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

 

21/12/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     001 9 עבור ןטק פ"צש

פ"צש תויתשתו הטמס ,תוכרדמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.10 ק ר פ  ת ת       
      
תיתש לש ליגר קודיה ללוכ הריפח ריחמ      
ללוכ יולימ ירוזאל םיאתמה רמוחה תרבעהו      
יוניפ ללוכו מ"ס 02 לש תובכשב ליגר קודיה      
.השרומ רתאל עקרק יפדוע לש      
      

 59,450.00    58.00 1,025.00 .קמוע לכל תיללכ הביצח וא הריפח ק"מ  01.2.007
      
ם י ע צ מ ו  י ו ל י מ  5.10 ק ר פ  ת ת       
      
רקובמ אל קודיהו רוזיפ תוברל ,'א גוס עצמ     01.5.010

 36,850.00   110.00   335.00 .מ"ס 02 דע תובכשב ק"מ   
      
לש תילמינימ תופיפצל תיתש לש רקובמ קודיה     01.5.021

 11,200.00     8.00 1,400.00 - MA98% ר"מ   
      
םיעצמ לש רקובמ קודיה רובע תפסות     01.5.023

  1,000.00     2.50   400.00 %89AM - לש תילמינימ תופיפצל ר"מ   
      
ת ו י ת ש ת  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  1.40 ק ר פ  ת ת       
      
זוקינו לועית לוחליח תורוב םימ תרנצ תודובע     04.1.001
םימ רוביח ללוכ ינכטה טרפמהו תוינכתה יפל      
םלשומ רמגל דע לכה ינוריעה זוקינל רוביחו      

 50,000.00 50,000.00     1.00 'פמוק .הדובעה לש  
      
ת ו ר ג ס מ  60 ק ר פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  1.60 ק ר פ  ת ת       
      
תנוולוגמ הדלפ תכתממ תוחיטב הקעמ     06.1.010
ןוגיע ללוכ מ"ס 511 הבוגב רונתב העובצו      
לכה ,עפושמ וא רשי, תוריקל וא עקרקל ןוטיבו      

 30,000.00   500.00    60.00 )*(סדנהמו 'רדא טרפ יפל רטמ   
      
הדלפ תכתממ ןולאצ םגד הכלוה הקעמ     06.1.022
ןוטיבו ןוגיע ללוכ רונתב העובצו תנוולוגמ      

 12,000.00   600.00    20.00 .ע"ש וא בגש תרבח תרצות ,עקרקל רטמ   
      
,מ"מ 04 רטוקב ןוולוגמ רוניצמ לופכ די זחאמ     06.1.080
לכ םייכנא םידומע ללוכ, רונתב עובצו ןוולוגמ      
וא עקרקב ןוטיבו ןוגיע ,רתויה לכל 'מ 5.1      

  5,640.00   470.00    12.00 .סדנהמו 'רדא יטרפ יפל לכה תוריקל רוביח רטמ   
      
      

קובץ: שצפ קטן 9 מעודכן 18.   .../002 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/12/2017
דף מס':     002 9 עבור ןטק פ"צש

פ"צש תויתשתו הטמס ,תוכרדמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ם י י ו נ ב  ם י ט נ מ ל א ו  ת ו ר י ק  2.04 ק ר פ  ת ת       
      
תוינכתה יפ לע ןוטב תודובע עוציב      
הדלפ ,ןוטב ,תונספט ללוכ ריחמה .תוטרופמה      
יפל לכה .הדובעה עוציבל שורדה לכו ןויזל      
היצקורטסנוקה סדנהמ לש םיינכטה םיטרפמה      
.עקרקה ץעויו      
      
ןבא יופיחב תימוקמ טקל ןבאמ דבוכ תוריק     40.2.900
ריק שאר דוביע ללוכ ,טרפ יפל תימוקמ תיעבט      
,ךרוצה יפל ינשה דצה יופיחו שאר ךבדנ וא      

 36,000.00   900.00    40.00 .ןבאה ןווגב טלמב עוקש לוחיכ ללוכ ק"מ   
      
ת ו ג ר ד מ  ם ר ג ו  ת ו ר י ק  3.04 ק ר פ  ת ת       
      

 20,300.00    58.00   350.00 תיתש קודיה ללוכ ךמת תוריקל תיללכ הריפח ק"מ  40.3.900
      
8 גירלפואיג תועירי יבג לע 'א גוס קדוהמ עצמ     40.3.901
העירק ןוט 8 גירלפואיג תועירי(.העירק ןוט      

 49,000.00   140.00   350.00 )ףיעסה ריחמב ללכנ ק"מ   
      
ןבא יופיחב תימוקמ טקל ןבאמ דבוכ תוריק     40.3.902
ךבדנ וא שאר דוביע ללוכ טרפ יפל תיעבט      
לוחיכ ללוכ ךרוצה יפל ינשה דצה יופיחו שאר      

256,500.00   900.00   285.00 .ןבאה ןווגב טלמב עוקש ק"מ   
      

  1,950.00    65.00    30.00 םוטיא תבכש ללוכ מ"ס 7 יבועב הזר ןוטב עצמ ר"מ  40.3.903
      
תימוקמ תיעבט ןבא יופיחב ןייוזמ ןוטב תוריק     40.3.904
עוקש לוחיכ ללוכ ,ריקה שאר דוביע ללוכ      

 65,000.00 2,500.00    26.00 .ןבאה ןווגב טלמב ק"מ   
      

  9,500.00 4,750.00     2.00 .תותשר וא/ו לוגע ןויז לזרב ןוט  40.3.905
      
הטישב תואסנולכב סוסיב רובע ל"נל תפסות      40.3.906
םוכיסל אל   300.00   120.00 06 רטוקב השבי רטמ   
      
ת ו כ ר ד מ ו  ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  5.04 ק ר פ  ת ת       
      
דע יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
.מ"ס 5      
      
תודימב שירח םגד שיבכ הפש ןבא     40.5.047
ללוכ ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל 001/52/02      

 52,000.00   100.00   520.00 רופא ןווג ,ךרוצה יפל הניפו סוידר ינבא רטמ   
      
      
      
      

קובץ: שצפ קטן 9 מעודכן 18.   .../003 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/12/2017
דף מס':     003 9 עבור ןטק פ"צש

פ"צש תויתשתו הטמס ,תוכרדמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םע םישנאל הייצח רבעמב תכמנומ הפש ןבא     40.5.160
דוסי תוברל 05/51/32 תודימב ,תויולבגומ      

  3,120.00   104.00    30.00 רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו רטמ   
      
תודימב ,תוטילב םע םירוויעל ןומיס ןבא     40.5.251
,ינורבח ןווגב 17961 ט"קמ ,מ"ס 6/02/02      

  3,312.00   207.00    16.00 )*( ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ר"מ   
      
תודימב ,םיספ םע םירוויעל ןומיס ןבא     40.5.252
,ינורבח ןווגב 18961 ט"קמ ,מ"ס 6/02/02      

  3,105.00   207.00    15.00 )*( ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ר"מ   
      
וקה תיראנילה הרדסה תשעותמ ןבאב ףוציר     40.5.573
רמג מ"ס 7/61/61-ו 7/61/8 תודימב,טקשה      
-)*(ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ,תשוחנ לייטקוק      

220,500.00   180.00 1,225.00 הכילה תעוצר תוכרדמ ר"מ   
      
מ"ס 7 יבועב7931 ט"קמ תומר תשעותמ ןבא     40.5.634
תרצות .תונוש םינבא 8 לש טס ,מ"ס 8 בחור      
ספ -)*(ינורבח ןווג ילג רמג ,ע"ש וא ןייטשרקא      

 56,700.00   180.00   315.00 ןפודו הצק ר"מ   
      
ט"קמ 01/05/02 תודימב הבחר ןג ןבא     40.5.760
תרצות 05/01/02 ןוטב דוסי ללוכ .408166      

 61,200.00   180.00   340.00 .שוו ןוטס טינרג רמגב ,ע"ש וא ןייטשרקא רטמ   
      

  4,000.00   200.00    20.00 ףסונ דצ דוביע ללוכ ךא ל"נכ רטמ  40.5.761
      
תודימב הירסיק םגד תוינשוג תוגרדמ     40.5.930
וא ןייטשרקא תרצות ,ירכרוכ רמג 51/05/03      
ספ ללוכ ןוטב דוסיו היצקורטסנוק ללוכ ע"ש      

 42,000.00   420.00   100.00 )*( םיכנל הרהזא רטמ   
      
ע ק ר ק  י ו פ י ח  6.04 ק ר פ  ת ת       
      
תפסותב הפוטש תימוקמ ןג תמדא יולימ     40.6.040
05 יבוע ,םנודל ק"מ 02  לש תומכב טסופמוק      
רוזיפ ללוכ ,)דחוימה טרפמה יפל וא( מ"ס      

 76,270.00    58.00 1,315.00 .םיננכותמ םיהבג יפל ןוניגה חטשב רושייו ק"מ   
      
לדוגב הפוטש תימוקמ טינרג ןבא ירבשב יופיח     40.6.041
רושייו מ"ס 01 יבועב רוזיפ ללוכ מ"מ 01 - 71      

  9,000.00   300.00    30.00 .םיננכותמ םיהבג יפל ןוניגה חטשב ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: שצפ קטן 9 מעודכן 18.   .../004 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/12/2017
דף מס':     004 9 עבור ןטק פ"צש

פ"צש תויתשתו הטמס ,תוכרדמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ה ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  3.14 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
תסדנהל הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תוננג חמוצה      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      

  3,120.00    12.00   260.00 3 לדוג  םיחמצ לש העיטנו הקפסא 'חי  41.3.100
      

  2,880.00    24.00   120.00 4 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא 'חי  41.3.110
      

    780.00    60.00    13.00 . 6 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא 'חי  41.3.120
      
תודימב םיצעל תורוב תריפח תפסות      41.3.151

    600.00   100.00     6.00 )*( ןג תמדא יולימ ללוכ 5.1*5.1*1 'חי   
      

  2,520.00   420.00     6.00 .8 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא 'חי  41.3.180
      
םיצעל רוקמה תא חקפמה ינפב גיצהל שי      
,ולא םיצע תטילקל תוירחאו ,עטמ וא הלתשמ      
.דבעידב םיצע ולבקתי אל .רתאל םתעגה ינפל      
הבוגב תואטוחמ תוכומס שולש ללוכ ריחמה      
תטילקל תוירחא ללוכ ריחמה .תוחפל 'מ 5.2      
.תחא הנש ךשמל ולא םיצע      
      
םאתהב הניג םנוד  לש הקזחא ישדוח 21      41.3.271
םולשת ללוכ ,יללכה טרפמהו ןימזמה תויחנהל      

  1,542.60 7,713.00     0.20 .םימ רובע םנוד  
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     41.3.280

    200.00     2.00   100.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
      
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
0.24 ק ר פ  ת ת  0.24 ק ר פ  ת ת       
      
0.24 קרפ תת      
      
0.24 קרפ תת      
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
סוסיב ,הקפסא םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
)היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה .עקרקל ןוגיעו      
תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג לפוטמו      
.רונתב העובצו      

קובץ: שצפ קטן 9 מעודכן 18.   .../005 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/12/2017
דף מס':     005 9 עבור ןטק פ"צש

פ"צש תויתשתו הטמס ,תוכרדמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ב י ש י  ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  2.24 ק ר פ  ת ת       
      
ץעו םוינימולא, 6111  ט"קמ ,ןדע םגד לספס     42.2.910
םחש תרצות ,די דעסמו תנעשמ ללוכ ט"קמ      

 12,900.00 4,300.00     3.00 )*(ע"ש וא אכירא 'חי   
      
ב כ ר  י מ ו ס ח מ  3.24 ק ר פ  ת ת       
      
ןוולוגמ לזרב תקצימ 6"  רטוק םוסחמ דומע     42.3.030

  1,000.00   500.00     2.00 )*(רונתב עובצו 'חי   
      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  4.24 ק ר פ  ת ת       
      
5903 ט"קמ ,רטיל 54 חפנ הגנ םגד ןותפשא     42.4.005
,ןבל טנמגיפ סיסב לע ילכירדא ןוטב רמג      

  3,000.00 1,500.00     2.00 )*( ע"ש וא אכירא םחש תרצות 'חי   
      
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
,םיפוציר ,ןוטב תוריק וא/ו יפצרמ קוריפ     51.1.052
ללוכ חטשב שרדנ וניאש טנמלא לכו ,תורדג      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .רשואמ םוקמל קוליסו יוניפ  
      
מ "צ ב  25 ק ר פ       
      
תויופצ יתלב תודובעל בצקה      
      

670,000.00 670,000.00     1.00 'פמוק .)מ"צב(תויופצ יתלב תודובעל בצקה 52.002
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,884,139.60 פ"צש תויתשתו הטמס ,תוכרדמ כ"הס
קובץ: שצפ קטן 9 מעודכן 18.   .../006 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/12/2017
דף מס':     006 9 עבור ןטק פ"צש

םידלי ינג פ"צש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר ג ס מ  60 ק ר פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  1.60 ק ר פ  ת ת       
      
תנוולוגמ הדלפ תכתממ תוחיטב הקעמ     06.1.010
ןוגיע ללוכ מ"ס 511 הבוגב רונתב העובצו      
לכה ,עפושמ וא רשי, תוריקל וא עקרקל ןוטיבו      

  6,500.00   650.00    10.00 )*(סדנהמו 'רדא טרפ יפל רטמ   
      
הדלפ תכתממ ןולאצ םגד הכלוה הקעמ     06.1.022
ןוטיבו ןוגיע ללוכ רונתב העובצו תנוולוגמ      

 34,800.00   600.00    58.00 .ע"ש וא בגש תרבח תרצות ,עקרקל רטמ   
      
,מ"מ 04 רטוקב ןוולוגמ רוניצמ די זחאמ     06.1.080
לכ םייכנא םידומע ללוכ, רונתב עובצו ןוולוגמ      
וא עקרקב ןוטיבו ןוגיע ,רתויה לכל 'מ 5.1      

 18,900.00   300.00    63.00 .סדנהמו 'רדא יטרפ יפל לכה תוריקל רוביח רטמ   
      
לדוג דע תיתשת תונוראל הפפר תלד     06.1.100
,תיריצ החיתפ.'רדא טרפ יפל ,מ"ס 002/002      
ןווגב רונתב עובצו ןוולוגמ חפ ףוקשמו הפפר      
תכרעמב יובח ינדי לוענמ ללוכ .'רדא תריחבל      
םע שא תוניסח תוידיו רדניליצ+יק רטסאמ      

  4,400.00 1,100.00     4.00 ע"ש וא לגניר תרצות תוטזור ר"מ   
      
ט ו ל י ש  2.60 ק ר פ  ת ת       
      

  3,000.00 1,500.00     2.00 תליא תייריע תייחנה יפל םיקחשמה ןגל טוליש 'חי  06.2.010
      
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ם י י ו נ ב  ם י ט נ מ ל א ו  ת ו ר י ק  2.04 ק ר פ  ת ת       
      
תוינכתה יפ לע ןוטב תודובע עוציב      
הדלפ ,ןוטב ,תונספט ללוכ ריחמה .תוטרופמה      
יפל לכה .הדובעה עוציבל שורדה לכו ןויזל      
היצקורטסנוקה סדנהמ לש םיינכטה םיטרפמה      
.עקרקה ץעויו      
      
ןבא יופיחב תימוקמ טקל ןבאמ דבוכ תוריק     40.2.900
ריק שאר דוביע ללוכ ,טרפ יפל תימוקמ תיעבט      
,ךרוצה יפל ינשה דצה יופיחו שאר ךבדנ וא      

315,000.00   900.00   350.00 ןבאה ןווגב טלמב עוקש לוחיכ ללוכ ק"מ   
      
ת ו כ ר ד מ ו  ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  5.04 ק ר פ  ת ת       
      
דע יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
.מ"ס 5      
      
      

קובץ: שצפ קטן 9 מעודכן 18.   .../007 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/12/2017
דף מס':     007 9 עבור ןטק פ"צש

םידלי ינג פ"צש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תודימב ,תוטילב םע םירוויעל ןומיס ןבא     40.5.251
,ינורבח ןווגב 17961 ט"קמ ,מ"ס 6/02/02      

  7,245.00   207.00    35.00 )*( ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ר"מ   
      
וקה תיראנילה הרדסה תשעותמ ןבאב ףוציר     40.5.573
7/61/61-ו 7/61/42 , 7/61/8 תודימב,טקשה      
וא ןייטשרקא תרצות תשוחנ לייטקוק רמג מ"ס      

102,600.00   180.00   570.00 םיליבש -)*(ע"ש ר"מ   
      
8 לש טס מ"ס 7 יבוע תומר תשעותמ ןבא     40.5.634
תרצות םיילג םינפ ,ירבדמ לייטקוק ןווג ,םינבא      

  7,200.00   180.00    40.00 הבישי תוניפ -)*(ע"ש וא ןייטשרקא ר"מ   
      
ט"קמ 01/05/02 תודימב הבחר ןג ןבא     40.5.760
תרצות 05/01/02 ןוטב דוסי ללוכ .408166      

 99,000.00   180.00   550.00 .שוו ןוטס טינרג רמגב ע"ש וא ןייטשרקא רטמ   
      

 20,000.00   200.00   100.00 ףסונ דצ דוביע ללוכ ךא ל"נכ רטמ  40.5.765
      
תודימב הירסיק םגד תוינשוג תוגרדמ     40.5.930
וא ןייטשרקא תרצות ,ירכרוכ רמג 51/05/03      
ספ ללוכ ,ןוטב דוסיו היצקורטסנוק ללוכ ע"ש      

 10,500.00   420.00    25.00 )*( ןקתה יפל םיכנל הרהזא רטמ   
      
ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
, 1 +2 הנבמ רובע הייקשה יפיעס :הרעה      
הטמסו פ"צש      
      
.םירהוטמ ןיחלוק ימב עצובת היקשהה :הרעה      
ויהי הז תויומכ בתכב םיעיפומה םיפיעסה לכ      
עבצ .תואירבה דרשמ י"ע רשואמה גוסמ      
ויהי 'וכו םתבכרה ,םתסירפ תרוצ ,םירזיבאה      
אל ןלבקה .תואירבה דרשמ תויחנהל םאתהב      
תפסונ תיפסכ השירד םושב אובל לכוי      
,תואירבה דרשמ תויחנהו תושירד תובקעב      
'וכו הביבסה תוכיא דרשמ      
      
גרד מ"מ 09  רטוקב םימ ץחלל ןליתאלופ רוניצ     41.2.010
ידמצמב הנקתה ,הריפח ,הקפסא :ללוכ .01      

  2,500.00    50.00    50.00 .יוסיכו "םיסלפ" וא "ןואסלפ" רטמ   
      
:ללוכ .01 גרד מ"מ 05 רטוקב ןליתילופ רוניצ     41.2.020
וא "ןואסלפ" ידמצמב הנקתה ,הריפח ,הקפסא      

 18,000.00    22.50   800.00 .יוסיכו דבלב "םיסלפ" רטמ   
      
גרד מ"מ 04 רטוקב ןליתילופ רוניצ םלוא ,ל"נכ     41.2.030

  2,160.00    18.00   120.00 10 רטמ   
      

קובץ: שצפ קטן 9 מעודכן 18.   .../008 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/12/2017
דף מס':     008 9 עבור ןטק פ"צש

םידלי ינג פ"צש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
גרד מ"מ 23 רטוקב ןליתילופ רוניצ םלוא ,ל"נכ     41.2.040

 19,500.00    15.00 1,300.00 10 רטמ   
      
גרד מ"מ 52 רטוקב ןליתילופ רוניצ םלוא ,ל"נכ     41.2.050

  4,860.00    10.80   450.00 10 רטמ   
      
גרד מ"מ 61 רטוקב ןליתילופ רוניצ םלוא ,ל"נכ     41.2.060

    720.00     7.20   100.00 10 רטמ   
      
םימל רוניצ רובע "דבלב ריחמ תפסות"     41.2.070

    500.00    10.00    50.00 .01 גרד מ"מ 09 רטוקב םירהוטמ רטמ   
      
רוניצ רובע "דבלב ריחמ תפסות" םלוא ,ל"נכ     41.2.080

  4,000.00     5.00   800.00 01 גרד מ"מ 05 רטוקב םירהוטמ םימל רטמ   
      
רוניצ רובע "דבלב ריחמ תפסות" םלוא ,ל"נכ     41.2.090

    480.00     4.00   120.00 01 גרד מ"מ 04 רטוקב םירהוטמ םימל רטמ   
      
רוניצ רובע "דבלב ריחמ תפסות" םלוא ,ל"נכ     41.2.100
ללוכ( 01 גרד מ"מ 23 רטוקב םירהוטמ םימל      

  3,900.00     3.00 1,300.00 )םיזקנמ/םיקלחמ םיווק רטמ   
      
רוניצ רובע "דבלב ריחמ תפסות" םלוא ,ל"נכ     41.2.110

    900.00     2.00   450.00 01 גרד מ"מ 52 רטוקב םירהוטמ םימל רטמ   
      
רוניצ רובע "דבלב ריחמ תפסות" םלוא ,ל"נכ     41.2.120

    200.00     2.00   100.00 01 גרד מ"מ 61 רטוקב םירהוטמ םימל רטמ   
      
תסוומ ףוטפט  רוניצ - םיחיש  ףוטפט     41.2.130
תפטפט ללוכ מ"מ 61 רטוקב ילרגטניא      
.'מ 4.0 - 0.1 םיחוורמב ש/ל  0.2  הקיפסב      
םיווקל רוביח ,הבכרה ,רמוח תקפסא ללוכ      
םיבציימ ."ןואסלפ" ידמצמב םיזקנמו םיקלחמ      
ןיב לעפמ ותואמ היהי ףוטפטה לכ .רטמ 2 לכ      
וא "ןואסלפ 61M" ירבחמ ףוטפטה תוחולש      

 19,800.00     6.00 3,300.00 .ןש ירבחמו םיבכורב שמתשהל ןיא .ע"ש רטמ   
      
רוניצ רובע "דבלב ריחמ תפסות" םלוא ,ל"נכ     41.2.140
מ"מ 61 רטוקב ילרגטניא תסוומ ףוטפט      

  6,600.00     2.00 3,300.00 .םירהוטמ םימב שומישל םאתומה 'חי   
      
ףוטפט רוניצמ תעבט לקד/ - ץעל ףוטפט     41.2.150
תפטפט ללוכ .מ"מ 61 רטוקב תסוומ ילרגטניא      
ידמצמ .'מ 3.0 םיחוורמב ש/ל 2  הקיפסב      
51 - ץעל .ץעל םיבציימ 3 .ע"ש וא "ןואסלפ"      
תרוצב רוניצה .תופטפט 52 - לקדל ,תופטפט      
,תויליחתב שמתשהל ןיא .ץעה ביבס תעבט      
תחולש תנמטה ללוכ .םיבכורו ןש ירבחמ      

  3,150.00    45.00    70.00 .מ"ס 01 קמועב ףוטפטה 'חי   
      
      
      

קובץ: שצפ קטן 9 מעודכן 18.   .../009 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/12/2017
דף מס':     009 9 עבור ןטק פ"צש

םידלי ינג פ"צש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תעבט רובע "דבלב ריחמ תפסות" םלוא ,ל"נכ     41.2.160
םימב םישומישל תמאתומה ץעל ףוטפט      

    350.00     5.00    70.00 .םירהוטמ 'חי   
      
,ע"ש וא  "רטנה - הרטלוא I-02" החיג ריטממ     41.2.170
ירזבא ,הקפסא :ללוכ ,תינועבצ / הרוחש היפ      

  7,800.00   130.00    60.00 .הבכרהו רוביח 'חי   
      
ריטממ רובע "דבלב ריחמ תפסות" םלוא ,ל"נכ     41.2.180

  1,500.00    25.00    60.00 .ע"ש וא "רטנה - הרטלוא I-02" החיג 'חי   
      
- ROTATOR-PM החיג זתמ / ןוריטממ     41.2.190
:ללוכ רופא הסכמ RPM- 04 ףוגב  0001      

  1,600.00   100.00    16.00 .הבכרהו רוביח ירזבא ,הקפסא 'חי   
      
רובע "דבלב ריחמ תפסות" םלוא ,ל"נכ     41.2.200
- ROTATOR-PM החיג זתמ / ןוריטממ      

    320.00    20.00    16.00 RPM- 04 ףוגב  0001 'חי   
      
םאתומה ןוריטממ /ריטממל ינוציח רגנ לא     41.2.210
לווכ .ע"ש וא "רטנה" תרצות ריטממה גוסל      

    900.00    45.00    20.00 הניקת הלעפהל שורדה לכו הבכרה ,הקפסא 'חי   
      
םימ ץחלל ןליתילופ רוניצמ יושעה לוורש     41.2.220
,הריפח :ללוכ .01  גרד מ"מ 011 רטוקב      
תרזחה ,קודיה ,יוסיכ ,רוניצה תלחשה ,הבכרה      

 32,000.00    80.00   400.00 .ןומיסו ותומדקל בצמה רטמ   
      
רוביח ירזיבא :ללוכ .2" רטוקב תכרעמ שאר     41.2.230
61 גרד "ןואסלפ" ןליפורפלופ םיירלודומ      
לכ תא ללוכ ריחמה .מ"מ 05 - 36  םירטקב      
תכרעמ שאר תנקתהל תושורדה תודובעה      
תופסונה תודובעה לכו םימה רוקמל ורוביחו      
םאתומה .תכרעמה לש הניקת הלעפהל      

 12,000.00 12,000.00     1.00 םירהוטמ ןיחלוק ימב היקשהל 'חי   
      
:ללוכ 1" רטוקב תכרעמ שאר םלוא , ל"נכ     41.2.240
04 רטוקב רוביח ירזיבאו םיפוגמ ,םירזיבא      

  7,500.00 7,500.00     1.00 .מ"מ 'חי   
      
דעימע "טמוטליפ" יטמוטוא ןנסמ תדיחי     41.2.250
,קוחרמ הלעפהל דיאונולוס ללוכ   2" רטוקב      
2" ילוארדיה ףוגמ :ללוכ ,"הלע" המירז קספמ      
07-46RO טיילרוא ןוראב לכה "ביגש" זרב      
תיבח /זוקינל קיטסלפ לכימ ללוכ ,לקוס ללוכה      
הז טרפ עצבל שי .ףרוצמה טרפל םאתהב לכה      

 12,000.00 12,000.00     1.00 .חקפמהמ בתכב רושיא תלבק רחאל קר 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: שצפ קטן 9 מעודכן 18.   .../010 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/12/2017
דף מס':     010 9 עבור ןטק פ"צש

םידלי ינג פ"צש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
וא "2837 םגד טיילרוא" תכרעמ שארל ןורא     41.2.260
תיכוכז יביס לש הפישח יא ללוכ .תוכיא הווש      
,הקפסא ,קבח תעבט :ללוכ םינש 01 -ל      

  7,500.00 7,500.00     1.00 .טרפל םאתהב לוענמו לקוס ,הבכרה 'חי   
      
םגד טיילרוא" תכרעמ שארל ןורא םלוא ,ל"נכ     41.2.270

 10,000.00 5,000.00     2.00 .תוכיא הווש וא "2112 'חי   
      
21-ל ע"ש וא "הלורוטומ M-21" הצק תדיחי     41.2.280
ללוכ ריחמה ,רקבה תקפסא ללוכ .תולעפה      
,ע"ש וא רבנע הנגה ןורא לש הבכרהו הקפסא      
ירלולס תרושקת םאתמ ,תרושקת      
    MSG/SRPG, יאנש ,ןעטמ ,תנעטנ הללוס  
ןרציה י"ע הנקתה ללוכ הנגה תספוקב      
דומעל תורבחתה ללוכ .הנשל ותוירחאו      
תודובע .שורדה לכו םילבכ ,הריפח ,הרואת      
לבקל שי .ךמסומ יאלמשח י"ע ועצובי למשח      

 14,000.00 14,000.00     1.00 .בשחמה גוס לע הדובע ןימזממ רושיא 'חי   
      
ע"ש וא "הלורוטומ M" הצק תדיחי םלוא ,ל"נכ     41.2.290

 11,000.00 11,000.00     1.00 .תולעפה 8 -ל 'חי   
      
םאתומה ע"ש וא "דמרב" CD/CA דיאונולוס     41.2.300
לנפ לע הבכרה ,הקפסא ללוכ .בשחמה גוסל      
רוביחו הדיחיה ריחמב לולכה םידיאונולוס      

  6,300.00   350.00    18.00 .תכרעמה שארלו בשחמל 'חי   
      
ירזיבא ,םירזיבא :ללוכ )זוקינ( הפיטש טרפ     41.2.310
וא "רמוע" םגד הסכמו הנגה תכירב ,רוביח      

  4,500.00   450.00    10.00 .הבכרהו הקפסא ללוכ .ע"ש 'חי   
      
.2" רטוקב )תרזוח המירז ענומ( - ח"זמ טרפ     41.2.320
זגרא ,רוביח ירזיבא ,םידרוקר ,םיפוגמ 2 ללוכ      
.חוקיפה תויחנהל םאתהב תכתממ וא ןגסלפ      
תושורדה תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה      
הדימב( .רושיאו הקידב ללוכ ,ח"זמה תנקתהל      
אובל לכוי אל ןלבקה ,עצובי אל ףיעסהו      

  6,000.00 6,000.00     1.00 .)תויפסכ תושירדב 'חי   
      
.1" רטוקב )תרזוח המירז ענומ( - ח"זמ טרפ     41.2.330
זגרא ,רוביח ירזיבא ,םידרוקר ,םיפוגמ 2 ללוכ      
.חוקיפה תויחנהל םאתהב תכתממ וא ןגסלפ      
תושורדה תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה      
הדימב( .רושיאו הקידב ללוכ ,ח"זמה תנקתהל      
אובל לכוי אל ןלבקה ,עצובי אל ףיעסהו      

  4,000.00 4,000.00     1.00 .)תויפסכ תושירדב 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: שצפ קטן 9 מעודכן 18.   .../011 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/12/2017
דף מס':     011 9 עבור ןטק פ"צש

םידלי ינג פ"צש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  3.14 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
תסדנהל הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תוננג חמוצה      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     41.3.040
לכ ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
םילכב שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה      

 12,500.00     5.00 2,500.00 .'וכו םיינכמ ר"מ   
      
י"ע שרדנה ןזמ אשד ידברמ לש החנהו הקפסא     41.3.070
חקפמהמ רושיא לבקל שי .חקפמה /ןנכתמה      
םילופיטה לכ תא ללוכ ריחמה .אשדה רוקמ לע      
,עקרק יקיזמ תרבדה - הליתש םורט םישרדנה      
םישרדנה םילופיטה לכו טסופמוקל שאר ינשד      
םיסוסיר ,הליגעמב קודיה - הליתש רחאל      

 31,900.00    29.00 1,100.00 .הצרמה ינושידו ר"מ   
      

 18,600.00    12.00 1,550.00 3 לדוג  םיחמצ לש העיטנו הקפסא ר"מ  41.3.100
      

 24,000.00    24.00 1,000.00 4 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא 'חי  41.3.110
      

 28,350.00    70.00   405.00 . 6 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא 'חי  41.3.120
      
תודימב םיצעל תורוב תריפח תפסות      41.3.151

  6,800.00   100.00    68.00 )*( ןג תמדא יולימ ללוכ 5.1*5.1*1 'חי   
      

 12,750.00   375.00    34.00 .8 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא 'חי  41.3.180
      

  9,350.00   550.00    17.00 .לוצ 3 לדוגב ךא -9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא 'חי  41.3.190
      
םיצעל רוקמה תא חקפמה ינפב גיצהל שי      
,ולא םיצע תטילקל תוירחאו ,עטמ וא הלתשמ      
.דבעידב םיצע ולבקתי אל .רתאל םתעגה ינפל      
הבוגב תואטוחמ תוכומס שולש ללוכ ריחמה      
תטילקל תוירחא ללוכ ריחמה .תוחפל 'מ 5.2      
.תחא הנש ךשמל ולא םיצע      
      
05 לכיממ םינוש םילקד לש העיטנו הקפסא     41.3.230

  2,520.00   630.00     4.00 )ירצמ םוד( רטיל 'חי   
      
ירוס ןזמ רגוב יפוריא תיז תעיטנו הקפסא     41.3.250
ינפ לעמ מ"ס 03 דודמ מ"ס 03 עזג רטוק      

 24,750.00 2,750.00     9.00 עקרקה 'חי   
      
      

קובץ: שצפ קטן 9 מעודכן 18.   .../012 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/12/2017
דף מס':     012 9 עבור ןטק פ"צש

םידלי ינג פ"צש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םאתהב הניג םנוד  לש הקזחא ישדוח 21      41.3.271
םולשת ללוכ ,יללכה טרפמהו ןימזמה תויחנהל      

 19,282.50 7,713.00     2.50 .םימ רובע םנוד  
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     41.3.280

  5,000.00     2.00 2,500.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
      
הבוג ןדריה תעקבמ רמת לקד תעיטנו הקפסא     41.3.390
דע םישדוח 21 תוירחא ללוכ 'מ 4-5.2 עזג      

 19,400.00 4,850.00     4.00 הטילק 'חי   
      
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
0.24 ק ר פ  ת ת  0.24 ק ר פ  ת ת       
      
0.24 קרפ תת      
      
0.24 קרפ תת      
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
סוסיב ,הקפסא םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
)היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה .עקרקל ןוגיעו      
תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג לפוטמו      
.רונתב העובצו      
      
ה ב י ש י  ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  2.24 ק ר פ  ת ת       
      
ץעו םוינימולא 6111 ט"קמ ןדע םגד לספס     42.2.900
םחש תרצות די דעסמו תנעשמ םע ט"קמ      

 77,400.00 4,300.00    18.00 )*(ע"ש וא אכירא 'חי   
      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  4.24 ק ר פ  ת ת       
      
5903 ט"קמ ,רטיל 54 חפנ הגנ םגד ןותפשא     42.4.005
,ןבל טנמגיפ סיסב לע ילכירדא ןוטב רמג      

 10,500.00 1,500.00     7.00 )*( ע"ש וא אכירא םחש תרצות 'חי   
      
יולימל תורשפא םע םירק םימל הייזרב     42.4.030
םחש תרצות 0702 ט"קמ ןומרח םגד םיקובקב      
סיסב לע ילכירדא ןוטב רמג ,ע"ש וא  אכירא      
ןכו זוקינ תכירב ללוכ ריחמה .ןבל טנמגיפ      

 16,500.00 16,500.00     1.00 )*( הנקתהו הלבוה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: שצפ קטן 9 מעודכן 18.   .../013 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/12/2017
דף מס':     013 9 עבור ןטק פ"צש

םידלי ינג פ"צש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ק ח ש מ  י נ ק ת מ  5.24 ק ר פ  ת ת       
      
טפוס יילפ טראמס תוחיטב ימוג חטשמ     42.5.060
לצפתמ ביס טפוס אפלא יטתניס אשד הפוחמ      
המגודו םינווג ,ע"ש וא זוע אשד תרצות      
ןרצי תוארוהל םאתהב ,'רדא תריחבל      
מ"ס 4 יקנ םי לוח עצמ ללוכ .)*( םינקתמה      

192,000.00   320.00   600.00 .םומינימ ר"מ   
      
ןווגב ע"ש וא "טירבאק" תועירימ הללצה     42.5.070
.ותביבסו קחשמ ינקתמ רוזאל ,'רדא תריחבל      
VU טוחב הרופת VU תנגומ העיריה      
    DNOBTFOS. םינוולוגמ תכתמ ידומע ללוכ  
לכ םע .'רדא תריחבל ןווגב רונתב םיעובצו      

280,000.00   280.00 1,000.00 .תומלצמו הרואתל תונכהה ר"מ   
      
ללוכ .SS-054 ט"קמ לקשמ יוויש תיירטפ     42.5.080
תויבוק ידומע 8 ,היירטפ חטשמ ,יזכרמ דומע      
תכרעמו םינוש םירמוחמ תויבוק םע      
קחשמל עמשו הרואת תינורטקלא      

 78,900.00 78,900.00     1.00 'פמוק ע"ש וא עדמ ןג ABA תרצות .יביטקארטניא  
      
טלש ףוג ללוכ .NGIS-006  ט"קמ רבדמ טלש     42.5.090
.רוביד תכרעמו העונת יאלג םע יראלוס דומעו      

 32,780.00 32,780.00     1.00 'פמוק ע"ש וא עדמ ןג ABA תרצות  
      
ללוכ .RETSIWT-052 ט"קמ תלוברעמ ינפוא     42.5.100
םע יזכרמ ףוג ,םיעובק םיינפוא תוגוז השולש      
עדמ ןג ABA  תרצות .רבסה טלשו לוברע לזונ      

105,710.00 105,710.00     1.00 'פמוק ע"ש וא  
      
דומע ללוכ .HF-051 ט"קמ םיקחשב הסיט     42.5.110
השולש ,םיסוטמ םע תועורז 3 לעב יזכרמ      
.תוארמ ידומע ינשו ,םיעובק םיינפוא תוגוז      

118,690.00 118,690.00     1.00 'פמוק ע"ש וא עדמ ןג ABA תרצות  
      
דומע ללוכ .WM-002 ט"קמ חרי תציפק     42.5.120
4 ,הדימעל תיאצח םע סיסב תטלפ ,יזכרמ      
תכרעמ םע םיילאדנו יטנא םירותפכ      
רוביד ןקתמו בשומ םע לבכ ,תינורטקלא      
וא עדמ ןג ABA תרצות יביטקארטניא קחשמל      

 90,475.00 90,475.00     1.00 'פמוק ע"ש  
      
ללוכ .RGTP-005 ט"קמ סרוגתיפ ןוכילה     42.5.130
ןקתמו תידי ,דומע לע היוטנ הכילה תחלצ      
ןג ABA תרצות .יביטקארטניא קחשמל רוביד      

115,610.00 115,610.00     1.00 'פמוק ע"ש וא עדמ  
      
      
      
      
      

קובץ: שצפ קטן 9 מעודכן 18.   .../014 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/12/2017
דף מס':     014 9 עבור ןטק פ"צש

םידלי ינג פ"צש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.NUPS-003 ט"קמ שמשה תכרעמ תלסורק     42.5.140
ביבס שמש המדמה ירודכ הבישי ןקתמ ללוכ      
םיגציימה םירודכ ינש םע עורזו יזכרמ רוניצ      
.בוביסל םאתהב חריהו ץראה רודכ תעונת תא      

129,140.00 129,140.00     1.00 'פמוק ע"ש וא עדמ ןג ABA תרצות .הרואת ללוכ  
      
3 לעב לספס .BM-055 ט"קמ סויבומ לספס     42.5.150
2  םע רוזחימה למס תרוצב יונב םינוש םיהבג      
תרצות .תרגסמה לע עיסהל ןתינש םירודכ      

 32,780.00 32,780.00     1.00 'פמוק ABA ע"ש וא עדמ ןג  
      
דומע ללוכ .RTPCLH-001 ט"קמ רטפוקילה     42.5.160
תומדלו עינהל ןתינש סייט את םע יזכרמ      
וא עדמ ןג ABA תרצות. יפקיה הקעמו ,הסיט      

286,275.00 286,275.00     1.00 'פמוק ע"ש  
      
ט"קמ םיבולש םילכ דרו הלע     42.5.170
    WASEES-053. םלובו הדנדנ ישאר ףוג  
תמגדהל לזונ לכימ םע םיפתתשמ העבראל      
ןג ABA תרצות.רבסה טלשו םיבולש םילכ קוח      

 80,025.00 80,025.00     1.00 'פמוק ע"ש וא עדמ  
      
העברא ללוכ .CR-001 ט"קמ הקוריה הניפה     42.5.180
באוש ,תויחפ ךעומ ,דומע לע רוזחימ יחפ      
.תיביטקארטניא רוביד תדיחיו םיקובקב      

 51,425.00 51,425.00     1.00 'פמוק ע"ש וא עדמ ןג ABA תרצות  
      
5 ללוכ .KNRPS-008 ט"קמ  הרטממ יבוס     42.5.190
עמש תוכרעמ ילעב תובבותסמ תורטממ ידומע      
תוכרעמ ,םיעובק םיינפוא ינקתמ 5 ,תונגנמ      
וא עדמ ןג ABA תרצות םיירלוס םיאתו הרואת      

308,000.00 308,000.00     1.00 'פמוק ע"ש  
      
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
,םיפוציר ,ןוטב תוריק וא/ו יפצרמ קוריפ     51.1.052
ללוכ חטשב שרדנ וניאש טנמלא לכו ,תורדג      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .רשואמ םוקמל קוליסו יוניפ  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

3,083,097.50 םידלי ינג פ"צש כ"הס
קובץ: שצפ קטן 9 מעודכן 18.   .../015 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/12/2017
דף מס':     015 9 עבור ןטק פ"צש

למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
8 ק ר פ  35 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  1.35 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
תירושרש תרנצ      
      
ללוכ מ"מ 03 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ*     53.1.094
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

  1,050.00     7.00   150.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     53.1.095
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

  4,840.00     8.80   550.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
ללוכ מ"מ 08 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     53.1.100
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

  3,960.00    13.20   300.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     53.1.155
טרס ללוכ מ"מ 6.3 ןפוד יבוע מ"מ 011 רטוקב      
אמייק רב יעקרק לע ןומיסו ינקת ןומיס      
רבעמ רטמ 1 דע םילוורשה םויס תודוקנב      

    792.00    26.40    30.00 .שיבכה הצקל רטמ   
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     53.1.160
ללוכ, מ"מ 7.7 ןפוד יבוע "6" מ"מ 061 רטוקב      
י"ע תרנצה םויס תדוקנ לש תוטנדרואוק ןומיס      
לע ןומיסו ינקת ןומיס טרס ללוכ .ךמסומ דדומ      
דע םילוורשה םויס תודוקנב אמייק רב יעקרק      
םוחת ךותב וא שיבכה הצקל רבעמ רטמ 1      

  2,684.00    53.68    50.00 .הכרדמה רטמ   
      
קמועב מ"ס 08 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     53.1.215

  4,614.72 1,153.68     4.00 'פמוק .984  י"ת יפל 521B הסכמ ללוכ ,מ"ס 001  
      
יולימו תוריפח      
      

קובץ: שצפ קטן 9 מעודכן 18.   .../016 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/12/2017
דף מס':     016 9 עבור ןטק פ"צש

למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ ריחמה      
,המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה      
.רוניצ ללוכ אל      
      
.51080,41080 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
      
ןיגב תרשואמ הדבעמל םולשת תוברל - יולימ      
.תוקידב עוציב      
      
תורוניצל וא\ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     53.1.325
יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקת      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפחו יולימ ,לוח      
09 דע קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו      

 14,520.00    44.00   330.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס רטמ   
      
מ"ס 06-04 בחורב ליבש\הכרדמ תחיתפ     53.1.375
תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 051 דע קמועבו      
יפל עצמה תובכשב הלעתה יולימו הביצח ללוכ      
תרזחהו ליבש/הכרדמה ןוקית ,חקפמה תויחנה      

    712.80    71.28    10.00 .טלפסא וא ףוציר ללוכ ותומדקל בצמה רטמ   
      
ןוטבמ קוצי 'מ 5-4 הבוגב הרואת דומעל דוסי     53.1.440
תקראה ללוכ .מ"ס 08/06/06 תודימב 03 - ב      
ילוורשו מ"ס 56 ךרואב 4/3" דוסי יגרב ,דוסי      

  5,856.40   532.40    11.00 'פמוק .רבעמ  
      
2.8 ק ר פ  2.35 ק ר פ  ת ת       
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     53.2.150

 18,546.88 1,686.08    11.00 'פמוק .רטמ 5.4  הבוגב 5" רטוק דיחא  
      
העיבצ      
      
תועורז/ הרואתה ידומע לש רונתב העיבצ      
ןווגב 'מ__ דע הבוגב דומעל תנבלוגמ הדלפמ      
    LAR תעיבצ לש לקופא טרפמ תמגודכ  
העיצב ,תנבלוגמ הדלפ לע רוהט רטסאילופ      
תנוולוגמ הדלפ לע העיבצל ילארשי ,ןקת יפל      
לע בתכב םינש 5 ל תוירחא תלבק תוברל      
העיבצה      
      

  3,223.44   293.04    11.00 'פמוק . 'מ 5 דע הבוגב דומע לש העיבצ 53.2.515
      
3.8 ק ר פ  3.35 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
      
      
      

קובץ: שצפ קטן 9 מעודכן 18.   .../017 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/12/2017
דף מס':     017 9 עבור ןטק פ"צש

למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת  80  למשח      
.הז      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמ הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
ץוח תרואתל םיסנפ      
      
תגרד   .---.םגד ..--- תרצות ץוח תרואתל סנפ     53.3.035
GNITHGIL לבכ ללוכ  66PI תילמינימ הנגה      
    YX2N 5.1X5 םיעבצב חוכ ידיג 3 ללוכ ר"ממ  
רוביח ,רופא עבצב דוקיפ ידיג ינשו םיינקת      
םישורדה םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ      
ללוכ ,סנפה ףוגב םינקתומ, הניקת הלעפהל      

'פמוק                           .סנפב תרושקת יקדהמ  
      
תרצותמ XAM YTIC םגד דל  ת"ג     53.3.056
    INIDNARAC )רשואמ ע"וש וא )הכרא ןאובי  
םאתמ/עורז ללוכ ,למשחה ןנכתמו הייריעה י"ע      
תקופת דל תורונ ,66PI, 80-KI , תילניגרוא      
am053 רביירד , K000,3 ןמול 0055 סנפה      
GNITHGIL YX2N לבכ ,ILAD תרושקת םע      
    5.1X5 סנפב תרושקת יקדהמו סנפל שגמהמ,  

 60,000.00 5,000.00    12.00 .םינש 01 תוירחא 'חי   
      
, DEL -הרואת דומעמ ןקתומ הפצה ת"ג     53.3.058
ללוכ הבחר המולאב ןיוולק 0003, ןמול 0007      
דומעמ הנקתהל הרצק עורז ללוכ ,רווניס ןגמ      
רשואמ ע"וש וא שעג דל-רטיפוי םגד הרואת      
.למשחה ןנכתמו הייריעה ,ןוכישה דרשמ י"ע      
.םינש 01 תוירחא  . 5.2X3 הנזה לבכ ללוכ      

 30,000.00 2,500.00    12.00 .הללצה דומעל תרבוחמ קבח עורז ללוכ 'חי   
      
םגד INIZZUGI תרצות הרואת ףוג     53.3.060
    YDOOW-IXAM, 0007 ןמול, K0003  

 39,000.00 3,900.00    10.00 .ןוויכ קרפ םע עורז ללוכ .הבחר המולאב 'חי   
      
      
      
      

קובץ: שצפ קטן 9 מעודכן 18.   .../018 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/12/2017
דף מס':     018 9 עבור ןטק פ"צש

למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
orpi םגד INIZZUGI תרצות הרואת ףוג     53.3.062
    31XB  ,70KI , 66 הנגה תגרדPI קרפ ללוכ  
הבחר המולא  / v032  ,הנקתהל ןוויכ      

 28,000.00 2,800.00    10.00 .ml0062 / w61 , K0003/  84 'חי   
      
םישגמ      
      
הבכו  ךילומ יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     53.3.150
ז"מ ללוכ היזורוקו םילקמיכ שאל  דימע  וילאמ      
םע א"ק 01 'א 6 יבטוק וד םייטמוטוא יצח      
תורונ 1 ל דעוימ)דחא לודומ לעב(  ספא קותינ      
י"ת  יפל  םיעבצב  םיקדהמ טוו 07 - 004 לש      
.ספ לע םינקתומ ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ      

  1,436.16   239.36     6.00 'פמוק יטווחמו  
      
וד יטמוטוא יצח ז"מ ללוכ ל"נכ םירזיבא שגמ     53.3.155
- 2 ל ,ספא קותינ םע א"ק 01 'א 01 יבטוק      

  1,207.36   301.84     4.00 'פמוק .טלפמוק - טוו 07 - 004 לש תורונ  
      
וד , יטמוטוא יצח ז"מ ללוכ ל"נכ םירזיבא שגמ     53.3.160
3 - ל, ספא קותינ םע א"ק 01  'א 01 יבטוק      

    354.64   354.64     1.00 'פמוק .טלפמוק טוו 07 - 004 לש  תורונ  
      
תשוחנ םילבכ      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N לחשומ -----*--- ךתחב  
אל ריחמה הייזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      
תווצקב םייתסי לבכה רוניצ ללוכ      
קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמתלצפמב      
      
ליגר  ר"ממ 4X3 ךתחב ל"נכ יעקרק תת לבכ     53.3.175

  3,960.00     8.80   450.00 .ל"נכ YX2N גוסמ )EPLX( שימג וא רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     53.3.210
    )EPLX(  גוסמ  YX2N01 ךתחבX5 ר"ממ  

  9,504.00    31.68   300.00 .ל"נכ רטמ   
      
)EPLX( סופיט יעקרק תת יטסלופמרט לבכ     53.3.270
    YX2N וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
אל ריחמה ר"ממ 5.2X3 ךתחב לבכ .הייזכרמל      

    915.20     7.04   130.00 רוניצ ללוכ רטמ   
      
ןוטבמ דוסי ללוכ רואמל רפמא 36X3  היזכרמ     53.3.395
.ח"חל דרפנ את םע ןיירושמ רטסאילופ ןוראו      

 22,188.32 22,188.32     1.00 'פמוק ל"נכ ,ילמשחה דויצה לכ ללוכ  
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     53.3.485
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

  5,500.00    22.00   250.00 .לוורש ללוכ םידומעל הרידח רטמ   
      
      

קובץ: שצפ קטן 9 מעודכן 18.   .../019 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/12/2017
דף מס':     019 9 עבור ןטק פ"צש

למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רטוקב ןוטב תחוש תללוכה הקראה תדורטקלא     53.3.510
521B ןוטיבמ הסכימ םע 06 קמועב מ"ס 04      
רטוקב ןוולוגמ הדלפ טומ תוברל .984 י"ת יפל      
05 תשוחנ ךילומו  ,רטמ 3  קמועב מ"מ 91      
ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחל תשוחנ ר"ממ      
ךילומה( .תיליע תשרב הקראה וא ספא ליית      

  3,995.20   799.04     5.00 'פמוק רוביחב רוחש CVP הטעמ םע  
      
ידומעב  דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     53.3.595
רשאו העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ      
תיננגה המדאה ינפ לעמ מ"ס 01 טלוב םסיסב      
תויחנה יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה .      
דומעה  עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא      
ללוכ דוסיה יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה      

  2,342.56   212.96    11.00 'פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג  
      
ךרד לבכה תרדחה ללוכ םייק דומעל תורבחתה     53.3.625
הריפח תוברל םירזיבאה אתל  דעו  דוסיה      
מ"מ  08  ףסונ ירושרש לוורש תסנכה הביצח      
ת"מאמתפסותו ןוטב ינוקיתו םייק דוסיב רטוק      
לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזפ תלת      
חטשב םידרוי תופעתסהבו  הדימ( רתוי ןטקה      

    443.52   443.52     1.00 'פמוק .) לבכה ךתח  
      
בותכ ח"וד תאצוה ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     53.3.665
ןתמו למשחה קוחב ותדימעו ןקתמה רושיא לע      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .חתמ תסנכהל רתיה  
      
7.8 ק ר פ  7.35 ק ר פ  ת ת       
      
תרבח לש תשר רליפל הרוקמ ןוטבמ תחמוג     53.7.200
הבוג מ"ס 061 םינפ בחור : תודימב למשח      
05 קמוע מ"ס 522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ      

  1,686.08 1,686.08     1.00 'פמוק .סוליפו סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס  
      
8.8 ק ר פ  8.35 ק ר פ  ת ת       
      
םיישאר םיריצ -קזבל תרושקת תודובע      
לש םיטרדנטס יפל תיפצת ללוכ םיינשמו      
תויתשת יוניבל קזב טרפמ האר קזב תרבח      
טרפמ ןכו 1801 דע 0701 םיקרפ תרושקתו      
.תידרשמ ןיבה הדעוה לש 80      
      
,הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
.תוירחאו הלעפה      
      
לש תויחנהו םיטרדנטס יפל עצובת הדובעה      
.קזב תרבח      
      
      
      

קובץ: שצפ קטן 9 מעודכן 18.   .../020 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/12/2017
דף מס':     020 9 עבור ןטק פ"צש

למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םואתה ,יחרכה עוציב לע קזב לש רישי חוקפ      
ימי ןיגב םולשת תוברל ןלבקה תוירחאב      
.הדיחי יריחמב לולכ שרדי םא חוקפה      
      
וניאו  יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
.קזב לש ינכטה טרפמב ןייוצמהמ ערוג      
      
הריפח םושרש הז זרכמב םוקמ לכב      
םיידיב וא םילכב הביצח וא/הריפח התועמשמ      
וא הביצח ןיגב תיפסכ תפסות םולשת אלו      
.םיידי תריפח      
      
ןליתאילופ תרנצ תחנהל הלעת תריפח     53.8.085
.ע.ק.י  גוסמ  מ"מ 05,04 57,36 םירטקב      
תרנצ  לש בוליש וא ,הכישמ טוח ללוכ 5.31      
4 דע חנות תרנצה ,םינומט םיליבכו  ןליתאלופ      
ס"מ לש הלבגה אלל תחא הבכשב םינק      
לוח דופיר ללוכ מ"ס 001  דע קמועב תובכשה      

  5,808.00    38.72   150.00 .ןומיס  טרס  תוברל  לוח יוסיכו רטמ   
      
רטוקב  5.31  .ע.ק.י  גוסמ  ןליתאילופ  רוניצ     53.8.165
ןליפורפילופמ הכישמ   טוח  םע  מ"מ 36      
םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ 8 רטוקב      
טרדנטסתבג ורטסלפ וא  טסלפ רצמ תרצות      
עוציב טרפ יפל לכה הנכומ הלעתב חנומ קזב      
    ....T. 2701 קרפ קזב לש דחוימ ינכט טרפמו.  

  3,168.00    10.56   300.00 םוטיאה ירמוח לכ ללוכ רטמ   
      
ת ו מ ל צ מ  9.8 ק ר פ  9.35 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתהל PI תמלצמ תכרעמ תבכרהו הקפסא     53.9.010
דומע יבג לעI-F2562DC2-SD םגדמ חטשב      
הקפסא ללוכ ,'מ 8 הבוגב המלצמל ינוק      
עורז ללוכ 'מ 8 ינקת ינוק דומע תנקתהו      
תונכה ללוכ ינקת דומעל דוסי ללוכו תומלצמל      
רושיאל ףופכו תרושקתו למשח תקפסאל      

 40,000.00 20,000.00     2.00 'פמוק תליא תייריע  
      
יפל שרדנה דויצה לכ ללוכ תומלצמ רליפ ןורא     53.9.020

 10,000.00 10,000.00     1.00 .טרפמה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

331,309.28 למשח כ"הס
קובץ: שצפ קטן 9 מעודכן 18.   .../021 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 

21/12/2017 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     021 9 עבור ןטק פ"צש

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

פ"צש תויתשתו הטמס ,תוכרדמ 10 הנבמ    
   

                108,500.00 רפע תודובע 10 קרפ   
   

                 50,000.00 תויתשת תודובע 40 קרפ   
   

                 47,640.00 תורגסמ 60 קרפ   
   

                969,457.00 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                 11,642.60 הייקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

                 16,900.00 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                 10,000.00 חותיפו םישיבכ 15 קרפ   
   

                670,000.00 מ"צב 25 קרפ   
   

 1,884,139.60 פ"צש תויתשתו הטמס ,תוכרדמ 10 כ"הס               
   
םידלי ינג פ"צש 20 הנבמ    
   

                 67,600.00 תורגסמ 60 קרפ   
   

                561,545.00 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                441,742.50 הייקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

              2,006,210.00 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                  6,000.00 חותיפו םישיבכ 15 קרפ   
   

 3,083,097.50 םידלי ינג פ"צש 20 כ"הס               
   
למשח 80 הנבמ    
   

                331,309.28 8 קרפ 35 קרפ   
   

   331,309.28 למשח 80 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: שצפ קטן 9 מעודכן 18.   .../022 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/12/2017
דף מס':     022 9 עבור ןטק פ"צש

  
הנבמ ךס  

 1,884,139.60 פ"צש תויתשתו הטמס ,תוכרדמ 10 הנבמ  
  

 3,083,097.50 םידלי ינג פ"צש 20 הנבמ  
  

   331,309.28 למשח 80 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
 5,298,546.38 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: שצפ קטן 9 מעודכן 18. 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


