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

 
12/02/2017
דף מס':     081 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

לש הקופתל ,לצופמ ןגזמל דייאמ תדיחי     15.01.0350
    H/UTB 00053  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      

  4,050.00 4,050.00     1.00 םייק הבעמל 'חי   
      
H/UTB 000,03 לש הקופתל יזכרמ ינימ ןגזמ     15.01.0360
סירתו םירזפמ 6 רוביחל שרדנה לכו ,תוחפל      
ךרואב ,8" רטוקב תירושרש תרנצ ,רזוח ריוא      
לכו ,MFC 052 ריוא תקיפס ,'מ 53 דע      

 12,000.00 12,000.00     1.00 םישרדנה םירבחמה 'חי   
      
H/UTB 000,53 לש הקופתל יזכרמ ינימ ןגזמ     15.01.0370
סירתו םירזפמ 6 רוביחל שרדנה לכו ,תוחפל      
ךרואב ,8" רטוקב תירושרש תרנצ ,רזוח ריוא      
לכו ,MFC 052 ריוא תקיפס ,'מ 53 דע      

 13,000.00 13,000.00     1.00 םישרדנה םירבחמה 'חי   
      
לש הקופתל ,יזאפ תלת יזכרמ ינימ ןגזמ     15.01.0380
    H/UTB 000,03 6 רוביחל שרדנה לכו ,תוחפל  
תירושרש תרנצ ,רזוח ריוא סירתו םירזפמ      
FC ריוא תקיפס ,'מ 53 דע ךרואב ,8" רטוקב      

 12,800.00 12,800.00     1.00 םישרדנה םירבחמה לכו ,052M 'חי   
      
לש הקופתל ,יזאפ תלת יזכרמ ינימ ןגזמ     15.01.0390
    H/UTB 000,53 6 רוביחל שרדנה לכו ,תוחפל  
תירושרש תרנצ ,רזוח ריוא סירתו םירזפמ      
FC ריוא תקיפס ,'מ 53 דע ךרואב ,8" רטוקב      

 12,900.00 12,900.00     1.00 םישרדנה םירבחמה לכו ,052M 'חי   
      
לש הקופתל ,יזאפ תלת יזכרמ ינימ ןגזמ     15.01.0400
    H/UTB 000,54 6 רוביחל שרדנה לכו ,תוחפל  
תירושרש תרנצ ,רזוח ריוא סירתו םירזפמ      
FC ריוא תקיפס ,'מ 53 דע ךרואב ,8" רטוקב      

 15,000.00 15,000.00     1.00 םישרדנה םירבחמה לכו ,052M 'חי   
      
לש הקופתל ,יזאפ תלת יזכרמ ינימ ןגזמ     15.01.0410
    H/UTB 000,64 6 רוביחל שרדנה לכו ,תוחפל  
תירושרש תרנצ ,רזוח ריוא סירתו םירזפמ      
FC ריוא תקיפס ,'מ 54 דע ךרואב ,8" רטוקב      

 18,250.00 18,250.00     1.00 םישרדנה םירבחמה לכו ,052M 'חי   
      
לש הקופתל ,יזאפ תלת יזכרמ ינימ ןגזמ     15.01.0420
    H/UTB 000,35 8 רוביחל שרדנה לכו ,תוחפל  
תירושרש תרנצ ,רזוח ריוא סירתו םירזפמ      
FC ריוא תקיפס ,'מ 54 דע ךרואב ,8" רטוקב      

 21,250.00 21,250.00     1.00 םישרדנה םירבחמה לכו ,052M 'חי   
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../082 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':     082 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    800.00   800.00     1.00 הקידב ללוכ לצופמ ןגזמ תנקתה 'חי  15.01.0421
      
ת ו נ ו ש ו  ג ו ז י מ  ת ו ד ו ב ע  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
הבעמ ללוכ גוסו לדוג לכמ לצופמ ןגזמ קורפ     15.02.0010
ינסחמל םתרבעהו ,למשח לבכו תרנצ ,דייאמו      
הרבע וכרד ריקב רוחה תריגסו ,היריעה      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק םייקה תמגודכ ,עבצו חיט ינוקית ללוכ ,תרנצה  
      
ותרבעהוגוסו לדוג לכמ ןולח ןגזמ קורפ     15.02.0020
וכרד ריקב רוחה תריגסו ,היריעה ינסחמל      
תמגודכ ,עבצו חיט ינוקית ללוכ ,תרנצה הרבע      

    440.00   440.00     1.00 'פמוק םייקה  
      
ינימ ןגזמ לש יוביע תדיחיל  אשנמו גרוס     15.02.0030
3-ו קתר ילוענמ 2 םע ,אוהש לכ גוסמ יזכרמ      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק םינוולוגמ תכתמ יליפורפמ ,רטסמ תוחתפמ  
      
גוסמ לצופמ ןגזמ לש יוביע תדיחיל הנגה בולכ     15.02.0040

    500.00   500.00     1.00 'פמוק רטסמ תוחתפמ 3-ו קתר לוענמ םע ,אוהש לכ  
      
ןיב םיכותיר רובע הנגה בולכ ריחמל תפסות     15.02.0050

    250.00   250.00     1.00 'פמוק םיחירבהו םיגרוסה ןיבל תבשותה  
      
ררוב ,יוביכ/הלעפה קספמ ללוכ ,הלעפה תיחול     15.02.0060
תוריהמ ררוב ,רורוויא ,םומיח/רוריק      
טוויח ללוכ,ינכמ הנגה רודיס םע טטסומרטו      
רוניצ ללוכו מ"ס 5.1*5.1 עבצא תלעתב      

    600.00   600.00     1.00 מ"מ 61 רטוקב ןורירמ 'חי   
      
בחרמ ריקב 4" רטוקב םולהי חודיק עוציב     15.02.0070
דוקיפ לש ינקית רבעמ טרפ תנקתה ללוכ ,ןגומ      

  1,800.00 1,800.00     1.00 ןגומ בחרמל ןגזמ תרנצ תרבעהל ,ףרועה 'חי   
      
רובע ןוטב גג רבעמל םולהי סוכ חודיק עוציב     15.02.0080
יטסלפ רוניצ ללוכ ,4" רטוקב , ןגזמ תרנצ      
תיחפ םע םוטיא ללוכ V.U ןגומ 4" חישק      
מ"ס 02 יבועב הזר ןוטב תקיציו המיטא      
רבעמה רוניצל תמחלומ םוטיא תעיריב םוטיאו      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק רשואמ ךרע הווש וא גגילופב החירמ ללוכו  
      
ןגזמ יגוס לכל למשחו זג תרנצ ךרואל תפסות     15.02.0090
םינושאר 'מ 3 ךרואב תרנצל רבעמ ,יזכרמ ינימ      
תקופתל םימיאתמ ,ןגזמה ריחמב הלולכש      
הקיני וק ,2/1" רטוקב לזונ וק ללוכ ,ןגזמה      

     85.00    85.00     1.00 .למשח לבכו ,8/7" דע רטוקב רטמ   
      
םיקוזיחה לכ ללוכ ןוולוגמ חפמ ריוא תלעת     15.02.0100
יפל הדידמה .םישורדה םירזיבאהו םילתמה      

    105.00   105.00     1.00 הסירפב הלעת ר"מ ר"מ   
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../083 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':     083 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

חטש יפל הדידמה .ןוולוגמ חפמ תולעת תעיבצ     15.02.0110
     60.00    60.00     1.00 וטנ עובצ ר"מ   

      
בלושמ ,רטסיגר םע קיטסלפמ יתרקת רזפמ     15.02.0120
ללוכ ,מ"ס 06*06 תודימב תכמנומ הרקתב      

    450.00   450.00     1.00 הרקתל תומאתהו הרקתב חתפ תחיתפ 'חי   
      
םע מ"ס 08*08 תודימב רזוח ריוא סירת     15.02.0130
,ךרוצה תדימב ץע תרגסמ ללוכ ,רטסיגר      

    950.00   950.00     1.00 עבצו חיט ינוקית ,הרקת תחיתפ 'חי   
      
21*6 תודימב שא תניסח .יס.יו.יפ תלעת     15.02.0140
תנקתהל ,הסכמו 'מ 1 לכ םיקבח ללוכ,מ"ס      

     50.00    50.00     1.00 ריוא גוזימ תויתשת רטמ   
      
6*6 תודימב שא תניסח .יס.יו.יפ תלעת     15.02.0150
תנקתהל ,הסכמו 'מ 1 לכ םיקבח ללוכ,מ"ס      

     45.00    45.00     1.00 ריוא גוזימ תויתשת רטמ   
      

     35.00    35.00     1.00 V.U ןגומ ,4" רטוקב יס.יו.יפמ ריושרש רוניצ רטמ  15.02.0160
      
זוקינל השימג תירושרש תיטסלפ תרנצ     15.02.0170

     14.00    14.00     1.00 מ"מ 61 ילמינימ ימינפ רטוקב ,םינגזמ רטמ   
      
זוקינל  יס.יו.יפמ החישק תיטסלפ תרנצ     15.02.0180
,םירוביחה לכ ללוכ ,מ"מ 32 רטוקב ,םינגזמ      

     85.00    85.00     1.00 תויורבחתההו ,םיקוזיחה רטמ   
      
גוסמ ןגזמ לש יוביע תדיחיל 03-ב ןוטב סיסב     15.02.0190
יוסיכ ללוכ ,גגה לע וא עקרקה  לע ,אוהש לכ      
םוטיא תכרעמ תלבק דע ,םוטיא תועיריב      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק תמלשומ  
      
8/3" + 8/5" רטוקב תדדובמ תשוחנ תרנצ     15.02.0200
דייאמ ןיב רוביחל ,YX2N 5.2X9 למשח לבכו      

     60.00    60.00     1.00 הבעמל רטמ   
      
וא ץע תרגסמב ,ברעו יתש יריק ריוא סירת     15.02.0210
ןגזמל ,ןגזמ-וד רובע הלעת םע ,קיטסלפ      
עבצו חיט ינוקיתו ריקה תחיתפ ללוכ ,יתפצר      

    450.00   450.00     1.00 םידדצה ינשמ 'חי   
      
'קנ יפל הדידמה .המחלה ללוכ ,זג תרנצ ןוקית     15.02.0220

    155.00   155.00     1.00 תחא הדיחיכ בשחת הדוקנ לכ רשאכ ,ןוקית 'חי   
      
עוציב ללוכ אוהש גוס לכמ ןגזמב ,זג יולימ     15.02.0230

    330.00   330.00     1.00 'פמוק המוגפ תרנצ תפלחה ירחא הלעפהו הקידב  
      
קורפ ללוכ ,םגדו גוס לכמ טטסומרט תפלחה     15.02.0240

     70.00    70.00     1.00 ןשיה 'חי   
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../084 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':     084 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,אוהש לכ גוסמ םייק םינגזמ זוקינ וק קוריפ     15.02.0250
    100.00   100.00     1.00 'פמוק זוקינה תכרעמ ןויקנו ,וכרואב תולת אלל  

      
יגוס לכל לדוג לכב יתיזח וא יתחת תשר ןנסמ     15.02.0260

    170.00   170.00     1.00 םילצופמה םינגזמה 'חי   
      
יגוס לכל לדוג לכב יתיזח וא יתחת תשר ןנסמ     15.02.0270

    210.00   210.00     1.00 םייזכרמ ינימה םינגזמה 'חי   
      

    105.00   105.00     1.00 אוהש לכ גוסמ ןולח ןגזמל גופס ןנסמ תפלחה 'חי  15.02.0280
      
דע קפסהב לצופמ ןגזמל יוביכ/הלעפה קספמ     15.02.0290

    120.00   120.00     1.00 )רפמא 02( ס"כ .3 'חי   
      
תולעתב ןקתומ 1" יבועב יטסוקאו ימרט דודיב     15.02.0300

     85.00    85.00     1.00 דודיבה לש סורפ חטש יפל הדידמה .ריוא 'חי   
      

    350.00   350.00     1.00 ר"מ 52.0 דע תוסיו ףדמ םע רזוח ריוא סירת 'חי  15.02.0310
      

     50.00    50.00     1.00 ינוציח דודיב + 8" ירושרש רוניצ רטמ  15.02.0320
      

     55.00    55.00     1.00 ינוציח דודיב + 01" ירושרש רוניצ רטמ  15.02.0330
      

     60.00    60.00     1.00 ינוציח דודיב + 21" ירושרש רוניצ רטמ  15.02.0340
      
הרקתב בלושמ ןנווכתמ יתרקת ריוא רזפמ     15.02.0350
רטוקב הסינכ םע ,מ"ס 06*06 לדוגב תבתות      

    350.00   350.00     1.00 "10. 'חי   
      
דאראפורקימ 7 דע ,)רוטיסאפק( לבכ תפלחה     15.02.0360

     45.00    45.00     1.00 םייק ןגזמב ררוואמ עונמל 'חי   
      
דאראפורקימ61 דע ,)רוטיסאפק( לבכ תפלחה     15.02.0370

     50.00    50.00     1.00 םייק ןגזמב ררוואמ עונמל 'חי   
      
דאראפורקימ 52 דע ,)רוטיסאפק( לבכ תפלחה     15.02.0380

     55.00    55.00     1.00 םייק ןגזמב ררוואמ עונמל 'חי   
      
דאראפורקימ 63 דע ,)רוטיסאפק( לבכ תפלחה     15.02.0390

     60.00    60.00     1.00 םייק ןגזמב ררוואמ עונמל 'חי   
      
לצופמ ןגזמב ימינפ היהשה טנמלא תפלחה     15.02.0400

    110.00   110.00     1.00 גוס לכמ 'חי   
      

     65.00    65.00     1.00 אוהש לכ גוסמ ןגזמב ררוב קספמ תפלחה 'חי  15.02.0410
      
לכ ללוכ ,ןולח ןגזמב ס"כ 2 דע סחדמ תפלחה     15.02.0420
תפלחה ללוכו ,תונויקנה ,םיטוויחה ,םיקוריפה      
תומחלהה לכ עוציב ,ןנסמה ,סחדמה לבכ      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק זג יולימו תושרדנה  
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../085 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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12/02/2017
דף מס':     085 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ןגזמב ס"כ 6.2 דעו ס"כ 2 לעמ סחדמ תפלחה     15.02.0430
,תונויקנה ,םיטוויחה ,םיקוריפה לכ ללוכ ,ןולח      
לכ עוציב ,ןנסמה ,סחדמה לבכ תפלחה ללוכו      

  1,250.00 1,250.00     1.00 'פמוק זג יולימו תושרדנה תומחלהה  
      
,לצופמ ןגזמב ס"כ  6.1 דע סחדמ תפלחה     15.02.0440
ללוכו ,תונויקנה ,םיטוויחה ,םיקוריפה לכ ללוכ      
לכ עוציב ,ןנסמה ,סחדמה לבכ תפלחה      

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק זג יולימו תושרדנה תומחלהה  
      
ס"כ 6.2  דעו ס"כ  6.1 לעמ סחדמ תפלחה     15.02.0450
,םיטוויחה ,םיקוריפה לכ ללוכ ,לצופמ ןגזמב      
,ןנסמה ,סחדמה לבכ תפלחה ללוכו ,תונויקנה      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק זג יולימו תושרדנה תומחלהה לכ עוציב  
      
ס"כ 5.3  דעו ס"כ 6.2 לעמ סחדמ תפלחה     15.02.0460
,םיטוויחה ,םיקוריפה לכ ללוכ ,לצופמ ןגזמב      
,ןנסמה ,סחדמה לבכ תפלחה ללוכו ,תונויקנה      

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק זג יולימו תושרדנה תומחלהה לכ עוציב  
      
5.4  דעו ס"כ 5.3 -מ יזאפ דח סחדמ תפלחה     15.02.0470
,םיקוריפה לכ ללוכ ,יזכרמ ינימ ןגזמב ס"כ      
לבכ תפלחה ללוכו ,תונויקנה ,םיטוויחה      
תומחלהה לכ עוציב ,ןנסמה ,סחדמה      

  2,100.00 2,100.00     1.00 'פמוק זג יולימו תושרדנה  
      
0.6  דעו ס"כ 5.4 -מ יזאפ דח סחדמ תפלחה     15.02.0480
,םיקוריפה לכ ללוכ ,יזכרמ ינימ ןגזמב ס"כ      
לבכ תפלחה ללוכו ,תונויקנה ,םיטוויחה      
תומחלהה לכ עוציב ,ןנסמה ,סחדמה      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק זג יולימו תושרדנה  
      
דעו ס"כ 0.3  ןיב יזאפ תלת סחדמ תפלחה     15.02.0490
,םיקוריפה לכ ללוכ ,לצופמ ןגזמב ס"כ 5.3      
לבכ תפלחה ללוכו ,תונויקנה ,םיטוויחה      
תומחלהה לכ עוציב ,ןנסמה ,סחדמה      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק זג יולימו תושרדנה  
      
אוהש לכ גוסמ לצופמ ןגזמל ררוואמ תפלחה     15.02.0500
ללוכו ,תונויקנה ,םיטוויחה ,םיקוריפה לכ ללוכ      
לכ עוציב ,ןנסמה ,סחדמה לבכ תפלחה      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק זג יולימו תושרדנה תומחלהה  
      
יזכרמ ינימ לצופמ ןגזמל ררוואמ תפלחה     15.02.0510
לכ ללוכ ס"כ 0.6 דעו ס"כ 5.3 -מ קפסהב      
תפלחה ללוכו ,תונויקנה ,םיטוויחה ,םיקוריפה      
תומחלהה לכ עוציב ,ןנסמה ,סחדמה לבכ      

  1,050.00 1,050.00     1.00 'פמוק זג יולימו תושרדנה  
      
ןגזמב ימינפ חופמל תויריצ יתש תפלחה     15.02.0520

    350.00   350.00     1.00 'פמוק זוריגו יוקינ םיקוריפ ללוכ ,ס"כ 4 דע לצופמ  
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ןגזמב ימינפ חופמל תויריצ יתש תפלחה     15.02.0530
    400.00   400.00     1.00 'פמוק זוריגו יוקינ םיקוריפ ללוכ ,ס"כ 6 דע לצופמ  

      
לכ גוסמ םינגזמ תקידבל םיאנכט תווצ תרוקיב     15.02.0540
דע סוידרב ,דחא םוקמב םינקתומה ,אוהש      
רותיאל םישרדנה םיקוריפה ללוכ ,'מ 001      
ללוכ ,שדחמ הבכרה ,הלקתה רותיא ,תולקתה      
העיסנ  ללוכ ריחמה .ןונוויכ ,םיקלח תפיטש      
.םייסיסב רזע ירמוח ,הדובע ,בושו ךולה      
,רומאכ תרוקיב לכ .דרפנב ומלושי םיפלח      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק דחא טלפמוקכ בשחת  
      
ןוקיתל ותלבוה ,אוהש לכ גוסמ ןולח ןגזמ קורפ     15.02.0550
ותבכרהו ותרזחה ,ויוקינ ,הכאלמה תיבל      
םלושי ומצע ןוקיתה .ןוקיתה רחאל שדחמ      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק דרפנב  
      
,אוהש לכ גוסמ לצופמ ןגזמ לש דייאמ קורפ     15.02.0560
ותרזחה ,ויוקינ ,הכאלמה תיבל ןוקיתל ותלבוה      
ומצע ןוקיתה .ןוקיתה רחאל שדחמ ותבכרהו      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק דרפנב םלושי  
      
לכ גוסמ לצופמ ןגזמל דוקיפ סיטרכ תפלחה     15.02.0570

  1,500.00 1,500.00     1.00 אוהש 'חי   
      
גוסמ יזכרמ ינימ ןגזמל דוקיפ סיטרכ תפלחה     15.02.0580

  1,750.00 1,750.00     1.00 אוהש לכ 'חי   
      
ASA םגד ידסומ  ןגזמל דוקיפ סיטרכ תפלחה     15.02.0590

  1,600.00 1,600.00     1.00 רשואמ ךרע הווש וא הרטקלא 'חי   
      
GNW יליע ןגזמל סיטרכל לולכמ תפלחה     15.02.0600

  1,700.00 1,700.00     1.00 רשואמ ךרע הווש וא הרטקלא 'חי   
      
ר ו ר ו ו י א  י נ ק ת מ  30.51 ק ר פ  ת ת       
      

    910.00   910.00     1.00 טוויחו קספמ תוברל 4" הטנוו 'חי  15.03.0010
      

  1,150.00 1,150.00     1.00 טוויחו קספמ תוברל 6" הטנוו 'חי  15.03.0020
      

  1,600.00 1,600.00     1.00 טוויחו קספמ תוברל 8" הטנוו 'חי  15.03.0030
      

    205.00   205.00     1.00 טוויחו קספמ תוברל 21" הטנוו 'חי  15.03.0040
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ה י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
םיכתחבו םינוש םיגוסמ הדלפ תייצקורטסנוק     19.01.0010
,'וכו תוריק,םידומע תוגרדמ ,תוגגל ,םינוש      
,םידומע תורוק  ,םישירמ ,םיכבסמ ,תוברל      
,גורמ חפ יחטשמ ,ןוגיע יחפ ,רשק יחפ      

 20,000.00 20,000.00     1.00 .'וכו תוקטלפ ןוט   
      
לכ גוסמ הדלפ תייצקורטסנוקל ריחמ תפסות     19.01.0020

  4,000.00 4,000.00     1.00 הרוחש םוקמב ,תנוולוגמ התויה רובע איהש ןוט   
      
SHR יליפורפמ הדלפ תייצקורטסנוק     19.01.0030

 21,500.00 21,500.00     1.00 תיתשורח םיעובצו םינוולוגמ ןוט   
      

     41.00    41.00     1.00 ןוטב יקלחב םינטובמ דוסי יגרב ג"ק  19.01.0040
      

     30.00    30.00     1.00 הדלפ תייצקורטסנוק רוביחל םינגוע ג"ק  19.01.0050
      
בחורב ,מ"מ 2 יבועב ןוולוגמ חפמ תלחזמ     19.01.0060

    260.00   260.00     1.00 מ"ס 07 דע סורפ רטמ   
      
בחורב ,מ"מ 1 יבועב ןוולוגמ חפמ תלחזמ     19.01.0070

    215.00   215.00     1.00 מ"ס 001 דע סורפ רטמ   
      

    175.00   175.00     1.00 מ"מ 8 יבועב ןוולוגמ חמ תלחזמל טלוק שאר 'חי  19.01.0080
      
לכ גוסמ הרוחש הדלפ תייצקורטסנוק תעיבצ     19.01.0090
יתשו  ,333 דוסי עבצ תובכש יתשב אוהש      

  2,250.00 2,250.00     1.00 333 ןוילע ןגמ עבצ תובכש ןוט   
      
לכ גוסמ תנוולוגמ הדלפ תייצקורטסנוק תעיבצ     19.01.0100
תובכש יתשו  רופא לוניגמ תחא הבכשב אוהש      
ךרע הווש וא רובמט לש ןתיא ןוילע ןגמ עבצ      

  1,700.00 1,700.00     1.00 רשואמ ןוט   
      
רובע היצקורטסנוקה תעיבצ ףיעסל תפסות     19.01.0110

  1,000.00 1,000.00     1.00 םידקמ לוח יוקינ ןוט   
      
תוחולב ,הדלפ תייצקורטסנוק לש תוגג יוסיכ     19.01.0120
םיעובצו םינוולוגמ ,מ"מ 55.0 יבועב יזפרט חפ      
5.64 וא מ"מ 83 הבוג ילעב ,רונתב תיתשורח      

     85.00    85.00     1.00 םוטיאה יליפורפ לכ ללוכ ,מ"מ ר"מ   
      
תוחולב ,הדלפ תייצקורטסנוק לש תוריק יוסיכ     19.01.0130
םיעובצו םינוולוגמ ,מ"מ 55.0 יבועב יזפרט חפ      
5.64 וא מ"מ 83 הבוג ילעב ,רונתב תיתשורח      

     95.00    95.00     1.00 םוטיאה יליפורפ לכ ללוכ מ"מ ר"מ   
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גוסמ ,מ"מ 03 יבועב דדובמ לנפב תוגג יוסיכ     19.01.0140
ןוילע חפמ יושעה ,רשואמ ךרע הווש וא ןואגג      
עבצב עובצו ןוולוגמ ,מ"מ 5.0 יבועב ןותחתו      
תקיצי םהיניבו ,ןוקיליס - רטסאילופ      

    305.00   305.00     1.00 .וילאמ הבכ ןטירואילופ ר"מ   
      
גוסמ ,מ"מ 04 יבועב דדובמ לנפב תוגג יוסיכ     19.01.0150
ןוילע חפמ יושעה ,רשואמ ךרע הווש וא ןואגג      
עבצב עובצו ןוולוגמ ,מ"מ 5.0 יבועב ןותחתו      
תקיצי םהיניבו ,ןוקיליס - רטסאילופ      

    315.00   315.00     1.00 .וילאמ הבכ ןטירואילופ ר"מ   
      
גוסמ ,מ"מ 05 יבועב דדובמ לנפב תוגג יוסיכ     19.01.0160
ןוילע חפמ יושעה ,רשואמ ךרע הווש וא ןואגג      
עבצב עובצו ןוולוגמ ,מ"מ 5.0 יבועב ןותחתו      
תקיצי םהיניבו ,ןוקיליס - רטסאילופ      

    325.00   325.00     1.00 .וילאמ הבכ ןטירואילופ ר"מ   
      
גוסמ ,מ"מ 06 יבועב דדובמ לנפב תוגג יוסיכ     19.01.0170
ןוילע חפמ יושעה ,רשואמ ךרע הווש וא ןואגג      
עבצב עובצו ןוולוגמ ,מ"מ 5.0 יבועב ןותחתו      
תקיצי םהיניבו ,ןוקיליס - רטסאילופ      

    335.00   335.00     1.00 .וילאמ הבכ ןטירואילופ ר"מ   
      
טנוברקילופ תוחולב תוריק וא תוגג יוסיכ     19.01.0180
בחורב ,הצחמל םיפוקש וא םיפוקש ,םיירלודומ      
לכ ללוכ ,מ"מ 01 יבועבו מ"ס 06 וא מ"ס 04      

    460.00   460.00     1.00 םוטיאה יליפורפ ר"מ   
      
טנוברקילופ תוחולב תוריק וא תוגג יוסיכ     19.01.0190
בחורב ,הצחמל םיפוקש וא םיפוקש ,םיירלודומ      
יליפורפ לכ ללוכ ,מ"מ 8 יבועבו מ"ס 06       

    440.00   440.00     1.00 םוטיאה ר"מ   
      
טנוברקילופ תוחולב תוריק וא תוגג יוסיכ     19.01.0200
מ"ס 06  בחורב ,םיפוקשו םיאלמ ,םיירלודומ      

    680.00   680.00     1.00 םוטיאה יליפורפ לכ ללוכ ,מ"מ 4 יבועבו ר"מ   
      
,םייתבכש בר טנוברקילופ תוחולב  תוגג יוסיכ     19.01.0210
וא ןולפנד , מ"מ 61 יבועבו מ"ס 06 בחורב      

    700.00   700.00     1.00 םוטיאה יליפורפ לכ ללוכ ,רשואמ ךרע הווש ר"מ   
      
קוריפ ללוכ ,םימייק תירוכסיא תוחול תפלחה     19.01.0220
לש הנקתהו הקפסא ,םימייק תוחול קוליסו      
.רוביחה ירזיבא לכ ללוכ ,םישדח תוחול      

    750.00   750.00     1.00 ןקתוהש שדחה חולה חטש יפל הדידמה ר"מ   
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ש ר ח  ת ו ר ג נ  02 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג נ  10.02 ק ר פ  ת ת       
      
סורפ בחורב ץעמ םייק חור זגרא ץופישו ןוקית     20.01.0010
ץע תוחול תמלשהו תפלחה ללוכ ,מ"ס 06      
םיעצקוהמ ,םישדח תוחולב ,םירסח וא םימוגפ      
הווש וא ,0002 רוזל תובכש שולשב םיעובצו      

    120.00   120.00     1.00 רשואמ ךרע רטמ   
      
תמייק םיפער גג תייצקורטסנוק קוזיחו ןוקית     20.01.0020
ץע יטנמלא תמלשהו תפלחה ללוכ , ץעמ      
ללוכ ,םישדח םיקלחב ,םירסח וא םימוגפ      

  9,000.00 9,000.00     1.00 קפוסש שדחה ץעה חפנ יפל הדידמה .םיקוריפ ק"מ   
      
,ינמזה םנוסחיא ,םייק גג יפער לש ,ריהז קורפ     20.01.0030
ןוקית ירחא שדחמ םתבכרהו םייוקינ      

     40.00    40.00     1.00 גגה תייצקורטסנוק ר"מ   
      
גגב סרח וא ןוטב יפער תמלשה וא/ו תפלחה     20.01.0040

     12.00    12.00     1.00 'חי 01 דע תומכב ,םייק 'חי   
      
גגב סרח וא ןוטב יפער תמלשה וא/ו תפלחה     20.01.0050

     11.00    11.00     1.00 'חי 02 דעו 'חי 01 לעמ תומכב ,םייק 'חי   
      
גגב סרח וא ןוטב יפער תמלשה וא/ו תפלחה     20.01.0060

    130.00   130.00     1.00 'חי 02 לעמ תומכב ,םייק ר"מ   
      
ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש ו  ס ב ג  ת ו צ י ח מ  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
םורק ,מ"ס 52.1 יבועב סבג תוחולמ תוציחמ     22.01.0010
5.7 לש ללוכ בחורב הציחמה לש דצ לכמ דחא      

    155.00   155.00     1.00 עבצל רומג ,לטכפש ללוכ ,מ"ס ר"מ   
      
םורק ,מ"ס 52.1 יבועב סבג תוחולמ תוציחמ     22.01.0020
01 לש ללוכ בחורב הציחמה לש דצ לכמ דחא      

    160.00   160.00     1.00 עבצל רומג ,לטכפש ללוכ ,מ"ס ר"מ   
      
םורק ,מ"ס 52.1 יבועב סבג תוחולמ תוציחמ     22.01.0030
לש ללוכ בחורב הציחמה לש דצ לכמ דחא      

    170.00   170.00     1.00 עבצל רומג ,לטכפש ללוכ ,מ"ס 5.21 ר"מ   
      
יבועב םיעלס רמצ ינורזמב סבג תוציחמ דודיב     22.01.0040
הבכ לכה - ןליתאילופ תעיריב םיפוטע 1"      

     28.00    28.00     1.00 וילאמ ר"מ   
      
יבועב םיעלס רמצ ינורזמב סבג תוציחמ דודיב     22.01.0050
הבכ לכה - ןליתאילופ תעיריב םיפוטע 2"      

     35.00    35.00     1.00 וילאמ ר"מ   
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ןגמ תוניפ רובע סבג תציחמל ריחמ תפסות     22.01.0060
     30.00    30.00     1.00 תוינוציח 'חי   

      
ףסונ םורק רובע ,סבג תציחמל ריחמ תפסות     22.01.0070

     67.00    67.00     1.00 הציחמה לש דצ לכמ מ"מ 5.21 יבועב ר"מ   
      
,מ"ס 5 לש ללוכ יבועב ,םייק ריק לע סבג יופיצ     22.01.0080
היצקורטסנוקו ,מ"מ 5.21 יבועב סבג חול ללוכ      
דודיב ללוכו ריקל תקזוחמ מ"מ 73 יבועב      
1" יבועב םיעלס רמצ ינורזמב סבג תוציחמ      
,וילאמ הבכ לכה - ןליתאילופ תעיריב םיפוטע      

    140.00   140.00     1.00 .ןותחתו ןוילע קרמו לטכפש ללוכ ר"מ   
      
חול ללוכ  ,םייק ריק לע הקבדהב סבג יופיצ     22.01.0090
קרמו לטכפש ללוכ ,מ"מ 5.21 יבועב סבג      

    100.00   100.00     1.00 .ןותחתו ןוילע יטסלא ר"מ   
      
חולב שומיש רובע ,סבג תציחמל ריחמ תפסות     22.01.0100

     19.00    19.00     1.00 )דצ לכמ דחא םורק( םימ דימע - קורי סבג ר"מ   
      
חולב שומיש רובע ,סבג תציחמל ריחמ תפסות     22.01.0110

     24.00    24.00     1.00 )דצ לכמ דחא םורק( שא דימע - דורו סבג ר"מ   
      
בחורב תמייק סבג תציחמב  תלד חתפ תריגס     22.01.0120
לש דצ לכמ דחא סבג חול י"ע ,'מ 2.1 דע      
םיעלס רמצ ינורזמב  דודיב ללוכ ,הציחמה      
לכה - ןליתאילופ תעיריב םיפוטע 2" יבועב      
ץירחה תמיתסו קרמו לטכפש ללוכ, וילאמ הבכ      

    200.00   200.00     1.00 ורושייו סבגה ביבס ר"מ   
      
ןקתמ רובע סבג תציחמל ריחמ תפסות     22.01.0130

    210.00   210.00     1.00 םיזרבו םירויכ תתילתל 'חי   
      
,ןרוא ץע תרגסמ םע ,סקטולצמ הציענ חול     22.01.0140

    185.00   185.00     1.00 הפוקש רוד הקלב העובצ ר"מ   
      
דבל חיטש קבדומ וילעש  דובל ץעמ הציענ חול     22.01.0150

    100.00   100.00     1.00 םעש חול אלל , ןןן גרד שא ןיסח ר"מ   
      
דבל חיטש קבדומ וילעש  דובל ץעמ הציענ חול     22.01.0160

    145.00   145.00     1.00 םעש חול ללוכ , ןןן גרד שא ןיסח ר"מ   
      
ףקיהב ,מ"מ 03*02 תודימב רושא ץע לגרס     22.01.0170
רוד הקלב םיעובצ ,ריקל םיעבוקמ ,הציענ חול      

     57.00    57.00     1.00 הפוקש רטמ   
      
ףקיהב ,מ"מ 03*02 תודימב  ןרוא ץע לגרס     22.01.0180
רוד הקלב םיעובצ ,ריקל םיעבוקמ ,הציענ חול      

     37.00    37.00     1.00 הפוקש רטמ   
קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../091 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':     091 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת  20.22 ק ר פ  ת ת       
      
םיילרנימ םיביס תוחולמ תיטסוקא הרקת     22.02.0010
ללוכ ,מ"מ 51 יבועב , 06*021 וא מ"ס 06*06      
יטנמלא ,התיילתל םישרדנה םיליפורפה לכ      

    155.00   155.00     1.00 רמגה יליפורפו הילתה ר"מ   
      
םיעוקש יצח םייביס תוחולמ תיטסוקא הרקת     22.02.0020
לכ ללוכ ,מ"מ 51 יבועב ,מ"ס 06*06      
יטנמלא ,התיילתל םישרדנה םיליפורפה      

    182.00   182.00     1.00 רמגה יליפורפו הילתה ר"מ   
      
םיילרנימ םיביס תוחולמ תיטסוקא הרקת     22.02.0030
ללוכ ,מ"מ 91 יבועב םיעוקש יצח ,מ"ס 06*06      
יטנמלא ,התיילתל םישרדנה םיליפורפה לכ      

    155.00   155.00     1.00 רמגה יליפורפו הילתה ר"מ   
      
םיילרנימ םיביס תוחולמ תיטסוקא הרקת     22.02.0040
וא ןופוקא תרצות ,מ"מ 02 יבועב ,מ"ס 06*06      
םייטסוקא ןםעיכרע םע  ,רשואמ ךרע הווש      
    A.N=C.A.C  ,09.0 =R.C.N , לכ ללוכ  
יטנמלא ,התיילתל םישרדנה םיליפורפה      

    270.00   270.00     1.00 רמגה יליפורפו הילתה ר"מ   
      
םיילרנימ םיביס תוחולמ תיטסוקא הרקת     22.02.0050
םגד םיעוקש יצח ,מ"מ 02 יבועב ,מ"ס 06*06      
ךרע הווש וא ןופוקא תרצות ,E\42 הפוריא      
,R.C.N םייטסוקא ןםעיכרע םע  ,רשואמ      
    A.N=C.A.C= 09.0 , םיליפורפה לכ ללוכ  
יליפורפו הילתה יטנמלא ,התיילתל םישרדנה      

    350.00   350.00     1.00 רמגה ר"מ   
      
01 בחורב םוינימולא תוחולמ םיספ תרקת     22.02.0060
םישרדנה הילתה יליפורפ לכ ללוכ ,מ"ס      

    260.00   260.00     1.00 תוריקה ךרואל רומיג יליפורפו ר"מ   
      
,םיררוחמ םוינימולא תוחולמ םיספ תרקת     22.02.0070
לכ ללוכ ,מ"מ 8.0 יבועבו  ,מ"ס 04 בחורב      
רומיג יליפורפו םישרדנה הילתה יליפורפ      

    260.00   260.00     1.00 תוריקה ךרואל ר"מ   
      
,רונתב עובצו ןוולוגמ ,ררוחמ חפ ישגמ תרקת     22.02.0080
לכ ללוכ ,מ"מ 8.0 יבועבו  ,מ"ס 04 בחורב      
רומיג יליפורפו םישרדנה הילתה יליפורפ      

    275.00   275.00     1.00 תוריקה ךרואל ר"מ   
      
,רונתב עובצו ןוולוגמ ,ררוחמ חפ ישגמ תרקת     22.02.0090
ללוכ ,מ"מ 8.0 יבועבו  ,מ"ס 06*06 תודימב      
רומיג יליפורפו םישרדנה הילתה יליפורפ לכ      

    280.00   280.00     1.00 תוריקה ךרואל ר"מ   
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../092 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':     092 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,רונתב עובצו ןוולוגמ ,ררוחמ חפ ישגמ תרקת     22.02.0100
ללוכ ,מ"מ 8.0 יבועבו  ,מ"ס 021*06 תודימב      
רומיג יליפורפו םישרדנה הילתה יליפורפ לכ      

    285.00   285.00     1.00 תוריקה ךרואל ר"מ   
      
רמצ ינורזמ תועצמאב תיטסוקא הרקת דודיב     22.02.0110
ןליתאילופ תועיריב םיפוטע ,1" יבועב םיעלס      

     26.00    26.00     1.00 שא ידימע ר"מ   
      
רמצ ינורזמ תועצמאב תיטסוקא הרקת דודיב     22.02.0120
ןליתאילופ תועיריב םיפוטע ,2" יבועב םיעלס      

     34.00    34.00     1.00 שא ידימע ר"מ   
      
,גוס לכמ תיטסטוקא הרקת ריחמל תפסות     22.02.0130
םוינימולאמ  Z+L   יליפורפב שומיש רובע      

     33.00    33.00     1.00 הפקיהב רטמ   
      
תודימב מ"מ 2.1 יבועב ןוולוגמ חפ תלעת     22.02.0140
ימינפה הקלחש ,הרואת ףוגל ,מ"ס 04*51      

    185.00   185.00     1.00 ןבל ןווגב רונתב עובצ רטמ   
      
תודימב מ"מ 2.1 יבועב ןוולוגמ חפ תלעת     22.02.0150
ימינפה הקלחש ,הרואת ףוגל ,מ"ס 04*51      
תאישנל םיילוש םעו ,ןבל ןווגב רונתב עובצ      

    187.00   187.00     1.00 רבול רטמ   
      
תודימב מ"מ 6.0 יבועב ןוולוגמ חפ תלעת     22.02.0160
ימינפה הקלחש ,הרואת ףוגל ,מ"ס 02*71      

    135.00   135.00     1.00 ןבל ןווגב רונתב עובצ רטמ   
      
תודימב מ"מ 8.0 יבועב ןוולוגמ חפ תלעת     22.02.0170
ימינפה הקלחש ,הרואת ףוגל ,מ"ס 02*71      
תאישנל םיילוש םעו ,ןבל ןווגב רונתב עובצ      

    145.00   145.00     1.00 רבול רטמ   
      
תודימב מ"מ 6.0 יבועב ןוולוגמ חפ תלעת     22.02.0180
ימינםה הקלחש ,הרואת ףוגל ,מ"ס 03*71      

    145.00   145.00     1.00 ,ןבל ןווגב רונתב עובצ רטמ   
      
תודימב מ"מ 8.0 יבועב ןוולוגמ חפ תלעת     22.02.0190
ימינפה הקלחש ,הרואת ףוגל ,מ"ס 03*71      
תאישנל םיילוש םעו ,ןבל ןווגב רונתב עובצ      

    165.00   165.00     1.00 רבול רטמ   
      
,הרקתהמ יולת ,מ"ס 05 דע בחורב סבג רוניס     22.02.0200

    225.00   225.00     1.00 תיטסוקא הרקת תיילתל רטמ   
      
ןקתומ ,מ"ס 71 בחורב סקלפרפ םגד רבול     22.02.0210

     50.00    50.00     1.00 הרואת תלעת תיתחתב רטמ   
      
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../093 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':     093 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ןקתומ ,מ"ס 02 בחורב סקלפרפ םגד רבול     22.02.0220
     58.00    58.00     1.00 הרואת תלעת תיתחתב רטמ   

      
ןקתומ ,מ"ס 03 בחורב סקלפרפ םגד רבול     22.02.0230

     65.00    65.00     1.00 הרואת תלעת תיתחתב רטמ   
      
,52.1יבועב סבג חולב ריוא גוזימ תולעת יופיצ     22.02.0240
חטש יפל הדידמה .עבצל הנכהו לטכפש ללוכ      

    185.00   185.00     1.00 סבגה ר"מ   
      
תנקתהל םינקתה ןוכמ לש רושיאו הקידב     22.02.0250
לכ .והשלכ גוסמ השדח תיטסוקא הרקת      
ובשחיי "הנבמ" ותואב ועצובש תורקתה      

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק דחא טלפמוקכ  
      
רוריחב םיררוחמ סבג תוחולמ תיטסוקא הרקת     22.02.0251
002/021 חולה לדוג ,הריחב יפל םגד ףיצר      
םישרדנה םירזיבאו םיקוזיחה לכ ללוכ ,מ"ס      
ררוחמ סבג חולל דוסי ריחמ .תמלשומ הדובעל      

    450.00   450.00     1.00 ר"מ /ח"ש 09 ר"מ   
      
גוסמ "דנורוא" תמגוד רתסנ תוריש חתפ     22.02.0252
תודימב ע"ש וא "A-OVER" םגד "פוטולא"      

    700.00   700.00     1.00 מ"ס 06/06 'חי   
      
י א ת ל  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  30.22 ק ר פ  ת ת       
ם י ת ו ר ש       
      
תלד + תיזחו הציחמ( םיתורש את תדיחי     22.03.0010
31 יבועב םילנפמ 001-08/061-041 תודימב      
הווש וא הפסרט תרצותמ ,לוזריפ תוברל ,מ"מ      

  4,900.00 4,900.00     1.00 'פמוק ינקת תועבצא ןגמ ללוכ ,רשואמ ךרע  
      
001 דע בחורב םיתורש אתל תלד + תיזח     22.03.0020
הווש וא הפסרט תרצותמ ,לוזריפ תוברל ,מ"ס      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק ינקת תועבצא ןגמ ללוכ ,רשואמ ךרע  
      
,ת ו ר ס ה  ,ם י ק ו ר י פ  ,ת ו ס י ר ה  42 ק ר פ       
י ע ק ש ו  'ע ת  ,ם י צ י ר ח  'ת פ ו  ם י ח ת פ  ת צ י ר פ       
      
,ם י פ צ ר מ  ת ו ס י ר ה  10.42 ק ר פ  ת ת       
י ק ל ח ו  ת ו ר ק ת  ,ת ו צ י ח מ  ,ת ו ר י ק  ,ם י ח ט ש מ       
ם י נ ו ש  ן ו ט ב       
      

     72.00    72.00     1.00 מ"ס 01 יבועב ןיוזמ ןוטב יפצרמ תסירה ר"מ  24.01.0010
      

     98.00    98.00     1.00 מ"ס 51 יבועב ןייוזמ ןוטב יפצרמ תסירה ר"מ  24.01.0020
      

    120.00   120.00     1.00 מ"ס 02 יבועב ןייוזמ ןוטב יפצרמ תסירה ר"מ  24.01.0030
      

    155.00   155.00     1.00 מ"ס 52 יבועב ןייוזמ ןוטב יפצרמ תסירה ר"מ  24.01.0040
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../094 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':     094 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

     90.00    90.00     1.00 מ"ס 31 יבועב טילונרג חטשמ תסירה ר"מ  24.01.0050
      

     66.00    66.00     1.00 מ"ס 01 דע יבועב םייונב תוריק תסירה ר"מ  24.01.0060
      

     70.00    70.00     1.00 מ"ס 51 דע יבועב םייונב תוריק תסירה ר"מ  24.01.0070
      

     80.00    80.00     1.00 מ"ס 02 דע יבועב םייונב תוריק תסירה ר"מ  24.01.0080
      

    110.00   110.00     1.00 מ"ס 02 לעמ יבועב םייונב תוריק תסירה ר"מ  24.01.0090
      

    175.00   175.00     1.00 מ"ס 01 דע יבועב  ןייוזמ ןוטב תוריק תסירה ר"מ  24.01.0100
      

    225.00   225.00     1.00 מ"ס 51 דע יבועב  ןייוזמ ןוטב תוריק תסירה ר"מ  24.01.0110
      

    265.00   265.00     1.00 מ"ס 02 דע יבועב  ןייוזמ ןוטב תוריק תסירה ר"מ  24.01.0120
      

    500.00   500.00     1.00 מ"ס 02 לעמ יבועב  ןייוזמ ןוטב תוריק תסירה ר"מ  24.01.0130
      

    250.00   250.00     1.00 מ"ס 51 דע יבועב  ןייוזמ ןוטב תרקת תסירה ר"מ  24.01.0140
      
ןוטב תוקעמו תונותחתו תונוילע תורוק תסירה     24.01.0150

  1,300.00 1,300.00     1.00 םינוש םייבועב ןייוזמ ק"מ   
      
תודוסיו רשקו דוסי תורוק ,דוסי ידומע תסירה     24.01.0160

    950.00   950.00     1.00 םינוש םייבועב ןייוזמ ןוטבמ םירבוע ק"מ   
      
ללוכ ,ןייוזמ ןוטבמ תוגרדמ יכלהמ תסירה     24.01.0170
ישלושמו םיטסדופ ,םיעפושמ םיחטשמ      

  1,250.00 1,250.00     1.00 םינוש םייבועב ,תוגרדמ ק"מ   
      
םיפוחמ ןייוזמ ןוטבמ רדג ריק יעטק תסירה     24.01.0180

    250.00   250.00     1.00 מ"ס 03 דע ללוכ יבועב ןבא ר"מ   
      
,ת ו ר ג נ  י ט נ מ ל א  ק ו ר י פ  20.42 ק ר פ  ת ת       
ם ו י נ מ ו ל א ו  ת ו ר ג ס מ       
      

    130.00   130.00     1.00 ןהש לכ תודימב תיפנכ דח ץע תלד קוריפ 'חי  24.02.0010
      

    165.00   165.00     1.00 ןהש לכ תודימב תיפנכ דח הדלפ תלד קוריפ 'חי  24.02.0020
      
לכ תודימב תיפנכ דח םוינימולא תלד קוריפ     24.02.0030

    130.00   130.00     1.00 ןהש 'חי   
      

    190.00   190.00     1.00 ןהש לכ תודימב תיפנכ וד ץע תלד קוריפ 'חי  24.02.0040
      

    230.00   230.00     1.00 ןהש לכ תודימב תיפנכ וד הדלפ תלד קוריפ 'חי  24.02.0050
      
לכ תודימב תיפנכ וד םוינימולא תלד קוריפ     24.02.0060

    195.00   195.00     1.00 ןהש 'חי   
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../095 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':     095 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

גוסמ םוינימולא וא ץע בנשא וא ןולח קורפ     24.02.0070
    105.00   105.00     1.00 ר"מ 1 דע חטשב והשלכ 'חי   

      
והשלכ גוסמ םוינימולא וא ץע  ןולח קורפ     24.02.0080

    145.00   145.00     1.00 ר"מ 2 דעו ר"מ 1 לעמ חטשב 'חי   
      
והשלכ גוסמ םוינימולא וא ץע  ןולח קורפ     24.02.0090

    210.00   210.00     1.00 ר"מ 2 לעמ חטשב 'חי   
      
1 דע חטשב והשלכ גוסמ הדלפ  ןולח קורפ     24.02.0100

    170.00   170.00     1.00 ר"מ 'חי   
      
1 לעמ חטשב והשלכ גוסמ הדלפ  ןולח קורפ     24.02.0110

    205.00   205.00     1.00 ר"מ 2 דעו ר"מ 'חי   
      
2 לעמ חטשב והשלכ גוסמ הדלפ ןולח קורפ     24.02.0120

    260.00   260.00     1.00 ר"מ 'חי   
      
וניא וחטשש ,והשלכ גוסמ לזרב גרוס קורפ     24.02.0130

    100.00   100.00     1.00 ר"מ 1 לע הלוע 'חי   
      
הלוע וחטשש ,והשלכ גוסמ לזרב גרוס קורפ     24.02.0140

    130.00   130.00     1.00 ר"מ 2 דעו ר"מ 1 לע 'חי   
      
הלוע וחטשש ,והשלכ גוסמ לזרב גרוס קורפ     24.02.0150

    190.00   190.00     1.00 ר"מ 2 לע 'חי   
      
לדוגב קרופש ,םייק גרוס לש שדחמ הנקתה     24.02.0155

    250.00   250.00     1.00 'פמוק אוהש לכ גוסמו אוהש לכ  
      
דע הבוגב והשלכ גוסמ הדלפ הקעמ קוריפ     24.02.0160

     70.00    70.00     1.00 ןוטבב ןגועמ ,מ"ס 031 רטמ   
      
םינותחת וא םינוילע חבטמ תונורא קוריפ     24.02.0170

    100.00   100.00     1.00 .םינוש םיגוסמ ר"מ   
      

    250.00   250.00     1.00 אוהש גוס לכמ םינטובמ םיפוקשמ קוריפ 'חי  24.02.0180
      
והשלכ גוסמ םיקיתו םיליעמ ילתמ קורפ     24.02.0190

     60.00    60.00     1.00 'פמוק והשלכ לדוגבו  
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק התנקתהו תמייק הללצה קוריפ 24.02.0191
      
ם י ר ט י נ ס  ם י נ ק ת מ  ק ו ר פ  30.42 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח ו       
      

    215.00   215.00     1.00 והשלכ גוסמ הלסא קוריפ 'חי  24.03.0010
      

    155.00   155.00     1.00 והשלכ גוסמ חבטמ רויכ וא הצחר רויכ קורפ 'חי  24.03.0020
      

     50.00    50.00     1.00 והשלכ גוסמ החדה לכימ קורפ 'חי  24.03.0030
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../096 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':     096 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

06 דע בחורב והשלכ גוסמ שיש יחטשמ קורפ     24.03.0040
     60.00    60.00     1.00 מ"ס רטמ   

      
     30.00    30.00     1.00 הנתשמל וא החדה לכימל םרזמ קורפ 'חי  24.03.0050

      
    120.00   120.00     1.00 והשלכ גוסמ תדמוע הנתשמ קורפ 'חי  24.03.0060

      
    105.00   105.00     1.00 והשלכ גוסמ היולת הנתשמ קורפ 'חי  24.03.0070

      
    120.00   120.00     1.00 והשלכ גוסמ הנתשמל ךרדמ קורפ רטמ  24.03.0080

      
ללוכ ,אוהש לכ גוסמ תיחרזמ הלסא קורפ     24.03.0090

    210.00   210.00     1.00 'פמוק תרנצה  
      

    195.00   195.00     1.00 וירזיבא לכ לע שא יוביכ ןורא לש ריהז קורפ 'חי  24.03.0100
      

    420.00   420.00     1.00 2" רטוקב שא יוביכ זרב קורפ 'חי  24.03.0110
      

    460.00   460.00     1.00 3" רטוקב שא יוביכ זרב קורפ 'חי  24.03.0120
      

     30.00    30.00     1.00 והשלכ גוסמ הללוס זרב קורפ 'חי  24.03.0130
      
דע רטוקב לזרב תקצימ היולג בויב תרנצ קורפ     24.03.0140

     50.00    50.00     1.00 "4 רטמ   
      
טסבסאמ וא יס.יו.יפמ היולג בויב תרנצ קורפ     24.03.0150

     55.00    55.00     1.00 4" דע רטוקב רטמ   
      
וא יס.יו.יפמ עקרקב הנומט בויב תרנצ קורפ     24.03.0160
הלעתה יולימ ללוכ ,4" דע רטוקב ,טסבסאמ      

     80.00    80.00     1.00 תובכשב רקובמ קודיהב רטמ   
      
וא יס.יו.יפמ עקרקב הנומט בויב תרנצ קורפ     24.03.0170
יולימ ללוכ ,6" דעו 4" לעמ רטוקב ,טסבסאמ      

    110.00   110.00     1.00 תובכשב רקובמ קודיהב הלעתה רטמ   
      
רטוקב םינוש םיגוסמ הדלפמ םימ תרנצ קורפ     24.03.0180

     60.00    60.00     1.00 תוריקב ,הדלפמ 2" דע רטמ   
      
רטוקב םינוש םיגוסמ הדלפמ םימ תרנצ קורפ     24.03.0190

     40.00    40.00     1.00 הפצרב יולימב ,הדלפמ 2" דע רטמ   
      
רטוקב םינוש םיגוסמ הדלפמ םימ תרנצ קורפ     24.03.0200

     30.00    30.00     1.00 היולג הנקתהב ,הדלפמ 2" דע רטמ   
      
רטוקב םינוש םיגוסמ הדלפמ םימ תרנצ קורפ     24.03.0210

     50.00    50.00     1.00 היולג הנקתהב ,הדלפמ 2" לעמ רטמ   
      

     50.00    50.00     1.00 4" רטוקב והשלכ גוסמ רוויא רוניצ קוריפ רטמ  24.03.0220
      
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../097 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':     097 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

לדוגמ ,גוסמ בויבל םייק הרקב את לוטיב     24.03.0230
יולימו תרנצה תמיטא ללוכ אוהש לכ קמועמו      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק הפצהב קדוהמ לוחב אתה  
      
והשלכ לדוגמו גוסמ  םימח םימל םידוד קורפ     24.03.0240
םימה תוכרעממ קותינ ללוכ ,הנבמה ךותב      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק למשחהו  
      
והשלכ לדוגמו גוסמ םימח םימל םידוד קורפ     24.03.0250
םימה תוכרעממ קותינ ללוכ ,םיחוטש תוגגמ      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק למשחהו  
      
לדוגב קיטסלפמ וא חפמ םילבכ תולעת קורפ     24.03.0260

      8.00     8.00     1.00 והשלכ גוסמו והשלכ רטמ   
      

      9.00     9.00     1.00 והשלכ גוסמ תרושקת /למשח ילבכ קורפ רטמ  24.03.0270
      

    220.00   220.00     1.00 'פמוק םילגעמ 61 דע למשח חול קורפו קותינ 24.03.0280
      
דעו םילגעמ 61 לעמ למשח חול קורפו קותינ     24.03.0290

    270.00   270.00     1.00 'פמוק םילגעמ 63  
      

    300.00   300.00     1.00 רפמא 521 דע קפסהב קתנמל דמצמ תידי 'חי  24.03.0300
      

     45.00    45.00     1.00 למשח חולמ רפמא 36 דע ת"מאמ קורפ 'חי  24.03.0310
      

     30.00    30.00     1.00 טאוו 04*2 דע יטנצסרואולפ הרואת ףוג קורפ 'חי  24.03.0320
      

     40.00    40.00     1.00 טאוו 56*2 דע יטנצסרואולפ הרואת ףוג קורפ 'חי  24.03.0330
      
ללוכ ,והשלכ גוסמ רואמ תדוקנ לוטיבו קותינ     24.03.0340

     45.00    45.00     1.00 םרזה קספמ קורפו םיכילומה תאצוה 'קנ   
      
,והשלכ גוסמ ריק רוביח תדוקנ לוטיבו קותינ     24.03.0350

     37.00    37.00     1.00 םרזה קספמ קורפו םיכילומה תאצוה ללוכ 'קנ   
      
םימ םומיח דודל רוביח תדוקנ לוטיבו קותינ     24.03.0360
קורפו םיכילומה תאצוה ללוכ ,והשלכ גוסמ      

     50.00    50.00     1.00 םרזה קספמ 'קנ   
      
וא רדחב םייקה למשחה ןקתמ לכ קורפ     24.03.0370

    400.00   400.00     1.00 'פמוק ר"מ 51 דע חטשב הנבמב  
      
וא רדחב םייקה למשחה ןקתמ לכ קורפ     24.03.0380

    730.00   730.00     1.00 'פמוק ר"מ 05 דעו ר"מ 51 לעמ חטשב הנבמב  
      
וא םלואב םייקה למשחה ןקתמ לכ קורפ     24.03.0390

    950.00   950.00     1.00 'פמוק ר"מ 001 דעו ר"מ 05 לעמ חטשב הנבמב  
      
וא םלואב םייקה למשחה ןקתמ לכ קורפ     24.03.0400

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק ר"מ 002 דעו ר"מ 001 לעמ חטשב הנבמב  
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../098 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':     098 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

דע קחרמל םינוש םירטקב הניג זרב תקתעה     24.03.0410
    450.00   450.00     1.00 'פמוק םימ תנזהל רוביח ללוכ יחכונה ומוקממ 'מ 01  

      
םינוש םילדגב תולטובמ םיננצמ תולעת  קוריפ     24.03.0420

     70.00    70.00     1.00 םינוש םיגוסו רטמ   
      
ינפ לעמ םיטלובה םילטובמ תורוניצ קורפ     24.03.0430
ךומנה סלפמל דע ,אוהש לכ גוסמ ,עקרקה      

    100.00   100.00     1.00 'פמוק רובה תמיתסו ,חטשה ינפל תחתמ מ"ס 01-ב  
      

     50.00    50.00     1.00 הרואת יפוג קוריפ 'חי  24.03.0431
      
ם י פ ו צ י ר  ק ו ר י פ  40.42 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ הקימרק וא וצרט יחיראמ ףוציר קורפ     24.04.0010
לוח עצמ קוליס ללוכ ,והשלכ לדוגבו והשלכ      
אל הז ףיעס( .)טנמצב בצוימ לוח תוברל( םייק      
ריחמ ןהבש ,ףוציר תפלחה תדובעב דדמי      

     46.00    46.00     1.00 )ףוצירה תפלחה ףיעסב לולכ קורפה ר"מ   
      
גוסמ םיקבדומ הקימרק  יחיראמ ףוציר קורפ     24.04.0020
רמוח תרסה ללוכ ,והשלכ לדוגבו והשלכ      
דדמי אל הז ףיעס( .תיתשהמ הקבדהה      
קורפה ריחמ ןהבש ,ףוציר תפלחה תדובעב      

     50.00    50.00     1.00 )ףוצירה תפלחה ףיעסב לולכ ר"מ   
      
גוסמ הקימרק וא וצרט יחיראמ םילופיש קורפ     24.04.0030
הז ףיעס( .טיטה ללוכ ,והשלכ לדוגבו והשלכ      
ריחמ ןהבש ,ףוציר תפלחה תדובעב דדמי אל      

     15.00    15.00     1.00 )ףוצירה תפלחה ףיעסב לולכ קורפה רטמ   
      
תבכש ללוכ אוהש לכ גוסמ הכרדמ ףוציר קורפ     24.04.0040
תפלחה תדובעב דדמי אל הז ףיעס( .לוחה      
תפלחה ףיעסב לולכ קורפה ריחמ ןהבש ,ףוציר      

     35.00    35.00     1.00 )ףוצירה ר"מ   
      
גוסמ ,חטשב םיקוצי וצרט יחטשמ קורפ     24.04.0050

     50.00    50.00     1.00 והשלכ יבועבו והשלכ ר"מ   
      
דוסיה ללוכ םינוש םיגוסמ הפש ינבא קורפ     24.04.0060

     50.00    50.00     1.00 בגהו רטמ   
      
בחורב ,םוקמב קוצי וצרטמ תונולח ינדא קורפ     24.04.0070

     40.00    40.00     1.00 והשלכ יבועבו רטמ   
      
םיגוסמ םיטפט וא ריק יחיטש קוליסו קורפ     24.04.0080

     35.00    35.00     1.00 םינוש ר"מ   
קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../099 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':     099 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ק ת  ת ו צ י ח מ  ק ו ר פ  50.42 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ג ו       
      
לכ יבועבו אוהש לכ גוסמ סבג תוציחמ קורפ     24.05.0010

     45.00    45.00     1.00 תאשונה היצקורטסנוקה יקלח לכ ללוכ ,אוהש ר"מ   
      
ללוכ ,)'וכו ץע ,טקיד ,סבג( תולק תורקת קורפ     24.05.0020

     25.00    25.00     1.00 תאשונה היצקורטסנוקה יקלח לכ ר"מ   
      
יקלח לכ ללוכ ,)תוחייוטמ תותשר( ץיבר קורפ     24.05.0030

     45.00    45.00     1.00 תאשונה היצקורטסנוקה ר"מ   
      
םקוליסו טנמצ-טסבסא תוחול לש ריהז קורפ     24.05.0040
לכה ,טנמצ- טסבסא תנמטהל רשואמ םוקמל      
,טנמצ-טסבסאב לופיטל תונקתה תויחנה יפל      

    500.00   500.00     1.00 הביבסה תנגהל דרשמה תויחנהו ר"מ   
      

      8.00     8.00     1.00 םייק גגמ םיבכור וא ,םיפער קוליסו  קורפ 'חי  24.05.0050
      
תייצקורטסנוק תוברל םיפער גג  קוליסו קורפ     24.05.0060

     75.00    75.00     1.00 םיפערהו םיבכורה לכו ץעה ר"מ   
      
םימייק "הפסרט" תוירלודומ תוציחמ קוריפ     24.05.0061

    250.00   250.00     1.00 לדוג לכב תלדו הציחמ ,תיזח 'חי   
      
קוזיחו דודיב ינורזמו םישגמ תרקת קוריפ     24.05.0062

     75.00    75.00     1.00 שדחמ ר"מ   
      
םימייק "הפסרט" תוירלודומ תוציחמ קוריפ     24.05.0063

    250.00   250.00     1.00 לדוג לכב תלדו הציחמ תיזח 'חי   
      
ת ו ר ס ה  60.42 ק ר פ  ת ת       
      
תלבק דע ,םהינימל תוריקמ םינפ חיט תרסה     24.06.0010

     40.00    40.00     1.00 היקנ ריק תיתשת ר"מ   
      
תלבק דע ,ןהינימל תורקתמ םינפ חיט תרסה     24.06.0020

     48.00    48.00     1.00 היקנ הרקת תיתשת ר"מ   
      
ריק תיתשת תלבק דע קלח ץוח חיט תרסה     24.06.0030

     45.00    45.00     1.00 היקנ ר"מ   
      
תלבק דע ,והשלכ גוסמ ץירפש ץוח חיט תרסה     24.06.0040

     47.00    47.00     1.00 היקנ ריק תיתשת ר"מ   
      
תרסה רובע ץוח חיט תרסהל ריחמ תפסות     24.06.0050

     20.00    20.00     1.00 הצברה תבכש ר"מ   
      
      
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../100 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הקימרק וא הניסרח( תוריק יופיח יחירא תרסה     24.06.0060
תוברל ,םינוש םיגוסמו םינוש םילדגמ )היגוסל      
םידעוימ םניאש תוריקמ ,םינוש יופיח ירזיבא      
ףיעס( היקנ ריק תיתשת תלבק דע ,הסירהל      
,תוריק יופיח תפלחה תדובעב דדמי אל הז      
תפלחה ףיעסב לולכ קורפה ריחמ ןהבש      

     55.00    55.00     1.00 )יופיחה ר"מ   
      
תרסה ללוכ ,הפצרמ .יס.יו.יפ יופיח תרסה     24.06.0070
היקנ תיתשת תלבק דע ,תופצרמהמ קבדה      
יעטק תפלחה תדובעב דדמי אל הז ףיעס(      
לולכ קורפה ריחמ ןהבש ,םימוגפ יס.יו.יפ יופיח      

     22.00    22.00     1.00 )יופיחה ןוקית ףיעסב ר"מ   
      
, קבדה תרסה ללוכ  .יס.יו.יפ ילופיש תרסה     24.06.0080
דדמי אל הז ףיעס( היקנ תיתשת תלבק דע      
,םימוגפ יס.יו.יפ ילופיש יעטק תפלחה תדובעב      
ןוקית ףיעסב לולכ קורפה ריחמ ןהבש      

     14.00    14.00     1.00 )םילופישה רטמ   
      
םיחנומ וא םיקבדומ םיחיטש יופיח תרסה     24.06.0090
לכו ,קבדה תרסה ללוכ ,תופצרמ םינוש םיגוסמ      

     22.00    22.00     1.00 היקנ תיתשת תלבק דע ,םירמוחה ר"מ   
      
ללוכ , םינוש םיגוסמ םיחיטש ילופיש תרסה     24.06.0100
תיתשת תלבק דע ,םירמוחה לכו ,קבדה תרסה      

     14.00    14.00     1.00 היקנ רטמ   
      
שרדנ אל םהבש ,תוריקמ ןמש עבצ תרסה     24.06.0110

     54.00    54.00     1.00 היקנ תיתשת תלבק דע ,ןמש עבצ שודיח ר"מ   
      
ם י צ י ר ח  ם י ח ת פ  ת צ י ר פ  70.42 ק ר פ  ת ת       
ת ו ל ע ת ו       
      
09 דע בחורב תיפנכ דח תלדל חתפ תצירפ     24.07.0010
םייונב תוריקב ,מ"ס 012 דע הבוגבו מ"ס      
דוביע תוברל ,מ"ס 02 וא מ"ס 51 יבועב      

    165.00   165.00     1.00 חיטו ןוטב י"ע חתפה 'חי   
      
081 דע בחורב תיפנכ וד תלדל חתפ תצירפ     24.07.0020
םייונב תוריקב ,מ"ס 012 דע הבוגבו מ"ס      
דוביע תוברל ,מ"ס 02 וא מ"ס 51  יבועב      

    600.00   600.00     1.00 חיטו ןוטב י"ע חתפה 'חי   
      
,ר"מ 1 דע חטשב ןגזמל וא ןולחל חתפ תצירפ     24.07.0030
תוברל ,מ"ס 02  וא מ"ס 51 יבועב יונב ריקב      

    200.00   200.00     1.00 חיטו ןוטב י"ע חתפה דוביע 'חי   
      
2 דעו ר"מ 1 לעמ חטשב ןולחל חתפ תצירפ     24.07.0040
,מ"ס 02 וא מ"ס 51 יבועב יונב ריקב ,ר"מ      

    300.00   300.00     1.00 חיטו ןוטב י"ע חתפה דוביע תוברל 'חי   
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09 דע בחורב תיפנכ דח תלדל חתפ תצירפ     24.07.0050
םייונב תוריקב מ"ס 012 דע הבוגבו מ"ס      
חתפה דוביע תוברל ,מ"ס 01 וא מ"ס 7 יבועב      

    150.00   150.00     1.00 חיטו ןוטב י"ע 'חי   
      
081 דע בחורב תיפנכ וד תלדל חתפ תצירפ     24.07.0060
,מ"ס 01 וא מ"ס 7  יבועב םייונב תוריקב מ"ס      

    500.00   500.00     1.00 חיטו ןוטב י"ע חתפה דוביע תוברל 'חי   
      
,ר"מ 1 דע חטשב ןגזמל וא ןולחל חתפ תצירפ     24.07.0070
תוברל ,מ"ס 01  וא מ"ס 7 יבועב יונב ריקב      

    165.00   165.00     1.00 חיטו ןוטב י"ע חתפה דוביע 'חי   
      
2 דעו ר"מ 1 לעמ חטשב ןולחל חתפ תצירפ     24.07.0080
,מ"ס 01 וא מ"ס 7 יבועב יונב ריקב ,ר"מ      

    250.00   250.00     1.00 חיטו ןוטב י"ע חתפה דוביע תוברל 'חי   
      
09 דע בחורב תיפנכ דח תלדל חתפ תצירפ     24.07.0090
גוסמ הלק הציחמב מ"ס 012 דע הבוגבו מ"ס      

    160.00   160.00     1.00 חתפה דוביע תוברל ,והשלכ 'חי   
      
081 דע בחורב תיפנכ וד תלדל חתפ תצירפ     24.07.0100
הלק הציחמב   ,מ"ס 012 דע הבוגבו מ"ס      

    250.00   250.00     1.00 חתפה דוביע תוברל ,והשלכ גוסמ 'חי   
      
,ר"מ 1 דע חטשב ןגזמל וא ןולחל חתפ תצירפ     24.07.0110
דוביע תוברל ,והשלכ גוסמ הלק הציחמב      

    125.00   125.00     1.00 חתפה 'חי   
      
2 דעו ר"מ 1 לעמ חטשב ןולחל חתפ תצירפ     24.07.0120
דוביע תוברל ,והשלכ גוסמ הלק הציחמב  ,ר"מ      

    155.00   155.00     1.00 חתפה 'חי   
      
תוריקב ר"מ 3.0 דע חטשב םיחתפ תצירפ     24.07.0130
תוברל ,מ"ס 01 דע יבועב םיחייוטמ ןוטב      

    380.00   380.00     1.00 ןוטבב חתפה תרוצ דוביע 'חי   
      
6.0 דעו ר"מ 3.0  לעמ חטשב םיחתפ תצירפ     24.07.0140
,מ"ס 01 דע יבועב םיחייוטמ ןוטב תוריקב ר"מ      

    455.00   455.00     1.00 ןוטבב חתפה תרוצ דוביע תוברל 'חי   
      
0.1 דעו ר"מ 6.0  לעמ חטשב םיחתפ תצירפ     24.07.0150
,מ"ס 01 דע יבועב םיחייוטמ ןוטב תוריקב ר"מ      

    550.00   550.00     1.00 ןוטבב חתפה תרוצ דוביע תוברל 'חי   
      
תוריקב ר"מ 0.1  לעמ חטשב םיחתפ תצירפ     24.07.0160
תוברל ,מ"ס 01 דע יבועב םיחייוטמ ןוטב      

    610.00   610.00     1.00 ןוטבב חתפה תרוצ דוביע ר"מ   
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תוריקב ר"מ 3.0 דע חטשב םיחתפ תצירפ     24.07.0170
תוברל ,מ"ס 02 דע יבועב םיחייוטמ ןוטב      

    510.00   510.00     1.00 ןוטבב חתפה תרוצ דוביע 'חי   
      
6.0 דעו ר"מ 3.0  לעמ חטשב םיחתפ תצירפ     24.07.0180
,מ"ס 02 דע יבועב םיחייוטמ ןוטב תוריקב ר"מ      

    600.00   600.00     1.00 ןוטבב חתפה תרוצ דוביע תוברל 'חי   
      
0.1 דעו ר"מ 6.0  לעמ חטשב םיחתפ תצירפ     24.07.0190
,מ"ס 02 דע יבועב םיחייוטמ ןוטב תוריקב ר"מ      

    750.00   750.00     1.00 ןוטבב חתפה תרוצ דוביע תוברל 'חי   
      
תוריקב ר"מ 0.1  לעמ חטשב םיחתפ תצירפ     24.07.0200
תוברל ,מ"ס 02 דע יבועב םיחייוטמ ןוטב      

    850.00   850.00     1.00 ןוטבב חתפה תרוצ דוביע ר"מ   
      
תוריקב ר"מ 3.0 דע חטשב םיחתפ תצירפ     24.07.0210
תוברל ,מ"ס 03 דע יבועב םיחייוטמ ןוטב      

    710.00   710.00     1.00 ןוטבב חתפה תרוצ דוביע 'חי   
      
6.0 דעו ר"מ 3.0  לעמ חטשב םיחתפ תצירפ     24.07.0220
,מ"ס 03 דע יבועב םיחייוטמ ןוטב תוריקב ר"מ      

    850.00   850.00     1.00 ןוטבב חתפה תרוצ דוביע תוברל 'חי   
      
0.1 דעו ר"מ 6.0  לעמ חטשב םיחתפ תצירפ     24.07.0230
,מ"ס 03 דע יבועב םיחייוטמ ןוטב תוריקב ר"מ      

  1,050.00 1,050.00     1.00 ןוטבב חתפה תרוצ דוביע תוברל 'חי   
      
תוריקב ר"מ 0.1  לעמ חטשב םיחתפ תצירפ     24.07.0240
תוברל ,מ"ס 03 דע יבועב םיחייוטמ ןוטב      

  1,210.00 1,210.00     1.00 ןוטבב חתפה תרוצ דוביע ר"מ   
      
תוריקב ר"מ 0.1  לעמ חטשב םיחתפ תצירפ     24.07.0250
תוברל ,מ"ס 04 דע יבועב םיחייוטמ ןוטב      

  1,800.00 1,800.00     1.00 ןוטבב חתפה תרוצ דוביע ר"מ   
      
וא תוריקב מ"ס 5 דע בחורב םיצירח תחיתפ     24.07.0260
תרנצ תסנכה ךרוצל ,םיחייוטמ ןוטב תורקתב      

    250.00   250.00     1.00 תרנצה תסנכה ירחא טנמלאה ןוקיתו ,היגוסל רטמ   
      
01 דעו מ"ס 5  לעמ בחורב םיצירח תחיתפ     24.07.0270
,םיחייוטמ ןוטב תורקתב וא תוריקב מ"ס      
טנמלאה ןוקיתו ,היגוסל תרנצ תסנכה ךרוצל      

    400.00   400.00     1.00 תרנצה תסנכה ירחא רטמ   
      
,היבוע לכל ןוטב תפצרב הלעת תחיתפ     24.07.0280
רבעמל ,ןויזה ךותיח ללוכ ,אוהש לכ בחורבו      

  1,300.00 1,300.00     1.00 ותומדקל בצמה תרזחהו תיעקרק תת תרנצ ק"מ   
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תוריקב מ"ס 5 דע בחורב םיצירח תחיתפ     24.07.0290
,היגוסל תרנצ תסנכה ךרוצל ,םיחייוטמו םייונב      

     12.00    12.00     1.00 תרנצה תסנכה ירחא טנמלאה ןוקיתו רטמ   
      
01 דעו מ"ס 5  לעמ בחורב םיצירח תחיתפ     24.07.0300
תסנכה ךרוצל ,םיחייוטמו םייונב תוריקב מ"ס      
תסנכה ירחא טנמלאה ןוקיתו ,היגוסל תרנצ      

     15.00    15.00     1.00 תרנצה רטמ   
      
ן י נ ב ב  ב כ ר ו מ  ד ו י צ ו  ט ו ה י ר  03 ק ר פ       
      
ם י ב כ ר ו מ  ד ו י צ ו  ט ו ה י ר  10.03 ק ר פ  ת ת       
ן י נ ב ב       
      
מ"ס 66 בחורב 'ץיוודנס הטלפמ הדובע חטשמ     30.01.0010

    450.00   450.00     1.00 הקיאמרופ הפוצמ מ"ס 6 יבועבו רטמ   
      
,מ"ס 07*06 תודימב תוריגמ םע הדובע ןחלוש     30.01.0020
,)םילגר ללוכ אל הבוגה( מ"ס 81 הבוגבו      

    980.00   980.00     1.00 הקיאמרופ הפוצמ 'חי   
      
041*06 תודימב תוריגמ םע הדובע ןחלוש     30.01.0030
,)םילגר ללוכ אל הבוגה( מ"ס 81 הבוגבו ,מ"ס      

  1,600.00 1,600.00     1.00 הקיאמרופ הפוצמ 'חי   
      
48*05 תודימב ץיוודנסמ ןותחת תוריגמ זגרא     30.01.0040
הבוגב תורגמ יתש םע ,מ"ס 05 הבוגבו ,מ"ס      

  1,800.00 1,800.00     1.00 מ"ס 72 הבוגב תישילש הריגמו א"כ מ"ס 01 'חי   
      
,מ"מ 82 יבועבו מ"ס 82 בחורב ףדמ     30.01.0050

    600.00   600.00     1.00 ריק לע יולת ,גנימרופטסופמ רטמ   
      
,הקיאמרופ הפוצמ ץיוודנסמ התיכ ןורא     30.01.0060
קמוע  ,מ"ס 012 הבוג ,מ"ס 55 בחור תודימב      

  2,400.00 2,400.00     1.00 םיפדמו תחא תלד םע ,מ"ס 06 'חי   
      
,הקיאמרופ הפוצמ ץיוודנסמ ןותחת ןורא     30.01.0070
הבוגו  ,מ"ס 041 בחור ,מ"ס 75 קמוע תודימב      

  6,500.00 6,500.00     1.00 יעצמא ףדמו  תותלד 3 םע ,מ"ס 78 'חי   
      
,הקיאמרופ הפוצמ ץיוודנסמ ןותחת ןורא     30.01.0080
הבוגו  ,מ"ס 06 בחור ,מ"ס 75 קמוע תודימב      

  5,500.00 5,500.00     1.00 יעצמא ףדמו  תותלד 2 םע ,מ"ס 78 'חי   
      
תודימב הקיאמרופ הפוצמ תיביסמ ןוילע ןורא     30.01.0090
,מ"ס 031 הבוגו מ"ס 34 קמוע ,מ"ס 09 בחור      

  3,250.00 3,250.00     1.00 םייעצמא םיפדמ השולשו תותלד יתש םע 'חי   
      
תודימב הקיאמרופ הפוצמ תיביסמ הובג ןורא     30.01.0100
,מ"ס 502 הבוגו מ"ס 34 קמוע ,מ"ס 09 בחור      

  6,500.00 6,500.00     1.00 םייעצמא םיפדמ 5-ו תותלד יתש םע 'חי   
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תודימב הקיאמרופ הפוצמ תיביסמ הובג ןורא     30.01.0110
,מ"ס 502 הבוגו מ"ס 34 קמוע ,מ"ס 06 בחור      

  4,550.00 4,550.00     1.00 םייעצמא םיפדמ 3-ו  תחא תלד םע 'חי   
      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ש א  י ו ב י כ  ד ו י צ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב חפמ יוביכ ןורא לש הנקתהו הקפסא     34.01.0010
ןקתמל וא ריקל ורוביחו ,מ"ס 06*06*03      

    235.00   235.00     1.00 הדמעה 'חי   
      
תודימב חפמ יוביכ ןורא לש הנקתהו הקפסא     34.01.0020
ןקתמל וא ריקל ורוביחו ,מ"ס 08*08*03      

    260.00   260.00     1.00 הדמעה 'חי   
      
תודימב חפמ יוביכ ןורא לש הנקתהו הקפסא     34.01.0030
ןקתמל וא ריקל ורוביחו ,מ"ס 08*021*03      

    400.00   400.00     1.00 הדמעה 'חי   
      
זרב ללוכ ,תינקת שא יוביכ תדמעל דויצ     34.01.0040
2" רטוקב םיקונרז 2  ,ץרוטש םע 2" הפירש      
קנזמ ,ץרוטש דמצמ םע ,א"כ 'מ 15 ךרואבו      
רוניצ םע ןולגלג ,ירודכ זרב םע 2" סוסיר/ןוליס      
םע ףות לע ןקתומ ,'מ 52 ךרואב 4/3" שימג      
4/3" ןוליס קנזמב דייוצמו תבבותסמ עורז      

  2,550.00 2,550.00     1.00 'פמוק לעופו רבוחמ ןקתומ לכה .1" ירודכ זרבו  
      
,לדוגו גוס לכמ םימייק יוביכ יזגרא קורפ     34.01.0050

    100.00   100.00     1.00 .דבלב בתכבו שארמ חקפמה רושיאב 'חי   
      
ללוכ ,2" רטוקב ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     34.01.0060
ןג זרבו החיתפ לגלג ,ןוגיעל ןוטב שוג ,2" ףקז      

  1,600.00 1,600.00     1.00 "3/4. 'חי   
      
ללוכ ,3" רטוקב ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     34.01.0070
לגלגו ,הריבש ןקתמ ,ןוגיעל ןוטב שוג ,3" ףקז      

  3,900.00 3,900.00     1.00 החיתפ 'חי   
      
,4" -ו 3" רטוקב ,שא יוביכ בכרל הקנסה זרב     34.01.0080
רוביח ללוכ ,ץרוטש ידמצמו רזוח לא םע      

  2,450.00 2,450.00     1.00 תושורדה רפעה תודובע לכו  תרנצל 'חי   
      

    110.00   110.00     1.00 'פמוק עורזו ףות ללוכ םייק ןולגלג קורפ 34.01.0090
      
,'מ 52 ךרואב 4/3" שימג רוניצ םע ןולגלג     34.01.0100
דייוצמו תבבותסמ עורז םע ףות לע ןקתומ      

    460.00   460.00     1.00 1" ירודכ זרבו 4/3" ןוליס קנזמב 'חי   
      

     65.00    65.00     1.00 ץרוטש + 1" רטוקב ישומיש בר קנזמ 'חי  34.01.0110
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מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת
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דף מס':     105 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    130.00   130.00     1.00 ץרוטש + 2" רטוקב ישומיש בר קנזמ 'חי  34.01.0120
      

    275.00   275.00     1.00 2" רטוקב סוסיר ןוליס קנזמ 'חי  34.01.0130
      
םע 'מ 51 ךרואב 2" רטוקב רטסאילופ קונרז     34.01.0140

    220.00   220.00     1.00 ץרוטש ידמצמ 'חי   
      
זרבל תינוציח הגרבה םע 2" רטוקב ץרוטש     34.01.0150

     30.00    30.00     1.00 שא יוביכ 'חי   
      
זרבל תינוציח הגרבה םע 3" רטוקב ץרוטש     34.01.0160

     60.00    60.00     1.00 שא יוביכ 'חי   
      

     35.00    35.00     1.00 תימינפ הגרבה םע 1" רטוקב ץרוטש 'חי  34.01.0170
      

     40.00    40.00     1.00 תימינפ הגרבה םע 2" רטוקב ץרוטש 'חי  34.01.0180
      

     60.00    60.00     1.00 תימינפ הגרבה םע 3" רטוקב ץרוטש 'חי  34.01.0190
      
וד ,3" - ו 2" הפירש זרבל החיתפ לגלג     34.01.0200

     95.00    95.00     1.00 מ"ס 02 לדוגב ינקית ישומיש 'חי   
      

    400.00   400.00     1.00 3" רטוקב רגס ץרוטש הפיכ 'חי  34.01.0210
      

     75.00    75.00     1.00 2" - 3" ץרוטש חתפמ 'חי  34.01.0220
      

     47.00    47.00     1.00 ירודכ 1" ריהמ זרב 'חי  34.01.0230
      

    140.00   140.00     1.00 ירודכ 2" ריהמ זרב 'חי  34.01.0240
      

    100.00   100.00     1.00 2" -ל 1"-מ רטוק ריבעמ 'חי  34.01.0250
      

    140.00   140.00     1.00 2" -ל 3"-מ רטוק ריבעמ 'חי  34.01.0260
      
הקבא ג"ק 1 לקשמב ,לטלטימ יוביכ ףטמ     34.01.0270

    130.00   130.00     1.00 השבי 'חי   
      
הקבא ג"ק 2 לקשמב ,לטלטימ יוביכ ףטמ     34.01.0280

    165.00   165.00     1.00 השבי 'חי   
      
הקבא ג"ק 3 לקשמב ,לטלטימ יוביכ ףטמ     34.01.0290

    230.00   230.00     1.00 השבי 'חי   
      
הקבא ג"ק 61 לקשמב ,לטלטימ יוביכ ףטמ     34.01.0300

    295.00   295.00     1.00 השבי 'חי   
      
הקבא ג"ק 21 לקשמב ,לטלטימ יוביכ ףטמ     34.01.0310

    455.00   455.00     1.00 השבי 'חי   
      
השבי הקבאב יוביכל םילגלג לע שא יוביכ ףטמ     34.01.0320

  3,000.00 3,000.00     1.00 ג"ק 05 'חי   
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  3,300.00 3,300.00     1.00 ג"ק 05 ףצקב יוביכל םילגלג לע שא יוביכ ףטמ 'חי  34.01.0330
      

     50.00    50.00     1.00 ןושיטפ+ םוריח חתפמל אספוק 'חי  34.01.0340
      

     50.00    50.00     1.00 אוהש לכ גוסמ לטלטימ ףטמל הלתמ 'חי  34.01.0350
      
ת ר נ צ  ת ו ד ו ב ע  20.43 ק ר פ  ת ת       
      
םירזיבאה לכ ללוכ ,3" םימ וקל רוביח     34.02.0010

    115.00   115.00     1.00 תושורדה תודובעהו 'חי   
      
םירזיבאה לכ ללוכ ,4" םימ וקל רוביח     34.02.0020

    400.00   400.00     1.00 תושורדה תודובעהו 'חי   
      

    115.00   115.00     1.00 םיידגנ םינגואו ןגוא םע 1" רזוח לא םותסש 'חי  34.02.0030
      

    250.00   250.00     1.00 םיידגנ םינגואו ןגוא םע 2" רזוח לא םותסש 'חי  34.02.0040
      

    910.00   910.00     1.00 םיידגנ םינגואו ןגוא םע 3" רזוח לא םותסש 'חי  34.02.0050
      
ללוכ ,םודא העובצ , 'ב גרד תנוולוגמ 1" תרנצ     34.02.0060

    100.00   100.00     1.00 םירזיבאה לכ רטמ   
      
ללוכ ,םודא העובצ , 'ב גרד תנוולוגמ 2" תרנצ     34.02.0070

    140.00   140.00     1.00 םירזיבאה לכ רטמ   
      
ללוכ ,םודא העובצ , 'ב גרד תנוולוגמ 3" תרנצ     34.02.0080

    210.00   210.00     1.00 םירזיבאה לכ רטמ   
      
ללוכ ,5.1" רטוקב 04 לאוידקס תנוולוגמ תרנצ     34.02.0090

    210.00   210.00     1.00 תיטמוטוא יוביכ תכרעמל ,העיבצ רטמ   
      
ללוכ ,2" רטוקב 04 לאוידקס תנוולוגמ תרנצ     34.02.0100

    250.00   250.00     1.00 תיטמוטוא יוביכ תכרעמל ,העיבצ רטמ   
      
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  30.43 ק ר פ  ת ת       
י ט מ ו ט ו א  י ו ב י כ ו       
      
תורשפא םע ,הרקב ירוזא ינשל שא תזכר     34.03.0010
הלעפה תועש 27 -ל םורח רבצמ ללוכ ,הבחרה      
םיעגמ ,םיצנצנל תואיצי ,יטמוטוא ןעטמו      
ןרצי י"ע השרומ ןלבק י"ע תנקתומ ,םישבי      

  2,300.00 2,300.00     1.00 תכרעמה 'חי   
      
תורשפא םע ,הרקב ירוזא 4-ל שא תזכר     34.03.0020
הלעפה תועש 27 -ל םורח רבצמ ללוכ ,הבחרה      
םיעגמ ,םיצנצנל תואיצי ,יטמוטוא ןעטמו      
ןרצי י"ע השרומ ןלבק י"ע תנקתומ ,םישבי      

  3,500.00 3,500.00     1.00 תכרעמה 'חי   
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תורשפא םע ,הרקב ירוזא 8-ל שא תזכר     34.03.0030
הלעפה תועש 27 -ל םורח רבצמ ללוכ ,הבחרה      
םיעגמ ,םיצנצנל תואיצי ,יטמוטוא ןעטמו      
ןרצי י"ע השרומ ןלבק י"ע תנקתומ ,םישבי      

  5,750.00 5,750.00     1.00 תכרעמה 'חי   
      
תורשפא םע ,הרקב ירוזא  61-ל שא תזכר     34.03.0040
הלעפה תועש 27 -ל םורח רבצמ ללוכ ,הבחרה      
םיעגמ ,םיצנצנל תואיצי ,יטמוטוא ןעטמו      
ןרצי י"ע השרומ ןלבק י"ע תנקתומ ,םישבי      

  8,000.00 8,000.00     1.00 תכרעמה 'חי   
      
ןלבק י"ע ןקתומ ,םירוזא ינשמ הרקב חול     34.03.0050

  1,150.00 1,150.00     1.00 תכרעמה ןרצי י"ע השרומ 'חי   
      
ןלבק י"ע ןקתומ ,םירוזא 4-מ הרקב חול     34.03.0060

  1,500.00 1,500.00     1.00 תכרעמה ןרצי י"ע השרומ 'חי   
      
ןלבק י"ע ןקתומ ,םירוזא 8-מ הרקב חול     34.03.0070

  1,850.00 1,850.00     1.00 תכרעמה ןרצי י"ע השרומ 'חי   
      
ןלבק י"ע ןקתומ ,םירוזא 61-מ ינשמ הרקב חול     34.03.0080

  2,300.00 2,300.00     1.00 תכרעמה ןרצי י"ע השרומ 'חי   
      

    130.00   130.00     1.00 HA2.7 , V21 ,תנעטנ הללוס תפלחה 'חי  34.03.0090
      

    220.00   220.00     1.00 HA51, V21 ,תנעטנ הללוס תפלחה 'חי  34.03.0100
      
שא תזכרל םיאתמ ,הקעזאל םירסממ סיטרכ     34.03.0110

    400.00   400.00     1.00 תמייק 'חי   
      
תולקת יוויחל הקעזאל םירסממ סיטרכ     34.03.0120

    465.00   465.00     1.00 תמייק שא תזכרל םיאתמ ,רבצמ תניעטלו 'חי   
      
שא תזכרל םיאתמ ,ינשמ חול תלעפה סיטרכ     34.03.0130

    520.00   520.00     1.00 תמייק 'חי   
      
שא תזכרל םיאתמ ,יטמוטוא יוביכ סיטרכ     34.03.0140

    700.00   700.00     1.00 תמייק 'חי   
      
שא תזכרל םיאתמ ,םירפוצ תבחרה סיטרכ     34.03.0150

    920.00   920.00     1.00 תמייק 'חי   
      
םיאתמ ,ןשע תונולח תחיתפל חוויד סיטרכ     34.03.0160

    520.00   520.00     1.00 תמייק שא תזכרל 'חי   
      
םיאתמ ,םירלקנירפס יוביכל NI הסינכ סיטרכ     34.03.0170

    350.00   350.00     1.00 תמייק שא תזכרל 'חי   
      
,ריואה גוזימ ינקתמ לש יטמוטוא יוביכל סיטרכ     34.03.0180

    460.00   460.00     1.00 תמייק שא תזכרל םיאתמ 'חי   
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שא תזכרל םיאתמ ,קותינ לילס תלעפה סיטרכ     34.03.0190
    700.00   700.00     1.00 תמייק 'חי   

      
יוביכו יוליג תכרעמל הנכות ןוכדעו הלעפה     34.03.0200

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק תמייק  
      
םוח וא, יטפוא וא ,היצזינוי סופיטמ ןשע יאלג     34.03.0220

    270.00   270.00     1.00 הליגר תכרעמל 'חי   
      

  1,050.00 1,050.00     1.00 ריוא גוזימ תולעתל ןשע יאלג 'חי  34.03.0230
      
ןוראב םתנקתה רובע םיאלג ריחמל תפסות     34.03.0240
לש הנוילעה ןפודב חתפ ךותיח ללוכ ,למשח      

     50.00    50.00     1.00 ןוראה 'חי   
      

    335.00   335.00     1.00 סיסב ללוכ ,יגולנא יתבותכ היצזינוי ןשע יאלג 'חי  34.03.0250
      
רובע והשלכ גוסמ יאלג ריחמל תפסות     34.03.0260

     90.00    90.00     1.00 הרקתב םתעקשה 'חי   
      
,מ"ס 02*01 לדוגב רוא טלופ יס.יו.יפמ טלש     34.03.0270

     30.00    30.00     1.00 ףרועה דוקיפ ןקת יפל 'חי   
      
,מ"ס 03*51 לדוגב רוא טלופ יס.יו.יפמ טלש     34.03.0280

     60.00    60.00     1.00 ףרועה דוקיפ ןקת יפל 'חי   
      

    270.00   270.00     1.00 תיגולאנא תכרעמל יתבותכ הערתה רפוצ 'חי  34.03.0290
      

    140.00   140.00     1.00 תימינפ הנקתהל שא תקעזא רפוצ 'חי  34.03.0300
      
ריקב ועוקיש ללוכ ,יגולאנא בתוכמ די ןצחל     34.03.0320

    335.00   335.00     1.00 והשלכ לכ גוסמ 'חי   
      
,הקעזא תכרעמל קוחרמ לוטיב/הלעפה לנפ     34.03.0330

    520.00   520.00     1.00 היומס וא היולג הנקתהב 'חי   
      

    235.00   235.00     1.00 ימינפ רפוצל ץנצנ 'חי  34.03.0340
      

    460.00   460.00     1.00 םיימינפ םירבצמ ללוכ  ,תינוציח הנקתהל רפוצ 'חי  34.03.0350
      

    370.00   370.00     1.00 ץנצנ םע רפוצ 'חי  34.03.0360
      

    460.00   460.00     1.00 םימ ןגומ שא ןצחל 'חי  34.03.0370
      

    140.00   140.00     1.00 ימינפ שא הקעזא ןצחל 'חי  34.03.0380
      

    100.00   100.00     1.00 יאלגל ןמיס תירונ 'חי  34.03.0390
      
תטלקומ העדוה םע ,יטמוטוא ינופלט ןגייח     34.03.0400

    580.00   580.00     1.00 ןופלט וק רקובמ ,םייונמ השימחל תחא הבורצ 'חי   
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תובותכ 721 דע תיגולאנא תבתוכמ שא תזכר     34.03.0410
 10,300.00 10,300.00     1.00 2 קלח 0221 י"ת יפל 'חי   

      
שא יוביכו יוליג תכרעמל םינקתה ןוכמ תקידב     34.03.0420

    850.00   850.00     1.00 םיאלג 01 דע הליכמה 'חי   
      
לכ רובע םינקתה ןוכמ תקידבל םולשת תפסות     34.03.0430

     48.00    48.00     1.00 ףסונ יאלג 'חי   
      
למשח ןוראל זגב תיטמוטוא יוביכ תכרעמ     34.03.0440
,םיאלג גוז ,MF-002 ג"ק 3 לכימ ללוכ,      
רבוחמ לכה ,תינידי הלעפה תורשפא ,דיאונלוס      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומו  
      
למשח ןוראל זגב תיטמוטוא יוביכ תכרעמ     34.03.0450
,םיאלג גוז ,MF-002 ג"ק 5.4 לכימ ללוכ,      
רבוחמ לכה ,תינידי הלעפה תורשפא ,דיאונלוס      

  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומו  
      
למשח ןוראל זגב תיטמוטוא יוביכ תכרעמ     34.03.0460
,םיאלג גוז ,MF-002 ג"ק 6 לכימ ללוכ,      
רבוחמ לכה ,תינידי הלעפה תורשפא ,דיאונלוס      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומו  
      
למשח ןוראל זגב תיטמוטוא יוביכ תכרעמ     34.03.0470
,םיאלג גוז ,MF-002 ג"ק 9 לכימ ללוכ,      
רבוחמ לכה ,תינידי הלעפה תורשפא ,דיאונלוס      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומו  
      
למשח ןוראל זגב תיטמוטוא יוביכ תכרעמ     34.03.0480
,םיאלג גוז ,MF-002 ג"ק  21לכימ ללוכ,      
רבוחמ לכה ,תינידי הלעפה תורשפא ,דיאונלוס      

 14,000.00 14,000.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומו  
      
למשח ןוראל זגב תיטמוטוא יוביכ תכרעמ     34.03.0490
,םיאלג גוז ,MF-002 ג"ק 02 לכימ ללוכ,      
רבוחמ לכה ,תינידי הלעפה תורשפא ,דיאונלוס      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומו  
      
גוז ללוכ  ,MF-002 ג"ק 3 לקשמב דבלב לכימ     34.03.0500
שומישל ןכומו רבוחמ לכה ,דיאונלוס ,םיאלג      

  1,200.00 1,200.00     1.00 רוזיפ יריחנו תרנצ ללוכ אל( 'חי   
      
ללוכ  ,MF-002 ג"ק 5.4 לקשמב דבלב לכימ     34.03.0510
ןכומו רבוחמ לכה ,דיאונלוס ,םיאלג גוז      

  1,500.00 1,500.00     1.00 רוזיפ יריחנו תרנצ ללוכ אל( שומישל 'חי   
      
גוז ללוכ  ,MF-002 ג"ק 9 לקשמב דבלב לכימ     34.03.0520
שומישל ןכומו רבוחמ לכה ,דיאונלוס ,םיאלג      

  2,800.00 2,800.00     1.00 רוזיפ יריחנו תרנצ ללוכ אל( 'חי   
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ילמשח ץפנ גוסמ הלעפה שאר תפלחה     34.03.0530
    410.00   410.00     1.00 למשח חולב יטמוטוא הפטמל 'חי   

      
רשואמ ךרע הווש וא ,MF-002 גוסמ זג יולימ     34.03.0540

    410.00   410.00     1.00 למשח תוחולב זגב יוביכ תכרעמ לכימב ג"ק   
      

    260.00   260.00     1.00 שא יוביכ תכרעמל והשלכ גוסמ ריחנ תפלחה 'חי  34.03.0550
      

    210.00   210.00     1.00 בוהצ עבצב יוביכל הלעפה וצחל תפלחה 'חי  34.03.0560
      

    325.00   325.00     1.00 "לעפוה זגב יוביכ" בותיכב הרונ תפלחה 'חי  34.03.0570
      
,ר"ממ 8.0*2  םומינימ ,טווחמ םודא ינקת לבכ     34.03.0580

      6.00     6.00     1.00 ןשע יוליג תכרעמ רובע רטמ   
      
,ר"ממ 8.0*4  םומינימ ,טווחמ םודא ינקת לבכ     34.03.0590

      9.00     9.00     1.00 ןשע יוליג תכרעמ רובע רטמ   
      
,ר"ממ 8.0*8  םומינימ ,טווחמ םודא ינקת לבכ     34.03.0600

     14.00    14.00     1.00 ןשע יוליג תכרעמ רובע רטמ   
      
,ר"ממ  1*2 םומינימ ,טווחמ םודא ינקת לבכ     34.03.0610

     19.00    19.00     1.00 ןשע יוליג תכרעמ רובע רטמ   
      

      9.00     9.00     1.00 ר"ממ 5.0*61 הקעזא תכרעמל דוקיפ לבכ רטמ  34.03.0620
      

      7.00     7.00     1.00 ר"ממ 5.0*21 הקעזא תכרעמל דוקיפ לבכ רטמ  34.03.0630
      

      5.00     5.00     1.00 ר"ממ 5.0*8 הקעזא תכרעמל דוקיפ לבכ רטמ  34.03.0640
      

      4.00     4.00     1.00 ר"ממ 5.0*6 הקעזא תכרעמל דוקיפ לבכ רטמ  34.03.0650
      

      3.00     3.00     1.00 ר"ממ 5.0*4 הקעזא תכרעמל דוקיפ לבכ רטמ  34.03.0660
      

      4.00     4.00     1.00 ר"ממ 8.0*2 הקעזא תכרעמל דוקיפ לבכ רטמ  34.03.0670
      
,ר"ממ 0.1*2 הקעזא תכרעמל דוקיפ לבכ     34.03.0680

      6.00     6.00     1.00 ץוח יאנתל םיאתמ רטמ   
      
,ר"ממ 9.0*2 01* הקעזא תכרעמל דוקיפ לבכ     34.03.0690

     33.00    33.00     1.00 אשונ הדלפ לבכ ללוכ ,ץוח יאנתל םיאתמ רטמ   
      
,ר"ממ 9.0*2 02* הקעזא תכרעמל דוקיפ לבכ     34.03.0700

     46.00    46.00     1.00 אשונ הדלפ לבכ ללוכ ,ץוח יאנתל םיאתמ רטמ   
      
,ר"ממ 0.1*2 הקעזא תכרעמל דוקיפ לבכ     34.03.0710

     26.00    26.00     1.00 אשונ הדלפ לבכ ללוכ ,ץוח יאנתל םיאתמ רטמ   
      
2 ,םיקבח 4 ללוכה הדלפ לבכל ןחתומ טס     34.03.0720

    140.00   140.00     1.00 'פמוק ןחתומו ,לבכ יקדהמ ,ריקל םינגוע  
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:ןוגכ ,ןשע יוליג תכרעמב םינוש םירזיבא קורפ     34.03.0730
ללוכ ,ןומיס תרונמ ,רפוצ ,הקעזא ןתחל ,יאלג      

     70.00    70.00     1.00 הדוקנה לוטיב 'חי   
      
ש א  ד ג נ  ם י ר ב ע מ  ם ו ט י א  40.43 ק ר פ  ת ת       
ה ר י ע ב  י ב כ ע מ  ם י ר מ ו ח ב  ה ע י ב צ ו       
      
)םייתעש ךשמל בוכיע( שא רבעמ דגנ םוטיא     34.04.0010
ריקב 2" דע רטוקב יטסלפ רוניצ לש רבעמב      

    180.00   180.00     1.00 'פמוק בחור לכב ןוטבב וא םיקולב  
      
)םייתעש ךשמל בוכיע( שא רבעמ דגנ םוטיא     34.04.0020
דעו 2" לעמ רטוקב יטסלפ רוניצ לש רבעמב      
םוטיאה .בחור לכב ןוטבב וא םיקולב ריקב 4"      
רוניצה ףקיהב חפנתמ רלוק תועצמאב השעי      
גוסמ חפות רמוחו רבעמה לש דחא דצב      

    230.00   230.00     1.00 'פמוק 503ICL, ינשה ודיצב - רשואמ ךרע הושו וא  
      
)םייתעש ךשמל בוכיע( שא רבעמ דגנ םוטיא     34.04.0030
ריקב 6"  רטוקב יטסלפ רוניצ לש רבעמב      
השעי םוטיאה .בחור לכב ןוטבב וא םיקולב      
דצב רוניצה ףקיהב חפנתמ רלוק תועצמאב      
,503ICL גוסמ חפות רמוחו רבעמה לש דחא      

    270.00   270.00     1.00 'פמוק ינשה ודיצב - רשואמ ךרע הושו וא  
      
)םייתעש ךשמל בוכיע( שא רבעמ דגנ םוטיא     34.04.0040
ריקב 8"  רטוקב יטסלפ רוניצ לש רבעמב      
תועצמאב השעי םוטיאה .ןוטבב וא םיקולב      
לש דחא דצב רוניצה ףקיהב חפנתמ רלוק      
הושו וא ,503ICL גוסמ חפות רמוחו רבעמה      

    320.00   320.00     1.00 'פמוק ינשה ודיצב - רשואמ ךרע  
      
)םייתעש ךשמל בוכיע( שא רבעמ דגנ םוטיא     34.04.0050
ריקב 2" דע רטוקב יטסלפ רוניצ לש רבעמב      
השעי םוטיאה .שא ןיסח דורו ימורק וד סבג      
תריציו ריקל רוניצה ןיב חוורמה םוטיא י"ע      
ךרע הושו וא ,503ICL גוסמ רמוחב רתכ      

    190.00   190.00     1.00 'פמוק ריקה ידיצ ינשמ - רשואמ  
      
)םייתעש ךשמל בוכיע( שא רבעמ דגנ םוטיא     34.04.0060
סבג ריקב 4" רטוקב יטסלפ רוניצ לש רבעמב      
י"ע השעי םוטיאה .שא ןיסח דורו ימורק וד      
רתכ תריציוריקל רוניצה ןיב חוורמה םוטיא      
- רשואמ ךרע הושו וא ,503ICL גוסמ רמוחב      

    255.00   255.00     1.00 'פמוק ריקה ידיצ ינשמ  
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)םייתעש ךשמל בוכיע( שא רבעמ דגנ םוטיא     34.04.0070
סבג ריקב 6" רטוקב יטסלפ רוניצ לש רבעמב      
י"ע השעי םוטיאה .שא ןיסח דורו ימורק וד      
רתכ תריציו ריקל רוניצה ןיב חוורמה םוטיא      
- רשואמ ךרע הושו וא ,503ICL גוסמ רמוחב      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק ריקה ידיצ ינשמ  
      
)םייתעש ךשמל בוכיע( שא רבעמ דגנ םוטיא     34.04.0080
סבג ריקב 8" רטוקב יטסלפ רוניצ לש רבעמב      
י"ע השעי םוטיאה .שא ןיסח דורו ימורק וד      
רתכ תריציו ריקל רוניצה ןיב חוורמה םוטיא      
- רשואמ ךרע הושו וא ,503ICL גוסמ רמוחב      

    480.00   480.00     1.00 'פמוק ריקה ידיצ ינשמ  
      
)םייתעש ךשמל בוכיע( שא רבעמ דגנ םוטיא     34.04.0090
דע רטוקב תשוחנ וא הדלפ רוניצ לש רבעמב      
וד סבג ריקב ,ימרט דודיב תפיטע אלל 2"      
םוטיא י"ע השעי םוטיאה .שא ןיסח דורו ימורק      
רמוחב רתכ תריציוריקל רוניצה ןיב חוורמה      
ינשמ - רשואמ ךרע הושו וא ,503ICL גוסמ      

    165.00   165.00     1.00 'פמוק ריקה ידיצ  
      
)םייתעש ךשמל בוכיע( שא רבעמ דגנ םוטיא     34.04.0100
4" רטוקב תשוחנ וא הדלפ רוניצ לש רבעמב      
ימורק וד סבג ריקב ,ימרט דודיב תפיטע אלל      
םוטיא י"ע השעי םוטיאה .שא ןיסח דורו      
רמוחב רתכ תריציו ריקל רוניצה ןיב חוורמה      
ינשמ - רשואמ ךרע הושו וא ,503ICL גוסמ      

    190.00   190.00     1.00 'פמוק ריקה ידיצ  
      
)םייתעש ךשמל בוכיע( שא רבעמ דגנ םוטיא     34.04.0110
6" רטוקב תשוחנ וא הדלפ רוניצ לש רבעמב      
ימורק וד סבג ריקב ,ימרט דודיב תפיטע אלל      
םוטיא י"ע השעי םוטיאה .שא ןיסח דורו      
רמוחב רתכ תריציו ריקל רוניצה ןיב חוורמה      
ינשמ - רשואמ ךרע הושו וא ,503ICL גוסמ      

    210.00   210.00     1.00 'פמוק ריקה ידיצ  
      
)םייתעש ךשמל בוכיע( שא רבעמ דגנ םוטיא     34.04.0120
8" רטוקב תשוחנ וא הדלפ רוניצ לש רבעמב      
ימורק וד סבג ריקב ,ימרט דודיב תפיטע אלל      
םוטיא י"ע השעי םוטיאה .שא ןיסח דורו      
רמוחב רתכ תריציו ריקל רוניצה ןיב חוורמה      
ינשמ - רשואמ ךרע הושו וא ,503ICL גוסמ      

    260.00   260.00     1.00 'פמוק ריקה ידיצ  
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)םייתעש ךשמל בוכיע( שא רבעמ דגנ םוטיא     34.04.0130
דע רטוקב תשוחנ וא הדלפ רוניצ לש רבעמב      
וא םיקולב ריקב ,ימרט דודיב תפיטע םע 2"      
םוטיא י"ע השעי םוטיאה .בחור לכב ןוטב      
רמוחב רתכ תריציו ריקל רוניצה ןיב חוורמה      
ינשמ - רשואמ ךרע הושו וא ,503ICL גוסמ      

    190.00   190.00     1.00 'פמוק ריקה ידיצ  
      
)םייתעש ךשמל בוכיע( שא רבעמ דגנ םוטיא     34.04.0140
4" רטוקב תשוחנ וא הדלפ רוניצ לש רבעמב      
ןוטב וא םיקולב ריקב ,ימרט דודיב תפיטע םע      
חוורמה םוטיא י"ע השעי םוטיאה .בחור לכב      
גוסמ רמוחב רתכ תריציו ריקל רוניצה ןיב      
    503ICL, ידיצ ינשמ - רשואמ ךרע הושו וא  

    220.00   220.00     1.00 'פמוק ריקה  
      
)םייתעש ךשמל בוכיע( שא רבעמ דגנ םוטיא     34.04.0150
6" רטוקב תשוחנ וא הדלפ רוניצ לש רבעמב      
ןוטב וא םיקולב ריקב ,ימרט דודיב תפיטע םע      
חוורמה םוטיא י"ע השעי םוטיאה .בחור לכב      
גוסמ רמוחב רתכ תריציו ריקל רוניצה ןיב      
    503ICL, ידיצ ינשמ - רשואמ ךרע הושו וא  

    270.00   270.00     1.00 'פמוק ריקה  
      
)םייתעש ךשמל בוכיע( שא רבעמ דגנ םוטיא     34.04.0160
8" רטוקב תשוחנ וא הדלפ רוניצ לש רבעמב      
ןוטב וא םיקולב ריקב ,ימרט דודיב תפיטע םע      
חוורמה םוטיא י"ע השעי םוטיאה .בחור לכב      
גוסמ רמוחב רתכ תריציו ריקל רוניצה ןיב      
    503ICL, ידיצ ינשמ - רשואמ ךרע הושו וא  

    300.00   300.00     1.00 'פמוק ריקה  
      
)םייתעש ךשמל בוכיע( שא רבעמ דגנ םוטיא     34.04.0170
רטוק לכב תשוחנ וא הדלפ רוניצ לש רבעמב      
לכב ןוטב תפצרב ,ימרט דודיב תפיטע אלל      
םיעלס רמצ םושיי י"ע השעי םוטיאה .יבוע      
וילעו ,2" יבועב ק"מ/ג"ק 061 יבחרמ לקשמב      
תרבח לש027B גוסמ ידועיי קיטסמ תחירמ      

    530.00   530.00     1.00 'פמוק ERIFILLUN רשואמ ךרע הווש וא  
      
)םייתעש ךשמל בוכיע( שא רבעמ דגנ םוטיא     34.04.0180
רטוק לכב תשוחנ וא הדלפ רוניצ לש רבעמב      
לכב ןוטב תפצרב ,ימרט דודיב תפיטע םע      
םיעלס רמצ םושיי י"ע השעי םוטיאה .יבוע      
וילעו  ,2" יבועב ק"מ/ג"ק 061 יבחרמ לקשמב      
תרבח לש 027B גוסמ ידועיי קיטסמ תחירמ      
    ERIFILLUN ףקיהב ,רשואמ ךרע הווש וא  
גוסמ קיטסמ םשויי רוניצה לש ימרטה דודיבה      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק 503ICL, 1" יבועב  
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)םייתעש ךשמל בוכיע( שא רבעמ דגנ םוטיא     34.04.0190
תפצרב 4" דע רטוקב יטסלפ רוניצ לש רבעמב      
ידועי רלוק י"ע השעי םוטיאה .יבוע לכב ןוטב      

    210.00   210.00     1.00 'פמוק .רשואמ ךרע הווש וא ITS תרבח לש  
      
)םייתעש ךשמל בוכיע( שא רבעמ דגנ םוטיא     34.04.0200
תפצרב6" רטוקב יטסלפ רוניצ לש רבעמב      
ידועי רלוק י"ע השעי םוטיאה .יבוע לכב ןוטב      

    270.00   270.00     1.00 'פמוק .רשואמ ךרע הווש וא ITS תרבח לש  
      
)םייתעש ךשמל בוכיע( שא רבעמ דגנ םוטיא     34.04.0210
תפצרב 8" רטוקב יטסלפ רוניצ לש רבעמב      
ידועי רלוק י"ע השעי םוטיאה .יבוע לכב ןוטב      

    325.00   325.00     1.00 'פמוק .רשואמ ךרע הווש וא ITS תרבח לש  
      
)םייתעש ךשמל בוכיע( שא רבעמ דגנ םוטיא     34.04.0220
לכב שא ריקב למשח ילבכ תלעת לש רבעמב      
השעי םוטיאה .יבוע לכב ןוטב תפצרב וא  יבוע      
106 יבחרמ לקשמב םיעלס רמצ םושיי י"ע      
קיטסמ תחירמ וילעו  ,2" יבועב ק"מ/ג"ק      
וא ERIFILLUN תרבח לש 027B גוסמ ידועיי      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .רשואמ ךרע הווש  
      
)םייתעש ךשמל בוכיע( שא רבעמ דגנ םוטיא     34.04.0230
ןורא לעמ למשח ילבכ תלעת לש רבעמב      
םיעלס רמצ םושיי י"ע השעי םוטיאה .למשח      
וילעו  ,2" יבועב ק"מ/ג"ק 061 יבחרמ לקשמב      
תרבח לש 027B גוסמ ידועיי קיטסמ תחירמ      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק ERIFILLUN רשואמ ךרע הווש וא.  
      
דימע רמוחב ,מ"ס 05 ךרואל למשח ילבכ יופיצ     34.04.0240
רבעמ ידיצ ינשמ וא ,למשח תונורא לעמ שא      
תועצמאב ,תורקית/תופצר וא שא תוריק      
תרבח לש 027B גוסמ ידועיי קיטסמ      

    330.00   330.00     1.00 'פמוק LUNERIFIL רשואמ ךרע הווש וא.  
      
םילדגבו םינוש םיגוסמ תכתמ יליפורפ תעיבצ     34.04.0250
,םייתעש ךשמל הריעב בכעמ עבצב םינוש      
ךרע הווש וא ,"9452 דראג ליטס" גוסמ      
קולרמא" יסקופיא דוסי תבכש ללוכ ,רשואמ      
לש ללוכ יבועב ,רשואמ ךרע הווש וא "400      
לכב לעופב עובצ חטש יפל הדידמה .מ"מ 5.2      

    810.00   810.00     1.00 ליפורפה לש םיעובצה וינפ ר"מ   
      
םילדגבו םינוש םיגוסמ תכתמ יליפורפ תעיבצ     34.04.0260
,םייתעש ךשמל הריעב בכעמ עבצב םינוש      
ךרע הווש וא ,"9452 דראג ליטס" גוסמ      
קולרמא" יסקופיא דוסי תבכש ללוכ ,רשואמ      
לש ללוכ יבועב ,רשואמ ךרע הווש וא "400      
לעופב עובצ חטש יפל הדידמה .מ"מ 53.1      

    460.00   460.00     1.00 ליפורפה לש םיעובצה וינפ לכב ר"מ   
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םילדגבו םינוש םיגוסמ תכתמ יליפורפ תעיבצ     34.04.0270
גוסמ ,העש ךשמל הריעב בכעמ עבצב םינוש      
    "606S ERIFILLUN", רשואמ ךרע הווש וא  
םיאתמ דוסי תבכש ללוכ ,APFN רשואמ      
יפל הדידמה .מ"מ 1 לש ללוכ יבועב ,רשואמו      
לש םיעובצה וינפ לכב לעופב עובצ חטש      

    390.00   390.00     1.00 ליפורפה ר"מ   
      
םילדגבו םינוש םיגוסמ תכתמ יליפורפ תעיבצ     34.04.0280
גוסמ ,העש ךשמל הריעב בכעמ עבצב םינוש      
    "606S ERIFILLUN", רשואמ ךרע הווש וא  
םיאתמ דוסי תבכש ללוכ ,APFN רשואמ      
הדידמה .מ"מ 55.3 לש ללוכ יבועב ,רשואמו      
לש םיעובצה וינפ לכב לעופב עובצ חטש יפל      

    980.00   980.00     1.00 ליפורפה ר"מ   
      

    350.00   350.00     1.00 העיבצ ינפל לוח יוקינ ר"מ  34.04.0290
      
,יצחו העש ךשמל הריעב בכעמ רמוח תזתה     34.04.0300
ללוכ ,ץע וא הדלפ תיצקורטסנוק יבג לע      
לש תוניקת רושיאו ,הנגה ייוסיכ ,םימוגיפ      
עובצ חטש יפל הדידמה .תכמסומ הדבעמ      
.ליפורפה לש םיעובצה וינפ לכב לעופב      
הינפ לכב לעופב זתומ חטש יפל הדידמה      

    300.00   300.00     1.00 היצקורטסנוקה לש םיזתומה ר"מ   
      
ם י ר ל ק נ י ר פ ס  ת כ ר ע מ  50.43 ק ר פ  ת ת       
      
םירלקנירפס תכרעמ לש הנקתהו ןונכת     34.05.0010
ןוכמ רושיא ללוכ ,6951 י"ת-ל םאתהב      
תרקת םע ללחב ,הנקתהלו ןונכתל םינקתה      

     82.00    82.00     1.00 .ללחה לדוגב תולת אלל ,הפושח ןוטב ר"מ   
      
םירלקנירפס תכרעמ לש הנקתהו ןונכת     34.05.0020
ןוכמ רושיא ללוכ ,6951 י"ת-ל םאתהב      
תרקת םע ללחב ,הנקתהלו ןונכתל םינקתה      
לדוגבו הרקתה גוסב תולת אלל תיטסוקא      
ןיב ללחב שרדנכ םיזתמ תנקתה ללוכ ,ללחה      
הרקתב םייביטרוקד םיזתמו תורקתה      

     92.00    92.00     1.00 תיטסוקאה ר"מ   
      
TNEDNEP/THGIRPU גוסמ רלקנירפס     34.05.0030
,TPN,   2/1 2/1 ריחנ ,העוב ,הליגר הבוגת      
    6.5=K   75, הלעפה 'פמט  
תמגודכ ,סויזלצ תולעמ 281,141,39,97,86      
ךרע הווש וא CLARTNE תרצות BG םגד      

     59.00    59.00     1.00 רשואמ 'חי   
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TNEDNEP/THGIRPU גוסמ רלקנירפס     34.05.0040
,TPN , 4/3 23/71 ריחנ ,העוב ,הליגר הבוגת      
    1.8=K   141,001,47,86  הלעפה 'פמט,  
תרצות A םגד תמגודכ ,סויזלצ תולעמ      

     65.00    65.00     1.00 רשואמ ךרע הווש וא LARTNEC 'חי   
      
רומיג ,העוב LLAWEDIS גוסמ רלקנירפס     34.05.0050
'פמט   TPN , 2/1, 6.5=K 2/1 ריחנ ,זילפ      
,סויזלצ תולעמ ,281 141,39,97,86,  הלעפה      
הווש וא LARTNEC תרצות BG םגד תמגודכ      

     70.00    70.00     1.00 רשואמ ךרע 'חי   
      
רומיג ,העוב LLAWEDIS גוסמ רלקנירפס     34.05.0060
'פמט   TPN , 2/1, 6.5=K 2/1 ריחנ ,זילפ      
תמגודכ ,סויזלצ תולעמ 141,001,47  הלעפה      
ךרע הווש וא LARTNEC תרצות H םגד      

     75.00    75.00     1.00 רשואמ 'חי   
      
LLAWEDIS LACITREV גוסמ רלקנירפס     34.05.0070
,TPN , 2/1 2/1 ריחנ ,זילפ רומיג ,העוב      
    6.5=K   141 ,39 ,97 ,86 75,  הלעפה 'פמט  
תרצות NJ םגד תמגודכ ,סויזלצ תולעמ      

     82.00    82.00     1.00 רשואמ ךרע הווש וא EBOLG 'חי   
      
LLAWEDIS LACITREV גוסמ רלקנירפס     34.05.0080
,TPN , 2/1 2/1 ריחנ ,זילפ רומיג ,העוב      
    6.5=K   141 ,39 ,97 ,86 75,  הלעפה 'פמט  
תרצות NJ םגד תמגודכ ,סויזלצ תולעמ      
    EBOLG רשואמ ךרע הווש וא,  

     92.00    92.00     1.00 QUICK RESPONSE 'חי   
      
רומיג ,העוב LLAWEDIS  גוסמ רלקנירפס     34.05.0090
'פמט   TPN , 2/1, 6.5=K 2/1 ריחנ ,זילפ      
,סויזלצ תולעמ 121 ,39 ,97 86,   הלעפה      
וא LARTNEC תרצות RQ-BG םגד תמגודכ      

     80.00    80.00     1.00 ESNOPSER KCIUQ ,רשואמ ךרע הווש 'חי   
      
DRAZAH THGIL     רלקנירפס     34.05.0100
    ORIFICE EXTENDED COVERAGE,  
TPN , 4/3 ,8=K 23/71 ריחנ ,םורכ רומיג      
תמגודכ ,סויזלצ תולעמ 86 75,  הלעפה 'פמט      
הווש וא LARTNEC תרצות RQ02-BG םגד      
EGRAL , ESNOPSER ,רשואמ ךרע      

    105.00   105.00     1.00 QUICK 'חי   
      
DRAZAH THGIL     רלקנירפס     34.05.0110
    ORIFICE EXTENDED COVERAGE,  
TPN , 4/3, 6.5=K 2/1 ריחנ ,םורכ רומיג      
תמגודכ ,סויזלצ תולעמ 86 39,  הלעפה 'פמט      
הווש וא LARTNEC תרצות CE-BG םגד      

     98.00    98.00     1.00 ESNOPSER KCIUQ ,רשואמ ךרע 'חי   
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רומיג רובע והשלכ גוסמ רלקנירפסל תפסות     34.05.0120
      6.00     6.00     1.00 הנבל הטזורו ןבל 'חי   

      
רומיג רובע והשלכ גוסמ רלקנירפסל תפסות     34.05.0130

      5.00     5.00     1.00 רלקנירפסה ןויפיאב שרדנ אל רבדה םא ,םורכ 'חי   
      
העוקש 2/1" רלקנירפסל החוטש םורכ תטזור     34.05.0140

     15.00    15.00     1.00 תכמנומ הרקתב 'חי   
      
,רפת אלל 04 לוידקס ,םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     34.05.0150
,היומס וא היולג הנקתהב 2/1" רטוקב       

     65.00    65.00     1.00 םילתמו םיחפס ללוכ ,תוגרבהב םירבוחמ רטמ   
      
,רפת אלל 04 לוידקס ,םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     34.05.0160
םירבוחמ ,היומס וא היולג הנקתהב 1" רטוקב      

     96.00    96.00     1.00 םילתמו םיחפס ללוכ ,תוגרבהב רטמ   
      
,רפת אלל 04 לוידקס ,םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     34.05.0170
,היומס וא היולג הנקתהב -1 4/1" רטוקב       
םירוביח תועצמאב וא תוגרבהב םירבוחמ      
םיחפס ללוכ ,PUKCIUQ גוסמ םיריהמ      

    105.00   105.00     1.00 םילתמו רטמ   
      
,רפת אלל 04 לוידקס ,םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     34.05.0180
,היומס וא היולג הנקתהב -1 2/1" רטוקב       
םירוביח תועצמאב וא תוגרבהב םירבוחמ      
םיחפס ללוכ ,PUKCIUQ גוסמ םיריהמ      

    110.00   110.00     1.00 םילתמו רטמ   
      
,רפת אלל 04 לוידקס ,םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     34.05.0190
םירבוחמ ,היומס וא היולג הנקתהב 2" רטוקב       
גוסמ םיריהמ םירוביח תועצמאב וא תוגרבהב      

    136.00   136.00     1.00 םילתמו םיחפס ללוכ ,PUKCIUQ רטמ   
      
,רפת אלל 04 לוידקס ,םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     34.05.0200
םירבוחמ ,היומס וא היולג הנקתהב 3" רטוקב       
גוסמ םיריהמ םירוביח תועצמאב וא תוגרבהב      

    166.00   166.00     1.00 םיחפס ללוכ אל ךא םילתמ ללוכ ,PUKCIUQ רטמ   
      
,רפת אלל 04 לוידקס ,םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     34.05.0210
םירבוחמ ,היומס וא היולג הנקתהב 4" רטוקב       
גוסמ םיריהמ םירוביח תועצמאב וא תוגרבהב      

    186.00   186.00     1.00 םיחפס ללוכ אל ךא םילתמ ללוכ ,PUKCIUQ רטמ   
      
,רפת אלל 04 לוידקס ,םירוחש הדלפ תורוניצ     34.05.0220
,היומס וא היולג הנקתהב 1" רטוקב ,םיעובצ      

     82.00    82.00     1.00 םילתמו םיחפס ללוכ ,תוגרבהב םירבוחמ רטמ   
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,רפת אלל 04 לוידקס ,םירוחש הדלפ תורוניצ     34.05.0230
וא היולג הנקתהב 4/1-1" רטוקב ,םיעובצ      
תועצמאב וא תוגרבהב םירבוחמ ,היומס      
ללוכ ,PUKCIUQ גוסמ םיריהמ םירוביח      

     89.00    89.00     1.00 םילתמו םיחפס רטמ   
      
,רפת אלל 04 לוידקס ,םירוחש הדלפ תורוניצ     34.05.0240
וא היולג הנקתהב 2/1-1"   רטוקב ,םיעובצ      
תועצמאב וא תוגרבהב םירבוחמ ,היומס      
ללוכ ,PUKCIUQ גוסמ םיריהמ םירוביח      

     93.00    93.00     1.00 םילתמו םיחפס רטמ   
      
,רפת אלל 04 לוידקס ,םירוחש הדלפ תורוניצ     34.05.0250
,היומס וא היולג הנקתהב 2" רטוקב ,םיעובצ      
םירוביח תועצמאב וא תוגרבהב םירבוחמ      
םיחפס ללוכ ,PUKCIUQ גוסמ םיריהמ      

    115.00   115.00     1.00 םילתמו רטמ   
      
,רפת אלל 04 לוידקס ,םירוחש הדלפ תורוניצ     34.05.0260
,היומס וא היולג הנקתהב 3" רטוקב ,םיעובצ      
םירוביח תועצמאב וא תוגרבהב םירבוחמ      
אל ךא םילתמ ללוכ ,PUKCIUQ גוסמ םיריהמ      

    140.00   140.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
,רפת אלל 04 לוידקס ,םירוחש הדלפ תורוניצ     34.05.0270
,היומס וא היולג הנקתהב 4" רטוקב ,םיעובצ      
םירוביח תועצמאב וא תוגרבהב םירבוחמ      
אל ךא םילתמ ללוכ ,PUKCIUQ גוסמ םיריהמ      

    160.00   160.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
,רפת םע 01 לוידקס , םירוחש הדלפ תורוניצ     34.05.0280
וא היולג הנקתהב 4/1-1" רטוקב ,םיעובצ      
םיריהמ םירבחמב םירבוחמ ,היומס      

     82.00    82.00     1.00 םילתמו םיחפס ללוכ , PUKCIUQ רטמ   
      
,רפת םע 01 לוידקס , םירוחש הדלפ תורוניצ     34.05.0290
וא היולג הנקתהב 2/1-1" רטוקב ,םיעובצ      
םיריהמ םירבחמב םירבוחמ ,היומס      

     92.00    92.00     1.00 םילתמו םיחפס ללוכ , PUKCIUQ רטמ   
      
,רפת םע 01 לוידקס , םירוחש הדלפ תורוניצ     34.05.0300
,היומס וא היולג הנקתהב 2" רטוקב ,םיעובצ      
, PUKCIUQ םיריהמ םירבחמב םירבוחמ      

    105.00   105.00     1.00 םילתמו םיחפס ללוכ רטמ   
      
,רפת םע 01 לוידקס , םירוחש הדלפ תורוניצ     34.05.0310
,היומס וא היולג הנקתהב 3" רטוקב ,םיעובצ      
, PUKCIUQ םיריהמ םירבחמב םירבוחמ      

    122.00   122.00     1.00 םיחפס ללוכ אל ךא ,םילתמ ללוכ רטמ   
      
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../119 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':     119 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,רפת םע 01 לוידקס , םירוחש הדלפ תורוניצ     34.05.0320
,היומס וא היולג הנקתהב 4" רטוקב ,םיעובצ      
, PUKCIUQ םיריהמ םירבחמב םירבוחמ      

    132.00   132.00     1.00 םיחפס ללוכ אל ךא ,םילתמ ללוכ רטמ   
      
,רפת םע 01 לוידקס , םירוחש הדלפ תורוניצ     34.05.0330
,היומס וא היולג הנקתהב 6" רטוקב ,םיעובצ      
, PUKCIUQ םיריהמ םירבחמב םירבוחמ      

    162.00   162.00     1.00 םיחפס ללוכ אל ךא ,םילתמ ללוכ רטמ   
      
,רפת םע 01 לוידקס , םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     34.05.0340
,היומס וא היולג הנקתהב 4/1-1" רטוקב ,      
, PUKCIUQ םיריהמ םירבחמב םירבוחמ      

     95.00    95.00     1.00 םילתמו םיחפס ללוכ רטמ   
      
,רפת םע 01 לוידקס , םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     34.05.0350
וא היולג הנקתהב 2/1-1" רטוקב ,םיעובצ      
םיריהמ םירבחמב םירבוחמ ,היומס      

    106.00   106.00     1.00 םילתמו םיחפס ללוכ , PUKCIUQ רטמ   
      
,רפת םע 01 לוידקס , םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     34.05.0360
,היומס וא היולג הנקתהב 2" רטוקב ,םיעובצ      
, PUKCIUQ םיריהמ םירבחמב םירבוחמ      

    122.00   122.00     1.00 םילתמו םיחפס ללוכ רטמ   
      
,רפת םע 01 לוידקס , םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     34.05.0370
,היומס וא היולג הנקתהב 3" רטוקב ,םיעובצ      
, PUKCIUQ םיריהמ םירבחמב םירבוחמ      

    138.00   138.00     1.00 םיחפס ללוכ אל ךא ,םילתמ ללוכ רטמ   
      
,רפת םע 01 לוידקס , םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     34.05.0380
,היומס וא היולג הנקתהב 4" רטוקב ,םיעובצ      
, PUKCIUQ םיריהמ םירבחמב םירבוחמ      

    152.00   152.00     1.00 םיחפס ללוכ אל ךא ,םילתמ ללוכ רטמ   
      
,רפת םע 01 לוידקס , םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     34.05.0390
,היומס וא היולג הנקתהב 6" רטוקב ,םיעובצ      
, PUKCIUQ םיריהמ םירבחמב םירבוחמ      

    184.00   184.00     1.00 םיחפס ללוכ אל ךא ,םילתמ ללוכ רטמ   
      
,והשלכ גוסמ הדלפ רוניצל ריחמ תפסות     34.05.0400
ותעיבצ רובע 1"  דע רטוקב ,והשלכ רומיגבו      
וא תורבא תמגוד P-CPA שא יוביכ תוכרעמל      
הדלפ ירגרגב יטקינ ללוכ ,רשואמ ךרע הווש      
ןווגב רטסאילופ תקבאב יופיצ,5.2AS תגרדל      

      8.00     8.00     1.00 ןורקימ 06 יבועב ,LAR-0003 םודא רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../120 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':     120 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,והשלכ גוסמ הדלפ רוניצל ריחמ תפסות     34.05.0410
רובע 4/1-1"  דע רטוקב ,והשלכ רומיגבו      
תמגוד P-CPA שא יוביכ תוכרעמל ותעיבצ      
יטקינ ללוכ ,רשואמ ךרע הווש וא תורבא      
תקבאב יופיצ,5.2AS תגרדל הדלפ ירגרגב      
06 יבועב ,LAR-0003 םודא ןווגב רטסאילופ      

     10.00    10.00     1.00 ןורקימ רטמ   
      
,והשלכ גוסמ הדלפ רוניצל ריחמ תפסות     34.05.0420
רובע 2/1-1"  דע רטוקב ,והשלכ רומיגבו      
תמגוד P-CPA שא יוביכ תוכרעמל ותעיבצ      
יטקינ ללוכ ,רשואמ ךרע הווש וא תורבא      
תקבאב יופיצ,5.2AS תגרדל הדלפ ירגרגב      
06 יבועב ,LAR-0003 םודא ןווגב רטסאילופ      

     11.00    11.00     1.00 ןורקימ רטמ   
      
,והשלכ גוסמ הדלפ רוניצל ריחמ תפסות     34.05.0430
ותעיבצ רובע 2"  דע רטוקב ,והשלכ רומיגבו      
וא תורבא תמגוד P-CPA שא יוביכ תוכרעמל      
הדלפ ירגרגב יטקינ ללוכ ,רשואמ ךרע הווש      
ןווגב רטסאילופ תקבאב יופיצ,5.2AS תגרדל      

     13.00    13.00     1.00 ןורקימ 06 יבועב ,LAR-0003 םודא רטמ   
      
,והשלכ גוסמ הדלפ רוניצל ריחמ תפסות     34.05.0440
ותעיבצ רובע 3"  דע רטוקב ,והשלכ רומיגבו      
וא תורבא תמגוד P-CPA שא יוביכ תוכרעמל      
הדלפ ירגרגב יטקינ ללוכ ,רשואמ ךרע הווש      
ןווגב רטסאילופ תקבאב יופיצ,5.2AS תגרדל      

     23.00    23.00     1.00 ןורקימ 06 יבועב ,LAR-0003 םודא רטמ   
      
ירבעמ ,תויופעתסה ,תויווז( תרנצ ירזיבא     34.05.0450
ללוכ אל ,PUKCIUQ גוסמ )ינכמ T ,רטוק      

    113.00   113.00     1.00 3" רטוקב תרנצ רובע ,לק רבחמ 'חי   
      
ירבעמ ,תויופעתסה ,תויווז( תרנצ ירזיבא     34.05.0460
ללוכ אל ,PUKCIUQ גוסמ )ינכמ T ,רטוק      

    122.00   122.00     1.00 4" רטוקב תרנצ רובע ,לק רבחמ 'חי   
      
ירבעמ ,תויופעתסה ,תויווז( תרנצ ירזיבא     34.05.0470
ללוכ אל ,PUKCIUQ גוסמ )ינכמ T ,רטוק      

    278.00   278.00     1.00 6" רטוקב תרנצ רובע ,לק רבחמ 'חי   
      

     80.00    80.00     1.00 3" רטוקב PUKCIUQ לק רבחמ 'חי  34.05.0480
      

     98.00    98.00     1.00 4" רטוקב PUKCIUQ לק רבחמ 'חי  34.05.0490
      

    168.00   168.00     1.00 6" רטוקב PUKCIUQ לק רבחמ 'חי  34.05.0500
      
      
      
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../121 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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12/02/2017
דף מס':     121 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םירלקנירפס תכרעמל MF/LU הקעזא זרב     34.05.0510
,םירטמונמ ינש ,םוליב את ללוכ ,3" רטוקב      
,םימ עונמ םע הקעזא ןומעפ ,2" זוקינ זרב      
הבכרהל םישרדנה םיביכרמה רתי לכו םינגוא      
וא LARTNEC תרצות תמגודכ ,תמלשומ      

  5,750.00 5,750.00     1.00 'פמוק רשואמ ךרע הווש  
      
םירלקנירפס תכרעמל MF/LU הקעזא זרב     34.05.0520
,םירטמונמ ינש ,םוליב את ללוכ ,4" רטוקב      
,םימ עונמ םע הקעזא ןומעפ ,2" זוקינ זרב      
הבכרהל םישרדנה םיביכרמה רתי לכו םינגוא      
וא LARTNEC תרצות תמגודכ ,תמלשומ      

  6,950.00 6,950.00     1.00 'פמוק רשואמ ךרע הווש  
      
םירלקנירפס תכרעמל MF/LU הקעזא זרב     34.05.0530
,םירטמונמ ינש ,םוליב את ללוכ ,6" רטוקב      
,םימ עונמ םע הקעזא ןומעפ ,2" זוקינ זרב      
הבכרהל םישרדנה םיביכרמה רתי לכו םינגוא      
וא LARTNEC תרצות תמגודכ ,תמלשומ      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק רשואמ ךרע הווש  
      
MF/LU   42-CDV )HCTIWS( המירז קספמ     34.05.0540
    WOLF     םגד תמגודכ F-RSV תרצות  
    RETTOP לע ןקתומ ,רשואמ ךרע הווש וא  

    645.00   645.00     1.00 3" רטוקב תרנצ 'חי   
      
MF/LU   42-CDV )HCTIWS( המירז קספמ     34.05.0550
    WOLF     םגד תמגודכ F-RSV תרצות  
    RETTOP לע ןקתומ ,רשואמ ךרע הווש וא  

    660.00   660.00     1.00 4" רטוקב תרנצ 'חי   
      
MF/LU   42-CDV )HCTIWS( המירז קספמ     34.05.0560
    WOLF     םגד תמגודכ F-RSV תרצות  
    RETTOP לע ןקתומ ,רשואמ ךרע הווש וא  

    695.00   695.00     1.00 6" רטוקב תרנצ 'חי   
      
MF/LU   42-CDV )HCTIWS( המירז קספמ     34.05.0570
    WOLF     םגד תמגודכ FS-RSV  תרצות  
    RETTOP לע ןקתומ ,רשואמ ךרע הווש וא  

    635.00   635.00     1.00 2/1-1" רטוקב תרנצ 'חי   
      
MF/LU   42-CDV )HCTIWS( המירז קספמ     34.05.0580
    WOLF     םגד תמגודכ FS-RSV  תרצות  
    RETTOP לע ןקתומ ,רשואמ ךרע הווש וא  

    640.00   640.00     1.00 2" רטוקב תרנצ 'חי   
      
בצמ קספמ םע הזנורבמ  MF/LU  רפרפ ףוגמ     34.05.0590
תרצות  20SCS-BB  םגד תמגודכ      
    EEKUAWLIM רטוקב ,רשואמ ךרע הווש וא  

    560.00   560.00     1.00 "1 'חי   
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../122 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':     122 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

בצמ קספמ םע הזנורבמ  MF/LU  רפרפ ףוגמ     34.05.0600
תרצות  20SCS-BB  םגד תמגודכ      
    EEKUAWLIM רטוקב ,רשואמ ךרע הווש וא  

    590.00   590.00     1.00 "1-1/4 'חי   
      
בצמ קספמ םע הזנורבמ  MF/LU  רפרפ ףוגמ     34.05.0610
תרצות  20SCS-BB םגד תמגודכ      
    EEKUAWLIM רטוקב ,רשואמ ךרע הווש וא  

    700.00   700.00     1.00 "1-1/2 'חי   
      
בצמ קספמ םע הזנורבמ  MF/LU  רפרפ ףוגמ     34.05.0620
תרצות  20SCS-BB  םגד תמגודכ      
    EEKUAWLIM רטוקב ,רשואמ ךרע הווש וא  

    930.00   930.00     1.00 "2 'חי   
      
תמגודכ הקיצי לזרבמ MF/LU  רפרפ ףוגמ     34.05.0630
הווש וא LARTNEC תרצות ,WG-VFB םגד      

  1,300.00 1,300.00     1.00 3" רטוקב ,רשואמ ךרע 'חי   
      
תמגודכ הקיצי לזרבמ MF/LU  רפרפ ףוגמ     34.05.0640
הווש וא LARTNEC תרצות ,WG-VFB םגד      

  1,500.00 1,500.00     1.00 4" רטוקב ,רשואמ ךרע 'חי   
      
תמגודכ הקיצי לזרבמ MF/LU  רפרפ ףוגמ     34.05.0650
הווש וא LARTNEC תרצות ,WG-VFB םגד      

  1,700.00 1,700.00     1.00 6" רטוקב ,רשואמ ךרע 'חי   
      
תמגודכ MF/LU בצמ קספמ םע  ירודכ ףוגמ     34.05.0660
רטוקב ,רשואמ ךרע הווש וא םואילא תרצות      

    780.00   780.00     1.00 "1 'חי   
      
תמגודכ MF/LU בצמ קספמ םע  ירודכ ףוגמ     34.05.0670
רטוקב ,רשואמ ךרע הווש וא םואילא תרצות      

    860.00   860.00     1.00 "1-1/4 'חי   
      
תמגודכ MF/LU בצמ קספמ םע  ירודכ ףוגמ     34.05.0680
רטוקב ,רשואמ ךרע הווש וא םואילא תרצות      

  1,040.00 1,040.00     1.00 "1-1/2 'חי   
      
תמגודכ MF/LU בצמ קספמ םע  ירודכ ףוגמ     34.05.0690
רטוקב ,רשואמ ךרע הווש וא םואילא תרצות      

  1,280.00 1,280.00     1.00 "2 'חי   
      
סופיט ,ץיפק ריזחמ ,הזנורבמ רזוח לא םותסש     34.05.0700
תרצות EPUT-Y 81F םגד תמגודכ ,טקש      

     92.00    92.00     1.00 2/1" רטוקב ,רשואמ ךרע הווש א LARTNEC 'חי   
      
סופיט ,ץיפק ריזחמ ,הזנורבמ רזוח לא םותסש     34.05.0710
תרצות EPUT-Y 81F םגד תמגודכ ,טקש      

    170.00   170.00     1.00 1" רטוקב ,רשואמ ךרע הווש א LARTNEC 'חי   
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../123 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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12/02/2017
דף מס':     123 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

סופיט ,ץיפק ריזחמ ,הזנורבמ רזוח לא םותסש     34.05.0720
תרצות EPUT-Y 81F םגד תמגודכ ,טקש      
    LARTNEC רטוקב ,רשואמ ךרע הווש א  

    235.00   235.00     1.00 "1-1/4 'חי   
      
סופיט ,ץיפק ריזחמ ,הזנורבמ רזוח לא םותסש     34.05.0730
תרצות EPUT-Y 81F םגד תמגודכ ,טקש      
    LARTNEC רטוקב ,רשואמ ךרע הווש א  

    315.00   315.00     1.00 "1-1/2 'חי   
      
סופיט ,ץיפק ריזחמ ,הזנורבמ רזוח לא םותסש     34.05.0740
תרצות EPUT-Y 81F םגד תמגודכ ,טקש      

    475.00   475.00     1.00 2" רטוקב ,רשואמ ךרע הווש א LARTNEC 'חי   
      
GNIWS MF/LU םגד רזוח לא םותסש     34.05.0750
תרצותמ G-1 םגד תמגודכ הקיצי לזרבמ      

  1,030.00 1,030.00     1.00 3" רטוקב ,רשואמ ךרע הווש וא GNIKIV 'חי   
      
GNIWS MF/LU םגד רזוח לא םותסש     34.05.0760
תרצותמ G-1 םגד תמגודכ הקיצי לזרבמ      

  1,350.00 1,350.00     1.00 4" רטוקב ,רשואמ ךרע הווש וא GNIKIV 'חי   
      
GNIWS MF/LU םגד רזוח לא םותסש     34.05.0770
תרצותמ G-1 םגד תמגודכ הקיצי לזרבמ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 6" רטוקב ,רשואמ ךרע הווש וא GNIKIV 'חי   
      
, NIARD תינולח םע זוקינו הקידב זרב     34.05.0780
ךרע הווש וא FGA תרצות 0001 םגד תמגודכ      

  1,050.00 1,050.00     1.00 1" רטוקב רשואמ 'חי   
      
, NIARD תינולח םע זוקינו הקידב זרב     34.05.0790
ךרע הווש וא FGA תרצות 0001 םגד תמגודכ      

  1,240.00 1,240.00     1.00 2/1-1" רטוקב רשואמ 'חי   
      
, NIARD תינולח םע זוקינו הקידב זרב     34.05.0800
ךרע הווש וא FGA תרצות 0001 םגד תמגודכ      

  1,260.00 1,260.00     1.00 2" רטוקב רשואמ 'חי   
      
זרב ללוכ 4/1" רטוקב  MF/LU ץחל קרופ     34.05.0810
ךרע הווש וא LLENNIRG תרצותמ ,קותינ      

    300.00   300.00     1.00 רשואמ 'חי   
      
, NIARD תינולח םע זוקינו הקידב זרב     34.05.0820
ךרע הווש וא FGA תרצות 0001 םגד תמגודכ      

  1,000.00 1,000.00     1.00 1" דע רטוקב רשואמ 'חי   
      
, NIARD תינולח םע זוקינו הקידב זרב     34.05.0830
ךרע הווש וא FGA תרצות 0001 םגד תמגודכ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 2" דעו 1" לעמ רטוקב רשואמ 'חי   
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מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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דף מס':     124 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  ת ו ת ל ד  60.43 ק ר פ  ת ת       
      

  3,500.00 3,500.00     1.00 מ"ס 07 ףנכ םע ףוקשמ ללוכ שא תלד 'חי  34.06.0010
      

  4,600.00 4,600.00     1.00 מ"ס 09 ףנכ םע ףוקשמ ללוכ שא תלד 'חי  34.06.0020
      
ללוכ ,והשלכ לדוגב שא תלדל ףוקשמ תקיצי     34.06.0030

  1,180.00 1,180.00     1.00 'פמוק םירוביחו ,תומאתה ,תוריבש ,םייקה קורפ  
      
שא תדרפה תותלד תקזחהל םייטנגמ םיקיזחמ     34.06.0040
חתמ םע דוקיפ רסממ ,קפס ללוכ ,ןרורחשו      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק לילסב  
      
,תותלד רורחש רובע טלוו 42 דוקיפ רסממ     34.06.0050
תרושקת זגרא דע טוויחו ,המוטא הספוק ללוכ      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק בורק  
      
ה נ ב מ  ת ר ק ב ו  ן ו ח ט ב  ת כ ר ע מ  53 ק ר פ       
      
ה ז י ר כ ו  ם ו ק ר ט נ י א  ת כ ר ע מ  10.53 ק ר פ  ת ת       
      
חכ קפס ללוכ ,םידלי ינגל םוקרטניא תכרעמ     35.01.0010
הסינכב םוקרטניא תכרעמ ,תרושקת ןוראב      
,סקלפוד העימשו רוביד תדיחי םע ,תישארה      
,םימ תנגומ הספוקב ןג תותיכ יתשל םינצחל      
הנקתהל המיאתמו הסינכה תלד םע תמאתומ      

  2,850.00 2,850.00     1.00 'פמוק ילמשח רעש לוענמ ללוכ ,תינוציח  
      

    240.00   240.00     1.00 ילמשח לוענמ תחיתפל םאתמ 'חי  35.01.0020
      
,טאוו 001 קפסהב הקיסומ/הזירכל רבגמ     35.01.0030
רבצמו קפס/ןעטמ ללוכ ,ךומנ חתמב טווחמ      
8 דע גותימ תדיחי ללוכו הלועפ תועש שולשל      

  5,450.00 5,450.00     1.00 הקיסומל תוסינכו רבגמ םדק ,םירוזא 'חי   
      
,טאוו 042 קפסהב הקיסומ/הזירכל רבגמ     35.01.0040
רבצמו קפס/ןעטמ ללוכ ,ךומנ חתמב טווחמ      
8 דע גותימ תדיחי ללוכו הלועפ תועש שולשל      

  9,750.00 9,750.00     1.00 הקיסומל תוסינכו רבגמ םדק ,םירוזא 'חי   
      
חתמ טאוו 001 קפסהב , SMR  רבגמ     35.01.0050

  2,000.00 2,000.00     1.00 םיאתמ יאנש ללוכ V42/V022 'חי   
      
חתמ טאוו 042 קפסהב , SMR  רבגמ     35.01.0060

  2,650.00 2,650.00     1.00 םיאתמ יאנש ללוכ V42/V022 'חי   
      
חתמ טאוו 003 קפסהב , SMR  רבגמ     35.01.0070

  3,000.00 3,000.00     1.00 םיאתמ יאנש ללוכ V42/V022 'חי   
      
ץע זגרא ללוכ ,טאוו 6 קפסהב ,8" לוקמר     35.01.0080

    260.00   260.00     1.00 וק יאנשו 'חי   
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מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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דף מס':     125 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,חוטש סופיטמ ,טאוו 6 קפסהב ,8" לוקמר     35.01.0090
הריגס םע ,תוגרדמ ירדחב הנקתהל םיאתמ      

    580.00   580.00     1.00 הלוגע תיטסלפ הדיחיב 'חי   
      
,ץוח תנקתהל ,הקיסומ/הזירכל רפוש לוקמר     35.01.0100
וק יאנש ללוכ ,טאוו 03 קפסה ,021*06 רוזיפ      

  1,000.00 1,000.00     1.00 הנקתהה ירזיבא לכו 'חי   
      
הרקתב לוקמרל יביטרוקד לירג רובע תפסות     35.01.0110

     60.00    60.00     1.00 תיטסוקא 'חי   
      

     85.00    85.00     1.00 8" דע םילוקמרל תעיינתמ תבשות 'חי  35.01.0120
      
ןצחלו ,שימג ראווצ ,דמעמ ללוכ ימניד ןופורקימ     35.01.0130

  1,000.00 1,000.00     1.00 רוביד 'חי   
      

      3.00     3.00     1.00 ר"ממ 8.0*2 פורד קורי םילוקמר לבכ רטמ  35.01.0140
      

     13.00    13.00     1.00 גוז 02 רודלת לבכב ןופורקימ טוויח רטמ  35.01.0150
      
בותינל ,םירוזא 6 -ל גותימ תדיחי     35.01.0160
לכ ללוכ ,םיאתמה רוזאל ,הקיסומ/הזירכ      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק שרדנה דויצהו טוויחה  
      
בותינל ,םירוזא 21-ל גותימ תדיחי     35.01.0170
לכ ללוכ ,םיאתמה רוזאל ,הקיסומ/הזירכ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק שרדנה דויצהו טוויחה  
      
בותינל ,םירוזא 02-ל גותימ תדיחי     35.01.0180
לכ ללוכ ,םיאתמה רוזאל ,הקיסומ/הזירכ      

  2,900.00 2,900.00     1.00 'פמוק שרדנה דויצהו טוויחה  
      
בותינל ,םירוזא 52-ל גותימ תדיחי     35.01.0190
לכ ללוכ ,םיאתמה רוזאל ,הקיסומ/הזירכ      

  3,800.00 3,800.00     1.00 'פמוק שרדנה דויצהו טוויחה  
      

  2,650.00 2,650.00     1.00 דווזמ 91" הזירכ תכרעמל דסמ 'חי  35.01.0200
      

    670.00   670.00     1.00 ינחלוש ןופורקימ 'חי  35.01.0210
      

    280.00   280.00     1.00 יולת ןופורקימ 'חי  35.01.0220
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 יתרטשמה ןקתה יפל ,ילטיגיד ןעטמ 'חי  35.01.0230
      
תכרעמ לכל "קספ לא" יוביג ירבצמ תכרעמ     35.01.0240

    950.00   950.00     1.00 םילוקמרה 'חי   
      
ה צ י ר פ  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  20.53 ק ר פ  ת ת       
      

    105.00   105.00     1.00 היומס הנקתהב ץע תלדל יטנגמ שגר 'חי  35.02.0010
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דף מס':     126 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    210.00   210.00     1.00 היומס הנקתהב תכתמ תלדל יטנגמ שגר 'חי  35.02.0020
      

    400.00   400.00     1.00 הכירד חטשמב ץחל שגר 'חי  35.02.0030
      

    750.00   750.00     1.00 יביטקא םודא הרפניא יאלג 'חי  35.02.0040
      
חכ קפס ללוכ ,םירוזא 4 דע יוליג תזכר     35.02.0050

  1,350.00 1,350.00     1.00 םירבצמו 'חי   
      
חכ קפס ללוכ ,םירוזא 8 דע יוליג תזכר     35.02.0060

  1,750.00 1,750.00     1.00 םירבצמו 'חי   
      

    200.00   200.00     1.00 תימינפ הנקתהל  הקעזא רפוצ 'חי  35.02.0070
      

    440.00   440.00     1.00 ץוח תנקתהל המצוע בר הקעזא רפוצ 'חי  35.02.0080
      
העדוה םע ילטיגיד ,יטמוטוא ינופלט ןגייח     35.02.0090

  1,500.00 1,500.00     1.00 רבצמ יוביגו  תטלקומ 'חי   
      

     10.00    10.00     1.00 םירפוצ/םישגר/םיאלגל טוויח רטמ  35.02.0100
      
ה ל י ל ס ו  ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ח ט ש  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
02-ב ךומנה סלפמל דע םיצע ימדג תכמנה     40.01.0010
הריפח ללוכ ,םתברקב חטשה יסלפממ מ"ס      

    400.00   400.00     1.00 קדוהמ רזוח יולימו 'חי   
      
הסינכ ךרוצל ,אוהש לכ גוסמ ץוח רדג קוריפ     40.01.0020
בצמה תרזחהו עוציבה תפוקתב תינמז      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק תדוובעה םויסב ותומדקל  
      
,חטשה ינפ לעמ םיטלוב םיצע ישרוש תקחרה     40.01.0030

    500.00   500.00     1.00 ץע 'חי יפל הדידמה 'חי   
      
,'מ 5 דע םתרמצ שאר הבוגש םיצע יפנע םוזיג     40.01.0040

    650.00   650.00     1.00 ץע 'חי יפל הדידמה 'חי   
      
5 לעמ  םתרמצ שאר הבוגש םיצע יפנע םוזיג     40.01.0050

    750.00   750.00     1.00 ץע 'חי יפל הדידמה ,'מ 'חי   
      
לעמ 'מ 0.1 הבוגב םעזג רטוקש םיצע תתירכ     40.01.0060

    380.00   380.00     1.00 מ"ס 01 דע םייקה חותיפה ינפ 'חי   
      
לעמ 'מ 0.1 הבוגב םעזג רטוקש םיצע תתירכ     40.01.0070

    500.00   500.00     1.00 מ"ס 02 דעו מ"ס 01 לעמ םייקה חותיפה ינפ 'חי   
      
לעמ 'מ 0.1 הבוגב םעזג רטוקש םיצע תתירכ     40.01.0080

    850.00   850.00     1.00 מ"ס 02  לעמ םייקה חותיפה ינפ 'חי   
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דף מס':     127 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,והשלכ גוסמ םידדוב םיקחשמ ינקתמ קורפ     40.01.0090
  1,300.00 1,300.00     1.00 ותומדקל חטשה תרזחהו דוסיה ללוכ 'חי   

      
,והשלכ גוסמ םיבלושמ םיקחשמ ינקתמ קורפ     40.01.0100

  2,250.00 2,250.00     1.00 ותומדקל חטשה תרזחהו דוסיה ללוכ 'חי   
      
דוסיה ללוכ ,והשלכ גוסמ םילספס קורפ     40.01.0110

    280.00   280.00     1.00 ותומדקל חטשה תרזחהו 'חי   
      
דוסיה ללוכ ,והשלכ גוסמ םינותפשא קורפ     40.01.0120

    190.00   190.00     1.00 ותומדקל חטשה תרזחהו 'חי   
      

     15.00    15.00     1.00 והש לכ יבועב טלפסא רוסינ רטמ  40.01.0130
      

     27.00    27.00     1.00 והשלכ יבועב טלפסא קורפ ר"מ  40.01.0140
      
לדוגבו והשלכ גוסמ םימייק םירעש קורפ     40.01.0150
םקוליס וא ,היריעה ינסחמל םתרבעהו והשלכ      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק חקפמה תויחנהל םאתהב -  
      
והשלכ הבוגב תכתמ יליפורפמ תורדג קורפ     40.01.0160

     85.00    85.00     1.00 סוסיבה ללוכ ,והשלכ גוסמו רטמ   
      
,והשלכ גוסמו והשלכ הבוגב תשר תורדג קורפ     40.01.0170

     75.00    75.00     1.00 סוסיבה ללוכ רטמ   
      
ם י ע צ מ ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.04 ק ר פ  ת ת       
      

     10.00    10.00     1.00 מ"ס -03 דע +03 תולובגב חטש רושיי ר"מ  40.02.0010
      
תובכשב ליגר קודיהב תימוקמ המדא יולימ     40.02.0020

     65.00    65.00     1.00 מ"ס 52 יבועב ק"מ   
      
רקובמ קודיה רובע המדא יולימ ריחמל תפסות     40.02.0030

     13.00    13.00     1.00 מ"ס 02 יבועב תובכשב ק"מ   
      
,םישושיג ךרוצל הנבמל ץוחמ םיידיב הריפח     40.02.0040
שארמ רושיאב ,תורחא הריפח תודובעב וא      

    180.00   180.00     1.00 'מ 2 דע קמועל ,דבלב חקפמה לש בתכבו ק"מ   
      
,מ"ס 02 יבועב תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמ     40.02.0050

    115.00   115.00     1.00 תיברימה תופיפצהמ 89% תופיפצל ק"מ   
      
ןהבש תודובעב דדמי אל( קודיה אלל יקנ לוח      40.02.0060

    125.00   125.00     1.00 )הדובעה ריחמב לולכ לוחה ריחמ ק"מ   
      

    250.00   250.00     1.00 )תולאבב וא םיילדב( םיידי תדובעב לוח יולימ ק"מ  40.02.0070
      

    135.00   135.00     1.00 תיברימה תופיפצל הפצהב קדוהמ יקנ לוח ק"מ  40.02.0080
      

     75.00    75.00     1.00 תושרה י"ע רשואמ גוסמ ןג תמדא ק"מ  40.02.0090
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12/02/2017
דף מס':     128 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
שארמ רושיאב ,ר"מ/ג"ק 1 רועישב דוסי יופיצ     40.03.0010

      3.50     3.50     1.00 .חקפמהמ בתכבו ר"מ   
      
םע מ"ס 5 יבועב תרשקמ טלפסא תבכש     40.03.0020

     55.00    55.00     1.00 4/3" ילמיסקמ טגרגא ר"מ   
      
טגרגא םע מ"ס 4 יבועב הנוילע טלפסא תבכש     40.03.0030

     42.00    42.00     1.00 2/1"" ילמיסקמ ר"מ   
      
ם י י מ ו ק מ  ם י נ ו ק י ת  40.04 ק ר פ  ת ת       
ם י ח ט ש מ ב  ,ם י י ק ה  ת מ ג ו ד כ  ,ת ו מ ל ש ה ו       
ם י ל י ב ש ו       
      
,מ"ס 01 יבועב רתאב קוצי 03-ב ןוטב חטשמ     40.04.0010
ןויז תשר ,תושורדה רפעה תודובעה לכ ללוכ      
תקלחהו ,םיקשימ ,מ"ס 02*02 מ"מ 8 רטוקב      

     75.00    75.00     1.00 ןוטבה ינפ ר"מ   
      
לכ ךתחב 03-ב ,קלחומו יולג ןוטבמ תוגרדמ     40.04.0020

  2,200.00 2,200.00     1.00 ןויזו עפושמ ןוטב חטשמ תוברל אוהש ק"מ   
      
03-ב ןוטבמ  ,רתאב תוקוצי טילונרג תוגרדמ     40.04.0030
תורורצמ טילונרג יופיצ םע ,אוהש לכ ךתחב      

    400.00   400.00     1.00 לחנ רטמ   
      
03-ב ןוטבמ  ,רתאב תוקוצי טילונרג תוגרדמ     40.04.0040

    380.00   380.00     1.00 סורג ץצחמ טילונרג יופיצ םע ,אוהש לכ ךתחב רטמ   
      
ללוכ ,אוהש לכ גוסמ טילונרגמ ליבש וא חטשמ     40.04.0050
03-ב ןוטבמ רתאב קוצי ,םיעפושמ םיעטק      
02*02 מ"מ 8 רטוקב ןויז ללוכ ,מ"ס 01 יבועב      
יקולח מ"ס 2 יבועב הנוילעה ותבכשבש מ"ס      

    350.00   350.00     1.00 תושורדה רפעה תודובע לכ ללוכ ,םינטק לחנ ר"מ   
      
לש 5844 םגד תובלתשמ םינבאמ תוגרדמ     40.04.0060
תמגודכ עבצב ,רשואמ ךרע הווש וא ןייטשרקא      

    270.00   270.00     1.00 םייקה רטמ   
      
וא מ"ס 04*04 לדוגב ןוטב תופצרמב ףוציר     40.04.0070
ללוכ ,רופא עבצב ,מ"ס 5 יבועב ,מ"ס 54*54      
יקנ לוח תבכשו ,מ"ס 51 יבועב 'א גוס עצמ      

    130.00   130.00     1.00 מ"ס 5 יבועב ר"מ   
      
וא מ"ס 04*04 לדוגב ןוטב תופצרמב ףוציר     40.04.0080
ללוכ ,תוינועבצ ,מ"ס 5 יבועב ,מ"ס 54*54      
יקנ לוח תבכשו ,מ"ס 51 יבועב 'א גוס עצמ      

    137.00   137.00     1.00 מ"ס 5 יבועב ר"מ   
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וא מ"ס 04*04 לדוגב ןוטב תופצרמב ףוציר     40.04.0090
ללוכ ,רופא עבצב ,מ"ס 8 יבועב ,מ"ס 54*54      
יקנ לוח תבכשו ,מ"ס 51 יבועב 'א גוס עצמ      

    137.00   137.00     1.00 מ"ס 5 יבועב ר"מ   
      
וא מ"ס 04*04 לדוגב ןוטב תופצרמב ףוציר     40.04.0100
ללוכ ,תוינועבצ ,מ"ס 8 יבועב ,מ"ס 54*54      
יקנ לוח תבכשו ,מ"ס 51 יבועב 'א גוס עצמ      

    145.00   145.00     1.00 מ"ס 5 יבועב ר"מ   
      
מ"ס 6 יבועב תורופא תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.04.0110
לכ ללוכ ,יטלבד וא תיעוביר וא ,תינבלמ םגדמ      
,מ"ס  51 יבועב 'א גוס עצמ ,רפעה תודובע      

    140.00   140.00     1.00 ,מ"ס 5 יבועב יקנ לוח תבכשו ר"מ   
      
6 יבועב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.04.0120
,יטלבד וא תיעוביר וא ,תינבלמ םגדמ מ"ס      
51 יבועב 'א גוס עצמ ,רפעה תודובע לכ ללוכ      

    148.00   148.00     1.00 ,מ"ס 5 יבועב יקנ לוח תבכשו ,מ"ס ר"מ   
      
ינבאב ,םייק רמוחב שומיש ךות ,שדחמ ףוציר     40.04.0130
תבכש ללוכ ,והשלכ יבועו והשלכ גוסמ ףוציר      

     65.00    65.00     1.00 מ"ס 5 יבועב יקנ לוח ר"מ   
      

    250.00   250.00     1.00 םידומעה ןוטיב ללוכ תמייק רדג תנקתה רטמ  40.04.0131
      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  50.04 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 6 יבועב תורופא תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.05.0010
תיעוביר וא ,)מ"ס 02*01( תינבלמ םגדמ      
לוח תבכש ללוכ  ,)מ"ס 01*01 מ"ס 02*02(      

    105.00   105.00     1.00 ,מ"ס 5 יבועב יקנ ר"מ   
      
6 יבועב ,תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.05.0020
תיעוביר וא ,)מ"ס 02*01( תינבלמ םגדמ מ"ס      
לוח תבכש ללוכ  ,)מ"ס 01*01 ,מ"ס 02*02(      

    115.00   115.00     1.00 ,מ"ס 5 יבועב יקנ ר"מ   
      
מ"ס 6 יבועב תונבל תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.05.0030
לוח תבכש ללוכ  , תיעוביר וא ,תינבלמ םגדמ      

    130.00   130.00     1.00 ,מ"ס 5 יבועב יקנ ר"מ   
      
7 יבועב  תורופא תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.05.0040
תרצות ,שמוחמ הנייס וא הנייס םגדמ מ"ס      
תבכש ללוכ  ,רשואמ ךרע הווש וא ןייטשרקא      

    150.00   150.00     1.00 ,מ"ס 5 יבועב יקנ לוח ר"מ   
      
7 יבועב  תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.05.0050
תרצות ,שמוחמ הנייס וא הנייס םגדמ מ"ס      
תבכש ללוכ  ,רשואמ ךרע הווש וא ןייטשרקא      

    160.00   160.00     1.00 ,מ"ס 5 יבועב יקנ לוח ר"מ   
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מ"ס 6 יבועב תורופא תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.05.0060
ןייטשרקא תרצות  היצנו הטקש הנייס םגדמ      
יקנ לוח תבכש ללוכ  ,רשואמ ךרע הווש וא      

    115.00   115.00     1.00 ,מ"ס 5 יבועב ר"מ   
      
6 יבועב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.05.0070
תרצות  היצנו הטקש הנייס םגדמ מ"ס      
תבכש ללוכ  ,רשואמ ךרע הווש וא ןייטשרקא      

    127.00   127.00     1.00 ,מ"ס 5 יבועב יקנ לוח ר"מ   
      
ןוטבמ תוקלח תורופא ףוציר יחיראב ףוציר     40.05.0080
תבכש ללוכ ,מ"ס 7 יבועב מ"ס 54*54 תודימב      

    160.00   160.00     1.00 מ"ס 5 יבועב יקנ לוח ר"מ   
      
העבראמ תבכרומ ,םיכנל הינח ןבאב ףוציר     40.05.0090
8 יבועב מ"ס 08*08 עוביר תורצויש םינבא      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק מ"ס  
      
וא ,מ"ס 01*01 םירוויעל ןומיס ןבאב ףוציר     40.05.0100

    230.00   230.00     1.00 והשלכ ןווגבו מ"ס 6 יבועב מ"ס 45.21*5.21 ר"מ   
      
יבועב ,מ"ס 02*02 םירוויעל ןומיס ןבאב ףוציר     40.05.0110

    205.00   205.00     1.00 והשלכ ןווגבו מ"ס 6 ר"מ   
      
04 בחור ,מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ     40.05.0120

    425.00   425.00     1.00 והשלכ ןווגב מ"ס 06 ךרואבו ,מ"ס רטמ   
      
04 בחור ,מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ     40.05.0130

    330.00   330.00     1.00 והשלכ ןווגב מ"ס 03 ךרואבו ,מ"ס רטמ   
      
תודימב ,מ"ס 8 הבוגב תוימורט תוגרדמ     40.05.0140
ימורט םור םע ,מ"ס 03*06 וא מ"ס 04*04      

    370.00   370.00     1.00 והשלכ ןווגב מ"ס 6 הבוגב רטמ   
      
03 בחורב ,מ"ס 71 הבוגב תוימורט תוגרדמ     40.05.0150
לש 1-א"כ גוסמ ,מ"ס 53 ךרואבו מ"ס      

    345.00   345.00     1.00 והשלכ ןווגב ,רשואמ ךרע הווש וא ,ןייטשרקא רטמ   
      
רתאב קוצי 03-ב ןוטבמ הבישי תוגרדמ     40.05.0160
,קלחומ ןוילע רמג םע מ"ס 09*53 תודימב      

  1,200.00 1,200.00     1.00 תוניפ םוטיקו םירפת ,ןויז ללוכ רטמ   
      
תודימב ימורט ןוטבמ ןוידטצא הבישי טנמלא     40.05.0170

  1,200.00 1,200.00     1.00 רופא עבצב מ"ס 05*04*04 רטמ   
      
תודימב ימורט ןוטבמ ןוידטצא הבישי טנמלא     40.05.0180

  1,400.00 1,400.00     1.00 והשלכ ןווגב מ"ס 05*04*04 רטמ   
      
9*04*04 תודימב ימורט ןוטבמ גניפוק בשומ     40.05.0190

    400.00   400.00     1.00 רופא עבצב מ"ס רטמ   
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9*04*04 תודימב ימורט ןוטבמ גניפוק בשומ     40.05.0200
    480.00   480.00     1.00 והשלכ ןווגב מ"ס רטמ   

      
81*04*54 תודימב ימורט ןוטבמ גניפוק בשומ     40.05.0210

    420.00   420.00     1.00 רופא עבצב מ"ס רטמ   
      
81*04*54 תודימב ימורט ןוטבמ גניפוק בשומ     40.05.0220

    500.00   500.00     1.00 והשלכ ןווגב מ"ס רטמ   
      
מ"ס 52*71 םורט ןוטבמ הרופא הפש ןבא     40.05.0230

    105.00   105.00     1.00 םיעטקב עוציב ללוכ ,51-ב ןוטב בגו דוסי ללוכ רטמ   
      
תודימב םורט ןוטבמ החוטש הרופא הבחר ןבא     40.05.0240

    180.00   180.00     1.00 51-ב ןוטב בגו דוסי ללוכ 05*52*03 רטמ   
      
,מ"ס  81 *54*54 תודימב בכרל הילע ןבא     40.05.0250
ןוטב בגו דוסי ללוכו תויתניפ תוידחי ללוכ      

    195.00   195.00     1.00 02-ב רטמ   
      
בגו דוסי ללוכ מ"ס 32*32 תעפושמ הפש ןבא     40.05.0260

    105.00   105.00     1.00 51-ב ןוטב רטמ   
      
בגו דוסי ללוכ מ"ס 32*51 החוטש הפש ןבא     40.05.0270

    115.00   115.00     1.00 51-ב ןוטב רטמ   
      

     13.00    13.00     1.00 עבצ רובע והשלכ גוסמ הפש ןבאל תפסות רטמ  40.05.0280
      
התחנה רובע והשלכ גוסמ הפש ןבאל תפסות     40.05.0290
רוסינ ללוכ ,םייק טלפסאל תורבחתהב      
,קדוהמ עצמ תמלשה ,הריפח ,טלפסאה      

     24.00    24.00     1.00 ןוטבב וא טלפסאב חוורמה תריגסו רטמ   
      

     80.00    80.00     1.00 ןוטב דוסי ללוכ ,הרופא מ"ס 02*01 ןג ןבא רטמ  40.05.0300
      
,לגועמ שאר םע הרופא מ"ס 02*01 ןג ןבא     40.05.0310

    105.00   105.00     1.00 ןוטב דוסי ללוכ רטמ   
      

     12.00    12.00     1.00 עבצ רובע והשלכ גוסמ ןג ןבאל תפסות רטמ  40.05.0320
      
העבראמ היושע ,ץעל המוג םוחית טנמלא     40.05.0330
לדוג ,מ"ס 001*001 ץוח תדימב ןוטב תודיחי      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק עקש ילב וא םע ,מ"ס 08*08 ימינפ  
      
העבראמ היושע ,ץעל המוג םוחית טנמלא     40.05.0340
לדוג ,מ"ס 001*001 ץוח תדימב ןוטב תודיחי      
תכתמ גירס םעו ,עקש םע ,מ"ס 08*08 ימינפ      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק ,רשואמ ךרע הווש וא לט םגד  
      
ללוכ ,והשלכ ןווגב 03*54*53 תימוחת ןבא     40.05.0350

    210.00   210.00     1.00 02-ב ןוטב בגו דוסי רטמ   
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ללוכ ,והשלכ ןווגב 03*06*33 תימוחת ןבא     40.05.0360
    285.00   285.00     1.00 12-ב ןוטב בגו דוסי רטמ   

      
םיקלח העבראמ תנמותמ ץעל המוג םוחית     40.05.0370

    400.00   400.00     1.00 'פמוק מ"ס 07 ימינפ רטוקב  
      
תודיחי 5 היושע תעבטב ץעל המוג םוחית     40.05.0380

    370.00   370.00     1.00 'פמוק רופא עבצב מ"ס 001 ימינפ רטוקב  
      
,מ"ס 021 רטוקב ץעל המוג םוחית טנמלא     40.05.0390
תמגודכ םירופא םיטנמלא העבראמ יושע      
ךרע הווש וא ןייטשרקא לש 8142 ט"קמ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק רשואמ  
      
,מ"ס 021 רטוקב ץעל המוג םוחית טנמלא     40.05.0400
תמגודכ םיינועבצ םיטנמלא העבראמ יושע      
ךרע הווש וא ןייטשרקא לש 8142 ט"קמ      

  2,400.00 2,400.00     1.00 'פמוק רשואמ  
      
ץוח תודימב ץעל המוג םוחית טנמלא     40.05.0410
,מ"ס 08 ימינפ רטוקבו מ"ס 021*021      

    775.00   775.00     1.00 'פמוק רופא ןווגב םיררוחמ םיטנמלא העבראמ  
      
ץוח תודימב ץעל המוג םוחית טנמלא     40.05.0420
,מ"ס 08 ימינפ רטוקבו מ"ס 021*021      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק והשלכ ןווגב םיררוחמ םיטנמלא העבראמ  
      
בכרומ( מ"ס 05 רטוקב ררוחמ ןוטב גירס     40.05.0430

    470.00   470.00     1.00 'פמוק תירכרוכ וא ןוטסרקא רמגב ,)תודיחי יתשמ  
      
ךרע הווש וא ,ןקלוו תרצות ץעל יכנא ןגמ גירס     40.05.0440

  1,500.00 1,500.00     1.00 רשואמ 'חי   
      
ךרע הווש וא  ,הירסיק לש ץעל יכנא ןגמ גירס     40.05.0450

  1,300.00 1,300.00     1.00 רשואמ 'חי   
      
,הרופא תיעופיש וד וא תיעופיש דח הלעת ןבא     40.05.0460

     95.00    95.00     1.00 02-ב ןוטב דוסי לע ,מ"ס 03*01 רטמ   
      

     12.00    12.00     1.00 עבצ רובע גוס לכמ הלעת ןבאל תפסות רטמ  40.05.0470
      
תודימב ימורט וטבמ בזרמל תקוש טנמלא     40.05.0480

     82.00    82.00     1.00 מ"ס 01*54*03 'חי   
      
,לוח יזגראל רתאב קוצי ןייוזמ ןוטבמ תורוק     40.05.0490
,הזר ןוטב ,תושורדה רפעה תודובע לכ ללוכ      

  2,200.00 2,200.00     1.00 תוניפ םוטיקו ןויז ק"מ   
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ת ו י ע ל ס ו  ת ו ר י ק  60.04 ק ר פ  ת ת       
      
בג םע  תיארפ תיתליא טקל ןבאמ דבוכ ריק     40.06.0010
תוניפ םע ,ןייוזמ ןוטבמ שאר ךבדנ ללוכ ,ןוטב      

    660.00   660.00     1.00 תומוטק ק"מ   
      
ינפ וד יופיצ רובע דבוכ ריק ריחמל תפסות     40.06.0020

    200.00   200.00     1.00 תיארפ תיתליא טקל ןבאמ ר"מ   
      
רמג ,ןבא יופיח אלל ןייוזמ ןוטבמ ךמות ריק     40.06.0030
בחורב תויכנא וא תויקפוא ץע תוינבתב תיזח      

  1,400.00 1,400.00     1.00 )דרפנב דדמנ ןויזה( מ"ס 01 ק"מ   
      
רמג ,ןבא יופיח אלל ןייוזמ ןוטבמ ךמות ריק     40.06.0040
דדמנ ןויזה( מ"ס 002*06 טקיד תוינבתב תיזח      

  1,470.00 1,470.00     1.00 )דרפנב ק"מ   
      
תועקובמ 5.2 טקיליס ינבלב תוריק יופיח     40.06.0050

    290.00   290.00     1.00 ןבל עבצב ר"מ   
      
תועקובמ 5.2 טקיליס ינבלב תוריק יופיח     40.06.0060

    295.00   295.00     1.00 והשלכ עבצב ר"מ   
      
עבצב תועקובמ 5 טקיליס ינבלב תוריק יופיח     40.06.0070

    305.00   305.00     1.00 ןבל ר"מ   
      
עבצב תועקובמ 5 טקיליס ינבלב תוריק יופיח     40.06.0080

    315.00   315.00     1.00 והשלכ ר"מ   
      
תעקובמ תירכרוכ םע הקבדהב תוריק יופיח     40.06.0090

    325.00   325.00     1.00 מ"ס 5.3 יבועב ר"מ   
      
תרסונמ תירכרוכ םע הקבדהב תוריק יופיח     40.06.0100

    310.00   310.00     1.00 מ"ס 5.2 יבועב ר"מ   
      
םע  )בוטר עוביקב( הרישקב תוריק יופיח     40.06.0110

    400.00   400.00     1.00 מ"ס 5.7 יבועב הזבוט דוביעב תירכרוכ ר"מ   
      
תרסונמ תירכרוכ םע הקבדהב תוריק יופיח     40.06.0120

    330.00   330.00     1.00 מ"ס 5.2 יבועב תיפוח םגד ר"מ   
      
רובע ,והשלכ גוסמ תירכרוכ ופיחל תפסות     40.06.0130
,ןוטב ,ןויז תשר תוברל ,בוטר עוביקב הרישק      

     42.00    42.00     1.00 תורישקו םיחודיק ר"מ   
      
רובע ,והשלכ גוסמ תירכרוכ ופיחל תפסות     40.06.0140
םינוש םיעטקב ,םייק הפוחמ ריקב תומלשה      

     55.00    55.00     1.00 תונוש תודימבו ר"מ   
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

הרוסנ ןבא תוחולב ןוטב תוריקל יופיח     40.06.0150
ללוכ ,ןהש לכ תודימב ,מ"ס  3 יבועב ,תשטולמ      
םירזיבאו םינגוע תועצמאב  ריקל עוביק      
,תורישק ,םיחודיק ,ןוטב תקיצי ,הטסורינמ      

    810.00   810.00     1.00 םיקשימ דוביעו ר"מ   
      
רמגב ,מ"ס 53 יבועב ןייוזמ ןוטבמ רדג ריק     40.06.0160

    550.00   550.00     1.00 מ"ס 002*06 טקיד תוינבתב ,יולג ןוטב ר"מ   
      
,'מ 5.1 דע הבוגבו ,מ"ס 53 יבועב רדג ריק     40.06.0170

    500.00   500.00     1.00 ןוטב בג םע תיארפ תיתליא טקל ןבאמ ר"מ   
      
,מ"ס 53 יבועב ,03-ב ןייוזמ ןוטבמ רדג ריק     40.06.0180
עקובמ טקיליס ינבל יופיצב ,'מ 5.1 דע הבוגבו      

    570.00   570.00     1.00 .גניפוק ללוכ ,הזאפ םע ר"מ   
      
והשלכ גוסמ רדג תוריקל 03-ב ןוטבמ דוסי     40.06.0190

    860.00   860.00     1.00 )דרפנב דדמנ ןויזה( ק"מ   
      
תודוסיל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב     40.06.0200

     47.00    47.00     1.00 םירבוע ר"מ   
      
תילמינימ ןבא לדוג ,תיעבט ןבא ישוגמ היעלס     40.06.0210

    450.00   450.00     1.00 ק"מ 5.0 ר"מ   
      
03 לעמ היטנ תיוז רובע היעלס ריחמל תפסות     40.06.0220

     42.00    42.00     1.00 ךנאהמ תולעמ ר"מ   
      

    300.00   300.00     1.00 מ"ס 001*08*08 לדוגב םיעלס רוזיפו הקפסא 'חי  40.06.0230
      
גוסמ והשלכ ןווגב ירכרוכ חיטמ יופיצ תבכש     40.06.0240
ךרע הווש וא סקימידר תרצות 0002 ירכרוכ      
תוריק ינפ לע ,מ"מ 02 דע 51 יבועב ,רשואמ      
תנגועמ תנוולוגמ תשר ללוכ ,'וכו תוגרדמ ,רדג      

    150.00   150.00     1.00 ריקל ר"מ   
      
יחטשמ יבג לע ןבל ןווגב ילירקא ץירפש חיט     40.06.0250
תוקעמ ,רדג תוריק ,םיכמות תוריק לש ןוטב      

    125.00   125.00     1.00 'וכו ר"מ   
      
קבד תפסות םע טנמצ טיטמ תרשיימ הבכש     40.06.0260
,םיכמות תוריק יבג לע תובכש יתשב ,ילירקא      

     60.00    60.00     1.00 יופיחל הנכהכ 'וכו תוקעמ,רדג תוריק ר"מ   
      
י נ ק ת מ ו  ק ח ש מ  י נ ק ת מ  70.04 ק ר פ  ת ת       
ט ר ו פ ס       
      

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק םלואב ףערודכ שרגמ ןומיס 40.07.0010
      

  1,850.00 1,850.00     1.00 'פמוק םלואב לסרודכ שרגמ ןומיס 40.07.0020
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    950.00   950.00     1.00 'פמוק ינוציח ףערודכ שרגמ ןומיס 40.07.0030
      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק ינוציח לסרודכ שרגמ ןומיס 40.07.0040
      

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק ינוציח די רודכ שרגמ ןומיס 40.07.0050
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק ינוציח סינט שרגמ ןומיס 40.07.0060
      
טוקטרופס ילירקא עבצב טרופס שרגמ יופיצ     40.07.0070

     44.00    44.00     1.00 חקפמה תריחב יפל ןווגב רשואמ ךרע הווש וא ר"מ   
      
,םימייק טרופס ישרגמ לש םייימוקמ םינוקית     40.07.0080
,םירוח תמיתס ,םיררופתמ םיחטש תרסה ללוכ      
.טיקטרופסב םתמיתסו  םיקדס תבחרה      

    150.00   150.00     1.00 וטנ ןוקיתה חטש יפל הדידמה ר"מ   
      

 11,000.00 11,000.00     1.00 'פמוק 'מ 2.3 ףוקש חול ריקהמ עובק לס ןקתמ 40.07.0090
      
םיפוקש תוחול ללוכ ,0002 טקסב לס ןקתמ     40.07.0100
ןוגיע ,ןנווכתמ לסו ,םידדצה ינשמ V.U ינגומ      
001*001*001 תודימב  02-ב  ןוטב תודוסיב      

  7,400.00 7,400.00     1.00 'פמוק 4/3" דוסי יגרב ללוכ ,מ"ס  
      
לכ תוברל ,עקרקל ןגועמ ינקית די רודכ רעש     40.07.0110
ירמוח לכו העיבצ ,ןווליג ,םירוביחהו םיקוזיחה      

  2,800.00 2,800.00     1.00 'פמוק םישורדה רזעה  
      

  2,700.00 2,700.00     1.00 'פמוק ינקית ףע רודכ ןקתמ 40.07.0120
      
ללוכ  והשלכ הבוגב םייק הרואת דומע תקתעה     40.07.0130

  3,000.00 3,000.00     1.00 ןוטב דוסי ללוכו שדחמ ורוביחו למשחמ וקותינ 'חי   
      
,םיריהזה םיקוריפה לכ ללוכ,לס ןקתמ תקתעה     40.07.0135
סוסיבה םיקוריפה ,רפעה תודובע ,םייוניפה      

  1,800.00 1,800.00     1.00 תושורדה הנקתההו 'חי   
      
יס.יו.יפ תועיריב טרופס םלוא תפצר יופיח     40.07.0140
תרצותמ DAGRAMS 0.2 גוסמ תוחתורמ      
    AGAHSROF OBROF, ךרע הווש וא  
01 הבוגב םילופיש ,חטשה תנכה ללוכ ,רשואמ      
המאתהל םינקתה ןוכמ תקידב ללוכו ,מ"ס      

  1,050.00 1,050.00     1.00 דרפנב דדמנ עצמה .)שא תודימע( 557 י"תל ר"מ   
      

    300.00   300.00     1.00 ץעמ לוח זגרא ר"מ  40.07.0150
      

    350.00   350.00     1.00 קיטסלפמ לוח זגרא ר"מ  40.07.0160
      

    290.00   290.00     1.00 'מ 1*1 לדוגב לוח זגראל דב יוסיכ 'חי  40.07.0170
      
ץעמ תיעופיש וד לצ תככס םע לוח זגרא     40.07.0180

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק 'מ 3*3 תודימב  
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ץעמ תיעופיש וד לצ תככס םע לוח זגרא     40.07.0190
 10,400.00 10,400.00     1.00 'פמוק 'מ 4*4 תודימב  

      
    300.00   300.00     1.00 דב ךכוסב לוח זגרא יוריק ר"מ  40.07.0200

      
ןליתאילופמ גורא דב ךכוסב לוח זגרא יוריק     40.07.0210

    320.00   320.00     1.00 "מ 1*1 תודימב 'חי   
      

    700.00   700.00     1.00 'מ 1*1 לדוגב ץע ךכוסב לוח זגרא יוריק 'חי  40.07.0220
      
יס.יו.יפ יוסיכ םע ץע תככס י"ע לוח זגרא יוריק     40.07.0230

    575.00   575.00     1.00 חישק ר"מ   
      
לע חישק יס.יו.יפ יוסיכ םע  לוח זגרא יוריק     40.07.0240

    460.00   460.00     1.00 הדלפ תורונצמ היצקורטסנוק יבג ר"מ   
      
תשר יוסיכ םע הדלפ תיצקורטסנוקמ לצ תככס     40.07.0250

    465.00   465.00     1.00 ץע ר"מ   
      
םינוש םיגוסמ םיחישק םייוסיכב םירוח ןוקית     40.07.0255

     80.00    80.00     1.00 רוח 'חי יפל הדידמה .תומייק תולוגרפ לש 'חי   
      
הדימב םילספס םע בלשומ ץעמ רצח ןחלוש     40.07.0260

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק 'מ 6.1*1 תללוכ  
      
הדימב םילספס םע בלשומ ץעמ רצח ןחלוש     40.07.0270

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק 'מ 2.1*8.0 תללוכ  
      

    810.00   810.00     1.00 ץע תוחולמ 'מ 2 ךרואב תנעשמ םע לספס 'חי  40.07.0280
      
תקצי ילגרמ 'מ 2 ךרואב תנעשמ םע לספס     40.07.0290

    940.00   940.00     1.00 ץע ילגרסו 'חי   
      
םע ,ץע תוחולמ 'מ 2 ךרואב תנעשמ םע לספס     40.07.0300

  3,700.00 3,700.00     1.00 תשק תרוצב יוריק 'חי   
      

  1,450.00 1,450.00     1.00 תירינ םגד ץע לספס 'חי  40.07.0305
      

  1,050.00 1,050.00     1.00 םימו לוח יקחשמל םילספס םע ןחלוש 'חי  40.07.0310
      

    580.00   580.00     1.00 ץעו הדלפמ מ"ס 14*14 יעוביר ןותפשא 'חי  40.07.0320
      

    580.00   580.00     1.00 ץעו הדלפמ מ"ס  04 רטוקב לוגע ןותפשא 'חי  40.07.0330
      

  1,700.00 1,700.00     1.00 תכתממ םיינפוא תרישקל ןקתמ 'חי  40.07.0340
      

  2,900.00 2,900.00     1.00 הדלפ תורוניצמ םיהבג השולשב חתמ ןקתמ 'חי  40.07.0350
      
תורוניצמ םיהבג ינשב םיידי תכילה ןקתמ     40.07.0360

  3,100.00 3,100.00     1.00 הדלפ 'חי   
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  2,750.00 2,750.00     1.00 הדלפ תורוניצמ םיליבקמ גוז ןקתמ 'חי  40.07.0370
      

  4,800.00 4,800.00     1.00 עבורמ תוליעפ ןקתמ 'חי  40.07.0380
      

  7,500.00 7,500.00     1.00 השושמ תוליעפ ןקתמ 'חי  40.07.0390
      

  9,150.00 9,150.00     1.00 ןמותמ תוליעפ ןקתמ 'חי  40.07.0400
      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק קחורל הציפק זגרא 40.07.0405
      
ץע תורוק רוניצו םילבח ינש סופיט ןקתמ     40.07.0410

  2,900.00 2,900.00     1.00 הדלפו 'חי   
      

  2,900.00 2,900.00     1.00 םיילריפס םיציפק 2 לע לקשמ יוויש תרוק 'חי  40.07.0420
      

  2,100.00 2,100.00     1.00 ץע ילובמ םידומע לע לקשמ יוויש תרוק 'חי  40.07.0430
      

  2,250.00 2,250.00     1.00 םיהבג השולש לקשמ יוויש תרוק 'חי  40.07.0440
      

  1,750.00 1,750.00     1.00 ידדצ וד ץע לסרודכ ןקתמ 'חי  40.07.0450
      
רעש לכ( לגר טק שרגמב םירעש תקתעה     40.07.0455

    400.00   400.00     1.00 )תחא הדיחיכ דדמנ 'חי   
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'מ 7.0 הבוגב סאלגרביפמ השלגמ 'חי  40.07.0460
      

  2,300.00 2,300.00     1.00 'מ  0.1 הבוגב סאלגרביפמ הרשי השלגמ 'חי  40.07.0470
      

  2,450.00 2,450.00     1.00 'מ 3.1 הבוגב סאלגרביפמ הרשי השלגמ 'חי  40.07.0480
      

  3,600.00 3,600.00     1.00 ץעמ תשרש תדנדנ 'חי  40.07.0490
      

  2,700.00 2,700.00     1.00 הריס תדנדנ 'חי  40.07.0500
      

  1,850.00 1,850.00     1.00 דרו הלע תדנדנ 'חי  40.07.0510
      
תרצות םיקחשמ ינקתמל ימוג יחטשמ תקיצי     40.07.0520
בכרומ ,רשואמ ךרע הווש וא טרופס ןטילופ      
,RBS ירגרג הנותחת הבכש BP רמיירפמ      
יבועב ינועבצ MDPE ירגרג הנוילע הבכש      
רובע ,תובכשה ןיב BP רמיירפו ,מ"מ 01-8      

    405.00   405.00     1.00 )דרפנב ודדמי ןוטב וא עצמ( ר"מ 05 דע חטש ר"מ   
      
תרצות םיקחשמ ינקתמל ימוג יחטשמ תקיצי     40.07.0530
בכרומ ,רשואמ ךרע הווש וא טרופס ןטילופ      
,RBS ירגרג הנותחת הבכש BP רמיירפמ      
יבועב ינועבצ MDPE ירגרג הנוילע הבכש      
רובע ,תובכשה ןיב BP רמיירפו ,מ"מ 01-8      
ודדמי ןוטב וא עצמ( ר"מ 05 לעמ חטש      

    370.00   370.00     1.00 )דרפנב ר"מ   
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הווש וא יילפטראמס גוסמ ימוג/אשד יחטשמ     40.07.0540
דדמיתש קדוהמ עצמ תבכש ג"ע ,רשואמ ךרע      

    380.00   380.00     1.00 דרפנב ר"מ   
      
מ"ס 05 הבוגמ םלוה תמילבל ימוג יחירא     40.07.0550

    300.00   300.00     1.00 )דרפנב דדמנ ןוטבה חטשמ( ר"מ   
      
מ"ס 001 הבוגמ םלוה תמילבל ימוג יחירא     40.07.0560

    320.00   320.00     1.00 )דרפנב דדמנ ןוטבה חטשמ( ר"מ   
      
מ"ס 051 הבוגמ םלוה תמילבל ימוג יחירא     40.07.0570

    350.00   350.00     1.00 )דרפנב דדמנ ןוטבה חטשמ( ר"מ   
      
מ"ס 002 הבוגמ םלוה תמילבל ימוג יחירא     40.07.0580

    380.00   380.00     1.00 )דרפנב דדמנ ןוטבה חטשמ( ר"מ   
      
תשר םע מ"ס 01 יבועב 03-ב ןוטב חטשמ     40.07.0590

    190.00   190.00     1.00 הדלפ ר"מ   
      

    250.00   250.00     1.00 ורוזיפו לוח זגראל לוח תקפסא ק"מ  40.07.0600
      

    210.00   210.00     1.00 תושרדנה תונכהה לכו עצמ ללוכ ,יטטניס אשד ר"מ  40.07.0610
      
ינקתמל םינקתה ןוכמ לש רושיאו הקידב     40.07.0620

  1,200.00 1,200.00     1.00 םיקחשמ 'חי   
      

    175.00   175.00     1.00 דרו הלע תדנדנל בשומ 'חי  40.07.0630
      

    570.00   570.00     1.00 היולת הדנדנב תוטועפל בשומ 'חי  40.07.0640
      

    400.00   400.00     1.00 היולת הדנדנל בשומ 'חי  40.07.0650
      

    580.00   580.00     1.00 עונענ תדנדנל ץיפק 'חי  40.07.0660
      
,טילונרג רמג ,לילג תרוצב ימורט ןוטבמ היזרב     40.07.0670

  2,150.00 2,150.00     1.00 דחא זרב םע 'חי   
      
ללוכ אוהש לכ גוסמ םיקחשמ ינקתמ תקתעה     40.07.0680
תודובע ,םייוניפה ,םיריהזה םיקוריפה לכ      

    500.00   500.00     1.00 תושורדה הנקתההו סוסיבה םיקוריפה ,רפעה 'חי   
      
ם י נ ב מ  ת ק ת ע ה  80.04 ק ר פ  ת ת       
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 רליירט תיאשמו ףונמ ללוכ םינבמ תקתעה 'חי  40.08.0001
      
ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ע ק ר ק  ת ר ש כ ה  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
רושיאב - וסוליפו חטשה יוקינ ,היחמצ תרסה     41.01.0010

      4.00     4.00     1.00 בתכבו שארמ חקפמה ר"מ   
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../139 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':     139 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ךרע הושו וא ,פא דנוארב םיחטש סוסיר     41.01.0020
      3.00     3.00     1.00 רשואמ ר"מ   

      
      5.00     5.00     1.00 מ"ס 02 קמועל החוחיתו עקרקה תכיפה ר"מ  41.01.0030

      
      7.00     7.00     1.00 םנודל ק"מ 02 תומכב רשעומ ןגיתפוכב לוביז ר"מ  41.01.0040

      
ה י י ק ש ה  ת כ ר ע מ  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
דע הקיפסל 4/3" רטוקב םידקוקר םע ןודמרב     41.02.0010

    345.00   345.00     1.00 ש/ק"מ 5.2 'חי   
      

    775.00   775.00     1.00 2" תינדי הפיטשל תשר ןנסמ 'חי  41.02.0020
      

    550.00   550.00     1.00 2/1-1" תינדי הפיטשל תשר ןנסמ 'חי  41.02.0030
      

    360.00   360.00     1.00 1" תינדי הפיטשל תשר ןנסמ 'חי  41.02.0040
      

    195.00   195.00     1.00 4/3" תינדי הפיטשל תשר ןנסמ 'חי  41.02.0050
      
ךרע הווש וא םגימ ,רטיל 06 חפנ ןשד דוד     41.02.0060

  1,370.00 1,370.00     1.00 'פמוק רשואמ  
      
ךרע הווש וא םגימ ,רטיל 03 חפנ ןשד דוד     41.02.0070

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק רשואמ  
      
תרצות ,הקיניל יטמוטוא דוקיפל ןשד תבאשמ     41.02.0080

  3,750.00 3,750.00     1.00 רשואמ ךרע הווש וא דעימע 'חי   
      

  2,400.00 2,400.00     1.00 'ש/ק"מ 01 דע הקיפסל 1" תרזוח המירז ענומ 'חי  41.02.0090
      
,רשואמ ךרע הווש וא C1-TQ ,הייקשה בשחמ     41.02.0100
9 הללוסב לעפומ ,ילטיגיד יווק דח רקב םע      
ללוכ,םוי 03 דע חוויד ,םויל תולעפה 3 ,טלוו      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק 1" וא 4/3" זרב  
      
,רשואמ ךרע הווש וא C4-TQ ,הייקשה בשחמ     41.02.0110
תינכות םע ,ישאר זרב + םיזרב 4-ל רקב םע      
3 ,טלוו 9 הללוסב לעפומ ,זרב לכל תיאמצע      
4/3" זרב ללוכ,םוי 03 דע חוויד ,םויל תולעפה      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק 2" וא  
      
6 רואנר תללוס םע רשי םרזל 6 לקירימ בשחמ     41.02.0120

    900.00   900.00     1.00 טלוו 'חי   
      

    200.00   200.00     1.00 ,42/032AV02 יאנש 'חי  41.02.0130
      

    230.00   230.00     1.00 HCTEL דיאונולוס 'חי  41.02.0140
      

    200.00   200.00     1.00 C1-TQ ,הייקשה בשחמל הנגה תספוק 'חי  41.02.0150
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../140 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':     140 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    200.00   200.00     1.00 םיקבח טס ללוכ םידיאונולוס 7-ל תכתמ ספ 'חי  41.02.0160
      
וא תורוד לג תרצות ,-"1 4/3" דיאונולוס ףוגמ     41.02.0170

    750.00   750.00     1.00 רשואמ ךרע הווש 'חי   
      
מ"מ 05 רטוקב 6 גרד ןליתאילופ תורוניצ     41.02.0180
לכו תשרל רוביח ,םיחפס ללוכ ,עקרקב םינומט      

     39.00    39.00     1.00 תושורדה רפעה תודובע רטמ   
      
וא מ"מ 23 רטוקב 6 גרד ןליתאילופ תורוניצ     41.02.0190
רוביח ,םיחפס ללוכ ,עקרקב םינומט מ"מ 04      

     29.00    29.00     1.00 תושורדה רפעה תודובע לכו תשרל רטמ   
      
מ"מ 52 רטוקב 6 גרד ןליתאילופ תורוניצ     41.02.0200
לכו תשרל רוביח ,םיחפס ללוכ ,עקרקב םינומט      

     19.00    19.00     1.00 תושורדה רפעה תודובע רטמ   
      
חנומ מ"מ 61 רטוקב 6 גרד ןליתאילופ תורוניצ     41.02.0210

     11.00    11.00     1.00 תשרל רוביחו םיחפס ללוכ ,עקרקה לע רטמ   
      
ןרוביח ללוכ  ,)מ"ער( תסוומ ףוטפיט תוחולש     41.02.0220
תפטפט םע מ"מ 61 טא 71 החולשה  .תשרל      

     10.00    10.00     1.00 מ"ס 03 לכ רטמ   
      
ןרוביח ללוכ  ,)מ"ער( תסוומ ףוטפיט תוחולש     41.02.0230
תפטפט םע מ"מ 61 וא 71 החולשה  .תשרל      

      9.50     9.50     1.00 מ"ס 05 לכ רטמ   
      
ןרוביח ללוכ  ,)מ"ער( תסוומ ףוטפיט תוחולש     41.02.0240
תפטפט םע מ"מ 61 וא 71 החולשה  .תשרל      

      9.00     9.00     1.00 מ"ס 57 לכ רטמ   
      
םע ןקתומ ,01 גרד מ"מ 09 ןליתאילופ רוניצ     41.02.0250
,רשואמ ךרע הווש וא םיסלפ וא ןואסלפ ידמצמ      

    135.00   135.00     1.00 תושורדה רפעה תדוובע לכ ללוכ רטמ   
      
וא ,SKOORB תרצות תכרעמ שארל זגרא     41.02.0260
קמועו מ"ס 02 רטוק ,לוגע ,רשואמ ךרע הווש      

    230.00   230.00     1.00 מ"ס 52 'חי   
      
וא ,SKOORB תרצות תכרעמ שארל זגרא     41.02.0270
,מ"ס 35*04 תודימב  ,רשואמ ךרע הווש      

    535.00   535.00     1.00 מ"ס 03 קמועו 'חי   
      
וא ,SKOORB תרצות תכרעמ שארל זגרא     41.02.0280
,מ"ס 35*58 תודימב  ,רשואמ ךרע הווש      

  1,550.00 1,550.00     1.00 מ"ס 83 קמועו 'חי   
      
תרצות ןיירושמ רטסאילופמ םיפוגמ זגרא     41.02.0290
רשואמ ךרע הווש וא  ,IV.2 םגד הידמח רבנע      

  3,100.00 3,100.00     1.00 'פמוק לוענמו ןוטב סיסב ללוכ  
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../141 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':     141 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תרצות 2" רטוקב O.N תכתממ ילוארדיה זרב     41.02.0300
הלעפה ןוזרב ללוכ ,רשואמ ךרע הווש וא דמרב      

    780.00   780.00     1.00 יכרד תלת 'חי   
      
תרצות 2" רטוקב O.N יטסלפ ילוארדיה זרב     41.02.0310
הלעפה ןוזרב ללוכ ,רשואמ ךרע הווש וא דמרב      

    555.00   555.00     1.00 יכרד תלת 'חי   
      
,הכורא תידי ,בחר רבעמ 1" יטסלפ ירודכ זרב     41.02.0320

    140.00   140.00     1.00 רשואמ ךרע הווש וא ביגש תרצות 'חי   
      
תידי ,בחר רבעמ 4/3" יטסלפ ירודכ זרב     41.02.0330

    130.00   130.00     1.00 רשואמ ךרע הווש וא ביגש תרצות ,הכורא 'חי   
      
שארב ,1" רטוקב יטסלפ טנק ריוא םותסש     41.02.0340

    700.00   700.00     1.00 תכרעמה 'חי   
      
ןקתומ 2" רטוקב ןמקוארב גוסמ ץחל ןיטקמ     41.02.0350
בתכבו שארמ רושיאב תכרעמה שארב      

  1,950.00 1,950.00     1.00 חקפמהמ 'חי   
      
הווש וא דמרב תרצותמ  1" רטוקב ץחל תסוו     41.02.0360

    385.00   385.00     1.00 תוריפסומטא 0.3 דע 5.2 ץחלל ,רשואמ ךרע 'חי   
      

     90.00    90.00     1.00 תכרעמ שארב 1" ינוק דרוקר 'חי  41.02.0370
      

    140.00   140.00     1.00 תכרעמ שארב 2" ינוק דרוקר 'חי  41.02.0380
      

    145.00   145.00     1.00 תכרעמה שארב תוריפסומטא 8 דע ץחל דמ 'חי  41.02.0390
      

     60.00    60.00     1.00 6 גרד מ"מ 011 רטוקב .יס.יו.יפ לוורש רטמ  41.02.0400
      
ת ו ע י ט נ ו  ה ל י ת ש  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ,1" עזג ,רטיל 06 יטסלפ לכיממ םיצע     41.03.0010

    445.00   445.00     1.00 הכומס 'חי   
      
ללוכ ,4/3" עזג ,רטיל 03 יטסלפ לכיממ םיצע     41.03.0020

    295.00   295.00     1.00 הכומס 'חי   
      
ללוכ ,2/1" עזג ,רטיל 02 יטסלפ לכיממ םיצע     41.03.0030

    140.00   140.00     1.00 הכומס 'חי   
      

    820.00   820.00     1.00 2" עזג רטוקב המדאמ בצועמ ץע 'חי  41.03.0040
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 3" עזג רטוקב המדאמ בצועמ ץע 'חי  41.03.0050
      
ללוכ ,'מ 4 עזג הבוג ,ןדריה תעקבמ רמת לקד     41.03.0060
ךשמל הטילקל תוירחאו ,םוי 09 ךשמל לופיט      

  4,450.00 4,450.00     1.00 יטנבלרה "הנבמ"ב ,הדובעה םויסמ תחא הנש 'חי   
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../142 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':     142 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

לופיטו ןושיד ללוכ ,ג"ק 3 םילכיממ םיחיש     41.03.0070
"הנבמ"ב ,הדובעה םויסמ םוי 09 ךשמל      

     15.00    15.00     1.00 יטנבלרה 'חי   
      
לופיטו ןושיד ללוכ ,ג"ק 1 םילכיממ םיחיש     41.03.0080
"הנבמ"ב ,הדובעה םויסמ םוי 09 ךשמל      

     10.00    10.00     1.00 יטנבלרה 'חי   
      
09 ךשמל לופיטו ןושיד ללוכ שרוש ייולג םידרו     41.03.0090

     25.00    25.00     1.00 יטנבלרה "הנבמ"ב ,הדובעה םויסמ םוי 'חי   
      
ללוכ ,01*7 וא 7*7 תויסוכמ םייתנוע םיחרפ     41.03.0100
,הדובעה םויסמ םוי 09 ךשמל לופיטו ןושיד      

      5.00     5.00     1.00 יטנבלרה "הנבמ"ב 'חי   
      
ם י ר ע ש ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
ת ו ר ד ג  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
ינפ לעמ דודמ 'מ 2.1 הבוגב תשר רדג     44.01.0010
2" הדלפ תורוניצמ תורגסמ ללוכ ,עקרקה      
יטוחמ תשרה רדג .חפ תוטזורו ןוגיעל םילוורש      
יופיצ םע מ"מ 4 יבועב םינוולוגמ הדלפ      
םידומע ,מ"מ 04*04 תוצבשמב ,קורי יס.יו.יפ      

    230.00   230.00     1.00 ןוטב תודוסיו 'מ 2 לכ רטמ   
      
,עקרקה ינפ לעמ דודמ 'מ 3 הבוגב תשר רדג     44.01.0020
םילוורש 2" הדלפ תורוניצמ תורגסמ ללוכ      
הדלפ יטוחמ תשרה רדג .חפ תוטזורו ןוגיעל      
,קורי יס.יו.יפ יופיצ םע מ"מ 4 יבועב םינוולוגמ      
'מ 2 לכ םידומע ,מ"מ 04*04 תוצבשמב      

    480.00   480.00     1.00 ןוטב תודוסיו רטמ   
      
,עקרקה ינפ לעמ דודמ 'מ 4 הבוגב תשר רדג     44.01.0030
םילוורש 2" הדלפ תורוניצמ תורגסמ ללוכ      
הדלפ יטוחמ תשרה רדג .חפ תוטזורו ןוגיעל      
,קורי יס.יו.יפ יופיצ םע מ"מ 4 יבועב םינוולוגמ      
'מ 2 לכ םידומע ,מ"מ 04*04 תוצבשמב      

    610.00   610.00     1.00 ןוטב תודוסיו רטמ   
      
ללוכ ,עקרקה ינפ לע 'מ 8.1 הבוגב תשר רדג     44.01.0040
תיוז לזרבמ םידומע ,יעופיש דח ןוילע ףופיכ      
4 תנוולוגמ תשר ,'מ 0.3 לכ מ"מ 5*54*54      
החיתמ יטוח 4 ,מ"מ 5*5 תוצבשמ םע מ"מ      
תוניפב קוזיח ידומע ,מ"מ 3 יבועב םינוולוגמ      

    165.00   165.00     1.00 ןוטב תודוסי ללוכ ,ישילש רדג דומע לכבו רטמ   
      
      
      
      
      
      

קובץ: שיפוץ מבנים 2017   .../143 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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12/02/2017
דף מס':     143 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ללוכ ,עקרקה ינפ לע 'מ 4.2 הבוגב תשר רדג     44.01.0050
תיוז לזרבמ םידומע ,יעופיש דח ןוילע ףופיכ      
4 תנוולוגמ תשר ,'מ 0.3 לכ מ"מ 5*54*54      
החיתמ יטוח 4 ,מ"מ 5*5 תוצבשמ םע מ"מ      
תוניפב קוזיח ידומע ,מ"מ 3 יבועב םינוולוגמ      

    195.00   195.00     1.00 ןוטב תודוסי ללוכ ,ישילש רדג דומע לכבו רטמ   
      
ללוכ ,עקרקה ינפ לע 'מ 5.1 הבוגב תשר רדג     44.01.0060
0.2 לכ 2" רטוקב םינוולוגמ תורוניצמ םידומע      
5*5 תוצבשמ םע מ"מ 4 תנוולוגמ תשר ,'מ      
,מ"מ 3 יבועב םינוולוגמ החיתמ יטוח 3 ,מ"מ      
,יעיבר רדג דומע לכבו תוניפב קוזיח ידומע      

    160.00   160.00     1.00 ןוטב תודוסי ללוכ רטמ   
      
ללוכ ,גוס לכמ תומייק תשר תורדג ינוקית     44.01.0070
וא םימוגפ תשר יעטק תמלשה /תפלחה      
יפל הדידמה .םידומע רושיי ללטוכו םירסח      

    100.00   100.00     1.00 המלשוה וא הפלחוהש תשרה חטש ר"מ   
      
.םינוש םיגוסמ תכתמ תורדג לש ימוקמ ןוקית     44.01.0075

    150.00   150.00     1.00 ןוקיתה חטש יפל הדידמה ר"מ   
      

    500.00   500.00     1.00 םייק ריק לע 'מ 2 הבוגב תינויבס םגד רדג רטמ  44.01.0080
      
ללוכ ,עקרקה לע 'מ 2 הבוגב תינויבס םגד רדג     44.01.0090

    510.00   510.00     1.00 ןוטב תודוסי רטמ   
      
,מ"מ 52*52 ןוולוגמו עבורמ ליפורפמ רדג     44.01.0100
ןותחתו ןוילע ליפורפ םע ,'מ 52.1 הבוגב      
יליפורפ םירבוע םכרדש ,מ"מ 06*04  ןוולוגמ      
ידומע ,תולעמ 54 -ב םיטומה ,רדגה תכבש      
0.3 לכ ,מ"מ 06*06 םינוולוגמ םיליפורפמ רדג      
52*52 םינוולוגמ םיליפורפמ המצע רדגה .'מ      
לכה ,םיליפורפה יריצ ןיב מ"ס 01 קחרמב מ"מ      
םיכותיר אלל םיימינפ םירבחמב רבוחמ      
עקרקה לע וא ריק לע הבצה ללוכ ,םיגרבו      

    415.00   415.00     1.00 )03-ב ןוטב תודוסי תוברל( רטמ   
      
,מ"מ 52*52 ןוולוגמו עבורמ ליפורפמ רדג     44.01.0110
ןוולוגמ ןותחתו ןוילע ליפורפ םע ,'מ 0.2 הבוגב      
תכבש יליפורפ םירבוע םכרדש ,מ"מ 06*04       
רדג ידומע ,תולעמ 54 -ב םיטומה ,רדגה      
.'מ 0.3 לכ ,מ"מ 06*06 םינוולוגמ םיליפורפמ      
מ"מ 52*52 םינוולוגמ םיליפורפמ המצע רדגה      
לכה ,םיליפורפה יריצ ןיב מ"ס 01 קחרמב      
םיכותיר אלל םיימינפ םירבחמב רבוחמ      
עקרקה לע וא ריק לע הבצה ללוכ ,םיגרבו      

    515.00   515.00     1.00 )03-ב ןוטב תודוסי תוברל( רטמ   
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תרגסמ םע 'מ 0.2 הבוגב תיביטרוקד רדג     44.01.0120
,תוקלחו תולגועמ תוניפ םע ,1" ףפוכמ רוניצמ      
מ"מ 05*051 תוצבשמב תכתורמ תשר םע      
םע ,מ"מ 5.5 רטוקב ךושמ הדלפ טוחמ      
הפיכב םיסוכמ ,2" רטוקב םילוגע םידומע      
אלל םירוביח ,'מ 51.2 לכ ,תיביטרוקד      

    465.00   465.00     1.00 םינוולוגמ רדגה יקלח לכ .םיכותיר רטמ   
      
תירק" םגד תמגודכ ,'מ 1.1 הבוגב הקעמ רדג     44.01.0130

    590.00   590.00     1.00 רשואמ ךרע הווש וא ,ילרוא תורדג לש "ונוא רטמ   
      
תמגודכ לוגע לזרבמ ,'מ 1.1 הבוגב הקעמ רדג     44.01.0140
ךרע הווש וא ,ילרוא תורדג לש "רשנ" םגד      

    385.00   385.00     1.00 רשואמ רטמ   
      
תמגודכ לוגע לזרבמ  ,תוגרדמב הקעמ רדג     44.01.0150
ךרע הווש וא ,ילרוא תורדג לש "רשנ" םגד      

    485.00   485.00     1.00 רשואמ רטמ   
      
ללוכ םינוש םיגוסמ םירעשו תורדג תהבגה     44.01.0170
,מ"ס 03 דע רועישב ,םימייק הקעמ תורדג      

    350.00   350.00     1.00 םייקה תמגודכ רטמ   
      
תהבגה ,םיפסונ מ"ס 01 לכ רובע תפסות     44.01.0180
רבעמ ,םימייק הקעמ תורדגו םירעש ,תורדג      

     80.00    80.00     1.00 םינושארה מ"ס 03-ל רטמ   
      
ם י ר ע ש  20.44 ק ר פ  ת ת       
      
,'מ 57.1 הבוגבו 'מ 5.3 בחורב יפנכ וד רעש     44.02.0010
,םיריצ,םיקוזיח ,4" רוניצמ םידומע ללוכ      
5*5 תוצבשמב מ"מ 4 םיטוחמ תשר  ,םיחירב      
תודוסי,רעשה לעמ ינרקוד לית יטוח 4 ,מ"מ      

  5,250.00 5,250.00     1.00 'פמוק .םינוולוגמ רעשה יקלח לכ .העיבצו 03-ב ןוטב  
      
וא תינויבס םגד ,מ"ס 002*001 תודימב רעש     44.02.0020

  1,850.00 1,850.00     1.00 03-ב ןוטב תודוסי ללוכ ,רשואמ ךרע הווש 'חי   
      
תודימב ןוולוגמ יפנכ דח שפשפ רעש     44.02.0030
םידומע ללוכ ,לוגע ליפורפמ ,מ"ס 002*001      

  2,750.00 2,750.00     1.00 שרדנה לוזריפה לכו ,03-ב ןוטב תודוסיו 'חי   
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ץ ו ח מ  ב ו י ב ו  ם י מ  - ץ ו ח  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
ה נ ב מ ל       
      
ם י מ  ת ו ד ו ב ע  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
תיטלפסא הפיטע םע הדלפ תורוניצמ םימ וק     57.01.0010
םיחנומ ,ימינפ טלמ יופיצו ץוחבמ .יס.יו.יפמ וא      
,לוח דופירו תפיטע םע 'מ 1 דע קמועב עקרקב      
3" רטוקב ,תושורדה רפעה תודובע לכ ללוכ      

    240.00   240.00     1.00 23/5" ןפוד יבועו רטמ   
      
תיטלפסא הפיטע םע הדלפ תורוניצמ םימ וק     57.01.0020
םיחנומ ,ימינפ טלמ יופיצו ץוחבמ .יס.יו.יפמ וא      
,לוח דופירו תפיטע םע 'מ 1 דע קמועב עקרקב      
4" רטוקב ,תושורדה רפעה תודובע לכ ללוכ      

    300.00   300.00     1.00 33/5" ןפוד יבועו רטמ   
      
תיטלפסא הפיטע םע הדלפ תורוניצמ םימ וק     57.01.0030
םיחנומ ,ימינפ טלמ יופיצו ץוחבמ .יס.יו.יפמ וא      
,לוח דופירו תפיטע םע 'מ 1 דע קמועב עקרקב      
6" רטוקב ,תושורדה רפעה תודובע לכ ללוכ      

    370.00   370.00     1.00 43/5" ןפוד יבועו רטמ   
      
רובע ,רטוק לכב הדלפ רוניצ ריחמל תפסות     57.01.0040

     33.00    33.00     1.00 'מ 0.1 לעמ 'מ 5.0 לכב הריפחה תקמעה רטמ   
      
57 רטוקב חישק .יס.יו.יפ תורוניצמ םימ וק     57.01.0050
עקרקב םיחנומ ,תוריפסומטא 01 ץחלל ,מ"מ      
דופירו הפיטע ללוכ ,מ"ס 08 ילמינימ יוסיכ םע      

    165.00   165.00     1.00 תושורדה רפעה תודובע לכו לוח רטמ   
      
09 רטוקב חישק .יס.יו.יפ תורוניצמ םימ וק     57.01.0060
עקרקב םיחנומ ,תוריפסומטא 01 ץחלל ,מ"מ      
דופירו הפיטע ללוכ ,מ"ס 08 ילמינימ יוסיכ םע      

    180.00   180.00     1.00 תושורדה רפעה תודובע לכו לוח רטמ   
      
011 רטוקב חישק .יס.יו.יפ תורוניצמ םימ וק     57.01.0070
עקרקב םיחנומ ,תוריפסומטא 01 ץחלל ,מ"מ      
דופירו הפיטע ללוכ ,מ"ס 08 ילמינימ יוסיכ םע      

    210.00   210.00     1.00 תושורדה רפעה תודובע לכו לוח רטמ   
      
הדובע ץחל 3" רטוקב קלח רבעמ זירט ףוגמ     57.01.0080
ימינפ לייאמא יופיצ םע ,תוריפסומטא 61      
רבחמ ללוכ ,ינוציח לייאמא יולק יסקופיא יופיצו      

  3,650.00 3,650.00     1.00 םיידגנ םינגואו ןגוא 'חי   
      
הדובע ץחל 4" רטוקב קלח רבעמ זירט ףוגמ     57.01.0090
ימינפ לייאמא יופיצ םע ,תוריפסומטא 61      
רבחמ ללוכ ,ינוציח לייאמא יולק יסקופיא יופיצו      

  4,250.00 4,250.00     1.00 םיידגנ םינגואו ןגוא 'חי   
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61 הדובע ץחל 3" ,רזוח לא םותסש     57.01.0100
  3,900.00 3,900.00     1.00 םיידגנ םינגואו ןגוא םע תוריפסומטא 'חי   

      
61 הדובע ץחל 2" ,בלושמ ריוא םותסש     57.01.0110

  3,850.00 3,850.00     1.00 םותסשל הסינכ זרב םע תוריפסומטא 'חי   
      
םייק הדלפ וקל 3" הדלפמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0120

  1,350.00 1,350.00     1.00 "3 'חי   
      
םייק הדלפ וקל 4" הדלפמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0130

  1,500.00 1,500.00     1.00 "4 'חי   
      

    310.00   310.00     1.00 3" רטוקב ךותיר לענ ללוכ םייק וק לע ןגוא 'חי  57.01.0140
      
ב ו י ב  ת ו ד ו ב ע  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע .יס.יו.יפ רונצ     57.02.0010
דופיר ללוכ ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב חנומ      

    160.00   160.00     1.00 לוח תפיטעו רטמ   
      
,מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע .יס.יו.יפ רונצ     57.02.0020
,57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב חנומ      

    170.00   170.00     1.00 לוח תפיטעו דופיר ללוכ רטמ   
      
,מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע .יס.יו.יפ רונצ     57.02.0030
דופיר ללוכ ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב חנומ      

    170.00   170.00     1.00 לוח תפיטעו רטמ   
      
,מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע .יס.יו.יפ רונצ     57.02.0040
,57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב חנומ      

    180.00   180.00     1.00 לוח תפיטעו דופיר ללוכ רטמ   
      
,מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע .יס.יו.יפ רונצ     57.02.0050
,52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב חנומ      

    190.00   190.00     1.00 לוח תפיטעו דופיר ללוכ רטמ   
      
,מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע .יס.יו.יפ רונצ     57.02.0060
דופיר ללוכ ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב חנומ      

    200.00   200.00     1.00 לוח תפיטעו רטמ   
      
,מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע .יס.יו.יפ רונצ     57.02.0070
,57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב חנומ      

    220.00   220.00     1.00 לוח תפיטעו דופיר ללוכ רטמ   
      
,מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע .יס.יו.יפ רונצ     57.02.0080
,52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב חנומ      

    250.00   250.00     1.00 לוח תפיטעו דופיר ללוכ רטמ   
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תיתחתו ןוטב תוילוחמ הלוגע הרקב תחוש     57.02.0090
מ"ס 001 ימינפ רטוקב ,856 י"ת יפל תימורט      
מ"ס 05 רטוקב הסכמ םע 'מ 52.1 קמועב      

  3,250.00 3,250.00     1.00 ןוט 52 סמועל הרקתו 'חי   
      
תיתחתו ןוטב תוילוחמ הלוגע הרקב תחוש     57.02.0100
מ"ס 001 ימינפ רטוקב ,856 י"ת יפל תימורט      
הסכמ םע 'מ 57.1  דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב      
ללכו ,ןוט 52 סמועל הרקתו מ"ס 05 רטוקב      

  3,450.00 3,450.00     1.00 הדירי יבלש 'חי   
      
תיתחתו ןוטב תוילוחמ הלוגע הרקב תחוש     57.02.0110
מ"ס 001 ימינפ רטוקב ,856 י"ת יפל תימורט      
הסכמ םע  'מ 52.2  'מ  57.1  לעמ  קמועב      
ללוכ ,ןוט 52 סמועל הרקתו מ"ס 05 רטוקב      

  4,000.00 4,000.00     1.00 הדירי יבלש 'חי   
      
תיתחתו ןוטב תוילוחמ הלוגע הרקב תחוש     57.02.0120
מ"ס 001 ימינפ רטוקב ,856 י"ת יפל תימורט      
הסכמ םע 'מ  57.2 דעו   52.2  לעמ קמועב      
ללוכ ,ןוט 52 סמועל הרקתו מ"ס 05 רטוקב      

  4,400.00 4,400.00     1.00 הדירי יבלש 'חי   
      
ךותב תמייק החושל 4" בויב רוניצ רוביח     57.02.0130
תודובע לכ ללוכ םהל ץוחמ וא שרגמה תולובג      
דוביעו ,הביאש ללוכ ,תושורדה רפעה      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק םייקה אתב םיקי'צנב  
      
ךותב תמייק החושל 6" בויב רוניצ רוביח     57.02.0140
תודובע לכ ללוכ םהל ץוחמ וא שרגמה תולובג      
דוביעו ,הביאש ללוכ ,תושורדה רפעה      

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק םייקה אתב םיקי'צנב  
      
ךותב תמייק החושל 8" בויב רוניצ רוביח     57.02.0150
תודובע לכ ללוכ םהל ץוחמ וא שרגמה תולובג      
דוביעו ,הביאש ללוכ ,תושורדה רפעה      

  1,450.00 1,450.00     1.00 'פמוק םייקה אתב םיקי'צנב  
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב תחושל ריחמ תפסות     57.02.0160

  1,000.00 1,000.00     1.00 'מ 05.1 דע קמועב םייק וק לע התבכרה רובע 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב תחושל ריחמ תפסות     57.02.0170

    215.00   215.00     1.00 'מ 5.1 לעמ ףסונ קמוע 'מ 05.0 לכ רובע 'חי   
      
רטוקב ןוט 52 סמועל הסכמו הרקת תפלחה     57.02.0180

  1,250.00 1,250.00     1.00 והשלכ רטוקב םייק בויב אתב מ"ס 06 'חי   
      
מ"ס 08 דע רטוקב בויב יאת לש הפיטשו יוקינ     57.02.0190

    350.00   350.00     1.00 'מ 52.1 דע קמועבו 'חי   
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001 דע רטוקב בויב יאת לש הפיטשו יוקינ     57.02.0200
    420.00   420.00     1.00 'מ 57.2 דע קמועבו מ"ס 'חי   

      
     20.00    20.00     1.00 6"-4" רטוקב בויב יווק לש הפיטשו יוקינ רטמ  57.02.0210

      
  1,100.00 1,100.00     1.00 ןוטב תפיטע םע 6" רטוקב ינוציח לפמ 'חי  57.02.0220

      
  1,350.00 1,350.00     1.00 ןוטב תפיטע םע 8" רטוקב ינוציח לפמ 'חי  57.02.0230

      
ללוכ רטוק לכמ בויב יווקב המיתס תחיתפ     57.02.0240

    450.00   450.00     1.00 וק 'מ 04 יוקינ 'חי   
      
לכב ןמוש דירפמ רובמ לוח+ ןמוש תביאש     57.02.0250

    450.00   450.00     1.00 לדוג 'חי   
      
ללוכ תמייק 3" דע בויב תבאשמ תקידב     57.02.0260

    500.00   500.00     1.00 'פמוק רובה יוקינו הביאש  
      
ללוכ ,תומייק בויב תוחושב םידוביע ןוקית     57.02.0270

    120.00   120.00     1.00 'פמוק החושה יוקינ  
      
ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ ו  ם י ט ל ק מ  85 ק ר פ       
      
ם י ט ל ק מ  ם ו ט י א  10.85 ק ר פ  ת ת       
      
טלקמב ,ולש םיטנמלאה לכ ללוכ טלקמ םוטיא     58.01.0010

  5,550.00 5,550.00     1.00 'פמוק ר"מ 21 דע ללוכה ולדוגש  
      
טלקמב ,ולש םיטנמלאה לכ ללוכ טלקמ םוטיא     58.01.0020

  6,950.00 6,950.00     1.00 'פמוק ר"מ 52 דעו ר"מ 21 לעמ ללוכה ולדוגש  
      
טלקמב ,ולש םיטנמלאה לכ ללוכ טלקמ םוטיא     58.01.0030

  7,650.00 7,650.00     1.00 'פמוק ר"מ 23 דעו ר"מ 52 לעמ ללוכה ולדוגש  
      
טלקמב ,ולש םיטנמלאה לכ ללוכ טלקמ םוטיא     58.01.0040

  8,350.00 8,350.00     1.00 'פמוק ר"מ 04 דעו ר"מ 23 לעמ ללוכה ולדוגש  
      
טלקמב ,ולש םיטנמלאה לכ ללוכ טלקמ םוטיא     58.01.0050

  9,700.00 9,700.00     1.00 'פמוק ר"מ 05 דעו ר"מ 04 לעמ ללוכה ולדוגש  
      
טלקמב ,ולש םיטנמלאה לכ ללוכ טלקמ םוטיא     58.01.0060

 10,400.00 10,400.00     1.00 'פמוק ר"מ 06 דעו ר"מ 05 לעמ ללוכה ולדוגש  
      
טלקמב ,ולש םיטנמלאה לכ ללוכ טלקמ םוטיא     58.01.0070

 11,100.00 11,100.00     1.00 'פמוק ר"מ 57 דעו ר"מ 06 לעמ ללוכה ולדוגש  
      
טלקמב ,ולש םיטנמלאה לכ ללוכ טלקמ םוטיא     58.01.0080

 12,450.00 12,450.00     1.00 'פמוק ר"מ 001 דעו ר"מ 57 לעמ ללוכה ולדוגש  
      
טלקמב ,ולש םיטנמלאה לכ ללוכ טלקמ םוטיא     58.01.0090

 13,150.00 13,150.00     1.00 'פמוק ר"מ 021 דעו ר"מ 001 לעמ ללוכה ולדוגש  
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טלקמב ,ולש םיטנמלאה לכ ללוכ טלקמ םוטיא     58.01.0100
 15,250.00 15,250.00     1.00 'פמוק ר"מ 051 דעו ר"מ 021 לעמ ללוכה ולדוגש  

      
  2,850.00 2,850.00     1.00 'פמוק םורח תאיצי וא ,טלקמב ןורדח םוטיא 58.01.0110

      
,למשחה חולב םילבכל תוסינכה לכ לש  םוטיא     58.01.0120

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק חולה לש שדחמ הבכרהו קוריפ ללוכ  
      
ת ו ר ג ס מ  20.85 ק ר פ  ת ת       
      
בחורב םורח  תאיציב וא םלואב םלוס תפלחה     58.02.0010
העיבצ ללוכ ,םייקה תמגודכ ,מ"ס 05 דע      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק םייקה קוריפו  
      
ללוכ 8" רורוויא תורוניצל תותשר תפלחה     58.02.0020

    250.00   250.00     1.00 רורוויאה רוניצל ךותירו הבכרה ,םיקוריפ 'חי   
      
ריקב ,מ"ס 05 ךרואבו 8" רטוקב ריווא רוניצ     58.02.0030
,רוחה תחידק ללוכ ,מ"ס 05 יבועב םייק      
בצמה תרזחהו תותשר תוברל רוניצה תנקתה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק ותומדקל  
      
םילוזנוק ללוכ ,םורח תואיצי לעמ םינוגג     58.02.0040

    410.00   410.00     1.00 תירוכסיא חפ יוסיכו הכימתל םישלושמ ר"מ   
      
,רטיל 002 דע חפנב םייק םימ לכימל דמעמ     58.02.0050

    330.00   330.00     1.00 'פמוק העיבצ ללוכ  
      
מ"מ 4*04 עובצו ןוולוגמ חוטש לזרבמ הכבש     58.02.0060
ןגועמ ףקיהב מ"מ 5*05*05 ןתיוזו ,מ"ס 3 לכ      
םינוולוגמ תכתמה יקלח לכ .קזוחמו ןוטבב      

  1,150.00 1,150.00     1.00 םיעובצו ר"מ   
      
ינוקית ללוכ ,מ"מ 5.1 יבועב חפ ןולח םוקיש     58.02.0070
הדולחמ יוקינ ,תוידיו םיריצב לופיט  ,תורגסמ      

    730.00   730.00     1.00 ףוקשמה ללוכ ,העיבצו 'חי   
      
ללוכ ,'מ 8.0*6.0 תודימב ףדה ןולח םוקיש     58.02.0080
יוקינ , תוידיבו  םיריצב לופיט ,תורגסמ ינוקית      

    740.00   740.00     1.00 ףוקשמה ללוכ ,העיבצו הדולחמ 'חי   
      
ללוכ ,'מ 8.0*2.1 תודימב הפפר ןולח םוקיש     58.02.0090
יוקינ , תוידיבו  םיריצב לופיט ,תורגסמ ינוקית      

    650.00   650.00     1.00 ףוקשמה ללוכ ,העיבצו םיריצ זוריג ,הדולחמ 'חי   
      

    135.00   135.00     1.00 'פמוק מ"ס 08*06 ףדה ןולחב ימוג ימטא תפלחה 58.02.0100
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לופיט ללוכ לדוג לכמ ,ןוניס/ףדה תלד םוקיש     58.02.0110
,הדולחמ יוקינ ,תורגסמ ינוקית ,תוידיו םיריצב      
יפל הדידמה .ףוקשמ ללוכ ,העיבצו זוריג      
תיפנכ וד תלד הז ךרוצל .ףוקשמ תודיחי      

  1,650.00 1,650.00     1.00 תחא הדיחי תבשחנ 'חי   
      
,'מ 1.2*2.1 תודימב  תכתממ ץוח תלד םוקיש     58.02.0120
,תורגסמ ינוקית ,תוידיו םיריצב לופיט ללוכ      

    900.00   900.00     1.00 .ףוקשמ ללוכ ,העיבצו זוריג ,הדולחמ יוקינ 'חי   
      
ללוכ לדוג לכמ ,תכתממ םיתורש תלד םוקיש     58.02.0130
יוקינ ,תורגסמ ינוקית ,תוידיו םיריצב לופיט      

    525.00   525.00     1.00 .ףוקשמ ללוכ ,העיבצו זוריג ,הדולחמ 'חי   
      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק ןהש לכ תודימב ףדה תלדל תוימוג תפלחה 58.02.0140
      
תווש תינקת ףדה תלדל הליענ תידי תפלחה     58.02.0150
ללוכ ,טורח ריצ תוברל ,תמייקה תידיל ךרע      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק ןיקת דוקפיתל תלדה תרזחהו הבכרה ,קורפ  
      
תווש תינקת ףדה ןולחל הליענ תידי תפלחה     58.02.0160
ללוכ ,טורח ריצ תוברל ,תמייקה תידיל ךרע      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק ןיקת דוקפיתל ןולחה תרזחהו הבכרה ,קורפ  
      

    160.00   160.00     1.00 'פמוק םורח תאיצי לש ריקל םלוס קוזיח 58.02.0170
      
בחורב ,םלואב וא םורח תאיציב םלוס םוקיש     58.02.0180
ינוקית ,הדולחמ יוקינ ללוכ ,מ"ס 05 דע      

    250.00   250.00     1.00 'פמוק העיבצו תורגסמ  
      
,םינגוא תקפסא ללוכ 8" רורוויא רוניצ םוקיש     58.02.0190

    230.00   230.00     1.00 'פמוק 'וכו םימטא ,םיגרב  
      
,םינגוא תקפסא ללוכ 41" רורוויא רוניצ םוקיש     58.02.0200

    365.00   365.00     1.00 'פמוק 'וכו םימטא ,םיגרב  
      
רטוקב רורוויא רוניצל הדלפמ 'גנאלפ תפלחה     58.02.0210

    290.00   290.00     1.00 8" דע 'חי   
      
רטוקב רורוויא רוניצל הדלפמ 'גנאלפ תפלחה     58.02.0220

    520.00   520.00     1.00 "14 'חי   
      

    135.00   135.00     1.00 41" וא 8" רורוויא רוניצל ימוג םטא תפלחה 'חי  58.02.0230
      
רדחב והשלכ גוסמ תכתמ הקעמ םוקיש     58.02.0240
תורגסמ ינוקית ,ריקל קוזיח ללוכ ,תוגרדמ      

     45.00    45.00     1.00 העיבצו 'חי   
      
תדרוה ,ףושפיש תוברל ,ףדה תלד תעיבצ     58.02.0250
ךרע הווש וא טיירמה עבצב העיבצו ,הדולח      

    800.00   800.00     1.00 ףוקשמ ללוכ ,רשואמ 'חי   
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תדרוה ,ףושפיש תוברל , םיתורש תלד תעיבצ     58.02.0260
ךרע הווש וא טיירמה עבצב העיבצו ,הדולח      

    370.00   370.00     1.00 ףוקשמ ללוכ ,רשואמ 'חי   
      
תדרוה ,ףושפיש תוברל ,הסינכ תלד תעיבצ     58.02.0270
ךרע הווש וא טיירמה עבצב העיבצו ,הדולח      

    585.00   585.00     1.00 ףוקשמ ללוכ ,רשואמ 'חי   
      
תדרוה ,ףושפיש תוברל ,ףדה ןולח תעיבצ     58.02.0280
ךרע הווש וא טיירמה עבצב העיבצו ,הדולח      

    370.00   370.00     1.00 ףוקשמ ללוכ ,רשואמ 'חי   
      
תוברל ,והשלכ לדוגב  ,הפפר ןולח תעיבצ     58.02.0290
עבצב העיבצו ,הדולח תדרוה ,ףושפיש      

    300.00   300.00     1.00 ףוקשמ ללוכ ,רשואמ ךרע הווש וא טיירמה 'חי   
      
,ףושפיש תוברל ,8" רורוויא רוניצ תעיבצ     58.02.0300
הווש וא טיירמה עבצב העיבצו ,הדולח תדרוה      

    115.00   115.00     1.00 ףוקשמ ללוכ ,רשואמ ךרע 'חי   
      
,ףושפיש תוברל ,41" רורוויא רוניצ תעיבצ     58.02.0310
הווש וא טיירמה עבצב העיבצו ,הדולח תדרוה      

    180.00   180.00     1.00 ףוקשמ ללוכ ,רשואמ ךרע 'חי   
      
,ףושפיש תוברל ,גוס לכמ תכתמ הקעמ תעיבצ     58.02.0320
הווש וא טיירמה עבצב העיבצו ,הדולח תדרוה      

     25.00    25.00     1.00 ףוקשמ ללוכ ,רשואמ ךרע רטמ   
      
,הדולח תדרוה ,ףושפיש תוברל ,םלוס תעיבצ     58.02.0330
,רשואמ ךרע הווש וא טיירמה עבצב העיבצו      

    120.00   120.00     1.00 ףוקשמ ללוכ רטמ   
      
,ףושפיש תוברל ,םורח תאיצי טסדופ תעיבצ     58.02.0340
הווש וא טיירמה עבצב העיבצו ,הדולח תדרוה      

    105.00   105.00     1.00 ףוקשמ ללוכ ,רשואמ ךרע ר"מ   
      
עבצ תובכש שולשב טלקמ תוריק תעיבצ     58.02.0350
ךרע הווש וא לירקרפוס תמגודכ ,יטסלפ      
ינוקית ללוכו םייקה עבצה דורג ללוכ ,רשואמ      

     38.00    38.00     1.00 .חיט ר"מ   
      
ללוכ ,יטטניס דיסב טלקמ תרקתו תוריק דויס     58.02.0360

     20.00    20.00     1.00 )חיט ינוקית ללוכ אל( חטשה תנכה ר"מ   
      
תורקת ,םינפ תוריק( טלקמל תיללכ העיבצ     58.02.0370
ללוכ ,ר"מ 05 דע וחטשש )תכתמ יקלחו      
וא לירקרפוס לש תובכש שולשב תוריק תעיבצ      
תכתמה יקלח תעיבצ ,רשואמ ךרע הווש      
עבצ תעיבצ ,םייק עבצ תרסה ללוכ ,קלרפוסב      
תריחב יפל םינווגה .םינוקית ללוכ ,דוסי      

  2,350.00 2,350.00     1.00 'פמוק חקפמה  
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תורקת ,םינפ תוריק( טלקמל תיללכ העיבצ     58.02.0380
001 דעו ר"מ 05 לעמ וחטשש )תכתמ יקלחו      
לש תובכש שולשב תוריק תעיבצ ללוכ ,ר"מ      
יקלח תעיבצ ,רשואמ ךרע הווש וא לירקרפוס      
,םייק עבצ תרסה ללוכ ,קלרפוסב תכתמה      
יפל םינווגה .םינוקית ללוכ ,דוסי עבצ תעיבצ      

  4,650.00 4,650.00     1.00 'פמוק חקפמה תריחב  
      
תורקת ,םינפ תוריק( טלקמל תיללכ העיבצ     58.02.0390
052 דעו ר"מ 001 לעמ וחטשש )תכתמ יקלחו      
לש תובכש שולשב תוריק תעיבצ ללוכ ,ר"מ      
יקלח תעיבצ ,רשואמ ךרע הווש וא לירקרפוס      
,םייק עבצ תרסה ללוכ ,קלרפוסב תכתמה      
יפל םינווגה .םינוקית ללוכ ,דוסי עבצ תעיבצ      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק חקפמה תריחב  
      
05 דע ישאר םלוא לדוגב טלקמ לש ידוסי יוקינ     58.02.0400

    760.00   760.00     1.00 'פמוק ר"מ  
      
לעמ ישאר םלוא לדוגב טלקמ לש ידוסי יוקינ     58.02.0410

  1,150.00 1,150.00     1.00 'פמוק ר"מ 001 דעו ר"מ 05  
      
לעמ ישאר םלוא לדוגב טלקמ לש ידוסי יוקינ     58.02.0420

  1,750.00 1,750.00     1.00 'פמוק ר"מ 052 דעו ר"מ 001  
      
לעמ ישאר םלוא לדוגב טלקמ לש ידוסי יוקינ     58.02.0430

  1,950.00 1,950.00     1.00 'פמוק ר"מ 053 דעו ר"מ 052  
      
וא הבאשמב לדוג לכב טלקממ םימ תביאש     58.02.0440

    450.00   450.00     1.00 'פמוק םיילדב  
      
ם י ט ל ק מ ל  ר ו ז ב י א  30.85 ק ר פ  ת ת       
      
08 חפנב דמעמ תוברל .יס.יו.יפמ םימ לכימ     58.03.0010

    630.00   630.00     1.00 ריקל ןוגיעו לכימל קבח ללוכ ,רטיל 'חי   
      
001 חפנב דמעמ תוברל .יס.יו.יפמ םימ לכימ     58.03.0020

    725.00   725.00     1.00 ריקל ןוגיעו לכימל קבח ללוכ ,רטיל 'חי   
      
051 חפנב דמעמ תוברל .יס.יו.יפמ םימ לכימ     58.03.0030

    840.00   840.00     1.00 ריקל ןוגיעו לכימל קבח ללוכ ,רטיל 'חי   
      
002 חפנב דמעמ תוברל .יס.יו.יפמ םימ לכימ     58.03.0040

    960.00   960.00     1.00 ריקל ןוגיעו לכימל קבח ללוכ ,רטיל 'חי   
      
003 חפנב דמעמ תוברל .יס.יו.יפמ םימ לכימ     58.03.0050

  1,060.00 1,060.00     1.00 ריקל ןוגיעו לכימל קבח ללוכ ,רטיל 'חי   
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לכימ ,החדה תבאשמב דיוצמ ,ימיכ שומיש תיב     58.03.0060
,הריגא לכימ ,םוטיא םותסש ללוכ ,הפיטש ימ      
,הסכמ םע הבישי שרקו ןוקיר חתפ ללוכ      
דוקיפ י"ע רשואמש קפס י"ע קפוסי .תשרבמו      

  1,850.00 1,850.00     1.00 'פמוק ןוגימ דויצ תקפסאל ףרועה  
      

  1,450.00 1,450.00     1.00 'פמוק 'מ 01 הבוגל םינגזמ זוקינ ימל הבאשמ 58.03.0070
      
םיבחרמו םיטלקמל רוהיטו ןוניס תכרעמ     58.03.0080
HAF-05/001 םגד  "חנ תבית" גוסמ ,םינגומ      
,תושפנ 8-ל תדעוימ ,רשואמ ךרע הווש וא      
ןנסמ ,םוקאוו ףדה תסוו םע ינושאר ןנסמ ללוכ      
הלעפה תורשפא םע ילמשח חופמ ,ישאר כ"בא      
ףדה תסוו ,ריוא תומכ דמ ,םורח תרואת ,תינדי      
תורשפאו טלקמהמ ריוא תאצוהל םוקאוו      

  9,700.00 9,700.00     1.00 'פמוק רבצמב יוביגל  
      
םיבחרמו םיטלקמל רוהיטו ןוניס תכרעמ     58.03.0090
HAF-09/081 םגד  "חנ תבית" גוסמ ,םינגומ      
,תושפנ 51-ל תדעוימ ,רשואמ ךרע הווש וא      
ןנסמ ,םוקאוו ףדה תסוו םע ינושאר ןנסמ ללוכ      
הלעפה תורשפא םע ילמשח חופמ ,ישאר כ"בא      
ףדה תסוו ,ריוא תומכ דמ ,םורח תרואת ,תינדי      
תורשפאו טלקמהמ ריוא תאצוהל םוקאוו      

 10,500.00 10,500.00     1.00 'פמוק רבצמב יוביגל  
      
םיבחרמו םיטלקמל רוהיטו ןוניס תכרעמ     58.03.0100
HAF-081/063 םגד  "חנ תבית" גוסמ ,םינגומ      
,תושפנ 03-ל תדעוימ ,רשואמ ךרע הווש וא      
ןנסמ ,םוקאווףדה תסוו םע ינושאר ןנסמ ללוכ      
הלעפה תורשפא םע ילמשח חופמ ,ישאר כ"בא      
ףדה תסוו ,ריוא תומכ דמ ,םורח תרואת ,תינדי      
תורשפאו טלקמהמ ריוא תאצוהל םוקאוו      

 11,700.00 11,700.00     1.00 'פמוק רבצמב יוביגל  
      
םיבחרמו םיטלקמל רוהיטו ןוניס תכרעמ     58.03.0110
HAF-003/006 םגד  "חנ תבית" גוסמ ,םינגומ      
,תושפנ 05-ל תדעוימ ,רשואמ ךרע הווש וא      
ןנסמ ,םוקאוו ףדה תסוו םע ינושאר ןנסמ ללוכ      
הלעפה תורשפא םע ילמשח חופמ ,ישאר כ"בא      
ףדה תסוו ,ריוא תומכ דמ ,םורח תרואת ,תינדי      
תורשפאו טלקמהמ ריוא תאצוהל םוקאוו      

 17,200.00 17,200.00     1.00 'פמוק רבצמב יוביגל  
      
יס.יו.יפ-מ מ"ס 01*5 תודימב רוא טלופ טלש     58.03.0120
יפל םיאתמ בותיכ םע מ"מ 3.1 יבועב חישק      

     20.00    20.00     1.00 הקבדהב ןקתומ ,ףרועה דוקיפ תויחנה 'חי   
      
יס.יו.יפ-מ מ"ס 01*02 תודימב רוא טלופ טלש     58.03.0130
יפל םיאתמ בותיכ םע מ"מ 3.1 יבועב חישק      

     30.00    30.00     1.00 הקבדהב ןקתומ ,ףרועה דוקיפ תויחנה 'חי   
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יס.יו.יפ-מ מ"ס 03*51 תודימב רוא טלופ טלש     58.03.0140
יפל םיאתמ בותיכ םע מ"מ 3.1 יבועב חישק      

     58.00    58.00     1.00 הקבדהב ןקתומ ,ףרועה דוקיפ תויחנה 'חי   
      
יס.יו.יפ-מ מ"ס 02*05 תודימב רוא טלופ טלש     58.03.0150
יפל םיאתמ בותיכ םע מ"מ 3.1 יבועב חישק      

     83.00    83.00     1.00 הקבדהב ןקתומ ,ףרועה דוקיפ תויחנה 'חי   
      
יס.יו.יפ-מ מ"ס 02*03 תודימב רוא טלופ טלש     58.03.0160
יפל םיאתמ בותיכ םע מ"מ 3.1 יבועב חישק      

     73.00    73.00     1.00 הקבדהב ןקתומ ,ףרועה דוקיפ תויחנה 'חי   
      
יס.יו.יפ-מ מ"ס 03*03 תודימב רוא טלופ טלש     58.03.0170
יפל םיאתמ בותיכ םע מ"מ 3.1 יבועב חישק      

     85.00    85.00     1.00 הקבדהב ןקתומ ,ףרועה דוקיפ תויחנה 'חי   
      
יס.יו.יפ-מ מ"ס 04*21 תודימב רוא טלופ טלש     58.03.0180
יפל םיאתמ בותיכ םע מ"מ 3.1 יבועב חישק      

     73.00    73.00     1.00 הקבדהב ןקתומ ,ףרועה דוקיפ תויחנה 'חי   
      
רוביח רובע לדוג לכמ טלש לש ריחמל תפסות     58.03.0190

     10.00    10.00     1.00 הקבדהב םוקמב םיגרבב 'חי   
      

     27.00    27.00     1.00 מ"ס 5 בחורב רוא טלופ עבצ רטמ  58.03.0200
      
םיחתפ יפקיהב מ"ס 5 בחורב רוא טלופ עבצ     58.03.0210

     33.00    33.00     1.00 ןבל ילירקא סיסב עבצ ללוכ רטמ   
      
םיחתפ יפקיהב מ"ס 01 בחורב רוא טלופ עבצ     58.03.0220

     66.00    66.00     1.00 ןבל ילירקא סיסב עבצ ללוכ רטמ   
      
ישלושמ לע  הנתשמ בחורב רוא טלופ עבצ     58.03.0230

     26.00    26.00     1.00 ןבל ילירקא סיסב עבצ ללוכ תוגרדמ רטמ   
      
ישאר םלוא לדוגב טלקמל ינקת טולישו ןומיס     58.03.0240

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק ר"מ 05 דע  
      
ישאר םלוא לדוגב טלקמל ינקת טולישו ןומיס     58.03.0250

  2,850.00 2,850.00     1.00 'פמוק ר"מ 053 דע  
      
001 דע וחטשש טלקמב רוא טלופ טוליש טס     58.03.0260

    350.00   350.00     1.00 'פמוק ףרועה דוקיפ תונקת יפל ,וטנ ר"מ  
      
001 לעמ וחטשש טלקמב רוא טלופ טוליש טס     58.03.0270

    700.00   700.00     1.00 'פמוק ףרועה דוקיפ תונקת יפל ,וטנ ר"מ  
      
יפל ,טלקמל תינוראב הנושאר הרזע תכרע     58.03.0280

    750.00   750.00     1.00 'פמוק ףרועה דוקיפ תויחנה  
      
בחרמ וא טלקמל תינקת תלפקתמ הקנולא      58.03.0290

  3,300.00 3,300.00     1.00 ןגומ 'חי   
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    230.00   230.00     1.00 ןגומ בחרמ וא טלקמל ינקית טבחמ  'חי  58.03.0300
      

    260.00   260.00     1.00 ןגומ בחרמ וא טלקמל ינקית הריפח תא  'חי  58.03.0310
      
62" רטוקב ריק ררוואמ לש הנקתהו הקפסא     58.03.0320
קספמו ריק רוביח ללוכ ,ןגומ בחרמ וא טלקמל      

    750.00   750.00     1.00 'פמוק .חיטה לע הקלדה  
      
י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  06 ק ר פ       
      
ם ד א  ח כ  10.06 ק ר פ  ת ת       
      

     70.00    70.00     1.00 יעוצקמ ןינב לעופ ע"ש  60.01.0010
      

     52.00    52.00     1.00 טושפ ןינב לעופ ע"ש  60.01.0020
      

     82.00    82.00     1.00 יעוצקמ ברברש ע"ש  60.01.0030
      

     61.00    61.00     1.00 רזוע ברברש ע"ש  60.01.0040
      

     82.00    82.00     1.00 יעוצקמ יאלמשח ע"ש  60.01.0050
      

     68.00    68.00     1.00 רזוע  יאלמשח ע"ש  60.01.0060
      

     82.00    82.00     1.00 יעוצקמ רגנ ע"ש  60.01.0070
      

     60.00    60.00     1.00 רזוע רגנ ע"ש  60.01.0080
      

     90.00    90.00     1.00 יעוצקמ רגסמ ע"ש  60.01.0090
      

     75.00    75.00     1.00 רזוע רגסמ ע"ש  60.01.0100
      

    140.00   140.00     1.00 תודורטקלאו תכתר םע יעוצקמ ךתר ע"ש  60.01.0110
      

     70.00    70.00     1.00 רזוע ךתר ע"ש  60.01.0120
      
רזוע ,ךמסומ דדומ תללוכ ,םידדומ תצובק     60.01.0130
תינכות תאצמהו טוטרש ,הדידמ דויצ ,דדומ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 ךמסומ דדומ י"ע המותח ע"י   
      
תנגהל דרשמה םעטמ ךמסומ חקפמ חוקיפ     60.01.0140

  2,300.00 2,300.00     1.00 טנמצ-טסבסא םע תודובע עוציב לע ,הביבסה ע"י   
      
י ס ד נ ה  י נ כ מ  ד ו י צ  20.06 ק ר פ  ת ת       
      

     75.00    75.00     1.00 ליעפמ ללוכ 059 לפוש ע"ש  60.02.0010
      

    345.00   345.00     1.00 ליעפמ ללוכ 089 לפוש ע"ש  60.02.0020
      

    175.00   175.00     1.00 ליעפמ ללוכ ,C3 BCJ ןורפחמ ע"ש  60.02.0030
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ללוכ ,חדקמ ,שיטפ ,ףכ םע  ןורפחמ ינימ     60.02.0040
    170.00   170.00     1.00 ליעפמ ע"ש   

      
     52.00    52.00     1.00 ינכמ אטאטמ רובע ןורפחמ ינימ ריחמל תפסות ע"ש  60.02.0050

      
    225.00   225.00     1.00 גהנ ללוכ ק"מ 5 הניכר תיאשמ ע"ש  60.02.0060

      
ללוכ ,תימצע הענה םע ןוט 21-8 טטור שבכמ     60.02.0070

    150.00   150.00     1.00 ליעפמ ע"ש   
      
ינש ללוכ ,דחא שיטפ )רוסרפמוק( סחדמ     60.02.0080

    175.00   175.00     1.00 םיליעפמ ע"ש   
      
ליעפמ ללוכ ,םישיטפ ינש )רוסרפמוק( סחדמ     60.02.0090

    225.00   225.00     1.00 םילעופ ינשו ע"ש   
      

     82.00    82.00     1.00 ליעפמ ללוכ ,ילמשח שיטפ ע"ש  60.02.0100
      
תודובעב ,תונוש תונקתהו םיקורפל ףונמ     60.02.0110
,תויומכה בתכ לש םיפיעסב תולולכ ןניאש      

  2,300.00 2,300.00     1.00 חקפמהמ בתכבו שארמ רושיאב ע"י   
      

    240.00   240.00     1.00 ק"מ 5.6 תלוביקב תיבויב ע"ש  60.02.0120
      

    400.00   400.00     1.00 ק"מ 02 תלוביקב תיבויב ע"ש  60.02.0130
      
ם י נ ק ת מ  - ט ר ו פ ס  ף ג א  16 ק ר פ       
      
ם י ל ס  10.16 ק ר פ  ת ת       
      

  1,800.00 1,800.00     1.00 םילסב תוארשרשה לש החטבאו קוזיח תכרעמ 'חי  61.01.0001
      

    800.00   800.00     1.00 הניקת הניא םלוב וא עונמ תעוצר 'חי  61.01.0002
      

  9,000.00 9,000.00     1.00 םיניקת אל ןוילעו ןותחת לבוג 'חי  61.01.0003
      

    750.00   750.00     1.00 םיחטבואמ םניא חולה לא תעבט ירוביח 'חי  61.01.0004
      
ןקתל תומיאתמ ןניא לסה תחטבא תוארשרש     61.01.0005

  2,100.00 2,100.00     1.00 שרדנה 'חי   
      

    400.00   400.00     1.00 לסה תעבט תשר 'חי  61.01.0006
      

  1,400.00 1,400.00     1.00 לסה דומע 'חי  61.01.0007
      

  1,300.00 1,300.00     1.00 לסה תחת תוריק יבג לע דופיר 'חי  61.01.0008
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 לסה יבג לע דופיר 'חי  61.01.0009
      

  2,400.00 2,400.00     1.00 לסה דומע דופיר 'חי  61.01.0010
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  2,200.00 2,200.00     1.00 לסה חול הנבמ תפלחה 'חי  61.01.0011
      

    700.00   700.00     1.00 םייק וניא עונמה ריצ לע עונמה תעוצר ףות 'חי  61.01.0012
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 הליפנ םלוב רודיס 'חי  61.01.0013
      

    450.00   450.00     1.00 הפלחה ,לסה תמרה ןצחל 'חי  61.01.0014
      

  2,300.00 2,300.00     1.00 ןיקת וניא לסה עוביק 'חי  61.01.0015
      

    600.00   600.00     1.00 הרדסה ,עונמה תעוצר םחות 'חי  61.01.0016
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 ףפורתהש לס סיסב קוזיח 'חי  61.01.0017
      

    500.00   500.00     1.00 השרומ רתאל יוניפו ריק יבג לע לס קוריפ 'חי  61.01.0018
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 יוניפו שרגמ תפציר יבג לע לס קוריפ 'חי  61.01.0019
      
ילופ חול ,םח ןווליג 2102 טקסב לס ןקתמ     61.01.0020
)םינש 01ל תוירחא( ריבש יתלב ףוקש טנוברק      
.הכורא תינוציח תודימעל תשרו יציפק קושיח      
חולל הנגהו דופיר ללוכ 5155 י"תל המאתהב      

 15,300.00 15,300.00     1.00 'פמוק לסה דומעו  
      
5 ןפוד יבוע SHR הדלפ ליפורפ לעב לס ןקתמ     61.01.0021
.םיכותירה לכ רחאל םח ןווליג רבוע מ"מ        
50.1/08.1 תודימב ףוקש חול :ללוכ ןקתמה      
,הדלפ יציפק 3 לעב יפמילוא יציפק קושיח      
הנגה דופיר 06.2 ל 50.3 מ הבוג יונישל ןקתמ      
דופיר ףסונב ,'מ 2 הבוגב לסה לגרל יפקה      
יאנת לכל דימע ,תוטבח דגנ לסה חולל ןותחת      

 14,000.00 14,000.00     1.00 ריוואה גזמ 'חי   
      
ם י ר ע ש  20.16 ק ר פ  ת ת       
      

    750.00   750.00     1.00 ינקת אל לגר טק רעש עוביק 'חי  61.02.0001
      

    600.00   600.00     1.00 )לגר טק( ןותחת וא ןוילע יקפוא טומ 'חי  61.02.0002
      

    450.00   450.00     1.00 )לגר טק( תשרל עוביק תנקתה 'חי  61.02.0003
      

    700.00   700.00     1.00 הרדסה ,המוגפ לגר טק רעש תרגסמ 'חי  61.02.0004
      
טק ירעשב םירובשו םידולח םיקלח תפלחה     61.02.0005

    500.00   500.00     1.00 לגר 'חי   
      

    600.00   600.00     1.00 יוניפו לגר טק רעש קוריפ 'חי  61.02.0006
      
םינקת ןוכמ רושיא ללוכ ,ףע רודכל ינקת רעש     61.02.0007

  5,952.00 5,952.00     1.00 הנקתהו 'חי   
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מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     158 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,עקרקל ןגועמ ינקית לגר טק / די רודכ רעש     61.02.0008
העיבצ ,ןווליג ,םירוביחהו םיקוזיחה לכ תוברל      

  5,800.00 5,800.00     1.00 'פמוק םישורדה רזעה ירמוח לכו  
      
ם י ד ו ו ש  ת ו מ ל ו ס  30.16 ק ר פ  ת ת       
      

    700.00   700.00     1.00 םידחו םיטלוב םיגרב רודיס 'חי  61.03.0001
      

    750.00   750.00     1.00 הרדסה תומלוסב םיבלש רסוח 'חי  61.03.0002
      
ם י ל ב ח  ן ק ת מ  40.16 ק ר פ  ת ת       
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 הרדסה ,עורק םילבח ןקתמ 'חי  61.04.0001
      
ה ע י ב צ  50.16 ק ר פ  ת ת       
      
תומוקמב לופיט ללוכ והשלכ ןווגב רדג העיבצ     61.05.0001

    150.00   150.00     1.00 םידולח ר"מ   
      

    900.00   900.00     1.00 תיב ינקחשו םיחרוא ילספס תעיבצ 'חי  61.05.0002
      

    350.00   350.00     1.00 םידולח הנובירט ייסיסב תעיבצ 'חי  61.05.0003
      

    950.00   950.00     1.00 'פמוק ינוציח ףערודכ שרגמ ןומיס 61.05.0004
      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק ינוציח לסרודכ שרגמ ןומיס 61.05.0005
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק לגר טק וא/ו ינוציח סינט שרגמ ןומיס 61.05.0006
      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  60.16 ק ר פ  ת ת       
      

    350.00   350.00     1.00 די ייזחאמ קוריפ רטמ  61.06.0001
      

    400.00   400.00     1.00 םידולח רדג יכמות תפלחה 'חי  61.06.0002
      

    800.00   800.00     1.00 םילספסב המילב ייגופס תמלשה 'חי  61.06.0003
      

     60.00    60.00     1.00 תולוגרפ לש רדג ץע תמלשה רטמ  61.06.0004
      

    180.00   180.00     1.00 תורדגב תוצרפ ינוקית 'חי  61.06.0005
      

    450.00   450.00     1.00 תלד תעיבצו ןוקית 'חי  61.06.0006
      

    400.00   400.00     1.00 הקרפתהש תיכוכז ןוקית 'חי  61.06.0007
      

    200.00   200.00     1.00 םישדח תואסכ תנקתה 'חי  61.06.0008
      

  1,300.00 1,300.00     1.00 טרופסה ףגא ידי לע קפוסתש תקוש תפלחה 'חי  61.06.0009
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 המדאב םימ רוניצ תנמטה 'חי  61.06.0010
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מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
12/02/2017
דף מס':     159 7102  םינבמ ץופיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,900.00 1,900.00     1.00 םישדח לגר רודכ ירעש 2 תבכרהו קוריפ 'חי  61.06.0011
      

    450.00   450.00     1.00 תונובריטב המוגפ רדג תפלחה רטמ  61.06.0012
      

    300.00   300.00     1.00 ןקת יפ לע די יזחאמ תנקתהו רוציי  רטמ  61.06.0013
      

 52,000.00 52,000.00     1.00 רטמ 1.6 רטוקב קנע ררוואמXFP-02 'חי  61.06.0014
      

  6,200.00 6,200.00     1.00 םיררוואמ תנקתה 'חי  61.06.0015
      

  2,200.00 2,200.00     1.00 רוטקורטסנוק רושיא 'חי  61.06.0016
      
תובכש 2 - ב תולודג תופצרמ לע שרגמ יופיצ     61.06.0017
,תילמיסקמ הרוצב םיצירחה תמיתסו דוסי      
תרבח לש יתוכיא ילירקא ןוילע עבצ ןכמ רחאל      

     25.00    25.00     1.00 םודאו קורי םיעבצב דנוב יג יב רטמ   
      

  1,860.00 1,860.00     1.00 המרה תמב 'חי  61.06.0018
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 שרגמב תוחיפנ ינוקית 'חי  61.06.0019
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 םיננצמב לופיט 'חי  61.06.0020
      
ה י י ת ש  י נ ק ת מ  26 ק ר פ       
      
ה נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  10.26 ק ר פ  ת ת       
      
היתש ינקתמ לש רוביחו הנקתה הקפסא     62.01.0001
ללוכ 09/23/6 תודימב 3DP תאמגוד םייולת      
ימ לש רוריק תדיחי ללוכ םיקובקבל הגיזמ זרב      

  6,800.00 6,800.00     1.00 רשואמ ךרע הווש וא ביגש 'חי   
      
ינקתמ לש שדחמ רוביחו היילת תרדסה     62.01.0002
רוריק תודיחי ללוכ ,םימייק םימ תייתש      

  1,600.00 1,600.00     1.00 תומייק תודרפנ 'חי   
      
      
      
      

 
  

לכה ךס  
 2,228,798.90 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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