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

 

23/07/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     001 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק ו ר פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
0 קרפ תת      
      
תוכרדמבו םישיבכב ,םייק טלפסא קוליסו קורפ     01.010
טלפסאה לובג וקב רוסינ ללוכ ,יבוע לכב      

     30.00    30.00     1.00 ראשנש ר"מ   
      
לכ ללוכ םינוש םיגוסמ םייק ףוציר קוליסו קורפ     01.020

     28.00    28.00     1.00 ףוצירל תחתמ תמייקה לוחה תבכש ר"מ   
      
הרויש םוקמב שדחמ ותחנהו םייק ףוציר קורפ     01.030

     49.00    49.00     1.00 .חקפמה ר"מ   
      
ןוטבה ללוכ ,טילונרג יחטשמ קוליסו קורפ     01.040

     32.00    32.00     1.00 ויתחתמ ר"מ   
      

     32.00    32.00     1.00 .מ"ס 03 דע יבועב ןוטב יחטשמ קוליסו קורפ ר"מ  01.050
      

     54.00    54.00     1.00 םינוש םיגוסמ םימייק תוקעמ קוליסו קורפ רטמ  01.060
      

     33.00    33.00     1.00 םינוש םיגוסמ םימייק די יזחאמ קוליסו קורפ רטמ  01.070
      
ללוכ ,םינוש םיגוסמ הפש ינבא קוליסו קורפ     01.080

     30.00    30.00     1.00 ןוטב דוסיו בג רטמ   
      
הרויש םוקמב ,שדחמ ןתחנהו הפש ינבא קורפ     01.090

     43.00    43.00     1.00 .חקפמה רטמ   
      
םע טלמ תועצמאב הפש ינבא לש ימוקמ ןוקית     01.100
חקפמה י"ע רשואמ ביטמ הקבדה ברע      

     18.00    18.00     1.00 )הפש ןבא תודיחיב הדידמה( 'חי   
      
יאתו הטילק יאת ,תוחוש לש סלפמ תמאתה     01.110

    400.00   400.00     1.00 םינוש םיגוסמ הרקב 'חי   
      
תחנהו הקפסא רובע 011.10 ףיעסל תפסות     01.120
תרגסמ םע מ"ס 06 דע רטוקב שדח הסכמ      
םע )ןוט 04( ישיבכ גוסמ תקצימ .תיעוביר      

  1,400.00 1,400.00     1.00 בתכבו שארמ חקפמה רושיאב ,םיאתמ בותיכ 'חי   
      
תחנהו תקפסא רובע 011.10 ףיעסל תפסות     01.130
תרגסמ םע מ"ס 06 דע רטוקב  שדח הסכמ      
םע ,)ןוט 52( יתכרדמ גוסמ תקצימ ,תיעוביר      
.בתכבו שארמ חקפמה רושיאב ,םיאתמ בותיכ      

  1,100.00 1,100.00     1.00 תמייק הרקת קוליסו קורפ ללוכ 'חי   
      
תחנהו תקפסא רובע 011.10 ףיעסל תפסות     01.140
אתל )ןוט 04( ישיבכ גוסמ ,השדח הרקת      
שארמ חקפמה רושיאב אוהשלכ רטוקב הרקב      

  1,500.00 1,500.00     1.00 תמייק הרקת קוליסו קוריפ ללוכ בתכבו 'חי   
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../002 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     002 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תחנהו תקפסא רובע 011.10 ףיעסל תפסות     01.150
אתל )ןוט 52( יתכרדמ גוסמ ,השדח הרקת      
שארמ חקפמה רושיאב אוהשלכ רטוקב הרקב      

    800.00   800.00     1.00 בתכבו 'חי   
      
תכמנה + תוכרדמב םיצע לש םימדג תכמנה     01.160
רשפאל ידכ ,ךרוצה תדימב הייקשה תרנצ      

    275.00   275.00     1.00 םהילעמ ףוציר תריגס 'חי   
      
םינוש םיגוסמ הטילק את לש םוקישו יוקינ     01.170

    870.00   870.00     1.00 )יונב את תודיחיב דדמנ( 'חי   
      

    500.00   500.00     1.00 םייקה ריקה תמגודב ,ןבא תוריק ןוקית ר"מ  01.180
      
וא רורמת וא ,בוחר טלש םע דומע לש הקתעה     01.185

    400.00   400.00     1.00 םוסרפ טלש 'חי   
      
רורמת וא בוחר טלש םע םידומע לש הקתעה     01.190
ללוכ ,םיראומ תומוסרפ יטלש וא ,םיראומ      

    750.00   750.00     1.00 .שדחמ ורוביחו למשחה רוביח קוריפ 'חי   
      
2 לע םירורמת וא/ו םיטלש לש הקתעה     01.195

    700.00   700.00     1.00 םידומע 'חי   
      
:ןוגכ ןג וא בוחר טוהיר טירפ לש קוליסו קוריפ     01.200

    250.00   250.00     1.00 'דכו בכר םוסחמ ,ןותפשא ,ץיצע ,לספס 'חי   
      
:ןוגכ ןג וא בוחר טוהיר טירפ לש ריהז קוריפ     01.210
ותנקתהו 'דכו םינותפשא ,םיציצע ,םילספס      
ותקתעה וא/ו ףוצירה עוציב רחאל שדחמ      

    400.00   400.00     1.00 רחא םוקמל 'חי   
      

    300.00   300.00     1.00 הייריעה ינסחמל הרבעה םלוא ,ל"נכ 'חי  01.220
      
,והשלכ יבועבו גוסמ ןבא ריק קוליסו קוריפ     01.230

    300.00   300.00     1.00 .דוסיה ללוכ ק"מ   
      
יבועבו גוסמ ןייוזמ ןוטבמ ריק קוליסו קוריפ     01.240

    500.00   500.00     1.00 דוסיה ללוכ ,והשלכ ק"מ   
      
תוברל והשלכ גוסמ ןבא רדג קוליסו קוריפ     01.250

     75.00    75.00     1.00 דוסיה ר"מ   
      

     95.00    95.00     1.00 .והשלכ גוסמ תכתמ רדג קוליסו קוריפ רטמ  01.260
      

    105.00   105.00     1.00 הייריעה ינסחמל הרבעה ללוכ םלוא ,ל"נכ רטמ  01.270
      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     01.280
ללוכ( מ"ס 02 דע עזג רטוקבו 'מ 3 דע הבוגב      
רתאל יוניפו )םזגה יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג      

    420.00   420.00     1.00 רשואמ הכיפש 'חי   
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../003 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     003 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

04 דע עזג רטוקב 'מ 6-3 הבוגב םלוא ל"נכ     01.290
    600.00   600.00     1.00 מ"ס 'חי   

      
עזג רטוקבו 'מ 6 לע הלועה הבוגב םלוא ל"נכ     01.300

  1,000.00 1,000.00     1.00 מ"ס 04 לעמ 'חי   
      
הרויש תומוקמב היחמצ תדרוהו תלוספ יוקינ     01.310
הכיפש רתאל קוליסו,בתכבו שארמ חקפמה      

      6.00     6.00     1.00 רשואמ ר"מ   
      

     80.00    80.00     1.00 תומייק תויתשת תכמנה רטמ  01.320
      

    750.00   750.00     1.00 'פמוק 'מ 5 דע קחרמל םייק טנרדיה תקתעה 01.330
      

    130.00   130.00     1.00 ףסונ רטמ לכ רובע 033.10 ףיעסל תפסות רטמ  01.340
      

    220.00   220.00     1.00 לגר יכלוהל הדרפה רדג תקתעה רטמ  01.350
      

     45.00    45.00     1.00 םינוש םיגוסמ תוגרדמ קוליסו קורפ רטמ  01.360
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
0 קרפ תת      
      

     20.00    20.00     1.00 הביצח וא/ו הריפח ק"מ  02.010
      
תרוצ( תוכרדמו םישיבכל תיתש לש רושיי     02.020
ללוכ )-,+( מ"מ 02 רפע תודובע רמג ,)ךרד      
אל 020.30 וא/ו 010.30 םיפיעס ,קודיה      

      3.50     3.50     1.00 הז ףיעס םע ומלושי ר"מ   
      
םאתומ גרודמו יקנ, ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     02.030
תובכשב ורוזיפ ללוכ יללכה טרפמה תושירדל      

     60.00    60.00     1.00 רקובמ קודיהו ק"מ   
      

      3.50     3.50     1.00 ימוקמ רמוחמ יולימ לש רקובמ קודיה ק"מ  02.040
      
ם "ו ג א ו  ם י ע צ מ  30 ק ר פ       
      
0 קרפ תת      
      
,מ"ס 6 דע 5 -כ קמועל םייק עצמב הריפח     03.010
הבטרה ,השירח עוציבו ,רופחה רמוחה קוליס      
תיתש תלבקל ,םייק עצמ ינפ לש קודיהו      
םיחטשב לוח רוזיפ ינפל תקדוהמו תסלופמ      
וא ףוצירל דעוימו טלפסא קרופש תומוקמב      

      6.50     6.50     1.00 ךפהל ר"מ   
      
      
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../004 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     004 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

עצמ ינפ לש סוליפו קודיה ,הבטרה ,השירח     03.020
לש הדרוה וא הפסוה ללוכ )ךרד תרוצ( םייק      
ףוציר קרופש תומוקמב ,ךרוצל םאתהב עצמ      
טלפסא קרופש תומוקמבו שדחמ ףצורמו      

      4.50     4.50     1.00 שדחמ םידברמו ר"מ   
      
וקודיהו 'א גוס עצמ לש החנהו הקפסא     03.030

    110.00   110.00     1.00 קודיה ירחא א"כ מ"ס 02-51 יבועב תובכשב ק"מ   
      
'א גוס ם"וגא תיתשת לש החנהו הקפסא     03.040
רושיאב עצובי ,קודיה ירחא מ"ס 51 דע יבועב      

    160.00   160.00     1.00 .בתכבו שארמ חקפמה ק"מ   
      
חקפמב רושיאב ףוציר ינפל היחמצ תרבדה     03.050

      4.00     4.00     1.00 דבלב בתכבו שארמ ר"מ   
      
בוצייל  )שאלקב( ןבא ירבש תחנהו הקפסא     03.060

    225.00   225.00     1.00 תרנצ תולעתב ללוכ ,תיצוב תיתש ןוט   
      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
0 קרפ תת      
      

      2.64     2.64     1.00 ר"מ/ג"ק 1 רועישב SM-01 דוסי סוסיר ר"מ  04.010
      

      2.64     2.64     1.00 ר"מ/ג"ק 5.0 רועישב SS-1 החאמ סוסיר ר"מ  04.020
      

     44.00    44.00     1.00 מ"ס 5 יבועב )s( 52 מ"את טלפסא תבכש ר"מ  04.030
      

     46.40    46.40     1.00 מ"ס 5 יבועב91 צ"את טלפסא תבכש ר"מ  04.040
      

     36.80    36.80     1.00 מ"ס 4 יבועב91 צ"את טלפסא תבכש ר"מ  04.050
      
91 צ"את הנתשמ יבועב טלפסא ןוטב     04.060

    312.00   312.00     1.00 .בתכבו שארמ חקפמה הרויש תומוקמב ןוט   
      
050.40,040.40,030.40 םיפיעסל תפסות     04.070

      6.40     6.40     1.00 ןטק ףקיהב טלפסא עוציב  רובע ר"מ   
      

     18.40    18.40     1.00 םייק טלפסאל תורבחתה קשימ רטמ  04.080
      

     12.00    12.00     1.00 מ"ס 5-2 יבועב טלפסא ףוצרק ר"מ  04.090
      

     14.00    14.00     1.00 הנתשמ יבועב טלפלסא רוסינ רטמ  04.091
      
ר ו ר מ י ת ו  ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
0 קרפ תת      
      
01 בחורב ןבל ןווגב םישיבכ עבצ יווק תעיבצ     05.010

     11.00    11.00     1.00 )הדרפה יווק( מ"ס רטמ   
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../005 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     005 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

51 בחורב ןבל ןווגב םישיבכ עבצ יווק תעיבצ     05.020
     16.00    16.00     1.00 מ"ס רטמ   

      
ללוכ ןבל ןווגב םישיבכ עבצ יחטש תעיבצ     05.030

     30.00    30.00     1.00 היצח ירבעמ ר"מ   
      
- לוחכ ,ןבל - םודאב ןיגורסל הפש ינבא תעיבצ     05.040

     10.00    10.00     1.00 ןבל - רוחשו בוהצ - םודא ,ןבל רטמ   
      

     30.00    30.00     1.00 דדוב ץח תעיבצ 'חי  05.050
      

     55.00    55.00     1.00 לופכ ץח תעיבצ 'חי  05.060
      
לע ,אוהש לכ גוסמ רורמת לש הבצהו הקפסא     05.070

    450.00   450.00     1.00 דומעה ללוכ דחא דומע 'חי   
      

    500.00   500.00     1.00 םידומע ינש ללוכ םלוא ,ל"נכ 'חי  05.080
      

    400.00   400.00     1.00 םירורמתל דבלב דומע לש הבצהו הקפסא 'חי  05.085
      

    150.00   150.00     1.00 םייק דומע לע רורמת חול לש הבצהו הקפסא 'חי  05.090
      

     80.00    80.00     1.00 םינפואל למס ןומיס 'חי  05.091
      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  ה פ ש  י נ ב א  60 ק ר פ       
      
0 קרפ תת      
      
6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר     06.010
תויעוביר וא 02/01 תוינבלמ ,מ"ס      

    105.00   105.00     1.00 93A טרפ יפל ,מ"ס 01/01,02/02 ר"מ   
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     06.020
וא ,02/01 תוינבלמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ      

    110.00   110.00     1.00 93A טרפ יפל ,02/02 ,01/01 תויעוביר ר"מ   
      

     18.00    18.00     1.00 ןבל ןווג רובע 020.60 ףיעסל תפסות ר"מ  06.030
      
עבראמ תבכרומ םיכנל הינח ןבאב ףוציר     06.040
ןווגב מ"ס 08/08 עוביר תורצויה םינבא      
וא "ןייטשרקא" תרצות מ"ס 8 יבועב ,והשלכ      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק 2A טרפ יפל ,ע"ש  
      
םע מ"ס 02/02 םירוועל ןומיס ןבאב ףוציר     06.050
תרצות מ"ס 6 יבועב ,והשלכ ןווגב תוטילב      
טרפ יפל ,ע"ש וא 17961 ט"קמ "ןייטשרקא"      

    230.00   230.00     1.00 A43 ,A15. ר"מ   
      
      
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../006 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     006 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

02/02 םירוויעל תוינועבצ הנווכה ןבאב ףוציר     06.060
תרצות מ"ס 6 יבועב םיספ םע מ"ס      
ןווגב ע"ש וא 18961 ט"קמ "ןייטשרקא"      

    230.00   230.00     1.00 51A טרפ יפל ,ע"ש וא והשלכ ר"מ   
      
04/04 תודימב םיינפוא ליבש ןומיס חירא     06.070
ןווגב רשואמ ע"ש וא "ןיטשרקא" 5687 " ט"קמ      

    110.00   110.00     1.00 והשלכ 'חי   
      

     50.00    50.00     1.00 ןבל רמג רובע ל"נל תפסות 'חי  06.080
      
והשלכ ןווגב תובלתשמ םינבאל ריחמ תפסות     06.090

     20.00    20.00     1.00 מ"ס 6 םוקמב מ"ס 8 יבוע רובע ר"מ   
      
אוהשלכ ןווגב תובלתשמ םינבאל ריחמ תפסות     06.092

    100.00   100.00     1.00 מ"ס 6 םוקמב מ"ס 01 יבוע רובע ר"מ   
      
יבועב וא מ"ס 8 יבועב ףוצירל ריחמ תפסות     06.095
4 רועישב לוחל היצטנמצ עוציב רובע מ"ס 01      
חקפמה רושיאב עצובי(.ר"מ לכל טנמצ ג"ק      

      7.50     7.50     1.00 )דבלב בתכבו שארמ ר"מ   
      
מ"ס 61 - כ הבוגב רתאב קוצי ןוטב תוגרדמ     06.100
ללוכ ,טילונרג רמגב .מ"ס 23 - כ בחורבו      

    380.00   380.00     1.00 1F טרפ יפל ,ןויזו תוניפ םוטיק רטמ   
      
04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ     06.110
/רומיגב ,מ"ס 04 וא מ"ס 06 ךרואב מ"ס      
ןווגב תתוסמ דובעב תירכרוכ /בהנש /ןוטסרקא      

    620.00   620.00     1.00 6F טרפ יפל ,והשלכ רטמ   
      
דוסי לע ,הרופא תיעופיש וד ,זוקינל הפש ןבא     06.120
ט"קמ "ןייטשרקא" תמגודכ ,םיעטקב ןוטב      

    100.00   100.00     1.00 3040 רטמ   
      
רופא עבצב תיעופש דח גוסמ הלעת ןבא     06.130
דוסי לע מ"ס 01 הבוגבו מ"ס 03 בחורב ןוטבמ      

     90.00    90.00     1.00 0103 ט"קמ ןוטב רטמ   
      
52 הבוגבו מ"ס 71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא     06.140
יפל ,ןוטב בג ללוכ ,םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס      

    103.00   103.00     1.00 1Eטרפ רטמ   
      
מ"ס 32 בחורב ןוטבמ תעפושמ הפש ןבא     06.150
יאל( םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס 32 הבוגבו      

    103.00   103.00     1.00 ןוטב בג ללוכ ,)העונת רטמ   
      
מ"ס 32 בחורב ןוטבמ החוטש הפש ןבא     06.160
םינוש םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס 51 הבוגבו      

    105.00   105.00     1.00 92A טרפ יפל ,ןוטב בג ללוכ ,)היצח רבעמל( רטמ   
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../007 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     007 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

אלל ןוטבמ )רבעמ ןבא( החוטש הפש ןבא     06.170
לע מ"ס 51 הבוגבו מ"ס 32 בחורב ,הזאפ      
ללוכ ,)היצח רבעמל( םינוש םיעטקב ןוטב דוסי      

    117.00   117.00     1.00 92A טרפ יפל ,ןוטב בג רטמ   
      
רופא עבצב מ"ס 05/02/01 תודימב ןג ןבא     06.190

     75.00    75.00     1.00 3E טרפ יפל ,ןוטב בגו דוסי ללוכ רטמ   
      
לכמ ןג ןבאלו הפש ןבאל ריחמל תפסות     06.200

     10.00    10.00     1.00 עבצ רובע םיגוסה רטמ   
      
021 לש ץוח תודימב ץעל המוג םוחית טנמלא     06.210
4 -מ יושע מ"ס 08 לש ימינפ רטוקבו מ"ס      
תרצות ינועבצ ןווגב תוררוחמ םינבא      

    720.00   720.00     1.00 'פמוק 42E טרפ יפל ,רשואמ ע"ש וא "ןייטשרקא"  
      
םינבא 4 - מ היושע תעבורמ ץעל המוג םוחית     06.220
טרפ יפל ,מ"ס 001/001 תודימב ,תוצרוחמ      

    435.00   435.00     1.00 'פמוק E4  
      
םינבא 5 - מ היושע תעבטב ץעל המוג םוחית     06.230
טרפ יפל ,רופא עבצב מ"ס 001 ימינפ רטוקב      

    360.00   360.00     1.00 'פמוק E19  
      
לכל( עבצ רובע ץעל םוחית ינבאל תפסות     06.240

     30.00    30.00     1.00 'פמוק )המוגה תודיחי  
      
קר( עלוצמ ,עבורמ ,לוגע לזרבב ןוטב ןויז     06.250

  5,300.00 5,300.00     1.00 )ןויז ללוכ וניא ףיעסה ריחמש תומוקמב ןוט   
      
לוח יזגראל ןהשלכ תודימב ןייוזמ ןוטבמ תורוק     06.260
ןויז ,הזר ןוטב ,הריפח ללוכ 'דכו םילספס      

  2,200.00 2,200.00     1.00 )ןויז ללוכ( תוניפ םוטיקו ק"מ   
      
01-7 דיחא לדוגב לחנ יקולחמ םיחטשמ ףוציר     06.270
טיט תבכשב םיעבוטמ םהשלכ םינווגב מ"ס      
טרפ יפל ,החנהה רמגב טנמצ טיט יולימ םעו      

    360.00   360.00     1.00 A10 ר"מ   
      
טרפ יפל ,מ"ס 02-01 דיחא לדוגב םלוא ל"נכ     06.280

    350.00   350.00     1.00 A10 ר"מ   
      
לכ ןוסירל טלפסאמ וא תפצורמ ההבגה עוציב     06.290
דרשמ לש תוינקת תודימ יפל ,בכר      
גוסמ ףוצירה ,'מ 4 דע בחורב.הרובחתה      
ללוכ ,רופא ןווגב מ"ס 8 יבועב 02X01 תינבלמ      
לכ ללוכ.תושורדה תודובעהו םירמוחה לכ תא      

  1,000.00 1,000.00     1.00 םישרדנה םינומיסה רטמ   
      

    100.00   100.00     1.00 תינועבצ ףוציר ןבא רובע ל"נל תפסות רטמ  06.300
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../008 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     008 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ע ל ס ו  ת ו ר י ק  70 ק ר פ       
      
0 קרפ תת      
      
רמג .ןבא יופיח אלל ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק     07.010
01 בחורב תיכנא וא תיקפוא ץע תינבתב תיזח      

  2,400.00 2,400.00     1.00 .רפעה תודובע לכ ללוכו תודוסי ללוכ ,מ"ס ק"מ   
      
םגד ריקה תיזחב תרסונמ תירכרוכב יופיח     07.020
טרפ יפל ,הקבדהב מ"ס 5.2 יבועב "תיפוח"      

    365.00   365.00     1.00 B26 ר"מ   
      
ןבאמ ,תוריקה יגוס לכל )"גניפוק"( שאר יכבדנ     07.030
ללוכ(  מ"ס 01/02/62 תודימב תירכרוכ      

    260.00   260.00     1.00 62B טרפ יפל ,)הרישק רטמ   
      

    290.00   290.00     1.00 מ"ס 01/04/04 תודימב םלוא ,ל"נכ רטמ  07.040
      

    750.00   750.00     1.00 תליא ןבא יופיח םע דבוכ תוריק ק"מ  07.050
      

    180.00   180.00     1.00 ינפ - וד יופיצ רובע דבוכ ריק ריחמל תפסות ר"מ  07.060
      
ץוחמ םיאבומ םייעבט עלס ישוגמ היעלס     07.070

    500.00   500.00     1.00 01B טרפ יפל ,ק"מ 5.0 לעמ ןבא לדוג ,רתאל ר"מ   
      
מ"ס 04 דע בחורב ןוטבמ )גניפוק( שאר יכבדנ     07.071

    200.00   200.00     1.00 ןויז תוברל מ"ס 02 דע הבוגבו רטמ   
      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע ו  ב ו ח ר  ט ו ה י ר  80 ק ר פ       
      
0 קרפ תת      
      
ט"קמ( "ןר" םגדמ לספס לש הנקתהו הקפסא     08.060
,רשואמ ךרע הווש וא ,אכירא םחש לש )1411      

  5,450.00 5,450.00     1.00 12K טרפ יפל 'חי   
      
"םורלא" םגדמ לספס לש הנקתהו הקפסא     08.070
ךרע הווש וא ,אכירא םחש לש )1501 ט"קמ(      

  3,250.00 3,250.00     1.00 32K טרפ יפל ,רשואמ 'חי   
      
,תעבורמ תירכרוכ ןבא יופיצב ןוטבמ לספס     08.080
"שטולמ ןוטסרקא" גניפוק ,דוסי ,הריפח ללוכ      
טלמב תוגופ דוביעו הקיציל םיגרבב רבוחמ      

  4,600.00 4,600.00     1.00 7K טרפ יפל ,תירכרוכ עבצ רטמ   
      
"הטסאייס" םגדמ לספס לש הנקתהו הקפסא     08.090
ךרע הווש וא ,אכירא םחש לש )5241 ט"קמ(      

  4,350.00 4,350.00     1.00 42K טרפ יפל ,רשואמ 'חי   
      
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../009 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     009 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

-םתור" םגדמ ןותפשא לש הנקתהו הקפסא     08.100
הווש וא אכירא םחש לש )5843 ט"קמ("06      

    870.00   870.00     1.00 21O טרפ יפל ,רשואמ ךרע 'חי   
      
- םתור " םגדמ ןותפשא לש הנקתהו הקפסא     08.110
הווש וא אכירא םחש לש )1743 ט"קמ( "57      

  1,100.00 1,100.00     1.00 21O טרפ יפל ,רשואמ ךרע 'חי   
      
"הגונ" םגדמ ןותפשא לש הנקתהו הקפסא     08.120
ךרע הווש וא אכירא םחש לש )5903 ט"קמ(      

  1,550.00 1,550.00     1.00 31O טרפ יפל ,רשואמ 'חי   
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     08.130
וא "ידנלוה" וא "אישנ" וא "תרנכ" םגד "ילרוא      
יפל ,םח ץבאב ןוולגמ 'מ 01.1 הבוגב ע"ש      

    425.00   425.00     1.00 2H טרפ רטמ   
      

     60.00    60.00     1.00 רונתב העיבצ רובע ל"נל תפסות רטמ  08.140
      
לש ".ה.ד.ע" םגדמ רדג לש הנקתהו הקפסא     08.145
2.1 הבוגב ,רשואמ ךרע הווש וא ,ילרוא תורדג      

    440.00   440.00     1.00 52H טרפ יפל ,'מ רטמ   
      
ינקית תכתמ הקעמ לש הנקתהו הקפסא     08.147
טרפ יפל ,ךמות ריק יבג לע טרפ יפל ןוולוגמ      

    400.00   400.00     1.00 H1 רטמ   
      
"ילרוא תורדג" תרצותמ הדרפהו הכלוה הקעמ     08.150
וא "ביבא לת - הפיח" וא "הקלח םחות" םגדמ      
הבוגב ע"ש וא תותשר הדוהי לש "יסר'ג וינ"      

    400.00   400.00     1.00 5Gטרפ יפל ,םח ץבאב ןוולגמ 'מ 01.1 רטמ   
      

     40.00    40.00     1.00 רונתב העיבצ רובע ל"נל תפסות רטמ  08.160
      
םיירוביצ םינגל םוסחמו הכרדמל הכלוה תורדג     08.170
" וא "הפיח הכלוה" םגדמ "ילרוא" תרצותמ      
הבוגב ע"ש וא "צ"עמ" םגד וא "וכע הכלוה      

    420.00   420.00     1.00 H7 טרפ יפל ,םח ץבאב ןוולגמ 'מ 01.1 רטמ   
      

     40.00    40.00     1.00 רונתב העיבצ רובע ל"נל תפסות רטמ  08.180
      

    100.00   100.00     1.00 'מ2.1 הבוגב תשר רדג תנקתהו הקפסא רטמ  08.185
      
הבוגב לגר יכלוהל עפושמ וא יקפוא די זחאמ     08.190
ללוכ 5.1" רטוקב הדלפ רוניצמ מ"ס 011-09      
ןוולוגמ ,םידומע /תוריקל ןוגיעו תולגועמ תוניפ      

    385.00   385.00     1.00 31H טרפ יפל ,םח ץבאב רטמ   
      

     40.00    40.00     1.00 רונתב העיבצ רובע ל"נל תפסות רטמ  08.200
      
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../010 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     010 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םורט ןוטבמ "םיחרפ תינדא" סופיטמ ץיצע     08.210
תודימב ץוחר טילונרג /והשלכ ןווג רמגב      
"ןייטשרקא" לש 0207 ט"קמ מ"ס 55/05/051      

  3,500.00 3,500.00     1.00 ע"ש וא 'חי   
      
םורט ןוטבמ "08 רטוק לוגע" סופיטמ ץיצע     08.220
לש 207166 ט"קמ ןוטסרקא רמגב      

  2,350.00 2,350.00     1.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" 'חי   
      
םורט ןוטבמ "021 רטוק לוגע" סופיטמ ץיצע     08.230
לש 307166 ט"קמ ןוטסרקא רמגב      

  5,000.00 5,000.00     1.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" 'חי   
      
"היתשל טהר" /"היתשל לילג" םגד היזרב     08.240
/ףושח רמגב םורט ןוטבמ ,דחא זרב תללוכה      
זגרא ללוכ ע"ש וא "אכירא םחש" לש טילונרג      

  3,350.00 3,350.00     1.00 4M טרפ יפל ,םימ רוקמל רוביחו ףוגמ 'חי   
      
תושיגנ םאתומ( "היתשל הלע" םגד היזרב     08.250
רמגב םורט ןוטבמ ,דחא זרב תללוכה )םיכנל      
ע"ש וא ,"אכירא םחש" לש טילונרג /ףושח      
טרפ יפל ,םימ רוקמל רוביחו ףוגמ זגרא ללוכ      

  4,600.00 4,600.00     1.00 M9 'חי   
      
םע ןוטבמ זוקינ תכירב רובע תויזרבל תפסות     08.260
האיצי ללוכה ילג םוסחמו לזרב תקצימ הסכמ      

    560.00   560.00     1.00 2" יטסלפ רוניצ רוביחל 'חי   
      
עקרקב הנומט היזרבל תררוחמ זוקינ תיבח     08.270
לש זוקינה רוניצל רוביח ללוכ ץצחב תאלוממו      

    980.00   980.00     1.00 היזרבה 'חי   
      
, TSAL-X תרדסמ גרו'ג םגד בכרל םוסחמ     08.280
ךרע הווש וא SSUARTS LEBRA תרבח לש      

  1,500.00 1,500.00     1.00 22 מ"ע השדחה תרבוחב טרפ יפל רשואמ 'חי   
      
"אכירא םחש" לש םיינפוא תרישקל ןקתמ     08.290
,מ"ס 09 הבוג ,0994 ט"קמ "איבל" םגדמ      

    950.00   950.00     1.00 רשואמ ע"ש וא מ"ס 01 קמוע ,מ"ס 51 בחור 'חי   
      
יפל תכתממו םורט ןוטבמ "תימורד" הלוגרפ     08.300

  1,750.00 1,750.00     1.00 6P טרפ ר"מ   
      

    200.00   200.00     1.00 רונתב העיבצ רובע ל"נל תפסות ר"מ  08.310
      
םגדמ סובוטוא תנחת לש הנקתהו הקפסא     08.320
וא מ"עב תוישעת .צ טור תרצותמ "קוהמוט"      
,התבצהל תיתשת תנכה ללוכ ,רשואמ ע"ש      

 23,500.00 23,500.00     1.00 .חקפמהמ בתכבו שארמ רושיאב 'חי   
      
ןייוצמה יפל לבוי וא/ו okatem  םגד לספס     08.321

  3,000.00 3,000.00     1.00 תפורצמה תרבוחב 'חי   
קובץ: עבודות פיתוח   .../011 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     011 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
0 קרפ תת      
      
רטוקב )"1" גרד( ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ     09.010

    330.00   330.00     1.00 .'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 04 רטמ   
      

    400.00   400.00     1.00 מ"ס 05 רטוקב םלוא ל"נכ רטמ  09.020
      

    475.00   475.00     1.00 מ"ס 06 רטוקב םלוא ל"נכ רטמ  09.030
      
אתל מ"ס 06 דע 04 רטוקב זוקינ וק רוביח     09.040

    330.00   330.00     1.00 םייק הרקב 'חי   
      
דע קמועבו מ"ס 021/08 תודימב הרקב את     09.050
ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 051      

  5,250.00 5,250.00     1.00 D400 'חי   
      

  5,900.00 5,900.00     1.00 מ"ס 002 דע מ"ס 151 - מ קמועב םלוא ,ל"נכ 'חי  09.060
      
לכל  מ"ס 08/54 תודימב תותשר 2 הטילק את     09.070
ןבאו הכבש ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק      

  3,250.00 3,250.00     1.00 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש 'חי   
      
לכל מ"ס 08/54 תודימב תותשר 3 הטילק את     09.080
ןבאו הכבש ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק      

  7,600.00 7,600.00     1.00 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש 'חי   
      
ע"ש וא "ןדרי" םגד  מ"ס 07X52 זוקינ תכבש     09.090
יאת לע וא/ו )"רטג"( זוקינ תלעת לע הנקתהל      
תשרל ריחמה . תרגסמ תוברל ,םימייק הטילק      

    930.00   930.00     1.00 תחא 'חי   
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 מ"ס 07X03 תודימב םלוא ,ל"נכ 'חי  09.100
      
תרנצ לע הנגהל 02-ב ןוטב תקיציו תקפסא     09.110

    600.00   600.00     1.00 םינוש םיגוסמ םילבכ ק"מ   
      

    290.00   290.00     1.00 תורובו תולעת יולימל MSLC תקיציו תקפסא ק"מ  09.120
      
ריהמ ףסות רובע MSLC ריחמל תפסות     09.130

     20.00    20.00     1.00 תושקתה ק"מ   
      
ה י י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
0 קרפ תת      
      
      
      
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../012 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     012 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

הריפח םיללוכ היקשהה תודובע לכ .1:תורעה       
.ןואסלפ גוסמ םיינקית רוביח ירזיבאו ,יוסיכ      
הקיפסב תופטפט תללוכ ףוטפיטה תרנצ      
'מ1.0 דע 'מ 3.0 לש םיחוורמב ש/ל 3.2-1.2      
.תכתממ ןוגיע יווו תוברל ןנכתמה תשירד יפל      
הייקשהה תרנצ לכ תרחא ןייוצ אל םא .2      
6 גרדמ היהת      
      
רטוקב ףוטפיט רוניצמ םיצעל ףוטפט תחולש     10.010
תוילרגטניא וק תופטפט 8-01 אשונ מ"מ 61      

     29.00    29.00     1.00 'פמוק .'מ 4 החולשה ךרוא .תותסוותמ  
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     10.020

      8.50     8.50     1.00 6 גרד מ"מ 61 רטוקב אוהשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     10.030

     10.00    10.00     1.00 .6 גרד מ"מ 52 רטוקב אוהשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     10.040

     14.50    14.50     1.00 .6 גרד מ"מ 23 רטוקב והשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     10.050

     19.50    19.50     1.00 .6 גרד מ"מ 04 רטוקב והשלכ רטמ   
      
רטוקב ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     10.055

     28.00    28.00     1.00 6 גרד מ"מ 36 רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     10.060

     54.00    54.00     1.00 01 גרד מ"מ 57 רטוקב והשלכ רטמ   
      
יבוע 4" רטוקב הדלפ רוניצמ יעקרק תת לוורש     10.070

    158.00   158.00     1.00 מ"מ 8 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל 23/5" ןפוד רטמ   
      
6 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     10.080
8 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 57 רטוקב      

     60.00    60.00     1.00 מ"מ רטמ   
      
6 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     10.090
8 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 011 רטוקב      

     82.00    82.00     1.00 מ"מ רטמ   
      
01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     10.100
8 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 57 רטוקב      

     64.00    64.00     1.00 מ"מ רטמ   
      
ללוכ ,תכרעמ שארל 4/3" ירודכ זרב תפסות     10.110

     92.00    92.00     1.00 םירזיבא 'חי   
      
ללוכ ,תכרעמ שארל 1" ירודכ זרב תפסות     10.120

    142.00   142.00     1.00 םירזיבא 'חי   
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../013 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     013 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

הרטמהו ףוטפטל 2" רטוקל תכרעמ שאר     10.130
,ש"מ 021 ןנסמ ,2" ישאר ירודכ זרב ללוכה      
,םילוארדיה/םיילמשח םיזרב 4 ,ץחל תסו      
ללוכ ,רוביח ירזיבאו םידרוקר ,םידיאונולוס      
ןורא ללוכ אל( ךומס םימ רוקמל רוביח      

  5,000.00 5,000.00     1.00 )םירזיבא 'חי   
      
,ןוזרבו דרוקר ללוכ ,הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ     10.140

    820.00   820.00     1.00 5.1" רטוקב 'חי   
      
,ןוזרבו דרוקר ללוכ ,הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ     10.150

    920.00   920.00     1.00 2" רטוקב 'חי   
      
ילוארדיה ףוגמל "דמרב" 'צות ןוטוונ תפסות     10.160
םירוביחה לכ ללוכ ,ןנכתמ תויחנה י"פע      
לויכו תשוחנמ דוקיפ תוירוניצ ,םישורדה      

    365.00   365.00     1.00 'פמוק ןוטוונה  
      
,2/1" רטוקב ,)קיר ענומ( םוקאו יטנא םותסש     10.170

    175.00   175.00     1.00 "דמרב" 'צות 'חי   
      
,2" רטוקב ןנסמ רובע תכרעמ שארל תפסות     10.180

    210.00   210.00     1.00 ש"מ 04 'חי   
      
הזנורב ףוג( ,ןנווכתמ 5.1" ,רישי ץחל תסו     10.190

  1,370.00 1,370.00     1.00 ."ACED" תמגודכ ,)יטטס ץחל רמושו 'חי   
      
טלפ םע םימ דמ רובע תכרעמ שארל תפסות     10.200
דרא" תרצות םידרוקר ללוכ ,2" רטוקב ילמשח      

  1,620.00 1,620.00     1.00 .ע"ש וא "הילד 'חי   
      
"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     10.210
מ"ס 74/6.311/521 תודימב ,"ןגסלפ" /      
,)"רבנע" לש קומע IGF 0521/2 םגד תמגודכ(      
,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא      

  6,000.00 6,000.00     1.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי 'חי   
      
םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"( רטסאילופמ סיסב     10.220
,IV 048/2 IGF-2, םימגדמ ןורא תמגודכ      
    0521/2 IGF תודימב ,"רבנע" תרצות  

  1,400.00 1,400.00     1.00 מ"ס 74/521/7.35 'חי   
      
ןוגימה ןוראל ביבסמ תנוולוגמ תכתממ תרגסמ     10.230
,מ"מ 53 בחורו מ"מ 9 יבועב ,בשחמה לש      
ןורא ידיצ ינשמ םימוא םע םיגרב 6-ב רוביח      
תחיתפ םירשפאמה םיריצ 2 ללוכ ,ןוגימה      
וא 333 תרצות 06 םגד הילת לוענמ ,ןוראה      

  1,180.00 1,180.00     1.00 'פמוק .תוחתפמ השולשו ע"ש  
      
      
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../014 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     014 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג     10.240
NOSRAC תרצות ,הייקשה ירזיבא / תכרעמ      
X6-9141 / 6-9141 םגד ,"רבנע" י"ע קוושמ      
,רשואמ ע"ש וא מ"ס 1.71/84/6.43 תודימב      

    550.00   550.00     1.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכ ללוכ 'חי   
      
וירזיבאו CD - 4 ויפרוקס םגד היקשה בשחמ     10.250
ללוכ הנטנאו וידר םע ע"ש וא הלורוטומ לש      
הנגה ןורא ללוכ להנימ זכרמל היצרגטניא      

 13,500.00 13,500.00     1.00 ןרציה תויחנהל םאתהב םרז רוקמל רוביחו 'חי   
      
וירזיבאו CD - 6 ויפרוקס םגד היקשה בשחמ     10.260
ללוכ הנטנאו וידר םע ע"ש וא הלורוטומ לש      
הנגה ןורא ללוכ להנימ זכרמל היצרגטניא      

 14,200.00 14,200.00     1.00 ןרציה תויחנהל םאתהב םרז רוקמל רוביחו 'חי   
      

     15.00    15.00     1.00 ידיג בר תרושקת לבכב טווח רטמ  10.270
      
תודימב בשחמה תדיחיל הנגה תספוק     10.280
ןוראל תורבחתה ללוכ מ"מ 002/003/004      
/ "רבנע" 'צות ,תכרעמ שאר לש הנגה      

    760.00   760.00     1.00 ע"ש וא "טיילרוא" 'חי   
      
םיפוגמ 2 תללוכה תינוריע הדידמ תכרעמ     10.290
ךותב ,2" רטוקב ימרז בר םימ דמ ,םיינוסכלא      
םירבחמ ללוכ ,חתפנ גג םע הנגה ןורא      
דיגאת תויחנהל םאתהב םיפסונ םירזיבאו      

  4,900.00 4,900.00     1.00 יושיר ימד ללוכו םימה 'חי   
      
תודימע" ןקת ות םע תכרעמ שארל ןורא     10.300
תרצות  "םינש 01 -ל םיביס תפישחל      
תודימב ,רשואמ ע"ש וא דראג םולב "טיילרוא"      
ללוכ ,תותלד םע רשואמ מ"ס 24231/731      

  8,200.00 8,200.00     1.00 .הנקתהל תושורדה תודובעה לכו לקוס 'חי   
      
,הרואת דומעל בשחמה תדיחימ ידיג בר לבכ     10.310
רטוקב ינקת לוורש ךותב הרואת תייזכרמ וא      

     27.00    27.00     1.00 )לוורשה ללוכ אל( .מ"מ 05 רטמ   
      
מ"ס 02 קמועב מ"ס 08 רטוקב תרוקיב תחוש     10.320
למס ללוכ 06 "ןרומ " םגד הדלפ הסכמ +      
ץצח תבכש ללוכ ,הייקשה בותיכו תושרה      

  1,550.00 1,550.00     1.00 'פמוק .מ"ס 01 יבועב  
      
הנגה תכירבב1" רטוקב בלושמ ריוא ררחשמ     10.330

    550.00   550.00     1.00 )הכירבה ללוכ אל( 'חי   
      
ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
0 קרפ תת      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../015 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     015 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

"פא דנואר" הרבדה רמוחב םיחטש סוסיר     11.010
      1.00     1.00     1.00 .ןרציה תוארוה יפל תומכה ,םיבשע תליטקל ר"מ   

      
,)םנודל ק"מ 02( "טסופמוק" גוסמ ינגרוא לבז     11.020

      6.00     6.00     1.00 .108 ןקת ות י"פע ר"מ   
      

      3.20     3.20     1.00 םנוד/ג"ק 06 רועשב ירולכ ןגלשא ג"ק  11.030
      
06 ילכה לדוג ,8 'סמ לדוג )םיצע( םיליתש     11.040
עזג יבוע, םירגוב םיצע תיבחב, הלעמו רטיל      

    410.00   410.00     1.00 2 - םידב רפסמ .'מ 05.3-05.2 הבוג ,2" 'נימ 'חי   
      
הלוע וניא ותרמצ הבוג רשא ץעב םיפנע םוזיג     11.050

    250.00   250.00     1.00 םזגה יוניפ ללוכ רטמ 3 לע 'חי   
      

    600.00   600.00     1.00 'מ 5-3 הבוגב םלוא ל"נכ 'חי  11.060
      
רטוקב םייק ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה     11.070

    850.00   850.00     1.00 תושרה םוחתב ,מ"ס 02 דע עזג 'חי   
      
םייק רגוב ץע לש שדחמ העיטנו הקתעה     11.080

  2,000.00 2,000.00     1.00 תושרה םוחתב 'חי   
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 תושרה םוחתב לקד ץע לש העיטנו הקתעה 'חי  11.090
      

     55.00    55.00     1.00 ןג תמדא ק"מ  11.100
      
דח םיחרפ תוגורעל ןגל עצמ תבורעת ףוט     11.110

    300.00   300.00     1.00 מ"מ B 8-0 גוס םייתנש ק"מ   
      
י"ע( LORTNOCTOOR םישרוש ליבגמ     11.120
רופא ןליפורפילופמ ,רשואמ ע"ש וא )ןורנג      

    200.00   200.00     1.00 .הנקתה ללוכ,מ"ס 56 קמועבו מ"ס 06 רטוקב 'חי   
      
י"ע( LORTNOCTOOR םישרוש ליבגמ     11.130
ןליפורפילופמ יושע ,רשואמ ע"ש וא )ןורנג      
ללוכ ,מ"ס 001 קמועבו מ"ס 001 רטוקב רופא      

    330.00   330.00     1.00 .הנקתה 'חי   
      
גוסמ 'מ 0.1 הבוג עבורמ םישרוש ליבגמ     11.140
טרפמה יפל הנקתה ע"ש וא ,"קולביסאר"      

    280.00   280.00     1.00 .ןרציה תוארוהו דחוימה 'חי   
      

     50.00    50.00     1.00 רטיל 5,6 לדוג םיחיש תעיטנ 'חי  11.150
      

    100.00   100.00     1.00 רטיל 01 לכיממ םיחיש תעיטנ 'חי  11.160
      
רטוקב בצועמ עזג ילעב םירגוב םיצע תעיטנ     11.170

    500.00   500.00     1.00 "2 'חי   
      
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../016 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     016 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רטוקב בצועמ עזג ילעב םירגוב םיצע תעיטנ     11.180
    800.00   800.00     1.00 "3 'חי   

      
ןז ,יוצמ רמת גוסמ לקד ץע תעיטנו הקפסא     11.190

  4,850.00 4,850.00     1.00 רטמ 5-4 לש עזג הבוגב טרפ יפל 'חי   
      
ןז ,סיספדואנ גוסמ לקד ץע תעיטנו הקפסא     11.200

  1,420.00 1,420.00     1.00 רטמ 2 לש עזג הבוגב טרפמ יפל 'חי   
      
וא/ו הינוטסויל גוסמ לקד ץע תעיטנו הקפסא     11.210
5.1 לש עזג הבוגב טרפמ יפל ןז ,היקרמסיב      

  1,250.00 1,250.00     1.00 רטמ 'חי   
      
הבוגב טרפמ יפל ,ילקד ץע לש העיטנו הקפסא     11.220

    850.00   850.00     1.00 'מ 5.0 לש עזג 'חי   
      
טרפמהו ןימזמה תויחנה י"פע הקזחא שדוח     11.230
001 דע ןנוגמ חטשל ,םימ רובע ללוכ יללכה      

  1,600.00 1,600.00     1.00 ר"מ שדוח  
      
דעו ר"מ 001 לעמ ןנוגמ חטשל םלוא ,ל"נכ     11.240

  2,150.00 2,150.00     1.00 ר"מ 002 שדוח  
      
דעו ר"מ 002 לעמ ןנוגמ חטשל םלוא ,ל"נכ     11.250

  2,700.00 2,700.00     1.00 ר"מ 005 שדוח  
      

      3.30     3.30     1.00 ר"מ 005 לעמ ףסונ ר"מ לכל תפסות שדוח 11.260
      
,052.11 ,042.11 ,032.11 םיפיעסל תפסות     11.270

     17.00    17.00     1.00 רגוב ץע לכ רובע ליעל שדוח  
      
ה ר ו א ת  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
0.21 קרפ תת      
      
הנקתהו הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ :הרעה      
טרפמו  ץוח תרואתל יללכ טרפמ האר :הרעה      
80 קרפ למשח ינקתמל יללכ      
      
וא/ו םילבכל  הלעת לש הביצח וא/ו הריפח     12.005
יוסיכו דופיר ללוכ ,םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
תרזחה ,ןומיס טרס , הלעתה יולימ ,לוח      
הריפחה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה      
ריחמה , מ"ס 06 בחורו מ"ס  021 דע קמועב      

     65.00    65.00     1.00 רוניצ ללוכ אל רטמ   
      
"הרבוק" יתבכש וד שימג ירושרש יטסלפ רוניצ     12.010
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוקב      
םירוביחו מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ      

     30.00    30.00     1.00 .תורוניצה ןיב םימוטא רטמ   
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../017 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     017 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

"הרבוק" יתבכש וד שימג ירושרש יטסלפ רוניצ     12.015
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוקב      
םירוביחו מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ      

     20.00    20.00     1.00 .תורוניצה ןיב םימוטא רטמ   
      
"הרבוק" יתבכש וד שימג ירושרש יטסלפ רוניצ     12.020
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ  011 רטוקב      
םירוביחו מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ      

     45.00    45.00     1.00 .תורוניצה ןיב םימוטא רטמ   
      
יבוע ,מ"מ 411 רטוקב ןוולוגמ הדלפ רוניצ     12.025
םע תויובלטצהב החנהל מ"מ 69.3 ןפוד      
הכישמ טוח ללוכ ,תונוש תוכרעמ תויתשת      

    270.00   270.00     1.00 מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ רטמ   
      
ןפוד יבוע 01 גרד 4" רטוקב חישק CVP רוניצ     12.030
תומוקמבו שיבכ תייצחב הנקתהל מ"מ 2.4      
רוזש ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ ,חקפמה הרויש      

     55.00    55.00     1.00 .תורוניצה ןיב םימוטא םירוביחו מ"מ 8 רטוקב רטמ   
      
ר"ממ UC 53 יולג תשוחנ  הקראה ךילומ     12.035

     35.00    35.00     1.00 הנכומ הריפחב רטמ   
      
61 ר"ממ גוסמ יעקרק - תת יטסלפומרט לבכ     12.040
    X 5 EPLX וא/ו דומעל רבוחמו רוניצב לחשומ  

     75.00    75.00     1.00 רוניצ ללוכ אל ריחמה .היזכרמ רטמ   
      

     85.00    85.00     1.00 52X 3 EPLX + 61 ר"ממ לבכ ךא ,ל"נכ רטמ  12.045
      

     38.00    38.00     1.00 6X5 EPLX ר"ממ לבכ ךא ,ל"נכ רטמ  12.050
      

     60.00    60.00     1.00 01X5 EPLX ר"ממ לבכ ךא ,ל"נכ רטמ  12.055
      

     13.00    13.00     1.00 5.2X3 EPLX ר"ממ לבכ ךא ,ל"נכ רטמ  12.060
      
וא X 4 05 ר"ממ דע םילבכל תצווכתמ הפומ     12.065
ר"ממ דע םילבכ רובע M 3 המגודכ יסקופא      
תודובעהו םיוולנה םירזיבאה לכ ללוכ , 52      

    460.00   460.00     1.00 .עוציבל תושרדנה 'חי   
      
קוריפ רחאל הרואת יוקב םיינמז םירוביח     12.070

    650.00   650.00     1.00 'פמוק 'פמוק ,תוחיטב ירודיסו תופומ ללוכ ,םידומע  
      
מ"ס 08 רטוקב תינקת םילבכ רבעמ תחוש     12.075
הריפח ללוכ,מ"ס 021 קמועב ימורט ןוטבמ      
ץצחו םוטיא ,םיחתפ תנכה ,טוליש ,רזוח יולימו      
ןייוזמ ןוטב תרקת ,D 004  הסכמ ,תיתחתב      

  2,700.00 2,700.00     1.00 'פמוק , 984.י.ת יפל ימורט 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../018 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     018 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

הסכמ ןיבש ריחמב שרפהה רובע  תפסות     12.080
תקיצימ יושע הסכמל רבעמ תחוש לש ןוטב      
הקיציב עובט תליא תייריע למס ללוכ ןקלוו      
תרגסמ תוברל הסכמ לע יטנוולרה בותיכהו      

    550.00   550.00     1.00 004D הסכמל ןקלוו תקיצימ תעבורמ 'חי   
      
רבעמ תחושל ביבסמ 02 - ב ןוטב חטשמ     12.085
תודימב ,ןויז תותשר 2 ללוכ המדאב תמקוממ      

    600.00   600.00     1.00 מ"ס X 002 X 002 02 'חי   
      
מ"ס 06 רטוקב תינקת םילבכ רבעמ תחוש     12.090
תריפח ללוכ,מ"ס 021 קמועב ימורט ןוטבמ      
ץצחו םוטיא ,םיחתפ תנכה ,טוליש ,רוב      
ןייוזמ ןוטב תרקת ,B 521  הסכמ ,תיתחתב      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק , 984.י.ת יפל ימורט 'חי   
      
הסכמ ןיבש ריחמב שרפהה רובע  תפסות     12.095
ןקלוו תקיצימ יושע הסכמל החוש לש ןוטב      
בותיכהו הקיציב עובט תליא תייריע למס ללוכ      
תעבורמ תרגסמ תוברל הסכמ לע יטנוולרה      

    330.00   330.00     1.00 521B הסכמל ןקלוו תקיצימ 'חי   
      
06 רטוקב תיכנא הדורטקלאל הקראה תחוש     12.100
תנכה ,טוליש ללוכ ,מ"ס 05 קמועו מ"ס      
, B 521 הסכמ ,תיתחתב ץצחו םוטיא ,םיחתפ      
תובכשב רקובמ קודיה ,רובה תריפח ללוכ      

    900.00   900.00     1.00 .הריפח יפדוע קוליסו אתה ביבס 'חי   
      
הסכמ ןיבש ריחמב שרפהה רובע  תפסות     12.105
תקיצימ יושע הסכמל הקראה תחוש לש ןוטב      
הקיציב עובט תליא תייריע למס ללוכ ןקלוו      
תרגסמ תוברל הסכמ לע יטנוולרה בותיכהו      

    330.00   330.00     1.00 521B הסכמל ןקלוו תקיצימ תעבורמ 'חי   
      
ןוולוגמ הדלפ טוממ תיכנא הקראה תדורטקלא      12.110
ךילומ ללוכ ,'מ 3 ךרואבו מ"מ 0.91 רטוקב      
הרואתה דומעל הדורטקלא ןיב רוביחל תשוחנ      
םירזיבאה לכו טוליש ללוכ ,הרואת תייזכרמ וא      

    430.00   430.00     1.00 םישרדנה 'חי   
      
, הבוג רטמ 0.11 דע םייק הרואת דומע קוריפ     12.115
, רובה לש קדוהמ יולימו דוסיה תאצוה ללוכ      
,הרואת יפוגו איהש גוס לכמ עורז קוריפ ללוכ      
םיקרופמ הרואת יפוג וא/ו דומעה תלבוה ללוכ      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק 'פמוק ,רשואמ םוקמל דוסיו ,  
      
הבוג רטמ 0.11 דע םייק הרואת דומע קוריפ     12.120
אוהש גוס לכמ עורז ללוכ תורבחתה ךרוצל      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק .הרואת יפוגו  
      
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../019 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     019 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

דע םייק הרואת דומעמ םייק הרואת ףוג קוריפ     12.125
    250.00   250.00     1.00 רשואמ םוקמל ותלבוה ללוכ ,רטמ 0.11 הבוג 'חי   

      
שדח דוסי לע קוריפמ הרואת דומע תנקתה     12.130
רחאל וא ןנכותמה שדח םוקמב( םייק וא/ו      
דוסי תטלפ ץופישו יוקינ ללוכ ,)תורבחתה      

    900.00   900.00     1.00 .שרדנכ 'חי   
      
הרואת יפוג ללוכ איהש גוס לכמ עורז קוריפ     12.135
םתלבוה ללוכ , הבוג רטמ 0.11 דע דומע לעמ      

    250.00   250.00     1.00 .רשואמ םוקמל 'חי   
      
,לושכמ לעמ תרנצ תנגהל 02 - ב ןוטב תקיצי     12.140
תויתשת םע הרואת תרנצ לש תובלטצה      

    800.00   800.00     1.00 שרדייש םוקמ לכל וא/ו תונוש תוכרעמ ק"מ   
      
תיזכרמ וא/ו ,םייק הרואת דומעל תורבחתה     12.145
,ןודומע וא/ו,השדח וא תמייק תובוחר רואמ      
תודובעה לכ ללוכ יעקרק הרואת ףוג וא/ו      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק 'פמוק ,רוביחה  תמלשהל םישורדה םירמוחו  
      
דומע לע קוריפמ אוהש גוס לכמ עורז תנקתה     12.150

    300.00   300.00     1.00 .הבוג רטמ 0.11 דע הרואת 'חי   
      
י"ע קפוסש אוהש גוס לכמ הרואת ףוג תנקתה     12.155
0.21 דע  הבוגב הרואת דומע לע ןימזמה      
לבכה .ףוגה דויצו שגמה טוויח ללוכ ,רטמ      
םלושי הרואתה ףוגל דע םירזיבא שגממ      

    300.00   300.00     1.00 .דרפנב 'חי   
      
היושע  A08 X3 דע רוביח הרואת תייזכרמ     12.160
חול ללוכ ,ןיירושמ רטסאילופמ םוטא ןורא      
דויצה לכ ללוכ , IC תואספוקמ יונב למשחה      
ל"נה ןוראב םינקתומ םישרדנה םירזיבאהו      

 40,000.00 40,000.00     1.00 'פמוק 'פמוק ,תינכתל םאתהב  
      
וא ,הרואת תייזכרמל 03 - ב ןייוזמ ןוטב דוסי     12.165
י"חח לש הנומ רליפ וא ,היגרנאב ןוכסיח רקבל      
ןויז ילזרב ,רוב תביצח וא/ו הריפח ללוכ ,      
הדלפמ ןוולוגמ ספ ,דוסי תקראה ,םיכתורמ      
    4X05 תרגסמ ,ןויז לזרבל ךותירב רבוחמ מ"מ  
רקובמ קודיהו יולימ ,דוסי תרנצ ,ןוראה סיסבל      

  1,700.00 1,700.00     1.00 הריפחה יפדוע קוליסו דוסיה ביבס 'חי   
      
שדח רוביח עוציבל י"חח לומ ןלבקה לש לופיט     12.170
,םישרדנה םירושיאו םימואת ללוכ י"חח י"ע      
י"חח יווילו תרוקיב תנמזה ,תוינכת תשגה      
יפל תונכהו רזעה תודובע לכו תרוקיבה ןמזב      
.ןקתמל רוביחה תלבקל דע י"חח תשירד      

  1,700.00 1,700.00     1.00 .ןלבקה י"ע ומלושי תורזוח תוקידב 'חי   
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../020 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     020 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

דוסיו ןורא ללוכ תמייק הרואת תייזכרמ קוריפ     12.175
, רוב יולימו הריפח תודובע לכ ללוכ ,ןוטב      
ןסחמל הלבוהו ותומדקל חטשה תרזחה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .הייריעה  
      
קחרמל דע תמייק םילבכ רבעמ תחוש תקתעה     12.180
םישרדנה םירזיבאו תודובעה לכ ללוכ ,'מ 05.1      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק 'פמוק ,הקתעה תמלשהל  
      
תמייק רבעמ תחוש לש הסכמו הרקת תפלחה     12.185

  2,000.00 2,000.00     1.00 . 004D - ל 'חי   
      
הלבוהו קותינ ללוכ ,יעקרק הרואת ףוג קוריפ     12.190

    100.00   100.00     1.00 רשואמ םוקמל 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע     12.195
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
הבוגב לוגע ךתח לעב ינוק דומעה . עורזה      
CVP  הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ , 'מ 0.01      

  4,300.00 4,300.00     1.00 . 0.1 ךרואב םירזיבא את לש הסכמל 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע     12.200
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
0.9 הבוגב לוגע ךתח לעב ינוק דומעה . עורזה      
לש הסכמל CVP  הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ ,'מ      

  4,000.00 4,000.00     1.00 . 0.1 ךרואב םירזיבא את 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע     12.205
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
0.8 הבוגב לוגע ךתח לעב ינוק דומעה . עורזה      
לש הסכמל CVP  הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ ,'מ      

  3,700.00 3,700.00     1.00 . 0.1 ךרואב םירזיבא את 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע     12.210
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
0.7 הבוגב לוגע ךתח לעב ינוק דומעה . עורזה      
לש הסכמל CVP  הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ ,'מ      

  3,700.00 3,700.00     1.00 . 0.1 ךרואב םירזיבא את 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע     12.215
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
0.6 הבוגב לוגע ךתח לעב ינוק דומעה . עורזה      
לש הסכמל CVP  הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ ,'מ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 . 0.1 ךרואב םירזיבא את 'חי   
      
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../021 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     021 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע     12.220
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
0.5 הבוגב לוגע ךתח לעב ינוק דומעה . עורזה      
לש הסכמל CVP  הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ ,'מ      

  2,750.00 2,750.00     1.00 . 0.1 ךרואב םירזיבא את 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע     12.225
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
0.4 הבוגב לוגע ךתח לעב ינוק דומעה . עורזה      
לש הסכמל CVP  הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ ,'מ      

  2,600.00 2,600.00     1.00 . 0.1 ךרואב םירזיבא את 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע     12.230
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
ןמותמ ךתח לעב ינוק דומעה .ושארב עורזה      
CVP הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ , 'מ 0.01 הבוגב      

  5,800.00 5,800.00     1.00 . 0.1 ךרואב םירזיבא את לש הסכמל  'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע     12.235
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
ןמותמ ךתח לעב ינוק דומעה .ושארב עורזה      
CVP  הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ , 'מ 0.9 הבוגב      

  4,800.00 4,800.00     1.00 . 0.1 ךרואב םירזיבא את לש הסכמל 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע     12.240
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
ןמותמ ךתח לעב ינוק דומעה .ושארב עורזה      
CVP  הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ , 'מ 0.8 הבוגב      

  4,350.00 4,350.00     1.00 . 0.1 ךרואב םירזיבא את לש הסכמל 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע     12.245
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
ןמותמ ךתח לעב ינוק דומעה .ושארב עורזה      
CVP  הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ , 'מ 0.7 הבוגב      

  3,800.00 3,800.00     1.00 . 0.1 ךרואב םירזיבא את לש הסכמל 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע     12.250
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
ןמותמ ךתח לעב ינוק דומעה .ושארב עורזה      
CVP  הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ , 'מ 0.6 הבוגב      

  3,300.00 3,300.00     1.00 . 0.1 ךרואב םירזיבא את לש הסכמל 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../022 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     022 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע     12.255
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
ןמותמ ךתח לעב ינוק דומעה .ושארב עורזה      
CVP  הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ , 'מ 0.5 הבוגב      

  2,900.00 2,900.00     1.00 . 0.1 ךרואב םירזיבא את לש הסכמל 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע     12.260
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
4" רטוקב גרדומ לוגע דומעה .ושארב עורזה      
הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ , 'מ 0.5 הבוגב /"2      

  1,350.00 1,350.00     1.00 . 0.1 ךרואב םירזיבא את לש הסכמל  CVP 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע     12.265
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
/6" רטוקב גרדומ לוגע דומעה .ושארב עורזה      
הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ , 'מ 0.5 הבוגב 3"      

  1,600.00 1,600.00     1.00 . 0.1 ךרואב םירזיבא את לש הסכמל  CVP 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע     12.270
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
6" רטוקב גרדומ לוגע דומעה .ושארב עורזה      
הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ , 'מ 0.6 הבוגב /"3      

  2,000.00 2,000.00     1.00 . 0.1 ךרואב םירזיבא את לש הסכמל  CVP 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע     12.275
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
4" רטוקב דיחא לוגע דומעה .ושארב עורזה      
CVP  הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ , 'מ  0.5 הבוגב      

  2,800.00 2,800.00     1.00 . 0.1 ךרואב םירזיבא את לש הסכמל 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע     12.280
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
5" רטוקב דיחא לוגע דומעה .ושארב עורזה      
CVP  הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ , 'מ 0.6 הבוגב      

  3,000.00 3,000.00     1.00 . 0.1 ךרואב םירזיבא את לש הסכמל 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע     12.285
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
X 021 דיחא יעוביר דומעה .ושארב עורזה      
לבכ ללוכ , 'מ 0.5 הבוגב  SHR מ"מ 021      
םירזיבא את לש הסכמל  CVP  הפוצמ הדלפ      

  3,200.00 3,200.00     1.00 . 0.1 ךרואב 'חי   
      
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../023 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     023 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע      12.290
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
X 051 דיחא יעוביר דומעה .ושארב עורזה      
לבכ ללוכ , 'מ 0.5 הבוגב  SHR מ"מ 051      
םירזיבא את לש הסכמל  CVP  הפוצמ הדלפ      

  3,600.00 3,600.00     1.00 . 0.1 ךרואב 'חי   
      
יטטסורטקלא עבצב הרואת דומע תעיבצ     12.295

    150.00   150.00     1.00 LAR  ןווגב רטסאילופ תקבאב רונתב רטמ   
      
רונתב יטטסורטקלא עבצב  הדיחי עורז תעיבצ     12.300

    150.00   150.00     1.00 'פמוק RAL  ןווגב רטסאילופ תקבאב  
      
יטטסורטקלא עבצב  הלופכ עורז תעיבצ     12.305

    275.00   275.00     1.00 'פמוק RAL  ןווגב רטסאילופ תקבאב רונתב  
      
יטטסורטקלא עבצב תשלושמ עורז תעיבצ     12.310

    400.00   400.00     1.00 'פמוק LAR  ןווגב רטסאילופ תקבאב רונתב  
      
עבצב הדיחי תיביטרוקד עורז תעיבצ     12.315
ןווגב רטסאילופ תקבאב רונתב יטטסורטקלא      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק RAL  
      
עבצב הלופכ תיביטרוקד עורז תעיבצ     12.320
ןווגב רטסאילופ תקבאב רונתב יטטסורטקלא      

    360.00   360.00     1.00 'פמוק RAL  
      
עבצב תשלושמ תיביטרוקד עורז תעיבצ     12.325
ןווגב רטסאילופ תקבאב רונתב יטטסורטקלא      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק RAL  
      
תודימב הבוג רטמ 0.01 הרואת דומעל דוסי     12.330
תביצח וא/ו הריפח ללוכ , מ"ס 021/001/001      
ךרואב 1  4/1 " םיינבלוגמ דוסי יגרב טס ,רוב      
רובע מ"מ 08 רטוקב םילוורש 3 , מ"מ 008      
דבכ ףיפכ מ"מ 23 תורוניצ 3 ןכו הניז ילבכ      
, 03 -ב ןוטב תקיצי , הקראה ידיג תלחשהל      
ןטירואילופב םטאי יברזרה לוורשה .'פמוק      

  1,300.00 1,300.00     1.00 .ףצקומ 'חי   
      
תודימב הבוג רטמ 0.11 הרואת דומעל דוסי     12.335
תביצח וא/ו הריפח ללוכ , מ"ס 061/09/09      
ךרואב 1 4/1 " םיינבלוגמ דוסי יגרב טס ,רוב      
רובע מ"מ 08 רטוקב םילוורש 3 , מ"מ 0001      
דבכ ףיפכ מ"מ 23 תורוניצ 3 ןכו הניז ילבכ      
, 03 -ב ןוטב תקיצי , הקראה ידיג תלחשהל      
ןטירואילופב םטאי יברזרה לוורשה .'פמוק      

  1,450.00 1,450.00     1.00 .ףצקומ 'חי   
      
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../024 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     024 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תודימב הבוג רטמ 0.9 הרואת דומעל דוסי     12.340
תביצח וא/ו הריפח ללוכ , מ"ס 021/001/001      
ךרואב 1 4/1" םיינבלוגמ דוסי יגרב טס ,רוב      
רובעמ"מ 08 רטוקב םילוורש 3 , מ"מ 008      
דבכ ףיפכ מ"מ 23 תורוניצ 3 ןכו הניז ילבכ      
, 03 -ב ןוטב תקיצי , הקראה ידיג תלחשהל      
ןטירואילופב םטאי יברזרה לוורשה .'פמוק      

  1,300.00 1,300.00     1.00 .ףצקומ 'חי   
      
תודימב הבוג רטמ 0.8 הרואת דומעל דוסי     12.345
תביצח וא/ו הריפח ללוכ , מ"ס 001/08/08      
ךרואב 1 4/1" םיינבלוגמ דוסי יגרב טס ,רוב      
רובע מ"מ 08 רטוקב םילוורש 3 , מ"מ 056      
דבכ ףיפכ מ"מ 23 תורוניצ 3 ןכו הניז ילבכ      
, 03 -ב ןוטב תקיצי , הקראה ידיג תלחשהל      
ןטירואילופב םטאי יברזרה לוורשה .'פמוק      

    900.00   900.00     1.00 .ףצקומ 'חי   
      
תודימב הבוג רטמ 0.7 הרואת דומעל דוסי     12.350
תביצח וא/ו הריפח ללוכ , מ"ס 001/08/08      
056 ךרואב 1" םיינבלוגמ דוסי יגרב טס ,רוב      
ילבכ רובע מ"מ 08 רטוקב םילוורש 3 , מ"מ      
דבכ ףיפכ מ"מ 23 תורוניצ 3 ןכו הניז      
, 03 -ב ןוטב תקיצי , הקראה ידיג תלחשהל      
ןטירואילופב םטאי יברזרה לוורשה .'פמוק      

    900.00   900.00     1.00 .ףצקומ 'חי   
      
תודימב הבוג רטמ 0.6 הרואת דומעל דוסי     12.355
,רוב תביצח וא/ו הריפח ללוכ , מ"ס 08/07/07      
, מ"מ 055 ךרואב 1" םיינבלוגמ דוסי יגרב טס      
ןכו הניז ילבכ רובע מ"מ 08 רטוקב םילוורש 3      
ידיג תלחשהל דבכ ףיפכ מ"מ 23 תורוניצ 3      
לוורשה .'פמוק , 03 -ב ןוטב תקיצי , הקראה      

    750.00   750.00     1.00 .ףצקומ ןטירואילופב םטאי יברזרה 'חי   
      
תודימב הבוג רטמ 0.5 הרואת דומעל דוסי     12.360
,רוב תביצח וא/ו הריפח ללוכ , מ"ס 08/06/06      
005 ךרואב 4/3" םיינבלוגמ דוסי יגרב טס      
ילבכרובע מ"מ 08 רטוקב םילוורש 3 , מ"מ      
דבכ ףיפכ מ"מ 23 תורוניצ 3 ןכו הניז      
, 03 -ב ןוטב תקיצי , הקראה ידיג תלחשהל      
ןטירואילופב םטאי יברזרה לוורשה .'פמוק      

    650.00   650.00     1.00 .ףצקומ 'חי   
      
לש רבעמל םוינימולא תקיצימ ןנגוסמ רזיבא     12.365

    450.00   450.00     1.00 2"4/" גרדומ הרואת דומע 'חי   
      
לש רבעמל םוינימולא תקיצימ ןנגוסמ רזיבא     12.370

    500.00   500.00     1.00 3"6/" גרדומ הרואת דומע 'חי   
      
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../025 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     025 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

דומעה תיתחתל םוינימולא חפמ ןנגוסמ רזיבא     12.375
X 056 056 דע רזיבאה לש הנותחת הדימב      

    470.00   470.00     1.00 מ"מ 'חי   
      
לש )םידל NIDEL , W 541 )09  הרואת ףוג     12.385
דויצו הרונ ללוכ ,סקינורטקלא סרבינוי.ש.מ      
ףוגל דעו שגממ X 3 5.2 לבכ ללוכ ,הקלדה      

  6,800.00 6,800.00     1.00 'פמוק ,הרואתה 'חי   
      
לש )םידל NIDEL , W 78 )45  הרואת ףוג      12.390
דויצו הרונ ללוכ ,סקינורטקלא סרבינוי.ש.מ      
ףוגל דעו שגממ X 3 5.2 לבכ ללוכ ,הקלדה      

  5,800.00 5,800.00     1.00 'פמוק ,הרואתה 'חי   
      
לש )םידל NIDEL , W 85 )63  הרואת ףוג      12.395
דויצו הרונ ללוכ ,סקינורטקלא סרבינוי.ש.מ      
ףוגל דעו שגממ X 3 5.2 לבכ ללוכ ,הקלדה      

  5,100.00 5,100.00     1.00 'פמוק ,הרואתה 'חי   
      
DEL ADAMUL ,W08 - 06 םגד הרואת ףוג     12.410
לבכ ללוכ , הקלדה דויצ ללוכ , IHCERG לש      
'פמוק ,הרואתה ףוגל דעו שגממ X3 5.2 ר"ממ      

  7,400.00 7,400.00     1.00 . 'חי   
      
לש AINMO DEL  W 65 הרואת ףוג     12.460
    IHCERG , ר"ממ לבכ ללוכ ,הקלדה דויצ ללוכ  

  7,400.00 7,400.00     1.00 .הרואתה ףוגל דעו שגממ X 3 5.2 'חי   
      
לש METSYS DELNUG  W 51 הרואת ףוג     12.485
     IHCERG , לבכ ללוכ ,הקלדה דויצ ללוכ  

  4,200.00 4,200.00     1.00 .הרואתה ףוגל דעו שגממ X 3 5.2 ר"ממ 'חי   
      
לש  DEL ASEM 3  SRAB הרואת ףוג     12.490
    REPOOC )ע"ש W 051(, הקלדה דויצ ללוכ,  
ףוגל דעו שגממ X 3 5.2 ר"ממ  לבכ ללוכ      

  9,200.00 9,200.00     1.00 .הרואתה 'חי   
      
לש DEL FVO  6  SRAB הרואת ףוג     12.500
    REPOOC ) ע"ש W 052 (, דויצ ללוכ  
דעו שגממ X 3 5.2 ר"ממ  לבכ ללוכ ,הקלדה      

  7,900.00 7,900.00     1.00 .הרואתה ףוגל 'חי   
      
לש DEL NOISIV  4  SRAB הרואת ףוג     12.515
    REPOOC  ) 051 ע"ש W (, דויצ ללוכ  
דעו שגממ X 3 5.2 ר"ממ  לבכ ללוכ ,הקלדה      

  7,200.00 7,200.00     1.00 .הרואתה ףוגל 'חי   
      
לש  DEL NOISIV  6 SRAB הרואת ףוג     12.520
    REPOOC )ע"ש W 052(, הקלדה דויצ ללוכ,  
ףוגל דעו שגממ X 3 5.2 ר"ממ  לבכ ללוכ      

 10,600.00 10,600.00     1.00 .הרואתה 'חי   
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../026 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     026 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

לש DEL NOCI  4  SRAB הרואת ףוג     12.540
    REPOOC )ע"ש W 051 ( , דויצ ללוכ  
דעו שגממ X 3 5.2 ר"ממ  לבכ ללוכ ,הקלדה      

  8,100.00 8,100.00     1.00 .הרואתה ףוגל 'חי   
      
לש DEL NOCI  6  SRAB הרואת ףוג     12.545
    REPOOC )ע"ש W 052 (, דויצ ללוכ  
דעו שגממ X 3 5.2 ר"ממ לבכ ללוכ ,הקלדה      

 10,600.00 10,600.00     1.00 .הרואתה ףוגל 'חי   
      
, PEVIF  W 95 לש  DEL  IAK הרואת ףוג     12.565
X 3 5.2 ר"ממ  לבכ ללוכ ,הקלדה דויצ ללוכ      

  5,100.00 5,100.00     1.00 .הרואתה ףוגל דעו שגממ 'חי   
      
, PEVIF  W 19 לש  DEL  IAK הרואת ףוג     12.570
X 3 5.2 ר"ממ  לבכ ללוכ ,הקלדה דויצ ללוכ      

  5,700.00 5,700.00     1.00 .הרואתה ףוגל דעו שגממ 'חי   
      
, PEVIF  W211 לש  DEL  IAK הרואת ףוג      12.575
X 3 5.2 ר"ממ  לבכ ללוכ ,הקלדה דויצ ללוכ      

  6,500.00 6,500.00     1.00 .הרואתה ףוגל דעו שגממ 'חי   
      
PEVIF  W 841 לש  DEL  IAK הרואת ףוג      12.580
X 3 5.2 ר"ממ  לבכ ללוכ ,הקלדה דויצ ללוכ ,      

  7,350.00 7,350.00     1.00 .הרואתה ףוגל דעו שגממ 'חי   
      
SSIWEG  לש DEL TEERTS הרואת ףוג     12.610
    W 05 , ר"ממ  לבכ ללוכ ,הקלדה דויצ ללוכ  

  4,700.00 4,700.00     1.00 .הרואתה ףוגל דעו שגממ X 3 5.2 'חי   
      
SSIWEG  לש DEL TEERTS הרואת ףוג     12.615
    W 57 , ר"ממ  לבכ ללוכ ,הקלדה דויצ ללוכ  

  5,600.00 5,600.00     1.00 .הרואתה ףוגל דעו שגממ X 3 5.2 'חי   
      
SSIWEG  לש DEL TEERTS הרואת ףוג     12.620
    W 001 , ר"ממ  לבכ ללוכ ,הקלדה דויצ ללוכ  

  6,900.00 6,900.00     1.00 .הרואתה ףוגל דעו שגממ X 3 5.2 'חי   
      
SSIWEG  לש DEL TEERTS הרואת ףוג      12.625
    W 521 , ר"ממ  לבכ ללוכ ,הקלדה דויצ ללוכ  

  7,650.00 7,650.00     1.00 .הרואתה ףוגל דעו שגממ X 3 5.2 'חי   
      
לש SRX REVOSSORC  W 57 הרואת ףוג     12.630
     ISL )ע"ש W 051( , ללוכ ,הקלדה דויצ ללוכ  

  6,000.00 6,000.00     1.00 .הרואתה ףוגל דעו שגממ X 3 5.2 ר"ממ  לבכ 'חי   
      
MRX REVOSSORC  W 481 הרואת ףוג     12.635
,הקלדה דויצ ללוכ , )052W ע"ש( ISL לש      
ףוגל דעו שגממ X 3 5.2 ר"ממ  לבכ ללוכ      

  7,400.00 7,400.00     1.00 .הרואתה 'חי   
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../027 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     027 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

DEL  AMIC  V 032, W 21יונ תרואת ףוג     12.640
  1,700.00 1,700.00     1.00 .הקלדה דויצ ללוכ , PEH לש 'חי   

      
תיווזו לדוג . NOTORP הרואת ףוגל היחצמ     12.645
הראה תקידב יוסינ רחאל עבקי היצחמ תנקתה      

    700.00   700.00     1.00 .חטשב 'חי   
      
X 03 תודימב יונ תרואת ףוג רובע הנגה בולכ     12.650
    03 X 03  מ"מ 8 רטוקב הדלפ תוטוממ מ"ס  
תרגסמ ללוכ ,םיעובצו םינוולוגמ , םיכתורמ      
לכ ללוכ,םיגרב תועצמאב ןוטבל רוביחו הדלפ      
תמלשהל תושרדנה תודובעו םירזיבא      

    250.00   250.00     1.00 'פמוק 'פמוק ,הנקתהה  
      
יפל - תיווז , מ"ס 002 ךרואב 2" הדיחי עורז     12.655

    450.00   450.00     1.00 הרואת דומע רובע ,ןונכת 'חי   
      
ךרואב 2" )תולעמ 021 וא 081( הלופכ עורז     12.660
דומע רובע  ,ןונכת יפל - תיווז , מ"ס 002      

    750.00   750.00     1.00 .הרואת 'חי   
      
ךרואב 2" )תולעמ 021 וא 09( תשלושמ עורז     12.665

    950.00   950.00     1.00 הרואת דומע רובע ,ןונכת יפל - תיווז,מ"ס 002 'חי   
      
מ"ס 002 דע ךרואב הדיחי תיביטרוקד עורז     12.670

  1,400.00 1,400.00     1.00 איהש גוס לכמ 'חי   
      
מ"ס 002 דע ךרואב הלופכ תיביטרוקד עורז     12.675

  2,750.00 2,750.00     1.00 איהש גוס לכמ 'חי   
      
מ"ס 002 דע ךרואב תשלושמ תיביטרוקד עורז     12.680

  4,100.00 4,100.00     1.00 איהש גוס לכמ 'חי   
      
םע מ"ס 081 ךרואב 2"  הלופכ טוש - עורז     12.685
רוביח הבוג(  הרואת דומעל רוביח ירודיס      
רוביחל תדעוימ עורזה   .)רטמ 0.7 - עורזה      

  3,900.00 3,900.00     1.00 .עורזה תיתחתמ הילת -  7 - ג םיראומ םיטלש 'חי   
      
םע מ"ס 081 ךרואב 2"  הדיחי טוש - עורז     12.690
רוביח הבוג( .  הרואת דומעל רוביח ירודיס      
רוביחל תדעוימ עורזה  .)רטמ 0.7 - עורזה      

  1,950.00 1,950.00     1.00 . עורזה תיתחתמ הילת -7 - ג םיראומ םיטלש 'חי   
      
ע"ש וא וקסינ לש EEC-71 םימ ןגומ עקש     12.695
    61A ת"מאמ תפסות ללוכ הרואת דומעל A  
    61X 1 01 ק"זAK שימג לבכו םירזיבא שגמל  
    5.2X3 הייטה םע היהי עקשה .'פמוק ,ר"ממ  
קוזיח .םשג ימ תרידח תעינמל הטמ יפלכ      
ונכוהש םירוחב םיגרב י"ע היהי דומעל עקשה      

    320.00   320.00     1.00 .ןווליגה םרטב דעומ דועבמ 'חי   
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../028 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     028 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

וילאמ הבכ ךילומ יתלב רמוחמ םירזיבא שגמ     12.700
םילקימיכ ,היזורוקב דימע , 657 .י.תב שרדנכ      
ינש ללוכ ,הילת הבוג לכל המאתה וו לעב ,שאו      
םע םייבטוק וד םייטמוטוא יצח םיחיטבמ      
לודומ ילעב AK  01  ק"ז CA 01 ספא קותינ      
ע"ש וא IXEGOS םיקדהמ קולב ,  דחא      
תעיגנ ינפב הנגה םע םילבכה ךתחל םימיאתמ      

    450.00   450.00     1.00 טוא יצח םיחיטבמל ספ ללוכ ,עבצא 'חי   
      

    360.00   360.00     1.00 דחא הרואת ףוג רובע םירזיבא שגמ ךא ,ל"נכ 'חי  12.705
      
יפוג השולש רובע םירזיבא שגמ ךא ,ל"נכ     12.710

    520.00   520.00     1.00 הרואת 'חי   
      
רשואמ ידדצ וד היצח רבעמ לעמ ראומ רורמת     12.715
,תויטרדנטס תודימב הרובחתה דרשמ י"ע      
5.2  לבכ ,הקלדה דויצ ,טנסראולפ תורונ ללוכ      
    X3 דעו הרואת דומע לש םירזיבא שגממ ר"ממ  
יבטוק וד יטמוטוא יצח חיטבמ תפסות ,טלשל      
לעב AK 01 ק"ז , A 61   ספא קותינ םע      

  2,600.00 2,600.00     1.00 'פמוק 'פמוק  ,דחא לודומ  
      
ק"ז , A 23 X 3  יטמוטוא יצח חיטבמ תפסות     12.720

    500.00   500.00     1.00 םירזיב שגמל  AK 01 'חי   
      
רואמ תייזכרמ רובע 03 - ב ןייוזמ ןוטב תחמוג     12.725
תודימב למשחה תרבח לש םינומ רליפו      

  3,000.00 3,000.00     1.00 י"חח םע םואתב סוסיבו הבצה ללוכ תומיאתמ 'חי   
      
שדח רוביח עוציבל י"חח לומ ןלבקה לש לופיט     12.730
,םישרדנה םירושיאו םימואת ללוכ י"חח י"ע      
י"חח יווילו תרוקיב תנמזה ,תוינכת תשגה      
יפל תונכהו רזעה תודובע לכו תרוקיבה ןמזב      
.ןקתמל רוביחה תלבקל דע י"חח תשירד      

  1,700.00 1,700.00     1.00 .ןלבקה י"ע ומלושי תורזוח תוקידב 'חי   
      
תושירדל םאתהב םימייק הרואת ידומע רופסמ     12.735
לש םילגעמב םייוניש בקע ןימזמה וא/ו ןונכתה      

     30.00    30.00     1.00 .תומייק הרואת תוכרעמ 'חי   
      
- BTS  , A48 X 3 םגד היגרנאב ןוכסיח רקב      12.740
לכ ללוכ ,סקינורטקלא סרבינוי .ש.מ לש 55      
הניקת הלעפהל םישרדנה םירזיבאו תודובע      

 48,000.00 48,000.00     1.00 'פמוק ,רקבה לש 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../029 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     029 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

לש םימלשומ רוביחו הנקתה הלבוה הקפסא     12.741
66PI לופכ דודיב ,רשואמ  DEL תרואת סנפ      
ףוג ,רטסאילופ יופיצ ,םוינימולא תקיצי      
081 םכותמ תולעמ 063 ופקיהב ריאי הרואתה      
03 תולעמ 081ו זוחא 07 לש המצועב תולעמ      
דימע רמוחמ ילירקא היהי סנפה יוסיכ ,זוחא      
    VU יפל האלמ תוירחא .זוחא 58 רוא ריבעמו  
ןגמ ללוכ סנפה יקלח לכ לע ינכטה טרפמה      
רשואמ ,ינכטה טרפמל םאתהב לכה ,רתי חתמ      
תשרה ידומע לע הנקתהל למשח תרבח ידי לע      
,ןקתומ ,רתאל קפוסמ םלשומ דויצ ללוכ הלש      
סנפהמ לבכ ללוכ םלשומ ןפואב לעפומו רבוחמ      
,דומעב דויצ חתפ וא תופעתסהה תספוק דעו      
ירוביחו תודובעה לכ ללוכ .שרדייו הדימב      
.ףונמב שומישה תולע ללוכ םישורדה רזעה      
תוכזה תא רמוש ןימזמה יכ תאזב רהבומ      
קפס/ןלבקה ידי לע עצומה סנפ לכל עצבל      
תוכיאו הרואת תמר תאוושה ללוכ הרואת יוסינ      
,תוחפל ןמול 006,5 .םיטנוולרה םינקתה לומ      

  1,900.00 1,900.00     1.00 .םידל 63 'חי   
      
לש םימלשומ רוביחו הנקתה הלבוה הקפסא     12.742
66PI לופכ דודיב ,רשואמ  DEL תרואת סנפ      
ףוג,רטסאילופ יופיצ ,םוינימולא תקיצי      
זוחא 07 דבלב הטמ יפלכ ריאי הרואתה      
יפל האלמ תוירחא .הרוחא זוחא 03 ו המידק      
ןגמ ללוכ סנפה יקלח לכ לע ינכטה טרפמה      
רשואמ ,ינכטה טרפמל םאתהב לכה ,רתי חתמ      
תשרה ידומע לע הנקתהל למשח תרבח ידי לע      
,ןקתומ ,רתאל קפוסמ םלשומ דויצ ללוכ הלש      
סנפהמ לבכ ללוכ םלשומ ןפואב לעפומו רבוחמ      
,דומעב דויצ חתפ וא תופעתסהה תספוק דעו      
רזעה ירוביחו תודובעה לכ ללוכ .שרדיו הדימב      
רהבומ .ףונמב שומישה תולע ללוכ םישורדה      
לכל עצבל תוכזה תא רמוש ןימזמה יכ תאזב      
הרואת יוסינ קפס/ןלבקה ידי לע עצומה סנפ      
םינקתה לומ תוכיאו הרואת תמר תאוושה ללוכ      

  2,400.00 2,400.00     1.00 םידל 45 ,תוחפל ןמול 004,8 .םיטנוולרה 'חי   
      
"יווכש" ינורטקלא ימונורטסא דוקיפ ןועש     12.743
תורשפאו תוינכות יתש םע ץראה תרצות      
חטשב רואמ תזכרמב ןקתומ ."הליל" יוביכל      
קוריפ ללוכ ריחמה טלפמוק לעפומו רבוחמ      
הלעפהל תושורדה תודובעה לכו םייק ןועש      

  1,100.00 1,100.00     1.00 .תמלשומ הדובעו 'חי   
      
תמייק רואמ תייזכרמב הנקתהל חתמ ןגמ     12.744
    C+B SSALC תרצות NHED םגד  
    ELLITNEV חטשב טוויחו הנקתה ללוכ  

  1,260.00 1,260.00     1.00 טלפמוק 'חי   
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../030 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     030 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,הבוג רטמ 5 לוגע ינוק דומע :הרואת ידומע     12.745
.דויצ שגמל חתפו רפת אלל ןוולוגמ הדלפ      
,LAR הריחבל עבצ ,םינקתה ןוכמ רושיא      
דגנ עובצ ךתורמ ףסונ רוניצ דוסיב לופכ קוזיח      
עבצ טרפמ יפל )תונצמחתה( היצדיסקוא      

  1,216.00 1,216.00     1.00 .השק תימי הביבסל דחוימ 'חי   
      
,הבוג רטמ 01 לוגע ינוק דומע :הרואת ידומע     12.746
.דויצ שגמל חתפו רפת אלל ןוולוגמ הדלפ      
,LAR הריחבל עבצ ,םינקתה ןוכמ רושיא      
דגנ עובצ ךתורמ ףסונ רוניצ דוסיב לופכ קוזיח      
עבצ טרפמ יפל )תונצמחתה( היצדיסקוא      

  1,480.00 1,480.00     1.00 .השק תימי הביבסל דחוימ 'חי   
      
תינכות םע ILADל רוביחל ןתינ רביירד      12.747
    THGINDIM  לש הקלדהו יוביכ ינמז יפל  
,ןימזמה תורדגה י"פע תונכת ןכו תויזכרמה      
תועש יפל םועמע עצבל תעדוי הדיחיה      
.הנמזהב שארמ תרדגומש תינכותב הלעפהמ      
רואמה תייזכרמל תרושקת אלל ןה ולא תודיחי      

    300.00   300.00     1.00 .דבל תודבוע אלא ,הרקבל םשמו 'חי   
      
יזאפ תלת היגרנא הנומ תנקתהו הקפסא     12.748
לע הנקתהל ,רשואמ ע"ש וא קטייס תרצותמ      
תרושקת םאתמו ,םרז הנשמ ללוכ ,ןיד ספ      
    584SR MADA 232 -לSR, טוויח ללוכ  

  1,452.00 1,452.00     1.00 .טלפמוק ,הרקבה רדחמ הלעפהל דע שרדנכ 'חי   
      
ידומע לע םייק תובוחר תרואת סנפ קורפ     12.749
םיהובג םייאמצע םידומע לע וא למשח תרבח      
ןסחמב ותריסמו ותלבוה ,רטמ 21 דע הבוגב      
תנקתהל עורזה ללוכ םוקמה תנכהו ןימזמה      
רזעה ירמוחו תודובעה לכ ללוכ שדח סנפ      

    121.00   121.00     1.00 .ףונמב שומישה תולע ללוכ םישורדה 'חי   
      
)ת ו י מ ו י ( י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  31 ק ר פ       
      
0 קרפ תת      
      

     75.00    75.00     1.00 יעוצקמ לעופ תדובע ע"ש  13.010
      

     65.00    65.00     1.00 יעוצקמ יתלב לעופ תדובע ע"ש  13.020
      
תוברל ךותיר תודובעל )םישנא 2( תווצ תדובע     13.030

    165.00   165.00     1.00 .תכתר ע"ש   
      

    130.00   130.00     1.00 ךמסומ יאלמשח תדובע ע"ש  13.040
      

     75.00    75.00     1.00 יאלמשח רזוע תדובע ע"ש  13.050
      

     95.00    95.00     1.00 יעוצקמ ברברש תדובע ע"ש  13.070
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../031 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     031 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

     75.00    75.00     1.00 ברברשל רזוע תדובע ע"ש  13.080
      

    260.00   260.00     1.00 הדידמ תווצ תדובע ע"ש  13.090
      

    190.00   190.00     1.00 ק"מ 51 הניכר תיאשמ תדובע ע"ש  13.100
      

    235.00   235.00     1.00 ףונמ םע ק"מ 51 הניכר תיאשמ תדובע ע"ש  13.110
      

    200.00   200.00     1.00 ליבקמ וא B.C.J-4 ןורפחמ תדובע ע"ש  13.120
      
וא "טקבוב" גוסמ ינפוא ןורפחמ ינימ תדובע     13.130

    175.00   175.00     1.00 ליבקמ ע"ש   
      
וא 059 רליפרטק ינפוא )לפוש( העי תדובע     13.140

    225.00   225.00     1.00 ליבקמ ע"ש   
      
וא 559 רליפרטק ילחז )לפוש( העי תדובע     13.150

    250.00   250.00     1.00 ליבקמ ע"ש   
      

    300.00   300.00     1.00 ליבקמ וא G21 )רדיירגרוטומ( תסלפמ תדובע ע"ש  13.160
      
וא 523 רליפרטק ילחז ילוארדיה רפחמ תדובע     13.170

    350.00   350.00     1.00 )הריבש שיטפו ףכ םע( ליבקמ ע"ש   
      

    310.00   310.00     1.00 ןוט 02-51 ינפוא ילוארדיה רפחמ תדובע ע"ש  13.180
      

    100.00   100.00     1.00 ליבקמ וא "גמוב" ןטק ינדי שבכמ תדובע ע"ש  13.190
      
"גמוב" ןוט 21-01 ענוממ טטור שבכמ תדובע     13.200

    155.00   155.00     1.00 ליבקמ וא ע"ש   
      
םישיטפ 2 ללוכ )רוסרפמוק( סחדמ תדובע     13.210

    145.00   145.00     1.00 םיליעפמו ע"ש   
      
ללוכ ,תוחפל ק"מ 51 םימ תילכימ תדובע     13.220

    190.00   190.00     1.00 םימה ע"ש   
      

    135.00   135.00     1.00 הלגע + רוטקרט תדובע ע"ש  13.230
      

     95.00    95.00     1.00 ליעפמ ללוכ )וגנוק( ילמשח שיטפ תדובע ע"ש  13.240
      

    285.00   285.00     1.00 זוקינו בויב יוק תפיטשל "תיבויב" תדובע ע"ש  13.250
      
םישיבכ יוקנל באוש "שיבכ אטאטמ" תדובע     13.260

    235.00   235.00     1.00 תלוספה קוליס ללוכ ע"ש   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../032 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     032 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ו ד ו ב ע  1.41 ק ר פ  ת ת       
      
04 רטוקב 01 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     14.1.078

    105.00   105.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
05 רטוקב 01 גרד  בלוצמ ןליתאילופ  תרנצ     14.1.079

    120.00   120.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
36 רטוקב 01 גרד בלוצמ ןליתאילופ  תרנצ     14.1.080

    145.00   145.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
57 רטוקב 01 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     14.1.081

    180.00   180.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
09 רטוקב 01 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     14.1.082

    215.00   215.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
011 רטוקב 01 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     14.1.083

    230.00   230.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
061 רטוקב 01 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     14.1.084

    320.00   320.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
002 רטוקב 01 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     14.1.085

    425.00   425.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
57 רטוקב 21 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     14.1.086

    185.00   185.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
09 רטוקב 21 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     14.1.087

    210.00   210.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
011 רטוקב 21 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     14.1.088

    230.00   230.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
061 רטוקב 21 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     14.1.089

    310.00   310.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
002 רטוקב 21 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     14.1.090

    425.00   425.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
23 רטוקב 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     14.1.091

    100.00   100.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
04 רטוקב 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     14.1.093

    120.00   120.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
05 רטוקב 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     14.1.095

    135.00   135.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../033 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     033 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

36 רטוקב 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     14.1.097
    165.00   165.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   

      
57 רטוקב 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     14.1.099

    200.00   200.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
09 רטוקב 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ  תרנצ     14.1.101

    235.00   235.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
011 רטוקב 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     14.1.103

    265.00   265.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
061 רטוקב 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     14.1.105

    370.00   370.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
002 רטוקב 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     14.1.107

    480.00   480.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
04 רטוקב 01 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     14.1.108

     85.00    85.00     1.00 םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
05 רטוקב 01 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     14.1.109

    100.00   100.00     1.00 םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
36 רטוקב 01 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     14.1.110

    115.00   115.00     1.00 םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
57 רטוקב 01 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     14.1.111

    140.00   140.00     1.00 םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
09 רטוקב 01 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     14.1.112

    170.00   170.00     1.00 םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
011 רטוקב 01 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     14.1.113

    185.00   185.00     1.00 םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
521 רטוקב 01 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     14.1.114

    190.00   190.00     1.00 םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
041 רטוקב 01 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     14.1.115

    200.00   200.00     1.00 םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
061 רטוקב 01 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     14.1.116

    235.00   235.00     1.00 םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
081 רטוקב 01 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     14.1.117

    270.00   270.00     1.00 םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
002 רטוקב 01 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     14.1.118

    330.00   330.00     1.00 םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../034 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     034 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רטוקב 5.21 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     14.1.119
    170.00   170.00     1.00 םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 09 רטמ   

      
רטוקב 5.21 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     14.1.120
ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 011      

    185.00   185.00     1.00 םיחפס רטמ   
      
רטוקב 5.21 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     14.1.121
ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 521      

    210.00   210.00     1.00 םיחפס רטמ   
      
רטוקב 5.21 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     14.1.122
ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 041      

    230.00   230.00     1.00 םיחפס רטמ   
      
רטוקב 5.21 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     14.1.123
ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 061      

    275.00   275.00     1.00 םיחפס רטמ   
      
רטוקב 5.21 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     14.1.124
ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 081      

    300.00   300.00     1.00 םיחפס רטמ   
      
רטוקב 5.21 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     14.1.125
ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 002      

    360.00   360.00     1.00 םיחפס רטמ   
      
02 רטוקב 61 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     14.1.136

     70.00    70.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
52 רטוקב 61 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     14.1.137

     75.00    75.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
23 רטוקב 61 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     14.1.138

     85.00    85.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
04 רטוקב 61 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     14.1.139

    100.00   100.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
05 רטוקב 61 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     14.1.140

    110.00   110.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
36 רטוקב 61 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     14.1.141

    130.00   130.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
57 רטוקב 61 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     14.1.142

    160.00   160.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
09 רטוקב 61 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     14.1.143

    175.00   175.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../035 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     035 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

011 רטוקב 61 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     14.1.144
    210.00   210.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   

      
521 רטוקב 61 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     14.1.145

    235.00   235.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
041 רטוקב 61 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     14.1.146

    265.00   265.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
061 רטוקב 61 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     14.1.150

    290.00   290.00     1.00 םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
002 רטוקב 61 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     14.1.151

    450.00   450.00     1.00 םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
והשלכ גוסמ תיטסלפ תרנצ ריחמל התחפה     14.1.156
קמועל הריפח רובע  מ"מ 05 ללוכו דע רטוקבו      

     -6.00    -6.00     1.00 רטמ 5.1 םוקמב רטמ 2.1 דע רטמ   
      
רטוקבו והשלכ גוסמ תרנצ ריחמל התחפה     14.1.158
הריפח רובע מ"מ 011 דעו מ"מ 05 לעמ      

    -10.00   -10.00     1.00 רטמ 5.1  םוקמב רטמ 2.1  דע קמועל רטמ   
      
רטוקבו והשלכ גוסמ תרנצ ריחמל התחפה     14.1.159
הריפח רובע מ"מ 002 דעו מ"מ 011 לעמ      

    -15.00   -15.00     1.00 רטמ 5.1  םוקמב רטמ 2.1 דע  קמועל רטמ   
      
וא EP-001 ןליתאילופ תרנצ ריחמל תפסות     14.1.160
לוגס עבצ רובע רטוק לכמ בלוצמ ןליתאילופ      

      4.00     4.00     1.00 )םיחלוקל( רטמ   
      
05 ללוכו דע רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     14.1.196

    330.00   330.00     1.00 .רטוק לכב םייק ףוגמל מ"מ 'חי   
      
05 ללוכו דע רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     14.1.198
תודובע תוברל רטוק לכב םייק םימ וקל מ"מ      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה הנכהה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

    550.00   550.00     1.00 ..תויושרה 'חי   
      
דע מ"מ 57 רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     14.1.200
רטוק לכב גוס לכמ םייק םימ וקל מ"מ 011      
, וקה רותיא , תושורדה הנכהה תודובע תוברל      
בצמה תרזחהו םיחפס ,וזוקינ , ותריגס      

  1,400.00 1,400.00     1.00 .תויושרה םע םואתב לכה , ותומדקל 'חי   
      
דע מ"מ 051 רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     14.1.202
רטוק לכב גוס לכמ םייק םימ וקל מ"מ 002      
, וקה רותיא , תושורדה הנכהה תודובע תוברל      
בצמה תרזחהו םיחפס ,וזוקינ , ותריגס      

  1,870.00 1,870.00     1.00 .תויושרה םע םואתב לכה , ותומדקל 'חי   
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../036 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     036 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ךרד מ"מ 52 ללוכו דע רטוקב םימ רוניצ רבעמ     14.1.213
    190.00   190.00     1.00 ותומדקל בצמה תרזחהו ןבא/ןוטב ריק 'חי   

      
05דע מ"מ52 לעמ רטוקב םימ רוניצ רבעמ     14.1.214
בצמה תרזחהו ןבא/ןוטב ריק ךרד מ"מ      

    220.00   220.00     1.00 ותומדקל 'חי   
      
011 דע מ"מ 57 -מ  רטוקב םימ רוניצ רבעמ     14.1.215
בצמה תרזחהו ןבא/ןוטב ריק ךרד מ"מ      

    265.00   265.00     1.00 ותומדקל 'חי   
      
002 דע מ"מ 051 רטוקב םימ רוניצ רבעמ     14.1.216
בצמה תרזחהו ןבא/ןוטב ריק ךרד מ"מ      

    330.00   330.00     1.00 ותומדקל 'חי   
      
3 ללוכ 1" דע רטוקב דדוב יתיב רוביחל הנכה     14.1.217
תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ םע הדלפמ רוניצ 'מ      
רוניצל רוביחו ,קקפו םירזיבא ,םירבחמ ,וירט      

    600.00   600.00     1.00 .ישאר 'חי   
      
ללוכ 5.1" דע רטוקב דדוב יתיב רוביחל הנכה     14.1.218
תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ םע הדלפמ רוניצ 'מ 3      
רוניצל רוביחו ,קקפו םירזיבא ,םירבחמ ,וירט      

    830.00   830.00     1.00 .ישאר 'חי   
      
דע 5.1"  לעמ רטוקב דדוב יתיב רוביחל הנכה     14.1.220
ןוטב םינפ יופיצ םע הדלפמ רוניצ 'מ 3 ללוכ 2"      
רוביחו ,קקפו םירזיבא ,םירבחמ ,וירט תפיטעו      

  1,050.00 1,050.00     1.00 .ישאר רוניצל 'חי   
      
'מ 3  ללוכ 3" רטוקב דדוב יתיב רוביחל הנכה     14.1.222
תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ םע הדלפמ רוניצ      
רוניצל רוביחו ,קקפו םירזיבא ,םירבחמ ,וירט      

  1,320.00 1,320.00     1.00 .ישאר 'חי   
      
'מ 3 ללוכ 4" רטוקב דדוב יתיב רוביחל הנכה     14.1.224
תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ םע הדלפמ רוניצ      
רוניצל רוביחו ,קקפו םירזיבא ,םירבחמ ,וירט      

  1,380.00 1,380.00     1.00 .ישאר 'חי   
      
'מ 3 ללוכ 6" רטוקב דדוב יתיב רוביחל הנכה     14.1.225
תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ םע הדלפמ רוניצ      
רוניצל רוביחו ,קקפו םירזיבא ,םירבחמ ,וירט      

  1,750.00 1,750.00     1.00 .ישאר 'חי   
      
ללוכ 5.1" דע רטוקב לופכ יתיב רוביחל הנכה     14.1.226
תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ הדלפמ רוניצ 'מ 3      
רוביחו ,םיקקפ 2-ו 1" םירזיבא ,םירבחמ ,וירט      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .ישאר רוניצל 'חי   
      
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../037 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     037 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

'מ 3  ללוכ 2" רטוקב לופכ יתיב רוביחל הנכה     14.1.228
,וירט תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ הדלפמ רוניצ      
רוביחו ,םיקקפ 2-ו 5.1" םירזיבא ,םירבחמ      

  1,380.00 1,380.00     1.00 .ישאר רוניצל 'חי   
      
'מ 3  ללוכ 3" רטוקב לופכ יתיב רוביחל הנכה     14.1.230
,וירט תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ הדלפמ רוניצ      
רוביחו ,םיקקפ 2-ו 2" םירזיבא ,םירבחמ      

  1,800.00 1,800.00     1.00 .ישאר רוניצל 'חי   
      
'מ 3  ללוכ 4" רטוקב לופכ יתיב רוביחל הנכה     14.1.231
,וירט תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ הדלפמ רוניצ      
רוביחו ,םיקקפ 2-ו 3" םירזיבא ,םירבחמ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 .ישאר רוניצל 'חי   
      
2 ,םימ דמ תוברל 1" רטוקב ןוניגל םימ רובח     14.1.232
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 1" םיזרב      
וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל(      
שארל םימ וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ      

  1,875.00 1,875.00     1.00 . הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע תכרעמ 'חי   
      
,םימ דמ תוברל 5.1" רטוקב ןוניגל םימ רובח     14.1.233
דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 5.1" םיזרב 2      
רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל( 'וכו      
םימ וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ וקל      

  2,260.00 2,260.00     1.00 . הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע תכרעמ שארל 'חי   
      
2 ,םימ דמ תוברל 2" רטוקב ןוניגל םימ רובח     14.1.234
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 2" םיזרב      
וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל(      
שארל םימ וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ      

  2,650.00 2,650.00     1.00 . הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע תכרעמ 'חי   
      
2 ,םימ דמ תוברל 4/3" רטוקב יתיב םימ רובח     14.1.235
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 4/3" םיזרב      
וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל(      
יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ      

  1,650.00 1,650.00     1.00 . הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע 'חי   
      
2 ,םימ דמ תוברל 1" רטוקב יתיב םימ רובח     14.1.236
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 1" םיזרב      
וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל(      
יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ      

  1,875.00 1,875.00     1.00 . הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע 'חי   
      
לכל( תוברל 1" רטוקב לופכ יתיב םימ רובח     14.1.237
םילפינ םירבעמ 1" םיזרב 2 ,םימ דמ )רוביח      
דמ תקפסה ללוכ אל( 'וכו דרוקר ,םיכרב      
ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ וקל רובח ללוכ ,)םימה      
הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע יתיבה םימה וקל רובח      

  2,200.00 2,200.00     1.00 . 'חי   
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../038 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     038 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2 ,םימ דמ תוברל 5.1" רטוקב יתיב םימ רובח     14.1.238
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 5.1" םיזרב      
וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל(      
יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ      

  2,300.00 2,300.00     1.00 . הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע 'חי   
      
לכל( תוברל 5.1" רטוקב לופכ יתיב םימ רובח     14.1.239
םילפינ םירבעמ 5.1" םיזרב 2 ,םימ דמ )רוביח      
דמ תקפסה ללוכ אל( 'וכו דרוקר ,םיכרב      
ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ וקל רובח ללוכ ,)םימה      
הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע יתיבה םימה וקל רובח      

  3,000.00 3,000.00     1.00 . 'חי   
      
2 ,םימ דמ תוברל 2" רטוקב יתיב םימ רובח     14.1.240
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 2" םיזרב      
וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל(      
יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ      

  2,800.00 2,800.00     1.00 . הקראה ,רשג"ו 'מ 3 דע 'חי   
      
לכל( תוברל 2" רטוקב לופכ יתיב םימ רובח     14.1.241
םילפינ םירבעמ 2" םיזרב 2 ,םימ דמ )רוביח      
דמ תקפסה ללוכ אל( 'וכו דרוקר ,םיכרב      
ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ וקל רובח ללוכ ,)םימה      
הקראה ,רשג"ו 'מ 3 דע יתיבה םימה וקל רובח      

  4,000.00 4,000.00     1.00 . 'חי   
      
2 ,םימ דמ תוברל 3" רטוקב יתיב םימ רובח     14.1.242
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 3" םיזרב      
וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל(      
יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ      

  5,500.00 5,500.00     1.00 . הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע 'חי   
      
לכל( תוברל 3" רטוקב לופכ יתיב םימ רובח     14.1.243
םילפינ םירבעמ 3" םיזרב 2 ,םימ דמ )רוביח      
דמ תקפסה ללוכ אל( 'וכו דרוקר ,םיכרב      
ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ וקל רובח ללוכ ,)םימה      
הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע יתיבה םימה וקל רובח      

  9,900.00 9,900.00     1.00 . 'חי   
      
2 ,םימ דמ תוברל 4" רטוקב יתיב םימ רובח     14.1.244
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 4" םיזרב      
וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל(      
יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ      

  7,700.00 7,700.00     1.00 .הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע 'חי   
      
לכל( תוברל 4" רטוקב לופכ יתיב םימ רובח     14.1.245
םילפינ םירבעמ 3" םיזרב 2 ,םימ דמ )רוביח      
דמ תקפסה ללוכ אל( 'וכו דרוקר ,םיכרב      
ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ וקל רובח ללוכ ,)םימה      
הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע יתיבה םימה וקל רובח      

 13,000.00 13,000.00     1.00 . 'חי   
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../039 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     039 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תוברל ,2" דע תמייק הדידמ תכרעמל רוביח     14.1.246
    155.00   155.00     1.00 .םינשי תרנצ יעטק קוליסו קותינ 'חי   

      
תוברל ,2" לעמ תמייק הדידמ תכרעמל רוביח     14.1.247

    440.00   440.00     1.00 .םינשי תרנצ יעטק קוליסו קותינ 'חי   
      
4/3" רטוקב יתיב םימ רובח ריחממ התחפה     14.1.248

   -100.00  -100.00     1.00 .דבלב דחא ףוגמ רובע 'חי   
      
1" רטוקב יתיב םימ רובח ריחממ התחפה     14.1.249

   -200.00  -200.00     1.00 .דבלב דחא ףוגמ רובע 'חי   
      
5.1" רטוקב יתיב םימ רובח ריחממ התחפה     14.1.250

   -300.00  -300.00     1.00 .דבלב דחא ףוגמ רובע 'חי   
      
2" רטוקב יתיב םימ רובח ריחממ התחפה     14.1.252

   -400.00  -400.00     1.00 .דבלב דחא ףוגמ רובע 'חי   
      
לכ רובע 4/3" רטוקב יתיב םימ רובחל תפסות     14.1.254

    310.00   310.00     1.00 .)היכונח( 4/3" רטוקב ףסונ ףנע 'חי   
      
לכ רובע 1" רטוקב יתיב םימ רובחל תפסות     14.1.255

    390.00   390.00     1.00 .)היכונח( 1" רטוקב ףסונ ףנע 'חי   
      
לכ רובע 5.1" רטוקב יתיב םימ רובחל תפסות     14.1.256

    600.00   600.00     1.00 .)היכונח( 5.1" רטוקב ףסונ ףנע 'חי   
      
לכ רובע 2" רטוקב יתיב םימ רובחל תפסות     14.1.257

  1,050.00 1,050.00     1.00 .)היכונח( 2" רטוקב ףסונ ףנע 'חי   
      
תנקתה רובע יתיב םימ רוביח ריחמל תפסות     14.1.258
ףוגמו םימה דמ ןיב 1" רטוקב רזוח-לא םותסש      

    220.00   220.00     1.00 .האיציה 'חי   
      
רטוקב ,)ירטקלאיד ץייח( גרבותמ ץויח רבחמ     14.1.259

    290.00   290.00     1.00 "1-"3/4. 'חי   
      
רטוקב ,)ירטקלאיד ץייח( גרבותמ ץויח רבחמ     14.1.260

    440.00   440.00     1.00 "1.5. 'חי   
      
רטוקב ,)ירטקלאיד ץייח( גרבותמ ץויח רבחמ     14.1.262

    650.00   650.00     1.00 "2. 'חי   
      

    870.00   870.00     1.00 .3" רטוקב ,)ירטקלאיד ץייח( ןגואמ ץויח רבחמ 'חי  14.1.264
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 .4" רטוקב ,)ירטקלאיד ץייח( ןגואמ ץויח רבחמ 'חי  14.1.266
      

  1,400.00 1,400.00     1.00 .6" רטוקב ,)ירטקלאיד ץייח( ןגואמ ץויח רבחמ 'חי  14.1.268
      

  1,600.00 1,600.00     1.00 .8" רטוקב ,)ירטקלאיד ץייח( ןגואמ ץויח רבחמ 'חי  14.1.270
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../040 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     040 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

09 תויווז 4 ,תרנצ יעטק ללוכ יליע "למג" טרפ     14.1.271
,)םירזיבא אלל( תועיבצו םיכותיר ללוכ ,תולעמ      

    830.00   830.00     1.00 .2" רטוקב 'חי   
      
תויווז 6-4 ,תרנצ יעטק ללוכ יליע "למג" טרפ     14.1.272
תועיבצו תוגרבה/םיכותיר ללוכ ,תולעמ 09      

  1,300.00 1,300.00     1.00 .3" רטוקב ,)םירזיבא אלל( 'חי   
      
תויווז 6-4 ,תרנצ יעטק ללוכ יליע "למג" טרפ     14.1.273
אלל( תועיבצו םיכותיר ללוכ ,תולעמ 09      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .4" רטוקב ,)םירזיבא 'חי   
      
תויווז 6-4 ,תרנצ יעטק ללוכ יליע "למג" טרפ     14.1.274
אלל( תועיבצו םיכותיר ללוכ ,תולעמ 09      

  2,650.00 2,650.00     1.00 .6" רטוקב ,)םירזיבא 'חי   
      
תויווז 6-4 ,תרנצ יעטק ללוכ יליע "למג" טרפ     14.1.275
אלל( תועיבצו םיכותיר ללוכ ,תולעמ 09      

  3,300.00 3,300.00     1.00 .8" רטוקב ,)םירזיבא 'חי   
      
תפיקעל הפיטעו יופיצ םע 4" רטוקב "דמל"     14.1.276
עטקו תולעמ 54 תויווז יתשמ בכרומ ,םילושכמ      

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק תרנצ  
      
תפיקעל הפיטעו יופצ םע 6" רטוקב "דמל"     14.1.277
עטקו תולעמ 54 תויווז יתשמ בכרומ ,םילושכמ      

  1,380.00 1,380.00     1.00 'פמוק תרנצ  
      
תפיקעל הפיטעו יופצ םע 8" רטוקב "דמל"     14.1.278
עטקו תולעמ 54 תויווז יתשמ בכרומ ,םילושכמ      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק תרנצ  
      
הפיטעו יופצ םע 21-01" רטוקב "דמל"     14.1.279
54 תויווז יתשמ בכרומ ,םילושכמ תפיקעל      

  3,300.00 3,300.00     1.00 'פמוק תרנצ עטקו תולעמ  
      
,םימ תרנצל תובשותל וא ,ןוגיעל ןוטב ישוג     14.1.316

  1,100.00 1,100.00     1.00 .ןויז אלל ק"מ   
      
תרנצל תובשותל וא ,ןוגיעל ןיוזמ ןוטב ישוג     14.1.317
1 -ל לזרב ג"ק 07 דע רועישב ,ןויז ללוכ ,םימ      

  1,470.00 1,470.00     1.00 ןוטב ק"מ ק"מ   
      
םינומ תאירקל הנכהכ ןליתאילופ לוורש     14.1.321
ליבקמב חנומ מ"מ 05 רטוקב ,תינורטקלא      

     44.00    44.00     1.00 .תפתושמ הלעתב םימה תרנצל רטמ   
      
ר"ממ 61 ךתחב תשוחנ טוחמ הקראה לבכ     14.1.322
םינוש םירבחמו םיקבח תנקתהו תקפסא ללוכ      
קדוב י"ע תופיצרו תודגנתה תקידב ללוכ ,      

     14.00    14.00     1.00 ךמסומ רטמ   
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../041 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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23/07/2017
דף מס':     041 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר"ממ 52 ךתחב תשוחנ טוחמ הקראה לבכ     14.1.324
םינוש םירבחמו םיקבח תנקתהו תקפסא ללוכ      
קדוב י"ע תופיצרו תודגנתה תקידב ללוכ ,      

     19.00    19.00     1.00 ךמסומ רטמ   
      
ר"ממ 53 ךתחב תשוחנ טוחמ הקראה לבכ     14.1.325
םינוש םירבחמו םיקבח תנקתהו תקפסא ללוכ      
קדוב י"ע תופיצרו תודגנתה תקידב ללוכ ,      

     26.00    26.00     1.00 ךמסומ רטמ   
      
ר"ממ 05 ךתחב תשוחנ טוחמ הקראה לבכ     14.1.327
םינוש םירבחמו םיקבח תנקתהו תקפסא ללוכ      
קדוב י"ע תופיצרו תודגנתה תקידב ללוכ ,      

     38.00    38.00     1.00 ךמסומ רטמ   
      
י"ע םימה הנומ לעמ םימ רוניצל "רשג" עוציב     14.1.328
תורוניצה תנכהו יוקינ ללוכ  הטסורינ יגרבו ספ      
םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכ תוברל      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק הקראהה תופיצר תקידב ללוכ  
      

    130.00   130.00     1.00 'פמוק "רשג" אלל םימ רוניצל הקראה רוביח טלש 14.1.329
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     14.1.330
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
שאר ,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
06? תרוקב תחוש תעבט קדהמ ,השקה      
גוסמ הסכמ ץצח תפצר םע מ"ס 06 קמועב      

  1,250.00 1,250.00     1.00 'פמוק 521B ,טלפמוק העיבצו טוליש.  
      
רובע ל"נה הקראה תדורטקלאל תפסות     14.1.332
לש םייטרדנטס םיעטקב הדורטקלאה תקמעה      
תודגנתהה תלבקל דע ,דמצמ ללוכ . 'מ 5.1      

    250.00   250.00     1.00 .טלפמוק .השורדה 'חי   
      
קודיהב תובכשב תולעת יולימל יקנ לוח     14.1.335
תוברל תילאמיסכמ תופיפצל דע  הבטרהבו      
דחוימה טרפמל םאתהב רופחה רפעה קוליס      
תיתחתל דעו רוניצה יוסיכו דופירל רבעמ(      
שארמו בתכב הארוה יפל קר ,)שיבכה עצמ      

     95.00    95.00     1.00 חקפמהמ ק"מ   
      
,4" לעמ רטוקב תמייק םימ תרנצל ואדיו םולצ     14.1.344
םולצל תונכהה לכ עוצב תוברל ,טרפמה פ"ע      

      8.00     8.00     1.00 .ןימזמל ח"ודו תטלקה תריסמו רטמ   
      
יבוע הדלפ לוורש רובע תרנצה ריחמל תפסות     14.1.354

    250.00   250.00     1.00 .6"-8" םירטקב 61/3" ןפוד רטמ   
      
יבוע הדלפ לוורש רובע תרנצה ריחמל תפסות     14.1.356

    285.00   285.00     1.00 .01"-21" םירטקב 61/3" ןפוד רטמ   
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../042 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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23/07/2017
דף מס':     042 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

יבוע הדלפ לוורש רובע תרנצה ריחמל תפסות     14.1.358
    380.00   380.00     1.00 .41"-61" םירטקב 61/3" ןפוד רטמ   

      
יבוע הדלפ לוורש רובע תרנצה ריחמל תפסות     14.1.360

    530.00   530.00     1.00 .81"-02" םירטקב 61/3" ןפוד רטמ   
      
יבוע הדלפ לוורש רובע תרנצה ריחמל תפסות     14.1.362

    700.00   700.00     1.00 .22"-42" םירטקב 61/3" ןפוד רטמ   
      
יבוע הדלפ לוורש רובע תרנצה ריחמל תפסות     14.1.364

    900.00   900.00     1.00 .62"-82" םירטקב 61/3" ןפוד רטמ   
      
יבוע הדלפ לוורש רובע תרנצה ריחמל תפסות     14.1.374

    270.00   270.00     1.00 .6"-8" םירטקב 23/7" ןפוד רטמ   
      
יבוע הדלפ לוורש רובע תרנצה ריחמל תפסות     14.1.376

    320.00   320.00     1.00 .01"-21" םירטקב 23/7" ןפוד רטמ   
      
יבוע הדלפ לוורש רובע תרנצה ריחמל תפסות     14.1.378

    430.00   430.00     1.00 .41"-61" םירטקב 23/7" ןפוד רטמ   
      
יבוע הדלפ לוורש רובע תרנצה ריחמל תפסות     14.1.380

    530.00   530.00     1.00 .81"-02" םירטקב 23/7" ןפוד רטמ   
      
יבוע הדלפ לוורש רובע תרנצה ריחמל תפסות     14.1.382

    785.00   785.00     1.00 .22"-42" םירטקב 23/7" ןפוד רטמ   
      
יבוע הדלפ לוורש רובע תרנצה ריחמל תפסות     14.1.384

  1,000.00 1,000.00     1.00 .62"-82" םירטקב 23/7" ןפוד רטמ   
      
יבוע הדלפ לוורש רובע תרנצה ריחמל תפסות     14.1.385

  1,300.00 1,300.00     1.00 .03"-23" םירטקב 23/7" ןפוד רטמ   
      
הדלפ לוורש רובע תרנצה ריחמל תפסות     14.1.386
יפל הדידמה[  םהשלכ ןפוד יבועו רטוקב      
וא ןרציה תואלבטב רוניצ ךרוא רטמל לקשמ      

  5,700.00 5,700.00     1.00 ]לוורשה ךרוא X יטמתמ בושיחב ןוט   
      
וקוליסו 2" דע רטוקב והשלכ גוסמ ףוגמ קורפ     14.1.406

    160.00   160.00     1.00 .ןימזמה ןסחמל ותלבוה וא 'חי   
      
8"-3" ןיב רטוקב רפרפ וא זירט ףוגמ קורפ     14.1.407

    440.00   440.00     1.00 .ןימזמה ןסחמל ותלבוה וא וקוליסו 'חי   
      
41"-01" ןיב רטוקב רפרפ וא זירט ףוגמ קורפ     14.1.408

    880.00   880.00     1.00 .ןימזמה ןסחמל ותלבוה וא וקוליסו 'חי   
      
02"-61" ןיב רטוקב רפרפ וא זירט ףוגמ קורפ     14.1.409

  1,200.00 1,200.00     1.00 .ןימזמה ןסחמל ותלבוה וא וקוליסו 'חי   
      
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../043 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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דף מס':     043 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

דמ תוברל 2" דע רטוקב הדידמ תכרעמ קוריפ     14.1.411
תרבעה וא הקוליסו םירזיבאו תרנצ , םימ      
יפל ,תושרה ינסחמל הקלחב וא התומלשב      

    240.00   240.00     1.00 'פמוק חקפמה תוארוה  
      
תמייק הדידמ תכרעמ לש הקתעהו קוריפ     14.1.412
םיחפס ,תרנצ , םימ דמ תוברל 2" דע רטוקב      
שדחה המוקמב התומלשב התנקתהו םירזיבאו      
יעטק תפלחה ללוכ ,חקפמה תוארוהל םאתהב      
.חקפמה לש ותעד לוקיש יפל םיחפסו תרנצ      
ללוכ ,ןשיה ףקזה קוליסו קוריפ ללוכ ריחמה      

    485.00   485.00     1.00 'פמוק .תיבל רבחתמה םימ וקלו ןיזמ םימ וקל רוביח  
      
2" דע רטוקב הדידמ תכרעמ קוריפל תפסות     14.1.413

     80.00    80.00     1.00 'פמוק )היכונח( .ףסונ ףנע לכ קוריפ לכ רובע  
      
תוברל 2" לעמ רטוקב הדידמ תכרעמ קוריפ     14.1.414
תרבעה וא הקוליסו םירזיבאו תרנצ , םימ דמ      

    380.00   380.00     1.00 'פמוק תושרה ינסחמל הקלחב וא התומלשב  
      
תמייק הדידמ תכרעמ לש הקתעהו קוריפ     14.1.415
, תרנצ , םימ דמ תוברל 2" לעמ רטוקב      
התומלשב התנקתהו םירזיבאו םיחפס      
,חקפמה תוארוהל םאתהב שדחה המוקמב      
לוקיש יפל םיחפסו תרנצ יעטק תפלחה ללוכ      
קוליסו קוריפ ללוכ ריחמה .חקפמה לש ותעד      

    770.00   770.00     1.00 'פמוק ןשיה ףקזה  
      
שדחמ ותנקתהו רטוק לכב םייק טנרדיה קוריפ     14.1.416

    990.00   990.00     1.00 'פמוק םדוקה ומוקממ 'מ 1 קחרמ דע  
      
וא וקוליסו רטוק לכב םייק טנרדיה  קוריפ     14.1.418

    380.00   380.00     1.00 'פמוק םיפטנ ןיע ןסחמל ותלבוה  
      
דע רטוקב והשלכ רמוחמ םייק םימ וק קותינ     14.1.420
רוויע ןגוא+ןגוא/קקפ תועצמאב ותריגסו 2"      
הריפח , וקה רותיא , םימה קותינ םואת תוברל      
חטשה תרזחהו רקובמ קודיהב רזוח יולימ      

    290.00   290.00     1.00 ותומדקל 'חי   
      
דע רטוקב והשלכ רמוחמ םייק םימ וק קותינ     14.1.421
רוויע ןגוא+ןגוא תועצמאב ותריגסו 3"-4"      
רותיא , היריעה םע םימה קותינ םואת תוברל      
רקובמ קודיהב רזוח יולימ הריפח , וקה      

    440.00   440.00     1.00 ותומדקל חטשה תרזחהו 'חי   
      
דע רטוקב והשלכ רמוחמ םייק םימ וק קותינ     14.1.422
רוויע ןגוא+ןגוא תועצמאב ותריגסו 6"-8"      
רותיא , היריעה םע םימה קותינ םואת תוברל      
רקובמ קודיהב רזוח יולימ הריפח , וקה      

    585.00   585.00     1.00 ותומדקל חטשה תרזחהו 'חי   
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../044 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     044 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

והשלכ גוסמ תמייק םימ תרנצ קורפו יוליג     14.1.424
     25.00    25.00     1.00 .רשואמ רתאל הקוליסו 2" דע םירטקב רטמ   

      
והשלכ גוסמ תמייק םימ תרנצ קורפו יוליג     14.1.425

     30.00    30.00     1.00 .רשואמ רתאל הקוליסו  4"-3" דע םירטקב רטמ   
      
והשלכ גוסמ תמייק םימ תרנצ קורפו יוליג     14.1.426

     35.00    35.00     1.00 .רשואמ רתאל הקוליסו  8"-6" םירטקב רטמ   
      
ם י מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ם י נ ק ת מ  4.41 ק ר פ  ת ת       
      
ןייוצמ ןכ םא אלא 'מטא 61 ץחלל םירזיבאה      
יריחמ . 984 י"ת יפל תוחושה יסכמ . תרחא      
םירזיבאו םימותסש , םיפוגמה לש הדיחיה      
רוביחה יטנמלא לכ תא םיללוכ םירחא      
ןגואמ רבחמ , םיידגנ םינגוא תוברל םישרדנה      
ב"ויכו םימטא , םימוא , םיגרב , )"רסרד יצח"(      
,6-טס דע 4-טס םיטרדנטס םיטרפ האר( .      
)02-טס ,31-טס ,11-טס דע 8-טס      
      
)מ"ס 04X04 וא(  מ"ס 04 רטוקב הרקב את     14.4.001
ןיממ מ"ס 03 רטוקב לזרב תקצימ הסכמ םע      

  1,300.00 1,300.00     1.00 .ץצח תפצר תוברל 'מ 05.1 קמועבו 05A 'חי   
      
רטוקב הסכמ םע מ"ס 05 רטוקב הרקב את     14.4.002
רטמ 05.1 דע קמועב 521B ןיממ מ"ס 04      

  1,400.00 1,400.00     1.00 .ץצח תפצר תוברל 'חי   
      
רטוקב הסכמ םע מ"ס 06 רטוקב הרקב את     14.4.003
רטמ 05.1 דע קמועב 521B ןיממ מ"ס 05      

  1,650.00 1,650.00     1.00 .ץצח תפצר תוברל 'חי   
      
רטוקב הסכמ םע מ"ס 08 רטוקב הרקב את     14.4.004
רטמ 05.1 דע קמועב 521B ןיממ מ"ס 06      

  1,950.00 1,950.00     1.00 .ץצח תפציר תוברל 'חי   
      
רטוקב הסכמ םע מ"ס 001 רטוקב הרקב את     14.4.006
רטמ 05.1 דע קמועב 521B ןיממ מ"ס 06      

  2,400.00 2,400.00     1.00 .ץצח תפציר תוברל 'חי   
      
רטוקב הסכמ םע מ"ס 521 רטוקב הרקב את     14.4.008
רטמ 05.1 דע קמועב 521B ןיממ מ"ס 06      

  2,900.00 2,900.00     1.00 .ץצח תפציר תוברל 'חי   
      
052C ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע תפסות     14.4.009

    370.00   370.00     1.00 .מ"ס 06 רטוקב םירזיבא תוחושל 'חי   
      
052C ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע תפסות     14.4.010

    470.00   470.00     1.00 .מ"ס 08 רטוקב םירזיבא תוחושל 'חי   
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../045 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     045 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

052C ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע תפסות     14.4.011
    525.00   525.00     1.00 .מ"ס 001 רטוקב םירזיבא תוחושל 'חי   

      
052C ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע תפסות     14.4.012

    630.00   630.00     1.00 .מ"ס 521 רטוקב םירזיבא תוחושל 'חי   
      
004D ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע תפסות     14.4.014

    525.00   525.00     1.00 .מ"ס 06 רטוקב םירזיבא תוחושל 'חי   
      
004D ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע תפסות     14.4.015

    580.00   580.00     1.00 .מ"ס 08 רטוקב םירזיבא תוחושל 'חי   
      
004D ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע תפסות     14.4.016

    630.00   630.00     1.00 .מ"ס 001 רטוקב םירזיבא תוחושל 'חי   
      
004D ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע תפסות     14.4.017

    735.00   735.00     1.00 .מ"ס 521 רטוקב םירזיבא תוחושל 'חי   
      
תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     14.4.018
עבורמ וא מ"ס 05 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

    370.00   370.00     1.00 ב-ב הסכמ םוקמב םיפטנ ןיע למס םע 'חי   
      
תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     14.4.019
עבורמ וא מ"ס 06 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

    420.00   420.00     1.00 ב-ב הסכמ םוקמב םיפטנ ןיע למס םע 'חי   
      
רגס רובע הרקב אתל הסכמ ריחמל תפסות     14.4.020

    140.00   140.00     1.00 052C וא D 004 ןיממ הסכמל הליענ 'חי   
      
ימורט ןוטבמ ,םיפוגמ רובע ינבלמ הרקב את     14.4.022
5.1 דע קמועב 08/021 תודימב רתאב קוצי וא      
ןיממ מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצי הסכמ םע ,'מ      

  5,000.00 5,000.00     1.00 .הדירי יבלשו 052C 'חי   
      
ימורט ןוטבמ ,םיפוגמ רובע ינבלמ הרקב את     14.4.023
דע קמועב 001/021 תודימב רתאב קוצי וא      
מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצי הסכמ םע ,'מ 5.1      

  5,450.00 5,450.00     1.00 .הדירי יבלשו 052C ןיממ 'חי   
      
"המדאב ןומט את" םגדמ הכרדמב ףוגמ תחוש     14.4.024
, המדאב ןוטב תעבטב רוניצה ןוגיע ללוכ      
הכראה טומ, מ"מ 002 רטוקב יס.יו.יפ תבורא      
תקצימ עבורמ / ילבוא הסכמו ףוגמה תידיל      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק ןוטב תבשות ג"ע הדלפ  
      
"המדאב ןומט את" םגדמ ףוגמ תחושל תפסות     14.4.025
סמועל תקצי הסכמ תוברל שיבכב עוציב רובע      

    320.00   320.00     1.00 דבכ 'חי   
      
אוהש לכ לדוגב הרקב תחוש ריחמל תפסות     14.4.026

  1,100.00 1,100.00     1.00 םייק וק לע התיינב רובע 'חי   
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../046 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     046 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    170.00   170.00     1.00 2/1" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ  'חי  14.4.027
      

    190.00   190.00     1.00 4/3" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ 'חי  14.4.028
      

    240.00   240.00     1.00 1" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ 'חי  14.4.029
      

    360.00   360.00     1.00 5.1" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ 'חי  14.4.030
      

    445.00   445.00     1.00 2" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ 'חי  14.4.031
      

  1,750.00 1,750.00     1.00 3" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ 'חי  14.4.032
      

    105.00   105.00     1.00 2/1" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  14.4.033
      

    140.00   140.00     1.00 4/3" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  14.4.034
      

    210.00   210.00     1.00 1" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  14.4.035
      

    360.00   360.00     1.00 5.1" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  14.4.036
      

    445.00   445.00     1.00 2" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  14.4.037
      

    580.00   580.00     1.00 3" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  14.4.038
      
"לאפר" תמגוד  2" רטוקב זירט ףוגמ     14.4.039

  1,050.00 1,050.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" ,SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  3" רטוקב זירט ףוגמ     14.4.040

  1,200.00 1,200.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  4" רטוקב זירט ףוגמ     14.4.041

  1,480.00 1,480.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה", SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  6" רטוקב זירט ףוגמ     14.4.042

  2,000.00 2,000.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד 8" רטוקב זירט ףוגמ     14.4.043

  3,400.00 3,400.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד 01" רטוקב זירט ףוגמ     14.4.044

  6,700.00 6,700.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד 21" רטוקב זירט ףוגמ     14.4.045

  8,500.00 8,500.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
"בכוכה", "לאפר"  41" רטוקב זירט ףוגמ     14.4.046

 10,900.00 10,900.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE 'חי   
      
"בכוכה", "לאפר"  61" רטוקב זירט ףוגמ     14.4.047

 17,000.00 17,000.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE 'חי   
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../047 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     047 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

"לאפר" תמגוד  2" רטוקב זירט ףוגמ     14.4.051
  1,600.00 1,600.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" ,SRT/LRT 'חי   

      
"לאפר" תמגוד  3" רטוקב זירט ףוגמ     14.4.052

  1,850.00 1,850.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  4" רטוקב זירט ףוגמ     14.4.053

  2,250.00 2,250.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה", SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  6" רטוקב זירט ףוגמ     14.4.054

  3,150.00 3,150.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד 8" רטוקב זירט ףוגמ     14.4.055

  5,250.00 5,250.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד 01" רטוקב זירט ףוגמ     14.4.056

 10,300.00 10,300.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד 21" רטוקב זירט ףוגמ     14.4.057

 13,000.00 13,000.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
"בכוכה", "לאפר"  41" רטוקב זירט ףוגמ     14.4.058

 16,800.00 16,800.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE 'חי   
      
"בכוכה", "לאפר"  61" רטוקב זירט ףוגמ     14.4.059

 26,000.00 26,000.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE 'חי   
      
VA-3B "לאפר"תמגוד 3" רטוקב רפרפ ףוגמ     14.4.063

  1,350.00 1,350.00     1.00 .ע"ש וא VA-201 "בכוכה", 'חי   
      
VA-3B "לאפר"תמגוד 4" רטוקב רפרפ ףוגמ     14.4.064

  1,650.00 1,650.00     1.00 .ע"ש וא VA-201 "בכוכה", 'חי   
      
VA-3B "לאפר"תמגוד 6" רטוקב רפרפ ףוגמ     14.4.065

  3,250.00 3,250.00     1.00 .ע"ש וא VA-201 "בכוכה", 'חי   
      
VA-3B "לאפר"תמגוד 8" רטוקב רפרפ ףוגמ     14.4.066

  4,100.00 4,100.00     1.00 .ע"ש וא VA-201 "בכוכה", 'חי   
      
VA-3B "לאפר"תמגוד 01" רטוקב רפרפ ףוגמ     14.4.067

  5,400.00 5,400.00     1.00 .ע"ש וא VA-201 "בכוכה", 'חי   
      
VA-3B "לאפר"תמגוד 21" רטוקב רפרפ ףוגמ     14.4.068

  7,450.00 7,450.00     1.00 .ע"ש וא VA-201 "בכוכה", 'חי   
      
VA-3B "לאפר"תמגוד 41" רטוקב רפרפ ףוגמ     14.4.069

 15,700.00 15,700.00     1.00 .ע"ש וא VA-201 "בכוכה", 'חי   
      
VA-3B "לאפר"תמגוד 61" רטוקב רפרפ ףוגמ     14.4.070

 19,000.00 19,000.00     1.00 .ע"ש וא VA-201 "בכוכה", 'חי   
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../048 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     048 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    435.00   435.00     1.00 .3" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  14.4.071
      

    490.00   490.00     1.00 .4" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  14.4.072
      

    650.00   650.00     1.00 .6" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  14.4.073
      

    920.00   920.00     1.00 .8" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  14.4.074
      

  1,050.00 1,050.00     1.00 .01" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  14.4.075
      

  1,735.00 1,735.00     1.00 .21" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  14.4.076
      

  3,350.00 3,350.00     1.00 .41" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  14.4.077
      

  5,100.00 5,100.00     1.00 .61" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  14.4.078
      
3" רטוקב םימ ירזיבא תנקתהל רסרד יצח     14.4.079

    430.00   430.00     1.00 .)ןגואמ רבחמ( 'חי   
      
4" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד יצח     14.4.080

    480.00   480.00     1.00 .)ןגואמ רבחמ( 'חי   
      
6" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד יצח     14.4.081

    650.00   650.00     1.00 .)ןגואמ רבחמ( 'חי   
      
8" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד יצח     14.4.082

    900.00   900.00     1.00 .)ןגואמ רבחמ( 'חי   
      
01" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד יצח     14.4.083

  1,200.00 1,200.00     1.00 .)ןגואמ רבחמ( 'חי   
      
21" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד יצח     14.4.084

  1,800.00 1,800.00     1.00 .)ןגואמ רבחמ( 'חי   
      
41" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד יצח     14.4.085

  3,470.00 3,470.00     1.00 .)ןגואמ רבחמ( 'חי   
      
61" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד יצח     14.4.086

  5,150.00 5,150.00     1.00 .)ןגואמ רבחמ( 'חי   
      
המרה סופיט 1" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     14.4.087

    210.00   210.00     1.00 )"הפלק"( 'חי   
      
סופיט 5.1" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     14.4.088

    315.00   315.00     1.00 )"הפלק"( המרה 'חי   
      
המרה סופיט 2" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     14.4.089

    420.00   420.00     1.00 )"הפלק"( 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../049 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     049 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םינגוא ללוכ 1" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     14.4.090
".י.ר.א" תמגוד םימטאו םיגרב םיידגנ םינגוא,      

  1,080.00 1,080.00     1.00 .ע"ש וא 406 "בכוכה" , RN-040 םגד 'חי   
      
םינגוא ללוכ 2" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     14.4.091
".י.ר.א" תמגוד םימטאו םיגרב םיידגנ םינגוא,      

  1,950.00 1,950.00     1.00 .ע"ש וא 406 "בכוכה" , RN-040 םגד 'חי   
      
םינגוא ללוכ 3" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     14.4.092
".י.ר.א" תמגוד םימטאו םיגרב םיידגנ םינגוא,      

  2,800.00 2,800.00     1.00 .ע"ש וא 406 "בכוכה" , RN-040 םגד 'חי   
      
םינגוא ללוכ 4" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     14.4.093
".י.ר.א" תמגוד םימטאו םיגרב םיידגנ םינגוא,      

  3,600.00 3,600.00     1.00 .ע"ש וא 406 "בכוכה" , RN-040 םגד 'חי   
      
םינגוא ללוכ 6" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     14.4.094
".י.ר.א" תמגוד םימטאו םיגרב םיידגנ םינגוא,      

  6,000.00 6,000.00     1.00 .ע"ש וא 406 "בכוכה" , RN-040 םגד 'חי   
      
תמגוד 8" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     14.4.095

  7,900.00 7,900.00     1.00 .ע"ש וא 406 "בכוכה" , RN-040 םגד ".י.ר.א" 'חי   
      
תמגוד 01" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     14.4.096

 14,000.00 14,000.00     1.00 .ע"ש וא 406 "בכוכה" , RN-040 םגד ".י.ר.א" 'חי   
      
תמגוד 21" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     14.4.097

 19,500.00 19,500.00     1.00 .ע"ש וא 406 "בכוכה" , RN-040 םגד ".י.ר.א" 'חי   
      
תמגוד 41" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     14.4.098

 30,000.00 30,000.00     1.00 .ע"ש וא 406 "בכוכה" , RN-040 םגד ".י.ר.א" 'חי   
      
תמגוד 61" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     14.4.099

 34,600.00 34,600.00     1.00 .ע"ש וא 406 "בכוכה" , RN-040 םגד ".י.ר.א" 'חי   
      
ללוכ 2" רטוקב םימ יוקל בלושמ ריוא םותסש     14.4.100
םגד ".י.ר.א" תמגוד 2" רטוקב ירודכ זרבו ףקז      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .ע"ש וא D-050 'חי   
      
ללוכ 3" רטוקב םימ יוקל בלושמ ריוא םותסש     14.4.101
םגד ".י.ר.א" תמגוד 3" רטוקב ירודכ זרבו ףקז      

  3,150.00 3,150.00     1.00 .ע"ש וא D-050 'חי   
      
ללוכ 4" רטוקב םימ יוקל בלושמ ריוא םותסש     14.4.102
םגד ".י.ר.א" תמגוד 4" רטוקב ירודכ זרבו ףקז      

  4,300.00 4,300.00     1.00 .ע"ש וא D-050 'חי   
      
2/1" רטוקב םימ יווקל יטמוטוא ריווא םותסש     14.4.103
י.ר.א תמגוד 2/1" רטוקב ירודכ זרבו ףקז ללוכ      
תכתמ סיסב וא יטסלפ סיסב S-030 בגש םגד      

    380.00   380.00     1.00 רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../050 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     050 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

4/3" רטוקב םימ יווקל יטמוטוא ריווא םותסש     14.4.104
י.ר.א תמגוד 4/3" רטוקב ירודכ זרבו ףקז ללוכ      
תכתמ סיסב וא יטסלפ סיסב S-030 בגש םגד      

    500.00   500.00     1.00 רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
1" רטוקב םימ יווקל יטמוטוא ריווא םותסש     14.4.105
י.ר.א תמגוד 1" רטוקב ירודכ זרבו ףקז ללוכ      
תכתמ סיסב וא יטסלפ סיסב S-030 בגש םגד      

    640.00   640.00     1.00 רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
ללוכ 2" רטוקב םימ יווקל יטניק ריווא םותסש     14.4.106
םגד י.ר.א תמגוד 2" רטוקב ירודכ זרבו ףקז      

    950.00   950.00     1.00 רשואמ ע"ש וא K-010 'חי   
      
ללוכ 3" רטוקב םימ יווקל יטניק ריווא םותסש     14.4.107
םגד י.ר.א תמגוד 3" רטוקב ירודכ זרבו ףקז      

  2,750.00 2,750.00     1.00 רשואמ ע"ש וא K-010 'חי   
      
ללוכ 4" רטוקב םימ יווקל יטניק ריווא םותסש     14.4.108
םגד י.ר.א תמגוד 4" רטוקב ירודכ זרבו ףקז      

  4,000.00 4,000.00     1.00 רשואמ ע"ש וא K-010 'חי   
      
ללוכ 6" רטוקב םימ יווקל יטניק ריווא םותסש     14.4.109
םגד י.ר.א תמגוד 6" רטוקב ירודכ זרבו ףקז      

 13,800.00 13,800.00     1.00 רשואמ ע"ש וא K-010 'חי   
      
ללוכ 8" רטוקב םימ יווקל יטניק ריווא םותסש     14.4.110
םגד י.ר.א תמגוד 8" רטוקב ירודכ זרבו ףקז      

 17,250.00 17,250.00     1.00 רשואמ ע"ש וא K-010 'חי   
      
תרצות 2" רטוקב וק ףוסב ףדמ םותסש     14.4.111
ואKTP-SBT "בכוכה" , RN-070 םגד "י.ר.א"      

  1,085.00 1,085.00     1.00 ע"ש 'חי   
      
תרצות 3" רטוקב וק ףוסב ףדמ םותסש     14.4.112
"בכוכה" , RN-070 םגד ".י.ר.א"      

  1,800.00 1,800.00     1.00 ע"ש ואKTP-SBT 'חי   
      
תרצות 4" רטוקב וק ףוסב ףדמ םותסש     14.4.113
"בכוכה" , RN-070 םגד ".י.ר.א"      

  2,150.00 2,150.00     1.00 ע"ש ואKTP-SBT 'חי   
      
תרצות 6" רטוקב וק ףוסב ףדמ םותסש     14.4.114
"בכוכה" , RN-070 םגד ".י.ר.א"      

  2,800.00 2,800.00     1.00 ע"ש ואKTP-SBT 'חי   
      
תרצות 8" רטוקב וק ףוסב ףדמ םותסש     14.4.115
"בכוכה" , RN-070 םגד ".י.ר.א"      

  3,950.00 3,950.00     1.00 ע"ש ואKTP-SBT 'חי   
      
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../051 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     051 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

3" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 2" טנרדיה     14.4.116
    970.00   970.00     1.00 .ע"ש וא "בכוכה" , "לאפר" תרצות 'חי   

      
3" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 2" טנרדיה     14.4.117

  1,080.00 1,080.00     1.00 .ע"ש וא "סמופ" תרצות 'חי   
      
3" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3" טנרדיה     14.4.118

  1,730.00 1,730.00     1.00 .ע"ש וא "בכוכה" ,"לאפר" תרצות 'חי   
      
3" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3" טנרדיה     14.4.119

  1,950.00 1,950.00     1.00 .ע"ש וא "סמופ" תרצות 'חי   
      
4" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3" טנרדיה     14.4.120

  2,100.00 2,100.00     1.00 .ע"ש וא "בכוכה" ,"לאפר" תרצות 'חי   
      
4" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3" טנרדיה     14.4.121

  2,300.00 2,300.00     1.00 .ע"ש וא "סמופ" תרצות 'חי   
      
ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3X2" לופכ טנרדיה     14.4.122

  3,000.00 3,000.00     1.00 .ע"ש וא  "לאפר" תרצות 4" רטוקב 'חי   
      
ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3X2" לופכ טנרדיה     14.4.123

  3,500.00 3,500.00     1.00 .ע"ש וא "סמופ" תרצות 4" רטוקב 'חי   
      
ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3X2" לופכ טנרדיה     14.4.124

  3,700.00 3,700.00     1.00 .ע"ש וא "בכוכה" ,"לאפר" תרצות 6" רטוקב 'חי   
      
ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3X2" לופכ טנרדיה     14.4.125

  4,250.00 4,250.00     1.00 .ע"ש וא "סמופ" תרצות 6" רטוקב 'חי   
      
4" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 4" טנרדיה     14.4.126

  2,870.00 2,870.00     1.00 .ע"ש וא "בכוכה" ,"לאפר" תרצות 'חי   
      
4" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 4" טנרדיה     14.4.127

  3,150.00 3,150.00     1.00 .ע"ש וא "סמופ" תרצות 'חי   
      
6" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 4" טנרדיה     14.4.128

  3,350.00 3,350.00     1.00 .ע"ש וא "בכוכה" ,"לאפר" תרצות 'חי   
      
6" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 4" טנרדיה     14.4.129

  3,700.00 3,700.00     1.00 .ע"ש וא "סמופ" תרצות 'חי   
      
יוביכ זרבל 3" רטוקב "רגס - ץרוטש" הסכמ     14.4.130
םימ תבינג תעינמל ע"ש וא "סמופ" תאצות      

    400.00   400.00     1.00 טנרדיהמ 'חי   
      

    850.00   850.00     1.00 .2" רטוקב ףקז לע הריבש ןקתמ רובע תפסות 'חי  14.4.131
      

    920.00   920.00     1.00 .3" רטוקב ףקז לע הריבש ןקתמ רובע תפסות 'חי  14.4.132
      

  1,050.00 1,050.00     1.00 .4" רטוקב ףקז לע הריבש ןקתמ רובע תפסות 'חי  14.4.133
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../052 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     052 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,700.00 2,700.00     1.00 .6" רטוקב ףקז לע הריבש ןקתמ רובע תפסות 'חי  14.4.134
      
רובע 3" ףקז םע טנרדיהל ריחמ תתחפה     14.4.135

   -440.00  -440.00     1.00 עקרקב םוקמב  "למג" ג"ע הנקתה 'חי   
      
רובע 4" ףקז םע טנרדיהל ריחמ תתחפה     14.4.136

   -540.00  -540.00     1.00 עקרקב םוקמב  "למג" ג"ע הנקתה 'חי   
      
רובע 6" ףקז םע טנרדיהל ריחמ תתחפה     14.4.137

   -650.00  -650.00     1.00 עקרקב םוקמב  "למג" ג"ע הנקתה 'חי   
      

     95.00    95.00     1.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 2" רטוקב ןגוא 'חי  14.4.138
      

    110.00   110.00     1.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 3" רטוקב ןגוא 'חי  14.4.139
      

    170.00   170.00     1.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 4" רטוקב ןגוא 'חי  14.4.140
      

    240.00   240.00     1.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 6" רטוקב ןגוא 'חי  14.4.141
      

    340.00   340.00     1.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 8" רטוקב ןגוא 'חי  14.4.142
      

    560.00   560.00     1.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 01" רטוקב ןגוא 'חי  14.4.143
      

    725.00   725.00     1.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 21" רטוקב ןגוא 'חי  14.4.144
      

  1,050.00 1,050.00     1.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 41" רטוקב ןגוא 'חי  14.4.145
      

  1,300.00 1,300.00     1.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 61" רטוקב ןגוא 'חי  14.4.146
      

     95.00    95.00     1.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 2" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  14.4.148
      

    110.00   110.00     1.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 3" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  14.4.149
      

    170.00   170.00     1.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 4" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  14.4.150
      

    250.00   250.00     1.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 6" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  14.4.151
      

    350.00   350.00     1.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 8" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  14.4.152
      

    570.00   570.00     1.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 01" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  14.4.153
      

    760.00   760.00     1.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 21" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  14.4.154
      

  1,070.00 1,070.00     1.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 41" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  14.4.155
      

  1,300.00 1,300.00     1.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 61" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  14.4.156
      
3"-6" םירטוקב םימ תרנצל ןיוזמ ןוטב תפיטע     14.4.157

    110.00   110.00     1.00 .ןויזה ללוכ ,) מ"ס D+02 הפיטעה יבוע( רטמ   
      
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../053 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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דף מס':     053 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םירטוקב םימ תרנצל ןיוזמ ןוטב תפיטע     14.4.158
ללוכ ,) מ"ס D+02 הפיטעה יבוע( 8"-21"      

    190.00   190.00     1.00 .ןויזה רטמ   
      
םירטוקב םימ תרנצל ןיוזמ ןוטב תפיטע     14.4.159
ללוכ ,)D + מ"ס 03 הפיטעה יבוע( 41"-61"      

    300.00   300.00     1.00 .ןויזה רטמ   
      
וקמ תופעתסה ללוכ  אל 2" רטוקב זוקנ תדוקנ     14.4.160
םיחפס תבכרה ,םיכותיר ,רטוק לכב ישאר םימ      
חטשמו הדלפ רונצ יעטק ןכו ,ץצח ,םירזיבאו      
החוש ,ףוגמ, ישאר וקל רוביח ( פאר פיר      

    520.00   520.00     1.00 'פמוק .)דרפנב ודדמי ףדמ םותסשו  
      
וקמ תופעתסה ללוכ  אל 3" רטוקב זוקנ תדוקנ     14.4.161
םיחפס תבכרה ,םיכותיר ,רטוק לכב ישאר םימ      
חטשמו הדלפ רונצ יעטק ןכו ,ץצח ,םירזיבאו      
החוש ,ףוגמ, ישאר וקל רוביח ( פאר פיר      

    920.00   920.00     1.00 'פמוק .)דרפנב ודדמי ףדמ םותסשו  
      
וקמ תופעתסה ללוכ אל 4" רטוקב זוקנ תדוקנ     14.4.162
תבכרה ,םיכותיר , רטוק לכב ישאר םימ      
הדלפ רונצ יעטק ןכו ,ץצח ,םירזיבאו םיחפס      
,ףוגמ, ישאר וקל רוביח ( פאר פיר חטשמו      

  1,050.00 1,050.00     1.00 'פמוק .)דרפנב ודדמי ףדמ םותסשו החוש  
      
וקמ תופעתסה ללוכ אל  6" רטוקב זוקנ תדוקנ     14.4.163
תבכרה ,םיכותיר , רטוק לכב ישאר םימ      
הדלפ רונצ יעטק ןכו ,ץצח ,םירזיבאו םיחפס      
,ףוגמ , ישאר וקל רוביח ( פאר פיר חטשמו      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .)דרפנב ודדמי ףדמ םותסשו החוש  
      
תרצות 2" רטוקב ץחל רמוש / ןיטקמ / קרופ     14.4.180
םיידגנ םינגוא , םינגוא תוברל ע"ש וא "דמרב"      

  4,700.00 4,700.00     1.00 םימטאו םיגרב , 'חי   
      
תרצות 3" רטוקב ץחל רמוש / ןיטקמ / קרופ     14.4.181

  7,400.00 7,400.00     1.00 ע"ש וא "דמרב" 'חי   
      
תרצות 4" רטוקב ץחל רמוש / ןיטקמ / קרופ     14.4.182

 10,000.00 10,000.00     1.00 ע"ש וא "דמרב" 'חי   
      
תרצות 6" רטוקב ץחל רמוש / ןיטקמ / קרופ     14.4.183

 16,500.00 16,500.00     1.00 ע"ש וא "דמרב" 'חי   
      
תרצות 8" רטוקב ץחל רמוש / ןיטקמ / קרופ     14.4.184

 23,000.00 23,000.00     1.00 ע"ש וא "דמרב" 'חי   
      
תרצות 01" רטוקב ץחל רמוש / ןיטקמ / קרופ     14.4.185

 33,000.00 33,000.00     1.00 ע"ש וא "דמרב" 'חי   
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,750.00 2,750.00     1.00 3" רטוקב לזרב תקצימ םינבא תדוכלמ 'חי  14.4.186
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 4" רטוקב לזרב תקצימ םינבא תדוכלמ 'חי  14.4.187
      

  3,700.00 3,700.00     1.00 6" רטוקב לזרב תקצימ םינבא תדוכלמ 'חי  14.4.188
      

  4,500.00 4,500.00     1.00 8" רטוקב לזרב תקצימ םינבא תדוכלמ 'חי  14.4.189
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 01" רטוקב לזרב תקצימ םינבא תדוכלמ 'חי  14.4.190
      

  5,800.00 5,800.00     1.00 21" רטוקב לזרב תקצימ םינבא תדוכלמ 'חי  14.4.191
      

    380.00   380.00     1.00 זילפמ הגרבה 2" רטוקב ןנסמ  'חי  14.4.192
      

    800.00   800.00     1.00 ע"ש וא 202 "בכוכה" תרצות 3" רטוקב ןנסמ  'חי  14.4.193
      

  1,100.00 1,100.00     1.00 ע"ש וא 202 "בכוכה" תרצות 4" רטוקב  ןנסמ  'חי  14.4.194
      

  2,150.00 2,150.00     1.00 ע"ש וא 202 "בכוכה" תרצות 6" רטוקב  ןנסמ 'חי  14.4.195
      

  3,500.00 3,500.00     1.00 ע"ש וא 202 "בכוכה" תרצות 8" רטוקב  ןנסמ  'חי  14.4.196
      
יושע ,םימ יווק ןומיסל 3" רטוקב ןומיס דומע     14.4.206
ןיגורסל בוהצ רוחשב עובצ תנוולוגמ הדלפמ      
מ"ס 03/03/03 ןוטב דוסי ללוכ ,רטמ 1 הבוגב      
םוינימולא תקיצימ דועיי בותיכ ללוכ טלשו      

    250.00   250.00     1.00 תינקית 'חי   
      
ב ו י ב  ת ו ד ו ב ע  51 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ד ו ב ע  4.51 ק ר פ  ת ת       
      
סלפמ תדרוה רובע בויב רוניצ ריחמל תפסות     15.4.362
טרופמכ ,שביב הדובעה עוציבו םוהת ימ      
רושיא יפל ,שרדיו הדימב ,ינכטה טרפמב      

    250.00   250.00     1.00 דבלב בתכבו שארמ חקפמה רטמ   
      
6"-4" רטוקב בויב תורונצל ןיוזמ ןוטב תפיטע     15.4.384

    120.00   120.00     1.00 .ןויזה ללוכ מ"ס 02 ןוטבה יבוע ,קמוע לכבו רטמ   
      
רטוקב בויב תורוניצל ןייוזמ ןוטב תפיטע     15.4.386
ללוכ מ"ס 02 ןוטבה יבוע ,קמוע לכבו 21"-8"      

    190.00   190.00     1.00 .ןויזה רטמ   
      
רטוקב בויב תורוניצל ןיוזמ ןוטב תפיטע     15.4.388
ללוכ מ"ס 02 ןוטבה יבוע קמוע לכבו 61"-41"      

    300.00   300.00     1.00 .ןויזה רטמ   
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דף מס':     055 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

יושע ,בויב יווק ןומיסל 3" רטוקב ןומיס דומע     15.4.700
ןיגורסל בוהצ רוחשב עובצ תנוולוגמ הדלפמ      
מ"ס 03/03/03 ןוטב דוסי ללוכ ,רטמ 1 הבוגב      
םוינימולא תקיצימ דועיי בותיכ ללוכ טלשו      

    250.00   250.00     1.00 תינקית 'חי   
      
ת ר נ צ ( ב ו י ב ל  ה ק י נ ס  י ו ו ק  5.51 ק ר פ  ת ת       
)ן ל י ת א י ל ו פ       
      
011 רטוקב 21 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     15.5.085

    220.00   220.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
061 רטוקב 21 גרד בלוצמ ןליתאילופ  תרנצ     15.5.086

    315.00   315.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
522 רטוקב 21 גרד בלוצמ ןליתאילופ  תרנצ     15.5.131

    480.00   480.00     1.00 .'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
082 רטוקב 21 גרד בלוצמ ןליתאילופ  תרנצ     15.5.133

    570.00   570.00     1.00 .'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
513 רטוקב 21 גרד בלוצמ ןליתאילופ  תרנצ     15.5.134

    700.00   700.00     1.00 .'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
553 רטוקב 21 גרד בלוצמ ןליתאילופ  תרנצ     15.5.135

    800.00   800.00     1.00 .'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
004 רטוקב 21 גרד בלוצמ ןליתאילופ  תרנצ     15.5.136

    920.00   920.00     1.00 .'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
054 רטוקב 21 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     15.5.137

  1,050.00 1,050.00     1.00 .'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
005 רטוקב 21 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     15.5.138

  1,400.00 1,400.00     1.00 .'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
גוסמ בויבל הקינס וק תחנה רובע תפסות     15.5.139
רטמ 5.0 לכ רובע 41"-01" רטוקב והשלכ      

     30.00    30.00     1.00 .םהמ קלח וא ,םיפסונ קמוע רטמ   
      
גוסמ בויבל הקינס וק תחנה רובע תפסות     15.5.140
רטמ 5.0 לכ רובע ,42"-41" רטוקב והשלכ      

     35.00    35.00     1.00 .םהמ קלח וא ,םיפסונ קמוע רטמ   
      
1 יבועו מ"ס 01 לש בחורב םודא הרהזא טרס     15.5.141
'בח לש טרדנטס יפל תורוקמ וק תייצחב מ"מ      
'בח 'צות תמגוד ,תורוקמ      
    "SNOTGNIDDOB" ח.ש 'בח י"ע 150 גוסמ.  

      9.00     9.00     1.00 תויגולונכט ןגמ רטמ   
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

וקל  מ"מ 552 רטוק דע שדח וק תורבחתה     15.5.272
תודובע תוברל רטוק לכבו רוניצ גוס לכמ םייק      
, ותריגס , וקה רותיא , תושורדה  הנכהה      
םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו וזוקינ      

  2,700.00 2,700.00     1.00 .תויושרה םע 'חי   
      
וקל מ"מ 005 רטוק דע שדח וק תורבחתה     15.5.273
תודובע תוברל רטוק לכב רוניצ גוס לכמ םייק      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה הנכהה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

  4,400.00 4,400.00     1.00 .תויושרה 'חי   
      
מ"מ 052 דע 061 רטוקב ריווא םותסשל ףקז     15.5.300
רטוק יפל םירטק תמאתה ללוכ 345 טרפ יפל      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .םייק הטל רוביח - ישארה רוניצה  
      
מ"מ 553 דע 513 רטוקב ריווא םותסשל ףקז     15.5.302
רטוק יפל םירטק תמאתה ללוכ 345 טרפ יפל      

  5,500.00 5,500.00     1.00 'פמוק .םייק הטל רוביח - ישארה רוניצה  
      
טרפ יפל מ"מ  054 רטוקב ריווא םותסשל ףקז     15.5.304
רוניצה רטוק יפל םירטק תמאתה ללוכ 345      

  8,500.00 8,500.00     1.00 'פמוק .םייק הטל רוביח - ישארה  
      
טרפ יפל מ"מ  005 רטוקב ריווא םותסשל ףקז     15.5.306
רוניצה רטוק יפל םירטק תמאתה ללוכ 345      

 11,200.00 11,200.00     1.00 'פמוק .םייק הטל רוביח - ישארה  
      
דע 061 רטוקב ןליתאילופ תופעתסהל תפסות     15.5.307
ללוכו םייק וק ךותב הנקתה ללוכ מ"מ 522      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .זוקינו המירז תקספה  
      
דע 052 רטוקב ןליתאילופ תופעתסהל תפסות     15.5.308
ללוכו םייק וק ךותב הנקתה ללוכ מ"מ 513      

  5,400.00 5,400.00     1.00 'פמוק .זוקינו המירז תקספה  
      
דע 553 רטוקב ןליתאילופ תופעתסהל תפסות     15.5.309
ללוכו םייק וק ךותב הנקתה ללוכ מ"מ 004      

 11,700.00 11,700.00     1.00 'פמוק .זוקינו המירז תקספה  
      
054 רטוקב ןליתאילופ תופעתסהל תפסות     15.5.310
תקספה ללוכו םייק וק ךותב הנקתה ללוכ מ"מ      

 16,900.00 16,900.00     1.00 'פמוק .זוקינו המירז  
      
005 רטוקב ןליתאילופ תופעתסהל תפסות     15.5.311
תקספה ללוכו םייק וק ךותב הנקתה ללוכ מ"מ      

 20,800.00 20,800.00     1.00 'פמוק .זוקינו המירז  
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)י ס .י ו .י פ  ת ר נ צ ( ב ו י ב  י ו ק  6.51 ק ר פ  ת ת       
      
NS-8 גוסמ בויבל הבע יס.יו.יפ תורוניצ      
)488 י"ת יפל רצוימ(      
      
חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.002

    145.00   145.00     1.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.004
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    160.00   160.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.006
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    180.00   180.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.008
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    200.00   200.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.010
52.3 דעו רטמ 67.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    220.00   220.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.012
57.3 דעו רטמ  62.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    240.00   240.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.014
52.4 דעו רטמ  67.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    275.00   275.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.016
57.4 דעו רטמ  62.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

    310.00   310.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.018
52.5 דעו רטמ  67.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

    335.00   335.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.020

    160.00   160.00     1.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.022
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    175.00   175.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.024
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    190.00   190.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../058 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     058 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.026
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    215.00   215.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.028
52.3 דעו רטמ 67.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    235.00   235.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.030
57.3 דעו רטמ 62.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    270.00   270.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.032
52.4 דעו רטמ 67.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    300.00   300.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.034
57.4 דעו רטמ 62.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

    345.00   345.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רוניצ     15.6.036
52.5 דע 67.4 מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

    400.00   400.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.038

    205.00   205.00     1.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.040
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    230.00   230.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.042
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    255.00   255.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.044
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    280.00   280.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.046
52.3 דעו רטמ 67.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    315.00   315.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.048
57.3 דעו רטמ 62.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    345.00   345.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.050
52.4 דעו רטמ 67.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    380.00   380.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../059 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     059 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.052
57.4 דעו רטמ 62.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

    410.00   410.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.054
52.5 דעו רטמ 67.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

    470.00   470.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.056

    220.00   220.00     1.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.058
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    225.00   225.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.060
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    260.00   260.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.062
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    290.00   290.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.064
52.3 דעו רטמ 67.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    320.00   320.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.066
57.3 דעו רטמ 62.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    350.00   350.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.068
52.4 דעו רטמ 67.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    396.00   396.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.070
57.4 דעו רטמ 62.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

    435.00   435.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.072
52.5 דעו רטמ 67.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

    490.00   490.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רוניצ     15.6.074

    315.00   315.00     1.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב חנומ רטמ   
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.076
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    335.00   335.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../060 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     060 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.078
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    365.00   365.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.080
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    400.00   400.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.082
52.3 דעו רטמ 67.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    430.00   430.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.084
57.3 דעו רטמ 62.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    460.00   460.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.086
52.4 דעו רטמ 67.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    500.00   500.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.088
57.4 דעו רטמ 62.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

    540.00   540.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.090
52.5 דעו רטמ 67.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

    580.00   580.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.092

    390.00   390.00     1.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.094
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    410.00   410.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 553 קטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.096
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    430.00   430.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.098
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    460.00   460.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.100
52.3 דעו רטמ 67.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    490.00   490.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.102
57.3 דעו רטמ 62.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    520.00   520.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../061 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     061 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.104
52.4 דעו רטמ 67.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    560.00   560.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.106
57.4 דעו רטמ 62.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

    600.00   600.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.108
52.5 דעו רטמ 67.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

    650.00   650.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.110

    445.00   445.00     1.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.112
57.1 דעו רטמ 52.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    465.00   465.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 004 קטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.114
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    500.00   500.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.116
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    540.00   540.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.118
52.3 דעו רטמ 67.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    580.00   580.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.120
57.3 דעו רטמ 62.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    620.00   620.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.122
52.4 דעו רטמ 67.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    670.00   670.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.124
57.4 דעו רטמ 62.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

    725.00   725.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.126
52.5 דעו רטמ 67.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

    780.00   780.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.128
57.5 דעו רטמ 62.5 מ לודגה קמועב עקרקב      

    850.00   850.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../062 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     062 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

חנומ מ"מ 054 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.130
    620.00   620.00     1.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   

      
חנומ מ"מ 054 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.132
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    655.00   655.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 054 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.134
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    700.00   700.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 054 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.136
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    725.00   725.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 054 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.138
52.3 דעו רטמ 67.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    770.00   770.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 054 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.140
57.3 דעו רטמ 62.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    790.00   790.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 054 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.142
52.4 דעו רטמ 67.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    840.00   840.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 054 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.144
57.4 דעו רטמ 62.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

    890.00   890.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 054 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.146
52.5 דעו רטמ 67.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

    945.00   945.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 005 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.148

    720.00   720.00     1.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
חנומ מ"מ 005 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.150
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    750.00   750.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 005 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.152
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    790.00   790.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 005 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.154
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    830.00   830.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../063 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     063 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

חנומ מ"מ 005 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.156
52.3 דעו רטמ 67.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    880.00   880.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 005 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.158
57.3 דעו רטמ 62.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    940.00   940.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 005 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.160
52.4 דעו רטמ 67.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    990.00   990.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 005 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.162
57.4 דעו רטמ 62.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

  1,000.00 1,000.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 005 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     15.6.164
52.5 דעו רטמ 67.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

  1,100.00 1,100.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
רוניצ ללוכ דיתעב דדוב תיב רוביחל הנכה     15.6.346
תמיתס , שרגמה ךות לא הבורק החושמ בויב      
וילעו תיווז לזרב י"ע ןומיסו קקפב רוניצה הצק      
, שרגמה 'סמ תיבותיכ םע חפ טלש ךתורמ      

    860.00   860.00     1.00 .רוניצה קמועו "בויב" 'חי   
      
וילעו תיווז לזרב י"ע שרגמל בויב רוביח ןומיס     15.6.347
, שרגמה 'סמ תיבותיכ םע חפ טלש ךתורמ      

    140.00   140.00     1.00 .רוניצה קמועו "בויב" 'חי   
      

     90.00    90.00     1.00 שרגמל בויב רוביח הצקב קקפ 'חי  15.6.348
      
תקצי וא  C.V.P-מ שדח בויב רונצ רוביח     15.6.349
ללוכ  הנבממ תמייק בויב תאיציל 6" רטוקב      

    250.00   250.00     1.00 'פמוק תמייקה האיציה קוריפ  
      
תמלצמ תועצמאב רטוק לכב בויב וק םוליצ     15.6.398
טרפמב  שרדנכ ,תטלק  +  חוד תקפסהו ואדיו      

      8.00     8.00     1.00 .דחוימה רטמ   
      
ת ו ח ו ש ( ב ו י ב  י נ ק ת מ  7.51 ק ר פ  ת ת       
)ה ר ק ב       
      
םג רתיה ןיב םיללוכ ןוטבה תוחוש יריחמ      
דגנכ רטוק לכב החושה יקלח לכ ןיב םוטיא      
"טסלפוטיא" םטא תועצמאב םימ תורידח      
      
      
      
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../064 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     064 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רתאב תוקוצי ןוטב תוחוש עצבל שרדיו הדימב      
תוחושה יריחמל םאתהב היהי םריחמ ,      
ונקתוי םיפצורמ םיחטשב.תוימורט תוילוחמ      
,םיסכמה יריחמ .םיסכמל תועבורמ תורגסמ      
טרופמכ םיעובק ויהי הרקתהו תרגסמה      
.םילוגע םיסכמב      
      
06 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     15.7.002
גוסמ מ"ס  05  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  1,800.00 1,800.00     1.00 .רטמ 52.1 דע קמועב 521B 'חי   
      
06 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     15.7.003
גוסמ מ"ס  05  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  2,100.00 2,100.00     1.00 .רטמ 57.1 דעו 62.1 מ קמועב 521B 'חי   
      
08 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     15.7.004
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  2,150.00 2,150.00     1.00 .רטמ 52.1 דע קמועב 521B 'חי   
      
08 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     15.7.005
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  2,700.00 2,700.00     1.00 רטמ 57.1 דעו 62.1 מ קמועב 521B 'חי   
      
08 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     15.7.006
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  3,050.00 3,050.00     1.00 רטמ 52.2 דעו 67.1 מ קמועב 521B 'חי   
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     15.7.007
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  2,800.00 2,800.00     1.00 .רטמ 52.1 דע קמועב 521B 'חי   
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     15.7.008
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  3,200.00 3,200.00     1.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1 מ קמועב 521B 'חי   
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     15.7.009
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  3,600.00 3,600.00     1.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1 מ קמועב 521B 'חי   
      
001  רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     15.7.010
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  4,000.00 4,000.00     1.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2 מ קמועב 521B 'חי   
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     15.7.011
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  3,500.00 3,500.00     1.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1 מ קמועב 521B 'חי   
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     15.7.012
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  4,100.00 4,100.00     1.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1 מ קמועב 521B 'חי   
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../065 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     065 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     15.7.013
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  4,600.00 4,600.00     1.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2 מ קמועב 521B 'חי   
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     15.7.015
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  5,300.00 5,300.00     1.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2 מ קמועב 521B 'חי   
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     15.7.017
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  5,900.00 5,900.00     1.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3 מ קמועב 521B 'חי   
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     15.7.019
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  6,700.00 6,700.00     1.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3 מ קמועב 521B 'חי   
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     15.7.020
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  7,400.00 7,400.00     1.00 .רטמ 57.4 דעו רטמ 52.4 מ קמועב 521B 'חי   
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     15.7.021
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  8,300.00 8,300.00     1.00 .רטמ 52.5 דעו רטמ 67.4 מ קמועב 521B 'חי   
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     15.7.022
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  9,150.00 9,150.00     1.00 .רטמ 57.5 דעו רטמ 52.5 מ קמועב 521B 'חי   
      
051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     15.7.023
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

 11,850.00 11,850.00     1.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ 57.3 מ קמועב 521B 'חי   
      
051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     15.7.024
מ"ס 06  רטוקב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס      
57.4 דעו רטמ 62.4 מ קמועב 052C גוסמ      

 13,500.00 13,500.00     1.00 .רטמ 'חי   
      
051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     15.7.025
מ"ס 06  רטוקב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס      
52.5 דעו רטמ 67.4 מ קמועב 052C גוסמ      

 15,900.00 15,900.00     1.00 .רטמ 'חי   
      
051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     15.7.026
מ"ס 06  רטוקב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס      
57.5 דעו רטמ 62.5 מ קמועב 052C גוסמ      

 18,400.00 18,400.00     1.00 .רטמ 'חי   
      
051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     15.7.027
מ"ס 06  רטוקב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס      
52.6 דעו רטמ 67.5 מ קמועב 052C גוסמ      

 20,000.00 20,000.00     1.00 .רטמ 'חי   
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../066 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     066 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

002 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     15.7.028
מ"ס 06  רטוקב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס      
57.6 דעו רטמ 52.6 מ קמועב 004D גוסמ      

 23,000.00 23,000.00     1.00 .רטמ 'חי   
      
"ביבוטיא" ימטא רובע החוש ריחמל תפסות     15.7.033
םירטוקב תרנצ  רובע  ,םיליגר  םימטא םוקמב      

    225.00   225.00     1.00 )דחא םטאל ריחמה( 4"-8" 'חי   
      
"ביבוטיא" ימטא רובע החוש ריחמל תפסות     15.7.034
םירטוקב תרנצ  רובע  ,םיליגר  םימטא םוקמב      

    260.00   260.00     1.00 )דחא םטאל ריחמה( 01"-21" 'חי   
      
"ביבוטיא" ימטא רובע החוש ריחמל תפסות     15.7.036
םירטוקב תרנצ  רובע  ,םיליגר  םימטא םוקמב      

    350.00   350.00     1.00 )דחא םטאל ריחמה( 41"-61" 'חי   
      
"ביבוטיא" ימטא רובע החוש ריחמל תפסות     15.7.038
םירטוקב תרנצ  רובע  ,םיליגר  םימטא םוקמב      

    450.00   450.00     1.00 )דחא םטאל ריחמה( .81"-02" 'חי   
      
"ביבוטיא" ימטא רובע החוש ריחמל תפסות     15.7.039
םירטוקב תרנצ  רובע  ,םיליגר  םימטא םוקמב      

  1,200.00 1,200.00     1.00 )דחא םטאל ריחמה( .02"-42" 'חי   
      
רובע מ"ס 08 רטוקב החוש ריחמל תפסות     15.7.040

    480.00   480.00     1.00 .052C גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
רובע מ"ס 001 רטוקב החוש ריחמל תפסות     15.7.041

    540.00   540.00     1.00 .052C גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
רובע מ"ס 521 רטוקב החוש ריחמל תפסות     15.7.042

    650.00   650.00     1.00 .052C גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
רובע מ"ס 08 רטוקב החוש ריחמל תפסות     15.7.043

    600.00   600.00     1.00 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
רובע מ"ס 001 רטוקב החוש ריחמל תפסות     15.7.044

    650.00   650.00     1.00 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
רובע מ"ס 521 רטוקב החוש ריחמל תפסות     15.7.045

    750.00   750.00     1.00 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
רובע מ"ס 051 רטוקב החוש ריחמל תפסות     15.7.046

    970.00   970.00     1.00 .004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
, םלוסל הנגה בולכ רובע החוש ריחמל תפסות     15.7.047
הדידמ .ם"בלפ יגרבב קזוחמ מ"ס 07 רטוקב      

    650.00   650.00     1.00 בולכה ךרוא יפל רטמ   
      
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../067 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     067 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רובע מ"ס 08 רטוקב החוש ריחמל תפסות     15.7.048
םע ,ןוטב + ןליתאילופ תבלושמ סיסב תילוח      

    600.00   600.00     1.00 רטוק לכב תואיציו תוסינכ 'חי   
      
רובע מ"ס 001 רטוקב החוש ריחמל תפסות     15.7.049
םע ,ןוטב +  ןליתאילופ תבלושמ  סיסב  תילוח      

    700.00   700.00     1.00 .רטוק לכב תואיציו תוסינכ 'חי   
      
רובע מ"ס 521 רטוקב החוש ריחמל תפסות     15.7.050
םע ,ןוטב +  ןליתאילופ תבלושמ  סיסב  תילוח      

    830.00   830.00     1.00 .רטוק לכב תואיציו תוסינכ 'חי   
      
רובע מ"ס 001 רטוקב החוש ריחמל תפסות     15.7.051
תוסינכ םע "סייברקא" תדבועמ תיתחת      

  1,100.00 1,100.00     1.00 6"-8" תואיציו 'חי   
      
רובע מ"ס 521 רטוקב החוש ריחמל תפסות     15.7.052
תוסינכ םע "סייברקא" תדבועמ תיתחת      

  1,200.00 1,200.00     1.00 6"-01" תואיציו 'חי   
      
רובע מ"ס 051 רטוקב החוש ריחמל תפסות     15.7.053
תוסינכ םע "סייברקא" תדבועמ תיתחת      

  1,300.00 1,300.00     1.00 6"-21" תואיציו 'חי   
      
תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     15.7.054
עבורמ וא מ"ס 05 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

    380.00   380.00     1.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע 'חי   
      
תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     15.7.055
וא לוגע מ"ס 06 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

    430.00   430.00     1.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע עבורמ 'חי   
      
06 רטוקב לזרב תקצימ הסכמל ריחמ תתחפה     15.7.056
מ"ס 06/06 לדוגב עבורמ הסכמ רובע מ"ס      

    -50.00   -50.00     1.00 םיפצורמ םיחטשל 'חי   
      
06 רטוקב לזרב תקצימ הסכמל ריחמ תתחפה     15.7.057
וא תיציפק הליענו ריצ םע הסכמ רובע מ"ס      

   -160.00  -160.00     1.00 004D ןיממ ע"ש 'חי   
      
רטוקב בויב וק רוביחל הרקב אתב הנכה     15.7.068

    355.00   355.00     1.00 .דיתעב 4"-6" 'חי   
      
רטוקב בויב וק רוביחל הרקב אתב הנכה     15.7.069

    530.00   530.00     1.00 .דיתעב 8"-21" 'חי   
      
רטוקב בויב וק רוביחל הרקב אתב הנכה     15.7.071

    700.00   700.00     1.00 .דיתעב 41"-61" 'חי   
      
רטוקב בויב וק רוביחל הרקב אתב הנכה     15.7.073

    950.00   950.00     1.00 .דיתעב 81"-02" 'חי   
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../068 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     068 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

החושב תולטובמ תואיציו תוסינכ תמיתס     15.7.074
    300.00   300.00     1.00 'פמוק )דחא טלפמוקכ דדמת החוש לכ( תמייק  

      
לכב םייק וק לע החוש תינב רובע תפסות     15.7.075
תוברל בויב ימ םימרוז וב רטוק לכבו קמוע      
תפצה תעינמל םישורדה םירדסהה לכ עוציב      

  1,100.00 1,100.00     1.00 .הדובעה ןמזב החושה 'חי   
      
קמוע לכב תמייק החוש תפלחה רובע תפסות     15.7.076
תוברל בויב ימ םימרוז ובש וק לע רטוק לכבו      
תפצה תעינמל םישורדה םירדסהה לכ עוציב      

  2,100.00 2,100.00     1.00 הדובעה ןמזב החושה 'חי   
      
קוריפ רובע החוש תהבגה ריחמל תפסות     15.7.089

    270.00   270.00     1.00 השדחה הילוחה לעמ התרזחהו תינוק הילוח 'חי   
      
למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ     15.7.090
ללוכ 521B גוסמ מ"ס 05 רטוקב היריעה      

    950.00   950.00     1.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ 'חי   
      
למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ     15.7.091
ללוכ 052C גוסמ מ"ס 05 רטוקב היריעה      

  1,100.00 1,100.00     1.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ 'חי   
      
למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ     15.7.092
ללוכ 521B גוסמ מ"ס 06 רטוקב היריעה      

  1,080.00 1,080.00     1.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ 'חי   
      
למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ     15.7.093
ללוכ 052C גוסמ מ"ס 06 רטוקב היריעה      

  1,300.00 1,300.00     1.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ 'חי   
      
למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ     15.7.094
ללוכ 004D גוסמ מ"ס 06 רטוקב היריעה      

  1,000.00 1,000.00     1.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ 'חי   
      
אתל 521B גוסמ מ"ס 05 רטוקב .ב.ב הסכמ     15.7.095

    590.00   590.00     1.00 םייקה תפלחה ללוכ הרקב 'חי   
      
אתל 052C גוסמ מ"ס 05 רטוקב .ב.ב הסכמ     15.7.096

    770.00   770.00     1.00 םייקה תפלחה ללוכ הרקב 'חי   
      
אתל 521B גוסמ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמ     15.7.097

  1,000.00 1,000.00     1.00 םייקה תפלחה ללוכ הרקב 'חי   
      
אתל 052C גוסמ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמ     15.7.098

  1,200.00 1,200.00     1.00 םייקה תפלחה ללוכ הרקב 'חי   
      
אתל 004D גוסמ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמ     15.7.099

  1,300.00 1,300.00     1.00 םייקה תפלחה ללוכ הרקב 'חי   
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../069 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     069 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

6"-4" רטוקב בויב וק רובח רובע תפסות     15.7.113
יוליג ,הריפח ללוכ קמוע לכב תמייק החושל      
לע המיטאו יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה      

    830.00   830.00     1.00 .שרדנה יפ 'חי   
      
8"-01" רטוקב בויב וק רובח רובע תפסות     15.7.115
יוליג ,הריפח ללוכ קמוע לכב תמייק החושל      
לע המיטאו יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה      

  1,070.00 1,070.00     1.00 .שרדנה יפ 'חי   
      
21"-41" רטוקב בויב וק רובח רובע תפסות     15.7.119
יוליג ,הריפח ללוכ קמוע לכב תמייק החושל      
לע המיטאו יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה      

  1,300.00 1,300.00     1.00 .שרדנה יפ 'חי   
      
41"-81" רטוקב בויב וק רובח רובע תפסות     15.7.121
יוליג ,הריפח ללוכ קמוע לכב תמייק החושל      
לע המיטאו יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .שרדנה יפ 'חי   
      
02"-42" רטוקב בויב וק רובח רובע תפסות     15.7.123
יוליג ,הריפח ללוכ קמוע לכב תמייק החושל      
לע המיטאו יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 .שרדנה יפ 'חי   
      

    600.00   600.00     1.00 והשלכ רטוקב הרקב תחושב ימינפ לפמ 'חי  15.7.125
      
ןייוזמ ןוטב תפיטע םע 4" רטוקב ינוציח לפמ     15.7.127

    850.00   850.00     1.00 .קמוע לכב 'חי   
      
ןיוזמ ןוטב תפיטע םע 6" רטוקב ינוציח לפמ     15.7.131

    900.00   900.00     1.00 .קמוע לככב 'חי   
      
ןייוזמ ןוטב תפיטע םע 8" רטוקב ינוציח לפמ     15.7.135

  1,125.00 1,125.00     1.00 .קומע לכב 'חי   
      
ןיוזמ ןוטב תפיטע םע 01" רטוקב ינוציח לפמ     15.7.139

  1,170.00 1,170.00     1.00 .קמוע לכב 'חי   
      
ןייוזמ ןוטב תפיטע םע 21" רטוקב ינוציח לפמ     15.7.143

  1,300.00 1,300.00     1.00 .קמוע לכב 'חי   
      
ןייוזמ ןוטב תפיטע םע 41" רטוקב ינוציח לפמ     15.7.147

  1,470.00 1,470.00     1.00 .קמוע לכבו 'חי   
      
ללוכ ןוטב ריק ךרד רטוק לכב בויב רונצ רבעמ     15.7.151

    600.00   600.00     1.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחה  
      
ללוכ ןבא ריק ךרד רטוק לכב בויב רוניצ רבעמ     15.7.153

    600.00   600.00     1.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחה  
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../070 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     070 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ללוכ הסרט /ןבא רדג ךרד בויב רוניצ רבעמ     15.7.155
    600.00   600.00     1.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחה  

      
וא תשר רדג ךרד רטוק לכב בויב רוניצ רבעמ     15.7.157

    340.00   340.00     1.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ לית רדג  
      
61 הדובע ץחלל 3" רטוקב בויבל ריוא םותסש     15.7.161
םגד ".י.ר.א" תמגוד ףקזו זרב ללוכ 'מטא      

  4,700.00 4,700.00     1.00 .ע"ש וא D-020 'חי   
      
ם י ש ד ח  ח ו ת י פ  י ט ר פ  61 ק ר פ       
      
ם י פ ו צ י ר ו  ה פ ש  י נ ב א  1.61 ק ר פ  ת ת       
      
םיטרפ תרבוח הנשי הז קרפב םיפיעסה לכל      
הרקמב .דבלב תרבוחה פ"ע עצבל שי ,תדרפנ      
יוטיב ידיל אבה יפכ תורדגהה ןיב הריתס לש      
םיראותמה ולא ןיבל תויומכה בתכב םיפיעסב      
.תבייחמ תרבוחב הרדגהה ,םיטרפה תרבוחב      
      
תיראנילה הרדסהמ תבלתשמ ןבאב ףוציר     16.1.002
תודימב ,ע"ש וא "עבורה" םגד ,מ"ס 01 יבועב      

    206.00   206.00     1.00 2 מ"ע 04/01 06/51 ר"מ   
      
תיראנילה הרדסהמ תבלתשמ ןבאב ףוציר     16.1.003
תודימב ע"ש וא "עבורה" םגד ,מ"ס 7 יבועב      
)ןוטס רפוס( ןבל ןווגב ,מ"ס 06/51 ,04/01      

    180.00   180.00     1.00 4 מ"ע ליטקוק ינווג וא/ו ר"מ   
      
תומר" ןבא םגד תובלתשמ םינבאב ףוציר     16.1.004

    180.00   180.00     1.00 1 מ"ע  רופא ןווג  ,מ"ס 8/8 תודימב "קיתנע ר"מ   
      
םגד ,מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     16.1.005
8/61 תודימ ,ע"וש וא "תיראנילה הרדסה"      

    180.00   180.00     1.00 21 מ"ע 61/61 42/61 ר"מ   
      
תתוסמ "וטנרט" םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     16.1.006
5.41/5.31 ,6.12/5.31  תודימב 7יבועב      
רהנש רמגב ליטקוק ינווגב   5.7/5.7 ,5.21/01      
)ירכרוכ וא ןבל( ריהב ןווג וא/ו רופא טינרג וא/ו      

    166.00   166.00     1.00 21 מ"ע ר"מ   
      
תודימב "שירח" םגד ןוטבמ שיבכל הפש ןבא     16.1.007
תנעשמו דוסי תוברל 05/52/02 001/52/02      

     95.00    95.00     1.00 31 מ"ע רופא ןווג ןוטב רטמ   
      
היצח ירבעמב תכמנומ ןוטבמ הפש ןבא     16.1.008
מ"ס 05/52/02 תודימב ,תולבגומ םע םישנאל      
תנעשמו דוסי תוברל הזאפ אלל שירח םגד      

    118.00   118.00     1.00 31 מ"ע ןוטב רטמ   
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../071 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     071 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

הניפ "שירח" םגד שיבכל ןוטבמ הפש ןבא     16.1.009
    155.00   155.00     1.00 41 מ"ע תולעמ  R  001=R 09=05 תינוציח רטמ   

      
הבוג 81/04/05 "שירח" םגד בכרל הילע ןבא     16.1.010

    163.00   163.00     1.00 41 מ"ע מ"ס 01 רטמ   
      
52/71 תודימב "שירח" םגד ןוטבמ הפש ןבא     16.1.011

     95.00    95.00     1.00 51 מ"ע.ןוטב בג ללוכ ,ןוטב דוסי לע רטמ   
      
"שירח" םגד ,שיבכל תלגועמ ןוטבמ הפש ןבא     16.1.012
.ןוטב בג ללוכ , ןוטב דוסי לע52/71 תודימב      

    130.00   130.00     1.00 51 מ"ע רטמ   
      

     97.00    97.00     1.00 001/01/02 המוג םוחית רובע תירכרוכ ןג ןבא רטמ  16.1.013
      
םירופא לייטקוק ןווגב תבלתשמ ףוציר ןבא     16.1.014

    120.00   120.00     1.00 51 מ"ע 6/02/01  תודימב ר"מ   
      
לייטקוק ןווגב תבלתשמ ףוציר ןבא     16.1.015

    130.00   130.00     1.00 51 מ"ע 8/02/01  תודימב םירופא ר"מ   
      

    105.00   105.00     1.00 51 מ"ע 05/32/51 תודימב רבעמ ןבא רטמ  16.1.016
      
םגד מ"ס 7 יבועב תוינבלמ םינבאב ףוציר     16.1.017
וא שטולמ וא תתוסמ רמגב ןוטסרקא - ונברוא      
טרפ פ"ע ,םינוש םיעבצבו תודימב תובכש םגד      

    275.00   275.00     1.00 2 מ"ע ר"מ   
      
ב ו ח ר  ט ו ה י ר  2.61 ק ר פ  ת ת       
      
לש ,תנעשמ אלל ZNEROL  םגד לספס     16.2.001
0022 הדיחי לכ ךרוא OCLATEM תרבח      

 16,500.00 16,500.00     1.00 7 מ"ע רשואמ ךרע הווש וא מ"מ 'חי   
      
תרבח לש ,תנעשמ אלל NROH םגד לספס     16.2.002
    OCLATEM ךרע הווש וא ,מ"מ 0051 ךרואב  

  4,200.00 4,200.00     1.00 8 מ"ע רשואמ 'חי   
      

  7,200.00 7,200.00     1.00 8 מ"ע תנעשמ םע ל"נכ 'חי  16.2.003
      
תרבח לש ,תנעשמ אלל NROH םגד לספס     16.2.004
    OCLATEM ךרע הווש וא ,מ"מ 0091 ךרואב  

  4,500.00 4,500.00     1.00 8 מ"ע מ"ע רשואמ 'חי   
      

  7,900.00 7,900.00     1.00 8 מ"ע תנעשמ םע ל"נכ 'חי  16.2.005
      
תרבח לש SSELWAR םגד הפשא חפ     16.2.006

  3,500.00 3,500.00     1.00 9 מ"ע רשואמ ךרע הווש וא OCLATEM 'חי   
      
תרבח לש MOT םגד הפשא חפ     16.2.007

  2,000.00 2,000.00     1.00 9 מ"ע רשואמ ךרע הווש וא OCLATEM 'חי   
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../072 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
23/07/2017
דף מס':     072 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

לוצ 6 רטוקב SISENNEG םגד בכרל םוסחמ     16.2.008
רשואמ ךרע הווש וא OCLATEM תרבח לש      

    750.00   750.00     1.00 01 מ"ע 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח   .../073 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 

23/07/2017 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     073 תויעקרק תת תודובע תוברל חותיפ תודובע

  
קרפ ךס  
    14,320.00 קורפו הנכה תודובע 10 קרפ  

  
        87.00 רפע תודובע 20 קרפ  

  
       510.00 ם"וגאו םיעצמ 30 קרפ  

  
       495.28 טלפסא תודובע 40 קרפ  

  
     1,732.00 רורמיתו העיבצ תודובע 50 קרפ  

  
    14,088.50 תוגרדמו םיפוציר הפש ינבא 60 קרפ  

  
     4,945.00 תויעלסו תוריק 70 קרפ  

  
    75,160.00 תונוש תודובעו בוחר טוהיר 80 קרפ  

  
    26,575.00 לועית תודובע 90 קרפ  

  
    64,073.50 הייקשה תודובע 01 קרפ  

  
    24,075.50 תועיטנו ןוניג תודובע 11 קרפ  

  
   381,455.00 הרואת תודובע 21 קרפ  

  
     4,515.00 )תוימוי( י'גר תודובע 31 קרפ  

  
   761,837.00 םימ תודובע 41 קרפ  

  
   375,018.00 בויב תודובע 51 קרפ  

  
    48,945.00 םישדח חותיפ יטרפ 61 קרפ  

 
  

לכה ךס  
 1,797,831.78 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: עבודות פיתוח 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


