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4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'ד ךמסמ
הז הזוח/זרכממ דרפנ יתלב קלח הווהמה

 

20/03/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     002 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

ןדע ןוינח 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ע ה  00 ק ר פ       
      
רמאנל תופופכ הז הזוח/זרכמב תודובעה לכ      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.דחוימה ינכטה טרפמב וא ףיעסב תרחא      
      
ןיב ללוכו הדיחיה יריחמב לולכ רתאה רודיג      
ותעדל רשא חקפמה תויחנה לכ עוציב רתיה      
.רתאב תוחיטבה לע הרימשל םיצוחנ      
      
וא/ו תועט וא/ו הנבה יא לכב יכ תאזב רהבומ      
,םיפיעסה שוריפ וא/ו המאתה יא וא/ו היטס      
.תטלחומו תיפוס היהת ותעדו חקפמה עירכי      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תורעה 00 כ"הס          

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ה ב י צ ח  ו א /ו  ה ר י פ ח  03.10 ק ר פ  ת ת       
      
םיגוסמ( אבומ יולימ תוברל תודובעה לכ יריחמ      
רקובמ קודיהו רוזיפ ,הלבוה םג םיללוכ )םינוש      
.עקרקה ץעוי תויחנה יפל      
      
םיללוכ הז זרכמבש הדיחיה יריחמ יכ שגדומ      
םוקמל תלוספו רפע יפדוע יוניפ םג רתיה ןיב      
םולשת תוברל ,תויושרה י"ע רשואמ ךפש      
.הז ךרוצל תושרדנה תורגאו יוניפה ירתאל      
תא קיחרהל ןלבקל תורוהל יאשר חקפמה      
ןלבקה תא בייחלו רוזחימ רתאל תלוספה      
לולכ ל"נהו השענ רבדה ןכאש תודועת גיצהל      
.הדיחיה יריחמב      
      
,שרדיש םוקמ לכב הביצח/הריפח ינוקית     01.30.0010
יפל הביצח/הריפח יעופיש עוציב תוברל      
רתיה ןיב ללוכ ריחמה .עקרקה ץעוי תויחנה      

                    1.00 'פמוק .הריפח ינפ רושיי  
      
,דוסי תורוק ,תורבודל הביצח וא/ו הריפח     01.30.0030

                  145.00 'דכו  זוקינ תורוב ,תוילעמ ,תואסנולכ ישאר ק"מ   
      
רורחש תולעתל הביצח וא/ו הריפח ינוקית     01.30.0050

                   70.00 ןוינחה תפצרל תחתמ ןשע ק"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( הביצח וא/ו הריפח 03.10 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10 כ"הס          
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003/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     003 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

ןדע ןוינח 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
י ש א ר  ,ד ו ס י  ת ו ר ו ק  14.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר ב ו ד ו  ת ו א ס נ ו ל כ       
      
תוינבתב ויהי ןוטבה תקיצי תודובע לכ :הרעה      
יולג ןוטב תלבקל היצגירגס אללו תורדוסמ וגט      
.טרפמ יפל      
      
רתאה ילושב 03-ב ןוטב תואסנולכ ישאר     02.41.0001
תחתמ ןופידה ריקל דומצב )הפצרה ףקיהב(      
דע םידדמנ סנולכה ישאר .ףקיהב תוריקל      

                   50.00 .הפצרה תיתחת ק"מ   
      
.תונוש תודימב 03-ב ןוטב תואסנולכ ישאר     02.41.0002
סנולכה ישאר .תוריקלו םידומעל תחתמ      

                   52.00 .הפצרה תיתחת דע םידדמנ ק"מ   
      
תחתמ ,תונוש תודימב 03-ב ןוטב הרבוד     02.41.0003
.הפצרה תיתחת דע תודדמנ תורבודה .םיריפל      
תוילעמל םיעקש עוציב ,רתיה ןיב ללוכ ריחמה      

                   65.00 .זוקינ תורובו ק"מ   
      
לע ,הפצרה םע תוקוצי 03-ב ןוטב דוסי תורוק     02.41.0020
דדמנ  עצמה( עקרקה  לע  וא עצמ יבג      

                    5.00 .מ"ס 04 דע תיתחתב תורוקה בחור  .)דרפנב ק"מ   
      
הפצרל תחתמ תורובק 03-ב ןוטב תולעת     02.41.0050
,הפצר תללוכ הקיציה .)5B ןלהל( 4B סלפמב      
יבג לע ,תינכת יפ לע םייבועב הרקתו תוריק      
)דרפנב דדמנ  עצמה( עקרקה  לע  וא עצמ      
גולונכט םע ומאותי ,םוטיאל םיפסומ תוברל      
,בוצחה עלסה דגנכ תוריקה תקיצי . ןוטב      

                  160.00 .תונספת יבג לע הקיציה ק"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תורבודו תואסנולכ ישאר ,דוסי תורוק 14.20 כ"הס          

      
ן ו ט ב  ת ו ר י ק  16.20 ק ר פ  ת ת       
      
תוינבתב ויהי ןוטבה תקיצי תודובע לכ :הרעה      
יולג ןוטב תלבקל היצגירגס אללו תורדוסמ וגט      
.טרפמ יפל      
      
תוינבתב ,מ"ס 02 יבועב 04-ב ןוטב תוריק     02.61.0010
ירדחב ,הדיחא תוירושימ תלבקל תורדוסמ      
ידיצבו ךותב תונוכמ ירדח ,םיינוציח תוגרדמ      

                  147.00 .םיריפ ק"מ   
      
תוינבתב ,מ"ס 52 יבועב 04-ב ןוטב תוריק     02.61.0020
ירדחב ,הדיחא תוירושימ תלבקל תורדוסמ      
ידיצבו ךותב תונוכמ ירדח ,םיינוציח תוגרדמ      

                  230.00 .םיריפ ק"מ   

16.20.10 קרפ תתב הרבעהל        
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004/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     004 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

ןדע ןוינח 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
תוינבתב ,מ"ס 03 יבועב 04-ב ןוטב תוריק     02.61.0200
ירדחב ,הדיחא תוירושימ תלבקל תורדוסמ      
ידיצבו ךותב תונוכמ ירדח ,םיינוציח תוגרדמ      

                  360.00 .םיריפ ק"מ   
      
מ"ס 03 יבועב 04-ב ןוטב םייפקיה תוריק     02.61.0201

                  900.00 .הדיחא תוירושימ תלבקל תורדוסמ תוינבתב ק"מ   
      
53 יבועב ,םיניערגב ל"נכ 04-ב ןוטב תוריק     02.61.0202

                  490.00 מ"ס ק"מ   
      
תוינבתב ,מ"ס 54-04 יבועב 04-ב ןוטב תוריק     02.61.0220
ירדחב ,הדיחא תוירושימ תלבקל תורדוסמ      

                   80.00 .םיריפ ידיצבו תונוכמ ירדח ,םיינוציח תוגרדמ ק"מ   
      
מ"ס 06 יבועב  04-ב - 2J 4J 9J  ןוטב תוריק     02.61.0300

                  220.00 תולגועמ תוניפ ללוכ ,מ"ס 03 יבועב ק"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטב תוריק 16.20 כ"הס          

      
ם י ד ו מ ע  56.20 ק ר פ  ת ת       
      
םיכרואב ןוטבמ םיכמס םג  יכ ןלהל רהבומ      
תומוקב 06-ב ןוטב ידומעכ םירדגומ םינוש      
םייבועב  .תוסירפבו תוינכתב םינייוצמו ןוינחה      
תוניפ ללוכ ,םינוש םיכרואבו םינתשמ      
ןוטב תלבקל תורדוסמ תוינבתב ,תולגועמ      
.קלח      
      
םידומעל תוידועיי תושעותמ תוינבתמ םידומע      
.טרפמ יפל יולג ןוטב תלבקל וגט תוינבת וא      
      
םינוש םיכתחב 06-ב ןוינחב ןוטב ידומע     02.65.1000

                  145.00 .קלח ןוטב תלבקל תורדוסמ תוינבתב ק"מ   
      
םע םינוש םיכתחב 06-ב ןוינחב ןוטב ידומע     02.65.1010
תלבקל תורדוסמ תוינבתב ,תולגועמ תוניפ      

                  360.00 .קלח ןוטב ק"מ   
      
תוינבתב ,06-ב ןוינחב םילוגע ןוטב ידומע     02.65.1020

                    5.00 .קלח ןוטב תלבקל תורדוסמ ק"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( םידומע 56.20 כ"הס          

      
ת ו נ ו ת ח ת  ת ו ר ו ק  17.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןוטב תלבקל תושעותמ וגט תוינבתמ  תורוק      
טרפמ יפל יולג      
      
      

17.20.10 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
005/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     005 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

ןדע ןוינח 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
הבוג .06-ב ןוטב תויולת תונותחת תורוק     02.71.0010

                    7.00 הרקתה תיתחתל דע  דדמנ  הרוקה ק"מ   
      
הרוקה הבוג .06-ב ןוטב תויולת תונוילע תורוק     02.71.0015

                   12.00 הרקתה תיתחתל דע  דדמנ ק"מ   
      
תודימב םיסלפמ ישרפה ןיב 06-ב ןוטב תורוק     02.71.0020

                   10.00 .תונוש ק"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תונותחת תורוק 17.20 כ"הס          

      
א ל מ  ן ו ט ב  ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  18.20 ק ר פ  ת ת       
      
רתיה ןיב םיללוכ הז קרפב הדיחיה יריחמ      
ע"וש וא "ורקא" גוסמ םישדח םימוגיפ עוציב      
עוציבו ןונכת םג ללוכ ריחמה .'מ 8 הבוגל דע      
םימוגיפל החמומ ןנכתמ סדנהמ י"ע םימוגיפה      
םימוגיפ ןונכתב ןויסנו עדי לעב ,ןלבקה םעטמ      
.םידחוימ      
      
עוציב םג הדיחיה יריחמב ללכנ יכ רהבומ      
ןמז קרפ לכלו םוקמ לכב םימוגיפו תוכימת      
תוברל ,רוטקורטסנוקה תויחנה יפל שרדייש      
ךרוצל תוחפל תומוק 2ב םימוגיפ תראשה      
תראשה וא/ו הקיציה תעב םיסמועה רוזיפ      
.תחנומה הפצרה סלפמ דע םימוגיפ תכראהו      
      
מ"ס 04 יבוע 04-ב ןוטב תוגג וא תורקת     02.81.0012
תויחנה יפל תורודס וגט תוינבתב ,1B סלפמב      

                1,780.00 .טרפמ יפל יולג ןוטב תלבקל לכירדאה ר"מ   
      
,B3  םיסלפמב עופישבו יקפוא ןוטב תורקת     02.81.0015
    M2B, B2 ,1B 53 יבוע 04-ב ןוטב .ןוינחב  
תויחנה יפל תורודס וגט תוינבתב מ"ס      

                7,180.00 .טרפמ יפל יולג ןוטב תלבקל לכירדאה ר"מ   
      

                6,000.00 רטפוקילהב ןוטב תקלחה רובע תפסות ר"מ  02.81.0020

)זוכיר ףדל הרבעהל( אלמ ןוטב תוגגו תורקת 18.20 כ"הס          

      
י ש ל ו ש מ ו  ם י ח ט ש מ  29.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ר ד מ       
      
םיימינפ ןוינח תוגרדמב םייניב יחטשמ     02.92.0030
מ"ס 53 דע יבועב 03-ב ןוטב ,םיינוציחו      
וגט תוינבת תוגרדמה תיתחת .תוגרדמ ירדחב      
יולג ןוטב תלבקל לכירדאה תויחנה יפל תורודס      

                  220.00 טרפמ יפל ר"מ   
      
      

29.20.10 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
006/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     006 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

ןדע ןוינח 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
םיימינפ ןוינחב תוגרדמל םיעפושמ םיחטשמ     02.92.0070
מ"ס 02 דע יבועב 03-ב ןוטב ,םיינוציחו      
יפל תורודס וגט תוינבתמ תוגרדמה תיתחת      

                  115.00 טרפמ יפל יולג ןוטב תלבקל לכירדאה תויחנה ר"מ   
      
,םיינוציח םיימינפ ןוינח תוגרדמל ןוטב ישלושמ     02.92.0100
יפל הקלחה יספ ללוכ ,קלח ןוטב רמגב 03-ב      
תוינכת יפל הגרדמה ךתח .לכירדאה תויחנה      

                  340.00 .היצקורטסנוקו תילכירדא רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תוגרדמ ישלושמו םיחטשמ 29.20 כ"הס          

      
ן ו י ז  ת ד ל פ  99.20 ק ר פ  ת ת       
      
לעמ םירטק רתיה ןיב ללוכ ןויזה תדלפ ריחמ      
21 לעמ םג םייטרדנטס אל םיכרואו מ"מ 52      
היצקורטסנוקה תוינכתו יטרפ יפל םיפופיכ ,'מ      
הדלפה יריחמ יכ שדגומ .שרדיש םוקמ לכב      
ןויזה תוטומ תרישק םג םיללוכ הז קרפבש      
תוברל תינכת יפל םוקימבו הבוגב םעוביקו      
עופישב תורקתב תחנומה ןויז תדלפ      
.העסמה תלריפסבו      
      
םירטקה לכב םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.99.0010
.דבלב הכרעה .ןוינחב ןוטבה ןויזל םיכרואהו      
ןלבקה ךורעיש לזרב תומישר יפל הדידמה      

                1,100.00 .דבלב חקפמה רושיאבו ןוט   

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןויז תדלפ 99.20 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          

      
ת ו ר ק ת ב  ה כ י ר ד  30 ק ר פ       
      
ת ו ר ק ת ב  ה כ י ר ד  30.30 ק ר פ  ת ת       
      
ךרוא .ןוינח - תורוק ,תורקת ,תוגגב הכירד     03.03.0020
ללוכ ריחמה .תוינכתב ןמוסמכ םילבכה םוקימו      
הכירד ילבכ לש אלמו םלשומ עוציב רתיה ןיב      
    DEDNOBNU םינגוע ,םירזיבאה לכ תוברל,  
םמואת ,POHS SGNIWARD תוינכת תכירע      
הכירדה ילבכ .דלשה ןנכתמ ידי לע םרושיאו      
יכ ןלהל רהבומ .ןוט 06 דע לש תורש יסמועל      
תוינכתב םינמוסמה הכירדה ילבכ      
.דבלב יטמיכס ןומיס ןניה היצקורטסנוקה      
POHS SGNIWARDה תוינכת יפל עוציבה      

                1,700.00 .דבלב דלשה ןנכתמ ידי לע עוציבל תורשואמה רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תורקתב הכירד 30.30 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( תורקתב הכירד 30 כ"הס          

      
      

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
007/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     007 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

ןדע ןוינח 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א ה  ק ר פ  50 ק ר פ       
      
0.5 ק ר פ  ת ת  00.50 ק ר פ  ת ת       
      
תוכירצ ןלהל תואבומה םוטיאה תודובע לכ      
תואנ עוציבל תושורדה תונכהה לכ תא לולכל      
,םיקדסב לופיט ןוגכ ,םוטיאה תודובע לש      
.'וכו ,תיתשתה תנכה      
      
הקיטקרפה בטימ יפל הנעצובת תונכהה      
,ןלהל םיפיעסב שרדנל םאתהב ,הבוטה      
.חקפמה תויחנהל םאתהבו טרפמב      
      
תא םייפיצפסה םיפיעסב תודובעה תוללוכ ןכ      
רזעה ירמוח לכו םירמוחה לכ תקפסא      
תקיטקרפל םאתהב םישרדנה  םיטרופמה      
,)"רמיירפ"( דוסי תוחירמ ןוגכ ,התואנ הדובע      
וטרופ רשא םירמוחו תודובע דבלמ ,תאזו      
ןלהל תויומכה בתכב םידרפנ םיפיעסב      
.הנודנה הדובעל תודעוימו      
      
יטרפבו טרפמב םינייוצמה םירמוחה לכ דיל      
הווש וא" :אורקל שי ,תויומכה בתכבו םוטיאה      
קר ךרע יווש םירמוחב שמתשהל ןתינ ."ךרע      
יכ ,שגדו .םוטיאה ץעוי לש בתכב רושיא רחאל      
םא אלא ,ריחמ תפסות אלל ויהי תופולחה      
.חקפמה רושיאבו ,שארמ תרחא םכוס      
      
תוקידבה תולע תא םג תוללוכ תודובעה תויולע      
)הרטמה ,הפצה ןוגכ( תושרדנה תולבוקמה      
תללוכ הדובעה .דרפנב ןרובע םלושי אלו      
תללוכ הדובעה .שרדנש ןכיהו םא ,םוגיפ      
רחאלו ינפל ח"ודב הוולמ ,םוליצב דועית      
עונישה ירזיבא לכ תא תללוכ הדובעה .ןוקיתה      
.תוחיטבהו      
      
ךא ,דבלב תויביטקידניא ןה תומושרה תויומכה      
ועצובי EDAM SA םיטוטרשו תויפוס תודידמ      
.חקפמה י"ע הנרשואתו ןלבקה י"ע      
      
תויומכה תא לידגהל וא ןיטקהל יאשר ןימזמה      
.ויניע תואר יפל םימלש םיפיעס לטבלו עוציבל      
      
רשא חקפמה י"ע רשוא ןעוציבש תודובע      
ןרובע םלושי ,תוגירח ויהי ,ץעויה לש ותעדל      
טרופמ םיריחמ חותינ יפל ,דרפנב ןלבקל      
.םכסה יפל לכה ,ינלבק חוור תפסותב ,קמונמו      
      
      
      
      

00.50.10 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
008/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     008 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

ןדע ןוינח 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
םינש 8 לש הפוקתל יארחא היהי ןלבקה      
ללוכ ,םוטיאה תוכרעמ לש ןדוקפתו ןתומלשל      
וא( עצבי רשא ךרדמה וא/ו הנגהה תובכש      
שרדית םוטיאה ירמוח רובע .)ןעוציב לע חקפי      
דוקפתל תוחפל םינש 01 לש קפס תוירחא      
.םוטיאה ירמוח      
      
םימי עובש ךות אובל בייחתמ ןלבקה      
דעומב ןקתל אובי אל םא .ןקתלו האירקהמ      
םגפה תא ןקתל יאכז ןימזמה היהי ,ל"נה      
ח"ע תאזו ,רחא םרוג י"ע וא ומצעב ומצעב      
.ןלבקה      
      
הבוח .תוחיטב תויעבב קסוע וניא הז ךמסמ      
תוחיטבה יאשונ לכ תא דומלל ןלבקה לע      
שא תוחיטב  תוברל ןהיפל גוהנלו תוידוסיב      
רשא םירמוחה יביכרממ קלח .הבוגב תודובעו      
ומכ( הרואכל םיליער םיטמלא םיללוכ שומישב      
םייביזורוק םקלחו )םיפרש ,םיללדמ ,םיסיממ      
.)'וכו דיס ,טנמצ ומכ( םינוש םירמוחל      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 0.5 קרפ תת 00.50 כ"הס          

      
ף ת ר מ ה  ת פ צ ר  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
ן ו ד א ר  .נ  ה נ ג ה  ל ל ו כ  ,ת ח נ ו מ ה       
      
.1 הרדסב םיטרפ ואר      
      
,קלחומ מ"ס 5 יבועב ,51-ב גוסמ הזר ןוטב     05.01.0020

                   90.00 .חפ תלעת תפצרל תחתמ ר"מ   
      
ירצע עוביקו הקפסא :הקיציה תוקספהב לופיט     05.01.0080
טיינוטנב סיסב לע םיחפנתמ םיימיכ םימ      
א"מב הדידמה .01-1 טרפ יפל ,יביטקא      
ףתרמ תוריקו הפצר ןיב הקיצי תוקספה      
תננכותמה ,תפסונ הקיצי תקספה לכ .םיינוציח      
ל"נכ לופיט לבקת ,רוטקורטסנוקה י"ע      
םלושי אל .היצקורטסנוקה קרפב רחמותתו      
סדנהמ י"ע וננכות אלש הקיצי תוקספה רובע      

                  300.00 .היצקורטסנוקה רטמ   
      
םילוורש/תרנצ ביבס םוטיאה תובכש דוביע     05.01.0090
,תיטסלפ תרנצ ללוכ ,הפצרה תא םירדוחה      
יפל ,םישרדנה תוכאלמהו םירמוחה לכ ללוכ      

                   10.00 .7-1 טרפ 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןודאר .נ הנגה ללוכ ,תחנומה ףתרמה תפצר םוטיא 10.50 כ"הס          

      
      
      
      

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
009/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     009 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

ןדע ןוינח 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ף ת ר מ ה  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
ה ח ו ת פ  ה ר י פ ח ב       
      
.3 הרדסב םיטרפ ואר      
      
,הפצר/ריק שגפמב ,תורועק "תוקלור" בוציע     05.02.0010
יפל ,ירמילופ ףסומ םע ןוטבמ מ"ס 5X5 לדוגב      

                  190.00 .2-3 טרפ ואר .טרפמבש 10.50 קרפ רטמ   
      
החותפ הריפחב םיעצובמה ןוטב תוריק םוטיא     05.02.0020
,תוללכושמ תוינמוטיב תועירי תובכש יתשב      
תועיריה לע .1-3 טרפ יפל ,א"כ ,מ"מ 4 יבועב      
הגרד ,3 קלח ,0341 .י.ת תושירד לכב דומעל      
    M . תועיריה ידוביע לכ תא תללוכ הדובעה  
סלפמב הפצרל תורבחתהב תוברל ,םישרדנה      

                1,250.00 .5-3 טרפ יפל ,רתוי הובג ר"מ   
      
תורוניצ ביבס םוטיאה דוביע רובע תפסות     05.02.0030

                   10.00 .4-3 3-3, םיטרפ יפל ,םירדוח 'חי   
      
תווצקב םוטיאה לע העובק הנגה תרזחה     05.02.0040
לש בחורל ,עקרקה סלפמל תחתמש הפצירה      
אבה בלשב קצויש ריקה וב םוקמ לכב ,מ"ס 03      
ףיעס .2-3 טרפ יפל ,החותפ הריפחב עצובמ      

.060.10.50 ףיעסב לולכ הז 'חי                           
      
)"רקלק"( ףצקומ ןריטסילופמ הנגה תבכש     05.02.0050

                1,250.00 .1-3 טרפ יפל .F-03 ר"מ   
      
יפל .הנגהל ,מ"מ 2.0 יבועב ,ןליתאילופ תבכש     05.02.0060

                1,250.00 .1-3 טרפ ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( החותפ הריפחב ףתרמה תוריק םוטיא 20.50 כ"הס          

      
. ן ו ט ב  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  30.50 ק ר פ  ת ת       
      
.2 הרדסב םיטרפ ואר      
      
ריק דגנכ קצונה רשיימה ריקה תקלחהו רושיי     05.03.0010
רחמותי( תיתשתה תנכהמ קלחכ ,ןופידה      

.)היצקורטסנוקה קרפב רטמ                           
      
שגפמב ,תורועק "תוקלור" בוציע הקלור     05.03.0020
ףסומ םע ןוטבמ מ"ס 5X5 לדוגב ,הפצר/ריק      
טרפ ואר .טרפמבש 10.50 קרפ יפל ,ירמילופ      

                  200.00 2-2. רטמ   
      
      
      
      
      
      

30.50.10 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
010/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     010 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

ןדע ןוינח 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
תועירי תובכש יתשב ,זהתומ ריקה םוטיא     05.03.0030
S.B.S גוסמ ,א"כ ,מ"מ 4 יבועב תוינמוטיב      
."M" הגרד 3 קלח ,0341 .י.ת תושירד יפל      
תוכאלמהו םירמוחה לכ תא תללוכ הדובעה      
EPDH ןליאילופמ תינמז הנגהה תבכש תוברל      
תועיריה לע ןגיו הלעמלמ הלתיי רשא ,מ"מ 1      
ביבס דוביע ללוכ .ןוטבה תקיצי ינפל דע      

                1,100.00 .)3-2 טרפ( העיריה לש םיינכמ םיעוביק ר"מ   
      
טרפ יפל תרדוח תרנצ ביבס םוטיאה דוביע     05.03.0040

                   10.00 2-4. 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( . ןוטב תוריק םוטיא 30.50 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  50.50 ק ר פ  ת ת       
      
החמומ הלועמ הדובע להנמ לש הדובע תעש     05.05.0010
תועוצקמ לכב עדי לעבו םוטיאה תודובעל      
יעבצ ,ףצר ,יאנב ,חייט ,ןספט ןוגכ הינבה      
רבודמ .םישורדה םילכה לכו בכר ללוכ ,המודכו      
תודובע אלו ,דבלב תוגירח תודובע לע      
.תויומכה בתכב שרופמ ףיעס שי ןהיבגלש      
ךות ,תועשה יבגל רדוסמ םושיר בקעמ להוני      
לוהינ תאו הגירחה הדובעה תא חוקיפה רושיא      

                   40.00 .הדובע םוי לכב תועשה ע"ש   
      
תועוצקמל רזוע טושפ לעופ לש לבא ל"נכ     05.05.0020

                  100.00 .םישורדה םילכה לכ ללוכ .ל"נה ע"ש   
      
םוקמב םוינימולאמ הרהזא יטלש עוביקו הנכה     05.05.0030

                    1.00 .חקפמה ןמסיש 'חי   
      
לע ,שמגומ ילוארדיה טנמצ לש םוטיא תובכש     05.05.0050
,גגב ריוא גוזימ תולעת תאיציב ןוטב ינבמ יבג      

                    1.00 .KGH-4 טרפ יפל ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 50.50 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיאה קרפ 50 כ"הס          

      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ  20.60 ק ר פ  ת ת       
      

                   25.00 .לכירדאה טרפ יפל G ןיערגב די זחאמו הקעמ רטמ  06.02.0190
      

                   45.00 .לכירדאה טרפ יפל ,G ןיערגב די זחאמ רטמ  06.02.0200
      

                   25.00 .לכירדאה טרפ יפל J ןיערגב די זחאמו הקעמ רטמ  06.02.0210
      

                   30.00 .לכירדאה טרפ יפל J ןיערגב די זחאמ רטמ  06.02.0220

20.60.10 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
011/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     011 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

ןדע ןוינח 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
טרפ יפל J טולימ תוגרדמב די זחאמו הקעמ     06.02.0230

                   28.00 .לכירדאה רטמ   
      

                   40.00 .לכירדאה טרפ יפל J טולימ תוגרדמב די זחאמ רטמ  06.02.0240
      
טרפ יפל ץוח תוגרדמב די זחאמו הקעמ     06.02.0250

                   25.00 .לכירדאה רטמ   
      

                   20.00 .לכירדאה טרפ יפל ץוח תוגרדמב די זחאמ רטמ  06.02.0260
      
י"ת קד 06 ל שא תניסח תיפנכ דח הדלפ תלד     06.02.0270
הדלפ ףוקשמ ,מ"ס 012/011 תודימב ,2121      
ינשמ תבכרומ ףנכ ןוולוגמ מ"מ 5.1 יבועב      
רמצ יולימ םהיניב םינוולוגמ הדלפ תוחול      
םיאתמ ןמש ריזחמו רונתב העיבצ ,םיעלס      
תידי ,ע"וש וא המרוד 'צות ףנכה לקשמל      
ינבלמ רהוצו ינקת רדניליצ לוענמ ,תכתמ      

                    4.00 .מ"ס 04\51 תודימב 'חי   
      

                    1.00 מ"ס 012/021 תודימב ל"נכ תלד 'חי  06.02.0280
      

                   25.00 מ"ס 012/531 תודימב ל"נכ תלד 'חי  06.02.0290
      

                    2.00 מ"ס 012/061 תודימב תיפנכ וד ךא ל"נכ תלד 'חי  06.02.0300
      

                    2.00 מ"ס 012/022 תודימב תיפנכ וד ךא ל"נכ תלד 'חי  06.02.0310
      

                    1.00 מ"ס 011/09 תודימב ריפל תלד 'חי  06.02.0320
      

                    1.00 'מ 3 ךרואב םימ רגאמל םלוס 'חי  06.02.0330
      

                    1.00 מ"ס 08\08 םימ רגאמ חתפל הסכמ 'חי  06.02.0340
      
מ"ס 42 בחורב זוקינ תלעת יוסיכל לירג     06.02.0350

                   10.00 .םינוש םיכרואבו רטמ   
      
תודימב תובאשמ רדחב חתפל הסכמ     06.02.0360

                    2.00 .מ"ס 512\091 'חי   
      

                    2.00 .מ"ס 001 הבוגב ,ריפל םלוס 'חי  06.02.0370
      

                   45.00 .םיסלפמ ןיב הקעמו הדרפה תשר ר"מ  06.02.0380

)זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורגסמ 20.60 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס          

      
      
      
      
      

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
 

012/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     012 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

ןדע ןוינח 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ ו  ה א ו ר ב ת  ת ו כ ר ע מ  70 ק ר פ       
ן י נ ב ב       
      
ר ו ו י א ו  ם י ז ק נ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
עוציב םיללוכ הז קרפ-תתב תרנצה יפיעס לכ      
םיקוזיח , תוכימת ,תוילת , רטוק לכב םיחפס      
טרפמהו דחוימה ינכטה טרפמה יפל העיבצו      
. 70 קרפ יללכה      
      
דע קמועב עקרקב םינומט ןיכפוש-ימ תורוניצ     07.01.0010
ןליטאילופ( E.P.D.H רוניצה גוס 'מ 05.1      
ותוא לשמ !!!םיחפסו תרנצ )ההובג תופיפצב      
9151NE ו 6744 י"ת יפל תפרומ תרנצ , ןרצי      
ךותיר יחפסב רבוחמ ןרצי תוארוה יפל ןקתומה      
תודורטקלא י"ע ילמשח      
    "NOISUIF-ORTCELE" םינפ ךותירב וא  
םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ ,ןקתה יפל      
םיקוזיחו תוילת םיחפס ללוכ 'דכו תוטשפתהל      

                   25.00 .מ"מ 011 רטוקב רטמ   
      
דע קמועב עקרקב םינומט ןיכפוש-ימ תורוניצ     07.01.0020
ןליטאילופ( E.P.D.H רוניצה גוס 'מ 05.1      
ותוא לשמ !!!םיחפסו תרנצ )ההובג תופיפצב      
9151NE ו 6744 י"ת יפל תפרומ תרנצ , ןרצי      
ךותיר יחפסב רבוחמ ןרצי תוארוה יפל ןקתומה      
תודורטקלא י"ע ילמשח      
    "NOISUIF-ORTCELE" םינפ ךותירב וא  
םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ ,ןקתה יפל      
םיקוזיחו תוילת םיחפס ללוכ 'דכו תוטשפתהל      

                   35.00 .מ"מ 061 רטוקב רטמ   
      
רובע עקרקב םינומטה ל"נה תורוניצל תפסות     07.01.0040
ביבס מ"ס 01 יבועב ןיוזמ ןוטב תפיטע      

                   60.00 .י"תמ תויחנהו טרפ יפל תורוניצה רטמ   
      
מ"מ 001 רטוק )4"/4"( תלפונ תרוקב הספוק     07.01.0050

                    7.00 .!הגרבהב ינמז הסכמ םע EPDHמ 'חי   
      
מ יושע מ"מ 001/002 8"/4" הפצר םוסחמ     07.01.0060
    E.P.D.H. םוטיא ןוראווצ, ךיראמ ללוכ ,  
יוסיכ קקפ - ינמז הסכמ םע טרפ יפל םיבכרומ      

                    2.00 .םטא םע 'חי   
      
הקיצי לזרבמ זוקינ תולעתל תוכבס םיסכמ     07.01.0080
תודימב ע"ש וא "ןמפלוו" תרצות םייתשורח      

                    8.00 . מ"ס 09*04 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( רוויאו םיזקנ 10.70 כ"הס          
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013/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     013 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

ןדע ןוינח 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ג ג  ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
עוציב םיללוכ הז קרפ-תתב תרנצה יפיעס לכ      
יפל העיבצו םיקוזיח , תוכימת ,תוילת, םיחפס      
קרפ יללכה טרפמהו דחוימה ינכטה טרפמה      
    . 07  
      
רוניצמ )םימשג-ימ זוקינל תורוניצ( םיבזרמ     07.02.0030
טנמצ טלמ םינפ יופיצ םע רוחש הדלפ      
3ב תיתשורח תינוציח הפיטעו הנימולא-בר      
035 י"ת יפל "LAG-CPA" וא "וירט" תובכש      
ךותירב רבוחמ 23/5" ןפוד יבוע 6"-8" רטוק      
ללוכ,05.1 דע קמועב עקרקב ןומט םינפ      

                   20.00 .רוניצה ביבס מ"ס 01 ןיוזמ ןוטב תפיטע רטמ   
      
ם"בלפמ היושע זוקינ תולעתל הכבס תשר     07.02.0070
מ"ס 52 לש בחורב תונתשמ ךרוא תודימב      
עבוקמ מ"מ 52\52 תודימב  L ליפורפ ללוכ      
תרבח לש A-001 :םגד תמגודכ ןוטבה תלעתל      

                    6.00 ע"ש וא קירשיה סחנפ רטמ   
      
מ"מ 001 רטוק )4"/4"( תלפונ תרוקב הספוק     07.02.0080
םורכ הפוצמ זילפמ הסכמ םע EPDHמ      
תרצות תעבורמ תרגסמו 086 י"ת יפל גרבתמ      

                    3.00 ."הפמ" 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תוגג םשג ימ זוקינ 20.70 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש ו  ם י ל ו ו ר ש  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
TSB/RR -002 תכרעמ הנקתהו הקפסה     07.03.0010
-"4 2" רטוקב רוניצ רבעמ םוטיאל  .פמוק      

                    6.00 .)מ"מ 061-002 חודיק(  עצומ רוחב 'חי   
      
דע 4" מ רטוקב םירוח ללוכ םילוורש לש עוציב     07.03.0020
ימו ןיחולד ימ ,םימ תרנצ רבעמל 8"      
דע 2" מ רטוקב  םשג -ימ זוקינ תרנצ,ןיכפוש      
וא ןוטב תפצרב 'מ 6.0 דע לש ךרואב ,רב 6"      
םיקולב תוריק וא ,ןוטב תרקתב וא ןוטב תוריק      
יפל הדלפמ וא קיטסלפמ םייושע םילוורשה ,      
ריקל םיעבוקמ םילוורשה .הכלוהה תרנצ גוס      

                   30.00 .תנטובמ הבחר הפומ וא ןגוא י"ע 'חי   
      
01" מ רטוקב םירוח ללוכ םילוורש לש עוציב     07.03.0030
ימו ןיחולד ימ ,םימ תרנצ רבעמל 41" דע      
דע 8" מ רטוקב  םשג -ימ זוקינ תרנצ,ןיכפוש      
וא ןוטב תפצרב,  'מ 6.0 דע לש ךרואב , 21"      
םיקולב תוריק וא ,ןוטב תרקתב וא ןוטב תוריק      
יפל הדלפמ וא קיטסלפמ םייושע םילוורשה ,      
ריקל םיעבוקמ םילוורשה .הכלוהה תרנצ גוס      

                    4.00 .תנטובמ הבחר הפומ וא ןגוא י"ע 'חי   
      

30.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
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014/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     014 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

ןדע ןוינח 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
ללוכ םימ תריגא תוכירבל םירזיבאו םירוביח     07.03.0070
ןגואו יעצמא ןגוא םע םישורדה םילוורשה לכ      
,הסינכ( םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ ינוציח      

                   20.00 'פמוק . םיאתמה רטוקב )רורויאו הקיני,השילג  
      
לע ןקתומ 'מ 0.6-כ ךרואב ם"בלפמ םלוס     07.03.0080

                    2.00 .יתשורח ,ריקה 'חי   
      
ןוטבה תוריק יופיצ רובע םימ ירגאמל תפסות     07.03.0090
רשפאמה דחוימ שימג יופיצ םע םירגאמה לש      
יופיצה , ןוטבה תוריקב מ"מ 51 דע לש הקידס      
שומישל תואירבה דרשמ י"ע רשואמ היהי      

                    1.00 'פמוק .היתש-ימל םידעוימה םירגאמב  
      
4" רטוקב הדלפ רוניצ יעטק -הביאש תונחת     07.03.0100
טנמצ טלמ םינפ יופיצ םע 23/5" ןפוד יבוע 6",      
"וירט" תינוציח ןגמ תפיטעו הנימולא-בר      
יפל המיטא ןגוא ללוכ 'מ 05.0 דע לש ךרואב      
תוריקב תונכה רובע םיטרפ תינכתב טרפ      
תורוניצ :ןמקלדכ תרנצ ירבעמל ןוטב תרקתו      
הילע תורוניצ ,רורויא תורוניצ ,אתל הסינכ      

                    8.00 .השילג רוניצ ,תובאשממ 'חי   
      
'מ 00.3-כ לש ךרואב םלוס -הביאש תונחת     07.03.0110
סלגרביפמ וא 403 הטסורינ תורוניצמ יושע      
ותבכרהו אתה ןפודל םינוגיעו תוכימת ללוכ      

                    2.00 'פמוק .תובאשמה אתב  
      
חפמ יושע ש"ת חתפל יפנכ וד םוטא הסכמ     07.03.0130
תודימב מ"מ 4 יבועב גורמ םחב ןבלוגמ הדלפ      
לכ ללוכ MDPE םטא ללוכ 'מ 08.1*07.0      
טרפ יפל לכה 'דכו םיריצ, תוידי ,םיפסה      

                    2.00 'פמוק .ןלבקה לש תורגסמ תינכת רושיאו  
      
יפל 'א-'א גוס ברברשל י'גרב הדובע תועש     07.03.0140
םימ יווק רותיאל )דבלב חקפמה תארוה      
,הריגסו ךותיח ,תינמז םקותינ ,םיליעפ ןיחולדו      
םייונישו יוניפו הסירה תודובע ךרוצל לכה      

                   40.00 .םינקתמ וא תוכרעמב 'חי   
      
רזוע/טושפ לעופל ךא ל"נכ י'גרב הדובע תועש     07.03.0150

                   40.00 הדובעל דויצה ללוכ 'חי   
      
חקפמה תארוה יפל( י'גרב הדובע תועש     07.03.0160
'א - 'א גוס יעוצקמ ךתר/ברברש/רנצל )דבלב      

                   40.00 הדובעל דויצה ללוכ 'חי   
      
      
      

30.70.10 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
015/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     015 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

ןדע ןוינח 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
תנבלוגמ הדלפמ םיליפורפ תפסות     07.03.0170
תוילת תוכימת ךרוצל )'דכו טארטסינוי(      
לע ,תופצרב םיגוסה לכמ תרנצ לש םיקוזיחו      
חקפמה תייחנה יפל ,תולופכ תורקתו גגה      

                  180.00 .דבלב חטשב ג"ק   
      
רדחב תובאשמ תבצהל יטרנא ןוטב סיסב     07.03.0180
,רוטקורטסנוק תויחנה יפל סוסיב , תובאשמ      

                    3.00 'פמוק .'מ 0.2*0.1 -כ הבאשמ גולטק יפל תודימ  

)זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו םילוורש 30.70 כ"הס          

      
ת ו ד ו ס י  ז ו ק י נ  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
יולימ היהי  תוחותפ תולעתב רזוחה יולימה      
םיקדוהמ 'א גוס סורג עצמ לש אבומ רזוח      
02 תובכשה יבוע וה.ש.א.א דייפידומ %69-ל      
יפל רופחה רמוחה יפדוע קוליסו טסט ,מ"ס      
אצמ תאבהו יוניפה תולע ,חקפמה תוארוה      
תנקתה יפיעס תויולעב לולכ רזוח יולימל      
.הרקבה יאתו תרנצה      
      
:ללוכ לועית תורוניצ תחנהו תקפסא :הרעה      
רזוח יולימ, לוח תפיטע ,הביצח וא/ו הריפח      
75 טרפמ יפל תודובעו םירמחה יביכרמ לכו      
ריחמ .םיפרוצמ םיטרפו תוינכות יפלו דחוימהו      
לוח תובכשב רקובמ קודיהו יוסיכ ללוכ תרנצה      
היוצרה תופיפצה תלבקל דע רשואמ תואבומ      
תוינכות יפל עקרקב הנומט לועת תרנצ לש      
.!דבלב חטשב חקפמה תויחנהו תופרוצמ      
      
י"ע הז קרפ-תת עוציבל תודובעה יפיעס      
לש םלשומ עוציבו טרופמ ןונכת תוללוכ ןלבקה      
רושיאל ןונכת ועמשמש ,ןלבקה      
רושיא תלבק דע ןנכתמהו רוטקורטסנוקה      
,תודובעה לכ תא ללוכ ,ןכומכ .עוציבל בתכב      
הדובעה עוציבל םיבאשמהו עדיה ,םירמוחה      
תויומכ בתכ יפיעסב םיטרפל הטרופ אל םא םג      
.הז      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

40.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
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016/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     016 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

ןדע ןוינח 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
לכב מ"ס 05 לש רטוקב לוחליח )סנולכ( חודיק     07.04.0030
יושע עקרק ץעוי תויחנה יפל 'מ 03 דע קמוע      
ןקת ות תולעב תוררוחמ תוימורט ןוטב תוילוח      
"סדא" ץצח יולימו ינכטואג דב ,מ"ס 05 רטוקב      
תרקת לעמ ,984 י"ת יפל םיניב הרקת ,      
תוילוח יושע ינבלמ לועתל הרקב את  םייניבה      
664 י"ת יפל 004-ב ןיוזמ ימורט ןוטב      
'מ 57.2 דע קמועבו מ"ס 021*001:תודימב      
הסכמ ,מ"ס 02 יבועב תינבלמ הרקת ללוכ      
הדלפ תרגסמו 06? הקיצי לזרבמ הכבס      
ירבחמ ללוכ 984 י"ת יפל ןוט 04 דע סמועל      
םישורדה םירזיבאהו תודובעה לכו החוש      
ץעוי טרפ יפל לכה .ע"ש וא "ןמפלוו" תרצות      

                    1.00 . ןנכתמהו עקרקה 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תודוסי זוקינ 40.70 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןינבב שא יוביכו האורבת תוכרעמ 70 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
חוטש הדלפ ספמ היושע דוסי תקראה תכרעמ     08.01.0010
    5.3X03 תורוק ףקהב ןקתומ תוחפל  מ"מ  
תואסנולכ ךרואל ו ןוטב תוריק וא , דוסי      
תורוק לש ןויזה ילזרבל םיכותיר ללוכ, הנבמה      
תואיצי ,הנבמה תואסנולכו הנבמה תפצר ,דוסי      
תמוק סלפמב הנבמל ץוחמ דוסי תקראה ספ      
ספ יושע םילאיצנטופ תאוושה ספלו , עקרק      
לכו מ"מ 5.3X03 ןוולוגמ חוטש הדלפ      
תכרעמ תלבקל םישורדה םירמוחהו תודובעה      
תאוושה ספ דבלמ( תמלשומ דוסי תקראה      

                3,000.00 .טלפמוק )םילאיצנטופ ר"מ   
      
תרושקת וא למשח ינקתמל .יס.יו.יפ רונצ     08.01.0020
מ"מ 2.3 ןפוד יבוע מ"מ011 רטוקב )רופא(      
תוחישק לעב 42-68316 ילארשי ןקת לעב      
    8N/²m, עצמ רטמ 2.1  קמועל הריפח תוברל  
,תימוקמ המדא קודהו יולימ יקנ לוח יוסכו      
,מ"מ 8 רוזש ןולינמ הכישמ טוחו תותשק      

                   30.00 טלפמוק רטמ   
      
רטוקב )רופא( למשח ינקתמל .יס.יו.יפ רונצ     08.01.0030
ןקת לעב   מ"מ 7.4 ןפוד יבוע מ"מ061      
,8N/²m תוחישק לעב 42-68316 ילארשי      
לוח יוסכו עצמ רטמ 2.1  קמועל הריפח תוברל      
טוחו תותשק ,תימוקמ המדא קודהו יולימ יקנ      

                  100.00 טלפמוק ,מ"מ 8 רוזש ןולינמ הכישמ רטמ   
      

10.80.10 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
017/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     017 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

ןדע ןוינח 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
ןפוד םילילגב הרבוק יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0040
ילארשי ןקת  מ"מ 011 רטוקב הקלח תימינפ      
עצמ רטמ 6.0  קמועל הריפח תוברל ,9154      
טוחו ,תימוקמ המדא קודהו יולימ יקנ לוח יוסכו      

                   20.00 טלפמוק ,מ"מ 8 רוזש ןולינמ הכישמ רטמ   
      
ןפוד םילילגב הרבוק יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0050
ילארשי ןקת  מ"מ57 רטוקב הקלח תימינפ      
רטמ 6.0  דע קמועל הריפח תוברל ,9154      
המדא קודהו יולימ תונויד לוח יוסכו עצמ      
,מ"מ 8 רוזש ןולינמ הכישמ טוחו ,תימוקמ      

                   20.00 טלפמוק רטמ   
      
ןפוד םילילגב הרבוק יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0060
ילארשי ןקת  מ"מ 05 רטוקב הקלח תימינפ      
רטמ 6.0  דע קמועל הריפח תוברל ,9154      
המדא קודהו יולימ תונויד לוח יוסכו עצמ      
,מ"מ 8 רוזש ןולינמ הכישמ טוחו ,תימוקמ      

                   20.00 טלפמוק רטמ   
      
מ"מ 57 רטוקב 5.31   ע"קי ןלתאילופ רוניצ     08.01.0070
דע קמועל הריפח תוברל ,1351 ילארשי ןקת      
קודהו יולימ יקנ לוח יוסכו עצמ רטמ 2.1      
8 רוזש ןולינמ הכישמ טוחו ,תימוקמ המדא      

                   15.00 טלפמוק ,מ"מ רטמ   
      
מ"מ 05 רטוקב 5.31   ע"קי ןלתאילופ רוניצ     08.01.0080
דע קמועל הריפח תוברל ,1351 ילארשי ןקת      
המדא קודהיקנ ו יולימלוח יוסכו עצמ רטמ 2.1      
,מ"מ 8 רוזש ןולינמ הכישמ טוחו ,תימוקמ      

                   15.00 טלפמוק רטמ   
      
ללוכ הרואת למשח  תדוקנל תיתשת הדוקנ     08.01.0090
תספוק ,מ"מ 02 רטוקב נ.פ יטסלפ רונצ      
רזיבאל הספוק , תנירושמ תיטסלפ םירוביח      
ןוטב תוקיציב  ןקתומ תומוקמ 4 דע סיוג      

                   35.00 .טלפמוק ,תוריקו 'חי   
      
וא )עקת יתב(  למשח  תדוקנל תיתשת הדוקנ     08.01.0100
,מ"מ 52 רטוקב נ.פ יטסלפ רונצ ללוכ תרושקת      
סיווג רזיבאל הספוק ,  הרקתל דע הדוקנהמ      
,תוריקו ןוטב תוקיצי  ןקתומ תומוקמ 4 דע      

                   15.00 .טלפמוק 'חי   
      
      
      
      
      
      

10.80.10 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
018/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     018 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

ןדע ןוינח 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
וא )עקת יתב(  למשח  תדוקנל תיתשת הדוקנ     08.01.0110
רטוקב נ.פ םייטסלפ תורונצ 3 ללוכ תרושקת      
הספוק ,  הרקתל דע הדוקנהמ ,מ"מ 52 דע      
,תוריקו ןוטב תוקיצי תנקתומ  02D טסלפאדע      

                    5.00 .טלפמוק 'חי   
      
רונצ  ללוכ תרושקת תדוקנל תיתשת הדוקנ     08.01.0120
דע הדוקנהמ  מ"מ 52 רטוקב  רטוקב נ.פ      
תומוקמ 11D טסלפאדע הספוק , הרקתל      

                    6.00 .טלפמוק ,תוריקו ןוטב תוקיצי ןקתומ 'חי   
      
וא )עקת יתב(  למשח  תדוקנל תיתשת הדוקנ     08.01.0130
,מ"מ 02 רטוקב נ.פ יטסלפ רונצ ללוכ תרושקת      
סיוג רזיבאל הספוק ,  הרקתל דע הדוקנהמ      
,תוריקו ןוטב תוקיצי  ןקתומ תומוקמ 4 דע      

                   10.00 .טלפמוק 'חי   
      
י"ת יפל ".נ.פ" וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.01.0140
ןקתומ ,םינוש םינווגב ,מ"מ 02 רטוקב 68316      

                  150.00 .טלפמוק ,תוריקו ןוטב תוקיציב רטמ   
      
ךא ,ל"נכ ".נ.פ" וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.01.0150

                  150.00 .טלפמוק ,מ"מ 52 רטוקב רטמ   
      
יושע הנותחת ףקה תעבטו יקפוא םיקרב טלוק     08.01.0160
היטבמאב ןבלוגמ מ"מ 5.3X03 הדלפ ספ      
גגב קזוחמו ןקתומ ןורקימ 09 יבועב המח      
גגה הקעמ ףקהב וא/ו חפ גגב וא/ו הנבמה      
הקעממ רטמ 1 קחרמב הנבמה תוריק ףקהב      
הנבמה לש ינוציח ףקהב רטמ 21 לכו גגה      
לכו הדירי יכילומו םייכנא םיטלוקל ורובחו      

.טלפמוק ,םישורדה םירמוחהו תודובעה רטמ                           
      
ספ יושע ינוציח םיקרב תקראה הדירי ךילומ     08.01.0170
המח היטבמאב ןבלוגמ מ"מ 5.3X03 הדלפ      
ץוח תוריק ג"ע ןקתומ ןורקימ 09  יבועב      
תקראהל גגב יקפוא טלוקל ורובח ,הנבמה      
תיטסלפ הספוקב הקידב תדוקנו דוסי      
,םישורדה םירמוחהו תודובעה לכו  תנירושמ      

.טלפמוק רטמ                           

)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תודובע 10.80 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תודובע 80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
 

019/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     019 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

ןדע ןוינח 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו ו א  ג ו ז י מ  ת ו כ ר ע מ  51 ק ר פ       
      
ר י ו ו א ב  ל ו פ י ט  ת ו ד י ח י  10.51 ק ר פ  ת ת       
ם י ח ו פ מ ו       
      
דימע ןשע תטילפלו רורוואל ילגופירטנצ חופמ     15.01.0010
(      שאב      
    E-05-B4,SE-06-B4,SE-07-B4,SE-08-B4  
    S  ( טדרהבג" תרצות תמגודכ םיחופמ רדחב"  
לש ריווא תקיפסל ע"ש וא RER-0521  םגד      
םע ,הכימת תיצקורטסנוק ללוכ ש"קמ 00006      
תרצות B-057 םגד םייציפק תודיער ימלוב      
    NOSAM, 082 םגד עונמD תרצות OCET,  
רוביח ,עונמה אסכ ןפוד לע תודיער הלגמ      
,טוויח ,למשח תספוק ,שער תדוכלמ ,שימג      
םיחופמ 2-ל ףתושמ רדת הנשמ ,הנגה תשר      
טרפמב רדגומכ , OC יאלג ידי לע דקופמה      

                    4.00 'פמוק .תוינכותבו  
      
2B-40-FE ( ריווא תקפסאל ילאיסקא חופמ     15.01.0020
    ,2B-3-FE (  תרצות תמגודכ "SDOOW  
    TKALF" םגד  MJ001-TH תקיפסל ע"ש וא  
תיצקורטסנוק ללוכ ש"קמ 00637 לש ריווא      
רוביח ,םייציפק תודיער ימלוב  םע הכימת      
,טוויח ,למשח תספוק ,שער תדוכלמ ,שימג      
רדגומכ OC יאלג ידי לע דקופמ רדת הנשמ      

                    2.00 'פמוק .תוינכותבו טרפמב  
      
ES-50 ( ןשע יוניפו רורוואל רטסוב חופמ     15.01.0030
    ,40-ES,-30-ES ,20-ES ,10-ES ( ןוינחב  
םגד "P@S" תרצות תמגודכ 2B סלפמ      
    N001-THFI 0544/ לש ריווא תקיפסל ע"ש וא  
םע הכימת .רדת הנשמ ללוכ ש"קמ  0098      
תשרו ,למשח תאספוק ,םייציפק תודיער ימלוב      

                    5.00 'פמוק .תוינכותבו טרפמב רדגומכ הנגה  
      
ES-60 ( ןשע יוניפו רורוואל רטסוב חופמ     15.01.0040
    ( SE-01, SE-02, SE-03-,SE-04, SE-05,  
םגד "P@S" תרצות תמגודכ 3B סלפמ ןוינחב      
    N001-THFI 0544 לש ריווא תקיפסל ע"ש וא  
םע הכימת .רדת הנשמ ללוכ ש"קמ 0098 /      
תשרו ,למשח תאספוק ,םייציפק תודיער ימלוב      

                    6.00 'פמוק .תוינכותבו טרפמב רדגומכ הנגה  
      
( ןשע יוניפו רורוואל רטסוב חופמ     15.01.0050
    40-ES,-30-ES ,20-ES ,10-ES, ( ןוינחב  
םגד "P@S" תרצות תמגודכ 4B סלפמ      
    N001-THFI 0544/ לש ריווא תקיפסל ע"ש וא  
םע הכימת .רדת הנשמ ללו כ ש"קמ 0098      
תשרו ,למשח תאספוק ,םייציפק תודיער ימלוב      

                    4.00 'פמוק .תוינכותבו טרפמב רדגומכ הנגה  

10.51.10 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
020/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     020 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

ןדע ןוינח 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
רדגומכ תודימב ה.נ.ח תרצות לוק יקיתשמ     15.01.0070
תוכימתו םילתמ ללוכ תוינכותבו טרפמב      

                   16.00 .הלבוהו הנקתה העובצ היצקורטסנוקמ ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( םיחופמו ריוואב לופיט תודיחי 10.51 כ"הס          

      
ר י ו ו א  י ל י ב ו מ  ת כ ר ע מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
תובשחוממ םיאתמ יבועב ןבלוגמ חפמ תולעת     15.02.0010
םימוטא ויהי תולעתה ירוביח, ךומנ ץחל      

                  180.00 .תוינכותבו טרפמב רדגומכ ,"טסאק-קד"ב ר"מ   
      
תוכתורמ מ"מ 0.2 יבועב רוחש חפ תולעת     15.02.0020

                  500.00 . 1001 ןקתל םאתהב םינגוא םעו ר"מ   
      
תוכתורמ מ"מ 0.3 יבועב ןוולוגמ חפ תולעת     15.02.0030
הנקתהל 1001 ןקתל םאתהב םינגוא םעו      

                  350.00 .עקרקה תתב ר"מ   
      
ג"ק 42 לקשמ 1" יבועב )ימינפ( יטסוקא דודיב     15.02.0040

                  180.00 .דחוימה טרפמב רדגומכ ק"מל ר"מ   
      
יפל דדמנ ריווא רורחש וא רזוח ריווא סירת     15.02.0060
םיסירתה .)ר"מ 580.0 םומינימ( וטנ חטשה      
םיבהל. ע"ש וא ,TR םגד "דעי" תרצותמ ויהי      
סיר תה. %57.0 לש ישפוח חטשו ,םילגועמ      
םיגרב םע ונקתוי םירזפמה .ןנסמ םע היהי      
רונתב יופא גוסמ היהי הכבשה עבצ .םייומס      
רדגומ .לכירדאה תויחנה יפל ההובג המרב      

                   22.00 .תוינכותבו טרפמב ר"מ   
      
תומכ תסוו ללוכ יריק ריווא תקפסא סירת     15.02.0070
.) ר"מ 1.0 םומינימ-ראווצ ר"מ( תונוש תודימב      
רזפמה עבצ ,"דעי" תרצותמ ויהי םיסירתה      
יפ ל ההובג המרב רונתב יופא גוסמ היהי      

                   12.00 .תוינכותבו טרפמב רדגומכ .לכירדאה תויחנה ר"מ   
      
הנקתהל, םיינדי ,ריווא תויומכ תוסיו יפדמ     15.02.0080
יחתפב וא הטילפ וא ריווא תקפסא תולעתב      
םינפ וטנ חטש יפלו תונוש תודימב רורווא      
םייושע םיפדמה .)ר"מ 1.0 םומינימ ( דבלב      
ןפוד םע תופכ ילעב םוינימולא יליפורפמ      
ילגלג י"ע םידגונמ םינוויכב םינווכתמ הלופכ      
םע טנרדווק י"ע הריגסו החיתפ ,םייניש      
תרצות  היהי תוסיווה ףדמ .הליענ תורשפא      
וא DLE םגד "הרטקלא" לש ע"ש וא "דעי"      
דודיבב דדובמ היהי ףדמה .רשואמ ךרע הווש      

                   34.00 .שרדנכו טרופמכ ימרט ר"מ   
      

20.51.10 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
021/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     021 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

ןדע ןוינח 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
,תוציחמ וא תוריקב הנקתהל ןשע/שא יפדמ     15.02.0090
תוברל ,ענוממ ,תושדח וא תומייק תולעתב      
טרפמב שרדנה רתי לכו םינגוא ירוביח      
A/29 תושירדל םינוע םיפדמה .תוינכותבו      
    APFN ו- A/09 APFN - גרביילב" תרצות"  
לוורש םע הרקתה וא ריקה רושימב הנקתהל      
.שאה תציחמ םוחתל ץוחמ ריצהו הדלפ חפמ      
םומינימ( ,וטנ םינפה חטש ר"מ יפל ריחמה      
טרפמב ראותמה לכ ללוכ )ר "מ 52.0      

                   10.00 .תוינכותבו ר"מ   
      
T-42( "ומילב" תרצות ןשע/שא יפדמל םיעונמ     15.02.0100
    FLB ( לובג עגמ ,טלוו 42 ,ריזחמ ץיפק םע  
חולל דע םימלשומ טוויחו רוביח ,רוגס בצמל      
חול וא ריוואב לופיטל הדיחיה לש למשחה      
ףדמ ןקתומ םהיתולעתב רשא רורוואה חופמ      
s-27 םגד( "ירטקלא-ומרט" ךיתנ ללוכ ,שאה      
    EAB (, חולב "רוגס בצמ" תואל טוויחה ללוכ  

                   10.00 .שרדנכו ט רופמכ ,)תיזכרמ הרקבל הרבעהו( 'חי   
      

                  150.00 .היולג הלעתל עבצ רובע תפסות רטמ  15.02.0120
      

                   36.00 .תוינכותבו טרפמב רדגומכ,םירופיצ דגנ תשר ר"מ  15.02.0130

)זוכיר ףדל הרבעהל( ריווא יליבומ תכרעמ 20.51 כ"הס          

      
ד ו ק י פ  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  30.51 ק ר פ  ת ת       
ה ר ק ב ו       
      
ןשע יוניפ יחופמל םלשומ ישאר למשח חול     15.03.0010
רובע םוקמ ללוכ , 4B-10-LE 'סמ רורוואו      
ןכ ומכ .שרדנה לכו הרקבו דוקיפ תכרעמ      
י"ע עצוביש( םוריח הנזה וקל חולה רוביח      
םירזיבאהו דויצה לכ תא לולכי חולה .)םירחא      
,תולקת תרבעהל ,קוחרמו תימוקמ הלעפהל      
הלועפ לכלו תוריהמ יתסו ,הלועפה בצמ יונש      
דומע וא ריקה לע הנקתהל חולה .תשרדנ      
רובע קלחה םג ושוריפ "למשחה חול" ,ןוטב      
לכ ,)הדיחי לכמ קלחכ קפוסמה( םירקבה      
,הלעפה יקספמ ,בצמ יררוב ,תוירונ ,םירזיבאה      
ימ ינפ טווח ,תולקת תרבעהל םישבי םיעגמ      
יפ לע שרדנה רתי לכו ,םוקמ תברזר ןכו ,אלמ      

                    1.00 'פמוק דוקיפו חוכ ללוכ .תוינכותהו טרפמה  
      
      
      
      
      
      

30.51.10 קרפ תתב הרבעהל        
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022/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     022 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

ןדע ןוינח 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
'סמ רורוואה תכרעמל םלשומ ישאר למשח חול     15.03.0020
    2B-10-LE , דוקיפ תכרעמ רובע םוקמ ללוכ  
וקל חולה רוביח ןכ ומכ .שרדנה לכו הרקבו      
לולכי חולה .)םירחא י"ע עצוביש( םוריח הנזה      
תימוקמ הלעפהל םירזיבאהו דויצה לכ תא      
,הלועפה בצמ יונש ,תולקת תרבעהל ,קוחרמו      
חולה .תשרדנ הלועפ לכלו תוריהמ יתסו      
חול" ,ןוטב דומע וא ריקה לע הנקתהל      
םירקבה רובע קלחה םג ושוריפ "למשחה      
,םירזיבאה לכ ,)הדיחי לכמ קלחכ קפוסמה(      
םיעגמ ,הלעפה יקספמ ,בצמ יררוב ,תוירונ      
ן כו ,אלמ ימינפ טווח ,תולקת תרבעהל םישבי      
טרפמה יפ לע שרדנה רתי לכו ,םוקמ תברזר      

                    1.00 'פמוק דוקיפו חוכ ללוכ .תוינכותהו  
      
EL-01-00 םיאבכ לנאפ םורח למשח חול     15.03.0030
,םילנפ תיזח ,םירלודומ םיאתמ יונב םלשומ      
,טוויח ,הקראהו ספא יספ ,הריבצ יספ ללוכ      
חולה .טלפמוק רוביחו הנקתה ,הלבוה ,טוליש      
הלעפהל םירזיבאהו דויצה לכ תא לולכי      
בצמ יונש ,תולקת תרבעהל ,קוחרמו תימוקמ      
.תשרדנ הלועפ לכלו תוריהמ יתסו ,הלועפה      
חול" ,ןוטב דומע וא ריקה לע הנקתהל חולה      
םירקבה רובע קלחה םג ושוריפ "למשחה      
,םירזיבאה לכ ,)הדיחי לכמ קלחכ קפוסמה(      
םיעגמ ,הלעפה יקספמ ,בצמ יררוב ,תוירונ      
ןכ ו ,אלמ ימינפ טווח ,תולקת תרבעהל םישבי      

                    1.00 'פמוק .תוינכותבו טרפמב רדגומכ .םוקמ תברזר  
      
דיל LE-00-30 םירפמדל למשח חול ךא ל"נכ     15.03.0050
רדגומכ םלשומ הסינכ תמוקב םיאבכ לנפ      
ללוכ .דוקיפו חוכ ללוכ תוינכותבו טרפמב      

                    1.00 'פמוק .ןקתמל תמלשומ תילמשח היצלטסניא  
      
לעב םינוינחב OC יזוכיר תדידמל OC יאלג     15.03.0060
לבוקמ ימואלניב ןקת וא ילארשי ןקת      
וא "letnoC" תרצות XP 003 םגד,םינוינחל      

                   14.00 .טרפמבו תוינכותב רדגומכ ע"ש 'חי   
      
תרצות ocisnES םגד OC יאלגל רקב     15.03.0070

                    1.00 .טרפמב ע"ש וא "letnoC" 'חי   
      
תרצות ocisneS םגד רקבל רבחה סיטרכ     15.03.0080

                   20.00 .טרפמב רדגומכ ע"ש וא "letnoC" 'חי   
      
      
      
      
      

30.51.10 קרפ תתב הרבעהל        
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023/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     023 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

ןדע ןוינח 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
יתסו ,)למשח חולל ץוחמ(דוקיפ ירזיבא     15.03.0090
ריחמב לולכ אל םריחמש ולא קר( תוריהמ      
דוקיפה תכרעמ תמלשהל 'כו ,םישגר ,)דויצה      

                    1.00 'פמוק .טרפמבו תוינכותב רדגומכ הרקבהו  
      
( I/O 'קנ תמלשומ תבשחוממ הרקב תכרעמ     15.03.0100
יפל דדמנ טרפמב רדגומכ ) הרמוחו הנכות      

                  100.00 'פמוק .דויצל תורבוחמה תוליעפ תודוקנ  
      
תנכות ,רקב תנכות ,)הנכותו הרמוח( םימאתמ     15.03.0110

                    1.00 'פמוק טרפמב רדגומכ לכה 'וכו הגוצת  
      
ללוכה הנבמל תמלשומ תילמשח היצלטסניא     15.03.0120
הרקב תכרעמ טוויח ,דוקיפ ירזיבא טוויח םג      

                    1.00 'פמוק 'וכו  

)זוכיר ףדל הרבעהל( הרקבו דוקיפ למשח תודובע 30.51 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  40.51 ק ר פ  ת ת       
      

                    1.00 'פמוק רשואמ רמוחב  הלעת רבעמל שא דגנכ םוטיא 15.04.0010
      
רמוחב םימייקה םיחתפה לכ לש הריגסו םוטיא     15.04.0020

                    1.00 'פמוק .טרפמב שרדנכ רשואמ  
      
העיסנ ללוכ רזועו יאנכטל י'גרב הדובע תועש     15.04.0030
טרפמב רדגומל רבעמ תופסונ תודובעל      

                   50.00 .תוינכותבו ע"ש   
      

                   50.00 רזועו רגסמ/ךתרל י'גרב הדובע תעש ל"נכ ע"ש  15.04.0040
      
העובצ תנבלוגמ הדלפ תיצקורטסנוק     15.04.0050
תודובעל תונוש תודימב  םייעוצקמ םיליפורפמ      

                  300.00 .חקפמ רושיאב קרו תופסונ תוגירח ג"ק   
      
-1001 ןקתב הדימע רושיאו תוקידב עוציב     15.04.0060
לכו , םהינימל  תורגא י"תמ ישנא ןומיז ללוכ      

                    1.00 'פמוק םלשומ - רושיאה תגשהל דע שרדנה  
      

                    1.00 'פמוק .ןוינחהמ ןשע יוניפל DFC תייצלומיס עוציב 15.04.0070

)זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 40.51 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( ריווא גוזימ תוכרעמ 51 כ"הס          
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024/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     024 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

ןדע ןוינח 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ס ו ס י ב  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
  ן ו ט ב  ת ו א ס נ ו ל כ  01.32 ק ר פ  ת ת     
ם י ל י י פ ו ר ק י מ       
      
)םילייפורקימ( "רטוק ינטק" סוסיב תואסנולכ     23.10.0020
.'מ 21 דע קמועבו מ"ס 54 רטוקב 03-ב ןוטב      
.היצקורטסנוק יטרפ יפל םלשומ עוציבל      
ןויזה  ,הקיציו חודיק רתיה ןיב ללוכ ריחמה      
ללוכ ריחמה .טרפמ יפל סנולכה ינפ דוביעו      
ךות סנולכה ישאר לש ריהז םוטיקו תותיס      
ישארל המאתה ךרוצל ןויזה לע הרימש      
ןיב ללוכ ריחמה  .דוסיה תורוקו תואסנולכה      
תוינכת י"פע תואסנולכה לש אלמ ןויז רתיה      

                  252.00 .ונממ םיאצויה םיצוקה תוברל היצקורטסנוקה רטמ   
      
)םילייפורקימ( "רטוק ינטק" סוסיב תואסנולכ     23.10.0030
.'מ 21 דע קמועבו מ"ס 06 רטוקב 03-ב ןוטב      
.היצקורטסנוק יטרפ יפל םלשומ עוציבל      
ןויזה  ,הקיציו חודיק רתיה ןיב ללוכ ריחמה      
ללוכ ריחמה .טרפמ יפל סנולכה ינפ דוביעו      
ךות סנולכה ישאר לש ריהז םוטיקו תותיס      
ישארל המאתה ךרוצל ןויזה לע הרימש      
ןיב ללוכ ריחמה  .דוסיה תורוקו תואסנולכה      
תוינכת י"פע תואסנולכה לש אלמ ןויז רתיה      

                   88.00 .ונממ םיאצויה םיצוקה תוברל היצקורטסנוקה רטמ   
      
םיפסונ 'מ 01-ב סוסיב תואסנולכ תקמעה     23.10.0050
םוקמ לכב )םיננכותמה 'מ 21ל רבעמ( ,ןוינחב      
03-ב ןוטב תקיציו חודיק ללוכ ריחמה .שרדיש      

                  350.00 לזרב אלל רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( םילייפורקימ  ןוטב תואסנולכ 01.32 כ"הס          

      
ם י ל ל ח  ר ד ע ה  ת ק י ד ב  14.32 ק ר פ  ת ת       
      
תת םיללח רתיאל יזיפואיג רקס עוציב     23.41.0010
02 הקידבה קמוע ,רתאה חטש לכב םייעקרק      
.הלעמו ק"מ 5 היהי רתאל שיש ללחה לדוג .'מ      

                    1.00 'פמוק .'מ 01 לכ ויהי הקידבה תועוצר  

)זוכיר ףדל הרבעהל( םיללח רדעה תקידב 14.32 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( סוסיב תואסנולכ 32 כ"הס          
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025/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     025 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

0 ק ר פ  00 ק ר פ       
      
רמאנל תופופכ הז הזוח/זרכמב תודובעה לכ      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.דחוימה ינכטה טרפמב וא ףיעסב תרחא      
      
ןיב ללוכו הדיחיה יריחמב לולכ רתאה רודיג      
ותעדל רשא חקפמה תויחנה לכ עוציב רתיה      
.רתאב תוחיטבה לע הרימשל םיצוחנ      
      
וא/ו תועט וא/ו הנבה יא לכב יכ תאזב רהבומ      
,םיפיעסה שוריפ וא/ו המאתה יא וא/ו היטס      
.תטלחומו תיפוס היהת ותעדו חקפמה עירכי      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 0 קרפ 00 כ"הס          

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ה ב י צ ח  ו א /ו  ה ר י פ ח  03.10 ק ר פ  ת ת       
      
םיגוסמ( אבומ יולימ תוברל תודובעה לכ יריחמ      
רקובמ קודיהו רוזיפ ,הלבוה םג םיללוכ )םינוש      
.עקרקה ץעוי תויחנה יפל      
      
םיללוכ הז זרכמבש הדיחיה יריחמ יכ שגדומ      
םוקמל תלוספו רפע יפדוע יוניפ םג רתיה ןיב      
םולשת תוברל ,תויושרה י"ע רשואמ ךפש      
.הז ךרוצל תושרדנה תורגאו יוניפה ירתאל      
תא קיחרהל ןלבקל תורוהל יאשר חקפמה      
ןלבקה תא בייחלו רוזחימ רתאל תלוספה      
לולכ ל"נהו השענ רבדה ןכאש תודועת גיצהל      
.הדיחיה יריחמב      
      
,שרדיש םוקמ לכב הביצח/הריפח ינוקית     01.30.0010
יפל הביצח/הריפח יעופיש עוציב תוברל      
רתיה ןיב ללוכ ריחמה .עקרקה ץעוי תויחנה      

                    1.00 'פמוק .הריפח ינפ רושיי  
      
,שרדיש םוקמ לכב הביצח/הריפח ינוקית     01.30.0020
יפל הביצח/הריפח יעופיש עוציב תוברל      
רתיה ןיב ללוכ ריחמה .עקרקה ץעוי תויחנה      

                    1.00 'פמוק )ןוינח( .הריפח ינפ רושיי  
      
,דוסי תורוק ,תורבודל הביצח וא/ו הריפח     01.30.0030
'דכו  זוקינ תורוב ,תוילעמ ,תואסנולכ ישאר      

                1,243.00 )לאלצב( ק"מ   
      
,דוסי תורוק ,תורבודל הביצח וא/ו הריפח     01.30.0040
'דכו  זוקינ תורוב ,תוילעמ ,תואסנולכ ישאר      

                  435.00 )ןוינח( ק"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( הביצח וא/ו הריפח 03.10 כ"הס          
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026/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     026 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ע צ מ  ,א ב ו מ  י ו ל י מ  05.10 ק ר פ  ת ת       
ק ו ד י ה ו       
      
מ"ס 02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,'א גוס עצמ     01.50.0100
לכב עקרקה ץעוי תויחנה יפל .רקובמ קודיהו      
הבצחממ קפוסי עצמה .שרדיש םוקמ      

                1,350.00 )לאלצב( .תרשואמ ק"מ   
      
מ"ס 02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,'א גוס עצמ     01.50.0101
לכב עקרקה ץעוי תויחנה יפל .רקובמ קודיהו      
הבצחממ קפוסי עצמה .שרדיש םוקמ      

                  950.00 )ןוינח( .תרשואמ ק"מ   
      
קודיהב מ"ס 03 יבועב ירלונרג רמוחב יולימ     01.50.0102
הבצחממ קפוסי עצמה.רקובמ אל      

                2,025.00 )לאלצב(.תרשואמ ק"מ   
      
קודיהב מ"ס 03 יבועב ירלונרג רמוחב יולימ     01.50.0103
הבצחממ קפוסי עצמה.רקובמ אל      

                1,425.00 )ןוינח(.תרשואמ ק"מ   
      
םיסלפמ ישרפה וא/ו םיללח יולימל שבד ןוטב     01.50.0104
.דלשה ןנכתמ תויחנה יפל שרדיש ןכיה      

                  105.00 )ןוינחב( ק"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ 05.10 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10 כ"הס          

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
י ש א ר  ,ד ו ס י  ת ו ר ו ק  14.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר ב ו ד ו  ת ו א ס נ ו ל כ       
      
רתאה ילושב 03-ב ןוטב תואסנולכ ישאר     02.41.0010
תחתמ ןופידה ריקל דומצב )הפצרה ףקיהב(      
ישאר .לוגע וקב ללוכ ריחמה .ףקיהב תוריקל      

                  600.00 )לאלצב( .הפצרה תיתחת דע םידדמנ סנולכה ק"מ   
      
רתאה ילושב 03-ב ןוטב תואסנולכ ישאר     02.41.0020
תחתמ ןופידה ריקל דומצב )הפצרה ףקיהב(      
ישאר .לוגע וקב ללוכ ריחמה . ףקיהב תוריקל      

                  150.00 )ןוינח( .הפצרה תיתחת דע םידדמנ סנולכה ק"מ   
      
.תונוש תודימב 03-ב ןוטב תואסנולכ ישאר     02.41.0021
סנולכה ישאר .תוריקלו םידומעל תחתמ      

                  270.00 )לאלצב( .הפצרה תיתחת דע םידדמנ ק"מ   
      
.תונוש תודימב 03-ב ןוטב תואסנולכ ישאר     02.41.0022
סנולכה ישאר .תוריקלו םידומעל תחתמ      

                  153.00 )ןוינח( .הפצרה תיתחת דע םידדמנ ק"מ   
      
      

14.20.20 קרפ תתב הרבעהל        
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027/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     027 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
תחתמ ,תונוש תודימב 03-ב ןוטב הרבוד     02.41.0023
תיתחת דע תודדמנ תורבודה .םיריפל      

                  290.00 )לאלצב( .הפצרה ק"מ   
      
תחתמ ,תונוש תודימב 03-ב ןוטב הרבוד     02.41.0024
תיתחת דע תודדמנ תורבודה .)ןוינח( םיריפל      

                  195.00 .הפצרה ק"מ   
      
לע ,הפצרה םע תוקוצי 03-ב ןוטב דוסי תורוק     02.41.0025
דדמנ  עצמה( עקרקה  לע  וא עצמ יבג      

                   63.00 .מ"ס 04 דע תיתחתב תורוקה בחור  .)דרפנב ק"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תורבודו תואסנולכ ישאר ,דוסי תורוק 14.20 כ"הס          

      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  05.20 ק ר פ  ת ת       
      
לע םיקוצי מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטב יפצרמ     02.50.0010
)דרפנב דדמנ  עצמה( עקרקה לע וא עצמ      

                6,400.00 )לאלצב( ר"מ   
      
מ"ס 02 יבועב 03-ב םיעפוושמ ןוטב יפצרמ     02.50.0011
דדמנ  עצמה( עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי      

                3,290.00 )ןוינח( )דרפנב ר"מ   
      
לע וא עצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ     02.50.0012

                  140.00 )דרפנב דדמנ  עצמה( מ"ס 52 יבועב עקרקה ר"מ   
      
לע וא עצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ     02.50.0013

                  225.00 )דרפנב דדמנ  עצמה( מ"ס 03  יבועב עקרקה ר"מ   
      
ןוטבמ  ,ןוינחה תפצר רמג רובע ריחמ תפסות     02.50.0020
הדפקהב ךא רטפוקילה תועצמאב קלחומ      
שומיש ללוכ .יקנו קלח ןוטב ינפ תלבקל הרתי      
ידי לע שרדייו הדימב רחא רמוח לכ וא/ו רליסב      

                3,500.00 )לאלצב( .תינכתב לכירדאה ר"מ   
      
ןוטבמ  ,ןוינחה תפצר רמג רובע ריחמ תפסות     02.50.0030
הדפקהב ךא רטפוקילה תועצמאב קלחומ      
שומיש ללוכ .יקנו קלח ןוטב ינפ תלבקל הרתי      
ידי לע שרדייו הדימב רחא רמוח לכ וא/ו רליסב      

                3,200.00 )ןוינח( .תינכתב לכירדאה ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תופצרו םיפצרמ 05.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
028/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     028 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו ר י ק  16.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןיב םיללוכ ןוטב ידומעו תוריק יפיעס יריחמ      
טרפמב טרופמכ םימדקומ םייוסינ עוציב רתיה      
תוברל תואמגודה עוציב .דחוימה ינכטה      
םרט לכירדאה רושיאל ) pu-kcom( דומע/ריק      
.הנבמב תוקיציה עוציב      
      
לע המלשה מ"ס 51 יבועב ,04-ב ןוטב תוריק     02.61.0100
יאותב עוציב םג ללוכ ריחמה .ןופיד תוריק      
עוציב תומדקתה יפל גוריד/םיבלשב ,לוגע      

                  350.00 .הנבמה ק"מ   
      
לע המלשה מ"ס 03 יבועב ,04-ב ןוטב תוריק     02.61.0105
יאותב עוציב םג ללוכ ריחמה .ןופיד תוריק      
עוציב תומדקתה יפל גוריד/םיבלשב ,לוגע      

                  890.00 .הנבמה ק"מ   
      
לכל ןופידה תואסנולכב עופישב םירוח חודיק     02.61.0106
מ"מ 051 קמועבו מ"מ 61 רטוקב ,םהבוג      
רטוקב םיפוכמ םיצוק תרדחה תוברל ,תוחפל      
.יסקופאב םילובט מ"ס 03 לש ךרואבו מ"מ 61      
,חודיקה תא םג רתיה ןיב ללוכ ריחמה      

                49,000.00 .םיצוקה תא םגו יסקופאה 'חי   
      
רמג.מ"ס 51 יבועב יבועב 04-ב ןוטב תוריק     02.61.0111

                   30.00 C2 ק"מ   
      
רמג.מ"ס 02 יבועב יבועב 04-ב ןוטב תוריק     02.61.0112

                  225.00 C2 ק"מ   
      
רמג.מ"ס 52 יבועב יבועב 04-ב ןוטב תוריק     02.61.0113

                  740.00 C2 ק"מ   
      
רמג .מ"ס 03 יבועב יבועב 04-ב ןוטב תוריק     02.61.0114

                1,550.00 C2. ק"מ   
      
ףקיהב מ"ס 03 יבועב יבועב 04-ב ןוטב תוריק     02.61.0115

                1,130.00 .2C רמג.הנבמה ק"מ   
      
רמג .מ"ס 53 יבועב יבועב 04-ב ןוטב תוריק     02.61.0116

                1,870.00 C2 . ק"מ   
      
.מ"ס 53 יבועב יבועב 04-ב ןבל ןוטב תוריק     02.61.0117

                   60.00 . 1C רמג ק"מ   
      

                  195.00 .2C רמג.מ"ס 04 יבועב 04-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.61.0118
      

                  180.00 .2C רמג.מ"ס 54 יבועב 04-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.61.0119
      
      
      

16.20.20 קרפ תתב הרבעהל        
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029/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     029 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
רמג.מ"ס 05 יבועב יבועב 04-ב ןוטב תוריק     02.61.0120

                  250.00 C2. ק"מ   
      
רמג .מ"ס 06 יבועב יבועב 04-ב ןוטב תוריק     02.61.0121

                  225.00 C2 . ק"מ   
      
.מ"ס 06 יבועב יבועב 04-ב ןבל ןוטב תוריק     02.61.0122

                  105.00 . 1C רמג ק"מ   
      
לש םייכנא םיחטש תריצי רובע ריחמ תפסות     02.61.0520
- ריהב טנמגיפ םע קלח ילכירדא יולג ןוטב      
.תילגנא רצחב ןופיד תוריק לע  המלשה ריקב      

                1,000.00 .2C לכירדאה תויחנה יפל תוינבת ללוכ ריחמה ר"מ   
      
לש םייכנא םיחטש תריצי רובע ריחמ תפסות     02.61.0530
.הנבמה םינפ תוריקב - קלח ףושח ןוטב      

                13,000.00 .2C לכירדאה תויחנה יפל תוינבת ללוכ ריחמה ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטב תוריק 16.20 כ"הס          

      
ם י ד ו מ ע  56.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןבל 08-ב םירטקה לכב םילוגע ןוטב ידומע     02.65.0010
תוינבת תכרעמב שומישו ףושח ןוטב רמגב)      
ללוכ ריחמה .ע"וש וא "ירפ" תרבח לש הדלפ      
4" רטוקב הדלפ רוניצ תבכרה רתיה ןיב      
קרפב( דרפנב דדמנה )ג"מצ(      

                  235.00 1C) רמג.()היצלטסניאה ק"מ   
      
רופא 08-ב םירטקה לכב םילוגע ןוטב ידומע     02.65.0011
תוינבת תכרעמב שומישו ףושח ןוטב רמגב      
ללוכ ריחמה .ע"וש וא "ירפ" תרבח לש הדלפ      
4" רטוקב הדלפ רוניצ תבכרה רתיה ןיב      
(.)היצלטסניאה קרפב( דרפנב דדמנה )ג"מצ(      

                   35.00 )2C רמג ק"מ   
      
םע םינוש םיכתחב ןבל 08-ב ןוטב ידומע     02.65.0012
,)םיילבוא םידומע( םידדצ ינב םילגועמ תווצק      
רמג(.קלח ןוטב תלבקל תורדוסמ תוינבתב      

                   10.00 C1) ק"מ   
      
םע םינוש םיכתחב רופא 08-ב ןוטב ידומע     02.65.0013
,)םיילבוא םידומע( םידדצ ינב םילגועמ תווצק      
רמג(.קלח ןוטב תלבקל תורדוסמ תוינבתב      

                   90.00 C2) ק"מ   
      
רמגב םינוש םיכתחב ןבל 08-ב ןוטב ידומע     02.65.0014
רמג( .הדלפ תוינבתב שומישו ףושח ןוטב      

                  125.00 C1). ק"מ   

56.20.20 קרפ תתב הרבעהל        
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030/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     030 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
רמגב םינוש םיכתחב רופא 08-ב ןוטב ידומע     02.65.0015
רמג( .הדלפ תוינבתב שומישו ףושח ןוטב      

                  425.00 C2). ק"מ   
      
הרקתה סלפמ לעמ( םידומעה ישארב תובחרה     02.65.0300
יפל תודימב ,06-ב ןוטב  תונוש תודימב)      
תוקוצי תובחרהה .דחוימ ינכט טרפמו תוינכת      

                   50.00 .הרקתה םע ק"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( םידומע 56.20 כ"הס          

      
י נ י ש ו  ת ו נ ו ת ח ת  ת ו ר ו ק  17.20 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב מ  ה נ ע ש ה       
      
םיבחורב 06-ב ןוטב תויולת תונותחת תורוק     02.71.0010
דע  דדמנ  הרוקה הבוג .תינכת יפל םינוש      

                  338.00 הרקתה תיתחתל ק"מ   
      
יפל מ"ס 02 בחורב 06-ב  ןוטב תונוילע תורוק     02.71.0020

                   55.00 .תינכת ק"מ   
      
תוטשפתה רפת רובע ןוטב הנעשה יניש תריצי     02.71.0030
ההז ןוטבה גוס .םידומע ,תורוק ,תוריק יבג לע      

                    2.00 .ךמסב ןוטבה גוסל ק"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטבמ הנעשה ינישו תונותחת תורוק 17.20 כ"הס          

      
א ל מ  ן ו ט ב  ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  18.20 ק ר פ  ת ת       
      
רתיה ןיב םיללוכ הז קרפב הדיחיה יריחמ      
ע"וש וא "ורקא" גוסמ םישדח םימוגיפ עוציב      
ןונכת םג םיללוכ םיריחמה .'מ 8 הבוגל דע      
החמומ ןנכתמ סדנהמ י"ע םימוגיפה עוציבו      
ןויסנו עדי לעב ,ןלבקה םעטמ םימוגיפל      
.םידחוימ םימוגיפ ןונכתב      
      
עוציב םג הדיחיה יריחמב ללכנ יכ רהבומ      
ןמז קרפ לכלו םוקמ לכב םימוגיפו תוכימת      
תוברל ,רוטקורטסנוקה תויחנה יפל שרדייש      
ךרוצל תוחפל תומוק 2ב םימוגיפ תראשה      
תראשה וא/ו הקיציה תעב םיסמועה רוזיפ      
.תחנומה הפצרה סלפמ דע םימוגיפ      
      
      
      
      
      
      
      
      

18.20.20 קרפ תתב הרבעהל        
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031/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     031 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
תכימתל דחוימ םוגיפ רובע ריחמ תפסות     02.81.0003
תוקצונה תורקת תכימת וא/ו תוהובג תורקת      
םוגיפה .'מ 21-דע 8-מ תומוק 2 לש הבוגב      
הרבח לש הדלפ תייצקורטסנוקמ דחוימה      
החמומ ידי לע ןנכותיו "ירפ" ןוגכ תרכומ      
ןמז קרפ לכלו םוקמ לכב עוציבה .םימוגיפל      

                2,400.00 .רוטקורטסנוקה תויחנה יפל שרדייש ר"מ   
      
תוינבתב ,מ"ס 52 יבוע 04-ב ןוטב תורקת     02.81.0013

                1,156.00 .לכירדאה תויחנה יפל תורודס ר"מ   
      
תוינבתב ,מ"ס 53 יבוע 04-ב ןוטב תורקת     02.81.0014

                13,445.00 .לכירדאה תויחנה יפל תורודס ר"מ   
      
,תועפושמ מ"ס 53 יבוע 04-ב ןוטב תורקת     02.81.0015

                  410.00 .לכירדאה תויחנה יפל תורודס תוינבתב ר"מ   
      
תוינבתב ,מ"ס 04 יבוע 04-ב ןוטב תורקת     02.81.0016

                  370.00 .לכירדאה תויחנה יפל תורודס ר"מ   
      
מ"ס 54-84 יבוע 06-ב ןבל ןוטב תורקת     02.81.0017
שילש הנושאר הבכש :םיבלש ינשב תוקוצי      
ןפודה ללוכ ילכירדא ןבל ןוטבמ הבוגמ      
שומיש .ליגר ןוטבמ הינש הקיציהו ,תידדצה      
תויחנהו תוינבת יפל תקיודמ הקולחב תוינבתב      
שרפה וק תריצי םג ללוכ ריחמה .לכירדאה      
תיתחתב מ"ס 84-ו מ"ס 54 ןיב יבוע      
ןוגיע םג לולכ הזה ףיעסב יכ רהבומ.הרקתה      
דרפנב םידדמנ( הדלפ ינתיוזו תכתמ תוטלפ      

                13,550.00 .C-1 ןותחת רמג )91 קרפב ר"מ   
      
53 יבוע 06-ב ןוטב תעפושמ םירוטידוא תרקת     02.81.0018
ףיעסב ןמוסמ ומכ םיבלש ינשב קוצי.מ"ס      

                  280.00 C-1 ןותחת רמג.  לייעה ר"מ   
      
תוינבתב ,מ"ס 55 יבוע 04-ב ןוטב תורקת     02.81.0019

                  430.00 .לכירדאה תויחנה יפל תורודס ר"מ   
      
תוינבתב ,מ"ס 001 יבוע 06-ב ןוטב תורקת     02.81.0060

                   53.00 .לכירדאה תויחנה יפל תורודס ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( אלמ ןוטב תוגגו תורקת 18.20 כ"הס          

      
י ש ל ו ש מ ו  ם י ח ט ש מ  29.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ר ד מ       
      
מ"ס 53 דע יבועב 03-ב ןוטב םייניב יחטשמ     02.92.0020

                  370.00 תוגרדמ ירדחב ר"מ   
      

29.20.20 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
032/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     032 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
יבועב 03-ב ןוטב תוגרדמל םיעפושמ םיחטשמ     02.92.0060

                  310.00 מ"ס 02 דע ר"מ   
      
יולג ןוטב רמגב 03-ב ,תוגרדמל ןוטב ישלושמ     02.92.0090
תויחנה יפל הקלחה יספ ללוכ ,קלח ילכירדא      
תילכירדא תוינכת יפל הגרדמה ךתח .לכירדאה      

                  955.00 .היצקורטסנוקו רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תוגרדמ ישלושמו םיחטשמ 29.20 כ"הס          

      
ן ו י ז  ת ד ל פ  39.20 ק ר פ  ת ת       
      
לעמ םירטק רתיה ןיב ללוכ ןויזה תדלפ ריחמ      
21 לעמ םג םייטרדנטס אל םיכרואו מ"מ 52      
היצקורטסנוקה תוינכתו יטרפ יפל םיפופיכ ,'מ      
.שרדיש םוקמ לכב      
      
םירטקה לכב םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.93.0001
הדידמה .דבלב הכרעה .ןוטבה ןויזל םיכרואהו      
רושיאבו ןלבקה ךורעיש לזרב תומישר יפל      

                4,635.00 )לאלצב( .דבלב חקפמה ןוט   
      
םירטקה לכב םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.93.0002
הדידמה .דבלב הכרעה .ןוטבה ןויזל םיכרואהו      
רושיאבו ןלבקה ךורעיש לזרב תומישר יפל      

                  175.00 )ןוינח( .דבלב חקפמה ןוט   

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןויז תדלפ 39.20 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          

      
ת ו ר ק ת ב  ה כ י ר ד  30 ק ר פ       
      
ת ו ר ק ת ב  ה כ י ר ד  30.30 ק ר פ  ת ת       
      
םוקימו ךרוא .תורוק ,תורקת ,תוגגב הכירד     03.03.0010
ןיב ללוכ ריחמה .תוינכתב ןמוסמכ םילבכה      
הכירד ילבכ לש אלמו םלשומ עוציב רתיה      
    DEDNOBNU םינגוע ,םירזיבאה לכ תוברל,  
םמואת ,POHS SGNIWARD תוינכת תכירע      
הכירדה ילבכ .דלשה ןנכתמ ידי לע םרושיאו      
יכ ןלהל רהבומ .ןוט 06 דע לש תורש יסמועל      
תוינכתב םינמוסמה הכירדה ילבכ      
.דבלב יטמיכס ןומיס ןניה היצקורטסנוקה      
POHS SGNIWARDה תוינכת יפל עוציבה      

                9,160.00 .דבלב דלשה ןנכתמ ידי לע עוציבל תורשואמה רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תורקתב הכירד 30.30 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( תורקתב הכירד 30 כ"הס          

      
      
      

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
033/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     033 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א ה  ק ר פ  50 ק ר פ       
      
0.5 ק ר פ  ת ת  00.50 ק ר פ  ת ת       
      
תוכירצ ןלהל תואבומה םוטיאה תודובע לכ      
תואנ עוציבל תושורדה תונכהה לכ תא לולכל      
,םיקדסב לופיט ןוגכ ,םוטיאה תודובע לש      
.'וכו ,תיתשתה תנכה      
      
הקיטקרפה בטימ יפל הנעצובת תונכהה      
,ןלהל םיפיעסב שרדנל םאתהב ,הבוטה      
.חקפמה תויחנהל םאתהבו טרפמב      
      
תא םייפיצפסה םיפיעסב תודובעה תוללוכ ןכ      
רזעה ירמוח לכו םירמוחה לכ תקפסא      
תקיטקרפל םאתהב םישרדנה  םיטרופמה      
,)"רמיירפ"( דוסי תוחירמ ןוגכ ,התואנ הדובע      
וטרופ רשא םירמוחו תודובע דבלמ ,תאזו      
ןלהל תויומכה בתכב םידרפנ םיפיעסב      
.הנודנה הדובעל תודעוימו      
      
יטרפבו טרפמב םינייוצמה םירמוחה לכ דיל      
הווש וא" :אורקל שי ,תויומכה בתכבו םוטיאה      
קר ךרע יווש םירמוחב שמתשהל ןתינ ."ךרע      
יכ ,שגדו .םוטיאה ץעוי לש בתכב רושיא רחאל      
םא אלא ,ריחמ תפסות אלל ויהי תופולחה      
.חקפמה רושיאבו ,שארמ תרחא םכוס      
      
תוקידבה תולע תא םג תוללוכ תודובעה תויולע      
)הרטמה ,הפצה ןוגכ( תושרדנה תולבוקמה      
תללוכ הדובעה .דרפנב ןרובע םלושי אלו      
תללוכ הדובעה .שרדנש ןכיהו םא ,םוגיפ      
רחאלו ינפל ח"ודב הוולמ ,םוליצב דועית      
עונישה ירזיבא לכ תא תללוכ הדובעה .ןוקיתה      
.תוחיטבהו      
      
ךא ,דבלב תויביטקידניא ןה תומושרה תויומכה      
ועצובי EDAM SA םיטוטרשו תויפוס תודידמ      
.חקפמה י"ע הנרשואתו ןלבקה י"ע      
      
תויומכה תא לידגהל וא ןיטקהל יאשר ןימזמה      
.ויניע תואר יפל םימלש םיפיעס לטבלו עוציבל      
      
רשא חקפמה י"ע רשוא ןעוציבש תודובע      
ןרובע םלושי ,תוגירח ויהי ,ץעויה לש ותעדל      
טרופמ םיריחמ חותינ יפל ,דרפנב ןלבקל      
.םכסה יפל לכה ,ינלבק חוור תפסותב ,קמונמו      
      
      
      
      

00.50.20 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
034/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     034 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
םינש 8 לש הפוקתל יארחא היהי ןלבקה      
ללוכ ,םוטיאה תוכרעמ לש ןדוקפתו ןתומלשל      
וא( עצבי רשא ךרדמה וא/ו הנגהה תובכש      
שרדית םוטיאה ירמוח רובע .)ןעוציב לע חקפי      
דוקפתל תוחפל םינש 01 לש קפס תוירחא      
.םוטיאה ירמוח      
      
םימי עובש ךות אובל בייחתמ ןלבקה      
דעומב ןקתל אובי אל םא .ןקתלו האירקהמ      
םגפה תא ןקתל יאכז ןימזמה היהי ,ל"נה      
ח"ע תאזו ,רחא םרוג י"ע וא ומצעב ומצעב      
.ןלבקה      
      
הבוח .תוחיטב תויעבב קסוע וניא הז ךמסמ      
תוחיטבה יאשונ לכ תא דומלל ןלבקה לע      
שא תוחיטב  תוברל ןהיפל גוהנלו תוידוסיב      
רשא םירמוחה יביכרממ קלח .הבוגב תודובעו      
ומכ( הרואכל םיליער םיטמלא םיללוכ שומישב      
םייביזורוק םקלחו )םיפרש ,םיללדמ ,םיסיממ      
.)'וכו דיס ,טנמצ ומכ( םינוש םירמוחל      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 0.5 קרפ תת 00.50 כ"הס          

      
ף ת ר מ ה  ת פ צ ר  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
ן ו ד א ר  .נ  ה נ ג ה  ל ל ו כ  ,ת ח נ ו מ ה       
      
.1 הרדסב םיטרפ ואר      
      
,קלחומ מ"ס 5 יבועב ,51-ב גוסמ הזר ןוטב     05.01.0020
קרפב רחמותי .הפצרל תחתמ      

                7,335.00 .)לאלצב(.היצקורטסנוקה ר"מ   
      
,קלחומ מ"ס 5 יבועב ,51-ב גוסמ הזר ןוטב     05.01.0021
קרפב רחמותי .הפצרל תחתמ      

                3,290.00 .)ןוינח(היצקורטסנוקה ר"מ   
      
ןוטבה ג"ע ףתרמה תפצרל תחתמ םוטיא     05.01.0040
תוינמוטיב תועירי תובכש יתשב ,הזרה      
.1-1 טרפ יפל ,א"כ ,מ"מ 4 יבועב ,תוללכושמ      
,0341 .י.ת תושירד לכב דומעל תועיריה לע      
ילופיש ג"ע םוטיא תיילע .M הגרד ,3 קלח      
לעו( דרפנב דדמית אל םייפקיהה תוריקה      
הדובעה .)ריחמה בושיחב תאז תחקל ןלבקה      
יפל ,תואסנולכ ישאר ביבס דוביע תללוכ      

                7,335.00 )לאלצב(.3-1 4-1, םיטרפ ר"מ   
      
      
      
      

10.50.20 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
035/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     035 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
ןוטבה ג"ע ףתרמה תפצרל תחתמ םוטיא     05.01.0041
תוינמוטיב תועירי תובכש יתשב ,הזרה      
.1-1 טרפ יפל ,א"כ ,מ"מ 4 יבועב ,תוללכושמ      
,0341 .י.ת תושירד לכב דומעל תועיריה לע      
ילופיש ג"ע םוטיא תיילע .M הגרד ,3 קלח      
לעו( דרפנב דדמית אל םייפקיהה תוריקה      
הדובעה .)ריחמה בושיחב תאז תחקל ןלבקה      
יפל ,תואסנולכ ישאר ביבס דוביע תללוכ      

                3,290.00 )ןוינח(.3-1 4-1, םיטרפ ר"מ   
      
הנגהל ,מ"מ 2.0 יבועב ןליתאילופ תעירי     05.01.0050

                7,335.00 )לאלצב(.1-1 טרפ יפל ,הציצחלו תינושאר ר"מ   
      
הנגהל ,מ"מ 2.0 יבועב ןליתאילופ תעירי     05.01.0051

                3,290.00 )ןוינח(.1-1 טרפ יפל ,הציצחלו תינושאר ר"מ   
      
תווצקב םוטיאה תועירי לע תינמז הנגה     05.01.0060
לש בחורל ,עקרקה סלפמל תחתמש הפצרה      
בלשב קצונש ריקה וב םוקמ לכב ,מ"ס 03      

                  240.00 .2-3 טרפ יפל ,החותפ הריפחב עצובמ אבה רטמ   
      
יפל ,מ"ס 4-5 יבועב ,02 -ב הנגה ןוטב תבכש     05.01.0070

                7,335.00 )לאלצב(.1-1 טרפ ר"מ   
      
יפל ,מ"ס 4-5 יבועב ,02 -ב הנגה ןוטב תבכש     05.01.0071

                3,290.00 )ןוינח(.1-1 טרפ ר"מ   
      
ירצע עוביקו הקפסא :הקיציה תוקספהב לופיט     05.01.0080
טיינוטנב סיסב לע םיחפנתמ םיימיכ םימ      
א"מב הדידמה .01-1 טרפ יפל ,יביטקא      
ףתרמ תוריקו הפצר ןיב הקיצי תוקספה      
תננכותמה ,תפסונ הקיצי תקספה לכ .םיינוציח      
ל"נכ לופיט לבקת ,רוטקורטסנוקה י"ע      
םלושי אל .היצקורטסנוקה קרפב רחמותתו      
סדנהמ י"ע וננכות אלש הקיצי תוקספה רובע      

                  900.00 .היצקורטסנוקה רטמ   
      
םילוורש/תרנצ ביבס םוטיאה תובכש דוביע     05.01.0090
,תיטסלפ תרנצ ללוכ ,הפצרה תא םירדוחה      
יפל ,םישרדנה תוכאלמהו םירמוחה לכ ללוכ      

                   10.00 .7-1 טרפ 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןודאר .נ הנגה ללוכ ,תחנומה ףתרמה תפצר םוטיא 10.50 כ"הס          

      
ף ת ר מ ה  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
ה ח ו ת פ  ה ר י פ ח ב       
      
.3 הרדסב םיטרפ ואר      
      

20.50.20 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
036/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     036 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
,הפצר/ריק שגפמב ,תורועק "תוקלור" בוציע     05.02.0010
יפל ,ירמילופ ףסומ םע ןוטבמ מ"ס 5X5 לדוגב      

                  240.00 .2-3 טרפ ואר .טרפמבש 10.50 קרפ רטמ   
      
החותפ הריפחב םיעצובמה ןוטב תוריק םוטיא     05.02.0020
,תוללכושמ תוינמוטיב תועירי תובכש יתשב      
תועיריה לע .1-3 טרפ יפל ,א"כ ,מ"מ 4 יבועב      
הגרד ,3 קלח ,0341 .י.ת תושירד לכב דומעל      
    M . תועיריה ידוביע לכ תא תללוכ הדובעה  
סלפמב הפצרל תורבחתהב תוברל ,םישרדנה      

                1,020.00 .5-3 טרפ יפל ,רתוי הובג ר"מ   
      
תורוניצ ביבס םוטיאה דוביע רובע תפסות     05.02.0030

                   10.00 .4-3 3-3, םיטרפ יפל ,םירדוח 'חי   
      
תווצקב םוטיאה לע העובק הנגה תרזחה      
לש בחורל ,עקרקה סלפמל תחתמש הפצירה      
אבה בלשב קצויש ריקה וב םוקמ לכב ,מ"ס 03      
ףיעס .2-3 טרפ יפל ,החותפ הריפחב עצובמ      
.060.10.50 ףיעסב לולכ הז      
      
)"רקלק"( ףצקומ ןריטסילופמ הנגה תבכש     05.02.0050

                1,020.00 .1-3 טרפ יפל .F-03 ר"מ   
      
יפל .הנגהל ,מ"מ 2.0 יבועב ,ןליתאילופ תבכש     05.02.0060

                1,020.00 .1-3 טרפ ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( החותפ הריפחב ףתרמה תוריק םוטיא 20.50 כ"הס          

      
ן ו פ י ד  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  30.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו א ס נ ו ל כ       
      
.2 הרדסב םיטרפ ואר      
      
ריק דגנכ קצונה רשיימה ריקה תקלחהו רושיי      
רחמותי( תיתשתה תנכהמ קלחכ ,ןופידה      
.)היצקורטסנוקה קרפב      
      
שגפמב ,תורועק "תוקלור" בוציע הקלור     05.03.0020
ףסומ םע ןוטבמ מ"ס 5X5 לדוגב ,הפצר/ריק      
טרפ ואר .טרפמבש 10.50 קרפ יפל ,ירמילופ      

                  620.00 2-2. רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

30.50.20 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
037/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     037 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
יתשב ,ןופידה דגנכ רשיימה ריקה םוטיא     05.03.0030
,א"כ ,מ"מ 4 יבועב תוינמוטיב תועירי תובכש      
3 קלח ,0341 .י.ת תושירד יפל S.B.S גוסמ      
םירמוחה לכ תא תללוכ הדובעה ."M" הגרד      
תינמז הנגהה תבכש תוברל תוכאלמהו      
הלתיי רשא ,מ"מ EPDH 1 ןליאילופמ      
תקיצי ינפל דע תועיריה לע ןגיו הלעמלמ      
לש םיינכמ םיעוביק ביבס דוביע ללוכ .ןוטבה      

                3,500.00 .)3-2 טרפ( העיריה ר"מ   
      
ריק לש ןוילעה וקלח תנגהו םוטיאה רמג     05.03.0040
,ףתרמה תרקת םע תורבחתהב ,ןופידה      
תוכאלמהו םירמוחה לכ תא תללוכ הדובעה      

                  620.00 .םישרדנה םוטיאה ידוביע לכ תאו רטמ   
      
טרפ יפל תרדוח תרנצ ביבס םוטיאה דוביע     05.03.0050

                   10.00 2-4. 'חי   
      
וקלחב םיחמצ ישרוש דגנ העירי רובע תפסות     05.03.0060
8-2 7-2, טרפ יפל ,ןופידה ריק לש ןוילעה      

                  310.00 .)תומכה תיצחמ( רטמ   
      
וקלחב םיצע ישרוש דגנ העירי רובע תפסות     05.03.0070
8-2 7-2, טרפ יפל ,ןופידה ריק לש ןוילעה      

                  310.00 .)תומכה תיצחמ( רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תואסנולכ ןופיד תוריק םוטיא 30.50 כ"הס          

      
ה פ מ ר  ם ו ט י א  50.50 ק ר פ  ת ת       
      
.GH, 5 תורדסמ םיטרפ ואר      
      
הדלפ תוטלפו "הגרבה תוטומ" תנכה אדוול שי      
,תוגרדמה ךלהמו הפמרה ןוטב תקיצי בלשב      
41-4, םיטרפ יפל .םוטיאה תכרעמ תלבקל      
    .4-13  
      
,הפצר/ריק שגפמב ,תורועק "תוקלור" בוציע     05.05.0010
יפל ,ירמילופ ףסומ םע ןוטבמ מ"ס 5X5 לדוגב      

                  130.00 .2-5 טרפ ואר .טרפמבש 10.50 קרפ רטמ   
      
יפל ,זוקינ תלעתו ןטלוק טרפ לאו ביבס דוביע     05.05.0020

                   10.00 .4-5 3-5, םיטרפ רטמ   
      
לש תובכש :הנושאר תינשמ םוטיא תכרעמ     05.05.0030
לש ילמינימ יבועב ,52/501 ףשונמ םח ןמוטיב      

                  440.00 .1-5 טרפ יפל ,מ"מ 2 ר"מ   
      
      

50.50.20 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
038/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     038 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
תובכש יתש :הינש תינשמ םוטיא תכרעמ     05.05.0040
העיריה .א"כ ,מ"מ 4 יבועב ,תוינמוטיב תועירי      
לע .1-5 טרפ יפל .טגרגא רמגב הינשה      
קלח ,0341 י"ת תושירד לכב דומעל תועיריה      

                  440.00 .M הגרד ,3 ר"מ   
      
טרפ יפל ,םילוגע םידומע ביבס םוטיאה דוביע     05.05.0050
ןוטב תא רדוחה רוניצ/לוורש ביבס תוברל ,5-5      
תרנצ ללוכ ,)ולאכ םנשיש לככ( הפמרה      

                    2.00 .תיטסלפ 'חי   
      
,רטמ 3 בחורל ,הפמרה לש עופישה תליחתב     05.05.0060
,מ"מ 5 יבועב ,תפסונ תועירי תבכש עוציב      
ליפורפ י"ע ,הנותחתה העיריה עוביק ללוכ      
01 לכ עבוקמ ,מ"מ 03X3 חוטש םוינימולא      

                   40.00 .מ"ס ר"מ   
      
,רמילופב רפושמ טנמצ חיטמ הנגה תבכש     05.05.0070

                  440.00 .1-5 טרפ יפל ,הפמרה חטש לכ פ"ע ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( הפמר םוטיא 50.50 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  11.50 ק ר פ  ת ת       
      
החמומ הלועמ הדובע להנמ לש הדובע תעש     05.11.0010
תועוצקמ לכב עדי לעבו םוטיאה תודובעל      
יעבצ ,ףצר ,יאנב ,חייט ,ןספט ןוגכ הינבה      
רבודמ .םישורדה םילכה לכו בכר ללוכ ,המודכו      
תודובע אלו ,דבלב תוגירח תודובע לע      
.תויומכה בתכב שרופמ ףיעס שי ןהיבגלש      
ךות ,תועשה יבגל רדוסמ םושיר בקעמ להוני      
לוהינ תאו הגירחה הדובעה תא חוקיפה רושיא      

                    1.00 .הדובע םוי לכב תועשה ע"ש   
      
תועוצקמל רזוע טושפ לעופ לש לבא ל"נכ     05.11.0020

                    1.00 .םישורדה םילכה לכ ללוכ .ל"נה ע"ש   
      
םוקמב םוינימולאמ הרהזא יטלש עוביקו הנכה     05.11.0030

                    1.00 .חקפמה ןמסיש 'חי   
      
לע ,שמגומ ילוארדיה טנמצ לש םוטיא תובכש     05.11.0050
,גגב ריוא גוזימ תולעת תאיציב ןוטב ינבמ יבג      

                    1.00 .KGH-4 טרפ יפל ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 11.50 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיאה קרפ 50 כ"הס          

      
      
      
      
      

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
039/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     039 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 002/001 תודימב ,ןגומ בחרמל תלד     06.02.0010

                   34.00 .המישרב A50A1BM סופיטמ 'חי   
      
תודימב ,ןגומ בחרמב רבעמ חתפ הסכמ     06.02.0020

                   23.00 .המישרב B50A1BM סופיטמ ,מ"ס 07/07 'חי   
      
סופיטמ ,ןגומ בחרמב די זחאמו םלוס     06.02.0030

                   24.00 .המישרב E60B1BM 'חי   
      
,ןגומ בחרמ ריקל 4" רטוקב רורוויא רוניצ     06.02.0040

                  186.00 .המישרב D50A1BM סופיטמ 'חי   
      
,ןגומ בחרמ ריקל 8" רטוקב רורוויא רוניצ     06.02.0050

                  158.00 .המישרב D50A1BM סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 001/001 תודימב ןגומ בחרמ ןולח     06.02.0060

                    1.00 .המישרב B30F1BM סופיטמ 'חי   
      
סופיטמ ,השיג חתפל הסכמו הדלפ םלוס     06.02.0070

                    1.00 .המישרב A70B1BM 'חי   
      

                    1.00 .המישרב A61D1BM סופיטמ ,הדלפ םלוס 'חי  06.02.0080
      
סופיטמ ,םימ רגאמ םלוס     06.02.0090

                    3.00 .המישרב A71/C81/A81D2BM 'חי   
      
08/08  תודימב םימ רגאמ תרוקיב חתפל תלד     06.02.0100
B71/D81/B81D2BM סופיטמ ,מ"ס      

                    3.00 .המישרב 'חי   
      
60AM סופיטמ ,A ןיערגב די זחאמו הקעמ     06.02.0110

                   53.00 .המישרב רטמ   
      
A60AM סופיטמ ,A ןיערגב די זחאמ     06.02.0120

                   47.00 .המישרב רטמ   
      
30BM סופיטמ ,B ןיערגב די זחאמו הקעמ     06.02.0130

                   42.00 .המישרב רטמ   
      
A30BM סופיטמ ,B ןיערגב די זחאמ     06.02.0140

                   38.00 .המישרב רטמ   
      
61CM סופיטמ ,C ןיערגב די זחאמו הקעמ     06.02.0150

                   41.00 .המישרב רטמ   
      
A61CM סופיטמ ,C ןיערגב די זחאמ     06.02.0160

                   37.00 .המישרב רטמ   

20.60.20 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
040/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     040 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
60DM סופיטמ ,D ןיערגב די זחאמו הקעמ     06.02.0170

                   40.00 .המישרב רטמ   
      
A60DM סופיטמ ,D ןיערגב די זחאמ     06.02.0180

                   30.00 .המישרב רטמ   
      
62GM סופיטמ ,G ןיערגב די זחאמו הקעמ     06.02.0190

                   26.00 .המישרב רטמ   
      
A62GM סופיטמ ,G ןיערגב די זחאמ     06.02.0200

                   27.00 .המישרב רטמ   
      
90HM סופיטמ ,H ןיערגב די זחאמו הקעמ     06.02.0210

                   36.00 .המישרב רטמ   
      
A90HM סופיטמ ,H ןיערגב די זחאמ     06.02.0220

                   23.00 .המישרב רטמ   
      
20JM סופיטמ ,J ןיערגב די זחאמו הקעמ     06.02.0230

                   40.00 .המישרב רטמ   
      

                   31.00 .המישרב A20JM סופיטמ ,J ןיערגב די זחאמ רטמ  06.02.0240
      
סופיטמ ,K טולימ תוגרדמב די זחאמו הקעמ     06.02.0250

                   15.00 .המישרב 60FM רטמ   
      
A60FM סופיטמ ,K טולימ תוגרדמב די זחאמ     06.02.0260

                   25.00 .המישרב רטמ   
      
סופיטמ ,M טולימ תוגרדמב די זחאמו הקעמ     06.02.0270

                   18.00 .המישרב 32FM רטמ   
      
A32FM סופיטמ ,M טולימ תוגרדמב די זחאמ     06.02.0280

                   25.00 .המישרב רטמ   
      
סופיטמ ,N טולימ תוגרדמב די זחאמו הקעמ     06.02.0290

                    5.00 .המישרב 41DM רטמ   
      
A41DM סופיטמ ,N טולימ תוגרדמב די זחאמ     06.02.0300

                   40.00 .המישרב רטמ   
      
סופיטמ ,O טולימ תוגרדמב די זחאמו הקעמ     06.02.0310

                   20.00 .המישרב 40DM רטמ   
      
A40DM סופיטמ ,O טולימ תוגרדמב די זחאמ     06.02.0320

                   25.00 .המישרב רטמ   
      
002/001 תודימב ןגומ בחרמל תינקת תלד     06.02.0330

                   33.00 .המישרב A50A1BM סופיטמ ,מ"ס 'חי   

20.60.20 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
041/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     041 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
הבוגב די זחאמו מ"ממב רבעמ חתפ הסכמ     06.02.0340

                   28.00 .המישרב B50A1BM סופיטמ ,מ"ס 511 'חי   
      
E60B1BM סופיטמ ,די זחאמו םלוס     06.02.0350

                   21.00 .המישרב 'חי   
      
D50A1BM סופיטמ ,4" רטוקב רורוויא רוניצ     06.02.0360

                   25.00 .המישרב 'חי   
      
D50A1BM סופיטמ ,8" רטוקב רורוויא רוניצ     06.02.0370

                   25.00 .המישרב 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 001/001 תודימב מ"ממ ןולח     06.02.0380

                    1.00 .המישרב B30F1BM 'חי   
      
053/055 תודימב דויצ תסנכה חתפל הסכמ     06.02.0390

                    1.00 .המישרב C53A1BM סופיטמ ,מ"ס 'חי   
      
סופיטמ ,השיג חתפל הסכמו הדלפ םלוס     06.02.0400

                    1.00 .המישרב A70B1BM 'חי   
      
סופיטמ ,תוחיטב יקושיח םע הדלפ םלוס     06.02.0410

                    1.00 .המישרב A61D1BM 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 002/09 תודימב ריפל תלד     06.02.0420

                    5.00 .המישרב A70A1BM 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 032/011 תודימב שא דגנ סירת     06.02.0430

                   15.00 .המישרב AC-VE1BM 'חי   
      
תודימב תיקפוא רורוויא תפפר     06.02.0440
A21C1GM סופיטמ ,מ"ס 5221/802-331      

                    1.00 .המישרב 'חי   
      
תודימב תיקפוא רורוויא תפפר     06.02.0450

                    1.00 .המישרב A42A1GM סופיטמ ,מ"ס 022/024 'חי   
      
תודימב תיקפוא רורוויא תפפר     06.02.0460

                    1.00 .המישרב B42A1GM סופיטמ ,מ"ס 002/054 'חי   
      
,מ"ס 055/557 תודימב ללגנ שא סירת     06.02.0540

                    1.00 .המישרב A80A1BM סופיטמ 'חי   
      
תודימב הפמרב זוקינ תלעת יוסיכ לירג     06.02.0550

                    1.00 .המישרב A60C1BM סופיטמ ,מ"ס 42/624 'חי   
      
תודימב הפמרב זוקינ תלעת יוסיכ לירג     06.02.0560

                    1.00 .המישרב B60C1BM סופיטמ ,מ"ס 42/054 'חי   
      

20.60.20 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
042/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     042 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
A81D2BM סופיטמ ,םימ רגאמ םלוס     06.02.0570

                    3.00 .המישרב 'חי   
      
סופיטמ ,םימ רגאמ תרוקיב חתפל תלד     06.02.0580

                    3.00 .המישרב B81D2BM 'חי   
      
002/041 תודימב א"טיל ריווא תקיני חתפ     06.02.0590

                    1.00 .המישרב A01DM1GM סופיטמ ,מ"ס 'חי   
      
,מ"ס 08/531 תודימב ןשע רורחש חתפ     06.02.0600

                    1.00 .המישרב A20J1GM סופיטמ 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורגסמ 20.60 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס          

      
ש א  י ו ב י כ ו  ה א ו ר ב ת  ת ו כ ר ע מ  70 ק ר פ       
ן י נ ב ב       
      
ר ו ו י א ו  ם י ז ק נ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
עוציב םיללוכ הז קרפ-תתב תרנצה יפיעס לכ      
םיקוזיח , תוכימת ,תוילת , רטוק לכב םיחפס      
טרפמהו דחוימה ינכטה טרפמה יפל העיבצו      
. 70 קרפ יללכה      
      
דע קמועב עקרקב םינומט ןיכפוש-ימ תורוניצ     07.01.0010
ןליטאילופ( E.P.D.H רוניצה גוס 'מ 05.1      
ותוא לשמ !!!םיחפסו תרנצ )ההובג תופיפצב      
9151NE ו 6744 י"ת יפל תפרומ תרנצ , ןרצי      
ךותיר יחפסב רבוחמ ןרצי תוארוה יפל ןקתומה      
תודורטקלא י"ע ילמשח      
    "NOISUIF-ORTCELE" םינפ ךותירב וא  
םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ ,ןקתה יפל      
םיקוזיחו תוילת םיחפס ללוכ 'דכו תוטשפתהל      

                  350.00 .מ"מ 011 רטוקב רטמ   
      
דע קמועב עקרקב םינומט ןיכפוש-ימ תורוניצ     07.01.0020
ןליטאילופ( E.P.D.H רוניצה גוס 'מ 05.1      
ותוא לשמ !!!םיחפסו תרנצ )ההובג תופיפצב      
9151NE ו 6744 י"ת יפל תפרומ תרנצ , ןרצי      
ךותיר יחפסב רבוחמ ןרצי תוארוה יפל ןקתומה      
תודורטקלא י"ע ילמשח      
    "NOISUIF-ORTCELE" םינפ ךותירב וא  
םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ ,ןקתה יפל      
םיקוזיחו תוילת םיחפס ללוכ 'דכו תוטשפתהל      

                  680.00 .מ"מ 061 רטוקב רטמ   
      
      
      

10.70.20 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
043/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     043 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
דע קמועב עקרקב םינומט ןיכפוש-ימ תורוניצ     07.01.0030
ןליטאילופ( E.P.D.H רוניצה גוס 'מ 05.1      
ותוא לשמ !!!םיחפסו תרנצ )ההובג תופיפצב      
9151NE ו 6744 י"ת יפל תפרומ תרנצ , ןרצי      
ךותיר יחפסב רבוחמ ןרצי תוארוה יפל ןקתומה      
תודורטקלא י"ע ילמשח      
    "NOISUIF-ORTCELE" םינפ ךותירב וא  
םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ ,ןקתה יפל      
םיקוזיחו תוילת םיחפס ללוכ 'דכו תוטשפתהל      

                   65.00 .מ"מ 002 רטוקב רטמ   
      
רובע עקרקב םינומטה ל"נה תורוניצל תפסות     07.01.0040
ביבס מ"ס 01 יבועב ןיוזמ ןוטב תפיטע      

                1,100.00 .י"תמ תויחנהו טרפ יפל תורוניצה רטמ   
      
מ"מ 001 רטוק )4"/4"( תלפונ תרוקב הספוק     07.01.0050

                  310.00 .!הגרבהב ינמז הסכמ םע EPDHמ 'חי   
      
מ יושע מ"מ 001/002 8"/4" הפצר םוסחמ     07.01.0060
    E.P.D.H. םוטיא ןוראווצ, ךיראמ ללוכ ,  
יוסיכ קקפ - ינמז הסכמ םע טרפ יפל םיבכרומ      

                  120.00 .םטא םע 'חי   
      
מ  4"/4" רטוקב  " S "הפצר םוסחמ     07.01.0070
    E.P.D.H. יפל םיבכרומ םוטיא ןוראווצ ללוכ  

                   10.00 .םטא םע יוסיכ קקפ -ינמז הסכמ םע טרפ 'חי   
      
הקיצי לזרבמ זוקינ תולעתל תוכבס םיסכמ     07.01.0080
תודימב ע"ש וא "ןמפלוו" תרצות םייתשורח      

                   40.00 . מ"ס 09*04 'חי   
      
םיקצומ תדוכלממ יונבה ינגרוא ןמוש דירפמ     07.01.0090
רטיל 006,1 לש ללוכ לוביקב ןמוש דירפמו      
ןקת יפל .E.P יושע יעקרק-תת      
    5281-NE-0404 NID תרצות יתשורח  
תודימב  5  'סמ ןקתמ S.N.4:םגד "דלומור"      
'מ 97.0-כ לש בחורב 'מ 11.3 -כ ךרוא לש ץוח      
)הריפח קמוע ( תוינכות יפל קמועב ןקתומ      
ינורטקלא הבוג דמ ,ףוצמ םותסש ללוכה      
הארתה תכרעמו אתב ןמושה סלפמל      
תורש יחתפ , הרקבל יוויחו תינורטקלא      
06 רטוקב תוהבגהו םיסכמ םע םילוגע םיזכרמ      

                    1.00 'פמוק .ןוט 04 דע סמועל מ"ס  
      
      
      
      
      
      

10.70.20 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
044/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     044 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
רטיל 000,2 לש חפנב יתשורח בקר רוב     07.01.0100
םע 'מ 02.2*02.1 תודימב , יעקרק-תת ןקתומ      
תרצות תמגודכ מ"ס 06 רטוקב דיחי חתפ      
רטוקל םיאתמ 0002TS "דלומור"      
לכ ללוכ .4" - 6" לש תרנצ תאיצי/תסינכ      
ןוטב תרקת , קודיה/ יולימ/ רפעה תודובע      
חטשמ ללוכ תיליע הנקתהב וא .ב.ב הסכמו      
שרדנה לכו בוצייל םינחתומ םע הבצהל ןוטב      

                    3.00 .םלשומ עוציבו הבצהל 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( רוויאו םיזקנ 10.70 כ"הס          

      
ת ו ג ג  ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
עוציב םיללוכ הז קרפ-תתב תרנצה יפיעס לכ      
יפל העיבצו םיקוזיח , תוכימת ,תוילת, םיחפס      
קרפ יללכה טרפמהו דחוימה ינכטה טרפמה      
    . 07  
      
רוניצמ )םימשג-ימ זוקינל תורוניצ( םיבזרמ     07.02.0010
טנמצ טלמ םינפ יופיצ םע רוחש הדלפ      
3ב תיתשורח תינוציח העיבצו הנימולא-בר      
23/5" ןפוד יבוע 4" רטוק 035 י"ת יפל תובכש      
וא רוגס ריפב יולג בכרומ םינפ ךותירב רבוחמ      

                1,850.00 .העיבצו םיקוזיח תוילת  ללוכ, ןוטבמ םידומעב רטמ   
      
רוניצמ )םימשג-ימ זוקינל תורוניצ( םיבזרמ     07.02.0020
טנמצ טלמ םינפ יופיצ םע רוחש הדלפ      
3ב תיתשורח תינוציח העיבצו הנימולא-בר      
23/5" ןפוד יבוע 6" רטוק 035 י"ת יפל תובכש      
וא רוגס ריפב יולג בכרומ םינפ ךותירב רבוחמ      

                1,250.00 .העיבצו םיקוזיח תוילת  ללוכ, ןוטבמ םידומעב רטמ   
      
רוניצמ )םימשג-ימ זוקינל תורוניצ( םיבזרמ     07.02.0030
טנמצ טלמ םינפ יופיצ םע רוחש הדלפ      
3ב תיתשורח תינוציח הפיטעו הנימולא-בר      
035 י"ת יפל "LAG-CPA" וא "וירט" תובכש      
ךותירב רבוחמ 23/5" ןפוד יבוע 6"-21" רטוק      
ללוכ,05.1 דע קמועב עקרקב ןומט םינפ      

                  250.00 .רוניצה ביבס מ"ס 01 ןיוזמ ןוטב תפיטע רטמ   
      
רוחש הדלפמ עצומ רוניצ לש רוביחל הנכה     07.02.0040
האיציב )"רצוטש"( רוניצל 6"-8" רטוקב ל"נה      
י"ע ,הדלפמ 01"-8" רטוקב הלעת/תלחזממ      
יולימו םטא, תלדגומ )הפומ( שאר םע רוביח      
לכ ללוכ .טרפ יפל יטסלא םוטיא רמוח      

                    8.00 .םלשומ עוציבל םישורדה םירמוחהו תודובעה 'חי   
      
      

20.70.20 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
045/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     045 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
זקנה תטישב םיפצורמ ןוטב יחטשמו ןוניג זקנ     07.02.0050
רטוק ע"ש וא "REMLLAD"  תרצות  לופכה      
לכ ללוכ תשר תכבס םע ןליפורפילופ יושע 4"      

                   20.00 .םוטיאו דודיבל המאתהל  םירזיבאה 'חי   
      
!לופכ זוקינ ע"ש וא "REMLLAD  בזרמ שאר     07.02.0060
םע ןליפורפילופ יושע 4" רטוקב אצומ םע      
3521 יפל  VU ןגומ ןליפורפילופמ תשר תכבס      
    NE NID  51 הרדס  ,6"/4" , וניר :םגד-S  
םוטיאו דודיבל המאתהל םירזיבאה לכ ללוכ      
הכבס הסכמ וא גגל ינוק תשר הסכמ ללוכ.גגה      
זילפמ תעבורמ תרגסמ םע זילפמ "דבכ"      

                   95.00 .".ה.פ.מ" תרצות לקינ םורכ םיפוצמ 'חי   
      
ם"בלפמ היושע זוקינ תולעתל הכבס תשר     07.02.0070
מ"ס 52 לש בחורב תונתשמ ךרוא תודימב      
עבוקמ מ"מ 52\52 תודימב  L ליפורפ ללוכ      
תרבח לש A-001 :םגד תמגודכ ןוטבה תלעתל      

                   22.00 ע"ש וא קירשיה סחנפ רטמ   
      
מ"מ 001 רטוק )4"/4"( תלפונ תרוקב הספוק     07.02.0080
םורכ הפוצמ זילפמ הסכמ םע EPDHמ      
תרצות תעבורמ תרגסמו 086 י"ת יפל גרבתמ      

                   15.00 ."הפמ" 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תוגג םשג ימ זוקינ 20.70 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש ו  ם י ל ו ו ר ש  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
TSB/RR -002 תכרעמ הנקתהו הקפסה     07.03.0010
-"4 2" רטוקב רוניצ רבעמ םוטיאל  .פמוק      

                   48.00 .)מ"מ 061-002 חודיק(  עצומ רוחב 'חי   
      
דע 4" מ רטוקב םירוח ללוכ םילוורש לש עוציב     07.03.0020
ימו ןיחולד ימ ,םימ תרנצ רבעמל 8"      
דע 2" מ רטוקב  םשג -ימ זוקינ תרנצ,ןיכפוש      
וא ןוטב תפצרב 'מ 6.0 דע לש ךרואב ,רב 6"      
םיקולב תוריק וא ,ןוטב תרקתב וא ןוטב תוריק      
יפל הדלפמ וא קיטסלפמ םייושע םילוורשה ,      
ריקל םיעבוקמ םילוורשה .הכלוהה תרנצ גוס      

                  460.00 .תנטובמ הבחר הפומ וא ןגוא י"ע 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

30.70.20 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
046/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     046 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
01" מ רטוקב םירוח ללוכ םילוורש לש עוציב     07.03.0030
ימו ןיחולד ימ ,םימ תרנצ רבעמל 41" דע      
דע 8" מ רטוקב  םשג -ימ זוקינ תרנצ,ןיכפוש      
וא ןוטב תפצרב,  'מ 6.0 דע לש ךרואב , 21"      
םיקולב תוריק וא ,ןוטב תרקתב וא ןוטב תוריק      
יפל הדלפמ וא קיטסלפמ םייושע םילוורשה ,      
ריקל םיעבוקמ םילוורשה .הכלוהה תרנצ גוס      

                   20.00 .תנטובמ הבחר הפומ וא ןגוא י"ע 'חי   
      
61" מ רטוקב םירוח ללוכ םילוורש לש עוציב     07.03.0040
ימו ןיחולד ימ ,םימ תרנצ רבעמל 81" דע      
, 41" דע רטוקב  םשג -ימ זוקינ תרנצ,ןיכפוש      
תוריק וא ןוטב תפצרב 'מ 6.0 דע לש ךרואב      
, םיקולב תוריק וא ,ןוטב תרקתב וא ןוטב      
יפל הדלפמ וא קיטסלפמ םייושע םילוורשה      
ריקל םיעבוקמ םילוורשה .הכלוהה תרנצ גוס      

                   50.00 .תנטובמ הבחר הפומ וא ןגוא י"ע 'חי   
      
ןיחולד ימ,םימ תרנצ רבעמל םירוח לש עוציב     07.03.0050
01" דע רטוקב , םשג-ימ זוקינ , ןיכפוש ימו      
ןוטב תרקתב וא ןוטב תוריק וא ןוטב תפצרב      
תרזחהו םישורד הקידב ירוח לכ ללוכ תמייק      

                   30.00 . ותומדקל חטשה 'חי   
      
רטוקב םיינוריע בויב תורוניצ יקלח לש קוריפ     07.03.0060
,ריקה לע םייולת , הנבמה תולובג םוחתב 8"      

                  180.00 .חקפמה תויחנה יפל ,םיבלשב עוצב רטמ   
      
ללוכ םימ תריגא תוכירבל םירזיבאו םירוביח     07.03.0070
ןגואו יעצמא ןגוא םע םישורדה םילוורשה לכ      
,הסינכ( םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ ינוציח      

                   40.00 'פמוק . םיאתמה רטוקב )רורויאו הקיני,השילג  
      
לע ןקתומ 'מ 0.6-כ ךרואב ם"בלפמ םלוס     07.03.0080

                    4.00 .יתשורח ,ריקה 'חי   
      
ןוטבה תוריק יופיצ רובע םימ ירגאמל תפסות     07.03.0090
רשפאמה דחוימ שימג יופיצ םע םירגאמה לש      
יופיצה , ןוטבה תוריקב מ"מ 51 דע לש הקידס      
שומישל תואירבה דרשמ י"ע רשואמ היהי      

                    2.00 'פמוק .היתש-ימל םידעוימה םירגאמב  
      
      
      
      
      
      
      
      

30.70.20 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
047/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     047 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
4" רטוקב הדלפ רוניצ יעטק -הביאש תונחת     07.03.0100
טנמצ טלמ םינפ יופיצ םע 23/5" ןפוד יבוע 6",      
"וירט" תינוציח ןגמ תפיטעו הנימולא-בר      
יפל המיטא ןגוא ללוכ 'מ 05.0 דע לש ךרואב      
תוריקב תונכה רובע םיטרפ תינכתב טרפ      
תורוניצ :ןמקלדכ תרנצ ירבעמל ןוטב תרקתו      
הילע תורוניצ ,רורויא תורוניצ ,אתל הסינכ      

                   24.00 .השילג רוניצ ,תובאשממ 'חי   
      
'מ 00.3-כ לש ךרואב םלוס -הביאש תונחת     07.03.0110
סלגרביפמ וא 403 הטסורינ תורוניצמ יושע      
ותבכרהו אתה ןפודל םינוגיעו תוכימת ללוכ      

                    6.00 'פמוק .תובאשמה אתב  
      
םאותמ םוטא מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמ     07.03.0120
לעמ בצומ הנחתה לש ןוטבה תרקתל      
יפל לכה םלוסל החונ השיג םע תובאשמה      

                   20.00 .טרפ 'חי   
      
חפמ יושע ש"ת חתפל יפנכ וד םוטא הסכמ     07.03.0130
תודימב מ"מ 4 יבועב גורמ םחב ןבלוגמ הדלפ      
לכ ללוכ MDPE םטא ללוכ 'מ 08.1*07.0      
טרפ יפל לכה 'דכו םיריצ, תוידי ,םיפסה      

                    2.00 'פמוק .ןלבקה לש תורגסמ תינכת רושיאו  
      
יפל 'א-'א גוס ברברשל י'גרב הדובע תועש     07.03.0140
םימ יווק רותיאל )דבלב חקפמה תארוה      
,הריגסו ךותיח ,תינמז םקותינ ,םיליעפ ןיחולדו      
םייונישו יוניפו הסירה תודובע ךרוצל לכה      

                  200.00 .םינקתמ וא תוכרעמב 'חי   
      
רזוע/טושפ לעופל ךא ל"נכ י'גרב הדובע תועש     07.03.0150

                  200.00 הדובעל דויצה ללוכ 'חי   
      
חקפמה תארוה יפל( י'גרב הדובע תועש     07.03.0160
'א - 'א גוס יעוצקמ ךתר/ברברש/רנצל )דבלב      

                  200.00 הדובעל דויצה ללוכ 'חי   
      
תנבלוגמ הדלפמ םיליפורפ תפסות     07.03.0170
תוילת תוכימת ךרוצל )'דכו טארטסינוי(      
לע ,תופצרב םיגוסה לכמ תרנצ לש םיקוזיחו      
חקפמה תייחנה יפל ,תולופכ תורקתו גגה      

                  800.00 .דבלב חטשב ג"ק   
      
רדחב תובאשמ תבצהל יטרנא ןוטב סיסב     07.03.0180
,רוטקורטסנוק תויחנה יפל סוסיב , תובאשמ      

                    4.00 'פמוק .'מ 0.2*0.1 -כ הבאשמ גולטק יפל תודימ  

)זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו םילוורש 30.70 כ"הס          
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048/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     048 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ד ו ס י  ז ו ק י נ  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
יולימ היהי  תוחותפ תולעתב רזוחה יולימה      
םיקדוהמ 'א גוס סורג עצמ לש אבומ רזוח      
02 תובכשה יבוע וה.ש.א.א דייפידומ %69-ל      
יפל רופחה רמוחה יפדוע קוליסו טסט ,מ"ס      
אצמ תאבהו יוניפה תולע ,חקפמה תוארוה      
תנקתה יפיעס תויולעב לולכ רזוח יולימל      
.הרקבה יאתו תרנצה      
      
:ללוכ לועית תורוניצ תחנהו תקפסא :הרעה      
רזוח יולימ, לוח תפיטע ,הביצח וא/ו הריפח      
75 טרפמ יפל תודובעו םירמחה יביכרמ לכו      
ריחמ .םיפרוצמ םיטרפו תוינכות יפלו דחוימהו      
לוח תובכשב רקובמ קודיהו יוסיכ ללוכ תרנצה      
היוצרה תופיפצה תלבקל דע רשואמ תואבומ      
תוינכות יפל עקרקב הנומט לועת תרנצ לש      
.!דבלב חטשב חקפמה תויחנהו תופרוצמ      
      
י"ע הז קרפ-תת עוציבל תודובעה יפיעס      
לש םלשומ עוציבו טרופמ ןונכת תוללוכ ןלבקה      
רושיאל ןונכת ועמשמש ,ןלבקה      
רושיא תלבק דע ןנכתמהו רוטקורטסנוקה      
,תודובעה לכ תא ללוכ ,ןכומכ .עוציבל בתכב      
הדובעה עוציבל םיבאשמהו עדיה ,םירמוחה      
תויומכ בתכ יפיעסב םיטרפל הטרופ אל םא םג      
.הז .הז      
      
םע ינכטואיג דב הפוצמ ירושרש ררוחמ רוניצ     07.04.0020
םוטיאה סדנהמ יטרפ יפל ץצח תבכש יוסיכ      
לש ילמנימ עופישב יעקרק-תת חנומ 5" רטוקב      
"הדוהי" :םגד "זיק-הטלוו" תרצות %0.1      
ירזיבא םיחפסו םירזיבא ללוכ 521-081-1      

                1,000.00 )לאלצב( .הרקב יאתלו תרנצל רוביח רטמ   
      
םע ינכטואיג דב הפוצמ ירושרש ררוחמ רוניצ     07.04.0025
םוטיאה סדנהמ יטרפ יפל ץצח תבכש יוסיכ      
לש ילמנימ עופישב יעקרק-תת חנומ 5" רטוקב      
"הדוהי" :םגד "זיק-הטלוו" תרצות %0.1      
ירזיבא םיחפסו םירזיבא ללוכ 521-081-1      

                  450.00 )ןוינח( .הרקב יאתלו תרנצל רוביח רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

40.70.20 קרפ תתב הרבעהל        
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049/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     049 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
לכב מ"ס 05 לש רטוקב לוחליח )סנולכ( חודיק     07.04.0030
יושע עקרק ץעוי תויחנה יפל 'מ 03 דע קמוע      
ןקת ות תולעב תוררוחמ תוימורט ןוטב תוילוח      
"סדא" ץצח יולימו ינכטואג דב ,מ"ס 05 רטוקב      
תרקת לעמ ,984 י"ת יפל םיניב הרקת ,      
תוילוח יושע ינבלמ לועתל הרקב את  םייניבה      
664 י"ת יפל 004-ב ןיוזמ ימורט ןוטב      
'מ 57.2 דע קמועבו מ"ס 021*001:תודימב      
הסכמ ,מ"ס 02 יבועב תינבלמ הרקת ללוכ      
הדלפ תרגסמו 06? הקיצי לזרבמ הכבס      
ירבחמ ללוכ 984 י"ת יפל ןוט 04 דע סמועל      
םישורדה םירזיבאהו תודובעה לכו החוש      
ץעוי טרפ יפל לכה .ע"ש וא "ןמפלוו" תרצות      

                    3.00 . ןנכתמהו עקרקה 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תודוסי זוקינ 40.70 כ"הס          

      
ר ו ר ו ו י א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  50.70 ק ר פ  ת ת       
)ן ו ד א ר  ז ג (      
      
)E.P.D.H( ההובג תופיפצב ןליתאילופ רוניצ     07.05.0080
יולימב וא ,יומס ,יולג ןקתומ מ"מ 011  רטוקב      

                  250.00 .הרקיתל תחת .םיחפס ללכ ,ןוטבב וא רטמ   
      
)E.P.D.H( ההובג תופיפצב ןליתאילופ רוניצ     07.05.0085
,יולימב וא ,יומס ,יולג ןקתומ מ"מ 002 רטוקב      

                  395.00 .םיחפס ללכ רטמ   
      
)E.P.D.H( ההובג תופיפצב ןליתאילופ רוניצ     07.05.0105
,יולימב וא ,יומס ,יולג ןקתומ מ"מ 061 רטוקב      

                   50.00 .םיחפס ללכ רטמ   
      

                    2.00 8" רטוק רורווא  עבוכ 'חי  07.05.0210

)זוכיר ףדל הרבעהל( )ןודאר זג( רורוויאו םיזקנ תכרעמ 50.70 כ"הס          

      
)ן ו ד א ר  ז ג ( ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  60.70 ק ר פ  ת ת       
      
םע ירושרש תודוסי \ןודר זג זוקינ תורוניצ     07.06.0030
תלעתו .םיחפס ללוכ  , 4" ינכטואיג דב תפיטע      
ןקתומ.%2 עופישב ןקתומ ןודר זג רובע .ןוטב      

                2,300.00 1 סמ  טרפ יפל רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( )ןודאר זג( םשג ימ זוקינ 60.70 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןינבב שא יוביכו האורבת תוכרעמ 70 כ"הס          
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050/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     050 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
חוטש הדלפ ספמ היושע דוסי תקראה תכרעמ     08.01.0010
    5.3X03 תורוק ףקהב ןקתומ תוחפל  מ"מ  
תואסנולכ ךרואל ו ןוטב תוריק וא , דוסי      
תורוק לש ןויזה ילזרבל םיכותיר ללוכ, הנבמה      
תואיצי ,הנבמה תואסנולכו הנבמה תפצר ,דוסי      
תמוק סלפמב הנבמל ץוחמ דוסי תקראה ספ      
ספ יושע םילאיצנטופ תאוושה ספלו , עקרק      
לכו מ"מ 5.3X03 ןוולוגמ חוטש הדלפ      
תכרעמ תלבקל םישורדה םירמוחהו תודובעה      
תאוושה ספ דבלמ( תמלשומ דוסי תקראה      

                10,800.00 .טלפמוק )םילאיצנטופ ר"מ   
      
תרושקת וא למשח ינקתמל .יס.יו.יפ רונצ     08.01.0020
מ"מ 2.3 ןפוד יבוע מ"מ011 רטוקב )רופא(      
תוחישק לעב 42-68316 ילארשי ןקת לעב      
    8N/²m, עצמ רטמ 2.1  קמועל הריפח תוברל  
,תימוקמ המדא קודהו יולימ יקנ לוח יוסכו      
,מ"מ 8 רוזש ןולינמ הכישמ טוחו תותשק      

                   50.00 טלפמוק רטמ   
      
רטוקב )רופא( למשח ינקתמל .יס.יו.יפ רונצ     08.01.0030
ןקת לעב   מ"מ 7.4 ןפוד יבוע מ"מ061      
,8N/²m תוחישק לעב 42-68316 ילארשי      
לוח יוסכו עצמ רטמ 2.1  קמועל הריפח תוברל      
טוחו תותשק ,תימוקמ המדא קודהו יולימ יקנ      

                   50.00 טלפמוק ,מ"מ 8 רוזש ןולינמ הכישמ רטמ   
      
ןפוד םילילגב הרבוק יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0040
ילארשי ןקת  מ"מ 011 רטוקב הקלח תימינפ      
עצמ רטמ 6.0  קמועל הריפח תוברל ,9154      
טוחו ,תימוקמ המדא קודהו יולימ יקנ לוח יוסכו      

                   50.00 טלפמוק ,מ"מ 8 רוזש ןולינמ הכישמ רטמ   
      
ןפוד םילילגב הרבוק יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0050
ילארשי ןקת  מ"מ57 רטוקב הקלח תימינפ      
רטמ 6.0  דע קמועל הריפח תוברל ,9154      
המדא קודהו יולימ תונויד לוח יוסכו עצמ      
,מ"מ 8 רוזש ןולינמ הכישמ טוחו ,תימוקמ      

                   50.00 טלפמוק רטמ   
      
ןפוד םילילגב הרבוק יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0060
ילארשי ןקת  מ"מ 05 רטוקב הקלח תימינפ      
רטמ 6.0  דע קמועל הריפח תוברל ,9154      
המדא קודהו יולימ תונויד לוח יוסכו עצמ      
,מ"מ 8 רוזש ןולינמ הכישמ טוחו ,תימוקמ      

                   50.00 טלפמוק רטמ   
      

10.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
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051/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     051 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
מ"מ 57 רטוקב 5.31   ע"קי ןלתאילופ רוניצ     08.01.0070
דע קמועל הריפח תוברל ,1351 ילארשי ןקת      
קודהו יולימ יקנ לוח יוסכו עצמ רטמ 2.1      
8 רוזש ןולינמ הכישמ טוחו ,תימוקמ המדא      

                   30.00 טלפמוק ,מ"מ רטמ   
      
מ"מ 05 רטוקב 5.31   ע"קי ןלתאילופ רוניצ     08.01.0080
דע קמועל הריפח תוברל ,1351 ילארשי ןקת      
המדא קודהיקנ ו יולימלוח יוסכו עצמ רטמ 2.1      
,מ"מ 8 רוזש ןולינמ הכישמ טוחו ,תימוקמ      

                   30.00 טלפמוק רטמ   
      
ללוכ הרואת למשח  תדוקנל תיתשת הדוקנ     08.01.0090
תספוק ,מ"מ 02 רטוקב נ.פ יטסלפ רונצ      
רזיבאל הספוק , תנירושמ תיטסלפ םירוביח      
ןוטב תוקיצי  ןקתומ תומוקמ 4 דע סיוג      

                  150.00 .טלפמוק ,תוריקו 'חי   
      
וא )עקת יתב(  למשח  תדוקנל תיתשת הדוקנ     08.01.0100
,מ"מ 52 רטוקב נ.פ יטסלפ רונצ ללוכ תרושקת      
סיווג רזיבאל הספוק ,  הרקתל דע הדוקנהמ      
,תוריקו ןוטב תוקיצי  ןקתומ תומוקמ 4 דע      

                   50.00 .טלפמוק 'חי   
      
וא )עקת יתב(  למשח  תדוקנל תיתשת הדוקנ     08.01.0110
רטוקב נ.פ םייטסלפ תורונצ 3 ללוכ תרושקת      
הספוק ,  הרקתל דע הדוקנהמ ,מ"מ 52 דע      
,תוריקו ןוטב תוקיצי תנקתומ  02D טסלפאדע      

                   50.00 .טלפמוק 'חי   
      
רונצ  ללוכ תרושקת תדוקנל תיתשת הדוקנ     08.01.0120
דע הדוקנהמ  מ"מ 52 רטוקב  רטוקב נ.פ      
תומוקמ 11D טסלפאדע הספוק , הרקתל      

                   50.00 .טלפמוק ,תוריקו ןוטב תוקיצי ןקתומ 'חי   
      
וא )עקת יתב(  למשח  תדוקנל תיתשת הדוקנ     08.01.0130
,מ"מ 02 רטוקב נ.פ יטסלפ רונצ ללוכ תרושקת      
סיוג רזיבאל הספוק ,  הרקתל דע הדוקנהמ      
,תוריקו ןוטב תוקיצי  ןקתומ תומוקמ 4 דע      

                   50.00 .טלפמוק 'חי   
      
י"ת יפל ".נ.פ" וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.01.0140
ןקתומ ,םינוש םינווגב ,מ"מ 02 רטוקב 68316      

                1,000.00 .טלפמוק ,תוריקו ןוטב תוקיציב רטמ   
      
ךא ,ל"נכ ".נ.פ" וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.01.0150

                  650.00 .טלפמוק ,מ"מ 52 רטוקב רטמ   
      
      

10.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
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052/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     052 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
ןוולוגמ לזרבב הקראה תעבטמ ץוח תאיצי     08.01.0160

                    4.00 טולישו תנגומ הבית תוברל מ"מ 5X04 'חי   
      

                   30.00 הבית אלל ךא ל"נכ 'חי  08.01.0170

)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תודובע 10.80 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תודובע 80 כ"הס          

      
י ש א ר  ר י ו א  ג ו ז י מ  ד ו י צ  51 ק ר פ       
      
0.51 ק ר פ  ת ת  00.51 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 0.51 קרפ תת 00.51 כ"הס          

      
ר י ו ו א  י ל י ב ו מ  ת כ ר ע מ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 8.0 יבועב ןוולוגמ חפמ ריווא תלעת     15.01.0010
ירוביח ,םיגרב,םינגוא ,םיקוזיח ,םילתמ תוברל      
טרפמב רדגומכ םימוטא ויהי תולעתה      

                  600.00 .תוינכותבו ר"מ   
      

                  480.00 .מ"מ 9.0 יבועב ןוולוגמ חפמ ריווא תלעת ל"נכ ר"מ  15.01.0020
      

                1,500.00 .מ"מ 0.1 יבועב ןוולוגמ חפמ ריווא תלעת ל"נכ ר"מ  15.01.0030
      
רבוחמ מ"מ 52.1 יבועב ןוולוגמ חפמ תולעת     15.01.0040
תוברל ,ןשע תטילפל ,ךתורמ וא םינגואב      
םיגרב ,שא ןיסח םוטיא ,םיקוזיח ,םילתמ      

                  720.00 .תוינכותבו טרפמב רדגומכ ר"מ   
      
, מ"מ 0.2 יבועב ןוולוגמ חפמ תוכתורמ תולעת     15.01.0050
יחתפ ללוכ תודעסמ יפדנממ ריווא תטילפל      
רדגומכ םימוטיא ,םיקוזיח ,םינגוא ,השיג      

                   48.00 .תוינכותבו טרפמב ר"מ   
      
ריווא תטילפל , מ"מ 0.4 יבועב C.V.P תולעת     15.01.0060

                   24.00 .תוינכותבו טרפמב רדגומכ רטמ   
      
,מ"מ 8.0 יבועב ןוולוגמ חפמ תולוגע תולעת     15.01.0070
,ךותיר וא םינגוא ,הובג ץחלל ,מ"ס 03 רטוקב      
רדגומכ ,םימוטיא ,םיקוזיח ,םילתמ תוברל      

                   60.00 .תוינכותבו טרפמב רטמ   
      
,מ"מ 8.0 יבועב ןוולוגמ חפמ תולוגע תולעת     15.01.0080
,ךותיר וא םינגוא ,הובג ץחלל ,מ"ס 53 רטוקב      
רדגומכ ,םימוטיא ,םיקוזיח ,םילתמ תוברל      

                   60.00 .תוינכותבו טרפמב רטמ   
      

10.51.20 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
053/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     053 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
,מ"מ 0.1 יבועב ןוולוגמ חפמ תולוגע תולעת     15.01.0090
,ךותיר וא םינגוא ,הובג ץחלל ,מ"ס 04 רטוקב      
רדגומכ ,םימוטיא ,םיקוזיח ,םילתמ תוברל      

                   90.00 .תוינכותבו טרפמב רטמ   
      
,מ"מ 0.1 יבועב ןוולוגמ חפמ תולוגע תולעת     15.01.0100
,ךותיר וא םינגוא ,הובג ץחלל ,מ"ס 54 רטוקב      
רדגומכ ,םימוטיא ,םיקוזיח ,םילתמ תוברל      

                  210.00 .תוינכותבו טרפמב רטמ   
      
,מ"מ 0.1 יבועב ןוולוגמ חפמ תולוגע תולעת     15.01.0110
,ךותיר וא םינגוא ,הובג ץחלל ,מ"ס 05 רטוקב      
רדגומכ ,םימוטיא ,םיקוזיח ,םילתמ תוברל      

                  150.00 .תוינכותבו טרפמב רטמ   
      
,מ"מ 2.1 יבועב ןוולוגמ חפמ תולוגע תולעת     15.01.0120
,ךותיר וא םינגוא ,הובג ץחלל ,מ"ס 55 רטוקב      
רדגומכ ,םימוטיא ,םיקוזיח ,םילתמ תוברל      

                   60.00 .תוינכותבו טרפמב רטמ   
      
,מ"מ 2.1 יבועב ןוולוגמ חפמ תולוגע תולעת     15.01.0130
,ךותיר וא םינגוא ,הובג ץחלל ,מ"ס 16 רטוקב      
רדגומכ ,םימוטיא ,םיקוזיח ,םילתמ תוברל      

                   90.00 .תוינכותבו טרפמב רטמ   
      
,מ"מ 2.1 יבועב ןוולוגמ חפמ תולוגע תולעת     15.01.0140
,ךותיר וא םינגוא ,הובג ץחלל ,מ"ס 56 רטוקב      
רדגומכ ,םימוטיא ,םיקוזיח ,םילתמ תוברל      

                   30.00 .תוינכותבו טרפמב רטמ   
      
,מ"מ 2.1 יבועב ןוולוגמ חפמ תולוגע תולעת     15.01.0150
,ךותיר וא םינגוא ,הובג ץחלל ,מ"ס 07 רטוקב      
רדגומכ ,םימוטיא ,םיקוזיח ,םילתמ תוברל      

                   30.00 .תוינכותבו טרפמב רטמ   
      
PARW 615 2 תימרק העיריב תולעת תפיטע     15.01.0160
    TCUD 6 1001 ןקת יפל ) םייתעש( תובכש ,  
טרפמב רדגומכ 'וכו השיג יחתפ ,םיזוקינ ללוכ      

                   30.00 .תוינכותבו ר"מ   
      
ג"ק 42 לקשמ 1" יבועב )ימינפ( יטסוקא דודיב     15.01.0170

                2,520.00 .דחוימה טרפמב רדגומכ ק"מל ר"מ   
      
42 לקשמ 2 " יבועב )ימינפ( יטסוקא דודיב     15.01.0180
רדגומכ RENIL CINOS סופיטמ  ק"מל ג"ק      

                   24.00 טרפמב ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( ריווא יליבומ תכרעמ 10.51 כ"הס          
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054/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     054 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
יביס תבכש םע "רזייפ"  RPP תיטסלפ תרנצ     15.02.0010
ןפוד יבועב ,מ"מ 36 רטוקב קוזיחל תיכוכז      
    11RDS דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ תנקתומ  
ס פליסו תשובחת םע ןוילע הטעמו סקלפמרא      

                   10.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא רטמ   
      
תבכש םע "רזייפ" RPP תיטסלפ תרנצ ירזיבא     15.02.0020
תותשק ,מ"מ 57 רטוקב קוזיחל תיכוכז יביס      
םינקתומ 11RDS ןפוד יבוע ,תויופעתסהו      
הט עמו סקלפמרא דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ      

                   42.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא עבצו רטמ   
      
יביס תבכש םע "רזייפ" RPP תיטסלפ תרנצ     15.02.0030
ןפוד יבועב ,מ"מ 002 רטוקב קוזיחל תיכוכז      
    11RDS דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ תנקתומ  
ס פליסו תשובחת םע ןוילע הטעמו סקלפמרא      

                   60.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא רטמ   
      
יביס תבכש םע "רזייפ" RPP תיטסלפ תרנצ     15.02.0040
ןפוד יבועב ,מ"מ 061 רטוקב קוזיחל תיכוכז      
    11RDS דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ תנקתומ  
ס פליסו תשובחת םע ןוילע הטעמו סקלפמרא      

                  216.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא רטמ   
      
יביס תבכש םע "רזייפ" RPP תיטסלפ תרנצ     15.02.0050
ןפוד יבועב ,מ"מ 521 רטוקב קוזיחל תיכוכז      
    11RDS דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ תנקתומ  
ס פליסו תשובחת םע ןוילע הטעמו סקלפמרא      

                  190.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא רטמ   
      
יביס תבכש םע "רזייפ" RPP תיטסלפ תרנצ     15.02.0060
ןפוד יבועב ,מ"מ 09 רטוקב קוזיחל תיכוכז      
    11RDS דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ תנקתומ  
ספליסו תשובחת םע ןוילע הטעמו סקלפמרא      

                   80.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא רטמ   
      
יביס תבכש םע "רזייפ" RPP תיטסלפ תרנצ     15.02.0070
ןפוד יבועב ,מ"מ 57 רטוקב קוזיחל תיכוכז      
    11RDS דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ תנקתומ  
ספליסו תשובחת םע ןוילע הטעמו סקלפמרא      

                   20.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא רטמ   
      
יביס תבכש םע "רזייפ" RPP תיטסלפ תרנצ     15.02.0080
ןפוד יבועב ,מ"מ 36 רטוקב קוזיחל תיכוכז      
    11RDS דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ תנקתומ  
ספליסו תשובחת םע ןוילע הטעמו סקלפמרא      

                   20.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא רטמ   
      
      
      

20.51.20 קרפ תתב הרבעהל        
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055/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     055 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
יביס תבכש םע "רזייפ" RPP תיטסלפ תרנצ     15.02.0090
ןפוד יבועב ,מ"מ 05 רטוקב קוזיחל תיכוכז      
    11RDS דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ תנקתומ  
ספליסו תשובחת םע ןוילע הטעמו סקלפמרא      

                   10.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא רטמ   
      
יביס תבכש םע "רזייפ" RPP תיטסלפ תרנצ     15.02.0100
ןפוד יבועב ,מ"מ 04 רטוקב קוזיחל תיכוכז      
    11RDS דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ תנקתומ  
ספליסו תשובחת םע ןוילע הטעמו סקלפמרא      

                   10.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא רטמ   
      
יביס תבכש םע "רזייפ" RPP תיטסלפ תרנצ     15.02.0110
ןפוד יבועב ,מ"מ 23 רטוקב קוזיחל תיכוכז      
    11RDS דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ תנקתומ  
ספליסו תשובחת םע ןוילע הטעמו סקלפמרא      

                   10.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא רטמ   
      
תבכש םע "רזייפ" RPP תיטסלפ תרנצ ירזיבא     15.02.0120
תותשק ,מ"מ 002 רטוקב קוזיחל תיכוכז יביס      
םינקתומ 11RDS ןפוד יבוע ,תויופעתסהו      
הטע מו סקלפמרא דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ      

                    8.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא עבצו 'חי   
      
תבכש םע "רזייפ" RPP תיטסלפ תרנצ ירזיבא     15.02.0130
תותשק ,מ"מ 061 רטוקב קוזיחל תיכוכז יביס      
םינקתומ 11RDS ןפוד יבוע ,תויופעתסהו      
הטע מו סקלפמרא דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ      

                   16.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא עבצו 'חי   
      
תבכש םע "רזייפ" RPP תיטסלפ תרנצ ירזיבא     15.02.0140
תותשק ,מ"מ 521 רטוקב קוזיחל תיכוכז יביס      
םינקתומ 11RDS ןפוד יבוע ,תויופעתסהו      
הטע מו סקלפמרא דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ      

                   14.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא עבצו 'חי   
      
תבכש םע "רזייפ" RPP תיטסלפ תרנצ ירזיבא     15.02.0150
תותשק ,מ"מ 09 רטוקב קוזיחל תיכוכז יביס      
םינקתומ 11RDS ןפוד יבוע ,תויופעתסהו      
הט עמו סקלפמרא דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ      

                   16.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא עבצו 'חי   
      
תבכש םע "רזייפ" RPP תיטסלפ תרנצ ירזיבא     15.02.0160
תותשק ,מ"מ 57 רטוקב קוזיחל תיכוכז יביס      
םינקתומ 11RDS ןפוד יבוע ,תויופעתסהו      
הט עמו סקלפמרא דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ      

                   18.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא עבצו 'חי   
      

                   10.00 טרפמב רדגומכ דדובמ 6" רפרפ זרב 'חי  15.02.0170

20.51.20 קרפ תתב הרבעהל        
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056/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     056 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
                   18.00 טרפמב רדגומכ דדובמ 4" רפרפ זרב 'חי  15.02.0180

      
                   18.00 טרפמב רדגומכ דדובמ 3" רפרפ זרב 'חי  15.02.0190

      
                    6.00 טרפמב רדגומכ דדובמ 2" רטוקב ירודכ זרב 'חי  15.02.0200

      
                    2.00 טרפמב רדגומכ דדובמ 5.1" רטוקב ירודכ זרב 'חי  15.02.0210

      
רדגומכ דדובמ 52.1" רטוקב ירודכ זרב     15.02.0220

                    2.00 טרפמב 'חי   
      

                    2.00 טרפמב רדגומכ דדובמ 1" רטוקב ירודכ זרב 'חי  15.02.0230

)זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבאו תרנצ 20.51 כ"הס          

      
ו א  ר י ו א ב  ל ו פ י ט ל  ת ו ד י ח י  40.51 ק ר פ  ת ת       
)ן ו ד א ר  ז ג ( ר ו ר ו ו א ל       
      
וא "MFC 8 0001  לש הקיפסל יריצ חופמ     15.04.0045
רוביח ללוכ ,תמלשומ הנקתה ללוכ ,ךרע הווש      
ינוויכ וד קספ ללוכ ,ןגזמה דוקיפל ילמשח      

                    2.00 .הנזהו דוקיפ ילבכו 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( )ןודאר זג( רורוואל וא ריואב לופיטל תודיחי 40.51 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( ישאר ריוא גוזימ דויצ 51 כ"הס          

      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
0.91 ק ר פ  ת ת  00.91 ק ר פ  ת ת       
      
תויללכ תורעה      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .1      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
      
זרכמב הדלפה יפיעס לכב הדיחיה יריחמ .2      
םניאש םיליפורפ  רתיה ןיב םיללוכ הז      
לכב הבכרה ,הנסחא ,הלבוה ,םייטרדנטס      
םירוביח ,םיכותיר ,םישרדנה םיעצמאה      
הנקתהו הלבוה ,הדלפ תוקטלפ ,םיגרבב      
תוינכתב םיטרפה יפל המלש תחא הדיחיכ      
עוציבה יבלש לכל םאתהב היצקורטסנוקה      
.םישרדנה      
      
      
      
      
      

00.91.20 קרפ תתב הרבעהל        
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057/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     057 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
זרכמב הדלפה יפיעס לכב הדיחיה יריחמ .3      
דגנ הנגה .עבצו ןווליג  רתיה ןיב םיללוכ הז      
הדלפה יטנמלא לכב םישרדנ םייתעש לש שא      
.דרפנב םידדמנו      
      
הדלפל )"םיספיליפ"( ןוגיעה יגרב לכ .4      
י"ע ורשואיו הדיחיה יריחמב םילולכ ,ןוטבלו      
.עוציבה םרט ,רוטקורטסנוקה      
      
עוציב םג הדיחיה יריחמב ללכנ יכ רהבומ .5      
ןמז קרפ לכלו םוקמ לכב םימוגיפו תוכימת      
.רוטקורטסנוקה תויחנה יפל שרדייש      
      
זרכמב הדלפה יפיעס לכב הדיחיה יריחמ .6      
יתלב MGV014 סייד  רתיה ןיב םיללוכ הז      
םוקמ לכב יולימל טשפתמ טוארג וא/ו טשפתמ      
009 לש יפוס קזוח לעב ,ןנכתמה ךכ לע הרויש      
.ר"מס/ג"ק      
      
זרכמב הדלפה יפיעס לכב הדיחיה יריחמ .7      
םניאש םיליפורפ תודימ רתיה ןיב םיללוכ הז      
ןובשחב איבהל ןלבקה לע .םייטרדנטס      
דעומב םיליפורפה תנמזהל תמדקומ תוכרעיה      
שרדנה םינמזה חולב הדימע ךרוצל שורדה      
.ףטוש ןפואב ותדובע עוציבלו      
      
+ רמוח  :רתיה ןיב םיללוכ םיריחמה לכ .8      
הבכרה + עוניש + הלבוהו הנסחא + הדובע      
םילקשב םיבוקנו חוור  + םיעצמאה לכב      
.ישאר ןלבק יריחמ םניהו )מ"עמ אלל( םישדח      
      
ןיב םיללוכ הז קרפבש הדיחיה יריחמ לכ .9      
POHS( רוצייו המקה תוינכת תכירע רתיה      
    SGNIWARD(  דלשה ןנכתמ רושיאל ושגויש  
רוצייה תוינכת ךרוע יכ ןלהל רהבומ .לכירדאהו      
ידי לע תישאר רשואי ,ןלבקה םעטמ המקההו      
.לכירדאהו דלשה ןנכתמ      
      
ןיב םיללוכ הז קרפבש הדיחיה יריחמ לכ .01      
תוקידב ,ןויסנ תוסמעה ,תואמגוד עוציב רתיה      
םיכותירל החמומ ידי לע לעפמב םיכותיר      
.דלשה ןנכתמ ידי לע עבקיש      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 0.91 קרפ תת 00.91 כ"הס          
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058/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     058 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י נ י ל ו ל  ת ו ג ר ד מ  01.91 ק ר פ  ת ת       
      
43 'סמ ,םיטסדופו תוינילול תוגרדמ     19.10.0008
)תוינשמו תוישאר( הדלפ תייצקורטסנוקמ      
:רתיה ןיב ללוכ ריחמה .העובצו תנוולוגמ      
,םינתיוז ,תולגועמ הדלפ תורוק ,הדלפ תוקעמ      
הדלפ יחפ ,מ"מ 01 יבועב הדלפ חפ ךרדמ      
ןוטב תורקתל ןוגיע ,םיגרב ,םיכותיר ,רוביחל      
הדיחיה ריחמ יכ ןלהל רהבומ .הדלפ ינתיוזו      
םלשומ עוציבל שרדנה לכ ללוכ הז ףיעסבש      
תוינכתב עיפומכ םיטסדופהו תוגרדמה לש      

                   19.50 .היצקורטסנוקה ןוט   
      
53 'סמ ,םיטסדופו תויולת תוינילול תוגרדמ     19.10.0009
)תוינשמו תוישאר( הדלפ תייצקורטסנוקמ      
:רתיה ןיב ללוכ ריחמה .העובצו תנוולוגמ      
הדלפ תורוק ,הדלפ תוקעמ ,הילת ילבכ/תוטומ      
01 יבועב הדלפ חפ ךרדמ ,םינתיוז ,תולגועמ      
,םיגרב ,םיכותיר ,רוביחל הדלפ יחפ ,מ"מ      
הילתל הדלפ תוטומ ,ןוטב תורקתל ןוגיע      
הדיחיה ריחמ יכ ןלהל רהבומ .הדלפ ינתיוזו      
יפל תוינמז תוכימת םג ללוכ הז ףיעסבש      
תקיצי תמלשהל דע רוטקורטסנוקה תיחנה      
לכו םיכמסל עובקה םנוגיעו תונוילע תורקת      
תוגרדמה לש םלשומ עוציבל שרדנה      

                   38.00 .היצקורטסנוקה תוינכתב עיפומכ םיטסדופהו ןוט   
      

                   40.00 םייתעש שאב הנגה ןוט  19.10.0010

)זוכיר ףדל הרבעהל( תוינילול תוגרדמ 01.91 כ"הס          

      
ת ו ט ש פ ת ה  י ר פ ת  02.91 ק ר פ  ת ת       
      
ירפתב םינוולוגמ הדלפ יחפו םינתיוז     19.20.0010
יטרפו תוינכת יפל תונוש תודימב ,תוטשפתה      
תוקטלפהו הדלפה ינתיוז.היצקורטסנוק      
םיצוק ללוכ הקיציב םינגועמו םיעוקש      
עוציבל .ןוטב ידומע לעמ תוברל ,םיכתורמ      
תוינכתב םיעיפומה םיטרפב ראותמכ םלשומ      
םינתיוז םג ללוכ ריחמה .היצקורטסנוקה      

                   15.00 .תויטרדנטס ןניאש תודימב תוקטלפו ןוט   
      
RN יעבט ימוגמ םירצוימ םיניוזמ םיכמס     19.20.0020
ןנכתמ תויחנה ,תוינכת יפל תודימב ,)ןרפואינ(      
לכל סחייתמ הז ףיעס .רוציה תוינכתו דלשה      
ישאר ללוכ ,ןרפואינ שרדנ םהב תומוקמה      
ישגפמו ,תוגרדמ ,תופמר ,לוגע וקב םידומע      
ןרפואינב םירוח עוציב םג ללוכ ריחמה .ןוטב      

                  400.00 .םינגועו תוטומ ,ג"מצ רבעמל 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תוטשפתה ירפת 02.91 כ"הס          
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059/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     059 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

א .מ  ת ו כ ר ע מ  ה י ר ל ג  03.91 ק ר פ  ת ת       
      
.G1 תינכתב עיפומכ הדלפ תורוקמ הירלג     19.30.0010
ןוטבל םינוגיעהו םירוביחה לכ ללוכ ריחמה      

                    9.00 הדלפלו ןוט   
      

                    9.00 םייתעש שאב הנגה ןוט  19.30.0020

)זוכיר ףדל הרבעהל( א.מ תוכרעמ הירלג 03.91 כ"הס          

      
ן ת י ב ו  ת י ל ע מ ל  ה ד ל פ  ב ו ל כ  05.91 ק ר פ  ת ת       
ת י כ ו כ ז       
      
םינוולוגמ הדלפ יליפורפמ תילעמל הדלפ בולכ     19.50.0010
ןוטבל ןוגיע רתיה ןיב ללוכ ריחמה .םיעובצו      
םיכותיר ,ןוגיע יגרבו תוקטלפ תועצמאב םייקה      
הנכהכ םיליפורפה תיתחתב ןוטב תקיציו      

                    5.00 .היצקורטסנוקה תוינכתב עיפומכ לכה .םוטיאל ןוט   
      
הדלפ יליפורפמ ,2G המוקב ןתיבל הדלפ בולכ     19.50.0020
.םיעובצו םינוולוגמ לוגע וקב תורוקו םידומע      
םייקה ןוטבל ןוגיע רתיה ןיב ללוכ ריחמה      
םיכותיר ,ןוגיע יגרבו תוקטלפ תועצמאב      
הנכהכ םיליפורפה תיתחתב ןוטב תקיציו      

                    6.00 .היצקורטסנוקה תוינכתב עיפומכ לכה .םוטיאל ןוט   
      
,םיילגנא תורצח לעמ םיכרדמו םילירג     19.50.0030
םיעובצו םינוולוגמ תורוק ,הדלפ יליפורפמ      
ןוגיע רתיה ןיב ללוכ ריחמה .חפ ךרדמ תוברל      
,ןוגיע יגרבו תוקטלפ תועצמאב םייקה ןוטבל      
תוינכתב עיפומכ לכה .םיכותיר      

                    8.50 .היצקורטסנוקה ןוט   
      

                   17.00 םייתעש שאב הנגה ןוט  19.50.0040

)זוכיר ףדל הרבעהל( תיכוכז ןתיבו תילעמל הדלפ בולכ 05.91 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( שרח תורגסמ 91 כ"הס          
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060/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     060 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ס ו ס י ב  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
  ן ו ט ב  ת ו א ס נ ו ל כ  01.32 ק ר פ  ת ת     
ם י ל י י פ ו ר ק י מ       
      
)םילייפורקימ( "רטוק ינטק" סוסיב תואסנולכ     23.10.0010
.'מ 21 דע קמועבו מ"ס 53 רטוקב 03-ב ןוטב      
.היצקורטסנוק יטרפ יפל םלשומ עוציבל      
ןויזה  ,הקיציו חודיק רתיה ןיב ללוכ ריחמה      
ללוכ ריחמה .טרפמ יפל סנולכה ינפ דוביעו      
ךות סנולכה ישאר לש ריהז םוטיקו תותיס      
ישארל המאתה ךרוצל ןויזה לע הרימש      
ןיב ללוכ ריחמה  .דוסיה תורוקו תואסנולכה      
תוינכת י"פע תואסנולכה לש אלמ ןויז רתיה      

                  795.00 .ונממ םיאצויה םיצוקה תוברל היצקורטסנוקה רטמ   
      
)םילייפורקימ( "רטוק ינטק" סוסיב תואסנולכ     23.10.0020
.'מ 21 דע קמועבו מ"ס 54 רטוקב 03-ב ןוטב      
.היצקורטסנוק יטרפ יפל םלשומ עוציבל      
ןויזה  ,הקיציו חודיק רתיה ןיב ללוכ ריחמה      
ללוכ ריחמה .טרפמ יפל סנולכה ינפ דוביעו      
ךות סנולכה ישאר לש ריהז םוטיקו תותיס      
ישארל המאתה ךרוצל ןויזה לע הרימש      
ןיב ללוכ ריחמה  .דוסיה תורוקו תואסנולכה      
תוינכת י"פע תואסנולכה לש אלמ ןויז רתיה      
.ונממ םיאצויה םיצוקה תוברל היצקורטסנוקה      

                6,450.00 )לאלצב( רטמ   
      
)םילייפורקימ( "רטוק ינטק" סוסיב תואסנולכ     23.10.0025
.'מ 21 דע קמועבו מ"ס 54 רטוקב 03-ב ןוטב      
.היצקורטסנוק יטרפ יפל םלשומ עוציבל      
ןויזה  ,הקיציו חודיק רתיה ןיב ללוכ ריחמה      
ללוכ ריחמה .טרפמ יפל סנולכה ינפ דוביעו      
ךות סנולכה ישאר לש ריהז םוטיקו תותיס      
ישארל המאתה ךרוצל ןויזה לע הרימש      
ןיב ללוכ ריחמה  .דוסיה תורוקו תואסנולכה      
תוינכת י"פע תואסנולכה לש אלמ ןויז רתיה      
.ונממ םיאצויה םיצוקה תוברל היצקורטסנוקה      

                2,483.00 )ןוינחב( רטמ   
      
)םילייפורקימ( "רטוק ינטק" סוסיב תואסנולכ     23.10.0030
.'מ 21 דע קמועבו מ"ס 06 רטוקב 03-ב ןוטב      
.היצקורטסנוק יטרפ יפל םלשומ עוציבל      
ןויזה  ,הקיציו חודיק רתיה ןיב ללוכ ריחמה      
ללוכ ריחמה .טרפמ יפל סנולכה ינפ דוביעו      
ךות סנולכה ישאר לש ריהז םוטיקו תותיס      
ישארל המאתה ךרוצל ןויזה לע הרימש      
ןיב ללוכ ריחמה  .דוסיה תורוקו תואסנולכה      
תוינכת י"פע תואסנולכה לש אלמ ןויז רתיה      
.ונממ םיאצויה םיצוקה תוברל היצקורטסנוקה      

                  160.00 )לאלצב( רטמ   

01.32.20 קרפ תתב הרבעהל        
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061/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     061 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
)םילייפורקימ( "רטוק ינטק" סוסיב תואסנולכ     23.10.0035
.'מ 21 דע קמועבו מ"ס 06 רטוקב 03-ב ןוטב      
.היצקורטסנוק יטרפ יפל םלשומ עוציבל      
ןויזה  ,הקיציו חודיק רתיה ןיב ללוכ ריחמה      
ללוכ ריחמה .טרפמ יפל סנולכה ינפ דוביעו      
ךות סנולכה ישאר לש ריהז םוטיקו תותיס      
ישארל המאתה ךרוצל ןויזה לע הרימש      
ןיב ללוכ ריחמה  .דוסיה תורוקו תואסנולכה      
תוינכת י"פע תואסנולכה לש אלמ ןויז רתיה      
.ונממ םיאצויה םיצוקה תוברל היצקורטסנוקה      

                  598.00 )ןוינחב( רטמ   
      
םיפסונ 'מ 01-ב סוסיב תואסנולכ תקמעה     23.10.0040
.שרדיש םוקמ לכב )םיננכותמה 'מ 21ל רבעמ(      
אלל 03-ב ןוטב תקיציו חודיק ללוכ ריחמה      

                  470.00 לזרב רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( םילייפורקימ  ןוטב תואסנולכ 01.32 כ"הס          

      
ם י ל ל ח  ר ד ע ה  ת ק י ד ב  14.32 ק ר פ  ת ת       
      
תת םיללח רתיאל יזיפואיג רקס עוציב     23.41.0010
02 הקידבה קמוע ,רתאה חטש לכב םייעקרק      
.הלעמו ק"מ 5 היהי רתאל שיש ללחה לדוג .'מ      

                    1.00 'פמוק .'מ 01 לכ ויהי הקידבה תועוצר  

)זוכיר ףדל הרבעהל( םיללח רדעה תקידב 14.32 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( סוסיב תואסנולכ 32 כ"הס          
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062/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     062 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1F, 2F, 3F תומוק לאלצב 30 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

0 ק ר פ  00 ק ר פ       
      
רמאנל תופופכ הז הזוח/זרכמב תודובעה לכ      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.דחוימה ינכטה טרפמב וא ףיעסב תרחא      
      
וא/ו תועט וא/ו הנבה יא לכב יכ תאזב רהבומ      
,םיפיעסה שוריפ וא/ו המאתה יא וא/ו היטס      
.תטלחומו תיפוס היהת ותעדו חקפמה עירכי      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 0 קרפ 00 כ"הס          

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ת ו ר י ק  16.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןיב םיללוכ ןוטב ידומעו תוריק יפיעס יריחמ      
טרפמב טרופמכ םימדקומ םייוסינ עוציב רתיה      
תוברל תואמגודה עוציב .דחוימה ינכטה      
םרט לכירדאה רושיאל ) pu-kcom( דומע/ריק      
.הנבמב תוקיציה עוציב      
      

                    5.00 םיריפב מ"ס 51 יבועב 04-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.61.0002
      

                   10.00 םיריפב מ"ס 02 יבועב 04-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.61.0003
      

                  350.00 םיריפב מ"ס 52 יבועב 04-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.61.0004
      

                  170.00 םיריפב מ"ס 03 יבועב 04-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.61.0005
      

                  425.00 2C רמג. מ"ס 53 יבועב 04-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.61.0006
      

                  115.00 1C רמג. מ"ס 53 יבועב 04-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.61.0007
      
לש םייכנא םיחטש תריצי רובע ריחמ תפסות     02.61.0530
.הנבמה םינפ תוריקב - קלח ףושח ןוטב      

                4,000.00 .2C לכירדאה תויחנה יפל תוינבת ללוכ ריחמה ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטב תוריק 16.20 כ"הס          

      
ם י ד ו מ ע  56.20 ק ר פ  ת ת       
      
,םירטקה לכב תונוילע תומוקב םילוגע םידומע     02.65.0010
תכרעמב שומישו יולג ןוטב רמגב 08-ב ןוטב      
.ע"וש וא "ירפ" תרבח לש הדלפ תוינבת      
הדלפ רוניצ תבכרה רתיה ןיב ללוכ ריחמה      
קרפב( דרפנב דדמנה )ג"מצ(  4" רטוקב      
תויחנהל םאתהב רמג  .)היצלטסניאה      
רמג תמרב דחוימה ינכטה טרפמהו לכירדאה      

                  245.00 C1 . ק"מ   
      
      

56.20.30 קרפ תתב הרבעהל        
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063/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     063 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1F, 2F, 3F תומוק לאלצב 30 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
                   10.00 .םינוש םיינבלמ םיכתחב ךא ל"נכ המוק ידומע ק"מ  02.65.0020

      
סלפמ לעמ( םידומעה ישארב תובחרה     02.65.0500
תודימב ,06-ב ןוטב  תונוש תודימב )הרקתה      
תובחרהה .דחוימ ינכט טרפמו תוינכת יפל      

                   40.00 .הרקתה םע תוקוצי ק"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( םידומע 56.20 כ"הס          

      
י נ י ש ו  ת ו נ ו ת ח ת  ת ו ר ו ק  17.20 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב מ  ה נ ע ש ה       
      
םיבחורב 06-ב ןוטב תויולת תונותחת תורוק     02.71.0001
דע  דדמנ  הרוקה הבוג .תינכת יפל םינוש      

                   50.00 הרקתה תיתחתל ק"מ   
      
יפל מ"ס 02 בחורב 06-ב  ןוטב תונוילע תורוק     02.71.0002

                   80.00 .תינכת ק"מ   
      
תוטשפתה רפת רובע ןוטב הנעשה יניש תריצי     02.71.0030
ההז ןוטבה גוס .םידומע ,תורוק ,תוריק יבג לע      

                   10.00 .ךמסב ןוטבה גוסל ק"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטבמ הנעשה ינישו תונותחת תורוק 17.20 כ"הס          

      
א ל מ  ן ו ט ב  ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  18.20 ק ר פ  ת ת       
      
רתיה ןיב םיללוכ הז קרפב הדיחיה יריחמ      
ע"וש וא "ורקא" גוסמ םישדח םימוגיפ עוציב      
ןונכת םג םיללוכ םיריחמה .'מ 8 הבוגל דע      
החמומ ןנכתמ סדנהמ י"ע םימוגיפה עוציבו      
ןויסנו עדי לעב ,ןלבקה םעטמ םימוגיפל      
.םידחוימ םימוגיפ ןונכתב      
      
עוציב םג הדיחיה יריחמב ללכנ יכ רהבומ      
ןמז קרפ לכלו םוקמ לכב םימוגיפו תוכימת      
תוברל ,רוטקורטסנוקה תויחנה יפל שרדייש      
ךרוצל תוחפל תומוק 2ב םימוגיפ תראשה      
תראשה וא/ו הקיציה תעב םיסמועה רוזיפ      
.תחנומה הפצרה סלפמ דע םימוגיפ      
      
תכימתל דחוימ םוגיפ רובע ריחמ תפסות     02.81.0004
תוקצונה תורקת תכימת וא/ו תוהובג תורקת      
םוגיפה .'מ 21-דע 8-מ תומוק 2 לש הבוגב      
הרבח לש הדלפ תייצקורטסנוקמ דחוימה      
החמומ ידי לע ןנכותיו "ירפ" ןוגכ תרכומ      
ןמז קרפ לכלו םוקמ לכב עוציבה .םימוגיפל      

                2,400.00 .רוטקורטסנוקה תויחנה יפל שרדייש ר"מ   
      
      

18.20.30 קרפ תתב הרבעהל        
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064/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     064 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1F, 2F, 3F תומוק לאלצב 30 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
,מ"ס 52 יבוע 04-ב ןוטב תוגג וא תורקת     02.81.0005

                  670.00 .לכירדאה תויחנה יפל תורודס תוינבתב ר"מ   
      
,מ"ס 54 יבוע 04-ב ןוטב תוגג וא תורקת     02.81.0010

                  700.00 .לכירדאה תויחנה יפל תורודס תוינבתב ר"מ   
      
54-84 יבוע 06-ב ןבל ןוטב תוגג וא תורקת     02.81.0020
הנושאר הבכש :םיבלש ינשב תוקוצי מ"ס      
ןפודה ללוכ ילכירדא ןבל ןוטבמ הבוגמ שילש      
שומיש .ליגר ןוטבמ הינש הקיציהו ,תידדצה      
תויחנהו תוינבת יפל תקיודמ הקולחב תוינבתב      
שרפה וק תריצי םג ללוכ ריחמה .לכירדאה      
תיתחתב מ"ס 84-ו מ"ס 54 ןיב יבוע      
ןוגיע םג לולכ הזה ףיעסב יכ רהבומ.הרקתה      
דרפנב םידדמנ( הדלפ ינתיוזו תכתמ תוטלפ      

                9,700.00 .C-1 ןותחת רמג )91 קרפב ר"מ   
      
:םיבלש ינשב הקיצי ךא ל"נכ תוגג וא תורקת      
51 הבוג דע ילכירדא יולג ריהב ןוטבמ הנושאר      
תידיצה ןפודה ללוכ הרקת תיתחתמ מ"ס      
היינשה הקיציהו הרקתה ילושב תיפקיהה      
הרקת יבוע תמלשהל גע ליגר רופא ןוטבמ      
תועש 02-21 ןיבש ןמז קרפב ,ןנכותמכ יפוסה      
םג תוללוכ הלא תוקיצי יתש .תוקיציה יתש ןיב      
רובע הדלפ ינתיוזו תכתמ תוטלפ ןוגיע      
םידדמנה( הדלפ תוגרדמו תופמרל םיטסדופ      
.)91 קרפב דרפנב      
      
הקוצי הרקת יבג לע 03-ב ןוטב תוהבגה עוציב     02.81.0050
תקיציו אלמ דיבילופ יפוג תחנה תועצמאב      
םהילעמ מ"ס 51 דע יבועב ןוטב חטשמ      
םאתהב .)תוייכנא ןוטב תועלצ( םהינבו      

                  200.00 שרדנש םוקמ לכב םיטרפל ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( אלמ ןוטב תוגגו תורקת 18.20 כ"הס          

      
י ש ל ו ש מ ו  ם י ח ט ש מ  29.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ר ד מ       
      
מ"ס 53 דע יבועב 03-ב ןוטב םייניב יחטשמ     02.92.0030

                   62.00 תוגרדמ ירדחב ר"מ   
      
יבועב 03-ב ןוטב תוגרדמל םיעפושמ םיחטשמ     02.92.0070

                   53.00 מ"ס 71 ר"מ   
      
יולג ןוטב רמגב 03-ב ,תוגרדמל ןוטב ישלושמ     02.92.0090
תויחנה יפל הקלחה יספ ללוכ ,קלח ילכירדא      
תילכירדא תוינכת יפל הגרדמה ךתח .לכירדאה      

                  163.00 .היצקורטסנוקו רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תוגרדמ ישלושמו םיחטשמ 29.20 כ"הס          
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065/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     065 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1F, 2F, 3F תומוק לאלצב 30 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו י ז  ת ד ל פ  39.20 ק ר פ  ת ת       
      
לעמ םירטק רתיה ןיב ללוכ ןויזה תדלפ ריחמ      
21 לעמ םג םייטרדנטס אל םיכרואו מ"מ 52      
היצקורטסנוקה תוינכתו יטרפ יפל םיפופיכ ,'מ      
ריחמ יכ ןלהל רהבומ .שרדיש םוקמ לכב      
לש הרתי הדפקה רתיה ןיב ללוכ הדיחיה      
החנה  ללוכ םידומעה תביבסב לזרבה רודיס      
לזרב םע שגפמב הרקתה לזרב לש הרודס      
םיטרפב עיפומל םאתהב דומעה לש יכנא      
ינכטה טרפמב רומאל םאתהבו תוינכתבו      
.דחוימה      
      
םירטקה לכב םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.93.0001
הדידמה .דבלב הכרעה .ןוטבה ןויזל םיכרואהו      
רושיאבו ןלבקה ךורעיש לזרב תומישר יפל      

                1,230.00 .דבלב חקפמה ןוט   

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןויז תדלפ 39.20 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          

      
ת ו ר ק ת ב  ה כ י ר ד  30 ק ר פ       
      
ת ו ר ק ת ב  ה כ י ר ד  30.30 ק ר פ  ת ת       
      
םוקימו ךרוא .תורוק ,תורקת ,תוגגב הכירד     03.03.0010
ןיב ללוכ ריחמה .תוינכתב ןמוסמכ םילבכה      
הכירד ילבכ לש אלמו םלשומ עוציב רתיה      
    DEDNOBNU םינגוע ,םירזיבאה לכ תוברל,  
םמואת ,POHS SGNIWARD תוינכת תכירע      
הכירדה ילבכ .דלשה ןנכתמ ידי לע םרושיאו      
יכ ןלהל רהבומ .ןוט 06 דע לש תורש יסמועל      
תוינכתב םינמוסמה הכירדה ילבכ      
.דבלב יטמיכס ןומיס ןניה היצקורטסנוקה      
POHS SGNIWARDה תוינכת יפל עוציבה      

                15,750.00 .דבלב דלשה ןנכתמ ידי לע עוציבל תורשואמה רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תורקתב הכירד 30.30 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( תורקתב הכירד 30 כ"הס          

      
ם ו ט י א ה  ק ר פ  50 ק ר פ       
      
0.5 ק ר פ  ת ת  00.50 ק ר פ  ת ת       
      
תוכירצ ןלהל תואבומה םוטיאה תודובע לכ      
תואנ עוציבל תושורדה תונכהה לכ תא לולכל      
,םיקדסב לופיט ןוגכ ,םוטיאה תודובע לש      
.'וכו ,תיתשתה תנכה      
      
הקיטקרפה בטימ יפל הנעצובת תונכהה      
,ןלהל םיפיעסב שרדנל םאתהב ,הבוטה      
.חקפמה תויחנהל םאתהבו טרפמב      

00.50.30 קרפ תתב הרבעהל        
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066/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     066 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1F, 2F, 3F תומוק לאלצב 30 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
תא םייפיצפסה םיפיעסב תודובעה תוללוכ ןכ      
רזעה ירמוח לכו םירמוחה לכ תקפסא      
תקיטקרפל םאתהב םישרדנה  םיטרופמה      
,)"רמיירפ"( דוסי תוחירמ ןוגכ ,התואנ הדובע      
וטרופ רשא םירמוחו תודובע דבלמ ,תאזו      
ןלהל תויומכה בתכב םידרפנ םיפיעסב      
.הנודנה הדובעל תודעוימו      
      
יטרפבו טרפמב םינייוצמה םירמוחה לכ דיל      
הווש וא" :אורקל שי ,תויומכה בתכבו םוטיאה      
קר ךרע יווש םירמוחב שמתשהל ןתינ ."ךרע      
יכ ,שגדו .םוטיאה ץעוי לש בתכב רושיא רחאל      
םא אלא ,ריחמ תפסות אלל ויהי תופולחה      
.חקפמה רושיאבו ,שארמ תרחא םכוס      
      
תוקידבה תולע תא םג תוללוכ תודובעה תויולע      
)הרטמה ,הפצה ןוגכ( תושרדנה תולבוקמה      
תללוכ הדובעה .דרפנב ןרובע םלושי אלו      
תללוכ הדובעה .שרדנש ןכיהו םא ,םוגיפ      
רחאלו ינפל ח"ודב הוולמ ,םוליצב דועית      
עונישה ירזיבא לכ תא תללוכ הדובעה .ןוקיתה      
.תוחיטבהו      
      
ךא ,דבלב תויביטקידניא ןה תומושרה תויומכה      
ועצובי EDAM SA םיטוטרשו תויפוס תודידמ      
.חקפמה י"ע הנרשואתו ןלבקה י"ע      
      
תויומכה תא לידגהל וא ןיטקהל יאשר ןימזמה      
.ויניע תואר יפל םימלש םיפיעס לטבלו עוציבל      
      
רשא חקפמה י"ע רשוא ןעוציבש תודובע      
ןרובע םלושי ,תוגירח ויהי ,ץעויה לש ותעדל      
טרופמ םיריחמ חותינ יפל ,דרפנב ןלבקל      
.םכסה יפל לכה ,ינלבק חוור תפסותב ,קמונמו      
      
םינש 8 לש הפוקתל יארחא היהי ןלבקה      
ללוכ ,םוטיאה תוכרעמ לש ןדוקפתו ןתומלשל      
וא( עצבי רשא ךרדמה וא/ו הנגהה תובכש      
שרדית םוטיאה ירמוח רובע .)ןעוציב לע חקפי      
דוקפתל תוחפל םינש 01 לש קפס תוירחא      
.םוטיאה ירמוח      
      
םימי עובש ךות אובל בייחתמ ןלבקה      
דעומב ןקתל אובי אל םא .ןקתלו האירקהמ      
םגפה תא ןקתל יאכז ןימזמה היהי ,ל"נה      
ח"ע תאזו ,רחא םרוג י"ע וא ומצעב ומצעב      
.ןלבקה      
      
      

00.50.30 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
067/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     067 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1F, 2F, 3F תומוק לאלצב 30 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
הבוח .תוחיטב תויעבב קסוע וניא הז ךמסמ      
תוחיטבה יאשונ לכ תא דומלל ןלבקה לע      
שא תוחיטב  תוברל ןהיפל גוהנלו תוידוסיב      
רשא םירמוחה יביכרממ קלח .הבוגב תודובעו      
ומכ( הרואכל םיליער םיטמלא םיללוכ שומישב      
םייביזורוק םקלחו )םיפרש ,םיללדמ ,םיסיממ      
.)'וכו דיס ,טנמצ ומכ( םינוש םירמוחל      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 0.5 קרפ תת 00.50 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  40.50 ק ר פ  ת ת       
      
החמומ הלועמ הדובע להנמ לש הדובע תעש     05.04.0010
תועוצקמ לכב עדי לעבו םוטיאה תודובעל      
יעבצ ,ףצר ,יאנב ,חייט ,ןספט ןוגכ הינבה      
רבודמ .םישורדה םילכה לכו בכר ללוכ ,המודכו      
תודובע אלו ,דבלב תוגירח תודובע לע      
.תויומכה בתכב שרופמ ףיעס שי ןהיבגלש      
ךות ,תועשה יבגל רדוסמ םושיר בקעמ להוני      
לוהינ תאו הגירחה הדובעה תא חוקיפה רושיא      

                    1.00 .הדובע םוי לכב תועשה ע"ש   
      
תועוצקמל רזוע טושפ לעופ לש לבא ל"נכ     05.04.0020

                    1.00 .םישורדה םילכה לכ ללוכ .ל"נה ע"ש   
      
םוקמב םוינימולאמ הרהזא יטלש עוביקו הנכה     05.04.0030

                    1.00 .חקפמה ןמסיש 'חי   
      
לע ,שמגומ ילוארדיה טנמצ לש םוטיא תובכש     05.04.0050
,גגב ריוא גוזימ תולעת תאיציב ןוטב ינבמ יבג      

                    1.00 .KGH-4 טרפ יפל ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 40.50 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיאה קרפ 50 כ"הס          

      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 002/001 תודימב ,ןגומ בחרמל תלד     06.02.0010

                   11.00 .המישרב A50A1BM סופיטמ 'חי   
      
תודימב ,ןגומ בחרמב רבעמ חתפ הסכמ     06.02.0020

                   11.00 .המישרב B50A1BM סופיטמ ,מ"ס 07/07 'חי   
      
סופיטמ ,ןגומ בחרמב די זחאמו םלוס     06.02.0030

                    5.00 .המישרב E60B1BM 'חי   
      
      
      

20.60.30 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
068/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     068 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1F, 2F, 3F תומוק לאלצב 30 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
,ןגומ בחרמ ריקל 4" רטוקב רורוויא רוניצ     06.02.0040

                   36.00 .המישרב D50A1BM סופיטמ 'חי   
      
,ןגומ בחרמ ריקל 8" רטוקב רורוויא רוניצ     06.02.0050

                   31.00 .המישרב D50A1BM סופיטמ 'חי   
      
60AM סופיטמ ,A ןיערגב די זחאמו הקעמ     06.02.0110

                   27.00 .המישרב רטמ   
      
A60AM סופיטמ ,A ןיערגב די זחאמ     06.02.0120

                   18.00 .המישרב רטמ   
      
30BM סופיטמ ,B ןיערגב די זחאמו הקעמ     06.02.0130

                   18.00 .המישרב רטמ   
      
A30BM סופיטמ ,B ןיערגב די זחאמ     06.02.0140

                   17.00 .המישרב רטמ   
      
61CM סופיטמ ,C ןיערגב די זחאמו הקעמ     06.02.0150

                   19.00 .המישרב רטמ   
      
A61CM סופיטמ ,C ןיערגב די זחאמ     06.02.0160

                   18.00 .המישרב רטמ   
      
62GM סופיטמ ,G ןיערגב די זחאמו הקעמ     06.02.0190

                   19.00 .המישרב רטמ   
      
A62GM סופיטמ ,G ןיערגב די זחאמ     06.02.0200

                   18.00 .המישרב רטמ   
      
90HM סופיטמ ,H ןיערגב די זחאמו הקעמ     06.02.0210

                   19.00 .המישרב רטמ   
      
A90HM סופיטמ ,H ןיערגב די זחאמ     06.02.0220

                   17.00 .המישרב רטמ   
      
20JM סופיטמ ,J ןיערגב די זחאמו הקעמ     06.02.0230

                   15.00 .המישרב רטמ   
      

                    9.00 .המישרב A20JM סופיטמ ,J ןיערגב די זחאמ רטמ  06.02.0240
      
002/001 תודימב ןגומ בחרמל תינקת תלד     06.02.0330

                   12.00 .המישרב A50A1BM סופיטמ ,מ"ס 'חי   
      
הבוגב די זחאמו מ"ממב רבעמ חתפ הסכמ     06.02.0340

                    6.00 .המישרב B50A1BM סופיטמ ,מ"ס 511 'חי   
      
E60B1BM סופיטמ ,די זחאמו םלוס     06.02.0350

                    8.00 .המישרב 'חי   

20.60.30 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
069/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     069 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1F, 2F, 3F תומוק לאלצב 30 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
D50A1BM סופיטמ ,4" רטוקב רורוויא רוניצ     06.02.0360

                   10.00 .המישרב 'חי   
      
D50A1BM סופיטמ ,8" רטוקב רורוויא רוניצ     06.02.0370

                   12.00 .המישרב 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 002/09 תודימב ריפל תלד     06.02.0420

                    3.00 .המישרב A70A1BM 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 032/011 תודימב שא דגנ סירת     06.02.0430

                   10.00 .המישרב AC-VE1BM 'חי   
      
תודימב תיקפוא רורוויא תפפר     06.02.0470
A10E2FM סופיטמ ,מ"ס 864/485-995      

                    1.00 .המישרב 'חי   
      
תודימב תיקפוא רורוויא תפפר     06.02.0480

                    1.00 .המישרב B20C3FM סופיטמ ,מ"ס 061/525 'חי   
      
תודימב תיקפוא רורוויא תפפר     06.02.0490

                    1.00 .המישרב B20C3FM סופיטמ ,מ"ס 061/525 'חי   
      
תודימב תיקפוא רורוויא תפפר     06.02.0500
A2OC3FM סופיטמ ,מ"ס 052/025      

                    1.00 .המישרב 'חי   
      
תודימב תיקפוא רורוויא תפפר     06.02.0510

                    1.00 .המישרב A10B3FM סופיטמ ,מ"ס 052/516 'חי   
      
תודימב תיקפוא רורוויא תפפר     06.02.0520

                    1.00 .המישרב A10A3FM סופיטמ ,מ"ס 472/176 'חי   
      
תודימב תיקפוא רורוויא תפפר     06.02.0530

                    1.00 .המישרב B10A3FM סופיטמ ,מ"ס 522/076 'חי   
      
,מ"ס 08/08 תודימב חופמל השיג חתפ     06.02.0540

                    1.00 .המישרב A01J2FM סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 08/531 תודימב ןשע רורחש חתפ     06.02.0600

                    1.00 .המישרב A20J1GM סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 011/001 תודימב ןשע רורחש חתפ     06.02.0610

                    5.00 .המישרב B60A2FM סופיטמ 'חי   
      
תודימב תוגרדמ רדחמ גגל האיצי חתפ     06.02.0620

                    5.00 .המישרב C60A2FM סופיטמ ,מ"ס 011/051 'חי   
      
      
      

20.60.30 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
070/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     070 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1F, 2F, 3F תומוק לאלצב 30 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
סופיטמ ,תוגרדמ רדחמ גגל האיצי םלוס     06.02.0630

                    5.00 .המישרב D60A2FM 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורגסמ 20.60 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס          

      
ש א  י ו ב י כ ו  ה א ו ר ב ת  ת ו כ ר ע מ  70 ק ר פ       
ן י נ ב ב       
      
ר ו ו י א ו  ם י ז ק נ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
עוציב םיללוכ הז קרפ-תתב תרנצה יפיעס לכ      
םיקוזיח , תוכימת ,תוילת , רטוק לכב םיחפס      
טרפמהו דחוימה ינכטה טרפמה יפל העיבצו      
. 70 קרפ יללכה      
      
מ"מ 001 רטוק )4"/4"( תלפונ תרוקב הספוק     07.01.0010

                   85.00 .!הגרבהב ינמז הסכמ םע EPDHמ 'חי   
      
מ יושע מ"מ 001/002 8"/4" הפצר םוסחמ     07.01.0020
    E.P.D.H. םוטיא ןוראווצ, ךיראמ ללוכ ,  
יוסיכ קקפ - ינמז הסכמ םע טרפ יפל םיבכרומ      

                  120.00 .םטא םע 'חי   
      
מ  4"/4" רטוקב  " S "הפצר םוסחמ     07.01.0030
    E.P.D.H. יפל םיבכרומ םוטיא ןוראווצ ללוכ  

                   15.00 .םטא םע יוסיכ קקפ -ינמז הסכמ םע טרפ 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( רוויאו םיזקנ 10.70 כ"הס          

      
ת ו ג ג  ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
עוציב םיללוכ הז קרפ-תתב תרנצה יפיעס לכ      
יפל העיבצו םיקוזיח , תוכימת ,תוילת, םיחפס      
קרפ יללכה טרפמהו דחוימה ינכטה טרפמה      
    . 07  
      
רוניצמ )םימשג-ימ זוקינל תורוניצ( םיבזרמ     07.02.0010
טנמצ טלמ םינפ יופיצ םע רוחש הדלפ      
3ב תיתשורח תינוציח העיבצו הנימולא-בר      
23/5" ןפוד יבוע 4" רטוק 035 י"ת יפל תובכש      
וא רוגס ריפב יולג בכרומ םינפ ךותירב רבוחמ      

                1,000.00 .העיבצו םיקוזיח תוילת  ללוכ, ןוטבמ םידומעב רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

20.70.30 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
071/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     071 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1F, 2F, 3F תומוק לאלצב 30 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
!לופכ זוקינ ע"ש וא "REMLLAD  בזרמ שאר     07.02.0020
םע ןליפורפילופ יושע 4" רטוקב אצומ םע      
3521 יפל  VU ןגומ ןליפורפילופמ תשר תכבס      
    NE NID  51 הרדס  ,6"/4" , וניר :םגד-S  
םוטיאו דודיבל המאתהל םירזיבאה לכ ללוכ      
הכבס הסכמ וא גגל ינוק תשר הסכמ ללוכ.גגה      
זילפמ תעבורמ תרגסמ םע זילפמ "דבכ"      

                  125.00 .".ה.פ.מ" תרצות לקינ םורכ םיפוצמ 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תוגג םשג ימ זוקינ 20.70 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש ו  ם י ל ו ו ר ש  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
TSB/RR -002 תכרעמ הנקתהו הקפסה     07.03.0010
-"4 2" רטוקב רוניצ רבעמ םוטיאל  .פמוק      

                   22.00 .)מ"מ 061-002 חודיק(  עצומ רוחב 'חי   
      
דע 4" מ רטוקב םירוח ללוכ םילוורש לש עוציב     07.03.0020
ימו ןיחולד ימ ,םימ תרנצ רבעמל 8"      
דע 2" מ רטוקב  םשג -ימ זוקינ תרנצ,ןיכפוש      
וא ןוטב תפצרב 'מ 6.0 דע לש ךרואב ,רב 6"      
םיקולב תוריק וא ,ןוטב תרקתב וא ןוטב תוריק      
יפל הדלפמ וא קיטסלפמ םייושע םילוורשה ,      
ריקל םיעבוקמ םילוורשה .הכלוהה תרנצ גוס      

                   70.00 .תנטובמ הבחר הפומ וא ןגוא י"ע 'חי   
      
01" מ רטוקב םירוח ללוכ םילוורש לש עוציב     07.03.0030
ימו ןיחולד ימ ,םימ תרנצ רבעמל 41" דע      
דע 8" מ רטוקב  םשג -ימ זוקינ תרנצ,ןיכפוש      
וא ןוטב תפצרב,  'מ 6.0 דע לש ךרואב , 21"      
םיקולב תוריק וא ,ןוטב תרקתב וא ןוטב תוריק      
יפל הדלפמ וא קיטסלפמ םייושע םילוורשה ,      
ריקל םיעבוקמ םילוורשה .הכלוהה תרנצ גוס      

                   40.00 .תנטובמ הבחר הפומ וא ןגוא י"ע 'חי   
      
ןיחולד ימ,םימ תרנצ רבעמל םירוח לש עוציב     07.03.0040
01" דע רטוקב , םשג-ימ זוקינ , ןיכפוש ימו      
ןוטב תרקתב וא ןוטב תוריק וא ןוטב תפצרב      
תרזחהו םישורד הקידב ירוח לכ ללוכ תמייק      

                   40.00 . ותומדקל חטשה 'חי   
      
יפל 'א-'א גוס ברברשל י'גרב הדובע תועש     07.03.0050
םימ יווק רותיאל )דבלב חקפמה תארוה      
,הריגסו ךותיח ,תינמז םקותינ ,םיליעפ ןיחולדו      
םייונישו יוניפו הסירה תודובע ךרוצל לכה      

                  100.00 .םינקתמ וא תוכרעמב 'חי   
      
רזוע/טושפ לעופל ךא ל"נכ י'גרב הדובע תועש     07.03.0060

                  100.00 הדובעל דויצה ללוכ 'חי   

30.70.30 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
072/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     072 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1F, 2F, 3F תומוק לאלצב 30 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
חקפמה תארוה יפל( י'גרב הדובע תועש     07.03.0070
'א - 'א גוס יעוצקמ ךתר/ברברש/רנצל )דבלב      

                  100.00 הדובעל דויצה ללוכ 'חי   
      
תנבלוגמ הדלפמ םיליפורפ תפסות     07.03.0080
תוילת תוכימת ךרוצל )'דכו טארטסינוי(      
לע ,תופצרב םיגוסה לכמ תרנצ לש םיקוזיחו      
חקפמה תייחנה יפל ,תולופכ תורקתו גגה      

                  200.00 .דבלב חטשב ג"ק   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו םילוורש 30.70 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןינבב שא יוביכו האורבת תוכרעמ 70 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוד םילילגב הרבוק יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0040
ילארשי ןקת  מ"מ 011 רטוקב הקלח תימינפ      
עצמ רטמ 6.0  קמועל הריפח תוברל ,9154      
טוחו ,תימוקמ המדא קודהו יולימ יקנ לוח יוסכו      

                   50.00 טלפמוק ,מ"מ 8 רוזש ןולינמ הכישמ רטמ   
      
ןפוד םילילגב הרבוק יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0050
ילארשי ןקת  מ"מ57 רטוקב הקלח תימינפ      
רטמ 6.0  דע קמועל הריפח תוברל ,9154      
המדא קודהו יולימ תונויד לוח יוסכו עצמ      
,מ"מ 8 רוזש ןולינמ הכישמ טוחו ,תימוקמ      

                   50.00 טלפמוק רטמ   
      
ןפוד םילילגב הרבוק יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0060
ילארשי ןקת  מ"מ 05 רטוקב הקלח תימינפ      
רטמ 6.0  דע קמועל הריפח תוברל ,9154      
המדא קודהו יולימ תונויד לוח יוסכו עצמ      
,מ"מ 8 רוזש ןולינמ הכישמ טוחו ,תימוקמ      

                   50.00 טלפמוק רטמ   
      
ללוכ הרואת למשח  תדוקנל תיתשת הדוקנ     08.01.0090
תספוק ,מ"מ 02 רטוקב נ.פ יטסלפ רונצ      
רזיבאל הספוק , תנירושמ תיטסלפ םירוביח      
ןוטב תוקיצי  ןקתומ תומוקמ 4 דע סיוג      

                   55.00 .טלפמוק ,תוריקו 'חי   
      
וא )עקת יתב(  למשח  תדוקנל תיתשת הדוקנ     08.01.0100
,מ"מ 52 רטוקב נ.פ יטסלפ רונצ ללוכ תרושקת      
סיווג רזיבאל הספוק ,  הרקתל דע הדוקנהמ      
,תוריקו ןוטב תוקיצי  ןקתומ תומוקמ 4 דע      

                   30.00 .טלפמוק 'חי   
      

10.80.30 קרפ תתב הרבעהל        
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073/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     073 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1F, 2F, 3F תומוק לאלצב 30 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
וא )עקת יתב(  למשח  תדוקנל תיתשת הדוקנ     08.01.0110
רטוקב נ.פ םייטסלפ תורונצ 3 ללוכ תרושקת      
הספוק ,  הרקתל דע הדוקנהמ ,מ"מ 52 דע      
,תוריקו ןוטב תוקיצי תנקתומ  02D טסלפאדע      

                   15.00 .טלפמוק 'חי   
      
רונצ  ללוכ תרושקת תדוקנל תיתשת הדוקנ     08.01.0120
דע הדוקנהמ  מ"מ 52 רטוקב  רטוקב נ.פ      
תומוקמ 11D טסלפאדע הספוק , הרקתל      

                   25.00 .טלפמוק ,תוריקו ןוטב תוקיצי ןקתומ 'חי   
      
וא )עקת יתב(  למשח  תדוקנל תיתשת הדוקנ     08.01.0130
,מ"מ 02 רטוקב נ.פ יטסלפ רונצ ללוכ תרושקת      
סיוג רזיבאל הספוק ,  הרקתל דע הדוקנהמ      
,תוריקו ןוטב תוקיצי  ןקתומ תומוקמ 4 דע      

                   30.00 .טלפמוק 'חי   
      
י"ת יפל ".נ.פ" וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.01.0140
ןקתומ ,םינוש םינווגב ,מ"מ 02 רטוקב 68316      

                  350.00 .טלפמוק ,תוריקו ןוטב תוקיציב רטמ   
      
ךא ,ל"נכ ".נ.פ" וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.01.0150

                  150.00 .טלפמוק ,מ"מ 52 רטוקב רטמ   
      

                    8.00 הבית אלל ךא ל"נכ 'חי  08.01.0170
      
תיפיקיה תעבטו יקפוא םיקרב טלוק תכרעמ     08.01.0180
ןבלוגמ מ"מ 5.3X03 הדלפ ספ יושע הנותחת      
ןקתומ ןורקימ 09 יבועב המח היטבמאב      
ףקהב וא/ו חפ גגב וא/ו הנבמה גגב קזוחמו      
1 קחרמב הנבמה תוריק ףקהב גגה הקעמ      
ינוציח ףקהב רטמ 21 לכו גגה הקעממ רטמ      
יכילומו םייכנא םיטלוקל ורובחו הנבמה לש      
,םישורדה םירמוחהו תודובעה לכו הדירי      

                3,500.00 .טלפמוק רטמ   
      
ספ יושע ינוציח םיקרב תקראה הדירי ךילומ     08.01.0190
המח היטבמאב ןבלוגמ מ"מ 5.3X03 הדלפ      
ץוח תוריק ג"ע ןקתומ ןורקימ 09  יבועב      
תקראהל גגב יקפוא טלוקל ורובח ,הנבמה      
תיטסלפ הספוקב הקידב תדוקנו דוסי      
,םישורדה םירמוחהו תודובעה לכו  תנירושמ      

                  800.00 .טלפמוק רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תודובע 10.80 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תודובע 80 כ"הס          
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074/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     074 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1F, 2F, 3F תומוק לאלצב 30 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ש א ר  ר י ו א  ג ו ז י מ  ד ו י צ  51 ק ר פ       
      
0.51 ק ר פ  ת ת  00.51 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 0.51 קרפ תת 00.51 כ"הס          

      
ר י ו ו א  י ל י ב ו מ  ת כ ר ע מ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 8.0 יבועב ןוולוגמ חפמ ריווא תלעת     15.01.0030
ירוביח ,םיגרב,םינגוא ,םיקוזיח ,םילתמ תוברל      
טרפמב רדגומכ םימוטא ויהי תולעתה      

                  400.00 .תוינכותבו ר"מ   
      

                  320.00 .מ"מ 9.0 יבועב ןוולוגמ חפמ ריווא תלעת ל"נכ ר"מ  15.01.0040
      

                1,000.00 .מ"מ 0.1 יבועב ןוולוגמ חפמ ריווא תלעת ל"נכ ר"מ  15.01.0050
      
רבוחמ מ"מ 52.1 יבועב ןוולוגמ חפמ תולעת     15.01.0060
תוברל ,ןשע תטילפל ,ךתורמ וא םינגואב      
םיגרב ,שא ןיסח םוטיא ,םיקוזיח ,םילתמ      

                  480.00 .תוינכותבו טרפמב רדגומכ ר"מ   
      
, מ"מ 0.2 יבועב ןוולוגמ חפמ תוכתורמ תולעת     15.01.0070
יחתפ ללוכ תודעסמ יפדנממ ריווא תטילפל      
רדגומכ םימוטיא ,םיקוזיח ,םינגוא ,השיג      

                   32.00 .תוינכותבו טרפמב רטמ   
      
ריווא תטילפל , מ"מ 0.4 יבועב C.V.P תולעת     15.01.0080

                   16.00 .תוינכותבו טרפמב רדגומכ רטמ   
      
,מ"מ 8.0 יבועב ןוולוגמ חפמ תולוגע תולעת     15.01.0090
,ךותיר וא םינגוא ,הובג ץחלל ,מ"ס 03 רטוקב      
רדגומכ ,םימוטיא ,םיקוזיח ,םילתמ תוברל      

                   40.00 .תוינכותבו טרפמב רטמ   
      
,מ"מ 8.0 יבועב ןוולוגמ חפמ תולוגע תולעת     15.01.0100
,ךותיר וא םינגוא ,הובג ץחלל ,מ"ס 53 רטוקב      
רדגומכ ,םימוטיא ,םיקוזיח ,םילתמ תוברל      

                   40.00 .תוינכותבו טרפמב רטמ   
      
,מ"מ 0.1 יבועב ןוולוגמ חפמ תולוגע תולעת     15.01.0110
,ךותיר וא םינגוא ,הובג ץחלל ,מ"ס 04 רטוקב      
רדגומכ ,םימוטיא ,םיקוזיח ,םילתמ תוברל      

                   60.00 .תוינכותבו טרפמב רטמ   
      
,מ"מ 0.1 יבועב ןוולוגמ חפמ תולוגע תולעת     15.01.0120
,ךותיר וא םינגוא ,הובג ץחלל ,מ"ס 54 רטוקב      
רדגומכ ,םימוטיא ,םיקוזיח ,םילתמ תוברל      

                  140.00 .תוינכותבו טרפמב רטמ   
      

10.51.30 קרפ תתב הרבעהל        
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075/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     075 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1F, 2F, 3F תומוק לאלצב 30 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
,מ"מ 0.1 יבועב ןוולוגמ חפמ תולוגע תולעת     15.01.0130
,ךותיר וא םינגוא ,הובג ץחלל ,מ"ס 05 רטוקב      
רדגומכ ,םימוטיא ,םיקוזיח ,םילתמ תוברל      

                  100.00 .תוינכותבו טרפמב רטמ   
      
,מ"מ 2.1 יבועב ןוולוגמ חפמ תולוגע תולעת     15.01.0140
,ךותיר וא םינגוא ,הובג ץחלל ,מ"ס 55 רטוקב      
רדגומכ ,םימוטיא ,םיקוזיח ,םילתמ תוברל      

                   40.00 .תוינכותבו טרפמב רטמ   
      
,מ"מ 2.1 יבועב ןוולוגמ חפמ תולוגע תולעת     15.01.0150
,ךותיר וא םינגוא ,הובג ץחלל ,מ"ס 16 רטוקב      
רדגומכ ,םימוטיא ,םיקוזיח ,םילתמ תוברל      

                   60.00 .תוינכותבו טרפמב רטמ   
      
,מ"מ 2.1 יבועב ןוולוגמ חפמ תולוגע תולעת     15.01.0160
,ךותיר וא םינגוא ,הובג ץחלל ,מ"ס 56 רטוקב      
רדגומכ ,םימוטיא ,םיקוזיח ,םילתמ תוברל      

                   20.00 .תוינכותבו טרפמב רטמ   
      
,מ"מ 2.1 יבועב ןוולוגמ חפמ תולוגע תולעת     15.01.0170
,ךותיר וא םינגוא ,הובג ץחלל ,מ"ס 07 רטוקב      
רדגומכ ,םימוטיא ,םיקוזיח ,םילתמ תוברל      

                   20.00 .תוינכותבו טרפמב רטמ   
      
PARW 615 2 תימרק העיריב תולעת תפיטע     15.01.0180
    TCUD 6 1001 ןקת יפל ) םייתעש( תובכש ,  
טרפמב רדגומכ 'וכו השיג יחתפ ,םיזוקינ ללוכ      

                   20.00 .תוינכותבו ר"מ   
      
ג"ק 42 לקשמ 1" יבועב )ימינפ( יטסוקא דודיב     15.01.0190

                1,680.00 .דחוימה טרפמב רדגומכ ק"מל ר"מ   
      
42 לקשמ 2 " יבועב )ימינפ( יטסוקא דודיב     15.01.0200
רדגומכ RENIL CINOS סופיטמ  ק"מל ג"ק      

                   16.00 טרפמב ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( ריווא יליבומ תכרעמ 10.51 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
יביס תבכש םע "רזייפ"  RPP תיטסלפ תרנצ     15.02.0040
ןפוד יבועב ,מ"מ 36 רטוקב קוזיחל תיכוכז      
    11RDS דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ תנקתומ  
ס פליסו תשובחת םע ןוילע הטעמו סקלפמרא      

                    4.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא רטמ   
      
      
      

20.51.30 קרפ תתב הרבעהל        
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076/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     076 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1F, 2F, 3F תומוק לאלצב 30 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
תבכש םע "רזייפ" RPP תיטסלפ תרנצ ירזיבא     15.02.0050
תותשק ,מ"מ 57 רטוקב קוזיחל תיכוכז יביס      
םינקתומ 11RDS ןפוד יבוע ,תויופעתסהו      
הט עמו סקלפמרא דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ      

                   28.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא עבצו רטמ   
      
יביס תבכש םע "רזייפ" RPP תיטסלפ תרנצ     15.02.0060
ןפוד יבועב ,מ"מ 002 רטוקב קוזיחל תיכוכז      
    11RDS דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ תנקתומ  
ס פליסו תשובחת םע ןוילע הטעמו סקלפמרא      

                   40.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא רטמ   
      
יביס תבכש םע "רזייפ" RPP תיטסלפ תרנצ     15.02.0070
ןפוד יבועב ,מ"מ 061 רטוקב קוזיחל תיכוכז      
    11RDS דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ תנקתומ  
ס פליסו תשובחת םע ןוילע הטעמו סקלפמרא      

                  144.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא רטמ   
      
יביס תבכש םע "רזייפ" RPP תיטסלפ תרנצ     15.02.0080
ןפוד יבועב ,מ"מ 521 רטוקב קוזיחל תיכוכז      
    11RDS דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ תנקתומ  
ס פליסו תשובחת םע ןוילע הטעמו סקלפמרא      

                  128.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא רטמ   
      
יביס תבכש םע "רזייפ" RPP תיטסלפ תרנצ     15.02.0090
ןפוד יבועב ,מ"מ 09 רטוקב קוזיחל תיכוכז      
    11RDS דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ תנקתומ  
ספליסו תשובחת םע ןוילע הטעמו סקלפמרא      

                   52.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא רטמ   
      
יביס תבכש םע "רזייפ" RPP תיטסלפ תרנצ     15.02.0100
ןפוד יבועב ,מ"מ 57 רטוקב קוזיחל תיכוכז      
    11RDS דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ תנקתומ  
ספליסו תשובחת םע ןוילע הטעמו סקלפמרא      

                   24.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא רטמ   
      
יביס תבכש םע "רזייפ" RPP תיטסלפ תרנצ     15.02.0110
ןפוד יבועב ,מ"מ 36 רטוקב קוזיחל תיכוכז      
    11RDS דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ תנקתומ  
ספליסו תשובחת םע ןוילע הטעמו סקלפמרא      

                   12.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא רטמ   
      
יביס תבכש םע "רזייפ" RPP תיטסלפ תרנצ     15.02.0120
ןפוד יבועב ,מ"מ 05 רטוקב קוזיחל תיכוכז      
    11RDS דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ תנקתומ  
ספליסו תשובחת םע ןוילע הטעמו סקלפמרא      

                    4.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא רטמ   
      
      

20.51.30 קרפ תתב הרבעהל        
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077/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     077 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1F, 2F, 3F תומוק לאלצב 30 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
יביס תבכש םע "רזייפ" RPP תיטסלפ תרנצ     15.02.0130
ןפוד יבועב ,מ"מ 04 רטוקב קוזיחל תיכוכז      
    11RDS דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ תנקתומ  
ספליסו תשובחת םע ןוילע הטעמו סקלפמרא      

                    4.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא רטמ   
      
יביס תבכש םע "רזייפ" RPP תיטסלפ תרנצ     15.02.0140
ןפוד יבועב ,מ"מ 23 רטוקב קוזיחל תיכוכז      
    11RDS דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ תנקתומ  
ספליסו תשובחת םע ןוילע הטעמו סקלפמרא      

                    4.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא רטמ   
      
תבכש םע "רזייפ" RPP תיטסלפ תרנצ ירזיבא     15.02.0150
תותשק ,מ"מ 002 רטוקב קוזיחל תיכוכז יביס      
םינקתומ 11RDS ןפוד יבוע ,תויופעתסהו      
הטע מו סקלפמרא דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ      

                    4.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא עבצו 'חי   
      
תבכש םע "רזייפ" RPP תיטסלפ תרנצ ירזיבא     15.02.0160
תותשק ,מ"מ 061 רטוקב קוזיחל תיכוכז יביס      
םינקתומ 11RDS ןפוד יבוע ,תויופעתסהו      
הטע מו סקלפמרא דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ      

                    8.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא עבצו 'חי   
      
תבכש םע "רזייפ" RPP תיטסלפ תרנצ ירזיבא     15.02.0170
תותשק ,מ"מ 521 רטוקב קוזיחל תיכוכז יביס      
םינקתומ 11RDS ןפוד יבוע ,תויופעתסהו      
הטע מו סקלפמרא דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ      

                    8.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא עבצו 'חי   
      
תבכש םע "רזייפ" RPP תיטסלפ תרנצ ירזיבא     15.02.0180
תותשק ,מ"מ 09 רטוקב קוזיחל תיכוכז יביס      
םינקתומ 11RDS ןפוד יבוע ,תויופעתסהו      
הט עמו סקלפמרא דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ      

                   10.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא עבצו 'חי   
      
תבכש םע "רזייפ" RPP תיטסלפ תרנצ ירזיבא     15.02.0190
תותשק ,מ"מ 57 רטוקב קוזיחל תיכוכז יביס      
םינקתומ 11RDS ןפוד יבוע ,תויופעתסהו      
הט עמו סקלפמרא דודיב ללוכ ,הנבמב תימינפ      

                   10.00 .ןרציה לש ירוקמ הטעמו דודיב וא עבצו 'חי   
      

                    6.00 טרפמב רדגומכ דדובמ 6" רפרפ זרב 'חי  15.02.0210
      

                   10.00 טרפמב רדגומכ דדובמ 4" רפרפ זרב 'חי  15.02.0220
      

                   10.00 טרפמב רדגומכ דדובמ 3" רפרפ זרב 'חי  15.02.0230
      

                    4.00 טרפמב רדגומכ דדובמ 2" רטוקב ירודכ זרב 'חי  15.02.0240

20.51.30 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
078/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     078 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1F, 2F, 3F תומוק לאלצב 30 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
                    2.00 טרפמב רדגומכ דדובמ 5.1" רטוקב ירודכ זרב 'חי  15.02.0250

      
רדגומכ דדובמ 52.1" רטוקב ירודכ זרב     15.02.0260

                    2.00 טרפמב 'חי   
      

                    2.00 טרפמב רדגומכ דדובמ 1" רטוקב ירודכ זרב 'חי  15.02.0270

)זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבאו תרנצ 20.51 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
רמוחב לוורשב הלעת רבעמל שא דגנכ םוטיא     15.03.0010

                    1.00 'פמוק רשואמ  
      

                    1.00 'פמוק .תרנצב תמלשומ ץחל תקידב 15.03.0020
      

                    1.00 'פמוק .תולעתב תמלשומ ץחל תקידב 15.03.0030
      
םייתנשל תורישו תוירחא ,דועית ,הריסמ     15.03.0040
.הדיחיה ריחמב לולכ - טרפימב רדגומכ      

                    1.00 .תפסונ תוריש תנש תפסות 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 30.51 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( ישאר ריוא גוזימ דויצ 51 כ"הס          

      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
0.91 ק ר פ  ת ת  00.91 ק ר פ  ת ת       
      
תויללכ תורעה      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .1      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
      
זרכמב הדלפה יפיעס לכב הדיחיה יריחמ .2      
םניאש םיליפורפ  רתיה ןיב םיללוכ הז      
לכב הבכרה ,הנסחא ,הלבוה ,םייטרדנטס      
םירוביח ,םיכותיר ,םישרדנה םיעצמאה      
הנקתהו הלבוה ,הדלפ תוקטלפ ,םיגרבב      
תוינכתב םיטרפה יפל המלש תחא הדיחיכ      
עוציבה יבלש לכל םאתהב היצקורטסנוקה      
.םישרדנה      
      
זרכמב הדלפה יפיעס לכב הדיחיה יריחמ .3      
דגנ הנגה .עבצו ןווליג  רתיה ןיב םיללוכ הז      
הדלפה יטנמלא לכב םישרדנ םייתעש לש שא      
.דרפנב םידדמנו      
      

00.91.30 קרפ תתב הרבעהל        
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079/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     079 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1F, 2F, 3F תומוק לאלצב 30 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
הדלפל )"םיספיליפ"( ןוגיעה יגרב לכ .4      
י"ע ורשואיו הדיחיה יריחמב םילולכ ,ןוטבלו      
.עוציבה םרט ,רוטקורטסנוקה      
      
עוציב םג הדיחיה יריחמב ללכנ יכ רהבומ .5      
ןמז קרפ לכלו םוקמ לכב םימוגיפו תוכימת      
.רוטקורטסנוקה תויחנה יפל שרדייש      
      
זרכמב הדלפה יפיעס לכב הדיחיה יריחמ .6      
יתלב MGV014 סייד  רתיה ןיב םיללוכ הז      
םוקמ לכב יולימל טשפתמ טוארג וא/ו טשפתמ      
009 לש יפוס קזוח לעב ,ןנכתמה ךכ לע הרויש      
.ר"מס/ג"ק      
      
זרכמב הדלפה יפיעס לכב הדיחיה יריחמ .7      
םניאש םיליפורפ תודימ רתיה ןיב םיללוכ הז      
ןובשחב איבהל ןלבקה לע .םייטרדנטס      
דעומב םיליפורפה תנמזהל תמדקומ תוכרעיה      
שרדנה םינמזה חולב הדימע ךרוצל שורדה      
.ףטוש ןפואב ותדובע עוציבלו      
      
+ רמוח  :רתיה ןיב םיללוכ םיריחמה לכ .8      
הבכרה + עוניש + הלבוהו הנסחא + הדובע      
םילקשב םיבוקנו חוור  + םיעצמאה לכב      
.ישאר ןלבק יריחמ םניהו )מ"עמ אלל( םישדח      
      
ןיב םיללוכ הז קרפבש הדיחיה יריחמ לכ .9      
POHS( רוצייו המקה תוינכת תכירע רתיה      
    SGNIWARD(  דלשה ןנכתמ רושיאל ושגויש  
רוצייה תוינכת ךרוע יכ ןלהל רהבומ .לכירדאהו      
ידי לע תישאר רשואי ,ןלבקה םעטמ המקההו      
.לכירדאהו דלשה ןנכתמ      
      
ןיב םיללוכ הז קרפבש הדיחיה יריחמ לכ .01      
תוקידב ,ןויסנ תוסמעה ,תואמגוד עוציב רתיה      
םיכותירל החמומ ידי לע לעפמב םיכותיר      
.דלשה ןנכתמ ידי לע עבקיש      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 0.91 קרפ תת 00.91 כ"הס          
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080/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     080 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1F, 2F, 3F תומוק לאלצב 30 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ג ר ד מ ו  ת ו פ מ ר  ן ד מ ו א  01.91 ק ר פ  ת ת       
ם י י נ ו צ י ח       
      
העובצו תנוולוגמ הדלפ תייצקורטסנוק     19.10.0005
,הדלפ תורוק :רתיה ןיב ללוכ ריחמה .תופמרל      
,ןוולוגמ מ"מ 8 יבועב הדלפ חפ ךרדמ,םינתיוז      
ןוגיע ,םיגרב ,םיכותיר ,רוביחל הדלפ יחפ      
יכ ןלהל רהבומ .הדלפ םיטסדופ/ןוטב תורקתל      
שרדנה לכ ללוכ הז ףיעסבש הדיחיה ריחמ      
תוינכתב עיפומכ תופמרה לש םלשומ עוציבל      

                  172.00 .הייצקורטסנוקה ןוט   
      
תוישאר( הדלפ תייצקורטסנוקמ תוגרדמ     19.10.0006
ןיב ללוכ ריחמה .העובצו תנוולוגמ )תוינשמו      
םור תוגרדמ ,םינתיוז ,הדלפ תורוק :רתיה      
הדלפ יחפ ,מ"מ 8 יבועב תכתמ חפמ חלשו      
תורקתל ןוגיע ,םיגרב ,םיכותיר ,רוביחל      
ריחמ יכ ןלהל רהבומ .הדלפ םיטסדופ/ןוטב      
עוציבל שרדנה לכ ללוכ הז ףיעסבש הדיחיה      
תוינכתב עיפומכ תוגרדמה לש םלשומ      

                   96.00 .הייצקורטסנוקה ןוט   
      
תייצקורטסנוקמ תוגרדמלו תופמרל םיטסדופ     19.10.0007
.העובצו תנוולוגמ )תוינשמו תוישאר( הדלפ      
,םינתיוז ,הדלפ תורוק :רתיה ןיב ללוכ ריחמה      
הדלפ יחפ ,מ"מ 8 יבועב הדלפ חפ ךרדמ      
ןוטב תורקתל ןוגיע ,םיגרב ,םיכותיר ,רוביחל      
הדיחיה ריחמ יכ ןלהל רהבומ .הדלפ ינתיוזו      
םלשומ עוציבל שרדנה לכ ללוכ הז ףיעסבש      
תוינכתב עיפומכ םיטסדופה לש      

                   79.00 .הייצקורטסנוקה ןוט   
      

                  300.00 םייתעש שאב הנגה ןוט  19.10.0020
      
RN יעבט ימוגמ םירצוימ םיניוזמ םיכמס     19.10.0030
ןנכתמ תויחנה ,תוינכת יפל תודימב ,)ןרפואינ(      

                  300.00 .רוציה תוינכתו דלשה 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( םיינוציח תוגרדמו תופמר ןדמוא 01.91 כ"הס          

      
ת ו ט ש פ ת ה  י ר פ ת  02.91 ק ר פ  ת ת       
      
ירפתב םינוולוגמ הדלפ יחפו םינתיוז     19.20.0010
יטרפו תוינכת יפל תונוש תודימב ,תוטשפתה      
תוקטלפהו הדלפה ינתיוז.היצקורטסנוק      
םיצוק ללוכ הקיציב םינגועמו םיעוקש      
עוציבל .ןוטב ידומע לעמ תוברל ,םיכתורמ      
תוינכתב םיעיפומה םיטרפב ראותמכ םלשומ      
םינתיוז םג ללוכ ריחמה .היצקורטסנוקה      

                    8.00 .תויטרדנטס ןניאש תודימב תוקטלפו ןוט   
      
      

02.91.30 קרפ תתב הרבעהל        
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081/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     081 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1F, 2F, 3F תומוק לאלצב 30 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
RN יעבט ימוגמ םירצוימ םיניוזמ םיכמס     19.20.0020
ןנכתמ תויחנה ,תוינכת יפל תודימב ,)ןרפואינ(      
לכל סחייתמ הז ףיעס .רוציה תוינכתו דלשה      
ישאר ללוכ ,ןרפואינ שרדנ םהב תומוקמה      
ישגפמו ,תוגרדמ ,תופמר ,לוגע וקב םידומע      
ןרפואינב םירוח עוציב םג ללוכ ריחמה .ןוטב      

                  200.00 .םינגועו תוטומ ,ג"מצ רבעמל 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תוטשפתה ירפת 02.91 כ"הס          

      
ת ו ק ע מ  04.91 ק ר פ  ת ת       
      
םיטסדופו תוגרדמ ,תופמרב הדלפ תוקעמ     19.40.0010
תוקעמה .תורקת ילושו תוספרמ ,הדלפמ      
5.4 רטוקב אלמ לוגע ךתחב הדלפ תוטוממ      
תשר תואולימ ללוכ םיעובצו םינוולוגמ  ,מ"ס      
ריחמה .היצקורטסנוקו לכירדאה יטרפ יפל      
,הדלפלו ןוטבל ןוגיע תוקטלפ רתיה ןיב ללוכ      
אלמ עוציבל שרדנה לכו םיכותיר ,םיגרב      
תוינכתב עיפומכ תוקעמה לש םלשומו      

                5,210.00 .תולכירדאהו היצקורטסנוקה רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תוקעמ 04.91 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( שרח תורגסמ 91 כ"הס          

      
ת ו ל ו ג ר פ  04 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  ת ו ל ו ג ר פ  15.04 ק ר פ  ת ת       
      
יליפורפמ תולוגרפל הדלפ תיצקורטסנוק     40.51.0010
םינוש םיכתחב םיעובצו םינוולוגמ תכתמ      
לכ תא רתיה ןיב ללוכ ריחמה .)תורוקו םידומע(      
ללוכ הלוגרפה עוציבל םישורדה םירוביחה      
ןוגיעלו הדלפ ירוביחל ןוגיע יגרב ,םיכותיר      
יטנמצ טוארג ,רוביחל תכתמ תוקטלפ ,ןוטבל      
םיננכתמה תויחנהו תוינכת יפל שורדה לכו      

                   25.00 .תולוגרפה לש םלשומ עוציבל ןוט   
      
העובצו תנוולוגמ תכתממ תולוגרפל הללצה     40.51.0020
ריחמה .)מ"מ 52/041 תודימב הדלפ יחפ(      
םישורדה םירוביחה לכ תא רתיה ןיב ללוכ      
יגרב ,םיכותיר ללוכ הלוגרפל הללצהה עוציבל      
רוביחל תכתמ תוקטלפ ,הדלפ ירוביחל ןוגיע      
םיננכתמה תויחנהו תוינכת יפל שורדה לכו      

                  155.00 .תולוגרפה תללצה לש םלשומ עוציבל ןוט   

)זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תולוגרפ 15.04 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( תולוגרפ 04 כ"הס          
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082/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     082 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

1F, 2F, 3F תומוק לאלצב 30 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  96 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  10.96 ק ר פ  ת ת       
      
רתאב םימייקה םיצעה לכ תייקשהו רודיג     69.01.0040
תכרעמה שאר לדוג .עוציבה תפוקת לכ ךרואל      
תונורגאה  תויחנהל םאתהב תרנצה רוזיפו      
םונורגא טרפמב םיאתמה ףיעסל םאתהבו      

                    1.00 'פמוק .הז טרפמל ףרוצמה  
      
טרפמב טרופמכ רטושה תיב לע תונגה עוציב     69.01.0050

                    1.00 'פמוק .רומיש  
      
ןיגב )טלפמוק( עובק ישדוח םוכסב םולשת     69.01.0060
"םירחא םינלבק" רובע ישאר ןלבק יתורש      
,ללוכ םולשתה .ןימזמה י"ע תורישי וקסעויש      
םע םימואתה תא םג ,הזוחב רומאל רבעמ      
תומלשהו םינוקית עוציב ,םירחאה םינלבקה      
עוציבה תפוקת לכ ךרואל תאזו םהיתודובע לש      
תריסמל דע )"םירחאה םינלבקה" תודובע לש(      
טרפמב טרופמכ לכה .ןימזמל הדובעה      
תליחת םע הניה הדידמה תליחת .דחוימה      
םירחאה םינלבקה לש תודובעה עוציב      

                   33.00 .ןימזמה י"ע וקסעויש שדוח  

)זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש תודובע 10.96 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש תודובע 96 כ"הס          
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083/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'ד ךמסמ
הז הזוח/זרכממ דרפנ יתלב קלח הווהמה

 

20/03/2018 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     083 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

  
כ"הס  

ןדע ןוינח 10 הנבמ   
  
תורעה 00 קרפ    
  
תורעה 00 כ"הס    

  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
הביצח וא/ו הריפח 03.10 קרפ תת     
  
רפע תודובע 10 כ"הס    

  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
תורבודו תואסנולכ ישאר ,דוסי תורוק 14.20 קרפ תת     
  
ןוטב תוריק 16.20 קרפ תת     
  
םידומע 56.20 קרפ תת     
  
תונותחת תורוק 17.20 קרפ תת     
  
אלמ ןוטב תוגגו תורקת 18.20 קרפ תת     
  
תוגרדמ ישלושמו םיחטשמ 29.20 קרפ תת     
  
ןויז תדלפ 99.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    

  
תורקתב הכירד 30 קרפ    
  
תורקתב הכירד 30.30 קרפ תת     
  
תורקתב הכירד 30 כ"הס    

  
םוטיאה קרפ 50 קרפ    
  
0.5 קרפ תת 00.50 קרפ תת     
  
ןודאר .נ הנגה ללוכ ,תחנומה ףתרמה תפצר םוטיא 10.50 קרפ תת     
  
החותפ הריפחב ףתרמה תוריק םוטיא 20.50 קרפ תת     
  
. ןוטב תוריק םוטיא 30.50 קרפ תת     
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084/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     084 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

  
כ"הס  

תונוש 50.50 קרפ תת     
  
םוטיאה קרפ 50 כ"הס    

  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ    
  
הדלפ תורגסמ 20.60 קרפ תת     
  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס    

  
ןינבב שא יוביכו האורבת תוכרעמ 70 קרפ    
  
רוויאו םיזקנ 10.70 קרפ תת     
  
תוגג םשג ימ זוקינ 20.70 קרפ תת     
  
תונושו םילוורש 30.70 קרפ תת     
  
תודוסי זוקינ 40.70 קרפ תת     
  
ןינבב שא יוביכו האורבת תוכרעמ 70 כ"הס    

  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
למשח תודובע 10.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    

  
ריווא גוזימ תוכרעמ 51 קרפ    
  
םיחופמו ריוואב לופיט תודיחי 10.51 קרפ תת     
  
ריווא יליבומ תכרעמ 20.51 קרפ תת     
  
הרקבו דוקיפ למשח תודובע 30.51 קרפ תת     
  
תונוש 40.51 קרפ תת     
  
ריווא גוזימ תוכרעמ 51 כ"הס    

  
סוסיב תואסנולכ 32 קרפ    
  
םילייפורקימ  ןוטב תואסנולכ 01.32 קרפ תת     
  
םיללח רדעה תקידב 14.32 קרפ תת     
  
סוסיב תואסנולכ 32 כ"הס    

ןדע ןוינח 10 כ"הס   
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085/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     085 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

  
כ"הס  

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 הנבמ   
  
0 קרפ 00 קרפ    
  
0 קרפ 00 כ"הס    

  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
הביצח וא/ו הריפח 03.10 קרפ תת     
  
קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ 05.10 קרפ תת     
  
רפע תודובע 10 כ"הס    

  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
תורבודו תואסנולכ ישאר ,דוסי תורוק 14.20 קרפ תת     
  
תופצרו םיפצרמ 05.20 קרפ תת     
  
ןוטב תוריק 16.20 קרפ תת     
  
םידומע 56.20 קרפ תת     
  
ןוטבמ הנעשה ינישו תונותחת תורוק 17.20 קרפ תת     
  
אלמ ןוטב תוגגו תורקת 18.20 קרפ תת     
  
תוגרדמ ישלושמו םיחטשמ 29.20 קרפ תת     
  
ןויז תדלפ 39.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    

  
תורקתב הכירד 30 קרפ    
  
תורקתב הכירד 30.30 קרפ תת     
  
תורקתב הכירד 30 כ"הס    

  
םוטיאה קרפ 50 קרפ    
  
0.5 קרפ תת 00.50 קרפ תת     
  
ןודאר .נ הנגה ללוכ ,תחנומה ףתרמה תפצר םוטיא 10.50 קרפ תת     
  
החותפ הריפחב ףתרמה תוריק םוטיא 20.50 קרפ תת     
  
תואסנולכ ןופיד תוריק םוטיא 30.50 קרפ תת     
  
הפמר םוטיא 50.50 קרפ תת     
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086/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     086 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

  
כ"הס  

תונוש 11.50 קרפ תת     
  
םוטיאה קרפ 50 כ"הס    

  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ    
  
הדלפ תורגסמ 20.60 קרפ תת     
  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס    

  
ןינבב שא יוביכו האורבת תוכרעמ 70 קרפ    
  
רוויאו םיזקנ 10.70 קרפ תת     
  
תוגג םשג ימ זוקינ 20.70 קרפ תת     
  
תונושו םילוורש 30.70 קרפ תת     
  
תודוסי זוקינ 40.70 קרפ תת     
  
)ןודאר זג( רורוויאו םיזקנ תכרעמ 50.70 קרפ תת     
  
)ןודאר זג( םשג ימ זוקינ 60.70 קרפ תת     
  
ןינבב שא יוביכו האורבת תוכרעמ 70 כ"הס    

  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
למשח תודובע 10.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    

  
ישאר ריוא גוזימ דויצ 51 קרפ    
  
0.51 קרפ תת 00.51 קרפ תת     
  
ריווא יליבומ תכרעמ 10.51 קרפ תת     
  
םירזיבאו תרנצ 20.51 קרפ תת     
  
)ןודאר זג( רורוואל וא ריואב לופיטל תודיחי 40.51 קרפ תת     
  
ישאר ריוא גוזימ דויצ 51 כ"הס    

  
שרח תורגסמ 91 קרפ    
  
0.91 קרפ תת 00.91 קרפ תת     
  
תוינילול תוגרדמ 01.91 קרפ תת     
  
תוטשפתה ירפת 02.91 קרפ תת     
  
א.מ תוכרעמ הירלג 03.91 קרפ תת     
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087/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     087 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

  
כ"הס  

תיכוכז ןתיבו תילעמל הדלפ בולכ 05.91 קרפ תת     
  
שרח תורגסמ 91 כ"הס    

  
סוסיב תואסנולכ 32 קרפ    
  
םילייפורקימ  ןוטב תואסנולכ 01.32 קרפ תת     
  
םיללח רדעה תקידב 14.32 קרפ תת     
  
סוסיב תואסנולכ 32 כ"הס    

1G דע 1B תומוק לאלצב 20 כ"הס   

  
1F, 2F, 3F תומוק לאלצב 30 הנבמ   
  
0 קרפ 00 קרפ    
  
0 קרפ 00 כ"הס    

  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
ןוטב תוריק 16.20 קרפ תת     
  
םידומע 56.20 קרפ תת     
  
ןוטבמ הנעשה ינישו תונותחת תורוק 17.20 קרפ תת     
  
אלמ ןוטב תוגגו תורקת 18.20 קרפ תת     
  
תוגרדמ ישלושמו םיחטשמ 29.20 קרפ תת     
  
ןויז תדלפ 39.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    

  
תורקתב הכירד 30 קרפ    
  
תורקתב הכירד 30.30 קרפ תת     
  
תורקתב הכירד 30 כ"הס    

  
םוטיאה קרפ 50 קרפ    
  
0.5 קרפ תת 00.50 קרפ תת     
  
תונוש 40.50 קרפ תת     
  
םוטיאה קרפ 50 כ"הס    
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088/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     088 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

  
כ"הס  

הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ    
  
הדלפ תורגסמ 20.60 קרפ תת     
  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס    

  
ןינבב שא יוביכו האורבת תוכרעמ 70 קרפ    
  
רוויאו םיזקנ 10.70 קרפ תת     
  
תוגג םשג ימ זוקינ 20.70 קרפ תת     
  
תונושו םילוורש 30.70 קרפ תת     
  
ןינבב שא יוביכו האורבת תוכרעמ 70 כ"הס    

  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
למשח תודובע 10.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    

  
ישאר ריוא גוזימ דויצ 51 קרפ    
  
0.51 קרפ תת 00.51 קרפ תת     
  
ריווא יליבומ תכרעמ 10.51 קרפ תת     
  
םירזיבאו תרנצ 20.51 קרפ תת     
  
תונוש 30.51 קרפ תת     
  
ישאר ריוא גוזימ דויצ 51 כ"הס    

  
שרח תורגסמ 91 קרפ    
  
0.91 קרפ תת 00.91 קרפ תת     
  
םיינוציח תוגרדמו תופמר ןדמוא 01.91 קרפ תת     
  
תוטשפתה ירפת 02.91 קרפ תת     
  
תוקעמ 04.91 קרפ תת     
  
שרח תורגסמ 91 כ"הס    

  
תולוגרפ 04 קרפ    
  
הדלפ תולוגרפ 15.04 קרפ תת     
  
תולוגרפ 04 כ"הס    
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089/...   BIN-8 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



20/03/2018
דף מס':     089 ןדע ןוינחו לאלצב תיימדקא

  
כ"הס  

תונוש תודובע 96 קרפ    
  
תונוש תודובע 10.96 קרפ תת     
  
תונוש תודובע 96 כ"הס    

1F, 2F, 3F תומוק לאלצב 30 כ"הס   

 

  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
לוגיע תחנה   
 כ"הס   

מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    
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____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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