
מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 

12/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     001 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
1 לע הלוע וניאש קמועל רתאב תיללכ הריפח     01.01.0010

     35.00    35.00     1.00 רתאה ךותב רמוח תרבעה ללוכ ,'מ ק"מ   
      

    150.00   150.00     1.00 'מ 1 דע קמועל םינבמ ךותב םיידיב הריפח ק"מ  01.01.0020
      
םוקמל לוח וא/ו רפע יפדוע יוניפו ףוסיא     01.01.0030

     65.00    65.00     1.00 רשואמ הכיפש ק"מ   
      

    175.00   175.00     1.00 לוח יזגראב ללוכ אבומ לוחב יולמ ק"מ  01.01.0040
      
ינפ וא/ו הריפח תיעקרק לש רקובמ קודיה     01.01.0050

      5.00     5.00     1.00 םייעבט עקרק ר"מ   
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  'ב ע  20 ק ר פ       
      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
לע וא עצמ לע םיקוצי 03 -ב ןוטב יפצרמ     02.01.0010

    200.00   200.00     1.00 מ"ס51 יבועב עקרק ר"מ   
      
לע וא עצמ לע םיקוצי 03 - ב ןוטב יפצרמ     02.01.0020

    240.00   240.00     1.00 מ"ס 02 יבועב עקרק ר"מ   
      
עקרק לע וא עצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ     02.01.0030

    320.00   320.00     1.00 מ"ס 03 יבועב ןליתאילופ לע וא ר"מ   
      

     10.00    10.00     1.00 מ"מ 2 יבועב ןליתאילופ תועירי עצמ ר"מ  02.01.0040
      
תורקתב םיחתפ תריגסל, 03-ב ןוטב תקיצי     02.01.0050
52.0 דע חטשב ,מ"ס 52 דע יבועב תומייק      
םיצוק תסנכהו תחידק ללוכו ןויז ללוכ ,ר"מ      
תוכימתהו תונספטה לכ ללוכ ,תמייקה הרקתל      

    130.00   130.00     1.00 'פמוק .תושרדנה  
      
תורקתב םיחתפ תריגסל, 03-ב ןוטב תקיצי     02.01.0060
52.0 לעמ תודימב ,מ"ס 52 דע יבועב תומייק      
תחידק ללוכו  ןויז ללוכ ר"מ 05.0 דעו ,ר"מ      
לכ ללוכ ,תמייקה הרקתל םיצוק תסנכהו      

    160.00   160.00     1.00 'פמוק .תושרדנה תוכימתהו תונספטה  
      
תורקתב םיחתפ תריגסל, 03-ב ןוטב תקיצי     02.01.0070
05.0 -מ תודימב ,מ"ס 52 דע יבועב תומייק      
ק"מל ג"ק 09 רועישב ןויז ללוכ ,ר"מ 1 דע ר"מ      
הרקתל םיצוק תסנכהו תחידק ללוכו ןוטב      
תוכימתהו תונספטה לכ ללוכ ,תמייקה      

  1,150.00 1,150.00     1.00 'פמוק .תושרדנה  
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../002 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     002 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תורקתב םיחתפ תריגסל, 03-ב ןוטב תקיצי     02.01.0080
ר"מ 1 לעמ תודימב ,מ"ס 52 דע יבועב תומייק      
ק"מל ג"ק 09 רועישב ןויז ללוכ ,ר"מ 2 דעו      
הרקתל םיצוק תסנכהו תחידק ללוכו ןוטב      
תטכימתהו תונספטה לכ ללוכ ,תמייקה      

  2,150.00 2,150.00     1.00 'פמוק .תושרדנה  
      
ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  20.20 ק ר פ  ת ת       
      

  1,900.00 1,900.00     1.00 מ"ס 01 יבועב 03 - ב ןוטב תוריק ק"מ  02.02.0010
      

  1,700.00 1,700.00     1.00 מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.02.0020
      

  1,600.00 1,600.00     1.00 מ"ס 52 יבועב 03 - ב ןוטב תוריק ק"מ  02.02.0030
      
םיקוצי ,מ"ס 02  יבועב 03-ב ןוטב ידומע     02.02.0040

  1,600.00 1,600.00     1.00 םיקולב תוריק ךותב ק"מ   
      

  2,250.00 2,250.00     1.00 ןהש לכ תודימב םילדב 03-ב ןוטב ידומע ק"מ  02.02.0050
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 מ"ס 02 רטוקב םילוגע 03-ב ןוטב ידומע ק"מ  02.02.0060
      

  2,800.00 2,800.00     1.00 מ"ס 52 רטוקב םילוגע 03-ב ןוטב ידומע ק"מ  02.02.0070
      

  2,600.00 2,600.00     1.00 מ"ס 03 רטוקב םילוגע 03-ב ןוטב ידומע ק"מ  02.02.0080
      
וא תונוילע ,תונוש תודימב 03-ב ןוטב תורוק     02.02.0090

  1,650.00 1,650.00     1.00 תונותחת ק"מ   
      
תוקוצי ,מ"ס 51 בחורב 03-ב ןוטב תורוגח     02.02.0100

  2,000.00 2,000.00     1.00 תותלדו תונולח יחתפ לעמ ק"מ   
      
תוקוצי ,מ"ס 02 בחורב 03-ב ןוטב תורוגח     02.02.0110

  2,200.00 2,200.00     1.00 תותלדו תונולח יחתפ לעמ ק"מ   
      
51 דע 01 יבועב ,תויכנא 03 -ב ןוטב תורוגח     02.02.0120
הינבל תמייק הינב ןיב רוביחב תוקוצי ,מ"ס      

  2,200.00 2,200.00     1.00 השדח ק"מ   
      
51 דע 01 יבועב ,תויכנא 03 -ב ןוטב תורוגח     02.02.0130

  2,650.00 2,650.00     1.00 םיחתפ תוזוזמב תוקוצי ,מ"ס ק"מ   
      
ת ו נ ו ש  ת ו ק י צ י  30.20 ק ר פ  ת ת       
      
,)רשואמ ךרע הווש וא "לקטב"( ףצקומ ןוטב     02.03.0010
,04 קזוח  ,ק"מ/ג"ק 002,1 יבחרמ לקשמב      

    630.00   630.00     1.00 תוגג יעופישל ק"מ   
      
לעמ הקוצי ,02-ב ןוטבמ ,מ"ס 4 יבועב הדמ     02.03.0020

     60.00    60.00     1.00 םיעופיש ןוטב ר"מ   
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../003 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     003 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

הדמ יוסיכ םע גנוטיא ירבש םע םיעפיש תריצי     02.03.0030
    120.00   120.00     1.00 .מ"ס 4 יבועב 02-ב ןוטבמ ר"מ   

      
םע אוהש לכ רטוקב םימייק זוקינ ירוח תמיתס     02.03.0040

     35.00    35.00     1.00 טנמצ סייד 'חי   
      
וא םייקפוא םינוטבל רטפוקילה תקלחה     02.03.0050

     35.00    35.00     1.00 םיעפושמ ר"מ   
      
תודימב ,3:1 טנמצ טיטמ תושלושמ תוקלור     02.03.0060

     24.00    24.00     1.00 מ"ס 6*6 רטמ   
      
יבועב 03-ב ןוטבמ םייקפוא םיטסדופ תקיצי     02.03.0070

    300.00   300.00     1.00 מ"ס 02 דע מ"ס 51 ר"מ   
      
יבועב 03-ב ןוטבמ םיעפושמ םיחטשמ תקיצי     02.03.0080

    330.00   330.00     1.00 מ"ס 02 דע מ"ס 51 ר"מ   
      
81 דע םורב 03 -ב תוגרדמ ישלושמ תקיצי     02.03.0090

    110.00   110.00     1.00 מ"ס 03 דע חלשו מ"ס רטמ   
      
םייכנא ,םהינימל ןוטב יטנמלאל ריחמ תפסות     02.03.0100

     70.00    70.00     1.00 ףושח ןוטב רומיג תריצי רובע,םייקפואו ר"מ   
      
,םירפתב )רקלק( ףצקומ ןריטסילופ תוחול     02.03.0110

     30.00    30.00     1.00 מ"ס 2 יבועב רטמ   
      
ןוטב יטנמלאב מ"מ 8 רטוקב םיימיכ םינגוע     02.03.0120
ךרואב מ"מ 8 לזרב ץוקו החידק ללוכ ,םינוש      

     60.00    60.00     1.00 מ"ס 05 'חי   
      
ןוטב יטנמלאב מ"מ 01 רטוקב םיימיכ םינגוע     02.03.0130
ךרואב מ"מ 01 לזרב ץוקו החידק ללוכ ,םינוש      

     75.00    75.00     1.00 מ"ס 05 'חי   
      
ןויזה תדלפ םהבש ,םימייק ןוטב יטנמלא ןוקית     02.03.0140
םירז םירמוחמ לזרבה יוקינ ללוכ ,ןיעל היולג      

    160.00   160.00     1.00 הקבדה ברע ללוכו ,הדולחו ר"מ   
      
ןויזה תדלפ םהבש ,םימייק ןוטב יטנמלא ןוקית     02.03.0150

     55.00    55.00     1.00 הקבדה ברע ללוכ ,ןיעל היולג הניא ר"מ   
      
ךרוצ אלל ,םייק ןוטב ינפ יוקינו סופסיח     02.03.0160

     50.00    50.00     1.00 תותיסב ר"מ   
      

    115.00   115.00     1.00 תותיס ללוכ ,םייק ןוטב ינפ יוקינו סופסיח ר"מ  02.03.0170
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../004 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     004 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םיחטשבו םיעטקב ,םימייק ןוטב יטנמלא ןוקית     02.03.0180
לזרבהו ןוטבה יוקינ ,תוביצח תוברל ,םנטק      
דע ,הובג ץחלב ןוטב תזתה ,)לוח תזתה ללוכ(      
ברע ללוכו ,םלשומ רומיגב ןקותמ ןוטב תלבק      

  1,950.00 1,950.00     1.00 הקבדה ר"מ   
      

     27.00    27.00     1.00 םייסקופא םיפרש יולימב םיקדס ןוקית רטמ  02.03.0190
      
ןוקית ךרוצל תומילשמ 03-ב ןוטב תוקיצי     02.03.0200
לכ לדוגב ,םימייק ןוטב יטנמלא לש המלשהו      

  2,500.00 2,500.00     1.00 אוהש ק"מ   
      

    300.00   300.00     1.00 רדגל תחתמ ןוטב תקיצי רטמ  02.03.0201
      

    450.00   450.00     1.00 רצחב רדג ידומע תכימת 'חי  02.03.0202
      
ן ו י ז  ת ו ט ו מ  40.20 ק ר פ  ת ת       
      

  5,600.00 5,600.00     1.00 םינוש םירטקב םיקלח ןויז תוטומ ןוט  02.04.0010
      

  5,750.00 5,750.00     1.00 םינוש םירטקב םיעלוצמ ןויז תוטומ ןוט  02.04.0020
      

  5,750.00 5,750.00     1.00 םינוש םירטקב תוכתורמ הדלפ תותשר ןוט  02.04.0030
      
דע מ"מ 21 רטוקב םינוולוגמ הגרבה תוטומ     02.04.0040

     80.00    80.00     1.00 מ"מ 61 רטמ   
      
מ"מ 61 לעמ רטוקב םינוולוגמ הגרבה תוטומ     02.04.0050

    105.00   105.00     1.00 מ"מ 52 דעו רטמ   
      
61 דע 21 רטוקב םימייק ןויז תוטומ תכראה     02.04.0060

    125.00   125.00     1.00 .ךותיר 'חי יפל הדידמה .ךותיר י"ע ,מ"מ 'חי   
      
מ"מ 61 לעמ רטוקב םימייק ןויז תוטומ תכראה     02.04.0070
'חי יפל הדידמה .ךותיר י"ע ,מ"מ 52 דע      

    150.00   150.00     1.00 .ךותיר 'חי   
      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40 ק ר פ  ת ת       
      

    150.00   150.00     1.00 מ"ס 7 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוציחמ ר"מ  04.01.0010
      
ןוטב יקולבמ תוריק יעטקו ,תוריק תיינב     04.01.0020

    170.00   170.00     1.00 מ"ס 01 יבועב םילולח ר"מ   
      
ןוטב יקולבמ תוריק יעטקו ,תוריק תיינב     04.01.0030

    180.00   180.00     1.00 מ"ס 51 יבועב םירוח 4 םילולח ר"מ   
      
ןוטב יקולבמ תוריק יעטקו ,תוריק תיינב     04.01.0040

    200.00   200.00     1.00 מ"ס 02 יבועב םירוח 4 םילולח ר"מ   
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../005 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     005 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םינגזמ יחתפו תונולח ,תותלד יחתפ תריגס     04.01.0050
,ץוח תוריקבו םינפ תוריקב ,םילטובמ      
01  דע  יבועב ,םילולח ןוטב יקולב תועצמאב      
ינשמ םייקה תמגודכ ,םירימגתו חיט ללוכ ,מ"ס      
חתפה לדוג יפל הדידמה .לטובמה חתפה ידיצ      

    260.00   260.00     1.00 לטובש ר"מ   
      
םינגזמ יחתפו תונולח ,תותלד יחתפ תריגס     04.01.0060
,ץוח תוריקבו םינפ תוריקב ,םילטובמ      
יבועב ,םירוח 4 םילולח ןוטב יקולב תועצמאב      
םייקה תמגודכ ,םירימגתו חיט ללוכ ,מ"ס 51      
לדוג יפל הדידמה .לטובמה חתפה ידיצ ינשמ      

    280.00   280.00     1.00 לטובש חתפה ר"מ   
      
םינגזמ יחתפו תונולח ,תותלד יחתפ תריגס     04.01.0070
,ץוח תוריקבו םינפ תוריקב ,םילטובמ      
יבועב ,םירוח 4 םילולח ןוטב יקולב תועצמאב      
םייקה תמגודכ ,םירימגתו חיט ללוכ ,מ"ס 02      
לדוג יפל הדידמה .לטובמה חתפה ידיצ ינשמ      

    300.00   300.00     1.00 לטובש חתפה ר"מ   
      
םינפ תוריקב ,תונולחו תותלדל םיחתפ תלדגה     04.01.0080
,מ"ס 51 דע יבועב ןוטב יקולבבב ,םימייק ץוחו      
.בחרומה חתפב םישדח םיפילג תריצי ללוכ      

    150.00   150.00     1.00 .חתפה תבחרה חטש יפל הדידמה ר"מ   
      
םינפ תוריקב ,תונולחו תותלדל םיחתפ תלדגה     04.01.0090
דע מ"ס 51  יבועב ןוטב יקולבבב ,םימייק ץוחו      
חתפב םישדח םיפילג תריצי ללוכ ,מ"ס 02      

    180.00   180.00     1.00 .חתפה תבחרה חטש יפל הדידמה .בחרומה ר"מ   
      
םינפ תוריקב ,תונולחו תותלדל םיחתפ תנטקה     04.01.0100
,מ"ס 51 דע יבועב ןוטב יקולבבב ,םימייק ץוחו      
.ןטקומה חתפב םישדח םיפילג תריצי ללוכ      

    105.00   105.00     1.00 .חתפהתנטקה חטש יפל הדידמה ר"מ   
      
םינפ תוריקב ,תונולחו תותלדל םיחתפ תנטקה     04.01.0110
דע מ"ס 51 יבועב ןוטב יקולבבב ,םימייק ץוחו      
חתפב םישדח םיפילג תריצי ללוכ ,מ"ס 02      

    120.00   120.00     1.00 .חתפה  תנטקה חטש יפל הדידמה .ןטקומה ר"מ   
      

    190.00   190.00     1.00 מ"ס 01 יבועב גנוטיא יקולבמ תוציחמ ר"מ  04.01.0120
      

    210.00   210.00     1.00 מ"ס 51 יבועב גנוטיא יקולבמ תוציחמ ר"מ  04.01.0130
      

    235.00   235.00     1.00 מ"ס 02 יבועב גנוטיא יקולבמ תוציחמ ר"מ  04.01.0140
      

    250.00   250.00     1.00 מ"ס 22 יבועב גנוטיא יקולבמ תוציחמ ר"מ  04.01.0150
      
הווש וא "תיזפרט" גוסמ סבג יקולבמ תוציחמ     04.01.0160

    245.00   245.00     1.00 מ"ס 4.9 יבועב רשואמ ךרע ר"מ   
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../006 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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12/02/2017
דף מס':     006 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,'חי/ח"ש 51 דוסי ריחמב תיכוכז ינבלב הינב     04.01.0170
  1,400.00 1,400.00     1.00 מ"ס 01 יבועבו מ"ס 02* מ"ס02 תודימב ר"מ   

      
,'חי/ח"ש 51 דוסי ריחמב תיכוכז ינבלב הינב     04.01.0180

  1,480.00 1,480.00     1.00 מ"ס 01 יבועבו מ"ס 02* מ"ס02 תודימב ר"מ   
      
אוהש לכ יבועבו אוהש לכ גוסמ הינבל תפסות     04.01.0190

     85.00    85.00     1.00 תויטפילא וא תולוגע תוציחמ וא תוריק רובע ר"מ   
      

    450.00   450.00     1.00 רצחב רדג ידומע תכימת 'חי  04.01.0191
      

     80.00    80.00     1.00 תבלתשמ ןבאל ביבסמ ןוטב תרוגח קוריפ רטמ  04.01.0192
      

     70.00    70.00     1.00 תמייק המוחב םיקדסו םיצירח יולימ רטמ  04.01.0193
      
מ"מ 7.21יבועב סבג חול תוברל סבג תרקת     04.01.0194
תוברל ,'מ 0.1 דע הבוגב היצקורטסנוקו      
לטכפשו םיעוקש הרואת יפוגל םיחתפ תחיתפ      

    180.00   180.00     1.00 העיבצל ןכומ לכה ר"מ   
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
0 ק ר פ  ת ת  00.50 ק ר פ  ת ת       
      
,תמחלומ תוינמוטיב תועירי יתשב תוגג םוטיא     05.00.0030
רמילופ 51% תפסות םע א"כ מ"מ 5 יבועב      
רטסאילופ דבל ןויז םע .S.B.S ירמוטסלא      
רמיירפ לע לכה - ר"מ/'רג 052 לקשמב      
טגרגא ללוכ .ר"מ/'רג 003 רועישב ינמוטיב      

    215.00   215.00     1.00 הנבלהל ןוילע ר"מ   
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
היסלומאב יופיצ תובכש יתשב תוגג םוטיא     05.01.0010
וא "טסלפוגג וא "זפ לירקא"( תילירקא      
תומכב ,)רשואמ ךרע הווש וא ,"גג סקלפוטיב"      
סלגרטניא תעירי ללוכ ,ר"מל ג"ק 3 לש תללוכ      
תובכש 3 ועצובי ןהבש( ,תוקלור ללוכ ,תחא      

    100.00   100.00     1.00 )סלגרטניא תועירי יתשו יופיצ ר"מ   
      
,גגל תמחלומ תינמוטיב העיריב תוגג םוטיא     05.01.0020
רמילופ 51% תפסות םע מ"מ 5 יבועב      
רטסאילופ דבל ןויז םע .S.B.S ירמוטסלא      
רמיירפ לע לכה - ר"מ/'רג 052 לקשמב      
טגרגא ללוכ .ר"מ/'רג 003 רועישב ינמוטיב      

    135.00   135.00     1.00 הנבלהל ןוילע ר"מ   
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

העיריב ,םייק םוטיא יבג לע תוגג םוטיא     05.01.0040
םע מ"מ 5 יבועב ,גגל תמחלומ תינמוטיב      
םע .S.B.S ירמוטסלא רמילופ 51% תפסות      
לכה - ר"מ/'רג 052 לקשמב רטסאילופ דבל ןויז      
ללוכ .ר"מ/'רג 003 רועישב ינמוטיב רמיירפ לע      
לש הרסהו ךותיח ללוכו הנבלהל ןוילע טגרגא      
ךולכיל תרסה ,תועובו םימייק םוטיא יטנמלא      

    155.00   155.00     1.00 תינמוטיב דוסי תבכש תחירמו ,דיס יריישו ר"מ   
      
יבועב תוינמוטיב תועירי יתשב תוקלור םוטיא     05.01.0050
תפסות םע ,מ"ס 03 בחורבו א"כ מ"מ 4      
דבל ןויז םע .S.B.Sירמוטסלא רמילופ      
טגרגא ללוכ ,ר"מ/'רג 052 לקשמב רטסאילופ      

     90.00    90.00     1.00 הנבלהל ןוילע רטמ   
      
תועירי עוביקל מ"מ 2/05 םוינימולא ליפורפ     05.01.0060
רמוחב םיחוורמ םוטיא ללוכ ,תוקעמל םוטיא      

     50.00    50.00     1.00 ירמוטסלא םוטיא רטמ   
      
םוטיאב מ"מ 5.0  דע בחורב םיקדס ןוקית     05.01.0070
םוטיא תעוצר עוציבו ,קדסה יוקינ ללוכ ,םייק      
לש תובכש שולשמ תבכרומה מ"ס 03 בחורב      

     60.00    60.00     1.00 סלגרטניא תובכש יתשו 52/57 ןמוטיב רטמ   
      
םוטיאב מ"מ 5.0  לעמ בחורב םיקדס ןוקית     05.01.0080
םוטיא תעוצר עוציבו ,קדסה יוקינ ללוכ ,םייק      
לש תובכש שולשמ תבכרומה מ"ס 03 בחורב      

     80.00    80.00     1.00 סלגרטניא תובכש יתשו 52/57 ןמוטיב רטמ   
      
,םייק םוטיאב אוהש לכ בחורב  םיקדס ןוקית     05.01.0090
תעירי לש מ"ס 03 בחורב העוצר תמחלה י"ע      
דבל ןויריש םע ,מ"מ 5 יבועב תינמוטיב םוטיא      
יופיצ ללוכ ,ר"מ/'רג 052 לקשמב רטסאילופ      

     85.00    85.00     1.00 הנבלהל טגרגא רטמ   
      
ללוכ ,םייק גגמ אוהש לכ גוסמ םוטיא ףוליק     05.01.0100

     42.00    42.00     1.00 חטשה לש טלחומ יוקינ ללוכ ,תוקלור ר"מ   
      
,םינוש םירטקמ םיבזרמ יחתפ ביבס םוטיא     05.01.0110
עוציבו םייקה םוטיאה לש יוקינו הרסה ללוכ      

     95.00    95.00     1.00 .שדח םוטיאל תוחירמ 'חי   
      
לש תובכש 2 תועצמאב םייק םוטיא תנבלה     05.01.0120
עבצ םרג 003 לש ללוכ רועישב ילירקא עבצ      
לכ תרסהו גגה יוקינ ללוכ ,םוטיא ר" מל      

     20.00    20.00     1.00 תוקלורב ללוכ ,הנבלהה ינפל םירז םירמוח ר"מ   
      
הקיס"ב וא "ליסורוט"ב הזר ןוטב לע םוטיא     05.01.0130
4 תומכב רשואמ ךרע הוש וא "701 ליס פוט      

    105.00   105.00     1.00 תובכש יתשב ר"מ/ג"ק ר"מ   
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5 יבועב מ"מ 2 רטוקב ץוחר הילופ טגרגא     05.01.0140
     44.00    44.00     1.00 םוטיא תכרעמ יבג לע ,מ"ס ר"מ   

      
מ"ס 2 בחורב םייקפוא תוטשפתה ירפת םוטיא     05.01.0150
דיפלוסילופ סיסב לע ירמוטסלא םוטיא רמוחב      
ןוולוגמ חפב רפתה יופיח ללוכ ,יביכר וד      
05 לש סורפ בחורב מ"מ 8.0 יבועב ףפוכמו      
חוטש לזרב ספ ללוכו ,מ"ס 05 לכ עבוקמ ,מ"ס      
תחירמ,ויוקינו רפתה תחיתפ ללוכ ,מ"מ 05*5      
ןליתאילופמ יוביג ליפורפ תסנכהו ,רמיירפ      

    225.00   225.00     1.00 מ"מ 52 רטוקב ףצקומ רטמ   
      
מ"ס 2 בחורב םייכנא תוטשפתה ירפת םוטיא     05.01.0160
סיסב לע ירמוטסלא םוטיא רמוחב ץוח תוריקב      
רפתה יופיח ללוכ ,יביכר וד וא דח דיפלוסילופ      
05 לש סורפ בחורב ףפוכמו  21 'סמ ץבא חפב      
חוטש לזרב ספ ללוכו ,מ"ס 05 לכ עבוקמ ,מ"ס      
תחירמ,ויוקינו רפתה תחיתפ ללוכ ,מ"מ 05*5      
ןליתאילופמ יוביג ליפורפ תסנכהו ,רמיירפ      

    175.00   175.00     1.00 מ"מ 52 רטוקב ףצקומ רטמ   
      
מ"ס 2 בחורב םייכנא תוטשפתה ירפת םוטיא     05.01.0170
לע ירמוטסלא םוטיא רמוחב םיימינפ תוריקב      
ללוכ  ,יביכר וד וא דח דיפלוסילופ סיסב      
תסנכה ,רמיירפ תחירמ,ויוקינו רפתה תחיתפ      
52 רטוקב ףצקומ ןליתאילופמ יוביג ליפורפ      

    150.00   150.00     1.00 מ"מ רטמ   
      
ץוח תוריקב םייכנא תוטשפתה ירפת םוטיא     05.01.0180
וד ,יסקופיא ןטירואילופ סיסב לע ,קיטסמב      

    130.00   130.00     1.00 יביכר רטמ   
      
םוטיא רמוחב תופצרב תוטשפתה ירפת םוטיא     05.01.0190
תרדחה ללוכ ,יביכר וד דיפלוסילופ סיסב לע      
רשואמ ךרע הווש וא סלפודנור יוביג ליפורפ      

    115.00   115.00     1.00 רמג ליפורפ ללוכו רטמ   
      
ינורזמ תועצמאב םיפער תוגג לש ימרט דודיב     05.01.0200
דידר יופיצ םע ,מ"ס5 יבועב תיכוכז רמצ      

     50.00    50.00     1.00 םוינימולא ר"מ   
      
ר"מ 052 דע חטשב גג לש הפצה תקידב     05.01.0210

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק םימה ללוכ ,תועש 27 ךשמל  
      
דע ר"מ 052 -מ חטשב גג לש הפצה תקידב     05.01.0220

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק םימה ללוכ ,תועש 27 ךשמל ר"מ 005  
      
ר"מ 005 לעמ חטשב גג לש הפצה תקידב     05.01.0230

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק םימה ללוכ ,תועש 27 ךשמל  
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,ר"מ 052 דע חטשב םייק גג לש טלחומ יוקינ     05.01.0240
    900.00   900.00     1.00 'פמוק םיבזרמו םיזקנ תחיתפ ללוכ  

      
ר"מ 052 -מ חטשב םייק גג לש טלחומ יוקינ     05.01.0250

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק םיבזרמו םיזקנ תחיתפ ללוכ ,ר"מ 005 דע  
      
,ר"מ 005 לעמ חטשב םייק גג לש טלחומ יוקינ     05.01.0260

      5.00     5.00     1.00 םיבזרמו םיזקנ תחיתפ ללוכ ר"מ   
      
םוטיאב ,ר"מ 5.0 דע חטשב םיימוקמ םינוקית     05.01.0270
העירי לש יאלט תמחלה י"ע ,םימייק תוגג      
ןוקיתה תנבלה ללוכ ,מ"מ 5 יבועב תינמוטיב      

    130.00   130.00     1.00 ילירקא עבצב 'חי   
      
יולימו  ,םייק םוטיאב תויוחפנתה תרסה     05.01.0280
יפל הדידמה .לוח לע םח ןמוטיבב םיעקשה      

     35.00    35.00     1.00 ןוקיתה חטש ר"מ   
      
קוזיח ילגרסב ןוקיליס קיטסמ יולימ שודיח     05.01.0290

     16.00    16.00     1.00 גגה ףקיהב רטמ   
      

     20.00    20.00     1.00 םייק םוטיאב קוזיח ילגרס קוליסו קורפ רטמ  05.01.0300
      
,3" דע רטוקב יס.יו.יפמ בזרמ רזיבא תפלחה     05.01.0310

    310.00   310.00     1.00 םוטיאל ורוביחו 'חי   
      
,4"  רטוקב יס.יו.יפמ בזרמ רזיבא תפלחה     05.01.0320

    350.00   350.00     1.00 םוטיאל ורוביחו 'חי   
      

    200.00   200.00     1.00 ךרוא לכבו רטוק לכב םימותס םיבזרמ תחיתפ 'חי  05.01.0330
      
ללוכ ,םימייק םיבזרמ לש הכיפש רזיבא ןוקית     05.01.0340

    300.00   300.00     1.00 םימוגפ םיקלח תפלחה 'חי   
      
עצוממ יבועב תמייק ץצח תבכש קוליסו הדרוה     05.01.0350

    250.00   250.00     1.00 שדחמ ומוטיאו גגה יוקינ תארקל ,מ"ס 7 דע ר"מ   
      
,תומייק תוקלור רוזאמ ץצח לש תינמז הקחרה     05.01.0360

     80.00    80.00     1.00 .ותרזחהו ,ןנוקית תארקל  מ"ס 05 בחורב רטמ   
      

     50.00    50.00     1.00 טרופס ינבמ לש יוסיכ תועירי קוריפ ר"מ  05.01.0370
      
ינפל חטשה יוקינ ללוכ ,גגילופב תוגג תחירמ     05.01.0380

     65.00    65.00     1.00 תיכוכז גרא תבכשו םושייה ר"מ   
קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../010 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ץ ע מ  ת ו נ ו ר א ו  ת ו ת ל ד  10.60 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו       
      
06% יולימ הליגר החיתפ תיפנכ דח ץע תלד     06.01.0010
ןבלמ םע המח הקבדהב הקיאמרופ הפוצמ      
ילגרס תפסותב מ"ס502/09-07 תודימב הדלפ      

  1,350.00 1,350.00     1.00 ץע 'חי   
      
06% יולימ הליגר החיתפ תיפנכ דח ץע תלד     06.01.0020
ןבלמ םע המח הקבדהב הקיאמרופ הפוצמ      
תפסותב מ"ס502/011-09 תודימב הדלפ      

  1,700.00 1,700.00     1.00 ץע ילגרס 'חי   
      
הליגר החיתפ ,06% יולימ תיפנכ וד ץע תלד     06.01.0030
ץע ןבלמ םע המח הקבדהב הקיאמרופ הפוצמ      

  1,850.00 1,850.00     1.00 'מ 50.2 הבוגבו 'מ 4.1 דע 2.1 בחורב 'חי   
      
יולימ תיפנכ וד וא תיפנכ דח תלדל ץע ףנכ     06.01.0040
לע תבכרומ ,הליגר החיתפ ,העובצ ,06%      
ההבוגו מ"ס 09 דע ףנכה בחור ,םייק ץע ןבלמ      

    950.00   950.00     1.00 .מ"ס 012 דע 'חי   
      
יולימ תיפנכ וד וא תיפנכ דח תלדל ץע ףנכ     06.01.0050
לע תבכרומ ,הליגר החיתפ ,העובצ ,001%      
מ"ס 001 דע ףנכה בחור ,םייק ץע ןבלמ      

  1,050.00 1,050.00     1.00 .מ"ס 012 דע ההבוגו 'חי   
      
רהוצ רובע ,אוהש לכ גוסמ תלדל ריחמ תפסות     06.01.0060

    130.00   130.00     1.00 טמ תיכוכזב גגוזמ מ"ס 02*01 לדוגב 'חי   
      
לכ לדוגב תיפנכ דח ץע תלדל ריחמ תפסות     06.01.0070
ףוקשמ םוקמב ןוולוגמ חפ ףוקשמ רובע אוהש      

    350.00   350.00     1.00 ץע 'חי   
      
רורוויא סירת רובע ץע תלדל ריחמ תפסות     06.01.0080

    280.00   280.00     1.00 מ"ס 05*03 תודימב רילק ץעמ ןנווכתמ 'חי   
      
03 בחורב קוב ץעמ םידגבו םיקיתל הלתמ     06.01.0090

    240.00   240.00     1.00 תכתממ םילתמ ללוכ ,'מ 2 דע ךרואבו מ"ס רטמ   
      
מ"ס 01 בחורב קוב ץעמ ,תוריקל הנגה ספ     06.01.0100

    135.00   135.00     1.00 הפוקש הכלב עובצ ,מ"ס 5.2 יבועבו רטמ   
      
,הקיאמרופ הפוצמ FDM -מ ,תוריקל הנגה ספ     06.01.0110

    275.00   275.00     1.00 מ"ס 61 בחורב רטמ   
      
      
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../011 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     011 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץיוודנס יושע ןותחת חבטמ ןורא תדיחי     06.01.0120
,ןימלמ םינפ יופיצ מ"ס 09/06/002 תודימב      
8 ללוכ ,הליגר החיתפ תותלד ,הקיאמרופ ץוח      

  4,450.00 4,450.00     1.00 'פמוק תורגמ4 - ו םיפדמ  
      
תודימב ץיוודנס יושע ןוילע חבטמ ןורא תדיחי     06.01.0130
ץוח ןימלמ םינפ יופיצ מ"ס 06/03/002      
ו הליגר החיתפ תותלד ללוכ ןוראה .הקיאמרופ      

  2,900.00 2,900.00     1.00 'פמוק םיפדמ 8 -  
      
,ץיוודנסמ ןוילע וא ןותחת חבטמ ןוראל תפסות     06.01.0140
וא ,םייקל המאתהל תושרדנה תודימב      
,תותלד ללוכ ,השדח ןורא תדיחיל תפסותכ      

  2,350.00 2,350.00     1.00 םיפדמו תורגמ רטמ   
      
6 יבועב תילטסירק הארמ תנקתהו הקפסא     06.01.0141
תוברל ,ץיוודנס תטלפ ג"ע תקבדומ מ"מ      

    500.00   500.00     1.00 תרתסנ הילתו העובצ ץע תרגסמ ר"מ   
      
ץ ו פ י ש  ן ו ק י ת  ת ו ד ו ב ע  20.60 ק ר פ  ת ת       
ת ו פ ס ו ת ו       
      
,מ"ס 001 דע בחורב תמייק ץע תלד רוציק     06.02.0010
אלמ ץע לגרס תפסוה ללוכ ,מ"ס 3 דע רועישב      

    155.00   155.00     1.00 .ךרוצה תדימב םיטקידה ןיב 'חי   
      
יאלט תועצמאב תומייק ץע תותלד ןוקית     06.02.0020
םייקה טקידה יבועבו ,ר"מ 1 דע לדוגב טקידמ      
ללוכ אל ,תמלשומ המאתהו ףויש ללוכ ,תלדב      

    145.00   145.00     1.00 העיבצ 'חי   
      
,תומייק ץע תותלד לש םילוענמ ביבס ןוקית     06.02.0030
ץע עטק תפלחה ,םייקה לוענמה קוריפ ללוכ      
ללוכ אל ,קרופמה לוענמה תרזחה ,ףויש ,םוגפ      

    165.00   165.00     1.00 העיבצ 'חי   
      
,םיפוקשמ תוברל,םימייק ץע תונולח ץופיש     06.02.0040
דוסי עבצ ,ןשי עבצ תרסה ,קרמ ינוקית ללוכ      
.רשואמ ךרע הווש וא קאלרפוס ןוילע עבצו      
דודמ ,ןולחה לש רוא חתפ חטש יפל הדידמה      

    220.00   220.00     1.00 .ןולחה יפוקשמ לש םיימינפה םינפה ןיב ר"מ   
      
תותלדב םימוגפ השבלה ילגרס תפלחה     06.02.0050

     40.00    40.00     1.00 םייקה תמגודכ העיבצ ללוכ ,תונולחבו רטמ   
      

    115.00   115.00     1.00 'פמוק תומייק תותלדב תכתמ תוידי גוז תפלחה 06.02.0060
      
םילדגמ תומייק תותלד לע הקיאמרופ יופיצ     06.02.0070
וא םייקה עבצה תרסה ללוכ ,םינוש      
לש דחא דצ יפל הדידמה .תמייקה הקיאמרופה      

    205.00   205.00     1.00 תלדה ףנכ ר"מ   
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../012 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     012 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

הווש וא "ילנטס" גוסמ םישדח םיריצ השולש      06.02.0080
תודובע לכ ללוכ ,תומייק תותלדל ,רשואמ ךרע      
ןהו תלדה ףנכב ןה םישרדנה םיפויישהו ץעה      

    250.00   250.00     1.00 'פמוק םינשיה םיריצה קורפ ללוכ ,ףוקשמב  
      
הווש וא "ינדרי" גוסמ רדניליצ לוענמ תפלחה     06.02.0090
תוטזור גוז ללוכ ,תומייק תותלדב ,רשואמ ךרע      

    120.00   120.00     1.00 'פמוק תוחתפמ השימחו  
      
הווש וא "ינדרי" גוסמ דבלב רדניליצ  תפלחה     06.02.0100
השימח ללוכ ,תומייק תותלדב ,רשואמ ךרע      

     80.00    80.00     1.00 'פמוק תוחתפמ  
      
ךרע הווש וא "יקספיל" גוסמ תלדל רוצעמ     06.02.0110

     40.00    40.00     1.00 רשואמ 'חי   
      
01 דוסי ריחמב ןוראל לוענמ וא תידי תפלחה     06.02.0120

     30.00    30.00     1.00 ח"ש 'חי   
      
וא "םולא" תרצותמ ףנכ ןולחל תידי תפלחה     06.02.0130

     55.00    55.00     1.00 ח"ש 52 דוסי ריחמב ,רשואמ ךרע הווש 'חי   
      
,מ"מ 3 יבועב תמסוחמ הדלפמ רדניליצ ןגמ     06.02.0140
ללוכ ,רשואמ ךרע הווש וא "ינדרי" תרצותמ      

     50.00    50.00     1.00 ןוטב יגרב 'חי   
      
רדנילצ םע "IWEH" גוסמ םיתורישל לוענמ     06.02.0150

    175.00   175.00     1.00 טלפמוק יונפ/סופת 'חי   
      
"ינדרי" תרצותמ ןטק ןוילע ילוארדיה תלד רגוס     06.02.0160

    330.00   330.00     1.00 רשואמ ךרע הווש וא 'חי   
      
-77" תמגוד לודג ןוילע ילוארדיה תלד רגוס     06.02.0170

    530.00   530.00     1.00 רשואמ ךרע הווש וא "AMROD 'חי   
      
םייק )ןמש ריזחמ( ילוארדיה תלד רגוס ןוקית     06.02.0175

    200.00   200.00     1.00 םישרדנה ףוליח יקלח ללוכ ,והשלכ גוסמ 'חי   
      
הטסורינמ לוגע טוממ תידי םע הלהב לוענמ     06.02.0180
םע רבוחמו תלדה ףנכ בחורב ,מ"מ 03 רטוקב      
.י.ת יפל לכה - תלדה יבוע לכל םיגרבו םיחפ      

  2,150.00 2,150.00     1.00 059 .י.ת-ו 101 'חי   
      
ללוכ ,והשלכ גוסמ םייק הלהב לוענמ ןוקית     06.02.0185

    550.00   550.00     1.00 םישרדנה ףוליח יקלח 'חי   
      
םיעובק( תונולחו תותלדב םייק גוגיז תפלחה     06.02.0190
ללוכ ,מ"מ 3 יבועב תיכוכזב ,)םיחתפנ וא      

    215.00   215.00     1.00 םילגרס וא קרמו ,םיקוריפ ר"מ   
      

     55.00    55.00     1.00 'פמוק לדוג לכב םייק ץע ףדמ תקתעה 06.02.0195
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../013 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     013 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םיעובק( תונולחו תותלדב םייק גוגיז תפלחה     06.02.0200
ללוכ ,מ"מ 4 יבועב תיכוכזב ,)םיחתפנ וא      

    240.00   240.00     1.00 םילגרס וא קרמו ,םיקוריפ ר"מ   
      
םיעובק( תונולחו תותלדב םייק גוגיז תפלחה     06.02.0210
ללוכ ,מ"מ 6 יבועב תיכוכזב ,)םיחתפנ וא      

    270.00   270.00     1.00 םילגרס וא קרמו ,םיקוריפ ר"מ   
      
תיפנכ דח הדלפ תלדל 03-ב ףוקשמ תקיצי     06.02.0220
םירומיג ,םיקוריפ ללוכ ,אוהש לכ לדוגב      

  1,250.00 1,250.00     1.00 'פמוק תלדה ףוקשמ ללוכ אל ךא ,העיבצו  
      
ללוכ ,תמייק תיפנכ דח ץע תלדל שדח ףוקשמ     06.02.0230

    650.00   650.00     1.00 'פמוק העיבצו הנקתה ,םיקוריפו תוריבש  
      
ץע יושע התיכ חול לש שדחמ הנקתהו קוריפ     06.02.0240

    200.00   200.00     1.00 'פמוק םוינימולא וא  
      

    120.00   120.00     1.00 םימייק תונורא לש םיבג תפלחה ר"מ  06.02.0245
      

     20.00    20.00     1.00 םימייק תונורא לש םיבג קוזיח ר"מ  06.02.0246
      
םימייק תונורא לש תותלד ןונויכ/קוזיח/ןוקית     06.02.0247
תונורא ללוכ ,והשלכ לדוגבו והשלכ גוסמ      
םירמוחהו ףוליחה יקלח לכ ללוכ ,חבטמ      
הדיחי בשחת לדוג לכב תלד לכ .םישרדנה      

    100.00   100.00     1.00 תחא 'חי   
      
תודימב הקיאמרופ הפוצמ ןחלושל הטלפ     06.02.0250

    650.00   650.00     1.00 תמייק הטלפ ללוכ ,מ"ס 052*051 'חי   
      
לע ןקתומ ,מ"ס 08*021 תודימב הציענ חול     06.02.0260

    250.00   250.00     1.00 ריקה 'חי   
      
הפוצמ  ,מ"ס 08*021 תודימב הביתכ חול     06.02.0270

    500.00   500.00     1.00 ריקה לע ןקתומ ,הקיאמרופ 'חי   
      
םינקתומ ,םייפנכ יתש ,םיררגנ הביתכ תוחול     06.02.0280

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ןבלמ ללוכ ,ריקה לע  
      
םינקתומ ,םייפנכ שולש ,םיררגנ הביתכ תוחול     06.02.0290

  5,500.00 5,500.00     1.00 'פמוק ןבלמ ללוכ ,ריקה לע  
      
םינוש םילדגב ,תומייק ץע תותלד יפנכ ץופיש     06.02.0300
הדידמה ,םישדח טקיד תוחול תקבדה י"ע      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק הידיצ ינש לע תלדל טלפמוקב  
      
יפל הדידמה ,תומייק ץע תותלדב םירוח ןוקית     06.02.0310

     80.00    80.00     1.00 ולדוגב תולת אלל ,רוח 'חי 'חי   
      
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../014 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     014 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תותלדל עצקוהמ קוב ץעמ םישדח ץע ילגרס     06.02.0320
     80.00    80.00     1.00 תומייק רטמ   

      
ללוכ ,םינוש םילדגב תיפנכ דח ץע תלד קורפ     06.02.0330

    180.00   180.00     1.00 'פמוק ףוקשמ  
      
ללוכ ,םינוש םילדגב תיפנכ וד ץע תלד קורפ     06.02.0340

    350.00   350.00     1.00 'פמוק ףוקשמ  
      
תפלחה אלל ,לוח זגרא לש ץע תוחול ןוקית     06.02.0350

    250.00   250.00     1.00 'פמוק תוחול  
      
תפלחה ללוכ ,לוח זגרא לש ץע תוחול ןוקית     06.02.0360

    350.00   350.00     1.00 'פמוק םישדח תוחולב תוחול  
      
יפל הדידמה .תולוגרפב ץעמ םיטסייל קוזיח     06.02.0370

     20.00    20.00     1.00 קזוחש טסייל א"מ רטמ   
      
,םינוש םיגוסמ םילוענמו םיחירב םיריצ ןומיש     06.02.0380
'חי יפל הדידמה .רצחב ןהו הנבמה ךותב ןה      
הדרפה אלל 'וכו שפשפ  ,רעש ,ןולח  ,תלד      

     20.00    20.00     1.00 םהיניב 'חי   
      

     40.00    40.00     1.00 תותלדל "ינועבצא" ןקתמ לש הנקתהו הקפסא 'חי  06.02.0390
      
תותלדל הטאה לגלג לש הנקתהו הקפסא     06.02.0400

     60.00    60.00     1.00 םינוש םיגוסמ 'חי   
      
.תותלדל םוטיא יספ לש הנקתהו הקפסא     06.02.0410

     30.00    30.00     1.00 .ןקתומה ספה ךרוא יפל הדידמה רטמ   
      
ילגרל תחתמ תוימוג לש הנקתהו הקפסא     06.02.0420
תדיחי לכ .םינוש םיגוסמ תונחלושו תואסכ      

     30.00    30.00     1.00 'פמוק תחא טלפמוקכ דדמת ןחלוש תדיחי וא אסיכ  
      
מ"ס 03 בחורב םיפדמ תנקתהו תקפסא     06.02.0430

    150.00   150.00     1.00 מ"ס 09 דע 06 ךרואבו 'חי   
      
מ"ס 03 בחורב םיפדמ תנקתהו תקפסא     06.02.0440

    180.00   180.00     1.00 מ"ס 011 דע 19 ךרואבו 'חי   
      
,מ"מ 06*06 תודימב ינוגהמ ץעמ די זחאמ     06.02.0450

    205.00   205.00     1.00 תינרוו עבצ תובכש שולשב עובצ רטמ   
      
וא הפוקש הכלב עובצו עצקוהמ ןרוא ץע הקעמ     06.02.0460

 10,000.00 10,000.00     1.00 ץע ק"מ יפל הדידמה .ןמש עבצב ק"מ   
      
,הקיאמרופ הפוצמ ץעמ ןחלוש חול תפלחה     06.02.0470

    300.00   300.00     1.00 םייקה תמגודכ ר"מ   
      
תמגודכ ,ןחלוש חול לע הקיאמרופ תפלחה     06.02.0480

    125.00   125.00     1.00 םייקה ר"מ   
קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../015 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     015 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ מ  ם י ג ר ו ס ו  ת ו ת ל ד  30.60 ק ר פ  ת ת       
      
ינשמ חפ יופיצ םע ,תיפנכ דח הדלפ תלד     06.03.0010
012 דע הבוגבו מ"ס 09 דע בחורב הידיצ      
הווש וא "ינברהש" וא "אבש:" תרצות ,מ"ס      
לע בכרומ ,חפ ףוקשמ ללוכ ,רשואמ ךרע      

  2,400.00 2,400.00     1.00 םייק ץע ףוקשמ 'חי   
      
ינשמ חפ יופיצ םע ,תיפנכ דח הדלפ תלד     06.03.0020
,מ"ס 041 דעו מ"ס 09 לעמ בחורב הידיצ      
וא "אבש" תרצות ,מ"ס 012 דע הבוגב      
ףוקשמ ללוכ ,רשואמ ךרע הווש וא "ינברהש"      

  4,200.00 4,200.00     1.00 םייק ץע ףוקשמ לע בכרומ ,חפ 'חי   
      
הידיצ ינשמ חפ יופיצ םע ,תיפנכ וד הדלפ תלד     06.03.0030
012 דע הבוגב ,מ"ס 071 דע מ"ס 051 בחורב      
ךרע הווש וא "ינברהש" וא "אבש" תרצות ,מ"ס      
ץע ףוקשמ לע בכרומ ,חפ ףוקשמ ללוכ ,רשואמ      

  4,500.00 4,500.00     1.00 םייק 'חי   
      
הידיצ ינשמ חפ יופיצ םע ,תיפנכ וד הדלפ תלד     06.03.0040
דע הבוגב ,מ"ס 002 דע מ"ס 071 לעמ בחורב      
וא "ינברהש" וא "אבש" תרצות ,מ"ס 012      
לע בכרומ ,חפ ףוקשמ ללוכ ,רשואמ ךרע הווש      

  4,900.00 4,900.00     1.00 םייק ץע ףוקשמ 'חי   
      
בחורב םיינכט םיחטשל תיפנכ דח הדלפ תלד     06.03.0050
סירת ללוכ ,מ"ס 012 דע הבוגבו מ"ס 021 דע      

  4,400.00 4,400.00     1.00 מ"ס 06*06 לדוגב הפפר 'חי   
      
ינורזמ דודיב רובע הדלפ תלדל ריחמ תפסות     06.03.0060
לכה ,ןליתאילופ םיפוטע 2" יבועב םיעלס רמצ      

    135.00   135.00     1.00 .שא דימע ר"מ   
      
ךרע הווש וא "תלדלפ" גוסמ ןוחטב תלד     06.03.0070
דע הבוגו מ"ס 09 דע בחור תודימב ,רשואמ      
לע ןקתומ הדלפ ףוקשמ ללוכ ,מ"ס 012      
תיניע תוברל ,לוזריפה לכ ללוכו םייק ףוקשמ      

  3,500.00 3,500.00     1.00 ןוחטב רגסו הצצה 'חי   
      
ךרע הווש וא "תלדלפ" גוסמ ןוחטב תלד     06.03.0080
לעמ בחור תודימב החיתפל ףנכ םע ,רשואמ      
,מ"ס 012 דע הבוגו מ"ס 011 דעו מ"ס 09      
לע ןקתומ הדלפ ףוקשמ ללוכ ,העובק ףנכ יצחו      
תיניע תוברל ,לוזריפה לכ ללוכו םייק ףוקשמ      

  5,000.00 5,000.00     1.00 ןוחטב רגסו הצצה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../016 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     016 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ךרע הווש וא "תלדלפ" גוסמ ןוחטב תלד     06.03.0090
ףנכ בחור תודימב החיתפל ףנכ םע ,רשואמ      
ףנכ יצח דועו ,מ"ס 012 דע הבוגו מ"ס 09 דע      
ףוקשמ ללוכ ,החיתפל מ"ס  06 דע בחורב      
לכ ללוכו םייק ףוקשמ לע ןקתומ הדלפ      

  5,300.00 5,300.00     1.00 ןוחטב רגסו הצצה תיניע תוברל ,לוזריפה 'חי   
      
ךרע הווש וא "תלדלפ" גוסמ ןוחטב תלד     06.03.0100
002 דע ללוכ בחור תודימב תיפנכ וד ,רשואמ      
הדלפ ףוקשמ ללוכ ,מ"ס 012 דע הבוגו מ"ס      
,לוזריפה לכ ללוכו םייק ףוקשמ לע ןקתומ      

  7,000.00 7,000.00     1.00 ןוחטב ירגסו הצצה תיניע תוברל 'חי   
      

    550.00   550.00     1.00 העיבצ ללוכ ,עובק הדלפ גרוס ר"מ  06.03.0110
      
רובע עובק הדלפ גרוסל ריחמ תפסות     06.03.0120
עבצב ותעיבצ ללוכ ,טולימל החיתפ תורשפא      
ללוכו רטסמ תוחתפמ 3  םע לוענמ ללוכו רהוז      

    350.00   350.00     1.00 "םורח תאיצי" ינקית טוליש 'חי   
      
רובע הריבשל תיכוכז תיזח םע תכתמ תספוק     06.03.0130

     80.00    80.00     1.00 חתפנ גרוס לש חתפמ 'חי   
      
,טבמאב ןווליג רובע גרוסל ריחמ תפסות     06.03.0140

     90.00    90.00     1.00 .העיבצל ףסונב ר"מ   
      
תרצותמ הדלפמ )סנכתמ( לפקתמ גרוס     06.03.0150
,רשואמ ךרע הווש וא ,רודיסקמ וא רודילרט      

  1,200.00 1,200.00     1.00 לופכ וא דיחי ,רונתב יסקופיאב עובצ ר"מ   
      
ם י ר ח א  ה ד ל פ  י ט נ מ ל א  40.60 ק ר פ  ת ת       
ת ו ו ל י נ  ת ו ד ו ב ע ו       
      
םיינוציח וא םיימינפ תוגרדמ יכלהמל די זחאמ     06.04.0010
עבצב  עובצו ןוולוגמ ,1" דע רטוקב רוניצמ      

    280.00   280.00     1.00 םיקוזיח ללוכ ,ןוילע עבצ תובכש יתשו דוסי רטמ   
      
תעינמל רודכ יצח תרוצב תכתמ ירותפכ     06.04.0020

     45.00    45.00     1.00 תוגרדמ תוקעמ לע הקלחה 'חי   
      
יבועב שדח יופיצב םוגפ יס.יו.יפ יופיצ תפלחה     06.04.0030
לכ לדוגב תלדלפ  תלד לש ףנכב ,מ"מ 2      

    530.00   530.00     1.00 תלדה ףנכ לש דחא דצ יפל הדידמה .אוהש ר"מ   
      
הווש וא חירב בר גוסמ דבלב רדניליצ תפלחה     06.04.0040

    340.00   340.00     1.00 תוחתפמ 5 ללוכ ,רשואמ ךרע 'חי   
      
הווש וא חירב בר גוסמ דבלב לוענמ תפלחה     06.04.0050

    550.00   550.00     1.00 הדלפ תלדב רשואמ ךרע 'חי   
      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק תלדלפ תלדל תוידי גוז תפלחה 06.04.0060
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../017 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     017 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,'מ 1 דע הבוגב תוגרדמ יכלהמל הדלפ הקעמ     06.04.0070
מ"ס 021 לכ הכימת ידומעו דעסמ ללוכ      
העיבצ ללוכ ,מ"מ 02*02 עבורמ ליפורפמ      

    600.00   600.00     1.00 ןוילע עבצ תובכש יתשו דוסי עבצב רטמ   
      
'מ 1 לעמ הבוגב תוגרדמ יכלהמל הדלפ הקעמ     06.04.0080
021 לכ הכימת ידומעו דעסמ ללוכ ,'מ 3.1 דעו      
העיבצ ללוכ ,מ"מ 02*02 עבורמ ליפורפמ מ"ס      

    800.00   800.00     1.00 ןוילע עבצ תובכש יתשו דוסי עבצב רטמ   
      
תוספרמל וא תוגרדמ יכלהמל הדלפ הקעמ     06.04.0090
דעסמ ללוכ ,'מ 3.1 דעו 'מ 1.1 לעמ הבוגב      
08 לכ הכימת ידומעו  ,5.1" רטוקב  רוניצמ      
רוניצמ וא מ"מ 02*02 עבורמ ליפורפמ מ"ס      
יתשו דוסי עבצב העיבצ ללוכ ,5.1" רטוקב      

  1,050.00 1,050.00     1.00 ןוילע עבצ תובכש רטמ   
      
תודימב שא יוביכ תונוראל חפ יפוקשמו תותלד     06.04.0100

    700.00   700.00     1.00 'פמוק מ"ס 002*08 -כ  
      
תרושקת/למשח תונוראל חפ יפוקשמו תותלד     06.04.0110

    500.00   500.00     1.00 'פמוק מ"ס 002*56 -כ תודימב  
      
תרושקת/למשח תונוראל חפ יפוקשמו תותלד     06.04.0120

    900.00   900.00     1.00 'פמוק מ"ס 002*511 -כ תודימב  
      
תרושקת/למשח תונוראל חפ יפוקשמו תותלד     06.04.0130

    990.00   990.00     1.00 'פמוק מ"ס 002*031 -כ תודימב  
      
תרושקת/למשח תונוראל חפ יפוקשמו תותלד     06.04.0140

  1,450.00 1,450.00     1.00 'פמוק מ"ס 002*581 -כ תודימב  
      
ףוקשמ ללוכ רונתב העובצ תידסומ תלד     06.04.0150

  2,750.00 2,750.00     1.00 השבלה 'חי   
      
ץ ע  ת ו נ ו ל ח  50.60 ק ר פ  ת ת       
      
ףנכ ללוכ ריקב סיכל ררגנ יפנכ דח ץע ןולח     06.05.0010

  1,200.00 1,200.00     1.00 מ"ס 011/06 ןולחה תודימ .תשר 'חי   
      
ףנכ ללוכ ריקב סיכל ררגנ יפנכ דח ץע ןולח     06.05.0020

  1,250.00 1,250.00     1.00 מ"ס 011/08 ןולחה תודימ .תשר 'חי   
      
ףנכ ללוכ ריקב סיכל ררגנ יפנכ וד ץע ןולח     06.05.0030

  1,150.00 1,150.00     1.00 מ"ס 021/06 ןולחה תודימ .תשר 'חי   
      
ףנכ ללוכ ריקב סיכל ררגנ יפנכ וד ץע ןולח     06.05.0040

  1,900.00 1,900.00     1.00 מ"ס 021/011 ןולחה תודימ .תשר 'חי   
      
,אוהש לכ ןולחל ,מ"ס 011/06 תודימב ףנכ     06.05.0050

    600.00   600.00     1.00 םייק ףוקשמל המאתה ללוכ 'חי   
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../018 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     018 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,אוהש לכ ןולחל ,מ"ס 011/08 תודימב ףנכ     06.05.0060
    620.00   620.00     1.00 םייק ףוקשמל המאתה ללוכ 'חי   

      
ללוכ ,אוהש לכ ןולחל ,מ"ס 06/06 תודימב ףנכ     06.05.0070

    500.00   500.00     1.00 םייק ףוקשמל המאתה 'חי   
      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ ח ו  ם י ר ק  ם י מ  ת ר נ צ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב ,םירק וא םימח םימל תיטסלפ תרנצ     07.01.0020
הנקתהב 42 גרד  ,בלוצמ ןליתאילופמ מ"מ 61      
םיחפס ללוכ ,םירבעמו תופצר ,תוריקב היומס      

     65.00    65.00     1.00 .םייקל תורבחתה ירזיבאו רטמ   
      
רטוקב ,םירק וא םימח םימל תיטסלפ תרנצ     07.01.0030
הנקתהב 42 גרד  ,בלוצמ ןליתאילופמ מ"מ 02      
םיחפס ללוכ ,םירבעמו תופצר ,תוריקב היומס      

     75.00    75.00     1.00 .םייקל תורבחתה ירזיבאו רטמ   
      
רטוקב ,םירק וא םימח םימל תיטסלפ תרנצ     07.01.0040
הנקתהב 42 גרד  ,בלוצמ ןליתאילופמ מ"מ 52      
םיחפס ללוכ ,םירבעמו תופצר ,תוריקב היומס      

     95.00    95.00     1.00 .םייקל תורבחתה ירזיבאו רטמ   
      
רטוקב ,םירק וא םימח םימל תיטסלפ תרנצ     07.01.0050
הנקתהב 61 גרד  ,בלוצמ ןליתאילופמ מ"מ 23      
םיחפס ללוכ ,םירבעמו תופצר ,תוריקב היומס      

    130.00   130.00     1.00 .םייקל תורבחתה ירזיבאו רטמ   
      
רטוקב ,םירק וא םימח םימל תיטסלפ תרנצ     07.01.0060
הנקתהב 61 גרד  ,בלוצמ ןליתאילופמ מ"מ 04      
םיחפס ללוכ ,םירבעמו תופצר ,תוריקב היומס      

    135.00   135.00     1.00 .םייקל תורבחתה ירזיבאו רטמ   
      
רטוקב ,םירק וא םימח םימל תיטסלפ תרנצ     07.01.0070
הנקתהב 61 גרד  ,בלוצמ ןליתאילופמ מ"מ 05      
םיחפס ללוכ ,םירבעמו תופצר ,תוריקב היומס      

    160.00   160.00     1.00 .םייקל תורבחתה ירזיבאו רטמ   
      
רטוקב םירקו םימח םימל תיטסלפ תרנצ     07.01.0075
םינקתומ בלצומ ןליתאילופמ 61 גרד מ"מ61      
רוניצ םע םירבעמו תופצר תוריקב םייומס      
תוברל ,רוניצה רטוקל םיאתמה רטוקב לעתמ      
אל( הצק ירזיבאו םירבעמ ,רוביחל םיחפס      

    125.00   125.00     1.00 )םיקלחמ ללוכ רטמ   
      
      
      
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../019 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     019 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רטוקב ,םירק וא םימח םימל תיטסלפ תרנצ     07.01.0080
םיחנומ 61 גרד  ,בלוצמ ןליתאילופמ מ"מ 04      
ללוכ מ"ס 08 ילמינימ יוסיכ ללוכ ,עקרקב      
תנכה ללוכו ,םייקל תורבחתה ירזיבאו םיחפס      

    110.00   110.00     1.00 לוח תפיטעו דופיר תוברל הייוסיכו הלעתה רטמ   
      
רטוקב ,םירק וא םימח םימל תיטסלפ תרנצ     07.01.0090
םיחנומ 61 גרד  ,בלוצמ ןליתאילופמ מ"מ 05      
ללוכ מ"ס 08 ילמינימ יוסיכ ללוכ ,עקרקב      
תנכה ללוכו ,םייקל תורבחתה ירזיבאו םיחפס      

    125.00   125.00     1.00 לוח תפיטעו דופיר תוברל הייוסיכו הלעתה רטמ   
      
רטוקב ,םירק וא םימח םימל תיטסלפ תרנצ     07.01.0100
םיחנומ 61 גרד  ,בלוצמ ןליתאילופמ מ"מ 36      
ללוכ מ"ס 08 ילמינימ יוסיכ ללוכ ,עקרקב      
תנכה ללוכו ,םייקל תורבחתה ירזיבאו םיחפס      

    150.00   150.00     1.00 לוח תפיטעו דופיר תוברל הייוסיכו הלעתה רטמ   
      
רטוקב ,םירק וא םימח םימל תיטסלפ תרנצ     07.01.0110
םיחנומ 61 גרד  ,בלוצמ ןליתאילופמ מ"מ 57      
ללוכ מ"ס 08 ילמינימ יוסיכ ללוכ ,עקרקב      
תנכה ללוכו ,םייקל תורבחתה ירזיבאו םיחפס      

    175.00   175.00     1.00 לוח תפיטעו דופיר תוברל הייוסיכו הלעתה רטמ   
      
רטוקב ,םירק וא םימח םימל תיטסלפ תרנצ     07.01.0120
םיחנומ 61 גרד  ,בלוצמ ןליתאילופמ מ"מ 09      
ללוכ מ"ס 08 ילמינימ יוסיכ ללוכ ,עקרקב      
תנכה ללוכו ,םייקל תורבחתה ירזיבאו םיחפס      

    200.00   200.00     1.00 לוח תפיטעו דופיר תוברל הייוסיכו הלעתה רטמ   
      
רטוקב ,םירק וא םימח םימל תיטסלפ תרנצ     07.01.0130
םיחנומ 61 גרד  ,בלוצמ ןליתאילופמ מ"מ 011      
ללוכו מ"ס 08 ילמינימ יוסיכ ללוכ ,עקרקב      
תנכה ללוכו ,םייקל תורבחתה ירזיבאו םיחפס      

    235.00   235.00     1.00 לוח תפיטעו דופיר תוברל הייוסיכו הלעתה רטמ   
      
ןליתאילופמ םייטסלפ תורונצל זילפ קלחמ     07.01.0140
ןקתומ מ"מ 21 רטוקב ,םיקקפ ללוכ ,בלוצמ      
םלושמ זגראה( םיאתמ סלגרביפ זגראב      

    105.00   105.00     1.00 )דרפנב 'חי   
      
ןליתאילופמ םייטסלפ תורונצל זילפ קלחמ     07.01.0150
ןקתומ מ"מ 61 רטוקב ,םיקקפ ללוכ ,בלוצמ      
םלושמ זגראה( םיאתמ סלגרביפ זגראב      

    135.00   135.00     1.00 )דרפנב 'חי   
      
םייטסלפ תורונצל 1 -4/1" רטוקב זילפ קלחמ     07.01.0160
ןקתומ ,םיקקפ ללוכ ,בלוצמ ןליתאילופמ      
זגראב ןקתומ תואיצי 11 םע מ"מ 61 רטוקב      

    290.00   290.00     1.00 )דרפנב םלושמ זגראה( םיאתמ סלגרביפ 'חי   
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../020 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     020 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

54-63 ויתודימש ,םיקלחמל סלגרביפמ זגרא     07.01.0170
    700.00   700.00     1.00 ריקה ךותב ןקתומ מ"ס 'חי   

      
4/3 " רטוקב הרשי תיוזב וא ינוסכלא זרב     07.01.0180
דרוקר ללוכ הגרבהב רוביחל תשוחנ תגוסגסמ      

    240.00   240.00     1.00 סונוק וא 'חי   
      
1 " רטוקב הרשי תיוזב וא ינוסכלא זרב     07.01.0190
דרוקר ללוכ הגרבהב רוביחל תשוחנ תגוסגסמ      

    265.00   265.00     1.00 סונוק וא 'חי   
      
-1 2/1 " רטוקב הרשי תיוזב וא ינוסכלא זרב     07.01.0200
דרוקר ללוכ הגרבהב רוביחל תשוחנ תגוסגסמ      

    425.00   425.00     1.00 סונוק וא 'חי   
      
2 " רטוקב הרשי תיוזב וא ינוסכלא זרב     07.01.0210
דרוקר ללוכ הגרבהב רוביחל תשוחנ תגוסגסמ      

    555.00   555.00     1.00 סונוק וא 'חי   
      
3 " רטוקב הרשי תיוזב וא ינוסכלא זרב     07.01.0220
דרוקר ללוכ הגרבהב רוביחל תשוחנ תגוסגסמ      

  2,100.00 2,100.00     1.00 סונוק וא 'חי   
      

    105.00   105.00     1.00 2/1" רטוקב תשוחנ תגוסגסמ ןג זרב 'חי  07.01.0230
      

    110.00   110.00     1.00 4/3" רטוקב תשוחנ תגוסגסמ ןג זרב 'חי  07.01.0240
      

    125.00   125.00     1.00 1" רטוקב תשוחנ תגוסגסמ ןג זרב 'חי  07.01.0250
      
דרוקר ללוכ ,2/1" רטוקב הזנורבמ ירודכ זרב     07.01.0260

    180.00   180.00     1.00 סונוק וא 'חי   
      
דרוקר ללוכ ,4/3" רטוקב הזנורבמ ירודכ זרב     07.01.0270

    210.00   210.00     1.00 סונוק וא 'חי   
      
וא דרוקר ללוכ ,1" רטוקב הזנורבמ ירודכ זרב     07.01.0280

    235.00   235.00     1.00 סונוק 'חי   
      
ללוכ  1 -4/1" רטוקב הזנורבמ ירודכ זרב     07.01.0290

    325.00   325.00     1.00 סונוק וא דרוקר 'חי   
      
ללוכ ,1- 2/1" רטוקב הזנורבמ ירודכ זרב     07.01.0300

    425.00   425.00     1.00 סונוק וא דרוקר 'חי   
      
וא דרוקר ללוכ 2" רטוקב הזנורבמ ירודכ זרב     07.01.0310

    560.00   560.00     1.00 סונוק 'חי   
      
סופיט ,הזנורבמ 2/1" רטוקב רזוח לא םותסש     07.01.0320

    245.00   245.00     1.00 סונוק וא דרוקר ללוכ ,הגרבהב המרה 'חי   
      
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../021 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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12/02/2017
דף מס':     021 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

סופיט ,הזנורבמ 4/3" רטוקב רזוח לא םותסש     07.01.0330
    295.00   295.00     1.00 סונוק וא דרוקר ללוכ ,הגרבהב המרה 'חי   

      
סופיט ,הזנורבמ 1" רטוקב רזוח לא םותסש     07.01.0340

    350.00   350.00     1.00 סונוק וא דרוקר ללוכ ,הגרבהב המרה 'חי   
      
סופיט ,הזנורבמ 2" רטוקב רזוח לא םותסש     07.01.0350

    825.00   825.00     1.00 סונוק וא דרוקר ללוכ ,הגרבהב המרה 'חי   
      
זרב ללוכ םירק וא םימח םימל 2/1" ץחל ןיטקמ     07.01.0360

    780.00   780.00     1.00 ץחל דמו טחמ 'חי   
      
זרב ללוכ םירק וא םימח םימל 4/3" ץחל ןיטקמ     07.01.0370

    820.00   820.00     1.00 ץחל דמו טחמ 'חי   
      
זרב ללוכ םירק וא םימח םימל 2" ץחל ןיטקמ     07.01.0380

  1,850.00 1,850.00     1.00 ץחל דמו טחמ 'חי   
      
רטוקב תוימורט ןוטב תוילוחמ  םיפוגמ את     07.01.0390
ללוכ ,מ"ס 08 דע קמועבו מ"ס 05 ימינפ      
מ"ס 04 רטוקב הסכמ ללוכו ץצח תיתחת      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק ןוט 52 סמועל  
      
ינש . םייק רוניצל שדח םימ רוניצ רוביח     07.01.0400

    145.00   145.00     1.00 'פמוק אוהש לכ גוסמ 1" דע רטוקב תורוניצה  
      
ינש . םייק רוניצל שדח םימ רוניצ רוביח     07.01.0410
לכ גוסמ ,2" דעו 1" לעמ רטוקב תורוניצה      

    260.00   260.00     1.00 'פמוק אוהש  
      
ךותב םייק רוניצל שדח םימ רוניצ רוביח     07.01.0430
ינש . מ"ס 06 דע קמועב הנבמל ץוחמ עקרקה      
לכ גוסמ ,2" דעו 1" לעמ רטוקב תורוניצה      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק אוהש  
      
יטנמלאב םייכנא וא םייקפוא םירבעמ עוציב     07.01.0440
םיגוסמ תורוניצ רובע ,מ"ס 03 דע יבועב ןוטב      
ללוכו לוורש ללוכ ,םינוש םירטקבו םינוש      

    370.00   370.00     1.00 'פמוק שרדנכ םידדצה ינשמ חיט ינוקית  
      
סקלפודיו ילוורשמ םימח םימ תורוניצל דודיב     07.01.0450
תרנצל  ,2/1" יבועב  רשואמ ךרע הווש וא      

     34.00    34.00     1.00 יס.יו.יפמ הקבדה יטרס תוברל ,2/1" רטוקב רטמ   
      
סקלפודיו ילוורשמ םימח םימ תורוניצל דודיב     07.01.0460
תרנצל  ,2/1" יבועב  רשואמ ךרע הווש וא      

     36.00    36.00     1.00 יס.יו.יפמ הקבדה יטרס תוברל ,4/3" רטוקב רטמ   
      
סקלפודיו ילוורשמ םימח םימ תורוניצל דודיב     07.01.0470
תרנצל  ,2/1" יבועב  רשואמ ךרע הווש וא      

     42.00    42.00     1.00 יס.יו.יפמ הקבדה יטרס תוברל ,1" רטוקב רטמ   
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../022 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

סקלפודיו ילוורשמ םימח םימ תורוניצל דודיב     07.01.0480
תרנצל  ,2/1" יבועב  רשואמ ךרע הווש וא      
הקבדה יטרס תוברל ,1 - 4/1" רטוקב      

     52.00    52.00     1.00 יס.יו.יפמ רטמ   
      
סקלפודיו ילוורשמ םימח םימ תורוניצל דודיב     07.01.0490
תרנצל  ,2/1" יבועב  רשואמ ךרע הווש וא      
הקבדה יטרס תוברל ,1 - 2/1" רטוקב      

     56.00    56.00     1.00 יס.יו.יפמ רטמ   
      
סקלפודיו ילוורשמ םימח םימ תורוניצל דודיב     07.01.0500
תרנצל  ,2/1" יבועב  רשואמ ךרע הווש וא      

     66.00    66.00     1.00 יס.יו.יפמ הקבדה יטרס תוברל ,2" רטוקב רטמ   
      
רטוקב לוגסקפ גוסמ םימ וק תנקתהו הקפסא     07.01.0501
רטמ 06.0 דע קמועב הריפח ללוכ מ"מ 52 דע      

    120.00   120.00     1.00 םישורדה םירזיבאה ללוכ רטמ   
      
05 רטוקב EPDH רוניצ תנקתהו הקפסא     07.01.0502
םיחפס קודיה יולימ הריפח ללוכ ,מ"מ      

     90.00    90.00     1.00 םישורדה םירזיבאו רטמ   
      
םימ תכרעמל םירקו םימח םימ יווק תורבחתה     07.01.0503

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק תמייק  
      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  20.70 ק ר פ  ת ת       
ן ה י ר ז י ב א ו       
      
בשומ תוברל - 'א גוס ןבל סרחמ תולסא     07.02.0010

    944.00   944.00     1.00 קיטסלפמ דבכ הסכמו 'חי   
      
הסכמ ,בשומ ללוכ 'א גוס ןבל סרחמ הלסא     07.02.0015
תרצות "קולבונומ" החדה לכימו קיטסלפמ דבכ      

  1,800.00 1,800.00     1.00 ע"ש וא אפלא 323 םגד "הסרח" 'חי   
      
בשומ ללוכ ,'א גוס ןבל סרחמ םידלי תלסא     07.02.0020

    825.00   825.00     1.00 דבכ קיטסלפמ הסכמו 'חי   
      
עבצב קיטסלפמ הלסאל דבכ הסכמו בשומ     07.02.0030

     95.00    95.00     1.00 ןימזמה תריחבל 'חי   
      
הפוצמ 4/3" זילפמ הלסאל הפיטש םרזמ     07.02.0050

    400.00   400.00     1.00 החדה רוניצ ללוכ ,םורכ 'חי   
      
הסכמו בשומ ללוכ 'א גוס ןבל סרחמ הלסא     07.02.0070
יתומכ-וד קולבונומ החדה לכימו דבכ קיטסלפמ      
ךרע הווש וא הסרח לש "הילמק 613" םגד      

  1,800.00 1,800.00     1.00 רשואמ 'חי   
      
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../023 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םע יתומכ וד קיטסלפמ החדה לכימ     07.02.0080
הפוצמ יתיוז זרב ,החדה רוניצ ,הנכוב,ןופיס      

    330.00   330.00     1.00 ןירושמ קיטסלפמ תורוניצו םורכ 'חי   
      
04/06 תודימב 'א גוס ןבל סרחמ חבטמ תרעק     07.02.0085

    840.00   840.00     1.00 ןופיסו םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ 'חי   
      
הסרח תרצותמ 'א גוס ןבל סרחמ הצחר רויכ     07.02.0090
,רשואמ ךרע הוש וא )מ"ס 75( לודג תירונ םגד      

    750.00   750.00     1.00 ןופיסהו םירזיבאה לכ ללוכ 'חי   
      
"הסרח" תרצות 'א גוס ןבל סרחמ הצחר רויכ     07.02.0095
ןקתומ ע"ש וא )מ"ס 56( לודג "ןרק" םגד      

    800.00   800.00     1.00 ןופיסו םירזיבאה לכ םע םלשומ 'חי   
      
הסרח תרצותמ 'א גוס ןבל סרחמ הצחר רויכ     07.02.0100
לכ ללוכ ,רשואמ ךרע הוש וא  תיצרח םגד      

    575.00   575.00     1.00 ןופיסהו םירזיבאה 'חי   
      
הסרח תרצותמ 'א גוס ןבל סרחמ הצחר רויכ     07.02.0120
לכ ללוכ ,רשואמ ךרע הוש וא הילד םגד      

    655.00   655.00     1.00 ןופיסהו םירזיבאה 'חי   
      
מ"ס 04/03 תודימב 'א גוס ןבל סרחמ ןטק רויכ     07.02.0130

    540.00   540.00     1.00 ןופיסהו םירזיבאה לכ ללוכ  'חי   
      
זרב ללוכ ,מ"ס 73*64 תודימב הטסורינ רויכ     07.02.0140
ןופיסו לקינ-םורכ הפוצמ תכתממ 2/1" ךפוש      
וא יקספיל תרצותמ ,1 -4/1" ןליפורפילופמ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 רשואמ ךרע הווש 'חי   
      
"הסרח" תרצות 'א גוס ןבל סרחמ הצחר רויכ     07.02.0150
ןקתומ ,ע"ש וא )מ"ס 25( ןטק "תירונ" םגד      

    600.00   600.00     1.00 ןופיסו םירזיבאה לכ םע םלשומ 'חי   
      
תרצותמ 'א גוס ןבל סרחמ הייולת הנתשמ     07.02.0160
טלפמוק םגד ,רשואמ ךרע הווש וא הסרח      
"הווקא" יטמוטוא יצח םרזמ תוברל ,563      

  1,100.00 1,100.00     1.00 םימ רזפמו 'חי   
      
תרצותמ 'א גוס ןבל סרחמ הייולת הנתשמ     07.02.0170
תוברל ,763 םגד ,רשואמ ךרע הווש וא הסרח      

  2,200.00 2,200.00     1.00 םימ רזפמו "הווקא" יטמוטוא יצח םרזמ 'חי   
      
תרצותמ 'א גוס ןבל סרחמ הייולת הנתשמ     07.02.0180
לטסירק םגד ,רשואמ ךרע הווש וא הסרח      
"הווקא" יטמוטוא יצח םרזמ תוברל ,073      

  2,400.00 2,400.00     1.00 םימ רזפמו 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../024 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םגד ,הנתשמל יטמוטוא יומס לקינ זרב     07.02.0190
    032KO 073 םימ רזפמ םעKRE הווש וא  

  1,150.00 1,150.00     1.00 רשואמ ךרע 'חי   
      
תרצות תחלקמו םייניע תפיטשל םוריח ןקתמ     07.02.0200

  3,800.00 3,800.00     1.00 רשואמ ךרע הווש וא ,0113LT םגד  באלונכט 'חי   
      
הפוצמ 2/1" ע"ש וא "תמח" תרצות ריק יזרב     07.02.0210

    100.00   100.00     1.00 הטזור ללוכ ,םורכ 'חי   
      
רשואמ ךרע הווש וא תמח תרצות ריק זרב     07.02.0220

    120.00   120.00     1.00 הטזור ללוכ ,םורכ הפוצמ 4/3" רטוקב 'חי   
      
וא תמח תרצות מ"ס 51 ךרואב ךפוש זרב     07.02.0230

    165.00   165.00     1.00 הטזור ללוכ ,םורכ הפוצמ רשואמ ךרע הווש 'חי   
      
ךותב הנקתהל םירקו םימח םימל חרפ זרב     07.02.0240
תוברל םלשומ ןקתומ ע"ש וא תמח 'צות שיש      

  1,375.00 1,375.00     1.00 לינ יזרבו םישימג תורוניצ 'חי   
      
לש הגונ םגד ריקהמ םירקו םימח םימל הללוס     07.02.0250
םע םורכ הפוצמ רשואמ ךרע הווש וא תמח      

    280.00   280.00     1.00 תוטזורו טילקב תוידי 'חי   
      
ולופא םגד ריקהמ םירקו םימח םימל הללוס     07.02.0260
םע םורכ הפוצמ רשואמ ךרע הווש וא תמח לש      

    365.00   365.00     1.00 תוטזורו טילקב תוידי 'חי   
      
םגד ריקהמ םירקו םימח םימל הללוס     07.02.0270
הווש וא תמח לש הכורא היפ םע טמוסקימ      

  1,150.00 1,150.00     1.00 .לקינ םורכ  רמג רשואמ ךרע 'חי   
      
םירקו םימח םימ תללוסל ריחמ תפסות     07.02.0280

     50.00    50.00     1.00 זרבה ןרצי תרצותמ ,הכורא עורז רובע ,ריקהמ 'חי   
      
וא הנתשמל ינורטקלא יטמוטוא הלעפה ןונגנמ     07.02.0290
,רשואמ ךרע הווש וא ,ןרטש תרצותמ זרבל      
,למשח רוביח ,הפיטש רוניצ,םימ רוביח ללוכ      
ןיע םע הטסורינ חולו רבעמ תספוק      

  1,200.00 1,200.00     1.00 תינורטקלא 'חי   
      
23  ימינפ רטוקב ,יס.יו.יפמ ןגזממ זוקינ קנ     07.02.0320
ןטלוקל תורבחתה ללוכ 'מ 6 דע ךרואב ,מ"מ      
תרוקיב תספוקל וא ,הפצר םוסחמל וא ,זוקינ      

    220.00   220.00     1.00 ןופיסל וא 'חי   
      
םע ,רטיל 06 חפנב ילמשח םימח םימ דוד     07.02.0330
,קוצי ןתירואילופ דודיבו ימינפ לייאמא יופיצ      
,םישורדה םירזיבאה לכו ןוחטב םותסש ללוכ      
םימו למשח תוכרעמל רבוחמו ,ריק לע בכרומ      

  1,700.00 1,700.00     1.00 .םירקו םימח 'חי   
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../025 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     025 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םע ,רטיל 08 חפנב ילמשח םימח םימ דוד     07.02.0340
,קוצי ןתירואילופ דודיבו ימינפ לייאמא יופיצ      
,םישורדה םירזיבאה לכו ןוחטב םותסש ללוכ      
םימו למשח תוכרעמל רבוחמו ,ריק לע בכרומ      

  1,800.00 1,800.00     1.00 .םירקו םימח 'חי   
      
םע ,רטיל 021 חפנב ילמשח םימח םימ דוד     07.02.0350
,קוצי ןתירואילופ דודיבו ימינפ לייאמא יופיצ      
,םישורדה םירזיבאה לכו ןוחטב םותסש ללוכ      
םימו למשח תוכרעמל רבוחמו ,ריק לע בכרומ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 .םירקו םימח 'חי   
      
םע ,רטיל 051 חפנב ילמשח םימח םימ דוד     07.02.0360
,קוצי ןתירואילופ דודיבו ימינפ לייאמא יופיצ      
,םישורדה םירזיבאה לכו ןוחטב םותסש ללוכ      
םימו למשח תוכרעמל רבוחמו ,ריק לע בכרומ      

  2,150.00 2,150.00     1.00 .םירקו םימח 'חי   
      
021 חפנב הדימעב דוד םע ,תיראלוס תכרעמ     07.02.0370
ןתירואילופ יפיצו ימינפ לייאמא יופיצ םע ,רטיל      
ךרע הווש וא ןגמורכ תרצות דחא טלוקו ,קוצי      
.דמעמ ללוכ ,רונתב יסקופא יופיצ םע ,רשואמ      

  3,850.00 3,850.00     1.00 'פמוק חוטש גג לע הבכרה  
      
051 חפנב הדימעב דוד םע ,תיראלוס תכרעמ     07.02.0380
ןתירואילופ יפיצו ימינפ לייאמא יופיצ םע ,רטיל      
ךרע הווש וא ןגמורכ תרצות דחא טלוקו ,קוצי      
.דמעמ ללוכ ,רונתב יסקופא יופיצ םע ,רשואמ      

  4,200.00 4,200.00     1.00 'פמוק חוטש גג לע הבכרה  
      
,4 שוטיל - 403 מ"בלפמ הרעקו חטשמ     07.02.0390
םוסחמ םע מ"ס 02*04*05 תודימב ,טלקמל      
,רשואמ ךרע הווש וא ,יקספיל לש 2" קובקב      

  2,500.00 2,500.00     1.00 םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכ 'חי   
      
תודימב טלקמל ןיירושמ רטסאילופ רויכ     07.02.0400
,יקספיל לש 2" קובקב םוסחמ םע 02*04*06      
םירזיבאה לכ ללוכ ,רשואמ ךרע הווש וא      

    750.00   750.00     1.00 םישרדנה 'חי   
      
םימייק שיש יחטשמ ביבס ןוקיליסב םוטיא     07.02.0405

     15.00    15.00     1.00 םייקה םוטיאה רמוח תאצוה ללוכ ,גוס לכמ רטמ   
      

    800.00   800.00     1.00 מ"ס 04 בחורב ,4 שוטיל - 403 מ"בלפ חטשמ רטמ  07.02.0410
      
מ"ס 2 יבועב שטולמ טינרג שיש יחטשמ     07.02.0420
םיהבגומ םיטנק ללוכ ,מ"ס 06 דע בחורב      

  1,250.00 1,250.00     1.00 תונורא לע םיבכרומ ,םילגועמ רטמ   
      
      
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../026 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     026 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

06 דע בחורב מ"ס 2 יבועב רסיק שיש יחטשמ     07.02.0430
םיבכרומ ,םילגועמ םיהבגומ םיטנק ללוכ ,מ"ס      

  1,500.00 1,500.00     1.00 תונורא לע רטמ   
      
דע בחורב מ"ס 0.2 יבועב ןורבח שיש יחטשמ     07.02.0440
- םילגועמ םיהבגומ םיטנק תוברל מ"ס 06      

  1,150.00 1,150.00     1.00 חבטמ תונורא לע בכרומ רטמ   
      
רובע גוס לכמ שיש חטשמל ריחמ תפסות     07.02.0445

    220.00   220.00     1.00 ילבוא וא ינבלמ רויכל חתפ דוביע 'חי   
      
רובע גוס לכמ שיש חטשמל ריחמ תפסות     07.02.0450

    100.00   100.00     1.00 חרפ זרבל חתפ דוביע 'חי   
      

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק םוריח תחלקמ 07.02.0455
      
חנומ ,רטיל 001 חפנב ןליתאילופמ םימ לכימ     07.02.0460
היתש זרב ללוכ ,ןגמ עבצב עובצ תכתמ ןכ לע      
, 2/1" הקרה זרב ,ומצעמ רגסנה יציפק  2/1"      
תועצמאב ריקל ינקת רוביח ללוכו הסכמ ללוכ      

  1,250.00 1,250.00     1.00 'פמוק תנוולוגמ הדלפ קושיח  
      
חנומ ,רטיל 081 חפנב ןליתאילופמ םימ לכימ     07.02.0470
היתש זרב ללוכ ,ןגמ עבצב עובצ תכתמ ןכ לע      
, 2/1" הקרה זרב ,ומצעמ רגסנה יציפק  2/1"      
תועצמאב ריקל ינקת רוביח ללוכו הסכמ ללוכ      

  1,650.00 1,650.00     1.00 'פמוק תנוולוגמ הדלפ קושיח  
      
חנומ ,רטיל 003 חפנב ןליתאילופמ םימ לכימ     07.02.0480
היתש זרב ללוכ ,ןגמ עבצב עובצ תכתמ ןכ לע      
, 2/1" הקרה זרב ,ומצעמ רגסנה יציפק  2/1"      
תועצמאב ריקל ינקת רוביח ללוכו הסכמ ללוכ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק תנוולוגמ הדלפ קושיח  
      

    130.00   130.00     1.00 םימ לכימ יולימל 'מ 02 ךרואב שימג רוניצ 'חי  07.02.0490
      
ךרע הווש וא איגש גוסמ 2/1" ירודכ זרב     07.02.0500
רוביחל ריהמ דמצמ םע דרוקר ללוכ רשואמ      

    200.00   200.00     1.00 שימג רוניצ 'חי   
      
ץוביק לש "רוק ימ" תמגודכ םירק םימ ןקתמ     07.02.0510
תוברל ,רשואמ ךרע הווש וא ,ה"לה ביתנ      

  4,900.00 4,900.00     1.00 ןוניס ןקתמ 'חי   
      
"לצופמ 08 רוקשמ" תמגודכ םירק םימ ןקתמ     07.02.0520
,רשואמ ךרע הווש וא ,ה"לה ביתנ ץוביק לש      
תויפ יתש םע קפלדו ןוניס ןקתמ תוברל      

 13,000.00 13,000.00     1.00 היתשל 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../027 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     027 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

"לצופמ 08 רוקשמ" תמגודכ םירק םימ ןקתמ     07.02.0540
,רשואמ ךרע הווש וא ,ה"לה ביתנ ץוביק לש      
תויפ שולש םע קפלדו ןוניס ןקתמ תוברל      

 15,000.00 15,000.00     1.00 היתשל 'חי   
      
"לצופמ 08 רוקשמ" תמגודכ םירק םימ ןקתמ     07.02.0550
,רשואמ ךרע הווש וא ,ה"לה ביתנ ץוביק לש      
תויפ עברא םע קפלדו ןוניס ןקתמ תוברל      

 15,500.00 15,500.00     1.00 היתשל 'חי   
      
רוניצ תללוכה ןיחולדו םימחו םירק םימ תדוקנ     07.02.0560
םימח םימ רוניצ ,'מ 0.2 דע2/1" םירק םימ      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק 'מ 0.2 דע דדובמ 2/1"  
      
גרד 2/1" ןבלוגמ רוניצ תללוכ םירק םימ תדוקנ     07.02.0570
ונוקיתו ריקב הביצח תוברל 'מ 0.2 דע 'ב      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק הנקתהה רחאל  
      
ןוולוגמ םירק םימ רוניצ תללוכה הלסא תדוקנ     07.02.0580

    780.00   780.00     1.00 'פמוק 'מ 0.2 דע 4/3" רטוקב 'ב גרד  
      
לכימ תוברל ההבגה םע קולבונומ םיכנ תלסא     07.02.0581
דבכ קיטסלפ הסכמו בשומ ,ןבל סרחמ החדה      
הווש וא "993 תקרב " םגד "הסרח" תמגוד      

  2,100.00 2,100.00     1.00 רשואמ ךרע 'חי   
      
06 ךרואבו מ"מ 03 רטוקב מ"בלפמ די זחאמ     07.02.0582

    275.00   275.00     1.00 םיכנ יתורש את תלד ףנכ לע הנקתהל מ"ס 'חי   
      

     71.00    71.00     1.00 מ"בלפמ הילת יוו גוז 'חי  07.02.0583
      
קבדומ 'א גוס ילרבוא ןבל סרחמ הצחר רויכ     07.02.0584
וא "רפונ" םגד "הסרח" תמגוד ,חטשמל תחתמ      

    700.00   700.00     1.00 רשואמ ע"ש 'חי   
      

    200.00   200.00     1.00 הסכמ תוברל ,רטיל 3 חפנל לוגע הפשא חפ 'חי  07.02.0585
      

    350.00   350.00     1.00 רטיל 5 חפנל ךא ל"נכ 'חי  07.02.0586
      
ג"ע תקבדומ מ"מ 6 יבועב תילטסירק הארמ     07.02.0587

    550.00   550.00     1.00 הקימרק וא םיחייוטמ תוריק 'חי   
      

    200.00   200.00     1.00 הסכמ תוברל ,רטיל 3 חפנל לוגע הפשא חפ 'חי  07.02.0589
      

    350.00   350.00     1.00 רטיל 5 חפנל ךא ל"נכ 'חי  07.02.0590
      
ג"ע תקבדומ מ"מ 6 יבועב תילטסירק הארמ     07.02.0591

    550.00   550.00     1.00 הקימרק וא םיחייוטמ תוריק 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../028 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     028 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

קותינ תוברל ,םירזיבאה לכ םע תינגא קוריפ     07.02.0592
יפל םיחתפה לכ תמיתסו םיזקנמו םימ יווקמ      

    290.00   290.00     1.00 ךרוצה רטמ   
      
תודימב 'א גוס ןבל סרחמ הלוגע יצח תינגא     07.02.0593

  1,100.00 1,100.00     1.00 ע"ש וא הסרח תמגוד מ"ס 09/09 'חי   
      
)ץופרטניא( ריק תכרעמ תנקתהו הקפסא     07.02.0594

  1,600.00 1,600.00     1.00 ךרד 3 תחלקמל 'חי   
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק תמייק םימ תכרעמ קוריפ 07.02.0595
      
ב ו י ב  ת ו ד ו ב ע  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ,מ"מ 04 רטוקב ןליפורפילופ תורוניצ     07.03.0010

    105.00   105.00     1.00 עקרקב וא היומס ,היולג הנקתהב ,םיחפס רטמ   
      
ללוכ ,מ"מ 05 רטוקב ןליפורפילופ תורוניצ     07.03.0020

    115.00   115.00     1.00 עקרקב וא היומס ,היולג הנקתהב ,םיחפס רטמ   
      
ללוכ ,מ"מ 57 רטוקב ןליפורפילופ תורוניצ     07.03.0030

    125.00   125.00     1.00 עקרקב וא היומס ,היולג הנקתהב ,םיחפס רטמ   
      
ללוכ ,מ"מ 011 רטוקב ןליפורפילופ תורוניצ     07.03.0040

    150.00   150.00     1.00 עקרקב וא היומס ,היולג הנקתהב ,םיחפס רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.03.0050
    )E.P.D.H( םיחפס ללוכ ,מ"מ 04 רטוקב,  

    105.00   105.00     1.00 עקרקב וא היומס ,היולג הנקתהב רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.03.0060
    )E.P.D.H( םיחפס ללוכ ,מ"מ 05 רטוקב,  

    125.00   125.00     1.00 עקרקב וא היומס ,היולג הנקתהב רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.03.0070
    )E.P.D.H( םיחפס ללוכ ,מ"מ 57 רטוקב,  

    145.00   145.00     1.00 עקרקב וא היומס ,היולג הנקתהב רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.03.0080
    )E.P.D.H( םיחפס ללוכ ,מ"מ 011 רטוקב,  

    200.00   200.00     1.00 עקרקב וא היומס ,היולג הנקתהב רטמ   
      
מ"מ 011 רטוקב בויבל חישק .יס.יו.יפ רוניצ     07.03.0090

    100.00   100.00     1.00 םיחפסו הילת ירזיבא ללוכ ,היולג הנקתהב רטמ   
      
מ"מ 051 רטוקב בויבל חישק .יס.יו.יפ רוניצ     07.03.0100

    135.00   135.00     1.00 םיחפסו הילת ירזיבא ללוכ ,היולג הנקתהב רטמ   
      

     60.00    60.00     1.00 2" רטוקב יס.יו.יפמ רוויא יעבוכ 'חי  07.03.0110
      

     85.00    85.00     1.00 4" רטוקב יס.יו.יפמ רוויא יעבוכ 'חי  07.03.0120
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../029 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     029 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ"ס 01 ילמנימ יבועב 02-ב ןוטב תפיטע     07.03.0130
     45.00    45.00     1.00 2" ללוכו דע רטוקב תורוניצל רטמ   

      
מ"ס 01 ילמנימ יבועב 02-ב ןוטב תפיטע     07.03.0140

     60.00    60.00     1.00 3"  רטוקב תורוניצל רטמ   
      
מ"ס 01 ילמנימ יבועב 02-ב ןוטב תפיטע     07.03.0150

     80.00    80.00     1.00 4"  רטוקב תורוניצל רטמ   
      
מ"ס 01 ילמנימ יבועב 02-ב ןוטב תפיטע     07.03.0160

    100.00   100.00     1.00 6"  רטוקב תורוניצל רטמ   
      
וא יס.יו.יפמ 001/002  הפצר םוסחמ     07.03.0170

    370.00   370.00     1.00 זילפמ הסכמו תעבט םע ןליתאילופמ 'חי   
      
תעבט םע ןליפורפילופמ 2"/4"  הפצר םוסחמ     07.03.0180

    200.00   200.00     1.00 זילפמ תשר הסכמו 'חי   
      

    255.00   255.00     1.00 ןליפורפילופמ 2"/4" תרוקיב תספוק 'חי  07.03.0190
      

    255.00   255.00     1.00 ןליפורפילופמ 2"/4" תלפונ  תרוקיב תספוק 'חי  07.03.0200
      
רובע ןהיגוסל תרוקיב תואספוק ריחמל תפסות     07.03.0210

     85.00    85.00     1.00 זילפמ הסכמו תעבט 'חי   
      
011 רטוקב טירבג תמגודכ ,EPDH תורונצ     07.03.0220

    250.00   250.00     1.00 מ"מ רטמ   
      
061 רטוקב טירבג תמגודכ ,EPDH תורונצ     07.03.0230

    300.00   300.00     1.00 מ"מ רטמ   
      
תרוקיב תספוקל גוס לכמ תרנצ תורבחתה     07.03.0240
תרוקיב אתל וא םייק הפצר םוסחמל וא תמייק      

    600.00   600.00     1.00 םייק 'חי   
      
2/1" ןג זרב תוברל ,היתש ימ ןקתמל הנכה     07.03.0250

    750.00   750.00     1.00 4"/2" יפות םוסחמו 'חי   
      
מ"מ 011 רטוקב בויבל חישק יס.יו.יפ רוניצ     07.03.0260
תפיטע ללוכ מ"ס 08 דע קמועב עקרקב חנומ      

    135.00   135.00     1.00 תוחפל מ"ס 01 יבועב לוח רטמ   
      
מ"מ 011 רטוקב בויבל חישק יס.יו.יפ רוניצ     07.03.0270
031 דעו מ"ס 08  לעמ קמועב עקרקב חנומ      

    150.00   150.00     1.00 תוחפל מ"ס 01 יבועב לוח תפיטע ללוכ ,מ"ס רטמ   
      
מ"מ 061 רטוקב בויבל חישק יס.יו.יפ רוניצ     07.03.0280
תפיטע ללוכ מ"ס 08 דע קמועב עקרקב חנומ      

    155.00   155.00     1.00 תוחפל מ"ס 01 יבועב לוח רטמ   
      
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../030 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     030 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ"מ 061 רטוקב בויבל חישק יס.יו.יפ רוניצ     07.03.0290
031 דעו מ"ס 08 לעמ קמועב עקרקב חנומ      

    165.00   165.00     1.00 תוחפל מ"ס 01 יבועב לוח תפיטע ללוכ מ"ס רטמ   
      
מ"מ 061 רטוקב בויבל חישק יס.יו.יפ רוניצ     07.03.0300
081 דעו מ"ס 031 לעמ קמועב עקרקב חנומ      

    185.00   185.00     1.00 תוחפל מ"ס 01 יבועב לוח תפיטע ללוכ מ"ס רטמ   
      
08 ימינפ רטוקב בויבל תימורט הרקב תחוש     07.03.0310
הסכמו הרקת םע ,מ"ס 521 דע קמועב מ"ס      

  2,750.00 2,750.00     1.00 ןוט 52 סמועל מ"ס 05 רטוקב 'חי   
      
ימינפ רטוקב ןליתאילופמ בויבל הרקב תחוש     07.03.0320
סמועל הסכמ םע ,מ"ס 08 דע קמועבו מ"ס 06      

  1,850.00 1,850.00     1.00 ןוט 52 'חי   
      
אתל מ"מ 051 דע רטוקב בויב רוניצ רוביח     07.03.0330
ץוחמ ינוריע תרוקיב את ללוכ( םייק תרוקיב      
רפעה תודובע לכ תוברל ,)סכנה תולובגל      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק םידוביע תמאתהו תוביאש ,תוביצח ,תושורדה  
      
םילבכו תרנצ יוליגל תוריהז שושיג תוריפח     07.03.0340
,סכנה תולובגל ץוחמ תוברל ,אוהש לכ גוסמ      
תובכשב רזוח יולימ ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועל      

    130.00   130.00     1.00 האלמ הרקבב מ"ס 02 יבועב רטמ   
      
םילבכו תרנצ יוליגל תוריהז שושיג תוריפח     07.03.0350
,סכנה תולובגל ץוחמ תוברל ,אוהש לכ גוסמ      
יולימ ללוכ ,'מ 57.1 דעו ,'מ 5.1  לעמ קמועל      

    145.00   145.00     1.00 האלמ הרקבב מ"ס 02 יבועב תובכשב רזוח רטמ   
      
רטוקב תמייק הרקב תחוש לש הרקת תפלחה     07.03.0360
ללוכ ,ןוט 52 סמועל הרקתל מ"ס 08 םינפ      

  1,300.00 1,300.00     1.00 מ"ס 05 רטוקב הסכמ 'חי   
      
תחושמ אוהש לכ רטוקב םייק בויב וק קותינ     07.03.0370

    350.00   350.00     1.00 טמנצ טיטב וקה הצק תמיתסו הרקב 'חי   
      
,)ההבגה וא הכמנה( החוש ינפ סלפמ תמאתה     07.03.0380
רועישל וא הידמימו החושה גוסב תולת אלל      

    500.00   500.00     1.00 הכמנהה וא ההבגהה 'חי   
      
,אוהש לכ גוסמ בויב תחושל ריחמ תפסות     07.03.0390
לע התבכרה רובע ,םהש לכ םיקמועבו םילדגב      
תמאתהו תוביצח ,תוביאש ללוכ ,םייק בויב וק      

  1,350.00 1,350.00     1.00 םידוביע 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../031 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     031 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רוסינ ללוכ ,םייק טלפסא שיבכב הלעת תחיתפ     07.03.0400
,הייוסיכו הלעתה תריפח ,וקוריפ ,טלפסאה      
קודיה ללוכ ,שיבכה הנבמ תובכש תרזחה ללוכ      
,האלמ הרקבב מ"ס 02 דע יבועב תובכשב      
לע תוחפל מ"ס 5 יבועב טלפסא תרזחה ללוכו      

    200.00   200.00     1.00 ר"מ/ג"ק 1 רועישב ינמוטיב דוסי סוסיר יבג ר"מ   
      
קוריפ ללוכ ,םיפצורמ םיחטשב הלעת תחיתפ     07.03.0410
תריפח ,ינמזה ונוסחיא ,ףוצירה לש ריהז      
הנבמ תובכש תרזחה ללוכ ,הייוסיכו הלעתה      
תובכשב קודיה ללוכ ,הכרדמה וא ,שיבכה      
תבכש ללוכו ,האלמ הרקבב מ"ס 02 דע יבועב      

    220.00   220.00     1.00 קרופש ףוצירה תרזחהו מ"ס 4 יבועב יקנ לוח ר"מ   
      
יפל הדידמה .תומייק תולסאמ תוליזנ ןוקית     07.03.0420

    150.00   150.00     1.00 הלסא תדיחי 'חי   
      
םיגוסמ םימייק החדה ילכיממ תוליזנ ןוקית     07.03.0430
אלל ,החדה לכימ 'חי יפל הדידמה .םינוש      

    150.00   150.00     1.00 לכימה גוסל הדרפה 'חי   
      
הדידמה .םינוש םיגוסמ םייק טנרדיה ןוקית     07.03.0440
םינוקיתה יגוסב תולת אלל טנרדיה תדיחי יפל      

    300.00   300.00     1.00 .םישרדנה 'חי   
      
,3" רטוקב שדח טנרדיה לש הנקתהו הקפסא     07.03.0450
ןוגיע ללוכו ,4/3" ןג זרבו ץרוטש דמצמ ללוכ      

  2,850.00 2,850.00     1.00 ןוטבמ 'חי   
      

    200.00   200.00     1.00 םינוש םיגסומ םייק טנרדיה קוליסו קורפ 'חי  07.03.0460
      
דע קחרמל םינוש םירטקב הניג זרב תקתעה     07.03.0470

    400.00   400.00     1.00 'פמוק יחכונה ומוקממ 'מ 01  
      
זרבה קוריפ ללוכ ,החדה לכימל זרב תפלחה     07.03.0480
,שדחה זרבה לש הנקתהו הקפסא ,םייקה      

    120.00   120.00     1.00 .שדחה זרבל החדהה לכימ רוביחו 'חי   
      
05 רטוקב EPDH רוניצ תנקתהו הקפסא     07.03.0481
םיחפס קודיה יולימ הריפח ללוכ ,מ"מ      

     90.00    90.00     1.00 םישורדה םירזיבאו רטמ   
      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
ךרע הווש וא רמרה תמגודכ בזרמ שאר     07.04.0010

  1,350.00 1,350.00     1.00 םוטיא תוברל ,רשואמ 'חי   
      
מ"מ 4 רטוקב םינוולוגמ םיטוחמ םשג ימ טלוק     07.04.0020

    350.00   350.00     1.00 41 'סמ ץבא חפ תחלצ ללוכ ,בזרמ שארב 'חי   
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../032 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     032 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תוילוח תרצות ירודכ סדרב םע םשג ימ טלוק     07.04.0030
    550.00   550.00     1.00 רשואמ ךרע הווש וא 'חי   

      
לע תחנומ ,בזרמ תיתחתב םורט ןוטבמ תינגא     07.04.0040

    160.00   160.00     1.00 עקרקה 'חי   
      
,4" רטוקב מ"מ 8.0 יבועב ןוולוגמ חפמ בזרמ     07.04.0050

     75.00    75.00     1.00 הייולג הנקתהב רטמ   
      

     55.00    55.00     1.00 מ"מ 8.0 יבועב ןוולוגמ חפמ בזרמל ךרב 'חי  07.04.0060
      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ,מ"מ 61 רטוקב תוקיציל ףכירמ תורוניצ     08.01.0010

     11.50    11.50     1.00 הכישמ טוח ללוכו רבעמ תואספוק רטמ   
      
ללוכ ,מ"מ 32 רטוקב תוקיציל ףכירמ תורוניצ     08.01.0020

     15.00    15.00     1.00 הכישמ טוח ללוכו רבעמ תואספוק רטמ   
      
ללוכ ,מ"מ 92 רטוקב תוקיציל ףכירמ תורוניצ     08.01.0030

     20.00    20.00     1.00 הכישמ טוח ללוכו רבעמ תואספוק רטמ   
      
ללוכ ,מ"מ 63 רטוקב תוקיציל ףכירמ תורוניצ     08.01.0040

     23.00    23.00     1.00 הכישמ טוח ללוכו רבעמ תואספוק רטמ   
      
ללוכ ,מ"מ 24 רטוקב תוקיציל ףכירמ תורוניצ     08.01.0050

     28.00    28.00     1.00 הכישמ טוח ללוכו רבעמ תואספוק רטמ   
      
,4/3" רטוקב היולג הנקתהב ןורירמ תורוניצ     08.01.0060

     17.50    17.50     1.00 הכישמ טוח ללוכו רבעמ תואספוק ללוכ רטמ   
      
ללוכ ,1" רטוקב היולג הנקתהב ןורירמ תורוניצ     08.01.0070

     22.00    22.00     1.00 הכישמ טוח ללוכו רבעמ תואספוק רטמ   
      
,2/1-1" רטוקב היולג הנקתהב ןורירמ תורוניצ     08.01.0080

     30.00    30.00     1.00 הכישמ טוח ללוכו רבעמ תואספוק ללוכ רטמ   
      
ללוכ ,2" רטוקב היולג הנקתהב ןורירמ תורוניצ     08.01.0090

     38.00    38.00     1.00 הכישמ טוח ללוכו רבעמ תואספוק רטמ   
      
,מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופמ םיפיפכ תורוניצ     08.01.0100

     36.00    36.00     1.00 מ"מ 4 ןוליינמ הכישמ טוח םע ,5.31 ע"קי רטמ   
      
,מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופמ םיפיפכ תורוניצ     08.01.0110

     38.00    38.00     1.00 מ"מ 4 ןוליינמ הכישמ טוח םע ,5.31 ע"קי רטמ   
      
,מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופמ םיפיפכ תורוניצ     08.01.0120

     42.50    42.50     1.00 מ"מ 4 ןוליינמ הכישמ טוח םע ,5.31 ע"קי רטמ   
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../033 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     033 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

58 קמועבו מ"מ 001 בחורב  תשר תולעת     08.01.0130
תוברל ןוולוגמ ,מ"מ 6 לזרב תשרמ ,מ"מ      

     98.00    98.00     1.00 הילת ינקתמ רטמ   
      
58 קמועבו מ"מ 002 בחורב  תשר תולעת     08.01.0140
תוברל ןוולוגמ ,מ"מ 6 לזרב תשרמ ,מ"מ      

    122.00   122.00     1.00 הילת ינקתמ רטמ   
      
58 קמועבו מ"מ 003 בחורב  תשר תולעת     08.01.0150
תוברל ןוולוגמ ,מ"מ 6 לזרב תשרמ ,מ"מ      

    133.00   133.00     1.00 הילת ינקתמ רטמ   
      
51 קמועבו מ"מ 51 בחורב קיטסלפמ תולעת     08.01.0160

     18.50    18.50     1.00 הסכמ ללוכ ,מ"מ רטמ   
      
03 קמועבו מ"מ 52 בחורב קיטסלפמ תולעת     08.01.0170

     34.50    34.50     1.00 הסכמ ללוכ ,מ"מ רטמ   
      
06 קמועבו מ"מ 03 בחורב קיטסלפמ תולעת     08.01.0180

     47.00    47.00     1.00 הסכמ ללוכ ,מ"מ 2.2 יבועב ,מ"מ רטמ   
      
06 קמועבו מ"מ 04 בחורב קיטסלפמ תולעת     08.01.0190
ינקתהו הסכמ ללוכ ,מ"מ 2.2 יבועב ,מ"מ      

     58.00    58.00     1.00 םיילניגירוא הצק יקלחו תויווז .החשקהו הילת רטמ   
      
06 קמועבו מ"מ 06 בחורב קיטסלפמ תולעת     08.01.0200
תויווז  .הסכמ ללוכ ,מ"מ 2.2 יבועב ,מ"מ      

     70.00    70.00     1.00 םיילניגירוא הצק יקלחו רטמ   
      
06 קמועבו מ"מ 021 בחורב קיטסלפמ תולעת     08.01.0210
תויווז  .הסכמ ללוכ ,מ"מ 9.2 יבועב ,מ"מ      

     99.00    99.00     1.00 םיילניגירוא הצק יקלחו רטמ   
      
קמועבו מ"מ 002 בחורב קיטסלפמ תולעת     08.01.0220
תויווז  .הסכמ ללוכ ,מ"מ 3 יבועב ,מ"מ 001      

    158.00   158.00     1.00 םיילניגירוא הצק יקלחו רטמ   
      
מ"מ 05 רטוקב םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     08.01.0230
וניא ריחמה( הריפחב םיחנומ הכישמ טוח םע      

     24.50    24.50     1.00 )יוסיכו הריפח ללוכ רטמ   
      
מ"מ 57 רטוקב םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     08.01.0250
וניא ריחמה( הריפחב םיחנומ הכישמ טוח םע      

     34.50    34.50     1.00 )יוסיכו הריפח ללוכ רטמ   
      
מ"מ 011 רטוקב םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     08.01.0260
וניא ריחמה( הריפחב םיחנומ הכישמ טוח םע      

     47.00    47.00     1.00 )יוסיכו הריפח ללוכ רטמ   
      
      
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../034 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     034 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

וד ירושרש "הרבוק" שימג ןליתאילופמ תורוניצ     08.01.0270
הכישמ טוח םע מ"מ 05 רטוקב ,יתבכש      
וניא ריחמה( הריפחב םיחנומ מ"מ 8 ןוליינמ      

     28.00    28.00     1.00 )יוסיכו הריפח ללוכ רטמ   
      
תרנצ רובע ,מ"מ 8 רטוקב ןוליינמ הכישמ טוח     08.01.0280

     11.50    11.50     1.00 חקפמהמ בתכבו שארמ רושיאב ,דבלב תמייק רטמ   
      
ם י ל ב כ ו  ם י כ י ל ו מ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב .יס.יו.יפ דודיב םע "ט" תשוחנ יכילומ     08.02.0010

      7.00     7.00     1.00 תורוניצב םילחשומ ,ר"ממ 5.1 רטמ   
      
רטוקב .יס.יו.יפ דודיב םע "ט" תשוחנ יכילומ     08.02.0020

      7.00     7.00     1.00 תורוניצב םילחשומ ,ר"ממ 5.2 רטמ   
      
4 רטוקב .יס.יו.יפ דודיב םע "ט" תשוחנ יכילומ     08.02.0030

      7.00     7.00     1.00 תורוניצב םילחשומ ,ר"ממ רטמ   
      
6 רטוקב .יס.יו.יפ דודיב םע "ט" תשוחנ יכילומ     08.02.0040

      8.00     8.00     1.00 תורוניצב םילחשומ ,ר"ממ רטמ   
      
רטוקב .יס.יו.יפ דודיב םע "ט" תשוחנ יכילומ     08.02.0050

     15.00    15.00     1.00 תורוניצב םילחשומ ,ר"ממ 01 רטמ   
      
רטוקב .יס.יו.יפ דודיב םע "ט" תשוחנ יכילומ     08.02.0060

     18.50    18.50     1.00 תורוניצב םילחשומ ,ר"ממ 61 רטמ   
      
רטוקב .יס.יו.יפ דודיב םע "ט" תשוחנ יכילומ     08.02.0070

     29.00    29.00     1.00 תורוניצב םילחשומ ,ר"ממ 52 רטמ   
      
רטוקב .יס.יו.יפ דודיב םע "ט" תשוחנ יכילומ     08.02.0080

     35.50    35.50     1.00 תורוניצב םילחשומ ,ר"ממ 53 רטמ   
      
רטוקב .יס.יו.יפ דודיב םע "ט" תשוחנ יכילומ     08.02.0090

     50.00    50.00     1.00 תורוניצב םילחשומ ,ר"ממ 05 רטמ   
      
רטוקב .יס.יו.יפ דודיב םע "ט" תשוחנ יכילומ     08.02.0100

     61.50    61.50     1.00 תורוניצב םילחשומ ,ר"ממ 07 רטמ   
      
רטוקב .יס.יו.יפ דודיב םע "ט" תשוחנ יכילומ     08.02.0110

     85.00    85.00     1.00 תורוניצב םילחשומ ,ר"ממ 59 רטמ   
      
רטוקב .יס.יו.יפ דודיב םע "ט" תשוחנ יכילומ     08.02.0120

     93.50    93.50     1.00 תורוניצב םילחשומ ,ר"ממ 021 רטמ   
      
רטוקב .יס.יו.יפ דודיב םע "ט" תשוחנ יכילומ     08.02.0130

    122.00   122.00     1.00 תורוניצב םילחשומ ,ר"ממ 051 רטמ   
      
רטוקב .יס.יו.יפ דודיב םע "ט" תשוחנ יכילומ     08.02.0140

    131.00   131.00     1.00 תורוניצב םילחשומ ,ר"ממ 581 רטמ   
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../035 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     035 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,ר"ממ 52 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.02.0150
     24.00    24.00     1.00 תורוניצב םילחשומ וא/ו עקרקב םינמטומ רטמ   

      
,ר"ממ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.02.0160

     30.00    30.00     1.00 תורוניצב םילחשומ וא/ו עקרקב םינמטומ רטמ   
      
,ר"ממ 07 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.02.0170

     56.00    56.00     1.00 תורוניצב םילחשומ וא/ו עקרקב םינמטומ רטמ   
      
ךתחב ,)ט.ב.ט( YYN וא YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0180
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ,ר"ממ 5.1*3      

     15.00    15.00     1.00 תרנצב םילחשומ וא  ,תולעת וא ,תומלוס רטמ   
      
ךתחב ,)ט.ב.ט( YYN וא YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0190
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ,ר"ממ 5.1*4      

     17.20    17.20     1.00 תרנצב םילחשומ וא  ,תולעת וא ,תומלוס רטמ   
      
ךתחב ,)ט.ב.ט( YYN וא YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0200
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ,ר"ממ 5.1*5      

     18.30    18.30     1.00 תרנצב םילחשומ וא  ,תולעת וא ,תומלוס רטמ   
      
ךתחב ,)ט.ב.ט( YYN וא YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0210
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ,ר"ממ 5.1*6      

     19.40    19.40     1.00 תרנצב םילחשומ וא  ,תולעת וא ,תומלוס רטמ   
      
ךתחב ,)ט.ב.ט( YYN וא YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0220
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ,ר"ממ 5.1*7      

     23.00    23.00     1.00 תרנצב םילחשומ וא  ,תולעת וא ,תומלוס רטמ   
      
ךתחב ,)ט.ב.ט( YYN וא YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0230
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ,ר"ממ 5.1*21      

     33.00    33.00     1.00 תרנצב םילחשומ וא  ,תולעת וא ,תומלוס רטמ   
      
ךתחב ,)ט.ב.ט( YYN וא YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0240
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ,ר"ממ 5.1*42      

     57.00    57.00     1.00 תרנצב םילחשומ וא  ,תולעת וא ,תומלוס רטמ   
      
ךתחב ,)ט.ב.ט( YYN וא YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0250
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ,ר"ממ 5.2*3      

     17.20    17.20     1.00 תרנצב םילחשומ וא  ,תולעת וא ,תומלוס רטמ   
      
ךתחב ,)ט.ב.ט( YYN וא YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0260
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ,ר"ממ 5.2*4      

     19.50    19.50     1.00 תרנצב םילחשומ וא  ,תולעת וא ,תומלוס רטמ   
      
ךתחב ,)ט.ב.ט( YYN וא YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0270
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ,ר"ממ 5.2*5      

     21.70    21.70     1.00 תרנצב םילחשומ וא  ,תולעת וא ,תומלוס רטמ   
      
      
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../036 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     036 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ךתחב ,)ט.ב.ט( YYN וא YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0280
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ,ר"ממ 4*3      

     21.70    21.70     1.00 תרנצב םילחשומ וא  ,תולעת וא ,תומלוס רטמ   
      
ךתחב ,)ט.ב.ט( YYN וא YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0290
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ,ר"ממ 4*4      

     24.00    24.00     1.00 תרנצב םילחשומ וא  ,תולעת וא ,תומלוס רטמ   
      
ךתחב ,)ט.ב.ט( YYN וא YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0300
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ,ר"ממ 4*5      

     30.00    30.00     1.00 תרנצב םילחשומ וא  ,תולעת וא ,תומלוס רטמ   
      
ךתחב ,)ט.ב.ט( YYN וא YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0310
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ,ר"ממ 6*3      

     27.50    27.50     1.00 תרנצב םילחשומ וא  ,תולעת וא ,תומלוס רטמ   
      
ךתחב ,)ט.ב.ט( YYN וא YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0320
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ,ר"ממ 4*6      

     32.00    32.00     1.00 תרנצב םילחשומ וא  ,תולעת וא ,תומלוס רטמ   
      
ךתחב ,)ט.ב.ט( YYN וא YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0330
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ,ר"ממ 5*6      

     35.50    35.50     1.00 תרנצב םילחשומ וא  ,תולעת וא ,תומלוס רטמ   
      
ךתחב ,)ט.ב.ט( YYN וא YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0340
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ,ר"ממ 01*3      

     35.50    35.50     1.00 תרנצב םילחשומ וא  ,תולעת וא ,תומלוס רטמ   
      
ךתחב ,)ט.ב.ט( YYN וא YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0350
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ,ר"ממ 01*4      

     50.00    50.00     1.00 תרנצב םילחשומ וא  ,תולעת וא ,תומלוס רטמ   
      
ךתחב ,)ט.ב.ט( YYN וא YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0360
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ,ר"ממ 01*5      

     56.00    56.00     1.00 תרנצב םילחשומ וא  ,תולעת וא ,תומלוס רטמ   
      
ךתחב ,)ט.ב.ט( YYN וא YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0370
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ,ר"ממ 61*3      

     57.00    57.00     1.00 תרנצב םילחשומ וא  ,תולעת וא ,תומלוס רטמ   
      
ךתחב ,)ט.ב.ט( YYN וא YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0380
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ,ר"ממ 61*4      

     66.00    66.00     1.00 תרנצב םילחשומ וא  ,תולעת וא ,תומלוס רטמ   
      
ךתחב ,)ט.ב.ט( YYN וא YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0390
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ,ר"ממ 61*5      

     74.00    74.00     1.00 תרנצב םילחשומ וא  ,תולעת וא ,תומלוס רטמ   
      
ךתחב ,)ט.ב.ט( YYN וא YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0400
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ,ר"ממ 3*52 61+      

     85.50    85.50     1.00 תרנצב םילחשומ וא  ,תולעת וא ,תומלוס רטמ   
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../037 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     037 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ךתחב ,)ט.ב.ט( YYN וא YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0410
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ,ר"ממ 3*53 61+      

    105.00   105.00     1.00 תרנצב םילחשומ וא  ,תולעת וא ,תומלוס רטמ   
      
ךתחב ,)ט.ב.ט( YYN וא YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0420
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ,ר"ממ 3*05 52+      

    150.00   150.00     1.00 תרנצב םילחשומ וא  ,תולעת וא ,תומלוס רטמ   
      
ךתחב ,)ט.ב.ט( YYN וא YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0430
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ,ר"ממ 3*07 53+      

    198.00   198.00     1.00 תרנצב םילחשומ וא  ,תולעת וא ,תומלוס רטמ   
      
ךתחב ,)ט.ב.ט( YYN וא YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0440
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ,ר"ממ 3*59 05+      

    255.00   255.00     1.00 תרנצב םילחשומ וא  ,תולעת וא ,תומלוס רטמ   
      
,תוגוז 2 ילעב םיידיג בר םיימינפ ןופלט ילבכ     08.02.0450

      8.00     8.00     1.00 תולעתב וא תרנצב ,קזב ןקת רטמ   
      
,תוגוז 3 ילעב םיידיג בר םיימינפ ןופלט ילבכ     08.02.0460

     11.40    11.40     1.00 תולעתב וא תרנצב ,קזב ןקת רטמ   
      
,תוגוז 4 ילעב םיידיג בר םיימינפ ןופלט ילבכ     08.02.0470

     11.50    11.50     1.00 תולעתב וא תרנצב ,קזב ןקת רטמ   
      
,תוגוז 6 ילעב םיידיג בר םיימינפ ןופלט ילבכ     08.02.0480

     14.80    14.80     1.00 תולעתב וא תרנצב ,קזב ןקת רטמ   
      
,תוגוז 01 ילעב םיידיג בר םיימינפ ןופלט ילבכ     08.02.0490

     21.70    21.70     1.00 תולעתב וא תרנצב ,קזב ןקת רטמ   
      
,תוגוז 02 ילעב םיידיג בר םיימינפ ןופלט ילבכ     08.02.0500

     34.20    34.20     1.00 תולעתב וא תרנצב ,קזב ןקת רטמ   
      
,תוגוז 03 ילעב םיידיג בר םיימינפ ןופלט ילבכ     08.02.0510

     46.70    46.70     1.00 תולעתב וא תרנצב ,קזב ןקת רטמ   
      
,תוגוז 05 ילעב םיידיג בר םיימינפ ןופלט ילבכ     08.02.0520

     54.60    54.60     1.00 תולעתב וא תרנצב ,קזב ןקת רטמ   
      

     24.00    24.00     1.00 היזיולטו וידרל הנטנא רובע ילאיסקאוק לבכ רטמ  08.02.0530
      
ת ו ח ו ש ו  ת ו ר י פ ח  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 בחורב םילבכל תולעת תביצח/תריפח     08.03.0010
,לוח יוסיכו דופיר ללוכ מ"ס  09 דע קמועבו      

     71.00    71.00     1.00 תובכשב קדוהמ רזוח יולימו ןומיס יטרס רטמ   
      
מ"ס 05 בחורב םילבכל תולעת תביצח/תריפח     08.03.0020
,לוח יוסיכו דופיר ללוכ מ"ס 011 דע קמועבו      

     87.00    87.00     1.00 תובכשב קדוהמ רזוח יולימו ןומיס יטרס רטמ   
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../038 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     038 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

05 דע בחורב םילבכ תולעתל ריחמ תפסות     08.03.0030
    147.00   147.00     1.00 ונוקיתו טלפסא תחיתפ רובע מ"ס רטמ   

      
05 דע בחורב םילבכ תולעתל ריחמ תפסות     08.03.0040

    120.00   120.00     1.00 ונוקיתו  והשלכ גוסמ ףוציר תחיתפ רובע מ"ס רטמ   
      
06 רטוקב תוימורט ןוטב תוילוחמ רבעמ תחוש     08.03.0050
-ל הסכמו הריפח ללוכ ,מ"ס 001 קמועבו מ"ס      

  1,550.00 1,550.00     1.00 ןוט 52 רטמ   
      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית     08.04.0010

    220.00   220.00     1.00 מ"מ 521 קמועו מ"מ 571*052 תודימב ,)IC( 'חי   
      
טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית     08.04.0020

    263.00   263.00     1.00 מ"מ 051 קמועו מ"מ 571*052 תודימב ,)IC( 'חי   
      
טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית     08.04.0030

    295.00   295.00     1.00 מ"מ 571 קמועו מ"מ 571*052 תודימב ,)IC( 'חי   
      
טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית     08.04.0040

    368.00   368.00     1.00 מ"מ 521 קמועו מ"מ 053*052 תודימב ,)IC( 'חי   
      
טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית     08.04.0050

    388.00   388.00     1.00 מ"מ 051 קמועו מ"מ 053*052 תודימב ,)IC( 'חי   
      
טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית     08.04.0060

    633.00   633.00     1.00 מ"מ 571 קמועו מ"מ 053*052 תודימב ,)IC( 'חי   
      
טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית     08.04.0070

    825.00   825.00     1.00 מ"מ 521 קמועו מ"מ 053*005 תודימב ,)IC( 'חי   
      
טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית     08.04.0080

    935.00   935.00     1.00 מ"מ 522 קמועו מ"מ 053*005 תודימב ,)IC( 'חי   
      
טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית     08.04.0090

  1,735.00 1,735.00     1.00 מ"מ 521 קמועו מ"מ 053*057 תודימב ,)IC( 'חי   
      
טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית     08.04.0100

  1,920.00 1,920.00     1.00 מ"מ 571 קמועו מ"מ 053*057 תודימב ,)IC( 'חי   
      
טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית     08.04.0110

  2,285.00 2,285.00     1.00 מ"מ 522 קמועו מ"מ 053*057 תודימב ,)IC( 'חי   
      
)IC( טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית     08.04.0120
תיזח חטש יפל הדידמה .מ"מ 521 קמועב       

  5,475.00 5,475.00     1.00 חולה ר"מ   
      
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../039 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     039 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

)IC( טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית     08.04.0130
תיזח חטש יפל הדידמה .מ"מ 051 קמועב       

  5,840.00 5,840.00     1.00 חולה ר"מ   
      
יאתמ בכרומ תלד םע םילנפ חולל חפ הנבמ     08.04.0140
תודימב םיעובצו םיירלודומ חפ      

  4,750.00 4,750.00     1.00 הילת לוענמ ללוכ מ"מ 006*0012*004 'חי   
      
יאתמ בכרומ תלד םע םילנפ חולל חפ הנבמ     08.04.0150
תודימב םיעובצו םיירלודומ חפ      

  5,100.00 5,100.00     1.00 הילת לוענמ ללוכ מ"מ 006*0012*005 'חי   
      
יאתמ בכרומ תלד םע םילנפ חולל חפ הנבמ     08.04.0160
תודימב םיעובצו םיירלודומ חפ      

  6,200.00 6,200.00     1.00 הילת לוענמ ללוכ מ"מ 008*0012*005 'חי   
      
יאתמ בכרומ תלד םע םילנפ חולל חפ הנבמ     08.04.0170
תודימב םיעובצו םיירלודומ חפ      

  7,670.00 7,670.00     1.00 הילת לוענמ ללוכ מ"מ 0001*0012*005 'חי   
      
יאתמ בכרומ תלד םע םילנפ חולל חפ הנבמ     08.04.0180
תודימב םיעובצו םיירלודומ חפ      

  1,400.00 1,400.00     1.00 הילת לוענמ ללוכ מ"מ 006*006*052 'חי   
      
יאתמ בכרומ תלד םע םילנפ חולל חפ הנבמ     08.04.0190
תודימב םיעובצו םיירלודומ חפ      

  1,830.00 1,830.00     1.00 הילת לוענמ ללוכ מ"מ 006*008*071 'חי   
      
יאתמ בכרומ תלד םע םילנפ חולל חפ הנבמ     08.04.0200
תודימב םיעובצו םיירלודומ חפ      

  2,300.00 2,300.00     1.00 הילת לוענמ ללוכ מ"מ 006*0001*052 'חי   
      
יאתמ בכרומ תלד םע םילנפ חולל חפ הנבמ     08.04.0210
תודימב םיעובצו םיירלודומ חפ      

  2,560.00 2,560.00     1.00 הילת לוענמ ללוכ מ"מ 008*0001*052 'חי   
      
יאתמ בכרומ תלד םע םילנפ חולל חפ הנבמ     08.04.0220
תודימב םיעובצו םיירלודומ חפ      

  3,330.00 3,330.00     1.00 הילת לוענמ ללוכ מ"מ 008*0021*052 'חי   
      
רובע מ"מ 0021 הבוגב אתה ריחמל תפסות     08.04.0230

    550.00   550.00     1.00 הפוקש תלד 'חי   
      
רובע מ"מ 0002 הבוגב אתה ריחמל תפסות     08.04.0240

    920.00   920.00     1.00 הפוקש תלד 'חי   
      
ןיירושמ רטסאילופ זגראמ למשח חולל הנבמ     08.04.0250
דע תודימב ןוגג םע 55PI ןגומ      
רטסאילופ דסמ ללוכ ,מ"מ 008*0011*033      
לש IGF םגד ,ןוטב סיסבב ןקתומ םיאתמ      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק רשואמ ךרע הווש וא רבנע  
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../040 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     040 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,תויטרדנטס יתלב תודימ רובע חולל הנבמ     08.04.0260
עובצ חפ יאתמ בכרומ ,מ"ס 52 קמועב      
דע םיקדהמ םע  הריבצ ספ ללוכ ,םיירלודומ      
םע תותלד ,םילנפ ,טוליש ,טוויח ,רפמא 36      

  5,100.00 5,100.00     1.00 הלעפהו רוביח ,רזעה ירמוח לכ ,תוידי ר"מ   
      
,תויטרדנטס יתלב תודימ רובע חולל הנבמ     08.04.0270
עובצ חפ יאתמ בכרומ ,מ"ס 05 קמועב      
דע םיקדהמ םע  הריבצ ספ ללוכ ,םיירלודומ      
םע תותלד ,םילנפ ,טוליש ,טוויח ,רפמא 36      

  5,500.00 5,500.00     1.00 הלעפהו רוביח ,רזעה ירמוח לכ ,תוידי ר"מ   
      
דע ילנימונ םרזל ,)ז"אמ( ריעז יטמוטוא קספמ     08.04.0280
,רפמאוליק 6 קותינ רשוכ ,יבטוק דח רפמא 52      

     71.00    71.00     1.00 םינגומ םיבטק םע 'חי   
      
דע ילנימונ םרזל ,)ז"אמ( ריעז יטמוטוא קספמ     08.04.0290
01 קותינ רשוכ ,יבטוק דח רפמא 52      

     82.00    82.00     1.00 םינגומ םיבטק םע ,רפמאוליק 'חי   
      
דע ילנימונ םרזל ,)ז"אמ( ריעז יטמוטוא קספמ     08.04.0300
01 קותינ רשוכ ,יבטוק דח רפמא 04      

    130.00   130.00     1.00 םינגומ םיבטק םע ,רפמאוליק 'חי   
      
דע ילנימונ םרזל ,)ז"אמ( ריעז יטמוטוא קספמ     08.04.0310
01 קותינ רשוכ ,יבטוק דח רפמא 05      

    157.00   157.00     1.00 םינגומ םיבטק םע ,רפמאוליק 'חי   
      
דע ילנימונ םרזל ,)ז"אמ( ריעז יטמוטוא קספמ     08.04.0320
01 קותינ רשוכ ,יבטוק וד רפמא 2*52      

    205.00   205.00     1.00 םינגומ םיבטק םע ,רפמאוליק 'חי   
      
דע ילנימונ םרזל ,)ז"אמ( ריעז יטמוטוא קספמ     08.04.0330
01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת רפמא 3*52      

    335.00   335.00     1.00 םינגומ םיבטק םע ,רפמאוליק 'חי   
      
דע ילנימונ םרזל ,)ז"אמ( ריעז יטמוטוא קספמ     08.04.0340
51 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת רפמא 3*52      

    405.00   405.00     1.00 םינגומ םיבטק םע ,רפמאוליק 'חי   
      
דע ילנימונ םרזל ,)ז"אמ( ריעז יטמוטוא קספמ     08.04.0350
01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת רפמא 3*23      

    355.00   355.00     1.00 םינגומ םיבטק םע ,רפמאוליק 'חי   
      
דע ילנימונ םרזל ,)ז"אמ( ריעז יטמוטוא קספמ     08.04.0360
01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת רפמא 3*04      

    460.00   460.00     1.00 םינגומ םיבטק םע ,רפמאוליק 'חי   
      
דע ילנימונ םרזל ,)ז"אמ( ריעז יטמוטוא קספמ     08.04.0370
01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת רפמא 3*05      

    550.00   550.00     1.00 םינגומ םיבטק םע ,רפמאוליק 'חי   
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../041 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     041 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

דע ילנימונ םרזל ,)ז"אמ( ריעז יטמוטוא קספמ     08.04.0380
01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת רפמא 3*36      

    915.00   915.00     1.00 םינגומ םיבטק םע ,רפמאוליק 'חי   
      
רפמא 3*36 דע  יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.04.0390
תימרט הנגה ,רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      

  1,100.00 1,100.00     1.00 הליגר תידי ללוכ ,ןוויכל תנתינ  תיטנגמו 'חי   
      
רפמא 3*001 דע  יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.04.0400
תימרט הנגה ,רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      

  1,180.00 1,180.00     1.00 הליגר תידי ללוכ ,ןוויכל תנתינ  תיטנגמו 'חי   
      
רפמא 3*061 דע  יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.04.0410
תימרט הנגה ,רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      

  1,960.00 1,960.00     1.00 הליגר תידי ללוכ ,ןוויכל תנתינ  תיטנגמו 'חי   
      
דע ,ןוויכל םרז תרתי םע םיעונמל ןגמ קספמ     08.04.0420

    405.00   405.00     1.00 רפמא 61 'חי   
      
רפמא 52 דע םרזל יבטוק דח םרז קספמ     08.04.0430

    205.00   205.00     1.00 הליסמ ספ לע הנקתהל 'חי   
      

    275.00   275.00     1.00 רפמא 52 דע םרזל יבטוק וד םרז קספמ 'חי  08.04.0440
      
רפמא 36 דע םרזל יבטוק וד םרז קספמ     08.04.0450

    315.00   315.00     1.00 הליסמ ספ לע הנקתהל 'חי   
      

    400.00   400.00     1.00 רפמא 36 דע םרזל יבטוק וד םרז קספמ 'חי  08.04.0460
      
,רפמא 52*3 דע םרזל יבטוק תלת םרז קספמ     08.04.0470

    275.00   275.00     1.00 הליסמ לע הנקתהל 'חי   
      

    315.00   315.00     1.00 רפמא 52*3 דע םרזל יבטוק תלת םרז קספמ 'חי  08.04.0480
      

    400.00   400.00     1.00 רפמא 04*3 דע םרזל יבטוק תלת םרז קספמ 'חי  08.04.0490
      
,רפמא 36*3 דע םרזל יבטוק תלת םרז קספמ     08.04.0500

    415.00   415.00     1.00 הליסמ לע הנקתהל 'חי   
      

    470.00   470.00     1.00 רפמא 36*3 דע םרזל יבטוק תלת םרז קספמ 'חי  08.04.0510
      
דע םרזל  יבטוק תלת יטמוטוא םילגעמ קתנמ     08.04.0520

    870.00   870.00     1.00 א"ק 01 קותינ רשוכ ,רפמא 52 'חי   
      
דע םרזל  יבטוק תלת יטמוטוא םילגעמ קתנמ     08.04.0530

    990.00   990.00     1.00 א"ק 01 קותינ רשוכ ,רפמא 23 'חי   
      
דע םרזל  יבטוק תלת יטמוטוא םילגעמ קתנמ     08.04.0540

  1,100.00 1,100.00     1.00 א"ק 01 קותינ רשוכ ,רפמא 04 'חי   
      
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../042 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     042 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

01 תושיגר ,רפמא 2*61 תחפ רסממ     08.04.0550
    825.00   825.00     1.00 רפמאילימ 'חי   

      
03 תושיגר ,רפמא 2*52 תחפ רסממ     08.04.0560

    490.00   490.00     1.00 רפמאילימ 'חי   
      
03 תושיגר ,רפמא 2*04 תחפ רסממ     08.04.0570

    510.00   510.00     1.00 רפמאילימ 'חי   
      
03 תושיגר ,רפמא 4*52 תחפ רסממ     08.04.0580

    550.00   550.00     1.00 רפמאילימ 'חי   
      
03 תושיגר ,רפמא 4*04 תחפ רסממ     08.04.0590

    635.00   635.00     1.00 רפמאילימ 'חי   
      
03 תושיגר ,רפמא 4*36 תחפ רסממ     08.04.0600

  1,290.00 1,290.00     1.00 רפמאילימ 'חי   
      
003 תושיגר ,רפמא 2*52 תחפ רסממ     08.04.0610

    880.00   880.00     1.00 רפמאילימ 'חי   
      
003 תושיגר ,רפמא 2*04 תחפ רסממ     08.04.0620

    880.00   880.00     1.00 רפמאילימ 'חי   
      
003 תושיגר ,רפמא 4*52 תחפ רסממ     08.04.0630

    920.00   920.00     1.00 רפמאילימ 'חי   
      
003 תושיגר ,רפמא 4*04 תחפ רסממ     08.04.0640

    950.00   950.00     1.00 רפמאילימ 'חי   
      
003 תושיגר ,רפמא 4*36 תחפ רסממ     08.04.0650

  1,430.00 1,430.00     1.00 רפמאילימ 'חי   
      
3 דע תוסיו םע םיינורטקלא היהשה ירסממ     08.04.0660

    700.00   700.00     1.00 ףלחתמ עגמ םע תוקד 'חי   
      
תינכמ הברזרו תינכות םע ילטיגיד דוקיפ ןועש     08.04.0670

    650.00   650.00     1.00 השירד יפל ןמזו 'חי   
      
הווש וא סנמיס תמגוד ,תינכמ הברזר ןועש     08.04.0680
,רפמא 61 םיפלחתמ םיעגמ 2 ,רשואמ ךרע      

    825.00   825.00     1.00 תיעובשו תימוי תינכות 'חי   
      

  2,740.00 2,740.00     1.00 תוגרד 3 קפסה לפוכ רקב 'חי  08.04.0690
      
תירונו מ"מ 22 ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ     08.04.0700

    115.00   115.00     1.00 ןואינ 'חי   
      
מ"מ 22 ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ     08.04.0710

    160.00   160.00     1.00 םאתמ םע DELITLUM 'חי   
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../043 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     043 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,םימ תנגומ הספוקב ןקתומ םורח ןצחל     08.04.0720
הווש וא "קינכמלט" שא יוליג תספוק תמגודכ      

    425.00   425.00     1.00 רשואמ ךרע 'חי   
      
מ"ס 03*06*04 תודימב חפמ תרושקת ןורא     08.04.0730
דח עקש ,הקראה תדוקנ ,מ"ס 2 ץע בג ללוכ      
- חירב בר לוענמ םע תלדו ,רפמא 61 יזאפ      

  1,825.00 1,825.00     1.00 קזב ןקת 'חי   
      
בג ללוכ ןהש לכ תודימב חפמ תרושקת ןורא     08.04.0740
61 יזאפ דח עקש ,הקראה תדוקנ ,מ"ס 2 ץע      

  3,470.00 3,470.00     1.00 קזב ןקת - חירב בר לוענמ םע תלדו ,רפמא ר"מ   
      
,מ"ס 08 בחורבו מ"מ 81 יבועב ץע דסמ     08.04.0750

    280.00   280.00     1.00 קזב ןוראל סיסבכ רטמ   
      
תוביתמ בכרומ ,טלקמל למשח חול הנבמ     08.04.0760

  2,300.00 2,300.00     1.00 'פמוק טנוברקילופ  
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק ךמסומ קדוב ידי לע למשח תכרעמ תקידב 08.04.0761
      
י ת ב ל  ,ר ו א מ ל  ם י ר ז י ב א  50.80 ק ר פ  ת ת       
ת ר ו ש ק ת ל ו  ע ק ת       
      
וא חיטה לע הנקתהב רואמל דיחי םרז קספמ     08.05.0010

     48.00    48.00     1.00 חיטה תחת 'חי   
      
וא חיטה לע הנקתהב רואמל לופכ םרז קספמ     08.05.0020

     54.00    54.00     1.00 חיטה תחת 'חי   
      
חיטה לע הנקתהב רואמל ףילחמ םרז קספמ     08.05.0030

     55.00    55.00     1.00 חיטה תחת וא 'חי   
      
לע הנקתהב רואמל ןיירושמ דיחי םרז קספמ     08.05.0040

     85.00    85.00     1.00 חיטה תחת וא חיטה 'חי   
      
לע הנקתהב רואמל ןיירושמ לופכ םרז קספמ     08.05.0050

    100.00   100.00     1.00 חיטה תחת וא חיטה 'חי   
      
לע הנקתהב רואמל ןיירושמ ףילחמ םרז קספמ     08.05.0060

    112.00   112.00     1.00 חיטה תחת וא חיטה 'חי   
      
תירונ םע ,רפמא 61 יבטוק-וד םרז קספמ     08.05.0070

     75.00    75.00     1.00 ןואינ ןומיס 'חי   
      
וא לופכ וא ליגר םימ ןגומ רואמל םרז קספמ     08.05.0080

     90.00    90.00     1.00 ףילחמ 'חי   
      

    220.00   220.00     1.00 םימ ןגומ V42 רואמל םרז קספמ 'חי  08.05.0090
      

     43.00    43.00     1.00 חיטה תחת רפמא 61 עקת תיב 'חי  08.05.0100
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../044 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     044 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

     80.00    80.00     1.00 חיטה תחת רפמא 61 לופכ עקת תיב 'חי  08.05.0110
      

     65.00    65.00     1.00 חיטה תחת רפמא 61  םימ ןגומ עקת תיב 'חי  08.05.0120
      

     93.00    93.00     1.00 חיטה תחת רפמא 61 ןיירושמ עקת תיב 'חי  08.05.0130
      

    105.00   105.00     1.00 חיטה לע ןקתומ EEC 3 רפמא 61 עקת תיב 'חי  08.05.0140
      

    128.00   128.00     1.00 חיטה לע ןקתומ EEC 3 רפמא 23 עקת תיב 'חי  08.05.0150
      

    131.00   131.00     1.00 חיטה לע ןקתומ EEC 5  רפמא 61 עקת תיב 'חי  08.05.0160
      

    190.00   190.00     1.00 חיטה לע ןקתומ EEC 5 רפמא 23 עקת תיב 'חי  08.05.0170
      

    405.00   405.00     1.00 חיטה לע ןקתומ EEC 5 רפמא 36 עקת תיב 'חי  08.05.0180
      
EEC  םיעגמ 5 רפמא 61 ןיירושמ עקת תיב     08.05.0190

    163.00   163.00     1.00 חיטה לע ןקתומ 'חי   
      
רפמא 3/61 ןומיס תרונמו קספמ םע עקת תיב     08.05.0200

     93.00    93.00     1.00 ט"הת ,ןגזמ רובע 'חי   
      
תדיחי ללוכ ,ס"כ 3 דע ןגזמל הלעפה תדיחי     08.05.0210

    575.00   575.00     1.00 ט"הת ,הייהשה 'חי   
      

     68.00    68.00     1.00 ט"הת ,היזיוולט תנטנאל עקש 'חי  08.05.0220
      
אל םיניפ 8 םע  54JR  םיבשחמל עקש     08.05.0230

     80.00    80.00     1.00 ט"הת ,ךכוסמ 'חי   
      
םיניפ 8 םע  54JR  5TAC  םיבשחמל עקש     08.05.0240

     92.00    92.00     1.00 ט"הת ,ךכוסמ אל 'חי   
      

     65.00    65.00     1.00 ט"הת ,קזב ןקת ןופלטל עקש 'חי  08.05.0250
      

    118.00   118.00     1.00 ט"הת ,11JA ןופלטל עקש 'חי  08.05.0260
      

    208.00   208.00     1.00 ט"הת ,11JA  לופכ ןופלטל עקש 'חי  08.05.0270
      
וא וקסינ לש R3-N םגד ט"הת םיעקש תספוק     08.05.0280

    260.00   260.00     1.00 רשואמ ךרע הווש 'חי   
      
וא וקסינ לש N-3 םגד ט"הת םיעקש 3 תספוק     08.05.0290

    155.00   155.00     1.00 רשואמ ךרע הווש 'חי   
      
ךרע הווש וא וקסינ לש N-1 םגד חכ עקש     08.05.0300

     58.00    58.00     1.00 ט"הע ,רשואמ 'חי   
      
ךרע הווש וא וקסינ לש N-2 םגד לופכ עקש     08.05.0310

    103.00   103.00     1.00 ט"הע ,רשואמ 'חי   
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../045 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     045 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םגד מ"ס 6/21  הלעתב חכ עקשל ןקתה     08.05.0320
     87.00    87.00     1.00 רזיבא ללוכ ,21-1TN 'חי   

      
םגד מ"ס 6/21  הלעתב חכ יעקש 2-ל ןקתה     08.05.0330

    142.00   142.00     1.00 רזיבא ללוכ ,21-2TN 'חי   
      
םגד מ"ס 6/21  הלעתב חכ יעקש 3-ל ןקתה     08.05.0340

    205.00   205.00     1.00 רזיבא ללוכ ,21-3TN 'חי   
      
םגד מ"ס 6/6  הלעתב ןופלט עקשל ןקתה     08.05.0350

    115.00   115.00     1.00 רזיבא ללוכ ,TB1TN 'חי   
      

    305.00   305.00     1.00 חיטה לע 56TP םגד הירטפ ןצחל 'חי  08.05.0360
      

     75.00    75.00     1.00 חיטה לע וקסינ ןצחל וא לופכ/דדוב םרז קספמ 'חי  08.05.0370
      

     75.00    75.00     1.00 תוגרדמ ירדחב םיינחרז םינצחל 'חי  08.05.0380
      
םע הרואת ףוגב ץוח תרואתל ירטקלאוטופ את     08.05.0390

    400.00   400.00     1.00 םימ ןגומ הסכמ 'חי   
      

    560.00   560.00     1.00 רפס תיבל לוצלצ ןומעפ 'חי  08.05.0400
      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
הרונ ינקירמא ספ יטנצסורואולפ הרואת ףוג     08.06.0010

    220.00   220.00     1.00 לבק + ינימ הרונ תוברל ,טאוו 04/63 תחא 'חי   
      
תורונ 2 ינקירמא ספ יטנצסורואולפ הרואת ףוג     08.06.0020

    280.00   280.00     1.00 תורונ תוברל ,טאוו 04/63  'חי   
      
תורונ 2 ינקירמא ספ יטנצסורואולפ הרואת ףוג     08.06.0030

    435.00   435.00     1.00 תורונ תוברל ,טאוו 56/85  'חי   
      
תורונ 2 ינקירמא ספ יטנצסורואולפ הרואת ףוג     08.06.0040

  1,020.00 1,020.00     1.00 דיפר קנשמו תורונ תוברל ,טאוו 501  'חי   
      
םימ ןגומ יטנצסורואולפ הרואת ףוג     08.06.0050
ללוכ ,טאוו 04/63 תחא הרונ ןירטסאילופמ      

    335.00   335.00     1.00 לבק + ינימ PI/45 הרונ 'חי   
      
םימ ןגומ יטנצסורואולפ הרואת ףוג     08.06.0060
תורונ ללוכ ,טאוו 04/63 תורונ 2 ןירטסאילופמ      

    505.00   505.00     1.00 לבק + ינימ PI/45 'חי   
      
הרונ רוטקלפר םע יטנצסורואולפ הרואת ףוג     08.06.0070
+ ינימ PI/45 הרונ ללוכ ,טאוו 04/63 תחא      

    280.00   280.00     1.00 לבק 'חי   
      
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../046 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     046 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

יתש רוטקלפר םע יטנצסורואולפ הרואת ףוג     08.06.0080
+ ינימ PI/45 הרונ ללוכ ,טאוו 04/63 תורונ      

    375.00   375.00     1.00 לבק 'חי   
      
יתש רוטקלפר םע יטנצסורואולפ הרואת ףוג     08.06.0090

    700.00   700.00     1.00 לבק + ינימ PI/45 הרונ ללוכ ,טאוו 501 תורונ 'חי   
      
ךרע הווש וא היבילק שעג תמגודכ הרואת ףוג     08.06.0100
יפל עבצב ,תורונו דויצ ללוכ W81*2 רשואמ      

    500.00   500.00     1.00 ןימזמה תריחב 'חי   
      
רוא ריזחמ םע יטנצסורואולפ הרואת ףוג     08.06.0110
תראהל ינוויכ דח רוטקלפר ימס םוינימולאמ      
הילת תועורז ללוכ טאוו 63 הרונ םע התיכ חול      

    380.00   380.00     1.00 הרקתהמ 'חי   
      
תורונ 3 םע ,מ"ס 06/06 תודימב הרואת ףוג     08.06.0120
לש "רואזפ" תמגודכ ,א"כ W81 טנצסרואולפ      
תעינמל ,רשואמ ךרע הושו  וא שעג      
ללוכ ,תיטסוקא הרקתב היומס הנקתהברווניס      

    500.00   500.00     1.00 .לבק + ינימ תורונו רוהט םוינימולאמ רבול 'חי   
      
תורונ 3 םע ,מ"ס 06/06 תודימב הרואת ףוג     08.06.0130
לש "רואלט" תמגודכ ,א"כ W81 טנצסרואולפ      
רווניס תעינמל ,רשואמ ךרע הושו  וא שעג      
רבול ללוכ ,תיטסוקא הרקתב היומס הנקתהב      

    500.00   500.00     1.00 .לבק + ינימ תורונו רוהט םוינימולאמ 'חי   
      
תורונ 4 םע ,מ"ס 06/06 תודימב הרואת ףוג     08.06.0140
לש "רואלט" תמגודכ ,א"כ W81 טנצסרואולפ      
רווניס תעינמל ,רשואמ ךרע הושו  וא שעג      
רבול ללוכ ,תיטסוקא הרקתב היומס הנקתהב      

    500.00   500.00     1.00 .לבק + ינימ תורונו רוהט םוינימולאמ 'חי   
      
תורונ 4 םע ,מ"ס 06/06 תודימב הרואת ףוג     08.06.0150
לש "רואזפ" תמגודכ ,א"כ W81 טנצסרואולפ      
רווניס תעינמל ,רשואמ ךרע הושו  וא שעג      
רבול ללוכ ,תיטסוקא הרקתב היומס הנקתהב      

    500.00   500.00     1.00 .לבק + ינימ תורונו רוהט םוינימולאמ 'חי   
      
45PI ןגומ יטנצסורואולפ הרואת ףוג     08.06.0160
ךרע הווש וא וקסינ תרצות ,טנוברקילופמ      

    355.00   355.00     1.00 טאוו 9 תורונ 2 םע ,רשואמ 'חי   
      
הרואת ףוגל תנוולוגמ הנגה תשר תפסות     08.06.0170

    130.00   130.00     1.00 W042 יטנצסרואולפ 'חי   
      
הרואת ףוגל תנוולוגמ הנגה תשר תפסות     08.06.0180

    210.00   210.00     1.00 W562 יטנצסרואולפ 'חי   
      
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../047 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     047 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

הרואת ףוגל תנוולוגמ הנגה תשר תפסות     08.06.0190
    245.00   245.00     1.00 W5012 יטנצסרואולפ 'חי   

      
הרואת ףוגל לופכ/דיחי רוטקלפר רובע תפסות     08.06.0200

     85.00    85.00     1.00 042W יטנצסרואולפ 'חי   
      
הרואת ףוגל לופכ/דיחי רוטקלפר רובע תפסות     08.06.0210

     95.00    95.00     1.00 662W יטנצסרואולפ 'חי   
      
הרואת ףוגל לופכ/דיחי רוטקלפר רובע תפסות     08.06.0220

    125.00   125.00     1.00 5012W יטנצסרואולפ 'חי   
      
ירבצמ תכרעמ רובע הרואת ףוגל תפסות     08.06.0230
יטנצסרואולפ הרואת ףוגל םוימדק-לקינ םורח      
ןמזל ריממ ,הרקב תירונ ללוכ ,טאוו 63 דע      
,52% לש רוא תקופתב ,תוקד 09 לש הלועפ      
וא הרונה תפירש דגנ ריממה לע הנגה ללוכ      

    610.00   610.00     1.00 התפילש 'חי   
      
ירבצמ תכרעמ רובע הרואת ףוגל תפסות     08.06.0240
יטנצסרואולפ הרואת ףוגל םוימדק-לקינ םורח      
ןמזל ריממ ,הרקב תירונ ללוכ ,טאוו 63 דע      
,05% לש רוא תקופתב ,תוקד 06 לש הלועפ      
וא הרונה תפירש דגנ ריממה לע הנגה ללוכ      

  1,135.00 1,135.00     1.00 התפילש 'חי   
      
ירבצמ תכרעמ רובע הרואת ףוגל תפסות     08.06.0250
יטנצסרואולפ הרואת ףוגל םוימדק-לקינ םורח      
ןמזל ריממ ,הרקב תירונ ללוכ ,טאוו 63 דע      
,52% לש רוא תקופתב ,תוקד 021 לש הלועפ      
וא הרונה תפירש דגנ ריממה לע הנגה ללוכ      

    890.00   890.00     1.00 התפילש 'חי   
      
ירבצמ תכרעמ רובע הרואת ףוגל תפסות     08.06.0260
יטנצסרואולפ הרואת ףוגל םוימדק-לקינ םורח      
ןמזל ריממ ,הרקב תירונ ללוכ ,טאוו 81 דע      
,03% לש רוא תקופתב ,תוקד 081 לש הלועפ      
וא הרונה תפירש דגנ ריממה לע הנגה ללוכ      

    940.00   940.00     1.00 התפילש 'חי   
      
םוימדק לקינ רבצמ םע םורח תרואת ףוג     08.06.0270
תירונ ללוכ ,תוקד 09-ל ,טאוו 8 תחא הרונל      

    660.00   660.00     1.00 תרוקיב ןצחלו 'חי   
      
םוימדק לקינ רבצמ םע םורח תרואת ףוג     08.06.0280
תירונ ללוכ ,תוקד 09-ל ,טאוו 02 תחא הרונל      

    730.00   730.00     1.00 תרוקיב ןצחלו 'חי   
      
יתשל םוימדק לקינ רבצמ םע םורח תרואת ףוג     08.06.0290
ןצחלו תירונ ללוכ ,תוקד 09-ל ,טאוו 02 תורונ      

    800.00   800.00     1.00 תרוקיב 'חי   
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../048 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     048 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

טאוו 81 תורונ 2 םע ,DCT ץוח תרואת ףוג     08.06.0300
    935.00   935.00     1.00 רשואמ ךרע הווש וא שעג לש "ראטס" תמגודכ 'חי   

      
,טאוו 521 תיפסכ תרונ םע ץוח תרואת ףוג     08.06.0310

  1,050.00 1,050.00     1.00 הקלדה דויצ ללוכ 'חי   
      
תנגומ ,תילדנאויטנא ,הרקת וא ריק תרוטמרא     08.06.0320
שעג לש "הינוא" םגד טאוו 06 הרונ םע  םימ      

    135.00   135.00     1.00 רשואמ ךרע הווש וא 'חי   
      
תנגומ ,תילדנאויטנא ,הרקת וא ריק תרוטמרא     08.06.0330
032 וא 42 חתמל טאוו 001 הרונ םע  םימ      

    180.00   180.00     1.00 טאוו 'חי   
      
תנגומ ,תילדנאויטנא ,הרקת וא ריק תרוטמרא     08.06.0340

    215.00   215.00     1.00 2LP טאוו 31 דע הרונ םע  םימ 'חי   
      
,טאו 11 תורונ 2 םע טנוברקילופמ הרואת ףוג     08.06.0350
תמגודכ לוגע/ינבלמ/יעוביר ,45PI ןגומ      

    330.00   330.00     1.00 רשואמ ךרע הווש וא שעג לש "תינומרח" 'חי   
      

    170.00   170.00     1.00 יטנצסרואולפ הרואת ףוגל םימ ןגומ הסכמ 'חי  08.06.0360
      

    150.00   150.00     1.00 קנשמ ללוכ ,טאוו 11 -ל  LP תרונ 'חי  08.06.0370
      

    170.00   170.00     1.00 קנשמ ללוכ ,טאוו 81 -ל  LP תרונ 'חי  08.06.0380
      

    195.00   195.00     1.00 קנשמ ללוכ ,טאוו 42 -ל  LP תרונ 'חי  08.06.0390
      

     72.00    72.00     1.00 הגרבה םע  LE טאוו 11 ןוכסיח תרונ 'חי  08.06.0400
      

    100.00   100.00     1.00 הגרבה םע  LE טאוו 81 ןוכסיח תרונ 'חי  08.06.0410
      

    150.00   150.00     1.00 הגרבה םע  LE טאוו 23 ןוכסיח תרונ 'חי  08.06.0420
      

     25.00    25.00     1.00 טאוו 81 תיטנצסרואולפ הרונ 'חי  08.06.0430
      

     30.00    30.00     1.00 טאוו 63 תיטנצסרואולפ הרונ 'חי  08.06.0440
      

     35.00    35.00     1.00 טאוו 04 תיטנצסרואולפ הרונ 'חי  08.06.0450
      
טאוו 9 קפסהב CT םגדמ LP תיטקפמוק הרונ     08.06.0460
ךרע הווש וא םרסוא תרצות ,טאוו 11 וא      

     85.00    85.00     1.00 רשואמ 'חי   
      
31 קפסהב CT םגדמ LP תיטקפמוק הרונ     08.06.0470
וא םרסוא תרצות ,טאוו 62 וא טאוו 81 וא טאוו      

    200.00   200.00     1.00 רשואמ ךרע הווש 'חי   
      
12 קפסהב DOCT םגדמLP תיטקפמוק הרונ     08.06.0480

    305.00   305.00     1.00 רשואמ ךרע הווש וא םרסוא תרצות   טאוו 'חי   
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הרואת ףוגל ינורטקלא קנשמ רובע תפסות     08.06.0490
    300.00   300.00     1.00 טאוו 041 דע יטנצסרואולפ 'חי   

      
הרואת ףוגל ינורטקלא קנשמ רובע תפסות     08.06.0500

    400.00   400.00     1.00 טאוו 042 דע יטנצסרואולפ 'חי   
      

     10.00    10.00     1.00 רטרטס 'חי  08.06.0510
      
גוסמ הרואת ףוג לש שדחמ הנקתהו קורפ     08.06.0520

    125.00   125.00     1.00 והשלכ 'חי   
      
1711 תמגודכ טרופס םלואל הרואת ףוג     08.06.0530
    NORGA לש ONASID רשואמ ךרע הווש וא,  
רמג ,ץחל תקיציב םוינימולאמ דויצ את ללוכ      
םירגוס ,רוריק תועלצ םע ,רוחש יסקופא      
רוטקלפר ,םירזיבא שגמ ,הילת וו ,םיריהמ      
תעינמל דייאונא הפוצמ ,99% םוינימולאמ      
תיב ,דויצ אתב תנוולוגמ הדלפ שגמ ,רווניס      
,תיטמזירפ השדע ,הניסרחמ ןנווכתמ הרונ      
ףוגה .תיטפילא טאו 004 דיילה-לטמ הרונ      

  2,650.00 2,650.00     1.00 56PI תומיטא תגרדב 'חי   
      
םייוקינ ,טרופס ישרגמב הרואת יסנפ קורפ     08.06.0540

  1,200.00 1,200.00     1.00 שדחמ םתבכרהו 'חי   
      
רטוקב דל לנפ הרואת ףוג תנקתהו הקפסא     08.06.0541
    "6 W01 רוא עבצ K0004 וא ,תורונ ללוכ  

    350.00   350.00     1.00 רשואמ ע"וש 'חי   
      
3" רטוקב דל לנפ הרואת ףוג תנקתהו הקפסא     08.06.0542

    320.00   320.00     1.00 רשואמ ע"וש וא ,תורונ ללוכ  W8 'חי   
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 W002 K004DEL הפצה הרואת ףוג ירבקסיד 'חי  08.06.0543
      

    516.00   516.00     1.00 תושדח תודוקנ + המרה תמב + םיפוג תנקתה 'חי  08.06.0544
      

 52,000.00 52,000.00     1.00 'מ 1.6 רטוקב קנע ררוואמ XFP-02 'חי  08.06.0545
      
יפוג תקפסאו םימייק הרואת יפוג תפלחה     08.06.0546
,הרקת דומצ לוגע ןופלפ - הרונ םע הרואת      

    300.00   300.00     1.00 דל מ"ס 53 רטוק 'חי   
      
םע ,דל םורח הרואת ףוג תנקתהו הקפסא     08.06.0547
ךרע הווש ואהרואת שעג תמגוד ,האיצי בותיכ      

    620.00   620.00     1.00 רשואמ 'חי   
      
תמגוד ,דל םורח הרואת ףוג תנקתהו הקפסא     08.06.0548

    480.00   480.00     1.00 רשואמ ךרע הווש וא ןופלפ 'חי   
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8 רטוק םיתיישעת םיררוואמ תנקתהו הקפסא     08.06.0549
םוטיאו הריגס ללוכ ,למשח תונזה ללוכ ,לוצ      

  3,500.00 3,500.00     1.00 םיררוואמה ביבס םיחתפה 'חי   
      

    550.00   550.00     1.00 דל גוסמ 06*06 ילוברפ הרואת יפוג 'חי  08.06.0550
      

    550.00   550.00     1.00 דל גוסמ םורח הרואת ףוג 'חי  08.06.0551
      
ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה  תדורטקלא     08.07.0010
,'מ 5.1 ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      

    420.00   420.00     1.00 עקרקב תיכנא תועוקת 'חי   
      
05 ךרואב תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.07.0020
7 םע ,מ"מ 4 יבועבו מ"ס 04 בחור ,מ"ס      

    420.00   420.00     1.00 םיגרב 'חי   
      
6 תשוחנ ךילומ םע םימ תרנצל הקראה תדוקנ     08.07.0030

    260.00   260.00     1.00 )רוניצה ללוכ( מ"מ 61 רוניצ ךותב ר"ממ 'חי   
      
ךילומב םילאיצנטופ תאוושהל הקראה תדוקנ     08.07.0040
רבויח ללוכ ,האוושהה ספמ ,ר"ממ 6 תשוחמ      

    145.00   145.00     1.00 גרוב וא הלש תוברל ,רוניצ/רזיבא/הנוכמל 'חי   
      
ךילומב םילאיצנטופ תאוושהל הקראה תדוקנ     08.07.0050
רבויח ללוכ ,האוושהה ספמ ,ר"ממ 61 תשוחמ      

    160.00   160.00     1.00 גרוב וא הלש תוברל ,רוניצ/רזיבא/הנוכמל 'חי   
      

    650.00   650.00     1.00 הקראהל תרוקיב עוציב 'חי  08.07.0060
      
ת ו ד ו ק נ  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
5.1 תשוחנ יכילומ םע תמלשומ רואמ תדוקנ     08.08.0010
עבצבו תומכב ,יס.יו.יפ דודיב םע ר"ממ      
)תרנצה ללוכ( מ"מ 61 "ינפ" תרנצב ,םישרדנה      
ללוכו ,ףוצירל תחתמ וא ,ט"הת םינקתומ      
רותיצ תרצות ,לופכ וא דיחי ,רואמל םרז קספמ      

    230.00   230.00     1.00 רשואמ ךרע הווש וא 'חי   
      
5.1 תשוחנ יכילומ םע תמלשומ רואמ תדוקנ     08.08.0020
עבצבו תומכב ,יס.יו.יפ דודיב םע ר"ממ      
)תרנצה ללוכ( מ"מ 61 "ינפ" תרנצב ,םישרדנה      
ללוכו ,ףוצירל תחתמ וא ,ט"הת םינקתומ      
וקסינ תרצות ,לופכ וא דיחי ,רואמל םרז קספמ      

    245.00   245.00     1.00 רשואמ ךרע הווש וא 'חי   
      
      
      
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../051 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     051 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

5.1 תשוחנ יכילומ םע תמלשומ רואמ תדוקנ     08.08.0030
עבצבו תומכב ,יס.יו.יפ דודיב םע ר"ממ      
)תרנצה ללוכ( מ"מ 61 "ינפ" תרנצב ,םישרדנה      
ללוכו ,ףוצירל תחתמ וא ,ט"הת םינקתומ      
סיווג תרצות ,לופכ וא דיחי ,רואמל םרז קספמ      

    260.00   260.00     1.00 רשואמ ךרע הווש וא 'חי   
      
3*5.1 תשוחנ יכילומ םע תמלשומ רואמ תדוקנ     08.08.0040
,םישרדנה עבצבו תומכב  YX2N גוסמ ר"ממ      
םינקתומ )תרנצה ללוכ( מ"מ 32 "ינפ" תרנצב      
םרז קספמ ללוכו ,ףוצירל תחתמ וא ,ט"הת      
הווש וא רותיצ תרצות ,לופכ וא דיחי ,רואמל      

    280.00   280.00     1.00 רשואמ ךרע 'חי   
      
3*5.1 תשוחנ יכילומ םע תמלשומ רואמ תדוקנ     08.08.0050
,םישרדנה עבצבו תומכב  YX2N גוסמ ר"ממ      
םינקתומ )תרנצה ללוכ( מ"מ 32 "ינפ" תרנצב      
םרז קספמ ללוכו ,ףוצירל תחתמ וא ,ט"הת      
הווש וא וקסינ תרצות ,לופכ וא דיחי ,רואמל      

    290.00   290.00     1.00 רשואמ ךרע 'חי   
      
3*5.1 תשוחנ יכילומ םע תמלשומ רואמ תדוקנ     08.08.0060
,םישרדנה עבצבו תומכב  YX2N גוסמ ר"ממ      
םינקתומ )תרנצה ללוכ( מ"מ 32 "ינפ" תרנצב      
םרז קספמ ללוכו ,ףוצירל תחתמ וא ,ט"הת      
הווש וא סיווג תרצות ,לופכ וא דיחי ,רואמל      

    310.00   310.00     1.00 רשואמ ךרע 'חי   
      
רובע יהשלכ רואמ תדוקנל ריחמ תפסות     08.08.0070

     30.00    30.00     1.00 ןיירושמ םימ ןגומ והשלכ קספמ 'חי   
      
רובע יהשלכ רואמ תדוקנל ריחמ תפסות     08.08.0080

     55.00    55.00     1.00 והשלכ גוסמ ףילחמ קספמ 'חי   
      

     30.00    30.00     1.00 ןצחל רובע יהשלכ רואמ תדוקנל ריחמ תפסות 'חי  08.08.0090
      
ךילומ רובע יהשלכ רואמ תדוקנל ריחמ תפסות     08.08.0100

     30.00    30.00     1.00 הרואת תדוקנל ףסונ 'חי   
      
תשוחנ יכילומ םע תמלשומ ריק רוביח תדוקנ     08.08.0110
עבצבו תומכב ,יס.יו.יפ דודיב םע ר"ממ 5.2*3      
)תרנצה ללוכ( מ"מ 61 "ינפ" תרנצב ,םישרדנה      
עקש ללוכו ,ףוצירל תחתמ וא ,ט"הת םינקתומ      
,רשואמ ךרע הווש וא וקסינ תרצות ,רפמא 61      

    265.00   265.00     1.00 ט"הת ןקתומ 'חי   
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תשוחנ יכילומ םע תמלשומ ריק רוביח תדוקנ     08.08.0120
עבצבו תומכב ,יס.יו.יפ דודיב םע ר"ממ 5.2*3      
)תרנצה ללוכ( מ"מ 61 "ינפ" תרנצב ,םישרדנה      
עקש ללוכו ,ףוצירל תחתמ וא ,ט"הת םינקתומ      
,רשואמ ךרע הווש וא סיווג תרצות ,רפמא 61      

    290.00   290.00     1.00 ט"הת ןקתומ 'חי   
      
תשוחנ יכילומ םע תמלשומ ריק רוביח תדוקנ     08.08.0130
מ"מ 32 "ינפ" תרנצב YX2N ר"ממ 5.2*3      
תחתמ וא ,ט"הת םינקתומ )תרנצה ללוכ(      
וא וקסינ תרצות ,רפמא 61 עקש ללוכו ,ףוצירל      

    305.00   305.00     1.00 ט"הת ןקתומ ,רשואמ ךרע הווש 'חי   
      
תשוחנ יכילומ םע תמלשומ ריק רוביח תדוקנ     08.08.0140
מ"מ 32 "ינפ" תרנצב YX2N ר"ממ 5.2*3      
תחתמ וא ,ט"הת םינקתומ )תרנצה ללוכ(      
וא סיווג תרצות ,רפמא 61 עקש ללוכו ,ףוצירל      

    330.00   330.00     1.00 ט"הת ןקתומ ,רשואמ ךרע הווש 'חי   
      
רזיבא רובע ריק רוביח תדוקנל ריחמ תפסות     08.08.0150

     38.00    38.00     1.00 םימ ןגומ והשלכ גוסמ 'חי   
      
רזיבא רובע ריק רוביח תדוקנל ריחמ תפסות     08.08.0160

     45.00    45.00     1.00 ןיירושמ והשלכ גוסמ 'חי   
      
םרז קספמ ללוכ ,ילמשח םימ דודל הדוקנ     08.08.0170
YX2N לבכ םע ,ןומיס תרונמ םע יבטוק-וד      
"ינפ" רוניצב םילחשומ ,ר"ממ 5.2*3  ךתחב      
תחתמ וא ט"הת )רוניצה ללוכ( מ"מ 32      

    400.00   400.00     1.00 םימה דודל ילמשח רובח ללוכ ,ףוצירל 'חי   
      
םרז קספמ ללוכ ,ילמשח םימ דודל הדוקנ     08.08.0180
YX2N לבכ םע ,ןומיס תרונמ םע יבטוק-וד      
"ינפ" רוניצב םילחשומ ,ר"ממ 5.2*3  ךתחב      
תחתמ וא ט"הת )רוניצה ללוכ( מ"מ 32      
ללוכו ,םימה דודל ילמשח רובח ללוכ ,ףוצירל      
,גגה לע דודה תברקב יבטוק-וד קספמ      

    500.00   500.00     1.00 .45PI תנגומו המוטא הספוקב 'חי   
      
קספמו טטסומרט רובע תמלשומ הנכה תדוקנ     08.08.0190
,ר"ממ 61 "ינפ" רוניצ ללוכ ,ריוא ןגזמל דוקיפ      
ללוכו הכישמ טוח םע ,ףוצירל תחתמ וא ט"הת      

    150.00   150.00     1.00 קספמהו טטסומרטה רובע ט"הת הספוק 'חי   
      
םילבכ םע ,ס"כ 5.2 דע ןגזמל הנכה תדוקנ     08.08.0200
    YX2N 32 ט"הת תרנצו  ,ר"ממ 5.2*3 ךתחב  
םרז קספמ םע ןגזמל יטירב עקש ללוכו ,מ"מ      

    335.00   335.00     1.00 ןומיס תרונמו 'חי   
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םילבכ םע ,ס"כ 5.2 דע ןגזמל הנכה תדוקנ     08.08.0210
    YX2N 32 ט"הת תרנצו  ,ר"ממ 5.2*3 ךתחב  
רפמא 61 ןעגמו ןגזמל יטירב עקש ללוכו ,מ"מ      
,ןומיס תרונמו  הקספה/הלעפה  יקספמ םע      
הלעפה ינצחל ללוכ ,רפמא 61 ןעגמ תוברל      

    725.00   725.00     1.00 תרוקיב תרונו הקספה 'חי   
      
םילבכ םע ,ס"כ 5.2 דע ןגזמל הנכה תדוקנ     08.08.0220
    YX2N 32 ט"הת תרנצו  ,ר"ממ 5.2*3 ךתחב  
רפמא 61 ןעגמו ןגזמל יטירב עקש ללוכו ,מ"מ      
הקספה/הלעפה  יקספמ ללוכו הייהשה םע      

    830.00   830.00     1.00 ןומיס תרונמו 'חי   
      
4*3 לבכ רובע ןגזמ תדוקנל ריחמ תפסות     08.08.0230
)רוניצה ללוכ( מ"מ 92 רוניצב  YX2N ר"ממ      

     92.00    92.00     1.00 ר"ממ EEC 23*3 עקשו 'חי   
      

    190.00   190.00     1.00 ןומעפהו ןצחלה ללוכ ,הסינכב ןומעפל הדוקנ 'חי  08.08.0240
      
ןצחל ללוכ ,הסינכב ןיירושמ ןומעפל הדוקנ     08.08.0250

    290.00   290.00     1.00 ןיירושמ ןומעפו 'חי   
      
,ר"ממ 5.2 םיכילומ םע םוריח ןצחל תדוקנ     08.08.0260
הסכמ םע הספוקו ןצחל םע ,יזאפ דח לגעמב      

    570.00   570.00     1.00 תיכוכז 'חי   
      
32 "ינפ" רוניצ היושע תמלשומ ןופלט תדוקנ     08.08.0270
ןופלט לבכ ללוכ ,ףוצירל תחתמ וא ט"הת ,מ"מ      
קזב עקש ללוכו ,רבוחמו לחשומ ,תוגוז 3      

    245.00   245.00     1.00 רשואמ ךרע הווש וא וקסינ תמגודכ 'חי   
      
32 "ינפ" רוניצ היושע  היזיוולטל הנכה תדוקנ     08.08.0280
הכישמ טוח םע ,ףוצירל תחתמ וא ט"הת ,מ"מ      
היזיוולטל עקש ללוכ  ,תופעתסה תואספוק      

    190.00   190.00     1.00 רשואמ ךרע הווש וא רותיצ תרצות 'חי   
      
רוניצמ הישוע ,שא יוליג תכרעמל הנכה תדוקנ     08.08.0290
,הכישמ טוח םע ,םודא מ"מ 61 "ינפ"      
םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוק      
דעו תיזכרמה תופעתסהה תביתמ ,ט"הת      

    150.00   150.00     1.00 הנכהה תדוקנ 'חי   
      
הישוע ,ךומנ חתמ תכרעמל הנכה תדוקנ     08.08.0300
,הכישמ טוח םע מ"מ 32 "ינפ" רוניצמ      
םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוק      
דעו תיזכרמה תופעתסהה תביתמ ,ט"הת      

    155.00   155.00     1.00 הנכהה תדוקנ 'חי   
      
הנגה םע רפמא 52*2 םרזל ןוחטב קתנמ     08.08.0310

    255.00   255.00     1.00 IP54 'חי   
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הנגה םע רפמא 52*4 םרזל ןוחטב קתנמ     08.08.0320
    375.00   375.00     1.00 IP55 'חי   

      
םע ,ןיירושמ רטסאילופמ םינופלטל ףעס תבית     08.08.0330
תלד םעו ,מ"מ 02 יבועב עצקוהמ ןבל ץע בג      

  1,150.00 1,150.00     1.00 מ"ס 21*04*06 םינפ תודימב 'חי   
      
םע ,ןיירושמ רטסאילופמ םינופלטל ףעס תבית     08.08.0340
תלד םעו ,מ"מ 02 יבועב עצקוהמ ןבל ץע בג      

  1,430.00 1,430.00     1.00 מ"ס 21*08*06 םינפ תודימב 'חי   
      
םע ,ןיירושמ רטסאילופמ םינופלטל ףעס תבית     08.08.0350
תלד םעו ,מ"מ 02 יבועב עצקוהמ ןבל ץע בג      

  2,200.00 2,200.00     1.00 מ"ס 31*051*06 םינפ תודימב 'חי   
      
לדוגב ,םינופלטל ףעס תביתל ריחמ תפסות     08.08.0360

    420.00   420.00     1.00 חירב בר לוענמ רובע ,והשלכ 'חי   
      
תמייק ריק רוביח תדוקנ וא רואמ תדוקנ ץופיש     08.08.0370
תדימב םיכילומ תפלחה ללוכ ,אוהש לכ גוסמ      

    110.00   110.00     1.00 הקראה תקידבו רזיבאה תפלחה ,ךרוצה 'חי   
      
,רפמא 36*3 דע לדוגב למשח ןקתמ תקידב     08.08.0380
תרבח קדוב וא ,ךמסומ למשח קדוב י"ע      
ללוכו הקידבה רובע םולשת ללוכ ,למשחה      
,ךרוצה הרקמב תרזוח הקידבו םייוקיל ןוקית      

  2,100.00 2,100.00     1.00 'פמוק ןקתמה לש יפוס רושיא דע  
      
,רפמא 521*3 דע לדוגב למשח ןקתמ תקידב     08.08.0390
תרבח קדוב וא ,ךמסומ למשח קדוב י"ע      
ללוכו הקידבה רובע םולשת ללוכ ,למשחה      
,ךרוצה הרקמב תרזוח הקידבו םייוקיל ןוקית      

  2,650.00 2,650.00     1.00 'פמוק ןקתמה לש יפוס רושיא דע  
      
,רפמא 002*3 דע לדוגב למשח ןקתמ תקידב     08.08.0400
תרבח קדוב וא ,ךמסומ למשח קדוב י"ע      
ללוכו הקידבה רובע םולשת ללוכ ,למשחה      
,ךרוצה הרקמב תרזוח הקידבו םייוקיל ןוקית      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק ןקתמה לש יפוס רושיא דע  
      
והשלכ לדוגו גוסמ  םילבכו םיכילומ תפילש     08.08.0410

     40.00    40.00     1.00 .הדוקנ יפל הדידמה .תמייק תרנצמ 'חי   
      
,הרקת ררוואמ ןוגכ תילמשח הנוכמ קוריפ     08.08.0420
עוציב ,לדוגו גוס לכמ 'וכו הטנוו ,ריק חופמ      
הנוכמה תרבעהו למשחה תנזה לע הנגה      
,רשואמ הכיפש רתאל וא היריעה ןסחמל      

    110.00   110.00     1.00 חקפמה תויחנהל םאתהב 'חי   
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קזוח( קזח ילמשח טנגמ לעב ילמשח לוענמ     08.08.0430
הווש וא FFE תרצות ,)תוחפל ג"ק 075 הליענ      
םירבוחמ ,םיניפ ינשב דייוצמ ,רשואמ ךרע      
,תינוציח תלד לכל םאתומ ,ןוטבל וא ףוקשמל      
,טלוו 42 וא טלוו 21 חתמ קפסל רוביחללוכ      
החיתפ םזמז ,למשח תכרעמל רוביח ללוכ      
84 -ל יוביג תללוס ללוכו ,תלדה לע ימינפ      

  2,900.00 2,900.00     1.00 'פמוק לוענו רוגס ימינפ ןוראב תנקתומ תועש  
      
םגד תדדוב תלדל רקב - דדוקמ     08.08.0440
    13D-CA-LTM  ללוכ ,רשואמ ךרע הווש וא  
לועפתלו ישיא דוק תציחלב החיתפ תורשפא      
תרבוחמ ,תילדנוויטנא הספוק ללוכ ,בשחמ י"ע      

    650.00   650.00     1.00 'פמוק ריקל  
      
םיגוסמ הרואת יפוגו למשח ירזיבא קוזיח     08.08.0450

     40.00    40.00     1.00 )'וכו םיעקש ,םיקספמ( םינוש 'חי   
      
לש רבעמ תואספוקל םיסכמ תנקתהו תקפסא     08.08.0460

     30.00    30.00     1.00 חיטה תחת למשח ילבכ 'חי   
      

    800.00   800.00     1.00 תמלשומ הנקתהל דע D-71 תנקתהו הקפסא 'חי  08.08.0461
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 תמלשומ הנקתהל דע D-81 תנקתהו הקפסא 'חי  08.08.0462
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      

     92.00    92.00     1.00 םיירושימ םיחטש לע תובכש יתשב םינפ חיט ר"מ  09.01.0010
      
,םיירושימ םיחטש לע תובכש יתשב םינפ חיט     09.01.0020

     98.00    98.00     1.00 )רוחש טכילש( דיס אלל הינש הבכש ר"מ   
      

    110.00   110.00     1.00 םילגועמ םיחטש לע תובכש יתשב םינפ חיט ר"מ  09.01.0030
      
תומכב רשואמ ךרע הווש וא 55 סקטרובמט     09.01.0040
לירקרפוסב דוסי תעיבצ תוברל ,ר"מ/ג"ק 5.1      

     70.00    70.00     1.00 רשואמ ךרע הווש וא ר"מ   
      
2 תומכב רשואמ ךרע הווש וא 55 סקטרובמט     09.01.0050
וא לירקרפוסב דוסי תעיבצ תוברל ,ר"מ/ג"ק      

     72.00    72.00     1.00 רשואמ ךרע הווש ר"מ   
      

     20.00    20.00     1.00 מ"מ 5 קמועל םינפ חיט סופסיח ר"מ  09.01.0060
      
םינטק  םיירושימ םיחטשב םינפ חיט ינוקית     09.01.0070
םוגפ חיט תרסה ללוכ ,ר"מ 5.0 דע לדוגב      

     70.00    70.00     1.00 ףפורו 'חי   
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../056 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     056 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םינטק  םיירושימ םיחטשב םינפ חיט ינוקית     09.01.0080
תרסה ללוכ ,ר"מ 0.1 דעו ר"מ 5.0 לעמ לדוגב      

    115.00   115.00     1.00 ףפורו םוגפ חיט 'חי   
      
לדוגב  םיירושימ םיחטשב םינפ חיט ינוקית     09.01.0090

    130.00   130.00     1.00 ףפורו םוגפ חיט תרסה ללוכ ,ר"מ 0.1 לעמ ר"מ   
      
תוריקב םילבכו תרנצ תולעתב חיט ינוקית     09.01.0100
ירוזאבו ,תונולחו תותלד יפוקשמ ביבס ,םימייק      
,םימייקל םישדח םיחטשמ לש תורבחתה      
חיט תרסה ללוכ ,מ"ס 03 דע בחורב תועוצרב      

     80.00    80.00     1.00 ףפורו םוגפ רטמ   
      
תוריקב םישדח םילופיש לעמ חיט ינוקית     09.01.0110

     55.00    55.00     1.00 םימייק רטמ   
      
חיטה תותיס ללוכ ,םינפ תוריקב םיקדס ינוקית     09.01.0120
חיטב חויט ,קולבה ינפ דע ,מ"ס 51 בחורב      

    120.00   120.00     1.00 םא.יפ.סקא תשר ללוכ ,טנמצ רטמ   
      
םילופיש לעמ תורצ תועוצרב םייק חיט ינוקית     09.01.0130

     51.00    51.00     1.00 םייק ריקב ופלחוהש םישדח רטמ   
      
עוציב ללוכ ,םינפ תוריקב םיימינ םיקדס ינוקית     09.01.0140
יולימו מ"ס 1 קמועבו מ"מ 4 בחורב ץירח      

     50.00    50.00     1.00 ילירקא ןוקיליס קיטסמב רטמ   
      

     60.00    60.00     1.00 םינוטב ג"ע ראגב חיט ר"מ  09.01.0150
      

     45.00    45.00     1.00 םיתורשו הצחר ירדחב טנמצ חיט תצברה ר"מ  09.01.0160
      
טגרגא סיסב לע ,ןגומ בחרמל רקלק חיט     09.01.0170
הוש וא ריקומרט תרצות ,מ"מ 01 דע יבועב      
רגב טכילשו תשר ,הצברה תוברל ,רשואמ ךרע      

    120.00   120.00     1.00 רפושמ ר"מ   
      
רובע ,ןגומ בחרמל רקלק חיט ריחמל תפסות     09.01.0180

     80.00    80.00     1.00 ר"מ 1 דע םינטק םיחטשב םינוקיתל ועוציב ר"מ   
      
ץ ו ח  ח י ט  20.90 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ םיירושימ םיחטש לע  ,קלח ץוח חיט     09.02.0010
תבכשו ,תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת הצברה      

    105.00   105.00     1.00 הרוחש טכילש ר"מ   
      
ללוכ םיירושימ םיחטש לע  ,זתומ ץוח חיט     09.02.0020
תבכש ,תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת הצברה      
לע הזתהב הנוילע הבכשו הרוחש טכילש      

    118.00   118.00     1.00 ןבל טנמצ סיסב ר"מ   
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ללוכ םיירושימ םיחטש לע  ,ץחלומ ץוח חיט     09.02.0030
תבכש ,תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת הצברה      

    118.00   118.00     1.00 הצוחל הנוילע הבכשו הרוחש טכילש ר"מ   
      
סקטרובמט לש דבלב הנוילע הבכש תזתה     09.02.0040
2 תומכב ,רשואמ ךרע הווש וא ,0002      
דוסי תעיבצ תוברל ,ץוח חיט לע ,ר"מ/ג"ק      

     65.00    65.00     1.00 רשואמ ךרע הווש וא לירקרפוסב ר"מ   
      
,סקלפרופמט גוסמ שימג ילירקא חיט תכרעמ     09.02.0050
תוריק יבג לע ,הזתהב ,רשואמ ךרע הווש וא      
ללוכ ,ץירפש רמגב וא קלח רמגב,םיקודס      
קבאו דיס דוריג ,םימב המידקמ הפיטש      
תבכש ,שימג קרמב םיקדסב לופיט,תשרבמב      

    135.00   135.00     1.00 .תונוילע תובכש יתשו םייניב תבכש,דוסי ר"מ   
      
,רשואמ ךרע הווש וא שימג רפוס סקטינק     09.02.0060
הווש וא ירדנק  דוסי ללוכ ,ץוח חיט לע הזתהב      

     75.00    75.00     1.00 רשואמ ךרע ר"מ   
      

    100.00   100.00     1.00 םיירושימ םיחטש לע תובכש יתשב טנמצ חיט ר"מ  09.02.0070
      
ללוכ ,םיירושימ םיחטב זתומ ץוח חיט ינוקית     09.02.0080
הבכש עוציבו ,ףפור וא םוגפ חיט תרסה      

    100.00   100.00     1.00 ןבל טנמצ סיסב לע ,הזתהב הנוילע ר"מ   
      
5.0 דע םינטק םיחטשב קלח ץוח חיט ינוקית     09.02.0090

     85.00    85.00     1.00 םוגפו ףפור חיט תרסה ללוכ ,ר"מ 'חי   
      
5.0 לעמ םינטק םיחטשב קלח ץוח חיט ינוקית     09.02.0100

    150.00   150.00     1.00 םוגפו ףפור חיט תרסה ללוכ ,ר"מ 0.1 דעו ר"מ 'חי   
      
0.1 לעמ םינטק םיחטשב קלח ץוח חיט ינוקית     09.02.0110

    185.00   185.00     1.00 םוגפו ףפור חיט תרסה ללוכ ,ר"מ 0.2 דעו ר"מ 'חי   
      

    155.00   155.00     1.00 זתומ ץירפש חיט שודיחו ץוח תוריק ןוקית ר"מ  09.02.0120
      
ם י מ  ף א ו  ת ו נ י פ  ק ו ז י ח  30.90 ק ר פ  ת ת       
      

     75.00    75.00     1.00 'מ 2.2 הבוגב תוקבדומ יס.יו.יפ תוניפ 'חי  09.03.0010
      
תשר לע בכרומ ,קיטסלפמ לגועמ הניפ ליפורפ     09.03.0020

     30.00    30.00     1.00 םא.יפ.סקא רטמ   
      

     50.00    50.00     1.00 םוינימולא ליפורפמ םימ ףא רטמ  09.03.0030
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י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ם י פ ו צ י ר  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
רופא טנמצ סיסב לע מ"ס 02*02 וצרט ףוציר     10.01.0010

    195.00   195.00     1.00 3-2 לדוגב תלזב טגרגא םע ר"מ   
      
רופא טנמצ סיסב לע מ"ס 02*02 וצרט ףוציר     10.01.0020

    205.00   205.00     1.00 5-4 לדוגב תלזב טגרגא םע ר"מ   
      
ןבל טנמצ סיסב לע מ"ס 02*02 וצרט ףוציר     10.01.0030

    175.00   175.00     1.00 3-2 לדוגב תלזב טגרגא םע ר"מ   
      
ןבל טנמצ סיסב לע מ"ס 02*02 וצרט ףוציר     10.01.0040

    200.00   200.00     1.00 5-4 לדוגב תלזב טגרגא םע ר"מ   
      
טנמצ סיסב לע מ"ס 02*02 וצרט ףוציר     10.01.0050

    210.00   210.00     1.00 3-2 לדוגב תלזב טגרגא םע ינועבצ ר"מ   
      
רופא טנמצ סיסב לע מ"ס 7*02 וצרט ילופיש     10.01.0060

     42.00    42.00     1.00 3-2 לדוגב תלזב טגרגא םע רטמ   
      
רופא טנמצ סיסב לע מ"ס 7*02 וצרט ילופיש     10.01.0070

     42.00    42.00     1.00 5-4 לדוגב תלזב טגרגא םע רטמ   
      
ןבל טנמצ סיסב לע מ"ס 7*02 וצרט ילופיש     10.01.0080

     38.00    38.00     1.00 3-2 לדוגב תלזב טגרגא םע רטמ   
      
ןבל טנמצ סיסב לע מ"ס 7*02 וצרט ילופיש     10.01.0090

     43.00    43.00     1.00 5 - 4 לדוגב   תלזב טגרגא םע רטמ   
      
ינועבצ טנמצ סיסב לע מ"ס 7*02 וצרט ילופיש     10.01.0100

     46.00    46.00     1.00 3-2 לדוגב תלזב טגרגא םע רטמ   
      
ףוצירב םייק ףוצירב םימוגפ םיחירא תפלחה     10.01.0110
םיחירא 5 דע ,גוס לכמ ,ההז מ"ס 02*02 שדח      
ףלחוהש םיחירא ץבקמ יפל הדידמה .ץבקמב      

     80.00    80.00     1.00 ללח ותואב 'חי   
      
ףוצירב םייק ףוצירב םימוגפ םיחירא תפלחה     10.01.0120
5 לעמ ,גוס לכמ ,ההז מ"ס 02*02 שדח      
יפל הדידמה .ץבקמב םיחירא 01 דעו םיחירא      

    130.00   130.00     1.00 ללח ותואב ףלחוהש םיחירא ץבקמ 'חי   
      
ףוצירב םייק ףוצירב םימוגפ םיחירא תפלחה     10.01.0130
01 לעמ ,גוס לכמ ,ההז מ"ס 02*02 שדח      
יפל הדידמה .ץבקמב םיחירא 02 דעו םיחירא      

    230.00   230.00     1.00 ללח ותואב ףלחוהש םיחירא ץבקמ 'חי   
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ףוצירב םייק ףוצירב םימוגפ םיחירא תפלחה     10.01.0140
02 לעמ ,גוס לכמ ,ההז מ"ס 02*02 שדח      
יפל הדידמה .ץבקמב םיחירא 03 דעו םיחירא      

    290.00   290.00     1.00 ללח ותואב ףלחוהש םיחירא ץבקמ 'חי   
      
םיעטקב וצארט ילופיש תפלחה/תמלשה     10.01.0150
םישדח םילופיש תועצמאב ,'מ 1 דע םירצק      
'חיב הדידמה .םייקה יפל גוס לכמ מ"ס 02*7      
הדיחי בשחנ 'מ 1 דע וכרואש עטק לכ רשאכ      

     60.00    60.00     1.00 תחא 'חי   
      
סיסב לע ,מ"ס 03*03 וצארט תופצרמב ףוציר     10.01.0160
04 דוסי ריחמב( תלזב טגרגא םע רופא טנמצ      

    230.00   230.00     1.00 )ר"מ/ח"ש ר"מ   
      
סיסב לע ,מ"ס 03*03 וצארט תופצרמב ףוציר     10.01.0170
53 דוסי ריחמב( תלזב טגרגא םע ןבל טנמצ      

    210.00   210.00     1.00 )ר"מ/ח"ש ר"מ   
      
סיסב לע ,מ"ס 03*03 וצארט תופצרמב ףוציר     10.01.0180
ריחמב( יקלטיא וא תלזב טגרגא םע ןבל טנמצ      

    230.00   230.00     1.00 )ר"מ/ח"ש 04 דוסי ר"מ   
      
סיסב לע ,מ"ס 03*03 וצארט תופצרמב ףוציר     10.01.0190
יקלטיא וא תלזב טגרגא םע ינועבצ טנמצ      

    235.00   235.00     1.00 )ר"מ/ח"ש 54 דוסי ריחמב( ר"מ   
      
סיסב לע ,מ"ס 03*03 וצארט תופצרמב ףוציר     10.01.0200
לדוגב יקלטיא טגרגא םע ינועבצ וא ןבל טנמצ      

    300.00   300.00     1.00 )ר"מ/ח"ש 57 דוסי ריחמב( היז'ג ר"מ   
      
לע ,מ"ס 7*03 וצארט תופצרמל  םילופיש     10.01.0210
גוסמ תלזב טגרגא םע רופא טנמצ סיסב      

     46.00    46.00     1.00 ףוצירה רטמ   
      
לע ,מ"ס 7*03 וצארט תופצרמל  םילופיש     10.01.0220
יקלטיא וא תלזב טגרגא םע ןבל טנמצ סיסב      

     48.00    48.00     1.00 ףוצירה גוסמ רטמ   
      
לע ,מ"ס 7*03 וצארט תופצרמל  םילופיש     10.01.0230
וא  תלזב טגרגא םע ינועבצ טנמצ סיסב      

     50.00    50.00     1.00 ףוצירה גוסמ יקלטיא רטמ   
      
לע ,מ"ס 7*03 וצארט תופצרמל  םילופיש     10.01.0240
יקלטיא טגרגא םע ינועבצ וא ןבל טנמצ סיסב      

     62.00    62.00     1.00 ףוצירה גוסמ ,היזו'ג לדוגב רטמ   
      
ףוצירב םייק ףוצירב םימוגפ םיחירא תפלחה     10.01.0250
םיחירא 5 דע ,גוס לכמ ,ההז מ"ס 03*03 שדח      
ףלחוהש םיחירא ץבקמ יפל הדידמה .ץבקמב      

     90.00    90.00     1.00 ללח ותואב 'חי   
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ףוצירב םייק ףוצירב םימוגפ םיחירא תפלחה     10.01.0260
5 לעמ ,גוס לכמ ,ההז מ"ס 03*03 שדח      
יפל הדידמה .ץבקמב םיחירא 01 דעו םיחירא      

    145.00   145.00     1.00 ללח ותואב ףלחוהש םיחירא ץבקמ 'חי   
      
ףוצירב םייק ףוצירב םימוגפ םיחירא תפלחה     10.01.0270
01 לעמ ,גוס לכמ ,ההז מ"ס 03*03 שדח      
יפל הדידמה .ץבקמב םיחירא 02 דעו םיחירא      

    260.00   260.00     1.00 ללח ותואב ףלחוהש םיחירא ץבקמ 'חי   
      
ףוצירב םייק ףוצירב םימוגפ םיחירא תפלחה     10.01.0280
02 לעמ ,גוס לכמ ,ההז מ"ס 03*03 שדח      
יפל הדידמה .ץבקמב םיחירא 03 דעו םיחירא      

    320.00   320.00     1.00 ללח ותואב ףלחוהש םיחירא ץבקמ 'חי   
      
םיעטקב וצארט ילופיש תפלחה/תמלשה     10.01.0290
םישדח םילופיש תועצמאב ,'מ 1 דע םירצק      
'חיב הדידמה .םייקה יפל גוס לכמ מ"ס 02*7      
הדיחי בשחנ 'מ 1 דע וכרואש עטק לכ רשאכ      

     80.00    80.00     1.00 תחא 'חי   
      
קסיד םע הנוכמב גוס לכמ וצרט תופצר שוטיל     10.01.0300
רושיא יפ לע לטסירק סקו שילופו םודנרוברק      

     42.00    42.00     1.00 דבלב בתכבו שארמ ר"מ   
      
,גוס לכמ וצרט תופצרמ לש סקוו שילופו ןויקנ     10.01.0310

     22.00    22.00     1.00 דבלב בתכבו שארמ רושיא יפ לע ר"מ   
      

     47.00    47.00     1.00 הקלחה דגנ םיספ רטמ  10.01.0320
      
רבעמה בחור לכל תפצורמ הכרדמ תחיתפ     10.01.0321

    170.00   170.00     1.00 ותומדקל בצמה תרזחהו הפש ןבא ללוכ רטמ   
      
ה ק י מ ר ק  י ח י ר א ב  ף ו צ י ר  20.01 ק ר פ  ת ת       
      
וא מ"ס 02*02 תודימב הקימרק יחיראב ףוציר     10.02.0010
05 דוסי ריחמבמ"ס 33*33 וא מ"ס 03*03      

    250.00   250.00     1.00 ר"מ/ ח"ש ר"מ   
      
וא מ"ס 02*02 תודימב הקימרק יחיראב ףוציר     10.02.0020
06 דוסי ריחמבמ"ס 33*33 וא מ"ס 03*03      

    265.00   265.00     1.00 ר"מ/ ח"ש ר"מ   
      
וא מ"ס 02*02 תודימב הקימרק יחיראב ףוציר     10.02.0030
07 דוסי ריחמבמ"ס 33*33 וא מ"ס 03*03      

    280.00   280.00     1.00 ר"מ/ ח"ש ר"מ   
      
וא מ"ס 02*02 תודימב הקימרק יחיראב ףוציר     10.02.0040
08 דוסי ריחמבמ"ס 33*33 וא מ"ס 03*03      

    295.00   295.00     1.00 ר"מ/ ח"ש ר"מ   
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וא מ"ס 02*02 תודימב הקימרק יחיראב ףוציר     10.02.0050
09 דוסי ריחמבמ"ס 33*33 וא מ"ס 03*03      

    310.00   310.00     1.00 ר"מ/ ח"ש ר"מ   
      
וא מ"ס 02*02 תודימב הקימרק יחיראב ףוציר     10.02.0060
001 דוסי ריחמבמ"ס 33*33 וא מ"ס 03*03      

    330.00   330.00     1.00 ר"מ/ ח"ש ר"מ   
      
תודימב הקבדהב הקימרק יחיראב ףוציר     10.02.0070
33*33 וא מ"ס 03*03 וא מ"ס 02*02      

    230.00   230.00     1.00 ר"מ/ ח"ש 05 דוסי ריחמבמ"ס ר"מ   
      
תודימב הקבדהב הקימרק יחיראב ףוציר     10.02.0080
מ"ס 33*33 וא מ"ס 03*03 וא מ"ס 02*02      

    250.00   250.00     1.00 ר"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמב ר"מ   
      
תודימב הקבדהב הקימרק יחיראב ףוציר     10.02.0090
מ"ס 33*33 וא מ"ס 03*03 וא מ"ס 02*02      

    270.00   270.00     1.00 ר"מ/ ח"ש 07 דוסי ריחמב ר"מ   
      
תודימב הקבדהב הקימרק יחיראב ףוציר     10.02.0100
מ"ס 33*33 וא מ"ס 03*03 וא מ"ס 02*02      

    290.00   290.00     1.00 ר"מ/ ח"ש 08 דוסי ריחמב ר"מ   
      
תודימב הקבדהב הקימרק יחיראב ףוציר     10.02.0110
מ"ס 33*33 וא מ"ס 03*03 וא מ"ס 02*02      

    305.00   305.00     1.00 ר"מ/ ח"ש 09 דוסי ריחמב ר"מ   
      
תודימב הקבדהב הקימרק יחיראב ףוציר     10.02.0120
מ"ס 33*33 וא מ"ס 03*03 וא מ"ס 02*02      

    320.00   320.00     1.00 ר"מ/ ח"ש 001 דוסי ריחמב ר"מ   
      

     40.00    40.00     1.00 ףוצירה גוסמ 01/33-03-02 הקימרק ילופיש רטמ  10.02.0130
      
םייק ףוצירב םימוגפ הקימרק יחירא תפלחה     10.02.0140
ןווגו גוסל ההז מ"ס 02*02 םשידח םיחיראב      
יפל הדידמה .ץבקמב םיחירא 5 דע םייקה      

    110.00   110.00     1.00 ללח ותואב ףלחוהש םיחירא ץבקמ 'חי   
      
םייק ףוצירב םימוגפ  הקימרק יחירא תפלחה     10.02.0150
לעמ ,גוס לכמ ,ההז מ"ס 02*02 שדח ףוצירב      
הדידמה .ץבקמב םיחירא 01 דעו םיחירא 5      

    155.00   155.00     1.00 ללח ותואב ףלחוהש םיחירא ץבקמ יפל 'חי   
      
םייק ףוצירב םימוגפ הקימרק יחירא תפלחה     10.02.0160
לעמ ,גוס לכמ ,ההז מ"ס 02*02 שדח ףוצירב      
הדידמה .ץבקמב םיחירא 02 דעו םיחירא 01      

    260.00   260.00     1.00 ללח ותואב ףלחוהש םיחירא ץבקמ יפל 'חי   
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םייק ףוצירב םימוגפ הקימרק יחירא תפלחה     10.02.0170
לעמ ,גוס לכמ ,ההז מ"ס 02*02 שדח ףוצירב      
הדידמה .ץבקמב םיחירא 03 דעו םיחירא 02      

    340.00   340.00     1.00 ללח ותואב ףלחוהש םיחירא ץבקמ יפל 'חי   
      
םייק ףוצירב םימוגפ הקימרק יחירא תפלחה     10.02.0180
ןווגו גוסל ההז מ"ס  03*03 םשידח םיחיראב      
יפל הדידמה .ץבקמב םיחירא 5 דע םייקה      

    165.00   165.00     1.00 ללח ותואב ףלחוהש םיחירא ץבקמ 'חי   
      
םייק ףוצירב םימוגפ  הקימרק יחירא תפלחה     10.02.0190
לעמ ,גוס לכמ ,ההז מ"ס 03*03 שדח ףוצירב      
הדידמה .ץבקמב םיחירא 01 דעו םיחירא 5      

    265.00   265.00     1.00 ללח ותואב ףלחוהש םיחירא ץבקמ יפל 'חי   
      
םייק ףוצירב םימוגפ הקימרק יחירא תפלחה     10.02.0200
לעמ ,גוס לכמ ,ההז מ"ס 03*03 שדח ףוצירב      
הדידמה .ץבקמב םיחירא 02 דעו םיחירא 01      

    355.00   355.00     1.00 ללח ותואב ףלחוהש םיחירא ץבקמ יפל 'חי   
      
םייק ףוצירב םימוגפ הקימרק יחירא תפלחה     10.02.0210
לעמ ,גוס לכמ ,ההז מ"ס 03*03 שדח ףוצירב      
הדידמה .ץבקמב םיחירא 03 דעו םיחירא 02      

    370.00   370.00     1.00 ללח ותואב ףלחוהש םיחירא ץבקמ יפל 'חי   
      
מ"ס 3 יבועב ןורבח שיש תוחולב ףוציר     10.02.0220

    440.00   440.00     1.00 מ"ס 03*03 וא ,מ"ס 06*03 תודימב ר"מ   
      
מ"ס 3 יבועב  ןומצע שיש תוחולב ףוציר     10.02.0230

    500.00   500.00     1.00 מ"ס 03*03 וא ,מ"ס 06*03 תודימב ר"מ   
      
י ס  .י ו  .י פ ב  ת ו פ צ ר  י ו פ י ח  30.01 ק ר פ  ת ת       
ם י ח י ט ש ב ו       
      
ןוטב ג"ע מ"ס 1 דע 3.0 יבועב תסלפתמ הדמ     10.03.0010

     50.00    50.00     1.00 .יס.יו.יפ יופיחל הנכהכ ףוציר וא ר"מ   
      
מ"ס 4 דעו מ"ס 1 לעמ יבועב תסלפתמ הדמ     10.03.0020

     60.00    60.00     1.00 .יס.יו.יפ יופיחל הנכהכ ףוציר וא ןוטב ג"ע ר"מ   
      
גוסמ ,תוכתורמ  יס.יו.יפ תועיריב תופצר יופיח     10.03.0030

    110.00   110.00     1.00 מ"מ 6.1 יבועב ,רשואמ ךרע הווש וא ,דלפוניו ר"מ   
      
גוסמ ,תוכתורמ  יס.יו.יפ תועיריב תופצר יופיח     10.03.0040

    150.00   150.00     1.00 מ"מ 2 יבועב ,רשואמ ךרע הווש וא ,דלפוניו ר"מ   
      
7 הבוגב הפצרה יופיח גוסמ ,.יס.יו.יפ ילופיש     10.03.0050

     22.00    22.00     1.00 מ"ס רטמ   
      
01 הבוגב הפצרה יופיח גוסמ ,.יס.יו.יפ ילופיש     10.03.0060

     25.00    25.00     1.00 מ"ס רטמ   
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12/02/2017
דף מס':     063 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

הקיחש יניסח דבל יחיטשב תופצר יופיח     10.03.0070
,557 .י.ת יפל 3 הגרד שא ןקתב םידימע      

    190.00   190.00     1.00 ר"מ/ח"ש 54 דוסי ריחמב ר"מ   
      
הקיחש יניסח דבל יחיטשב תופצר יופיח     10.03.0080
,557 .י.ת יפל 3 הגרד שא ןקתב םידימע      

    230.00   230.00     1.00 ר"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמב ר"מ   
      
הקיחש יניסח דבל יחיטשב תופצר יופיח     10.03.0090
,557 .י.ת יפל 3 הגרד שא ןקתב םידימע      

    320.00   320.00     1.00 ר"מ/ח"ש 001 דוסי ריחמב ר"מ   
      
הקיחש יניסח דבל יחיטשב תופצר יופיח     10.03.0100
,557 .י.ת יפל 3 הגרד שא ןקתב םידימע      

    400.00   400.00     1.00 ר"מ/ח"ש 061 דוסי ריחמב ר"מ   
      
3 הגרד שא יניסח דבל יחיטשב תוריק יופיח     10.03.0110
53 דוסי ריחמ ,הקבדהב ,557 .י.ת יפל      

    115.00   115.00     1.00 ר"מ/ח"ש ר"מ   
      

     18.00    18.00     1.00 מ"ס 7 הבוגב דבלה יחטש גוסמ םילופיש רטמ  10.03.0120
      

     25.00    25.00     1.00 מ"ס 01 הבוגב דבלה יחטש גוסמ םילופיש רטמ  10.03.0130
      
,ילירקא רמוחמ יטטניס חיטשב תופצר יופיח     10.03.0140

    230.00   230.00     1.00 ר"מ/ח"ש 05 דוסי ריחמב ר"מ   
      
,ילירקא רמוחמ יטטניס חיטשב תופצר יופיח     10.03.0150

    280.00   280.00     1.00 ר"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמב ר"מ   
      

     22.00    22.00     1.00 מ"ס 7 הבוגב יטטניסה חיטשה גוסמ םילופיש רטמ  10.03.0160
      
01 הבוגב יטטניסה חיטשה גוסמ םילופיש     10.03.0170

     25.00    25.00     1.00 מ"ס רטמ   
      

     22.00    22.00     1.00 חיטש ילופיש םויסב םוינימולא ליפורפמ ףס רטמ  10.03.0180
      

     47.00    47.00     1.00 יס.יו.יפ יופיחל םוינימולאמ רמג ליפורפ רטמ  10.03.0190
      

     62.00    62.00     1.00 םוינימולאמ הדרפה ספ רטמ  10.03.0200
      
ןגועמ זילפ ספ ללוכ ,ןשיו שדח ףוציר ןיב רפת     10.03.0210

     80.00    80.00     1.00 לוט ריינ ללוכ ,ףוצירב רטמ   
      
הבור תרסה ללוכ ,מ"מ 8-2 בחורב תוגופ יולימ     10.03.0220

     42.00    42.00     1.00 ףוצירה חטש יפל הדידמה .תמייק ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../064 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     064 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

גוסמ האלטה י"ע יס.יו.יפ-מ הפצר יופיח ןוקית     10.03.0230
תרסה ללוכ ,ךותירו הקבדהב םייקה ןווגו      
תיתשתה תנכהו חטשה יוקינ ,םוגפה יופיחה      
1.0 דע יאלטה חטש רשאכ ,יאלטה תקבדהל      

     45.00    45.00     1.00 ר"מ 'חי   
      
גוסמ האלטה י"ע יס.יו.יפ-מ הפצר יופיח ןוקית     10.03.0240
תרסה ללוכ ,ךותירו הקבדהב םייקה ןווגו      
תיתשתה תנכהו חטשה יוקינ ,םוגפה יופיחה      
1.0 לעמ יאלטה חטש רשאכ ,יאלטה תקבדהל      

     50.00    50.00     1.00 ר"מ 52.0 דעו ר"מ 'חי   
      
גוסמ האלטה י"ע יס.יו.יפ-מ הפצר יופיח ןוקית     10.03.0250
תרסה ללוכ ,ךותירו הקבדהב םייקה ןווגו      
תיתשתה תנכהו חטשה יוקינ ,םוגפה יופיחה      
לעמ יאלטה חטש רשאכ ,יאלטה תקבדהל      

     75.00    75.00     1.00 ר"מ 05.0 דעו ר"מ 52.0 'חי   
      
גוסמ האלטה י"ע יס.יו.יפ-מ הפצר יופיח ןוקית     10.03.0260
תרסה ללוכ ,ךותירו הקבדהב םייקה ןווגו      
תיתשתה תנכהו חטשה יוקינ ,םוגפה יופיחה      
לעמ יאלטה חטש רשאכ ,יאלטה תקבדהל      

     90.00    90.00     1.00 57.0 דעו ר"מ 05.0 'חי   
      
גוסמ האלטה י"ע יס.יו.יפ-מ הפצר יופיח ןוקית     10.03.0270
תרסה ללוכ ,ךותירו הקבדהב םייקה ןווגו      
תיתשתה תנכהו חטשה יוקינ ,םוגפה יופיחה      
לע הלוע יאלטה חטש רשאכ ,יאלטה תקבדהל      

    110.00   110.00     1.00 ר"מ 0.1 דעו ר"מ 57.0 'חי   
      
גוסמ האלטה י"ע יס.יו.יפ-מ הפצר יופיח ןוקית     10.03.0280
תרסה ללוכ ,ךותירו הקבדהב םייקה ןווגו      
תיתשתה תנכהו חטשה יוקינ ,םוגפה יופיחה      
לע הלוע יאלטה חטש רשאכ ,יאלטה תקבדהל      

    150.00   150.00     1.00 ר"מ 0.1 'חי   
      
ת ו ר י ק  י ו פ י ח  40.01 ק ר פ  ת ת       
      
51*51 הנבל הניסרח יחיראב תוריק יופיח     10.04.0010

    300.00   300.00     1.00 'א גוס ,קירבמ רמג מ"ס ר"מ   
      
02*02 תודימב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.04.0020

    285.00   285.00     1.00 ר"מ/ח"ש 05 דוסי ריחמב ,מ"ס 03*03 וא מ"ס ר"מ   
      
02*02 תודימב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.04.0030

    300.00   300.00     1.00 ר"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמב ,מ"ס 03*03 וא מ"ס ר"מ   
      
02*02 תודימב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.04.0040

    325.00   325.00     1.00 ר"מ/ח"ש 07 דוסי ריחמב ,מ"ס 03*03 וא מ"ס ר"מ   
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../065 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     065 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

02*02 תודימב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.04.0050
    340.00   340.00     1.00 ר"מ/ח"ש 08 דוסי ריחמב ,מ"ס 03*03 וא מ"ס ר"מ   

      
02*02 תודימב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.04.0060

    360.00   360.00     1.00 ר"מ/ח"ש 09 דוסי ריחמב ,מ"ס 03*03 וא מ"ס ר"מ   
      
02*02 תודימב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.04.0070
001 דוסי ריחמב ,מ"ס 03*03 וא מ"ס      

    380.00   380.00     1.00 ר"מ/ח"ש ר"מ   
      
רובע גוס לכמ הקימרק יחירא יופיחל תפסות     10.04.0080

     60.00    60.00     1.00 םיבוטר םירוזאב תוריק יופיח ר"מ   
      
וא הנבל הניסרח לש םימוגפ םיחירא תפלחה     10.04.0090
תמגודכ םישדח הניסרח יחיראב תינועבצ      
וניא ץבקמב םיחיראה רפסמ רשאכ ,םייקה      
ץבקמ יפל הדידמה .םיחירא 5 לע הלוע      

     90.00    90.00     1.00 ללח ותואב ףלחוהש םיחירא 'חי   
      
וא הנבל הניסרח לש םימוגפ םיחירא תפלחה     10.04.0100
תמגודכ םישדח הניסרח יחיראב תינועבצ      
הלוע ץבקמב םיחיראה רפסמ רשאכ ,םייקה      
יפל הדידמה .םיחירא 01 דעו םיחירא 5 לע      

    130.00   130.00     1.00 ללח ותואב ףלחוהש םיחירא ץבקמ 'חי   
      
וא הנבל הניסרח לש םימוגפ םיחירא תפלחה     10.04.0110
תמגודכ םישדח הניסרח יחיראב תינועבצ      
הלוע ץבקמב םיחיראה רפסמ רשאכ ,םייקה      
.םיחירא 02 לע וניא ךא םיחירא 01 לע      
ותואב ףלחוהש םיחירא ץבקמ יפל הדידמה      

    240.00   240.00     1.00 ללח 'חי   
      
וא הנבל הניסרח לש םימוגפ םיחירא תפלחה     10.04.0120
תמגודכ םישדח הניסרח יחיראב תינועבצ      
הלוע ץבקמב םיחיראה רפסמ רשאכ ,םייקה      
.םיחירא 03 לע הלוע וניא ךא םיחירא 02 לע      
ותואב ףלחוהש םיחירא ץבקמ יפל הדידמה      

    330.00   330.00     1.00 ללח 'חי   
      
גוס לכמ הקימרק יחיראל הבור עוציבו שודיח     10.04.0130
הבור לש ףוליקו הרסה ללוכ ,ריקב וא הפצרב      
ץחלב הביאשו הפיטש ,םיקשימה יוקינ ,תמייק      

     42.00    42.00     1.00 הקימרקה חטש יפל הדידמה .ריוא ר"מ   
      
"רסיק ןבא" שייש חטשמ תנקתהו הקפסא     10.04.0131
תוברל מ"ס  06/012 תודימב,מ"ס 2 יבועב      
51הבוגב יפקיה ירוחא טנקו ןותחת ימדק טנק      

  3,900.00 3,900.00     1.00 'פמוק )םידרפנ םיפיעסב םידדמנ םיחתפ דוביע( מ"ס  
      
      
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../066 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     066 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

"רסיק ןבא" שיש חטשמ תנקתהו הקפסא     10.04.0132
תוברל מ"ס 06/552 תודימב ,מ"ס 2 יבועב      
הבוגב יפקיה ירוחא טנקו ןותחת ימדק טנק      
םיפיעסב םידדמנ םיחתפ דוביע( מ"ס 51      

  4,900.00 4,900.00     1.00 'פמוק )םידרפנ  
      
תודימב ךא ל"נכ שיש חטשמ תנקתהו הקפסא     10.04.0133

  2,900.00 2,900.00     1.00 'פמוק מ"ס 06/051  
      
ם י ת ו ר ש ל  ם י ר ז י ב א  50.01 ק ר פ  ת ת       
      
וא PAM-RATINS םגד יטסלפ ריינ קיזחמ     10.05.0010

    215.00   215.00     1.00 רשואמ ךרע הווש 'חי   
      
ריחמב ,רטיל 6.0 תלוביקב ילזונ ןובסל הינובס     10.05.0020

    150.00   150.00     1.00 ריקה לע תנקתומ 'חי/ח"ש 05 דוסי 'חי   
      

    130.00   130.00     1.00 לקינ םורכ הפוצמ תכתממ הינובס 'חי  10.05.0030
      
הפוצמ תכתממ םילילג 3-ל טלאוט רינ קיזחמ     10.05.0040

    155.00   155.00     1.00 הליענ ןונגנמ םע לייאמא 'חי   
      

    140.00   140.00     1.00 לקינ-םורכ הפוצמ ,תכתממ טלאוט ריינ קיזחמ 'חי  10.05.0050
      
04*03 תודימב מ"מ 4 יבועב לטסירק תארמ     10.05.0060

    160.00   160.00     1.00 יס.יו.יפ ילגרס תרגסמב ריקה לע תנקתומ מ"ס 'חי   
      
07*001 תודימב מ"מ 4 יבועב לטסירק תארמ     10.05.0070

    250.00   250.00     1.00 יס.יו.יפ ילגרס תרגסמב ריקה לע תנקתומ מ"ס 'חי   
      
06*08 תודימב מ"מ 4 יבועב לטסירק תארמ     10.05.0080
מ"מ 2 יבועב םוינימולא חפמ בג םע מ"ס      
.מ"מ 34*82 םוינימולא ליפורפמ תרגסמב      

    350.00   350.00     1.00 ריקה לע תנקתומ 'חי   
      
ןקת יפל םיכנ יתורשל הטסורינ יזחאמ תכרעמ     10.05.0090

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק תואירבה דרשמ  
      
ךשמ .טאוו 0041 קפסהב ילמשח םיידי שביימ     10.05.0100
לע ןקתומ ,ןבל ןווגב תוינש 72 שובייה ןמז      

  2,000.00 2,000.00     1.00 )ח"ש 078 דוסי ריחמ( ריקה 'חי   
      
ת ו נ ו ש ו  ו צ ר ט  ת ו ד ו ב ע  60.01 ק ר פ  ת ת       
      
,םייקה תמגודכ ,רתאב םיקוצי וצארט ינוקית     10.06.0010
ךרוא יפל הדידמה .תוקעמב וא תונולח ינדאב      

    250.00   250.00     1.00 ןקותמה עטקה רטמ   
      
      
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../067 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     067 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תבכש ףוצריק י"ע תומייק וצרט תוגרדמ שודיח     10.06.0020
תוגרדמה חלשבו םורב מ"ס 3 יבועב וצרט      
ןבל טנמצ סיסב לע ,שדח וצרט תקיציו      
וא תימרכ לש 101 יסקופיא טלמ תפסותב      

    500.00   500.00     1.00 הגרדמה ךרוא יפל הדידמה .רשואמ ךרע הווש רטמ   
      
,ןבל טנמצ סיסב לע וצרטמ תוימורט תוגרדמ     10.06.0030
שלושמ ךתחב ,םיעפושמ םיחטשמ לע תוחנומ      

    390.00   390.00     1.00 מ"ס 82*51 רטמ   
      
טנמצ סיסב לע וצרטמ םיימורט תוגרדמ יחלש     10.06.0040

    250.00   250.00     1.00 מ"ס 03*4 תודימב ןבל רטמ   
      
טנמצ סיסב לע וצרטמ םיימורט תוגרדמ ימור     10.06.0050

     80.00    80.00     1.00 מ"ס 21*3 תודימב ןבל רטמ   
      
טנמצ סיסב לע וצרטמ םיימורט תונולח ינדא     10.06.0060
לש תינרטא גוסמ תושטולמ ,מ"ס 3 יבועב ןבל      

    245.00   245.00     1.00 רשואמ ךרע הווש וא ןייטשרקא רטמ   
      
יופיחב תוניפ תנגהל םוינימולא ליפורפ     10.06.0070

     90.00    90.00     1.00 הניסרח וא הקימרק רטמ   
      

     22.00    22.00     1.00 תומייק וצרט תופצרמ גונידו יוקינ ר"מ  10.06.0080
      

     42.00    42.00     1.00 וצרטמ תומייק תוגרדמב חלשו םור שוטיל רטמ  10.06.0090
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
י ט נ מ ל א  ת ו ר י ק  ת ע י ב צ  10.11 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב       
      
םינפ תוריקו תורקית לש דיסילופב דויס     11.01.0010
לכ תוברל ,םייק עבצ שודיח ללוכ ,םיחייוטמ      

     21.00    21.00     1.00 תושרדנה תונכהה ר"מ   
      
םינפ תוריקו תורקית לש דיסילופב דויס     11.01.0020
לכ תוברל ,םייק עבצ שודיח ללוכ ,ןוטבמ      

     18.00    18.00     1.00 תושרדנה תונכהה ר"מ   
      
חיט לע ,)AVP  ןיזלומא( יטסלפ עבצב העיבצ     11.01.0030
דוסי תבכש ללוכ ,תוריקו תורקתב םינפ      

     35.00    35.00     1.00 ליפרובמט וא ,לורדנוב ר"מ   
      
לע ,)AVP  ןיזלומא( יטסלפ עבצב העיבצ     11.01.0040

     35.00    35.00     1.00 תושרדנה תונכהה לכ  ללוכ ,סבג תוציחמ ר"מ   
      
,סבג תוציחמ לע ,לירקרפוס עבצב העיבצ     11.01.0050

     38.00    38.00     1.00 תושרדנה תונכהה לכ ללוכ ר"מ   
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../068 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     068 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ללוכ ,ןוטב תוריק לע ,לירקרפוס עבצב העיבצ     11.01.0060
     42.00    42.00     1.00 תושרדנה תונכהה לכ ר"מ   

      
,םיחייוטמ תוריק לע ,לירקרפוס עבצב העיבצ     11.01.0070

     44.00    44.00     1.00 לירקרפוס תובכש יתשו יולימ עבצ תבכש ללוכ ר"מ   
      
,קלח ץוח חיט לע 0002 לירקרפוס עצב העיבצ     11.01.0080

     50.00    50.00     1.00 לורדנוב תבכש ללוכ ר"מ   
      
,קלח ץוח חיט לע  .ד.מ לירקרפוס עצב העיבצ     11.01.0090

     60.00    60.00     1.00 לורדנוב תבכש ללוכ ר"מ   
      
לע סקטינקרפוס עבצ תובכש שולשב העיבצ     11.01.0100

     58.00    58.00     1.00 ץירפש וא קלח ץוח חיט ר"מ   
      
וא ק'צגנופ גוסמ תוירטפ דגנ עבצב העיבצ     11.01.0110
םינפ יחטש לע רשואמ ךרע הווש וא ,לונירקא      

     50.00    50.00     1.00 םיחייוטמ ר"מ   
      
,הסג הכלשה חיט יבג לע לירקרפוסב העיבצ     11.01.0120
העיבצו שרדנכ חיט ינוקית ,םימב הפיטש ללוכ      
תריחבל ןווגב ,לירקרפוס תובכש שולש -ב      

     65.00    65.00     1.00 חקפמה ר"מ   
      
םיחייוטמ תורקתו תוריק לע םייק עבצ שודיח     11.01.0130

     40.00    40.00     1.00 רשואמ ךרע הווש וא לירקרפוסב ר"מ   
      
קל יבוה וא קלרפוס גוסמ יטטניס עבצ שודיח     11.01.0140
תוריק לע ,רשואמ ךרע הווש וא קירבמ      
ללוכ ,ףלקתמ םייקה עבצה םהב ,תומוקמב      
עקרה תנכהו חטשה יוקינו םייקה עבצה תרסה      

     57.00    57.00     1.00 העיבצל ר"מ   
      
קל יבוה וא קלרפוס גוסמ יטטניס עבצ שודיח     11.01.0150
תוריק לע ,רשואמ ךרע הווש וא קירבמ      

     46.00    46.00     1.00 ןיקת םייקה עבצה םהב ,תומוקמב ר"מ   
      
תובכש יתשב יטטניס לטכפשב תוריק קורימ     11.01.0160

     50.00    50.00     1.00 רשיו קלח חיט תלבק דע ,תוחפל ר"מ   
      
ךרע הווש וא 71 דנוב י'ג יב םע העיבצ     11.01.0170
עבצ דוריג רחאל חיטה קוזיח ךרוצל ,רשואמ      
בתכבו שארמ רושיאב ,ףפור חיט תדרוהו      

     50.00    50.00     1.00 חקפמהמ ר"מ   
      

     60.00    60.00     1.00 שא ןיסח ילירקא עבצב העיבצ ר"מ  11.01.0180
      

     85.00    85.00     1.00 שא ןיסח יסקופיא עבצב העיבצ ר"מ  11.01.0190
      

    110.00   110.00     1.00 ןוטב תפצר ג"ע יסקופא עבצב העיבצ ר"מ  11.01.0200
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../069 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     069 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םייכנאו םייקפוא םיחטשמ לש םימ ץחלב יוקינ     11.01.0210
םע ,'וכו,םיקיטסמ ,יטיפרג ,עבצ ,םינמשמ      
DRAUG TCETORP TF גוסמ רמוח      
    LANOISSEFORP רשואמ ךרע הווש וא,  

    104.00   104.00     1.00 םייקנה םיחטשמה לע הנגה ללוכ ר"מ   
      
יתודידי רמוחב גוס לכמ ןבאמ יטיפרג יוקינ     11.01.0220
םקרמב עגופ וניאש ,םימ סיסב לע הביבסל      
א"מ 1 לכ 'מ 5.0 דע בחורב םיספב .ןבאה      

    205.00   205.00     1.00 )ר"מ 1-כ בשחיי ר"מ   
      
לכמ תכתמו ץע ,קיטסלפ יקלחמ יטיפרג יוקינ     11.01.0230
,םימ סיסב לע הביבסל יתודידי רמוחב גוס      
םיספב ,הקונמה חטשמה םקרמב עגופ וניאש      

    345.00   345.00     1.00 )ר"מ 1-כ בשחיי א"מ 1 לכ 'מ 5.0 דע בחורב ר"מ   
      
ץ ע ו  ת כ ת מ  י ח ט ש מ  ת ע י ב צ  20.11 ק ר פ  ת ת       
      
לכ תודימב ,תיפנכ דח ץע תלדל עבצ שודיח     11.02.0010

    340.00   340.00     1.00 ןהש 'חי   
      
לכ תודימב ,תיפנכ וד ץע תלדל עבצ שודיח     11.02.0020

    580.00   580.00     1.00 ןהש 'חי   
      
לכ תודימב ,תיפנכ דח חפ תלדל עבצ שודיח     11.02.0030

    380.00   380.00     1.00 ןהש 'חי   
      
לכ תודימב ,תיפנכ וד חפ תלדל עבצ שודיח     11.02.0040

    610.00   610.00     1.00 ןהש 'חי   
      

    105.00   105.00     1.00 ץע יחטשמ ג"ע עבצ שודיח ר"מ  11.02.0050
      

     80.00    80.00     1.00 תכתמ יחטשמ ג"ע עבצ שודיח ר"מ  11.02.0060
      
תודימב תיפנכ דח תלדל ץע ןבלמל עבצ שודיח     11.02.0070

    110.00   110.00     1.00 ןהש לכ 'חי   
      
תודימב תיפנכ וד תלדל ץע ןבלמל עבצ שודיח     11.02.0080

    155.00   155.00     1.00 ןהש לכ 'חי   
      
תודימב הדלפ וא ץע ןולח לש עבצ שודיח     11.02.0090

    290.00   290.00     1.00 מ"ס 021*08 'חי   
      
תודימב הדלפ וא ץע ןולח לש עבצ שודיח     11.02.0100

    360.00   360.00     1.00 מ"ס 021*021 'חי   
      
תודימב הדלפ וא ץע ןולח ןבלמ לש עבצ שודיח     11.02.0110

     90.00    90.00     1.00 מ"ס 021*08 'חי   
      
תודימב הדלפ וא ץע ןולח ןבלמ לש עבצ שודיח     11.02.0120

    110.00   110.00     1.00 מ"ס 021*021 'חי   
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../070 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     070 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

עבצ תרסה ללוכ ,חור יזגרא לש עבצ שודיח     11.02.0130
יתש םושייו יוקינ ,ףויש ,ףלקתמ וא םוגפ      

     80.00    80.00     1.00 רשואמ ךרע הווש וא ,0002 רוזל תובכש רטמ   
      
תודימב ץעמ םיסירת יזגראל עבצ שודיח     11.02.0140
תרסה ללוכ ,םייקה תמגודכ ,מ"ס 001*53      
חטשה תנכהו יוקינ ,ףפור וא םוגפ עבצ      

     70.00    70.00     1.00 .שדחמ העיבצל 'חי   
      
,רוד הפוקש הכל עבצב ץעמ די זחאמ תעיבצ     11.02.0150
לש יעבטה עבצה תלבק דע,יוקינו ףויש ללוכ      

     55.00    55.00     1.00 ץעה רטמ   
      
םיגוסמ םימייק רצח ינקתמ לש עבצ שודיח     11.02.0155
לכ רשאכ ,טלפמוק יפל הדידמה .ץעמ םינוש      
גוסב תולת אלל ,דחא טלפמוקכ דדמנ ןקתמ      
ןוקית ,ףויש תללוכ הדובעה .ולדוגב וא ןקתמה      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק .שדחמ העיבצו יוקינ ,םימגפו םירוח  
      

    105.00   105.00     1.00 'מ 1 דע הבוגב תכתמ תוקעמל עבצ שודיח רטמ  11.02.0160
      

    120.00   120.00     1.00 'מ 1 לעמ הבוגב תכתמ תוקעמל עבצ שודיח רטמ  11.02.0170
      
וא ,טיירמהב תוכבש וא םיגרוסל עבצ שודיח     11.02.0180
עבצו הדולח תרסה ללוכ ,רשואמ ךרע הווש      
הדידמה .העיבצל חטשה תנכהו יוקינ ,ףפור      

    130.00   130.00     1.00 .וטורב גרוסה חטש יפל ר"מ   
      

     25.00    25.00     1.00 4"  רטוקב הדלפ תורוניצל עבצ שודיח רטמ  11.02.0190
      
םיגוסמ תכתמ ירעשו תורדגל עבצ שודיח     11.02.0195
ללוכ ,רשואמ ךרע הווש וא ,טיירמהב ,םינוש      
חטשה תנכהו יוקינ ,ףפור עבצו הדולח תרסה      
רעשה וא רדגה חטש יפל הדידמה .העיבצל      

    110.00   110.00     1.00 וטורב ר"מ   
      

     23.00    23.00     1.00 3"  רטוקב הדלפ תורוניצל עבצ שודיח רטמ  11.02.0200
      

     17.00    17.00     1.00 2"  רטוקב הדלפ תורוניצל עבצ שודיח רטמ  11.02.0210
      
-מ תוחפ  רטוקב הדלפ תורוניצל עבצ שודיח     11.02.0220

     12.00    12.00     1.00 "2 רטמ   
      

     23.00    23.00     1.00 4"  רטוקב הדלפ תורוניצ תעיבצ רטמ  11.02.0230
      

     21.00    21.00     1.00 3"  רטוקב הדלפ תורוניצ תעיבצ רטמ  11.02.0240
      

     16.00    16.00     1.00 2"  רטוקב הדלפ תורוניצ תעיבצ רטמ  11.02.0250
      

     13.00    13.00     1.00 2" -מ תוחפ  רטוקב הדלפ תורוניצ תעיבצ רטמ  11.02.0260
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../071 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     071 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

לע ,תוקד 09 בוכיעל שא בכעמ רמוח תזתה     11.02.0270
הנגה ייוסיכ ,םימוגיפ ללוכ ,הדלפ יליפורפ יבג      
הדידמה .הדובעה םויסב םינקתה ןוכמ רושיאו      

    460.00   460.00     1.00 .לעופב זתותש ,ןוטב תייצקורטסנוק ר"מ יפל ר"מ   
      
)ם ו י נ מ ו ל א ( ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ מ ו ל א  ת ו ת ל ד  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
,הליגר החיתפל תיפנכ דח םוינימולא תלד     12.01.0010

  2,550.00 2,550.00     1.00 ר"מ 2 דע חטשב 'חי   
      
,הליגר החיתפל תיפנכ דח םוינימולא תלד     12.01.0020

  2,200.00 2,200.00     1.00 ר"מ 2 לעמ חטשב ר"מ   
      
,הליגר החיתפל תיפנכ דח םוינימולא תלד     12.01.0030

  2,050.00 2,050.00     1.00 ר"מ 3  לעמ חטשב ר"מ   
      
,הליגר החיתפל תיפנכ וד םוינימולא תלד     12.01.0040

  1,900.00 1,900.00     1.00 ר"מ 3  לעמ חטשב ר"מ   
      

    500.00   500.00     1.00 ןבלמה לע  ןקתומ ילוארדיה ןמש ריזחמ 'חי  12.01.0050
      
תודימב סיכל הזזה תיפנכ דח םוינימולא תלד     12.01.0060

  1,500.00 1,500.00     1.00 מ"מ 6 יבועב ףוקש גוגיז ללוכ מ"ס 012*07 'חי   
      
תודימב סיכל הזזה תיפנכ דח םוינימולא תלד     12.01.0070

  1,700.00 1,700.00     1.00 מ"מ 6 יבועב ףוקש גוגיז ללוכ מ"ס 012*08 'חי   
      
תודימב סיכל הזזה תיפנכ דח םוינימולא תלד     12.01.0080

  1,900.00 1,900.00     1.00 מ"מ 6 יבועב ףוקש גוגיז ללוכ מ"ס 012*09 'חי   
      
תודימב סיכל הזזה תיפנכ דח םוינימולא תלד     12.01.0090

  2,200.00 2,200.00     1.00 מ"מ 6 יבועב ףוקש גוגיז ללוכ מ"ס 012*001 'חי   
      
תודימב סיכל הזזה תיפנכ וד םוינימולא תלד     12.01.0100

  3,400.00 3,400.00     1.00 מ"מ 6 יבועב ףוקש גוגיז ללוכ מ"ס 012*061 'חי   
      
תודימב סיכל הזזה תיפנכ וד םוינימולא תלד     12.01.0110

  3,750.00 3,750.00     1.00 מ"מ 6 יבועב ףוקש גוגיז ללוכ מ"ס 012*081 'חי   
      
תודימב סיכל הזזה תיפנכ וד םוינימולא תלד     12.01.0130

  5,200.00 5,200.00     1.00 מ"מ 6 יבועב ףוקש גוגיז ללוכ מ"ס 012*042 'חי   
      
תודימב הזזה תיפנכ וד םוינימולא תלד     12.01.0140

  2,350.00 2,350.00     1.00 מ"מ 6 יבועב ףוקש גוגיז ללוכ מ"ס 012*061 'חי   
      
תודימב הזזה תיפנכ וד םוינימולא תלד     12.01.0150

  2,700.00 2,700.00     1.00 מ"מ 6 יבועב ףוקש גוגיז ללוכ מ"ס 012*081 'חי   
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../072 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     072 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תודימב הזזה תיפנכ וד םוינימולא תלד     12.01.0160
  2,900.00 2,900.00     1.00 מ"מ 6 יבועב ףוקש גוגיז ללוכ מ"ס 012*002 'חי   

      
תודימב הזזה תיפנכ וד םוינימולא תלד     12.01.0170

  3,500.00 3,500.00     1.00 מ"מ 6 יבועב ףוקש גוגיז ללוכ מ"ס 012*042 'חי   
      
תודימב הזזה תיפנכ תלת םוינימולא תלד     12.01.0180

  4,200.00 4,200.00     1.00 מ"מ 6 יבועב ףוקש גוגיז ללוכ מ"ס 012*072 'חי   
      
תודימב הזזה תיפנכ תלת םוינימולא תלד     12.01.0190

  4,350.00 4,350.00     1.00 מ"מ 6 יבועב ףוקש גוגיז ללוכ מ"ס 012*003 'חי   
      
תודימב הזזה תיפנכ תלת םוינימולא תלד     12.01.0200

  5,200.00 5,200.00     1.00 מ"מ 6 יבועב ףוקש גוגיז ללוכ מ"ס 012*063 'חי   
      
ם י ס י ר ת ו  ם ו י נ מ ו ל א  ת ו נ ו ל ח  20.21 ק ר פ  ת ת       
      
דע חטשב יקפוא פיק ,ךפהתמ םוינימולא ןולח     12.02.0010

  2,350.00 2,350.00     1.00 ר"מ 5.0 'חי   
      
חטשב יקפוא פיק ,ךפהתמ םוינימולא ןולח     12.02.0020

  2,000.00 2,000.00     1.00 ר"מ 5.0 לעמ ר"מ   
      
חטשב הליגר החיתפ יפנכ דח םוינימולא ןולח     12.02.0030

  1,850.00 1,850.00     1.00 ר"מ 5.0 דע 'חי   
      
חטשב הליגר החיתפ יפנכ דח םוינימולא ןולח     12.02.0040

  1,650.00 1,650.00     1.00 ר"מ 5.0 לעמ ר"מ   
      
חטשב הליגר החיתפ יפנכ וד םוינימולא ןולח     12.02.0050

  1,900.00 1,900.00     1.00 ר"מ 0.1 דע 'חי   
      
חטשב הליגר החיתפ יפנכ וד םוינימולא ןולח     12.02.0060

  1,650.00 1,650.00     1.00 ר"מ 0.1 לעמ ר"מ   
      
דע חטשב ,ףנכ לע ףנכ הזזה םוינימולא ןולח     12.02.0070

  1,650.00 1,650.00     1.00 ר"מ 57.0 'חי   
      
לעמ חטשב ,ףנכ לע ףנכ הזזה םוינימולא ןולח     12.02.0080

  1,500.00 1,500.00     1.00 ר"מ 52.1 דעו ר"מ  57.0 ר"מ   
      
לעמ חטשב ,ףנכ לע ףנכ הזזה םוינימולא ןולח     12.02.0090

  1,350.00 1,350.00     1.00 ר"מ 52.1 ר"מ   
      
טמ תניירושמ תיכוכזמ תופפר םוינימולא ןולח     12.02.0100

  2,250.00 2,250.00     1.00 ר"מ 03.0 דע חטשב ,מ"מ 5 יבועב 'חי   
      
טמ תניירושמ תיכוכזמ תופפר םוינימולא ןולח     12.02.0110
05.0 דעו ר"מ 03.0 לעמ חטשב ,מ"מ 5 יבועב      

  1,900.00 1,900.00     1.00 ר"מ ר"מ   
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../073 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     073 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

טמ תניירושמ תיכוכזמ תופפר םוינימולא ןולח     12.02.0120
  1,600.00 1,600.00     1.00 ר"מ 05.0 לעמ חטשב ,מ"מ 5 יבועב ר"מ   

      
,םוינימולא תרגסמב קיטסלפ יבלש םע סירת     12.02.0130

  2,000.00 2,000.00     1.00 ר"מ 05.0 דע חטשב הליגר החיתפ ,יפנכ דח 'חי   
      
,םוינימולא תרגסמב קיטסלפ יבלש םע סירת     12.02.0140

  1,600.00 1,600.00     1.00 ר"מ 05.0 לעמ חטשב הליגר החיתפ ,יפנכ דח ר"מ   
      
,םוינימולא תרגסמב קיטסלפ יבלש םע סירת     12.02.0150
דעו ר"מ 05.0 -מ חטשב ףנכ לע ףנכ הזזה      

  1,850.00 1,850.00     1.00 ר"מ 57.0 'חי   
      
,םוינימולא תרגסמב קיטסלפ יבלש םע סירת     12.02.0160
דעו ר"מ 57.0  לעמ חטשב ףנכ לע ףנכ הזזה      

  1,650.00 1,650.00     1.00 ר"מ 52.1 ר"מ   
      
,םוינימולא תרגסמב קיטסלפ יבלש םע סירת     12.02.0170

  1,500.00 1,500.00     1.00 ר"מ 52.1 לעמ חטשב הליגר החיתפ יפנכ דח ר"מ   
      
,םוינימולא תרגסמב קיטסלפ יבלש םע סירת     12.02.0180
חטשב ,ימינפ גרוס םע הליגר החיתפ ,יפנכ דח      

  2,900.00 2,900.00     1.00 ר"מ 57.0 דעו ר"מ 05.0 לעמ ר"מ   
      
,םוינימולא תרגסמב קיטסלפ יבלש םע סירת     12.02.0190
,ימינפ גרוס םע ,ףנכ לע ףנכ הזזה ,יפנכ דח      

  3,000.00 3,000.00     1.00 ר"מ 57.0 דע חטשב 'חי   
      
,םוינימולא תרגסמב קיטסלפ יבלש םע סירת     12.02.0200
,ימינפ גרוס םע ,ףנכ לע ףנכ הזזה ,יפנכ דח      

  2,650.00 2,650.00     1.00 ר"מ 52.1 דעו ר"מ 57.0 לעמ חטשב ר"מ   
      
,םוינימולא תרגסמב קיטסלפ יבלש םע סירת     12.02.0210
,ימינפ גרוס םע ,ףנכ לע ףנכ הזזה ,יפנכ דח      

  2,450.00 2,450.00     1.00 ר"מ 52.1 לעמ חטשב ר"מ   
      

  1,750.00 1,750.00     1.00 ר"מ 05.0 דע חטשב עובק םוינימולא ןולח 'חי  12.02.0220
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 ר"מ 05.0 לעמ חטשב עובק םוינימולא ןולח ר"מ  12.02.0230
      
,יס.יו.יפ-מ םיינאיצינו םילפקתמ םיסירת     12.02.0240

    270.00   270.00     1.00 ןונגנמ ללוכ מ"מ 52*3.1  תודימב ר"מ   
      
ללוכ ,ררגנ ןולחל םוינימולא תליסמ תפלחה     12.02.0250

     60.00    60.00     1.00 םייקה קורפ רטמ   
      
ללוכ ,םוינימולא יסירתב קיטסלפ יבלש ןוקית     12.02.0260
בלש לכ .םישורדה םירזיבאהו םיקלחה לכ      

     15.00    15.00     1.00 תחא הדיחי בשחיי ,והשלכ לדוגב ,ןקותמ 'חי   
קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../074 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     074 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  ם ו י נ מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  30.21 ק ר פ  ת ת       
      
גוגיז רובע תלדל וא ןולחל ריחמ תפסות     12.03.0010

    550.00   550.00     1.00 תיכוכז םוקמב ,מ"מ 4 יבועב טנוברקילופ ר"מ   
      
גוגיז רובע תלדל וא ןולחל ריחמ תפסות     12.03.0020
תיכוכז םוקמב ,מ"מ 5 יבועב טנוברקילופ      

    600.00   600.00     1.00 הליגר ר"מ   
      
גוגיז רובע תלדל וא ןולחל ריחמ תפסות     12.03.0030
תיכוכז םוקמב ,מ"מ 6 יבועב טנוברקילופ      

    620.00   620.00     1.00 הליגר ר"מ   
      
רובע םוינימולא תלדל  וא ןולחל ריחמ תפסות     12.03.0040
D.V.P( מ"מ 4+4 הלופכ ןוחטב תיכוכזב גוגיז      

    260.00   260.00     1.00 הליגר תיכוכז םוקמב ,)38.0 ר"מ   
      
רובע םוינימולא תלדל  וא ןולחל ריחמ תפסות     12.03.0050
D.V.P( מ"מ 4+4 הלופכ ןוחטב תיכוכזב גוגיז      

    395.00   395.00     1.00 הליגר תיכוכז םוקמב ,)27.0 ר"מ   
      
רובע םוינימולא תלדל  וא ןולחל ריחמ תפסות     12.03.0060
םוקמב ,מ"מ 6 יבועב תמסוחמ תיכוכזב גוגיז      

    260.00   260.00     1.00 הליגר תיכוכז ר"מ   
      
רובע םוינימולא תלדל  וא ןולחל ריחמ תפסות     12.03.0070
,מ"מ 4/6/4  יבועב תידודיב תיכוכזב גוגיז      

    325.00   325.00     1.00 הליגר תיכוכז םוקמב ר"מ   
      
רובע םוינימולא תלדל  וא ןולחל ריחמ תפסות     12.03.0080
,מ"מ 6/6/6  יבועב תידודיב תיכוכזב גוגיז      

    385.00   385.00     1.00 הליגר תיכוכז םוקמב ר"מ   
      
,םוינימולא תרגסמ ךותב תונולחל םיבובז תשר     12.03.0090

    350.00   350.00     1.00 תרגסמה ללוכ ר"מ   
      
רדניליצ לוענמ ללוכ תונולח תחיתפ ליבגמ     12.03.0100
הדלפ לבכ ,ןבלמה לע ןקתומ םורכ הפוצמ      
01 ךרואבו מ"מ 5.2 רטוקב קיטסלפ הפוצמ      
ללוכ ,ףנכל  לבכ ספתו לוענמל לבכ ספת מ"ס      

    225.00   225.00     1.00 'פמוק רטסמ חתפמ  
      
םוינימולא תונולחו תותלדב םייק גוגיז תפלחה     12.03.0110
,מ"מ 3 יבועב תיכוכזב ,)םיחתפנ וא םיעובק(      

    250.00   250.00     1.00 םילגרסו תוימוג ,םיקוריפ ללוכ ר"מ   
      
םוינימולא תונולחו תותלדב םייק גוגיז תפלחה     12.03.0120
,מ"מ 4 יבועב תיכוכזב ,)םיחתפנ וא םיעובק(      

    270.00   270.00     1.00 םילגרסו תוימוג ,םיקוריפ ללוכ ר"מ   
      
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../075 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     075 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םוינימולא תונולחו תותלדב םייק גוגיז תפלחה     12.03.0130
,מ"מ 6 יבועב תיכוכזב ,)םיחתפנ וא םיעובק(      

    300.00   300.00     1.00 םילגרסו תוימוג ,םיקוריפ ללוכ ר"מ   
      
גוגיז רובע תותלד וא תונולחל ריחמ תפסות     12.03.0140
גוגיז םוקמב מ"מ 4 יבועב ןאסיטנא תיכוכזב      

     90.00    90.00     1.00 ליגר ר"מ   
      
גוגיז רובע תותלד וא תונולחל ריחמ תפסות     12.03.0150
גוגיז םוקמב מ"מ 5 יבועב ןאסיטנא תיכוכזב      

    110.00   110.00     1.00 ליגר ר"מ   
      
גוגיז רובע תותלד וא תונולחל ריחמ תפסות     12.03.0160
גוגיז םוקמב מ"מ 6 יבועב ןאסיטנא תיכוכזב      

    130.00   130.00     1.00 ליגר ר"מ   
      
ם י ל נ פ  + ט ס ב ס א  ת פ ל ח ה  40.21 ק ר פ  ת ת       
ם י ד ד ו ב מ       
      
הנמטהו הלבוה יוניפ ,ותזירא ,טסבסא קורפ     12.04.0001

     60.00    60.00     1.00 הביבסה תנגהל דרשמה י"ע השרומ רתאל ר"מ   
      
הלבוה ,יוניפ ללוכ ,)בוקר( ןשי םילנפ גג קורפ     12.04.0002
תנגהלה דרשמה י"ע השרומ רתאב הנמטהו      

     55.00    55.00     1.00 הביבסה ר"מ   
      

     50.00    50.00     1.00 םייק םילנפ גג לש שדחמ הנקתהו קוריפ ר"מ  12.04.0003
      
הלבוה ,יוניפ ללוכ ,ןשי תירוכסיא גג קוריפ     12.04.0004
תנגהל דרשמה י"ע השרומ רתאב הנמטהו      

     55.00    55.00     1.00 הביבסה ר"מ   
      
5 יבועב רקלק גג דדובמ לנפ תבכרהו הקפסא     12.04.0005

    180.00   180.00     1.00 מ"ס ר"מ   
      

     60.00    60.00     1.00 לנפה תווצקב גנושאלפ תבכרהו הקפסא רטמ  12.04.0006
      
הבוגה ישרפהב גנושאלפ תבכרהו הקפסא     12.04.0007

     60.00    60.00     1.00 תוגגה ןיבש רטמ   
      

  6,800.00 6,800.00     1.00 'פמוק גגב תמייק היצקורטסנוקל םיליפורפ תפסות 12.04.0008
      
תויחנה יפ"ע חוקיפ ,הרושיאו תינכות תנכה     12.04.0009

 38,000.00 38,000.00     1.00 'פמוק הביבסה תנגהל דרשמה לש  
      
יביס תויראש תקידבל הדבעמ תוקידבו םגוד     12.04.0010
דרשמה תויחנה יפ לע - יוניפה חטשב טסבסא      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק )תוקידב יתש דע( הביבסה תנגהל  
קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../076 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     076 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  10.41 ק ר פ  ת ת       
      
בחורב 03-ב ןוטבמ םימייק תוריקל שאר יכבדנ     14.01.0010
3*3 םימוטיק ללוכ ,מ"ס 01 יבועבו מ"ס 03      

    230.00   230.00     1.00 מ"ס רטמ   
      

     65.00    65.00     1.00 םימ ףא דוביע רובע שאר ךבדנל ריחמ תפסות רטמ  14.01.0020
      
3 יבועב הרוסנ ןבאב םיליבשו םיחטשמ ףוציר     14.01.0030
011 דוסי ריחמב ,שיטלט דוביעב מ"ס      

    350.00   350.00     1.00 מ"ס 5 יבועב לוח עצמ יבג לע ,ר"מ/ח"ש ר"מ   
      
דוביעב הרוסנ ןורבח ןבאמ ץוח תוגרדמ     14.01.0040
ץצחו לוח יולימ ללוכ , תונוש תודימב ,הבטומ      

    340.00   340.00     1.00 םיקשימב הבור דוביעו טנמצב ברועמ רטמ   
      
דוביעב הרוסנ ןורבח ןבאמ ץוח תוגרדמ     14.01.0050
ץצחו לוח יולימ ללוכ , תונוש תודימב ,שיטלט      

    380.00   380.00     1.00 םיקשימב הבור דוביעו טנמצב ברועמ רטמ   
      
יבועב םיעלס רמצ דודיב לש הנקתהו הקפסא     14.01.0055
םורק קורפ ללוכ ,תומייק סבג תוציחמל 2"      
לטכפש תוברל ,ותרזחהו הציחמה לש דחא      
.ןוטבל ןוטבמ הציחמה לש אלמ דודיבל ,עבצו      

     45.00    45.00     1.00 .הציחמה חטש יפל הדידמה ר"מ   
      
תזתהב םינוש םיגוסמ םימייק ןבא תוריק יוקינ     14.01.0060
תונגה ,םימוגיפ ללוכ ,הובג ץחלב לוחו םימ      
,וטורב חטש יפל הדידמה .עגפייש עבצ שודיחו      

     60.00    60.00     1.00 םיחתפ יוכינ אלל ר"מ   
      
,םימייק ןבא תוריקב םיקשימ לוחיכ שודיח     14.01.0070

    105.00   105.00     1.00 תוחפל מ"ס 5.1 קמועל םייוקינ ללוכ ר"מ   
      
,תוריקל םימייק הרוסנ ןבא/שיש תוחול קוזיח     14.01.0080

    280.00   280.00     1.00 םיגרב תועצמאב ר"מ   
      
תותיזחב םינוש םיגוסמ ןבא יופיח תפלחה     14.01.0090
קוריפ תללוכ הדובעה .תוגופב לופיט ללוכ ,ץוח      
הנקתהו הקפסאו םייקה םוגפה יופיחה קוליסו      

    400.00   400.00     1.00 .רומיג ותואו גוס ותואמ שדח יופיח לש ר"מ   
      
ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  51 ק ר פ       
      
י נ י מ ו  ם י ל צ ו פ מ  ם י נ ג ז מ  10.51 ק ר פ  ת ת       
ם י י ז כ ר מ       
      
0037 לש הקופתל ,יזאפ דח ,יליע ןגזמ     15.01.0010

  2,300.00 2,300.00     1.00 'פמוק H/UTB תוחפל  
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../077 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     077 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

0009 לש הקופתל ,יזאפ דח ,יליע ןגזמ     15.01.0020
  2,800.00 2,800.00     1.00 'פמוק H/UTB תוחפל  

      
000,11 לש הקופתל ,יזאפ דח יליע ןגזמ     15.01.0030

  3,100.00 3,100.00     1.00 'פמוק H/UTB תוחפל  
      
H/UTB לש הקופתל יזאפ דח יליע ןגזמ     15.01.0040

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק תוחפל  000,31  
      
H/UTB לש הקופתל יזאפ דח יליע ןגזמ     15.01.0050

  4,600.00 4,600.00     1.00 'פמוק תוחפל  000,81  
      
H/UTB לש הקופתל יזאפ דח יליע ןגזמ     15.01.0060

  5,900.00 5,900.00     1.00 'פמוק תוחפל  000,32  
      
H/UTB לש הקופתל יזאפ דח יליע ןגזמ     15.01.0070

  7,100.00 7,100.00     1.00 'פמוק תוחפל  000,72  
      
H/UTB לש הקופתל יזאפ דח יליע ןגזמ     15.01.0080

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק תוחפל  000,92  
      
H/UTB לש הקופתל יזאפ דח יליע ןגזמ     15.01.0090

  8,250.00 8,250.00     1.00 'פמוק תוחפל  000,43  
      
לש הקופתל יזאפ דח יתרקת/ידסומ ןגזמ     15.01.0100

  5,850.00 5,850.00     1.00 'פמוק H/UTB 000,32  תוחפל  
      
לש הקופתל יזאפ דח יתרקת/ידסומ ןגזמ     15.01.0110

  6,950.00 6,950.00     1.00 'פמוק H/UTB 000,72  תוחפל  
      
לש הקופתל יזאפ דח יתרקת/ידסומ ןגזמ     15.01.0120

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק H/UTB 000,03  תוחפל  
      
לש הקופתל יזאפ דח יתרקת/ידסומ ןגזמ     15.01.0130

  8,250.00 8,250.00     1.00 'פמוק H/UTB 000,53 תוחפל  
      
לש הקופתל יזאפ תלת יליע לצופמ ןגזמ     15.01.0140

  8,600.00 8,600.00     1.00 'פמוק H/UTB 000,82 תוחפל  
      
לש הקופתל ,יזאפ תלת ,יליע לצופמ ןגזמ     15.01.0150

  9,000.00 9,000.00     1.00 'פמוק H/UTB 000,53  תוחפל  
      
לש הקופתל ,יזאפ תלת  ,ידסומ לצופמ ןגזמ     15.01.0160

  8,650.00 8,650.00     1.00 'פמוק H/UTB 000,03  תוחפל  
      
לש הקופתל ,יזאפ תלת  ,ידסומ לצופמ ןגזמ     15.01.0170

  9,100.00 9,100.00     1.00 'פמוק H/UTB 000,73  תוחפל  
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H/UTB 0037 לש הקופתל יוביע תדיחי     15.01.0180
יליפורפמ ,חירבו גרוס+אשנמ ללוכ ,תוחפל      
ללוכ ,הנבמה ריקל קזוחמ ,םח ןווליגב לזרב      
ןקתומ הבעמה םא .רטסמ תוחתפמ 3 + לעונמ      
,תופצרמ 4 לע ותחנהו םג ריחמה ללוכ גגה לע      
,למשחו דודיב תרנצ ינוקיתו ,תופצרמה תוברל      

  2,500.00 2,500.00     1.00 .הלעפהו זג יולימ ללוכ 'חי   
      
H/UTB 0009 לש הקופתל יוביע תדיחי     15.01.0190
יליפורפמ ,חירבו גרוס+אשנמ ללוכ ,תוחפל      
ללוכ ,הנבמה ריקל קזוחמ ,םח ןווליגב לזרב      
ןקתומ הבעמה םא .רטסמ תוחתפמ 3 + לעונמ      
,תופצרמ 4 לע ותחנה ןםג ריחמה ללוכ גגה לע      
,למשחו דודיב תרנצ ינוקיתו ,תופצרמה תוברל      

  2,800.00 2,800.00     1.00 .הלעפהו זג יולימ ללוכ 'חי   
      
H/UTB 00011 לש הקופתל יוביע תדיחי     15.01.0200
יליפורפמ ,חירבו גרוס+אשנמ ללוכ ,תוחפל      
ללוכ ,הנבמה ריקל קזוחמ ,םח ןווליגב לזרב      
ןקתומ הבעמה םא .רטסמ תוחתפמ 3 + לעונמ      
,תופצרמ 4 לע ותחנהו םג ריחמה ללוכ גגה לע      
,למשחו דודיב תרנצ ינוקיתו ,תופצרמה תוברל      

  3,100.00 3,100.00     1.00 .הלעפהו זג יולימ ללוכ 'חי   
      
H/UTB 000,31 לש הקופתל יוביע תדיחי     15.01.0210
יליפורפמ ,חירבו גרוס+אשנמ ללוכ ,תוחפל      
ללוכ ,הנבמה ריקל קזוחמ ,םח ןווליגב לזרב      
ןקתומ הבעמה םא .רטסמ תוחתפמ 3 + לעונמ      
,תופצרמ 4 לע ותחנהו םג ריחמה ללוכ גגה לע      
,למשחו דודיב תרנצ ינוקיתו ,תופצרמה תוברל      

  4,250.00 4,250.00     1.00 .הלעפהו זג יולימ ללוכ 'חי   
      
H/UTB 000,81 לש הקופתל יוביע תדיחי     15.01.0220
יליפורפמ ,חירבו גרוס+אשנמ ללוכ ,תוחפל      
ללוכ ,הנבמה ריקל קזוחמ ,םח ןווליגב לזרב      
ןקתומ הבעמה םא .רטסמ תוחתפמ 3 + לעונמ      
,תופצרמ 4 לע ותחנהו םג ריחמה ללוכ גגה לע      
,למשחו דודיב תרנצ ינוקיתו ,תופצרמה תוברל      

  4,350.00 4,350.00     1.00 .הלעפהו זג יולימ ללוכ 'חי   
      
H/UTB 000,32 לש הקופתל יוביע תדיחי     15.01.0230
יליפורפמ ,חירבו גרוס+אשנמ ללוכ ,תוחפל      
ללוכ ,הנבמה ריקל קזוחמ ,םח ןווליגב לזרב      
ןקתומ הבעמה םא .רטסמ תוחתפמ 3 + לעונמ      
,תופצרמ 4 לע ותחנה ןםג ריחמה ללוכ גגה לע      
,למשחו דודיב תרנצ ינוקיתו ,תופצרמה תוברל      

  5,500.00 5,500.00     1.00 .הלעפהו זג יולימ ללוכ 'חי   
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H/UTB 000,72 לש הקופתל יוביע תדיחי     15.01.0240
יליפורפמ ,חירבו גרוס+אשנמ ללוכ ,תוחפל      
ללוכ ,הנבמה ריקל קזוחמ ,םח ןווליגב לזרב      
ןקתומ הבעמה םא .רטסמ תוחתפמ 3 + לעונמ      
,תופצרמ 4 לע ותחנה ןםג ריחמה ללוכ גגה לע      
,למשחו דודיב תרנצ ינוקיתו ,תופצרמה תוברל      

  6,000.00 6,000.00     1.00 .הלעפהו זג יולימ ללוכ 'חי   
      
H/UTB 000,92 לש הקופתל יוביע תדיחי     15.01.0250
יליפורפמ ,חירבו גרוס+אשנמ ללוכ ,תוחפל      
ללוכ ,הנבמה ריקל קזוחמ ,םח ןווליגב לזרב      
ןקתומ הבעמה םא .רטסמ תוחתפמ 3 + לעונמ      
,תופצרמ 4 לע ותחנה ןםג ריחמה ללוכ גגה לע      
,למשחו דודיב תרנצ ינוקיתו ,תופצרמה תוברל      

  6,500.00 6,500.00     1.00 .הלעפהו זג יולימ ללוכ 'חי   
      
H/UTB 000,53 לש הקופתל יוביע תדיחי     15.01.0260
יליפורפמ ,חירבו גרוס+אשנמ ללוכ ,תוחפל      
ללוכ ,הנבמה ריקל קזוחמ ,םח ןווליגב לזרב      
ןקתומ הבעמה םא .רטסמ תוחתפמ 3 + לעונמ      
,תופצרמ 4 לע ותחנה ןםג ריחמה ללוכ גגה לע      
,למשחו דודיב תרנצ ינוקיתו ,תופצרמה תוברל      

  7,700.00 7,700.00     1.00 .הלעפהו זג יולימ ללוכ 'חי   
      
לש הקופתל ,לצופמ ןגזמל דייאמ תדיחי     15.01.0270
    H/UTB 003,7  תימינפ תפטעמ ללוכ ,תוחפל,  
,MFC 0021 דע לש הקינסל  ימינפ חופמ      
תדיחיו הללוס תדיחיתויוריהמ 3 ררוב ללוכ      
,תמייק תרנצ רודיס ללוכ ,תילמשח דוקיפ      
,םייק הבעמב זג יולימ ,שרדנכ תומחלה עוציב      
9 לבכו  תמייק הדוקנ דע 'מ 3 דע ךרואב תרנצ      

  1,450.00 1,450.00     1.00 םייק הבעמל טוויח ללוכו ,דוקיפו חכל םידיג 'חי   
      
לש הקופתל ,לצופמ ןגזמל דייאמ תדיחי     15.01.0280
    H/UTB 0009 תימינפ תפטעמ ללוכ ,תוחפל,  
,MFC 0021 דע לש הקינסל  ימינפ חופמ      
תדיחיו הללוס תדיחיתויוריהמ 3 ררוב ללוכ      
,תמייק תרנצ רודיס ללוכ ,תילמשח דוקיפ      
,םייק הבעמב זג יולימ ,שרדנכ תומחלה עוציב      
9 לבכו  תמייק הדוקנ דע 'מ 3 דע ךרואב תרנצ      

  1,600.00 1,600.00     1.00 םייק הבעמל טוויח ללוכו ,דוקיפו חכל םידיג 'חי   
      
לש הקופתל ,לצופמ ןגזמל דייאמ תדיחי     15.01.0290
    H/UTB 00011 תימינפ תפטעמ ללוכ ,תוחפל,  
,MFC 0021 דע לש הקינסל  ימינפ חופמ      
תדיחיו הללוס תדיחיתויוריהמ 3 ררוב ללוכ      
,תמייק תרנצ רודיס ללוכ ,תילמשח דוקיפ      
,םייק הבעמב זג יולימ ,שרדנכ תומחלה עוציב      
9 לבכו  תמייק הדוקנ דע 'מ 3 דע ךרואב תרנצ      

  1,750.00 1,750.00     1.00 םייק הבעמל טוויח ללוכו ,דוקיפו חכל םידיג 'חי   
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לש הקופתל ,לצופמ ןגזמל דייאמ תדיחי     15.01.0300
    H/UTB 00031  תפטעמ ללוכ ,תוחפל  
MFC דע לש הקינסל  ימינפ חופמ ,תימינפ      
הללוס תדיחיתויוריהמ 3 ררוב ללוכ ,0021      
תרנצ רודיס ללוכ ,תילמשח דוקיפ תדיחיו      
זג יולימ ,שרדנכ תומחלה עוציב ,תמייק      
הדוקנ דע 'מ 3 דע ךרואב תרנצ ,םייק הבעמב      
טוויח ללוכו ,דוקיפו חכל םידיג 9 לבכו  תמייק      

  1,950.00 1,950.00     1.00 םייק הבעמל 'חי   
      
לש הקופתל ,לצופמ ןגזמל דייאמ תדיחי     15.01.0310
    H/UTB 00081  תפטעמ ללוכ ,תוחפל  
MFC דע לש הקינסל  ימינפ חופמ ,תימינפ      
הללוס תדיחיתויוריהמ 3 ררוב ללוכ ,0021      
תרנצ רודיס ללוכ ,תילמשח דוקיפ תדיחיו      
זג יולימ ,שרדנכ תומחלה עוציב ,תמייק      
הדוקנ דע 'מ 3 דע ךרואב תרנצ ,םייק הבעמב      
טוויח ללוכו ,דוקיפו חכל םידיג 9 לבכו  תמייק      

  2,350.00 2,350.00     1.00 םייק הבעמל 'חי   
      
לש הקופתל ,לצופמ ןגזמל דייאמ תדיחי     15.01.0320
    H/UTB 00032 תימינפ תפטעמ ללוכ ,תוחפל,  
,MFC 0021 דע לש הקינסל  ימינפ חופמ      
תדיחיו הללוס תדיחיתויוריהמ 3 ררוב ללוכ      
,תמייק תרנצ רודיס ללוכ ,תילמשח דוקיפ      
,םייק הבעמב זג יולימ ,שרדנכ תומחלה עוציב      
9 לבכו  תמייק הדוקנ דע 'מ 3 דע ךרואב תרנצ      

  2,850.00 2,850.00     1.00 םייק הבעמל טוויח ללוכו ,דוקיפו חכל םידיג 'חי   
      
לש הקופתל ,לצופמ ןגזמל דייאמ תדיחי     15.01.0330
    H/UTB 00072  תפטעמ ללוכ ,תוחפל  
MFC דע לש הקינסל  ימינפ חופמ ,תימינפ      
הללוס תדיחיתויוריהמ 3 ררוב ללוכ ,0021      
תרנצ רודיס ללוכ ,תילמשח דוקיפ תדיחיו      
זג יולימ ,שרדנכ תומחלה עוציב ,תמייק      
הדוקנ דע 'מ 3 דע ךרואב תרנצ ,םייק הבעמב      
טוויח ללוכו ,דוקיפו חכל םידיג 9 לבכו  תמייק      

  3,050.00 3,050.00     1.00 םייק הבעמל 'חי   
      
לש הקופתל ,לצופמ ןגזמל דייאמ תדיחי     15.01.0340
    H/UTB 00092  תפטעמ ללוכ ,תוחפל  
MFC דע לש הקינסל  ימינפ חופמ ,תימינפ      
הללוס תדיחיתויוריהמ 3 ררוב ללוכ ,0021      
תרנצ רודיס ללוכ ,תילמשח דוקיפ תדיחיו      
זג יולימ ,שרדנכ תומחלה עוציב ,תמייק      
הדוקנ דע 'מ 3 דע ךרואב תרנצ ,םייק הבעמב      
טוויח ללוכו ,דוקיפו חכל םידיג 9 לבכו  תמייק      

  3,300.00 3,300.00     1.00 םייק הבעמל 'חי   
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