
חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

12/09/2019 םיריחמה תיירפס
דף מס':     001 9102 שא יוביכו יוליג זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

י ל ל כ  10 ק ר פ     
    
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ה ב ה ו  ת ו ר ע ה  10.10 ק ר פ  ת ת     
    
תרצות הזוחה / זרכמה יכמסממ דחאב ןיוצש םוקמ :הרבח וא/ו תרצות    
ע"ש וא" ךשמהב ארקל שי - תירחסמ הרבח לש םש וא/ו םיוסמ לעפמ לש    
  .  
    
,קוריפל םיטנמלא ןוגכ ,ןלבקה תודובעב הרוקמש תלוספ :תלוספ קוליס    
לא רתאה חטשל ץוחמ לא קולסת המודכו םוזיג ,הריקע ,הרסה ,הסירה    
.ךכל םירושקה םינושה םימרוגהו תויושרה י"ע םירשואמ הכיפש תומוקמ    
.וז הדובע רובע דרפנב םלושי אלו ,ןלבקה לש תידעלבהו םירתיהה תגשה    
    
הז הזוח / זרכמ לש םינושה םיכמסמב רומאל ףסונב :םיריחמה תלוכת    
תויומכה תמישרב םיפיעסה יריחמש תאזב רהבומ קפס לכ ריסהל ידכו    
,םיללכה םיטרפמה לכב רומאה תא : םיללוכו םימלש םיריחמ םה    
לכ םע םואית ,הבכרה ,הדובעו םירמוח ,תוינכתהו םיינכטה םיטרפמה    
תוערפה תעינמל תוריהז יעצמא ,ןיד לכ יפ לע תוכמסומה תויושרה    
,הדובע לכ ,ינכמ דויצב שומישו תפסוא ,םימ תביאש תוברל תולקתו    
אוהש גוס לכמ םוגיפ קוריפו הבכרה, הקפסא ,תוינמז םיכרד ,תונספט    
,רורמתו טוליש יעצמא ,ץוח וא םינפ ימ 5.3 הבוגל דע הדובע עוציב ךרוצל    
רתאב ןתקזחה ,םתבכרה תואצוה תוברל רתא דויצ לכו ןוגימ יעצמא    
םישורדה רזעה ירמוחו תודובע ,הדובעה םויסב םקוליסו םקוריפ הדובעה    
.שרופמב םימושר םניא רשאו הדובעה עוציבל    
    
וא אלמ רואית טוריפ רדעה לש הרקמבש תאזב שגדומ קפס ריסהל ידכ    
לש ותוירחאמ ערוג וניא הז רבד יהשלכ הדובעה עוציב ןפוא לע יקלח    
תועיבשל ביטה בטימב הרומג תמלשומ הרוצב הדובעה עוציבל ןלבקה    
.וגיצנ וא ןימזמה לש האלמה ונוצר    
    
טרפ( םיסימה יגוס לכ ,הנמטה תורגא ,תלוספ קוליס ,הלבוהו הקפסה    
תוארנ יתלבהו תוארנה תואצוה ,תופיקעו תורישי תואצוה ,םיחוטיב )מ"עמל    
תמלשהו הזוחה / זרכמ יאנת יולימל הנשרדיתש ,'וכו חוור ,שארמ    
לכ יכ בייחתמ אל ןימזמה .ןימזמה לש האלמה ונוצר תועיבשל תודובעה    
םיפיעסהמ קלח .ןתומלשב וא\ו ןקלחב ועצובי ןוריחמה תומושרה תודובעה    
שמשל לכוי אל םידדוב םיפיעס לוטיב וא יוניש ,דבלב הביטנרטלאכ ןתינ    
הדיחי יריחמל רשק ילב בייחי ריחמו ריחמ לכ םא תפסות תשקבל הליע    
יריחמ .לעופב תויומכב יוניש ןיגב העיבת לכ לכות אל ןכ ומכ .םירחא    
שקבי ןימזמהש תומכ לכל םיסחייתמ םהב בייחתמ ןלבקהש הדיחיה    
/ םיווק / םיחטשב תודובע :ןיגב תפסות לכ םלושת אל ןכו לעופב העצבל    
תורבחתהל תושרדנה תודובע.לכו םירושימ תמאתה רובע ,םינטק םיחפנ    
.ןוריחמב תרחא ןייוצ םא אלא ,שדחל ןשי ןיב הבוט    
    
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: מחירון כיבוי אש חדש   .../002 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

12/09/2019
דף מס':     002 9102 שא יוביכו יוליג זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ  ד ו י צ  ת ק ו ז ח ת  20 ק ר פ     
    
ש א  י ו ב י כ ל  ם י פ ט מ  ת ק ו ז ח ת  10.20 ק ר פ  ת ת     
    
םיקלחה לכ לש הפסוהו הפלחה ,יולימ תללוכ םיפטמה תקוזחת :הרעה    
ינכטה טרפמבו הקוזחתה ףיעסב םושרה יפ לע םישרדנה םירמוחהו    
.דחוימה    
    
םינסחואמ זגהו הקבאה ובש ,הקבא םע לטלטמ הפטמל תיתנש הקזחא   02.01.0010
לש ילנימונ לוביקב ,075 וא/ו 364 י"ת ילארשי ןקת תושירדל םיאתמ ,דחיב    
יולימ ,םימוגפה םיקלחה לכ תפלחה ללוכ ריחמה ,ג"ק 21 וא ,6 ,3    
שש הקידב ,921 י"ת ןקת יפל תיטאטסורדיה הקידב ,םירסחה םירמוחה    
ןומיס תיקסיד תפסוה ללוכ הקידבו ןומיס ,עבצ ןוקית ,ןקתה יפ"ע תיתנש    
תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,ףחד זגו יוביכ תקבא ,ןקתה תויחנה יפ"ע    

    25.00 .םלשומ עוציבל 'חי   
    
םינסחואמ זגהו הקבאה ובש ,הקבא םע לטלטמ הפטמל תיתנש הקזחא   02.01.0020
,ג"ק 05 לש ילנימונ לוביקב ,075 י"ת ילארשי ןקת תושירד יפל ,דחיב    
,עבצ ןוקית ,םירסחה םירמוחה יולימ,םימוגפ םיקלח תפלחה ללוכ ריחמה    
יוביכ תקבא ,ןקתה תויחנה יפ"ע ןומיס תיקסיד תפסוה ללוכ הקידבו ןומיס    

   117.00 .םלשומ עוציבל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,ףחד זגו 'חי   
    
4 ,2 ילנימונ לוביקב 2OC ןמחפה תצומחת-וד םע הפטמל תיתנש הקזחא   02.01.0030
,םירסחה םירמוחה יולימ,םימוגפ םיקלח תפלחה ללוכ ריחמה ,ג"ק 9 ,6 ,    
הפטמה תומיטאל הקידב ללוכ ,)זג ללוכ אל( הקידבו ןומיס ,עבצ ןוקית    

    25.00 .םלשומ עוציבל תושורדה תודובעה לכ ללוכ .זגה תפילד תעינמו 'חי   
    
ילנימונ לוביקב FCB ןולה זג םע הפטמל )תילאוזיו הקידב( תיתנש הקזחא   02.01.0040
הדימב ,)יוביכ זג ללוכ אל( דבלב ןיקת הפטמהו הדימב ,ג"ק 6 וא 3 ,5.1    
דרשמ תויחנה יפ"ע הפטמה תא לוספל שי זג ףיסוהל וא ףילחהל שיו    

     7.00 .ת"מתה 'חי   
    
,ג"ק 6 וא 3 ,1 ילנימונ לוביקב ןורטולה זג םע הפטמל תיתנש הקזחא   02.01.0050
י"ת ןקת יפל תיטאטסורדיה הקידב ,םימוגפ םיקלח תפלחה ללוכ ריחמה    
ללוכ הקידבו ןומיס ,עבצ ןוקית ,ןקתה י"פע תיתנש שש הקידב ,921    
הקידב ללוכ ,)יוביכ זג ללוכ אל( ןקתה תויחנה יפ"ע ןומיס תיקסיד תפלחה    
עוציבל תושורדה תודובעה לכ ללוכ .זגה תפילד תעינמו הפטמה תומיטאל    

    25.00 .םלשומ 'חי   
    
,ג"ק 6 ילנימונ לוביקב ינכמ ףצק וא םילק םימ םע הפטמל תיתנש הקזחא   02.01.0060
,עבצ ינוקית,םירסחה םירמוחה יולימ ,םימוגפ םיקלח תפלחה ללוכ ריחמה    

    25.00 .םלשומ עוציבל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,הקידבו ןומיס 'חי   
    
הקוזחתה תוריש תרגסמב אלש זג/הקבא הפטמל הקוזחתו יולימ   02.01.0070
לכ ללוכ ,יוביכ זג ללוכ אל ,ףחד זגו יוביכ תקבא ללוכ ריחמה ,תיתנשה    
גיצנ וא חקפמה רושיאב הז ףיעס .םלשומ עוציבל תושורדה תודובעה    
לש הרקמב וא/ו הליגר הקזחא תרגסמב אלש עוציבה ינפל בתכב תושרה    

    75.00 .תנווכמ הלעפה 'חי   
    
    
    
    

קובץ: מחירון כיבוי אש חדש   .../003 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

12/09/2019
דף מס':     003 9102 שא יוביכו יוליג זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ללוכ ,ויביכרמ לכ לע טמוקבא גוסמ םייטמוטוא יוביכ תוכרעמ לש הקזחא   02.01.0080
,3 יטמוטוא יוביכ רישכמל םוח ששג יקלחל ךרוצה הרקמב הפלחהו הקידב    
םירמוחה יולימ ,םימוגפה םיקלחה לכ תפלחה ללוכ ,הקבא ג"ק 21 ,9 ,6    

    35.00 .תכרעמה תוניקתל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,םירסחה 'חי   
    
תקבדה ללוכ םלשומו ןיקת אצמנ אוהשכ הפטמל תיללכ תיתפוקת הקידב   02.01.0090
ןימזמה תשירד יפ"ע םייקתמ הז ףיעס .תיתפוקת תרוקיב תקבדמ    
דע רבעב תרוקיב וב התשענש םייק דויצל תרזוח תרוקיב עצבל שקבמה    
רשא תויתפוקת תוקידבמ קלח הניא ל"נה הקידבה .הקידבה םוימ הנש    

     7.00 .דרפינב הנדדמית 'חי   
    
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ ל  ה ק ז ח א  20.20 ק ר פ  ת ת     
    
תושרה יגיצנל תיסיסב הכרדה ללוכ שא יוליג תוכרעמ לש הקזחאה ריחמ    
םינופלט תמישרו תכרעמה לועפתל תויחנה ףד ,תודובעה םויס רחאל    
םורח הרקמב םיינויח    
    
- תוירוזא תוכרעמ םיאלגל תכמסומ הדבעמב ךרוצה יפל יאלג לויכו יוקינ   02.02.0010

   114.00 .'פמוק שדחמ הנקתהו קוריפ ללוכ ריחמה 'חי   
    
0221 י"ת יפל ]טוויח תופלחהו ינוקית ללוכ[ ןשעו שא יוליג תכרעמ תקוזחת   02.02.0020
הצק תודיחי 51-ל דע תיתנש יצח תרוקיבו תיתנש תוירחא ללוכ .11 קלח ,    

   900.00 תכרעמ .  
    
0221 י"ת יפל ]טוויח תופלחהו ינוקית ללוכ[ ןשעו שא יוליג תכרעמ תקוזחת   02.02.0030

 1,200.00 תכרעמ .הצק תודיחי 03-ל דע תיתנש יצח תרוקיבו תיתנש תוירחא ללוכ .11קלח ,  
    
0221 י"ת יפל ]טוויח תופלחהו ינוקית ללוכ[ ןשעו שא יוליג תכרעמ תקוזחת   02.02.0040
הצק תודיחי 06-ל דע תיתנש יצח תרוקיבו תיתנש תוירחא ללוכ .11 קלח ,    

 1,700.00 תכרעמ .  
    
0221 י"ת יפל ]טוויח תופלחהו ינוקית ללוכ[ ןשעו שא יוליג תכרעמ תקוזחת   02.02.0050
תודיחי 721-ל דע תיתנש יצח תרוקיבו תיתנש תוירחא ללוכ .11 קלח ,    

 2,200.00 תכרעמ .הצק  
    
0221 י"ת יפל ]טוויח תופלחהו ינוקית ללוכ[ ןשעו שא יוליג תכרעמ תקוזחת   02.02.0060
תודיחי 452-ל דע תיתנש יצח תרוקיבו תיתנש תוירחא ללוכ .11 קלח ,    

 3,000.00 תכרעמ .הצק  
    
0221 י"ת יפל ]טוויח תופלחהו ינוקית ללוכ[ ןשע יוליגו שא תכרעמ תקוזחת   02.02.0070
תודיחי 215-ל דע תיתנש יצח תרוקיבו תיתנש תוירחא ללוכ .11 קלח ,    

 4,500.00 תכרעמ .הצק  
    
]טוויח תופלחהו ינוקית ללוכ[ ןשעו שא יוליג תכרעמ תקוזחת ןיגב תפסות   02.02.0080
רובע תיתנש יצח תרוקיבו תיתנש תוירחא ללוכ .11 קלח ,0221 י"ת יפל    
ףיעס .תקדבנה שא יוליג תכרעמב תמייקה תומכל רבעמ ףסונ יאלג לכ    

    12.00 .תושרה גיצנ לש בתכב תרדגומ השירד יפ"ע עצובי הז 'חי   
    
    
    
    
    

קובץ: מחירון כיבוי אש חדש   .../004 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

12/09/2019
דף מס':     004 9102 שא יוביכו יוליג זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

גוסמ 'וכו למשח ןוראל תיטמוטוא יוביכ תכרעמ לש הקזחא ןיגב תפסות   02.02.0090
  002-MF 1002 ןקת יפל-APFN יוויח תרונמ םע יוביכ סיטרכ תקידב ללוכ,  
יריחנ ,המוגפ תרנצ ,דיאונולוס ,ג"ק 21 דע 3-מ לדוגב יוביכ לכימ ללוכ    
תושורדה תודובעה לכ ללוכ תוניקת תקידבו הלעפה ,)זג ללוכ אל( רוזיפ    

   114.00 'פמוק .תכרעמה תוניקתל  
    
ללוכ ,םילודג םיללחל תיטמוטוא יוביכ תכרעמ לש הקזחא ןיגב תפסות   02.02.0100
םע יוביכ סיטרכ תקידב ללוכ ,MF-002 ג"ק 05 דע 21-מ יוביכ לכימ    
המוגפ תרנצ ,דיאונולוס ,יוניפ ירפוצו יוביכ תלעפה טלש תקידבו יוויח תרונמ    
תודובעה לכ ללוכ ,תוניקת תקידבו הלעפה ,)זג ללוכ אל( רוזיפ יריחנ ,    

   220.00 'פמוק .תכרעמה תוניקתל תושורדה  
    

    40.00 .יוביכ ילכימ תללוסל ךיישה יוביכ לכימ ןיגב םדוק ףיעסל תפסות 'חי  02.02.0110
    
ןקת יפל לוסורא גוסמ םייטמוטוא יוביכ תוכרעמ לש הקזחא ןיגב תפסות   02.02.0120
לכ ללוכ ,'רג 0001 דע 'רג 02-מ לדוגב הקידב ללוכ ,ויביכרמ לכ לע 0125    

    40.00 .)לכימ תפלחה ללוכ אל( תכרעמה תוניקתל תודובעה 'חי   
    
)ר ט ו ק  ל כ ל ( ם י ז ת מ  ת ו כ ר ע מ  ל ש  ה ק ז ח א  30.20 ק ר פ  ת ת     
    
יפל הלעפה תנחת ללוכ םיזתמ תכרעמל תישדוח תרוקיבו הקזחא תוריש   02.03.0010

 2,816.00 תכרעמ .הנשל ריחמ ,)ר"מ 0001 דע הנבמ חטשל( םיפלח ללוכ אל ,8291 י"ת  
    
יפל הלעפה תנחת ללוכ םיזתמ תכרעמל תישדוח תרוקיבו הקזחא תוריש   02.03.0020
,)ר"מ 0574 דע ר"מ 0001-מ הנבמ חטשל( םיפלח ללוכ אל ,8291 י"ת    

 4,224.00 תכרעמ .הנשל ריחמ  
    
יפל הלעפה תנחת ללוכ םיזתמ תכרעמל תיתנש תרוקיבו הקוזחת תוריש   02.03.0030

 1,100.00 תכרעמ .הנשל ריחמ ,)ר"מ 0001 דע הנבמ חטשל( םיפלח ללוכ אל ,8291 י"ת  
    
יפל הלעפה תנחת ללוכ םיזתמ תכרעמל תיתנש תרוקיבו הקוזחת תוריש   02.03.0040
,)ר"מ 0574 דע ר"מ 0001-מ הנבמ חטשל( םיפלח ללוכ אל ,8291 י"ת    

 2,100.00 תכרעמ .הנשל ריחמ  
    
יפל הלעפה תנחת ללוכ םיזתמ תכרעמל תינועבר תרוקיבו הקזחא תוריש   02.03.0050

 1,408.00 תכרעמ .הנשל ריחמ ,)ר"מ 0001 דע הנבמ חטשל( םיפלח ללוכ אל ,8291 י"ת  
    
יפל הלעפה תנחת ללוכ םיזתמ תכרעמל תינועבר תרוקיבו הקזחא תוריש   02.03.0060
,)ר"מ 0574 דע ר"מ 0001-מ הנבמ חטשל( םיפלח ללוכ אל ,8291 י"ת    

 2,100.00 תכרעמ .הנשל ריחמ  
    

10,560.00 תכרעמ .הנשל ריחמ ,םיפלח ללוכ אל ,תובאשמ תיב ללוכ תיעובש הקזחא תוריש 02.03.0070
    

 2,816.00 תכרעמ .הנשל ריחמ ,םיפלח ללוכ אל ,תובאשמ תיב ללוכ תישדוח הקזחא תוריש 02.03.0080
    

 2,112.00 תכרעמ .ןרצי ט"קמ יפל ,ל"נה תוכרעמל לזיד תובאשמל םירטליפו םינמש תפלחה 02.03.0090
    
ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ ל  י ת נ ש  ת ו ר ש  40.20 ק ר פ  ת ת     
    
לארשי תרטשמ טרפמ יפל תודוקנ 03 דע הזירכ תכרעמל תיתנש הקזחא   02.04.0010

 1,056.00 תכרעמ .1.061-ו 061 'סמ  
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לארשי תרטשמ טרפמ יפל תודוקנ 06 דע הזירכ תכרעמל תיתנש הקזחא   02.04.0020
 1,584.00 תכרעמ .0.061-ו 061 'סמ  

    
תרטשמ טרפמ יפל תודוקנ 001 לעמ הזירכ תכרעמל תיתנש הקזחא   02.04.0030

 2,816.00 תכרעמ .1.061-ו 061 'סמ לארשי  
    
ן ש ע ו  ם ו ח  ר ו ר ח ש  ת כ ר ע מ ל  ת י ת נ ש  ה ק ז ח א  50.20 ק ר פ  ת ת     
    
תזכר תועצמאב תלעופה ןשעו םוח רורחש תכרעמל תיתנש הקזחא   02.05.0010

 1,742.00 תכרעמ .ףוליח יקלחו טוויח אלל -תונולח תחיתפל )םיעונמ 02 דע( םיעונמו  
    
תלעופה )םיחופמ 2 דע( ןשעו םוח רורחש תכרעמל תיתנש הקזחא   02.05.0020
חול ,חופמה ילולכמ תקידב ללוכ אוהש גוס לכמ ןשע רורחשל תועצמאב    
תולעפה תייצרגטניא תקידבו ןקתל המאתהב טוויח ,םיאבכ לנפ ,הלעפה    
.דרפנ ףיעסב ובייוחיש המרה תומבו ףוליח יקלחו טוויח אלל - םוריחב    

 3,960.00 'פמוק .ןשע רורחש תוכרעל שא יוביכ תושירד יפ"ע השעת הקידבה  
    

   704.00 .ףסונ חופמ לכ רובע ל"נל תפסות 'חי  02.05.0030
    
ל ל ו כ ( ש א  י ו ב כ ל  ר ח א  ד ו י צ  ל ש  ת י ת נ ש  ה ק ז ח א  60.20 ק ר פ  ת ת     
)ה נ ק ת ה     
    
1" זרבו קנזמ ללוכ ,ויביכרמ לכ לע ,עובק 4/3" שא יוביכ ןולגלג לש הקזחא   02.06.0010

    11.00 .םלשומ עוציבל תושורדה תודובעה לכ ללוכ 'חי   
    
תודובעה לכ ללוכ ,ויביכרמ לכ לע ,)טנרדיה( 2" שא יוביכ זרב לש הקזחא   02.06.0020

     7.00 .םלשומ עוציבל תושורדב 'חי   
    
תודובעה לכ ללוכ ,ויביכרמ לכ לע ,)טנרדיה( 3" שא יוביכ זרב לש הקזחא   02.06.0030

     9.00 .םלשומ עוציבל תושורדה 'חי   
    
ללוכ 2" קנזמו דמצמ ללוכ ,ויביכרמ לכ לע ,'מ 51 יוביכ קונרז לש הקזחא   02.06.0040

     7.00 .םלשומ עוציבל תושורדה תודובעה לכ 'חי   
    
לכ לע ,)08*021*03( וא/ו )08*08*03( תודימב שא ןורא לש הקזחא   02.06.0050

    21.00 .םלשומ עוציבל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,העיבצ ללוכ ,ויביכרמ 'חי   
    
ללוכ ,ויביכרמ לכ לע ,)03X06X06( קנזמו םיקונרזל זגרא לש הקזחא   02.06.0060

    14.00 .םלשומ עוציבל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,העיבצ 'חי   
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ש א  י ו ב י כ  ד ו י צ  ל ש  ה נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  30 ק ר פ     
    
ש א  י ו ב י כ  ד ו י צ  ל ש  ה נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  10.30 ק ר פ  ת ת     
    
םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ 03*06*06 חפמ יוביכ זגרא תנקתהו הקפסא   03.01.0010

   228.00 .הדמעה ןקתמל וא ריקל זגראה רוביחל 'חי   
    
םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ 03*08*08 חפמ יוביכ זגרא תנקתהו הקפסא   03.01.0020

   264.00 .הדמעה ןקתמל וא ריקל זגראה רוביחל 'חי   
    
םירזיבאה לכ ללוכ 03*08*021 חפמ יוביכ זגרא תנקתהו הקפסא   03.01.0030

   352.00 .הדמעה ןקתמל וא ריקל זגראה רוביחל םישורדה 'חי   
    
תודימב ,תלעננ תלד םע סלגרביפמ יוביכ דויצל זגרא תנקתהו הקפסא   03.01.0040

   200.00 'פמוק .הדמעה ןקתמל וא ריקל םירבוחמ מ"ס 03/06/03  
    
תודימב ,תלעננ תלד םע סלגרביפמ יוביכ דויצל זגרא תנקתהו הקפסא   03.01.0050

   368.00 'פמוק .הדמעה ןקתמל וא ריקל םירבוחמ מ"ס 03/06/06  
    
תודימב ,תלעננ תלד םע סלגרביפמ יוביכ דויצל זגרא תנקתהו הקפסא   03.01.0060

   424.00 'פמוק .הדמעה ןקתמל וא ריקל םירבוחמ מ"ס 03/08/08  
    
תודימב ,ל"נכ תלעננ תלד םע סלגרביפמ יוביכ זגרא תנקתהו הקפסא   03.01.0070

   528.00 'פמוק .)דרפנב םימלושמה יוביכ יפטמ ינשו 4/3" ןולגלגל דעוימ( מ"ס 03/08/021  
    
תודימב ,חפ וא סלגרביפ ןורא ךותב תנקתומ תינקת שא יוביכ תדמע   03.01.0080
ללוכ ,דנטס/ריק ןורא/ריק לע ןקתומה מ"ס 03/08/021 וא 03/08/08    
2" רטוקב םיקונרז 2 ,ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב תנקתהו הקפסא    
ירודכ זרב םע 2" סוסיר/ןוליס קנזמ ,ץרוטש דמצמ םע מ"ס 15 ךרואבו    
4/3 רטוקב ימוג וא יטסלפ שימג רוניצ םע ןולגלג ללוכ ,תומלשב ןקתומ    
ןוליס קנזמ תוברל תבבותסמ עורז םע ףות לע ןקתומ ,'מ 03 ךרואבו    

 1,760.00 'פמוק .)םיפטמו ןורא ללוכ אל( 6022 י"ת .1" ירודכ זרבו 4/3" רטוקב  
    
רושיאו חקפמה תויחנה יפ"ע אוהש גוס לכמ םימייק יוביכ יזגרא קוריפ   03.01.0090

    51.00 .ןימזמה 'חי   
    
ללוכ 03/08/021 וא 03/08/08 לדוגב ןוראל דנטס תנקתהו הקפסא   03.01.0100

   840.00 .'פמוק םלשומ עוציבו המאתה ,דוסי ,הריפח 'חי   
    
הלעמו 03/06/06 -מ תודימב שא יוביכ ןורא לש דבלב הנקתהו הבכרה   03.01.0110

   128.00 .)ןימזמה ידי לע דויצ תקפסא לש הרקמב( וכותבש םירזיבאה לכ תוברל 'חי   
    
הגרבהב רבוחמ ,2" רטוק ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב תנקתהו הקפסא   03.01.0120
ללוכ 4/3" ןג זרבו ץרוטש דמצמ ןוגיעל ןוטב שוג ,2" רטוקב ףקז תוברל    

   896.00 .החיתפ לגלג 'חי   
    
ללוכ ,ףקז אלל דמצמ ללוכ 2" רטוקב דבלב זרב שאר תנקתהו הקפסא   03.01.0130

   320.00 .םייק קוריפ ללוכ ,החיתפ לגלג ללוכ ,תושורדה תודובעה לכ 'חי   
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הגרבהב רבוחמ ,3" רטוק ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב תנקתהו הקפסא   03.01.0140
,ןוגיעל ןוטב שוג הריבש ןקתמ תוברל ןגוא י"ע וא 3" רטוקב ףקז תוברל    

 2,176.00 .החיתפ לגלג ללוכ 'חי   
    
אלל ןגמ תפיכו דמצמ ללוכ 3" רטוקב דבלב זרב שאר תנקתהו הקפסא   03.01.0150

   832.00 .םייק קוריפ ללוכ ,החיתפ לגלג ללוכ ,תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,ףקז 'חי   
    
לכ ללוכ ,3" רטוקב הפצה תעינמל הריבש ןקתמ תנקתהו הקפסא   03.01.0160

   664.00 .םלשומ עוציבל תושורדה תודובעה 'חי   
    
י"פע לוטיב וא ןוקית ךרוצל ,ףיקז ללוכ 3" וא 2" )טנרדיה( יוביכ זרב קוריפ   03.01.0170

   224.00 'פמוק .'פמוק תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,ןימזמה רושיאבו חקפמה תויחנה  
    
לש הרקמב ,'פמוק תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,דבלב זרב שאר קוריפ   03.01.0180

    64.00 'פמוק .הקתעה וא לוטיב  
    
תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,והשלכ שא זרב שאר לש דבלב הנקתה   03.01.0190

    48.00 'פמוק .'פמוק  
    
לא םע 4" וא/ו 3" רטוקב שא יוביכ בכרל הקנסה זרב תנקתהו הקפסא   03.01.0200

 1,480.00 .'פמוק עוציבל שורדה לכו תרנצל רוביח ,הריפח ץרוטש ידמצמו רזוח 'חי   
    
חקפמה יפ"ע ןוקית וא הפלחה ךרוצל עורז םע ףות ללוכ םייק ןולגלג קוריפ   03.01.0210

    64.00 'פמוק .ןימזמה רושיאבו  
    
ךרואבו 4/3" רטוקב ימוג וא יטסלפ שימג רוניצ םע ןולגלג תנקתהו הקפסא   03.01.0220
4/3" רטוקב ןוליס קנזמ תוברל תבבותסמ עורז םע ףות לע ןקתומ ,'מ 52    

   320.00 .6022 י"ת יפ לע .1" ירודכ זרבו 'חי   
    
ךרואבו 4/3 רטוקב ימוג וא יטסלפ שימג רוניצ םע ןולגלג תנקתהו הקפסא   03.01.0230
4/3" רטוקב ןוליס קנזמ תוברל תבבותסמ עורז םע ףות לע ןקתומ ,'מ 03    

   420.00 .6022 י"ת יפ לע .1" ירודכ זרבו 'חי   
    
תודובעה לכ ללוכ ,עורז םע דבלב ףות לש הנקתהו הפלחה ,הקפסא   03.01.0240

   160.00 .ותומדקל םייקה תרזחה ללוכ ,םלשומ עוציבל תושורדה 'חי   
    

    42.00 .ץרוטש+1" רטוקב ישומיש בר קנזמ תנקתהו הקפסא 'חי  03.01.0250
    

   151.00 .2" רטוקב סוסיר ןוליס קנזמ תנקתהו הקפסא 'חי  03.01.0260
    

    88.00 .ץרוטש םע 2" רטוקב ישומיש בר קנזמ תנקתהו הקפסא 'חי  03.01.0270
    
ידמצמ םע 'מ 51 ךרואב 2" רטוקב רטסאילופ קונרז תנקתהו הקפסא   03.01.0280

   128.00 .טלפמוק םיצרוטש 'חי   
    

    19.00 .שא זרבל תינוציח הגרבה 2" רטוקב ץרוטש תנקתהו הקפסא 'חי  03.01.0290
    

    38.00 .שא זרבל תינוציח הגרבה 3" רטוקב ץרוטש תנקתהו הקפסא 'חי  03.01.0300
    

    19.00 .ינקית תימינפ הגרבה 1" ץרוטש תנקתהו הקפסא 'חי  03.01.0310
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    26.00 .ינקית תימינפ הגרבה 2" ץרוטש תנקתהו הקפסא 'חי  03.01.0320
    

    33.00 .ינקית תימינפ הגרבה 3" ץרוטש תנקתהו הקפסא 'חי  03.01.0330
    
ינקת ישומיש וד 2" וא 3"  הפירש זרבל החיתפ לגלג תנקתהו הקפסא   03.01.0340

    51.00 .מ"מ 002 לדוגב 'חי   
    
החיתפו םימ תבינג תעינמל 3" רטוקב רגס ,ץרוטש הפיכ תנקתהו הקפסא   03.01.0350

   224.00 . 'חי   
    
עוציבל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,ירודכ 1" ריהמ זרב תנקתהו הקפסא   03.01.0360

    32.00 .םלשומ 'חי   
    
עוציבל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,ירודכ 2" ריהמ זרב תנקתהו הקפסא   03.01.0370

    77.00 .םלשומ 'חי   
    
טאוו 81 קפסהב דל יתילכת דח םוריח תרואת ףוג תנקתהו הקפסא   03.01.0380
רוביחו טוויח ללוכ ,רתי תקירפ ללוכ ,תוחפל הדובע ןמז תוקד 09 ,תוחפל    

   350.00 .'פמוק תימוקמ למשח תשרל 'חי   
    
טאוו 81 קפסהב דל יתילכת-וד םוריח תרואת ףוג תנקתהו הקפסא   03.01.0390
רוביחו טוויח ללוכ ,רתי תקירפ ללוכ ,תוחפל הדובע ןמז תוקד 09 ,תוחפל    

   450.00 .'פמוק תימוקמ למשח תשרל 'חי   
    

    51.00 .2"-ל 1"-מ ריבעמ תנקתהו הקפסא 'חי  03.01.0400
    

    64.00 .2"-ל 3"-מ ריבעמ תנקתהו הקפסא 'חי  03.01.0410
    

   160.00 .ילארשי ןקת יפ"ע ,רטמ 081X051 תודימב רעוב םדא יוביכל הכימש 'חי  03.01.0420
    

   400.00 .תבחרומ הנושאר הרזע תכרע 'חי  03.01.0430
    

    38.00 .2"-3" ץרוטש חתפמ תקפסא 'חי  03.01.0440
    
ךרואב ןולגלגל 4/3" רטוקב שימג רוניצ לש הפלחה וא הנקתה ,הקפסא   03.01.0450

   232.00 .'מ 52 'חי   
    
03ךרואב ןולגלגל 4/3" רטוקב שימג רוניצ לש הפלחה וא הנקתה ,הקפסא   03.01.0460

   260.00 .'מ 'חי   
    
הנזהל ,1" וא 4/3" רטוקב שימג רוניצ לש הפלחה וא הנקתה ,הקפסא   03.01.0470

    44.00 .הוולנ דויצ ללוכ ,ןולגלגל םימ רוניצב 'חי   
    
ם י ל ט ל ט מ  ש א  י ו ב י כ  י ר ז י ב א  20.30 ק ר פ  ת ת     
    

    70.00 .ג"ק 1 לדוגב ,השבי הקבאב יוביכ ,לטלטמ שא יוביכ הפטמ תקפסא 'חי  03.02.0010
    

    90.00 .ג"ק 2 לדוגב ,השבי הקבאב יוביכ ,לטלטמ שא יוביכ הפטמ תקפסא 'חי  03.02.0020
    

   147.00 .ג"ק 3 לדוגב ,השבי הקבאב יוביכ ,לטלטמ שא יוביכ הפטמ תקפסא 'חי  03.02.0030
    
    

קובץ: מחירון כיבוי אש חדש   .../009 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

12/09/2019
דף מס':     009 9102 שא יוביכו יוליג זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   190.00 .ג"ק 6 לדוגב ,השבי הקבאב יוביכ ,לטלטמ שא יוביכ הפטמ תקפסא 'חי  03.02.0040
    

   256.00 .ג"ק 21 לדוגב ,השבי הקבאב יוביכ ,לטלטמ שא יוביכ הפטמ תקפסא 'חי  03.02.0050
    
05 לדוגב ,השבי הקבאב יוביכ ,םילגלג לע עסומ שא יוביכ הפטמ תקפסא   03.02.0060

 1,664.00 .ג"ק 'חי   
    

 1,830.00 .ג"ק 05 לדוגב ,ףצקב יוביכ ,םילגלג לע עסומ שא יוביכ הפטמ תקפסא 'חי  03.02.0070
    

   397.00 .ץחל דמ םע )טמוקבא( יטמוטוא יוביכל ג"ק 6 הקבא הפטמ תקפסא 'חי  03.02.0080
    

   480.00 .ץחל דמ םע )טמוקבא( יטמוטוא יוביכל ג"ק 21 הקבא הפטמ תקפסא 'חי  03.02.0090
    

   720.00 .ץחל דמ םע ג"ק 3 ןורטולה גוסמ לטלטמ הפטמ תקפסא 'חי  03.02.0100
    
תירוניצ ללוכ ,ץחל דמ םע ג"ק 6 ןורטולה גוסמ לטלטמ הפטמ תקפסא   03.02.0110

   930.00 .תיתחתו 'חי   
    

   132.00 .ןורטולה זג יולימו הקפסא ג"ק  03.02.0120
    
רוניצו ץחל דמ םע ג"ק 6 הדלפ לכימ )םילק םימ( ףצק הפטמ תקפסא   03.02.0130

   230.00 .רוזיפ 'חי   
    
רוניצו ץחל דמ םע ג"ק 9 הדלפ לכימ )םילק םימ( ףצק הפטמ תקפסא   03.02.0140

   294.00 .רוזיפ 'חי   
    

    32.00 .ןושיטפ+םוריח חתפמל אספוק תנקתהו הקפסא 'חי  03.02.0150
    
הז ףיעס - ילארשיה ןקתה תויחנה יפ"ע הפטמל תיטאטסורדיה הקידב   03.02.0160
הז ףיעס .תפטושה הקזחאה תרגסמב אלש הקידבה עוציבל סחייתמ    

    64.00 'פמוק .עוציבה ינפל בתכב תושרה גיצנ וא/ו חקפמה רושיאב  
    
הקזחאה תרגסמב אלש עוציבל סחייתמ הז ףיעס - ץחל דמ ןועש תפלחה   03.02.0170

    29.00 .עוציבה ינפל בתכב תושרה גיצנ וא/ו חקפמה רושיאב הז ףיעס .תפטושה 'חי   
    
תרגסמב אלש עוציבל סחייתמ הז ףיעס - תימינפ התשיג תפלחה   03.02.0180
ינפל בתכב תושרה גיצנ וא/ו חקפמה רושיאב הז ףיעס .תפטושה הקזחאה    

     6.00 .עוציבה 'חי   
    
הקזחאה תרגסמב אלש עוציבל סחייתמ הז ףיעס - הלעפה תידי תפלחה   03.02.0190

    11.00 .עוציבה ינפל בתכב תושרה גיצנ וא/ו חקפמה רושיאב הז ףיעס .תפטושה 'חי   
    
הקזחאה תרגסמב אלש עוציבל סחייתמ הז ףיעס - האישנ תידי תפלחה   03.02.0200

    11.00 .עוציבה ינפל בתכב תושרה גיצנ וא/ו חקפמה רושיאב הז ףיעס .תפטושה 'חי   
    
אלש עוציבל סחייתמ הז ףיעס - M-03 )ןועש אלל( הלעפה ןונגנמ תפלחה   03.02.0210
תושרה גיצנ וא/ו חקפמה רושיאב הז ףיעס .תפטושה הקזחאה תרגסמב    

    51.00 .עוציבה ינפל בתכב 'חי   
    
    
    
    
    

קובץ: מחירון כיבוי אש חדש   .../010 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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12/09/2019
דף מס':     010 9102 שא יוביכו יוליג זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תרגסמב אלש עוציבל סחייתמ הז ףיעס - הלעפה ןונגנמל הרצינ תפלחה   03.02.0220
ינפל בתכב תושרה גיצנ וא/ו חקפמה רושיאב הז ףיעס .תפטושה הקזחאה    

     3.00 .עוציבה 'חי   
    
תרגסמב אלש עוציבל סחייתמ הז ףיעס - הלעפה ןונגנמל הנכוב תפלחה   03.02.0230
ינפל בתכב תושרה גיצנ וא/ו חקפמה רושיאב הז ףיעס .תפטושה הקזחאה    

    12.00 .עוציבה 'חי   
    
עוציבל סחייתמ הז ףיעס - הקבא ג"ק 3 הפטמל יטסלפ ךפשמ תפלחה   03.02.0240
גיצנ וא/ו חקפמה רושיאב הז ףיעס .תפטושה הקזחאה תרגסמב אלש    

     5.00 .עוציבה ינפל בתכב תושרה 'חי   
    
הז ףיעס - 'פמוק 075 ילארשי ןקת יפל הפטמל רוזיפ תורוניצ תפלחה   03.02.0250
רושיאב הז ףיעס .תפטושה הקזחאה תרגסמב אלש עוציבל סחייתמ    

    26.00 'פמוק .עוציבה ינפל בתכב תושרה גיצנ וא/ו חקפמה  
    

    17.00 .ןימזמה רושיאו השירד יפל דיחא חתפמ לוענמ תנקתהו הקפסא 'חי  03.02.0260
    

    26.00 .הפטמל הלתמ תנקתהו הקפסא 'חי  03.02.0270
    
ו ת ו מ ד ק ל  ח ט ש ה  ת ר ז ח ה  ל ל ו כ  / ת ר נ צ  ת ו ד ו ב ע  30.30 ק ר פ  ת ת     
    
"ןינב תודובעל יללכ רפמ"ב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .1    
.ףיעסב תרחא ןיוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה ןדגואה"(    
שי ,וב רמאנל םידגונמ וא יללכה טרפמב םיללכנ םניאש םיפיעסב    
םירזיבאהו תורונצה יריחמ .2 .תדחוימ השירד לש םירקמב קר שמתשהל    
יגוס לכב הביצחה וא/ו הריפחה תדובע תא םיללוכ עקרקב םיחנומה    
,םיחפסה לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ.3 .ףוצר קצומ עלסל טרפ ,עקרקה    
,םיפוגמ :ןוגכ םירזיבא .םינגואו תויופעתסה ,רטוק ירבעמ ,תותשק :ןוגכ    
יקלח לש םיריחמה לכ.4 .דרפנב םידדמנ ןגוא ירבחמו שא יוביכ יזרב    
.טרפמל םאתהב העיבצה תא םיללוכ ,םירזיבאו תרנצ ,םייולגה תכתמה    
    

   100.00 .םלשומ עוציבל םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ 1" םייק םימ וקל רוביח 'חי  03.03.0010
    

   120.00 .םלשומ עוציבל םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ 2" םייק םימ וקל רוביח 'חי  03.03.0020
    

   180.00 .םלשומ עוציבל םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ 3" םייק םימ וקל רוביח 'חי  03.03.0030
    

   280.00 .םלשומ עוציבל םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ 4" םייק םימ וקל רוביח 'חי  03.03.0040
    

   350.00 .םלשומ עוציבל םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ 6" םייק םימ וקל רוביח 'חי  03.03.0050
    
ללוכ ,רטוק לכב םייק ףוגמל 2" דע רטוקב שדח םימ תנזה וק תורבחתה   03.03.0060

   350.00 .םלשומ עוציבל םישורדה םירזיבאה לכ 'חי   
    
לכב יעקרק תת םימ וקל 2" דע רטוקב שדח םימ תנזה וק תורבחתה   03.03.0070
וזוקינ ,ותריגס ,וקה רותיא ,הריפח ,תושורדה הנכהה תודובע תוברל רטוק    

 1,650.00 .תויושרה רושיאו םואתב לכה ,ותומדקל בצמה תרזחהו 'חי   
    
    
    
    

קובץ: מחירון כיבוי אש חדש   .../011 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

12/09/2019
דף מס':     011 9102 שא יוביכו יוליג זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

רטוק לכב יעקרק תת םייק םימ וקל 3"-4" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה   03.03.0080
וזוקינ ,ותריגס ,וקה רותיא ,הירפח ,תושורדה הנכהה תודובע תוברל    

 2,150.00 .תויושרה רושיאבו םואתה לכה ,ותומדקל בצמה תרזחהו 'חי   
    

   115.00 .1" דע רטוקב םירק םימ וק רוביח לוטיב 'חי  03.03.0090
    

   172.00 .2" דע רטוקב םירק םימ וק רוביח לוטיב 'חי  03.03.0100
    
וא םיילקיטרו םירבעמ עוציב רובע רטוק לכב תורוניצל ריחמ תפסות   03.03.0110
ןיב םינוטבב החידק י"ע מ"ס 03-02 יבועב ןוטב תופצר/תוריקב םייקפוא    
תקלחה ,חיטב רושייו ןוקית תוברל ,מ"ס 03 דע רטוקב חתפ לכ ,תומוקה    

   500.00 'פמוק .טלפמוק ,םיאתמ לוורש  
    
דודיב םע 1" רטוקב תורונצל עובצ מ"מ 6.0 יבועב ןבלוגמ חפ תפיטע   03.03.0120

    48.00 .1" יבועב רטמ   
    
דודיב םע 2" רטוקב תורונצל עובצ מ"מ 6.0 יבועב ןבלוגמ חפ תפיטע   03.03.0130

    86.00 .1" יבועב רטמ   
    

   130.00 .םיידגנ םינגואו ןגוא םע 1" רזוח-לא םותסש תנקתהו הקפסא 'חי  03.03.0140
    

   240.00 .םיידגנ םינגואו ןגוא םע 2" רזוח-לא םותסש 'חי  03.03.0150
    

   672.00 .םיידגנ םינגואו ןגוא םע 3" רזוח-לא םותסש תנקתהו הקפסא 'חי  03.03.0160
    
,םירזיבא ללוכ ,מ"ס 08 דע קמועל עקרקב 1" דע תרנצ תנמטהו הריפח   03.03.0170

    80.00 .ותומדקל חטשה תרזחה ללוכ ,תרנצ טעמל רטמ   
    
,םירזיבא ללוכ ,מ"ס 08 דע קמועל עקרקב 2" דע תרנצ תנמטהו הריפח   03.03.0180

   120.00 .ותומדקל חטשה תרזחה ללוכ ,תרנצ טעמל רטמ   
    
,םירזיבא ללוכ ,מ"ס 08 דע קמועל עקרקב 4" דע תרנצ תנמטהו הריפח   03.03.0190

   160.00 .ותומדקל חטשה תרזחה ללוכ ,תרנצ טעמל רטמ   
    
תרזחהו ונוקית ,קמוע לכב םימ וק תחנה רחאל טלפסא שיבכ תחיתפ   03.03.0200

   150.00 .ותומדקל חטשה רטמ   
    
תרזחהו הנוקית ,קמוע לכב םימ וק תחנה רחאל טלפסא תכרדמ תחיתפ   03.03.0210

   150.00 .ותומדקל חטשה רטמ   
    
הנוקית ,קמוע לכב םימ וק תחנה רחאל תפצורמ הכרדמ/העסמ תחיתפ   03.03.0220

   150.00 .ותומדקל חטשה תרזחהו רטמ   
    
הנוקית ,קמוע לכב םימ וק תחנה רחאל ןוטבמ הכרדמ/העסמ תחיתפ   03.03.0230

   180.00 .ותומדקל חטשה תרזחהו רטמ   
    
ללוכ ,תולעמ 09 תויווז 6-4 ,תרנצ יעטק ללוכ יליע "למג" טרפ   03.03.0240

 1,920.00 .3" רטוקב ,)םירזיבא אלל( תועיבצו תוגרבה/םיכותיר 'חי   
    
םיכותיר ללוכ ,תולעמ 09 תויווז 6-4 ,תרנצ יעטק ללוכ יליע "למג" טרפ   03.03.0250

 2,496.00 .4" רטוקב ,)םירזיבא אלל( תועיבצו 'חי   
    
    

קובץ: מחירון כיבוי אש חדש   .../012 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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12/09/2019
דף מס':     012 9102 שא יוביכו יוליג זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,הקפסא ,העיבצ ללוכ ,טרפמב טרופמכ ,1" 04 לוידקס תנוולוגמ תרנצ   03.03.0260
   110.00 .תיטמוטוא יוביכ תכרעמל שומישל ןכומ ,הנקתה רטמ   

    
הקפסא ,העיבצ ללוכ ,טרפמב טרופמכ ,4/1.1" 04 לוידקס תנוולוגמ תרנצ   03.03.0270

   120.00 .תיטמוטוא יוביכ תכרעמל שומישל ןכומ ,הנקתה , רטמ   
    
הקפסא ,העיבצ ללוכ ,טרפמב טרופמכ ,2/1.1" 04 לוידקס תנוולוגמ תרנצ   03.03.0280

   150.00 .תיטמוטוא יוביכ תכרעמל שומישל ןכומ ,הנקתה , רטמ   
    
,הקפסא ,העיבצ ללוכ ,טרפמב טרופמכ ,2" 04 לוידקס תנוולוגמ תרנצ   03.03.0290

   180.00 .תיטמוטוא יוביכ תכרעמל שומישל ןכומ ,הנקתה רטמ   
    
,הקפסא ,העיבצ ללוכ ,טרפמב טרופמכ ,3" 04 לוידקס תנוולוגמ תרנצ   03.03.0300

   240.00 .תיטמוטוא יוביכ תכרעמל שומישל ןכומ ,הנקתה רטמ   
    
,הקפסא ,העיבצ ללוכ ,טרפמב טרופמכ ,4" 04 לוידקס תנוולוגמ תרנצ   03.03.0310

   300.00 .תיטמוטוא יוביכ תכרעמל שומישל ןכומ ,הנקתה רטמ   
    
,הקפסא ,העיבצ ללוכ ,טרפמב טרופמכ ,6" 04 לוידקס תנוולוגמ תרנצ   03.03.0320

   360.00 .תיטמוטוא יוביכ תכרעמל שומישל ןכומ ,הנקתה רטמ   
    
תיטלפסא הפיטע רובע עקרקב םיחנומה 3" הדלפ תורוניצ ריחמל תפסות   03.03.0330

    20.00 .הליגר יס.יו.יפ וא הלופכ רטמ   
    
תיטלפסא הפיטע רובע עקרקב םיחנומה 4" הדלפ תורוניצ ריחמל תפסות   03.03.0340

    23.00 .הליגר יס.יו.יפ וא תיטלפסא הפיטא םוקמב 'קימ 0002 יס.יו.יפ וא הלופכ רטמ   
    
תיטלפסא הפיטע רובע עקרקב םיחנומה 6" הדלפ תורוניצ ריחמל תפסות   03.03.0350

    40.00 .הליגר יס.יו.יפ וא תיטלפסא הפיטע םוקמב 'קימ  0002 יס.יו.יפ וא הלופכ רטמ   
    
תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו 1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק   03.03.0360
ללוכ ,'מ 00.1 דע קמועב עקרקב חנומה וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש    

   165.00 .םיחפס רטמ   
    
תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו 2" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק   03.03.0370
ללוכ ,'מ 00.1 דע קמועב עקרקב חנומה וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש    

   240.00 .םיחפס רטמ   
    
תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו 3" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק   03.03.0380
ללוכ ,'מ 00.1 דע קמועב עקרקב חנומה וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש    

   300.00 .םיחפס רטמ   
    
תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו 4" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק   03.03.0390
ללוכ ,'מ 00.1 דע קמועב עקרקב חנומה וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש    

   400.00 .םיחפס רטמ   
    
תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו 6" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק   03.03.0400
ללוכ ,'מ 00.1 דע קמועב עקרקב חנומה וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש    

   500.00 .םיחפס רטמ   
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ םע מ"מ 56.3 .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק   03.03.0410
דע קמועב חנומ וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ    

   192.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 00.1 רטמ   
    
קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק   03.03.0420
00.1 דע קמועב חנומ וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחשומ    

   264.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ רטמ   
    
קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק   03.03.0430
00.1 דע קמועב חנומ וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחשומ    

   295.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ רטמ   
    
קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב הדלפמ םימ וק   03.03.0440
00.1 דע קמועב חנומ וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחשומ    

   350.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ רטמ   
    
עלסב הביצח רובע 8"-2" רטוקב והשלכ גוסמ תורוניצ יפיעסל תפסות   03.03.0450

    48.00 .ףוצרו השק רטמ   
    
לכ רובע 4" דע רטוקב והשלכ רונצ גוסמ םימ וק תנמטה רובע תפסות   03.03.0460

    24.00 .םיפסונ קמוע רטמ 5.0 רטמ   
    
ל ל ו כ  ת ו י ט מ ו ט ו א  ן ש ע ו  ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  40.30 ק ר פ  ת ת     
ם י נ ו ש  ם י ר ז י ב א     
    
תוכרעמה לש תמלשומ הלעפה דע שרדנה לכ תא ללוכ הדוקנ עוציב    
הרקת/ הפצר/ תוריק ירבעמ ,האישנ ילבכ ,םילבכ ,טוויח תוברל ,תונושה    
טוויח .הנבמה םוחתב לכה - םהינימל עוביקו לועית ירזיבא ,רמוחו גוס לכמ    
,הנבמל הנבממ תרושקת תרבעה וא/ו הנבמה תנזהל שרדיי רשא לועיתו    
.הז קרפל 11 קרפ תת יפיעס יפ לע םלושי    
    
תושרה תוירחאב .ןגייחל ןופלט וק תאצקה תימוקמה תושרה תוירחאב    
שמתשהל רשפא(.למשח תוחולל קותינ לילס תנקתהו הקפסא תימוקמה    
יוליג תכרעמב םאולמב וסוכי ךוניח וא רוביצ תודסומ )ןוריחמהמ היצפואב    
בתכב םיביכרמה ללכ .)ילארשיה ןקתה יפל הנבמה יללח לכ לע( ןשעה    
קרו ךא תופסות/ םייוניש .ךכמ עמתשמה לכ םע הנקתה םיללוכ תויומכה    
תורקת קוריפ ,ריק ירבעמ( תודובעה עוציב .תימוקמה תושרה גיצנ רושיאב    
יפיעס י"פע ןקתה י"פע םימוטיא ללוכ תומדקל הרזחה וללכי )'וכו תויטסוקא    
.זרכמה    
    
היהי ,לוסוראב תויטמוטוא שא יוביכ תוכרעמ תוברל ,קפוסיש דויצה לכ    
,תיתנש הקזחא ךלהמב םינוקית םנשיו הדימב .םינקתה ןוכמ רושיאב ינקת    
.זרכמה יריחמ יפ לעו הקזחאב הכוזה ןלבקה ידי לע ועצובי םינוקיתה    
,איהש ךרד לכב םהילא הסינכה תמיסח אלל ונקתוי תושדח תוכרעמ    
תוכרעמל הקזחא עוציב תורשפא ןתמ ךות ,םידוק תועצמאב ךכ ללכבו    
לע הנימזמה תושרל ןתניי תוכרעמה לועפת רושיא .הלבגה לכ אלל הלא    
.'פמוק - למשחה חולל תזכרה רוביח ןלבקה תוירחאב .תוזכרה ןרצי ידי    
יפל תזכרל למשחה תוחולב קותינה לילס רוביח עוציב ןלבקה תוירחאב    
תוירחאב .ךמסומ יאלמשח וא קדוב רושיא ללוכ ילארשי ןקתה תויחנה    
.ןוריחמ יפל ךרוצה י"פע למשח תוחול םוטיא ןלבקה    
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היהי ,לוסוראב תויטמוטוא שא יוביכ תוכרעמ תוברל ,קפוסיש דויצה לכ    
,תיתנש הקזחא ךלהמב םינוקית םנשיו הדימב .םינקתה ןוכמ רושיאב ינקת    
.זרכמה יריחמ יפ לע הקזחאב הכוזה ןלבקה ידי לע ועצובי םינוקיתה    
תולעב היהי ףיעס לכל  םאתהב )םוקמל םוקממ( םייקה דויצה תקתעה    
תמיסח אלל ונקתוי תושדח תוכרעמ .ףיעס ותוא לש ריחמהמ %01 לש    
ןתמ ךות ,םידוק תועצמאב ךכ ללכבו ,איהש ךרד לכב םהילא הסינכה    
לועפת רושיא . הלבגה לכ אלל הלא תוכרעמל הקזחא עוציב תורשפא    
.םולשת תפסות אלל תוזכרה ןרצי ידי לע הנימזמה תושרל ןתניי תוכרעמה    
    
הבחרה תורשפא םע הרקב ירוזא ינשל שא תזכר תנקתהו הקפסא   03.04.0010
תועש 27 דע הלעפהל םורח יבצמ לולכי חולהו ינכטה טרפמב טרופמכ    
תורשפא ללוכ תולעפהו םישבי םיעגמ ,םיצנצנל תואיצי ,יטמוטוא ןעטמו    

 1,380.00 תוכרעמה ןרצי י"ע רשואמה ןלבקל )השיג דוק תריסמ( השיג 'חי   
    
הבחרה תורשפא םע הרקב ירוזא 4 -ל שא תזכר תנקתהו הקפסא   03.04.0020
תועש 27 דע הלעפהל םורח יבצמ לולכי חולהו ינכטה טרפמב טרופמכ    
תורשפא ללוכ תולעפהו םישבי םיעגמ ,םיצנצנל תואיצי ,יטמוטוא ןעטמו    

 1,898.00 תוכרעמה ןרצי י"ע רשואמה ןלבקל )השיג דוק תריסמ( השיג 'חי   
    
הבחרה תורשפא םע הרקב ירוזא 8 -ל שא תזכר תנקתהו הקפסא   03.04.0030
תועש 27 דע הלעפהל םורח יבצמ לולכי חולהו ינכטה טרפמב טרופמכ    
תורשפא ללוכ תולעפהו םישבי םיעגמ ,םיצנצנל תואיצי ,יטמוטוא ןעטמו    

 3,105.00 תוכרעמה ןרצי י"ע רשואמה ןלבקל )השיג דוק תריסמ( השיג 'חי   
    
הבחרה תורשפא םע הרקב ירוזא 61 -ל שא תזכר תנקתהו הקפסא   03.04.0040
תועש 27 דע הלעפהל םורח יבצמ לולכי חולהו ינכטה טרפמב טרופמכ    
תורשפא ללוכ תולעפהו םישבי םיעגמ ,םיצנצנל תואיצי ,יטמוטוא ןעטמו    

 4,140.00 תוכרעמה ןרצי י"ע רשואמה ןלבקל )השיג דוק תריסמ( השיג 'חי   
    
השיג תורשפא ללוכ םירוזא 8 דע ינשמ הרקב חול תנקתהו הקפסא   03.04.0050

 1,380.00 .תוכרעמה ןרצי י"ע רשואמה ןלבקל )השיג דוק תריסמ( 'חי   
    
השיג תורשפא ללוכ םירוזא 61 דע ינשמ הרקב חול תנקתהו הקפסא   03.04.0060

 1,610.00 .תוכרעמה ןרצי י"ע רשואמה ןלבקל )השיג דוק תריסמ( 'חי   
    
,תמייק תכרעמל ירוזא ינשמ DCL הגוצת לנפ תנקתהו הפלחה ,הקפסא   03.04.0070
ןלבקמ )השיג דוק תריסמ/תלבק( השיג תורשפא תלבקל םואית ללוכ    
הדובעל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,תוכרעמה ןרצי י"ע רשואמה    

 1,380.00 .תמלשומ 'חי   
    
תניעטלו הלקתו הקעזאל )קפס( םירסממ סיטרכ תנקתהו הקפסא   03.04.0080

   242.00 .הנבמב םייקה םגדמ שא תזכרל המאתהב םירבצמ 'חי   
    
לכ ללוכ םירוזא 2 דע תירוזא תזכרל ישאר סיטרכ תנקתהו הקפסא   03.04.0090

   272.00 .תזכרה לש תמלשומ הלעפה ךרוצל תושורדה תודובעה 'חי   
    
לכ ללוכ םירוזא 4 דע תירוזא תזכרל ישאר סיטרכ תנקתהו הקפסא   03.04.0100

   633.00 .תזכרה לש תמלשומ הלעפה ךרוצל תושורדה תודובעה 'חי   
    
לכ ללוכ םירוזא 8 דע תירוזא תזכרל ישאר סיטרכ תנקתהו הקפסא   03.04.0110

   805.00 .תזכרה לש תמלשומ הלעפה ךרוצל תושורדה תודובעה 'חי   
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לכ ללוכ םירוזא 61 דע תירוזא תזכרל ישאר סיטרכ תנקתהו הקפסא   03.04.0120
 1,150.00 .תזכרה לש תמלשומ הלעפה ךרוצל תושורדה תודובעה 'חי   

    
םייקה םגדמ שא תזכרל המאתהב יטמוטוא יוביכ סיטרכ תנקתהו הקפסא   03.04.0130

   360.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,הנבמב 'חי   
    
םגדמ שא תזכרל המאתהב םירפוצ תבחרה סיטרכ תנקתהו הקפסא   03.04.0140

   380.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,הנבמב םייקה 'חי   
    
תונולח תחיתפ /םיחופמ תלעפה/TUO-ל יגולנא סיטרכ תנקתהו הקפסא   03.04.0150
תודובעה לכ ללוכ ,'וכו תותלד תרקב /למשח חולב קותינ סיטרכ /ןשע    

   350.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה 'חי   
    
תלעפהל תירוזא תכרעמל TUO-ל םירסממ סיטרכ תנקתהו הקפסא   03.04.0160
תותלד תרקב /למשח חולב קותינ סיטרכ /ןשע תונולח תחיתפ /םיחופמ    

   350.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תודובעה לכו הספוק ללוכ ,'וכו 'חי   
    
םירלקנירפסמ חווידל NI יוביכל יגולנא הסינכ סיטרכ תנקתהו הקפסא   03.04.0170

   250.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,'וכו תוזכר 'חי   
    
,ריווא גוזימ לש יטמוטוא קותינל יגולנא הסינכ סיטרכ תנקתהו הקפסא   03.04.0180

   350.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תודובעה לכ ללוכ 'חי   
    
לכ ללוכו טוויח רסממ ללוכ קותינ לילס תלעפה סיטרכ תנקתהו הקפסא   03.04.0190

   350.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תודובעה 'חי   
    
הלעפהו טוויח ללוכ םינוש םיגוסמ תוזכר ןיב חוויד סיטרכ הנקתהו הקפסא   03.04.0200
תוכרעמה לש ןאובי גיצנ תאבהו רשק תריצי םואית ללוכ ,תכרעמה תונכתו    
הדובעל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,תוידועי תוכרעמ לש הרקמב    

 2,415.00 .תמלשומ 'חי   
    
ללוכ NOL יגולנא תוזכרה ןיב תרושקת יסיטרכ גוז תנקתהו הקפסא   03.04.0210

 2,243.00 'פמוק .תמלשומ הדובעל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,הלעפהו תונכת  
    
הקזחה תרגסמב אלש ,םירוזא תמישר רודיסו תכרעמ ןונכת ,הלעפה   03.04.0220
הדובעל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,ןימזמה תשירד י"פעו תיללכ    

   550.00 'פמוק .תמלשומ  
    
תודובעה לכ ללוכ תויגולנאו תוירוזא תוזכרל חכ קפס תנקתהו הקפסא   03.04.0230

 1,323.00 'פמוק .תמלשומ הדובעל תושורדה  
    
ללוכ תמייק תכרעמל יגולנא ינשמ הרקב חול תנקתהו הפלחה ,הקפסא   03.04.0240
רשואמה ןלבקמ )השיג דוק תריסמ/הלבק( השיג תורשפא תלבקל םואית    

 2,300.00 'פמוק .תמלשומ הדובעל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,תוכרעמה ןרצי ידי לע  
    
תמייק תכרעמל יגולנא ינשמ DCL הגוצת לנפ תנקתהו הפלחה ,הקפסא   03.04.0250
ןלבקמ )השיג דוק תריסמ/הלבק( השיג תורשפא תלבקל םואית ללוכ    
הדובעל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,תוכרעמה ןרצי ידי לע רשואמה    

 2,128.00 'פמוק .תמלשומ  
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תודובעה לכ ללוכ ,V21 HA 5-5.4 תנעטנ הללוס תפלחהו הקפסא   03.04.0260
    81.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה 'חי   

    
תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,V21 HA2.7 תנעטנ הללוס תפלחהו הקפסא   03.04.0270

    90.00 .תמלשומ הדובעל 'חי   
    
תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,V21 HA51 תנעטנ הללוס תפלחהו הקפסא   03.04.0280

   148.00 .תמלשומ הדובעל 'חי   
    
,הליגר תכרעמל ירטקלאוטופ/יטפוא סופיטמ ןשע יאלג תנקתהו הקפסא   03.04.0290
הדובעל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,סיסב ללוכ טרפמב טרופמכ    

   170.00 .תמלשומ 'חי   
    
,יוביג תללוס ללוכ CDV9/CAV032 יאמצע ןשע יאלג תנקתהו הקפסא   03.04.0300
ללוכ ,5 קלח - שדחה 0221 י"פע ןקתילארשיה םינקתה ןוכמ י"ע רשואמ    

   550.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תודובעה לכ 'חי   
    
ללוכ טרפמב טרופמכ ,הליגר תכרעמל םוח ןשע יאלג תנקתהו הקפסא   03.04.0310

   170.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,סיסב 'חי   
    
לכ ללוכ ,סיסב ללוכ ריווא גוזימ תולעתל ןשע יאלג תנקתהו הקפסא   03.04.0320

   589.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תודובעה 'חי   
    
ללוכ רטמ 05 דע רדשמו טלקמ ,םודא ארפניא ןרק יאלג תנקתהו הקפסא   03.04.0330
רטמ 05 דע רדשמו טלקמ ,םודא ארפניא יאלג תנקתהו הקפסא םירזיבא    
טרופמכ ,םירוביח תואספוקו םירסממ סיטרכ ןוגכ םיוולנ םירזיבא ללוכ    

 3,393.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,סיסב ללוכ טרפמב 'חי   
    
רטמ 001 דע רדשמו טלקמ ,םודא ארפניא ןרק יאלג תנקתהו הקפסא   03.04.0340
טרופמכ ,םירוביח תואספוקו םירסממ סיטרכ ןוגכ םיוולנ םירזיבא ללוכ    

 3,623.00 תמלשומ הדובעל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,סיסב ללוכ טרפמב 'חי   
    
ללוכ ,סיסב ללוכ הליגר תכרעמל יצורע תלת הבהל יאלג תנקתהו הקפסא   03.04.0350

 8,832.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תודובעה לכ 'חי   
    
ללוכ ,סיסב ללוכ יגולנא הרוטרפמט יוניש סופיטמ םיאלג תנקתהו הקפסא   03.04.0360

   236.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תדובעה לכ 'חי   
    
רדחב הנקתהל דעוימ( תוצצופתה ןגומ ןמימ זוכיר יאלג תנקתהו הקפסא   03.04.0370
.תולעתו טוויח םיסיטרכל הספוק ,יגולנא יצורע וד לגעמ ללוכ )םירבצמ    

 3,071.00 'פמוק 'מפוק םלשומ עוציבו הלעפהל שורדה לכו תוכרעמל רוביחו תונכת  
    
גגב חתפ ללוכ למשח ןורא ךותב םתנקתה רובע םיאלג ריחמל תפסות   03.04.0380
תדובעה לכ ללוכ  ,למשח חולב הנקתהל ידועי קיטסלפ רזיבא ללוכ ןוראה    

    52.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה 'חי   
    
יתבותכ םוח/ירטקלאוטופ .סיסב תוברל בלושמ יאלג תנקתהו הקפסא   03.04.0390

   283.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תדובעה לכ ללוכ ,סיסב תוברל יגולנא 'חי   
    
לכ ללוכ ,סיסב תוברל יגולנא יתבותכ ירטקלאוטופ יאלג תנקתהו הקפסא   03.04.0400

   221.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תדובעה 'חי   
    
    

קובץ: מחירון כיבוי אש חדש   .../017 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

12/09/2019
דף מס':     017 9102 שא יוביכו יוליג זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

יפל CVP תרנצל 'פמוק ADSEV  תמגודכ הקיני יאלג תנקתהו הקפסא   03.04.0410
10,603.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תדובעה לכ ללוכ ,שרדנה 'חי   

    
חקפמה תויחנה יפל ,הרקתב םיאלג תכמנה וא/ו ההבגה רובע תפסות   03.04.0420

    52.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תדובעה לכ ללוכ ,ןימזמה רושיאבו 'חי   
    
רושיאבו חקפמה תויחנה יפל ,הרקתב םיאלג תעקשה רובע תפסות   03.04.0430

    52.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תדובעה לכ ללוכ ,ןימזמה 'חי   
    
םיליגר/םייגולנא םייתבותכ םיאלגל דיחא סיסב הפלחה /הנקתהו הקפסא   03.04.0440

    72.00 .חקפמ רושיאב 'חי   
    
לכ ללוכ ,תויגולנא תוכרעמל יתבותכ הערתה רפוצ תנקתהו הקפסא   03.04.0450

   136.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תדובעה 'חי   
    
לכ ללוכ ,תוריקב אספוקה תסנכהל הביצח ללוכ יגולנא בתוכמ די ןצחל   03.04.0460

   178.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תדובעה 'חי   
    
,טרפמב טרפומכ תימינפ הנקתהל שא תקעזא רפוצ תנקתהו הקפסא   03.04.0470

   189.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תדובעה לכ ללוכ 'חי   
    
תדובעה לכ ללוכ ,)בוהצ( יטמוטוא יוביכ תלעפה ןצחל תנקתהו הקפסא   03.04.0480

   173.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה 'חי   
    
תושורדה תודובעה לכ ללוכ יבטוק וד הירטפ קספמ תנקתהו הקפסא   03.04.0490

   173.00 .למשח חולב ת"מאמל תוביח תוברל 'חי   
    
לכו השירד י"פע רחא רזיבא לכ וא/ו רפוצל דבלב ץנצנ תנקתהו הקפסא   03.04.0500

    81.00 .םלשומ עוציבל שורדה 'חי   
    
םימ ןגומ תינוציח תנקתהל שא תקעזאל ץנצנ םע רפוצ תנקתהו הקפסא   03.04.0510

   266.00 .םלשומ עוציבל שורדה לכו 'חי   
    
לכ ללוכ ,טרפמב טרופמכ ,םודא שא תקעזא ץופינ ןצחל תנקתהו הקפסא   03.04.0520

    81.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תדובעה 'חי   
    
טרפמב טרופמכ ,תימינפ הנקתהל ץנצנ םע שא רפוצ תנקתהו הקפסא   03.04.0530

   178.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תדובעה לכ ללוכ 'חי   
    
לכ ללוכ טרפמב טרופמכ , בוהצ שא תקעזא ץופינ ןצחל תנקתהו הקפסא   03.04.0540

   104.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תדובעה 'חי   
    
תדובעה לכ ללוכ ,תינוציח הנקתהל םימ ןגומ שא ןצחל תנקתהו הקפסא   03.04.0550

   258.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה 'חי   
    
,טרפמב טרופמכ ,םודא שא תקעזא יגולנא ץופינ ןצחל תנקתהו הקפסא   03.04.0560

   184.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תדובעה לכ ללוכ 'חי   
    
,טרפמב טרופמכ ,בוהצ שא תקעזא יגולנא ץופינ ןצחל תנקתהו הקפסא   03.04.0570

   214.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תדובעה לכ ללוכ 'חי   
    
    
    

קובץ: מחירון כיבוי אש חדש   .../018 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

12/09/2019
דף מס':     018 9102 שא יוביכו יוליג זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תודובעה לכ ללוכ ,טרפמב טרופמכ ,יאלגל ןומיס תירונ תנקתהו הקפסא   03.04.0580
    60.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה 'חי   

    
:ללוכ םייונמ 5-ל גויח תורשפא לעב יטמוטוא ןופלט ןגייח תנקתהו הקפסא   03.04.0590
לכ ללוכ ,)ןימזמה י"ע קפוסי וקה( ןופלט וקל רוביח ,הבורצ תטלקומ העדוה    

   357.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תדובעה 'חי   
    
ןקת יפל תובותכ 721-ל דע תיגולנא תבתוכמ שא תזכר תנקתהו הקפסא   03.04.0600
םורח ירבצמ לולכי ולה .ינכטה טרפמב טרופמכ ,2 קלח 0221 ילארשי    
דוק תריסמ( השיג תורשפא ללוכ ,יטמוטוא ןעטמו תועש 27 דע הלעפהל    
תושורדה תדובעה לכ ללוכ ,תוכרעמה ןרצי י"ע רשואמה ןלבקל )השיג    

 4,025.00 .תמלשומ הדובעל 'חי   
    
ןקת יפל תובותכ 452-ל דע תיגולנא תבתוכמ שא תזכר תנקתהו הקפסא   03.04.0610
םורח ירבצמ לולכי ולה .ינכטה טרפמב טרופמכ ,2 קלח 0221 ילארשי    
דוק תריסמ( השיג תורשפא ללוכ ,יטמוטוא ןעטמו תועש 27 דע הלעפהל    
תושורדה תדובעה לכ ללוכ ,תוכרעמה ןרצי י"ע רשואמה ןלבקל )השיג    

 6,406.00 .תמלשומ הדובעל 'חי   
    
ןקת יפל תובותכ 183-ל דע תיגולנא תבתוכמ שא תזכר תנקתהו הקפסא   03.04.0620
םורח ירבצמ לולכי ולה .ינכטה טרפמב טרופמכ ,2 קלח 0221 ילארשי    
דוק תריסמ( השיג תורשפא ללוכ ,יטמוטוא ןעטמו תועש 27 דע הלעפהל    
תושורדה תדובעה לכ ללוכ ,תוכרעמה ןרצי י"ע רשואמה ןלבקל )השיג    

 8,010.00 .תמלשומ הדובעל 'חי   
    
ןקת יפל תובותכ 215-ל דע תיגולנא תבתוכמ שא תזכר תנקתהו הקפסא   03.04.0630
םורח ירבצמ לולכי ולה .ינכטה טרפמב טרופמכ ,2 קלח 0221 ילארשי    
דוק תריסמ( השיג תורשפא ללוכ ,יטמוטוא ןעטמו תועש 27 דע הלעפהל    
תושורדה תדובעה לכ ללוכ ,תוכרעמה ןרצי י"ע רשואמה ןלבקל )השיג    

 9,373.00 .תמלשומ הדובעל 'חי   
    
תובותכ 721-ל הבחרה סיטרכ לש הפלחה וא הפסוה ,הנקתהו הקפסא   03.04.0640
י"פע ,תמלשומ הדובעל תושורדה תדובעה לכ ללוכ  ,תמייק תזכרל    

 3,680.00 'פמוק .ןימזמה תשירד  
    
תובותכ 452-ל הבחרה סיטרכ לש הפלחה וא הפסוה ,הנקתהו הקפסא   03.04.0650
י"פע ,תמלשומ הדובעל תושורדה תדובעה לכ ללוכ  ,תמייק תזכרל    

 5,175.00 'פמוק .ןימזמה תשירד  
    
)ELBASSERDDA( תנעוממ שא יוביכו יוליג תזכר תנקתהו הקפסא   03.04.0660
ירמונ אפלא ילטיגיד גצ םע ,דחא הרקב גוח םע ,תובותכ721 דע תיגולנא    
תדיחי ,םישקמ חול םע הנכות תדיחי ,תיזכרמ ןורכיז תדיחי ,תירבעב    
השיג תורשפא ללוכ .הזירכ תדיחיו םיאבכ ןופלט תבלושמ ,ןעטמ-קפס    
תדובעה לכ ללוכ ,תוכרעמה ןרצי י"ע רשואמה ןלבקל )השיג דוק תריסמ(    

15,870.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה 'חי   
    
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: מחירון כיבוי אש חדש   .../019 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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12/09/2019
דף מס':     019 9102 שא יוביכו יוליג זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

)ELBASSERDDA( תנעוממ שא יוביכו יוליג תזכר תנקתהו הקפסא   03.04.0670
ירמונ אפלא ילטיגיד גצ םע ,דחא הרקב גוח םע ,תובותכ 452 דע תיגולנא    
תדיחי ,םישקמ חול םע הנכות תדיחי ,תיזכרמ ןורכיז תדיחי ,תירבעב    
השיג תורשפא ללוכ .הזירכ תדיחיו םיאבכ ןופלט תבלושמ ,ןעטמ-קפס    
תדובעה לכ ללוכ ,תוכרעמה ןרצי י"ע רשואמה ןלבקל )השיג דוק תריסמ(    

22,425.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה 'חי   
    
תבתוכמ ,השדח שא יוליג תכרעמל ינשמ הרקב חול תנקתהו הקפסא   03.04.0680

 2,070.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תדובעה לכ ללוכ תיגולנא 'חי   
    
תדובעה לכ ללוכ ,יטמוטוא יוביכל תיגולנא הרקב תדיחי תנקתהו הקפסא   03.04.0690

 2,100.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה 'חי   
    
ללוכ ,םיאלג 01 דע הליכמה ,טלפמוק תכרעמל םינקתה ןוכמ תקידב   03.04.0700

   886.00 .שרדנכ םואיתו םולשת 'חי   
    

    46.00 .ףסונ יאלג לכ רובע ,םינקתה ןוכמ תקידב ףיעסל םולשת תפסות 'חי  03.04.0710
    
םיגוסה לכמ טלפמוק תיטמוטוא יוביכ תכרעמל םינקתה ןוכמ תקידב   03.04.0720

   713.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תדובעה לכ ללוכ ,ילארשיה ןקתל המאתהב 'חי   
    
השדחה הנקתהה תרגסמב אלש יובכו יוליג תכרעמל םינקתה ןוכמ תקידב   03.04.0730

 1,472.00 'פמוק .חקפמה רושיאו ןימזמה תשירד י"פע .  
    
,םירלקנירפס( תושדח וא/ו תומייק תוכרעמל הנבמב היצרגטניא תקידב   03.04.0740
י"פע תכמסומ הדבעמ י"ע )'וכו ןשע רורחש ,למשח תונוראב יוביכ ,יוליג    
רושיאו ןימזמה תושירד י"פע ,תואבכה יתוריש תושירדו ילארשי ןקת    
לכ ךשמב קדובה יוויל ,םינקתה ןוכמ תנמזה םואית ללוכ ריחמה .חקפמה    
רזע ירמוח וא/ו הדובע תועשב הכורכש תינכט הרזע ללוכ ,הקידבה ןמז    
ןיב םואיתל שרדנה לכ ללוכ ,םינקתה ןוכמל ךרוצה תדימב ושרדייש    

 4,025.00 'פמוק .הקידבה עוציבל תושרדנה תודובעה לכ ללוכו םיכמסומה םימרוגה  
    
,למשח ןוראל תיטמוטוא יוביכ תכרעמ לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא   03.04.0750
,תרנצ ,תינדי הלעפהו דיאונולוס ,ינקת MF-002 ג"ק 5.1 יוביכ לכימ ללוכ    
תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,רוזיפ יריחנו תרנצ ללוכ ,שומישל ןכומו רבוחמ    

 4,048.00 'פמוק .תמלשומ הדובעל  
    
,למשח ןוראל תיטמוטוא יוביכ תכרעמ לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא   03.04.0760
,תרנצ ,תינדי הלעפהו דיאונולוס ,ינקת MF-002 ג"ק 3 יוביכ לכימ ללוכ    
תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,רוזיפ יריחנו תרנצ ללוכ ,שומישל ןכומו רבוחמ    

 4,715.00 'פמוק .תמלשומ הדובעל  
    
,למשח ןוראל תיטמוטוא יוביכ תכרעמ לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא   03.04.0770
,תרנצ ,תינדי הלעפהו דיאונולוס ,ינקת MF-002 ג"ק 5.4 יוביכ לכימ ללוכ    
תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,רוזיפ יריחנו תרנצ ללוכ ,שומישל ןכומו רבוחמ    

 5,083.00 'פמוק .תמלשומ הדובעל  
    
,למשח ןוראל תיטמוטוא יוביכ תכרעמ לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא   03.04.0780
,תרנצ ,תינדי הלעפהו דיאונולוס ,ינקת MF-002 ג"ק 6יוביכ לכימ ללוכ    
תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,רוזיפ יריחנו תרנצ ללוכ ,שומישל ןכומו רבוחמ    

 5,693.00 'פמוק .תמלשומ הדובעל  
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,למשח ןוראל תיטמוטוא יוביכ תכרעמ לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא   03.04.0790
,תרנצ ,תינדי הלעפהו דיאונולוס ,ינקת MF-002 ג"ק 9 יוביכ לכימ ללוכ    
תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,רוזיפ יריחנו תרנצ ללוכ ,שומישל ןכומו רבוחמ    

 8,165.00 'פמוק .תמלשומ הדובעל  
    
ג"ק 3 ,תורביל 7 תלוביקב ,דבלב יוביכ לכימ תפלחה וא הנקתהו הקפסא   03.04.0800
תרנצ ללוכ ,שומישל ןכומו רבוחמ ,תינדי הלעפהו דיאונולוס , MF-002 זג    
שי ,דבלב זג יולימ לש הרקמב ,חקפמה רושיאב ףיעסה( .רוזיפ יריחנו    

   736.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,)םיאתמ ףיעסב שמתשהל 'חי   
    
5.4 ,תורביל 01 תלוביקב ,דבלב יוביכ לכימ תפלחה וא הנקתהו הקפסא   03.04.0810
ללוכ ,שומישל ןכומו רבוחמ ,תינדי הלעפהו דיאונולוס , MF-002 זג ג"ק    
,דבלב זג יולימ לש הרקמב ,חקפמה רושיאב ףיעסה( .רוזיפ יריחנו תרנצ    
הדובעל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,)םיאתמ ףיעסב שמתשהל שי    

   886.00 .תמלשומ 'חי   
    
ג"ק 9 ,תורביל 02 תלוביקב ,דבלב יוביכ לכימ תפלחה וא הנקתהו הקפסא   03.04.0820
תרנצ ללוכ ,שומישל ןכומו רבוחמ ,תינדי הלעפהו דיאונולוס , MF-002 זג    
שי ,דבלב זג יולימ לש הרקמב ,חקפמה רושיאב ףיעסה( .רוזיפ יריחנו    

 1,403.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,)םיאתמ ףיעסב שמתשהל 'חי   
    
ג"ק 21 יוביכ לכימ ללוכ ,למשח ןוראל יוביכ תכרעמ תנקתהו הקפסא   03.04.0830
  002-MF שומישל ןכומו רבוחמ ,תרנצ ,תינדי הלעפהו דיאונולוס ,ינקת,  
.תמלשומ הדובעל תושורדה תודובעה לכ ללוכ .רוזיפ יריחנו תרנצ ללוכ    
שמתשהל שי ,דבלב זג יולימ לש הרקמב ,חקפמה רושיאב ףיעסה(    

 7,130.00 )םיאתמ ףיעסב 'חי   
    
ג"ק 02 יוביכ לכימ ללוכ ,למשח ןוראל יוביכ תכרעמ תנקתהו הקפסא   03.04.0840
  002-MF שומישל ןכומו רבוחמ ,תרנצ ,תינדי הלעפהו דיאונולוס ,ינקת,  
.תמלשומ הדובעל תושורדה תודובעה לכ ללוכ .רוזיפ יריחנו תרנצ ללוכ    
שמתשהל שי ,דבלב זג יולימ לש הרקמב ,חקפמה רושיאב ףיעסה(    

12,995.00 )םיאתמ ףיעסב 'חי   
    
לכ ללוכ .'רג 05 ,ק"מ 5.0 0125 י"ת ןקת יפ לע לוסוריאב יוביכ לכימ   03.04.0850

 1,087.00 תכרעמ .תמלשומ הדובעל תושרדנה תודובעה  
    
לכ ללוכ .'רג 001 ,ק"מ 1 0125 י"ת ןקת יפ לע לוסוריאב יוביכ לכימ   03.04.0860

 2,415.00 תכרעמ .תמלשומ הדובעל תושרדנה תודובעה  
    
לכ ללוכ .'רג 002 ,ק"מ 2 0125 י"ת ןקת יפ לע לוסוריאב יוביכ לכימ   03.04.0870

 2,703.00 תכרעמ .תמלשומ הדובעל תושרדנה תודובעה  
    
לכ ללוכ .'רג 005 ,ק"מ 5 0125 י"ת ןקת יפ לע לוסוריאב יוביכ לכימ   03.04.0880

 3,289.00 תכרעמ .תמלשומ הדובעל תושרדנה תודובעה  
    
יטמוטוא הפטמל ילמשח ץפנ גוסמ הלעפה שאר תנקתהו הפלחה הקפסא   03.04.0890

   414.00 'פמוק .)הקזחאה תרגסמב אלש( םימייק למשח תוחולב  
    
הצפהב יוביכ תכרעמל ינדי הקספה ןקתמ תנקתהו הפלחה הקפסא   03.04.0900

   357.00 .תמלשומ הדובעל תושרדנה תודובעה לכ ללוכ ,למשח תונוראל 'חי   
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יוביכ תכרעמל זגה תמירזל היצקידניא גתמ תנקתהו הפלחה הקפסא   03.04.0910
   472.00 .תמלשומ הדובעל תושרדנה תודובעה לכ ללוכ ,למשח תונוראל הפצהב 'חי   

    
   260.00 טלפמוק תכרעמה ילכימב MF-002 וא III SFAN זג יולימ ג"ק  03.04.0920

    
תויחנהל םאתהבו ךרוצה י"פע תשוחנ תרנצ תנקתהו הבכרה הקפסא   03.04.0930

    52.00 .חקפמה רטמ   
    
יוביכ תכרעמל אוהש גוס לכמ רוזיפ ריחנ תפלחה וא הנקתה ,הקפסא   03.04.0940
תמלשומ הדובעל תושורדה תודובעה לב ללוכ ,חקפמה תויחנהל םאתהבו    

   196.00 . 'חי   
    
לכ ללוכ ,בוהצ עבצב יוביכל הלעפה ןצחל הפלחה וא הנקתהו הקפסא   03.04.0950

   109.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תודובעה 'חי   
    
לכ ללוכ ,"לעפוה זגב יוביכ" בותיכב הרונ תפלחה וא הנקתהו הקפסא   03.04.0960

   368.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תודובעה 'חי   
    
םיזתמ זרב רובע טוויח תדוקנ HCTIWS REPMET תנקתהו הקפסא   03.04.1190

   180.00 .יוביכ זרבל דעו יתמוק זגראמ לחה תרנצ ללוכ ר "ממ 2*1 םיטוח י"ע 'חי   
    
החיתפ ןומיס רובע טוויח תדוקנ HCTIWS WOLF תנקתהו הקפסא   03.04.1200

   180.00 .ר"ממ 2*8.0 םיטוח י"ע יתמוקה זגראל דע םירלקנירפסל 'חי   
    
א"מ הדידמ יפ לעו תרנצ תחנהל אוהש גוס לכמ תיטסוקא הרקת תחיתפ   03.04.1280

    50.00 .שרדנכ ותומדקל בצמה תרזחהו 'מ 1 דע בחורב תרנצה יאוות ךרואל רטמ   
    
+ ןומיס טרס :תוברל מ"ס 04-כ בחורבו מ"ס 09 קמועב יוסיכו הריפח   03.04.1290
םירושיא תלבק , תויושרה לומ םואית תללוכ הדובעה ףכירמ 2" רוניצ    
םלושת הנוילע הבכש תריגס( .ותומדקל חטשה תרזחהו םימיאתמ    

   120.00 .)דרפנב רטמ   
    
לכמ תובלתשמ ףוציר ינבא וא/ו םיליבש ןוטב וא/ו טלפסא תריגסו החיתפ   03.04.1300

   200.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו קודיה ללוכ מ"ס 001-דע בחורב גוס רטמ   
    
,הריפח תוברל מ"ס 001 קמועבו מ"ס 06 רטוקב לוגע הרקב את הקפסא   03.04.1310
, םיחתפ תנכה ,טוליש , ןוט 5.21 -ל םיאתמ הסכמ , הרקת , הנקתה    

 1,000.00 .תיתחתב ץצחו םוטיא 'חי   
    
,הריפח תוברל מ"ס 001 קמועבו מ"ס 08 רטוקב לוגע הרקב את הקפסא   03.04.1320
, םיחתפ תנכה ,טוליש , ןוט 5.21 -ל םיאתמ הסכמ , הרקת , הנקתה    

 1,600.00 .תיתחתב ץצחו םוטיא 'חי   
    
תרנצל חתפ תביצח ,הריפח תוברל םייק הרקב אתל השדח תרנצ רוביח   03.04.1330
םייק סלפמל הסכמ הבוג תמאתה ,ןוטבב חתפה תמיתס ,רטוק 6" דע    

   500.00 .ותומדקל חטשה תרזחהו 'חי   
    
רפוצ ,הקעזא ןצחל ,יאלג :ןוגכ ,ןשע ,יוליג תוכרעמב םינוש םירזיבא קוריפ   03.04.1410

    50.00 . הדוקנה לוטיבו קוריפ ללוכ .ןומיס תרונמ וא 'חי   
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לכו םילבכ תרנצ ללוכ הנקתה תדוקנ יפל תכרעמה 'חי טוויחו הנקתה   03.04.1420
םירבעמ חודיק ללוכ ריחמה .םלשומ ןפואב הדובעה עוציבל שורדה    

   195.00 'פמוק .יוכו הלק הינב ,סבג ,םיקולב תוריקב םילבכל  
    
לכ ללוכ ,זגב יוביכ לכימ בצמ רובע שא יוליג תזכרל tupni חוויד תדיחי   03.04.1430

   156.00 .תמלשומ הדובעל תושורדה תודובעה 'חי   
    
"רשג" ללוכ הפצ הפצר ללחב ותנקתה רובע ןשע יאלג ריחמל תפסות   03.04.1440

    65.00 .ורובע היצקורטסנוק 'חי   
    
םייקה תמגוד שא יוליג תייזכרמל )ETOMER( דרפנ ינוציח תוארתה חול   03.04.1450
TESER ,FFO ,MRALA עוציבל תורשפאו םירוזיאה ןומיס ללוכ ,רתאב    
ירמוחו תודובעה לכ ללוכ תמייק שא ,יוליג תייזכרמל ורוביחו ותנקתה ללוכ    

 2,415.00 'פמוק .טלפמוק הלעפהו הנקתהל םישורדה רזעה  
    
ללוכ למשח חולב ןקתומה )הטנוו( רורוויא חופמ לש שא ןמזב קותינ עוציב   03.04.1460

   295.00 'פמוק טלפמוק שא  יוליג תייזכרמל רוביח םע רסממו ןעגמ  
    
שא יוליג תייזכרמל הרוביחו הובג חתמ חול רובע ןשע תקיני תכרעמ   03.04.1470
1 ץורע ADSEV תמגוד יביטקא הקיני יאלג ללוכ,רתאב תמייקה תנעוממ    
,ורובע רטליפו הקיני חופמ ,ההובג תושיגר לעב רזייל סיסב לע לעופה    
ןשע תטילקל ןרציה תוארוה י"פע תררוחמ מ"מ 52 רטוקב ןורירמ תרנצ    
)תוחיטבה ץועיו חקפמה רושיאב הובג חתמ( . טלפמוק טוויח הנקתה ללוכ    

11,000.00 'פמוק .  
    
שא יוליג תייזכרמל הרוביחו הובג חתמ חול רובע ןשע תקיני תכרעמ   03.04.1480
1 ץחע ADSEV תמגוד יביטקא הקיני יאלג ללוכ,רתאב תמייקה תנעוממ    
,ורובע רטליפו הקיני חופמ ,ההובג תושיגר לעב רזייל סיסב לע לעופה    
ןשע תטילקל ןרציה תוארוה י"פע תררוחמ מ"מ 52 רטוקב ןורירמ תרנצ    
ץעויו חקפמה רושיאב הובג חתמ( . טלפמוק טוויחו הנקתה ללוכ    

11,000.00 'פמוק .)תוחיטבה  
    
שא יוביכו יוליג תזכרמ TME תכתמ רוניצ תללוכה שא יוליג תיתשת תדוקנ   03.04.1490
ודדמי הצק ירזיבא( הצקה תדוקנל רוביחה תוברל הצקה תדוקנל דעו    
םוטיא ללוכ .היומס וא/ו הפושח ,היולג הנקתהב היהת הדוקנה .)דרפנב    
םוטיא תוטלפ תועצמאב םיזגו שא ינפב םילבכ לע הנגהו םילבכ רבעמ    

   300.00 .טרופמכ םוטיא ירמוחו 'קנ   
    
למשח קותינ רסממ תנקתהו הקפסא )תושרה תשירדל םאתהב היצפוא(   03.04.1500
ךרוצ ןיאו הדימב(רפמא 001 דע רוביח לדוגב .C.T הנשמ/ישאר חולב    
האיצי ללוכ םישורדה םירוביחה לכ ללוכ )חולב ישארה קספמה תפלחהב    
לש םלשומ עוציבל שרדנה לכו שבי עגמב קותינה רוביחל םיקדהמל    
ןתמ ללוכ ךמסומ יאלמשח י"ע קרו ךא ועצבתי ל"נה תודובעה(.הדובעה    

   750.00 'פמוק .)תכרעמה תוניקת לע ומעטמ יפוס רושיא  
    
למשח קותינ רסממ תנקתהו הקפסא )תושרה תשירדל םאתהב היצפוא(   03.04.1510
ךרוצ ןיאו הדימב( רפמא 001 לעמ רוביח לדוגב .C.T הנשמ/ישאר חולב    
האיצי ללוכ םישורדה םירוביחה לכ ללוכ )חולב ישארה קספמה תפלחהב    
לש םלשומ עוציבל שרדנה לכו שבי עגמב קותינה רוביחל םיקדהמל    
ןתמ ללוכ ךמסומ יאלמשח י"ע קרו ךא ועצבתי ל"נה תודובעה(.הדובעה    

   900.00 'פמוק .)תכרעמה תוניקת לע ומעטמ יפוס רושיא  
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למשח קותינ תכרעמ תנקתהו הקפסא )תושרה תשירדל םאתהב היצפוא(   03.04.1520
לדוגב םרז קספמ תפלחה תללוכה הנשמ/ ישאר חולב .C.T םוריחב    
רוביחל םיקדהמל האיצי ללוכ ,םישורדה םירוביחה לכ ללוכ 'פמא 3*001    
תודובעה( .הדובעה לש םלשומ עוציבל שרדנה לכו שבי עגמב קותינה    
לע ומעטמ יפוס רושיא ןתמ ללוכ ךמסומ יאלמשח י"ע קרו ךא ועצבתי ל"נה    

 2,750.00 'פמוק .)תכרעמה תוניקת  
    
למשח קותינ תכרעמ תנקתהו הקפסא )תושרה תשירדל םאתהב היצפוא(   03.04.1530
דע לדוגב םרז קספמ תפלחה תללוכה הנשמ/ ישאר חולב .C.T םוריחב    
רוביחל םיקדהמל האיצי ללוכ ,םישורדה םירוביחה לכ ללוכ 'פמא 3*061    
תודובעה( .הדובעה לש םלשומ עוציבל שרדנה לכו שבי עגמב קותינה    
ומעטמ יפוס רושיא ןתמ ללוכ ךמסומ יאלמשח ,י"ע קרו ךא ועצבתי ל"נה    

 5,000.00 'פמוק .)תכרעמה תוניקת לע  
    
למשח קותינ תכרעמ תנקתהו הקפסא )תושרה תשירדל םאתהב היצפוא(   03.04.1540
דע לדוגב םרז קספמ תפלחה תללוכה הנשמ/ ישאר חולב .C.T םוריחב    
רוביחל םיקדהמל האיצי ללוכ ,םישורדה םירוביחה לכ ללוכ 'פמא 3*052    
תודובעה( .הדובעה לש םלשומ עוציבל שרדנה לכו שבי עגמב קותינה    
ומעטמ יפוס רושיא ןתמ ללוכ ךמסומ יאלמשח ,י"ע קרו ךא ועצבתי ל"נה    

 6,000.00 'פמוק .)תכרעמה תוניקת לע  
    
למשח קותינ תכרעמ תנקתהו הקפסא )תושרה תשירדל םאתהב היצפוא(   03.04.1550
דע לדוגב םרז קספמ תפלחה תללוכה הנשמ/ ישאר חולב .C.T םוריחב    
רוביחל םיקדהמל האיצי ללוכ ,םישורדה םירוביחה לכ ללוכ 'פמא 3*004    
תודובעה( .הדובעה לש םלשומ עוציבל שרדנה לכו שבי עגמב קותינה    
ומעטמ יפוס רושיא ןתמ ללוכ ךמסומ יאלמשח ,י"ע קרו ךא ועצבתי ל"נה    

 8,000.00 'פמוק .)תכרעמה תוניקת לע  
    
ש א  ד ג נ  ם י ר ב ע מ  ם ו ט י א  50.30 ק ר פ  ת ת     
    
םיקולב יושעה ריקב 2" רטוקב יטסלפ רמוחמ רוניצ לש רבעמב שא םוטיא   03.05.0010

   112.00 'פמוק םייתעש ךשמל הרעב בוכיעל םרוגה ןוטב וא  
    
.C.V :ןוגכ 4" רטוקב יטסלפ רמוחמ רוניצ לש רבעמב ךא ,ל"נכ שא םוטיא   03.05.0020
  P וא E.P.D.H. דצב רוניצה ףקיהב חפנתמ רלוק יולימ י"ע השעי םוטיאה  

   160.00 'פמוק 503ICL גוסמ ידועי חפות רמוח ינשה ודיצמו ריקה לש דחא  
    

   244.00 'פמוק 6" רטוקב רוניצל ךא ,ל"נכ שא םוטיא 03.05.0030
    

   416.00 'פמוק 8" רטוקב רוניצל ךא ,ל"נכ שא םוטיא 03.05.0040
    
.E.P וא C.V.P :ןוגכ ,2"רטוקב יטסלפ רמוחמ רוניצ לש רבעמב שא םוטיא   03.05.0050
  D.H ךשמל הרעב בוכיעל םרוגה ,שא ןיסח דורו ימורק וד סבג יושעה ריקב  
קיטסמב יפקיה רתכ תריציו חוורמה םוטיא י"ע השעי םוטיאה .םייתעש    

   112.00 'פמוק .ריקה ידיצ ינשמ השעיי םוטיאה ,503ICL גוסמ  
    

   144.00 'פמוק .4" רטוקב רוניצל ךא ,ל"נכ ריקב רבעמב שא םוטיא 03.05.0060
    

   224.00 'פמוק .6" רטוקב רוניצל ךא ,ל"נכ ריקב רבעמב שא םוטיא 03.05.0070
    

   269.00 'פמוק .8" רטוקב רוניצל ךא ,ל"נכ ריקב רבעמב שא םוטיא 03.05.0080
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,תשוחנ וא הדלפ רוניצ ביבס םייתעש ךשמל שא ריקב רבעמ םוטיא   03.05.0090
קיטסמ תמשה י"ע השעיי םוטיאה .ימרט דודיב תפיטע אלל ,2"רטוקב    

   112.00 'פמוק .503ICL גוסמ קיטסמה ,ריקה ידיצ ינשמ סקטל סיסב לע ידועיי  
    

   144.00 'פמוק .4" רטוקב רוניצל ךא ,ל"נכ ריקב רבעמב שא םוטיא 03.05.0100
    

   232.00 'פמוק .6" רטוקב רוניצל ךא ,ל"נכ ריקב רבעמב שא םוטיא 03.05.0110
    

   292.00 'פמוק .8" רטוקב רוניצל ךא ,ל"נכ ריקב רבעמב שא םוטיא 03.05.0120
    
רוניצ רבוע וב םיקולבמ וא ןוטבמ ריקב לוורשב םייתעש ךשמל שא םוטיא   03.05.0130
םוטיאה .2" דע יבועב ימרת דודיב תפיטע םע ,2" רטוקב ,תשוחנ וא הדלפ    
ינשמ 5031CL גוסמ סקטל יסיסב לע ידועיי קיטסמ תמשה יי"ע השעיי    

   128.00 'פמוק .TSו 'בח תרצותמ קיטסמה ,ריקה יריצ  
    

   160.00 'פמוק .4" רטוקב רוניצל ךא ,ל"נכ ריקב רבעמב שא םוטיא 03.05.0140
    

   240.00 'פמוק .6" רטוקב רוניצל ךא ,ל"נכ ריקב רבעמב שא םוטיא 03.05.0150
    

   272.00 'פמוק .8" רטוקב רוניצל ךא ,ל"נכ ריקב רבעמב שא םוטיא 03.05.0160
    
וא הדלפ רוניצ לש ןוטב תפצרב םייתעש ךשמל שא דגנ רבעמ םוטיא   03.05.0170
יבחרמ לקשמב םיעלס רמצ תמשה י"ע השעי םוטיאה .רטוק לכב ,תשוחנ    
הדידמה 027B גוסמ ידועיי קיטסמ תחירמ וילעו 2" יבועב ק"מ/ג"ק 061    

   294.00 .הפצרב חתפה חטשל ר"מ   
    
וא הדלפ רוניצ לש ,ןוטב תפצרב םייתעש ךשמל שא דגנ רבעמ םוטיא   03.05.0180
תמשה י"ע השעיי םוטיאה .ימרת דודיב תפיטע םע .2"דע רטוקב ,תשוחנ    
קיטסמ תחירמ וילעו 2"יבועב ק"מ/ג"ק 061 יבחרמ לקשמב םיעלס רמצ    
ףקיהב הדידמה ע"וש וא ERIFILLUN 'בח תרצותמ 027B גוסמ ידועיי    
גוסמ קיטסמה ,1" יבועב ידועיי קיטסמ םשוי רוניצה לש ימרטה דודיבה    

   307.00 LCI305 . ר"מ   
    
.לוגע חדק ךרד רוניצ לש ןוטב תפצרב רבעמל םייתעשל שא דגנ םוטיא   03.05.0190
.4" רטוקב E.P.D.H וא G.V.P :ןוגכ ,הלכתמ יטסלפ רמוחמ יושע רמיצה    

   141.00 'פמוק .ע"וש וא ITS 'בח תרצותמ ידועיי רלוק ידי לע השעי םוטיאה  
    

   179.00 'פמוק .6"רטוקב רוניצל ךא ,ל"נכ ריקב רבעמב שא םוטיא 03.05.0200
    

   224.00 'פמוק .8"רטוקב רוניצל ךא ,ל"נכ ריקב רבעמב שא םוטיא 03.05.0210
    
.למשח ילבכ תלעת לש שא ריקב רבעמב םייתעש ךשמל שא םוטיא   03.05.0220
ק"מ/ג"ק 061 יבחרמ לקשמב םיעלס רמצ תמשה י"ע השעיי םוטיאה    
'בח תרצותמ 027B גוסמ דועיי קיטסמ תחירמ וילעו 2"יבועב    

   280.00 .הפצרב חתפה חטשל הדידמה ע"וש וא ERIFILLUN ר"מ   
    
שא םוטיא למשח ילבכ לש ןוטב תפצרב רבעמב םייתעש ךשמל שא םוטיא   03.05.0230
השעיי םוטיאה .למשח ילבכ תלעת לש שא ריקב רבעמב םייתעש ךשמל    
וילעו 2" יבועב ק"מ/ג"ק 061 יבחרמ לקשמב םיעלס רמצ תמשה י"ע    
ע"וש וא ERIFILLUN 'בח תרצותמ 027B גוסמ דועיי קיטסמ תחירמ    

   304.00 .הפצרב חתפה חטשל הדידמה ר"מ   
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ילבכ לש רבעמב םייתעש ךשמל שא דגנ למשח ןורא לעמ חתפ םוטיא   03.05.0240
061 יבחרמ לקשמב םיעלס רמצ תמשה ,י"ע השעיי םוטיאה .למשח    
'בח תרצותמ 027B גוסמ ידועיי קיטסמ תחירמ וילעו 2" יבועב ק"מ/ג"ק    

   312.00 .הפצרב חתפה חטשל הדידמה ע"וש וא ERIFILLUN ר"מ   
    
למשח תונורא לעמ ,שאב דימע רמוחב מ"ס 05 ךרואל למשח ילבכ  יופיצ   03.05.0250
לש החירמב וא הזתהב יופיצה ,שא תוריק וא תורקת רבעמ ירחאו ינפל וא    

   240.00 'פמוק . ע"וש וא ERIFILLUN ,בח תרצותמ 027B גוסמ ידועיי קיטסמ  
    

   520.00 2" דעי רוניצ תסינכב לוגע חדק תמיטאל RR-001 רזיבא 'חי  03.05.0260
    

   768.00 4" דעי רוניצ תסינכב לוגע חדק תמיטאל RR-001 רזיבא 'חי  03.05.0270
    
םיבכרומה םיטנמלאה לכ לע .1 :תורעה וידדצ ינשמ רבעמ טקלפמוק    
.הקידבל המאתהב ןתניי רושיאה .טקיורפה לש תוחיטבה ץעוי רושיא לבקל    
MF וא LU :ןוגכ רז ןקת תקידב תאשל םיבכרומה םיטנמלאה לב לע .2    
תורקתב םירבעמה םוטיא עוציב תוטישו יטרפ לכ .3 .םדועייל םיאתמה    
וא LU :ןוגכ ,רז ןקת תלעב תרשואמ עוציב תטיש יפל ויהי שאה תוריקבו    
  MF טקיורפה לש תוחיטבה ץעוי לש רושיא ולבקיו.  
    
ןיב םינוולוגמ םיחפ תנקתה י"ע למשח רדחב ישאר למשח חול לש םוטיא   03.05.0290
תחיתפ ללוכ ןוטבה תפצר ןיבל הפצ הפצר לע םינקתומה תוחולה יסיסב    
הנקתהו הקפסא ללוכ םימייקה םילבכה רובע םיחפב םימיאתמ םירוח    

 5,120.00 'פמוק טלפמוק  
    
)ש א  ת ו ט ש פ ת ה ( ה ר ע ב  י ב כ ע מ  ם י ר מ ו ח ב  ה ע י ב צ  60.30 ק ר פ  ת ת     
    
המיאתמ הנכה עצבל וא הרוחש תכתמל לוח יוקינ עצבל שי העיבצה ינפל    
םיריחמב תולולכ ןניאו דרפנב ומלושי ל"נה תונכהה .תנוולוגמ תכתמל    
תודובעה םויסב ,ולש ךתחבו ליפורפה יבועב הנתומ הנגהה ךשמ .ןלהלש    
יבועו יופיצה רמוחל םינקתה ןוכמ תקידב רושיא הנימזמה תושרל קפסל שי    
.הקידבה ללוכ ריחמה .ועצובש תובכש    
    
גוסמ הרעב בכעמ עבצב )T לבד( A.E.H 004 תכתמ ליפורפ תעיבצ   03.06.0010
קולרמא" יסקופא דוסי תבכש ללוכ ,ךרע הווש וא "9452 דראג ליטס"    
.םייתעש ךשמל הנגהל ,מ"מ 5.2 לש ללוכ יבועב ,ךרע הווש וא "004    

   480.00 .ליפורפ א"מ/ר"מ 2 - ליפורפה ינפ חטש ר"מל וניה ריחמה ר"מ   
    
לש ללוכ יבועב )T לבד( A.E.H 002 תכתמ ליפורפל ךא ,ל"נכ העיבצ   03.06.0020
- ליפורפה ינפ חטש ר"מל וניה ריחמה .העש ךשמל הנגהל ,מ"מ 53.1    

   280.00 .ליפורפ א"מ/ר"מ 2.1 ר"מ   
    
הרעב בכעמ עבצב S.H.R 5.21/051/052 גוסמ הדלפ ליפורפ תעיבצ   03.06.0030
תבכש ללוכ APFN-ה י"ע רשואמ ע"וש וא "606S ERIFILLUN" גוסמ    
ר"מל וניה ריחמה .העש ךשמל הנגהל ,מ"מ 1 לש ללוכ יבועב םיאתמ דוסי    

   224.00 .ליפורפ א"מל ר"מ 8.0 - ליפורפה ינפ חטש ר"מ   
    

   224.00 .העיבצ ינפל לוח יוקינ ר"מ  03.06.0040
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606S" גוסמ הרעב בכעמ עבצב BPI 022 גוסמ הדלפ ליפורפ תעיבצ   03.06.0050
  ERIFILLUN" ה י"ע רשואמ ע"וש וא-APFN םיאתמ דוסי תבכש ללוכ  
חטש ר"מל וניה ריחמה .העש ךשמל הנגהל ,מ"מ 55.3 לש ללוכ יבועב    

   544.00 .ליפורפ א"מל ר"מ 72.1 - ליפורפה ינפ ר"מ   
    
דע לש בוכיעל ץע וא הדלפ תויצקורטסנוק יבג לע שא בקעמ רמוח תזתה   03.06.0060
רושיאו הפצרו תוריק לע הנגה יוסיכ ,םימוגפ ללוכ ריחמה .יצחו העש    
וא היצקורטסנוק ר"מל ריחמה ,תודובעה םויסב תכמסומ הדבעמ תקידב    

   224.00 .יוסיכ חטש ר"מ   
    
ה ק י ז ו מ  ת צ פ ה  - ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  70.30 ק ר פ  ת ת     
    
,ךומנ חתמב הנזה טאוו 001 דע הקיזומ/הזירכל רבגמ תנקתהו הקפסא   03.07.0010
םדק ,םירוזא 8 דע גותימ תדיחי ללוכו ,תועש 3 -ל רבצמו קפס/ןעטמ ללוכ    

 3,100.00 .הקיזומל תוסינכו רבגמ 'חי   
    
דע שא יוליג תזכרב תבלושמ הזירכ תכרעמל רבגמ תנקתהו הקפסא   03.07.0020
ללוכו ,תועש 3-ל רבצמו קפס/ןעטמ ללוכ ,ךומנ חתמב הנזה טאוו 001    
תודובעה לכ ללוכ הקיזומל תוסינכו רבגמ םדק ,םירוזא 8 דע גותימ תדיחי    

12,000.00 .םלשומ עוציבל תושורדה 'חי   
    
,ךומנ חתמב הנזה טאוו 052 דע הקיזומ/הזירכל רבגמ תנקתהו הקפסא   03.07.0030
,םירוזא 61 דע גותימ תדיחי ללוכו ,תועש 3-ל רבצמו קפס/ןעטמ ללוכ    

 5,000.00 .םלשומ עוציבל תושורדה תודובעה לכ ללוכ הקיזומל תוסינכו רבגמ םדק 'חי   
    
,ךומנ חתמב הנזה טאוו 005 דע הקיזומ/הזירכל רבגמ תנקתהו הקפסא   03.07.0040
,םירוזא 52 דע גותימ תדיחי ללוכו ,תועש 3-ל רבצמו קפס/ןעטמ ללוכ    

 9,000.00 .םלשומ עוציבל תושורדה תודובעה לכ ללוכ הקיזומל תוסינכו רבגמ םדק 'חי   
    
,ךומנ חתמב הנזה טאוו 0001 דע הקיזומ/הזירכל רבגמ תנקתהו הקפסא   03.07.0050
,םירוזא 52 דע גותימ תדיחי ללוכו ,תועש 3-ל רבצמו קפס/ןעטמ ללוכ    

15,000.00 .םלשומ עוציבל תושורדה תודובעה לכ ללוכ הקיזומל תוסינכו רבגמ םדק 'חי   
    

   160.00 .וק יאנשו ץע זגרא ללוכ ,8" טוו 6" לוקמר תנקתהו הקפסא 'חי  03.07.0060
    
םגד LU ןקת י"פע , 8" טאוו 6" ץנצנ ללוכ לוקמר תנקתהו הקפסא   03.07.0070
  REPOOC תמאתומ .תירוחא הספוק ללוכ תבלושמ תכרעמל ע"וש וא  

   650.00 .הנקתהל 'חי   
    

    50.00 תיטסוקא הרקת רובע יביטרוקד לירג תפסות 'חי  03.07.0080
    

   120.00 .ץניא 8" דע םילוקמרל תעיינתמ תבשות 'חי  03.07.0090
    
,טוו 03 קפסה ,021X06 רוזיפ ,ץוח תנקתהל הקיזומ/הזירכל רפוש לוקמר   03.07.0100

   550.00 .הנקתה ירזיבאו וק יאנש ללוכ 'חי   
    
,טוו 06 קפסה ,021X06 רוזיפ ,ץוח תנקתהל הקיזומ/הזירכל רפוש לוקמר   03.07.0110

   900.00 .הנקתה ירזיבאו וק יאנש ללוכ 'חי   
    

   850.00 .םלשומ עוציבל שרדנה לכ ללוכ LU ןקת ללוכ תבלושמ תכרעמל ל"נכ 'חי  03.07.0120
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סופיטמ ,תוגרדמ ירדחב הנקתהל םאתומ ,טאוו 6 לש קפסהב 8" לוקמר   03.07.0130
   296.00 .הלוגע תיטסלפ הדיחי י"ע הריגס םע ,חוטש 'חי   

    
היילת ירזיבא תוברל םיינוציח םיחטשב עקר תקיסומל רוטק'גורפ לוקמר   03.07.0140

   380.00 .םיוולנ 'חי   
    

   280.00 "םדק רבגמ" רובע ןופורקימ ריחמל תפסות 'חי  03.07.0150
    
הינשה לא תחא תכרעמ לש ןופורקיממ "ץורפל" תרשפאמה בותינ תדיחי   03.07.0160

 1,600.00 .ךפיהלו 'חי   
    

   520.00 .1 רוזא - רוביד ןצחלו ,שימג ראווצ ,דמעמ ללוכ ינחלוש ימניד ןופורקימ 'חי  03.07.0170
    

   580.00 .םירוזא ינש - רוביד ןצחלו ,שימג ראווצ ,דמעמ ללוכ ינחלוש ימניד ןופורקימ 'חי  03.07.0180
    
םירוזא 4 דע- רוביד ןצחלו ,שימג ראווצ ,דמעמ ללוכ ינחלוש ימניד ןופורקימ   03.07.0190

   650.00 . 'חי   
    
םירוזא 8 דע- רוביד ןצחלו ,שימג ראווצ ,דמעמ ללוכ ינחלוש ימניד ןופורקימ   03.07.0200

   900.00 . 'חי   
    

 1,200.00 .הרבגהה תכרעמל "רוטינומ" הרקב תדיחי 'חי  03.07.0210
    

 2,320.00 .הזירכה רבגמל רבוחמ ,קפסו רבגמ םדק ללוכ MF/MA "רנויט" טלקמ 'חי  03.07.0220
    
תשירד יפל( הזירכה רבגמל רוביח ללוכ יעוצקמ םיקסיד 5-ל םיקסיד ןגנ   03.07.0230

 1,632.00 .)בתכב ותמכסהו חוקלה 'חי   
    

 1,600.00 .161 יתרטשמ טרפמ יפ לע רזיילוקא 'חי  03.07.0240
    

 1,200.00 .יתרטשמ טרפמ יפ לע ילטיגיד ןעטמ 'חי  03.07.0250
    
תוברל םיאתמה רוזיאל רוביד וא/ו הקיזומ בותינל םירוזיא 6-ל גותימ 'חי   03.07.0260

 1,120.00 'פמוק .'פמוק ,שרדנה טוויחהו דויצה לכ  
    
תוברל םיאתמה רוזיאל רוביד וא/ו הקיזומ בותינל םירוזיא 21-ל גותימ 'חי   03.07.0270

 1,560.00 'פמוק .'פמוק ,שרדנה טוויחהו דויצה לכ  
    
תוברל םיאתמה רוזיאל רוביד וא/ו הקיזומ בותינל םירוזיא 02-ל גותימ 'חי   03.07.0280

 1,760.00 'פמוק .'פמוק ,שרדנה טוויחהו דויצה לכ  
    
תוברל םיאתמה רוזיאל רוביד וא/ו הקיזומ בותינל םירוזיא 52-ל גותימ 'חי   03.07.0290

 2,800.00 'פמוק .'פמוק ,שרדנה טוויחהו דויצה לכ  
    

   147.00 .08*08 לירג יביטרוקד לוקמר 'חי  03.07.0300
    

 1,200.00 .דווזמ U01 דע הזירכ תכרעמל ןורא/דסמ 'חי  03.07.0310
    

 1,800.00 .דווזמ U61 דע הזירכ תכרעמל ןורא/דסמ 'חי  03.07.0320
    

 2,300.00 .דווזמ U02 דע הזירכ תכרעמל ןורא/דסמ 'חי  03.07.0330
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   520.00 .יולת ןופורקימ 'חי  03.07.0340
    
תכרעמ לכל םורח תעשל SPU( V42( קספ לא יוביג ירבצמ תכרעמ   03.07.0350

   560.00 .םילוקמרה 'חי   
    
טוויח ללוכ 'פמוק ,תודוקנ יפל ריחמ ,הזירכ תכרעמל םילוקמר תנקתה   03.07.0360

   195.00 )הנבמה םינפ( 'וכו הלק ,קולב הינב תוריקב ריק ירבעמו םיחודיק ,תרנצו 'חי   
    

 1,408.00 .ןונגנמ 'חי + יעובש םילוצלצ ןועש 'חי  03.07.0370
    
ע"וש וא XELPMIS תרצות םודא עבצב םיאבכ ןופלטל תכתמ ןורא   03.07.0380

   500.00 .תבלושמ תכרעמל 'חי   
    
ךא ןקת י"פע תונוכמ/תילעמ ירדחל עובק םיאבכ ןופלט תנקתהו הקפסא   03.07.0390
תשורודה תודובעה לכ ללוכ ריחמ ,חקפמהו תוחיטבה ץעוי רושיאב קרו    

 4,400.00 'פמוק .'פמוק  
    

 1,600.00 הזירכ עוציב ינפ הארתהל GNOG תמדקומ הארתה תדיחי 'חי  03.07.0400
    

   384.00 םודא עבצב םיאבכ ןופלטל תרפרופש 'חי  03.07.0410
    
הזירכ 'עמ( תירבעב תונוש תועדוה 6 דע לש תוטלקומ תועדוה תונכת   03.07.0420

 1,024.00 'פמוק )הליגר  
    
9-ב תוארתה תרבעהל דעוימה )ROTARENEG-ENOT( תותוא ללוחמ   03.07.0430

 1,024.00 'פמוק .םינוש םינוט  
    
ןוסכיאל ןורכז תללוכה םורחה תזירכ תכרעמל תיזכרמ הרקב תדיחי   03.07.0440

 2,320.00 'פמוק .תיטמוטוא תועדוה גותימ תכרעמו תוטלקומ תועדוה  
    
)ם י ר ל ק נ י ר פ ס ( ם י מ ב  ש א  י ו ב י כ ל  ת ו י ט מ ו ט ו א  ת ו כ ר ע מ  80.30 ק ר פ  ת ת     
    
MF/LU םירשואמ ויהי םירלקנירפסה לכ    
    
ללוכ 6951( ילארשי ןקתל םאתהב םירלקנירפס תכרעמ הנקתהו ןונכת   03.08.0010
םיזתמ תנקתהו הקפסא :תללוכ הדובעה )הנקתהו ןונכתל י"תמ רושיא    
תרנצ ללוכ ריחמה ,הפושח הרקת םע ללחב ןקתה יפ לע הרקתה ללחב    

    75.00 .ללוכ 2" דע םירזיבאו תימינפ ר"מ   
    
ללוכ 6951( ילארשי ןקתל םאתהב םירלקנירפס תכרעמ הנקתהו ןונכת   03.08.0020
:תללוכ הדובעה .תיטסוקא הרקת םע ללחב)הנקתהו ןונכתל י"תמ רושיא    
ללוכ ריחמה .ןקתה יפ לע הרקתב םיביטרוקד םיזתמ תנקתהו הקפסא    

    85.00 .ללוכ 2" דע םירזיבאו תימינפ תרנצ ר"מ   
    
תרצות NOITCA-ERP( "2( השבי םיזתמ תנחת תנקתהו הקפסא   03.08.0030
רוביחו הנקתה ןוויכ ללוכ תמייק תכרעמל רבוחתש ע"וש וא/ו "דמרב"    

 7,040.00 'פמוק .)רוספמוק אלל ריחמה( רוספמוקל  
    
תרצות NOITCA-ERP( "3( השבי םיזתמ תנחת תנקתהו הקפסא   03.08.0040
רוביחו הנקתה ןוויכ ללוכ תמייק תכרעמל רבוחתש ע"וש וא/ו "דמרב"    

 8,320.00 'פמוק .)רוספמוק אלל ריחמה( רוספמוקל  
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ריווא ץחל תרימשל ןיישקאירפ תנחתל ליגר רוסרפמוק תנקתהו הקפסא   03.08.0050
 2,944.00 'פמוק .השבי יוביכ תכרעמב  

    
ץחל תרימשל ןיישקאירפ תנחתל קתושמ רוסרפמוק תנקתהו הקפסא   03.08.0060

 4,160.00 'פמוק .השבי יוביכ תכרעמב ריווא  
    
רומיג ,העוב ,הריהמ הבוגת TNEDNEP/THGIRPU גוסמ רלקנירפס   03.08.0070
, 39, 97, 86, 75 הלעפהה 'פמט ,K=6.5, "2/1 TPN ,2/1" ריחנ זילפ    
הווש וא LARTNEC תרצות BG םגד תמגודכ סויסלצ תולעמ 281 ,141    

    48.00 .ךרע 'חי   
    

    52.50 .םורכ רומיג םע ךא ,ל"נכ רלקנירפס 'חי  03.08.0080
    
, K = 1.8" ריחנ זילפ רומיג , TNEDNEP/THGIRPU גוסמ רלקנירפס   03.08.0090
  4/3" TPN סויסלצ תולעמ 141 ,001, 86,47, הלעפהה תרוטרפמט  

    52.50 .ךרע הווש וא LARTNEC תרצות A םגד תמגודכ 'חי   
    

    57.00 םורכ רומיג םע ךא ,ל"נכ רלקנירפס 'חי  03.08.0100
    
"K=6.5,2/1" ריחנ  זילפ רומיג ,העוב LLAWEDIS גוסמ רלקנירפס   03.08.0110
  TPN ,2/1, תולעמ281 , 141 , 39, 97 ,86 , הלעפהה תרוטרפמט  

    57.00 .ךרע הווש וא LARTNEC תרצות BG םגד תמגודכ סויסלצ 'חי   
    

    63.00 .םורכ רומיג םע ךא ,ל"נכ רלנקירפס 'חי  03.08.0120
    
"K=6.5,2/1" ריחנ  זילפ רומיג ,העוב LLAWEDIS גוסמ רלקנירפס   03.08.0130
  TPN ,2/1, סויסלצ תולעמ,141 ,001 ,47 , הלעפהה תרוטרפמט  

    63.00 .ךרע הווש וא LARTNEC תרצות BG םגד תמגודכ 'חי   
    

    67.50 .םורכ רומיג םע ךא ,ל"נכ רלנקירפס 'חי  03.08.0140
    
ריחנ  זילפ רומיג ,העוב LLAWEDIS LACITREV גוסמ רלקנירפס   03.08.0150
  "K=6.5,2/1" TPN ,2/1, 281 141, 39, 97, 86, 75, הלעפהה 'פמט  

    67.50 .ךרע הווש וא EBOLG תרצות NJ םגד תמגודכ סויסלצ תולעמ 'חי   
    

    76.50 .ESNOPSER KCIUQ ךא ,ל"נכ רלקנירפס 'חי  03.08.0160
    
זילפ רומיג ,העוב LLAW EDIS ESNOPSER KCIUQ גוסמ רלקנירפס   03.08.0170
תולעמ 121 ,39, 97, 86, הלעפההה'פמט ,K=6.5,2/1" TPN ,2/1" ריחנ    

    67.50 .ךרע הווש וא LARTNEC תרצות RQ-BG םגד תמגודכ סויסלצ 'חי   
    

    72.00 .םורכ רומיג םע ךא ,ל"נכ רלנקירפס 'חי  03.08.0180
    
,העוב ESNOPSER KCIUQ TNEDNEP/THGIRPU גוסמ רלקבירפס   03.08.0190
יפמט ,K=6.5,2/1" TPN  ,2/1 "2/1, 6.5=?K" ריחנ זילפ רומיג     
תרצות RQ-BG םגד תמגודכ סויסלצ תולעמ 121 39, 97, 86, הלעפהה    

    64.50 .ךרע הווש וא LARTNEC 'חי   
    

    69.00 .םורכ רומיג םע ךא ,ל"נכ רלנקירפס 'חי  03.08.0200
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ESNOPSER KCIUQ TNEDNEP DESSECER גוסמ רלקנירפס   03.08.0210
'פמט ,"K, 2/1=6.5" ריחנ ,םיקלח 2 םורכ תטזור םע ,םורכ רומיג ,העוב    
תרצות RQ-BG םגד תמגודכ סויסלצ תולעמ 121 39, 97, 88, הלעפהה    

    76.50 .ךרע הווש וא LARTNEC 'חי   
    

    79.50 הנבל הטזורו ןבל רומיג םע ןא ,ל"נכ רלקנירפס 'חי  03.08.0220
    

    91.50 .K= 5.4, 2/1" TPN, 71/7" ריחנ ךא ,םורכ רומיג םע ,ל"נכ רלקנירפס 'חי  03.08.0230
    

    96.00 .K= 5.4, 2/1" TPN, 61/7" ריחנ ךא ,ןבל רומיג םע ,ל"נכ רלקנירפס 'חי  03.08.0240
    
ESNOPSER KCIUQ LLAWEDIS DESSECER גוסמ רלקנירפס   03.08.0250
, K=6.5 2/1" TPN"ריחנ ,םיקלח 2 םורכ תטזור םע  ,םורכ רומיג ,העוב    
םגד תמגודכ סויסלצ תולעמ ,121 39, 97, 86, הלעפהה 'פמט ,2/1    

    87.00 .ע"ש וא LARTNEC תרצות RQ-BG 'חי   
    

    91.50 הנבל הטזורו ןבל רומיג םע ךא ,ל"נכ רלקנירפס 'חי  03.08.0260
    
ELBATSUFDA ESNOPSER KCIUQ  GNILIEC גוסמ רלקנירפס   03.08.0270
  DELAECNOC, 39 ,86,  הלעפהה 'פמט ,ןבל "הסכמ"רומיג ,2/1"ריחנ  

   124.50 .ךרע הווש וא LARTNEC תרצות  RF-4BG םגד תמגודכ סויסלצ תולעמ 'חי   
    
ELBATSUFDA ESNOPSER KCIUQ  GNILIEC גוסמ רלקנירפס   03.08.0280
  DELAECNOC    86,  הלעפהה 'פמט ,ןבל "הסכמ" רומיג ,2/1"ריחנ,  
הווש וא LARTNEC תרצות  RF-4BG םגד תמגודכ סויסלצ תולעמ 39    

   124.50 .ךרע 'חי   
    
EGRAL ESNOPSER KCIUQ  EGAREVOC גוסמ רלקנירפס   03.08.0290
  DEDNETXE ECIFIRO  DRAZAH THGIL ריחנ ,םורכ רומיג "K=8  
  4/3" TPN, 23/71, םגד תמגודכ סויסלצ תולעמ ,86 75, הלעפהה 'פמט  

    87.00 .ךרע הווש וא LARTNEC תרצות RQ02-BG 'חי   
    
2 םורכ תטזור תוברל DESSECER TNEDNEP ךא ,ל"נכ רלקנירפס   03.08.0300

    91.50 .םיקלח 'חי   
    
DEDNETXE ESNOPSER KCIUQ EGAREVOC גוסמ רלקנירפס   03.08.0310
  DRAZAH THGIL ריחנ ,םורכ רומיג ,העוב "K=6.5 2/1", הלעפהה יפמט  
וא LARTNEC תרצות CE-BG םגד תמגודכ סויסלצ תולעמ ,39 86,    

    81.00 .ךרע הווש 'חי   
    
2 םורכ תטזור תוברל DESSECER TNEDNEP ךא ,ל"נכ רלקנירפס   03.08.0320

    87.00 .םיקלח 'חי   
    

   105.00 .הטזור אלל LLAWEDIS ךא ,ל"נכ רלקנירפס 'חי  03.08.0330
    
DEDNETXE ESNOPSER KCIUQ ARTXE גוסמ רלקנירפס   03.08.0340
  DRAZAH THGIL EGAREVOC ECIFIRO EGRAL רומיג ,העוב  
סויסלצ תולעמ ,86 הלעפהה 'פמט ,K=2.11 ,4/3" TPN" ריחנ ,םורכ    

   115.50 .ךרע הווש וא LARTNEC תרצות HL-OLE םגד תמגודכ 'חי   
    

   120.00 .םורכ תטזור תוברל DESSECER TNEDNEP ךא ,ל"נכ רלקנירפס 'חי  03.08.0350
    
    

קובץ: מחירון כיבוי אש חדש   .../031 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

12/09/2019
דף מס':     031 9102 שא יוביכו יוליג זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

DEDNETXE ECIFIRO EGRAL ARTXE DRAZAH גוסמ רלקנירפס   03.08.0360
  YRANIDRO EGAREVOC TNEDNEP/THGIRPU זילפ רומיג ,העוב  
תולעמ 121 39, 86, הלעפהה 'פמט ,K=2.11,4/3" TPN 46.0" ריחנ ,    

   124.50 .ךרע הווש וא LARTNEC תרצות RF BG61-OLE םגד תמגודכ סויסלצ 'חי   
    

   129.00 .םורכ רומיג םע ךא ,ל"נכ רלקנירפס 'חי  03.08.0370
    
LATNOZIROH DEDNETXE LLAWEDIS גוסמ רלקנירפס   03.08.0380
  EGAREVOC, ריחנ ,םורכ רומיג "K=0.8,4/3" TPN ,23/71 ,פמט'  
תרצות OL-BG 23/71 םגד תמגודכ סויסלצ תולעמ 86 75, הלעפהה    

   105.00 .ךרע הווש וא LARTNEC 'חי   
    

   115.50 .ESNOPSER KCIUQ ךא ,ל"נכ רלקנירפס 'חי  03.08.0390
    
LATNOZIROH DEDNETXE LLAWEDIS גוסמ רלקנירפס   03.08.0400
  EGAREVOC , ריחנ ,זילפ רומיג "K=1.8,4/3", TPN ,23/71 ,פמט'  
תרצות H 23/71 םגד תמגודכ סויסלצ תולעמ 47 ,75, הלעפהה    

    96.00 .ךרע הווש וא LARTNEC 'חי   
    
TNEDNEP TSAF NOISSERPPUS YLRAE גוסמ רלקנירפס   03.08.0410
  RFSE[ ESNOPSER[, ריחנ ,זילפ רומיג "K=0.41, 4/3", TPN ,96.0,  
תרצות RFSE םגד תמגודכ סויסלצ תולעמ 001, 17, הלעפהה 'פמט    

   115.50 .ךרע הווש וא LARTNEC 'חי   
    
,K=0.11" ריחנ ,זילפ רומיג ,העוב ,PORD EGRAL גוסמ רלקנירפס   03.08.0420
  4/3" TPN, םגד תמגודכ ,סויסלצ תולעמ 121 ,89, 86, הלעפהה 'פמט  

   172.50 .ךרע הווש וא LARTNEC תרצות DL 'חי   
    
ריחנ ,EGAROTS 132-OLE TNEDNEP/THGIRPU גוסמ רלקנירפס   03.08.0430
  "K=4.11, 4/3" TPN, סויסלצ תולעמ 141 ,001, 47, הלעפהה 'פמט,  

    96.00 .ךרע הווש וא LARTNEC תרצות OLE-132 תמגודכ 'חי   
    
רומיג ,העוב ,TNEDNEP/THGIRPU LEVEL-ITLUM גוסמ רלקנירפס   03.08.0440
תולעמ ,39 ,86, הלעפהה 'פמט ,K=6.5 ,2/1" TPN 2/1" ריחנ ,זילפ    
הווש וא LARTNEC תרצות LEVELITLUM BG םגד תמגודכ ,סויסלצ    

    76.50 .ךרע 'חי   
    

   105.00 ESNOPSER KCIUQ ךא ,ל"נכ רלקנירפס 'חי  03.08.0450
    
,העוב ,LAITNEDISER TNEDNEP DESSECER גוסמ רלקנירפס   03.08.0460
'פמט K=3.4 ,2/1" TPN 61/7," ריחנ ,םורכ תטזור םע םורכ רומיג    
ןא LARTNEC תרצות RBG םגד תמגודכ ,סויסלצ תולעמ ,86 הלעפהה    

    87.00 .ךרע הווש 'חי   
    

    61.00 .הנבל הטזורו ןבל רומיג םע ךא ,ל"נכ רלקנירפס 'חי  03.08.0470
    

    21.00 .תכמנומ הרקתב העוקש 2/1" םירלקנירפסל םיקלח ינש זילפ הטזור 'חי  03.08.0480
    

    21.00 .תכמנומ הרקתב העוקש 2/1" רלקנירפסל החוטש זילפ הטזור 'חי  03.08.0490
    

    21.00 .םורכ ךא ,ל"נכ הטזור 'חי  03.08.0500
    
    

קובץ: מחירון כיבוי אש חדש   .../032 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

12/09/2019
דף מס':     032 9102 שא יוביכו יוליג זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    24.00 יולת/בצינ זתמ ןגמ 'חי  03.08.0510
    
לפינ ללוכ הרקתה חירא עצמאל ותמאתהו תכמנומ הרקתב זתמ תנקתה   03.08.0520
לכ :הרעה .זתמה ריחמ אלל ,םירזיבאו ימ 2.1 דע שימג רוניצ ךרוא    

   150.00 MF/LU. םירשואמ ויהי םירלקנירפסה 'חי   
    
ה י ב י כ ר מ  ל כ  ל ע  ת ר נ צ  - ש א  י ו ב י כ  ת כ ר ע מ  90.30 ק ר פ  ת ת     
    
01 לוידקס תרנצו A-MTSA-35 יאקירמא ןקת יפל היהת 04 לוידקס תרנצ    
.A-MTSA-597 יאקירמא ןקת יפל    
    
םייומס וא םייולג רפת ילב 04 לוידקס םיעובצ םירוחש הדלפ תורוניצ   03.09.0010

    81.00 .1" רטוקב םילתמו םיחפס ללוכ ,תוגרבהב םירבוחמ תכמנומ הרקתב רטמ   
    

    91.00 .1 2/1" רטוקב ךא ,ל"נכ תורוניצ רטמ  03.09.0020
    

   104.00 .2" רטוקב ךא ,ל"נכ תורוניצ רטמ  03.09.0030
    

   120.00 .םיחפס ללוכ אל 3" רטוקב ךא ,ל"נכ תורוניצ רטמ  03.09.0040
    

   150.00 .םיחפס ללוכ אל 4" רטוקב ךא ,ל"נכ תורוניצ רטמ  03.09.0050
    
הרקתב םייומס וא םייולג רפת ילב 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ   03.09.0060

   115.00 .2/1" רטוקב ,םילתמו םיחפס ללוכ ,תוגרבהב םירבוחמ תכמנומ רטמ   
    
םירוביח י"ע וא תוגרבהב םירבוחמ , 1 4/1" רטוקב ךא ,ל"נכ תורוניצ   03.09.0070

   132.00 PUKCIUQ גוסמ םיריהמ רטמ   
    

   141.00 .1 2/1" רטוקב ךא ,ל"נכ תורוניצ רטמ  03.09.0080
    

   159.00 .2" רטוקב ךא ,ל"נכ תורוניצ רטמ  03.09.0090
    

   183.00 .םיחפס ללוכ אל ,3" רטוקב ךא ,ל"נכ תורוניצ רטמ  03.09.0100
    

   214.00 .םיחפס ללוכ אל ,4" רטוקב ךא ,ל"נכ תורוניצ רטמ  03.09.0110
    
רוניצה תעיבצ רובע ןוולוגמ/רוחש 04 לוידקס הדלפ רוביצל ריחמ תפסות   03.09.0120
הדלפ ירגרגב יוקינ :ללוכ ,"תורבא" תמגוד P-CPA שא יוביכ תוכרעמל    
06 יבועב LAR-0003 םודא ןווגב רטסאילופ תקבאב יופיצ ,5.2AS תגרדל    

     5.00 .1" רוניצה רטוק ,ןורקימ רטמ   
    

     6.00 .1 4/1" רטוק ךא ,ל"נכ רטמ  03.09.0130
    

     6.00 .1 2/1" רטוק ךא ,ל"נכ רטמ  03.09.0140
    

     7.00 .2" רטוק ךא ,ל"נכ רטמ  03.09.0150
    

    13.00 .3" רטוק ךא ,ל"נכ רטמ  03.09.0160
    
    
    
    

קובץ: מחירון כיבוי אש חדש   .../033 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

12/09/2019
דף מס':     033 9102 שא יוביכו יוליג זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םייומס וא םייולג רפת םע 01 לוידקס םיעובצ םירוחש הדלפ תורוניצ   03.09.0170
, KCIUQ PU גוסמ םיריהמ םירבחמ ידי לע םירבוחמ תכמנומ הרקתב    

    80.00 .1 4/1" רטוקב םילתמו םיחפס ללוכ רטמ   
    

    91.00 .2" רטוקב ךא ,ל"נכ תורוניצ רטמ  03.09.0180
    

   104.00 .םיחפס ללוכ אל ,3" רטוקב ךא ,ל"נכ תורוניצ רטמ  03.09.0190
    

   114.00 .םיחפס ללוכ אל ,4" רטוקב ךא ,ל"נכ תורוניצ רטמ  03.09.0200
    

   128.00 .םיחפס ללוכ אל ,6" רטוקב ךא ,ל"נכ תורוניצ רטמ  03.09.0210
    
הרקתב םייומס וא םייולג רפת םע 01 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ   03.09.0220
ללוכ , KCIUQ PU גוסמ םיריהמ םירבחמ ידי לע םירבוחמ תכמנומ    

   103.00 .1 4/1" רטוקב םילתמו םיחפט רטמ   
    

   114.00 .2" רטוקב ךא ,ל"נכ תורוניצ רטמ  03.09.0230
    

   128.00 .םיחפס ללוכ אל ,3" רטוקב ךא ,ל"נכ תורוניצ רטמ  03.09.0240
    

   138.00 .םיחפס ללוכ אל ,4" רטוקב ךא ,ל"נכ תורוניצ רטמ  03.09.0250
    

   150.00 .םיחפס ללוכ אל ,6" רטוקב ךא ,ל"נכ תורוניצ רטמ  03.09.0260
    
רוניצה תעיבצ רובע ןוולוגמ/רוחש 04 לוידקס הדלפ רוניצל ריחמ תפסות   03.09.0270
הדלפ ירגרגב יוקינ :ללוכ ,"תורבא" תמגוד P-CPA שא יוביכ תוכרעמל    
06 יבועב LAR-0003 םודא ןווגב רטסאילופ תקבאב יופיצ ,5.2AS תגרדל    

     5.00 .4/1" רוניצה רטוק ,ןורקימ רטמ   
    

     6.00 .1 2/1" רטוקב ךא ,ל"נכ תורוניצ רטמ  03.09.0280
    

     6.00 .2" רטוקב ךא ,ל"נכ תורוניצ רטמ  03.09.0290
    

     7.00 .םיחפס ללוכ אל ,3" רטוקב ךא ,ל"נכ תורוניצ רטמ  03.09.0300
    

    11.00 .םיחפס ללוכ אל ,4" רטוקב ךא ,ל"נכ תורוניצ רטמ  03.09.0310
    

    16.00 .םיחפס ללוכ אל ,6" רטוקב ךא ,ל"נכ תורוניצ רטמ  03.09.0320
    
םירבחמ ,8" רטוקב ,23/5" ןפוד יבוע ,035 י"ת יפל םירוחש הדלפ תורניצ   03.09.0330

   206.00 םילתמ ללוכ PU KCIUQ םיריהמ םירבחמ ידי לע רטמ   
    
העיבצ רובע 23/5" ןפוד יבוע 8" רטוקב רוחש הדלפ רוניצל ריחמ תפסות   03.09.0340

    29.00 ."תורבא" תמגוד P-CPA שא יוביכ תוכרעמל רטמ   
    
PU גוסמ )ינכמ T ,רטוק ירבעמ ,תויופעתסה ,תויווז( תרנצ ירזיבא   03.09.0350

    68.00 .3" רטוקב תרנצ רובע ,לק רבחמ ללוכ אל KCIUQ 'חי   
    

    74.00 .4" רטוקב ךא ,ל"נכ םירזיבא 'חי  03.09.0360
    

   170.00 .6" רטוקב ךא ,ל"נכ םירזיבא 'חי  03.09.0370
    
    

קובץ: מחירון כיבוי אש חדש   .../034 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

12/09/2019
דף מס':     034 9102 שא יוביכו יוליג זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   425.00 .8" רטוקב ךא ,ל"נכ םירזיבא 'חי  03.09.0380
    

    47.00 .3" רטוקב PU KCIUQ לק רבחמ 'חי  03.09.0390
    

    58.00 .4" רטוקב ךא ,ל"נכ רבחמ 'חי  03.09.0400
    

   100.00 .6" רטוקב ךא ,ל"נכ רבחמ 'חי  03.09.0410
    

   147.00 .8" רטוקב ךא ,ל"נכ רבחמ 'חי  03.09.0420
    
את :ללוכה 3" רטוקב הבוטר םירלקנירפס תכרעמל MF/LU הקעזא זרב   03.09.0430
םינגוא ,םימ עונמ םע הקעזא ןומעפ ,2" זוקינ זרב ,םירטמונמ ינש ,םוליב    
תרצות תמגודכ תמלשומ הנקתהל םישורדה םיביכרמה ראשו    

 3,520.00 .ע"ש וא LARTNEC 'חי   
    

 4,224.00 .4" רטוקב ךא ,ל"נכ זרב 'חי  03.09.0440
    

 4,928.00 .6" רטוקב ךא ,ל"נכ זרב 'חי  03.09.0450
    

 6,336.00 .8" רטוקב ךא ,ל"נכ זרב 'חי  03.09.0460
    
זרב םע הנקתהל  )MF/LU )ERUSSERP HCTIWS ץחל קספמ   03.09.0470

   387.00 .ע"ש וא RETTOP תרצות A01SP םגד תמגודכ )היצפוא( הקעזא 'חי   
    
תרנצ לע ןקתומ )CDV MF/LU  )HCTIWS WOLF 42 המירז קספמ   03.09.0480

   387.00 .ע"ש וא RETTOP תרצות F-RSV םגד תמגודכ 3" רטוקב 'חי   
    

   387.00 .4" רטוקב ךא ,ל"נכ קספמ 'חי  03.09.0490
    

   422.00 .6" רטוקב ךא ,ל"נכ קספמ 'חי  03.09.0500
    

   493.00 .8" רטוקב ךא ,ל"נכ קספמ 'חי  03.09.0510
    
תרנצ לע ןקתומ )CDV MF/LU )HCTIWS WOLF 42 המירז קספמ   03.09.0520

   387.00 ע"ש וא RETTOP תרצות FS-RSV םגד תמגודכ 1-1 2/1" רטוקב 'חי   
    

   387.00 .2" רטוקב ךא ,ל"נכ קספמ 'חי  03.09.0530
    
םגד תמגודכ MF/LU םיעגמ ינש םע SO&Y רעש ףוגמל בצמ קספמ   03.09.0540

   387.00 .ע"ש וא RETTOP תרצות USYSO-1 'חי   
    
תמגודכ 1" רטוקב הגרבה ירוביח הנזורבמ MF/LU SO&Y רעש ףוגמ   03.09.0550

   466.00 .ע"ש וא OCBIN תרצות 'חי   
    

   528.00 .1 4/1" רטוקב ךא ,ל"נכ ףוגמ 'חי  03.09.0560
    

   642.00 .1 2/1" רטוקב ךא ,ל"נכ ףוגמ 'חי  03.09.0570
    

   783.00 .2" רטוקב ךא ,ל"נכ ףוגמ 'חי  03.09.0580
    
    
    
    

קובץ: מחירון כיבוי אש חדש   .../035 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

12/09/2019
דף מס':     035 9102 שא יוביכו יוליג זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תמגודכ 3" רטוקב ןגואמ הקיצי לזרבמ יושע MF/LU SO&Y רעש ףוגמ   03.09.0590
 1,078.00 .ע"ש וא YDENNEK תרצות 'חי   

    
 1,320.00 .4" רטוקב ךא ,ל"נכ ףוגמ 'חי  03.09.0600

    
 1,716.00 .6" רטוקב ךא ,ל"נכ ףוגמ 'חי  03.09.0610

    
 2,904.00 .8"רטוקב ךא ,ל"נכ ףוגמ 'חי  03.09.0620

    
תמגודכ 1" רטוקב בצמ קספמ םע הזנורבמ יושע LU/MF רפרפ ףוגמ   03.09.0630

 3,435.00 .ע"ש וא EEKUAWLIM תרצות 20CS-BB םגד 'חי   
    

   363.00 .1 4/1" רטוקב ךא ,ל"נכ ףוגמ 'חי  03.09.0640
    

   431.00 .1 2/1" רטוקב ךא ,ל"נכ ףוגמ 'חי  03.09.0650
    

   570.00 .2" רטוקב ךא ,ל"נכ ףוגמ 'חי  03.09.0660
    
םגד תמגודכ 3" רטוקב הקיצי לזרב יושע MF/LU רפרפ ףוגמ   03.09.0670

   771.00 .ע"ש וא LARTNEC תרצות )WG-VFB( 'חי   
    

   915.00 .4" רטוקב ךא ,ל"נכ ףוגמ 'חי  03.09.0680
    

 1,035.00 .6" רטוקב ךא ,ל"נכ ףוגמ 'חי  03.09.0690
    

 1,894.00 .8" רטוקב ךא ,ל"נכ ףוגמל 'חי  03.09.0700
    
"םואילא" תרצות תמגודכ 1" רטוקב MF/LU בצמ קספמ םע ירודכ ףוגמ   03.09.0710

   473.00 .ע"ש וא 'חי   
    

   518.00 .1 4/1" רטוקב ךא ,ל"נכ ףוגמ 'חי  03.09.0720
    

   622.00 .1 2/1" רטוקב ךא ,ל"נכ ףוגמ 'חי  03.09.0730
    

   774.00 .2" רטוקב ךא ,ל"נכ ףוגמ 'חי  03.09.0740
    
2/1" רטוקב ,טקש סופיט ,ץיפק רזחומ ,הזנורב יושע רזוח לא םותסש   03.09.0750

    54.00 .ע"ש וא LARTNEC תרצות EPYT-81F םגד תמגודכ 'חי   
    

   103.00 .1" רטוקב ךא ,ל"נכ םותסש 'חי  03.09.0760
    

   143.00 .1 4/1" רטוקב ךא ,ל"נכ םותסש 'חי  03.09.0770
    

   191.00 .1 2/1" רטוקב ךא ,ל"נכ םותסש 'חי  03.09.0780
    

   288.00 .2" רטוקב ךא ,ל"נכ םותסש 'חי  03.09.0790
    
3" רטוקב ,הקיצי לזרב יושע GNIWS MF/LU םגד רוזח לא םותסש   03.09.0800

   628.00 .ע"ש וא GNIKIV תרצות G-1 םגד תמגודכ 'חי   
    

   700.00 .4" רטוקב ךא ,ל"נכ םותסש 'חי  03.09.0810
    
    

קובץ: מחירון כיבוי אש חדש   .../036 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

 1,211.00 .6" רטוקב ךא ,ל"נכ םותסש 'חי  03.09.0820
    

 2,780.00 .8" רטוקב ךא ,ל"נכ םותסש 'חי  03.09.0830
    
91F םגד תמגודכ 2/1" רטוקב ,אלמ רבעמ ,הזנורב יושע ירודכ ףוגמ   03.09.0840

    51.00 .ע"ש וא LARTNEC תרצות 'חי   
    

    72.00 .1" רטוקב ךא ,ל"נכ ףוגמ 'חי  03.09.0850
    

   185.00 .1 2/1" ץרוטש רבחמ םע 1 2/1" רטוקב ךא ,ל"נכ ףוגמ 'חי  03.09.0860
    

   227.00 .2" ץרוטש רבחמ םע 2" רטוקב ךא ,ל"נכ ףוגמ 'חי  03.09.0870
    
1" רטוקב )NIARD na )TSET MF/LU תינולח םע זוקינו הקידב זרב   03.09.0880

   628.00 ע"ש וא FGA תרצות 0001 םגד תמגודכ 'חי   
    

   746.00 .1 2/1" רטוקב ךא ,ל"נכ זרב 'חי  03.09.0890
    

   845.00 .2" רטוקב ךא ,ל"נכ זרב 'חי  03.09.0900
    

   176.00 .יכרד תלת זרב תוברל ,רב 61-0 םוחת ,4" הלקס ןיר'צילג ץחל דמ 'חי  03.09.0910
    
תרצות תמגודכ קותינ זרב תוברל 4/1" רטוקב MF/LU ץחל קרופ   03.09.0920

   178.00 .ע"ש וא LLENNIRG 'חי   
    
ידמצמ ינש תוברל 4" ףקז לע 2X3" לופכ שאר םע MF/LU הקנסה רוביח   03.09.0930
תרצות A-69/59 םגד תמגודכ טלפמוק ,תרשרשו םיסכמ ,ץרוטש    

 1,584.00 ע"ש וא SRELKNIRPS CITAMOTUA 'חי   
    
059HD םגד תמגודכ MF/LU 3 רטוקב תרזוח םימ תמירז ענומ םותסש   03.09.0940

 5,474.00 .ע"ש וא SNIKLIW תרצות 'חי   
    

 6,272.00 .4" רטוקב ךא ,ל"נכ םותסש 'חי  03.09.0950
    

 8,870.00 .6" רטוקב ךא ,ל"נכ םותסש 'חי  03.09.0960
    

 2,376.00 .3" רטוקב לזרב תקיצימ םינבא תדוכלמ 'חי  03.09.0970
    

 2,464.00 .4" רטוקב לזרב תקיצימ םינבא תדוכלמ 'חי  03.09.0980
    

 3,080.00 .6" רטוקב לזרב תקיצימ םינבא תדוכלמ 'חי  03.09.0990
    

    58.00 .םייברזר םירלקנירפס 6-ל ןורא 'חי  03.09.1000
    

    68.00 .םירלקנירפס 21-ל ךא ,ל"נכ ןורא 'חי  03.09.1010
    

   135.00 .םירלקנירפס 42-ל ךא ,ל"נכ ןורא 'חי  03.09.1020
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ן ש ע ו  ם ו ח  ר ו ר ח ש  01.30 ק ר פ  ת ת     
    
רטוקב ע"ש וא TNEVEKOMS תרדסמ ןשע חופמ לש הנקתהו הקפסא   03.10.0010
ןשעה יוניפל תלוכי לעב ,םייתעשל סויסלצ תולעמ 004 דע דימע מ"מ 004    
הטלפ ללוכ .ד"לס 0041 , ס"כ 5.0 עונמ ש"קמ 0003 לש הקיפסב    
םיקלחה לכו המיאתמ הנגה תשרו תוילגר גוז וא ריקה לע הנקתהל    
ות לעב ןרציה תוארוה י"פע הקפסאו הבכרה ,תמלשומ הנקתהל םישורדה    
הנקתהו הקידב רושיא ללוכ ריחמה .תואבכה יתוריש רושיאו ילארשי ןקת    

 5,130.00 .תכרעמל קדוב סדנהמ וא ךמסומ יאלמשח לש 'חי   
    
תלוכי לעב ,םייתעשל סויזלצ תולעמ 004 דע דימע 005 רטוקב חופמ ל"נכ   03.10.0020

 6,300.00 .ד"לס 0041 ,ס"כ 5.0 עונמ, ש"קמ 000,6 לש הקיפסב ןשע יוניפל 'חי   
    
תלוכי לעב ,םייתעשל סויזלצ תולעמ 004 דע דימע 065 רטוקב חופמ ל"נכ   03.10.0030

 6,750.00 .ד"לס 0041 ,ס"כ 57.0 עונמ, ש"קמ 000,8 לש הקיפסב ןשע יוניפל 'חי   
    
תלוכי לעב ,םייתעשל סויזלצ תולעמ 004 דע דימע 036 רטוקב חופמ ל"נכ   03.10.0040

 7,335.00 .ד"לס 0041 ,ס"כ 5.1 עונמ, ש"קמ 000,01 לש הקיפסב ןשע יוניפל 'חי   
    
תלוכי לעב ,םייתעשל סויזלצ תולעמ 004 דע דימע 017 רטוקב חופמ ל"נכ   03.10.0050

 7,956.00 .ד"לס 0041 ,ס"כ 5.1 עונמ, ש"קמ 000,51 לש הקיפסב ןשע יוניפל 'חי   
    
תלוכי לעב ,םייתעשל סויזלצ תולעמ 004 דע דימע 008 רטוקב חופמ ל"נכ   03.10.0060

 9,453.00 .ד"לס 0041 ,ס"כ 3 עונמ, ש"קמ 000,02 לש הקיפסב ןשע יוניפל 'חי   
    
תלוכי לעב ,םייתעשל סויזלצ תולעמ 004 דע דימע 009 רטוקב חופמ ל"נכ   03.10.0070

10,764.00 .ד"לס 0041 ,ס"כ 4 עונמ, ש"קמ 000,03 לש הקיפסב ןשע יוניפל 'חי   
    
לעב ,םייתעשל סויזלצ תולעמ 004 דע דימע 0001 רטוקב חופמ ל"נכ   03.10.0080

14,040.00 .ד"לס 0041 ,ס"כ 5.7 עונמ, ש"קמ 000,05 לש הקיפסב ןשע יוניפל תלוכי 'חי   
    
לעב ,םייתעשל סויזלצ תולעמ 004 דע דימע 0211 רטוקב חופמ ל"נכ   03.10.0090
0041 ,ס"כ 5.21 עונמ, ש"קמ 000,06 לש הקיפסב ןשע יוניפל תלוכי    

18,270.00 .ד"לס 'חי   
    
לעב ,םייתעשל סויזלצ תולעמ 004 דע דימע 0521 רטוקב חופמ ל"נכ   03.10.0100

22,500.00 .ד"לס 0041 ,ס"כ 02 עונמ, ש"קמ 000,08 לש הקיפסב ןשע יוניפל תלוכי 'חי   
    
למשח חולל דע יזאפ תלת שא ןיסח לבכב ןשע רורחש תכרעמ טוויח   03.10.0110

    72.00 .תולעמ 004-ב דימע רטמ   
    
רוטרנג התנזה  יזאפ תלת שא ןיסח לבכב ןשע רורחש תכרעמ טוויח   03.10.0120

   220.00 .תולעמ 008-ב דימע רטמ   
    

   290.00 .מ"מ 52.1 רוחש חפ רטמל הלעת ר"מ  03.10.0130
    
תושורדה תודובעה לכו םייקל המאתה ללוכ אוהש גוס לכמ חופמ תנקתה   03.10.0140
ךמסומ יאלמשח לש הנקתהו הקידב רושיא ללוכ ריחמה . םלשומ עוציבל    

 2,160.00 ). תודחוימ תונקתה לש הרקמב, חקפמה רושיא י"פע ףיעס( תכרעמל 'חי   
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רושיאב ,לוטיב וא הפלחה לש הרקמב אוהש גוס לכמ םייק חופמ קוריפ   03.10.0150
   720.00 .חקפמ 'חי   

    
 4,050.00 .םיחופמ 2 דע םיחופמ תלעפהל חול תנקתהו הקפסא 'חי  03.10.0160

    
 1,530.00 .ס"כ 5.5 לעמ םיעונמל למשח חולב קר ענתמ תפסות 'חי  03.10.0170

    
וא היומס הנקתהב ףסונ חופמ לכל םיחופמ תלעפה חול תנקתהו הקפסא   03.10.0180

 1,944.00 'פמוק .םלשומ עוציבל םישורדה םירזיבא ללוכ היולג  
    
םאתומ היולג וא היומס הנקתהב קוחרמ הלעפה חול תנקתהו הקפסא   03.10.0190

 2,700.00 'פמוק .םלשומ עוציבל םישורדה םירזיבא ללוכ םיאבכ לנפל  
    
םגד טלוו 42 מ"מ 005 םומינמ הנכוב עונמ תכרעמ תנקתהו הקפסא   03.10.0200
  N005-2M בח הינמרג תרצות' GTS םידקפתמה םימייק תונולחל ע"וש וא  
תנקתה ללוכ ןולחל ר"מ 2 דע חטשב הפירש ןמזב ןשע רורחש יחתפב    
4 לע תדקפמה ןשע רורחש תזכר ללוכ תונולחה רוביחל תינכמ תכרעמ    
ללוכ NID 3/23281 ןקת יפ תועש 27  יוביג תוללוסו ןעטמ םע םיעונמ    
לכו שא יוביכ תושירד י"פע טוויח ללוכ ןשע תונולח תחיתפל חוויד סיטרכ    

 8,000.00 .םלשומ עוציבל תושורדה תודובעה 'חי   
    
תושורדה תודובעה לכו טוויח ללוכ ףסונ הנכוב עונמ לכ רובע ל"נל תפסות   03.10.0210

 1,200.00 'פמוק .םלשומ עוציבל  
    
םגד טלוו 42 מ"מ 005 םומינימ תרשרש עונמ תכרעמ תנקתהו הקפסא   03.10.0220
  N005-ML בח הינמרג תרצות' GTS םימייק תונולחל ע"וש וא  
ןולחל ר"מ 2 דע חטשב הפירש ןמזב ןשע רורחש יחתפכ םידיקפתמה    
ןשע רורחש תזכר ללוכ תונולחה רוביחל תינכמ תכרעמ תנקתה ללוכ    
NID ןקת יפ תועש 27 יוביג תוללוסו ןעטמ םע םיעונמ 4 לע תדקפמה    
תושירד י"פע טוויח ללוכ ןשע תונולח תחיתפל חוויד סיטרכ ללוכ  3/23281    

 7,500.00 .םלשומ עוציבל תושורדה תודובעה לכו שא יוביכ 'חי   
    
תודובעה לכו טוויח ללוכ ףסונ תרשרש עונמ לכ רובע ל"נל תפסות   03.10.0230

 1,200.00 'פמוק .םלשומ עוציבל תושורדה  
    
ןשע רורחש תזכר רובע 0320.11.20+ 0220.11.20: יפיעסל תפסות   03.10.0240
3/23281 ןקת יפ תועש 27 יוביג תוללוסו ןעטמ םע םיעונמ 6 לע תדקפמה    
  NID יוביכ תושירד י"פע טוויח ללוכ ןשע תונולח תחיתפל חוויד סיטרכ ללוכ  

   720.00 'פמוק .םלשומ עוציבל תושורדה תודובעה לכו שא  
    
ןשע רורחש תזכר רובע 0320.01.30+ 0220.01.30:םיפיעסל תפסות   03.10.0250
ןקת יפ תועש 27 יוביג תוללוסו ןעטמ םע םיעונמ 01 לע תדקפמה    
  3/23281 NID י"פע טוויח ללוכ ןשע תונולח תחיתפל חוויד סיטרכ ללוכ  

 2,520.00 'פמוק .םלשומ עוציבל תושורדה תודובעה לכו שא יוביכ תושירד  
    
ןשע רורחש תזכר רובע 0320.01.30+ 0220.01.30:םיפיעסל תפסות   03.10.0260
ןקת יפ תועש 27 יוביג תוללוסו ןעטמ םע םיעונמ 61 לע תדקפמה    
  3/23281 NID י"פע טוויח ללוכ ןשע תונולח תחיתפל חוויד סיטרכ ללוכ  

 4,176.00 'פמוק .םלשומ עוציבל תושורדה תודובעה לכו שא יוביכ תושירד  
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ןשע רורחש תזכר רובע 0320.01.30+ 0220.01.30:םיפיעסל תפסות   03.10.0270
ןקת יפ תועש 27 יוביג תוללוסו ןעטמ םע םיעונמ 42 לע תדקפמה    
  3/23281 NID י"פע טוויח ללוכ ןשע תונולח תחיתפל חוויד סיטרכ ללוכ  

 7,200.00 'פמוק .םלשומ עוציבל תושורדה תודובעה לכו שא יוביכ תושירד  
    
,םיחופמ תלעפה ,שא יפדמ תלעפה רובע טלוו 42 חתמב חוקיפ רסממ   03.10.0280

   180.00 'פמוק .'מפוק 'וכו תונולח תריגס  
    

 1,080.00 .למשח חולב הנגה ללוכ םיחופמ חול רובע הנזה 'חי  03.10.0290
    

   432.00 .םיחופמה לש תינדי הלעפה רובע קספמ תנקתהו הקפסה 'חי  03.10.0300
    

 1,800.00 .ינוציח ןולחל חופמ רובע םאתמ 'חי  03.10.0310
    

 3,000.00 .ןשע חופמל רזוח לא סירת תנקתהו הקפסא 'חי  03.10.0320
    
תורבחתה תלוכי ללוכ םיחופמה רובע דוקיפ למשח חול תנקתהו הקפסה   03.10.0330

 2,880.00 .ןשע יוליג תזכרל 'חי   
    

   576.00 'פמוק .היצקדניא תוירונ םע םיעגמ 6 ןשע רורחש תכרעמל דוקיפ ןצחל 03.10.0340
    

 1,800.00 .ןשע יחופמל קוחרמ הלעפה חול תנקתהו הקפסא 'חי  03.10.0350
    

   576.00 .טוויחו קספמ תוברל רורוואל 4" הטנוו תנקתהו הקפסא 'חי  03.10.0360
    

   720.00 .טוויחו קספמ תוברל רורוואל 6" הטנוו תנקתהו הקפסא 'חי  03.10.0370
    

 1,008.00 .טוויחו קספמ תוברל רורוואל 8" הטנוו תנקתהו הקפסא 'חי  03.10.0380
    

 1,296.00 .טוויחו קספמ תוברל רורוואל 21" הטנוו תנקתהו הקפסא 'חי  03.10.0390
    
ןעגמ ללוכ למשח חולב ןקתומה )הטנוו( רורוויא חופמ לש שא ןמזב קתנמ   03.10.0400

   288.00 'פמוק 'פמוק שא יוליג תזכרל רוביח םע רסממו  
    

   360.00 'פמוק ןשע רורחש תכרעמל ליגר דוקיפ ןצחל 03.10.0410
    
03 דע יבועב םיקולב ריק וא/ןוטב ריקב ןשעו םוח רורחשל חתפ תחיתפ   03.10.0420
ןוולוגמ העובק לזרב תפרפר תנקתהו הקפסא ,הריבש וא רוסינ ללוכ מ"ס    
יפל היהי חתפה לדוג .המיסח וא הריגס תורשפא אלל עובק חתפ , עובצו    
ךתחה חטשמ %8 היהי תוגרדמ ירדחבו םלוא וא רדחה חטש %2    
02-מ לדגי אלש קחרמב ןקתוי ןשעו םוח רורחש חתפש דפקוי .יקפואה    
,חיט ינוקית ( תושורדה תודובעה לכ ללוכ ריחמה .הרקתהמ מ"ס    
סדנהמ רושיא ללוכ .ףיעסה לש םלשומ עוציבל )'וכו םיפילג,עבצ ,תומלשה    

 2,520.00 .םיאשונ תוריקב חתפה תחיתפל רוטקורטסנוק ר"מ   
    
, EF(09E-XHXHN-081( ר"ממ 5*6 ילמינימ ךתחב ,שימג ,שא ןיסח לבכ   03.10.0430
םייוביכה תוזכרל תישארה תזכרה ןיב תוקד 09 ךשמל תולעמ 008 דימע    
.)דרפינב ודדמיי הצק ירזיבא( הצקה תדוקנל רוביחה תוברל,תוימוקמה    

    68.00 .טרופמכ היומס וא הפושח ,היולג הנקתהב היהת הדוקנה רטמ   
    
    
    
    

קובץ: מחירון כיבוי אש חדש   .../040 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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תרצות ADOR xinohP תמגודכ ןשע רורחשל ןולח לש הנקתהו הקפסא   03.10.0440
לש הריהמ החיתפ תלוכי לעב מ"ס 001X071 לש לדוגב ע"ש וא הינמרג    
תא חותפל םילגוסמה דחא לכ 1A 42V םיילמשח םיעונמ .תוינש 06 דע    
.תירוכסיא גג לע הנקתהל 'גנלפ ללוכ .םישק ריוא גזמ יאנתב ןולחה    

18,000.00 .ןרציה תוארוה י"פע הקפסהו הבכרה 'חי   
    
תרצות ADOR xinohP תמגודכ ןשע רורחשל ןולח לש הנקתהו הקפסא   03.10.0450
לש הריהמ החיתפ תלוכי לעב מ"ס 031X091 לש לדוגב ע"ש וא הינמרג    
תא חותפל םילגוסמה דחא לכ 1A 42V םיילמשח םיעונמ .תוינש 06 דע    
.תירוכסיא גג לע הנקתהל 'גנלפ ללוכ .םישק ריוא גזמ יאנתב ןולחה    

19,800.00 .ןרציה תוארוה י"פע הקפסהו הבכרה 'חי   
    
תרצות ADOR xinohP תמגודכ ןשע רורחשל ןולח לש הנקתהו הקפסא   03.10.0460
לש הריהמ החיתפ תלוכי לעב מ"ס 051X012 לש לדוגב ע"ש וא הינמרג    
תא חותפל םילגוסמה דחא לכ 1A 42V םיילמשח םיעונמ .תוינש 06 דע    
.תירוכסיא גג לע הנקתהל 'גנלפ ללוכ .םישק ריוא גזמ יאנתב ןולחה    

22,500.00 .ןרציה תוארוה י"פע הקפסהו הבכרה 'חי   
    
תרצות ADOR xinohP תמגודכ ןשע רורחשל ןולח לש הנקתהו הקפסא   03.10.0470
לש הריהמ החיתפ תלוכי לעב מ"ס 071X032 לש לדוגב ע"ש וא הינמרג    
תא חותפל םילגוסמה דחא לכ 1A 42V םיילמשח םיעונמ .תוינש 06 דע    
.תירוכסיא גג לע הנקתהל 'גנלפ ללוכ .םישק ריוא גזמ יאנתב ןולחה    

23,400.00 .ןרציה תוארוה י"פע הקפסהו הבכרה 'חי   
    
תרצות ADOR xinohP תמגודכ ןשע רורחשל ןולח לש הנקתהו הקפסא   03.10.0480
לש הריהמ החיתפ תלוכי לעב מ"ס 071X072 לש לדוגב ע"ש וא הינמרג    
תא חותפל םילגוסמה דחא לכ 1A 42V םיילמשח םיעונמ .תוינש 06 דע    
.תירוכסיא גג לע הנקתהל 'גנלפ ללוכ .םישק ריוא גזמ יאנתב ןולחה    

25,200.00 .ןרציה תוארוה י"פע הקפסהו הבכרה 'חי   
    
03.10.0490 ןקתל תרשואמ ןשע תוכרעמב הטילשל םיאבכ לנפ תנקתהו הקפסא  
  LKUU - 2 תוחיטבה ץעוי  תשירד י"פע ,ןשע ירוזאל הקולח ללוכ תולעפה  
יבצמ 3 לולכיש הלעפה ררוב ללוכ A29-APFN ןקתב ראותמל םאתהב    
תקידב ,קספמ ,הלועפ חתמל יוויח תוירונ , FFO/NO/OTUA הדובע    
לכו הדובע יבצמ תריחבל ישאר קספמו תולקת תגוצת ,םמזמז , תוירונ    

16,500.00 'פמוק .'פמוק תכרעמה תוניקתל תושורדה תודובע  
    
03.10.0500 ןקתל תרשואמ ןשע תוכרעמב הטילשל םיאבכ לנפ תנקתהו הקפסא  
  LKUU -4 תוחיטבה ץעוי  תשירד י"פע ,ןשע ירוזאל הקולח ללוכ תולעפה  
יבצמ 3 לולכיש הלעפה ררוב ללוכ A29-APFN ןקתב ראותמל םאתהב    
תקידב ,קספמ ,הלועפ חתמל יוויח תוירונ , FFO/NO/OTUA הדובע    
לכו הדובע יבצמ תריחבל ישאר קספמו תולקת תגוצת ,םמזמז , תוירונ    

23,250.00 'פמוק .'פמוק תכרעמה תוניקתל תושורדה תודובע  
    
03.10.0510 ןקתל תרשואמ ןשע תוכרעמב הטילשל םיאבכ לנפ תנקתהו הקפסא  
  LKUU -7 תוחיטבה ץעוי  תשירד י"פע ,ןשע ירוזאל הקולח ללוכ תולעפה  
יבצמ 3 לולכיש הלעפה ררוב ללוכ A29-APFN ןקתב ראותמל םאתהב    
תקידב ,קספמ ,הלועפ חתמל יוויח תוירונ , FFO/NO/OTUA הדובע    
לכו הדובע יבצמ תריחבל ישאר קספמו תולקת תגוצת ,םמזמז , תוירונ    

36,000.00 'פמוק .'פמוק תכרעמה תוניקתל תושורדה תודובע  
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03.10.0520 ןקתל תרשואמ ןשע תוכרעמב הטילשל םיאבכ לנפ תנקתהו הקפסא  
  LKUU -01 תוחיטבה ץעוי  תשירד י"פע ,ןשע ירוזאל הקולח ללוכ תולעפה  
יבצמ 3 לולכיש הלעפה ררוב ללוכ A29-APFN ןקתב ראותמל םאתהב    
תקידב ,קספמ ,הלועפ חתמל יוויח תוירונ , FFO/NO/OTUA הדובע    
לכו הדובע יבצמ תריחבל ישאר קספמו תולקת תגוצת ,םמזמז , תוירונ    

40,500.00 'פמוק .'פמוק תכרעמה תוניקתל תושורדה תודובע  
    
03.10.0530 ןקתל תרשואמ ןשע תוכרעמב הטילשל םיאבכ לנפ תנקתהו הקפסא  
  LKUU -61 תוחיטבה ץעוי  תשירד י"פע ,ןשע ירוזאל הקולח ללוכ תולעפה  
יבצמ 3 לולכיש הלעפה ררוב ללוכ A29-APFN ןקתב ראותמל םאתהב    
תקידב ,קספמ ,הלועפ חתמל יוויח תוירונ , FFO/NO/OTUA הדובע    
לכו הדובע יבצמ תריחבל ישאר קספמו תולקת תגוצת ,םמזמז , תוירונ    

64,500.00 'פמוק .'פמוק תכרעמה תוניקתל תושורדה תודובע  
    
ט ו ו י ח ו  ת ר נ צ  11.30 ק ר פ  ת ת     
    
עוציבמ קלח םניא רשא טוויחו תרנצ רובע םניה ,הז קרפ תתב םיפיעסה    
.הנבמה םוחתב תונושה תוכרעמה תודוקנ    
    
רובע םומינימ מ"מ 2*8.0 תוגוזב םודא ינקת לבכ תנקתהו הקפסא   03.11.0010

     6.00 .שומישל ןכומ - טוויחו ןשע יוליג תכרעמ רטמ   
    

     6.00 .ץוח יאנתל הנקתה רובע YYN ל"נה לבכל תפסות רטמ  03.11.0020
    
רובע םומינימ מ"מ 2*2*8.0 תוגוזב םודא ינקת לבכ תנקתהו הקפסא   03.11.0030

    12.00 .שומישל ןכומ - טוויחו ןשע יוליג תכרעמ רטמ   
    

    18.00 .ץוח יאנתל הנקתה רובע YYN ל"נה לבכל תפסות רטמ  03.11.0040
    
רובע םומינימ מ"מ 6*2*8.0 תוגוזב םודא ינקת לבכ תנקתהו הקפסא   03.11.0050

    18.00 .שומישל ןכומ - טוויחו ןשע יוליג תכרעמ רטמ   
    

    23.00 .ץוח יאנתל הנקתה רובע YYN ל"נה לבכל תפסות רטמ  03.11.0060
    
רובע םומינימ מ"מ 01*2*8.0 תוגוזב םודא ינקת לבכ תנקתהו הקפסא   03.11.0070

    24.00 .שומישל ןכומ - טוויחו ןשע יוליג תכרעמ רטמ   
    

    31.00 .ץוח יאנתל הנקתה רובע YYN ל"נה לבכל תפסות רטמ  03.11.0080
    

    11.00 .שומישל ןכומ מ"מ 6 רטוקב ןוולוגמ הדלפ לבכ הנקתהו הקפסא רטמ  03.11.0090
    
םינגוע 2 + םיקבח 4 :ללוכה הדלפ לבכל ןחתומ טס תנקתהו הקפסא   03.11.0100

   150.00 .שומישל ןכומ ןחתומ + לבכ יקדהמ + ריקל רטמ   
    

    11.00 .5*2*4.0 "קזב"תושירדל םאתהב תרושקת לבכ תנקתהו הקפסא רטמ  03.11.0110
    

     6.00 .ר"ממ 5.0*61 ימינפ דוקיפ לבכ תנקתהו הקפסא רטמ  03.11.0120
    

     5.00 .ר"ממ 5.0*21 ימינפ דוקיפ לבכ תנקתהו הקפסא רטמ  03.11.0130
    

     4.00 .ר"ממ 5.0*8 ימינפ דוקיפ לבכ תנקתהו הקפסא רטמ  03.11.0140
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     3.00 .ר"ממ 5.0*6 ימינפ דוקיפ לבכ תנקתהו הקפסא רטמ  03.11.0150
    

     3.00 .ר"ממ 8.0*2 ימינפ דוקיפ לבכ תנקתהו הקפסא רטמ  03.11.0160
    

     2.50 .ר"ממ 5.0*4 ימינפ דוקיפ לבכ תנקתהו הקפסא רטמ  03.11.0170
    

    25.00 .4*5.2 ךתח E-09 םגדמ שא ןיסח לבכ תנקתהו הקפסא רטמ  03.11.0180
    

    28.00 .7*5.1ךתח E-09 םגדמ שא ןיסח לבכ תנקתהו הקפסא רטמ  03.11.0190
    

    80.00 .5*61ךתח E-09 םגדמ שא ןיסח לבכ תנקתהו הקפסא רטמ  03.11.0200
    
לכ ללוכ הלעתב וא/ו תרנצב ר"ממ YYN 5.1*3 לבכ תנקתהו הקפסא   03.11.0210

    16.00 .טלפמוק ,יאוות לכבו למשח חולל דעו תזכרהמ שורדה רטמ   
    
לכ ללוכ הלעתב וא/ו תרנצב ר"ממ YYN 5.2*3 לבכ תנקתהו הקפסא   03.11.0220

    18.00 .טלפמוק ,יאוות לכבו למשח חולל דעו תזכרהמ שורדה רטמ   
    
רטוקב לבכ/רוניצ רבעמ רובע מ"0 02 דע יבועב ןוטב הרקת/ריקב חודיק   03.11.0230

    80.00 .םלשומ עוציבל תושורדה תודובעה לכו עבצו חיט ינוקית ללש ומוטיאו 1"דע 'חי   
    
.א"גה תויחנה י"פע ומוטיאו 2" דע רטוקב רוניצ רובע טלקמ ריקב חודיק   03.11.0240
לש רשואמ טרפל םאתהב הנגה לוורש תנקתהב הנתומ ףיעסה רושיא(    

   200.00 .)ףרועה דוקיפ 'חי   
    
.א"גה תויחנה י"פע ומוטיאו 4" דע רטוקב רוניצ רובע טלקמ ריקב חודיק   03.11.0250
לש רשואמ טרפל םאתהב הנגה לוורש תנקתהב הנתומ ףיעסה רושיא(    

   300.00 )ףרועה דוקיפ 'חי   
    
רוביצל הנגה רובע עובצו ןוולוגמ תכתמ רוניצ וא/והלעת תבכרהו הקפסא   03.11.0260

    40.00 .4"דע רטמ   
    
רטמ 5.3 - כ יללכ הבוגב עובצו ןוולוגמ רוניצב 2" הלוזנוק תנקתהו הקפסא   03.11.0270

   150.00 .החיתמ לבכ םע רוניצב הנבמל הסינכו שרדנכ הקחרה תוילגר םע 'חי   
    
רטמ 6 - כ יללכ הבוגב עובצו ןוולוגמ רוניצב 2" הלוזנוק תנקתהו הקפסא   03.11.0280

   230.00 .החיתמ לבכ םע רוניצב הנבמל הסינכו שרדנכ הקחרה תוילגר םע 'חי   
    
,ןוטבמ דוסי + הריפח :תוברל ,רטמ 6-כ ךרואב 4" עובצ תכתמ דומע   03.11.0290

   650.00 .שומישל ןכומ טלפמוק הנקתהו הקפסא 'חי   
    
ירזיבא לכו םינוקיזא ,הסכמ ,מ"מ C.V.P 51X51 תלעת תנקתהו הקפסא   03.11.0300

    12.00 .רזעה רטמ   
    
ירזיבא לכו םינוקיזא ,הסכמ מ"מ C.V.P 03X51 תלעת תנקתהו הקפסא   03.11.0310

    15.00 .רזעה רטמ   
    
ירזיבא לכו םינוקיזא ,הסכמ מ"מ C.V.P 24X03 תלעת תנקתהו הקפסא   03.11.0320

    19.00 .רזעה רטמ   
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ירזיבא לכו םינוקיזא ,הסכמ מ"מ C.V.P 06X04 תלעת תנקתהו הקפסא   03.11.0330
    23.00 .רזעה רטמ   

    
+ םירוביח תואספוק :תוברל ,מ"מ 61 ןורירמ רוניצ תנקתהו הקפסא   03.11.0340

    12.00 .םישורדה רזעה ירזיבא + הכישמ טוח + תותשק רטמ   
    
תולשב הרקתל קוזיחו וילאמ הבכ מ"מ 61 ףכירמ רוניצ תנקתהו הקפסא   03.11.0350

    16.00 .הנימזמה תושרה תארוה יפ לע רחא יעצמא לכבו רטמ   
    
תולשב הרקתל קוזיחו וילאמ הבכ מ"מ 32 ףכירמ רוניצ תנקתהו הקפסא   03.11.0360

    18.00 .הנימזמה תושרה תארוה יפ לע רחא יעצמא לכבו רטמ   
    
ריחמב ללוכ םילוקמרל לבכ ,8.0*2 ר"ממ פורד םותכ/קורי םילוקמר לבכ   03.11.0370

     8.00 .עוציבה ינפל חקפמה רושיא י"פע עצובי הדוקנ רטמ   
    
ת י מ ו י ב  ת ו ד ו ב ע ו  ת ו נ ו ש  21.30 ק ר פ  ת ת     
    
תלדל המאתה ללוכ תיטרדנטס תיפנכ דח הלהב תידי תנקתהו הקפסא   03.12.0010

 2,800.00 .תמייק 'חי   
    
מ"ס 08/02 וא 04/04 תודימב רהוצ רובע שא תניסח הדלפ תלדל תפסות   03.12.0020

 1,800.00 . 'חי   
    
םאתהב 012/09 תודימב ,1212 ןקת יפל שא תלד תנקתהו הקפסא   03.12.0030
,רונתב העיבצ וא CVP יופיצ ללוכ ילארשי ןקתו תואבכה יתוריש תושירדל    

 4,600.00 .ינקת רדניליצ לוענמו תכתמ תוידי ,ןמש ריזחמ ,ףוקשמ תוברל 'חי   
    

 5,600.00 .מ"ס 012/011 תודימב ךא ,ל"נכ 'חי  03.12.0040
    
תקזחא רובע שא תדרפה תותלדל םייטנגמ םיקיזחמ תנקתהו הקפסא   03.12.0050
,םיאתמ קפס ללוכ ,שרדי רשאכ רורחשו רוגס בצמב כ"דב תותלדה    
הלעפהל תושורדה תודובעה לכו םיאתמ לילסב חתמ םע דוקיפ רסממ    

   900.00 'פמוק .םלשומ עוציבו  
    
ללוכ ,טולימ תותלד רורחש רובע )קורי ןצחל( טלוו 42 חתמב דוקיפ רסממ   03.12.0060

   340.00 .המוקל בורק תרושקת זגרא דע טוויח ללוכ ,המוטא הספוק 'חי   
    

   144.00 .םייק בצמל המאתהב תלדל לובג עגמ 'חי  03.12.0070
    

   344.00 .שא תלדל ןמש ריזחמ הנקתהו הקפסא 'חי  03.12.0080
    

 1,200.00 'פמוק .םייק קוריפ ללוכ ,העיבצו הנקתה רוביח ללוכ תלדל ףוקשמ תריצי 03.12.0090
    
אלל ריהמ טולימ ךרוצל רפרפ רדניליצב םייק רדניליצ לוענמ תפלחה   03.12.0100
לש תמלשומ הדובעל שורדה לכו םייק לוענמ קוריפ תוברל םילושכמ    

    90.00 .ףיעסה 'חי   
    

   400.00 .)דבלב םייק תפלחה( יטרדנטס יטנגמ תלד קיזחמ הנקתהו הקפסא 'חי  03.12.0110
    
    
    
    

קובץ: מחירון כיבוי אש חדש   .../044 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

12/09/2019
דף מס':     044 9102 שא יוביכו יוליג זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ינשב(ימורק וד מ"ס 52.1 יבועב שא דימע דורו סבג תוחולמ תוציחמ   03.12.0120
חפמ םיבצינו ןותחתו ןוילע לולסמ םע ,'ממ 57 לש ללוכ בחורב )םידדצ    
ריחמה .)שא תודרפהל( העיבצל ןכומ ,םלשומ רמג דע לכה ,ןבלוגמ הדלפ    

   224.00 .ינקת דודיב ללוכ ר"מ   
    

    72.00 .)יוניב ,היצלטסניא ,יוליגו יוביכ תוכרעמ ,למשח( י'גרב יעוצקמ לעופ תדובע ע"ש  03.12.0130
    

    64.00 .י'גרב טושפ לעופ תדובע ע"ש  03.12.0140
    

   400.00 .תורוניצ תחנהו ךותירל )םייעוצקמ םידבוע ינש תוחפל( תווצ תדובע ע"ש  03.12.0150
    
יוביכ ,ןשע יוליג ,הקעזא( תכרעמ לש גוס לכל םוי ףירעת יפל תורש תאירק   03.12.0160

   240.00 'פמוק .)ב"ויכו  
    

   530.00 'פמוק .הליל ףירעת יפל ךא ל"נכ תורש תאירק 03.12.0170
    

   820.00 'פמוק .םיגחו תותבש ףירעת יפל ךא ל"נכ תורש תאירק 03.12.0180
    
תוברל ,תוחיטב וא/ו למשח וא/ו ןינב סדנהמ לש הדובע תעש רובע םולשת   03.12.0190

   380.00 .עוציב ינפל חקפמ רושיאב )שמש תוקתעה ללוכ אל( תוינכות תנכה רובעב ע"ש   
    
ךרוצל ענוממ ילוארדיה/ינוציח/ימינפ עובק/דיינ םוגיפ לש הבכרהו הקפסא   03.12.0200
05.3 לע הלוע הרקתה סלפמ רשאכ תורקיתב תודובעה גוס לכ עוציב    
יפל 'פמוק םולשתה .רטמ 05.5 לע הלוע וניאו הפצרה סלפמ לעמ רטמ    

 1,440.00 . שארמ חקפמה רושיא י"פע יוניפו הלבוח ללוכ םוי ע"י   
    

   368.00 .ףסונ םוי לכ רובע ל"נל תפסות 'חי  03.12.0210
    
ךרוצל ענוממ ילוארדיה/ינוציח/ימינפ עובק/דיינ םוגיפ לש הבכרהו הקפסא   03.12.0220
05.5 לע הלוע הרקתה סלפמ רשאכ תורקיתב תודובעה יגוס לכ עוציב    
י"פע יוניפו הלבוה ללוכ םוי יפל 'פמוק םולשתה .הפצרה סלפמ לעמ רטמ    

 1,600.00 .שארמ חקפמה רושיא ע"י   
    

   384.00 .ףסונ םוי לכ רובע ל"נל תפסות 'חי  03.12.0230
    
( X 02 01 דע תודימב רוא טלופ )ספדומ וא טורח ( C.V.P-מ טלש   03.12.0240

    16.00 .)ףרועה דוקיפ ןקת יפ לע הנקתהו הקפסא 'חי   
    
( X 03 02 דע תודימב רוא טלופ )ספדומ וא טורח ( C.V.P-מ טלש   03.12.0250

    32.00 .)ףרועה דוקיפ ןקת יפ לע הנקתהו הקפסא 'חי   
    
( X 04 02 דע תודימב רוא טלופ )ספדומ וא טורח ( C.V.P-מ טלש   03.12.0260

    51.00 .)ףרועה דוקיפ ןקת יפ לע הנקתהו הקפסא 'חי   
    
( X 06 04 דע תודימב רוא טלופ )ספדומ וא טורח ( C.V.P-מ טלש   03.12.0270

   102.00 .)ףרועה דוקיפ ןקת יפ לע הנקתהו הקפסא 'חי   
    
ןימזמה תויחנה י"פע ןקתומו למשחל רבוחמ 'לעפוה' יוביכ )ראומ( טלש   03.12.0280

   256.00 'פמוק .חקפמהו  
    
    
    
    

קובץ: מחירון כיבוי אש חדש   .../045 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

12/09/2019
דף מס':     045 9102 שא יוביכו יוליג זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

חפה עבצ ,מ"מ 4.0 חפ יושע מ"ס 06*021 לדוגב טלש תנקתהו הקפסא   03.12.0290
וא ץע תרגסמ ללוכ .מ"ס 63 תויתוא לדוג ,ןימזמה תשירד י"פע בותיכהו    
וא תושרה תשירד י"פע הילתל הנכה םע טלשה לש ירוחא דצב םוינימולא    

   320.00 'פמוק .ןימזמה  
    
חפה עבצ ,מ"מ 4.0 חפ יושע מ"ס 06*051 לדוגב טלש תנקתהו הקפסא   03.12.0300
וא ץע תרגסמ ללוכ .מ"ס 63 תויתוא לדוג ,ןימזמה תשירד י"פע בותיכהו    
וא תושרה תשירד י"פע הילתל הנכה םע טלשה לש ירוחא דצב םוינימולא    

   384.00 'פמוק .ןימזמה  
    
חפה עבצ ,מ"מ 4.0 חפ יושע מ"ס 04*06 לדוגב טלש תנקתהו הקפסא   03.12.0310
וא ץע תרגסמ ללוכ .מ"ס 63 תויתוא לדוג ,ןימזמה תשירד י"פע בותיכהו    
וא תושרה תשירד י"פע הילתל הנכה םע טלשה לש ירוחא דצב םוינימולא    

   160.00 'פמוק .ןימזמה  
    
חפה עבצ ,מ"מ 4.0 חפ יושע מ"ס 04*03 לדוגב טלש תנקתהו הקפסא   03.12.0320
וא ץע תרגסמ ללוכ .מ"ס 63 תויתוא לדוג ,ןימזמה תשירד י"פע בותיכהו    
וא תושרה תשירד י"פע הילתל הנכה םע טלשה לש ירוחא דצב םוינימולא    

   120.00 'פמוק .ןימזמה  
    
וא תושרה תשירד י"פע בותיכהו םיינועבצ רוא יריזחמ יוהיז תויפוג הקפסא   03.12.0330

    48.00 .ןימזמה 'חי   
    
תכמסומו תרשואמ הדבעמ י"ע )תוקיפסו םיצחל( םימ תשר ןויפא תקידב   03.12.0340

 1,200.00 'פמוק .דבלב  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: מחירון כיבוי אש חדש   .../046 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

12/09/2019
דף מס':     046 9102 שא יוביכו יוליג זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ת ו כ ר ד ה  40 ק ר פ     
    
ך ו נ י ח  ת ו ד ס ו מ  י ת ו ו צ  ת כ ר ד ה  10.40 ק ר פ  ת ת     
    
.רוביצו ךוניח תודסומב תווצ ישנא וא/ו תושרה יגיצנל תישיא תיתנש הכרדה   04.01.0010
וא יכוניחה דסומב יוליגהו יוביכה תוכרעמ יביכרמ לכ תא תללוכ הכרדהה     

   120.00 'פמוק .רוביצה הנבמ  
    
תוגהנתהו שא יוליגו יוביכ דויצ תוכרעמ רבדב תזכורמ תיתנש הכרדה   04.01.0020
'וכו םיפטמ ,םירזיבא דויצ תמגדהו הגצה ללוכ הכרדהה .םוריח ןמזב    
תושרה יגיצנ תופתתשהב תוזכורמ תוכרדהל סייחתמ הז ףיעס .עוציבל    
םעטמ בתכב הנמזה/השירד לבקל שי הכרדהה עוציב ךרוצל .אשונב    

 1,000.00 'פמוק .עוציבה ינפל בתכב תושרה גיצנ וא/ו חקפמה רושיאב הז ףיעס .תושרה  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: מחירון כיבוי אש חדש 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


