'מ 57.4-ל 'מ 62.4 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 553 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.24.0011

   842.00 .'מ 52.5-ל 'מ 67.4 ןיבש רטמ   
קובץ: מסגרת 2022   .../033 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     033 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

בויב תשר םיטקיורפ 20 הנבמ
.בויב יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

מ "מ  004 ר ט ו ק ב  ,ן ל י ת א י ל ו פ  ת ר נ צ  52.75 ק ר פ  ת ת     
    
גרד ,מ"מ 004 רטוקב ,EP-001 ןליתאילופמ יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא   57.25.0003
גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ ,)7244 י"ת יפל רצוימ( 01    
רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ללוכ ,אוהש חטש לכב ,אוהש    
הקידב ,םיליבש ,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס 02 לש תובכשב יקנ ימוקמ    
'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,םיטרפל םאתהב ,םיווק תפיטשו תיטטסורדיה    

   747.00 .'מ 52.1 דע קמועב ,םיטרפמב טרופמכ לכה , רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 004 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.25.0004

   761.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 004 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.25.0005

   779.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 004 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.25.0006

   797.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 004 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.25.0007

   824.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 004 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.25.0008

   855.00 .'מ 57.3-ל 'מ 62.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 004 רטוקב ,EP-001+ יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.25.0009

   891.00 .'מ 52.4-ל 'מ 67.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 004 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.25.0010

   932.00 .'מ 57.4-ל 'מ 62.4 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 004 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.25.0011

   977.00 .'מ 52.5-ל 'מ 67.4 ןיבש רטמ   
    
מ "מ  054 ר ט ו ק ב  ,ן ל י ת א י ל ו פ  ת ר נ צ  62.75 ק ר פ  ת ת     
    
גרד ,מ"מ 054 רטוקב ,EP-001 ןליתאילופמ יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא   57.26.0003
גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ ,)7244 י"ת יפל רצוימ( 01    
רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ללוכ ,אוהש חטש לכב ,אוהש    
הקידב ,םיליבש ,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס 02 לש תובכשב יקנ ימוקמ    
'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,םיטרפל םאתהב ,םיווק תפיטשו תיטטסורדיה    

   909.00 .'מ 52.1 דע קמועב ,םיטרפמב טרופמכ לכה , רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 054 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.26.0004

   927.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 054 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.26.0005

   945.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש רטמ   
    
    

קובץ: מסגרת 2022   .../034 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     034 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

בויב תשר םיטקיורפ 20 הנבמ
.בויב יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םיקמועב ,מ"מ 054 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.26.0006
   963.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש רטמ   

    
םיקמועב ,מ"מ 054 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.26.0007

   990.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 054 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.26.0008

 1,022.00 .'מ 57.3-ל 'מ 62.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 054 רטוקב ,EP-001+ יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.26.0009

 1,058.00 .'מ 52.4-ל 'מ 67.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 054 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.26.0010

 1,098.00 .'מ 57.4-ל 'מ 62.4 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 054 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.26.0011

 1,143.00 .'מ 52.5-ל 'מ 67.4 ןיבש רטמ   
    
מ "מ  005 ר ט ו ק ב  ,ן ל י ת א י ל ו פ  ת ר נ צ  72.75 ק ר פ  ת ת     
    
גרד ,מ"מ 005 רטוקב ,EP-001 ןליתאילופמ יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא   57.27.0003
גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ ,)7244 י"ת יפל רצוימ( 01    
רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ללוכ ,אוהש חטש לכב ,אוהש    
הקידב ,םיליבש ,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס 02 לש תובכשב יקנ ימוקמ    
'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,םיטרפל םאתהב ,םיווק תפיטשו תיטטסורדיה    

 1,080.00 .'מ 52.1 דע קמועב ,םיטרפמב טרופמכ לכה , רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 005 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.27.0004

 1,098.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 005 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.27.0005

 1,116.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 005 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.27.0006

 1,143.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 005 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.27.0007

 1,170.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 005 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.27.0008

 1,202.00 .'מ 57.3-ל 'מ 62.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 005 רטוקב ,EP-001+ יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.27.0009

 1,238.00 .'מ 52.4-ל 'מ 67.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 005 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.27.0010

 1,278.00 .'מ 57.4-ל 'מ 62.4 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 005 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.27.0011

 1,323.00 .'מ 52.5-ל 'מ 67.4 ןיבש רטמ   
קובץ: מסגרת 2022   .../035 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     035 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

בויב תשר םיטקיורפ 20 הנבמ
.בויב יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

מ "מ  065 ר ט ו ק ב  ,ן ל י ת א י ל ו פ  ת ר נ צ  82.75 ק ר פ  ת ת     
    
גרד ,מ"מ 065 רטוקב ,EP-001 ןליתאילופמ יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא   57.28.0003
גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ ,)7244 י"ת יפל רצוימ( 01    
רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ללוכ ,אוהש חטש לכב ,אוהש    
הקידב ,םיליבש ,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס 02 לש תובכשב יקנ ימוקמ    
'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,םיטרפל םאתהב ,םיווק תפיטשו תיטטסורדיה    

 1,296.00 .'מ 52.1 דע קמועב ,םיטרפמב טרופמכ לכה , רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 065 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.28.0004

 1,314.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 065 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.28.0005

 1,332.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 065 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.28.0006

 1,359.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 065 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.28.0007

 1,386.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 065 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.28.0008

 1,413.00 .'מ 57.3-ל 'מ 62.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 065 רטוקב ,EP-001+ יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.28.0009

 1,454.00 .'מ 52.4-ל 'מ 67.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 065 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.28.0010

 1,494.00 .'מ 57.4-ל 'מ 62.4 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 065 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.28.0011

 1,544.00 .'מ 52.5-ל 'מ 67.4 ןיבש רטמ   
    
מ "מ  036 ר ט ו ק ב  ,ן ל י ת א י ל ו פ  ת ר נ צ  92.75 ק ר פ  ת ת     
    
גרד ,מ"מ 036 רטוקב ,EP-001 ןליתאילופמ יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא   57.29.0003
גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ ,)7244 י"ת יפל רצוימ( 01    
רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ללוכ ,אוהש חטש לכב ,אוהש    
הקידב ,םיליבש ,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס 02 לש תובכשב יקנ ימוקמ    
'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,םיטרפל םאתהב ,םיווק תפיטשו תיטטסורדיה    

 1,584.00 .'מ 52.1 דע קמועב ,םיטרפמב טרופמכ לכה , רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 036 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.29.0004

 1,602.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 036 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.29.0005

 1,620.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש רטמ   
    
    

קובץ: מסגרת 2022   .../036 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     036 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

בויב תשר םיטקיורפ 20 הנבמ
.בויב יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םיקמועב ,מ"מ 036 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.29.0006
 1,638.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש רטמ   

    
םיקמועב ,מ"מ 036 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.29.0007

 1,665.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 036 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.29.0008

 1,701.00 .'מ 57.3-ל 'מ 62.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 036 רטוקב ,EP-001+ יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.29.0009

 1,746.00 .'מ 52.4-ל 'מ 67.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 036 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.29.0010

 1,800.00 .'מ 57.4-ל 'מ 62.4 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 036 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.29.0011

 1,863.00 .'מ 52.5-ל 'מ 67.4 ןיבש רטמ   
    
מ "מ  017 ר ט ו ק ב  ,ן ל י ת א י ל ו פ  ת ר נ צ  03.75 ק ר פ  ת ת     
    
גרד ,מ"מ 017 רטוקב ,EP-001 ןליתאילופמ יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא   57.30.0003
גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ ,)7244 י"ת יפל רצוימ( 01    
רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ללוכ ,אוהש חטש לכב ,אוהש    
הקידב ,םיליבש ,םילושכמ לע תורבגתה ,מ"ס 02 לש תובכשב יקנ ימוקמ    
'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,םיטרפל םאתהב ,םיווק תפיטשו תיטטסורדיה    

 1,971.00 .'מ 57.1 דע קמועב ,םיטרפמב טרופמכ לכה , רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 017 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.30.0004

 1,989.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 017 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.30.0005

 2,016.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 017 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.30.0006

 2,052.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 017 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.30.0007

 2,097.00 .'מ 57.3-ל 'מ 62.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 017 רטוקב ,EP-001+ יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.30.0008

 2,151.00 .'מ 52.4-ל 'מ 67.3 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 017 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.30.0009

 2,214.00 .'מ 57.4-ל 'מ 62.4 ןיבש רטמ   
    
םיקמועב ,מ"מ 017 רטוקב ,EP-001 יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא ,ל"נכ   57.30.0010

 2,295.00 .'מ 52.5-ל 'מ 67.4 ןיבש רטמ   
    

קובץ: מסגרת 2022   .../037 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     037 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

בויב תשר םיטקיורפ 20 הנבמ
.בויב יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

.06 ר ט ו ק ב  ,ה ר ק ב  ת ח ו ש  ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  93.75 ק ר פ  ת ת     
    
,הביצח וא/ו הריפח ללוכ מ"ס 06 רטוקב הרקב תחוש תחנהו הקפסא   57.39.0001
תיתחת ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע    
דוביע ,הרקתהו הנוילעה הילוחה ןיבו תוילוחה ןיב  םימטא ,תוילוח ,תימורט    
,ךרוצה יפל רפסמב ע"ש וא "ביבוטיא" גוסמ םישימג םירבחמ ,קי'צנבה    
מ"ס 05 רטוקב ינוניב ב-ב הסכמו תרגסמ חתפ םע תינוניב תימורט הרקת    

 1,900.00 .מ"ס 08 דע אתה קמוע ,ינוניב סמועל 'חי   
    
.08 ר ט ו ק ב  ,ה ר ק ב  ת ח ו ש  ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  04.75 ק ר פ  ת ת     
    
הקפסא רובע ,םינוש םיקמועב ,תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמ    
,םיטרדנטס תרבוח י"פע ,םינכומ םידוביע םע תדבועמ תיתחת תנקתהו    
םימטאה לכ תוברל ,הקיצי תיתחת ,רשואמ ךרע הווש וא ןמפלוו תרצות    
,קפסל לבקל רשואי םהב תומוקמב ,תרנצה ירוביחל םישרדנה םירזיבאהו    
,הזנורבמ לוגיע וללכי ,ב.ב יסכמ לכ.םינושה הדיחיה יריחמב לולכ היהי    
סמועו תיתשתה גוס ,החנה תנש ,תושרה וגולו םש תא לולכי רשא    
הקוצי החוש( תויטילונומ תוחוש קפסל שרדיי םהב תומוקמב .הסכמה    
החושה ריחמל ףסוותי )הפיצר הדיחיכ הרקתו הילוח ,תיתחת תיתשורח    
02 % לש תפסות    
    
,הביצח וא/ו הריפח ללוכ מ"ס 08 רטוקב הרקב תחוש תחנהו הקפסא   57.40.0001
תיתחת ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע    
,הרקתהו הנוילעה הילוחה ןיבו תוילוחה ןיב  םימטא ,תוילוח ,תימורט    
םישימג םירבחמ ,קי'צנבה דוביע ,הדירי יבלש ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה ןוראווצ    
םע תינוניב תימורט הרקת ,ךרוצה יפל רפסמב ע"ש וא "ביבוטיא" גוסמ    
אתה קמוע ,ינוניב סמועל מ"ס 05 רטוקב ינוניב ב-ב הסכמו תרגסמ חתפ    

 3,000.00 .מ"ס 521 דע 'חי   
    
,הביצח וא/ו הריפח ללוכ מ"ס 08 רטוקב הרקב תחוש תחנהו הקפסא   57.40.0002
תיתחת ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע    
,הרקתהו הנוילעה הילוחה ןיבו תוילוחה ןיב  םימטא ,תוילוח ,תימורט    
םישימג םירבחמ ,קי'צנבה דוביע ,הדירי יבלש ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה ןוראווצ    
םע תינוניב תימורט הרקת ,ךרוצה יפל רפסמב ע"ש וא "ביבוטיא" גוסמ    
םיקמועב ,ינוניב סמועל מ"ס 05 רטוקב ינוניב ב-ב הסכמו תרגסמ חתפ    

 3,200.00 'מ 57.1-ל 'מ 62.1  ןיבש 'חי   
    
לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמ   57.40.0003
וז הדובעל םישרדנה םירזיבאהו םירמוחה לכ ללוכ ,רתאב החושה תקיצי    

 2,700.00 'מ 52.1 דע קמועב 'חי   
    
לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמ   57.40.0004
םישרדנה םירזיבאהו םירמוחה לכ הדירי יבלש ללוכ ,החושה תקיצי    

 3,000.00 'מ 57.1-ל 62.1 ןיבש םיקמועב לבא וז הדובעל 'חי   
    
הקפסא רובע ל"נכ תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמל ריחמ תפסות   57.40.0005

   580.00 .ינוניב םוקמב ,דבכ סמועל הסכמו הרקת תנקתהו 'חי   
    
    

קובץ: מסגרת 2022   .../038 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     038 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

בויב תשר םיטקיורפ 20 הנבמ
.בויב יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

הקפסא רובע ל"נכ תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמל ריחמ תפסות   57.40.0006
מ"ס 05 רטוקב דיגאתה למס םע הקיצי ,לזרבמ ינוניב הסכמ תנקתהו    

   225.00 .ליגר ןוטבמ ינוניב ב-ב הסכמ םוקמב ,ינוניב סמועל םיאתמ 'חי   
    
הקפסא רובע ל"נכ תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמל ריחמ תפסות   57.40.0007
מ"ס 05 רטוקב דיגאתה למס םע הקיצי ,לזרבמ דבכ הסכמ תנקתהו    

   375.00 .ליגר ןוטבמ ינוניב ב-ב הסכמ םוקמב ,דבכ סמועל םיאתמ 'חי   
    
הקפסא רובע ל"נכ תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמל ריחמ תפסות   57.40.0008
מ"ס 06 רטוקב דיגאתה למס םע הקיצי ,לזרבמ ינוניב הסכמ תנקתהו    

   225.00 .ליגר ןוטבמ ינוניב ב-ב הסכמ םוקמב ,ינוניב סמועל םיאתמ 'חי   
    
הקפסא רובע ל"נכ תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמל ריחמ תפסות   57.40.0009
מ"ס 06 רטוקב דיגאתה למס םע הקיצי ,לזרבמ דבכ הסכמ תנקתהו    

   375.00 .ליגר ןוטבמ ינוניב ב-ב הסכמ םוקמב ,דבכ סמועל םיאתמ 'חי   
    
.001 ר ט ו ק ב  ,ה ר ק ב  ת ח ו ש  ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  14.75 ק ר פ  ת ת     
    
הקפסא רובע ,םינוש םיקמועב ,תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמ    
,םיטרדנטס תרבוח י"פע ,םינכומ םידוביע םע תדבועמ תיתחת תנקתהו    
םימטאה לכ תוברל ,הקיצי תיתחת ,רשואמ ךרע הווש וא ןמפלוו תרצות    
,קפסל לבקל רשואי םהב תומוקמב ,תרנצה ירוביחל םישרדנה םירזיבאהו    
,הזנורבמ לוגיע וללכי ,ב.ב יסכמ לכ.םינושה הדיחיה יריחמב לולכ היהי    
סמועו תיתשתה גוס ,החנה תנש ,תושרה וגולו םש תא לולכי רשא    
הקוצי החוש( תויטילונומ תוחוש קפסל שרדיי םהב תומוקמב.הסכמה    
החושה ריחמל ףסוותי )הפיצר הדיחיכ הרקתו הילוח ,תיתחת תיתשורח    
02 % לש תפסות    
    
וא/ו הריפח ללוכ מ"ס 001 רטוקב ןוטבמ הרקב תחוש תחנהו תקפסא   57.41.0001
,הזר ןוטב חטשמ  ללוכ ,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע ,הביצח    
הנוילעה הילוחה ןיבו תוילוחה ןיב םימטא ,תוילוח ,תימורט תיתחת    
,קי'צנבה דוביע ,הדירי יבלש ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה ןוראווצ ,הרקתהו    
הרקת ,ךרוצה יפל רפסמב ע"ש וא "ביבוטיא" גוסמ םישימג םירבחמ    
םע ).י.ת פ"ע( הנוילע תינוק הילוח יבג לע  הסכמ וא/ו תינוניב תימורט    
אתה קמוע ,ינוניב סמועל מ"ס 06 רטוקב ינוניב ב-ב הסכמו תרגסמ חתפ    

 4,100.00 .מ"ס 521 דע 'חי   
    
וא/ו הריפח ללוכ מ"ס 001 רטוקב ןוטבמ הרקב תחוש תחנהו תקפסא   57.41.0002
,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע ,הביצח    
הנוילעה הילוחה ןיבו תוילוחה ןיב םימטא ,תוילוח ,תימורט תיתחת    
,קי'צנבה דוביע ,הדירי יבלש ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה ןוראווצ ,הרקתהו    
הרקת ,ךרוצה יפל רפסמב ע"ש וא "ביבוטיא" גוסמ םישימג םירבחמ    
םע ).י.ת פ"ע( הנוילע תינוק הילוח יבג לע  הסכמ וא/ו תינוניב תימורט    
םיקמועב ,ינוניב סמועל מ"ס 06 רטוקב ינוניב ב-ב הסכמו תרגסמ חתפ    

 4,500.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש 'חי   
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וא/ו הריפח ללוכ מ"ס 001 רטוקב ןוטבמ הרקב תחוש תחנהו תקפסא   57.41.0003
,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע ,הביצח    
הנוילעה הילוחה ןיבו תוילוחה ןיב םימטא ,תוילוח ,תימורט תיתחת    
,קי'צנבה דוביע ,הדירי יבלש ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה ןוראווצ ,הרקתהו    
הרקת ,ךרוצה יפל רפסמב ע"ש וא "ביבוטיא" גוסמ םישימג םירבחמ    
חתפ םע ).י.ת פ"ע( הנוילע תינוק הילוח יבג לע הסכמ וא/ו תינוניב תימורט    
ןיבש םיקמועב ,ינוניב סמועל מ"ס 06 רטוקב ינוניב ב-ב הסכמו תרגסמ    

 4,900.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 'חי   
    
וא/ו הריפח ללוכ מ"ס 001 רטוקב ןוטבמ הרקב תחוש תחנהו תקפסא   57.41.0004
,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע ,הביצח    
הנוילעה הילוחה ןיבו תוילוחה ןיב םימטא ,תוילוח ,תימורט תיתחת    
,קי'צנבה דוביע ,הדירי יבלש ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה ןוראווצ ,הרקתהו    
הרקת ,ךרוצה יפל רפסמב ע"ש וא "ביבוטיא" גוסמ םישימג םירבחמ    
חתפ םע ).י.ת פ"ע( הנוילע תינוק הילוח יבג לע הסכמ וא/ו תינוניב תימורט    
ןיבש םיקמועב ,ינוניב סמועל מ"ס 06 רטוקב ינוניב ב-ב הסכמו תרגסמ    

 5,400.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 'חי   
    
וא/ו הריפח ללוכ מ"ס 001 רטוקב ןוטבמ הרקב תחוש תחנהו תקפסא   57.41.0005
,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע ,הביצח    
הנוילעה הילוחה ןיבו תוילוחה ןיב םימטא ,תוילוח ,תימורט תיתחת    
,קי'צנבה דוביע ,הדירי יבלש ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה ןוראווצ ,הרקתהו    
הרקת ,ךרוצה יפל רפסמב ע"ש וא "ביבוטיא" גוסמ םישימג םירבחמ    
חתפ םע ).י.ת פ"ע( הנוילע תינוק הילוח יבג לע הסכמ וא/ו תינוניב תימורט    
ןיבש םיקמועב ,ינוניב סמועל מ"ס 06 רטוקב ינוניב ב-ב הסכמו תרגסמ    

 6,300.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 'חי   
    
לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמ   57.41.0010
וז הדובעל םישרדנה םירזיבאהו םירמוחה לכ ללוכ ,רתאב החושה תקיצי    

 3,750.00 .'מ 52.1 דע קמועב 'חי   
    
לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמ   57.41.0011
,וז הדובעל םישרדנה םירזיבאהו םירמוחה לכ ללוכ ,רתאב החושה תקיצי    

 4,350.00 .'מ 1.57-ל 'מ 62.1 ןיבש םיקמועב לבא 'חי   
    
לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמ   57.41.0012
,וז הדובעל םישרדנה םירזיבאהו םירמוחה לכ ללוכ ,רתאב החושה תקיצי    

 4,700.00 .'מ 2.52-ל 'מ 67.1 ןיבש םיקמועב לבא 'חי   
    
לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמ   57.41.0013
,וז הדובעל םישרדנה םירזיבאהו םירמוחה לכ ללוכ ,רתאב החושה תקיצי    

 5,600.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש םיקמועב לבא 'חי   
    
לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמ   57.41.0014
,וז הדובעל םישרדנה םירזיבאהו םירמוחה לכ ללוכ ,רתאב החושה תקיצי    

 6,600.00 .'מ 3.52-ל 'מ 67.2 ןיבש םיקמועב לבא 'חי   
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,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ תכרעמל ריחמ תפסות   57.41.0020
תינוק הילוח יבג לע( דבכ סמועל דבכ הסכמ תנקתהו הקפסא לבא    

   250.00 .ינוניב סמועל הסכמ םוקמב ,)הנוילע 'חי   
    
,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ תכרעמל ריחמ תפסות   57.41.0021
רטוקב הסכמו תרגסמ םע הדבכ תימורט הרקת תנקתהו הקפסא לבא    

   660.00 .ינוניב סמועל הסכמו תרגסמ םע הרקת םוקמב ,דבכ סמועל מ"ס 06 'חי   
    
,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ תכרעמל ריחמ תפסות   57.41.0022
רטוקב הסכמו תרגסמ םע הדבכ תימורט הרקת תנקתהו הקפסא לבא    

   700.00 .ינוניב סמועל הסכמו הנוילע תינוק הילוח םוקמב דבכ סמועל מ"ס 06 'חי   
    
,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ תכרעמל ריחמ תפסות   57.41.0023
דיגאתה למס םע הקיצי ,לזרבמ ינוניב הסכמ תנקתהו הקפסא לבא    
,מ"ס 05 רטוקב הסכמ םוקמב ,ינוניב סמועל םיאתמ מ"ס 06 רטוקב    

   250.00 .ינוניב סמועל 'חי   
    
,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ תכרעמל ריחמ תפסות   57.41.0024
רטוקב דיגאתה למס םע הקיצי לזרבמ  דבכ הסכמ תנקתהו הקפסא לבא    

   500.00 .ינוניב סמועל הסכמ םוקמב ,דבכ סמועל םיאתמ מ"ס 06 'חי   
    
.521 ר ט ו ק ב  ,ה ר ק ב  ת ח ו ש  ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  24.75 ק ר פ  ת ת     
    
הקפסא רובע ,םינוש םיקמועב ,תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמ    
,םיטרדנטס תרבוח י"פע ,םינכומ םידוביע םע תדבועמ תיתחת תנקתהו    
םימטאה לכ תוברל ,הקיצי תיתחת ,רשואמ ךרע הווש וא ןמפלוו תרצות    
,קפסל לבקל רשואי םהב תומוקמב ,תרנצה ירוביחל םישרדנה םירזיבאהו    
,הזנורבמ לוגיע וללכי ,ב.ב יסכמ לכ.םינושה הדיחיה יריחמב לולכ היהי    
סמועו תיתשתה גוס ,החנה תנש ,תושרה וגולו םש תא לולכי רשא    
הקוצי החוש( תויטילונומ תוחוש קפסל שרדיי םהב תומוקמב.הסכמה    
החושה ריחמל ףסוותי )הפיצר הדיחיכ הרקתו הילוח ,תיתחת תיתשורח    
02 % לש תפסות    
    
,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,מ"ס 521 רטוקב ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא   57.42.0001
תיתחת ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע    
ןוראווצ ,הרקתהו הנוילעה הילוחה ןיבו תוילוחה ןיב םימטא ,תוילוח ,תימורט    
גוסמ םישימג םירבחמ ,קי'צנבה דוביע ,הדירי יבלש ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה    
הסכמ וא/ו תינונב תימורט הרקת ,ךרוצה יפל רפסמב ע"ש וא "ביבוטיא"    
ינוניב .ב.ב הסכמו תרגסמ חתפ םע ).י.ת פ"ע( הנוילע תינוק הילוח יבג לע    

 5,600.00 .מ"ס 521 דע קמועב ,ינוניב סמועל םימיאתמ מ"ס 06 רטוקב 'חי   
    
,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,מ"ס 521 רטוקב ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא   57.42.0002
תיתחת ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע    
ןוראווצ ,הרקתהו הנוילעה הילוחה ןיבו תוילוחה ןיב םימטא ,תוילוח ,תימורט    
גוסמ םישימג םירבחמ ,קי'צנבה דוביע ,הדירי יבלש ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה    
הסכמ וא/ו תינונב תימורט הרקת ,ךרוצה יפל רפסמב ע"ש וא "ביבוטיא"    
ינוניב .ב.ב הסכמו תרגסמ חתפ םע ).י.ת פ"ע( הנוילע תינוק הילוח יבג לע    

 6,000.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש םיקמועב ,ינוניב סמועל םימיאתמ מ"ס 06 רטוקב 'חי   
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,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,מ"ס 521 רטוקב ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא   57.42.0003
תיתחת ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע    
ןוראווצ ,הרקתהו הנוילעה הילוחה ןיבו תוילוחה ןיב םימטא ,תוילוח ,תימורט    
גוסמ םישימג םירבחמ ,קי'צנבה דוביע ,הדירי יבלש ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה    
הסכמ וא/ו תינונב תימורט הרקת ,ךרוצה יפל רפסמב ע"ש וא "ביבוטיא"    
ינוניב .ב.ב הסכמו תרגסמ חתפ םע ).י.ת פ"ע( הנוילע תינוק הילוח יבג לע    

 6,600.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש םיקמועב ,ינוניב סמועל םימיאתמ מ"ס 06 רטוקב 'חי   
    
,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,מ"ס 521 רטוקב ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא   57.42.0004
תיתחת ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע    
ןוראווצ ,הרקתהו הנוילעה הילוחה ןיבו תוילוחה ןיב םימטא ,תוילוח ,תימורט    
גוסמ םישימג םירבחמ ,קי'צנבה דוביע ,הדירי יבלש ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה    
הסכמ וא/ו תינונב תימורט הרקת ,ךרוצה יפל רפסמב ע"ש וא "ביבוטיא"    
ינוניב .ב.ב הסכמו תרגסמ חתפ םע ).י.ת פ"ע( הנוילע תינוק הילוח יבג לע    

 7,200.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש םיקמועב ,ינוניב סמועל םימיאתמ מ"ס 06 רטוקב 'חי   
    
,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,מ"ס 521 רטוקב ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא   57.42.0005
תיתחת ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע    
ןוראווצ ,הרקתהו הנוילעה הילוחה ןיבו תוילוחה ןיב םימטא ,תוילוח ,תימורט    
גוסמ םישימג םירבחמ ,קי'צנבה דוביע ,הדירי יבלש ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה    
הסכמ וא/ו תינונב תימורט הרקת ,ךרוצה יפל רפסמב ע"ש וא "ביבוטיא"    
ינוניב .ב.ב הסכמו תרגסמ חתפ םע ).י.ת פ"ע( הנוילע תינוק הילוח יבג לע    

 7,800.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 ןיבש םיקמועב ,ינוניב סמועל םימיאתמ מ"ס 06 רטוקב 'חי   
    
,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,מ"ס 521 רטוקב ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא   57.42.0006
תיתחת ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע    
ןוראווצ ,הרקתהו הנוילעה הילוחה ןיבו תוילוחה ןיב םימטא ,תוילוח ,תימורט    
גוסמ םישימג םירבחמ ,קי'צנבה דוביע ,הדירי יבלש ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה    
הסכמ וא/ו תינונב תימורט הרקת ,ךרוצה יפל רפסמב ע"ש וא "ביבוטיא"    
ינוניב .ב.ב הסכמו תרגסמ חתפ םע ).י.ת פ"ע( הנוילע תינוק הילוח יבג לע    

 8,600.00 .'מ 57.3-ל 'מ 62.3 ןיבש םיקמועב ,ינוניב סמועל םימיאתמ מ"ס 06 רטוקב 'חי   
    
,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,מ"ס 521 רטוקב ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא   57.42.0007
תיתחת ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע    
ןוראווצ ,הרקתהו הנוילעה הילוחה ןיבו תוילוחה ןיב םימטא ,תוילוח ,תימורט    
גוסמ םישימג םירבחמ ,קי'צנבה דוביע ,הדירי יבלש ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה    
הסכמ וא/ו תינונב תימורט הרקת ,ךרוצה יפל רפסמב ע"ש וא "ביבוטיא"    
ינוניב .ב.ב הסכמו תרגסמ חתפ םע ).י.ת פ"ע( הנוילע תינוק הילוח יבג לע    

 9,500.00 .'מ 52.4-ל 'מ 67.3 ןיבש םיקמועב ,ינוניב סמועל םימיאתמ מ"ס 06 רטוקב 'חי   
    
,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,מ"ס 521 רטוקב ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא   57.42.0008
תיתחת ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע    
ןוראווצ ,הרקתהו הנוילעה הילוחה ןיבו תוילוחה ןיב םימטא ,תוילוח ,תימורט    
גוסמ םישימג םירבחמ ,קי'צנבה דוביע ,הדירי יבלש ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה    
הסכמ וא/ו תינונב תימורט הרקת ,ךרוצה יפל רפסמב ע"ש וא "ביבוטיא"    
ינוניב .ב.ב הסכמו תרגסמ חתפ םע ).י.ת פ"ע( הנוילע תינוק הילוח יבג לע    

10,500.00 .'מ 57.4-ל 'מ 62.4 ןיבש םיקמועב ,ינוניב סמועל םימיאתמ מ"ס 06 רטוקב 'חי   
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לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמ   57.42.0020
,וז הדובעל םישרדנה םירזיבאהו םירמוחה לכ ללוכ ,רתאב החושה תקיצי    

 4,800.00 .'מ 52.1 דע קמועב 'חי   
    
לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמ   57.42.0021
,וז הדובעל םישרדנה םירזיבאהו םירמוחה לכ ללוכ ,רתאב החושה תקיצי    

 5,500.00 .'מ 1.57-ל 'מ 62.1 ןיבש םיקמועב לבא 'חי   
    
לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמ   57.42.0022
,וז הדובעל םישרדנה םירזיבאהו םירמוחה לכ ללוכ ,רתאב החושה תקיצי    

 6,200.00 .'מ 2.52-ל 'מ 67.1 ןיבש םיקמועב לבא 'חי   
    
לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמ   57.42.0023
,וז הדובעל םישרדנה םירזיבאהו םירמוחה לכ ללוכ ,רתאב החושה תקיצי    

 7,000.00 .'מ 2.57-ל 'מ 62.2 ןיבש םיקמועב לבא 'חי   
    
לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמ   57.42.0024
,וז הדובעל םישרדנה םירזיבאהו םירמוחה לכ ללוכ ,רתאב החושה תקיצי    

 7,900.00 .'מ 3.52-ל 'מ 67.2 ןיבש םיקמועב לבא 'חי   
    
לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמ   57.42.0025
,וז הדובעל םישרדנה םירזיבאהו םירמוחה לכ ללוכ ,רתאב החושה תקיצי    

 9,000.00 .'מ 3.57-ל 'מ 62.3 ןיבש םיקמועב לבא 'חי   
    
לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמ   57.42.0026
,וז הדובעל םישרדנה םירזיבאהו םירמוחה לכ ללוכ ,רתאב החושה תקיצי    

10,200.00 .'מ 4.52-ל 'מ 67.3 ןיבש םיקמועב לבא 'חי   
    
לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמ   57.42.0027
,וז הדובעל םישרדנה םירזיבאהו םירמוחה לכ ללוכ ,רתאב החושה תקיצי    

11,500.00 .'מ 4.57-ל 'מ 62.4 ןיבש םיקמועב לבא 'חי   
    
לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמ   57.42.0028
,וז הדובעל םישרדנה םירזיבאהו םירמוחה לכ ללוכ ,רתאב החושה תקיצי    

13,000.00 .'מ 5.52-ל 'מ 67.4 ןיבש םיקמועב לבא 'חי   
    
,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ תכרעמל ריחמ תפסות   57.42.0040
תינוק הילוח יבג לע( דבכ סמועל דבכ הסכמ תנקתהו הקפסא לבא    

   250.00 .ינוניב סמועל הסכמ םוקמב ,)הנוילע 'חי   
    
,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ תכרעמל ריחמ תפסות   57.42.0041
רטוקב הסכמו תרגסמ םע הדבכ תימורט הרקת תנקתהו הקפסא לבא    

   750.00 .ינוניב סמועל הסכמו תרגסמ םע הרקת םוקמב ,דבכ סמועל מ"ס 06 'חי   
    
,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ תכרעמל ריחמ תפסות   57.42.0042
רטוקב הסכמו תרגסמ םע הדבכ תימורט הרקת תנקתהו הקפסא לבא    
סמועל הסכמו הנוילע תינוק הילוחב שומיש םוקמב ,דבכ סמועל מ"ס 06    

   813.00 .ינוניב 'חי   
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,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ תכרעמל ריחמ תפסות   57.42.0043
דיגאתה למס םע הקיצי ,לזרבמ ינוניב הסכמ תנקתהו הקפסא לבא    

   250.00 .ינוניב סמועל ןוטבמ הסכמ םוקמב ,ינוניב סמועל םיאתמ מ"ס 06 רטוקב 'חי   
    
,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ תכרעמל ריחמ תפסות   57.42.0044
רטוקב דיגאתה למס םע הקיצי לזרבמ  דבכ הסכמ תנקתהו הקפסא לבא    

   500.00 .ינוניב סמועל הסכמ םוקמב ,דבכ סמועל םיאתמ מ"ס 06 'חי   
    
.051 ר ט ו ק ב  ,ה ר ק ב  ת ח ו ש  ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  34.75 ק ר פ  ת ת     
    
הקפסא רובע ,םינוש םיקמועב ,תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמ    
,םיטרדנטס תרבוח י"פע ,םינכומ םידוביע םע תדבועמ תיתחת תנקתהו    
םימטאה לכ תוברל ,הקיצי תיתחת ,רשואמ ךרע הווש וא ןמפלוו תרצות    
,קפסל לבקל רשואי םהב תומוקמב ,תרנצה ירוביחל םישרדנה םירזיבאהו    
,הזנורבמ לוגיע וללכי ,ב.ב יסכמ לכ.םינושה הדיחיה יריחמב לולכ היהי    
סמועו תיתשתה גוס ,החנה תנש ,תושרה וגולו םש תא לולכי רשא    
הקוצי החוש( תויטילונומ תוחוש קפסל שרדיי םהב תומוקמב.הסכמה    
החושה ריחמל ףסוותי )הפיצר הדיחיכ הרקתו הילוח ,תיתחת תיתשורח    
02 % לש תפסות    
    
,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,מ"ס 051 רטוקב ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא   57.43.0001
ןוראווצ ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע    
הרקת ,תוילוח ,מ"ס 052-כ הבוגב תימורט תיתחת ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה    
,הדירי יבלש ,הרקתהו הנוילעה הילוחה ןיבו תוילוחה ןיב םימטא ,תימורט    
יפל רפסמב ע"ש וא "ביבוטיא" גוסמ םישימג םירבחמ ,קי'צנבה דוביע    
דע קמועב ,ינוניב סמועל מ"ס 06 רטוקב ינוניב הסכמו תרגסמ ,ךרוצה    

12,000.00 .'מ 52.2 'חי   
    
,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,מ"ס 051 רטוקב ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא   57.43.0002
ןוראווצ ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע    
הרקת ,תוילוח ,מ"ס 052-כ הבוגב תימורט תיתחת ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה    
,הדירי יבלש ,הרקתהו הנוילעה הילוחה ןיבו תוילוחה ןיב םימטא ,תימורט    
יפל רפסמב ע"ש וא "ביבוטיא" גוסמ םישימג םירבחמ ,קי'צנבה דוביע    
ןיבש םיקמועב ,ינוניב סמועל מ"ס 06 רטוקב ינוניב הסכמו תרגסמ ,ךרוצה    

13,100.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 'חי   
    
,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,מ"ס 051 רטוקב ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא   57.43.0003
ןוראווצ ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע    
הרקת ,תוילוח ,מ"ס 052-כ הבוגב תימורט תיתחת ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה    
,הדירי יבלש ,הרקתהו הנוילעה הילוחה ןיבו תוילוחה ןיב םימטא ,תימורט    
יפל רפסמב ע"ש וא "ביבוטיא" גוסמ םישימג םירבחמ ,קי'צנבה דוביע    
ןיבש םיקמועב ,ינוניב סמועל מ"ס 06 רטוקב ינוניב הסכמו תרגסמ ,ךרוצה    

14,400.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 'חי   
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,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,מ"ס 051 רטוקב ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא   57.43.0004
ןוראווצ ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע    
הרקת ,תוילוח ,מ"ס 052-כ הבוגב תימורט תיתחת ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה    
,הדירי יבלש ,הרקתהו הנוילעה הילוחה ןיבו תוילוחה ןיב םימטא ,תימורט    
יפל רפסמב ע"ש וא "ביבוטיא" גוסמ םישימג םירבחמ ,קי'צנבה דוביע    
ןיבש םיקמועב ,ינוניב סמועל מ"ס 06 רטוקב ינוניב הסכמו תרגסמ ,ךרוצה    

15,600.00 .'מ 57.3-ל 'מ 62.3 'חי   
    
,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,מ"ס 051 רטוקב ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא   57.43.0005
ןוראווצ ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע    
הרקת ,תוילוח ,מ"ס 052-כ הבוגב תימורט תיתחת ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה    
,הדירי יבלש ,הרקתהו הנוילעה הילוחה ןיבו תוילוחה ןיב םימטא ,תימורט    
יפל רפסמב ע"ש וא "ביבוטיא" גוסמ םישימג םירבחמ ,קי'צנבה דוביע    
ןיבש םיקמועב ,ינוניב סמועל מ"ס 06 רטוקב ינוניב הסכמו תרגסמ ,ךרוצה    

17,200.00 .'מ 52.4-ל 'מ 67.3 'חי   
    
,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,מ"ס 051 רטוקב ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא   57.43.0006
ןוראווצ ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע    
הרקת ,תוילוח ,מ"ס 052-כ הבוגב תימורט תיתחת ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה    
הדירי םלוס ,הרקתהו הנוילעה הילוחה ןיבו תוילוחה ןיב םימטא ,תימורט    
"ביבוטיא" גוסמ םישימג םירבחמ ,קי'צנבה דוביע , הטסורינ וא/ סלגרביפמ    
סמועל מ"ס 06 רטוקב ינוניב הסכמו תרגסמ ,ךרוצה יפל רפסמב ע"ש וא    

18,800.00 .'מ 57.4-ל 'מ 62.4 ןיבש םיקמועב ,ינוניב 'חי   
    
,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,מ"ס 051 רטוקב ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא   57.43.0007
ןוראווצ ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע    
הרקת ,תוילוח ,מ"ס 052-כ הבוגב תימורט תיתחת ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה    
הדירי םלוס ,הרקתהו הנוילעה הילוחה ןיבו תוילוחה ןיב םימטא ,תימורט    
גוסמ םישימג םירבחמ ,קי'צנבה דוביע ,, הטסורינ וא/ סלגרביפמ    
06 רטוקב ינוניב הסכמו תרגסמ ,ךרוצה יפל רפסמב ע"ש וא "ביבוטיא"    

20,500.00 .'מ 52.5-ל 'מ 67.4 ןיבש םיקמועב ,ינוניב סמועל מ"ס 'חי   
    
,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,מ"ס 051 רטוקב ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא   57.43.0008
ןוראווצ ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע    
הרקת ,תוילוח ,מ"ס 052-כ הבוגב תימורט תיתחת ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה    
הדירי םלוס ,הרקתהו הנוילעה הילוחה ןיבו תוילוחה ןיב םימטא ,תימורט    
גוסמ םישימג םירבחמ ,קי'צנבה דוביע ,, הטסורינ וא/ סלגרביפמ    
06 רטוקב ינוניב הסכמו תרגסמ ,ךרוצה יפל רפסמב ע"ש וא "ביבוטיא"    

24,500.00 .'מ 52.6-ל 'מ 62.5 ןיבש םיקמועב ,ינוניב סמועל מ"ס 'חי   
    
לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמ   57.43.0020
,וז הדובעל םישרדנה םירזיבאהו םירמוחה לכ ללוכ ,רתאב החושה תקיצי    

10,000.00 .'מ 52.2 דע קמועב לבא 'חי   
    
לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמ   57.43.0021
,וז הדובעל םישרדנה םירזיבאהו םירמוחה לכ ללוכ ,רתאב החושה תקיצי    

11,100.00 .'מ 2.57-ל 'מ 62.2 ןיבש םיקמועב לבא 'חי   
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לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמ   57.43.0022
,וז הדובעל םישרדנה םירזיבאהו םירמוחה לכ ללוכ ,רתאב החושה תקיצי    

12,200.00 .'מ 3.52-ל 'מ 67.2 ןיבש םיקמועב לבא 'חי   
    
לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמ   57.43.0023
,וז הדובעל םישרדנה םירזיבאהו םירמוחה לכ ללוכ ,רתאב החושה תקיצי    

13,200.00 .'מ 7.35 -ל 'מ 62.3 ןיבש םיקמועב לבא 'חי   
    
לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמ   57.43.0024
,וז הדובעל םישרדנה םירזיבאהו םירמוחה לכ ללוכ ,רתאב החושה תקיצי    

14,600.00 'מ 4.52-ל 'מ 67.3 ןיבש םיקמועב לבא 'חי   
    
לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמ   57.43.0025
,וז הדובעל םישרדנה םירזיבאהו םירמוחה לכ ללוכ ,רתאב החושה תקיצי    

15,900.00 .'מ 4.57-ל 'מ 62.4 ןיבש םיקמועב לבא 'חי   
    
לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמ   57.43.0026
,וז הדובעל םישרדנה םירזיבאהו םירמוחה לכ ללוכ ,רתאב החושה תקיצי    

17,400.00 .'מ 5.52-ל 'מ 67.4 ןיבש םיקמועב לבא 'חי   
    
לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמ   57.43.0027
,וז הדובעל םישרדנה םירזיבאהו םירמוחה לכ ללוכ ,רתאב החושה תקיצי    

19,000.00 .'מ 5.57-ל 'מ 62.5 ןיבש םיקמועב לבא 'חי   
    
לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמ   57.43.0028
,וז הדובעל םישרדנה םירזיבאהו םירמוחה לכ ללוכ ,רתאב החושה תקיצי    

21,000.00 .'מ 6.52-ל 'מ 67.5 ןיבש םיקמועב לבא 'חי   
    
,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ תכרעמל ריחמ תפסות   57.43.0040
,)הנוילע  הילוח יבג לע( דבכ סמועל דבכ הסכמ תנקתהו הקפסא לבא    

   250.00 .ינוניב סמועל הסכמ םוקמב 'חי   
    
,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ תכרעמל ריחמ תפסות   57.43.0041
רטוקב הסכמו תרגסמ םע הדבכ תימורט הרקת תנקתהו הקפסא לבא    

 1,000.00 .ינוניב סמועל הסכמו תרגסמ םע הרקת םוקמב ,דבכ סמועל ,מ"ס 06 'חי   
    
,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ תכרעמל ריחמ תפסות   57.43.0042
רטוקב הסכמו תרגסמ םע הדבכ תימורט הרקת תנקתהו הקפסא לבא    
סמועל הסכמו הנוילע תינוק הילוחב שומיש םוקמב ,דבכ סמועל ,מ"ס 06    

 1,250.00 .ינוניב 'חי   
    
,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ תכרעמל ריחמ תפסות   57.43.0043
דיגאתה למס םע הקיצי ,לזרבמ ינוניב הסכמ תנקתהו הקפסא לבא    

   250.00 .ינוניב סמועל ,ןוטבמ הסכמ םוקמב ,ינוניב סמועל םיאתמ ,מ"ס 06 רטוקב 'חי   
    
,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ תכרעמל ריחמ תפסות   57.43.0044
רטוקב דיגאתה למס םע הקיצי לזרבמ דבכ הסכמ תנקתהו הקפסא לבא    

   500.00 .ינוניב סמועל הסכמ םוקמב ,דבכ סמועל םיאתמ ,מ"ס 06 'חי   
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,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב אתל תמלשומ תכרעמל ריחמ תפסות   57.43.0045
 4,750.00 תסדופ תנקתהו הקפסא לבא 'חי   

    
.08 ר ט ו ק ב  ,ן ל י ת א י ל ו פ מ  ה ר ק ב  א ת  ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  64.75 ק ר פ  ת ת     
    
ללוכ ,מ"ס 08 רטוקב ,ןליתאילופמ ,בויבל הרקב תחוש תחנהו הקפסא   57.46.0001
,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל םאתהב ,תברועמ וא הכר עקרקב הריפח    
ימטא ללוכ ,שרדנכ תומכו רפסמב ןליתאילופמ תולעת םע תויתחת תוברל    
םירטקב ןליתאילופמ לפמל לוגע סיסבו םינוש םירטקב תורוניצל הרידח    
,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה ןוראווצ ,שרדנכ תומכו רפסמב םינוש םיהבגבו םינוש    

 1,800.00 .'מ 52.1 דע קמועבו ,ינוניב סמועל םימיאתמ .ב.ב יושע הסכמ םע הרקת 'חי   
    
הקפסא רובע ל"נכ תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמל ,ריחמ תפסות   57.46.0002
ןוטבמ תעבט ,םיקלח השולש וא םיינש ללוכה ימורט ןוטבמ הסכמ תנקתהו    
,ינוניב סמועל ,מ"ס 05 רטוקב ,ןוטבמ קקפו הקיצי לזרבמ תרגסמ םע    

   340.00 .ליגר ב-ב הסכמ םוקמב 'חי   
    
הקפסא רובע ל"נכ תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמל ,ריחמ תפסות   57.46.0003
ןוטבמ תעבט ,םיקלח השולש וא םיינש ללוכה ימורט ןוטבמ הסכמ תנקתהו    
,דבכ סמועל ,מ"ס 05 רטוקב ,ןוטבמ קקפו הקיצי לזרבמ תרגסמ םע    

   550.00 .ליגר ב-ב הסכמ םוקמב 'חי   
    
.001 ר ט ו ק ב  ,ן ל י ת א י ל ו פ מ  ה ר ק ב  א ת  ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  74.75 ק ר פ  ת ת     
    
ללוכ ,מ"ס 001 רטוקב ,ןליתאילופמ ,בויבל הרקב תחוש תחנהו הקפסא   57.47.0001
,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל םאתהב ,תברועמ וא הכר עקרקב הריפח    
ללוכ ,שרדנכ תומכו רפסמב ,ןליתאילופמ תולעת םע תויתחת תוברל    
ןליתאילופמ לפמל לוגע סיסבו םינוש םירטקב תורוניצל הרידח ימטא    
ההבגה ןוראווצ ,שרדנכ תומכו רפסמב םינוש םיהבגבו םינוש םירטקב    
קמועב ,ינוניב סמועל םימיאתמ .ב.ב יושע הסכמ םע הרקת ,ןייוזמ ןוטבמ    

 2,900.00 .'מ 52.1 דע 'חי   
    
ללוכ ,מ"ס 001 רטוקב ,ןליתאילופמ בויבל הרקב תחוש תחנהו הקפסא   57.47.0002
,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל םאתהב ,תברועמ וא הכר עקרקב הריפח    
ללוכ ,שרדנכ תומכו רפסמב ,ןליתאילופמ תולעת םע תויתחת תוברל    
ןליתאילופמ לפמל לוגע סיסבו םינוש םירטקב תורוניצל הרידח ימטא    
ההבגה ןוראווצ ,שרדנכ תומכו רפסמב םינוש םיהבגבו םינוש םירטקב    
םיקמועב ,ינוניב סמועל םימיאתמ .ב.ב יושע הסכמ םע הרקת ,ןייוזמ ןוטבמ    

 3,300.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש 'חי   
    
ללוכ ,מ"ס 001 רטוקב ,ןליתאילופמ בויבל הרקב תחוש תחנהו הקפסא   57.47.0003
,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל םאתהב ,תברועמ וא הכר עקרקב הריפח    
ללוכ ,שרדנכ תומכו רפסמב ,ןליתאילופמ תולעת םע תויתחת תוברל    
ןליתאילופמ לפמל לוגע סיסבו םינוש םירטקב תורוניצל הרידח ימטא    
ההבגה ןוראווצ ,שרדנכ תומכו רפסמב םינוש םיהבגבו םינוש םירטקב    
םיקמועב ,ינוניב סמועל םימיאתמ .ב.ב יושע הסכמ םע הרקת ,ןייוזמ ןוטבמ    

 3,900.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש 'חי   
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ללוכ ,מ"ס 001 רטוקב ,ןליתאילופמ בויבל הרקב תחוש תחנהו הקפסא   57.47.0004
,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל םאתהב ,תברועמ וא הכר עקרקב הריפח    
ללוכ ,שרדנכ תומכו רפסמב ,ןליתאילופמ תולעת םע תויתחת תוברל    
ןליתאילופמ לפמל לוגע סיסבו םינוש םירטקב תורוניצל הרידח ימטא    
ההבגה ןוראווצ ,שרדנכ תומכו רפסמב םינוש םיהבגבו םינוש םירטקב    
םיקמועב ,ינוניב סמועל םימיאתמ .ב.ב יושע הסכמ םע הרקת ,ןייוזמ ןוטבמ    

 4,400.00 .'מ 62.2-ל לעמש 'חי   
    
רובע ,ל"נכ תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמל ,ריחמ תפסות   57.47.0005
,םיקלח השולש וא םיינש ללוכה ,ימורט ןוטבמ הסכמ תנקתהו הקפסא    
,מ"ס 05 רטוקב ,ןוטבמ קקפו הקיצי לזרבמ תרגסמ םע ןוטבמ תעבט    

   263.00 .ליגר ב-ב הסכמ םוקמב ,ינוניב סמועל 'חי   
    
רובע ,ל"נכ תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמל ,ריחמ תפסות   57.47.0006
,םיקלח השולש וא םיינש ללוכה ,ימורט ןוטבמ הסכמ תנקתהו הקפסא    
,מ"ס 05 רטוקב ןוטבמ קקפו הקיצי לזרבמ תרגסמ םע ןוטבמ תעבט    

   800.00 .ליגר ב-ב הסכמ םוקמב ,דבכ סמועל 'חי   
    
רובע ,ל"נכ תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמל ,ריחמ תפסות   57.47.0016
,םיקלח השולש וא םיינש ללוכה ימורט ןוטבמ הסכמ תנקתהו הקפסא    
,מ"ס 05 רטוקב ,ןוטבמ קקפו הקיצי לזרבמ תרגסמ םע ןוטבמ תעבט    

   340.00 .ליגר ב-ב הסכמ םוקמב ,דבכ סמועל 'חי   
    
הקפסא רובע ל"נכ תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמל ריחמ תפסות   57.47.0026
ןוטבמ תעבט ,םיקלח השולש וא םיינש ללוכה ימורט ןוטבמ הסכמ תנקתהו    
ןוט 52 סמועל מ"ס 05 רטוקב ןוטבמ קקפו הקיצי לזרבמ תרגסמ םע    

   550.00 .ליגר ב-ב הסכמ םוקמב 'חי   
    
.ת י נ ב ל מ  ה ר ק ב  ת ח ו ש  ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  84.75 ק ר פ  ת ת     
    
מ"ס 001/08 לדוגב ,רתאב הקוצי וא ימורט ןוטבמ ,תינבלמ בויב תחוש   57.48.0001
,הזר ןוטב חטשמ ,עצמ ,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,'מ 57.1 דע קמועבו    
,קדוהמ רזוח יולימ ,ע"ש וא "ביבוטיא" גוסמ החוש רבחמ ,הדירי יבלש    
םירזיבאה לכו תיתחת דוביע ,ינוניב סמועל ,מ"ס 06 רטוקב ,ב.ב הסכמ    

 6,250.00 .הדובע עוציבל םישרדנה 'חי   
    
מ"ס 001/001 לדוגב ,רתאב הקוצי וא ימורט ןוטבמ ,תינבלמ בויב תחוש   57.48.0002
,הזר ןוטב חטשמ ,עצמ ,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,'מ 57.1 דע קמועבו    
,קדוהמ רזוח יולימ ,ע"ש וא "ביבוטיא" גוסמ החוש רבחמ ,הדירי יבלש    
םירזיבאה לכו תיתחת דוביע ,ינוניב סמועל ,מ"ס 06 רטוקב ,ב.ב הסכמ    

 7,488.00 .הדובע עוציבל םישרדנה 'חי   
    
מ"ס 521/521 לדוגב ,רתאב הקוצי וא ימורט ןוטבמ ,תינבלמ בויב תחוש   57.48.0003
,הזר ןוטב חטשמ ,עצמ ,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,'מ 57.1 דע קמועבו    
,קדוהמ רזוח יולימ ,ע"ש וא "ביבוטיא" גוסמ החוש רבחמ ,הדירי יבלש    
םירזיבאה לכו תיתחת דוביע ,ינוניב סמועל ,מ"ס 06 רטוקב ,ב.ב הסכמ    

 9,125.00 .הדובע עוציבל םישרדנה 'חי   
    
    

קובץ: מסגרת 2022   .../048 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     048 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

בויב תשר םיטקיורפ 20 הנבמ
.בויב יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

מ"ס 521/051 לדוגב ,רתאב הקוצי וא ימורט ןוטבמ ,תינבלמ בויב תחוש   57.48.0004
,הזר ןוטב חטשמ ,עצמ ,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,'מ 57.1 דע קמועבו    
,קדוהמ רזוח יולימ ,ע"ש וא "ביבוטיא" גוסמ החוש רבחמ ,הדירי יבלש    
לכו תיתחת דוביע ,ןוט 5.21 סמועל ,מ"ס 06 רטוקב ,ב.ב הסכמ    

11,875.00 .הדובע עוציבל םישרדנה םירזיבאה 'חי   
    
מ"ס 051/051 לדוגב ,רתאב הקוצי וא ימורט ןוטבמ ,תינבלמ בויב תחוש   57.48.0005
,הזר ןוטב חטשמ ,עצמ ,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,'מ 57.1 דע קמועבו    
,קדוהמ רזוח יולימ ,ע"ש וא "ביבוטיא" גוסמ החוש רבחמ ,הדירי יבלש    
לכו תיתחת דוביע ,ןוט 5.21 סמועל ,מ"ס 06 רטוקב ,ב.ב הסכמ    

14,463.00 .הדובע עוציבל םישרדנה םירזיבאה 'חי   
    
מ"ס 002/002 לדוגב ,רתאב הקוצי וא ימורט ןוטבמ ,תינבלמ בויב תחוש   57.48.0006
,הזר ןוטב חטשמ ,עצמ ,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,'מ 57.1 דע קמועבו    
,קדוהמ רזוח יולימ ,ע"ש וא "ביבוטיא" גוסמ החוש רבחמ ,הדירי יבלש    
לכו תיתחת דוביע ,ןוט 5.21 סמועל ,מ"ס 06 רטוקב ,ב.ב הסכמ    

18,750.00 .הדובע עוציבל םישרדנה םירזיבאה 'חי   
    
מ"ס 052/052 לדוגב ,רתאב הקוצי וא ימורט ןוטבמ ,תינבלמ בויב תחוש   57.48.0007
,הזר ןוטב חטשמ ,עצמ ,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,'מ 57.1 דע קמועבו    
,קדוהמ רזוח יולימ ,ע"ש וא "ביבוטיא" גוסמ החוש רבחמ ,הדירי יבלש    
לכו תיתחת דוביע ,ןוט 5.21 סמועל ,מ"ס 06 רטוקב ,ב.ב הסכמ    

21,875.00 .הדובע עוציבל םישרדנה םירזיבאה 'חי   
    
מ"ס 003/052 לדוגב ,רתאב הקוצי וא ימורט ןוטבמ ,תינבלמ בויב תחוש   57.48.0008
,הזר ןוטב חטשמ ,עצמ ,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,'מ 57.1 דע קמועבו    
,קדוהמ רזוח יולימ ,ע"ש וא "ביבוטיא" גוסמ החוש רבחמ ,הדירי יבלש    
לכו תיתחת דוביע ,ןוט 5.21 סמועל ,מ"ס 06 רטוקב ,ב.ב הסכמ    

25,625.00 .הדובע עוציבל םישרדנה םירזיבאה 'חי   
    
מ"ס 002/053 לדוגב ,רתאב הקוצי וא ימורט ןוטבמ ,תינבלמ בויב תחוש   57.48.0009
,הזר ןוטב חטשמ ,עצמ ,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,'מ 57.1 דע קמועבו    
,קדוהמ רזוח יולימ ,ע"ש וא "ביבוטיא" גוסמ החוש רבחמ ,הדירי יבלש    
לכו תיתחת דוביע ,ןוט 5.21 סמועל ,מ"ס 06 רטוקב ,ב.ב הסכמ    

29,375.00 .הדובע עוציבל םישרדנה םירזיבאה 'חי   
    

   875.00 .ףסונ הבוג מ"ס 02 לכ רובע ,1000.68.75 ףיעסל תפסות 'חי  57.48.0010
    

 1,125.00 .ףסונ הבוג מ"ס 02 לכ רובע ,2000.68.75 ףיעסל תפסות 'חי  57.48.0011
    

 1,375.00 .ףסונ הבוג מ"ס 02 לכ רובע ,3000.68.75 ףיעסל תפסות 'חי  57.48.0012
    

 1,625.00 .ףסונ הבוג מ"ס 02 לכ רובע ,4000.68.75 ףיעסל תפסות 'חי  57.48.0013
    

 1,875.00 .ףסונ הבוג מ"ס 02 לכ רובע ,5000.68.75 ףיעסל תפסות 'חי  57.48.0014
    

 2,125.00 .ףסונ הבוג מ"ס 02 לכ רובע ,6000.68.75 ףיעסל תפסות 'חי  57.48.0015
    

 2,375.00 .ףסונ הבוג מ"ס 02 לכ רובע ,7000.68.75 ףיעסל תפסות 'חי  57.48.0016
    

קובץ: מסגרת 2022   .../049 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     049 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

בויב תשר םיטקיורפ 20 הנבמ
.בויב יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

 2,625.00 .ףסונ הבוג מ"ס 02 לכ רובע ,8000.68.75 ףיעסל תפסות 'חי  57.48.0017
    

 2,875.00 .ףסונ הבוג מ"ס 02 לכ רובע ,9000.68.75 ףיעסל תפסות 'חי  57.48.0018
    
.ו א ד י ו  ם ו ל י צ  05.75 ק ר פ  ת ת     
    
ומלושי ולא םיפיעס.תרנצה לש הדיחיה יריחמב לולכ ואדיו םוליצ יכ שגדומ    
.שארמ בתכב רושיאב ,טקייורפה תרגסמב ועצוב אלש ,םיעטקב קרו ךא    
    
לכה ,רטוק לכב ,םינוש םיקמועבו םינוש םיגוסמ םיווק לש ,ואדיוב םוליצ   57.50.0001

 3,000.00 .טלפמוק ,'מ 004 דע ללוכ ךרואב ,דחוימה טרפמב טרופמכ 'חי   
    

     9.00 .'מ 005 לעמ ,ףסונ םוליצ רטמ לכ רובע תפסות רטמ  57.50.0011
    
םוליצ חונעפו הדבעמ רושיא רובע בויבו םימ יווק םוליצל ריחמ תפסות   57.50.0021
תימואלה תושרהו בויבלו םימל תושרה תויחנהל םאתהב ,)םוליצ תוחוד(    

     8.00 תודבעמ תכמסהל רטמ   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: מסגרת 2022   .../050 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     050 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

חותיפ תודובע 30 הנבמ
םישיבכו תוכרדמ ,םיליבש ינוקית ,קוריפ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ם י ש י ב כ ו  ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  י נ ו ק י ת  ,ק ו ר י פ  10 ק ר פ     
    
ם י ש י ב כ ו  ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  י נ ו ק י ת  ,ק ו ר י פ  10.10 ק ר פ  ת ת     
    
לש החיתפה בחורל רבעמ אוה םיקורפה רובע םולשתה **הרעה**    
. תרנצ תחנהל הריפח תלעת טרפב רדגומה ,בויב וא םימ וקל הריפחה    
רשואמ הכיפש רתאל רופחה רמוחה יוניפ םיללוכ הדיחיה יריחמ    
    

    39.20 .בחורה לכל תפצורמ הכרדמ קורפ ר"מ  01.01.0001
    

    49.00 .בחורה לכל טלפסאב הפוצמ הכרדמ קורפ ר"מ  01.01.0002
    

    49.00 .בחורה לכל תבלתשמ ןבאמ הכרדמ קורפ ר"מ  01.01.0003
    

     9.80 .איהש גוס לכמ ,ןוטב תרוגח , הלעת ןבא ,ןג ובא ,הפש ןבא קורפ רטמ  01.01.0004
    
הבכרהו איהש גוס לכמ ,ןוטב תרוגח ,הלעת ובא ,ןג ובא ,הפש ןבא קורפ   01.01.0005

    39.20 ..שדחמ רטמ   
    

    39.20 .ןבאמ תוגרדמ יכלהמ קורפ רטמ  01.01.0006
    

    49.00 .הקאיזומ/טילונרג/ןוטבמ תוגרדמ יכלהמ קורפ רטמ  01.01.0007
    

     9.80 .רטמ 5.2 הבוג דע אוהש גוס לכמ , תשר / תכתמ רדג קורפ רטמ  01.01.0008
    

    29.40 .לגר יכלוהל תוחיטב הקעמ קורפ רטמ  01.01.0009
    

    29.40 .הדובעה םויסב םתנקתהו , רורמתה תוברל ,רורמת ידומע קורפ 'חי  01.01.0010
    

    49.00 .ןוטב הפוצמ תיבל הסינכ ליבש תחיתפ ר"מ  01.01.0070
    

    29.40 .טלפסאב הפוצמ תיבל הסינכ ליבש תחיתפ ר"מ  01.01.0080
    

    49.00 .ףצורמ תיבל הסינכ ליבש תחיתפ ר"מ  01.01.0090
    

    58.80 .תבלתשמ ןבאמ תיבל הסינכ ליבש תחיתפ ר"מ  01.01.0100
    

    49.00 .טלפסאמ שיבכ תחיתפו רוסינ ר"מ  01.01.0110
    

    49.00 .תבלתשמ ןבאמ שיבכ תחיתפ ר"מ  01.01.0120
    
םירמוחה לכ תקפסא ללוכ ,תמייק תבלתשמ ןבאמ ליבש/ הכרדמ ןוקית   01.01.0126

    58.80 .ותומדקל בצמ תרזחהו ר"מ   
    

    68.60 .ןוטב תנעשמו דוסי עוציב ללוכ ,הפש ןבא תנקתהו הקפסא רטמ  01.01.0130
    

    39.20 .ןוטב תנעשמו דוסי עוציב ללוכ ,תמייק הפש ןבא תנקתה רטמ  01.01.0131
    

    58.80 .ןוטב תנעשמו דוסי עוציב ללוכ ,תמייק ןג ןבא תנקתהו תקפסא רטמ  01.01.0132
קובץ: מסגרת 2022   .../051 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     051 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

חותיפ תודובע 30 הנבמ
םישיבכו תוכרדמ ,םיליבש ינוקית ,קוריפ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    39.20 .ןוטב תנעשמו דוסי עוציב ללוכ ,תמייק ןג ןבא תנקתה רטמ  01.01.0133
    

   274.40 לגר יכלוהל תוחיטב הקעמ תנקתהו הקפסא רטמ  01.01.0145
    

   372.40 ..טרפ יפל ,'מ 01.1 הבוגב ,רדג תנקתהו הקפסא רטמ  01.01.0146
    

 1,058.40 .םיננכותמ הכרדמ / שיבכ סלפמל יטרדנטס "קזב" את תמאתה 'חי  01.01.0166
    
םיננכותמ הכרדמ / שיבכ סלפמל יטרדנטס "למשח"/"םילבכ" את תמאתה   01.01.0167

   441.00 . 'חי   
    

   352.80 .ןנכותמ שיבכ סלפמל ,)תחא תשר( הטילק את תמאתה 'חי  01.01.0168
    

   176.40 .סלפמ תמאתהל ,תפסונ תשר לכ רובע ,ל"נל תפסות 'חי  01.01.0169
    

   176.40 .והשלכ יבועב ,ןיוזמ ןוטבמ ריק קוליסו קורפ ר"מ  01.01.0170
    

   352.80 .תלוספה קוליסו םימייק םינטלוק יוקינ 'חי  01.01.0171
    

   352.80 .גוס לכמ ,תרוקיב תוחוש יוקינ 'חי  01.01.0172
    
לוחב רובה יולימ תוברל ,והשלכ גוסמ ,ןוטבמ הרקב את קוליסו קורפ   01.01.0173

   568.40 .קדוהמ 'חי   
    

   617.40 .קדוהמ לוחב רובה יולימ תוברל ,תותשר 2 םע ןטלוק קוליסו קורפ 'חי  01.01.0174
    

   705.60 .שדחה ומוקמב ותנקתהו תחא תשר ןטלוק קורפ 'חי  01.01.0175
    

 1,058.40 .שדחה ומוקמב ותנקתהו תותשר 2 ןטלוק קורפ 'חי  01.01.0176
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: מסגרת 2022   .../052 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     052 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

חותיפ תודובע 30 הנבמ
חותיפ 20 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  20 ק ר פ     
    
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת     
    
רשואמ הכיפש רתאל רופחה רמוחה יוניפ םיללוכ הדיחיה יריחמ    
    

    19.60 .הביצח וא/ו הריפח ק"מ  02.01.0150
    
,הכרדמ / שיבכב הלעת יולימל טרפה י"פע , 'א גוס עצמ יולימו הקפסא   02.01.0160

   135.00 .ינכמ קדהמ םע ,רקובמ קודיהו הבטרה ללוכ ,מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
    

    90.00 .מ"ס 02 לש תובכשב קדוהמ ,'ב גוס עצמ יולימו הקפסא ק"מ  02.01.0165
    
תובכשב רוזיפ תוברל אבומ גרדומ ירלונרג רמוחב תולעת יולימו הקפסא   02.01.0167
דעו רוניצה יוסיכו דופיר לעמ הבטרהבו רקובמ קודיה ,מ"ס 02 לש    

    75.00 שיבכה הנבמ תיתחתל ק"מ   
    
יבועב ,רוניצה דופירו ינגרוא רמוח אלל ,לוח יולמו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא   02.01.0170
וניה ריחמה .מ"ס 02 יבועב הלעמו 3" רטוקל ,2" רטוקל דע מ"ס 51    
לש הדיחיה יריחמב הלולכה ,לוחה תפיטע דופירל רבעמ ,לוח יולימל    

    82.00 .תרנצה ק"מ   
    
ורוזיפ ,תורשואמ תומדקומ תוקידב ללוכ רשואמ םוקממ ,ם"וגא תקפסא   02.01.0171
דומ 001% לש תופיפצ תגרדל ,רקובמה וקודיהו םיננכותמה םיהבגה יפל    

   127.40 ".וא.שא.א" ק"מ   
    
חטשה תרזחהו קודיה רושיי ,ןבא אלל ,תימוקמ עקרקב ,רזוח יולימ   02.01.0172
,םיתבה תורצחב וא/ו ןנוגמ חטשב ,הדשב רבועה עטקה ךרואל ,ותומדקל    

     9.80 .3"-מ םינטקה םירטקב לוחב דופירה לעמו 2" לעמ םירטקב ק"מ   
    

    19.60 .רקובמ קודיהו תובכשב ותבטרה ,ורוזיפ ,רשואמ יולימ רמוחב יולימ ק"מ  02.01.0176
    
,אוהש גוס לכמ וא/ו ימרק ףוציר וא/ו ןוטב חטשמ / ליבש / הכרדמ תחיתפ   02.01.0191
ללוכ ,רזוח ןוקיתו רוסינ י"ע ,תוגרדמ וא/ו םירבעמהו םיתבה תורצחב    
תוברל ,לוח עצמ קודיה ,הכרדמה בחור לכל הכרדמה רושיו ךותיח    
,תמייקה תשרה תאמגודכ ,לזרב תשר תמלשה ,ףסונ לוחב המלשה    
םאתהב ,אוהש גוס לכמ וא/ו טילונרג תמלשהו ןוטב תקיציו הקפסא    

   150.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו ירוקמה חטשמה וא/ו הכרדמל ר"מ   
    
תבכרהו קורפ ללוכ ,רזוח ןוקיתו ,תבלתשמ ןבאמ ליבש/הכרדמ תחיתפ   02.01.0192
,רושי ,הכרדמה בחור לכל ךרוצה תדימב הקפסא ללוכ ,תבלתשמ ןבא    

    95.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו ףסונ לוחב המלשה תוברל ,לוח עצמ ,קודיה ר"מ   
    
מ"ס 5 לש יבועב רזוח ןוקיתו רוסינ י"ע טלפסאמ הכרדמ / שיבכ תחיתפ   02.01.0195
ןוקית ,תושרדנה תונכהה לכ עוציב ללוכ ,שיבכב מ"ס 8 -ו הכרדמב    
יופיצ ללוכ ,תמייק הכרדמ/שיבכל םירשי םיווקב המאתהו רוסינ ,הבטרהו    

   100.00 .טלפסאה תובכשל החאמו דוסי ר"מ   
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יתשב( מ"ס 21 דע מ"ס 9 ןיב יבועב , טלפסאמ הכרדמ / שיבכ ןוקית   02.01.0196
המאתהו רוסינ ,הבטרהו ןוקית ,תושרדנה תונכהה לכ עוציב ללוכ ,)תובכש    
תובכשל החאמו דוסי יופיצ ללוכ ,תמייק הכרדמ / שיבכל םירשי םיווקב    

   130.00 .טלפסאה ר"מ   
    
טרפ יפל ,מ"ס 08 דע בחורב ,רוסינ י"ע טלפסאמ הכרדמ/שיבכ תחיתפ   02.01.0200
8 -ו הכרדמב מ"ס 5 לש יבועב טלפסא רזוח ןוקיתו רוניצ תחנהל הלעת    
לעמ תובכשב קדוהמ ררבנ רמוחב יולימו הקפסא ללוכ ,שיבכב מ"ס    
-ה יולימו הקפסא ללוכ ,שיבכה הנבמ תיתחת דעו רוניצה לש לוחה תפיטע    
ללוכ ,מ"ס 02 לש תובכש שולשב קדוהמ 'א גוס עצמב םינוילעה מ"ס 06    
םירשי םיווקב המאתהו רוסינ ,הבטרהו ןוקית ,תושרדנה תונכהה לכ עוציב    

   150.00 .טלפסאה תובכשל החאמו דוסי יופיצ ללוכ ,תמייק הכרדמ/שיבכל רטמ   
    
טרפ יפל ,מ"ס 08 דע בחורב ,תבלתשמ ןבאמ חטשמ/הכרדמ תחיתפ   02.01.0205
קדוהמ ררבנ רמוחב יולימו הקפסא ללוכ ,רזוח ןוקיתו רוניצ תחנהל הלעת    
ללוכ ,הכרדמה הנבמ תיתחת דעו רוניצה לש לוחה תפיטע לעמ תובכשב    
לש תובכש יתשב קדוהמ 'א גוס עצמב םינוילעה מ"ס 04 -ה יולימו הקפסא    
ללוכ ,תבלתשמ ינבאל תחתמ מ"ס 5 יבועב לוח תבכש ללוכ ,מ"ס 02    
תונכהה לכ עוציב ללוכ ,ךרוצה יפל תבלתשמ ינבא תמלשהו הקפסא    

   120.00 .תושרדנה רטמ   
    
םיללוכ םהינימל םיקוריפה יריחמ : הרעה .ובוחור לכל שיבכ עוציב / שודיח    
תוברל רשואמ תלוספ רתא לא תושרה תולובגל ץוחמ לא תלוספה קוליס    
תושרה ינסחמל הרבעה וא/ו ךרוצה תדימב תורגא םולשתו תלבוה    
.חוקיפה תויחנה י"פע לכה ,הנימזמה    
    
02.01.0326 יפ לע שרדיש יפכ בחורב ,מ"ס 6-3 ןיב קמועל ,םייק טלפסא שיבכ ףוצריק  
תלוספ יוניפ רתאל ,ףצרוקמה רמוחה קוליס ,הדובעה תדוקפ לכב ,ןונכתה    

     9.80 .חטשה אוטאטו הביבסה תנגהל דרשמה ידי לע רשואמ ר"מ   
    
יפכ בחורב  ,ללוכ , מ"ס 01 דעו מ"ס 7 קמועל ,םייק טלפסא שיבכ ףוצריק   02.01.0327
,ףצרוקמה רמוחה קוליס ,הדובעה תדוקפ לכב ,ןונכתה יפ לע שרדיש    
חטשה אוטאטו הביבסה תנגהל דרשמה ידי לע רשואמ תלוספ יוניפ רתאל    

    19.60 . ר"מ   
    
דובירל הנכהכ ,ףוצריקל םידעוימ אלש ,םימייק םישיבכ יוקינו טואיט   02.01.0328

     9.80 .טלפסא תבכשב ר"מ   
    
תויומכב ,םישיבכ דובירו ףוצריק תודובע עוציבל תונגראתה ןיגב ריחמ   02.01.0329
אל תפסותה( תדחוימ הנמזה יפ לע ,הדובע םויל ,ר"מ 021-מ תונטק    

 1,666.00 .)הרבחב תויולת ןניאש תוביסמ ,דויצה תתבשה לש םירקמב םלושת 'חי   
    

     2.50 .ר"מ/רטיל 1 רועישב )דוסי יופצ( ןמוטיב סוסיר ר"מ  02.01.0330
    

     2.00 .ר"מ/רטיל 52.0 רועישב )החאמ יופצ( ןמוטיב סוסיר ר"מ  02.01.0331
    

    40.00 4/3" טגרגא לדוג ,מ"ס 5 יבועב ,תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תכבש ר"מ  02.01.0332
    

    45.00 .½ " טגרגא לדוג ,מ"ס 5 יבועב ,םיליבשו תוכרדמל טלפסא ןוטב תכבש ר"מ  02.01.0333
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,שרדנכ טגרגא םע ,טלפסא -ןוטב תובכש 2 לש ,קודיהו רוזיפ ,הקפסא   02.01.0334
וא שיבכב םיפוליקו תורוב ינוקיתל ,ללוכ ,מ"ס 21 דע הנתשמ יבועב    
תרדסה ,הלבוה תוברל ,חקפמה תשירדל םאתהבו תוכרדמו םיליבשל    
רשואמ תלוספ יונפ רתאל ,תלוספה יונפו רק טלפסא קורפ ,תורובה תונפד    

    88.00 .םיכרד 'חמ תודירד ,גוס לכמ תבורעת   .הביבסה תנגהל דרשמה ידי לע ר"מ   
    

    19.60 .שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ רטמ  02.01.0335
    
,מ"ס 01 לש יבועב ,םינכוסמ תומוקמבו שיבכ ירבעמב ,רק טלפסאב ןוקית   02.01.0336

    70.00 .םימייק םיעצמ קודיהו טלפסאה תקפסא ללוכ ר"מ   
    
קר MSLC עוציב ,איהש העש לכב עוציבל סחיייתמ , MSLC -ה יריחמ    
.הדובעה ןמויב םשרייו חקפמהמ בתכב הארוה יפל    
    

   390.00 .תישפוח הכיפשב , MSLC -ב תולעת יולימ ק"מ  02.01.0345
    

    20.00 תורשקתה ריהמ ףסות רובע MSLC גוסמ ןוטב ריחמל תפסות ק"מ  02.01.0346
    

    98.00 .הריפחה תיתחתב ,ןבא ירבש רוזיפו הקפסא ק"מ  02.01.0348
    
02.01.0350 תודימב ,השדח תיעופיש וד / תיעופיש דח הלעת ןבא תנקתהו הקפסא  

    39.20 .ןוטב דוסי עוציב ללוכ , 05/01/03 רטמ   
    

    58.80 .ןוטב תנעשמו דוסי עוציב ללוכ ,השדח ןג ןבא תנקתהו הקפסא רטמ  02.01.0351
    
,מ"ס 6 יבועב ,והשלכ ןווגב ,תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוצירו הקפסא   02.01.0352
,ע"ש וא יטלבד / תיבוליש / תירוקד / רוקד ינוא / קולוק ינוא / ינוא סופיטמ    
,לוח עצמ קודיהו רוזיפ ,הקפסא תוברל ,תושרדנה תונכהה לכ עוציב ללוכ    

    98.00 .טרפ יפל ר"מ   
    
,מ"ס 8 יבועב ,והשלכ ןווגב ,תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוצירו הקפסא   02.01.0353
,ע"ש וא יטלבד / תיבוליש / תירוקד / רוקד ינוא / קולוק ינוא / ינוא סופיטמ    
,לוח עצמ קודיהו רוזיפ ,הקפסא תוברל ,תושרדנה תונכהה לכ עוציב ללוכ    

   118.00 .טרפ יפל ר"מ   
    

    49.00 .הדובעה עוציב יאוות לעמ הלעת יולימל ,תיננג המדא תקפסא ק"מ  02.01.0354
    
תרנצ תנקתהל ,םוהת ימב הדובעל ,הלעתה תיתחת יולימל ,ץצח תקפסא   02.01.0355

    78.40 .בויב ק"מ   
    
מ"ס 5 דע שיבכ תויצחב מ"ס 04 יבועב הקיציו ןוטב תקפסא רובע תפסות   02.01.0358
קודיה ללוכ ,'א גוס עצמ תקפסאו יולימ תפסות .טלפסאה תיתחתמ    

   353.00 .דרפנב ומלושי ,ןוטבה תבכש תיתחת דע תובכשב ק"מ   
    

    68.60 .ןוטב תנעשמו דוסי עוציב ללוכ ,תכמנומ הפש ןבא רטמ  02.01.0359
    

    58.80 .רטמ 5.2 הבוג דע ,איהש גוס לכמ ,תשר / תכתמ רדג תקתעה רטמ  02.01.0365
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בחורב( םהש גוס לכמ ,הריפחה תודובע יאוותב ,םיקורפה  **הרעה**    
םהילע םלושי אלו םינושה הדיחיה יריחמב םילולכ ,)רשואמה החיתפה    
,וקה תמיטאו םימה תקפסא קותינ ,אוהש גוס לכב ףוגמ קורפ .דרפנב    
ימותסש קורפ .)הדובעה יאוותל ץוחמ( םיוולנה םירזיבאה לכ תקפסא ללוכ    
,ףוגמ קורפ יפל םלושי ,ץחל יתיחפמו םינבא טלוקו ןנסמ ,רזוח לא ,ריווא    
/ ןקתוי אלו הדימב קר ,םלושי ,רזיבאה רובעב ,קורפה .רטוקל םאתהב    
.שדחב רזיבאה ףלחוי    
    

    49.00 .4/3" רטוקב ףוגמ קורפ 'חי  02.01.0373
    

    49.00 .1" רטוקב ףוגמ קורפ 'חי  02.01.0374
    

    58.80 .1½" רטוקב ףוגמ קורפ 'חי  02.01.0375
    

    78.40 .2" רטוקב ףוגמ קורפ 'חי  02.01.0376
    

   107.80 ..2" רטוקב ,ןגואמ ףוגמ קורפ 'חי  02.01.0377
    

   215.60 ."3-4" רטוקב ,ןגואמ ףוגמ קורפ 'חי  02.01.0378
    

   352.80 ."8-6" רטוקב ,ןגואמ ףוגמ קורפ 'חי  02.01.0379
    

   470.40 ."21-01" רטוקב ,ןגואמ ףוגמ קורפ 'חי  02.01.0380
    

   833.00 ."41-61" רטוקב ,ןגואמ ףוגמ קורפ 'חי  02.01.0381
    
שודיח ,םימה תקספה ללוכ ,וקה תמיטאו תמייק תרנצ קורפ **הרעה**    
יוניפ ללוכ ,תיליעו תיעקרק תת ,םיוולנה םירזיבאה לכ תקפסאו הקפסאה    
.)הדובעה יאוותל ץוחמ( הכיפש רתאל    
    

    19.60 .2"-4/3" רטוקב רוניצ קורפ רטמ  02.01.0382
    

    29.40 .3"-4" רטוקב רוניצ קורפ רטמ  02.01.0383
    

    29.40 .8"-6" רטוקב רוניצ קורפ רטמ  02.01.0384
    

    49.00 .21"-01" רטוקב רוניצ קורפ רטמ  02.01.0385
    

    58.80 .41"-61" רטוקב רוניצ קורפ רטמ  02.01.0386
    

    68.80 .81"-02" רטוקב רוניצ קורפ רטמ  02.01.0387
    

   137.20 .אוהש גוס לכמ ,טנרדיה קורפ 'חי  02.01.0388
    
הדמעב תוכרעמ ללוכ ,2" רטוק לעמ ,אוהש גוס  לכמ ,תוכרעמ קורפ   02.01.0389

   421.40 .המיטא ללוכ ,4" רטוק דע ,תיליע 'חי   
    
ללוכ ,8" רטוק דע 6"-מ ,תיליע הדמעב תוכרעמ ללוכ ,תוכרעמ קורפ   02.01.0390

   490.00 .המיטא 'חי   
    

קובץ: מסגרת 2022   .../056 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     056 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

חותיפ תודובע 30 הנבמ
חותיפ 20 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ללוכ ,21" רטוק דע 01"-מ ,תיליע הדמעב תוכרעמ ללוכ ,תוכרעמ קורפ   02.01.0391
   617.40 .המיטא 'חי   

    
רטוק דע 2"-מ ,םיפסונ םירזיבאו ץחל ינטקמ ללוכ ,םיפוגמ תכרעמ קורפ   02.01.0392

   499.80 .המיטא ללוכ ,4" 'חי   
    
רטוק דע 6"-מ ,םיפסונ םירזיבאו ץחל ינטקמ ללוכ ,םיפוגמ תכרעמ קורפ   02.01.0393

   695.80 .המיטא ללוכ ,8" 'חי   
    
רטוק דע 01"-מ ,םיפסונ םירזיבאו ץחל ינטקמ ללוכ ,םיפוגמ תכרעמ קורפ   02.01.0394

   970.20 .המיטא ללוכ ,21" 'חי   
    

   147.00 .4/3"-1" רטוקב ,הדידמ תכרעמ קורפ 'חי  02.01.0395
    

   313.60 .2"-1½" רטוקב ,הדידמ תכרעמ קורפ 'חי  02.01.0396
    
שודיח ,בויבה תמירז תקספה ללוכ ,וקה תמיטאו תמייק תרנצ קורפ    
יוניפ ללוכ ,תיליעי תיעקרק תת ,םיוולנה םירזיבאה לכ תקפסאו המרזבב    
.הכיפש רתאל    
    

    29.40 .3"-4" רטוקב רוניצ קורפ רטמ  02.01.1424
    

    29.40 .8"-6" רטוקב רוניצ קורפ רטמ  02.01.1425
    

    49.00 .21"-01" רטוקב רוניצ קורפ רטמ  02.01.1426
    

    58.80 .41"-61" רטוקב רוניצ קורפ רטמ  02.01.1427
    

   284.20 .חטשהמ יוניפו םוזיג תוברל ,םיהבגה לכב ,םימלש םיצע תריקעו תתירכ 'חי  02.01.1428
    

     9.80 .חטש לכבו םילדגה לכב ,תינדי םיחמצו םיחיש תריקע 'חי  02.01.1429
    
.תדובע עוציב ךרוצל םיגוסה לכמ היח רדגו םיחמצו םיחיש תריקע   02.01.1430
םילכ תועצמאב ,רתאל םזגה תקחרהו הריקע ,התירכ לולכת הדובעה    

    19.60 .םיינכמ ר"מ   
    

     9.80 .לוביז ללוכ חטשה תרשכה ר"מ  02.01.1431
    

    29.40 .4/36 רטוק א"פ ,היקשהל רוניצ תחנהו תקפסא רטמ  02.01.1432
    

    19.60 .4/05 רטוק א"פ ,היקשהל רוניצ תחנהו תקפסא רטמ  02.01.1433
    

     9.80 .4/23 רטוק א"פ ,היקשהל רוניצ תחנהו תקפסא רטמ  02.01.1434
    

     9.80 .4/52 רטוק א"פ ,היקשהל רוניצ תחנהו תקפסא רטמ  02.01.1435
    

     9.80 .4/61 רטוק א"פ ,היקשהל רוניצ תחנהו תקפסא רטמ  02.01.1436
    
    
    

קובץ: מסגרת 2022   .../057 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     057 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

חותיפ תודובע 30 הנבמ
חותיפ 20 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

הדובעה .א"מ 21 דע ,רוניצו םירבחמ 2 ללוכ ,היקשהל ,מ"מ 57 וק ןוקית   02.01.1437
   744.80 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחהו החנה ,הקפסא ,הריפח תללוכ  

    
    68.60 .05R דרבר , רטס פופ ריטממ תנקתהו הקפסא 'חי  02.01.1438

    
    19.60 .הסירפ ללוכ ,אשד תחנהו הקפסא ר"מ  02.01.1439

    
    19.60 .ךרוצה יפל ,4 לדוג ,םיחמצ תליתשו הקפסא 'חי  02.01.1440

    
02 רפע תודובע רמג ,)ךרד תרוצ( תוכרדמו םישיבכל תיתש לש רושיי   02.01.1441

     9.80 .)-,+( מ"ס ר"מ   
    

     9.80 .רקובמ םיחטש קודיה ר"מ  02.01.1442
    

    88.20 .ןנכתמה תעיבק יפל ,יבועב ןבא ירבשמ תזקנמ הבכש ק"מ  02.01.1443
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: מסגרת 2022   .../058 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     058 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

חותיפ תודובע 30 הנבמ
יללכ תימויב תודובע 01 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

י ל ל כ  ת י מ ו י ב  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ     
    
.ן ו ר י ח מ ה  י פ ל  ר ח מ ת ל  ן ת י נ  א ל ש כ  ב ת כ ב  ר ו ש י א ב  10.01 ק ר פ  ת ת     
    
,בתכב רושיאב ויהי ,0081.10.01 דע 6441.10.01  םיפיעס : הרעה*    
.תויומכה בתכב םיאתמ ףיעס ןיאו הדימב ,שארמ    
    

   430.00 .תועש 8 הדובע םוי .)רוטלוטסניא רזוע( טושפ לעופ לש הדובע רכש ע"י  10.01.1446
    
םוקמל העסה ללוכ ,הדובע ילכ ללוכ ,יעוצקמ לעופ לש הדובע רכש   10.01.1447

   500.00 .תועש 8 הדובע םוי .הרזחבו ע"י   
    
ללוכ ,ותרזחהו הדובעה םוקמל ותלבוה ללוכ ,B.C.J לש הדובע רכש   10.01.1448

   245.00 .ליעפמ ע"ש   
    
04-02 ףכ ללוכ ,)תורשרש( ילחז סימעמו ןורפחמ ינימ לש הדובע רכש   10.01.1449
,ותרזחהו הדובעה םוקמל ותלבוה ללוכ ,עקרק חדקמ ,הריבש שיטפ ,מ"ס    

   215.00 .ליעפמ ללוכ ע"ש   
    
,ותרזחהו הדובעה םוקמל ותלבוה ללוכ ,ילוארדיה רפחמ לש הדובע רכש   10.01.1450

   510.00 .ליעפמ ללוכ ע"ש   
    

   147.00 .גהנ ללוכ ,םילכ וא םירמוח ,םילעופ תלבוהל ,ןוט 4 רדנט לש הדובע רכש ע"ש  10.01.1451
    
,'וכו עצמ ,לוח ,תורוניצ תלבוהל ,ןוט 8 דע 4 תיאשמ לש הדובע רכש   10.01.1452

   215.60 .גהנ ללוכ ,דועו תלוספ יוניפ ,הריפח רמוח קוליס ע"ש   
    
,)STNTIOPLLEW( םוהת ימ תביאשל הבאשמ לש הדובע רכש   10.01.1453
לזיד/ חתמ רוקמ תקפסא ללוכ ,תוחפל העש/ק"מ 002 לש הקיפסל    
,הדובעה םויסב קוריפ ,הנקתה ,הלבוה ,הלעפהל תונגראתה ,רוטנרג    
ימי 01 -מ רתוי אלו דע קמוע לכבו א"מ 001 דע הקיני תרנצ תקפסא ללוכ    

 2,842.00 .הדובע תועש 42 יפל הדובע 'חי   
    

 1,960.00 .םינושאר םימי 01-ל רבעמ ,םיפסונ )תועש 42( הדובע םוי לכל ל"נכ 'חי  10.01.1454
    
,)תורפסומטא 061( הובג ץחל תיבויב וא תיבויב ללוכה ,תווצ תלעפה   10.01.1455

 2,156.00 .םישנא 2 תוחפל לולכי תווצה ע"י   
    
לולכי תווצה ,)תורפסומטא 052( הובג ץחל תיבויב ללוכה ,תווצ תלעפה   10.01.1456

 3,430.00 .םישנא 2 תוחפל ע"י   
    
המותח בתכב ,תדחוימ הנמזה י"פע ,תדובע עוציב ןיגב ,האיצי יפל,םולשת   10.01.1457
אלו םירז םימרוג י"ע המרגנש ,החישק המיתס תחיתפל ,להנמה י"ע    
בויב תיאשמ תדובע רובע ,תועש 3 דע ןכשמש ,בויב יווק לש ליגר שומישב    
."ל 000,81 לכימ תודימ ,הקדל "ל 007 לש הקיפסב ,'מטא 053 ץחל    
רוניצ ,הובג ץחלב דמועה ,תודחוימ םיווק תחיתפ תומישמל ידוחי ילכה    
תוקיפסב ץחלה תבאשמ ,ףונמ םע בויב וקל סנכומה ,?¼1 החיתפ    
תועש לכב ,ס"כ 063 לש קפסהב ,עונמ תרזעב תענומ םיהובגה םיצחלבו    

 4,900.00 .הממיה 'חי   
קובץ: מסגרת 2022   .../059 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     059 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

חותיפ תודובע 30 הנבמ
יללכ תימויב תודובע 01 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

י"ע המותח בתכב ,תדחוימ הנמזה י"פע ,תדובע עוציב ןיגב ,םולשת   10.01.1458
שומישב אלו םירז םימרוג י"ע המרגנש ,החישק המיתס תחיתפל ,להנמה    
ץחל בויב תיאשמ תדובע רובע ,תועש 3 דע ןכשמש ,בויב יווק לש ליגר    
ילכה ."ל 000,81 לכימ תודימ ,הקדל "ל 007 לש הקיפסב ,'מטא 053    
החיתפ רוניצ ,הובג ץחלב דמועה ,תודחוימ םיווק תחיתפ תומישמל ידוחי    
םיצחלבו תוקיפסב ץחלה תבאשמ ,ףונמ םע בויב וקל סנכומה ,?¼1    
,םלושי הז םולשת ,ס"כ 063 לש קפסהב ,עונמ תרזעב תענומ םיהובגה    
הדובע תועשה 3-ל רבעמ תועש רובע ,ונמזוהש ,תודובע עוציב רובע    

 1,176.00 .תודובעה עוציב רמג דעו 7541.10.01 ףיעס יפל ומלושש ,תונושארה ע"ש   
    
םוקמל ותלבוה ללוכ ,םישיטפ ינש םע ,)סחדמ( רוסרפמוק לש הדובע רכש   10.01.1495

   215.60 .ותרזחהו הדובעה ע"ש   
    
,ןיזנב תורש ,הלבוה ללוכ ,הליל תרואתל רוטנרג לש הדובע רכש   10.01.1496

    98.00 .'וכו םירוטקזורפ ע"ש   
    

   107.80 .ליעפמ ללוכ ,"גמוב" גוסמ שבכמ לש הדובע רכש ע"ש  10.01.1497
    
,רוטנרג ,בכר ,ךתר רזוע ,ךתר ללוכ ,םיכתר תצובק לש הדובע רכש   10.01.1498

 3,038.00 .'וכו תודורטקלא ,זג ינולב ,ךותיר רמוח ,תכתר ע"י   
    
הבאשמ תרזעב אוהש גוס לכמ םימ וא בויב ,םימ תביאשל הדובע רכש   10.01.1499

    98.00 .למשח רוביחו הלעפהו הלבוה ללוכ 4"-2" ע"ש   
    

 2,500.00 .דמ-זא תוינכותל אל ,חטשב הדידמ תווצל הדובע רכש ע"י  10.01.1500
    

 2,842.00 .הליזנ רותיא/תרנצ רותיאל תווצל הדובע רכש ע"י  10.01.1600
    
תחטבאו תוחיטבה יעצמא תרבוחב םישרת יפל( שרדנה דויצהו ץח תלגע   10.01.1700
תשירד יפל )תועש 21( הלילב וא םויב )לארשי יביתנ 'בח לש הדובע ירתא    

   900.00 חקפמה לש בתכב רושיאו ךמסומ םרוג ע"י   
    
העונת ץעוי ידי לע עוציב יבלש יפ לע םיינמז העונת ירדסה תינכות תנכה   10.01.1800

 8,000.00 'פמוק .תוכמסומה תויושרהמ םירושיא תלבק ללוכ  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: מסגרת 2022   .../060 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ירוזאה בויבהו םימה דיגאת - ןיעלא
1832 .ד.ת  80942 ףיסאי רפכ
 

27/07/2022
דף מס':     060 בויבו םימ תשר חותפו גורדשל תרגסמ זרכמ ןוריחמ - ןיעלא דיגאת

תויללכ תוארוה 40 הנבמ
יללכ 07 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

י ל ל כ  07 ק ר פ     
    
י ל ל כ  10.07 ק ר פ  ת ת     
    
ןלבקה לעו םולשת לכ אלל ויהי ,םיאבה םיפיעסב תוטרופמה תודובעה    
.תויושרה י"ע שרדיתש הדובע לכב ,םינושה םיפיעסה יריחמב םתוא לולכל    
דרשמ תויחנה יפ לע ,תוחיטב ירזיבאו םירורמת ללוכ ראומ ץח תלגע  )1    
לע שרדייש ,ךכב ךרוצ היהיש העש לכו םוקמ לכב ,3.2.3 'סמ הרובחתה    
הארוה יפ לע וא ןיד יפ לע שורד היהיש וא חקפמ וא וחוכ אב ,להנמה ידי    
דויצה תוברל העונת תחטבא השרומ תווצ  )2.יהשלכ תכמסומ תושר דצמ    
לארשי תרטשמו צ"עמ ,הרובחתה דרשמ לש 52 'סמ םישרתב טרופמה    
קסעוי דויצהו תווצה .םישיבכ תריגסל תוניקת החטבא תודובע עוציב ךרוצל    
NOTURT( גוסמ )תורדג( הקעמ  )3.חקפמה לש בתכב הארוה יפ לע    
  REIRRAB(, עקרקה ינפ לעמ 'מ 08.1 הבוגב תשק רדג  )4.דרגינימ וא,  
,'מ 0.3 לכ 5/54/54 תיווז לזרבמ םידומע ,יעופיש דח ןוילע ףופכ ללוכ    
םיימינפ םיקוזיח ,החיתמ יטוח 4 ,'מ 05.1 הבוגל מ"ס 5/5 תנוולוגמ תשר    
םישורדה םינוקיתו הקוזחת ,קורפו הנקתה ללוכ ,העיבצו תודוסי ,םייתניפו    
.טקיורפה םויס דע    
    
רתאב תוחיטב ירזיבא ךרעמ רובגיתו קוריפ ,הקוזחת ,עוניש ,הקפסא  )5    
םיינמז םינומיס תעיבצ ללוכ ריחמה .םיתווצמ םיטקיורפב דחי הדובע    
,תורדג ,םירורמת ,םינמז םירבעמ םיטלשו םירורמת ,םיטלש ,םתרסהו    
םימוסחמ ,םיסנפ ,םינמז םירבעמ ,םיטלשו םירורמת לש ינמז יוסיכ    
יפ לע ,םירטוש תבצהו הקפסא  )6.)תודרג ינימ טעמל( .םינוש םיגוסמ    
םירטוש תקסעה רובע  םולשת .תודובעה עוציב ךרוצל ,הרטשמה תויחנה    
רושיאב היהי דיגאתה בויח .דיגאתה לע 05% -ו ןלבקה לע 05% קלחתי    
אלל היהי בויחה .הדובעה ןמויב םושירו  סמ תינובשח תגצה דגנכו חקפמה    
םע ותדובע תא םאתלו חוקיפ ןימזהל ןלבקה לע )7.ינלבק חוור תפסות    
,תורוקמ 'בח ,םילבכ 'בח ,קזב 'בח ,למשח 'בח ,הרטשמ : ןוגכ ,ץוח ימרוג    
תוירחאה תלטומ ןלבקה לע . תימוקמה תושרה םעו תוקיתעה תושר    
יפ לע ותדובע תא עצבלו ץוח ימרוג לש םירושיאהו םימואתה יפל לועפל    
םירושיאב םימואיתב תוכורכה תואצוהה לכ . םהב תוללכנה תוחנהה    
.םינושה הדיחיה ריריחמב תולולכ ,חוקיפ תנמזהו תורגא םולשת תוברל    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: מסגרת 2022 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


