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

12/09/2019 םיריחמה תיירפס
דף מס':     001 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ     
    
ת ו נ ו ש ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת     
    
ליתמ" וא "פא-דנואר" וא "X רבייה" רמוחב םיחטש תרבדהו סוסיר   01.01.0010

     5.00 .רב יבשעו היחמצ ישרוש תליטקל "דימורב ר"מ   
    

     7.00 .היחמצ תרסהו חטש יוקינ ר"מ  01.01.0020
    
תודובעב דדמי אל(  מ"ס 02 :ל דע  יולימ וא/ו הריפחב חטש ףושיחו רושי   01.01.0030

     5.00 )יולימ וא/ו הריפח ר"מ   
    
תודובעב דדמי אל(  מ"ס 03 :ל דע  יולימ וא/ו הריפחב חטש ףושיחו רושי   01.01.0040

     7.00 )יולימ וא/ו הריפח ר"מ   
    
תודובעב דדמי אל( מ"ס 04 :ל דע יולימ וא/ו הריפחב חטש רושי   01.01.0050

     9.00 )יולימ וא/ו/הריפח ר"מ   
    

     8.00 .תוחותפ תולעת יוקינו היחמצ תרסה ר"מ  01.01.0060
    
לכ םע םואית ,לוביז ,הריפח :ללוכ,מ"ס 02 דע עזג רטוקב םיצע תקתעה   01.01.0070

   520.00 .שרגמה םוחתב תויושרה 'חי   
    
,לוביז ,הריפח :ללוכ ,מ"ס 04 דע מ"ס 02 -מ עזג רטוקב םיצע תקתעה   01.01.0080

   586.00 שרגמה םוחתב תויושרה לכ םע םואית 'חי   
    
,לוביז ,הריפח :ללוכ ,מ"ס 06 דע מ"ס 04 -מ עזג רטוקב םיצע תקתעה   01.01.0090

   781.00 שרגמה םוחתב תויושרה לכ םע םואית 'חי   
    

   145.00 'מ 3 דע םתרמצ הבוגש םיצע םוזיג 'חי  01.01.0100
    

   363.00 .'מ 6 -ל 'מ 3 ןב ענ םתרמצ הבוגש םיצע םוזיג 'חי  01.01.0110
    

   455.00 .'מ 6 -ל לעמ םתרמצ הבוגש םיצע םוזיג 'חי  01.01.0120
    
לכ םע םואית ללוכ מ"ס 01 לע הלוע וניא עזגה רטוק רשאכ ,םיצע תתירכ   01.01.0130

   164.00 .םימרוגה 'חי   
    
מ"ס 02 לע הלוע וניאו מ"ס 01 לע הלוע עזגה רטוק רשאכ ,םיצע תתירכ   01.01.0140

   343.00 .םימרוגה לכ םע םואית ללוכ 'חי   
    
מ"ס 04 לע הלוע וניאו מ"ס 02 לע הלוע עזגה רטוק רשאכ ,םיצע תתירכ   01.01.0150

   647.00 .םימרוגה לכ םע םואית ללוכ 'חי   
    

   971.00 .מ"ס 04 לע הלוע עזגה רטוק רשאכ ,םיצע תתירכ 'חי  01.01.0160
    
ללוכ ,רשואמ םוקמל םיוניפו רטוק לכב םיצע ימדג וא םיצע לש יוניפו הריקע   01.01.0170

   272.00 )ל"קק תרגא םולשת ללוכ אל( .תויושרה לכ םע םואית 'חי   
    

    35.00 .םהש לכ םירטקב םימ יריבעמ יוקינ רטמ  01.01.0180
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../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 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

י"ע השרדנש ,תינמז הסינכ רובע אוהש גוס לכמ ץוח רדגמ  קלח קוריפ   01.01.0190
   714.00 'פמוק .םדוקה הבצמל התרזחהו  חקפמה  

    
תוברל והשלכ הבוגבו אוהש גוס לכמ תכתמ יליפורפמ תורדג קוריפ   01.01.0200

    54.00 .סוסיבה רטמ   
    
תודוסיה תפילש ,םידומע תוברל הבוג לכבו גוס לכמ תשר תורדג קוריפ   01.01.0210

    53.00 .השרומ רתאל םיוניפו רטמ   
    
םהילעבל םתרבעה ,תונוש תודימב, גוס לכמ םימייק םירעש קוריפ   01.01.0220

   215.00 .היירעה ינסחמל וא ןוסחיאל 'חי   
    
ללוכ חטש לכמו גוס לכמ םינוש םילדגב םידדוב קחשמ ינקתמ קוריפ   01.01.0230

   243.00 .ותומדקל חטשה תרזחהו חקפמה תוארוה י"פע םקוליסו ,דוסיה 'חי   
    
םקוליסו ,דוסיה ללוכ ,חטש לכמו גוס לכמ םיבלושמ קחשמ ינקתמ קוריפ   01.01.0240

   697.00 .ותומדקל חטשה תרזחהו חקפמה תוארוה י"פע 'חי   
    
םיטנמלאה לכ לע לדגמ לכל תבלושמ קחשמ ינקתמ תכרעמ קוריפ   01.01.0250
לע רשואמ תלוספ יוניפ רתאל וא/ו, הייריעה ןסחמל היוניפו וילא םירבוחמה    
םג תללוכ הדובעה .חקפמה תטלחה י"פע הביבסה תנגהל דרשמה די    

   630.00 'פמוק .רתאה יוקינ  
    
,ןותפשא ,ץיצע ,לספס :ןוגכ ןג וא בוחר טוהיר טירפ לש קוליסו קוריפ   01.01.0260

   168.00 .ותומדקל חטשה תרזחה תוברל ,'דכו בכר םוסחמ 'חי   
    

    39.00 .היח רדג / םיחיש קוליסו תריקע / םוזיג רטמ  01.01.0270
    
ינפמ מ"ס 05 קמועל דעו םיצעה יעזג וקל ךנואמב םיצע ישרוש ךותיח   01.01.0280

   156.00 .קוליס ללוכ ,תננכותמה הכרדמה 'חי   
    

    93.00 .לוח תבכש תמלשה ללוכ שדחמ ותחנהו והשלכ גוסמ ףוציר קוריפ ר"מ  01.01.0290
    
חטש יפל בשוחמ( תושרה ינסחמל ותרבעה וא הככס הנבמ קוליסו קוריפ   01.01.0300

   142.00 .)הנבמה ר"מ   
    
ה ב י צ ח  ו א /ו  ה ר י פ ח  20.10 ק ר פ  ת ת     
    

    29.00 .'מ 1 דע קמועל רתאב תיללכ הריפח ק"מ  01.02.0010
    

    30.00 .'מ 2 דעו 'מ1 ןיבש קמועל רתאב תיללכ הריפח ק"מ  01.02.0020
    

    32.00 .'מ 4 דעו 'מ 2 ןיבש קמועל רתאב תיללכ הריפח ק"מ  01.02.0030
    

    34.00 .'מ 6 דעו 'מ 4 ןיבש קמועל רתאב תיללכ הריפח ק"מ  01.02.0040
    

    32.00 .'מ 3 דע קמועל 'וכו םיפתרמ,םייעקרק-תת םינבמל הריפח ק"מ  01.02.0050
    

    38.00 .'מ 4 דעו 'מ 3 ןיבש קמועל 'וכו םיפתרמ םייעקרק-תת םינבמל הריפח ק"מ  01.02.0060
    

    44.00 .'מ 6 דעו 'מ 4 ןיבש קמועל 'וכו םיפתרמ םייעקרק-תת םינבמל הריפח ק"מ  01.02.0070
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../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 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

1 דע קמועל ר"מ 5.0 דע תודימב םידדוב תודוסי לש הביצח וא/ו הריפח   01.02.0080
    56.00 .'מ ק"מ   

    
1 דע קמועל ר"מ 0.1 דעו ר"מ 5.0 לעמ חטשב םידדוב תודוסי לש הריפח   01.02.0090

    53.00 .'מ ק"מ   
    
ןיבש קמועל ר"מ 0.1 דעו ר"מ 5.0 לעמ חטשב םידדוב תודוסי לש הריפח   01.02.0100

    54.00 .'מ 2 דעו ימ 1 ק"מ   
    

    51.00 .'מ 0.1 דע לש קמועל ר"מ 1 לעמ חטשב םידדוב תודוסי לש הריפח ק"מ  01.02.0110
    
2 דעו 'מ 1 ןיבש קמועל ר"מ 0.1 לעמ חטשב םידדוב תודוסי לש הריפח   01.02.0120

    56.00 .'מ ק"מ   
    

    68.00 .'מ 3 דעו 'מ 2 ןיבש קמועל ר"מ 1 לעמ חטשב םידדוב תודוסי לש הריפח ק"מ  01.02.0130
    

    59.00 .'מ 1 דע קמועל 'דכו תובחרה ,םירבוע תודוסי לש הריפח ק"מ  01.02.0140
    

    67.00 'מ 2 דע  'מ 1 ןיבש םיקמועל 'וכו תובחרה ,םירבוע תודוסי לש הריפח ק"מ  01.02.0150
    

    71.00 'מ 1 דע קמועל מ"ס 02 בחורב 'דכו דסמ תורוק ,דוסי תורוקל הריפח ק"מ  01.02.0160
    

    68.00 .'מ1 דע קמועל מ"ס 03 בחורב 'דכו דסמ תורוק ,דוסי תורוקל הריפח ק"מ  01.02.0170
    

    66.00 .'מ1 דע קמועל מ"ס 04 בחורב 'דכו דסמ תורוק ,דוסי תורוקל הריפח ק"מ  01.02.0180
    

    56.00 .'מ1 דע קמועל מ"ס 06 בחורב 'דכו דסמ תורוק ,דוסי תורוקל הריפח ק"מ  01.02.0190
    
*** הביצח/ הריפח ***    
    

    36.00 .'מ 1 דע קמועל רתאב הביצח/ הריפח ק"מ  01.02.0210
    

    38.00 .'מ 2 -ל 'מ 1 ןיבש קמועל רתאב הביצח/ הריפח ק"מ  01.02.0220
    

    40.00 .'מ 4 -ל 'מ 2 ןיבש קמועל רתאב הביצח/ הריפח ק"מ  01.02.0230
    

    42.00 .'מ 6 -ל 'מ 4 ןיבש קמועל רתאב הביצח/ הריפח ק"מ  01.02.0240
    

    42.00 .'מ 3 דע קמועל 'וכו םיפתרמ,םייעקרק-תת םינבמל הביצח/ הריפח ק"מ  01.02.0250
    
'מ 3 ןיבש קמועל 'וכו םיפתרמ ,םייעקרק תת םינבמל הביצח וא/ו הריפח   01.02.0260

    48.00 .'מ 4 דעו ק"מ   
    
'מ 4 ןיבש קמועל 'וכו םיפתרמ ,םייעקרק תת םינבמל הביצח וא/ו הריפח   01.02.0270

    54.00 .'מ 6 דעו ק"מ   
    
1 דע קמועל ר"מ 5.0 דע תודימב םידדוב תודוסי לש הביצח וא/ו הריפח   01.02.0280

    68.00 .'מ ק"מ   
    
ר"מ 0.1 דעו ר"מ 5.0 לעמ חטשב םידדוב תודוסי לש הביצח וא/ו הריפח   01.02.0290

    66.00 .'מ 1 דע קמועל ק"מ   
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../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 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ר"מ 0.1 דעו ר"מ 5.0 לעמ חטשב םידדוב תודוסי לש הביצח וא/ו הריפח   01.02.0300
    74.00 .'מ 2 דעו ימ 1 ןיבש קמועל ק"מ   

    
דע לש קמועל ר"מ 1 לעמ חטשב םידדוב תודוסי לש הביצח וא/ו הריפח   01.02.0310

    62.00 .'מ 0.1 ק"מ   
    
1 ןיבש קמועל ר"מ 0.1 לעמ חטשב םידדוב תודוסי לש הביצח וא/ו הריפח   01.02.0320

    71.00 .'מ 2 דעו 'מ ק"מ   
    
2 ןיבש קמועל ר"מ 1 לעמ חטשב םידדוב תודוסי לש  הביצח וא/ו הריפח   01.02.0330

    86.00 .'מ 3 דעו 'מ ק"מ   
    

    71.00 .'מ 1 דע קמועל 'דכו תובחרה ,םירבוע תודוסי לש הביצח וא/ו הריפח ק"מ  01.02.0340
    
01.02.0350 'מ 1 ןיבש םיקמועל 'וכו תובחרה ,םירבוע תודוסי לש הביצח וא/ו הריפח  

    82.00 'מ 2 דע ק"מ   
    
קמועל מ"ס 02 בחורב 'דכו דסמ תורוק ,דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח   01.02.0360

    94.00 'מ 1 דע ק"מ   
    
קמועל מ"ס 03 בחורב 'דכו דסמ תורוק ,דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח   01.02.0370

    89.00 .'מ1 דע ק"מ   
    
קמועל מ"ס 04 בחורב 'דכו דסמ תורוק ,דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח   01.02.0380

    82.00 .'מ1 דע ק"מ   
    
קמועל מ"ס 06 בחורב 'דכו דסמ תורוק ,דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח   01.02.0390

    75.00 .'מ1 דע ק"מ   
    
*** הביצח ***    
    

    52.00 .'מ 1 דע קמועל חטשב  הביצח ק"מ  01.02.0410
    

    54.00 .'מ 2 -ל 'מ 1 ןיבש קמועל הביצח ק"מ  01.02.0420
    

    58.00 .'מ 4 -ל 'מ 2 ןיבש קמועל הביצח ק"מ  01.02.0430
    

    65.00 .'מ 6 -ל 'מ 4 ןיבש קמועל הביצח ק"מ  01.02.0440
    

    66.00 .'מ 3 דע קמועל 'וכו םיפתרמ,םייעקרק-תת םינבמל הביצח ק"מ  01.02.0450
    

    72.00 .'מ 4 דעו 'מ 3 ןיבש קמועל 'וכו םיפתרמ ,םייעקרק תת םינבמל הביצח ק"מ  01.02.0460
    

    79.00 .'מ 6 דעו 'מ 4 ןיבש קמועל 'וכו םיפתרמ ,םייעקרק תת םינבמל הביצח ק"מ  01.02.0470
    

    94.00 .'מ 1 דע קמועל ר"מ 5.0 דע תודימב םידדוב תודוסי לש הביצח ק"מ  01.02.0480
    
1 דע קמועל ר"מ 0.1 דעו ר"מ 5.0 לעמ חטשב םידדוב תודוסי לש הביצח   01.02.0490

    94.00 .'מ ק"מ   
    
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../005 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':     005 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ןיבש קמועל ר"מ 0.1 דעו ר"מ 5.0 לעמ חטשב םידדוב תודוסי לש הביצח   01.02.0500
   114.00 .'מ 2 דעו ימ 1 ק"מ   

    
    89.00 .'מ 0.1 דע לש קמועל ר"מ 1 לעמ חטשב םידדוב תודוסי לש הביצח ק"מ  01.02.0510

    
'מ 2 דעו 'מ 1 ןיבש קמועל ר"מ 0.1 לעמ חטשב םידדוב תודוסי לש הביצח   01.02.0520

   103.00 . ק"מ   
    

   128.00 .'מ 3 דעו 'מ 2 ןיבש קמועל ר"מ 1 לעמ חטשב םידדוב תודוסי לש  הביצח ק"מ  01.02.0530
    

   100.00 .'מ 1 דע קמועל 'דכו תובחרה ,םירבוע תודוסי לש הביצח ק"מ  01.02.0540
    

   118.00 'מ 2 דע  'מ 1 ןיבש םיקמועל 'וכו תובחרה ,םירבוע תודוסי לש הביצח ק"מ  01.02.0550
    

   143.00 'מ 1 דע קמועל מ"ס 02 בחורב 'דכו דסמ תורוק ,דוסי תורוקל הביצח ק"מ  01.02.0560
    

   133.00 .'מ1 דע קמועל מ"ס 03 בחורב 'דכו דסמ תורוק ,דוסי תורוקל הביצח ק"מ  01.02.0570
    

   122.00 .'מ1 דע קמועל מ"ס 04 בחורב 'דכו דסמ תורוק ,דוסי תורוקל הביצח ק"מ  01.02.0580
    

   113.00 .'מ1 דע קמועל מ"ס 06 בחורב 'דכו דסמ תורוק ,דוסי תורוקל הביצח ק"מ  01.02.0590
    
*** תונוש / תופסות ***    
    
רובע 'וכו םיפתרמו םייעקרק תת םינבמ רובע הביצח וא/ו הריפחל תפסות   01.02.0610
יפל  היהת הדידמה .'מ 1 דע קמועל ,םייק הנבמל דומצב הריפחה עוציב    

    46.00 .הנבמל דומצה הריפחה ןפוד חטשל ר"מ ר"מ   
    
רובע 'וכו םיפתרמו, םייעקרק תת םינבמ רובע הביצח וא/ו הריפחל תפסות   01.02.0620
.'מ 3 דעו 'מ1 ןיבש הלועה קמועל ,םייק הנבמל דומצב הריפחה עוציב    

    77.00 .הנבמל דומצה הריפחה ןפוד  חטשל ר"מ  יפל היהת הדידמה ר"מ   
    
'דכו  םייעקרק תת םינבמ ,םיפתרמ רובע הביצח וא/ו הריפחל תפסות   01.02.0630
.'מ 5 דעו 'מ 3 ןיבש קמועל ,םייק הנבמל דומצב הריפחה עוציב רובע    

    77.00 .הנבמל דומצה הריפחה ןפוד חטשל ר"מ יפל היהת הדידמה ר"מ   
    
דומצב ,ר"מ 5.0 דע חטשב םידדוב תודוסיל  הביצח וא/ו הריפחל תפסות   01.02.0640

    42.00 .'מ 1 דע קמועל ,םייק הנבמ ריקל ק"מ   
    
דומצב ,ר"מ 5.0 דע חטשב םידדוב תודוסיל הביצח וא/ו הריפחל תפסות   01.02.0650

    45.00 .'מ 2 דעו 'מ 1 ןיבש קמועל ,םייק הנבמ ריקל ק"מ   
    
ריקל דומצב 'דכו תובחרה ,םירבוע תודוסיל הביצח וא/ו הריפחל תפסות   01.02.0660

    42.00 .'מ 1 דע קמועל םייק הנבמ ק"מ   
    

    50.00 מ"ס 02 דע לש קמועל םיידי תדובעב םינבמ ךותב תיללכ הריפח ר"מ  01.02.0670
    

   368.00 מ"ס 021 דע קמועל םיידי תדובעב םינבמ ךותב תיללכ הריפח ק"מ  01.02.0680
    
הלוע וניאש קמועל )םיידי תדובעב הרזע ללוכ( םינבמ ךותב תיללכ הריפח   01.02.0690

   164.00 'מ 1 לע ק"מ   
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חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
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12/09/2019
דף מס':     006 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

לש קמועל )םיידי תדובעב הרזע ללוכ( םינבמ ךותב תיללכ הריפח   01.02.0700
   246.00 'מ 0.1-0.3 ק"מ   

    
    40.00 .רופחה רמוחה יוניפ ללוכ תוחותפ תולעת לש הביצח וא/ו הריפח ק"מ  01.02.0710

    
*** הנמטהה תרגא ריחמ תא םיללוכ םניא רופח רמוח יוניפ יריחמ ***    
    

     6.00 .מ"ק 5.2 לע הלוע וניאו 'מ 002 לע הלועה קחרמל רופחה רמוחה תרבעה ק"מ  01.02.0730
    
לש קחרמל רבעמ מ"ק 1 לכ רובע רופחה רמוח תרבעהל ריחמ תפסות   01.02.0740

     5.00 .)'חי 1 = מ"ק X 1 ק"מ  1( מ"ק 5.2 'חי   
    
ר ק ו ב מ  ק ו ד י ה ו  ם י ע צ מ  א ב ו מ  י ו ל י מ  30.10 ק ר פ  ת ת     
    
תופיפצ תגרדל מ"ס 02 לש תובכשב רקובמ קודיהב קדוהמ 'א גוס עצמ   01.03.0010

   139.00 89% לש ק"מ   
    
תופיפצ תגרדל מ"ס 02 לש תובכשב רקובמ קודיהב קדוהמ 'ב גוס עצמ   01.03.0020

   124.00 89% לש ק"מ   
    

    57.00 .קודיהו רוזיפ ,ןוסחיא ,םייק עצמ תריפח ק"מ  01.03.0030
    
02 לש  תובכשב רזופמ 'א גוס אבומ גרודמ סורג ירלונרג רמוחב יולימ   01.03.0040

   135.00 .והשאא 'דומ יפל 89% לש תופיפצ תגרדל רקובמ קודיהב קדוהמ מ"ס ק"מ   
    
רקובמ קודיהב  קדוהמו  .מ"ס 02  לש תובכשב רזופמ אבומ רכרוכב יולימ   01.03.0050

   101.00 .והשאא 'דומ 89% לש תופיפצ תגרדל ק"מ   
    

   164.00 .רקובמ אל קודיהב מ"ס 02 לש תובכשב רוזיפ תוברל רכרוכ יולמ ק"מ  01.03.0060
    
02 לש  תובכשב רקובמ קודיהב קדוהמ ,'א גוס ם"וגאמ תיתשת תבכש   01.03.0070

   153.00 001% לש תופיפצ תגרדל מ"ס ק"מ   
    
קדוהמ ,מ"ס  51 דע 8-מ הנתשמ יבועב הבכשב 'א גוס ם"וגאמ תיתשת   01.03.0080

    25.00 89% לש תופיפצ תגרדל רקובמ קודיהב ר"מ   
    

    88.00 .)08%( םי לוחב תברועמ )02%( הלק ןג תמדא ק"מ  01.03.0090
    
'מ 002 דע לש קחרמל רפע תלבוה תוברל םוקמה תמדאמ אבומ יולימ   01.03.0100

    42.00 .חטשב ורוזיפו ק"מ   
    

    32.00 מ"ק 5 דע לש חווטל םוקמה תמדאמ יולימ תלבוה רובע תפסות ק"מ  01.03.0110
    
רקובמ  קודיהב קדוהמו מ"ס 02 לש תובכשב רזופמ אבומ לוחב יולימ   01.03.0120

   290.00 001% לש תופיפצ תגרדל ק"מ   
    
אל קודיהב קדוהמ מ"ס 02 יבועב תובכשב רזופמ אבומ לוחב יולימ   01.03.0130

    42.00 ליגר/רקובמ ר"מ   
    

   190.00 .ליגר/רקובמ אל קודיהב קדוהמ רזופמ אבומ לוחב יולימ ק"מ  01.03.0140
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חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

12/09/2019
דף מס':     007 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   357.00 .קחשמ ינקתמו לוח יזגראל םי לוח רוזיפו הקפסא ק"מ  01.03.0150
    
,אפלא תיב תובצחמ תרצות והשלכ יבועב מ"מ 5-2 לדוגב יתלזב םינג לוח   01.03.0160

   473.00 שרדנ יבוע לכב תרוזפתב  ק"מ   
    

    76.00 .מ"ס 02 לש תובכשב ליגר קודיהב תקדוהמ תימוקמ המדאב יולימ ק"מ  01.03.0170
    
טרפמה תושירדל םאתומ גרודמו יקנ, ררבנ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ   01.03.0180

    74.00 רקובמ קודיהו תובכשב ורוזיפ ללוכ יללכה ק"מ   
    
*** קודיה ***    
    
לש תובכשב ,תמייק עקרק תמוק םוחתב הבצחמ יולימ לש רקובמ קודיה   01.03.0200

    28.00 69% לש תופיפצ תגרדל מ"ס 02 ק"מ   
    
תגרדל םייעבט עקרק ינפ וא )הריפח תיעקרק( תיתש לש רקובמ קודיה   01.03.0210

     7.00 . רמוחה גוס יפל תופיפצ ר"מ   
    
עקרק ינפ וא )הריפח תיעקרק( תיתש לש רקובמ אל קודיהו הבטרה   01.03.0220

     4.00 .םייעבט ר"מ   
    
תופיפצ תגרדל  םייעבט עקרק ינפ  וא/ו  הריפח תיתש לש רקובמ קודיה   01.03.0230

     8.00 69% לש ר"מ   
    
יפל תופיפצ תגרדל םייעבט עקרק ינפ  וא/ו הריפח תיתש לש רקובמ קודיה   01.03.0240

     9.00 .עקרקה גוס ר"מ   
    
גוס יפל תופיפצ תגרדל מ"ס 02 לש תובכשב רפע יולימ לש רקובמ קודיה   01.03.0250

    17.00 .עקרקה ק"מ   
    
תגרדל מ"ס 02 לש תובכשב והשלכ עצמ וא יולימ לש רקובמ קודיה   01.03.0260

    15.00 .עקרקה גוס יפל תופיפצ ק"מ   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../008 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
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12/09/2019
דף מס':     008 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ     
    
ם י ע צ מ ו  ת ו ד ו ס י  10.20 ק ר פ  ת ת     
    
תרחא םשרנ םא אלא 03-ב גוסמ םינוטבה לכ : )קרפה לכל( הרעה    
    

    51.00 מ"ס 5 יבועב םירבוע תודוסיל תחתמ הזר ןוטב ר"מ  02.01.0010
    

    48.00 מ"ס 5 יבועב םידדוב  תודוסיל תחתמ הזר ןוטב ר"מ  02.01.0020
    

    17.00 מ"ס 5 יבועבו מ"ס 02 בחורב דוסי תורוקל תחתמ הזר ןוטב רטמ  02.01.0030
    

    26.00 מ"ס 5 יבועבו מ"ס 03 בחורב דוסי תורוקל תחתמ הזר ןוטב רטמ  02.01.0040
    

    42.00 מ"ס 5 יבועב םיפצרמל תחתמ הזר ןוטב ר"מ  02.01.0050
    
02  בחורב דוסי תורוקל תחתמ ןליטאילופב םיפוטע תרווכ ןוטרק יזגרא   02.01.0060

    24.00 מ"ס 51 הבוגב מ"ס רטמ   
    
03 בחורב דוסי תורוקל תחתמ ןליטאילופב םיפוטע תרווכ ןוטרק יזגרא   02.01.0070

    31.00 מ"ס 51 הבוגב מ"ס רטמ   
    
04 בחורב דוסי תורוקל תחתמ ןליטאילופב םיפוטע תרווכ ןוטרק יזגרא   02.01.0080

    33.00 מ"ס 51 הבוגב מ"ס רטמ   
    

    52.00 מ"ס 51 הבוגב םיפצרמל תחתמ ןליטאילופב םיפוטע תרווכ ןוטרק יזגרא ר"מ  02.01.0090
    

    62.00 מ"ס 91 הבוגב םיפצרמל תחתמ דיבילופ יזגרא ר"מ  02.01.0100
    
91 הבוגב מ"ס 02 בחורב דוסי תורוקל תחתמ ףצקומ ןריטסילופ יזגרא   02.01.0110

    33.00 מ"ס רטמ   
    

    65.00 מ"ס 91 הבוגב םיפצרמל תחתמ ףצקומ ןריטסילופ יזגרא ר"מ  02.01.0120
    

    14.00 מ"ס 2 יבועב  מ"ס 02 בחורב דוסי תורוקל תחתמ ףצקומ ןריטסילופ תוחול רטמ  02.01.0130
    

    28.00 מ"ס 51 הבוגב מ"ס 02 בחורב דוסי תורוקל תחתמ דיבילופ יזגרא רטמ  02.01.0140
    

    31.00 מ"ס 51 הבוגב מ"ס 03 בחורב דוסי תורוקל תחתמ דיבילופ יזגרא רטמ  02.01.0150
    

    39.00 מ"ס 51 הבוגב מ"ס 04 בחורב דוסי תורוקל תחתמ דיבילופ יזגרא רטמ  02.01.0160
    

     6.00 מ"מ 2.0 יבועב ןוטב יפצרמל תחתמ ןליטאילופ תועירי ר"מ  02.01.0170
    

     8.00 מ"מ 3.0 יבועב ןוטב יפצרמל תחתמ ןליטאילופ תועירי ר"מ  02.01.0180
    

    58.00 דוסי תורוק ידיצב והשלכ בחורב מ"מ 6 יבועב דרוב טנמצ תוחול ר"מ  02.01.0190
    

    71.00 דוסי תורוק ידיצב והשלכ בחורב מ"מ 01 יבועב דרוב טנמצ תוחול ר"מ  02.01.0200
    

     8.00 ןוטב יפצרמל תחתמ יילפ 3 לוט ריינ תועירי ר"מ  02.01.0210
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חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
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12/09/2019
דף מס':     009 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

 1,069.00 ר"מ 0.1 דע םינוש םיכתחב םידדוב תודוסי ק"מ  02.01.0220
    

 1,033.00 ר"מ 0.2 דעו ר"מ 0.1 לעמ חטשב )תוישוא( םידדוב תודוסי ק"מ  02.01.0230
    

   953.00 ר"מ 0.2 לעמ חטשב )תוישוא( םידדוב תודוסי ק"מ  02.01.0240
    

 1,104.00 ר"מ 0.1 דע םינוש םיכתחב ןוטב תודימריפ םע )תוישוא( םידדוב תודוסי ק"מ  02.01.0250
    

 1,063.00 ר"מ 0.2 דעו ר"מ 0.1 לעמ חטשב תודימריפ םע םידדוב תודוסי ק"מ  02.01.0260
    

 1,099.00 'מ 0.1. דע בחורב םירבוע תודוסי ק"מ  02.01.0270
    

 1,078.00 'מ 0.1 לעמ בחורב םירבוע תודוסי ק"מ  02.01.0280
    

   726.00 תוישואו תוחוש ,םירבוע תודוסי תולעת יולימל שבד ןוטב ק"מ  02.01.0290
    

 1,393.00 תונוש תודימב תובחרהו תואסנולכ ישאר ק"מ  02.01.0300
    

 2,027.00 מ"ס 03/02 דע תודימב ןוטב דוסי ידומע ק"מ  02.01.0310
    

 1,652.00 מ"ס 06/02 תודימב דוסי ידומע ק"מ  02.01.0320
    

 1,743.00 מ"ס 04/02 וא מ"ס 03/03 תודימב דוסי ידומע ק"מ  02.01.0330
    

 1,393.00 .מ"ס 06/03 תודימב דוסי ידומע ק"מ  02.01.0340
    

 1,263.00 מ"ס 001/03 תודימב דוסי ידומע ק"מ  02.01.0350
    

 1,378.00 עקרקה לע וא עצמ יבג  לע ,הפצרה םע תוקוצי מ"ס 02 בחורב דוסי תורוק ק"מ  02.01.0360
    

 1,218.00 עקרקה לע וא עצמ יבג  לע ,הפצרה םע תוקוצי מ"ס 03 בחורב דוסי תורוק ק"מ  02.01.0370
    

 1,069.00 עקרקה לע וא עצמ יבג  לע ,הפצרה םע תוקוצי מ"ס 04 בחורב דוסי תורוק ק"מ  02.01.0380
    

   974.00 עקרקה לע וא עצמ יבג  לע ,הפצרה םע תוקוצי מ"ס 06 בחורב דוסי תורוק ק"מ  02.01.0390
    

 1,498.00 מ"ס 02 בחורב ,הפצרה םע תוקוצי תויולת דוסי תורוק ק"מ  02.01.0400
    

 1,249.00 מ"ס 03 בחורב ,הפצרה םע תוקוצי תויולת דוסי תורוק ק"מ  02.01.0410
    

 1,086.00 מ"ס 04 בחורב ,הפצרה םע תוקוצי תויולת דוסי תורוק ק"מ  02.01.0420
    

 1,458.00 עקרקה לע וא עצמ לע תוקוצי מ"ס 02 בחורב דוסי תורוק ק"מ  02.01.0430
    

 1,218.00 עקרקה לע וא עצמ לע תוקוצי מ"ס 03 בחורב דוסי תורוק ק"מ  02.01.0440
    

 1,701.00 מ"ס 02 בחורב תויולת דוסי תורוק ק"מ  02.01.0450
    

 1,458.00 מ"ס 03 בחורב תויולת דוסי תורוק ק"מ  02.01.0460
    

 1,296.00 מ"ס 04 בחורב תויולת דוסי תורוק ק"מ  02.01.0470
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12/09/2019
דף מס':     010 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

 1,424.00 מ"ס 02 בחורב דסמ תורוק ק"מ  02.01.0480
    
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  20.20 ק ר פ  ת ת     
    

   101.00 עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי ,מ"ס 8 יבועב ןוטב יפצרמ ר"מ  02.02.0010
    

   115.00 עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי  ,מ"ס 01 יבועב ןוטב יפצרמ ר"מ  02.02.0020
    

   129.00 עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי מ"ס 21 יבועב ןוטב יפצרמ ר"מ  02.02.0030
    

   143.00 עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי מ"ס 51 יבועב ןוטב יפצרמ ר"מ  02.02.0040
    

   195.00 עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי מ"ס 02 יבועב ןוטב יפצרמ ר"מ  02.02.0050
    

   209.00 עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי מ"ס 22 יבועב ןוטב יפצרמ ר"מ  02.02.0060
    

   228.00 עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי מ"ס 52 יבועב ןוטב יפצרמ ר"מ  02.02.0070
    

   265.00 עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי מ"ס 03 יבועב ןוטב יפצרמ ר"מ  02.02.0080
    

   144.00 מ"ס 21 יבועב תויולת ןוטב תופצר ר"מ  02.02.0090
    

   165.00 מ"ס 51 יבועב תויולת ןוטב תופצר ר"מ  02.02.0100
    

   218.00 מ"ס 02 יבועב תויולת ןוטב תופצר ר"מ  02.02.0110
    

   275.00 מ"ס 52 יבועב תויולת ןוטב תופצר ר"מ  02.02.0120
    

   122.00 עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי מ"ס 01 יבועב םיעפושמ םיפצרמ ר"מ  02.02.0130
    

   166.00 עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי מ"ס 51 יבועב םיעפושמ םיפצרמ ר"מ  02.02.0140
    

   218.00 עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי מ"ס 02 יבועב םיעפושמ םיפצרמ ר"מ  02.02.0150
    
יקולב יולימ םע  )5+51( מ"ס 02 ללוכ יבועב תויולת ןוטב תועלצ תופצר   02.02.0160

   245.00 מ"ס 11  ןוטבה  לש  עצוממ יבוע - מ"ס 51 יבועב גנוטיא ר"מ   
    
יקולב יולימ םע  )5+71( מ"ס 22 ללוכ יבועב תויולת ןוטב תועלצ תופצר   02.02.0170

   263.00 מ"ס 11  ןוטבה  לש  עצוממ יבוע - מ"ס 71 יבועב גנוטיא ר"מ   
    
יקולב יולימ םע  )5+02( מ"ס 52 ללוכ יבועב תויולת ןוטב תועלצ תופצר   02.02.0180

   279.00 מ"ס 31 ןוטבה לש עצוממ יבוע מ"ס 02 יבועב גנוטיא ר"מ   
    
תמייק  ןוטב  תפצר לעמ קוצי ,מ"ס 01 לש עצוממ יבועב ןוטב ףצרמ   02.02.0190
החירמו םימב הפיטש  ,ריוא  ץחלב יוקינ ,םייקה ןוטבה ינפ סופסח תוברל    

   214.00 ע"ש וא "תימרכ"לש 101 יסקופא טלמ הבכש ר"מ   
    
ףצרמב מ"ס 02 יבועבו מ"ס 05 דע בחורב 02-ב ןוטב תועוצר תמלשה   02.02.0200
םימב הפיטש ,ריוא ץחלב יוקינ ,םייקה ןוטבה ינפ סופסח תוברל ,םייק ןוטב    

    98.00 ע"ש וא "תימרכ" לש 101יסקופא טלמ הבכש  החירמו רטמ   
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../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 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

02 יבועב 'מ 0.1 דעו מ"ס 05 לעמ בחורב 02-ב ןוטב תועוצר תמלשה   02.02.0210
ץחלב יוקינ  ,םייקה  ןוטבה  ינפ  סופסח תוברל ,םייק ןוטב ףצרמב מ"ס    

   115.00 ע"ש וא "תימרכ" לש 101 יסקופא טלמ הבכש החירמו םימב הפיטש ,ריוא רטמ   
    
רבעמל תושמשמ תולעתה .ןוטבה תפצרב תונוש תודימב תולעת תקיצי   02.02.0220

 3,098.00 הלעת תפצרו תונפד יתש תקיצי ללוכ ריחמה .תרנצ ק"מ   
    
םתקלחה רובע ןוטב תוגגו תורקת ,םיפצרמ ,תופצרל ריחמ תפסות   02.02.0230

    27.00 רטפוקילהב ר"מ   
    

    37.00 ר"מ/ג"ק 3 לש תומכב "רודורוק" תרדחה רובע ןוטב יפצרמל ריחמ תפסות ר"מ  02.02.0240
    
02 הבוגבו מ"ס 02/04 תודימב יזפרט ךתחב 02-ב ןוטבמ תופש יוביע   02.02.0250

   186.00 מ"ס רטמ   
    
ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  30.20 ק ר פ  ת ת     
    

 1,704.00 מ"ס 01 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.03.0010
    

 1,554.00 מ"ס 51 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.03.0020
    

 1,440.00 מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.03.0030
    

 1,295.00 מ"ס 52 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.03.0040
    

 1,184.00 מ"ס 03 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.03.0050
    

 1,133.00 מ"ס 53 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.03.0060
    

 1,080.00 מ"ס 04 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.03.0070
    

 1,025.00 מ"ס 05 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.03.0080
    

 1,858.00 מ"ס 02 יבועב םילגועמ תוריק ק"מ  02.03.0090
    

 1,651.00 מ"ס 03 יבועב םילגועמ תוריק ק"מ  02.03.0100
    

 2,054.00 מ"ס 03/02 תודימב ןוטב םילדב םידומע ק"מ  02.03.0110
    

 2,184.00 מ"ס 02/02 תודימב םילדב םידומע ק"מ  02.03.0120
    

 1,567.00 מ"ס 06/02 תודימב םילדב םידומע ק"מ  02.03.0130
    

 1,470.00 מ"ס 001/02 תודימב םילדב םידומע ק"מ  02.03.0140
    

 1,593.00 מ"ס 03/03 תודימב םילדב םידומע ק"מ  02.03.0150
    

 1,327.00 מ"ס 06/03 תודימב םילדב םידומע ק"מ  02.03.0160
    

 1,503.00 מ"ס 001/03 תודימב םילדב םידומע ק"מ  02.03.0170
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../012 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':     012 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

 1,412.00 מ"ס 04/04 תודימב םילדב םידומע ק"מ  02.03.0180
    

 1,575.00 .ליעל םיפיעסב תנייוצמ הניאש הדימב םילדב םידומע ק"מ  02.03.0190
    

 1,424.00 מ"ס 02 יבועב היינב תוריקב םיקוצי ןוטב ידומע ק"מ  02.03.0200
    
וניאש ךתחב ר"מ 02.0 ןיבל ר"מ 01.0 ןיב םינוש םיכתחב םילדב םידומע   02.03.0210

 1,812.00 ינבלמ ק"מ   
    

 2,738.00 מ"ס 52 רטוקב םילוגע םידומע ק"מ  02.03.0220
    

 2,487.00 מ"ס 03 רטוקב םילוגע םידומע ק"מ  02.03.0230
    

 2,322.00 מ"ס 04 רטוקב םילוגע םידומע ק"מ  02.03.0240
    
תודימב םימייק םידומעל ביבסמ םיקוצי ,מ"ס 05 רטוקב םילוגע םידומע   02.03.0250

 2,865.00 מ"ס 52/52-כ לש ק"מ   
    
ת ו ר ו ג ח ו  ת ו ק ע מ  ת ו ר ו ק  40.20 ק ר פ  ת ת     
    

 1,617.00 הרקתה םע תוקוצי מ"ס 03/02 תודימב תויולת תונותחת תורוק ק"מ  02.04.0010
    

 1,510.00 הרקתה םע תוקוצי מ"ס 06/02 תודימב תויולת תונותחת תורוק ק"מ  02.04.0020
    

 1,424.00 הרקתה םע תוקוצי מ"ס 03/03 תודימב תויולת תונותחת תורוק ק"מ  02.04.0030
    

 1,323.00 הרקתה םע תוקוצי מ"ס 03/04 תודימב תויולת תונותחת תורוק ק"מ  02.04.0040
    

 1,711.00 מ"ס 03/02 תודימב תולדב תויולת תורוק ק"מ  02.04.0050
    

 1,245.00 מ"ס 06/03 תודימב תולדב תויולת תורוק ק"מ  02.04.0060
    

 1,438.00 מ"ס 02 בחורב היינב תוריק לעמו הרקתה םע תוקוצי תונותחת תורוק ק"מ  02.04.0070
    
הרקתל תורושק ןניאש היינב תוריק  לעמ תוקוצי תונותחת ןוטב תורוק   02.04.0080

 1,424.00 מ"ס 02 בחורב ק"מ   
    

 1,603.00 מ"ס 06/02 תודימב תועפושמו תולדב תויולת תונותחת תורוק ק"מ  02.04.0090
    

 1,866.00 מ"ס 01 בחורב ינבלמ ךתחב תוקעמו תונוילע תורוק ק"מ  02.04.0100
    

 1,634.00 מ"ס 51 בחורב ינבלמ ךתחב תוקעמו תונוילע תורוק ק"מ  02.04.0110
    

 1,480.00 מ"ס 02 בחורב ינבלמ ךתחב תוקעמו תונוילע תורוק ק"מ  02.04.0120
    

 1,279.00 מ"ס 03 בחורב ינבלמ ךתחב תוקעמו תונוילע תורוק ק"מ  02.04.0130
    

 1,542.00 הקלורל מ"ס 5-2 בחורב עקש םע מ"ס 02 בחורב תוקעמו תונוילע תורוק ק"מ  02.04.0140
    

 1,368.00 הקלורל מ"ס 5-2 עקש םע ,מ"ס 03 בחורב תוקעמו תונוילע תורוק ק"מ  02.04.0150
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../013 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':     013 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

 1,542.00 מ"ס 02 בחורב םיעפושמ תוקעמו תונוילע תורוק ק"מ  02.04.0160
    

 2,008.00 מ"ס 01 בחורב םיעפושמ תוקעמו תונוילע תורוק ק"מ  02.04.0170
    

    19.00 מ"ס 02 דע בחורב תוקעמו תורוק ינפ לש )בחורל( עופישב הקלחה רטמ  02.04.0180
    
לעמ ללוכ מ"ס 7 בחורב תוציחמו תוריק לע תוקוצי 02-ב ןוטב תורוגח   02.04.0190

 2,738.00 םיחתפה ק"מ   
    
לעמ ללוכ  מ"ס 01 בחורב תוציחמו תוריק לע תוקוצי 02-ב ןוטב תורוגח   02.04.0200

 2,223.00 םיחתפה ק"מ   
    
לעמ ללוכ  מ"ס 51 בחורב תוציחמו תוריק לע תוקוצי 02-ב ןוטב תורוגח   02.04.0210

 1,974.00 םיחתפה ק"מ   
    
לעמ ללוכ  מ"ס 02 בחורב תוציחמו תוריק לע תוקוצי 02-ב ןוטב תורוגח   02.04.0220

 1,882.00 םיחתפה ק"מ   
    

 2,025.00 מ"ס 01 בחורב תוציחמ וא תוריק לע תוקוצי 02-ב ןוטב תועפושמ תורוגח ק"מ  02.04.0230
    

 1,882.00 מ"ס 02 בחורב תוציחמ וא תוריק לע תוקוצי 02-ב ןוטב תועפושמ תורוגח ק"מ  02.04.0240
    
השדח היינב ןיב רוביחב תוקוצי מ"ס 01 יבועב 02-ב ןוטב תויכנא תורוגח   02.04.0250

 2,223.00 תמייקל ק"מ   
    
השדח היינב ןיב רוביחב תוקוצי מ"ס 02 יבועב 02-ב ןוטב תויכנא תורוגח   02.04.0260

 1,866.00 תמייקל ק"מ   
    

 2,487.00 םיחתפ יפשחב תוקוצי מ"ס 01 יבועב 02-ב ןוטב תויכנא תורוגח ק"מ  02.04.0270
    

 2,054.00 םיחתפ יפשחב תוקוצי מ"ס 02 יבועב 02-ב ןוטב תויכנא תורוגח ק"מ  02.04.0280
    
,מ"ס 01 בחורב םימייק תוציחמ וא תוריק לע תוקוצי 02-ב ןוטב תורוגח   02.04.0290

 2,411.00 םיחתפ לעמ ללוכ ק"מ   
    
,מ"ס 02  בחורב םימייק תוציחמ וא תוריק לע תוקוצי 02-ב ןוטב תורוגח   02.04.0300

 1,969.00 םיחתפ לעמ ללוכ ק"מ   
    
תוציחמ ךומיתל הפצרה םע תוקוצי מ"ס 02 בחורב 02-ב ןוטב תורוגח   02.04.0310

 1,711.00 םיבוטר םירוזאב סבג ק"מ   
    
ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  50.20 ק ר פ  ת ת     
    

   135.00 מ"ס 01 יבועב תוגגו תורקת ר"מ  02.05.0010
    

   152.00 מ"ס 21 יבועב תוגגו תורקת ר"מ  02.05.0020
    

   181.00 מ"ס 51 יבועב תוגגו תורקת ר"מ  02.05.0030
    

   216.00 מ"ס 02 יבועב תוגגו תורקת ר"מ  02.05.0040
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../014 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':     014 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   261.00 מ"ס 52 יבועב תוגגו תורקת ר"מ  02.05.0050
    

   302.00 מ"ס 03 יבועב תוגגו תורקת ר"מ  02.05.0060
    

   329.00 מ"ס 04 יבועב תוגגו תורקת ר"מ  02.05.0070
    

   357.00 מ"ס 05 יבועב תוגגו תורקת ר"מ  02.05.0080
    
יבועב גנוטיא יקולב יולימ םע )5+51( מ"ס  02 ללוכ יבועב תועלצ תורקת   02.05.0090

   300.00 מ"ס 11 ןוטבה לש עצוממ יבוע- מ"ס 51 ר"מ   
    
יבועב גנוטיא  יקולב יולימ םע )5+02( מ"ס 52 ללוכ יבועב תועלצ תורקת   02.05.0100

   314.00 מ"ס 31 ןוטבה לש עצוממ יבוע - מ"ס 02 ר"מ   
    
יבועב גנוטיא  יקולב יולימ םע )5+52( מ"ס 03 ללוכ יבועב תועלצ תורקת   02.05.0110

   333.00 מ"ס 51 ןוטבה לש עצוממ יבוע - מ"ס 52 ר"מ   
    
יבועב גנוטיא  יקולב יולימ םע )6+03( מ"ס 63 ללוכ יבועב תועלצ תורקת   02.05.0120

   356.00 מ"ס 81 ןוטבה לש עצוממ יבוע - מ"ס 03 ר"מ   
    
יבועו מ"ס 03 ללוכ יבוע ,לקוזיא יזגרא  יולימ  םע תועלצ תוגגו תורקת   02.05.0130

   302.00 יולימה ללוכ ריחמה  ,מ"ס  6 הנותחתו הנוילע ןוטב תטלפ ר"מ   
    
תועוצרב ללוכ ,תורוקו תוימורט תוטלפ יבג לע מ"ס 5 יבועב גניפוט ןוטב   02.05.0140

   822.00 םיטנמלאה ןיב מ"ס 03 דע בחורב ק"מ   
    
יפל קלחומ ,מ"ס 51-3 הנתשמ יבועב תוגג יבג לע ,02-ב םיעופיש ןוטב   02.05.0150

   813.00 גגה יעופיש 'כת ק"מ   
    

   441.00 04/0021 גוסמ ,)"לק ןוטב"( ףצקומ ןוטבמ תוגגל םיעופיש תריצי ק"מ  02.05.0160
    

    34.00 םיעופשל לעמ הקוצי מ"ס 4 דע יבועב 02-ב ןוטב "הדמ" ר"מ  02.05.0170
    

    23.00 זוקנה יפל עופשב רטפוקילהב םתקלחה רובע תוגגל ריחמ תפסות ר"מ  02.05.0180
    

    18.00 3:1 טנמצ טיטמ מ"ס 6*6 תודימב תושלושמ תוקלור רטמ  02.05.0190
    
לעמ  יבועב  תומייק ןוטב תורקתב ר"מ 52.0 דע חטשב םיחתפ תמיתס   02.05.0200

    75.00 ןוטב תקיצי י"ע ,מ"ס 52 דעו מ"ס 51 'חי   
    
ןוטב  תורקתב  ר"מ  06.0 דעו  ר"מ 52.0 לעמ חטשב םיחתפ תמיתס   02.05.0210

   114.00 ןוטב תקיצי י"ע ,מ"ס 51 דע יבועב תומייק 'חי   
    
4 יבועב 02-ב ןוטב הדמ םהילעו מ"ס 01 גנוטיא יסירג י"ע םיעופיש תריצי   02.05.0220

    80.00 מ"ס ר"מ   
    
ת ו נ ו ש ו  ם י י נ י ב  ת ו ק י צ י  60.20 ק ר פ  ת ת     
    

   204.00 מ"ס 8 יבועב )לוסרטניא( םייניב תרקת ר"מ  02.06.0010
    

   215.00 מ"ס 01 יבועב )לוסרטניא( םייניב תרקת ר"מ  02.06.0020
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../015 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':     015 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   225.00 מ"ס 21 יבועב )לוסרטניא( םייניב תרקת ר"מ  02.06.0030
    

   241.00 מ"ס 51 יבועב )לוסרטניא( םייניב תרקת ר"מ  02.06.0040
    

   259.00 מ"ס 01 יבועב תיקפוא ןוטב תטילב ר"מ  02.06.0050
    

   310.00 מ"ס 51 יבועב תיקפוא ןוטב תטילב ר"מ  02.06.0060
    

   215.00 מ"ס 21 יבועב )םיטסדופ( םייניב יחטשמ ר"מ  02.06.0070
    

   243.00 מ"ס 51 יבועב )םיטסדופ( םייניב יחטשמ ר"מ  02.06.0080
    

   289.00 מ"ס 02 יבועב )םיטסדופ( םייניב יחטשמ ר"מ  02.06.0090
    

   378.00 מ"ס 03 יבועב )םיטסדופ( םיייניב יחטשמ ר"מ  02.06.0100
    

   238.00 מ"ס 21 יבועב םיעפושמ םיחטשמ ר"מ  02.06.0110
    

   277.00 מ"ס 51 יבועב םיעפושמ םיחטשמ ר"מ  02.06.0120
    

   339.00 מ"ס 02 יבועב םיעפושמ םיחטשמ ר"מ  02.06.0130
    

    83.00 מ"ס 82 /61- 71 תודימב 02 -ב תוגרדמל ןוטב ישלושמ רטמ  02.06.0140
    

 2,213.00 םיחתפ ידיצב ,מ"ס 02/01 ךתחב 02-ב ןוטב תויכנא תוטילב ק"מ  02.06.0150
    

 2,401.00 םיחתפל תחתמו לעמ מ"ס 02/01 ךתחב 02-ב ןוטב תויקפוא תוטילב ק"מ  02.06.0160
    
ןוגיעה יגרב ,הטלפה תוברל מ"ס 06/04/04 תודימב  הנטנאל ןוטב יסיסב   02.06.0170

   594.00 'פמוק תורונצהו הנטנאל תבשותל  
    

 1,299.00 תונוש תודימב ,תונוכמל םיינבלמ םיסיסב ק"מ  02.06.0180
    

 2,031.00 מ"ס 51 יבועב תיתחתו תונפד 02-ב ןוטב םיחרפ זגרא ק"מ  02.06.0190
    
לש םייכנא וא םייקפוא  םיחטש תריצי דעב םינוש ןוטב יקלחל ריחמ תפסות   02.06.0200

    54.00 םידיבל תוחולמ תוינבתב ףושח ןוטב ר"מ   
    

    65.00 "יורדרוק" תרוצב ןוטב תוריקב ןוטב יחטש תריצי רובע ריחמ תפסות ר"מ  02.06.0210
    
דצמ הדידמה(  תולוגע תוינבתב הקיצי רובע ןוטב תודובעל ריחמ תפסות   02.06.0220

    70.00 )דבלב דחא ר"מ   
    

    30.00 םירפתב מ"ס 2 יבועב ףצקומ ןריטסילופ תוחול ר"מ  02.06.0230
    

    40.00 םירפתב מ"ס 5 יבועב ףצקומ ןריטסילופ תוחול ר"מ  02.06.0240
    
םוקמב 03-ב ןוטב דעב םינוש ןוטב יקלחל ריחמב )התחפה וא( תפסות   02.06.0250

    51.00 02-ב ק"מ   
    
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../016 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':     016 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םוקמב 04-ב ןוטב דעב םינוש ןוטב יקלחל ריחמב )התחפה וא( תפסות   02.06.0260
    40.00 03-ב ק"מ   

    
תוברל מ"ס 05 ךרואב הגרבה טומ םע 2/1" רטוקב ןוטבל ספיליפ יגרב   02.06.0270

    51.00 חודיקה 'חי   
    
תוברל מ"ס 05 ךרואב הגרבה טומ םע 8/5" רטוקב ןוטבל ספיליפ יגרב   02.06.0280

    61.00 חודיקה 'חי   
    
תוברל ,םינוש ןוטב יקלחב מ"ס 01 םירדחומ מ"מ 8 רטוקב םיימיכ םינגוע   02.06.0290

    47.00 מ"ס 05 ךרואב מ"מ 8 ץוקו םיאתמה חדקה תחידק 'חי   
    
02.06.0300 ,םינוש  ןוטב  יקלחב מ"ס 01 םירדחומ מ"מ 01 רטוקב םיימיכ םינגוע  

    61.00 מ"ס 05 ךרואב מ"מ 01 ץוקו םיאתמה חדקה תחידק תוברל 'חי   
    
02.06.0310 ,םינוש  ןוטב  יקלחב מ"ס 01 םירדחומ מ"מ 21 רטוקב םיימיכ םינגוע  

    78.00 מ"ס 05 ךרואב מ"מ 21 ץוקו םיאתמה חדקה תחידק תוברל 'חי   
    
02.06.0320 ,םינוש  ןוטב  יקלחב מ"ס 01 םירדחומ מ"מ 41 רטוקב םיימיכ םינגוע  

    98.00 מ"ס 05 ךרואב מ"מ 41 ץוקו םיאתמה חדקה תחידק תוברל 'חי   
    
02.06.0330 ,םינוש  ןוטב  יקלחב מ"ס 01 םירדחומ מ"מ 81 רטוקב םיימיכ םינגוע  

   123.00 מ"ס 05 ךרואב מ"מ 81 ץוקו םיאתמה חדקה תחידק תוברל 'חי   
    
םינוש  םיטנמלאב  מ"ס 01 קמועבו  מ"מ  41 דע רטוקב םיחדק תחידק   02.06.0340
מ"ס 05 ךרואבו מ"מ 41 דע רטוקב הדלפ תוטוממ םיצוק תוברל ,ןוטבמ    

    15.00 שיטפ תוקיפד י"ע םתרדחהו 'חי   
    
םינוש םיטנמלאב מ"ס 01 קמועבו  מ"מ  41 דע רטוקב םיחדק תחידק   02.06.0350
מ"ס 05 ךרואבו מ"מ 41 דע רטוקב הדלפ תוטוממ םיצוק תוברל ,ןוטבמ    

    23.00 יסקופא קבד תוברל ,שיטפ תוקיפד י"ע םתרדחהו 'חי   
    
םידעוימה  ץע תוינבתב םיקוצי 01-ב ןוטב ישוגב הדלפ יצוק תפיטע   02.06.0360

 1,206.00 תפסונ המוק לש תידיתע הינבל תורשקתהל ק"מ   
    
02.06.0370 ןוטבב דומעה תפיטע י"ע יעוביר/ינבלמ ךתחב םימייק ןוטב ידומע קוזיח  
היקנ ןוטב תיתש תלבקל דע םייק חיט תרסה תוברל ,מ"ס 01 יבועב 02-ב    
יסקופא טלמ תבכש תחירמו םימב הפיטש ,יוקינ ,םייקה ןוטבה סופסיח  ,    

 2,205.00 תימרכ" לש 101 ק"מ   
    
,םייק חיט תרסה י"ע ,דולח ןויזהו קודס ןוטבה םהב םימייק םינוטב םוקיש   02.06.0380
הפיטש ,יוקינ ,היקנ ןוטב תיתש תלבקל דע םיפפור ןוטב יקלחו הדולח    
לכ תחירמו הדולח ריממב םייולג ןויז יקלח תעיבצ ,דולחה ןויזה יוקינ ,םימב    
רחאל .ע"ש וא "701 פוט הקיס" יטנמצ םוטיא רמוח תובכש יתשב חטשה    

   441.00 .םייקה תמגודכ חיט עצובי ,חקפמה רושיא ר"מ   
    

    40.00 ןיעל היולג אל ןויזה תדלפש םינוטב ןוקית ר"מ  02.06.0390
    

   236.00 ןיעל היולג ןויזה תדלפש םינוטב ןוקית ר"מ  02.06.0400
    
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../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 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

בוק 1 ןיבש  תוקיצי רובע םינטק םיטקיורפל ,םינוטב תוקידב רובע םולשת   02.06.0410
 1,022.00 בוק 5-ל 'חי   

    
    58.00 ןוטב יחטשמל תוצווכתה ירפת רטמ  02.06.0420

    
   126.00 םימייקל םישדח ןוטב יחטשמ ןיב רוביח ירפת רטמ  02.06.0430

    
   126.00 ןוטב יחטשמל תוטשפתה ירפת רטמ  02.06.0440

    
   221.00 .תודוסי זוקינל מ"מ 5-3 לש םיטגרגא לדוגב ץצחמ לוחלח תבכש ק"מ  02.06.0450

    
,תושורדה רפע תודובע ללוכ תודוסי זוקינל ירושרש רוניצ תנקתהו הקפסא   02.06.0460

   126.00 . 4" רוניצה רטוק .ץצחו ינכטואג דבב הפיטע םע עופישב ןקתומ רטמ   
    
,תושורדה רפע תודובע ללוכ תודוסי זוקינל ירושרש רוניצ תנקתהו הקפסא   02.06.0470

   147.00 . 6" רוניצה רטוק .ץצחו ינכטואג דבב הפיטע םע עופישב ןקתומ רטמ   
    
ן ו י ז  ת ד ל פ  70.20 ק ר פ  ת ת     
    

 4,927.00 ןוטב  ןויזל םינוש םירטקב םיקלח הדלפ תוטומ ןוט  02.07.0010
    

 5,192.00 ןוטב ןויזל םינוש םירטקב םיעלוצמ הדלפ תוטומ ןוט  02.07.0020
    

 5,298.00 ןוטב ןויזל םינוש םירטקב שארמ תונכומ תוכתורמ הדלפ תותשר ןוט  02.07.0030
    

 5,404.00 ןבא יופיח  ןוגיעל םינוש םירטקב שארמ תונכומ תונוולוגמ הדלפ תותשר ןוט  02.07.0040
    

 5,040.00 תואסנולכל ןויז לזרב ןוט  02.07.0050
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../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 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ     
    
ם י ב כ ר ו מ  ן ב א  ת ו ר י ק  10.41 ק ר פ  ת ת     
    
.מ"ס 52 ללוכ יבועב 51-ב ןוטב בג םע "שיטלט" דובעב הרוסנ ןבא תוריק   14.01.0010

   399.00 ר"מ/ח"ש 00.77 ןבאל  דוסי  ריחמ  .רופא ןבל ןווגב ידוהי יזימ גוסמ ןבאה ר"מ   
    
.מ"ס 52 ללוכ יבועב 51-ב ןוטב בג םע "הזבוט" דובעב הרוסנ ןבא תוריק   14.01.0020

   410.00 ר"מ/ח"ש 00.18 ןבאל  דוסי  ריחמ .רופא  ןבל ןווגב ידוהי יזימ גוסמ ןבאה ר"מ   
    
.מ"ס 52 ללוכ יבועב 51-ב ןוטב בג םע "הבטומ" דובעב הרוסנ ןבא תוריק   14.01.0030

   431.00 ר"מ/ח"ש 00.77 ןבאל דוסי ריחמ .רופא ןבל ןווגב ידוהי יזימ גוסמ ןבאה ר"מ   
    
.מ"ס 52 ללוכ יבועב 51-ב ןוטב בג םע "םשמשמ" דובעב הרוסנ ןבא תוריק   14.01.0040

   483.00 ר"מ/ח"ש 00.18 ןבאל דוסי ריחמ .רופא ןבל ןווגב ידוהי יזימ גוסמ ןבאה  ר"מ   
    
.מ"ס 52 ללוכ יבועב 51-ב ןוטב בג םע "יארפ" דובעב הרוסנ ןבא תוריק   14.01.0050

   525.00 ר"מ/ח"ש 00.55 ןבאל דוסי ריחמ .רופא ןבל ןווגב ידוהי יזימ גוסמ ןבאה ר"מ   
    
ם י ב כ ר ו מ  ן ב א  ת ו ר י ק ב  ם י ח ת פ  ד ו ב י ע  20.41 ק ר פ  ת ת     
    
ןבאמ מ"ס 03 דע בחורב "הבטומ" דובעב ןבאמ )"םי'זטרוב"( תונולח ינדא   14.02.0010

   315.00 .םימה זוקינל עופישו מ"ס 2/2 תודימב הנוילע ןש םע רטמ   
    
ןבאמ מ"ס 03 דע בחורב "שיטלט" דובעב ןבאמ )"םי'זטרוב"( תונולח ינדא   14.02.0020

   315.00 .םימה זוקינל עופישו מ"ס 2/2 תודימב הנוילע ןש םע רטמ   
    
דובעב ןבאמ )"תובטע"( םיפוקשמ וא )"תופקש"( תוזוזמ/םיחתפ יפשח   14.02.0030

   315.00 מ"ס 51 דע בחורב "הבטומ" רטמ   
    
דובעב ןבאמ )"תובטע"( םיפוקשמ וא )"תופקש"( תוזוזמ/םיחתפ יפשח   14.02.0040

   305.00 מ"ס 51 דע בחורב "שיטלט" רטמ   
    
ן ב א  ת ו ר י ק ב  ת ו ד ח ו י מ  ת ו ד ו ב ע  30.41 ק ר פ  ת ת     
    
דובעב ןבאמ ,מ"ס 04 יבועבו מ"ס 08 דע בחורב םילדב ןבא ידומע   14.03.0010

 1,365.00 ."הבטומ" רטמ   
    

   420.00 מ"ס 01 יבועבו מ"ס 03 בחורב "גניפוק" שאר יכבדנ רטמ  14.03.0020
    

   284.00 מ"ס 5 יבועבו מ"ס 03 בחורב "גניפוק" שאר יכבדנ רטמ  14.03.0030
    
ן ב א  ת ו ח ו ל ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  40.41 ק ר פ  ת ת     
    
ללוכ ,מ"ס  3 יבועב תשטולמ הרוסנ ןבא תוחולב ןוטב תוריקל ץוח יופיח   14.04.0010
הדובעה .מ"ס 7  יופיחה לש ללוכ יבוע .םייקה ןוטבה ריק לא ןוטב תקיצי    
ןבאה ירוחאמ תשר לא ןבלוגמ  טוחב רוביח ,ןבא לכבםיחודיק 2 םג תללוכ    

   399.00 )דרפנב תדדמנ הדלפה תשר( ר"מ/ח"ש 00.001 ןבאל דוסי ריחמ ר"מ   
    
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../019 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':     019 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ללוכ ,מ"ס  5  "הבטומ" דובעב  הרוסנ  ןבא תוחולב ןוטב תוריק יופיח   14.04.0020
הדובעה מ"ס 9  יופיחה לש ללוכ יבוע .םייקה ןוטבה ריק לא ןוטב תקיצי    
  ןבאה ירוחאמ תשר לא ןבלוגמ טוחב רוביח ,ןבא לכב םיחודיק 2 םג תללוכ  

   420.00 )דרפנב תדדמנ הדלפה תשר( ר"מ/ח"ש 00.021 ןבאל דוסי ריחמ . ר"מ   
    
תקיצי ללוכ ,מ"ס  5  יבועב ,"םשמשמ" דובעב ןבא תוחולב תוריק יופיח   14.04.0030
תללוכ הדובעה מ"ס  9  יופיחה  לש ללוכ יבוע .םייקה ןוטבה ריק לא ןוטב    
  ןבאה ירוחאמ תשר לא ןבלוגמ טוחב רוביח ,ןבא לכב םיחודיק 2 םג  

   431.00 )דרפנב תדדמנ הדלפה תשר( .ר"מ/ח"ש 011  ןבאל דוסי ריחמב ר"מ   
    
ןוטב תקיצי ללוכ ,מ"ס  5 יבועב ,"שיטלט" דובעב ןבא תוחולב תוריק יופיח   14.04.0040
2 םג תללוכ הדובעה מ"ס  9  יופיחה  לש ללוכ יבוע .םייקה ןוטבה ריק לא    
דוסי ריחמב ןבאה ירוחאמ תשר לא ןבלוגמ טוחב רוביח ,ןבא לכב םיחודיק    

   431.00 )דרפנב תדדמנ הדלפה תשר( .ר"מ/ח"ש 011 ןבאל ר"מ   
    
ןוטב תקיצי ללוכ ,מ"ס  5 יבועב ,תיארפ  הינבב ןבא תוחולב תוריק יופיח   14.04.0050
2 םג תללוכ הדובעה מ"ס  9  יופיחה  לש ללוכ יבוע .םייקה ןוטבה ריק לא    
דוסי ריחמב ןבאה ירוחאמ תשר לא ןבלוגמ טוחב רוביח ,ןבא לכב םיחודיק    

   399.00 )דרפנב תדדמנ הדלפה תשר( ר"מ/ח"ש 00.35 ןבאל ר"מ   
    
ריקל תקבדומ  מ"ס 3 יבועב תשטולמ הרוסנ ןבא יחיראב ץוח תוריק יופיח   14.04.0060

   441.00 ר"מ/ח"ש 55.-  דוסי  ריחמב  ידוהי  יזימ  גוסמ ןבאה  .קבד/טיטב ר"מ   
    
ריקל תקבדומ  מ"ס 2 יבועב תשטולמ הרוסנ ןבא יחיראב ץוח תוריק יופיח   14.04.0070
ריחמ )דרפנב תדדמנ תשרה( םיגרבו הטסורינ יווב תקזוחמ קבד/טיטב    

   525.00 ר"מ/ח"ש 041 דוסי ר"מ   
    

    95.00 ריקל עבוקמ מ"מ  4/04/04 ןבלוגמ הדלפ ןתיוז רטמ  14.04.0080
    

   126.00 ריקל עבוקמ מ"מ 3/53/53 ןבלוגמ הדלפ ןתיוז רטמ  14.04.0090
    

    42.00 םימ ףא דוביע רובע שאר ךבדנל ריחמ תפסות רטמ  14.04.0100
    

    27.00 תינוציח הניפב ןבאב הזפ דוביע רובע ריק יופיחל ריחמ תפסות רטמ  14.04.0110
    

    26.00 ךומיתל ןתיוזה תלבקל עקש תריצי רובע ריק יופיחל ריחמ תפסות רטמ  14.04.0120
    
ם י פ ו ח מ  ת ו ר י ק ב  ם י ח ת פ  ד ו ב י ע  50.41 ק ר פ  ת ת     
    
הרוסנ ןבא תוחולב מ"ס 03 דע בחורב )םי'זטרוב( תונולח ינדאב יופיח   14.05.0010

   252.00 זוקינל עופישו מ"ס 2/2 תודימב הנוילע ןש םע ,מ"ס 3 יבועב תשטולמ רטמ   
    
5 יבועב ןבא  תוחולב  מ"ס 03 דע בחורב )םי'זטרוב( תונולח ינדאב יופיח   14.05.0020

   284.00 זוקינל עופישו מ"ס 2/2 תודימב הנוילע ןש םע "הבטומ" דובעב מ"ס רטמ   
    
5 יבועב ןבא  תוחולב  מ"ס 03 דע בחורב )םי'זטרוב( תונולח ינדאב יופיח   14.05.0030

   289.00 זוקינל עופישו מ"ס 2/2 תודימב הנוילע ןש םע "שיטלט" דובעב מ"ס רטמ   
    
5 יבועב ןבא  תוחולב  מ"ס 03  דע בחורב )םי'זטרוב(  םיחתפ יפשח יופיח   14.05.0040

   289.00 זוקינל עופישו מ"ס 2/2 תודימב הנוילע ןש םע "םשמשמ" דובעב מ"ס רטמ   
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5 יבועב ןבא תוחולב מ"ס 03 דע בחורב )םי'זטרוב( םיחתפ יפשח יופיח   14.05.0050
   221.00 זוקינל עופישו מ"ס 2/2 תודימב הנוילע ןש םע "שיטלט" דובעב מ"ס רטמ   

    
,מ"ס 52 דעו מ"ס 51 לעמ בחורב )"תופקש"( תוזוזמ/םיחתפ יפשח יופיח   14.05.0060

   221.00 .מ"ס 3 יבועב תשטולמ ןבא תוחולב רטמ   
    
מ"ס 52  דעו  מ"ס 51 לעמ בחורב )"תופקש"( תוזוזמ/םיחתפ יפשח יופיח   14.05.0070

   252.00 .מ"ס 5 יבועב "שיטלט" דובעב ןבא תוחולב רטמ   
    
ןבא תוחולב מ"ס 52 דעו מ"ס 51 לעמ בחורב )תורומק( תותשק יופיח   14.05.0080

   347.00 מ"ס 3 יבועב תשטולמ רטמ   
    
ת ו נ ו ש  60.41 ק ר פ  ת ת     
    
ריווא ץחלב  לוח וא/ו  םימ תזתה  ידי  לע םימייק שיטלט ןבא תוריק יוקינ   14.06.0010
,םימוגיפ ללוכ  ריחמה  .ףושח ןוטב יקלח לע םג השעית הדובעה .הובג    
העיבצה לכ שודיח ןכו ,לפוטמה חטשבש תורגסמה יקלח לכל האלמ הנגה    

    33.00 )םיחתפה ללוכ( וטורב  חטשב  הדידמה .עגפית ותעיבצש קלח לכל ר"מ   
    

    44.00 )םימ החוד רמוח( רליסב ןבא תוריק יופיצ ר"מ  14.06.0020
    
תוברל ,םימייק )והשלכ גוסמ( ןבא תוריק לש םיקשמ ןיב "הלחוכ" שודיח   14.06.0030

    32.00 .מ"ס 2 דע קמועל יוקינ ר"מ   
    
"תידע" תרבח לש ZSP-SP תמגודכ הטסורינ ןגוע תנקתהו הקפסא   14.06.0040

    13.00 .תופפור יופיח ינבא עוביקל ,םינבמ סדנהמ תויחנה יפ לע ךרואבו רטוקב 'חי   
    
ת ו ג ר ד מ ו  ף ו צ י ר  70.41 ק ר פ  ת ת     
    
לע "שיטלט"  דוביעב מ"ס 5 יבועב הרוסנ ןבאב םיליבשו םיחטשמ ףוציר   14.07.0010

   473.00 ר"מ/ח"ש 011 ןבאל דוסי ריחמ .לוח עצמ יבג ר"מ   
    
יבג לע "יארפ"  דוביעב מ"ס 5 יבועב תובכש ןבאב םיליבשו םיחטשמ ףוציר   14.07.0020

   441.00 ר"מ/ח"ש 56 ןבאל דוסי ריחמ .לוח עצמ ר"מ   
    
םורו "שיטלט"  דוביעב מ"ס 5/53 ךתחב חלש ןורבח ןבאמ ץוח תוגרדמ   14.07.0030
דוביעו ,טנמצב ברועמ ,ץצח וא לוח יולימ תוברל הרוסנ ןבאמ 3/01 ךתחב    
,הגרדמה הצקב סופסח וא ץוריח עוציב תוברל ,םיקשימה ןיב הבור    

   368.00 .הקלחה תעינמל רטמ   
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ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ     
    
ה ש ב י  ה ח י ד ק ב  ן ו ט ב  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת     
    
תרחא םשרנ םא אלא 03-ב גוסמ םינוטבה לכ : הרעה    
    
א"מ 003 מ ןטק ףקיהב השבי החידקב תואסנולכ חודיקל תונגראתה   23.01.0010

 4,515.00 'פמוק .רתאל  
    

   105.00 'מ 8 דע קמועבו מ"ס 04 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ רטמ  23.01.0020
    
'מ 8 לע הלועה  קמועבו מ"ס 04 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ   23.01.0030

   111.00 ''מ 61 דעו רטמ   
    

   121.00 'מ 8 דע קמועבו מ"ס 05 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ רטמ  23.01.0040
    
'מ 8 לע הלועה  קמועבו מ"ס 05 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ   23.01.0050

   126.00 ''מ 61 דעו רטמ   
    

   142.00 'מ 8 דע קמועבו מ"ס 06 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ רטמ  23.01.0060
    
'מ 8 לע הלועה  קמועבו מ"ס 06 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ   23.01.0070

   147.00 ''מ 61 דעו רטמ   
    

   205.00 'מ 51 דע קמועבו מ"ס 07 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ רטמ  23.01.0080
    

   221.00 'מ 03 דעו 'מ 51 מ  קמועבו מ"ס 07 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ רטמ  23.01.0090
    

   242.00 'מ 51 דע קמועבו מ"ס 08 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ רטמ  23.01.0100
    
'מ 51 לע הלועה  קמועבו מ"ס 08 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ   23.01.0110

   252.00 'מ 03 דעו רטמ   
    

   284.00 'מ 51 דע קמועבו מ"ס 09 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ רטמ  23.01.0120
    
'מ 51 לע הלועה  קמועבו מ"ס 09 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ   23.01.0130

   289.00 'מ 03 דעו רטמ   
    

   300.00 'מ 51 דע קמועבו מ"ס 001 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ רטמ  23.01.0140
    
'מ 51 לע הלועה  קמועבו מ"ס 001 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ   23.01.0150

   331.00 'מ 03 דעו רטמ   
    

   315.00 'מ 51 דע קמועבו מ"ס 011 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ רטמ  23.01.0160
    
'מ 51 לע הלועה  קמועבו מ"ס 011 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ   23.01.0170

   347.00 'מ 03 דעו רטמ   
    

   363.00 'מ 51 דע קמועבו מ"ס 021 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ רטמ  23.01.0180
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.'מ 51 לע הלועה  קמועבו מ"ס 021 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ   23.01.0190
   394.00 'מ 03 דעו רטמ   

    
23.01.0200 לע הלוע וניאש קמועב מ"ס 04 רטוקב הקיציו  ינדי חודיק , ןוטב תואסנולכ  

   147.00 'מ 0.6 רטמ   
    
0.6 לע הלועה  קמועב מ"ס 04 רטוקב הקיציו  ינדי חודיק , ןוטב תואסנולכ   23.01.0210

   163.00 .'מ 0.21 לע הלוע וניאו 'מ רטמ   
    
ט י י נ ו ט נ ב  ת ו א ס נ ו ל כ  20.32 ק ר פ  ת ת     
    

 7,875.00 'פמוק .רתאל א"מ 0001 מ ןטק ףקיהב טיינוטנב תואסנולכ חודיקל תונגראתה 23.02.0010
    
תסימת  םע  םיקוצי מ"ס 05 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ   23.02.0020

   207.00 'מ 01 דע קמועב טינוטנב רטמ   
    
תסימת  םע  םיקוצי מ"ס 05 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ   23.02.0030

   213.00 'מ 02 דעו 01  'מ 01 לעמ ללוכ קמועב טינוטנב רטמ   
    
תסימת  םע  םיקוצי מ"ס 06 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ   23.02.0040

   255.00 'מ 01 דע קמועב טינוטנב רטמ   
    
תסימת  םע  םיקוצי מ"ס 06 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ   23.02.0050

   259.00 'מ 02 דעו 'מ 01 לעמ ללוכ קמועב טינוטנב רטמ   
    
תסימת  םע  םיקוצי מ"ס 07 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ   23.02.0060

   309.00 'מ 51 דע קמועב טינוטנב רטמ   
    
תסימת  םע  םיקוצי מ"ס 07 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ   23.02.0070

   313.00 'מ 03 דעו 'מ 51 לעמ ללוכ קמועב טינוטנב רטמ   
    
תסימת  םע  םיקוצי מ"ס 08 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ   23.02.0080

   372.00 'מ 51 דע קמועב טינוטנב רטמ   
    
תסימת  םע  םיקוצי מ"ס 08 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ   23.02.0090

   376.00 'מ 03 דעו 'מ 51 לעמ ללוכ קמועב טינוטנב רטמ   
    
תסימת  םע  םיקוצי מ"ס 09 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ   23.02.0100

   450.00 'מ 51 דע קמועב טינוטנב רטמ   
    
תסימת  םע  םיקוצי מ"ס 09 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ   23.02.0110

   454.00 'מ 03 דעו 'מ 51 לעמ ללוכ קמועב טינוטנב רטמ   
    
תסימת  םע  םיקוצי מ"ס 001 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ   23.02.0120

   536.00 'מ 02 דע קמועב טינוטנב רטמ   
    
תסימת  םע  םיקוצי מ"ס 001 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ   23.02.0130

   540.00 'מ 03 דעו 'מ 02 לעמ ללוכ קמועב טינוטנב ר"מ   
    
תסימת  םע  םיקוצי מ"ס 011 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ   23.02.0140

   625.00 'מ 02 דע קמועב טינוטנב רטמ   
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תסימת  םע  םיקוצי מ"ס 011 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ   23.02.0150
   634.00 'מ 03 דעו 'מ 02 לעמ ללוכ קמועב טינוטנב ר"מ   

    
תסימת  םע  םיקוצי מ"ס 021 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ   23.02.0160

   743.00 'מ 02 דע קמועב טינוטנב רטמ   
    
תסימת  םע  םיקוצי מ"ס 021 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ   23.02.0170

   750.00 'מ 03 דעו 'מ 02 לעמ ללוכ קמועב טינוטנב ר"מ   
    
תסימת  םע  םיקוצי מ"ס 031 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ   23.02.0180

   899.00 'מ 02 דע קמועב טינוטנב רטמ   
    
תסימת  םע  םיקוצי מ"ס 031 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ   23.02.0190

   919.00 'מ 03 דעו 'מ 02 לעמ ללוכ קמועב טינוטנב ר"מ   
    
AFC ת ו א ס נ ו ל כ  30.32 ק ר פ  ת ת     
    
דע קמועב םיקוצי מ"ס 05 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב )AFC( סנולכ   23.03.0010

   137.00 'מ 51 רטמ   
    
קמועב םיקוצי מ"ס 05 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב )AFC( סנולכ   23.03.0020

   188.00 'מ 02 דעו  'מ 51 לע הלועה רטמ   
    
קמועב םיקוצי מ"ס 05 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב )AFC( סנולכ   23.03.0030

   239.00 'מ 52 דעו 'מ 02  לע הלועה רטמ   
    
דע קמועב םיקוצי מ"ס 06 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב )AFC( סנולכ   23.03.0040

   165.00 'מ 51 רטמ   
    
קמועב םיקוצי מ"ס 06 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב )AFC( סנולכ   23.03.0050

   219.00 'מ 02 דעו  'מ 51 לע הלועה רטמ   
    
קמועב םיקוצי מ"ס 06 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב )AFC( סנולכ   23.03.0060

   278.00 'מ 52 דעו 'מ 02  לע הלועה רטמ   
    
דע קמועב םיקוצי מ"ס 07 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב )AFC( סנולכ   23.03.0070

   224.00 'מ 51 רטמ   
    
קמועב םיקוצי מ"ס 07 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב )AFC( סנולכ   23.03.0080

   278.00 'מ 02 דעו  'מ 51  לע הלועה רטמ   
    
קמועב םיקוצי מ"ס 07 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב )AFC( סנולכ   23.03.0090

   336.00 'מ 52 דעו 'מ 02  לע הלועה רטמ   
    
דע קמועב םיקוצי מ"ס 08 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב )AFC( סנולכ   23.03.0100

   239.00 'מ 51 רטמ   
    
קמועב םיקוצי מ"ס 08 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב )AFC( סנולכ   23.03.0110

   325.00 'מ 02 דעו  'מ 51  לע הלועה רטמ   
    
קמועב םיקוצי מ"ס 08 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב )AFC( סנולכ   23.03.0120

   403.00 'מ 52 דעו 'מ 02  לע הלועה רטמ   
קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../024 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':     024 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ל י י פ ו ר ק י מ  ת ו א ס נ ו ל כ  40.32 ק ר פ  ת ת     
    

   137.00 .'מ 0.8  קמועל דע מ"ס 03 רטוקב  הקיציו חודיק , ןוטבמ סלייפורקימ רטמ  23.04.0010
    

   157.00 .'מ 0.8 קמועל דע מ"ס 53 רטוקב  הקיציו חודיק , ןוטבמ סלייפורקימ רטמ  23.04.0020
    

   193.00 .'מ 0.8  קמועל דע מ"ס 04 רטוקב  הקיציו חודיק , ןוטבמ סלייפורקימ רטמ  23.04.0030
    

   227.00 .'מ 0.8 קמועל דע מ"ס 54 רטוקב  הקיציו חודיק , ןוטבמ סלייפורקימ רטמ  23.04.0040
    

   431.00 .'מ 0.8 קמועל דע מ"ס 06 רטוקב  הקיציו חודיק , ןוטבמ סלייפורקימ רטמ  23.04.0050
    
לכ רובע רטוק לכב הקיציו חודיק , ןוטבמ סלייפורקימ תואסנולכל תפסות   23.04.0060

     7.00 .'מ 0.8 ל רבעמ רטמ רטמ   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../025 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':     025 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ל ע ת  ,ם י צ י ר ח  ת ח י ת פ ו  ם י ח ת פ  ת צ י ר פ  ,ת ו ר ס ה  ,ם י ק ו ר י פ  42 ק ר פ     
ם י ע ק ש ו     
    
ת ו ר ק ת  ,ת ו צ י ח מ  ,ת ו ר י ק  ,ם י ח ט ש מ  ,ם י פ צ ר מ  ת ס י ר ה  10.42 ק ר פ  ת ת     
ם י נ ו ש  ן ו ט ב  י ק ל ח ו     
    
יוניפו הסמעה םיללוכ ,הסירההו קוריפה תודובע לש םיריחמה : הרעה    
.רשואמ רתאל    
    

    84.00 מ"ס 01 יבועב ןייוזמ ןוטב יפצרמ תסירה ר"מ  24.01.0010
    

   126.00 מ"ס 51 יבועב ןייוזמ ןוטב יפצרמ תסירה ר"מ  24.01.0020
    

   147.00 מ"ס 02 יבועב ןייוזמ ןוטב יפצרמ תסירה ר"מ  24.01.0030
    

   189.00 מ"ס 52 יבועב ןייוזמ ןוטב יפצרמ תסירה ר"מ  24.01.0040
    

   116.00 מ"ס 21-כ יבועב טילונרג יחטשמ תסירה ר"מ  24.01.0050
    

    84.00 מ"ס 01-7 יבועב םייונב תוריק תסירה ר"מ  24.01.0060
    

    84.00 מ"ס 51 יבועב םייונב תוריק תסירה ר"מ  24.01.0070
    

    95.00 מ"ס 02 יבועב םייונב תוריק תסירה ר"מ  24.01.0080
    

   137.00 מ"ס 52 יבועב םייונב תוריק תסירה ר"מ  24.01.0090
    

 1,029.00 םינוש םייבועב  תוציחמ/תוריקב וא/ו  םילדב  ןיוזמ ןוטב ידומע תסירה ק"מ  24.01.0100
    

   210.00 מ"ס 01 יבועב ןיוזמ ןוטב תוריק תסירה ר"מ  24.01.0110
    

   273.00 מ"ס 51 יבועב ןיוזמ ןוטב תוריק תסירה ר"מ  24.01.0120
    

   315.00 מ"ס 02 יבועב ןיוזמ ןוטב תוריק תסירה ר"מ  24.01.0130
    

 1,428.00 מ"ס 02 לעמ יבועב ןיוזמ ןוטב תוריק תסירה ק"מ  24.01.0140
    

   294.00 מ"ס 51 יבועב ןיוזמ ןוטב תרקת תסירה ר"מ  24.01.0150
    

   168.00 מ"ס 01-8 יבועב ןיוזמ ןוטב )םילוסרטניא( םייניב יחטשמ תסירה ר"מ  24.01.0160
    

 1,533.00 םינוש םייבועב ןיוזמ ןוטב תוקעמו תונוילע ,תונותחת תורוק תסירה ק"מ  24.01.0170
    
םייבועב ןיוזמ ןוטב םירבוע תודוסיו רשקו  דוסי תורוק/דוסי ידומע תסירה   24.01.0180

 1,124.00 םינוש ק"מ   
    
םייניבו םיעפושמ  םיחטשמ םיללוכה  ןיוזמ  ןוטב  תוגרדמ  יכלהמ  תסירה   24.01.0190

 1,428.00 םינוש םייבועב ןוטב ישלושמו )םיטסדופ( ק"מ   
    

   263.00 מ"ס 02  דע  ללוכ  יבועב ןבא םיפוחמ ןיוזמ ןוטב תורדג/תוריק תסירה ר"מ  24.01.0200
קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../026 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':     026 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז מ ו  ל מ ש ח  ,ה א ו ר ב ת  ת ו כ ר ע מ  ק ו ר י פ  20.42 ק ר פ  ת ת     
    

   263.00 2" רטוקב שא יוביכ זרב קוריפ 'חי  24.02.0010
    

   284.00 3" רטוקב שא יוביכ זרב קוריפ 'חי  24.02.0020
    

   210.00 הקראה ירוביחו 2" רטוק דע םימ דמ קוריפ 'חי  24.02.0030
    

    74.00 4" דע רטוקב גוס לכמ היולג בויב תרנצ קוליסו קוריפ רטמ  24.02.0040
    

    95.00 8"-6" רטוקב גוס לכמ היולג בויב תרנצ קוליסו קוריפ רטמ  24.02.0050
    
24.02.0060 ללוכ 8" דע 4"-מ רטוקב עקרקב הנומט תמייק בויב תרנצ קוליסו קוריפ  

   116.00 קדוהמ רפעב הלעתה תמיתסו תרנצה קוליס רטמ   
    
ללוכ עקרקב ןומט ,תנבלוגמ/הדלפמ 2/1"-2" רטוקב םימ וק קוליסו קוריפ   24.02.0070

    74.00 קדוהמ רפעב הלעתה תמיתס רטמ   
    

    95.00 2" לעמ רטוקב םימ תרנצ קוליסו קוריפ רטמ  24.02.0080
    

    42.00 2/1"-2" רטוקב היולג םימ תרנצ קוליסו קוריפ רטמ  24.02.0090
    

    63.00 2" לעמ רטוקב היולג םימ תרנצ קוליסו קוריפ רטמ  24.02.0100
    
הילוחהו הרקתה קוריפ תוברל ,מ"ס 06 רטוקב םייק בויב את קוריפ   24.02.0110

   231.00 קודיהו המדאב אתה יולימ ,מ"ס 06 קמועל דע הנוילעה 'חי   
    
הילוחהו הרקתה קוריפ תוברל ,מ"ס 08 רטוקב םייק בויב את קוריפ   24.02.0120

   294.00 קודיהו המדאב אתה יולימ ,מ"ס 06 קמועל דע הנוילעה 'חי   
    
הילוחהו הרקתה קוריפ תוברל ,מ"ס 001-021 רטוקב םייק בויב את קוריפ   24.02.0130

   347.00 קודיהו המדאב אתה יולימ ,מ"ס 06 קמועל דע הנוילעה 'חי   
    
דע קמועבו רטוק  לכב רתאב קוצי  וא/ו םורט  ןוטב יונב הרקב את קורפ   24.02.0140
תודובע לכו תונפדה תריבש ,אתה  תפצר  ,הסכמה קורפ תוברל 'מ  5.1    
תללוכ הדובעה .אתה םוקמב בויב וא םימ וק רבעמל תושורדה רפעה    

   441.00 'פמוק .קודיהו רזוח יולימ  
    

   116.00 וכותבש םירזיבאה לכ לע שא יוביכ ןורא קוריפ 'חי  24.02.0150
    
'מ 00.1  דע  קמועבו מ"ס 08.0 דע ימינפ רטוקב םייק הרקב את לוטיב   24.02.0160

   294.00 'פמוק קדוהמ לוחב אתה יולימו ןוטבב בויבה תרנצ תמיטא ללוכה  
    
'מ 57.1  דע  קמועבו 'מ 00.1 דע ימינפ רטוקב םייק הרקב את לוטיב   24.02.0170

   473.00 'פמוק קדוהמ לוחב אתה יולימו ןוטבב בויבה תרנצ תמיטא ללוכה  
    

   116.00 'מ 01 דע ךרואב ץע דומע קוריפ רטמ  24.02.0180
    

   126.00 'מ 01 דע ךרואב ךמות ץע דומע קוריפ רטמ  24.02.0190
    
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../027 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':     027 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ןגועה גוס ,ןגועה לבכ ךתחב לדבה אלל ,ץע דומעל יעקרק ןגוע קוריפ   24.02.0200
    48.00 'פמוק דומעה הבוגו  

    
    32.00 'פמוק רטמ 4 דע ךרואבו 3" דע רטוקב םימ רוניצמ הלוזנוק קוריפ 24.02.0210

    
    11.00 'פמוק לקש ידדובמ ינש םע U עורז קוריפ 24.02.0220

    
     8.00 'פמוק לקש גוסמ תשר דדובמ קוריפ 24.02.0230

    
     8.00 59 וא 08 תשר דדובמ קוריפ 'חי  24.02.0240

    
ם י פ ו צ י ר  ק ו ר י פ  30.42 ק ר פ  ת ת     
    
יוניפו הסמעה םיללוכ ,הסירההו קוריפה תודובע לש םיריחמה : הרעה    
רשואמ רתאל    
    

    27.00 רזוח שומישל והשלכ סופיטמ הכרדמ ףוציר קוריפ ר"מ  24.03.0010
    

    17.00 והשלכ סופיטמ הכרדמ ףוציר קוליסו קוריפ ר"מ  24.03.0020
    

    21.00 רזוח שומישל והשלכ גוסמ תובלתשמ ףוציר ינבאמ ףוציר קוריפ ר"מ  24.03.0030
    
שדח יקנ לוח עצמב ףוציר ינבא וא/ו הכרדמ ףוצירל לוח עצמ תפלחה   24.03.0040

     9.00 מ"ס 6-5 יבועב ר"מ   
    

    36.00 דוסיה תוברל םישיבכל הפש ינבא קוריפ רטמ  24.03.0050
    
רפעה תודובעו ןוטב יראשמ ןויקינ תוברל םישיבכל הפש ינבא קוריפ   24.03.0060

    48.00 רזוח שומישל רטמ   
    

    28.00 ןוטב דוסי תוברל תיננג הפש ינבא קוריפ רטמ  24.03.0070
    
שומישל -  רפעה  'בעו ןוטב יראשמ ןויקינ תוברל תיננג הפש ינבא קוריפ   24.03.0080

    36.00 רזוח רטמ   
    
ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  ,ת ו צ י ח מ  ק ו ר י פ  40.42 ק ר פ  ת ת     
    

   168.00 )חפ( ךוכיסו הדלפ 'סנוק תוברל ,ןוטב יקולב תוריק םע הככס קוריפ ר"מ  24.04.0010
    

    63.00 חפמ ךוכיסו יוריק םע הדלפ 'סנוקמ )ןסחמ( הככס קוריפ ר"מ  24.04.0020
    
ם י ח ת פ  ת צ י ר פ  50.42 ק ר פ  ת ת     
    
24.05.0010 י"ע  חתפה תרוצ דוביע תוברל ןיוזמ ןוטב תוריקו תורקתב םיחתפ תצירפ  
רוניצ רבעמל םיאתמ חתפה לדוג .מ"ס 03 דע ןוטבה יבוע .חיטו ןוטב    

   336.00 8" דע 6"-מ דע רטוקב 'חי   
    
וא  ןבא  וא  ןוטב  ריקב 2" ללוכו  דע  רטוקב  םולהי  חדקמב רוח חודיק   24.05.0020

    95.00 לוורש תוברל 'מס 02 דע יבועב תורקת 'חי   
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../028 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':     028 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

24.05.0030 ןבא וא ןוטב ריקב 5" וא 4" ,3" ללוכו דע רטוקב םולהי חדקמב רוח חודיק  
   273.00 לוורש תוברל 'מס 02 דע יבועב תורקת וא 'חי   

    
24.05.0040 וא  ןבא וא ןוטב ריקב ,6" ללוכו דע רטוקב םולהי חדקמב רוח חודיק  

   378.00 לוורש תוברל 'מס 02 דע יבועב תורקת 'חי   
    
24.05.0050 וא  ןבא  וא ןוטב ריקב ,7" ללוכו דע רטוקב םולהי חדקמב רוח חודיק  

   504.00 לוורש תוברל 'מס 02 דע יבועב תורקת 'חי   
    
24.05.0060 וא  ןבא  וא ןוטב ריקב ,8" ללוכו דע רטוקב םולהי חדקמב רוח חודיק  

   546.00 לוורש תוברל 'מס 02 דע יבועב תורקת 'חי   
    
24.05.0070 וא  ןבא  וא ןוטב ריקב ,9" ללוכו דע רטוקב םולהי חדקמב רוח חודיק  

   662.00 לוורש תוברל 'מס 02 דע יבועב תורקת 'חי   
    
וא  ןבא וא  ןוטב ריקב 2" ללוכו  דע רטוקב  םולהי חדקמב רוח חודיק   24.05.0080

   126.00 לוורש תוברל מ"ס 03 ללוכ דעו 02 לעמ יבועב תורקת 'חי   
    
24.05.0090 ןבא  וא  ןוטב  ריקב 5",4",3" ללוכו דע רטוקב םולהי חדקמב רוח חודיק  

   326.00 לוורש תוברל מ"ס 03 ללוכ דעו 02 לעמ יבועב תורקת וא 'חי   
    
יבועב תורקת וא ןבא וא ןוטב ריקב 6" רטוקב םולהי חדקמב רוח חודיק   24.05.0100

   410.00 לוורש תוברל מ"ס 03 ללוכ דעו 02  לעמ 'חי   
    
יבועב תורקת וא ןבא וא ןוטב ריקב 7" רטוקב םולהי חדקמב רוח חודיק   24.05.0110

   536.00 לוורש תוברל מ"ס 03 ללוכ דעו 02  לעמ 'חי   
    
יבועב תורקת וא ןבא וא ןוטב ריקב 8" רטוקב םולהי חדקמב רוח חודיק   24.05.0120

   651.00 לוורש תוברל מ"ס 03 ללוכ דעו 02  לעמ 'חי   
    
וא  ןבא וא  ןוטב ריקב 2" ללוכו  דע  רטוקב  םולהי  חדקמב רוח חודיק   24.05.0130

   179.00 לוורש תוברל מ"ס 04 ללוכ דעו 03 לעמ יבועב תורקת 'חי   
    
תורקת וא ןבא וא ןוטב ריקב 5" ,4" ,3" רטוקב םולהי חדקמב רוח חודיק   24.05.0140

   431.00 לוורש תוברל מ"ס 04 ללוכ דעו 03 לעמ יבועב 'חי   
    
יבועב תורקת וא ןבא וא ןוטב ריקב 6" רטוקב םולהי חדקמב רוח חודיק   24.05.0150

   546.00 לוורש תוברל מ"ס 04 ללוכ דעו 03  לעמ 'חי   
    
יבועב תורקת וא ןבא וא ןוטב ריקב 8" רטוקב םולהי חדקמב רוח חודיק   24.05.0160

   746.00 לוורש תוברל מ"ס 04 ללוכ דעו 03  לעמ 'חי   
    
רבועה רוניצה ביבס ינמוטיב רוניס םע מ"מ 011 רטוקב טיירבוג ימטא   24.05.0170

   126.00 ריקב 'חי   
    

   100.00 ריקב רבועה רוניצה ביבס ינמוטיב רוניס םע מ"מ 57 רטוקב טיירבוג ימטא 'חי  24.05.0180
    

    74.00 ריקב רבועה רוניצה ביבס ינמוטיב רוניס םע מ"מ 05 רטוקב טיירבוג ימטא 'חי  24.05.0190
    

   352.00 מ"ס 01 דע יבועב ןייוזמ ןוטב יחטשמ רוסינ רטמ  24.05.0200
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../029 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':     029 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   494.00 מ"ס 02 דע יבועב ןייוזמ ןוטב יחטשמ רוסינ רטמ  24.05.0210
    

   578.00 מ"ס 03 דע יבועב ןייוזמ ןוטב יחטשמ רוסינ רטמ  24.05.0220
    
ם י ע ק ש ו  ת ו ל ע ת  ,ם י צ י ר ח  ת ח י ת פ  60.42 ק ר פ  ת ת     
    
רבעמל  והשלכ  בחורבו היבוע  לכל ןיוזמ ןוטב תפצרב הלעת תחיתפ   24.06.0010

   893.00 ותומדקל בצמה תרזחהו יעקרק תת תרנצ ק"מ   
    
תנמטהל  םיחיוטמ  םייונב תוריקב מ"ס 5 דע בחורב םיצירח תחיתפ   24.06.0020

     8.00 יהשלכ תרנצ רטמ   
    
םייונב  תוריקב  מ"ס 01  דעו  מ"ס  5 לעמ בחורב םיצירח תחיתפ   24.06.0030

     9.00 יהשלכ תרנצ תנמטהל םיחייוטמו רטמ   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../030 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':     030 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  43 ק ר פ     
    
ש א  י ו ב י כ  ד ו י צ  ל ש  ה נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  10.43 ק ר פ  ת ת     
    
םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ 03*06*06 חפמ יוביכ זגרא תנקתהו הקפסא   34.01.0010

   240.00 .הדמעה ןקתמל וא ריקל זגראה רוביחל 'חי   
    
םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ 03*08*08 חפמ יוביכ זגרא תנקתהו הקפסא   34.01.0020

   278.00 .הדמעה ןקתמל וא ריקל זגראה רוביחל 'חי   
    
םירזיבאה לכ ללוכ 03*08*021 חפמ יוביכ זגרא תנקתהו הקפסא   34.01.0030

   370.00 .הדמעה ןקתמל וא ריקל זגראה רוביחל םישורדה 'חי   
    
תודימב ,תלעונ תלד םע סלגרביפמ יוביכ דויצל זגרא תנקתהו הקפסא   34.01.0040

   210.00 'פמוק .הדמעה ןקתמל וא ריקל םירבוחמ 'מס 03/06/03  
    
תודימב ,תלעונ תלד םע סלגרביפמ יוביכ דויצל זגרא תנקתהו הקפסא   34.01.0050

   387.00 'פמוק .הדמעה ןקתמל וא ריקל םירבוחמ 'מס 03/06/06  
    
תודימב ,תלעונ תלד םע סלגרביפמ יוביכ דויצל זגרא תנקתהו הקפסא   34.01.0060

   446.00 'פמוק .הדמעה ןקתמל וא ריקל םירבוחמ 'מס 03/08/08  
    
תודימב ,תלעונ תלד םע סלגרביפמ יוביכ זגרא תנקתהו הקפסא   34.01.0070

   555.00 'פמוק .)דרפנב םימלושמה יוביכ יפטמ ינשו 4/3" ןולגלגל דעוימ( 'מס 03/08/021  
    
03/08/08 תודימב סלגרביפ ןורא ךותב תנקתומ תינקת שא יוביכ תדמע   34.01.0080
ללוכ הנבמ ךותב םייק ריק ןורא וא ריק לע ןקתומה 'מס 03/08/021 וא    
2" רטוקב םיקונרז 2 ,ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב תנקתהו הקפסא    
ירודכ זרב םע 2" סוסיר/ןוליס קנזמ ,ץרוטש דמצמ םע 'מס 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    

 1,848.00 '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   34.01.0090

    54.00 .ןימזמה 'חי   
    
ללוכ 03/08/021 וא 03/08/08 לדוגב ןוראל דנטס תנקתהו הקפסא   34.01.0100

 1,008.00 .'פמוק םלשומ עוציבו המאתה ,דוסי ,הריפח 'חי   
    
הלעמו 03/06/06 -מ תודימב שא יוביכ ןורא לש דבלב הנקתהו הבכרה   34.01.0110

   135.00 .)ןימזמה ידי לע דויצ תקפסא לש הרקמב( וכותבש םירזיבאה לכ תוברל 'חי   
    
הגרבהב רבוחמ ,2" רטוק ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב תנקתהו הקפסא   34.01.0120
ללוכ 4/3" ןג זרבו ץרוטש דמצמ ןוגיעל ןוטב שוג ,2" רטוקב ףקז תוברל    

   941.00 .החיתפ לגלג 'חי   
    
ללוכ ,ףקז אלל דמצמ ללוכ 2" רטוקב דבלב זרב שאר תנקתהו הקפסא   34.01.0130

   336.00 .םייק קוריפ ללוכ ,החיתפ לגלג ללוכ ,תושורדה תודובעה לכ 'חי   
    
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../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 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

הגרבהב רבוחמ ,3" רטוק ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב תנקתהו הקפסא   34.01.0140
,ןוגיעל ןוטב שוג הריבש ןקתמ תוברל ןגוא י"ע וא 3" רטוקב ףקז תוברל    

 2,285.00 .החיתפ לגלג ללוכ 'חי   
    
אלל ןגמ תפיכו דמצמ ללוכ 3" רטוקב דבלב זרב שאר תנקתהו הקפסא   34.01.0150

   874.00 .םייק קוריפ ללוכ ,החיתפ לגלג ללוכ ,תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,ףקז 'חי   
    
לכ ללוכ ,3" רטוקב הפצה תעינמל הריבש ןקתמ תנקתהו הקפסא   34.01.0160

   698.00 .םלשומ עוציבל תושורדה תודובעה 'חי   
    
וא ןוקיתה וא הפלחה ךרוצל ,ףיקז ללוכ 3" וא 2" )טנרדיה( יוביכ זרב קוריפ   34.01.0170
תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,ןימזמה רושיאבו חקפמה תויחנה יפ"ע לוטיב    

   236.00 'פמוק .'פמוק  
    
תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,3" וא 2" )טנרדיה( דבלב זרב שאר קוריפ   34.01.0180

    68.00 'פמוק .הקתעה וא לוטיב לש הרקמב ,'פמוק  
    
תודובעה לכ ללוכ ,3" וא 2" )טנרדיה( דבלב זרב שאר לש דבלב הנקתה   34.01.0190

    51.00 'פמוק .הקתעה וא לוטיב לש הרקמב ,'פמוק תושורדה  
    
לא םע 4" וא/ו 3" רטוקב שא יוביכ בכרל הקנזה זרב תנקתהו הקפסא   34.01.0200

 1,554.00 .'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   34.01.0210

    68.00 'פמוק .ןימזמה רושיאבו  
    
ךרואבו 4/3" רטוקב ימוג וא יטסלפ שימג רוניצ םע ןולגלג תנקתהו הקפסא   34.01.0220
4/3" רטוקב ןוליס קנזמ תוברל תבבותסמ עורז םע ףות לע ןקתומ ,'מ 52    

   336.00 .1" ירודכ זרבו 'חי   
    
ךרואבו 4/3 רטוקב ימוג וא יטסלפ שימג רוניצ םע ןולגלג תנקתהו הקפסא   34.01.0230
4/3" רטוקב ןוליס קנזמ תוברל תבבותסמ עורז םע ףות לע ןקתומ ,'מ 03    

   441.00 .6022 י"ת .1" ירודכ זרבו 'חי   
    
תודובעה לכ ללוכ ,עורז םע דבלב ףות לש הנקתהו הפלחה ,הקפסא   34.01.0240

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

    45.00 .ץרוטש+1" רטוקב ישומיש בר קנזמ תנקתהו הקפסא 'חי  34.01.0250
    

   159.00 .2" רטוקב סוסיר ןוליס יקנזמ תנקתהו הקפסא 'חי  34.01.0260
    

    93.00 .ץרוטש+2" רטוקב ישומיש בר קנזמ תנקתהו הקפסא 'חי  34.01.0270
    
ידמצמ םע 'מ 51 ךרואב 2" רטוקה רטסאילופ קונרז תנקתהו הקפסא   34.01.0280

   135.00 .טלפמוק םיצרוטש 'חי   
    

    20.00 .שא זרבל תינוציח הגרבה 2" רטוקב ץרוטש תנקתהו הקפסא 'חי  34.01.0290
    

    40.00 .שא זרבל תינוציח הגרבה 3" רטוקב ץרוטש 'חי  34.01.0300
    

    34.00 .ינקית תימינפ הגרבה 3" ץרטוש תנקתהו הקפסא 'חי  34.01.0310
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../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 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    20.00 .ינקית תימינפ הגרבה 2" ץרטוש תנקתהו הקפסא 'חי  34.01.0320
    

    20.00 .ינקית תימינפ הגרבה 1" ץרטוש תנקתהו הקפסא 'חי  34.01.0330
    
ינקת ישומיש וד 2" וא 3"  הפירש זרבל החיתפ לגלג תנקתהו הקפסא   34.01.0340

    54.00 .מ"מ 002 לדוגב 'חי   
    
החיתפו םימ תבינג תעינמל 3" רטוקב רגס ,ץרוטש הפיכ תנקתהו הקפסא   34.01.0350

   236.00 . 'חי   
    
עוציבל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,ירודכ 1" ריהמ זרב תנקתהו הקפסא   34.01.0360

    34.00 .םלשומ 'חי   
    
עוציבל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,ירודכ 2" ריהמ זרב תנקתהו הקפסא   34.01.0370

    81.00 .םלשומ 'חי   
    
ללוכ ,תוקד 09 טאוו 81 יתילכת דח םוריח תרואת ףוג תנקתהו הקפסא   34.01.0380

   368.00 .'פמוק תימוקמ למשח תשרל רוביחו טוויח ללוכ ,רתי תקירפ 'חי   
    
ללוכ ,תוקד 09 טאוו 81*2 יתילכת-וד םוריח תרואת ףוג תנקתהו הקפסא   34.01.0390

   473.00 .'פמוק תימוקמ למשח תשרל רוביחו טוויח ללוכ ,רתי תקירפ ענומ 'חי   
    

    54.00 .2"-ל 1"-מ ריבעמ תנקתהו הקפסא 'חי  34.01.0400
    

    68.00 .2"-ל 3"-מ ריבעמ תנקתהו הקפסא 'חי  34.01.0410
    

   168.00 .ילארשי ןקת יפ"ע ,רטמ 081X051 תודימב רעוב םדא יוביכל הכימש 'חי  34.01.0420
    

   420.00 .תבחרומ הנושאר הרזע תכרע 'חי  34.01.0430
    

    40.00 .2"-3" ץרוטש חתפמ תקפסא 'חי  34.01.0440
    
ךרואב ןולגלגל 4/3" רטוקב שימג רוניצ לש הפלחה וא הנקתה ,הקפסא   34.01.0450

   244.00 .'מ 52 'חי   
    
רוניצב הנזהל 4/3" רטוקב שימג רוניצ לש הפלחה וא הנקתה ,הקפסא   34.01.0460

    47.00 .הוולנ דויצ ללוכ ,ןולגלגל םימ 'חי   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../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 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ח ט ש  ח ו ת י פ  04 ק ר פ     
    
ם י פ ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת     
    
6 םוקמב מ"ס 8 יבוע רובע והשלכ ןווגב תובלתשמ םינבאל ריחמ תפסות   40.01.0010

    19.00 מ"ס ר"מ   
    
תינבלמ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0020

   116.00 02/02 ,01/01 תויעוביר ,02/01 ר"מ   
    
סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0030

   137.00 02/02 ,01/01 תויעוביר ,02/01 תינבלמ ר"מ   
    
,מ"ס 6 יבועב לייטקוק / ןוטס רפוס /  ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0040

   147.00 02/02 ,01/01 תויעוביר ,02/01 תינבלמ סופיטמ ר"מ   
    
/ וקיסאלק סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0050

   121.00 ע"ש וא תיסלק / תינוסאלק ר"מ   
    
סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0060

   132.00 ע"ש וא תיסלק / תינוסאלק / וקיסאלק ר"מ   
    
,מ"ס 6 יבועב לייטקוק / ןוטס רפוס /  ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0070

   147.00 ע"ש וא תיסלק / תינוסאלק  / וקיסאלק סופיטמ ר"מ   
    
/ הנייס סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0080

   153.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות שמוחמ-הנייס ר"מ   
    
סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0090

   163.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות שמוחמ-הנייס / הנייס ר"מ   
    
סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב ןוטס רפוס / ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0100

   195.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות שמוחמ-הנייס / הנייס ר"מ   
    
הטקש הנייס סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0110

   132.00 ע"ש וא )4 ןבלמו 4,3,1 עובר( היצנו / ר"מ   
    
סופיטמ מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0120

   137.00 ע"ש וא )4 ןבלמו 4,3,1 עובר( היצנו / הטקש הנייס ר"מ   
    
מ"ס 6 יבועב לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0130

   147.00 ע"ש וא )4 ןבלמו 4,3,1 עובר( היצנו  / הטקש הנייס סופיטמ ר"מ   
    
תודימב עוביר סופיטמ מ"ס 6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0140

   132.00 52/5.21 תודימב תינבלמ סופיטמ וא 5.21/5.21 וא 52/52 ר"מ   
    
סופיטמ מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0150

   137.00 52/5.21 תודימב תינבלמ סופיטמ וא 5.21/5.21 וא 52/52 תודימב עוביר ר"מ   
    
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../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 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

מ"ס 6 יבועב לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0160
תודימב תינבלמ סופיטמ וא 51/51 וא 52/52 תודימב עוביר סופיטמ    

   147.00 12.5/25 ר"מ   
    
/ ןבלמ - דתי סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0170

   142.00 ע"ש וא )3 ןבלמ( היצנו ר"מ   
    
דתי סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0180

   153.00 ע"ש וא )3 ןבלמ( היצנו / ןבלמ - ר"מ   
    
,מ"ס 6 יבועב לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל ןווגב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0190

   174.00 ע"ש וא )3 ןבלמ( היצנו / ןבלמ - דתי סופיטמ ר"מ   
    
/ תילטסונ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0200

   121.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות זפרט ר"מ   
    
סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0210

   132.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות זפרט / תילטסונ ר"מ   
    
מ"ס 6 יבועב לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0220

   163.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות זפרט / תילטסונ סופיטמ ר"מ   
    
/ ודיל / ילוביט סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0230
הרוטנ / דנוה / תישפוח הרוטנ סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות ןועבט    

   184.00 ע"ש וא "גנוטיא" תרצות ר"מ   
    
סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0240
דנוה / תישפוח הרוטנ סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות ןועבט / ודיל / ילוביט    

   200.00 ע"ש וא "גנוטיא" תרצות הרוטנ / ר"מ   
    
,מ"ס 7 יבועב לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0250
הרוטנ סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות ןועבט / ודיל / ילוביט סופיטמ    

   221.00 ע"ש וא "גנוטיא" תרצות הרוטנ / דנוה / תישפוח ר"מ   
    
/ ינורבח / ירכרוכ תתוסמ רומיגב ,מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0260

   137.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות ןועבט / ודיל / ילוביט סופיטמ ןוטסרקא ר"מ   
    
הנקסוט סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0270
וא "גנוטיא" תרצות סנבורפ סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות תונוש תודימב    

   195.00 ע"ש ר"מ   
    
סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0280
תרצות סנבורפ סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות תונוש תודימב הנקסוט    

   205.00 ע"ש וא "גנוטיא" ר"מ   
    
,מ"ס 7 יבועב לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0290
סנבורפ סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות תונוש תודימב הנקסוט סופיטמ    

   226.00 ע"ש וא "גנוטיא" תרצות ר"מ   
    
    
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../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 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ןבא סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0300
הרוטנ סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות תונוש תודימב תתתוסמ וטנרט    

   237.00 ע"ש וא "גנוטיא" תרצות תתתוסמ ר"מ   
    
סופיטמ ,מ"ס 01 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0310
הרוטנ סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות תונוש תודימב תתתוסמ וטנרט ןבא    

   300.00 ע"ש וא "גנוטיא" תרצות תתתוסמ ר"מ   
    
סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב והשלכ ןווגב תתוסמ רמג תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0320
2 ללוכ )תלזב( יולימ רמוח תוברל ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות וטרופ    

   389.00 תוגופ יולימל REKCA ר"מ   
    
טס( מ"ס 6 יבועב ופי ןבא סופיטמ רופא עבצב תובלתשמ תופצרמב ףוציר   40.01.0330
תרצות )םינבא 8 לש טס( מ"ס 7 יבועב תומר ןבא וא )םינבא 7 לש    

   195.00 ע"ש וא "גנוטיא" תרצות מ"ס 7 יבועב תיבוק הרוטנ סופיטמ וא "ןייטשרקא" ר"מ   
    
6 יבועב ופי ןבא סופיטמ והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ תופצרמב ףוציר   40.01.0340
)םינבא 8 לש טס( מ"ס 7 יבועב תומר ןבא וא )םינבא 7 לש טס( מ"ס    
"גנוטיא" תרצות מ"ס 7 יבועב תיבוק הרוטנ סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות    

   221.00 ע"ש וא ר"מ   
    
ןבא סופיטמ לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל עבצב תובלתשמ תופצרמב ףוציר   40.01.0350
8 לש טס( מ"ס 7 יבועב תומר ןבא וא )םינבא 7 לש טס( מ"ס 6 יבועב ופי    
תרצות מ"ס 7 יבועב תיבוק הרוטנ סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות)םינבא    

   237.00 ע"ש וא "גנוטיא" ר"מ   
    
טס( מ"ס 8 יבועב ופי ןבא סופיטמ רופא עבצב תובלתשמ תופצרמב ףוציר   40.01.0360

   200.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות )םינבא 7 לש ר"מ   
    
טס( מ"ס 8 יבועב ופי ןבא סופיטמ תוינועבצ תובלתשמ תופצרמב ףוציר   40.01.0370

   210.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות )םינבא 7 לש ר"מ   
    
ןבא סופיטמ  לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל עבצב תובלתשמ תופצרמב ףוציר   40.01.0380

   226.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות )םינבא 7 לש טס( מ"ס 8 יבועב ופי ר"מ   
    
ןווגב תוינועבצ / רופא עבצב מ"ס 6 יבועב תובלתשמ תופצרמב ףוציר   40.01.0390
7 לש טס( קיתנע ופי ןבא סופיטמ לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל עבצ / והשלכ    

   294.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות )םינבא ר"מ   
    
ןווגב תוינועבצ / רופא עבצב מ"ס 8 יבועב תובלתשמ תופצרמב ףוציר   40.01.0400
7 לש טס( קיתנע ופי ןבא סופיטמ לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל עבצ / והשלכ    

   326.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות )םינבא ר"מ   
    
ןבלמ סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב והשלכ ןווגב םיינועבצ ףוציר יחיראב ףוציר   40.01.0410

   205.00 30/60 ר"מ   
    
08/08 עוביר תורצויה םינבא עבראמ תבכרומ םיכנל הינח ןבאב ףוציר   40.01.0420

   525.00 'פמוק ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות מ"ס 8 יבועב , והשלכ ןווגב מ"ס  
    
ןווגב תוטילב םע מ"ס 5.21/5.21 וא מ"ס 01/01 םירוועל ןומיס ןבאב ףוציר   40.01.0430

   247.00 ע"ש וא /1071 0071 ט"קמ "ןייטשרקא" תרצות מ"ס 6 יבועב , והשלכ ר"מ   
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../036 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':     036 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

6 יבועב , והשלכ ןווגב תוטילב םע מ"ס 02/02 םירוועל ןומיס ןבאב ףוציר   40.01.0440
   221.00 ע"ש וא 17961 ט"קמ "ןייטשרקא" תרצות מ"ס ר"מ   

    
תרצות מ"ס 6 יבועב םיספ םע מ"ס 02/02 םירוויעל הנווכה ןבאב ףוציר   40.01.0450

   231.00 והשלכ ןווגב ע"ש וא 18961 ט"קמ "ןייטשרקא" ר"מ   
    

    21.00 ןבל טלמ רמג רובע םירוויעל הנווכה / ןומיס ןבאל ריחמ תפסות ר"מ  40.01.0460
    

    42.00 ןוטסרקא רמג רובע םירוויעל הנווכה / ןומיס ןבאל ריחמ תפסות ר"מ  40.01.0470
    
םשל ,הכרדמב םיצוענ 403 מ"בלפ תורמסממ ישושימ הארתה חטשמ   40.01.0480

 1,680.00 םירוויעו םילבגומל הייצח ירבעמל הדיריו םילושכימ ןומיס ר"מ   
    
ןומיס םשל ,םירוזא םוחיתל ,הכרדימב םיצוענ 403 מ"בלפ תורמסמ   40.01.0490

    63.00 םירוויעו םילבגומל 'חי   
    
ןוטס וקא ןבא סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0500

   142.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות זקנמ ףוצירל )ENOTS OCE( ר"מ   
    
ןבא סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0510

   147.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות זקנמ ףוצירל )ENOTS OCE( ןוטס וקא ר"מ   
    
,מ"ס 6 יבועב לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0520
"ןייטשרקא" תרצות זקנמ ףוצירל )ENOTS OCE( ןוטס וקא ןבא סופיטמ    

   163.00 ע"ש וא ר"מ   
    
וקא ןבא סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב "ןוטסרקא" רמגב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.01.0530

   268.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות זקנמ ףוצירל )ENOTS OCE( ןוטס ר"מ   
    
מ"ס 6 יבועב תתוסמ וא שטולמ רומיגב "ןוטסרקא" ףוציר ינבאב ףוציר   40.01.0540
וא "ןייטשרקא" תרצות םינוש םינווגב )שמוחמ ,ןבלמ ,עוביר( תונוש תורוצב    

   258.00 ע"ש וא "גנוטיא" תרצות מ"ס 6 יבועב "תוצוח יחירא" סופיטמ ר"מ   
    
מ"ס 7 יבועב תתוסמ וא שטולמ רומיגב "ןוטסרקא" ףוציר ינבאב ףוציר   40.01.0550

   284.00 "ןייטשרקא" תרצות םינוש םינווגב )ןבלמ ,עוביר( תונוש תורוצב ר"מ   
    
תתוסמ וא שיתלת וא שטולמ רומיגב "ןוטסרקא" ףוציר יחיראב ףוציר   40.01.0560
םינווגב ,04/02 04/04,06/03,03/03,05/05,06/04:תודימב מ"ס 7 יבועב    

   315.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות םינוש ר"מ   
    
תרצות 03/03 ,02/02 תודימב מ"ס 6 יבועב תשטלוטמ בהנש ןבאב ףוציר   40.01.0570

   247.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" ר"מ   
    
תרצות 03/03 הדימב מ"ס 7 יבועב תשטלוטמ בהנש ןבאב ףוציר   40.01.0580

   279.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" ר"מ   
    
תרצות הדימב מ"ס 6 יבועב תשטלוטמ בהנש דתי ןבאב ףוציר   40.01.0590

   289.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" ר"מ   
    

   378.00 והשלכ דוביעבו מ"ס 5 יבועב תיארפ ןבאמ םיליבשו םיחטשמ ףוציר ר"מ  40.01.0600
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../037 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':     037 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   441.00 והשלכ דוביעבו מ"ס 5 יבועב הרוסנ ןבאמ םיליבשו םיחטשמ ףוציר ר"מ  40.01.0610
    
גוסמ רחא וא דרדרו ןווגב השק תיטימולוד ןבאב םיליבשו םיחטשמ ףוציר   40.01.0620
דוביעב , ע"ש וא תעקובמ טינרג וא טינרג ןבא וא ןומר ןבא, ידוהי יזימ    
טיט וא בצוימ לוח ג"ע תרחא וא תישפוח תילניגותרוא החנהב, והשלכ    
01-8 יבועבו תונוש תודימב ןבא יחלפב ,לכירדאה תריחב יפל לכה ,טנמצ    

   562.00 . מ"ס ר"מ   
    
גוסמ רחא וא דרדרו ןווגב השק תיטימולוד ןבאב םיליבשו םיחטשמ ףוציר   40.01.0630
דוביעב , ע"ש וא תעקובמ טינרג וא טינרג ןבא וא ןומר ןבא, ידוהי יזימ    
טיט וא בצוימ לוח ג"ע תרחא וא תישפוח תילניגותרוא החנהב, והשלכ    
7-6 יבועבו תונוש תודימב ןבא יחלפב ,לכירדאה תריחב יפל לכה ,טנמצ    

   418.00 . מ"ס ר"מ   
    

   231.00 לוח ג"ע מ"ס 6/52 ךתחב שיטלט ןבאמ ףוציר יספ רטמ  40.01.0640
    

   261.00 לוח ג"ע מ"ס 6/03 ךתחב שיטלט ןבאמ ףוציר יספ רטמ  40.01.0650
    

   536.00 .מ"ס 5 יבוע ,"םסמסמ" דוביע ,'א גוס רופא "ןומר הפצמ" ןבא ףוציר ר"מ  40.01.0660
    
ע"ש וא "ןיטשרקא" 5687 " ט"קמ 04/04 תודימב םיינפוא ליבש ןומיס חירא   40.01.0670

   118.00 והשלכ ןווגב 'חי   
    

    42.00 ןבל טלמ רובע םיינפוא ליבש ןומיס חיראל ריחמ תפסות 'חי  40.01.0680
    
03/03 תודימב תתוסמ / שטולמ ןוטסרקא רמגב םיינפוא ליבש ןומיס חירא   40.01.0690

   413.00 ע"ש וא "ןיטשרקא" תרצות , עבטומ הטסורינמ למס םע מ"ס 8 יבועב 'חי   
    
תומכב "H422 ליסודור" גוסמ רליס תזתה רובע ףוצירה ריחמל תפסות   40.01.0700

    18.00 ר"מל 'רג 004 לש ר"מ   
    

    58.00 ""1REKCA גוסמ )יתקבא( םיקשימ יולימ רמוח ג"ק  40.01.0710
    

   118.00 ""2REKCA גוסמ )לזונ( יולימה לוח תיישקהל םיקשימל רמוח רטיל 40.01.0720
    
3 יבועב )"םושמוש"( םיריגרג סג לוח רובע והשלכ ףוציר ריחמל תפסות   40.01.0730

    17.00 .מ"ס ר"מ   
    

    19.00 ףוצירל תחתמ טנמצ טיט תבכש רובע והשלכ ףוציר ריחמל תפסות ר"מ  40.01.0740
    

    13.00 6:1 סחיב לוחה תבכשב ברועמ טנמצ רובע והשלכ ףוציר ריחמל תפסות ר"מ  40.01.0750
    
מ"ס 4 דע 2 יבועל ףוצירה ךותיח רובע והשלכ ףוציר ריחמל תפסות   40.01.0760
תוגג ,תוחוש יסכמ( תכתמ / ןוטב ג"ע ,יסקופא קבדב הקבדה ללוכ ותחנהו    

   153.00 )'וכו םיפתרמ ר"מ   
    
דע מ"ס 4-כ קמועל םימייק "קזב" יסכמב ןוטב לש םינידע תותיסו הריבש   40.01.0770

   381.00 דרפנב םלושיש ףוציר עוציבל הנכהכ ,הייקנ תכתמ תלבקל 'חי   
    
מ"ס 4 יבועבו מ"מ 5-3 לש םיטגרגא לדוגב ץצחמ תרשוימ לוחלח תבכש   40.01.0780

    18.00 'וכו והשלכ גוסמ ררוחמ ףוציר ,םיצע ירוזאב עוציבל ר"מ   
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../038 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':     038 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    69.00 לוח תבכש תוברל יבועו גוס לכמ תוקרופמ םינבאב ףוציר ר"מ  40.01.0790
    
הבכש תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר ללוכ,םיפצורמ היצח ירבעמ   40.01.0800
סג לוח עצמ לע מ"ס 8 יבועבו 01/02 תודימב ינבלמ סופיטמ תחא    

   202.00 .מ"ס 3 יבועב םיריגרג ר"מ   
    
ן ו ט ב  י ח ט ש מ  20.04 ק ר פ  ת ת     
    
,מ"ס 01 יבועב 02-ב ןוטב ,רתאב קוצי )םיעופיש םע( ןוטב ליבש וא חטשמ   40.02.0010
וא הקלחה תוברל מ"ס 02/02 ,מ"ס 8 רטוק תכתורמ לזרב תשר םע    
ץע יספו תוטשפתה ירפת ללוכ חקפמה /ןנכתמה תיחנה יפל,ןוטבה סופסח    

   168.00 .'מ 4 -כ לכ םוינימולא וא םייזפרט ר"מ   
    
,מ"ס 21 יבועב 02-ב ןוטב ,רתאב קוצי )םיעופיש םע( ןוטב ליבש וא חטשמ   40.02.0020
וא הקלחה תוברל מ"ס 02/02 ,מ"ס 8 רטוק תכתורמ לזרב תשר םע    
ץע יספו תוטשפתה ירפת ללוכ חקפמה /ןנכתמה תיחנה יפל,ןוטבה סופסח    

   231.00 .'מ 4 -כ לכ םוינימולא וא םייזפרט ר"מ   
    
,מ"ס 51 יבועב 02-ב ןוטב ,רתאב קוצי )םיעופיש םע( ןוטב ליבש וא חטשמ   40.02.0030
וא הקלחה תוברל מ"ס 02/02 ,מ"ס 8 רטוק תכתורמ לזרב תשר םע    
ץע יספו תוטשפתה ירפת ללוכ חקפמה /ןנכתמה תיחנה יפל,ןוטבה סופסח    

   305.00 .'מ 4 -כ לכ םוינימולא וא םייזפרט ר"מ   
    
,מ"ס 02 יבועב 02-ב ןוטב ,רתאב קוצי )םיעופיש םע( ןוטב ליבש וא חטשמ   40.02.0040
וא הקלחה תוברל מ"ס 02/02 ,מ"ס 8 רטוק תכתורמ לזרב תשר םע    
ץע יספו תוטשפתה ירפת ללוכ חקפמה /ןנכתמה תיחנה יפל,ןוטבה סופסח    

   347.00 .'מ 4 -כ לכ םוינימולא וא םייזפרט ר"מ   
    
ת ו ג ר ד מ  30.04 ק ר פ  ת ת     
    
ןוטב רמגה גוס .מ"ס 23 בחורבו מ"ס 61 הבוגב רתאב קוצי ןוטב תוגרדמ   40.03.0010

   368.00 ןויזו תוניפ םוטיק ללוכ קלחומ יולג רטמ   
    
גוס .מ"ס 23 בחורבו מ"ס 61 הבוגב רתאב רתאב קוצי ןוטב תוגרדמ   40.03.0020

   368.00 ןויזו תוניפ םוטיק ללוכ קרוסמ יולג ןוטב רמגה רטמ   
    
ןווגב , מ"ס 06 ךרואב מ"ס 04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ   40.03.0030

   441.00 והשלכ רטמ   
    
04 וא מ"ס 06 ךרואב מ"ס 04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ   40.03.0040

   609.00 והשלכ ןווגב תתוסמ דובעב תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא רומיגב , מ"ס רטמ   
    
04 וא מ"ס 06 ךרואב מ"ס 04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ   40.03.0050

   462.00 והשלכ ןווגב W.S. דובעב תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא רומיגב , מ"ס רטמ   
    
ןווגב , מ"ס 03 ךרואבו מ"ס 04 בחורב מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ   40.03.0060

   336.00 והשלכ רטמ   
    
רומיגב , מ"ס 03 ךרואבו מ"ס 04 בחורב מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ   40.03.0070

   436.00 והשלכ דוביעב תירכרוכ / ןוטסרקא רטמ   
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../039 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':     039 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

07 ךרואב מ"ס 04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוצרוחמ תוימורט תוגרדמ   40.03.0080
   525.00 והשלכ דוביעב תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא רומיגב , מ"ס רטמ   

    
גוסמ מ"ס 53 ךרואבו מ"ס 03 בחורב מ"ס 71 הבוגב תוימורט תוגרדמ   40.03.0090

   347.00 והשלכ ןווגב , ע"ש וא ןייטשרקא תרצות 1-א"כ רטמ   
    
3/21 ךתחב םורו מ"ס 5/03 ךתחב חלש ןורבח ןבאמ הרוסנ ןבא תוגרדמ   40.03.0100
ןוטבה תוברל והשלכ תותיסב תתוסמ ינבלמ גוסמ ןבאה דוביע ,מ"ס    

   536.00 ןייוזמה רטמ   
    
רודיסב תובכש ןבאה גוס ,מ"ס 23 בחורבו מ"ס 61 הבוגב ןבא תוגרדמ   40.03.0110

   410.00 .יארפ רטמ   
    
רמג ,03 -ב ןוטב ,מ"ס 09/53 תודימב רתאב קוצי ןוטבמ הבישי תוגרדמ   40.03.0120

 1,260.00 .ןויזו תוניפ םוטיק , םירפת ללוכ קלחומ ןוילע רטמ   
    
מ"ס 23 בחור ,הבטומ דוביעבו בוהצ ןווגב הרוסנו השק ןבא תוגרדמ   40.03.0130

   473.00 . מ"ס 7 ןבא יבוע .ןוטב דוסי ג"ע מ"ס 51 הבוגבו רטמ   
    
דוסי ג"ע מ"ס 71/23/06 תודימב השק תיעבט ריג ןבאמ תוינשוג תוגרדמ   40.03.0140

   620.00 03-ב ןיוזמ ןוטבמ רטמ   
    
ה פ ש  י נ ב א  40.04 ק ר פ  ת ת     
    
תוניפ / הצק תודיחי / םינושה םהיגוס לע הפשה ינבא לכ ריחמ : הרעה    
תרחא םשרנ םא אלא ןוטב תנעשמו דוסי ג"ע החנה ללוכ םינוש םיגוסמ    
תושרופמ    
    

   105.00 .םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס 52 הבוגבו מ"ס 71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא רטמ  40.04.0010
    
םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס 03 הבוגבו מ"ס 51 בחורב ןוטבמ הפש ןבא   40.04.0020

   105.00 )תיאפיח( רטמ   
    
ןוטב דוסי לע לגעמ 4/1 ,)תימינפ/תינוציח( שיבכל תלגועמ הפש ןבא   40.04.0030

   121.00 םיעטקב 'חי   
    
דוסי לע ע"ש וא "ןייטשרקא" 'צות מ"ס 05/52/03 תודימב הבחר הפש ןבא   40.04.0040

   184.00 םיעטקב ןוטב רטמ   
    
"ןייטשרקא" 'צות ןוטסרקא רמגב מ"ס 05/52/03 תודימב הבחר הפש ןבא   40.04.0050

   231.00 םיעטקב ןוטב דוסי לע ע"ש וא רטמ   
    
דוסי לע ע"ש וא "ןייטשרקא" 'צות  תלגועמ הבחר הפש ןבא הניפ תדיחי   40.04.0060

   237.00 ןוטב 'חי   
    
תודיחי ללוכ ןוטב דוסי לע מ"ס 81X54X54 תודימב בכר ילכל היילע ןבא   40.04.0070

   200.00 לאמשו ןימי הניפ רטמ   
    
דוסי לע מ"ס 5.11X74X04 תודימב ,)שדח םגד( בכר ילכל היילע ןבא   40.04.0080
'צות ,תימדיק הרוש עוציב רובע ,לאמשו ןימי הניפ תודיחי ללוכ ןוטב    

   231.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" רטמ   
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../040 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':     040 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   121.00 והשלכ גוסמ בכר ילכל היילע ןבא רובע "ןוטסרקא" רמגל תפסות רטמ  40.04.0090
    
ןוטב דוסי לע מ"ס 32 הבוגבו מ"ס 32 בחורב ןוטבמ תעפושמ הפש ןבא   40.04.0100

   100.00 )העונת יאל( םיעטקב רטמ   
    
ןוטב דוסי לע מ"ס 51 הבוגבו מ"ס 32 בחורב ןוטבמ החוטש הפש ןבא   40.04.0110

   116.00 )היצח רבעמל( םינוש םיעטקב רטמ   
    
לע מ"ס 51 הבוגבו מ"ס 32 בחורב ,הזאפ אלל ןוטבמ החוטש הפש ןבא   40.04.0120

   121.00 )היצח רבעמל( םינוש םיעטקב ןוטב דוסי רטמ   
    
דוסי ג"ע מ"ס 22 הבוגבו מ"ס 73 בחורב קוניתלו םאל תעפושמ הפש ןבא   40.04.0130

   210.00 .ןוטב 'חי   
    
דוסי לע  םסמסמ דוביע 'א גוס רופא "ןומר הפצמ" ןבאמ הפש ןבא   40.04.0140

   462.00 ןוטב תנעשמו רטמ   
    
תנעשמו דוסי לע  םסמסמ דוביע 'א גוס ןבל "ידוהי יזימ" ןבאמ הפש ןבא   40.04.0150

   389.00 ןוטב רטמ   
    

   300.00 ןוטב דוסי לע מ"ס 02/05/03 תשטלוטמ תינורבח יא/הפש ןבא רטמ  40.04.0160
    

   111.00 ןוטב דוסי לע היצח רבעמב םיכנל תכמנומ הפש ןבא רטמ  40.04.0170
    

    13.00 עבצ רובע םיגוסה לכמ הפש ןבאל תפסות רטמ  40.04.0180
    
תוברל םייק טלפסא לובגב החנה רובע םיגוסה לכמ הפש ןבאל תפסות   40.04.0190
רצונש חוורמה תריגסו  קדוהמ עצמ תמלשה , הריפח , טלפסאה רוסינ    

    32.00 טלפסאב רטמ   
    
רוסינ אלל םייק טלפסא לובגב החנה רובע םיגוסה לכמ הפש ןבאל תפסות   40.04.0200
רצונש חוורמה תריגסו קדוהמ עצמ תמלשה , הריפח תוברל טלפסאה    

    27.00 טלפסאב רטמ   
    
ןוטס( WS/תירכרוכ/ןוטסרקא רומיג רובע םיגוסה לכמ הפש ןבאל תפסות   40.04.0210

    53.00 ןבל טנמצ /)שוו רטמ   
    
תמגודכ םימייק םיצע דיל שיבכ הפש ןבא םוקמב 03-ב ןיוזמ ןוטב תרוגח   40.04.0220

   216.00 חקפמה תויחנהל םאתהב 03/05/52 הפש ןבא רטמ   
    
ימורט יא שאר תנקתהו הקפסה וא/ו ןוטבמ העונת יא לש שאר עוציב   40.04.0230

   746.00 .חקפמה תטלחהו רושיא יפל חקפמה י"ע רשואיש 'חי   
    

 4,988.00 'פמוק ןוטסרקא / תירכרוכ רומיגב תודיחי 31-מ יונב םיכנל הילע טנמלא 40.04.0240
    
הבוגבו מ"ס 03 בחורב ןוטבמ רופא עבצב תיעופש דח גוסמ הלעת ןבא   40.04.0250

    90.00 .םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס 01 רטמ   
    
01 הבוגבו מ"ס 03 בחורב ןוטבמ רופא עבצב תיעופש וד גוסמ הלעת ןבא   40.04.0260

    90.00 .םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס רטמ   
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../041 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':     041 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    13.00 עבצ רובע תיעופש וד/דח גוסמ הלעת ןבאל תפסות רטמ  40.04.0270
    
ןוטסרקא"/"ןוטסרקא" רמג רובע תיעופש וד/דח גוסמ הלעת ןבאל תפסות   40.04.0280

    90.00 "תתוסמ תירכרוכ"/"תתוסמ רטמ   
    

    84.00 01/54/03 בזרמל תקוש טנמלא 'חי  40.04.0290
    

   373.00 הסכמ ללוכ הכרדמל רופא לועית טנמלא רטמ  40.04.0300
    

   441.00 הסכמ ללוכ הכרדמל ינועבצ לועית טנמלא רטמ  40.04.0310
    
ן ג  י נ ב א  50.04 ק ר פ  ת ת     
    
תוניפ / הצק תודיחי / םינושה םהיגוס לע ןגה ינבא לכ ריחמ : הרעה    
תרחא םשרנ םא אלא ןוטב תנעשמו דוסי ג"ע החנה ללוכ םינוש םיגוסמ    
תושרופמ    
    

    95.00 ןוטב דוסי לע מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא רטמ  40.05.0010
    

   126.00 ןוטב דוסי לע מ"ס 03/01 תודימב ןג ןבא רטמ  40.05.0020
    

   116.00 )תימינפ / תינוציח(  ןג ןבאל הניפ תודיחי 'חי  40.05.0030
    

   111.00 רופא עבצב תצרוחמ 05/02/01 ןג ןבא רטמ  40.05.0040
    

    95.00 ןוטב דוסי לע מ"ס 05/02/01 תודימב ,לגועמ יצח שאר םע ןג ןבא רטמ  40.05.0050
    

   153.00 )הנייס ידומע תייעיבר( רופא עבצב מ"ס 06/52/51 ןג ןבא רטמ  40.05.0060
    
"םסמסמ" דוביעב מ"ס 001/02/01 'א גוס רופא "ןומר הפצמ" ןבא דצ ןבא   40.05.0070

   226.00 ןוטב תנעשמו דוסי לע רטמ   
    

    13.00 עבצ רובע םיגוסה לכמ ןג ןבאל תפסות רטמ  40.05.0080
    

    11.00 לגועמ וקב הינב רובע םיגוסה לכמ ןג ןבאל תפסות רטמ  40.05.0090
    
תרצות, והשלכ  רומיגב "לט" םגד  מ"ס 04/51/03 תודימב תימורט ןג ןבא   40.05.0100

   247.00 ע"ש וא ןייטשרקא רטמ   
    

   126.00 ל"נל ,)םיגוסה לכ( הניפ תודיחי 'חי  40.05.0110
    

   289.00 תלגועמ מ"ס 03/03/03 תיעופיש ןג ןבא רטמ  40.05.0120
    
, בהנש/ירכרוכ רמג מ"ס 05/57.81/5.21 תודימב "תומר" םגד ןג ןבא   40.05.0130

   168.00 ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ןידע תותיס רטמ   
    
ללוכ( ןוטב דוסי לע מ"ס 51/05/32 תתוסמ תשטלוטמ תינורבח ןג ןבא   40.05.0140

   216.00 )הניפ יטנמלא רטמ   
    

   273.00 ןוטסרקא/תירכרוכ/ )WS( שוו ןוטס רומיגב מ"ס 02/02 הזבוט ןג ןבא רטמ  40.05.0150
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../042 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':     042 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תודיחי ללוכ ע"ש וא "ןייטשרקא" 'צות תוגורע םוחית רובע תינועבצ ןג ןבא   40.05.0160
   210.00 תולעמ 54,531 הניפ רטמ   

    
תודיחי תוברל 'דכו תוגורע םוחית רובע תינועבצ המוטק תיעופש ןג ןבא   40.05.0170
תרצות תולעמ 531 תיוז,תולעמ 09 תיוז ,)לגעמ 8/1( תלגועמ הניפ    

   158.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" רטמ   
    

   184.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" 'צות רופא ןווגב מ"ס 01/02/05 תודימב הבחר ןג ןבא רטמ  40.05.0180
    

   200.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" 'צות ינועבצ ןווגב מ"ס 01/02/05 תודימב הבחר ןג ןבא רטמ  40.05.0190
    
40.05.0200 ןוטסרקא / תירכרוכ / תתוסמ רמגב מ"ס 01/02/05 תודימב הבחר ןג ןבא  

   242.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" 'צות רטמ   
    
ןוטס( WS / תירכרוכ / ןוטסרקא רומיג רובע םיגוסה לכמ ןג ןבאל תפסות   40.05.0210

    42.00 ןבל טנמצ / )שוו רטמ   
    

   116.00 .ןוטב דוסי לע רופא עבצב לגועמ שאר מ"ס 001/02/01 ןג ןבא רטמ  40.05.0220
    

    48.00 מ"ס 01/02 תודימב ןוטב תרוגח רטמ  40.05.0230
    

    48.00 מ"ס 01/02 תודימב היומס ןוטב תרוגח רטמ  40.05.0240
    
* ת ו מ ו ג   ם ו ח י ת   י ט נ מ ל א *    
    
מ"מ 8/001 ךתחב ןוולוגמו חוטש לזרבמ היושע תעבורמ ץעל המוג םוחית   40.05.0260

 1,224.00 'פמוק מ"ס 001/001 תודימב המוגה ,  
    
001/001 תודימב םינבא 4 -מ היושע המוטק תעבורמ ץעל המוג םוחית   40.05.0270

   399.00 'פמוק עקש ילב / םע ,)מ"ס 08/08 ימינפ לדוג( מ"ס  
    
םגד תכתמ גירסו עקש םע םינבא 4 -מ היושע תעבורמ ץעל המוג םוחית   40.05.0280

 1,575.00 'פמוק מ"ס 001/001 תודימב ,לט  
    
001/001 תודימב ,תוצרוחמ םינבא 4 -מ היושע תעבורמ ץעל המוג םוחית   40.05.0290

   447.00 'פמוק מ"ס  
    
מ"ס 001 ימינפ רטוקב םינבא 5 -מ הייושע תעבטב ץעל המוג םוחית   40.05.0300

   378.00 'פמוק רופא עבצב  
    
הנבל הטקש הנייס תופצרממ 'מ 2.1X2.1 םינפ תודימב ץעל המוג םוחית   40.05.0310

   630.00 'פמוק 03X03 ןוטב ג"ע מ"ס  
    
,מ"ס 001/001 תודימב ןוטב דוסי לע )םינבא 4( תרגסמ ץעל המוג םוחית   40.05.0320

   441.00 והשלכ ןווגב ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות 3142 ט"קמ תמגודכ 'חי   
    
001/001 תודימב , ןוטב דוסי לע )םינבא 4( תרגסמ ץעל המוג םוחית   40.05.0330
ןוטסרקא רמגב ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות 3142 ט"קמ תמגודכ ,מ"ס    

   499.00 תתוסמ 'חי   
    
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../043 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':     043 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

08 לש ימינפ רטוקבו מ"ס 021 לש ץוח תודימב ץעל המוג םוחית טנמלא   40.05.0340
   804.00 'פמוק ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות רופא ןווגב תוררוחמ םינבא 4 -מ יושע מ"ס  

    
08 לש ימינפ רטוקבו מ"ס 021 לש ץוח תודימב ץעל המוג םוחית טנמלא   40.05.0350

   825.00 'פמוק ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות ינועבצ ןווגב תוררוחמ םינבא 4 -מ יושע מ"ס  
    
08 לש ימינפ רטוקבו מ"ס 021 לש ץוח תודימב ץעל המוג םוחית טנמלא   40.05.0360
טנמצ / W.S. / תירכרוכ / ןוטסרקא רמגב תוררוחמ םינבא 4 -מ יושע מ"ס    

   935.00 'פמוק ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות ןבל  
    
/ ןוטסרקא רמגב )תעבט יאצח 2( מ"ס 05 רטוקב ררוחמ ןוטב גירס   40.05.0370

   483.00 'פמוק ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות W.S. / תירכרוכ  
    
לדוגב , תתוסמ ןוטסרקא רמגב םינבא 4 -מ יושע ץעל המוג םוחית טנמלא   40.05.0380
17166 ט"קמ תמגודכ ,מ"ס 07 לש ימינפ רטוקבו מ"ס 001/001 ינוציח    

   793.00 'פמוק ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות  
    
רטוקב ,מ"ס 08/08 ינוציח לדוגב ,רופא ןווגב ץעל המוג םוחית טנמלא   40.05.0390
"גנוטיא" תרצות לאימרכ םגד תמגודכ ,מ"ס 05 הבוגבו מ"ס 26 לש ימינפ    

   410.00 'פמוק ע"ש וא  
    

    32.00 'פמוק ) המוגה תודיחי לכל ( עבצ רובע ץעל םוחית ינבאל תפסות 40.05.0400
    
טנמצ / W.S. / תירכרוכ רומיג רובע ,םיגוסה לכמ םיצעל תומוגל תפסות   40.05.0410

   189.00 'פמוק )המוגה תודיחי לכל( ןבל  
    

 1,570.00 ע"ש וא ןקלוו לש םיצעל ןגמ יכנא גירס 'חי  40.05.0420
    

 1,323.00 "לט" םגד וא עבורמ )'מ 0.1/0.1 "הנפד" םגד( םיצעל יקפוא גירס טלפמוק 'חי  40.05.0430
    

   189.00 "הנפד"ל עבורמ םייניב גירס 'חי  40.05.0440
    

 1,103.00 לוגע )'מ 1.1 רטוקב "הנליא" םגד( םיצעל יקפוא גירס טלפמוק 'חי  40.05.0450
    

   189.00 "הנליא" לוגע םייניב גירס 'חי  40.05.0460
    

    53.00 והשלכ ןווגב מ"ס 52/5.11/5.11 תודימב דדוב תינוסאלק / וקיסאלק ןודומע 'חי  40.05.0470
    
ןווגב מ"ס 52/64/5.11 תודימב תינוסאלק / וקיסאלק ינודומע תייעיבר   40.05.0480

   153.00 והשלכ 'חי   
    

    58.00 והשלכ ןווגב מ"ס 52/51/51 תודימב דדוב היצנו / הנייס ןודומע 'חי  40.05.0490
    

    63.00 והשלכ ןווגב מ"ס 04/51/51 תודימב דדוב היצנו / הנייס ןודומע 'חי  40.05.0500
    

    79.00 והשלכ ןווגב מ"ס 55/51/51 תודימב דדוב הנייס ןודומע 'חי  40.05.0510
    

   210.00 והשלכ ןווגב מ"ס 55/54/51 תודימב הנייס ינודומע תיישילש 'חי  40.05.0520
    

   163.00 והשלכ ןווגב מ"ס 52/51/5.06 תודימב היצנו / הנייס ינודומע תייעיבר 'חי  40.05.0530
    

   210.00 והשלכ ןווגב מ"ס 04/51/5.06 תודימב היצנו / הנייס ינודומע תייעיבר 'חי  40.05.0540
קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../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 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ב י ר ט  60.04 ק ר פ  ת ת     
    
תמגודכ מ"ס 05/04/04 תודימב ימורט ןוטבמ ןוידטציא הבישי טנמלא   40.06.0010

 1,260.00 רופא עבצב ע"ש וא ןייטשרקא רטמ   
    
תמגודכ מ"ס 05/04/04 תודימב ימורט ןוטבמ ןוידטציא הבישי טנמלא   40.06.0020

 1,470.00 והשלכ עבצב ע"ש וא ןייטשרקא רטמ   
    
וא ןייטשרקא תמגודכ מ"ס 9/04/04 תודימב ימורט ןוטבמ גניפוק בשומ   40.06.0030

   415.00 רופא עבצב ע"ש רטמ   
    
וא ןייטשרקא תמגודכ מ"ס 9/04/04 תודימב ימורט ןוטבמ גניפוק בשומ   40.06.0040

   499.00 והשלכ עבצב ע"ש רטמ   
    
וא ןייטשרקא תמגודכ מ"ס 81/04/54 תודימב ימורט ןוטבמ גניפוק בשומ   40.06.0050

   415.00 רופא עבצב ע"ש רטמ   
    
וא ןייטשרקא תמגודכ מ"ס 81/04/54 תודימב ימורט ןוטבמ גניפוק בשומ   40.06.0060

   520.00 והשלכ עבצב ע"ש רטמ   
    
תמגודכ מ"ס 03/52/05 תודימב ימורט ןוטבמ ןוידטציאל גניפוק בשומ   40.06.0070

   588.00 והשלכ עבצב ע"ש וא ןייטשרקא רטמ   
    
תוניפ תוברל מ"ס 81/04/04 תודימב ימורט ןוטבמ דחוימ גניפוק בשומ   40.06.0080

   420.00 רופא עבצב ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ תוינוציחו תוימינפ רטמ   
    
תוניפ תוברל מ"ס 81/04/04 תודימב ימורט ןוטבמ דחוימ גניפוק בשומ   40.06.0090

   462.00 והשלכ עבצב ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ תוינוציחו תוימינפ רטמ   
    
תודיחי תוברל מ"ס 32/54/04 תודימב ימורט ןוטבמ 1.ט.א גניפוק בשומ   40.06.0100

   520.00 רופא עבצב ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ הצק רטמ   
    
תודיחי תוברל מ"ס 32/54/04 תודימב ימורט ןוטבמ 1.ט.א גניפוק בשומ   40.06.0110

   604.00 והשלכ עבצב ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ הצק רטמ   
    
תוברל מ"ס 51/52/04 תודימב ימורט ןוטבמ 2.ט.א גניפוק בשומל בג   40.06.0120

   373.00 רופא עבצב ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ הצק תודיחי רטמ   
    
תוברל מ"ס 51/52/04 תודימב ימורט ןוטבמ 2.ט.א גניפוק בשומל בג   40.06.0130

   447.00 והשלכ עבצב ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ הצק תודיחי רטמ   
    

    32.00 והשלכ עבצ םוקמב ןבל עבצ רובע גניפוק בשומ ריחמל תפסות רטמ  40.06.0140
    

    58.00 W.S ןוטסרקא רמג רובע גניפוק בשומ ריחמל תפסות רטמ  40.06.0150
    
04-ב ןיוזמ ןוטבמ L ךתחב םורט ןוטבמ תוננושמ )םיבשומ( תונובירט   40.06.0160
רוביח תוברל  'מ ,57.2 ,06.5 08.5 ךרואבו  מ"ס 94-42X631 תודימב    

 1,982.00 םיבשומה ןיב רוביחה תודוקנ םוטיאו תאשונ תורוקל רטמ   
    
    
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../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 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תודימב 04-ב ןיוזמ ןוטבמ L  ךתחב םורט ןוטבמ תוננושמ תוגרדמ   40.06.0170
  92-41X75 תודוקנ םוטיא תוברל תונובירטה ג"ע תבכרומ והשלכ בחורבו  

   821.00 רוביחה רטמ   
    
04/06/05 לדוגב וא מ"ס 05/05/05 לדוגב םורט ןוטבמ "ח" סופיטמ בשומ   40.06.0180
סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות טילונרג / ינועבצ / רופא רמגב ,מ"ס    
"גנוטיא" תרצות "ןולספס" סופיטמ וא "אכירא םחש" תרצות "רשי ףרפרש"    

   629.00 ע"ש וא 'חי   
    
ינועבצ / רופא רמגב "רשי ףרפרש" / "ח" סופיטמ ןוטב בשומל הניפ תודיחי   40.06.0190

   670.00 טילונרג / 'חי   
    
ת ו י ע ל ס  70.04 ק ר פ  ת ת     
    
ץוחמ עלסה תקפסא( ק"מ 5.0 לעמ ןבא לדוג , םייעבט עלס ישוגמ היעלס   40.07.0010

   546.00 )רתאל ר"מ   
    
ךותמ עלס תקפסא( ק"מ 5.0 לעמ ןבא לדוג , םייעבט עלס ישוגמ היעלס   40.07.0020

   273.00 )רתאה ר"מ   
    

    53.00 .ךנאהמ תולעמ 03 לעמ היטנ תיוז רובע היעלסה ריחמל תפסות ר"מ  40.07.0030
    

   399.00 רוזיפו הקפסא תוברל מ"ס 08/06/06 לדוגב םיעלס 'חי  40.07.0040
    

   578.00 רוזיפו הקפסא תוברל ,םינוש םילדגב הבצחממ םיעלס ר"מ  40.07.0050
    
ך מ ת  ת ו ר י ק  80.04 ק ר פ  ת ת     
    
ךבדנ תוברל ריקה תא םיללוכ רדגו םיכמות תוריק יפיעסב ריחמה : הרעה    
,ריקה בגב ירלונרג רזוח יולימ , הריפח , הזר ןוטב ,ןבא/ןוטבמ שאר    
: ןוטבה גוס .תושורדה רפעה תודובע לכו תוקעמל תונכה ,םיזקנ ,םירפת    
טעמל ,דרפנב דדמנ רשא דוסי ללוכ אל ריחמה תוריקה יגוס לכב 03-ב    
ריחמה( ריקהמ דרפנ יתלב קלח הווהמ דוסיה ובש דבוכ ךמות ריקב    
.)תרחא רמאנ םא אלא ןויזה תא םיללוכ ןייוזמ ןוטבמ םיטנמלאו תוריקל    
דרפנב דדמנ רשא ןויזה תא ללוכ וניא יראלס תוריקו תואסנולכ ריחמ    
    

   683.00 .והשלכ גוסמ ןבא יופיחל, ןוטבמ )דבוכ( ךמות ריק ק"מ  40.08.0010
    
שאר ךבדנ ללוכ ןוטב בג םע טקל , תיארפ ליווג ןבאמ )דבוכ( ךמות ריק   40.08.0020

   788.00 ןייוזמ ןוטבמ וא ןבאמ ק"מ   
    
וא ימח ןבאמ שאר ךבדנ ללוכ ןוטב בג םע ימח ןבאמ )דבוכ( ךמות ריק   40.08.0030

   830.00 ןייוזמ ןוטבמ ק"מ   
    
וא תיקפוא ץע תינבתב תיזח רמג.ןבא יופיח אלל ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק   40.08.0040

 2,205.00 מ"ס 01 בחורב תיכנא ק"מ   
    
וא תיקפוא ץע תינבתב תיזח רמג .ןבא יופיח אלל ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק   40.08.0050

 1,670.00 )דרפנב דדמנ ןויזה רשאכ( מ"ס 01 בחורב תיכנא ק"מ   
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תיזח רמג רובע ןבא יופיח אלל ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק ריחמל תפסות   40.08.0060
    84.00 מ"ס 06/002 טקיד תינבתב ק"מ   

    
תוינבתב הקיצי רובע ןבא יופיח אלל ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק ריחמל תפסות   40.08.0070

   242.00 חקפמהו לכירדאה י"ע תרשואמ אמגודו תוינכותל םאתהב."וגט" ק"מ   
    
תדחוימ הירטמואיגב עוציב רובע ןייוזמ ןוטבמ ךמות ריק ריחמל תפסות   40.08.0080
,קפואה יפלכ הנתשמ הייטנ ,םינתשמ םיהבג ,םינתשמ םייבוע תללוכה    
טרפמל םאתהב.םיכתחו החונת תוינכות י"פע לכה ,'וכו םיעטקמב עוציב    

   242.00 לכירדאהו םינוטבה ץעוי ,היצקורטסנוקה ץעוי תויחנהו , יללכ/דחוימה ק"מ   
    

   237.00 טקל ,תיארפ ןבאמ םינפ וד יופיצ רובע ןבא יופיחב ןוטב תוריקל תפסות ר"מ  40.08.0090
    

   247.00 והשלכ סופיטמ ימח ןבאמ םינפ וד יופיצ רובע ןוטב תוריקל תפסות ר"מ  40.08.0100
    

   336.00 טקל , תיארפ ליווג ןבאב ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק יופיח ר"מ  40.08.0110
    

   347.00 ריקה תיזחב ןבל עבצב תעקובמ 5.2 טקיליס יופיצ ינבלב יופיח ר"מ  40.08.0120
    

   357.00 ריקה תיזחב אוהשלכ עבצב תעקובמ 5.2 טקיליס יופיצ ינבלב יופיח ר"מ  40.08.0130
    

   363.00 ריקה תיזחב ןבל עבצב תעקובמ 5 טקיליס יופיצ ינבלב יופיח ר"מ  40.08.0140
    

   378.00 ריקה תיזחב אוהשלכ עבצב תעקובמ 5 טקיליס יופיצ ינבלב יופיח ר"מ  40.08.0150
    
ריקה תיזחב מ"ס 2.3 יבועב ,תונוש תודימב תשעותמ ימאח ןבא יופיח   40.08.0160

   452.00 הקבדהב ר"מ   
    
תוברל והשלכ דוביעבו ןווגב מ"ס 01-8 יבועב ימח ןבאב ןוטב תוריקל יופיח   40.08.0170

   483.00 .תורישקו םיחודיק,ןוטב תקיצי,הדלפ תשר ר"מ   
    
והשלכ דוביעבו ןווגב  מ"ס 4-3 יבועב תיזג ןבא תוחולב ןוטב תוריקל יופיח   40.08.0180

   578.00 תורישקו םיחודיק , ןוטב תקיצי , הדלפ תשר תוברל ר"מ   
    
והשלכ דוביעבו ןווגב  מ"ס 5 יבועב תיזג ןבא תוחולב ןוטב תוריקל יופיח   40.08.0190

   625.00 תורישקו םיחודיק , ןוטב תקיצי , הדלפ תשר תוברל ר"מ   
    
40.08.0200 מ"ס 3 יבועב )שיש( תשטולמ הרוסנ ןבא תוחולב ןוטב תוריקל יופיח  
םיינכמ םירזיבאו םינגוע תועצמאב ריקל עוביק תוברל ןהשלכ תודימב    

   966.00 םידוביעו םיקשימ תורישק , םיחודיק , ןוטב תקיצי , הטסורינמ ר"מ   
    
ךשמה םיווהמ םניאש ןבאמ תוריקל ןייוזמ ןוטבמ )"גניפוק"( שאר יכבדנ   40.08.0210

   289.00 מ"ס 51 דע יבועבו מ"ס 04 דע בחורב,ריקה לש רישי רטמ   
    
םיווהמ םניאש ןבא תוריקל טקל , תיארפ ןבאמ )"גניפוק"( שאר יכבדנ   40.08.0220

   284.00 מ"ס 01 דע יבועבו מ"ס 04 דע בחורב ריקה לש רישי ךשמה רטמ   
    
םיווהמ םניאש ןבא תוריקל תתתוסמ תיזג ןבאמ )"גניפוק"( שאר יכבדנ   40.08.0230

   294.00 מ"ס 51 דע יבועבו מ"ס 04 דע בחורב ריקה לש רישי ךשמה רטמ   
    
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../047 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':     047 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

01/02/62 תודימב עקובמ טקיליס ןבאמ , תוריק )"גניפוק"( שאר יכבדנ   40.08.0240
   300.00 תירכרוכ ןבאמ וא מ"ס רטמ   

    
תינבתב תיזח רמג .)"יולג ןוטב"( ןיוזמ ןוטבמ מ"ס 53 דע יבועב רדג ריק   40.08.0250

   641.00 חקפמה תעיבק יפל וא מ"ס 06/002 טקיד ר"מ   
    
בג םע טקל,תיארפ ןבאמ 'מ 5.1 דע הבוגבו מ"ס 53 דע יבועב רדג ריק   40.08.0260

   583.00 . ןוטב ר"מ   
    
בג םע לחנ יקולח,ימח ןבאמ 'מ 5.1 דע הבוגבו מ"ס 53 דע יבועב רדג ריק   40.08.0270

   604.00 .ןוטב ר"מ   
    
תתתוסמ תיזג ןבאמ 'מ 5.1 דע הבוגבו מ"ס 53 דע יבועב רדג ריק   40.08.0280

   688.00 ןוטבל ןוגיע תוברל ןוטב בג םע והשלכ דוביעב ר"מ   
    
עקובמ טקיליס ינבל יופיצב 'מ 5.1 דע הבוגבו מ"ס 53 דע יבועב רדג ריק   40.08.0290

   672.00 הזאפ םע טקיליס ינבלמ גניפוק תוברל ר"מ   
    

 1,182.00 )דרפנב דדמנ ןויזה(.ןויז אלל ןהשלכ תודימב רדגו ךמות ריקל ןוטבמ דוסי ק"מ  40.08.0300
    

 1,617.00 )ןויז ללוכ( ןהשלכ תודימב רדגו ךמות ריקל ןייוזמ ןוטבמ דוסי ק"מ  40.08.0310
    
ךתח תרוצב דוסי עוציב רובע ךמות ריקל ןוטבמ דוסי ריחמל תפסות   40.08.0320

   163.00 םיכתח וא/ו םיטרפ י"פע לכה ,תונתשמ תודימב ךא ינבלמ ק"מ   
    
ריחמב ללכנ אלו הדימב( םירבוע תודוסיל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב   40.08.0330

    58.00 )ריקה ר"מ   
    
ללוכ ריחמה .רטמ 0.1 דע הבוגב םיימורט ןוטב יטנמלאמ םיכמות תוריק   40.08.0340

   615.00 .תושורדה רפעה תודובע לכו ריקה בגב ירלונרג רזוח יולימ ,דוסי ר"מ   
    
.רטמ 0.2 דע רטמ 0.1-מ הבוגב םיימורט ןוטב יטנמלאמ םיכמות תוריק   40.08.0350
רפעה תודובע לכו ריקה בגב ירלונרג רזוח יולימ ,דוסי ללוכ ריחמה    

   704.00 תושורדה ר"מ   
    
ןוטבמ תיזח יטנמלא םע הדלפ יביכרב תניירושמ עקרקמ םיכמות תוריק   40.08.0360
,86 כ"מפמ יפל לכה סוליפ תרוקו הביצח/הריפח תודובע ללוכ קלח    

 1,155.00 )ריקה שאר דעו סוליפ תרוק ינפמ( רטמ 6 דע הבוגב ריקה .תומלשב ר"מ   
    
ןוטבמ תיזח יטנמלא םע ,הדלפ יביכרב תניירושמ עקרקמ םיכמות תוריק   40.08.0370
,86 כ"מפמ יפל לכה סוליפ תרוקו הביצח/הריפח תודובע ללוכ קלח    

 1,407.00 .)ריקה שאר דעו סוליפ תרוק ינפמ( רטמ 9 דע 6-מ הבוגב ריקה.תומלשב ר"מ   
    

   210.00 ריקה תיזחב טקיליס / תירכרוכ / ימאח ןבא יופיח ןיגב ריקה ריחמל תפסות ר"מ  40.08.0380
    
,םירמוחה לכ תוברל דחא דצב ילירקא עבצו זתומ חיט רמגב םיקולב ריק   40.08.0390

   321.00 יאולה תודובעו העיבצה ר"מ   
    
לכ תוברל םידדצה ינשב ילירקא עבצו זתומ חיט רמגב םיקולב ריק   40.08.0400

   483.00 יאולה תודובעו העיבצה ,םירמוחה ר"מ   
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../048 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':     048 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   562.00 לכירדאה טרפ י"פע ןייוזמ ןוטב בולישב טקיליס קולבמ רדג ריק ר"מ  40.08.0410
    
תרצות "0002 ירכרוכ" גוסמ והשלכ ןווגב ירכרוכ חיטמ יופיצ תבכש   40.08.0420
ללוכ ,תוגרדמ / רדג ריק ינפ לע מ"מ 02 דע 51 יבועב ע"ש וא "סקימידר"    

   179.00 .ריקל תנגועמ תנוולוגמ תשר ר"מ   
    
, םיכמות תוריק לש ןוטב יחטשמ יבג לע רופא טנמצ סיסב לע ץירפש חיט   40.08.0430

   121.00 .ידרשמניבה יללכה טרפמל םאתהב,'דכו תוקעמ, ,תורדג ר"מ   
    
, םיכמות תוריק לש ןוטב יחטשמ יבג לע ןבל ןווגב ילירקא ץירפש  חיט   40.08.0440

   147.00 .ידרשמניבה יללכה טרפמל םאתהב,'דכו תוקעמ, ,תורדג ר"מ   
    
יבג לע תובכש יתשב ילירקא קבד תפסות םע טנמצ טיטמ תרשיימ הבכש   40.08.0450
תונכהה לכ תוברל  יופיחל הנכהכ 'דכו תוקעמ, ,תורדג , םיכמות תוריק    

    74.00 תושרדנה ר"מ   
    
רמיירפ תבכש לש תומח תוחירמב ןייוזמ ןוטבמ תופצר/תוריק םוטיא   40.08.0460
לכ תוברל הבכש לכ ר"מ/ג"ק 5.1 לש תומכב ןמוטיב תובכש 2-ו ינמוטיב    

    74.00 תושורדה הנכהה תודובע ר"מ   
    
מ"ס 3 יבועב F-03 ףצקומ ןריטסילופמ הנגה תוחול רובע תפסות   40.08.0470

    16.00 52/57 ןמוטיבב םתקבדהו ר"מ   
    

    32.00 "רובמט" לש 212 לירקרפוס תמגודכ ילירקא עבצב תוריק העיבצ ר"מ  40.08.0480
    

    37.00 שימג סקטינקרפוס תמגודכ ילירקא עבצב תוריק העיבצ ר"מ  40.08.0490
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ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ     
    
ה י י ק ש ה  10.14 ק ר פ  ת ת     
    
םיינקית רוביח ירזיבאו ,יוסיכ, הריפח םיללוכ היקשהה תודובע לכ : הרעה    
ש/ל 3.2-1.2 הקיפסב תופטפט תללוכ ףוטפיטה תרנצ .ןואסלפ גוסמ    
ןוגיע יווו תוברל ןנכתמה תשירד יפל 'מ 0.1 דע 'מ 3.0 לש םיחוורמב    
.תכתממ    
    
תופטפט םע מ"מ 21 רטוקב אוהשלכ גוסמ ןליתאילופמ ףוטפט תרנצ   41.01.0010

     6.00 תותסוותמ תוילרגטניא רטמ   
    
תופטפט םע מ"מ 61 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ ףוטפט תרנצ   41.01.0020

     8.00 תותסוותמ תוילרגטניא רטמ   
    
תופטפט םע מ"מ 71 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ ףוטפט תרנצ   41.01.0030

    10.00 .תותסוותמ תוילרגטניא רטמ   
    
תופטפט םע מ"מ 02 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ ףוטפט תרנצ   41.01.0040

    13.00 .תותסוותמ תוילרגטניא רטמ   
    
קמועב עקרקב הענצה רובע והשלכ רטוקב ףוטפט תרנצל ריחמ תפסות   41.01.0050

     4.00 מ"ס 01 רטמ   
    
קמועב עקרקב הענצה רובע והשלכ רטוקב ףוטפט תרנצל ריחמ תפסות   41.01.0060

    13.00 מ"ס 05 רטמ   
    
תופטפט 4-6 אשונ מ"מ 61 רטוקב ףוטפיט רוניצמ םיצעל ףוטפט תחולש   41.01.0070

    33.00 'פמוק .'מ 3 החולשה ךרוא .תותסוותמ תוילרגטניא וק  
    
תופטפט 8-01 אשונ מ"מ 61 רטוקב ףוטפיט רוניצמ םיצעל ףוטפט תחולש   41.01.0080

    45.00 'פמוק .'מ 4 החולשה ךרוא .תותסוותמ תוילרגטניא וק  
    
21-41 אשונ מ"מ 61 רטוקב ףוטפיט רוניצמ םיצעל ףוטפט תחולש   41.01.0090

    57.00 'פמוק .'מ 4 החולשה ךרוא .תותסוותמ תוילרגטניא וק תופטפט  
    
מ"מ 61 רטוקב אוהשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ   41.01.0100

    11.00 4 גרד רטמ   
    
מ"מ 02 רטוקב אוהשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ   41.01.0110

    13.00 4 גרד רטמ   
    
מ"מ 52 רטוקב אוהשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ   41.01.0120

    14.00 4 גרד רטמ   
    
מ"מ 23 רטוקב אוהשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ   41.01.0130

    17.00 4 גרד רטמ   
    
מ"מ 04 רטוקב אוהשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ   41.01.0140

    23.00 4 גרד רטמ   
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מ"מ 05 רטוקב אוהשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ   41.01.0150
    30.00 4 גרד רטמ   

    
מ"מ 36 רטוקב אוהשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ   41.01.0160

    45.00 4 גרד רטמ   
    
מ"מ 57 רטוקב אוהשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ   41.01.0170

    59.00 4 גרד רטמ   
    
מ"מ 09 רטוקב אוהשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ   41.01.0180

    81.00 4 גרד רטמ   
    
מ"מ 52 רטוקב אוהשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ   41.01.0190

    15.00 .6 גרד רטמ   
    
גרד מ"מ 23 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ   41.01.0200

    23.00 6. רטמ   
    
גרד מ"מ 04 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ   41.01.0210

    30.00 6. רטמ   
    
גרד מ"מ 05 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ   41.01.0220

    37.00 6. רטמ   
    
גרד מ"מ 36 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ   41.01.0230

    52.00 6. רטמ   
    
גרד מ"מ 57 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ   41.01.0240

    67.00 6. רטמ   
    
גרד מ"מ 09 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ   41.01.0250

    89.00 6. רטמ   
    
מ"מ 011 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ   41.01.0260

   111.00 .6 גרד רטמ   
    
גרד  מ"מ 23 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ   41.01.0270

    37.00 10 רטמ   
    
גרד  מ"מ 04 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ   41.01.0280

    45.00 10 רטמ   
    
גרד מ"מ 05 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ   41.01.0290

    52.00 10 רטמ   
    
גרד מ"מ 36 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ   41.01.0300

    67.00 10 רטמ   
    
גרד מ"מ 57 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ   41.01.0310

    81.00 10 רטמ   
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גרד מ"מ 09 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ   41.01.0320
   103.00 10 רטמ   

    
מ"מ 011 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ   41.01.0330

   125.00 01 גרד רטמ   
    
טוח תוברל 23/5" ןפוד יבוע 4" רטוקב הדלפ רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0340

   236.00 ןוליינמ הלחשה רטמ   
    
טוח תוברל 23/5" ןפוד יבוע 6" רטוקב הדלפ רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0350

   294.00 .ןוליינמ הלחשה רטמ   
    
טוח תוברל 23/5" ןפוד יבוע 8" רטוקב הדלפ רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0360

   353.00 ןוליינמ הלחשה רטמ   
    
טוח תוברל מ"מ 23 רטוקב 6 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0370

    45.00 ןוליינמ הלחשה רטמ   
    
טוח תוברל מ"מ 04 רטוקב 6 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0380

    52.00 ןוליינמ הלחשה רטמ   
    
טוח תוברל מ"מ 05 רטוקב 6 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0390

    59.00 ןוליינמ הלחשה רטמ   
    
טוח תוברל מ"מ 04 רטוקב 6 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0400

    59.00 ןוליינמ הלחשה רטמ   
    
טוח תוברל מ"מ 05 רטוקב 6 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0410

    67.00 ןוליינמ הלחשה רטמ   
    
טוח תוברל מ"מ 57 רטוקב 6 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0420

    96.00 ןוליינמ הלחשה רטמ   
    
טוח תוברל מ"מ 57 רטוקב 01 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0430

   125.00 ןוליינמ הלחשה רטמ   
    
טוח תוברל מ"מ 011 רטוקב 01 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0440

   147.00 ןוליינמ הלחשה רטמ   
    
טוח תוברל מ"מ 061 רטוקב 01 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0450

   170.00 ןוליינמ הלחשה רטמ   
    
טוח תוברל מ"מ 002 רטוקב 01 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0460

   199.00 ןוליינמ הלחשה רטמ   
    
טוח תוברל מ"מ 052 רטוקב 01 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0470

   287.00 ןוליינמ הלחשה רטמ   
    
,4/3" ישאר ירודכ זרב ללוכה הרטמהו ףוטפטל 4/3" רטוקל תכרעמ שאר   41.01.0480
,רוביח ירזיבאו םידרוקר ,האיצי יזרב 4 ,ץחל תסו ,ש"מ 021 ןנסמ ,בצוק    

 2,180.00 )םירזיבא ןורא ללוכ אל( ךומס םימ רוקמל רוביח ללוכ 'חי   
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,1" ישאר ירודכ זרב ללוכה הרטמהו ףוטפטל 1" רטוקל תכרעמ שאר   41.01.0490
,רוביח ירזיבאו םידרוקר ,האיצי יזרב 4 ,ץחל תסו ,ש"מ 021 ןנסמ ,בצוק    

 3,226.00 )םירזיבא ןורא ללוכ אל( ךומס םימ רוקמל רוביח ללוכ 'חי   
    
,5.1" ישאר ירודכ זרב ללוכה הרטמהו ףוטפטל 5.1" רטוקל תכרעמ שאר   41.01.0500
,רוביח ירזיבאו םידרוקר ,האיצי יזרב 4 ,ץחל תסו ,ש"מ 021 ןנסמ ,בצוק    

 5,753.00 )םירזיבא ןורא ללוכ אל( ךומס םימ רוקמל רוביח ללוכ 'חי   
    
,2" ישאר ירודכ זרב ללוכה הרטמהו ףוטפטל 2" רטוקל תכרעמ שאר   41.01.0510
,רוביח ירזיבאו םידרוקר ,האיצי יזרב 4 ,ץחל תסו ,ש"מ 021 ןנסמ ,בצוק    

 6,625.00 )םירזיבא ןורא ללוכ אל( ךומס םימ רוקמל רוביח ללוכ 'חי   
    

   140.00 םירזיבא ללוכ ,תכרעמ שארל 4/3" ירודכ זרב תפסות 'חי  41.01.0520
    

   210.00 םירזיבא ללוכ ,תכרעמ שארל 1" ירודכ זרב תפסות 'חי  41.01.0530
    

   332.00 םירזיבא ללוכ ,תכרעמ שארל 5.1" ירודכ זרב תפסות 'חי  41.01.0540
    

   419.00 םירזיבא ללוכ ,תכרעמ שארל 2" ירודכ זרב תפסות 'חי  41.01.0550
    
,4/3" ישאר ירודכ זרב ללוכה הרטמהו ףוטפטל 4/3" רטוקל תכרעמ שאר   41.01.0560
,םידיאונולוס ,םילוארדיה/םיילמשח םיזרב 4 ,ץחל תסו ,ש"מ 021 ןנסמ    
ןורא ללוכ אל( ךומס םימ רוקמל רוביח ללוכ ,רוביח ירזיבאו םידרוקר    

 3,488.00 )םירזיבא 'חי   
    
,1" ישאר ירודכ זרב ללוכה הרטמהו ףוטפטל 1" רטוקל תכרעמ שאר   41.01.0570
,םידיאונולוס ,םילוארדיה/םיילמשח םיזרב 4 ,ץחל תסו ,ש"מ 021 ןנסמ    
ןורא ללוכ אל( ךומס םימ רוקמל רוביח ללוכ ,רוביח ירזיבאו םידרוקר    

 4,446.00 )םירזיבא 'חי   
    
,5.1" ישאר ירודכ זרב ללוכה הרטמהו ףוטפטל 5.1" רטוקל תכרעמ שאר   41.01.0580
,םידיאונולוס ,םילוארדיה/םיילמשח םיזרב 4 ,ץחל תסו ,ש"מ 021 ןנסמ    
ןורא ללוכ אל( ךומס םימ רוקמל רוביח ללוכ ,רוביח ירזיבאו םידרוקר    

 6,625.00 )םירזיבא 'חי   
    
,2" ישאר ירודכ זרב ללוכה הרטמהו ףוטפטל 2" רטוקל תכרעמ שאר   41.01.0590
,םידיאונולוס ,םילוארדיה/םיילמשח םיזרב 4 ,ץחל תסו ,ש"מ 021 ןנסמ    
ןורא ללוכ אל( ךומס םימ רוקמל רוביח ללוכ ,רוביח ירזיבאו םידרוקר    

 7,496.00 )םירזיבא 'חי   
    

   324.00 1"-4/3" רטוקב קיטסלפמ ילוארדיה ףוגמ 'חי  41.01.0600
    

   698.00 2"-5.1" רטוקב ,)תינכמ הריגס םע( קיטסלפמ ילוארדיה ףוגמ 'חי  41.01.0610
    
,)תינכמ הריגס םע( קיטסלפמ CA V42 ,יכרד וד / ליגר ילמשח ףוגמ   41.01.0620

   552.00 1"-4/3" רטוקב 'חי   
    
הריגס םע( קיטסלפמ CA V42 ,יכרד תלת / יכרד וד / ליגר ילמשח ףוגמ   41.01.0630

 1,047.00 2"-5.1" רטוקב ,)תינכמ 'חי   
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הריגס םע( קיטסלפמ ,יכרד וד CD V9 םיסלופ דיאונולוס ילמשח ףוגמ   41.01.0640
   464.00 1"-4/3" רטוקב ,)תינכמ 'חי   

    
הריגס םע( קיטסלפמ ,יכרד תלת CD V9 םיסלופ דיאונולוס ילמשח ףוגמ   41.01.0650

 1,309.00 2"-5.1" רטוקב ,)תינכמ 'חי   
    

   552.00 1"-4/3" רטוקב הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ 'חי  41.01.0660
    

 1,004.00 2"-5.1" רטוקב הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ 'חי  41.01.0670
    

   873.00 1" רטוקב ,ןוזרבו דרוקר ללוכ ,הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ 'חי  41.01.0680
    

 1,222.00 5.1" רטוקב ,ןוזרבו דרוקר ללוכ ,הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ 'חי  41.01.0690
    

 1,395.00 2" רטוקב ,ןוזרבו דרוקר ללוכ ,הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ 'חי  41.01.0700
    

   917.00 -"1 4/3" רטוקב ,הזנורבמ ,)S-002( יכרד תלת ילמשח ףוגמ 'חי  41.01.0710
    

 1,465.00 2"-5.1" רטוקב ,הזנורבמ ,)S-002( יכרד תלת ילמשח ףוגמ 'חי  41.01.0720
    

   158.00 םילמשח / םילוארדיה םיפוגמל יכרד-תלת דוקיפ ןוזרב תפסות 'חי  41.01.0730
    
לכ ללוכ ,ןנכתמ תויחנה י"פע ילוארדיה ףוגמל "דמרב" 'צות ןוטוונ תפסות   41.01.0740

   552.00 'פמוק ןוטוונה לויכו תשוחנמ דוקיפ תוירוניצ ,םישורדה םירוביחה  
    

   262.00 "דמרב" 'צות ,2/1" רטוקב ,)קיר ענומ( םוקאו יטנא םותסש 'חי  41.01.0750
    
,הקפסא ללוכ בשחמה גוסל םאתומה ,)ףיצר םרז( C.A. דיאונולוס   41.01.0760

   559.00 .טלפמוק ,בשחמל רוביחו םידיאונולוס לנפ לע הבכרה 'חי   
    
הבכרה ,הקפסא ללוכ בשחמה גוסל םאתומה ,)םיסלופ( C.D. דיאונולוס   41.01.0770

   733.00 .טלפמוק ,בשחמל רוביחו םידיאונולוס לנפ לע 'חי   
    
םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 2 ללוכה ,)ףיצר םרז( C.A. םידיאונולוס לגרס   41.01.0780

 1,291.00 .הבכרהו הקפסא ללוכ בשחמה גוסל 'חי   
    
םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 3 ללוכה ,)ףיצר םרז( C.A. םידיאונולוס לגרס   41.01.0790

 1,691.00 .הבכרהו הקפסא ללוכ בשחמה גוסל 'חי   
    
םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 4 ללוכה ,)ףיצר םרז( C.A. םידיאונולוס לגרס   41.01.0800

 2,251.00 .הבכרהו הקפסא ללוכ בשחמה גוסל 'חי   
    
םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 5 ללוכה ,)ףיצר םרז( C.A. םידיאונולוס לגרס   41.01.0810

 2,651.00 .הבכרהו הקפסא ללוכ בשחמה גוסל 'חי   
    
םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 6 ללוכה ,)ףיצר םרז( C.A. םידיאונולוס לגרס   41.01.0820

 3,070.00 .הבכרהו הקפסא ללוכ בשחמה גוסל 'חי   
    
םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 2 ללוכה ,)םיסלופ( C.D. םידיאונולוס לגרס   41.01.0830

 1,326.00 .הבכרהו הקפסא ללוכ בשחמה גוסל 'חי   
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םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 3 ללוכה ,)םיסלופ( C.D. םידיאונולוס לגרס   41.01.0840
 1,779.00 .הבכרהו הקפסא ללוכ בשחמה גוסל 'חי   

    
םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 4 ללוכה ,)םיסלופ( C.D. םידיאונולוס לגרס   41.01.0850

 2,390.00 .הבכרהו הקפסא ללוכ בשחמה גוסל 'חי   
    
םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 5 ללוכה ,)םיסלופ( C.D. םידיאונולוס לגרס   41.01.0860

 2,790.00 .הבכרהו הקפסא ללוכ בשחמה גוסל 'חי   
    
םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 6 ללוכה ,)םיסלופ( C.D. םידיאונולוס לגרס   41.01.0870

 3,295.00 .הבכרהו הקפסא ללוכ בשחמה גוסל 'חי   
    

   280.00 ע"ש וא "ןואסלפ" תרצות 4/52 םיזקנמ תורוניצל הריהמ הפיטש םותסש 'חי  41.01.0880
    

   140.00 ש"מ 551 ,4/3" רטוקב ןנסמ רובע תכרעמ שארל תפסות 'חי  41.01.0890
    

   315.00 ש"מ 04 ,2" רטוקב ןנסמ רובע תכרעמ שארל תפסות 'חי  41.01.0900
    
תמגודכ ,)יטטס ץחל רמושו הזנורב ףוג( ,ןנווכתמ 1" ,רישי ץחל תסו   41.01.0910

 1,012.00 "DECA". 'חי   
    
תמגודכ ,)יטטס ץחל רמושו הזנורב ףוג( ,ןנווכתמ 5.1" ,רישי ץחל תסו   41.01.0920

 2,023.00 "DECA". 'חי   
    

   315.00 .VRP תרדס "דמרב" תמגודכ ,קיטסלפמ ,4/3" רישי ץחל תסו 'חי  41.01.0930
    

   594.00 VRP תרדס "דמרב" תמגודכ ,קיטסלפמ ,1" רישי ץחל תסו 'חי  41.01.0940
    

 1,012.00 VRP תרדס "דמרב" תמגודכ ,תכתממ ,5.1" רישי ץחל תסו 'חי  41.01.0950
    

 1,291.00 .ע"ש וא "םיפטנ" תרצות 4/3" רטוקב רישי ץחל תסו 'חי  41.01.0960
    

 1,465.00 .ע"ש וא "םיפטנ" תרצות 1" רטוקב רישי ץחל תסו 'חי  41.01.0970
    

 1,465.00 4/3" ח"זמ רובע תכרעמ שארל תפסות 'חי  41.01.0980
    

 2,110.00 1" ח"זמ רובע תכרעמ שארל תפסות 'חי  41.01.0990
    

 3,156.00 5.1" ח"זמ רובע תכרעמ שארל תפסות 'חי  41.01.1000
    

 3,853.00 2" ח"זמ רובע תכרעמ שארל תפסות 'חי  41.01.1010
    
ללוכ ,4/3" רטוקב ילמשח טלפ םע םימ דמ רובע תכרעמ שארל תפסות   41.01.1020

   733.00 .ע"ש וא "הילד דרא" תרצות םידרוקר 'חי   
    
ללוכ ,1" רטוקב ילמשח טלפ םע םימ דמ רובע תכרעמ שארל תפסות   41.01.1030

   926.00 .ע"ש וא "הילד דרא" תרצות םידרוקר 'חי   
    
ללוכ ,5.1" רטוקב ילמשח טלפ םע םימ דמ רובע תכרעמ שארל תפסות   41.01.1040

 1,779.00 .ע"ש וא "הילד דרא" תרצות םידרוקר 'חי   
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ללוכ ,2" רטוקב ילמשח טלפ םע םימ דמ רובע תכרעמ שארל תפסות   41.01.1050
 2,476.00 .ע"ש וא "הילד דרא" תרצות םידרוקר 'חי   

    
תורפסומטא 01 לש ץחל דע ןירצילג ץחל דמ רובע תכרעמ שארל תפסות   41.01.1060

 1,379.00 רוביח ירזיבא ללוכ ,4" תותנש ןולח רטוק , 'חי   
    
תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.1070
ללוכ ,רשואמ ע"ש וא ,)"רבנע" לש IV-0 םגד תמגודכ( מ"ס 13/5.75/48    

 2,484.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ 'חי   
    
תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.1080
ללוכ ,רשואמ ע"ש וא ,)"רבנע" לש IV-1 םגד תמגודכ( מ"ס 13/2.87/48    

 3,030.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ 'חי   
    
תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.1090
ללוכ ,רשואמ ע"ש וא )"רבנע" לש IV-2 םגד תמגודכ( מ"ס 13/5.111/48    

 4,506.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ 'חי   
    
תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.1100
ע"ש וא ,)"רבנע" לש IGF 048/00 םגד תמגודכ( מ"ס 6.33/6.74/48    
תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ    

 2,911.00 הנקתהל 'חי   
    
תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.1110
ע"ש וא ,)"רבנע" לש IGF 0011/00 םגד תמגודכ( מ"ס 6.33/6.74/011    
תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ    

 3,649.00 הנקתהל 'חי   
    
תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.1120
ע"ש וא ,)"רבנע" לש IGF 048/0 םגד תמגודכ( מ"ס 6.33/1.16/48    
תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ    

 4,079.00 הנקתהל 'חי   
    
תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.1130
ע"ש וא ,)"רבנע" לש IGF 0011/0 םגד תמגודכ( מ"ס 6.33/1.16/011    
תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ    

 4,388.00 הנקתהל 'חי   
    
תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.1140
ע"ש וא ,)"רבנע" לש קומע IGF 0011/0 םגד תמגודכ( מ"ס 74/1.16/011    
תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ    

 4,847.00 הנקתהל 'חי   
    
תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.1150
ע"ש וא ,)"רבנע" לש IGF 0521/0 םגד תמגודכ( מ"ס 6.33/1.16/521    
תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ    

 5,467.00 הנקתהל 'חי   
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תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.1160
ע"ש וא ,)"רבנע" לש קומע IGF 0521/0 םגד תמגודכ( מ"ס 74/1.16/521    
תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ    

 5,971.00 הנקתהל 'חי   
    
תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.1170
ע"ש וא ,)"רבנע" לש IGF 048/1 םגד תמגודכ( מ"ס 6.33/6.08/48    
תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ    

 4,418.00 הנקתהל 'חי   
    
תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.1180
ע"ש וא ,)"רבנע" לש IGF 0011/1 םגד תמגודכ( מ"ס 6.33/6.08/011    
תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ    

 5,084.00 הנקתהל 'חי   
    
תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.1190
ע"ש וא ,)"רבנע" לש קומע IGF 0011/1 םגד תמגודכ( מ"ס 74/6.08/011    
תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ    

 5,585.00 הנקתהל 'חי   
    
תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.1200
ע"ש וא ,)"רבנע" לש IGF 048/2 םגד תמגודכ( מ"ס 6.33/6.311/48    
תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ    

 5,275.00 הנקתהל 'חי   
    
תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.1210
ע"ש וא ,)"רבנע" לש IGF 0011/2 םגד תמגודכ( מ"ס 6.33/6.311/011    
תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ    

 6,131.00 הנקתהל 'חי   
    
תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.1220
וא ,)"רבנע" לש קומע IGF 0011/2 םגד תמגודכ( מ"ס 74/6.311/011    
תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ ע"ש    

 6,781.00 הנקתהל תושורדה 'חי   
    
תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.1230
ע"ש וא ,)"רבנע" לש IGF 0521/2 םגד תמגודכ( מ"ס 6.33/6.311/521    
תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ    

 7,490.00 הנקתהל 'חי   
    
תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.1240
וא ,)"רבנע" לש קומע IGF 0521/2 םגד תמגודכ( מ"ס 74/6.311/521    
תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ ע"ש    

 8,140.00 הנקתהל תושורדה 'חי   
    
תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.1250
וא ,)"רבנע" לש קומע IGF 0521/2 םגד תמגודכ( מ"ס 74/6.311/521    
תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ ע"ש    

 8,597.00 הנקתהל תושורדה 'חי   
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גג רובע םינוש םילדגב IGF, 1 IGF 2 םימגדמ םירזיבא תונוראל תפסות   41.01.1260
   858.00 "רבנע" תרצות חתפנ 'חי   

    
048/00 םימגדמ ןורא תמגודכ םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"( רטסאילופמ סיסב   41.01.1270

 1,479.00 מ"ס 6.33/6.74/7.35 תודימב ,"רבנע" תרצות IGF, 0011/00 IGF 'חי   
    
048/00 םימגדמ ןורא תמגודכ םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"( רטסאילופמ סיסב   41.01.1280

 1,479.00 מ"ס 6.33/6.74/5.13 תודימב ,"רבנע" תרצות IGF, 0011/00 IGF 'חי   
    
,IV-0 םימגדמ ןורא תמגודכ םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"( רטסאילופמ סיסב   41.01.1290
  048/0 IGF, 0011/0 IGF, 0521/0 IGF תודימב ,"רבנע" תרצות  

 1,596.00 מ"ס 6.33/1.16/7.35 'חי   
    
,IV-0 םימגדמ ןורא תמגודכ םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"( רטסאילופמ סיסב   41.01.1300
  048/0 IGF, 0011/0 IGF, 0521/0 IGF תודימב ,"רבנע" תרצות  

 1,596.00 מ"ס 6.33/1.16/5.13 'חי   
    
,IV-1 םימגדמ ןורא תמגודכ םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"( רטסאילופמ סיסב   41.01.1310

 1,715.00 מ"ס 6.33/6.08/7.35 תודימב ,"רבנע" תרצות IGF, 0011/1 IGF 048/1 'חי   
    
,IV-1 םימגדמ ןורא תמגודכ םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"( רטסאילופמ סיסב   41.01.1320

 1,715.00 מ"ס 6.33/6.08/5.13 תודימב ,"רבנע" תרצות IGF, 0011/1 IGF 048/1 'חי   
    
,IV-2 םימגדמ ןורא תמגודכ םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"( רטסאילופמ סיסב   41.01.1330
  048/2 IGF, 0011/2 IGF 6.33/6.311/7.35 תודימב ,"רבנע" תרצות  

 1,981.00 מ"ס 'חי   
    
,IV-2 םימגדמ ןורא תמגודכ םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"( רטסאילופמ סיסב   41.01.1340
  048/2 IGF, 0011/2 IGF 6.33/6.311/5.13 תודימב ,"רבנע" תרצות  

 1,981.00 מ"ס 'חי   
    
,IV-2 םימגדמ ןורא תמגודכ םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"( רטסאילופמ סיסב   41.01.1350

 2,170.00 מ"ס 74/521/7.35 תודימב ,"רבנע" תרצות IGF, 0521/2 IGF 048/2 'חי   
    
מ"מ 9 יבועב ,בשחמה לש ןוגימה ןוראל ביבסמ תנוולוגמ תכתממ תרגסמ   41.01.1360
2 ללוכ ,ןוגימה ןורא ידיצ ינשמ םימוא םע םיגרב 6-ב רוביח ,מ"מ 53 בחורו    
וא 333 תרצות 06 םגד הילת לוענמ ,ןוראה תחיתפ םירשפאמה םיריצ    

 1,552.00 'פמוק .ע"ש  
    
,הייקשה ירזיבא / תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג   41.01.1370
תודימב X6-9141 / 6-9141 םגד ,"רבנע" י"ע קוושמ NOSRAC תרצות    

   733.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא מ"ס 1.71/84/6.43 'חי   
    
,הייקשה ירזיבא / תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג   41.01.1380
תודימב 21-9141 םגד ,"רבנע" י"ע קוושמ NOSRAC תרצות    
תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא מ"ס 5.03/6.35/3.04    

   786.00 הנקתהל 'חי   
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,הייקשה ירזיבא / תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג   41.01.1390
תודימב 81-9141 םגד ,"רבנע" י"ע קוושמ NOSRAC תרצות    
תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא מ"ס 7.54/7.95/7.64    

   873.00 הנקתהל 'חי   
    
,הייקשה ירזיבא / תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג   41.01.1400
תודימב 21-4231 םגד ,"רבנע" י"ע קוושמ NOSRAC תרצות    
תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא מ"ס 5.03/9.18/9.75    

 1,465.00 הנקתהל 'חי   
    
,הייקשה ירזיבא / תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג   41.01.1410
תודימב 51-4231 םגד ,"רבנע" י"ע קוושמ NOSRAC תרצות    

 1,605.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא מ"ס 1.83/2.38/95 'חי   
    
,הייקשה ירזיבא / תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג   41.01.1420
תודימב 81-4231 םגד ,"רבנע" י"ע קוושמ NOSRAC תרצות    

 1,831.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא מ"ס 7.54/1.58/16 'חי   
    
,הייקשה ירזיבא / תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג   41.01.1430
תודימב 21-0371 םגד ,"רבנע" י"ע קוושמ NOSRAC תרצות    

 2,110.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא מ"ס 5.03/99/8.46 'חי   
    
,הייקשה ירזיבא / תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג   41.01.1440
תודימב 51-0371 םגד ,"רבנע" י"ע קוושמ NOSRAC תרצות    
תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא מ"ס 1.83/101/3.76    

 2,284.00 הנקתהל 'חי   
    
,הייקשה ירזיבא / תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג   41.01.1450
תודימב 81-0371 םגד ,"רבנע" י"ע קוושמ NOSRAC תרצות    
תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא מ"ס 7.54/9.201/2.96    

 2,616.00 הנקתהל 'חי   
    
NOSRAC תרצות ,הייקשה ירזיבאל ,הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת לוגע בוג   41.01.1460
רטוק ,מ"ס 5.02 לש ןותחת ינוציח רטוקב 807 םגד ,"רבנע" י"ע קוושמ    
לכ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא ,מ"ס 32 קמועבו מ"ס 9.51 לש ןוילע ינוציח    

   315.00 הנקתהל תושורדה תודובעה 'חי   
    
NOSRAC תרצות ,הייקשה ירזיבאל ,הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת לוגע בוג   41.01.1470
רטוק ,מ"ס 1.32 לש ןותחת ינוציח רטוקב 908 םגד ,"רבנע" י"ע קוושמ    
לכ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא ,מ"ס 6.32 קמועבו מ"ס 4.71 לש ןוילע ינוציח    

   366.00 הנקתהל תושורדה תודובעה 'חי   
    
NOSRAC תרצות ,הייקשה ירזיבאל ,הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת לוגע בוג   41.01.1480
רטוק ,מ"ס 33 לש ןותחת ינוציח רטוקב 019 םגד ,"רבנע" י"ע קוושמ    
לכ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא ,מ"ס 62 קמועבו מ"ס 4.52 לש ןוילע ינוציח    

   508.00 הנקתהל תושורדה תודובעה 'חי   
    
,הייקשה ירזיבא / תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג   41.01.1490
תודימב 81-4231 םגד ,"רבנע" י"ע קוושמ NOSRAC תרצות    

 1,831.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא מ"ס 7.54/1.58/16 'חי   
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תרצות ,הייקשה ירזיבא / תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ינבלמ זגרא   41.01.1500
  SKOORB, רשואמ ע"ש וא מ"ס 3.35/04/5.03 תודימב 21-9141 םגד,  

 1,099.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכ ללוכ 'חי   
    
תרצות ,הייקשה ירזיבא / תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ינבלמ זגרא   41.01.1510
  SKOORB, רשואמ ע"ש וא מ"ס 6.37/5.94/83 תודימב 51-4231 םגד,  

 1,919.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכ ללוכ 'חי   
    
תרצות ,הייקשה ירזיבא / תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ינבלמ זגרא   41.01.1520
  SKOORB, רשואמ ע"ש וא מ"ס 69/26/7.54 תודימב 81-0371 םגד,  

 3,384.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכ ללוכ 'חי   
    
תרצות ,הייקשה ירזיבא / תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ינבלמ זגרא   41.01.1530
  SKOORB, רשואמ ע"ש וא מ"ס 371/011/7.54 תודימב 81-63 םגד,  

15,743.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכ ללוכ 'חי   
    

   646.00 4/3" רטוקב "יטמוטוא ןודמרב " יתומכ בצוק 'חי  41.01.1540
    

   819.00 1" רטוקב "יטמוטוא ןודמרב " יתומכ בצוק 'חי  41.01.1550
    

 1,012.00 "ןוקלג" תרצות ,תונחת CA" )4008(, 4-4" םגדמ היקשה רקב 'חי  41.01.1560
    

 1,143.00 "ןוקלג" תרצות ,תונחת CD" )4008(, 4-4" םגדמ היקשה רקב 'חי  41.01.1570
    

 1,379.00 "ןוקלג" תרצות ,תונחת CA" )6508(, 6-6" םגדמ היקשה רקב 'חי  41.01.1580
    

 1,745.00 "ןוקלג" תרצות ,תונחת S6-CA" )6508(, 6" םגדמ היקשה רקב 'חי  41.01.1590
    

 2,284.00 "ןוקלג" תרצות ,תונחת 8 ,"8 ןדרי" םגדמ ,CA היקשה רקב 'חי  41.01.1600
    

 2,390.00 "ןוקלג" תרצות ,תונחת 8 ,"8 ןדרי" םגדמ ,CD היקשה רקב 'חי  41.01.1610
    

 2,756.00 "ןוקלג" תרצות ,תונחת 8 ,"8 רפוס ןדרי" םגדמ ,CA היקשה רקב 'חי  41.01.1620
    
9 יתיב זראמ "לקירימ" תמגוד CA גוסמ למשח לעפומ היקשה בשחמ   41.01.1630

 1,552.00 תולעפה 'חי   
    
6 יתיב זראמ "לקירימ" תמגוד CA גוסמ למשח לעפומ היקשה בשחמ   41.01.1640

 1,379.00 תולעפה 'חי   
    
21 יתיב זראמ "לקירימ" תמגוד CD גוסמ למשח לעפומ היקשה בשחמ   41.01.1650

 2,930.00 תולעפה 'חי   
    
9 יתיב זראמ "לקירימ" תמגוד CD גוסמ למשח לעפומ היקשה בשחמ   41.01.1660

 2,476.00 תולעפה 'חי   
    
6 יתיב זראמ "לקירימ" תמגוד CD גוסמ למשח לעפומ היקשה בשחמ   41.01.1670

 2,023.00 תולעפה 'חי   
    
לכ ללוכ,הנגה את ללוכ למשח רוקממ ןזומ TQ-4 גוסמ הייקשה בשחמ   41.01.1680

 1,552.00 'פמוק .הדובעה לש םלשומ עוציבל שורדה  
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   926.00 "1002 תינוקלג" גוסמ תוללוס לעפומ הייקשה בשחמ 'חי  41.01.1690
    

 5,137.00 SNOITATS 23 LP-008-CCI "רטנה" בשחמ 'חי  41.01.1700
    
mocIRRI" 4/21 )4" / "ויפרוקס" גוסמ למשח לעפומ היקשה בשחמ   41.01.1710
ןקתומ "הלורוטומ" 'צות C.D/C.A ,)תואיצי 21 ,םינוש םיוויחמ תוסינכ    
,"טניריא"ל תיטוחלא תרושקת ללוכו ,ע"ש וא "רבנע" 'צות ןוגימ ןוראב    
תכרעמה שאר לע תמלשומ הטילש תלעפהל םישורדה םירזיבאהו הנטנא    
י"ע םירשואמ םייכרד תלת םידיאונולוס 4 ללוכ .תינכותב תויחנהה י"פע    
ףוגמלו הייקשהה בשחמל םישורדה םירוביחה לכ ללוכ "הלורוטומ"    
זגרא ןפודל עבוקתש תנוולוגמ תכתמ ספ לע ןקתוי דיאונולוסה( דקופמה    
ךמסומ יאלמשח 'בע=( הרואת דומעמ למשח תנזה ללוכ .)תכרעמה שאר    
לע רבצמו ןעטמ ,א"מ 51 דע 5.2X3 Y.Y.N לבכ ,עקש ,טמוטוא יצח ,    
,הנשל תוירחאו הכרדה ,הנקתה ,רשק יושיר ללוכ .)הנקתה ,ןוטב חטשמ    

34,866.00 .טלפמוק 'חי   
    
4/61 בחרומ "mocIRRI" / "ויפרוקס" גוסמ למשח לעפומ היקשה בשחמ   41.01.1720
ןקתומ "הלורוטומ" 'צות C.D/C.A ,)תואיצי 61 ,םינוש םיוויחמ תוסינכ 4(    
,"טניריא"ל תיטוחלא תרושקת ללוכו ,ע"ש וא "רבנע" 'צות ןוגימ ןוראב    
תכרעמה שאר לע תמלשומ הטילש תלעפהל םישורדה םירזיבאהו הנטנא    
י"ע םירשואמםייכרד תלת םידיאונולוס 4 ללוכ .תינכותב תויחנהה י"פע    
ףוגמלו הייקשהה בשחמל םישורדה םירוביחה לכ ללוכ "הלורוטומ"    
זגרא ןפודל עבוקתש תנוולוגמ תכתמ ספ לע ןקתוי דיאונולוסה( דקופמה    
,ךמסומ יאלמשח 'בע=( הרואת דומעמ למשח תנזה ללוכ )תכרעמה שאר    
לע רבצמו ןעטמ ,א"מ 51 דע 5.2X3 Y.Y.N לבכ ,עקש ,טמוטוא יצח    
,הנשל תוירח או הכרדה ,הנקתה ,רשק יושיר ללוכ .)הנקתה ,ןוטב חטשמ    

40,096.00 .טלפמוק 'חי   
    
ןוראב ןקתומ ,תוינכות 004 ,"הלורוטומ" 'צות LX "טניריא" הייקשה רקב   41.01.1730
'בע=( CDV022 למשחה תשרל רוביח ,ע"ש וא "רבניע" 'צות ןוגימ    
,א"מ 51 דע 5.2X3 Y.Y.N לבכ ,עקש ,טמוטוא יצח ,ךמסומ יאלמשח    
הטילש ,תונטנא ,הלופכ תרושקת ,)הנקתה ,ןוטב חטשמ לע רבצמו ןעטמ    
זכרמל תרושקתו הצק תודיחי ,"mocIRRI" / "ויפרוקס" לע תמלשומ    

104,595.00 .טלפמוק .הכרדהו הנקתה ,היצרגטניא ,הנשל תוירחא ,ינוריע הרקב 'חי   
    
,"הלורוטומ" 'צות LX "טניריא"-ל םייק "טניריא" הייקשה רקב גורדש   41.01.1740
הנקתה ,היצרגטניא ,תוסינכ 005 ,תוינכות 004-ל הבחרה ,UPC תפלחה    

19,177.00 .הנשל תוירחאו הכרדה , 'חי   
    
תכרעמ שאר לש תימוקמ הלעפהל "טניריא"ה תבחרה - C.A/C.D לודומ   41.01.1750
הכרדה ,היצרגטניא ,הנקתה ללוכ ידיג בר לבכב ,םידיאונולוס 61 דע    

 9,153.00 .טלפמוק ,הנשל תוירחאו 'חי   
    
U.T.R תויווק הצק תודיחי תלעפהל "טניריא" תבחרה - C.S לודומ   41.01.1760
,הנשל תוירחאו הכרדה ,היצרגטניא ,הנקתה ללוכ ,'חי 36 דע הלעפהל    

 9,153.00 .טלפמוק 'חי   
    
  CCI ללוכה ,"הלורוטומ" 'צות יטוחלא תויתשתו הייקשה תרקבל זכרמ 41.01.1770
ללוכ תכרעמ ישאר לע הרקבו דוקיפ "טניריא" תיטוחלא תרושקת םאתמ    
21-ל יוביג תללוס ללוכ ,32SR,2 84SR5 יבשחמל תרושקת םע טלקמ    

130,744.00 .טלפמוק ,הנשל תוירחאו הנכות ,הכרדה ,הנקתה ,הנטנא ,תועש 'חי   
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ללוכה ,תכרעמ שארל תידוחי הרוצב רדגומ ,יביטקא IMH שמתשמ ךסמ   41.01.1780
הייקשהה תלעפה רשפאמהו תכרעמה שארב םילולכה םיטנמלאה לכ תא    
,תמא ןמזב יפיצפסה שארב רושקה עדימה לכ תלבקו ךסמהמ תורישי    

 1,745.00 .טלפמוק 'חי   
    
םישורדה םירוביחה לכ ללוכ "הלורוטומ" י"ע רשואמ יכרד תלת דיאונולוס   41.01.1790
תכתמ ספ לע ןקתוי דיאונולוסה .דקופמה ףוגמלו הייקשהה בשחמל    

   786.00 תכרעמה שאר זגרא ןפודל עבוקתש תנוולוגמ 'חי   
    
םיזרבל "טניריא" / "םוקיריא" / "ויפרוקס" יבשחממ היצרגטניאו טוויח   41.01.1800

   350.00 םילמשח 'חי   
    
ןרות לע הנקתה ללוכ "mocIRRI" / "ויפרוקס" בשחמל W01 ירלוס לנפ   41.01.1810
תוירחאו הנקתה ,Y.Y.N לבכ ,הללוס ,בשחמל םלשומ רוביח ,הקיצי ,2"    

 6,974.00 .טלפמוק ,הנשל 'חי   
    
הנקתה ,היצרגטניא ,דיאונולוס ,U.T.R ללוכ U.T.R תיווק הצק תדיחי   41.01.1820

 3,488.00 .טלפמוק ,הנשל תוירחאו 'חי   
    
,הנטנא ,וידר : ללוכ ע"ש וא הלורוטומ RX 2/2 ויפרוקס תיטוחלא הצק 'חי   41.01.1830
לש השרומ ןיקתמ י"ע הנקתה .ינוציח זראמ ,הללוס ,תוסינכ 2 ,תולעפה 2    

14,382.00 'פמוק .הנשל אלמ תורשו תוירחא ,הכרדה ,הנקתה ,היצרגטניא ,ןרציה  
    
,הנטנא ,וידר : ללוכ ע"ש וא הלורוטומ RX 4/4 ויפרוקס תיטוחלא הצק 'חי   41.01.1840
לש השרומ ןיקתמ י"ע הנקתה .ינוציח זראמ ,הללוס ,תוסינכ 2 ,תולעפה 2    

22,663.00 'פמוק .הנשל אלמ תורשו תוירחא ,הכרדה ,הנקתה ,היצרגטניא ,ןרציה  
    
,וידר :ללוכ ע"ש וא הלורוטומ RX ויפרוקסל ןורסממ תנקתהו הקפסא   41.01.1850
,ןרציה לש השרומ ןיקתמ י"ע הנקתה ,ינוציח זראמ ,הללוס ,הנטנא    

 5,753.00 .הנשל אלמ תורשו תוירחא ,הכרדה ,הנקתה ,היצרגטניא 'חי   
    
: ללוכ ע"ש וא הלורוטומ טניריאל UIP תרושקת םאתמ תנקתהו הקפסא   41.01.1860
,הנקתה ,היצרגטניא ,ןרציה לש השרומ ןיקתמ י"ע הנקתה .הנטנאו וידר    

 9,589.00 .הנשל אלמ תורשו תוירחא ,הכרדה 'חי   
    
דומעל ,)"טניריא" / "םוקיריא" / "ויפרוקס" יבשחמל טרפ( בשחמ רוביח   41.01.1870

   959.00 שורדה לכו חתמ קספמ ,לבכו לוורש ללוכ ,םייק הרואת 'חי   
    

    23.00 ידיג בר תרושקת לבכב טווח רטמ  41.01.1880
    
ללוכ מ"מ 002/003/004 תודימב בשחמה תדיחיל הנגה תספוק   41.01.1890

 1,133.00 ע"ש וא "טיילרוא" / "רבנע" 'צות ,תכרעמ שאר לש הנגה ןוראל תורבחתה 'חי   
    
הייקשה רקב :תללוכה "םגא" 'בח תרצותמ LLEC-IRRI הצק תדיחי   41.01.1900
  ENOLA DNATS תרושקת םאתמ ,תרושקתל הנכה םע תולעפה 6-ל  
,CD/CA ןעטמ ,21V 5.7HA  תנעטנ הללוס ,RPG/MSGS ירלולס    

17,434.00 .הנשל תוירחאו הנקתה ללוכ ,PI-56 ןקת C-34 הנגה תספוקב םידווזמ 'חי   
    
ע"ש וא "דמרב" וא "הרקב" 'בח תרצותמ 9-21V HCTAL-CD דיאונולוס   41.01.1910
תכרעמל טווחמו רבוחמ ,רוביחה ירזיבא לכ ללוכ רוביח לגרס לע    

   595.00 IRRI-CELL. 'חי   
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,"P.G.P" םגד .תולעמ 04-063 "רטנה" תרצות ,ןווכתמ החיג ריטממ   41.01.1920
   230.00 .רטמ 51-7 לש חווטב הבצהל 'חי   

    
,"M.G.P" םגד .תולעמ 04-063 "רטנה" תרצות ,ןווכתמ החיג ריטממ   41.01.1930

   221.00 .רטמ 9-5 לש חווטב הבצהל 'חי   
    
,"ORP-0055" םגד .תולעמ 04-063 "ןוסלנ" תרצות ,ןווכתמ החיג ריטממ   41.01.1940

   221.00 .רטמ 5.9-5 לש חווטב הבצהל 'חי   
    
,"ORP-0006" םגד .תולעמ 04-063 "ןוסלנ" תרצות ,ןווכתמ החיג ריטממ   41.01.1950

   230.00 .רטמ 51-7 לש חווטב הבצהל 'חי   
    
DRIB-T" 03-053" תרצות ,)חתפמ אלל ןוויכ( יתרזג ןווכתמ החיג ריטממ   41.01.1960
לש חווטב הבצהל ,ינועבצ תויפ טס ללוכ ,"04T-CP-4T" םגד .תולעמ    

   230.00 .רטמ 51-8 'חי   
    
,"04T-CP-4T" םגד .תולעמ DRIB-T" 063" תרצות ,יפקיה החיג ריטממ   41.01.1970

   230.00 .רטמ 21-6 לש חווטב הבצהל תויפ טס ללוכ 'חי   
    
םגד ,מ"ס 5 החיג הבוג .תולעמ 1-063 "רטנה" תרצות ןווכתמ החיג זתמ   41.01.1980

   105.00 היפ ללוכ ,"A01-20-SP" 'חי   
    
,מ"ס 01 החיג הבוג .תולעמ 1-063 "רטנה" תרצות ןווכתמ החיג זתמ   41.01.1990

   122.00 .היפ ללוכ ,"A01-40-SP" םגד 'חי   
    

   230.00 "I-02" םגד "רטנה" תרצות ןווכתמ החיג ריטממ 'חי  41.01.2000
    

   230.00 רגנ לא ללוכ הכומנ תיוז סולפ DRIB NIAR 0005 החיג ריטממ 'חי  41.01.2010
    

   158.00 "NAV 51 SRP" םגד DRIB NIAR תרצות ןווכתמ החיג ריטממ 'חי  41.01.2020
    
ררחשמ,1" ירודכ זרב ללוכ אשד תקלחל הסינכ זרב הנקתהו הקפסא   41.01.2030
קיטסלפמ הלוגע הנגה תכירב ,"י.ר.א" / "דמרב" תרצות ,1" יטניק ריוא    

 3,009.00 .ע"ש וא 400/7 'טק 'סמ "רמוע" 'צות מ"ס 04 רטוק 'חי   
    
קיטסלפמ הלוגע הנגה תכירב ללוכ אשד תקלח הצקל הפיטש תכירב   41.01.2040
רוביח ,1" ירודכ זרב ללוכ 400/7 'טק 'סמ "רמוע" תרצות מ"ס 04 רטוק    

 2,930.00 "י.ר.א" / "דמרב" תרצות 1" יטניק ריוא ררחשמ ,"תיור" ריהמ 'חי   
    
םירוביחה לכ ללוכ עקרקב ןומט רטיל 005 חפנב תיפוח תרצות ןשד לכימ   41.01.2050

 7,149.00 'פמוק םישורדה  
    
םגדמ TNENIMORP תרצותמ תילמשח ש/ק"מ 3 -כל ןושיד תבאשמ   41.01.2060
  AFLA 4080 תרצות וא IML-SODINU םותסש ללוכ .182-3104 םגדמ  
CA גותימ תדיחי ,תבשות ,םירבחמו חול תרנצ ,הסינכ ןנסמ ,ןופיס -יטנא    
הרבחה ןיקתמ י"ע טיילרוא PLT ןוראב הנקתה .)תינאוולג הדרפה(    

25,627.00 לכימלו וקל רוביח ללוכ תקוושמה 'חי   
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ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  20.14 ק ר פ  ת ת     
    
.תואלקחה דרשמ -מ"הש תויחנה יפל לדוגו רטוק תורדגה : הרעה    
הכימס ,העיטנ ,לוביז ,רוב תריפח ,הלבוה ,הקפסא תללוכ הדובעה    
.הטילקל תוירחאו    
    

     5.00 ףושיחו חטשה יוקינ,היחמיצ תרסה ר"מ  41.02.0010
    

     7.00 החוחיתו עקרקה תכיפה ללוכ ,מ"ס 03 קמועל עקרקה דוביע ר"מ  41.02.0020
    

     3.00 םיבשע תליטקל "פא דנור" הרבדה רמוחב םיחטש סוסיר ר"מ  41.02.0030
    

    12.00 .108 ןקת ות י"פע ,)םנודל ק"מ 02( "ןגיתפוכ" גוסמ ינגרוא לבז ר"מ  41.02.0040
    

    11.00 .108 ןקת ות י"פע ,)םנודל ק"מ 02( "טסופמוק" גוסמ ינגרוא לבז ר"מ  41.02.0050
    

     7.00 .108 ןקת ות י"פע ,)ר"מ 001-ל ג"ק K.P.N" )1" גוסמ םיינגרוא םינשד ג"ק  41.02.0060
    

     5.00 .ליתש שיח וא םינוליתש ללוכ רטיל 1.0 ילכה לדוג ,1 'סמ לדוג םיליתש 'חי  41.02.0070
    

    14.00 רטיל 52.0 ילכה לדוג ,2 'סמ לדוג םיליתש 'חי  41.02.0080
    

    26.00 רטיל 0.1 ילכה לדוג ,3 'סמ לדוג םיליתש 'חי  41.02.0090
    

    56.00 רטיל 0.3 ילכה לדוג ,4 'סמ לדוג םיליתש 'חי  41.02.0100
    

    89.00 רטיל 0.6 ילכה לדוג ,5 'סמ לדוג םיליתש 'חי  41.02.0110
    

   167.00 רטיל 0.01 ילכה לדוג ,6 'סמ לדוג םיליתש 'חי  41.02.0120
    
הבוג ,1" 'נימ עזג יבוע רטיל 0.52 ילכה לדוג ,ליגר 7 'סמ לדוג םיליתש   41.02.0130

   420.00 .'מ 07.1 'חי   
    
הבוג ,5.1" 'נימ עזג יבוע רטיל 0.04 ילכה לדוג ,לודג 7 'סמ לדוג םיליתש   41.02.0140

   558.00 .'מ 5.2 'חי   
    
םיצע תיבחב, הלעמו רטיל 0.06 ילכה לדוג ,8 'סמ לדוג )םיצע( םיליתש   41.02.0150

   714.00 2 - םידב רפסמ .'מ 05.3-05.2 הבוג ,2" 'נימ עזג יבוע, םירגוב 'חי   
    
רפסמ .'מ 05.4 ילמינימ הבוג ,3" 'נימ עזג יבוע ,9 'סמ לדוג ,םירגוב םיצע   41.02.0160

 1,104.00 3 - םידב 'חי   
    
. 'מ 05.4 ילמינימ הבוג ,4" 'נימ עזג יבוע ,01 'סמ לדוג ,םירגוב םיצע   41.02.0170

 1,544.00 3 - םידב רפסמ 'חי   
    

   810.00 .המדאב לודיגמ 2" רטוקב בצועמ עזג ילעב םיצע 'חי  41.02.0180
    

 1,271.00 .המדאב לודיגמ 3" רטוקב בצועמ עזג ילעב םיצע 'חי  41.02.0190
    

 1,721.00 .המדאב לודיגמ 4" רטוקב בצועמ עזג ילעב םיצע 'חי  41.02.0200
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    28.00 .שרוש יפושח והשלכ גוסמ םידרו 'חי  41.02.0210
    

    28.00 .ע"ש וא דמצ לודיג תרצותמ רטיל 1 לכיממ והשלכ גוסמ םירערע 'חי  41.02.0220
    

    56.00 .ע"ש וא דמצ לודיג תרצותמ רטיל 3 לכיממ והשלכ גוסמ םירערע 'חי  41.02.0230
    

    68.00 דמצ לודיג תרצותמ רטיל 4 לכיממ והשלכ גוסמ םירערע 'חי  41.02.0240
    

   112.00 דמצ לודיג תרצותמ רטיל 6 לכיממ והשלכ גוסמ םירערע 'חי  41.02.0250
    

   177.00 דמצ לודיג תרצותמ רטיל 01 לכיממ והשלכ גוסמ םירערע 'חי  41.02.0260
    

   474.00 דמצ לודיג תרצותמ רטיל 52 לכיממ והשלכ גוסמ םירערע 'חי  41.02.0270
    

 2,863.00 .תוחפל 'מ 1 עזג הבוג ןדריה תעקב לודיגמ יוצמ רמת לקד 'חי  41.02.0280
    

10,302.00 תוחפל 'מ 4 עזג הבוג ןדריה תעקב לודיגמ יוצמ רמת לקד 'חי  41.02.0290
    

11,065.00 תוחפל 'מ 5 עזג הבוג ןדריה תעקב לודיגמ יוצמ רמת לקד 'חי  41.02.0300
    

 9,921.00 תוחפל 'מ 6 עזג הבוג ןדריה תעקב לודיגמ יוצמ רמת לקד 'חי  41.02.0310
    

 8,585.00 תוחפל 'מ 7 עזג הבוג ןדריה תעקב לודיגמ יוצמ רמת לקד 'חי  41.02.0320
    

 5,724.00 .'מ 3 תוחפל עזג הבוג המדאב לודיגמ הינוטגנישוו גוסמ לקד 'חי  41.02.0330
    

 1,718.00 .'ל 001 לכיממ 'מ 5.0 עזג הבוגב רגוב ירנק לקד 'חי  41.02.0340
    

 3,816.00 .'מ 1 רטוחה תאיצי דע עזג הבוגב המדאהמ רגוב ירנק לקד 'חי  41.02.0350
    

 2,099.00 .'מ 1 רטוחה תאיצי דע עזג הבוגב סיספידואנ לקד 'חי  41.02.0360
    

 3,568.00 .'מ 5.2 רטוחה תאיצי דע עזג הבוגב סיספידואנ לקד 'חי  41.02.0370
    
רטוקבו תופכה תליחת דע 'מ 8.1 רטוחה תאיצי דע עזג הבוגב סוקוק לקד   41.02.0380

 1,756.00 .מ"ס 01 לש עזג 'חי   
    
רטוקבו תופכה תליחת דע 'מ 5.2 רטוחה תאיצי דע עזג הבוגב סוקוק לקד   41.02.0390

 5,056.00 .מ"ס 02 לש עזג 'חי   
    
5 לש ילמינימ הבוגב ,עקרקהמ רגוב ,)ךלמה לקד( "הגיר הינוטסיור" לקד   41.02.0400

11,895.00 .בלולה תיתחתל דע 'מ 'חי   
    
סופרקיכרט ,לשפומ סקיצ ,סקיצ ,היטוב ,ספורמש ,ינילבור גוסמ יסננ לקד   41.02.0410

   659.00 . רטיל 52 לכיממ 'דכו 'חי   
    
סופרקיכרט ,לשפומ סקיצ ,סקיצ ,היטוב ,ספורמש ,ינילבור גוסמ יסננ לקד   41.02.0420

 1,079.00 . רטיל 05 לכיממ 'דכו 'חי   
    

 1,422.00 .'מ 0.1 ףונ רטוק ,רטיל 06 לכיממ הטולובר סקיצ 'חי  41.02.0430
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   478.00 רטיל 04 ילדב יסננ ינפי םורופסוטיפ 'חי  41.02.0440
    

 1,241.00 תוחפל 'מ 3 הבוגבו מ"ס 03 רטוקב עזג , רגוב תיז ץע 'חי  41.02.0450
    
,)'דכו ןורדנדליפ ,ןדע ןג רופיצ ,הרלפיש( רטיל 01 לכיממ תיפורט היחמצ   41.02.0460

   210.00 .תוחפל מ"ס 06 הבוגב 'חי   
    
,)'דכו ןורדנדליפ ,ןדע ןג רופיצ ,הרלפיש( רטיל 52 לכיממ תיפורט היחמצ   41.02.0470

   535.00 .תוחפל מ"ס 001 הבוגב 'חי   
    

   726.00 .המדאב לודיגמ תוחפל 'מ 8.1 הבוגב תיפורט היחמצ 'חי  41.02.0480
    

   268.00 .םזגה יוניפ ללוכ רטמ 3 לע הלוע וניא ותרמצ הבוג רשא ץעב םיפנע םוזיג. 'חי  41.02.0490
    
'מ 6 לע הלוע וניא ךא 'מ 3 לע הלוע ותרמצ הבוג רשא ץעב םיפנע םוזיג   41.02.0500

   668.00 .םזגה יוניפ ללוכ 'חי   
    

   983.00 .םזגה יוניפ ללוכ רטמ 6 לע הלוע ותרמצ הבוג רשא ץעב םיפנע םוזיג 'חי  41.02.0510
    

 1,012.00 תושרה םוחתב ,מ"ס 02 דע רטוקב םייק ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה 'חי  41.02.0520
    
הבוגבו מ"ס 04-03 עזג רטוקב םייק רגוב ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה   41.02.0530

 1,670.00 תושרה םוחתב ,'מ 3 לעמ 'חי   
    
מ"ס 04 לעמ עזג רטוקב םייק רגוב ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה   41.02.0540

 2,672.00 תושרה םוחתב ,'מ 3 לעמ הבוגבו 'חי   
    

 1,670.00 תושרה םוחתב רגוב תיז ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה 'חי  41.02.0550
    

 4,007.00 תושרה םוחתב לקד ץע לש הליתשו הקתעה 'חי  41.02.0560
    

 5,342.00 תושרה םוחתב רגוב סוקיפ ץע לש הליתשו הקתעה 'חי  41.02.0570
    

 5,342.00 תושרה םוחתב רגוב סוטפילקא ץע לש הליתשו הקתעה 'חי  41.02.0580
    

    96.00 הדובעה םוחתב םימייק םירגוב םיחיש לש שדחמ הליתשו הקתעה 'חי  41.02.0590
    

   478.00 העונת ייאבו הכרדימב ,ןימזמה י"ע וקפוסיש םירגוב םיצע תעיטנ 'חי  41.02.0600
    
י"ע וקפוסיש תוחפל 'מ 4 לש יקנ עזג הבוגב םירגוב לקד יצע תעיטנ   41.02.0610

 1,927.00 העונת ייאבו הכרדימב , ןימזמה 'חי   
    

    24.00 "ולאפוב" וא "ויוקיק" ןזמ מ"ס 51 לש םיחוורימב תוחולשב אשד תליתש ר"מ  41.02.0620
    

    42.00 "ויוקיק" ןזמ םידברמב אשד ר"מ  41.02.0630
    

    47.00 "ולאפוב" ןזמ םידברמב אשד ר"מ  41.02.0640
    

    51.00 "סרג ןברד" וא "ורוטלא רפוס" ןזמ םידברמב אשד ר"מ  41.02.0650
    

    47.00 "םולפספ" / "ורוטלא היסוז" ןזמ םידברמב אשד ר"מ  41.02.0660
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    20.00 הזתהב יתנש בר אשד תעירז ר"מ  41.02.0670
    
דימע אשדה .תיתשתו הנקתה ללוכ , ע"ש וא "ןויפמ'צ" גוסמ יטטניס אשד   41.02.0680

   612.00 .םינש 5-ל תוירחא ללוכ .עבצ תקיחשבו V.U. תנירק ,תיזיפ הקיחשב ר"מ   
    
אשדה .תיתשתו הנקתה ללוכ , ע"ש וא "קט-אשד" גוסמ יטטניס אשד   41.02.0690

   955.00 .םינש 5-ל תוירחא ללוכ .עבצ תקיחשבו V.U. תנירק ,תיזיפ הקיחשב דימע ר"מ   
    
םידברמה תחנה רחאל םשוימ ,תואשדמל "ןוניזאיד" ליכמה םיקיזמ לטוק   41.02.0700

     5.00 ליעפ רמוח םנוד/'רג 005 לש תילמינימ תומכב ,הרטמהב לעפומו ר"מ   
    

    96.00 יהשלכ הרמח גוסמ ןג תמדא ק"מ  41.02.0710
    

   192.00 תובכשב רוזיפ תוברל 'דכו לגרודכ ישרגמל )קותמ לוח( יקנ תונויד לוח ק"מ  41.02.0720
    

   625.00 .מ"מ 02-01 רטוק יופיחל רוחש/בוהצ/םוח ינועבצ סג ףוט ק"מ  41.02.0730
    

   499.00 .מ"מ 4-0 / 8-0 רטוק טרופס ישרגמו אשדל עצמ ףוט ק"מ  41.02.0740
    

   602.00 מ"מ B 8-0 גוס םייתנש דח םיחרפ תוגורעל ןגל עצמ תבורעת ףוט ק"מ  41.02.0750
    

   875.00 לובכ 3/1 ,מ"מ 8-0 רטוקב ףוט 3/2 הליתש תבורעת ק"מ  41.02.0760
    

 1,123.00 לובכ 3/1 ,טסופמוק 3/1 ,ףוט 3/1 הליתש תבורעת ק"מ  41.02.0770
    

   544.00 מ"ס 01 לש הבכשב רוזיפ ללוכ םזג קסר ק"מ  41.02.0780
    

   409.00 .ץעמ וא העובצו תנוולוגמ תכתממ םיצעל תכמות תרגסמ 'חי  41.02.0790
    
רופא ןליפורפילופמ ,)ןורנג י"ע( LORTNOCTOOR םישרוש ליבגמ   41.02.0800

   306.00 .ע"ש וא ,הנקתה ללוכ,מ"ס 56 קמועבו מ"ס 06 רטוקב 'חי   
    
רופא ןליפורפילופמ יושע ,)ןורנג י"ע( LORTNOCTOOR םישרוש ליבגמ   41.02.0810

   345.00 .ע"ש וא ,הנקתה ללוכ ,מ"ס 56 קמועבו מ"ס 07 רטוקב 'חי   
    
רופא ןליפורפילופמ יושע ,)ןורנג י"ע( LORTNOCTOOR םישרוש ליבגמ   41.02.0820

   383.00 .ע"ש וא ,הנקתה ללוכ ,מ"ס 56 קמועבו מ"ס 08 רטוקב 'חי   
    
רופא ןליפורפילופמ יושע ,)ןורנג י"ע( LORTNOCTOOR םישרוש ליבגמ   41.02.0830

   459.00 .ע"ש וא ,הנקתה ללוכ ,מ"ס 56 קמועבו מ"ס 001 רטוקב 'חי   
    
רופא ןליפורפילופמ יושע ,)ןורנג י"ע( LORTNOCTOOR םישרוש ליבגמ   41.02.0840

   507.00 .ע"ש וא ,הנקתה ללוכ ,מ"ס 001 קמועבו מ"ס 08 רטוקב 'חי   
    
רופא ןליפורפילופמ יושע ,)ןורנג י"ע( LORTNOCTOOR םישרוש ליבגמ   41.02.0850

   554.00 .ע"ש וא ,הנקתה ללוכ ,מ"ס 001 קמועבו מ"ס 001 רטוקב 'חי   
    
רופא ןליפורפילופמ יושע ,)ןורנג י"ע( LORTNOCTOOR םישרוש ליבגמ   41.02.0860

   125.00 .ע"ש וא ,הנקתה ללוכ ,תיכרוא הסירפל לילגב מ"ס 56 קמועב רטמ   
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רופא ןליפורפילופמ יושע ,)ןורנג י"ע( LORTNOCTOOR םישרוש ליבגמ   41.02.0870
   173.00 .ע"ש וא ,הנקתה ללוכ ,תיכרוא הסירפל לילגב מ"ס 001 קמועב רטמ   

    
    77.00 ןורדמה ג"ע תנגועמו הסורפ סוקוק יביסמ תשרב עקרק בוציי ר"מ  41.02.0880

    
ןוגיע ללוכ מ"ס 02 הבוג סוקוק יביסמ תניועמ בוציי תרווכב עקרק בוציי   41.02.0890

    87.00 ןג תמדאב יולימו תודתיב ר"מ   
    
ללוכ ר"מל תוצבשמ 04 מ"ס 01 הבוג תויטסלפ בוציי תורווכב עקרק בוציי   41.02.0900

   105.00 תויפקיה קוזיח תורוגח תוברל ןג תמדאב יולימו תודתיב ןוגיע ר"מ   
    
ללוכ ר"מל תוצבשמ 04 מ"ס 5.7 הבוג תויטסלפ בוציי תורווכב עקרק בוציי   41.02.0910

    96.00 תויפקיה קוזיח תורוגח תוברל ןג תמדאב יולימו תודתיב ןוגיע ר"מ   
    
ללוכ ר"מל תוצבשמ 04 מ"ס 01 הבוג תויטסלפ בוציי תורווכב עקרק בוציי   41.02.0920

   201.00 תויפקיה קוזיח תורוגח תוברל ןוטבב יולימ , תודתיב ןוגיע ר"מ   
    
ללוכ ר"מל תוצבשמ 04 מ"ס 5.7 הבוג תויטסלפ בוציי תורווכב עקרק בוציי   41.02.0930

   192.00 תויפקיה קוזיח תורוגח תוברל ןוטבב יולימ , תודתיב ןוגיע ר"מ   
    
םיצעל תואטוחמו תופולק 'מ 02.2 הבוגב סוטפילקא ץעמ הכימת תכומס   41.02.0940

    26.00 )םיצעה ריחמב הלולכה הכומסל רבעמ( םימייק 'חי   
    
המוג חטשבו מ"ס 05 קמועל םימייק םיסוקיפ יצע ישרושל "דודיג" עוציב   41.02.0950

 2,948.00 'פמוק תושרהו חקפמ תויחנהל םאתהב מ"ס 061/061 לדוגב ץעל  
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ת ו ק ע מ ו  ר ו ד י ג  44 ק ר פ     
    
ר ו ד י ג  10.44 ק ר פ  ת ת     
    
  .3274 ןקתו 2412 ןקת יפ לע ורצויי תכתמ תוקעמו תורדג : הרעה  
םח ץבאב םילובט םיקלחה לכ .רונתב תיטטסורטקלא העיבצ ללוכ ריחמה    
.'מ 00.2 דע ילמיסקמ ךרואב ןה תודיחיה לכ  .רוצייה רחאל    
    
00.2 הבוגב רשואמ ע"ש וא "G&B" תרצות LAP -  דרו םגד הכבש רדג   44.01.0160
יפל ןווגב תיטטסורטקלא העיבצב םיעובצו םינוולוגמ רדגה יקלח לכ ,'מ    

   684.00 תודוסי תוברל עקרקל וא ריקל הקעמה ןוגיע ללוכ ןנכתמה תריחב רטמ   
    
"תינח" םגדמ "ילרוא תורדג" תרצותמ םייכנא הדלפ יליפורפמ הכבש רדג   44.01.0170

   671.00 רונתב עובצו םח ץבאב ןוולגמ 'מ 00.2 הבוגב  ע"ש וא רטמ   
    
וא "ןויצ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ םייכנא הדלפ יליפורפמ הכבש רדג   44.01.0180
'מ 02.1 הבוגב ע"ש וא תותשר הדוהי לש "רבצ" וא לכ-תשר לש "תירבצ"    

   435.00 רונתב עובצו םח ץבאב ןוולגמ רטמ   
    
,"ןויצ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ םייכנא הדלפ יליפורפמ הכבש רדג   44.01.0190
העיבצב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 0.2 הבוגב ,ע"ש וא 5101 ט"קמ    
.םיכותיר אללו םישבי םירוביח ידי לע עצבתת הנקתהה .תיטטסורטקלא    

   525.00 .םוי תונועמל 3724 י"תל םאתהב הנבית רדגה רטמ   
    
לש ריפכ וא "ןמש" םגד "ילרוא תורדג" תרצות תכתורמ תשר רדג   44.01.0200
'מ 06.1 לש ללוכ הבוגב ע"ש וא תותשר הדוהי לש "ןוליא" וא לכ-תשר    

   243.00 ע"ש וא רונתב עובצו םח ץבאב ןוולגמ רטמ   
    
יטוחמ תוצבשמ םע ,'מ00.2 הבוגב ,ע"ש וא "ןולייא" םגד תכתורמ רדג   44.01.0210
תיביטרוקד החשקה תרוק ,מ"מ05X051 מ"מ5.4 רטוקב םיכושמ הדלפ    

   244.00 .םיוולוגמ םידומעהו תשרה .'מ 0.3 לכ םידומעו מ"מ 5 רטוקב םיטוחמ רטמ   
    
ןויצ" םגדמ 'מ 00.4 הבוגב "ילרוא תורדג" תרצות טרופס שרגמל רדג   44.01.0220
ןוולגמ. ע"ש וא "לכ תשר" לש "הננער" וא "רפושמ דורח ןייעמ" וא "לופכ    

 1,094.00 רונתב עובצו םח ץבאב רטמ   
    
תורדג" תרצות "לסרודכ סינט" םגד 'מ 0.4 הבוגב טרופס שרגמל רדג   44.01.0230

   857.00 ע"ש וא תותשר הדוהי לש "סינט" וא לכ-תשר לש "המידק" וא "ילרוא רטמ   
    
רושיו התמלשה וא/ו המוגפ תשר תפלחה י"ע תומייק תשר תורדג ינוקית   44.01.0240

    82.00 .ךרוצל םאתהב םידומעה ר"מ   
    

  -123.00 'מ 0.4 םוקמב 'מ 0.3 הבוג רובע טרופס ישרגמל רדג ריחמב התחפה רטמ  44.01.0250
    
העיבצ אלל דבלב ןווליג רובע םינוש םיגוסמ תורדגל ריחמ תתחפה   44.01.0260

   -43.00 הקבאב ר"מ   
    
לע בצומ 2" רטוקב הדלפ רוניצמ מ"ס 54 הבוגב בכרל המיסח רדג   44.01.0270
תודוסי י"ע מ"ס 04 קמועב עקרקב תוססובמ 'מ 2 לכ 2" רטוקב תוכימת    

   187.00 ןוטב רטמ   
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וא "ןולייא" םגד תכתורמ רדגב הנבמה תיתחתל עקרקה ןיב חוורמ תריגס   44.01.0280
םיכושמ הדלפ יטוחמ תוצבשמ םע ,'מ 02.1 דע הנתשמ הבוגב ,ע"ש    
םידומעהו תשרה .'מ 0.3 לכ םידומע ,מ"מ05X051 מ"מ5.4 רטוקב    

   189.00 .םינוולוגמ רטמ   
    
3 לכ מ"מ 5/54/54 תיוז לזרבמ םידומע ללוכ רטמ 2.1 הבוגב תשר רדג   44.01.0290

   142.00 ןוטב תודוסיו םייתניפו םיימינפ םיקוזיח , מ"ס 5X5 תנוולוגמ תשר,'מ רטמ   
    
3 לכ מ"מ 5/54/54 תיוז לזרבמ םידומע ללוכ רטמ 8.1 הבוגב תשר רדג   44.01.0300

   173.00 ןוטב תודוסיו םייתניפו םיימינפ םיקוזיח , מ"ס 5X5 תנוולוגמ תשר,'מ רטמ   
    
לזרבמ םוקמב 2" םינבלוגמ תורוניצמ םידומע רובע רדגה ריחמל תפסות   44.01.0310

    13.00 תוכמותהו םידומעה ךרוא יפל הדידמה . תיוז רטמ   
    

     7.00 הניגע ידומעו תוכמות ,רדג ידומע ןווליג רטמ  44.01.0320
    
ם י ר ע ש  20.44 ק ר פ  ת ת     
    
םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ עקרקב ןוגיע תוברל םהשלכ תודימב רעש   44.02.0010
העיבצו ןוולג ללוכ ע"ש וא  "ידנלוה וא "הלופע וא "ןנח" וא "ןויצ" וא "הפיח"    

   932.00 תיטטסורטקלא ר"מ   
    
)רוא חתפ( 'מ 2.1 בחורב 'מ 01.1 הבוגב  לגר יכלוהל "שפשפ" רעש   44.02.0020
ןיעמ" וא "הפיח" וא "ןויצ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ עקרקב ןוגיע תוברל    

 1,523.00 'פמוק .תיטטסורטקלא העיבצו ןוולג ללוכ ,רודיגה תמגודכ וא "דורח  
    
)ףנכ בחור( 'מ 2.1 בחורב 'מ 51.1 הבוגב  לגר יכלוהל "שפשפ" רעש   44.02.0030
םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ ,ןוטב חטשמ/ריקב וא עקרקב ןוגיע תוברל    
4 תוחפל לש חוורמ םייק רעשה ידיצ ינשמ .ע"ש וא 3013 ט"קמ ,"תרנכ"    
העיבצו םח ץבאב ןווליג ללוכ .)רוגס וא חותפ(רעשה לש בצמ לכב מ"ס    

 1,313.00 'פמוק .םוי תונועמל 3724 י"תל םאתהב הנבי רעשה .תיטטסורטקלא  
    
)ףנכ בחור( 'מ 2.1 בחורב 'מ 0.2 הבוגב  לגר יכלוהל "שפשפ" רעש   44.02.0040
םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ ,ןוטב חטשמ/ריקב וא עקרקב ןוגיע תוברל    
4 תוחפל לש חוורמ םייק רעשה ידיצ ינשמ .ע"ש וא 6013 ט"קמ ,"ןויצ"    
העיבצו םח ץבאב ןווליג ללוכ .)רוגס וא חותפ(רעשה לש בצמ לכב מ"ס    

 2,310.00 'פמוק .םוי תונועמל 3724 ילארשי ןקתל םאתהב הנבי רעשה .תיטטסורטקלא  
    
)ףנכ בחור( 'מ 54.1 בחורב 'מ 0.2 הבוגב  לגר יכלוהל "שפשפ" רעש   44.02.0050
םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ ,ןוטב חטשמ/ריקב וא עקרקב ןוגיע תוברל    
4 תוחפל לש חוורמ םייק רעשה ידיצ ינשמ .ע"ש וא 6013 ט"קמ ,"ןויצ"    
העיבצו םח ץבאב ןווליג ללוכ .)רוגס וא חותפ(רעשה לש בצמ לכב מ"ס    

 2,520.00 'פמוק .םוי תונועמל 3724 ילארשי ןקתל םאתהב הנבי רעשה .תיטטסורטקלא  
    
)רוא חתפ( 'מ 54.1 בחורב 'מ 0.2 הבוגב  לגר יכלוהל "שפשפ" רעש   44.02.0060
וא "תינח" וא "ןויצ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ עקרקב ןוגיע תוברל    

 2,730.00 'פמוק תיטטסורטקלא העיבצו ןוולג ללוכ   "הלופע"  
    
ןוגיע תוברל )רוא חתפ(  'מ 7.4 בחורב 'מ 0.2 הבוגב בכרל יפנכ וד רעש   44.02.0070
"הלופע וא "ןנח" וא "ןויצ" וא "הפיח" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ עקרקב    

 5,670.00 'פמוק תיטטסורטקלא העיבצו ןוולג ללוכ  "ידנלוה וא  
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12/09/2019
דף מס':     070 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ןוגיע תוברל )רוא חתפ(  'מ 0.6 בחורב 'מ 0.2 הבוגב בכרל יפנכ וד רעש   44.02.0080
"הלופע וא "ןנח" וא "ןויצ" וא "הפיח" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ עקרקב    

 6,510.00 'פמוק תיטטסורטקלא העיבצו ןוולג ללוכ    "ידנלוה וא  
    
ת ו ק ע מ  30.44 ק ר פ  ת ת     
    
  .3274 ןקתו 2412 ןקת יפ לע ורצויי תכתמ תוקעמו תורדג : הרעה  
םח ץבאב םילובט םיקלחה לכ .רונתב תיטטסורטקלא העיבצ ללוכ ריחמה    
.'מ 00.2 דע ילמיסקמ ךרואב ןה תודיחיה לכ  .רוצייה רחאל    
    
וא " 'ב/'א ונוא תיירק" םגד "ילרוא תורדג" תרצות תכתממ תוחיטב הקעמ   44.03.0010

   588.00 .רונתב הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ .'מ 01.1 הבוגב  ע"ש רטמ   
    
וא "ןיקצומ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ   44.03.0020

   594.00 רונתב הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולגמ .'מ 2.1 הבוגב ע"ש וא "בקעי-ןורכז" רטמ   
    
וא "רובת וא,"ןנח" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ   44.03.0030
ןוולגמ 'מ 01.1 הבוג, ע"ש וא "1-חמצ" "רתיב" וא "יבכמ" וא תישמיש    

   562.00 .רונתב הקבאב עובצו םח ץבאב רטמ   
    
וא "ןוקרי" וא "תרצנ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ   44.03.0040
ןוולגמ.'מ 01.1 הבוגב  ע"ש וא "ללהנ" וא "דירש" וא "הנוי רה" "ןומצע"    

   520.00 רונתב הקבאב עובצו םח ץבאב רטמ   
    
"ידנלוה" וא "אישנ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ   44.03.0050

   378.00 רונתב הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולגמ 'מ 01.1 הבוגב  ע"ש וא רטמ   
    
,םוי תונועמל "תרנכ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ תכתממ הדרפה רדג   44.03.0060
העיבצב עובצו םח ץבאב ןוולגמ 'מ 51.1 הבוגב  ,ע"ש וא  3013 ט"קמ    
.םיכותיר אללו םישבי םירוביח ידי לע עצבתת הנקתהה .תיטטסורטקלא    

   399.00 .םוי תונועמל 3724 י"תל םאתהב הנבית רדגה רטמ   
    
וא "יגלב" וא "דעלא" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ   44.03.0070

   515.00 רונתב הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולגמ'מ 01.1 הבוגב ע"ש וא "ברנמ" רטמ   
    
* )תוחיטב( הכלוה תוקעמ *    
    
ןיעמ" םגדמ "ילרוא תורדג" תרצותמ העונת יאב הדרפהו הכלוה הקעמ   44.03.0090
לש "הלוגע הניפ תינבלמ" וא תותשר הדוהי לש"תינויבס" וא "דורח    

   378.00 רונתב עובצו םח ץבאב ןוולגמ 'מ 01.1 הבוגב ע"ש וא לכ-תשר רטמ   
    
"ילרוא תורדג" תרצותמ םיירוביצ םינגל םוסחמו הכרדמל הכלוה הקעמ   44.03.0100
עובצו םח ץבאב ןוולגמ 'מ 01.1 הבוגב  ע"ש וא "םי-תירק" וא "לופכ" םגדמ    

   441.00 רונתב רטמ   
    
"ילרוא תורדג" תרצותמ םיירוביצ םינגל םוסחמו הכרדמל הכלוה הקעמ   44.03.0110

   441.00 רונתב עובצו םח ץבאב ןוולגמ 'מ 01.1 הבוגב ע"ש וא "הינתנ" םגד רטמ   
    
וא "הקלח םחות" םגדמ "ילרוא תורדג" תרצותמ הדרפהו הכלוה הקעמ   44.03.0120
'מ 01.1 הבוגב ע"ש וא תותשר הדוהי לש "יסר'ג וינ" וא" ביבא לת-הפיח"    

   315.00 רונתב עובצו םח ץבאב ןוולגמ רטמ   
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דף מס':     071 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םגדמ"ילרוא תרצותמ םיירוביצ םינגל םוסחמו הכרדמל הכלוה תורדג   44.03.0130
'מ 01.1 הבוגב ע"ש וא "צ"עמ" םגד וא "וכע הכלוה" וא "הפיח הכלוה"    

   441.00 רונתב הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולגמ רטמ   
    
וא "ידנלוה" וא "ילו'ג" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ ןוניגל הנגה הקעמ   44.03.0140
הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולגמ 'מ 06.0 דע הבוגב ע"ש וא "הפיח הכלוה"    

   347.00 רונתב רטמ   
    
ןוולוגמ רוניצמ מ"ס 09 -011 הבוגב לגר יכלוהל עפושמ וא יקפוא די זחאמ   44.03.0150

   279.00 רונתב העיבצו םידומע / תוריקל ןוגיע תולגועמ תוניפ ללוכ 2" רטוקב רטמ   
    
לכ םידומעו עפושמ וא יקפוא די זחאמ ללוכה לגר יכלוהל הכלוה הקעמ   44.03.0160
ללוכ 5.1" רטוקב 613 הטסורינ תורוניצמ מ"ס 09 -011 הבוגב ,מ"ס 051    

 1,260.00 הפצירל ןוגיעו תולגועמ תוניפ רטמ   
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דף מס':     072 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח  ר ו ב ח ל  ת ו נ כ ה ו  ץ ו ח  ת ר ו א ת  54 ק ר פ     
    
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  10.54 ק ר פ  ת ת     
    
קבד םע )"הפפכ"( םוחב תצווכתמ תלצפמ םיללוכ םילבכה יריחמ : הרעה    
תווצקב    
    
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוק רוחש גוס יס.יו.יפ רוניצ   45.01.0010

    17.00 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
    
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוק רוחש גוס יס.יו.יפ רוניצ   45.01.0020

    24.00 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
    
הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוק )"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ   45.01.0030

    14.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ רטמ   
    
הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק )"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ   45.01.0040

    19.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ רטמ   
    
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב ,מ"מ 92 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ   45.01.0050

    11.00 .ינקית ןומיס טרסו רטמ   
    
הנכומ הריפחב, מ"מ 6.3 ןפוד יבועב מ"מ 011 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ   45.01.0060

    32.00 ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ רטמ   
    

   116.00 חפ הסכמ ללוכ מ"מ 001X001 תודימב ןבלוגמ חפמ הלעת רטמ  45.01.0070
    
ללוכ מ"ס 001 קמועב מ"ס 06 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את   45.01.0080
ללוכ 521B ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש ללוכ הביצח/הריפח    

 1,155.00 .תרוקיבה את דועי טוליש 'חי   
    
ללוכ מ"ס 001 קמועב מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את   45.01.0090
ללוכ 521B ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש ללוכ הביצח/הריפח    

 1,365.00 .תרוקיבה את דועי טוליש 'חי   
    
ללוכ ,מ"ס 001 קמועבו מ"ס 001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את   45.01.0100
521B ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש ללוכ הביצח /הריפח    

 1,995.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 'חי   
    

   399.00 052C ןיממ הסכמו הרקת רובע מ"ס 06 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות 'חי  45.01.0110
    

   510.00 052C ןיממ הסכמו הרקת רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות 'חי  45.01.0120
    
ןיממ הסכמו הרקת רובע מ"ס 001 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות   45.01.0130

   565.00 C250 'חי   
    
רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות   45.01.0140

   452.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע עבורמ וא מ"ס 001 דע 'חי   
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12/09/2019
דף מס':     073 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

וא םילכב תרושקית תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצח וא/ו הריפח   45.01.0150
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב    

    37.00 .מ"ס 06 בחורו מ"ס 001 דע קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו רטמ   
    
םילכב תרושקית תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת ףוצרו השק עלסב הביצח   45.01.0160
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא    

    42.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 09 דע קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו רטמ   
    
מ"ס 051 קמועל דע הריפחה תקמעה רובע הביצח וא/ו הריפחל תפסות   45.01.0170

    16.00 )מ"ס 001 םוקמב( רטמ   
    
57 רטוקב רוחש דבכ ףיפכ םייטסלפ תורוניצ 3 הנקתהל  יקפוא חודיק   45.01.0180
,עקרקה יאנת יפל שרדיתש הטיש לכב - מ"מ 8 ןוליינ הכישמ יטוח םע מ"מ    
- ותומדקל חטשה תרזחהו שורדה לכו תורובתריפח ,תרנצ , לוורש ללוכ     

   625.00 .טלפמוק רטמ   
    
תחנה ךרוצל מ"ס 001 דע קמועבו מ"ס 06 דע בחורב םייק שיבכ תחיתפ   45.01.0190
םאתהב עצמה תובכשב הלעתה יולימו הביצח/הריפח ללוכ תורוניצ    
תודובע לכ ללוכ ,ותומדקל בצמהתרזחהו שיבכה ןוקית , חקפמה תיחנהל    

   137.00 . רזעה ירמוחו רטמ   
    
ךרוצל מ"ס 001 דע קמועבו מ"ס  06 דע בחורב ליבש / הכרדמ תחיתפ   45.01.0200
תויחנה יפל עצמה תובכשב הלעתה יולימו הביצח ללוכ תורוניצ תחנה    
וא ףוציר ללוכ ותומדקל בצמהתרזחהו ליבש/הכרדמ ןוקית , חקפמה    

   126.00 . טלפסא רטמ   
    
תודימב - 03ב ןוטבמ קוצי 'מ 5-4 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי   45.01.0210
תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 08/06/06    
םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,    

   630.00 .טלפמוק 'חי   
    
תודימב - 03ב ןוטבמ קוצי 'מ 9-8 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי   45.01.0220
יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 001/08/08    
םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות    

   903.00 .טלפמוק םישורדה 'חי   
    
תודימב - 03ב ןוטבמ קוצי 'מ 01 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי   45.01.0230
יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 061/08/08    
םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות    

 1,260.00 .טלפמוק םישורדה 'חי   
    

   116.00 סנולכל רוביח רובע הרואת דומעל דוסי ריחמל תפסות 'חי  45.01.0240
    
תודימב תיעוביר וא הלוגע ההבגה רובע ןוטב דוסיל ריחמ תפסות   45.01.0250

   116.00 מ"ס 52*05*05 'חי   
    
מ"ס 09 הבוגבו מ"ס 54X551 תודימב -03ב ןוטבמ היזכרמל ןוטב דוסי   45.01.0260
לזרב תרגסמ םע ,חטשה ינפ לעמ מ"ס -02ו חטשה ינפל תחתמ    
תרזחהו תורוניצל םיחתפ םע,ןוטבה סיסבל למשחה חול קוזיחל תנבלוגמ    

 1,355.00 'פמוק .םתומדקל חטשה ינפ  
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דף מס':     074 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

, םימייק הרואת ידומע ןיב ,תיעקרק תת תרנצב לחשומה םייק לבכ קורפ   45.01.0270
תלבוהו ,םדודיבו למשחה ירוביח קורפ ללוכ ,תמייקה תרנצב העיגפ אלל    
תיחנה יפל מ"ק 01 דע קחרמב רחא םוקמ לכל וא הייריעה ינסחמל לבכה    

     7.00 .חקפמה רטמ   
    
ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ ר"ממ 52 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ   45.01.0280

    24.00 .םידומעל הרידח ללוכ תורוניצל רטמ   
    
ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ   45.01.0290

    38.00 .םידומעל הרידח ללוכ תורוניצל רטמ   
    
ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ ר"ממ 05 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ   45.01.0300

    53.00 .םידומעל הרידח ללוכ תורוניצל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   45.01.0310

    17.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 4X3 וא 6X2 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   45.01.0320

    21.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 4X5 וא 6X3 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   45.01.0330

    29.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 6X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   45.01.0340

    32.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 01X3 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   45.01.0350

    11.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 5.2X3 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   45.01.0360

    11.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 5.1X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   45.01.0370

    15.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 5.2X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   45.01.0380

    24.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 6X4 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ )EPLX( YX2N סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   45.01.0390

    90.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 53X3 + 61 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   45.01.0400

    35.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 01X4 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   45.01.0410

    41.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 01X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   45.01.0420

    51.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 61X4 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
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רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   45.01.0430
    63.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 61X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   

    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   45.01.0440

    78.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 52X4 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   45.01.0450

    97.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 52X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    

    10.00 .ר"ממ 6 ךתחב CVP דדובמ ךילומ רטמ  45.01.0460
    

    14.00 .ר"ממ 01 ךתחב CVP דדובמ ךילומ רטמ  45.01.0470
    

    18.00 .ר"ממ 61 ךתחב CVP דדובמ ךילומ רטמ  45.01.0480
    

    24.00 ר"ממ 52 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  45.01.0490
    
דע YX2N וא YYN תשוחנ לבכל ע"וש וא "םקייר" תרצות תיסקופא הפומ   45.01.0500

   487.00 'פמוק 61X5 םישורדה רזעה ירמוחו תודובע רתי לכו רובה תריפח ללוכ ר"ממ  
    
דע YX2N וא YYN תשוחנ לבכל ע"וש וא "םקייר" תרצות תיסקופא הפומ   45.01.0510

   622.00 'פמוק 05X4 םישורדה רזעה ירמוחו תודובע רתי לכו רובה תריפח ללוכ ר"ממ  
    
דצמ םילבכ ינש תאיציו דחא דצב לבכ תסינכ( M3 תלצפמ תיסקופא הפומ   45.01.0520
61X5 דע YX2N וא YYN תשוחנ לבכל ע"וש וא "םקייר" תרצות ,)ינש    

   825.00 'פמוק .םישורדה רזעה ירמוחו תודובערתי לכו רובה תריפח ללוכ ר"ממ  
    
מ"מ 91 רטוקב תשוחנ םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא   45.01.0530
,השקה שאר ,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת 'מ 3 לש ךרואבו    
ץצח תפצר םע מ"ס 06 קמועב 06? תרוקב תחוש ךותב, תעבט קדהמ    

   903.00 'פמוק .טלפמוק העיבצו טוליש,521B גוסמ הסכמו  
    
םיעטקב הדורטקלאה תקמעה רובע ל"נה הקראה תדורטקלאל תפסות   45.01.0540
.השורדה תודגנתהה תלבקל דע ,דמצמ ללוכ . 'מ 5.1 לש םייטרדנטס    

   195.00 'פמוק .טלפמוק  
    
םירוביחהו םירזיבאה לכ ללוכ יללכה טרפמה יפל םימ רוניצל הקראה   45.01.0550
אתה.הביצח/הריפח ,םורט ןוטבמ הרקב את ללוכ ,םישורדה םיינקיתה    
, 521B גוסמ הסכמו ןוטבמ תיעקרק םע מ"ס04 קמועו מ"ס 06 רטוקב    

   961.00 .טלפמוק ,העיבצו טוליש ,הסכמ ,םימ זוקינל רוח 'חי   
    
םירוביחהו םירזיבאה לכ ללוכ יללכה טרפמה יפל םימ רוניצל הקראה   45.01.0560
רטוקב אתה.הביצח/הריפחו ןוטבמ הרקב את ללוכ ,םישורדה םיינקיתה    
זוקינל רוח, 521B גוסמ הסכמו ןוטבמ תיעקרק םעמ"ס 06 קמועו מ"ס 06    

 1,019.00 .טלפמוק ,העיבצו טוליש ,הסכמ ,םימ 'חי   
    
םיינקתה םירזיבאה לכ ללוכ יללכה טרפמה יפל םימ רוניצל הקראה   45.01.0570

   273.00 .טלפמוק - הרקב את אלל ךא םישורדה תונגההו םירוביחה 'חי   
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ע"ש וא "ןופצ יסקופ" F-E םגד ח"ח םינומ רליפל הרקת אלל ןוטב תחמוג   45.01.0580
ללוכ  מ"ס 04 קמוע מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 07 םינפ בחור :תודימב    

 1,155.00 . סוסיב ,ןויז ,הביצח/הריפח 'חי   
    
יסקופ" F-061 םגד  היזכרמ / ח"ח םינומ רליפל הרקת אלל ןוטב תחמוג   45.01.0590
מ"ס 04 קמוע מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 061 םינפ בחור :תודימב ע"ש וא "ןופצ    

 2,310.00 . סוסיב ,ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ  'חי   
    
F+G-061 םגד  היזכרמ / ח"ח םינומ רליפל הרקת ללוכ ןוטב תחמוג   45.01.0600
קמוע מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 061 םינפ בחור :תודימב ע"ש וא "ןופצ יסקופ"    

 2,468.00 . סוסיב ,ןויז,הביצח/הריפח ללוכ  מ"ס 04 'חי   
    
יסקופ" F-091 םגד  היזכרמ / ח"ח םינומ רליפל הרקת ללוכ ןוטב תחמוג   45.01.0610
מ"ס 04 קמוע מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 091 םינפ בחור :תודימב ע"ש וא "ןופצ    

 2,625.00 . סוסיב ,ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ  'חי   
    
יסקופ" F-612 םגד היזכרמ / ח"ח םינומ רליפל הרקת אלל ןוטב תחמוג   45.01.0620
04 קמוע מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 612 םינפ בחור : תודימב ע"ש וא "ןופצ    

 2,783.00 . סוסיב ,ןויז,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 'חי   
    
F+G-612 םגד  היזכרמ / ח"ח םינומ רליפל הרקת ללוכ ןוטב תחמוג   45.01.0630
קמוע מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 612 םינפ בחור :תודימב ע"ש וא "ןופצ יסקופ"    

 2,888.00 . סוסיב ,ןויז,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 04 'חי   
    
הבוג , מ"ס 05 קמוע , מ"ס 082 בחור תודימב הרואת תייזכרמל החמוג   45.01.0640

 4,620.00 . סוסיב ,ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ , מ"ס 082 'חי   
    
, תננכותמ הכרדמ רוזאל ןנכותמ שיבכ רוזאב םייק הרואת את תקתעה   45.01.0650
הבוג תמאתה תוברלו םימייק םיילמשח םירוביחו םילבכ תכראה תוברל    

 1,260.00 .תננכותמ הכרדמ הבוגל אתה הסכמ 'חי   
    
גוסמ מ"ס 05 רטוקב היריעה למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ   45.01.0660

   998.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ ללוכ 521B 'חי   
    
גוסמ מ"ס 05 רטוקב היריעה למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ   45.01.0670

 1,155.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ ללוכ 052C 'חי   
    
גוסמ מ"ס 06 רטוקב היריעה למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ   45.01.0680

 1,260.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ ללוכ 521B 'חי   
    
גוסמ מ"ס 06 רטוקב היריעה למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ   45.01.0690

 1,365.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ ללוכ 052C 'חי   
    
טלפסא תיתחת דעו רוניצה תפיטע לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב   45.01.0700

   410.00 רופחה רמוחה קוליסו יוניפ תוברל שיבכ / הכרדמ ק"מ   
    
תכתמ / ןיירושמ רטסאילופמ תונוראמ A36X3 םרזל רואמ תיזכרמ הנבמ   45.01.0710
יספ םע ,םיימינפ חפ ילנפ םע ,למשחה תרבח את םע ,מ"מ 5.2 יבועב    
היזכרמה תינבל שורדה דויצה לכו,'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ    
,תיטנגמ הנגה ללוכ ישאר קספמ .'וכו םית"מאמ ,םינעגמ ,םיז"אמ תוברל    

30,450.00 'פמוק דוסי תוברל ,טלפמוק ,תינכותב טרופמכ לכה ,תינורטקלאו תימרת  
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תכתמ / ןיירושמ רטסאילופמ תונוראמ A08X3 םרזל רואמ תיזכרמ הנבמ   45.01.0720
םע ,למשחה תרבח את םע 202.ר.ת תינכתב טרופמכ ,מ"מ 5.2 יבועב    
דויצה לכו ,'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ,הריבצ יספ םע ,םיימינפ חפ ילנפ    
טרופמכ 'וכו םית"מאמ ,םינעגמ ,םיז"אמ תוברל היזכרמה תינבל שורדה    

34,650.00 'פמוק שורדה לכו ןיוזמ ןוטבמ דוסי תוברל ,טלפמוק תינכתב  
    
/ ןיירושמ רטסאילופמ תונוראמ A001X3 םרזל רואמ תיזכרמ הנבמ   45.01.0730
למשחה תרבח את םע 102.ר.ת תינכתב טרופמכ ,מ"מ 5.2 יבועב תכתמ    
דויצה לכו ,'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ,הריבצ יספ םע ,םיימינפ חפ ילנפ םע ,    
טרופמכ 'וכו םית"מאמ ,םינעגמ ,םיז"אמ תוברל היזכרמה תינבל שורדה    

37,800.00 'פמוק .שורדה לכו ןיוזמ ןוטבמ דוסי  תוברל טלפמוק תינכתב  
    
עבצ וילעמ ,דוסי עבצב היזכרמה תעיבצו רואמ תיזכרמ לש ידוסי יוקינ   45.01.0740

   756.00 'פמוק .טלפמוק ןימזמה תשירד יפל תובכש יתשב קל-רפוס רמג עבצבו רשקמ  
    

    58.00 .ר"ממ 53 דע ךתחב ידנק קדהמ 'חי  45.01.0750
    
התרבעהו למשחה תרבח דומע לע רואמ תיזכרמ לש ילמשחו ינכמ קוריפ   45.01.0760
תרבח םע םישורדה םימואתהו םימולשתה לכ תוברל היריעה ינסחמל    

 1,890.00 'פמוק .טלפמוק למשחה  
    
ללוכ ,ךמסומ קדוב  י"ע רפמא 36X3 דע לדוגב ילמשח ןקתמ תקידב   45.01.0770
לש יפוס רושיאל דע תרזוח הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת    
תלבקל למשחה תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ ,טלפמוק ןקתמה    

 2,520.00 'פמוק .תודע תוינכת תשגהו למשח רוביח  
    
ללוכ ,ךמסומ קדוב  י"ע רפמא 08X3 דע לדוגב ילמשח ןקתמ תקידב   45.01.0780
לש יפוס רושיאל דע תרזוח הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת    
תלבקל למשחה תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ ,טלפמוק ןקתמה    

 2,730.00 'פמוק .תודע תוינכת תשגהו למשח רוביח  
    
ללוכ ,ךמסומ קדוב  י"ע רפמא 001*3 דע לדוגב ילמשח ןקתמ תקידב   45.01.0790
לש יפוס רושיאל דע תרזוח הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת    
תלבקל למשחה תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ,טלפמוק ןקתמה    

 2,835.00 'פמוק .תודע תוינכת תשגהו למשח רוביח  
    
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  20.54 ק ר פ  ת ת     
    
218 י"ת ילארשיה ןקתה י"פע ורצויי הז קרפב תועורזהו םידומעה : הרעה    
יקיזחמו תועורזה, םידומעה יריחמ .0002 רבמצד השדחה ותרודהמב -    
,תיטטסורטקלא סקלפוד טרפמ י"פע ןרציה לעפמב העיבצ םיללוכ םילגד    
םינש 5 ךשמל היהת עבצל תוירחא.ןימזמה י"ע רחביש ןווגב רונתב יולק    
. תוחפל    
    
םיגרודמו םילוגע םידומע "הסדנה .ה.ל.פ /תורוא שעג"  לש םידומע    
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0010
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 4 הבוגו 4"/6" רטוקב    

 1,775.00 .סקלפוד טרפמ יפ לע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש 'חי   
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12/09/2019
דף מס':     078 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0020
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 5 הבוגו 4"/6" רטוקב    

 1,911.00 סקלפוד טרפמ יפ לע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0030
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 5 הבוגו 2"/4"/6" רטוקב    

 1,985.00 סקלפוד טרפמ יפ לע ןרציה לעפמב  עובצ.רשואמ ע"ש 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0040
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 6 הבוגו 4"/6" רטוקב    

 2,205.00 סקלפוד טרפמ יפ לע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0050
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 6 הבוגו 2"/4"/6" רטוקב    

 2,258.00 סקלפוד טרפמ יפ לע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0060
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 6 הבוגו 3"/4"/6" רטוקב    

 2,048.00 סקלפוד טרפמ יפ לע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0070
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 8 הבוגו 4"/6" רטוקב    

 2,993.00 .סקלפוד טרפמ יפ לע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0080
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 8 הבוגו 4"/6"/8" רטוקב    

 3,360.00 .סקלפוד טרפמ יפ לע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0090
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 01 הבוגו 4"/6" רטוקב    

 3,413.00 .סקלפוד טרפמ יפ לע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש 'חי   
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0100
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 01 הבוגו 4"/6"/8" רטוקב  

 3,780.00 .סקלפוד טרפמ יפ לע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש וא 'חי   
    
םינמותמ םידומע    
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0120
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
4 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
עובצ .רשואמ ע"ש וא "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות תמגוד ,רטמ    

 1,838.00 .סקלפוד טרפמ י"פע לעפמב 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0130
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
5 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
עובצ .רשואמ ע"ש וא "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות תמגוד ,רטמ    

 2,310.00 .סקלפוד טרפמ י"פע לעפמב 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0140
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
6 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
עובצ .רשואמ ע"ש וא "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות תמגוד ,רטמ    

 2,573.00 .סקלפוד טרפמ י"פע לעפמב 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0150
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
8 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
עובצ .רשואמ ע"ש וא "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות תמגוד ,רטמ    

 3,864.00 סקלפוד טרפמ י"פע לעפמב 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0160
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
01 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
עובצ .רשואמ ע"ש וא "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות תמגוד ,רטמ    

 4,673.00 סקלפוד טרפמ י"פע לעפמב 'חי   
    
םיינוקו םילוגע םידומע    
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0180
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ 4    

 1,785.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0190
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות  תמגוד ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ 5    

 2,048.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0200
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות תמגוד ,מ"מ 67 ןוילע רטוק ,רטמ 5    

 2,153.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0210
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות תמגוד ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ 6    

 2,415.00 סקלפוד טרפמ יפל לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0220
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות  תמגוד ,מ"מ 67 ןוילע רטוק ,רטמ 6    

 2,573.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עבצ רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0230
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות  תמגוד ,מ"מ 67 ןוילע רטוק ,רטמ 8    

 3,990.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0240
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות  תמגוד ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ 01    

 4,830.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0250
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות  תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ 01    

 5,040.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
ירק סנפה תיילת הבוג וניה דומעה הבוג : הרעה- םיפפוכמ םיינוק םידומע    
.'מ 5.1 לש ףופיכ רחאל    
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0270
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
ינוק לוגע ךתח לעב ףפוכמ דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
"הסדנה .ה.ל.פ " / "תורוא שעג" 'צות ,מ"מ 06 ןוילעה רטוק ,'מ 4 הבוגב    

 4,673.00 .סקלפוד טרפמ יפל לעפמב עובצ . רשואמ ע"ש וא 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0280
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
ינוק לוגע ךתח לעב ףפוכמ דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ 5 הבוגב    

 5,565.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצו רשואמ ע"ש וא "הסדנה 'חי   
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ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0290
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
ינוק לוגע ךתח לעב ףפוכמ דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ 6 הבוגב    

 6,510.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצו רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0300
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
ינוק לוגע ךתח לעב ףפוכמ דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
. רשואמ ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ 8 הבוגב    

 8,348.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצ 'חי   
    
דיחא ךתחב םילוגע םידומע    
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0320
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
ינוק לוגע ךתח לעב ףפוכמ דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ 01 הבוגב    

10,028.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצו רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0330
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
רוניצמ דיחא לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות תמגוד ,רטמ 4 הבוגב 5" רטוק    

 1,838.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצו רשואמ ע"ש 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0340
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
רוניצמ דיחא לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות  ט"קמ תמגוד ,רטמ 5 הבוגב 5" רטוק    

 2,100.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצו רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
עוביר ךתחב םידומע    
    
45.02.0360 תמגוד 'מ 5 הבוגבו ,מ"מ 051X051 SHR יעוביר ליפורפמ הרואת דומע  
לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות    

 2,940.00 סקלפוד תטיש יפל ןרציה 'חי   
    
45.02.0370 תמגוד 'מ 8 הבוגבו ,מ"מ 051X051 SHR יעוביר ליפורפמ הרואת דומע  
לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות    

 4,043.00 סקלפוד תטיש יפל ןרציה 'חי   
    
תמגוד 'מ 01 הבוגבו ,מ"מ 051X051 SHR יעוביר ליפורפמ הרואת דומע   45.02.0380
לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות    

 4,988.00 סקלפוד תטיש יפל ןרציה 'חי   
    
"םילשורי" םגד םידומע    
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ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0400
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,"םילשורי" םגד ,רטמ 4 הבוגו 3"/6" רטוקב    

 1,659.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצו רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0410
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,"םילשורי" םגד ,רטמ 5 הבוגו 3"/6" רטוקב    

 1,838.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0420
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,"םילשורי" םגד ,רטמ 6 הבוגו 3"/6" רטוקב    

 2,100.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצו רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   45.02.0430
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,"םילשורי" םגד ,רטמ 01 הבוגו 4"/6"/8" רטוקב    

 3,938.00 סקלפוד טרפמ יפל לעפמב עובצו רשואמ ע"ש וא "הסדנה .ה.ל 'חי   
    
תרצות ,רטמ 01 דע הבוגב דומעל םיקרפתמ/םיעובק סופיט יבלש טס   45.02.0440

   410.00 .רשואמ ע"ש וא "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" 'חי   
    
שעג" תרצות ,רטמ 01 דע הבוגב דומעל םיקרפתמ סופיט יבלשל הנכה   45.02.0450

   368.00 .רשואמ ע"ש וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא 'חי   
    
גרודמ לוגע ךתחב  םיביטרוקד םידומע    
    
תורוניצמ ,4"/6" םירטקב ,'מ 4 הבוגב גרדומ לוגע יביטרוקד הרואת דומע   45.02.0470
תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא    
, הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה    

 2,205.00 וא "הסדנה .ה.ל.פ "/ "תורוא שעג " 'צות 'חי   
    
,5.2"/3"/6" םירטקב ,'מ 4 הבוגב גרדומ לוגע יביטרוקד הרואת דומע   45.02.0480
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 2,258.00 ש וא הסדנה .ה.ל.פ/ תורוא שעג 'צות ,הטסורינמ יושע הריגס 'חי   
    
תורוניצמ ,4"/6" םירטקב ,'מ 5 הבוגב גרדומ לוגע יביטרוקד הרואת דומע   45.02.0490
תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא    
, הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה    

 2,258.00 אמ ע"ש וא הסדנה .ה.ל.פ /תורוא שעג 'צות 'חי   
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,5.2"/3"/6" םירטקב ,'מ 5 הבוגב גרדומ לוגע יביטרוקד הרואת דומע   45.02.0500
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 2,310.00 ש וא הסדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות , הטסורינמ יושע הריגס 'חי   
    
תורוניצמ ,4"/6" םירטקב ,'מ 6 הבוגב גרדומ לוגע יביטרוקד הרואת דומע   45.02.0510
תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא    
, הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה    

 2,468.00 ואמ ע"ש וא הסדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות 'חי   
    
,4"/6"/01" םירטקב ,'מ 01 הבוגב גרדומ לוגע יביטרוקד הרואת דומע   45.02.0520
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 4,883.00 ע"ש וא הסדנה .ה.ל.פ /תורוא שעג 'צות הטסורינמ יושע הריגס 'חי   
    
"ןויצ" םגד -גרודמ לוגע ךתח    
    
תורוניצמ ,3"/6" םירטקב ,'מ 4 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   45.02.0540
תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיהתטלפ יוסיכל םוינימולא    
, הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה    

 1,890.00 הסדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות רחצ/ ןויצ םגד 'חי   
    
תורוניצמ ,3"/6" םירטקב ,'מ 5 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   45.02.0550
תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיהתטלפ יוסיכל םוינימולא    
, הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה    

 2,363.00 הסדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות רחצ/ןויצ םגד 'חי   
    
"לבוי" םגד - גרודמ לוגע ךתח    
    
5.2"/4"/6" םירטקב ,'מ 4 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   45.02.0570
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפיוסיכל םוינמולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 2,363.00 הסדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות "לבוי" םגד  הטסורינ יושע הריגס 'חי   
    
תורוניצמ 3"/4"/6" םירטקב ,'מ 5 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   45.02.0580
םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינמולא תקיצי    
יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג    

 2,520.00 הסדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות "לבוי" םגד הטסורינ 'חי   
    
תורוניצמ 3"/4"/6" םירטקב ,'מ 6 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   45.02.0590
םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינמולא תקיצי    
יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג    

 2,625.00 א הסדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות "לבוי" םגד הטסורינ 'חי   
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תורוניצמ 4"/6"/8" םירטקב ,'מ 8 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   45.02.0600
םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינמולא תקיצי    
יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג    

 3,990.00 הסדנה .ה.ל.פ/ תורוא שעג 'צות  "לבוי" םגד הטסורינ 'חי   
    
4"/6"/8" םירטקב ,'מ 01 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   45.02.0610
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינמולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 4,725.00 הסדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות "לבוי" םגד הטסורינ יושע הריגס 'חי   
    
"חצ /יבצ" םגד -גרודמ לוגע ךתח    
    
2"/5.2"/6" םירטקב ,'מ 4 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   45.02.0630
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפיוסיכל םוינמולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 2,205.00 סדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות "חצ/יבצ" םגד הטסורינ יושע הריגס 'חי   
    
2"/5.2"/6" םירטקב ,'מ 5 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   45.02.0640
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפיוסיכל םוינמולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 2,258.00 סדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות "חצ/יבצ" םגד הטסורינ יושע הריגס 'חי   
    
2"/5.2"/6" םירטקב ,'מ 6 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   45.02.0650
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפיוסיכל םוינמולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 2,310.00 נה  .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות "חצ/יבצ" םגד  הטסורינ יושע הריגס 'חי   
    
תורוניצמ 3"/4"/6" םירטקב ,'מ 6 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   45.02.0660
םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינמולא תקיצי    
יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג    

 2,625.00 הסדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות "חצ/יבצ" םגד הטסורינ 'חי   
    
3"/5"/01" םירטקב ,'מ 8 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   45.02.0670
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינמולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 4,358.00 סדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות "חצ/יבצ" םגד הטסורינ יושע הריגס 'חי   
    
3"/5"/01" םירטקב ,'מ 01 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   45.02.0680
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפיוסיכל םוינמולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 4,883.00 דנה .ה.ל.פ/ תורוא שעג 'צות "חצ/יבצ" םגד הטסורינ יושע הריגס 'חי   
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5.2"/4"/6" םירטקב ,'מ 4 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   45.02.0700
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפיוסיכל םוינימולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 3,255.00 רשואמ ע"ש וא תורוא שעג 'צות "רחש" םגד הטסורינ יושע הריגס 'חי   
    
תורוניצמ 3"/4"/6" םירטקב ,'מ 5 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   45.02.0710
םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי    
יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא    

 3,413.00 רשואמ  ע"ש וא תורוא שעג 'צות "רחש" םגד הטסורינ 'חי   
    
"םתור " םגד -גרודמ לוגע ךתח    
    
תורוניצמ 4"/6"/8" םירטקב ,'מ 8 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   45.02.0730
םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי    
יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא    

 4,725.00 רשואמ ע"ש וא תורוא שעג 'צות "רחש" םגד  הטסורינ 'חי   
    
תורוניצמ 3"/4"/6" םירטקב ,'מ 6 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   45.02.0740
םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי    
יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא    

 3,570.00 רשואמ ע"ש וא תורוא שעג 'צות "םתור" םגד הטסורינ 'חי   
    
תורוניצמ 3"/6" םירטקב ,'מ 4 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   45.02.0750
םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיהתטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי    
יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג    

 2,940.00 עובצ רשואמ ע"ש וא תורוא שעג 'צות "םתור" םגד הטסורינ 'חי   
    
תורוניצמ 3"/6" םירטקב ,'מ 5 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   45.02.0760
םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיהתטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי    
יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג    

 3,098.00 עובצ רשואמ ע"ש וא תורוא שעג 'צות "םתור" םגד הטסורינ 'חי   
    
תורוניצמ 3"/6" םירטקב ,'מ 6 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   45.02.0770
םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיהתטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי    
יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג    

 3,255.00 עובצ רשואמ ע"ש וא תורוא שעג 'צות "םתור" םגד הטסורינ 'חי   
    
"לט " םגד גרודמ לוגע ךתח    
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,'מ 4 הבוגב ,תילרגטניא תדדוב עורז םע גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   45.02.0790
ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ 3"/6" םירטקב    
דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה    
אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו    

 3,728.00 שעג 'צות "לט" םגד הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא 'חי   
    
,'מ 5 הבוגב ,תילרגטניא תדדוב עורז םע גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   45.02.0800
ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ 3"/6" םירטקב    
דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה    
אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו    

 4,043.00 שעג 'צות "לט" םגד הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא 'חי   
    
,'מ 6 הבוגב ,תילרגטניא תדדוב עורז םע גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   45.02.0810
ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ 3"/6" םירטקב    
דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה    
אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו    

 4,200.00 שעג 'צןת "לט" םגד הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא 'חי   
    
"דוד" םגד גרודמ לוגע ךתח    
    
תורוניצמ 3"/6" םירטקב ,'מ 4 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   45.02.0830
תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינוולוגמ הדלפ    
ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיהתטלפ יוסיכל םוינימולא    
הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה    

 2,048.00 עובצ רשואמ ע"ש וא תורוא שעג 'צות "דוד" םגד 'חי   
    
תורוניצמ 3"/6" םירטקב ,'מ 5 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   45.02.0840
תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינוולוגמ הדלפ    
ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיהתטלפ יוסיכל םוינימולא    
הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה    

 2,258.00 עובצ רשואמ ע"ש וא תורוא שעג 'צות "דוד" םגד 'חי   
    
תורוניצמ 3"/6" םירטקב ,'מ 6 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   45.02.0850
תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינוולוגמ הדלפ    
ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיהתטלפ יוסיכל םוינימולא    
הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה    

 2,289.00 עובצ רשואמ ע"ש וא תורוא שעג 'צות "דוד" םגד 'חי   
    
"הסדנה ה.ל.פ" לש  ם י ד ו מ ע    
    
םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ ,'מ 4 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   45.02.0870
הדלפ תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    
,רשואמ ע"ש וא "הסדנה ה.ל.פ" לש "זעוב" תמגוד הטסורינ יושע הריגס    

 4,200.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצ 'חי   
    
םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ ,'מ 4 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   45.02.0880
םוינמולא תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב    
,דומעה ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל    
"זפ" םגד  הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ    

 3,045.00 יפ לע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא הסדנה .ה.ל.פ לש 'חי   
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םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ ,'מ 5 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   45.02.0890
םוינמולא תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב    
,דומעה ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל    
"ןר" םגד  הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ    

 3,675.00 יפ לע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא הסדנה .ה.ל.פ לש 'חי   
    
םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ ,'מ 6 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   45.02.0900
םוינמולא תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב    
,דומעה ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל    
"ןר" םגד הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ    

 3,885.00 מ יפ לע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא הסדנה .ה.ל.פ לש 'חי   
    
תועלצ בר םידומע    
    
יפוג תנקתהל תועובק תוספרמ ללוכ טרופס ישרגמל תועלצ בר דומע   45.02.0920
לובט היהי ויקלח לכ לע דומעה ,ת"ג 6 דע 'מ21 - סופיט יבלשו הרואת    
ןווג .ינכטה טרפמב טרופמכ ראשהו ,םיכותירה לכ רמג רחאל םח ץבאב    
ע"ש וא "הסדנה ה.ל.פ" תרצות ,דומעה ךרוא לכל דיחא היהי ןווליגה    

40,950.00 .רשואמ 'חי   
    
יפוג תנקתהל תועובק תוספרמ ללוכ טרופס ישרגמל תועלצ בר דומע   45.02.0930
לובט היהי ויקלח לכ לע דומעה ,ת"ג 01 דע 'מ21 - סופיט יבלשו הרואת    
ןווג .ינכטה טרפמב טרופמכ ראשהו ,םיכותירה לכ רמג רחאל םח ץבאב    
ע"ש וא "הסדנה ה.ל.פ" תרצות ,דומעה ךרוא לכל דיחא היהי ןווליגה    

44,100.00 .רשואמ 'חי   
    
יפוג תנקתהל תועובק תוספרמ ללוכ טרופס ישרגמל תועלצ בר דומע   45.02.0940
לובט היהי ויקלח לכ לע דומעה ,ת"ג 6 דע 'מ51 - סופיט יבלשו הרואת    
ןווג .ינכטה טרפמב טרופמכ ראשהו ,םיכותירה לכ רמג רחאל םח ץבאב    
ע"ש וא "הסדנה ה.ל.פ" תרצות ,דומעה ךרוא לכל דיחא היהי ןווליגה    

48,300.00 .רשואמ 'חי   
    
יפוג תנקתהל תועובק תוספרמ ללוכ טרופס ישרגמל תועלצ בר דומע   45.02.0950
לובט היהי ויקלח לכ לע דומעה ,ת"ג 01 דע 'מ51 - סופיט יבלשו הרואת    
ןווג .ינכטה טרפמב טרופמכ ראשהו ,םיכותירה לכ רמג רחאל םח ץבאב    
ע"ש וא "הסדנה ה.ל.פ" תרצות ,דומעה ךרוא לכל דיחא היהי ןווליגה    

51,450.00 .רשואמ 'חי   
    
יפוג תנקתהל תועובק תוספרמ ללוכ טרופס ישרגמל תועלצ בר דומע   45.02.0960
לובט היהי ויקלח לכ לע דומעה ,ת"ג 6 דע 'מ 81 - סופיט יבלשו הרואת    
ןווג .ינכטה טרפמב טרופמכ ראשהו ,םיכותירה לכ רמג רחאל םח ץבאב    
ע"ש וא "הסדנה ה.ל.פ" תרצות ,דומעה ךרוא לכל דיחא היהי ןווליגה    

55,650.00 .רשואמ 'חי   
    
יפוג תנקתהל תועובק תוספרמ ללוכ טרופס ישרגמל תועלצ בר דומע   45.02.0970
לובט היהי ויקלח לכ לע דומעה ,ת"ג 01 דע 'מ81 - סופיט יבלשו הרואת    
ןווג .ינכטה טרפמב טרופמכ ראשהו ,םיכותירה לכ רמג רחאל םח ץבאב    
ע"ש וא "הסדנה ה.ל.פ" תרצות ,דומעה ךרוא לכל דיחא היהי ןווליגה    

60,900.00 .רשואמ 'חי   
    
ם י נ ו ש   ם י ד ו מ ע    
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   226.00 .ףסונ םירזיבא חתפ רובע לוגע וא ןמותמ דומעל ריחמ תפסות 'חי  45.02.0990
    
הרואתה דומע לע "תשבלומ" 'מ 1 הבוגב מ"ס 08 רטוקב ןוטב תילוח   45.02.1000

   399.00 העיגפ דגנ הנגה ךרוצל 'חי   
    

 1,355.00 .עקרקב םיעוקת .'מ 5.8 ךרואב ץע ידומע 'חי  45.02.1010
    

 1,554.00 .עקרקב םיעוקת .'מ 01 ךרואב ץע ידומע 'חי  45.02.1020
    

 1,260.00 .'מ 5.8 םכרואש ץע ידומעל ןעשמ ידומע 'חי  45.02.1030
    

 1,470.00 .'מ 01 םכרואש ץע ידומעל ןעשמ ידומע 'חי  45.02.1040
    

   483.00 . םידומעל ,ר"ממ 52 ךתחב עקרקל םינגוע 'חי  45.02.1050
    

   641.00 . םידומעל ,ר"ממ 05 ךתחב עקרקל םינגוע 'חי  45.02.1060
    

   536.00 .'מ 51 דע ךרואבו ר"ממ 52 ךתחב יריוא ןגוע 'חי  45.02.1070
    

   714.00 .'מ 51 דע ךרואבו ר"ממ 05 ךתחב יריוא ןגוע 'חי  45.02.1080
    

   893.00 .'מ 51 דע ךרואבו ר"ממ 05 ךתחב עקרקל םילופכ םינגוע 'חי  45.02.1090
    
קותינ ללוכ תילמשחו תינכמ ,'מ 6 דע הבוגב םייק הרואת דומע קוריפ   45.02.1100
דומעל ןוטבה דוסי תריקע ללוכ )שיו הדימב( עורז , סנפ ,םילבכ קוריפו    

   672.00 'פמוק .חקפמה תיחנה יפל רתאל קרופמה רמוחהו דויצה תלבוהו קרופמה  
    
קותינ ללוכ תילמשחו תינכמ ,'מ 01-7 דע הבוגב םייק הרואת דומע קוריפ   45.02.1110
דומעל ןוטבה דוסי תריקע ללוכ )שיו הדימב( עורז , סנפ ,םילבכ קוריפו    

   788.00 'פמוק .חקפמה תיחנה יפל רתאל קרופמה רמוחהודויצה תלבוהו קרופמה  
    
לכ לע דומעה קוריפ ללוכ 'מ 6 דע הבוגב םייק הרואת דומע תקתעה   45.02.1120
םירזיבא , הרואת יסנפ , תועורז קוריפ תוברל( תילמשחו תינכמ , ויביכרמ    
, רחא דוסי לע וירזיבא לכ לע שדחמ דומעה תנקתהו )רזעה דויצ לכו    

 1,103.00 'פמוק .ןימזמה וא חקפמה םע םואתב ,דרפנב םלושמ ורובע  
    
לכ לע דומעה קוריפ ללוכ 'מ 01 דע הבוגב םייק הרואת דומע תקתעה   45.02.1130
םירזיבא , הרואת יסנפ , תועורז קוריפ תוברל( תילמשחו תינכמ , ויביכרמ    
, רחא דוסי לע וירזיבא לכ לע שדחמ דומעה תנקתהו )רזעה דויצ לכו    

 1,208.00 'פמוק .ןימזמה וא חקפמה םע םואתב ,דרפנב םלושמ ורובע  
    
לכ לע דומעה קוריפ ללוכ 'מ 01 לעמ הבוגב םייק הרואת דומע תקתעה   45.02.1140
םירזיבא , הרואת יסנפ , תועורז קוריפ תוברל( תילמשחו תינכמ , ויביכרמ    
, רחא דוסי לע וירזיבא לכ לע שדחמ דומעהתנקתהו )רזעה דויצ לכו    

 1,365.00 'פמוק .ןימזמה וא חקפמה םע םואתב ,דרפנב םלושמ ורובע  
    
, עורזה ללוכ תילמשחו תינכמ , י"חח דומע לע םייק הרואת סנפ קוריפ   45.02.1150
י"חחל םולשת ללוכ תשרהמ לבכה קותינ ךרוצל י"חח םע םואית , לבכה    
חקפמה תיחנה יפל הנסחא רתאל דויצהו רמוחה תרזחהו ל"נה רובע    

   788.00 'פמוק .טלפמוק  
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תילמשחו תינכמ , הנבמ לע וא הרואת דומע לע םייק הרואת סנפ קורפ   45.02.1160
   368.00 'פמוק .חקפמה תיחנה יפל הנסחא רתאל רמוחהו דויצה תרזחה ללוכ  

    
י"ע קפוסמה ,'מ 6 דע הבוגב והשלכ גוסמ הרואת דומע לש דבלב הנקתה   45.02.1170
םילבכה רוביחו תושרה ינסחממ הלבוה תוברל םייק דוסי יבג לע תושרה    

   588.00 םירזיבאהו 'חי   
    
'מ 21 דעו 'מ 6 לעמ הבוגב והשלכ גוסמ הרואת דומע לש דבלב הנקתה   45.02.1180
תושרה ינסחממ הלבוה תוברל םייק דוסי יבג לע ,תושרה י"ע קפוסמה    

   840.00 םירזיבאהו םילבכה רוביחו 'חי   
    
יבג לע תושרה י"ע קפוסמה ,והשלכ גוסמ הרואת ףוג לש דבלב הנקתה   45.02.1190
רוביחו תושרה ינסחממ הלבוה תוברל הבוג לכב םייק עורז וא דומע    

   315.00 םירזיבאהו םילבכה 'חי   
    

   132.00 .םילגד - 1ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ 'חי  45.02.1200
    

   168.00 .םילגד - 2ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ 'חי  45.02.1210
    
"תורוא  שעג"  לש  תועורז    
    
מ"ס 001 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הדדוב עורז   45.02.1220
ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות ,10201225 ט"קמ .הרואת דומעל תרבוחמו    

   242.00 .ןימזמה תטלחהי"פע ןווגב העובצ ,רשואמ 'חי   
    
מ"ס 051 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הדדוב עורז   45.02.1230
ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות ,10201225 ט"קמ .הרואת דומעל תרבוחמו    

   315.00 .ןימזמה תטלחהי"פע ןווגב העובצ ,רשואמ 'חי   
    
מ"ס 002 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הדדוב עורז   45.02.1240
ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות ,10201225 ט"קמ .הרואת דומעל תרבוחמו    

   368.00 .ןימזמה תטלחהי"פע ןווגב העובצ ,רשואמ 'חי   
    
מ"ס 001 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הלופכ עורז   45.02.1250
"תורוא שעג" תרצות ,10204/10202225 ט"קמ .הרואת דומעל תרבוחמו    

   452.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ ע"ש וא 'חי   
    
מ"ס 051 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הלופכ עורז   45.02.1260
"תורוא שעג" תרצות ,10204/10202225 ט"קמ .הרואת דומעל תרבוחמו    

   520.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ ע"ש וא 'חי   
    
מ"ס 002 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הלופכ עורז   45.02.1270
"תורוא שעג" תרצות ,10204/10202225 ט"קמ .הרואת דומעל תרבוחמו    

   588.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ ע"ש וא 'חי   
    
001 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע תשלושמ עורז   45.02.1280
שעג" תרצות ,10206/10205225 ט"קמ .הרואת דומעל תרבוחמו מ"ס    

   840.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ ע"ש וא "תורוא 'חי   
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051 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע תשלושמ עורז   45.02.1290
שעג" תרצות ,10206/10205225 ט"קמ .הרואת דומעל תרבוחמו מ"ס    

   903.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ ע"ש וא "תורוא 'חי   
    
002 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע תשלושמ עורז   45.02.1300
שעג" תרצות ,10206/10205225 ט"קמ .הרואת דומעל תרבוחמו מ"ס    

   972.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ ע"ש וא "תורוא 'חי   
    
051/021 ךרואב ,ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע ,תינוק הלוגע תדדוב עורז   45.02.1310
הרואת דומעל רוביחל תדעוימ ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,מ"ס 021 הבוגב ,מ"ס    
,רשואמ ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות ,10001325 ט"קמ .ינוק לוגע / לוגע    

   441.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ 'חי   
    
051/021 ךרואב ,ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע ,תינוק הלוגע הלופכ עורז   45.02.1320
הרואת דומעל רוביחל תדעוימ ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,מ"ס 021 הבוגב ,מ"ס    
,רשואמ ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות ,10004325 ט"קמ .ינוק לוגע / לוגע    

   819.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ 'חי   
    
051/021 ךרואב ,ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע ,תינוק הלוגע תשלושמ עורז   45.02.1330
הרואת דומעל רוביחל תדעוימ ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,מ"ס 021 הבוגב ,מ"ס    
,רשואמ ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות ,10006325 ט"קמ .ינוק לוגע / לוגע    

 1,187.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ 'חי   
    
םוקמב מ"ס 002 ךרוא רובע ל"נה תינוק הלוגע  עורז ריחמל תפסות   45.02.1340

   179.00 מ"ס 051/021 'חי   
    
"הסדנה ה.ל.פ" לש תועורז    
    
,םח ץבאב ןבלוגמ לזרב היושע "זפ" םגד תדדוב תיביטרוקד עורז   45.02.1360
לכ ללוכ רשואמ ע"ש וא ה.ל.פ תרצות ןנגוסמ הרואת דומעל המיאתמ    

   473.00 .דומעל רוביחה ירזיבא 'חי   
    
,םח ץבאב ןבלוגמ לזרב היושע "זפ" םגד הלופכ תיביטרוקד עורז   45.02.1370
לכ ללוכ רשואמ ע"ש וא ה.ל.פ תרצות ןנגוסמ הרואת דומעל המיאתמ    

   688.00 .דומעל רוביחה ירזיבא 'חי   
    
,םח ץבאב ןבלוגמ לזרב היושע "זפ" םגד תשלושמ תיביטרוקד עורז   45.02.1380
לכ ללוכ רשואמ ע"ש וא ה.ל.פ תרצות ןנגוסמ הרואת דומעל המיאתמ    

 1,029.00 .דומעל רוביחה ירזיבא 'חי   
    
שרגמל הרואת דומע לע הנקתהל 'מ 0.2 ךרואב תיקפואו הנוילע עורז   45.02.1390
, תנוולוגמ הדלפמ היושע , םירזיבאו םיסנפ 5 דע לש הנקתהל טרופס    

   678.00 יטטסורטקלא סקלפוד טרפמה יפל רונתב היולק , העובצ 'חי   
    
דומע לע תנקתומ ןבלוגמ לזרב רוניצמ -7ג רורמתל תדדוב תינקית עורז   45.02.1400
ירמוחו תודובע לכ ללוכ ,דרפנב םלושמ ורובע ,ל"נה רורמתל ינקית הרואת    

   840.00 'פמוק .טלפמוק רזעה  
    
,ספאו הזאפ,AK01 ,A23 דע יבטוק וד יוסיכ םע יטמוטוא יצח חיטבמ   45.02.1410
תנקתהה,ראומ בוחר טוליש,עקת תיב,הרואת ףוג רובע"סנמיס" תרצות    

   158.00 .ןיזמה הרואת דומעב 'חי   
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,ןירושמ עקת - תיב ללוכ הרואתה דומע לע ןקתומ גח תרואתל ריק רוביח   45.02.1420
עקת תיבל רוביח לבכו םירזיבא שגמ לע יטמוטוא יצח םרז קספמ תפסות    

   184.00 .טלפמוק - 'חי   
    
םע טנוברקילופמ דומעה תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ   45.02.1430
יבועב ןבלוגמ חפמ וא סויזלצ תולעמ 031 דע לש 'פמטב דימע תיכוכז יביס    
יקדהמ םע ,AK01 A01 םרזל יזאפ דח ז"אמ םע ,חפ ןוגג םע מ"מ 5.2    
יקדהמ םע IXEGOS תרצות 3KAPOC וא 2KAPOC םגדכ תופעתסה    

   305.00 טלפמוק,סנפל דע לבכו הקראה םפ םע  XINOHP תרצות םיסנפל האיצי 'חי   
    
תיב וא הרואת ףוגל ףסונ לבכו ףסונ ז"אמ רובע ל"נה שגמל ריחמ תפסות   45.02.1440

    79.00 .דומע לע עקת 'חי   
    
הביצח תוברל תמייק היזכרמ וא םייק הרואת דומעל הנזה לבכ רוביח   45.02.1450
היזכרמל וא/ו שגמל רוביחו םיקדהמ תפסוה ,שרדיו הדימב ןוטבה דוסיב    

   483.00 .טלפמוק 'חי   
    
וא/ו םיטלשל ,"הידמ רטסופ" גוסמ סובוטוא תנחתל תילמשח הנזה רוביח   45.02.1460
,םיקתעומ וא/ו םימייק וא/ו םישדח ,)-7ג רורמת תוברל( םיריאמ םירורמת    
ךרד הרידח ,םתנקתהו םתקפסא תוברל רזעה ירמוחו תודובעה ללוכ    
בצמה תרזחהו םייופיצה ןוקית ,קודיהו יוסכ ,הביצחו הריפח ,דוסיה    

 1,019.00 'פמוק )דרפנב םידדמנ רוניצו לבכ( טלפמוק,ותומדקל  
    
ךרד לבכה תרדחה רפמא 02X3 ת"מאמ ללוכ םייק דומעל תורבחתה   45.02.1470
לבכה רוביח ,םייקה דוסיב הביצח וא חודיק ללוכ ,םייקה דומעה דוסי    

   667.00 'פמוק .טלפמוק רזעה ירמוחו תודובע רתי לכו תילמשחו תינכמ  
    
ללוכ תימוקמ תושרו ח"ח םע םואתו םולשת ללוכ למשח תשרל תורבחתה   45.02.1480

 1,943.00 .םישורדה רזעה ירמוחו תודובע לכ 'חי   
    
ינפ לעמ מ"ס 03 דע הבוגב דנאז לוורש רובע הרואת דומעל ריחמ תפסות   45.02.1490

   137.00 הכרדמה 'חי   
    
ןושאר עבצב תועורז ללוכ 'מ 6 דע הבוגב הרואת םייק דומע תעיבצ   45.02.1500
יפל ןווגב תובכש יתשב "קלרפוס" ןוילע עבצבו ןורקימ 07 יבועב "לוניגמ"    
תרסהו שוטיל , יוקינ ןוגכ תושרדנה הנכההתודובע תוברל חקפמה תיחנה    

    90.00 ףלקתמ עבצ רטמ   
    
ןושאר עבצב תועורז ללוכ 'מ 6 לעמ הבוגב םייק הרואת דומע תעיבצ   45.02.1510
יפל ןווגב תובכש יתשב "קלרפוס" ןוילע עבצבו ןורקימ 07 יבועב "לוניגמ"    
תרסהו שוטיל , יוקינ ןוגכ תושרדנה הנכהה תודובע תוברל חקפמה תיחנה    

    95.00 ףלקתמ עבצ רטמ   
    
/ לוגע ןוולוגמ יביטרוקד ןותחת יוסיכ רובע גוס לכמ הרואת ידומעל תפסות   45.02.1520

   284.00 עבורמ 'חי   
    
עבצב סקלפוד תטישב הלופכ העיבצ רובע ,הרואת דומע ריחמל תפסות   45.02.1530

   105.00 "תימי הביבס" רובע רונתב יולק רטסאילופ רטמ   
    
סקלפוד תטישב  הלופכ העיבצ רובע הרואת ףוג / עורז ריחמל תפסות   45.02.1540

   126.00 "תימי הביבס" רובע רונתב יולק רטסאילופ עבצב 'חי   
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../092 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':     092 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

45.02.1550 תטישב הרואת דומעל הקראה ידיג רוביח רובע ריחמ תפסות  
   116.00 GADWELD 'חי   

    
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  30.54 ק ר פ  ת ת     
    
דויצ ,הרונ םיללוכ אוהש גוס לכמ הרואת יפוג / םיסנפה יריחמ : הרעה    
םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה    
. ןימזמה תריחב יפל ןווגב העיבצ תוברל 'פמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ    
ןימזמה / ןנכתמהמ בתכב רושיא םיבייחמ ךרע יווש םירצומ    
    
תודוסי 01 ,ללוכה הרואת ידומע 01 רובע םלשומ תינמז הרואת ןקתמ   45.03.0010
ידומע 01 ,מ"ס 001/001/001 תודימב תומוטק תוניפ םע םיימורט ןוטב    
שעג" תרצות עורז תמגודכ ןוולוגמ לזרבתועורז , 'מ 01/5.8 הבוגב ץע    
3 סרמ" / "52 ןוא-רוא" תמגודכ הרואת יפוג 01 ,10701225 ט"קמ "תורוא    
  CM  / "01  "רוביחל למשחכ ,טו 052 דע ג"לנ תרונ םע ע"ש וא "רדרש  
קדוב י"ע ורושיא ,םרז רוקמל ןקתמה רוביח ,אשונ הדלפ לית ,םידומעה    
קוריפ ,הבכרה ,הלבוה ,שומישה רמג םע וקותינ ,ותלעפה ינפל ךמסומ    
שדוח לש הפוקתל הז לכ ,שומישה ףוסבו הליחתב רומאה לכ יוניפו    

19,425.00 'פמוק טלפמוק ,ירדנלק  
    
לכ לע םידומע 51 דע ליכמה ץעמ ינמז הרואת ןקתמ לש הקתעהו קוריפ   45.03.0020
ןקתמה קותינ.ןוטב תויבוק לש הקתעה ללוכ ןוטב תויבוק לע ןקתומ ויקלח    
ינפל ךמסומ למשח קדוב י"ע ורושיא ללוכשדחמ ורוביחו למשחה רוקממ    
םאתהב לכה שדח םוקמב הבצהו ינמזה הרואתה ןקתמ לש ותלעפה    

 5,933.00 'פמוק הדובע רתאב חקפמ תייחנהל  
    
תויבוק לע ןקתומ ויקלח לכ לע ץעמ דדוב ינמז הרואת דומע לש הקתעה   45.03.0030
תנזה קותינ .שדחה םוקמב הבצהו ןוטב תויבוק לש הקתעה ללוכ יליע ןוטב    
חקפמ תויחנהל םאתהב לכה .שדחמ רוביחו ךרוצה תדימב למשחה    

   594.00 'פמוק הדובעה רתאב  
    
הרבח לש  GEA תרצותמ הרואת יפוג ,"סרבינוי" : קפס ,הרואת יפוג    
.סרבינוי    
    
תיכוכז יוסיכ, 56PI רונתב עובצ םוינימולאמ יושע יביטרוקד הרואתל סנפ   45.03.0050
AGOLIRT 1 םגד, עורזב וא דומע שארב הנקתהל םאתמ םע תמסוחמ    
  W051-07 S.P.H תרצותמ CEA דויצ טו 051 דע ג"לנ תרונ ללוכ סרבינוי  
שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ לבקו םלשומ התצהו הלעפה    

 4,778.00 טלפמוק ,סנפל דע םירוביחה 'חי   
    
תיכוכז יוסיכ, 56PI רונתב עובצ םוינימולאמ יושע יביטרוקד הרואתל סנפ   45.03.0060
AGOLIRT 2 םגד, עורזב וא דומע שארב הנקתהל םאתמ םע תמסוחמ    
  W004-07 S.P.H תרצותמ CEA דויצ טו 052 דע ג"לנ תרונ ללוכ סרבינוי  
שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ לבקו םלשומ התצהו הלעפה    

 6,615.00 טלפמוק ,סנפל דעו םירוביחה 'חי   
    
תיכוכז יוסיכ, 55PI רונתב עובצ םוינימולאמ יושע יביטרוקד הרואתל סנפ   45.03.0070
ISEMEN 1 םגד, עורזב וא דומע שארב הנקתהל םאתמ םע תמסוחמ    
  W052-07 S.P.H תרצותמ CEA דויצ טו 052 דע ג"לנ תרונ ללוכ סרבינוי  
שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ לבקו םלשומ התצהו הלעפה    

 3,885.00 טלפמוק ,סנפל דעו םירוביחה 'חי   
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תיכוכז יוסיכ, 56PI רונתב עובצ םוינימולאמ יושע יביטרוקד הרואתל סנפ   45.03.0080
AINOMRA 1 םגד, עורזב וא דומע שארב הנקתהל םאתמ םע תמסוחמ    
  W052-07 S.P.H תרצותמ CEA דויצ טו 052 דע ג"לנ תרונ ללוכ סרבינוי  
שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ לבקו םלשומ התצהו הלעפה    

 3,045.00 טלפמוק ,סנפל דעו םירוביחה 'חי   
    
תיכוכז יוסיכ, 56PI רונתב עובצ םוינימולאמ יושע יביטרוקד הרואתל סנפ   45.03.0090
םגד, עורזב וא דומע שארב הנקתהל םאתמ םע תמסוחמ    
  EPMALEVER W051-07 S.P.H תרצותמ CEA תרונ ללוכ סרבינוי  
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ לבקו םלשומ התצהו הלעפה דויצ טו 051 דע ג"לנ    

 2,940.00 טלפמוק ,סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי   
    
קיטסלפ יוסיכ, 56PI רונתב עובצ םוינימולאמ יושע יביטרוקד הרואתל סנפ   45.03.0100
AIZERID םגד, עורזב וא דומע שארב הנקתהל םאתמ םע ףוקש    
  W051-07 S.P.H תרצותמ CEA דויצ טו 051 דע ג"לנ תרונ ללוכסרבינוי  
שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ לבקו םלשומ התצהו הלעפה    

 2,310.00 טלפמוק ,סנפל דעו םירוביחה 'חי   
    
קיטסלפ יוסיכ, 56PI רונתב עובצ םוינימולאמ יושע יביטרוקד הרואתל סנפ   45.03.0110
OBOLG 004 םגד, עורזב וא דומע שארב הנקתהל םאתמ םע ףוקש    
  W001-07 S.P.H תרצותמ CEA דויצ טו 001 דע ג"לנ תרונ ללוכ סרבינוי  
שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ לבקו םלשומ התצהו הלעפה    

   966.00 טלפמוק ,סנפל דעו םירוביחה 'חי   
    
קיטסלפ יוסיכ, 56PI רונתב עובצ םוינימולאמ יושע יביטרוקד הרואתל סנפ   45.03.0120
OBOLG 005 םגד, עורזב וא דומע שארב הנקתהל םאתמ םע ףוקש    
  W051-07 S.P.H תרצותמ CEA דויצ טו 051 דע ג"לנ תרונ ללוכ סרבינוי  
שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ לבקו םלשומ התצהו הלעפה    

 1,208.00 טלפמוק ,סנפל דעו םירוביחה 'חי   
    
תיכוכז יוסיכ56PI,  רונתב עובצ םוינימולאמ יושע יביטרוקד הפצה סנפ   45.03.0130
S.P.H  םגד, החמוג הרקית ריק לע הנקתהל םאתמ םע תמסוחמ    
  W051-53 TXE P/C 2 ANIMULתרצותמ EEMYR תרונ ללוכ סרבינוי  
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ לבקו םלשומ התצהו הלעפה דויצ טו 051 דע ג"לנ    

 2,657.00 טלפמוק ,סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי   
    
תיכוכז יוסיכ56PI,  רונתב עובצ םוינימולאמ יושע יביטרוקד הפצה סנפ   45.03.0140
S.P.H  םגד, החמוג הרקית ריק לע הנקתהל םאתמ םע תמסוחמ    
  W052 TXE P/C 4 ANIMULתרצותמ REYEMג"לנ תרונ ללוכ סרבינוי  
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ לבקו םלשומ התצהו הלעפה דויצ טו 052 דע    

 3,707.00 טלפמוק ,סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי   
    
עורזל הנקתהל )לופכ דודיב( ןירושמ רטסאילופ יושע בוחר תרואתל סנפ   45.03.0150
  G.E.A תרצות 001061 םגד ,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע  
םלשומ התצהו הלעפה דויצ טו 052X1 ג.ל.נ תרונ ללוכ ,סרבנוי 'בח לש    
דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ(    

 2,205.00 טלפמוק סנפל 'חי   
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עורזל הנקתהל )לופכ דודיב( ןירושמ רטסאילופ יושע בוחר תרואתל סנפ   45.03.0160
לש G.E.A תרצות 601061 םגד ,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע    
ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ טו 051X1 ג.ל.נ תרונ ללוכ ,סרבינוי 'בח    
סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק    

 2,205.00 טלפמוק 'חי   
    
עורזל הנקתהל )לופכ דודיב( ןירושמ רטסאילופ יושע בוחר תרואתל סנפ   45.03.0170
G.E.A תרצות 832061 םגד ,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע    
ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפהדויצ טו 001X1 ג.ל.נ תרונ ללוכ    

 2,205.00 .טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב 'חי   
    
,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל ןג וא בוחר תרואתל ,יביטרוקד סנפ   45.03.0180
ג"לנ תרונ ללוכ G.E.A תרצות ELGNAIRT םגד ,דרפנב םלושמ םרובע    
  07X1 לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ(םלשומ התצהו הלעפה דויצ טו  

 2,205.00 .טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי   
    
,"יגח" לש LF/MF/SF-6511 MUROF 56PI םגד טרופס ישרגמל רוקרז   45.03.0190
ירטמיס רוטקלפר.רוריק תועלצ םע ץחל תקיציב םוינימולאמ רוקרזה ףוג    
השדעה.ירוא םוהיז תעינמל רווניס ןגמ ללוכ 8.99% רוהט םוינימולאמ    
ןקתומ דויצה.םוינימולא תקיצימ תרגסמ ,מ"מ 5  יבועב תמסוחמ תיכוכזמ    
דע הרונ .PI 7711 56  םגד םוינימולא תקיצימ תדרפנ אספוק ךותב    

 7,245.00 .דיילהלטמ /ג"לנ  0002W 'חי   
    

 2,205.00 . 7711  םגד דויצ תספוק רובע MUROF םגד רוקרזל ריחמ תפסות 'חי  45.03.0200
    
"םיסדנהמ דע רוא" י"ע הרואת יפוג    
    
י"חח ידומע ג"ע הנקתה תורשפא םע תובוחר רואמל יביטרוקד הרואת ףוג   45.03.0220
,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע ,    
""RETSYO 1 םגד ,טו 052 דע ג"לנתרונ םע לבקו ינורטקלא תצמ    
דומעב םירזיבא שגממ רוביח לבכ ללוכ ,)דע רוא י"ע( "PEVIF" תרצות    

 2,048.00 טלפמוק סנפל דעו 'חי   
    
ילרגטניא ירוקמ דויצ םע ץחלב םוינימולא תקיצימ יונב בוחר תרואת ףוג   45.03.0230
םע לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ שגמב    
תיטמזירפ תמסוחמ טקיליסורוב תיכוכז תשדע םע ,טוו 052 דע ג"לנ תרונ    
WARGCM" תרצות "FVO" וא "YVO" םגד ץוחבמ הקלחו םינפבמ    

 2,258.00 ל דעו דומעב םירזיבא שגממ רוביח לבכ ללוכ )דע רוא י"ע( "NOSIDE 'חי   
    
ילרגטניא ירוקמ דויצ םע ץחלב םוינימולא תקיצימ יונב בוחר תרואת ףוג   45.03.0240
םע לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ שגמב    
תיטמזירפ תמסוחמ טקיליסורוב תיכוכז תשדע םע ,טוו 004 דע ג"לנ תרונ    
WARGCM" תרצות "FVO" וא "YVO" םגד ץוחבמ הקלחו םינפבמ    

 2,310.00 ל דעו דומעב םירזיבא שגממ רוביח לבכ ללוכ )דע רוא י"ע( "NOSIDE 'חי   
    
ילרגטניא ירוקמ דויצ םע ץחלב םוינימולא תקיצימ יונב בוחר תרואת ףוג   45.03.0250
דע ג"לנ תרונ םע לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב    
"XVO" םגד ,תיטמזירפ תמסוחמ טקיליסורובתיכוכז תשדע םע ,טוו 052    
שגממ רוביח לבכ ללוכ ,)דע רוא י"ע( "WARGCM NOSIDE" תרצות    

 1,838.00 טלפמוק ,סנפל דעו דומעב םירזיבא 'חי   
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ילרגטניא ירוקמ דויצ םע ץחלב םוינימולא תקיצימ יונב בוחר תרואת ףוג   45.03.0260
דע ג"לנ תרונ םע לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב    
"XVO" םגד ,תיטמזירפ תמסוחמ טקיליסורובתיכוכז תשדע םע ,טוו 004    
שגממ רוביח לבכ ללוכ ,)דע רוא י"ע( "WARGCM NOSIDE" תרצות    

 1,943.00 טלפמוק ,סנפל דעו דומעב םירזיבא 'חי   
    
ילרגטניא ירוקמ דויצ םע ץחלב םוינימולא תקיצימ יונב בוחר תרואת ףוג   45.03.0270
דע ג"לנ תרונ םע לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב    
"ZVO" םגד ,תיטמזירפ תמסוחמ טקיליסורובתיכוכז תשדע םע ,טוו 052    
שגממ רוביח לבכ ללוכ ,)דע רוא י"ע( "WARGCM NOSIDE" תרצות    

 1,785.00 טלפמוק ,סנפל דעו דומעב םירזיבא 'חי   
    
ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולא תקיצימ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0280
םע לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ שגמב    
תיטמזירפ תמסוחמ טקיליסורוב תיכוכז תשדע םע,טוו 052 דע ג"לנ תרונ    
WARGCM" תרצות "FSC" וא "YSC" םגד ,ץוחבמ הקלחו םינפבמ    
  NOSIDE" )ףוגמםוינימולא תקיצימ תיביטרוקד עורז םע, )דע רוא י"ע  
ךותמ( ןימזמה תריחב יפל ןווגב עובצ ףוגה ,וילא תרבוחמו הרואתה    

 3,360.00 .טלפמוק סנפל דעו דומעב םירזיבא שגממ רוביח לבכ םע )גולטקה 'חי   
    
ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולא תקיצימ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0290
םע לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ שגמב    
תיטמזירפ תמסוחמ טקיליסורוב תיכוכז תשדע םע,טוו 004 דע ג"לנ תרונ    
WARGCM" תרצות "FSC" וא "YSC" םגד ,ץוחבמ הקלחו םינפבמ    
  NOSIDE" )הווהמהםוינימולא תקיצימ תיביטרוקד עורז םע ,)דע רוא י"ע  
יפל ןווגב עובצ ףוגה ,וילא תרבוחמו הרואתה ףוגמ דרפנ יתלב קלח    
דעו דומעב םירזיבא שגממ רוביח לבכ םע )גולטקה ךותמ( ןימזמה תריחב    

 3,465.00 .טלפמוק סנפל 'חי   
    
ךותב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע ינבלמ הנבמב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0300
,טוו 051 דע ג"לנ תרונ םע לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג    
תונוש תוירטמוטופ תומוקע 7 לעב תמסוחמהרומק תיכוכז תשדע םע     
WARGCM" תרצות "AIRELLAG" םגד ,סנפה ףוגב הנקתהל תונתינ    
  -NOSIDE" תילניגירוא עורז ןקתה םע ,)דע רוא י"ע( ןטק לדוג  
לבכ םע ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגבו ףוגהמ דרפנ יתלב קלח הווהמהצהמ    

 4,305.00 .טלפמוק סנפל דעו דומעב םירזיבא שגממ רוביח 'חי   
    
ךותב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע ינבלמ הנבמב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0310
001 דיילה לטמ תרונ םע לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג    
תונוש תוירטמוטופ תומוקע 7 לעב תמסוחמ הרומק תיכוכז תשדע םע ,טוו    
WARGCM" תרצות "AIRELLAG" םגד ,סנפה ףוגב הנקתהל תונתינ    
  -NOSIDE" הווהמהתילניגירוא עורז ןקתה םע ,)דע רוא י"ע ( ןטק לדוג  
שגממ רוביח לבכ םע ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגבו ףוגהמ דרפנ יתלב קלח    

 4,410.00 .טלפמוק סנפל דעו דומעב םירזיבא 'חי   
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ךותב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע לוגע הנבמב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0320
,טוו 052 דע ג"לנ תרונ םע לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג    
םע ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב םוינימולא יוסיכו םוינימולא תקיצימ יונב ףוגה     
WARGCM" תרצות "SSURRIC" םגד ,תמסוחמ תיכוכז תשדע    
  -NOSIDE " ב קלח הווהמהתילניגירוא עורז םע ,)דע רוא י"ע ( ןטק לדוג  
םירזיבא שגממ רוביח לבכ םע ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגבו ףוגהמ דרפנ יתל    

 4,515.00 .טלפמוק סנפל דעו דומעב 'חי   
    
שגמב ןקתומה ירוקמ דויצ םע לוגע הנבמב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0330
דע ג"לנ תרונ םע לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה דומעבש םירזיבא    
םגד ,תמסוחמ תיכוכז תשדע םע ,הפוקש הפיכ םע ,טוו 051    
  "SSURRIC" תרצות "WARGCM -NOSIDE" דע רוא י"ע( ןטק לדוג(,  
עבקיש ןווגבו ףוגהמ דרפנ יתליב קלח הווהמה דצהמ תילניגרוא עורז םע    

 5,040.00 .טלפמוק סנפל דעו דומעב םירזיבא שגממ ר וביח לבכ םעזמה י"ע 'חי   
    
שגמב ןקתומה ירוקמ דויצ םע לוגע הנבמב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0340
דע ג"לנ תרונ םע לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה דומעבש םירזיבא    
םגד ,תמסוחמ תיכוכז תשדע םע ,הפוקש הפיכ םע ,טוו 052    
  "SSURRIC" תרצות "WARGCM -NOSIDE" דע רוא י"ע( ןטק לדוג(,  
עבקיש ןווגבו ףוגהמ דרפנ יתליב קלח הווהמה דצהמ תילניגרוא עורז םע    

 4,515.00 .טלפמוק סנפל דעו דומעב םירזיבא שגממ רוביח לבכ םעזמה י"ע 'חי   
    
ךותב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע לוגע הנבמב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0350
,טוו 004 דע ג"לנ תרונ םע לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג    
םע ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב םוינימולא יוסיכו םוינימולא תקיצימ יונב ףוגה     
WARGCM" תרצות "SSURRIC" םגד ,תמסוחמ תיכוכז תשדע    
  -NOSIDE" הווהמה דצהמילניגירוא עורז םע ,)דע רוא י"ע( ינוניב לדוג  
שגממ רוביח לבכ םע ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגבו ףוגהמ דרפנ יתלב קלח    

 7,088.00 .טלפמוק סנפל דעו דומעב םירזיבא 'חי   
    
ךותב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע הלוגע הפיכ םע יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0360
,טוו 052 דע ג"לנ תרונ םע לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג    
םע ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב םוינימולא יוסיכו םוינימולא תקיצימ יונב ףוגה     
WARGCM" תרצות "AZNEDERC" םגד ,תמסוחמ תיכוכז תשדע    
  -NOSIDE"  יתלב קלח הווהמהרוא דצ עורז םע ,)דע רוא י"ע ( ןטק לדוג  
םירזיבא שגממ רוביח לבכ םע ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגבו ףוגהמ דרפנ    

 5,649.00 .טלפמוק סנפל דעו דומעב 'חי   
    
ךותב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע הלוגע הפיכ םע יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0370
,טוו 004 דע ג"לנ תרונ םע לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג    
םע ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב םוינימולא יוסיכו םוינימולא תקיצימ יונב ףוגה     
WARGCM" תרצות AZNEDERC םגד ,תמסוחמ תיכוכז תשדע    
  -NOSIDE" דרפנ יתלב קלחווהמה תילניגירוא דצ עורז םע , ינוניב לדוג  
דומעב םירזיבא שגממ רוביח לבכ םע ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגבו ףוגהמ    

 5,943.00 .טלפמוק סנפל דעו 'חי   
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ךותב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע הלוגע הפיכ םע יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0380
דע דיילה לטמ תרונ םע לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג    
י"ע עבקיש ןווגב םוינימולא יוסיכו םוינימולא תקיצימ יונב ףוגה ,טוו 004    
תרצות AZNEDERC םגד ,תמסוחמ תיכוכז תשדע םע ,ןימזמה    
  "WARGCM-NOSIDE" קלחמה תילניגירוא דז עורז םע ,ינוניב לדוג  
שגממ רוביח לבכ םע ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגבו ףוגהמ דרפנ יתלב    

 6,169.00 .טלפמוק סנפל דעו דומעב םירזיבא 'חי   
    
ףלשנ שגמב ילרגטניא דויצ םע םוינימולאמ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0390
דע ג"לנ תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב    
םע ,םיסדנהמ דע רוא תרצות ,מ"מ 015 רטוקב ,KSID"" םגד ,טו 051    

 3,665.00 .ןימזמה תשירד י"פע ןווגב עובצ .תילניגרוא תידיצ עורז 'חי   
    
ףלשנ שגמב ילרגטניא דויצ םע םוינימולאמ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0400
דע ג"לנ תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב    
ורובע דומע שארל "REDIPS" עורז ללוכ ,""04IDSK 0 םגד ,טו 001    

 4,095.00 עובצ .תילניגרוא תידיצ עורז םע ,םיסדנהמ דע רוא תרצות ,דרפנב םלושמ 'חי   
    
ףלשנ שגמב ילרגטניא דויצ םע םוינימולאמ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0410
דע ג"לנ תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב    
,םיסדנהמ דע רוא תרצות ,מ"מ 004 רטוקב ""04IDSK 0 םגד ,טו 001    

 3,308.00 .ןימזמה תשירד י"פע ןווגב עובצ .תילניגרוא תידיצ עורז םע 'חי   
    
שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0420
תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ    
תידיצ עורז םע ,םיסדנהמ דע רוא תרצות ,"המירפ"םגד ,טו 051 דע ג"לנ    

 3,045.00 .ןימזמה תשירד י"פע ןווגב עובצ .תילניגרוא 'חי   
    
שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0430
תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ    
עובצ .הילתל ,םיסדנהמ דע רוא תרצות ,"לקרמ"םגד ,טו 051 דע ג"לנ    

 2,877.00 .ןימזמה תשירד י"פע ןווגב 'חי   
    
שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0440
תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ    
תידיצ עורז םע ,םיסדנהמ דע רוא תרצות ,"לקרמ"םגד ,טו 051 דע ג"לנ    

 3,150.00 .ןימזמה תשירד י"פע ןווגב עובצ .תילניגרוא 'חי   
    
שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0450
תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ    
דע רוא תרצות ,תיליע היילתל )NOSIDE( "ןוסידא"םגד ,טו 052 דע ג"לנ    

 3,255.00 .ןימזמה תשירד י"פע ןווגב עובצ .םיסדנהמ 'חי   
    
שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0460
תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ    
תילניגרוא תידיצ עורז םע )NOSIDE( "ןוסידא"םגד ,טו 052 דע ג"לנ    
ןווגב עובצ .םיסדנהמ דע רוא תרצות ,)מ"מ 06 רטוקב רוניצל המיאתמ(    

 3,360.00 ןימזמה תשירד יפ לע 'חי   
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שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0470
תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ    
תרצות ,תיליע הילתב ,)NOSIDE 7( "7 ןוסידא"םגד ,טו 052 דע ג"לנ    

 3,308.00 .ןימזמה תשירד י"פע ןווגב עובצ .םיסדנהמ דע רוא 'חי   
    
שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0480
תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ    
תילניגרוא תידיצ עורז םע ,)NOSIDE 7( "7 ןוסידא"םגד ,טו 052 דע ג"לנ    

 3,329.00 גב עובצ .םיסדנהמ דע רוא תרצות ,)מ"מ 06 רטוקב רוניצל המיאתמ( 'חי   
    
שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0490
תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ    
,תילניגרוא עורז םע ,)ATAGER( ,ינוניב "הטגר"םגד ,טו 052 דע ג"לנ    

 4,043.00 .ןימזמה תשירד י"פע ןווגב עובצ .םיסדנהמ דע רוא תרצות 'חי   
    
שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0500
תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ    
,תילניגרוא עורז םע ,)ATAGER( ,לודג "הטגר"םגד ,טו 004 דע ג"לנ    

 4,410.00 .ןימזמה תשירד י"פע ןווגב עובצ .םיסדנהמ דע רוא תרצות 'חי   
    
שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0510
תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ    
עובצ .םיסדנהמ דע רוא תרצות ,)ANAD( ,"הנד"םגד ,טו 051 דע ג"לנ    

 2,305.00 .ןימזמה תשירד י"פע ןווגב 'חי   
    
שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0520
תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ    
עובצ .םיסדנהמ דע רוא תרצות ,)ANAID( ,"הנאיד"םגד ,טו 051 דע ג"לנ    

 2,415.00 .ןימזמה תשירד י"פע ןווגב 'חי   
    
שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0530
תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ    
.םיסדנהמ דע רוא תרצות ,)ARAMAT( ,"הרמת"םגד ,טו 051 דע ג"לנ    

 2,415.00 .ןימזמה תשירד י"פע ןווגב עובצ 'חי   
    
שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0540
תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ    
.םיסדנהמ דע רוא תרצות ,)ARDIH( ,"הרדיה"םגד ,טו 001 דע ג"לנ    

 1,418.00 .ןימזמה תשירד י"פע ןווגב עובצ 'חי   
    
שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0550
תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ    
,הילתל הנכה םע ,)ARDIH TALF( ,חוטש "הרדיה"םגד ,טו 001 דע ג"לנ    

 1,575.00 .ןימזמה תשירד י"פע ןווגב עובצ .םיסדנהמ דע רוא תרצות 'חי   
    
שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0560
תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ    
רוטקלפר ,)SUTEC LLAMS( ,ןטק לדוג "רמת"םגד ,טו 051 דע ג"לנ    

 3,045.00 ןימזמה תשירד י"פע ןווגב עובצ .םיסדנהמ דע רוא תרצות ,EPYT III 'חי   
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שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0570
תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ    
רוטקלפר ,)SUTEC LLAMS( ,ןטק לדוג "רמת"םגד ,טו 051 דע ג"לנ    

 3,255.00 ןימזמה תשירד י"פע ןווגב עובצ .םיסדנהמ דע רוא תרצות ,EPYT V 'חי   
    
ףלשנ שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יונב בוחר תרואת ףוג   45.03.0580
דע ג"לנ תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב    
י"פע ןווגב עובצ .םיסדנהמ דע רוא תרצות ,"סקולינימ" םגד ,טו 001    

   998.00 ןימזמה תשירד 'חי   
    
ףלשנ שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יונב בוחר תרואת ףוג   45.03.0590
דע ג"לנ תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב    
עובצ .םיסדנהמ דע רוא תרצות ,"EMACLLAMS NAIR" םגד ,טו 051    

 1,155.00 ןימזמה תשירד י"פע ןווגב 'חי   
    
ירוקמ דויצ םע ץחלב םוינימולאמ תקיצימ יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0600
ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ שגמב ילרגטניא    
תרצות ,ןטק לדוג "NOISIV" םגד ,טו 051 דע ג"לנ תרונ ללוכ .לבקו    

 6,132.00 .ןימזמה תשירד י"פע ןווגב עובצ ,)דע רוא י"ע( REPOOC GNITHGIL 'חי   
    
ירוקמ דויצ םע ץחלב םוינימולאמ תקיצימ יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0610
ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ שגמב ילרגטניא    
תרצות ,לודג לדוג "NOISIV" םגד ,טו 004 דע ג"לנ תרונ ללוכ .לבקו    
  "REPOOC GNITHGIL" )דצהמ תילניגרוא עורז םע ,)דע רוא י"ע  

 6,353.00 ימזמה תשירד יפ לע ןווגב עובצ ,הרואתה ףוגמ דרפנ יתלב קלח הווהמה 'חי   
    
תיביטרוקד תיששע םע םוינימולא תקיצימ יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0620
ךותב ףלשנ שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ ,EPYT V,III,II רוטקלפרו תימינפ    
051 דע ג"לנ תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג    
,)דע רוא י"ע( REPOOC GNITHGIL תרצות ,"DTU / DRT" םגד ,טו    

 4,253.00 ןימזמה תשירד יפ לע ןווגב עובצ 'חי   
    
,י"חח ידומע ג"ע הנקתה תורשפא םע םוינימולא תקיצימ בוחר תרואת ףוג   45.03.0630
,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע    
תרצות ,"RVO" םגד ,טו 052 דע ג"לנ תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ    

 2,153.00 .ןימזמה תשירד י"פע ןווגב עובצ ,)דע רוא י"ע( REPOOC GNITHGIL 'חי   
    
ךותב ףלשנ שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0640
051 דע ג"לנ תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג    
REPOOC תרצות ,"SLLAMS ETIS TNECSEA - A" םגד ,טו    
  GNITHGIL תרדיסמ EUVNI )תשירד י"פע ןווגב עובצ ,)דע רוא י"ע  

 6,248.00 .ןימזמה 'חי   
    
ךותב ףלשנ שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0650
004 דע ג"לנ תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג    
REPOOC תרצות ,"SACMUIDEM - ETIS TNE MEA" םגד ,טו    
  GNITHGIL תרדיסמ EUVNI )תשירד י"פע ןווגב עובצ ,)דע רוא י"ע  

 7,245.00 .ןימזמה 'חי   
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ךותב ףלשנ שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0660
051 דע ה"מ תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג    
REPOOC תרצות ,"AMS ETIS TNECSSEA - ALL" םגד ,טו    
  GNITHGIL תרדיסמ EUVNI )תשירד י"פע ןווגב עובצ ,)דע רוא י"ע  

 6,510.00 .ןימזמה 'חי   
    
םוינימולאמ תקיצימ יונב ,םיפ"צשו םינג ,תובוחרל יביטרוקד הרואת ףוג   45.03.0670
:ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע ץחלב    
,"LECRET" םגד ,טו 051 דע ג"לנ תרונ ללוכ.לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ    

 3,360.00 .ןימזמה תשירד י"פע ןווגב עובצ ,"םיסדנהמ דע רוא" תרצות 'חי   
    
ירוקמ דויצ םע ץחלב םוינימולאמ תקיצימ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0680
ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ שגמב ילרגטניא    
,ינוניב לדוג "REGNELLAHC" םגד ,טו 004דע ג"לנ תרונ ללוכ .לבקו    

 4,568.00 .ןימזמה תשירד י"פע ןווגב עובצ ,)דע רוא י"ע( ב"הרא "ISL" תרצות 'חי   
    
דויצ םע ,לופכ דודיב םע םוינימולא תקיצימ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.0690
תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב תפלשנ הספוק ג"ע ילרגטניא ירוקמ    
י"ע ,"YREVOCSID" םגד ,טו 052 דע ג"לנ תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא    

 1,869.00 .ןימזמה תשירד י"פע ןווגב עובצ ,םיסדנהמ דע רוא 'חי   
    
דויצ םע ,לופכ דודיב םע םוינימולא תקיצימ יונב םינגו םי"פצשל הרואת ףוג   45.03.0700
תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב תפלשנ הספוק ג"ע ילרגטניא ירוקמ    
תרצות ,"LECRET" םגד ,טו 001 דע ג"לנ תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא    

 2,877.00 .ןימזמה תשירד י"פע ןווגב עובצ ,םיסדנהמ דע רוא 'חי   
    
תרצות ,"252" םגד ,טו 05 דע ג"לנ תרונ ללוכ היחמצל רוקרז   45.03.0710
  "EREIMUL" י"פע ןווגב עובצ .יאנש םע הספוק ללוכ ,)דע רוא י"ע( ב"הרא  

 1,758.00 .ןימזמה תשירד 'חי   
    
,"360.30.36" ט"קמ ,טו 05 דע הקיורקד תרונ ללוכ היחמצל רוקרז   45.03.0720
ןווגב עובצ .יאנש םע הספוק ללוכ ,)דע רוא י"ע( ב"הרא "PMAL" תרצות    

 1,161.00 .ןימזמה תשירד י"פע 'חי   
    
,"9041" םגד ,טו 57 דע הקיורקד תרונ ללוכ םימ ילפמו תוקרזמל רוקרז   45.03.0730
.יאנשו םירוביח תספוק ללוכ ,)דע רוא י"ע( ב"הרא "EREIMUL" תרצות    

 3,264.00 .ןימזמה תשירד י"פע ןווגב עובצ 'חי   
    
דע ה"מ תרונ ללוכ ,'וכו םינבמ ,םיצע תראהל המדאב עוקש הרואת ףוג   45.03.0740
דויצ ללוכ ,)דע רוא י"ע( ,"PMAL" תרצות ,"3.30.10.39" ט"קמ ,טו 051    

 4,969.00 .ןימזמה תשירדי"פע ןווגב עובצ .הקלדה 'חי   
    
,םיבכרומ םירמוחמ 'וכו םינבמ ,םיצע תראהל המדאב עוקש הרואת ףוג   45.03.0750
ב"הרא "EELNEERG" תרצות ,"BDM" םגד ,טו 001 דע ה"מ תרונ ללוכ    
י"פע ןווגב עובצ .ילרגטניא אתב םלשומהקלדה דויצ ללוכ ,)דע רוא י"ע( ,    

 5,072.00 .ןימזמה תשירד 'חי   
    
דע ה"מ תרונ ללוכ ,'וכו םינבמ ,םיצע תראהל המדאב עוקש הרואת ףוג   45.03.0760
םלשומ הקלדה דויצ ללוכ ,םיסדנהמ דע רוא י"ע ,"REM" םגד ,טו 001    
תשירד י"פע ןווגב עובצ .ילרגטניא אתב ,לבקו ינורטקלא תצמ,לטנ ללוכה    

 2,949.00 .ןימזמה 'חי   
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,דיילה לטמ טו 0001 הקלדה דויצ םע ,טרופס ישרגמו הפצהל הרואת ףוג   45.03.0770
הרונ ללוכ ,ימרט קותינ םע ע"ש 00006-ל לבקו יאקירמא רוטלוגרוטוא    
  "5-2 AMEN", םגד "LX ELGAE", תרצות "GNITHGIL REPOOC"  

 2,839.00 .ןימזמה תשירד י"פע ןווגב עובצ ,)דע רוא י"ע( ב"הרא 'חי   
    
,דיילה לטמ טו 0001 הקלדה דויצ םע ,טרופס ישרגמו הפצהל הרואת ףוג   45.03.0780
תרונ ללוכ ,ימרט קותינ םע ע"ש 00006-ל לבקו יאקירמא רוטלוגרוטוא    
"GNITHGIL REPOOC" תרצות ,"LGAELX E" םגד ,טו 0001 ג"לנ    

 3,437.00 .ןימזמה תשירד י"פע ןווגב עובצ ,)דע רוא י"ע( ב"הרא 'חי   
    
,דיילה לטמ טו 0051 הקלדה דויצ םע ,טרופס ישרגמו הפצהל הרואת ףוג   45.03.0790
תרונ ללוכ ,ימרט קותינ םע ע"ש 00006-ל לבקו יאקירמא רוטלוגרוטוא    
"GNITHGIL REPOOC" תרצות ,"AELX ELG" םגד ,טו 0051 ה"מ    

 3,370.00 .ןימזמה תשירד י"פע ןווגב עובצ ,)דע רוא י"ע( ב"הרא 'חי   
    
,דיילה לטמ טו 0001 הקלדה דויצ םע ,טרופס ישרגמו הפצהל הרואת ףוג   45.03.0800
תרונ ללוכ ,ימרט קותינ םע ע"ש 00006-ל לבקו יאקירמא רוטלוגרוטוא    
ב"הרא "GNITHGIL REPOOC" תרצות ,"LSU" םגד ,טו 0001 ה"מ    

 7,757.00 .ןימזמה תשירד י"פע ןווגב עובצ ,)דע רוא י"ע( 'חי   
    
" ש ע ג "  ת ר צ ו ת  ה ר ו א ת  י פ ו ג    
    
,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג   45.03.0810
שעג תרצות ,)תויסגא תורונל( "01 סרמ" םגד ,דרפנב םלושמ םרובע    
)לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצטו 521 דע ג"לנ/תיפסכ תרונ ללוכ    
טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ    

   532.00 . 'חי   
    
,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג   45.03.0820
שעג תרצות ,)תוירלובוט תורונל( "51 סרמ" םגד ,דרפנב םלושמ םרובע    
ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ טו 051 דע ג"לנ תרונ ללוכ    

   817.00 .טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב 'חי   
    
לע עורזל הנקתהל )לופכ דודיב( טנוברקילופ יושע ,תובוחר תרואת ףוג   45.03.0830
ללוכ שעג תרצות "51 ןוא-רוא" םגד ,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע    
ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ טו 521 דע תיפסכ תרונ    

   734.00 .טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב 'חי   
    
לע עורזל הנקתהל )לופכ דודיב( טנוברקילופ יושע ,תובוחר תרואת ףוג   45.03.0840
ללוכ שעג תרצות "51 ןוא-רוא" םגד ,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע    
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפהדויצ טו 051 דע ג"לנ תרונ    

   922.00 .טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה 'חי   
    
לע עורזל הנקתהל )לופכ דודיב( טנוברקילופ יושע ,תובוחר תרואת ףוג   45.03.0850
ללוכ שעג תרצות "52 ןוא-רוא" םגד ,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע    
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ טו 052 ג"לנ תרונ    

   952.00 .טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה 'חי   
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,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג   45.03.0860
דע  ג.ל.נ תרונ ללוכ שעג תרצות "סונרוא" םגד ,דרפנב םלושמ םרובע    
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ טו 051    

 1,407.00 .טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי   
    
,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג   45.03.0870
דע תיפסכ תרונ ללוכ שעג תרצות "סונרוא" םגד ,דרפנב םלושמ םרובע    
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ טו 521    

 1,275.00 .טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי   
    
,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג   45.03.0880
דע ג"לנ תרונ ללוכ שעג תרצות "52 ןקירמא" םגד ,דרפנב םלושמ םרובע    
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ טו 052    

 1,267.00 .טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי   
    
,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג   45.03.0890
דע תג.ל.נ תרונ ללוכ שעג תרצות "51 דרול" םגד ,דרפנב םלושמ םרובע    
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ טו 051    

 1,457.00 .טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי   
    
,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג   45.03.0900
תרונ ללוכ שעג תרצות "04 דרול יטיסרטניא" םגד ,דרפנב םלושמ םרובע    
סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהוהלעפה דויצ טו 004 דע ג"לנ    

 2,729.00 .טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו 'חי   
    
,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג   45.03.0910
.ל.נ תרונ ללוכ שעג תרצות "ןטק IAL סנאילא" םגד ,דרפנב םלושמ םרובע    
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ טו 051 דע לטמ/ג    

 4,220.00 .טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה 'חי   
    
,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג   45.03.0920
.נ תרונ ללוכ שעג תרצות "לודג  IAL  סנאילא" םגד ,דרפנב םלושמ םרובע    
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ טו052 דע לטמ/ ג.ל    

 5,156.00 .טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה 'חי   
    
,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג   45.03.0930
ללוכ שעג תרצות "ןטק TCAPMI  סנאילא" םגד ,דרפנב םלושמ םרובע    
)לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ טו 051  דע לטמ/ ג.ל.נ תרונ    
טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ    

 4,830.00 . 'חי   
    
,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג   45.03.0940
ללוכ שעג תרצות "לודג TCAPMI סנאילא" םגד ,דרפנב םלושמ םרובע    
ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפהדויצ טו052 דע לטמ/ ג.ל.נ תרונ    

 5,400.00 .טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב 'חי   
    
םוינימולא רוטקלפר םע םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג   45.03.0950
תצמ ,לטנ :ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ רוטקרפרו רוהט    
םלושמ ורובע דומע לע הנקתהל טוו 051 דע ג"לנ תרונו לבק ,ינורטקלא    
לבכ םע שעג תרצות "דיחי רודנוק" םגד ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב ,דרפנב    

 3,048.00 טלפמוק ,סנפל דעו דומעב םירזיבא שגממ רוביח 'חי   
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םוינימולא רוטקלפר םע םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג   45.03.0960
תצמ ,לטנ :ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ רוטקרפרו רוהט    
םלושמ ורובע דומע לע הנקתהל טוו 051 דע ג"לנ תרונו לבק ,ינורטקלא    
לבכ םע שעג תרצות "לופכ רודנוק" םגד ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב ,דרפנב    

 5,968.00 טלפמוק ,סנפל דעו דומעב םירזיבא שגממ רוביח 'חי   
    
םוינימולא רוטקלפר םע םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג   45.03.0970
תצמ ,לטנ :ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ רוטקרפרו רוהט    
דומע לע עורזמ/הילתב הנקתהל ,טו 052 דע ג"לנ תרונו לבק ,ינורטקלא    
שעג תרצות "ידולמ" םגד ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב ,דרפנב םלושמ םרובע    

 2,123.00 סנפל דעו דומעב םירזיבא שגממ רוביח לבכ םע 'חי   
    
עורזל וא הילתל הנקתהל םוינימולא יושע ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג   45.03.0980
ללוכ שעג תרצות "הטנלפ" םגד ,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע    
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפהדויצ טו 052 דע ג"לנ תרונ    

 1,522.00 .טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה 'חי   
    
םוינימולא רוטקלפר םע םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג   45.03.0990
תצמ ,לטנ :ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ רוטקרפרו רוהט    
דומע לע עורזמ/הילתב הנקתהל ,טו 052 דע ג"לנ תרונו לבק ,ינורטקלא    
"לוגע ינומרה" םגד ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב ,דרפנב םלושמ םרובע    

 3,777.00 .טלפמוק סנפל דעוMV( 'חי   
    
םוינימולא רוטקלפר םע םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג   45.03.1000
תצמ ,לטנ :ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ רוטקרפרו רוהט    
לע עורזמ/הילתב הנקתהל ,טו 521 דע תיפסכ תרונו לבק ,ינורטקלא    
"לוגע ינומרה" םגד ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב ,דרפנב םלושמ םרובע דומע    

 3,557.00 .טלפמוק סנפל דעוV( 'חי   
    
,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג   45.03.1010
ג.ל.נ תרונ ללוכ שעג תרצות "054 יסקאלג" םגד ,דרפנב םלושמ םרובע    
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ טו 052 דע לטמ/    

 2,031.00 .טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה 'חי   
    
,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג   45.03.1020
תרצות AERA DNUOR 'פר "054 יסקאלג" םגד ,דרפנב םלושמ םרובע    
)לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפהדויצ טו 051 לטמ דע תרונ ללוכ שעג    
טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ    

 2,197.00 . 'חי   
    
,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג   45.03.1030
.ל.נ תרונ ללוכ שעג תרצות " 045 יסקאלג" םגד ,דרפנב םלושמ םרובע    
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ טו 004 דע  תג    

 2,292.00 .טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה 'חי   
    
,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג   45.03.1040
.ל.נ תרונ ללוכ שעג תרצות "054 סרבינוי" םגד ,דרפנב םלושמ םרובע    
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ טו 052 דע לטמ/ג    

 1,907.00 .טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה 'חי   
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,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג   45.03.1050
תרצות AERA DNUOR 'פר "054 סרבינוי" םגד ,דרפנב םלושמ םרובע    
)לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ טו 051 לטמ דע תרונ ללוכ שעג    
טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ    

 1,978.00 . 'חי   
    
םוינימולא רוטקלפר םע םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג   45.03.1060
תצמ ,לטנ :ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ רוטקרפרו רוהט    
דומע לע עורזמ/הילתב הנקתהל ,טו 052 דע ג"לנ תרונו לבק ,ינורטקלא    
יצות "-045 סרבינוי" םגד ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב ,דרפנב םלושמ םרובע    

 2,083.00 ל דעו דומעב םירזיבא שגממ רוביח לבכ םע  שעג 'חי   
    
,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג   45.03.1070
.ל.נ תרונ ללוכ שעג תרצות "045 סואז PV" םגד ,דרפנב םלושמ םרובע    
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהוהלעפה דויצ טו 051   דע לטמ/ג    

 2,011.00 .טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה 'חי   
    
,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג   45.03.1080
.ל.נ תרונ ללוכ שעג תרצות "056 זסואז PV" םגד ,דרפנב םלושמ םרובע    
סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ טו 004 דע ג    

 2,826.00 .טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו 'חי   
    
,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג   45.03.1090
.ל.נ תרונ ללוכ שעג תרצות "CP 045  סואז" םגד ,דרפנב םלושמ םרובע    
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ טו   051 דע לטמ/ג    

 2,069.00 .טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה 'חי   
    
םוינימולא רוטקלפר םע םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג   45.03.1100
תצמ ,לטנ :ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ רוטקרפרו רוהט    
דומעו עורזמ הילתב הנקתהל ,טו 051 דע ג"לנ תרונו לבק ,ינורטקלא    
תרצות "הדנור" םגד ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב ,דרפינב םלושמ םרובע    

 1,541.00 מוק ,סנפל דעו דומעב םירזיבא שגממ רוביח לבכ םע שעג 'חי   
    
םוינימולא רוטקלפר םע םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג   45.03.1110
תצמ ,לטנ :ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ רוטקרפרו רוהט    
דומעו עורזמ הילתב הנקתהל ,טו 521 דע תיפסכ תרונו לבק ,ינורטקלא    
שעג תרצות "הדנור" םגד ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב ,דרפנב םלושמ םרובע    

 1,403.00 ק , סנפל דעו דומעב םירזיבא שגממ רוביח לבכ םע  'חי   
    
םוינימולא רוטקלפר םע םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג   45.03.1120
תצמ ,לטנ :ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ רוטקרפרו רוהט    
ורובע דומע לע הילתב הנקתהל טו 051 דע ג"לנ תרונו לבק ,ינורטקלא    
םע שעג תרצות "תינור" םגד ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב ,דרפנב םלושמ    

 1,132.00 טלפמוק, סנפל דעו דומעב םירזיבא שגממ רוביח לבכ 'חי   
    
םוינימולא רוטקלפר םע םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג   45.03.1130
תצמ ,לטנ :ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ רוטקרפרו רוהט    
ורובע דומע לע הילתב הנקתהל טו 521 דע תיפסכ תרונו לבק ,ינורטקלא    
םע שעג תרצות "תינור" םגד ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב ,דרפנב םלושמ    

   992.00 טלפמוק,סנפל דעו דומעב םירזיבא שגממ  רוביח לבכ 'חי   
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../105 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':     105 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,הרואת דומע לע POT הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג   45.03.1140
051 דע ג.ל.נ תרונ ללוכ שעג תרצות "רוא ןג" םגד ,דרפנב םלושמ םרובע    
רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ(םלשומ התצהו הלעפה דויצ טו    

 1,699.00 .טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ 'חי   
    
,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל C.P קיטסלפ יושע ,ריק תרואת ףוג   45.03.1150
דע תג.ל.נ תרונ ללוכ שעג תרצות  ראטס" םגד ,דרפנב םלושמ םרובע    
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ(םלשומ התצהו הלעפה דויצ טו 62/2    

   550.00 .טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי   
    
םרובע ,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל םוינימולא יושע ,ריק תרואת ףוג   45.03.1160
טו 001 דע  לטמ תרונ ללוכ שעג תרצות " ראטס" םגד ,דרפנב םלושמ    
רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ    

   725.00 .טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ 'חי   
    
תרצות ,)ירטמיסא( "רהוז" םגד ,45PI ,םוינימולא תקיצימ ,הפצה רוקרז   45.03.1170
ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ ,טו 004 דע ג"לנ/ה"מ תרונ ללוכ ,שעג    

 1,037.00 .טלפמוק םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק 'חי   
    
,55PI )ירטמיס /ירטמיסא( "רטיפוי" םגד ,םוינימולא תקיצימ ,הפצה רוקרז   45.03.1180
םלשומ התצהו הלעפה דויצ ,טו 004 דע ג"לנ/ה"מ תרונ ללוכ ,שעג תרצות    

   684.00 .טלפמוק םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( 'חי   
    
ןוחטב תרואת יכרוצל תוריק לע הנקתהל ,םיינבלמ תרגסמו הרואת ףוג   45.03.1190
תרונ ללוכ שעג תרצות ,"ריק" םגד ,רחסמו רוביצ יחטשל ביבסמו    
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ ,טו 004 דע ג"לנ/ה"מ    

   980.00 .טלפמוק םיאתמ רוביח לבכו סנפה 'חי   
    
ןוחטב תרואת יכרוצל תוריק לע הנקתהל ,םיינבלמ תרגסמו הרואת ףוג   45.03.1200
תיפסכ תרונ ללוכ שעג תרצות ,"ריק" םגד ,רחסמו רוביצ יחטשל ביבסמו    
סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ ,טו 521 דע    

   864.00 .טלפמוק םיאתמ רוביח לבכו 'חי   
    
ןוחטב תרואת יכרוצל תוריק לע הנקתהל ,םיינבלמ תרגסמו הרואת ףוג   45.03.1210
תרונ ללוכ שעג תרצות ,"ןוריק" םגד ,רחסמו רוביצ יחטשל ביבסמו    
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהוהלעפה דויצ ,טו 051 דע ג"לנ/ה"מ    

   599.00 .טלפמוק םיאתמ רוביח לבכו סנפה 'חי   
    
"ריפוא בל " :קפס ,הרואת יפוג    
    
שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יונב יביטרוקד הרואת ףוג   45.03.1230
תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ    
סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביחלבכו ,טו 052 דע ג"לנ/ה"מ    
הבכרהל ,)DE A51 / DE 51( ,"6304 בל" / "5304 בל" םגד ,טלפמוק    

 1,249.00 תשירד יפ לע ןווגב עובצ ,"ריפוא בל" 'צות, הילתב וא עורזמ 'חי   
    
שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יונב יביטרוקד הרואת ףוג   45.03.1240
תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ    
סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביחלבכו ,טו 052 דע ג"לנ/ה"מ    
י"פע ןווגב עובצ ,"ריפוא בל" תרצות ,)DE 31( ,"7304 בל" םגד ,טלפמוק    

 2,161.00 ןימזמה תשירד 'חי   
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שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יונב יביטרוקד הרואת ףוג   45.03.1250
תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ    
סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביחלבכו ,טו 001 דע ג"לנ/ה"מ    
י"פע ןווגב עובצ ,"ריפוא בל" תרצות ,)DE 61( ,"9304 בל" םגד ,טלפמוק    

 1,760.00 ןימזמה תשירד 'חי   
    
שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יונב יביטרוקד הרואת ףוג   45.03.1260
תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ    
סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביחלבכו ,טו 052 דע ג"לנ/ה"מ    
י"פע ןווגב עובצ ,"ריפוא בל" תרצות ,)DE 5( ,"0404 בל" םגד ,טלפמוק    

 1,377.00 ןימזמה  תשירד 'חי   
    
שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יונב יביטרוקד הרואת ףוג   45.03.1270
תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ    
סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביחלבכו ,טו 051 דע ג"לנ/ה"מ    
י"פע ןווגב עובצ ,"ריפוא בל" תרצות ,)DE 5( ,"1404 בל" םגד ,טלפמוק    

 1,361.00 ןימזמה  תשירד 'חי   
    
שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יונב יביטרוקד הרואת ףוג   45.03.1280
תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ    
דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו,טו 051 דע ה"מ/ג"לנ/תיפסכ    
ןווגב עובצ ,"ריפוא בל" תרצות ,)DE 9( ,"3404 בל" םגד ,טלפמוק סנפל    

 2,019.00 ןימזמה תשירד  י"פע 'חי   
    
שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע ,הטסורינ תרגסממ יביטרוקד הרואת ףוג   45.03.1290
תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ    
טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו ,טו 051 דע ל"טמ    
י"פע ןווגב עובצ ,INGAR תרצות ,)ECNEV 031( ,"1704 בל" םגד ,    

 4,001.00 ןימזמה תשירד 'חי   
    
שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע ,הטסורינ תרגסממ יביטרוקד הרואת ףוג   45.03.1300
תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ    
םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו ,טו 051דע ג"לנ ,טו 052 דע תיפסכ    
,INGAR תרצות ,)ECNEV 831( ,"2704 בל" םגד ,טלפמוק סנפל דעו    

 4,801.00 ןימזמה תשירד יפ לע ןווגב עובצ 'חי   
    
םע בלושמ ףוקש ןותחת יוסיכו םוינימולאמ ןוילע יוסיכ םע ירודכ הרואת ףוג   45.03.1310
הרואתה ףוג ךותב ףלשנ שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע יתעבט רבול    
לבכו ,טו 051 דע ג"לנ / ה"מ תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה    
בל" םגד ,טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח    

 3,201.00 מה תשירד יפ לע עובצ ,IHCERG 'צות , )PACAREFS( ,"5804 'חי   
    
הנגה תשר תועצמאב ןגומ םוינימולא תקיצימ יביטרוקד הרואת ףוג   45.03.1320
הרואתה ףוג ךותב ףלשנ שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע ,הטסורינמ    
ג"לנ / טו 052 דע תיפסכ תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה    
םגד ,טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו ,טו 051 דע    

 5,121.00 שירד יפ לע ןווגב עובצ ,INGAR 'צות  ,)SAMARIM( ,"2044 בל" 'חי   
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דף מס':     107 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ףלשנ שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יביטרוקד הרואת ףוג   45.03.1330
תיפסכ תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב    
םגד ,טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו ,טו 521 דע    
תשירד י"פע ןווגב עובצ ,INGAR תרצות ,)SUNEV 05( ,"5044 בל"    

 3,329.00 .ןימזמה 'חי   
    
ףלשנ שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יביטרוקד הרואת ףוג   45.03.1340
תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב    
סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמרוביח לבכו ,טו 051 דע ג"לנ/ה"מ    
י"פע ןווגב עובצ ,INGAR תרצות , OGROB ,"0024 בל" םגד ,טלפמוק    

 3,400.00 .ןימזמה תשירד 'חי   
    
ףלשנ שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יביטרוקד הרואת ףוג   45.03.1350
תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב    
דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביחלבכו ,טו 052 דע ג"לנ/ה"מ/תיפסכ    
עובצ ,INGAR תרצות ,)SUNEV 56( ,"6044 בל" םגד ,טלפמוק סנפל    

 4,641.00 ןימזמה תשירד י"פע ןווגב 'חי   
    
ףלשנ שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יביטרוקד הרואת ףוג   45.03.1360
/ ה"מ תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב    
סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו,טו 052 דע תיפסכ / ג"לנ    
ןווגב עובצ ,INGAR תרצות ,)SUNEV-C 05( ,"8044 בל" םגד ,טלפמוק    

 4,321.00 ןימזמה תשירד י"פע 'חי   
    
ףלשנ שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יביטרוקד הרואת ףוג   45.03.1370
תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב    
דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביחלבכו ,טו 052 דע ג"לנ/ה"מ/תיפסכ    
עובצ ,INGAR תרצות ,)CNGOR 56( ,"2144 בל" םגד ,טלפמוק סנפל    

 4,882.00 ןימזמה תשירד י"פע ןווגב 'חי   
    
ףלשנ שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יביטרוקד הרואת ףוג   45.03.1380
תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב    
דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביחלבכו ,טו 051 דע ג"לנ/ה"מ/תיפסכ    
,INGAR תרצות ,)CNGOR-C 05( ,"4144 בל" םגד ,טלפמוק סנפל    

 3,713.00 ןימזמה תשירד י"פע ןווגב עובצ 'חי   
    
ףלשנ שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יביטרוקד הרואת ףוג   45.03.1390
תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב    
דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביחלבכו ,טו 052 דע ג"לנ/ה"מ/תיפסכ    
עובצ ,INGAR תרצות ,)SICRIT 004( ,"7144 בל" םגד ,טלפמוק סנפל    

 3,776.00 ןימזמה תשירד י"פע ןווגב 'חי   
    
ףלשנ שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יביטרוקד הרואת ףוג   45.03.1400
תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב    
סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו ,טו 052 דע ג"לנ/תיפסכ    
ןווגב עובצ ,INGAR תרצות ,)SICRIT 045( ,"8144 בל" םגד ,טלפמוק    

 4,181.00 ןימזמה תשירד י"פע 'חי   
    
    
    
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../108 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':     108 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ףלשנ שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולאמ יביטרוקד הרואת ףוג   45.03.1410
תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב    
סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו ,טו 004 דע ג"לנ/תיפסכ    
ןווגב עובצ ,INGAR תרצות ,)SICRIT 007( ,"9144 בל" םגד ,טלפמוק    

 4,910.00 ןימזמה תשירד י"פע 'חי   
    
ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולא תקיצימ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.1420
ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ שגמב    
סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו ,טו 052 דע ג"לנ  תרונ    
עובצ ,"INGAR" תרצות ,)AIGIRO 0066( ,"8244 בל" םגד ,טלפמוק    

 3,921.00 ןימזמה תשירד יפ לע ןווגב 'חי   
    
ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולא תקיצימ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.1430
ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ שגמב    
סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו ,טו 051 דע ג"לנ תרונ    
ןווגב עובצ ,"INGAR" תרצות ,)AINITA 0066( ,"5644 בל" םגד ,טלפמוק    

 3,921.00 ןימזמה תשירד יפ לע 'חי   
    
ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולא תקיצימ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.1440
ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ שגמב    
סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו ,טו 054 דע ג"לנ תרונ    
עובצ ,"INGAR" תרצות ,)AIGIRO 0076(  ,"9244 בל" םגד ,טלפמוק    

 5,362.00 ןימזמה תשירד יפ לע ןווגב 'חי   
    
ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולא תקיצימ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.1450
ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ שגמב    
סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו ,טו 004 דע ג"לנ תרונ    
עובצ ,"INGAR" תרצות ,)AINITA 0076(  ,"6644 בל" םגד ,טלפמוק    

 5,362.00 ןימזמה תשירד יפ לע ןווגב 'חי   
    
ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולא תקיצימ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.1460
ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ שגמב    
סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו ,טו 004 דע ג"לנ תרונ    
עובצ ,"INGAR" תרצות ,)AIGIRO 0086( ,"0344 בל" םגד ,טלפמוק    

 6,233.00 ןימזמה תשירד יפ לע ןווגב 'חי   
    
ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולא תקיצימ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.1470
ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ שגמב    
סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו ,טו 004 דע ג"לנ תרונ    
עובצ ,"INGAR" תרצות ,)AINITA 0086(  ,"7644 בל" םגד ,טלפמוק    

 6,233.00 ןימזמה תשירד יפ לע ןווגב 'חי   
    
ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולא תקיצימ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.1480
ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ שגמב    
סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו ,טו 051 דע ג"לנ תרונ    
ןווגב עובצ ,"INGAR" תרצות ,)AIRYHT 004( ,"5844 בל" םגד ,טלפמוק    

 3,713.00 ןימזמה תשירד יפ לע  'חי   
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ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולא תקיצימ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.1490
ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ שגמב    
דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו ,טו 052דע ג"לנ/תיפסכ תרונ    
,"INGAR" תרצות ,)AIRYHT 045( ,"2344 בל" םגד ,טלפמוק סנפל    

 4,402.00 ןימזמה תשירד יפ לע ןווגב עובצ 'חי   
    
ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולא תקיצימ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.1500
ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ שגמב    
דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו ,טו 004דע ג"לנ/תיפסכ תרונ    
,"INGAR" תרצות ,)AIRYHT 007( ,"3344 בל" םגד ,טלפמוק סנפל    

 5,549.00 ןימזמה תשירד יפ לע ןווגב עובצ 'חי   
    
ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולא תקיצימ יונב יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.1510
ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ שגמב    
םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו ,טו 051 דעג"לנ/ה"מ/תיפסכ תרונ    
עובצ ,"ריפוא בל" תרצות ,)DE 2( ,"0174 בל" םגד ,טלפמוק סנפל דעו    

 2,882.00 ןימזמה תשירד יפ לע ןווגב 'חי   
    
ילרגטניא ירוקמ דויצ םע םוינימולא תקיצימ יונב יביטרוקד הרואת ףוג   45.03.1520
ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ שגמב    
םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו ,טו 512 דע ג"לנ/ה"מ/תיפסכ תרונ    
עובצ ,"ריפוא בל" תרצות ,)DE 12( ,"2374 בל" םגד ,טלפמוק סנפל דעו    

 1,842.00 ןימזמה תשירד יפ לע ןווגב 'חי   
    
ירוקמ דויצ םע םוינימולא תקיצימ יונב  יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.1530
ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ שגמב ילרגטניא    
דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו  טו 051 דע הרונ ללוכ .לבקו    
תשירד י"פע ןווגב עובצ , )LOP 04 ( "0091 בל" םגד ,טלפמוק סנפל    

 2,134.00 .ןימזמה 'חי   
    
ירוקמ דויצ םע םוינימולא תקיצימ יונב  יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.1540
ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ שגמב ילרגטניא    
דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו  טו 004 דע הרונ ללוכ .לבקו    
תשירד י"פע ןווגב עובצ , )LOP 05 ( "1091 בל" םגד ,טלפמוק סנפל    

 2,845.00 .ןימזמה 'חי   
    
ירוקמ דויצ םע םוינימולא תקיצימ יונב  יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.1550
ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ שגמב ילרגטניא    
דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו  טו 052 דע הרונ ללוכ .לבקו    
תשירד י"פע ןווגב עובצ , )XAL 054 ( "0052 בל" םגד ,טלפמוק סנפל    

 2,134.00 .ןימזמה 'חי   
    
ירוקמ דויצ םע םוינימולא תקיצימ יונב  יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.1560
ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ שגמב ילרגטניא    
דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו  טו 004 דע הרונ ללוכ .לבקו    
תשירד י"פע ןווגב עובצ , )XAL 045 ( "1052 בל" םגד ,טלפמוק סנפל    

 2,845.00 .ןימזמה 'חי   
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ירוקמ דויצ םע םוינימולא תקיצימ יונב  יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.1570
ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ שגמב ילרגטניא    
דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו  טו 051 דע הרונ ללוכ .לבקו    
תשירד י"פע ןווגב עובצ , ) AIHPOS ( "6704 בל" םגד ,טלפמוק סנפל    

 4,030.00 .ןימזמה 'חי   
    
ירוקמ דויצ םע םוינימולא תקיצימ יונב  יביטרוקד בוחר תרואת ףוג   45.03.1580
ינורטקלא תצמ ,לטנ :ליכמה הרואתה ףוג ךותב ףלשנ שגמב ילרגטניא    
דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו  טו 052 דע הרונ ללוכ .לבקו    
תשירד י"פע ןווגב עובצ , ) AIHPOS ( "7704 בל" םגד ,טלפמוק סנפל    

 4,505.00 .ןימזמה 'חי   
    
הראה יחתפ םע 'מ 1 הבוגבו מ"מ 021/021 עבורמ ךתחב הרואת ןודומע   45.03.1590
:ליכמה ילרגטניא דויצ את םע , תנוולוגמ הדלפמ יושע ,םידדצ העבראמ    
םגד ,טו 521 דע ג"לנ/ה"מ/תיפסכ תרונ ללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ    

 1,842.00 "ריפוא בל" תרצות ,"5914 בל" 'חי   
    
הראה יחתפ םע 'מ 1 הבוגבו מ"מ 021/021 עבורמ ךתחב הרואת ןודומע   45.03.1600
,לטנ :ליכמה ילרגטניא דויצ את םע , תנוולוגמ הדלפמ יושע ,םידדצ ינשמ    
בל" םגד ,טו 521 דע ג"לנ/ה"מ/תיפסכ תרונללוכ .לבקו ינורטקלא תצמ    

 1,921.00 "ריפוא בל" תרצות ,"6914 'חי   
    
/ג"לנ טאוו 051 דויצ ללוכ 3541 בלADAMUL  םגד תובוחר תרואת ףוג   45.03.1610

 1,863.00 IHCERG תרצות , ל"טמ 'חי   
    
/ג"לנ טאוו 052 דויצ ללוכ 4541 בלADAMUL  םגד תובוחר תרואת ףוג   45.03.1620

 2,010.00 IHCERG תרצות , ל"טמ 'חי   
    
דויצ ללוכENAIRA-052 ,  םגד םוינימולא תקיצימ תובוחר תרואת ףוג   45.03.1630

 2,032.00 INGAR תרצות ל"טמ וא ג"לנ טאוו 052 'חי   
    
דויצ ללוכ, 0031 בל, LUG םגד םוינימולא תקיצימ תובוחר תרואת ףוג   45.03.1640

 2,766.00 ריפוא בל תרצות ל"טמ וא ג"לנ טאוו 001 'חי   
    
1031 בל, LUG םגד םוינימולא תקיצימ יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג   45.03.1650

 2,935.00 ג"לנ טאוו 004 דויצ ללוכ 'חי   
    
ג"לנ טאוו 004 דויצ ללוכ , 1042 בל XULAR 004 ןגומ םגד ןוחטב ת"ג   45.03.1660

 2,371.00 ל"טמ/ 'חי   
    
ללוכ INGAR תרצות  ,0102 בל , ןוחטב OLLOPA ןגומ םגד ןוחטב ת"ג   45.03.1670

 1,751.00 ל"טמ/ ג"לנ טאוו 052 דויצ 'חי   
    
דומע לע עורזל הנקתהל םוינימולא יושע בוחר תרואתל יביטרוקד סנפ   45.03.1680
תרצות ,)XULLEH 042( 416-טש םגד ,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת    
התצהו הלעפה דויצ ,טו 521 תיפסכ ,טו 07 ג"לנ תרונ ללוכ ץינייטש    
שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ    

 1,990.00 טלפמוק סנפל דעו םירוביחה 'חי   
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דומע לע עורזל הנקתהל םוינימולא יושע בוחר תרואתל יביטרוקד סנפ   45.03.1690
תרצות ,)XULLEH 142( 516-טש םגד ,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת    
ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ ,טו 052 דע ג"לנ תרונ ללוכ ץינייטש    
סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק    

 3,315.00 .טלפמוק 'חי   
    
לע עורזל הנקתהל ,56PI ,יעוביר ,םוינימולא יושע בוחר תרואתל סנפ   45.03.1700
,)DUUR / 21RPM"( 056-טש םגד ,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע    
התצהו הלעפה דויצ טו 051 דיילה לטמ/ג"לנ תרונ ללוכ ץינייטש תרצות     
שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ    

 2,041.00 טלפמוק ,סנפל דעו םירוביחה 'חי   
    
לע עורזל הנקתהל ,56PI ,יעוביר ,םוינימולא יושע בוחר תרואתל סנפ   45.03.1710
,)DUUR / 61RP"( 156-טש םגד ,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע    
הלעפה דויצ טו 004 דע  דיילה לטמ/ג"לנ תרונ ללוכ ץינייטש תרצות    
שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו    

 2,614.00 טלפמוק ,סנפל דעו םירוביחה 'חי   
    
הנקתהל ,56PI ,יזפרט ,םוינימולא יושע בוחר תרואתל יביטרוקד סנפ   45.03.1720
/ DUUR-טש םגד ,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל    
  61RPW"( 466(, הלעפה דויצ טו 051 דע ג"לנ תרונ ללוכ ץינייטש תרצות  
שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו    

 3,843.00 טלפמוק ,סנפל דעו םירוביחה 'חי   
    
הנקתהל ,56PI ,יזפרט ,םוינימולא יושע בוחר תרואתל יביטרוקד סנפ   45.03.1730
/ DUUR-טש םגד ,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל    
  22RPW"( 766(, הלעפה דויצ טו 004 דע ג"לנ תרונ ללוכ ץינייטש תרצות  
שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו    

 4,321.00 טלפמוק ,סנפל דעו םירוביחה 'חי   
    
,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל ןג וא בוחר תרואתל ,יביטרוקד סנפ   45.03.1740
,)תינומעפ( -862טש םגד ,םוינימולא תקיצימ יושע ,דרפנב םלושמ םרובע    
םלשומ התצהו הלעפה דויצ טו 051 דע ג"לנ תרונ ללוכ ץינייטש תרצות    
דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ(    

 1,523.00 טלפמוק סנפל 'חי   
    
העוקש ןוטב תספוק יושע לקד ץע תרואת וא הפצה תרואת יפוגל ןוטב דוסי   45.03.1750
תרגסמ םע ןגמ תשר ללוכ מ"ס 05/05/05 דע תוימינפ תודימב עקרקב    
חקפמה תויחנה יפל עובצו ןבלוגמ לכה הליענ רודיסו החיתפ יריצ המיאתמ    

 1,508.00 'פמוק .טלפמוק קודיהו יולימ רובה תריפח ללוכ  
    
ל מ ש ח ה  ת ר ב ח ל  ת ו נ כ ה  40.54 ק ר פ  ת ת     
    

   184.00 . 052C םוקמב 004D גוסמ הסכמ רובע הרקב אתל ריחמ תפסות 'חי  45.04.0010
    
םנומיס,םימייק םילבכ יוליג , םישרדנה קמועבו בחורב תינדי שושיג תריפח   45.04.0020

   123.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו יקנ רפעב יוסיכ , תינכת ג"ע םתלעהו ק"מ   
    
יסקופ" F-550755 םגד כ"לט + קזב + למשחל תשלושמ ןוטב תחמוג   45.04.0030
תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 55+07+55 בחור  :תודימב ע"ש וא "ןופצ    

 3,170.00 סוסיב ,ןויז , הביצח / הריפח ללוכ ,מ"ס 04 קמוע מ"ס 022 )עקרקל 'חי   
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"ןופצ יסקופ" 3X08-F םגד כ"לט + קזב + למשחל תשלושמ ןוטב תחמוג   45.04.0040
)עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 08+08+08 בחור :תודימב ע"ש וא    

 3,170.00 סוסיב ,ןויז , הביצח / הריפח ללוכ ,מ"ס 04 קמוע מ"ס 022 'חי   
    
םילבכ רובע הנכומ הריפחב חישק יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה   45.04.0050
'בח ינסחממ הלבוה ללוכ . 'ץניא 6 לש רטוקב רוניצה .למשח תרבח לש    

    17.00 .ינקת ןומיס טרסו מ"מ8 ןולינמ הכישמ טוח ,למשח רטמ   
    
םילבכ רובע הנכומ הריפחב חישק יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה   45.04.0060
'בח ינסחממ הלבוה ללוכ . 'ץניא 8 לש רטוקב רוניצה .למשח תרבח לש    

    21.00 .ינקת ןומיס טרסו מ"מ8 ןולינמ הכישמ טוח ,למשח רטמ   
    
םירוזמר / תובוחר רואמ תיזכרמל למשחה רוביח תלדגה תטילקל תונכה   45.04.0070
,חולב ישאר ת"מאמ תפלחה ללוכ רפמא 08X3 דע רפמא 04X3 -מ םרזל    
היזכרמה תאבהל םישורדה רזעה ירמוחו תודובע רתי לכו טוליש , טוויח    
עוציבו למשחה תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ ,הניקת הלועפל    

 4,877.00 'פמוק ק ,הקידבה ןיגב ח"חל םימולשתה לכ תוברל ח"ח י"ע ןקתמה תקידב  
    
רוטרנג לזיד 'חי ינכמו ילמשח רוביח ,הלבוה ,הנקתה ,הבכרה ,הקפסא   45.04.0080
EMIRP( א"ווק -006ו ,)DNATS YB( א"ווק 066 קפסהב תיטמוטוא    
  REWOP(, הרקב ,הלעפה חול םע ,קלדבאלמ ילרגטניא קלד לכימ םע,  
טרופמכ , ןגמו הטיש תקראה ,ילרגטניא ישאר ת"מאמ םע ,יטמוטוא יווחו    

299,119.00 'פמוק "OMDS" 'צות וא "NANO" 'צות וא "רליפרטק " 'צות ,ינכטה טרפמב  
    
לזידה תכרעמ לכל תיתשתהו היגרנאה דרשמ לש תרוקיב תרבעה   45.04.0090
דע ,למשחה קוח י"פע ל"נה דרשמב רוטרנגה םושיר תוברל ,רוטרנג    

 1,806.00 'פמוק .טלפמוק ,תויוגיתסה אלל היגרנאה דרשמ רושיא תאצמהל  
    
תרנצל מ"ס 051 דע בחורבו מ"ס 051 דע קמועב תולעת תביצח/תריפח   45.04.0100
תומייק תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב .הובג חתמו ךומנ חתמ למשח    
תובכש יולימ,ינקית ןומיס טרס ללוכ ) 'וכו םימ , קזב , י" חח למשח ילבכ(    
יולימה ללוכ תורוניצל לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב ויהי לוח יוסיכו דופיר    

   199.00 רה ללוכ תשרדנה תופיפצה תגרדל וקודיהו רזוחה ק"מ   
    
תרנצל מ"ס 001 דע בחורבו מ"ס 051 דע קמועב תולעת תביצח/תריפח   45.04.0110
תומייק תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב .הובג חתמו ךומנ חתמ למשח    
תובכש יולימ,ינקית ןומיס טרס ללוכ ) 'וכו םימ , קזב , י" חח למשח ילבכ(    
יולימה ללוכ תורוניצל לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב ויהי לוח יוסיכו דופיר    
םאת הבו תרוקיב יאתלרה ללוכ תשרדנה תופיפצה הגרדל וקודיהו רזוחה    

   154.00 תושרה יגיצנו י"חח יגיצנ תויחנהל ק"מ   
    
תרנצל מ"ס 07 דע בחורבו מ"ס 051 דע קמועב תולעת תביצח/תריפח   45.04.0120
תומייק תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב .הובג חתמו ךומנ חתמ למשח    
תובכש יולימ,ינקית ןומיס טרס ללוכ ) 'וכוםימ , קזב , י" חח למשח ילבכ(    
יולימה ללוכ תורוניצל לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב ויהי לוח יוסיכו דופיר    
הבו תרוקיב יאתלבכרה ללוכ תשרדנה תופיפצה תגרדל וקודיהו רזוחה    

   114.00 תושרה יגיצנו י"חח יגיצנ תויחנהל םאת ק"מ   
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12/09/2019
דף מס':     113 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  ת ו ד ו ב ע  50.54 ק ר פ  ת ת     
    
ע"קי( "קזב" תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ   45.05.0010
8 רטוקב ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 04 רטוקב )5.31    

    17.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ רטמ   
    
ע"קי( "קזב" תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ   45.05.0020
8 רטוקב ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוקב )5.31    

    19.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ רטמ   
    
ע"קי( "קזב" תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ   45.05.0030
8 רטוקב ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 36 רטוקב )5.31    

    26.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ רטמ   
    
ע"קי( "קזב" תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ   45.05.0040
8 רטוקב ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוקב )5.31    

    32.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ רטמ   
    
ע"קי( "קזב" תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ   45.05.0050
מ"מ 8 רטוקב ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 04 רטוקב )11    

    19.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו רטמ   
    
ע"קי( "קזב" תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ   45.05.0060
מ"מ 8 רטוקב ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוקב )11    

    21.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו רטמ   
    
ע"קי( "קזב" תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ   45.05.0070
מ"מ 8 רטוקב ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 36 רטוקב )11    

    29.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו רטמ   
    
ע"קי( "קזב" תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ   45.05.0080
מ"מ 8 רטוקב ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוקב )11    

    36.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו רטמ   
    
.04 רטוקב תרנצ רוביחל 5.31 ע"קי / 11 ע"קי תרנצל תוילניגרוא תופומ   45.05.0090

    78.00 תמייק תרנצל תורבחתה ךרוצל תמייק תרנצב קר 'חי   
    
דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקת תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תריפח   45.05.0100
.המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו    

    35.00 .מ"ס 06-04 לש בחורב מ"ס 051 קמועב הריפחה רטמ   
    
םיידיב וא םילכב תרושקת תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצח/תריפח   45.05.0110
קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ    

    46.00 .מ"ס 06-04 לש בחורב מ"ס 051קמועב הריפחה .המדא יפדוע רטמ   
    
וא םילכב תרושקת תורונצל וא/ו םילבכל תולעת ףוצרו השק עלסב הביצח   45.05.0120
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב    

    69.00 .מ"ס 06-04 לש בחורב מ"ס 051 קמועב הריפחה .המדא יפדוע קוליסו רטמ   
    
הסכמו הביצח/הריפח ללוכ םילבכ /"קזב" תרבח לש ימורט הרקב את   45.05.0130

 2,010.00 .טלפמוק - מ"ס 031 קמועו מ"ס 08 רטוקב אתה . תקצימ ינקית 'חי   
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12/09/2019
דף מס':     114 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

הסכמו הביצח/הריפח ללוכ "TOH" / "קזב" תרבח לש ימורט הרקב את   45.05.0140
 2,495.00 .טלפמוק - מ"ס 031 קמועו מ"ס 001 רטוקב אתה . תקצימ ינקית 'חי   

    
תודובעה לכ ללוכ 521B גוסמ "P" םגד תמייק "קזב" תחושל הסכמ   45.05.0150

 2,683.00 .םישורדה רזעה ירמחו 'חי   
    

 1,098.00 קזב ינכט טרפמ יפל ףעס ןורא וא טלקמ,הנבמ,אתל השדח תרנצ רוביח 'חי  45.05.0160
    

   306.00 .טלפמוק .קזב טרפמ יפל ןופלט דומעל היילע 'חי  45.05.0170
    

 1,098.00 .הליענ תידי םע "רבנע" תרצות S-052 םגד רטסאילופ ןורא 'חי  45.05.0180
    
תסנכה תוברל אתל דע הרידהמ תמייק כ"לט תכרעמל תורבחתה   45.05.0190
םתלבקל דע םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכו רוביח ,םוטיא ,תרנצה    

   707.00 .םילבכה תרבח לש חקפמה י"ע 'חי   
    
06 םינפ בחור : תודימב תרושקת יתורש רובע הרקת ללוכ ןוטב תחמוג   45.05.0200
ללוכ מ"ס 04 קמוע ,מ"ס 022 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס    

 1,159.00 .ןונכת יפללכה ,ןויז ,סוסיב , הביצח/הריפח 'חי   
    
08 םינפ בחור : תודימב תרושקת יתורש רובע הרקת ללוכ ןוטב תחמוג   45.05.0210
ללוכ מ"ס 04 קמוע ,מ"ס 022 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס    

 1,220.00 .ןונכת יפללכה ,ןויז ,סוסיב , הביצח/הריפח 'חי   
    
בחור : תודימב תרושקת יתורש רובע הרקת ללוכ הלופכ ןוטב תחמוג   45.05.0220
04 קמוע ,מ"ס 022 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 06+06 םינפ    

 2,603.00 .ןונכת יפל לכה ,ןויז,סוסיב , הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 'חי   
    
תרצותמ קזב  לש  ינקית ףעס ןוראל ןיירושמ רטסאילופ יושע )לקוס( סיסב   45.05.0230
םירמוחהו תודובעה לכ  ללוכ מ"ס 061/06/03 תודימב ע"ש וא "רבנע"    

 2,073.00 .קזב תושירד יפל םישורדה 'חי   
    
ןיירושמ רטסאילופמ ,לקוס סיסב לע מ"ס 6.74 בחור "00" לדוגב קזב ןורא   45.05.0240

 1,159.00 .הנכומ החמוגב הנקתהל ע"ש וא "רבנע" תרצות 'חי   
    
ןיירושמ רטסאילופמ ,לקוס סיסב לע מ"ס 06 בחור "0" לדוגב קזב ןורא   45.05.0250

 1,769.00 .הנכומ החמוגב הנקתהל ע"ש וא "רבנע" תרצות 'חי   
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12/09/2019
דף מס':     115 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ     
    
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת     
    
ץוחמ לא תלוספה קוליס םיללוכ םהינימל םיקוריפה יריחמ : הרעה    
תורגא םולשתו הלבוה תוברל רשואמ תלוספ רתא לא תושרה תולובגל    
תויחנה י"פע לכה ,הנימזמה תושרה ינסחמל הרבעה וא/ו ךרוצה תדימב    
חוקיפה    
    
.תפצרקמ לש הדובע ימי רובע םלושי אל ,ףוצריק ר"מ 0001 לעמ : הרעה    
    

    14.00 מ"ס 5 דע יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוליסו קוריפ ר"מ  51.01.0010
    

    19.00 מ"ס 01 דעו מ"ס 5 לעמ יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוליסו קוריפ ר"מ  51.01.0020
    

     7.00 מ"ס 1 דע קמועל טלפסא יחטש סופסח ר"מ  51.01.0030
    

    11.00 מ"ס 5 דע קמועל טלפסא יחטש ףוצרק ר"מ  51.01.0040
    
ןסחמל םתרבעה וא )רורמתה תוברל( טולישו רורמת ידומע קוליסו קוריפ   51.01.0050

    69.00 ןימזמה 'חי   
    

   137.00 םידומע ינש לע םירורמתו םיטלש קוריפ 'חי  51.01.0060
    

   473.00 םידומע ינש לע םירורמתו םיטלש תקתעה 'חי  51.01.0070
    

   630.00 .םיראומ תומוסרפ וא בוחר טלש םע םידומע הקתעהו קוריפ 'חי  51.01.0080
    

   210.00 והשלכ גוסמ דומע לש ןוטב דוסי קוליסו קוריפ 'חי  51.01.0090
    

    63.00 תורוניצמ תוחיטב הקעמ קוליסו קוריפ רטמ  51.01.0100
    
תורובה תמיתס ללוכ דיחי W גוסמ תוחיטב הקעמ לש ריהז קוריפ   51.01.0110

    38.00 ןוסחיאל ותרבעהו רטמ   
    

    84.00 והשלכ גוסמ תוגרדמ קוליסו קוריפ רטמ  51.01.0120
    

   300.00 ויתודוסיו וידומע לע לגר יכלוהל רעש קוליסו קוריפ 'חי  51.01.0130
    
ומוקמב ותנקתהו ויתודוסיו וידומע לע לגר יכלוהל רעש לש ריהז קוריפ   51.01.0140

   683.00 שדחה 'חי   
    

   399.00 ויתודוסיו וידומע לע בכרל רעש קוליסו קוריפ 'חי  51.01.0150
    

 1,155.00 שדחה ומוקמב ותנקתהו ויתודוסיו וידומע לע בכרל רעש לש ריהז קוריפ 'חי  51.01.0160
    
הסינכב ןנכותמ סלפמל אוהש רמוח לכמ הינח חטשמ ינפ הבוג תמאתה   51.01.0170

   709.00 םיתבה תורצחל הכרדמ/שיבכמ 'חי   
    
ןנכותמ סלפמל אוהש רמוח לכמ לגר יכלוהל םיליבש הבוג תמאתה   51.01.0180

   357.00 םיתבה תורצחל הכרדמ/שיבכמ הסינכב 'חי   
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12/09/2019
דף מס':     116 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,תשר תורדג תמאתה ללוכ )הכמנה וא ההבגה( םינותפשא הבוג תמאתה   51.01.0190
   819.00 תודוסי תוברל 'דכו לזרב 'חי   

    
   336.00 םיננכותמ הכרדמ / שיבכ סלפמל והשלכ גוסמ החוש תמאתה 'חי  51.01.0200

    
   336.00 הרקתה תמאתה רובע ל"נל תפסות 'חי  51.01.0210

    
 1,103.00 םיננכותמ הכרדמ / שיבכ סלפמל יטרדנטס "קזב" את תמאתה 'חי  51.01.0220

    
   630.00 םיננכותמ הכרדמ / שיבכ סלפמל יטרדנטס "TOH" את תמאתה 'חי  51.01.0230

    
   331.00 ןנכותמ שיבכ סלפמל )תחא תשר( הטילק את תמאתה 'חי  51.01.0240

    
   189.00 סלפמ תמאתהל תפסונ תשר לכ רובע ל"נל תפסות 'חי  51.01.0250

    
    17.00 חטשה תריפח תודובע תרגסמב והשלכ גוסמ ףוציר קוליסו קוריפ ר"מ  51.01.0260

    
תודובע תרגסמב ןוטב תרוגח וא גוס לכמ םוחיתו הפש ןבא קוליסו קוריפ   51.01.0270

    15.00 חטשה תריפח רטמ   
    

   116.00 מ"ס 51 דע יבועב ןייוזמ ןוטב חטשמ קוליסו קוריפ ק"מ  51.01.0280
    
רובע מ"ס 51  דע יבועב ןייוזמ ןוטב חטשמ קוליסו קוריפל ריחמ תפסות   51.01.0290

   226.00 ןוטבה רוסינ רטמ   
    

    32.00 הינחל וא רצחל הסינכב טלפסא וא ןוטבמ שלושמ קוליסו קוריפ רטמ  51.01.0300
    

    32.00 תובלתשמ םינבאמ וא טלפסאמ הטאה יספ קוליסו קוריפ ר"מ  51.01.0310
    

    90.00 תלוספה קוליסו םיעלסה ןוימ, העלסמ קוריפ ר"מ  51.01.0320
    

   226.00 והשלכ יבועבו גוסמ ןבא ריק קוליסו קוריפ ק"מ  51.01.0330
    

   483.00 והשלכ יבועבו גוסמ ןייוזמ ןוטבמ ריק קוליסו קוריפ ק"מ  51.01.0340
    

    63.00 דוסיה תוברל והשלכ גוסמ ןבא רדג קוליסו קוריפ ר"מ  51.01.0350
    

    24.00 תושרה ינסחמל הרבעה וא והשלכ גוסמ תשר רדג קוליסו קוריפ ר"מ  51.01.0360
    

    95.00 תושרה ינסחמל הרבעה וא והשלכ גוסמ תכתמ רדג קוליסו קוריפ רטמ  51.01.0370
    
ותרבעהו )"הידמ רטסופ" תמגודכ( סובוטוא תנחת הנבמ לש ריהז קוריפ   51.01.0380
למשחה תנזה קותינ ללוכו תודוסיה קוליסו קוריפ תוברל ,תושרה ינסחמל    

 3,780.00 ךמסומ יאלמשח י"ע הנחתל 'חי   
    

   441.00 וקודיהו רזוח יולימ ללוכ והשלכ רטוקב םימ ריבעמ קוליסו קוריפ רטמ  51.01.0390
    

 1,680.00 'פמוק תלוספה קוליסו םימ יריבעמ לש ןייוזמ ןוטבמ האיציו הסינכ ינקתמ תסירה 51.01.0400
    

   373.00 תלוספה קוליסו םימייק םינטלוק יוקינ 'חי  51.01.0410
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../117 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
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12/09/2019
דף מס':     117 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    21.00 תלוספה קוליסו זוקינ תלעת תרדסהו יוקינ רטמ  51.01.0420
    

   384.00 גוס לכמ תרוקב תוחוש יוקינ 'חי  51.01.0430
    
לוחב רובה יולימ תוברל והשלכ גוסמ ןוטבמ הרקב את קוליסו קוריפ   51.01.0440

   622.00 קדוהמ 'חי   
    
יוליגל הריפחה תוברל םינוש םיקמועו םירטקב זוקינ רוניצ קוליסו קוריפ   51.01.0450

   126.00 רוניצה רטמ   
    

   399.00 קדוהמ לוחב רובה יולמ תוברל תחא תשר םע ןטלוק קוליסו קוריפ 'חי  51.01.0460
    

   622.00 קדוהמ לוחב רובה יולימ תוברל תותשר 2 םע ןטלוק קוליסו קוריפ 'חי  51.01.0470
    

   857.00 קדוהמ לוחב רובה יולימ תוברל תותשר 3 םע ןטלוק קוליסו קוריפ 'חי  51.01.0480
    

 1,094.00 קדוהמ לוחב רובה יולימ תוברל תותשר 4 םע ןטלוק קוליסו קוריפ 'חי  51.01.0490
    

    13.00 חקפמה הרויש םוקמל רמוחה יוניפו מ"ס 01 דע יבועב טלפסא הצק רוסינ רטמ  51.01.0500
    

     4.00 םיבשע לטוק סוסירב הרבדה ר"מ  51.01.0510
    

     5.00 דבלב יולימ יחטשב היחמצ תדרוהו תלוספ יוקינ ,ףושיח ר"מ  51.01.0520
    

   189.00 6" דע רטוקב םיצע ימדג קוליסו תריקע 'חי  51.01.0530
    

   273.00 6" לעמ רטוקב םיצע ימדג קוליסו תריקע 'חי  51.01.0540
    
תולובגל ץוחמ השרומ הכיפש רתא לא )םירחא לש( תלוספ תומירע קוליס   51.01.0550
תגצה דגנכ םולשתה( םהינימל תורגאו הלבוה תוברל תושרה    

   132.00 )תואתכמסא ק"מ   
    

    20.00 והשלכ גוסמ "לותח יניע" ןומיס ירותפכ קוליסו קוריפ 'חי  51.01.0560
    
תייחדל "הריורט" תמגודכ ר"מל 'רג 002-004 הגורא אל תינכטואיג העירי   51.01.0570
תרזעב תקבדומו תויטלפסא תובכש ןיב תמשוימ םיקדס תופקתשה    
לכ ללוכ )ע"ש וא "תויגולונכט רימדא" י"ע תקוושמ( תינמוטיב היסלומא    

    26.00 חקפמה תוארוהו ןרציה טרפמ יפל הדובעה עוציבל שרדנה ר"מ   
    
היושע הגורא אל העירי וכותבו רטסאילופמ יושע גורא דירגואיג העירי   51.01.0580
םיקדס תופקתשה תייחדו ןוירשל "C TILETAH" תמגודכ ןליפורפילופ    
תינמוטיב היסלומא תרזעב תקבדומו תויטלפסא תובכש ןיב תמשוימ    
הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ )ע"ש וא "תויגולונכט רימדא" י"ע תקוושמ(    

    48.00 חקפמה תוארוהו ןרציה טרפמ יפל ר"מ   
    
,קמוע לכבו גוס לכמ םימייק תורנצ / םילבכ יוליגל תינדי שושיג תריפח   51.01.0590
תינכת תנכה ללוכ ריחמה .ותומדקל בצמה תרזחהו םייוסיכ ,םנומיס    

    95.00 ולגתנש תויתשתה לש הדידמ רטמ   
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12/09/2019
דף מס':     118 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת     
    

    27.00 תודבועמ תוחותפ תולעתל הביצח ואו הריפח ק"מ  51.02.0010
    
02 רפע תודובע רמג ,)ךרד תרוצ( תוכרדמו םישיבכל תיתש לש רושיי   51.02.0020

     5.00 קודיה אלל )-,+( מ"ס ר"מ   
    

     5.00 רקובמ םיחטש קודיה ר"מ  51.02.0030
    

     6.00 תמייק )מ"וגא ,עצמ( תיתשת ינפ קודיהו הבטרה,חוחית ר"מ  51.02.0040
    

     6.00 רקובמ יולימ קודיה ק"מ  51.02.0050
    

     7.00 םילבגומ םיחטשב רקובמ יולימ קודיה ק"מ  51.02.0060
    
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  30.15 ק ר פ  ת ת     
    
.רשיניפ לש הדובע ימי רובע םלושי אל ,הלילס ר"מ 0052 לעמ : הרעה    
    

   336.00 ןונכתה יפל תובכשב והשלכ יבועב )"טיבמא"( תיטלפסא תיתשת ןוט  51.03.0010
    
תבכשב דובירל הנכהכ ףוצריקל םידעוימ אלש םימייק םישיבכ יוקינו טואיט   51.03.0020

     4.00 טלפסא ר"מ   
    

     4.00 ר"מ/ג"ק 52.0 רועישב )החאמ יופצ( ןמוטיב סוסיר ר"מ  51.03.0030
    

     4.00 ר"מ/ג"ק 05.0 רועישב )םיפצרוקמ םיחטשל( ןמוטיב סוסיר ר"מ  51.03.0040
    

     5.00 ר"מ/ג"ק 1 רועישב )דוסי יופצ( ןמוטיב סוסיר ר"מ  51.03.0050
    

    63.00 8/3" טגרגא לדוג , מ"ס 5 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש ר"מ  51.03.0060
    

    42.00 4/3" טגרגא לדוג , מ"ס 4 יבועב תאשונ טלפסא ןוטב תבכש ר"מ  51.03.0070
    

    55.00 4/3" טגרגא לדוג , מ"ס 5 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש ר"מ  51.03.0080
    

    55.00 1" טגרגא לדוג , מ"ס 5 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש ר"מ  51.03.0090
    

    63.00 1" טגרגא לדוג , מ"ס 6 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש ר"מ  51.03.0100
    
תאשונ הבכש תובכש יתשב עצובמ מ"ס 8 יבועב טרופס שרגמל טלפסא    51.03.0110
מ"ס 3 יבועב 8/3" טלפסא תבכש הילעמו מ"ס 5 יבועב 4/3"  הנותחת    

   105.00 .קודיהו רוזיפ תוברל ר"מ   
    
עוטק וא ליגר גורדב תלזב טגרגאב שומיש רובע טלפסאה ריחמל תפסות   51.03.0120

    21.00 מ"ס 4 יבועב הבכשל גורד ר"מ   
    
עוטק וא ליגר גורדב תלזב טגרגאב שומיש רובע טלפסאה ריחמל תפסות   51.03.0130

    24.00 מ"ס 5 יבועב הבכשל גורד ר"מ   
    

    61.00 2/1" טגרגא לדוג , מ"ס 4 יבועב תוכרדמל טלפסא ןוטב תבכש ר"מ  51.03.0140
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12/09/2019
דף מס':     119 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   436.00 8/3" טגרגא לדוג הנתשמ יבועב טלפסא ןוטב ןוט  51.03.0150
    

   415.00 4/3" טגרגא לדוג הנתשמ יבועב טלפסא ןוטב ןוט  51.03.0160
    

   431.00 1" טגרגא לדוג הנתשמ יבועב טלפסא ןוטב ןוט  51.03.0170
    

   546.00 גורד עוטק וא ליגר גורדב תלזב טגרגא םע הנתשמ יבועב טלפסא ןוטב ןוט  51.03.0180
    
הרבחה טרפמ / דחוימה טרפמב רומאכ )"טקש"( נ"את טלפסא ןוטב   51.03.0190

   651.00 לארשיב םיכרדל תימואלה ןוט   
    
טרפמב רומאכ תלזב טגרגא ליכמה )"AMS"( א"מאת טלפסא ןוטב   51.03.0200

   630.00 לארשיב םיכרדל תימואלה הרבחה טרפמ / דחוימה ןוט   
    
לדוג , צ"עמ טרפמ / דחוימה טרפמב רומאכ )"S"( מ"את טלפסא ןוטב   51.03.0210

   410.00 4/3" טגרגא ןוט   
    
תודובע לכ ללוכ תורובו םישיבכ תויצח לש ינמז ןוקיתל רק טלפסא ןוטב   51.03.0220

   168.00 תושורדה הנכהה ר"מ   
    

    26.00 שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ רטמ  51.03.0230
    
תוברל מ"ס 21 דע הנתשמ יבועב קד טלפסאמ 'מ 4 בחורב הטאה יספ   51.03.0240
י"פע לכה .םידדצה ינשמ טלפסא רוסינו העיבצ ,'מ 5.0 לכ "לותח יניע"    

   231.00 .הרובחתה דרשמ תויחנה ר"מ   
    
דע ההבגה ללוכ מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאמ 'מ 4 בחורב הטאה יספ   51.03.0250
'מ 5.0 לכ "לותח יניע" ללוכ.םידדצה 2-מ טלפסא רוסינ תוברל מ"ס 21    

   305.00 הרובחתה דרשמ תויחנה י"פע לכה , העיבצו ר"מ   
    

    45.00 יללכה/דחוימה טרפמב רומאכ טלפסא תעסמב םירצ םיקדס םוטיא רטמ  51.03.0260
    

    63.00 יללכה/דחוימה טרפמב רומאכ טלפסא תעסמב םיינוניב םיקדס םוטיא רטמ  51.03.0270
    

    81.00 יללכה/דחוימה טרפמב רומאכ טלפסא תעסמב םיבחר םיקדס םוטיא רטמ  51.03.0280
    
ם י מ  י ר י ב ע מ ו  ז ו ק י נ  ,ל ו ע ת  40.15 ק ר פ  ת ת     
    
םיאתל סחייתמ ריחמה )א(             :הטילקו הרקב יאת יפיעסל תורעה    
לכל ריחמה )ב( . חקפמה /ןימזמה תעיבק יפל רתאב םיקוצי וא םיימורט    
.004D ןיממ ב-ב הסכמו הדבכ הרקת ללוכ םיאתה יגוס    
    
,הביצח וא/ו הריפח ללוכ הדיחיה ריחמ .א :זוקינ תורונצ יפיעסל תורעה    
חקפמ/ןנכתמה תייחנה יפ לע ירלונרג רמוחב הריפחה תיעקרק ןופיד    
לעמ ףסונ קמוע רטמ 5.0 לכ רובע %5 תפסות .ב        .רוניצה תחנהו    
הביצח רובע %01 תפסות .ג                                            .'מ 5.3    
.ףוצרו השק עלסב    
    

   746.00 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 05 רטוקב ,3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ רטמ  51.04.0010
    

   998.00 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 06 רטוקב ,3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ רטמ  51.04.0020
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דף מס':     120 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

 1,470.00 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 08 רטוקב ,3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ רטמ  51.04.0030
    

 2,048.00 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 001 רטוקב ,3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ רטמ  51.04.0040
    

   777.00 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב ,3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ רטמ  51.04.0050
    

 1,040.00 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב ,3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ רטמ  51.04.0060
    

 1,523.00 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב ,3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ רטמ  51.04.0070
    

 2,100.00 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב ,3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ רטמ  51.04.0080
    

   893.00 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב ,3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ רטמ  51.04.0090
    

 1,103.00 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב ,3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ רטמ  51.04.0100
    

 1,628.00 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב ,3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ רטמ  51.04.0110
    

 2,310.00 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב ,3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ רטמ  51.04.0120
    

   945.00 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב ,3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ רטמ  51.04.0130
    

 1,155.00 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב ,3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ רטמ  51.04.0140
    

 1,680.00 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב ,3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ רטמ  51.04.0150
    

 2,415.00 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב ,3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ רטמ  51.04.0160
    

   630.00 .רטמ 0.2 דע קמועב מ"ס 04 רטוקב ,5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ רטמ  51.04.0170
    

   872.00 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 05 רטוקב ,5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ רטמ  51.04.0180
    

 1,113.00 .רטמ 0.2 דע קמועב מ"ס 06 רטוקב ,5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ רטמ  51.04.0190
    

 1,838.00 .רטמ 0.2 דע קמועב מ"ס 08 רטוקב ,5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ רטמ  51.04.0200
    

 2,625.00 .רטמ 0.2 דע קמועב מ"ס 001 רטוקב ,5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ רטמ  51.04.0210
    
םע םימוטא תורוניצ רובע מ"ס 04 רטוקב זוקינ תורוניצ ריחמל תפסות   51.04.0220

   100.00 ןמפלוו לש "טירקונגמ" וא ןייטשרקא לש "לייטורדיה" תמגודכ הנבומ םטא רטמ   
    
םע םימוטא תורוניצ רובע מ"ס 05 רטוקב זוקינ תורוניצ ריחמל תפסות   51.04.0230

   126.00 ןמפלוו לש "טירקונגמ" וא ןייטשרקא לש "לייטורדיה" תמגודכ הנבומ םטא רטמ   
    
םע םימוטא תורוניצ רובע מ"ס 06 רטוקב זוקינ תורוניצ ריחמל תפסות   51.04.0240

   163.00 ןמפלוו לש "טירקונגמ" וא ןייטשרקא לש "לייטורדיה" תמגודכ הנבומ םטא רטמ   
    
םע םימוטא תורוניצ רובע מ"ס 08 רטוקב זוקינ תורוניצ ריחמל תפסות   51.04.0250

   200.00 ןייטשרקא לש "לייטורדיה" תמגודכ הנבומ םטא רטמ   
    
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../121 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':     121 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םע םימוטא תורוניצ רובע מ"ס 001 רטוקב זוקינ תורוניצ ריחמל תפסות   51.04.0260
   289.00 ןמפלוו לש "טירקונגמ" וא ןייטשרקא לש "לייטורדיה" תמגודכ הנבומ םטא רטמ   

    
   830.00 .םייק הטילק / הרקב אתל מ"ס 05 דע רטוקב זוקינ וק רוביח 'חי  51.04.0270

    
 1,155.00 .םייק הרקב אתל מ"ס 08 דע 06 רטוקב זוקינ וק רוביח 'חי  51.04.0280

    
 1,365.00 .םייק הרקב אתל מ"ס 051 דע 001 רטוקב זוקינ וק רוביח 'חי  51.04.0290

    
   252.00 ההז רטוקב םייק וקל מ"ס 05 דע רטוקב זוקינ וק רוביח 'חי  51.04.0300

    
   315.00 ההז רטוקב םייק וקל מ"ס 08 דע 06 רטוקב זוקינ וק רוביח 'חי  51.04.0310

    
   499.00 ההז רטוקב םייק וקל מ"ס 051 דע 001 רטוקב זוקינ וק רוביח 'חי  51.04.0320

    
קמוע לכבו והשלכ רטוקב זוקינ רוניצל 03-ב ןייוזמ ןוטבמ הנגה / הפיטע   51.04.0330

 1,260.00 חקפמה תייחנה וא ןנכתמ טרפ י"פע הריפח תוברל ק"מ   
    

   116.00 זוקינ וק תחנה רחאל םנוקיתו ףוצירמ וא טלפסאמ הכרדמ / שיבכ תחיתפ ר"מ  51.04.0340
    
,זוקינ תלעת לע הנקתהל ע"ש וא "ןדרי" םגד  מ"ס 07X03 זוקינ הכבש   51.04.0350

 1,628.00 .תחא תשרל ריחמה . תרגסמ תוברל 'חי   
    
,ע"ש וא ןמפלוו לש "ןיירדונגמ" גוסמ ,ינוניב/לק סמועל ןוטבמ זוקינ תלעת   51.04.0360
רוביחל הדלפ תבשות הלעתל .מ"ס 81 םינפ קמועבו מ"ס 51 םינפ בחורב    

   620.00 .מ"ס 001 הדיחי לכ ךרוא .םיגרבב זוקינה תכבש 'חי   
    

   641.00 *************************************** 'חי  51.04.0370
    
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 002 דע קמועב מ"ס 001/001 תודימב הרקב את   51.04.0380

 6,458.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
    
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 002 דע קמועב מ"ס 001/001 תודימב הרקב את   51.04.0390

 6,458.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
    
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 052 דע קמועב מ"ס 001/001 תודימב הרקב את   51.04.0400

 7,455.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
    
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 003 דע קמועב מ"ס 001/001 תודימב הרקב את   51.04.0410

 8,190.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
    
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 053 דע קמועב מ"ס 001/001 תודימב הרקב את   51.04.0420

 9,135.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
    
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 052 דע קמועב מ"ס 021/001 תודימב הרקב את   51.04.0430

 7,507.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
    
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 003 דע קמועב מ"ס 021/001 תודימב הרקב את   51.04.0440

 8,232.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
    
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../122 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':     122 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 053 דע קמועב מ"ס 021/001 תודימב הרקב את   51.04.0450
 9,202.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   

    
.ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו מ"ס 041/001 תודימב הרקב את   51.04.0460

 7,830.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
    
.ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 052 דע קמועבו מ"ס 041/001 תודימב הרקב את   51.04.0470

 8,718.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
    
.ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 003 דע קמועבו מ"ס 041/001 תודימב הרקב את   51.04.0480

 9,686.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
    
.ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 053 דע קמועבו מ"ס 041/001 תודימב הרקב את   51.04.0490

10,815.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
    
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 002 דע קמועב מ"ס 041/021 תודימב הרקב את   51.04.0500

 9,444.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
    
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 052 דע קמועב מ"ס 041/021 תודימב הרקב את   51.04.0510

10,412.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
    
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 003 דע קמועב מ"ס 041/021 תודימב הרקב את   51.04.0520

11,381.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
    
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 053 דע קמועב מ"ס 041/021 תודימב הרקב את   51.04.0530

12,262.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
    
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 052 דע קמועב מ"ס 051/051 תודימב הרקב את   51.04.0540

12,691.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
    
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 003 דע קמועב מ"ס 051/051 תודימב הרקב את   51.04.0550

15,329.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
    
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 053 דע קמועב מ"ס 051/051 תודימב הרקב את   51.04.0560

16,887.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
    
רוניצל םיאתמ זוקינ אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ )קי'צנב( דוביע עוציב   51.04.0570

   522.00 הקוע ןוטיב ללוכ מ"ס 05 דע רטוקב 'חי   
    
רוניצל םיאתמ זוקינ אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ )קי'צנב( דוביע עוציב   51.04.0580

   604.00 הקוע ןוטיב ללוכ מ"ס 06 רטוקב 'חי   
    
רוניצל םיאתמ זוקינ אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ )קי'צנב( דוביע עוציב   51.04.0590

   684.00 הקוע ןוטיב ללוכ מ"ס 08 רטוקב 'חי   
    
רוניצל םיאתמ זוקינ אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ  )קי'צנב( דוביע עוציב   51.04.0600

   833.00 הקוע ןוטיב ללוכ מ"ס 001 רטוקב 'חי   
    
אתב הנבומ מ"ס 04 רטוקב ימוג םטא רובע הרקב יאת ריחמל תפסות   51.04.0610
הוש וא ןמפלוו לש "ליס רוטנוק"  וא  ןייטשרקא לש F-051 תמגודכ הרקבה    

   622.00 רשואמ ךרע 'חי   
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../123 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':     123 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

אתב הנבומ מ"ס 05 רטוקב ימוג םטא רובע הרקב יאת ריחמל תפסות   51.04.0620
הוש וא ןמפלוו לש "ליס רוטנוק"  וא  ןייטשרקא לש F-051 תמגודכ הרקבה    

   771.00 רשואמ ךרע 'חי   
    
אתב הנבומ מ"ס 06 רטוקב ימוג םטא רובע הרקב יאת ריחמל תפסות   51.04.0630
הוש וא ןמפלוו לש "ליס רוטנוק"  וא  ןייטשרקא לש F-051 תמגודכ הרקבה    

   932.00 רשואמ ךרע 'חי   
    
אתב הנבומ מ"ס 08 רטוקב ימוג םטא רובע הרקב יאת ריחמל תפסות   51.04.0640
הוש וא ןמפלוו לש "ליס רוטנוק"  וא  ןייטשרקא לש F-051 תמגודכ הרקבה    

 1,150.00 רשואמ ךרע 'חי   
    
אתב הנבומ מ"ס 001 רטוקב ימוג םטא רובע הרקב יאת ריחמל תפסות   51.04.0650
הוש וא ןמפלוו לש "ליס רוטנוק"  וא  ןייטשרקא לש F-051 תמגודכ הרקבה    

 1,428.00 רשואמ ךרע 'חי   
    

 1,367.00 םייק זוקינ וק לע ותמקה רובע הרקב את ריחמל תפסות 'חי  51.04.0660
    
004D ןיממ מ"ס 06 רטוקב תשר הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות   51.04.0670

   311.00 004D ןיממ .ב.ב הסכמ םוקמב 'חי   
    
רטוקב 004D ןיממ לזרב תקצימ הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות   51.04.0680

   497.00 004D ןיממ ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע עבורמ וא מ"ס 06 'חי   
    

   994.00 .דיתעב והשלכ רטוקב זוקינ וק רוביחל הרקב אתב הנכה 'חי  51.04.0690
    
תקצימ הסכמו תעבט תוברל םייק אתב מ"ס 06 רטוקב הסכמ תפלחה   51.04.0700

 1,367.00 004D ןיממ לזרב 'חי   
    

   311.00 'פמוק תמייק החושב תולטובמ תואיציו תוסינכ תמיתס 51.04.0710
    
מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק לכל מ"ס 08/54 תודימב תותשר 2 הטילק את   51.04.0720

 5,738.00 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש ןבאו הכבש ללוכ 'חי   
    
מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק לכל מ"ס 08/54 תודימב תותשר 3 הטילק את   51.04.0730

 7,947.00 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש ןבאו הכבש ללוכ 'חי   
    
מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק לכל מ"ס 08/54 תודימב תותשר 4 הטילק את   51.04.0740

10,182.00 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש ןבאו הכבש ללוכ 'חי   
    
תקצימ הפש ןבא עוציב יא רובע )םינטלוק( הטילקה יאתמ ריחמ תתחפה   51.04.0750

תחא תשרל ריחמה .לזרב 'חי            
    

   398.00 תחא תשרל ריחמה .לזרב תקצימ העונת יאל הפש ןבא 'חי  51.04.0760
    
. 004D ןיממ תרגסמו הכבש רובע )ןטלוק( הטילק אתל ריחמ תפסות   51.04.0770

   249.00 תחא תשרל ריחמה 'חי   
    

   311.00 םייק אתל ורוביח רובע )ןטלוק( הטילק אתל ריחמ תפסות 'חי  51.04.0780
    
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../124 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':     124 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

הטילקו מ"ס 021/001 תודימב הרקב את ללוכה בלושמ הסיפת את   51.04.0790
, 004D ןיממ ב-ב הסכמ תוברל רטמ 2 דע קמועבו מ"ס 08/54 תודימב    

10,574.00 C052 ןיממ לזרב תקצימ הפש ןבאו הכבש תשר 'חי   
    
דע קמועבו מ"ס 001X001 תוימינפ תודימב 02-ב ןיוזמ ןוטבמ חטש ןטלוק   51.04.0800

 9,624.00 הדירי יבלשו אתה לש ןוילעה קלחב תנבלוגמ הדלפ תשר תוברל 'מ 0.2 'חי   
    
קורפ ללוכ הפש ןבאל וא ןטלוק אתל לזרב תקיצימ הפש ינבא תפלחה   51.04.0810

   560.00 תלוספה קוליסו םייקה 'חי   
    
תורווכ"( את-ואיג תועצמאב ,רפע יעופישו זוקינ תולעת תונפד בוציי   51.04.0820
,מ''ס 01 הבוגב םיררוחמו םיספסוחמ תונפד םע ")lleC oeG "- תויטסלפ    

   121.00 02-ב גוסמ ןוטב יולימ תוברל ,ר"מל םיאת 04 ר"מ   
    
תורווכ"( את-ואיג תועצמאב ,רפע עופישו זוקינ תולעת תונפד בוציי   51.04.0830
,מ''ס 51 הבוגב םיררוחמו םיספסוחמ תונפד םע ")lleC oeG "- תויטסלפ    

   132.00 /02-ב גוסמ ןוטב יולימ תוברל ,ר"מל םיאת 04 ר"מ   
    
, תיתש קודיה תוברל 'דכו םימ יריבעמ, זוקינ תולעתל)"פרפיר"( ןבא ףוציר   51.04.0840

   273.00 .תיארפ ןבאו טיט ,ןוטב , עצמ תבכש ר"מ   
    
, תיתש קודיה תוברל 'דכו םימ יריבעמ, זוקינ תולעתל)"פרפיר"( ןבא ףוציר   51.04.0850

   357.00 .לחנ יקולחו ןוטב , עצמ תבכש ר"מ   
    
זוקינל ןבא ףוציר ביבס מ"ס 05/02 תודימב 03-ב ןייוזמ ןוטבמ הרוגח   51.04.0860

   204.00 )פר-פיר( רטמ   
    

    52.00 מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב ר"מ  51.04.0870
    
03-ב ןייוזמ ןוטבמ םימ יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ ,לועיתל םילבומ   51.04.0880

 2,146.00 יוסכו םוטיא , תוניפ םוטיק , הזר ןוטב , הריפח תוברל ק"מ   
    

    33.00 זוקינ / בויב/ םימ תרנצל ןוטב תבשות לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא ,רוציי 'חי  51.04.0890
    
טרפמה תושירדל םאתומ גרודמו יקנ ררבנ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ   51.04.0900
תילאמיסכמ תופיפצל דע הבטרהבו קודיהב תובכשב תולעת יולימל יללכה    
דופירל רבעמ( יללכ/דחוימה טרפמל םאתהב רופחה רפעה קוליס תוברל    

    74.00 חקפמהמ בתכב הארוה יפל קר ,)שיבכה עצמ תיתחתל דעו רוניצה יוסיכו ק"מ   
    
51.04.0910 לש  תופיפצל  דע הבטרהבו קודיהב תובכשב תולעת יולימל תונויד לוח  
רבעמ( יללכ/דחוימה טרפמל םאתהב רופחה רפעה קוליס תוברל  89%    

   111.00 )שיבכה תיתחת עצמל רבעמו רוניצה יוסיכו דופירל ק"מ   
    
לש תופיפצל דע הבטרהבו קודיהב תובכשב תולעת יולימל 'א גוס עצמ   51.04.0920
רבעמ( יללכ/דחוימה טרפמל םאתהב רופחה רפעה קוליס תוברל 89%    

   139.00 )שיבכה תיתחת עצמל רבעמו  רוניצה יוסיכו דופירל ק"מ   
    
טלפסא תיתחת דעו רוניצה תפיטע לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב   51.04.0930

   410.00 רופחה רמוחה קוליסו יוניפ תוברל שיבכ / הכרדמ ק"מ   
    

    26.00 מ"ס 08 דע רטוקב זוקינ יוק תפיטשו יוקינ רטמ  51.04.0940
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    51.00 מ"ס 08 לעמ רטוקב זוקינ יוק תפיטשו יוקינ רטמ  51.04.0950
    

   373.00 תלוספה קוליסו לדוג לכב זוקינ יאת תפיטשו יוקנ 'חי  51.04.0960
    
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 002 דע קמועב מ"ס 021/001 תודימב הרקב את   51.04.0970

 6,619.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
    
ך ר ד  י ר ז י ב א ו  ה ע י ב צ  ,ם י ר ו ר מ ת  50.15 ק ר פ  ת ת     
    
הנשל תוירחא םיללוכ עבצ תודובע יריחמ : הרעה    
    

   238.00 ינוריע גוסמ ךרד ירורמתל דומע 'חי  51.05.0010
    

   156.00 דומע אלל ינוריע גוסמ ךרד ירורמת 'חי  51.05.0020
    
תודימב השירד יפל בותיכ םע םירהוז םיעבצב הנווכה/רורמתל טלש   51.05.0030

   849.00 םידומעו תרגסמ תוברל 'מ 0.1X0.1 'חי   
    
תודימב השירד יפל בותיכ םע םירהוז םיעבצב הנווכה/רורמתל טלש   51.05.0040

 1,370.00 םידומעו תרגסמ תוברל 'מ 5.1X5.1 'חי   
    
השירד יפל םירורמתו בותיכ םע םירהוז םיעבצב הנווכה/רורמתל טלש   51.05.0050

   457.00 )דרפנב םידדמנ םידומע( תרגסמ תוברל תונוש תודימב ר"מ   
    

   522.00 'פמוק תונוש תודימב טלשל םידומע גוז 51.05.0060
    
תודימב 01-ו ,9-ו ,2-ו תמגודכ םירהוז םיעבצב הנווכה/רורמתל טלש   51.05.0070

   654.00 םידומע 2 לע בכרומ 'מ 4.0X5.1 'חי   
    
תודימב 01-ו ,4-ו ,2-ו תמגודכ םירהוז םיעבצב הנווכה/רורמתל טלש   51.05.0080

   356.00 דומע לע בכרומ 'מ 2.0X8.0 'חי   
    
לע בכרומ 5.3" דע רטוקב ןיגוריסל בוהצ רוחש םיעבצב יס.יו.יפ לוורש   51.05.0090

    60.00 רורמתה דומע 'חי   
    
גוסמ רוא ריזחמ יופיצ רובע ינוריע גוסמ ךרד רורמת ריחמל תפסות   51.05.0100

    67.00 ע"ש וא M3 תרצות ,)YTISNETNI HGIH )IH 'חי   
    

     8.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 03 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ רטמ  51.05.0110
    

     6.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 02 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ רטמ  51.05.0120
    

     6.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 51 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ רטמ  51.05.0130
    

     5.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 21 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ רטמ  51.05.0140
    

     5.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ רטמ  51.05.0150
    
םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 52 דע מ"ס 02-מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ   51.05.0160

    25.00 אלמ ר"מ   
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    25.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ ר"מ  51.05.0170
    

    37.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,דדוב ץח תעיבצ 'חי  51.05.0180
    

    54.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,לופכ ץח תעיבצ 'חי  51.05.0190
    

    78.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,שלושמ ץח תעיבצ 'חי  51.05.0200
    

    72.00 לגר יכלוה / הכנ / םיינפוא למס תעיבצ 'חי  51.05.0210
    

     8.00 הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.05.0220
    

     8.00 רוחש עבצב מ"ס 51 דע בחורב םייק ןומיס תקיחמ רטמ  51.05.0230
    

    13.00 )מ"מ 3( ףוצריק תרזעב מ"ס 51 דע בחורב םייק ןומיס תקיחמ רטמ  51.05.0240
    

    34.00 עבצ יחטש תקיחמ ר"מ  51.05.0250
    

     6.00 ר"מב םידדמנה םיפיעסל תיכוכז ירודכ רובע העיבצ ריחמל תפסות ר"מ  51.05.0260
    

     3.00 א"מב םידדמנה םיפיעסל תיכוכז ירודכ רובע העיבצ ריחמל תפסות רטמ  51.05.0270
    
ןקתומ בוהצ וא ןבל עבצב תכתממ ידדצ דח )"לותח יניע"( רוא ריזחמ ןמס   51.05.0280

    32.00 הציענב 'חי   
    
ןקתומ בוהצ וא ןבל עבצב תכתממ ידדצ וד )"לותח יניע"( רוא ריזחמ ןמס   51.05.0290

    35.00 הציענב 'חי   
    

    37.00 בותינו ןומיסל רוא ריזחמ דחוימ הקבדה טרס רטמ  51.05.0300
    
תורונ 2 ללוכ מ"ס 08X08 וא מ"ס 07X07 םילדגב ראומ 7-ג רורמת   51.05.0310
, היצחה רבעמ תרואתל טוו 052 ג"לנו תימינפ הרואתל טוו 02 טנסרולפ    
דוסי תוברל 'מ 3.5 הבוגב דומעו 'מ 5.2 ךרואב טוש עורז לע ןקתומ    

 6,780.00 מ"ס 09X07X07 תודימב 'חי   
    

   783.00 'מ 5.3 ךרואב עורז רובע 7-ג רורמתל ריחמ תפסות 'חי  51.05.0320
    
י"ע רשואמ ,4W ליעפ בחור םע 2N המרל הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ   51.05.0330
ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ - ןיבה הדעוה    

   249.00 . ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלא תוברל תוחיטבה ירזיבא לכ רטמ   
    
י"ע רשואמ ,5W ליעפ בחור םע 2N המרל הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ   51.05.0340
ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ - ןיבה הדעוה    

   226.00 . ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלא תוברל תוחיטבה ירזיבא לכ רטמ   
    
י"ע רשואמ ,3W ליעפ בחור םע 1H המרל הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ   51.05.0350
ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ - ןיבה הדעוה    

   435.00 . ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלא תוברל תוחיטבה ירזיבא לכ רטמ   
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י"ע רשואמ ,4W ליעפ בחור םע 1H המרל הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ   51.05.0360
ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ - ןיבה הדעוה    

   385.00 . ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלא תוברל תוחיטבה ירזיבא לכ רטמ   
    
י"ע רשואמ ,5W ליעפ בחור םע 1H המרל הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ   51.05.0370
ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ - ןיבה הדעוה    

   334.00 . ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלא תוברל תוחיטבה ירזיבא לכ רטמ   
    
י"ע רשואמ ,6W ליעפ בחור םע 1H המרל הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ   51.05.0380
ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ - ןיבה הדעוה    

   283.00 . ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלא תוברל תוחיטבה ירזיבא לכ רטמ   
    
י"ע רשואמ ,3W ליעפ בחור םע 2H המרל הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ   51.05.0390
ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ - ןיבה הדעוה    

 1,017.00 . ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלא תוברל תוחיטבה ירזיבא לכ רטמ   
    
י"ע רשואמ ,4W ליעפ בחור םע 2H המרל הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ   51.05.0400
ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ - ןיבה הדעוה    

   848.00 . ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלא תוברל תוחיטבה ירזיבא לכ רטמ   
    
י"ע רשואמ ,5W ליעפ בחור םע 2H המרל הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ   51.05.0410
ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ - ןיבה הדעוה    

   678.00 . ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלא תוברל תוחיטבה ירזיבא לכ רטמ   
    
י"ע רשואמ ,6W ליעפ בחור םע 2H המרל הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ   51.05.0420
ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ - ןיבה הדעוה    

   565.00 . ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלא תוברל תוחיטבה ירזיבא לכ רטמ   
    
י"ע רשואמ ,7W ליעפ בחור םע 2H המרל הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ   51.05.0430
ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ - ןיבה הדעוה    

   452.00 . ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלא תוברל תוחיטבה ירזיבא לכ רטמ   
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ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ     
    
8" ר ט ו ק  ד ע  ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת     
    
רתיה ןב ללוכ "יתיב םימ רוביח" וא/ו "יתיב רוביחל הנכה" ריחמ : הרעה    
טרפ יפל םהיניב בוליש לכ וא לוגסקפ וא הדלפ תרנצמ "למג" וא/ו הילע    
ןנכתמה    
    
םיחפס םיללוכ םיריחמה : הרעה    
    
תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו 2/1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק   57.01.0010

   125.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 05.1 דע קמועב וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש רטמ   
    
תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו 4/3" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק   57.01.0020

   138.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 05.1 דע קמועב וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש רטמ   
    
תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו 1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק   57.01.0030

   158.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 05.1 דע קמועב וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש רטמ   
    
תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו 5.1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק   57.01.0040

   171.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 05.1 דע קמועב וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש רטמ   
    
תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו 2" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק   57.01.0050

   205.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 05.1 דע קמועב וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש רטמ   
    
תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו 3" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק   57.01.0060

   299.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 05.1 דע קמועב וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש רטמ   
    
תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ מ"מ 52.3 .ד.ע 5.1" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0070
קמועב ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ    

   171.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 05.1 דע רטמ   
    
תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ םע מ"מ 56.3 .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0080
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ    

   205.00 .םיחפס ללוכ רטמ 05.1 דע קמועב רטמ   
    
קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0090
דע קמועב חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ    

   286.00 .םיחפס ללוכ רטמ 05.1 רטמ   
    
קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0100
דע קמועב חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ    

   322.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 רטמ   
    
קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0110
דע קמועב חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ    

   354.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 רטמ   
    
קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0120
דע קמועב חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ    

   429.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 רטמ   
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ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0130
   213.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב חנומ ןירושמ ןוטבמ רטמ   

    
ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0140

   328.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ ןוטבמ רטמ   
    
ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0150

   382.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ ןוטבמ רטמ   
    
ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 61/3" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0160

   429.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ ןוטבמ רטמ   
    
ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0170

   491.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ ןוטבמ רטמ   
    
ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 61/3" .ד.ע 6" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0180

   531.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ ןוטבמ רטמ   
    
ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0190

   578.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ ןוטבמ רטמ   
    
ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0200
ןירושמ ןוטב הפיטע + תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע לש בלושמ    

   286.00 )CPA-4( םיחפס ללוכ ,רטמ 10.5 דע קמועב חנומ )סוחד( רטמ   
    
ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0210
ןירושמ ןוטב הפיטע + תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע לש בלושמ    

   388.00 )CPA-4( םיחפס ללוכ ,רטמ 10.5 דע קמועב חנומ )סוחד( רטמ   
    
ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0220
ןירושמ ןוטב הפיטע + תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע לש בלושמ    

   450.00 )CPA-4( םיחפס ללוכ ,רטמ 10.5 דע קמועב חנומ )סוחד( רטמ   
    
ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0230
ןירושמ ןוטב הפיטע + תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע לש בלושמ    

   545.00 )CPA-4( םיחפס ללוכ ,רטמ 10.5 דע קמועב חנומ )סוחד( רטמ   
    
ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0240
ןוטב תפיטע + תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע לש בלושמ    

   598.00 )CPA-4( םיחפס ללוכ ,רטמ 10.5 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ רטמ   
    
תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 61/3" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0250
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ    

   388.00 .םיחפס ללוכ רטמ 05.1 דע קמועב רטמ   
    
תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 61/3" .ד.ע 6" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0260
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ    

   485.00 םיחפס ללוכ רטמ 05.1 דע קמועב רטמ   
    
    
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../130 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':     130 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 61/3" .ד.ע 8" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0270
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ    

   565.00 .םיחפס ללוכ רטמ 05.1 דע קמועב רטמ   
    
ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 61/3" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0280

   422.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב חנומ ןירושמ ןוטבמ רטמ   
    
ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 61/3" .ד.ע 6" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0290

   485.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב חנומ ןירושמ ןוטבמ רטמ   
    
ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 61/3" .ד.ע 8" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0300

   565.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ ןוטבמ רטמ   
    
ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 61/3" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0310
ןוטב תפיטע + תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע לש בלושמ    

   477.00 )CPA-4( םיחפס ללוכ ,רטמ 10.5 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ רטמ   
    
ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 61/3" .ד.ע 6" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0320
ןוטב תפיטע + תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע לש בלושמ    

   545.00 )CPA-4( םיחפס ללוכ ,רטמ 10.5 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ רטמ   
    
ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 61/3" .ד.ע 8" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0330
ןוטב תפיטע + תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע לש בלושמ    

   593.00 )CPA-4( םיחפס ללוכ ,רטמ 10.5 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ רטמ   
    
עלסב הביצח רובע 8"-2" רטוקב והשלכ גוסמ תורוניצ יפיעסל תפסות   57.01.0340

    49.00 .ףוצרו השק רטמ   
    
לכ רובע 4" דע רטוקב והשלכ רונצ גוסמ םימ וק תנמטה רובע תפסות   57.01.0350

    25.00 .םיפסונ רטמ 5.0 רטמ   
    
5.0 לכ רובע 8"-6" רטוקב והשלכ רונצ גוסמ םימ וק תנמטה רובע תפסות   57.01.0360

    30.00 .םיפסונ רטמ רטמ   
    
קיטסלפ תפיטעו 04 לוידקס תנוולוגמ הדלפ תורונצמ 1" רטוקב םימ וק   57.01.0370
ןקתומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ תינוציח    

   124.00 .םירזיבאו םיחפס ללוכ ,תולש ללוכ ריק ג"ע יולג רטמ   
    
תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ 04 לוידקס הדלפ תורונצמ 5.1" רטוקב םימ וק   57.01.0380
ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ תינוציח קיטסלפ    

   158.00 .םירזיבאו םיחפס ללוכ ,תולש ללוכ ריק ג"ע יולג ןקתומ רטמ   
    
תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ 04 לוידקס הדלפ תורונצמ 2" רטוקב םימ וק   57.01.0390
ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ תינוציח קיטסלפ    

   218.00 .םירזיבאו םיחפס ללוכ ,תולש ללוכ ריק ג"ע יולג ןקתומ רטמ   
    
תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע הדלפ תורונצמ 3" רטוקב םימ וק   57.01.0400
ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ תינוציח קיטסלפ    

   265.00 .םירזיבאו םיחפס ללוכ ,םינדא ג"ע יולג ןקתומ רטמ   
    
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../131 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':     131 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0410
ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ תינוציח קיטסלפ    

   307.00 .םירזיבאו םיחפס ללוכ םינדא ג"ע יולג ןקתומ רטמ   
    
תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 61/3" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0420
ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ תינוציח קיטסלפ    

   328.00 .םירזיבאו םיחפס ללוכ םינדא ג"ע יולג ןקתומ רטמ   
    
תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0430
ע"ש וא  וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ תינוציח קיטסלפ    

   349.00 .םירזיבאו םיחפס ללוכ ,םינדא ג"ע יולג ןקתומ רטמ   
    
תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 61/3" .ד.ע 6" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0440
ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ תינוציח קיטסלפ    

   396.00 .םירזיבאו םיחפס ללוכ ,םינדא ג"ע יולג ןקתומ רטמ   
    
תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0450
ע"ש וא  וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ תינוציח קיטסלפ    

   435.00 .םירזיבאו םיחפס ללוכ ,םינדא ג"ע יולג ןקתומ רטמ   
    
תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 61/3" .ד.ע 8" רטוקב הדלפמ םימ וק   57.01.0460
ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ תינוציח קיטסלפ    

   382.00 .םירזיבאו םיחפס ללוכ ,םינדא ג"ע יולג ןקתומ רטמ   
    

    28.00 23/5" םוקמב 61/3" ןפוד יבוע רובע 3" רטוקב רוניצ ריחמל תפסות רטמ  57.01.0470
    

    49.00 61/3" םוקמב 4/1" ןפוד יבוע רובע 4" רטוקב רוניצ ריחמל תפסות רטמ  57.01.0480
    

    75.00 61/3" םוקמב 61/5" ןפוד יבוע רובע 6" רטוקב רוניצ ריחמל תפסות רטמ  57.01.0490
    

   117.00 61/3" םוקמב 61/5" ןפוד יבוע רובע 8" רטוקב רוניצ ריחמל תפסות רטמ  57.01.0500
    
ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 57 רטוקב 01 גרד לוגסקפ תרנצ   57.01.0510

   226.00 .םיחפס רטמ   
    
ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 09 רטוקב 01 גרד לוגסקפ תרנצ   57.01.0520

   273.00 .םיחפס רטמ   
    
ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 011 רטוקב 01 גרד לוגסקפ תרנצ   57.01.0530

   292.00 .םיחפס רטמ   
    
ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 061 רטוקב 01 גרד לוגסקפ תרנצ   57.01.0540

   409.00 .םיחפס רטמ   
    
ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 002 רטוקב 01 גרד לוגסקפ תרנצ   57.01.0550

   538.00 .םיחפס רטמ   
    
ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 57 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ   57.01.0560

   234.00 .םיחפס רטמ   
    
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../132 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':     132 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 09 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ   57.01.0570
   267.00 .םיחפס רטמ   

    
ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 011 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ   57.01.0580

   292.00 .םיחפס רטמ   
    
ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 061 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ   57.01.0590

   389.00 .םיחפס רטמ   
    
ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 002 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ   57.01.0600

   538.00 .םיחפס רטמ   
    
ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 23 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ   57.01.0610

   131.00 .םיחפס רטמ   
    
ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 04 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ   57.01.0620

   150.00 .םיחפס רטמ   
    
ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 05 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ   57.01.0630

   170.00 .םיחפס רטמ   
    
ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 36 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ   57.01.0640

   207.00 .םיחפס רטמ   
    
ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 57 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ   57.01.0650

   252.00 .םיחפס רטמ   
    
ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 09 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ   57.01.0660

   299.00 .םיחפס רטמ   
    
ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 011 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ   57.01.0670

   338.00 .םיחפס רטמ   
    
ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 061 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ   57.01.0680

   467.00 .םיחפס רטמ   
    
ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 002 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ   57.01.0690

   611.00 .םיחפס רטמ   
    
,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 57 רטוקב 01 גרד 001 סקלפירמ תרנצ   57.01.0700

   180.00 .םירזיבאו םיחפס ללוכ רטמ   
    
,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 09 רטוקב 01 גרד 001 סקלפירמ תרנצ   57.01.0710

   216.00 .םירזיבאו םיחפס ללוכ רטמ   
    
,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 011 רטוקב 01 גרד 001 סקלפירמ תרנצ   57.01.0720

   234.00 .םירזיבאו םיחפס ללוכ רטמ   
    
,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 521 רטוקב 01 גרד 001 סקלפירמ תרנצ   57.01.0730

   239.00 .םירזיבאו םיחפס ללוכ רטמ   
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../133 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':     133 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 041 רטוקב 01 גרד 001 סקלפירמ תרנצ   57.01.0740
   256.00 .םירזיבאו םיחפס ללוכ רטמ   

    
,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 061 רטוקב 01 גרד 001 סקלפירמ תרנצ   57.01.0750

   297.00 .םירזיבאו םיחפס ללוכ רטמ   
    
,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 081 רטוקב 01 גרד 001 סקלפירמ תרנצ   57.01.0760

   342.00 .םירזיבאו םיחפס ללוכ רטמ   
    
,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 002 רטוקב 01 גרד 001 סקלפירמ תרנצ   57.01.0770

   417.00 .םירזיבאו םיחפס ללוכ רטמ   
    
5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 011 רטוקב 5.21 גרד 001 סקלפירמ תרנצ   57.01.0780

   234.00 .םירזיבאו םיחפס ללוכ ,'מ רטמ   
    
5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 521 רטוקב 5.21 גרד 001 סקלפירמ תרנצ   57.01.0790

   266.00 .םירזיבאו םיחפס ללוכ ,'מ רטמ   
    
5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 041 רטוקב 5.21 גרד 001 סקלפירמ תרנצ   57.01.0800

   290.00 .םירזיבאו םיחפס ללוכ ,'מ רטמ   
    
5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 061 רטוקב 5.21 גרד 001 סקלפירמ תרנצ   57.01.0810

   348.00 .םירזיבאו םיחפס ללוכ ,'מ רטמ   
    
5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 081 רטוקב 5.21 גרד 001 סקלפירמ תרנצ   57.01.0820

   383.00 .םירזיבאו םיחפס ללוכ ,'מ רטמ   
    
5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 002 רטוקב 5.21 גרד 001 סקלפירמ תרנצ   57.01.0830

   456.00 .םירזיבאו םיחפס ללוכ ,'מ רטמ   
    
,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 02 רטוקב 61 גרד 001 סקלפירמ תרנצ   57.01.0840

    90.00 .םיחפס ללוכ רטמ   
    
,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 52 רטוקב 61 גרד 001 סקלפירמ תרנצ   57.01.0850

    97.00 .םיחפס ללוכ רטמ   
    
,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 23 רטוקב 61 גרד 001 סקלפירמ תרנצ   57.01.0860

   105.00 .םיחפס ללוכ רטמ   
    
,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 04 רטוקב 61 גרד 001 סקלפירמ תרנצ   57.01.0870

   123.00 .םיחפס ללוכ רטמ   
    
,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 05 רטוקב 61 גרד 001 סקלפירמ תרנצ   57.01.0880

   140.00 .םיחפס ללוכ רטמ   
    
,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 36 רטוקב 61 גרד 001 סקלפירמ תרנצ   57.01.0890

   163.00 .םיחפס ללוכ רטמ   
    
,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 57 רטוקב 61 גרד 001 סקלפירמ תרנצ   57.01.0900

   203.00 .םיחפס ללוכ רטמ   
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../134 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':     134 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 09 רטוקב 61 גרד 001 סקלפירמ תרנצ   57.01.0910
   225.00 .םיחפס ללוכ רטמ   

    
,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 011 רטוקב 61 גרד 001 סקלפירמ תרנצ   57.01.0920

   266.00 .םיחפס ללוכ רטמ   
    
,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 521 רטוקב 61 גרד 001 סקלפירמ תרנצ   57.01.0930

   301.00 .םיחפס ללוכ רטמ   
    
,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 041 רטוקב 61 גרד 001 סקלפירמ תרנצ   57.01.0940

   338.00 .םיחפס ללוכ רטמ   
    
,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 061 רטוקב 61 גרד 001 סקלפירמ תרנצ   57.01.0950

   370.00 .םירזיבאו םיחפס ללוכ רטמ   
    
,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 002 רטוקב 61 גרד 001 סקלפירמ תרנצ   57.01.0960

   572.00 .םירזיבאו םיחפס ללוכ רטמ   
    
קמועל הריפח רובע 2" דע רטוקבו והשלכ גוסמ תרנצ ריחמל התחפה   57.01.0970

    -7.00 רטמ 5.1 םוקמב רטמ 0.1 רטמ   
    
הריפח רובע 4" דעו 2" לעמ רטוקבו והשלכ גוסמ תרנצ ריחמל התחפה   57.01.0980

   -10.00 רטמ 5.1  םוקמב רטמ 0.1 קמועל רטמ   
    
הריפח רובע 8" דעו 4" לעמ רטוקבו והשלכ גוסמ תרנצ ריחמל התחפה   57.01.0990

   -16.00 רטמ 5.1  םוקמב רטמ 0.1 קמועל רטמ   
    

   356.00 .רטוק לכב םייק ףוגמל 2" דע רטוקב שדח םימ וק תורבחתה 'חי  57.01.1000
    
תוברל רטוק לכב םייק םימ וקל 2" דע רטוקב שדח םימ וק תורבחתה   57.01.1010
בצמה תרזחהו וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה הנכהה תודובע    

   594.00 ..תויושרה םע םואתב לכה , ותומדקל 'חי   
    
תוברל רטוק לכב םייק םימ וקל 4"-3" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה   57.01.1020
בצמה תרזחהו וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה הנכהה תודובע    

 1,542.00 .תויושרה םע םואתב לכה , ותומדקל 'חי   
    
תוברל רטוק לכב םייק םימ וקל 8"-6" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה   57.01.1030
בצמה תרזחהו וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה הנכהה תודובע    

 2,015.00 .תויושרה םע םואתב לכה , ותומדקל 'חי   
    
ללוכ ,2" דע םירטקב םינוש םירמוחמ םייקל שדח וק רוביח רובע תפסות   57.01.1040

   262.00 'פמוק .םיחפס  
    
ללוכ ,3"-4" םירטקב םינוש םירמוחמ םייקל שדח וק רוביח רובע תפסות   57.01.1050

   654.00 'פמוק .םיחפס  
    
ללוכ ,6"-8" םירטקב םינוש םירמוחמ םייקל שדח וק רוביח רובע תפסות   57.01.1060

 1,157.00 'פמוק .םיחפס  
    

   203.00 ותומדקל בצמה תרזחהו ןבא/ןוטב ריק ךרד 1" דע רטוקב םימ רוניצ רבעמ 'חי  57.01.1070
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../135 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':     135 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

בצמה תרזחהו ןבא/ןוטב ריק ךרד 2" דע 1" לעמ רטוקב םימ רוניצ רבעמ   57.01.1080
   238.00 ותומדקל 'חי   

    
בצמה תרזחהו ןבא/ןוטב ריק ךרד 4"-3"  רטוקב םימ רוניצ רבעמ   57.01.1090

   285.00 ותומדקל 'חי   
    
בצמה תרזחהו ןבא/ןוטב ריק ךרד 8"-6"  רטוקב םימ רוניצ רבעמ   57.01.1100

   356.00 ותומדקל 'חי   
    
יופיצ םע הדלפמ רוניצ 'מ 3 ללוכ 1" דע רטוקב דדוב יתיב רוביחל הנכה   57.01.1110

   654.00 .ישאר רוניצל רוביחו ,קקפו םירזיבא ,םירבחמ ,וירט תפיטעו ןוטב םינפ 'חי   
    
יופיצ םע הדלפמ רוניצ 'מ 3 ללוכ 5.1" דע רטוקב דדוב יתיב רוביחל הנכה   57.01.1120

   891.00 .ישאר רוניצל רוביחו ,קקפו םירזיבא ,םירבחמ ,וירט תפיטעו ןוטב םינפ 'חי   
    
םינפ יופיצ םע הדלפמ רוניצ 'מ 3  ללוכ 2" רטוקב דדוב יתיב רוביחל הנכה   57.01.1130

 1,127.00 .ישאר רוניצל רוביחו ,קקפו םירזיבא ,םירבחמ ,וירט תפיטעו ןוטב 'חי   
    
םינפ יופיצ םע הדלפמ רוניצ 'מ 3  ללוכ 3" רטוקב דדוב יתיב רוביחל הנכה   57.01.1140

 1,423.00 .ישאר רוניצל רוביחו ,קקפו םירזיבא ,םירבחמ ,וירט תפיטעו ןוטב 'חי   
    
םינפ יופיצ םע הדלפמ רוניצ 'מ 3 ללוכ 4" רטוקב דדוב יתיב רוביחל הנכה   57.01.1150

 1,483.00 .ישאר רוניצל רוביחו ,קקפו םירזיבא ,םירבחמ ,וירט תפיטעו ןוטב 'חי   
    
םינפ יופיצ םע הדלפמ רוניצ 'מ 3 ללוכ 6" רטוקב דדוב יתיב רוביחל הנכה   57.01.1160

 1,897.00 .ישאר רוניצל רוביחו ,קקפו םירזיבא ,םירבחמ ,וירט תפיטעו ןוטב 'חי   
    
יופיצ הדלפמ רוניצ 'מ 3 ללוכ 5.1" דע רטוקב לופכ יתיב רוביחל הנכה   57.01.1170
רוניצל רוביחו ,םיקקפ 2-ו 1" םירזיבא ,םירבחמ ,וירט תפיטעו ןוטב םינפ    

 1,305.00 .ישאר 'חי   
    
םינפ יופיצ הדלפמ רוניצ 'מ 3  ללוכ 2" רטוקב לופכ יתיב רוביחל הנכה   57.01.1180
ישאר רוניצל רוביחו ,םיקקפ 2-ו 5.1" םירזיבא ,םירבחמ ,וירט תפיטעו ןוטב    

 1,483.00 . 'חי   
    
םינפ יופיצ הדלפמ רוניצ 'מ 3  ללוכ 3" רטוקב לופכ יתיב רוביחל הנכה   57.01.1190

 1,957.00 .ישאר רוניצל רוביחו ,םיקקפ 2-ו 2" םירזיבא ,םירבחמ ,וירט תפיטעו ןוטב 'חי   
    
םינפ יופיצ הדלפמ רוניצ 'מ 3  ללוכ 4" רטוקב לופכ יתיב רוביחל הנכה   57.01.1200

 2,134.00 .ישאר רוניצל רוביחו ,םיקקפ 2-ו 3" םירזיבא ,םירבחמ ,וירט תפיטעו ןוטב 'חי   
    
םילפינ םירבעמ 1" םיזרב 2 ,םימ דמ תוברל 1" רטוקב ןוניגל םימ רובח   57.01.1210
ישאר םימ וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל( 'וכו דרוקר ,םיכרב    

 2,015.00 . הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע תכרעמ שארל םימ וקל רובח ןכו 'מ 3 דע 'חי   
    
םירבעמ 5.1" םיזרב 2 ,םימ דמ תוברל 5.1" רטוקב ןוניגל םימ רובח   57.01.1220
וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל( 'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ    
"רשג"ו 'מ 3 דע תכרעמ שארל םימ וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ    

 2,431.00 . הקראה 'חי   
    
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../136 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':     136 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םילפינ םירבעמ 2" םיזרב 2 ,םימ דמ תוברל 2" רטוקב ןוניגל םימ רובח   57.01.1230
ישאר םימ וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל( 'וכו דרוקר ,םיכרב    

 2,845.00 . הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע תכרעמ שארל םימ וקל רובח ןכו 'מ 3 דע 'חי   
    
םירבעמ 4/3" םיזרב 2 ,םימ דמ תוברל 4/3" רטוקב יתיב םימ רובח   57.01.1240
וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל( 'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ    

 1,779.00 . הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ 'חי   
    
םילפינ םירבעמ 1" םיזרב 2 ,םימ דמ תוברל 1" רטוקב יתיב םימ רובח   57.01.1250
ישאר םימ וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל( 'וכו דרוקר ,םיכרב    

 2,015.00 . הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע 'חי   
    
1" םיזרב 2 ,םימ דמ )רוביח לכל( תוברל 1" רטוקב לופכ יתיב םימ רובח   57.01.1260
ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל( 'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ    
"רשג"ו 'מ 3 דע יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ וקל רובח    

 2,371.00 . הקראה 'חי   
    
םירבעמ 5.1" םיזרב 2 ,םימ דמ תוברל 5.1" רטוקב יתיב םימ רובח   57.01.1270
וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל( 'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ    

 2,490.00 . הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ 'חי   
    
םיזרב 2 ,םימ דמ )רוביח לכל( תוברל 5.1" רטוקב לופכ יתיב םימ רובח   57.01.1280
,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל( 'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 5.1"    
'מ 3 דע יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ וקל רובח ללוכ    

 3,201.00 . הקראה "רשג"ו 'חי   
    
םילפינ םירבעמ 2" םיזרב 2 ,םימ דמ תוברל 2" רטוקב יתיב םימ רובח   57.01.1290
ישאר םימ וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל( 'וכו דרוקר ,םיכרב    

 3,023.00 . הקראה ,רשג"ו 'מ 3 דע יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע 'חי   
    
2" םיזרב 2 ,םימ דמ )רוביח לכל( תוברל 2" רטוקב לופכ יתיב םימ רובח   57.01.1300
ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל( 'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ    
,רשג"ו 'מ 3 דע יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ וקל רובח    

 4,268.00 . הקראה 'חי   
    
םילפינ םירבעמ 3" םיזרב 2 ,םימ דמ תוברל 3" רטוקב יתיב םימ רובח   57.01.1310
ישאר םימ וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל( 'וכו דרוקר ,םיכרב    

 5,927.00 . הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע 'חי   
    
3" םיזרב 2 ,םימ דמ )רוביח לכל( תוברל 3" רטוקב לופכ יתיב םימ רובח   57.01.1320
ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל( 'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ    
"רשג"ו 'מ 3 דע יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ וקל רובח    

10,667.00 . הקראה 'חי   
    
םילפינ םירבעמ 4" םיזרב 2 ,םימ דמ תוברל 4" רטוקב יתיב םימ רובח   57.01.1330
ישאר םימ וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל( 'וכו דרוקר ,םיכרב    

 8,298.00 .הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע 'חי   
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3" םיזרב 2 ,םימ דמ )רוביח לכל( תוברל 4" רטוקב לופכ יתיב םימ רובח   57.01.1340
ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל( 'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ    
"רשג"ו 'מ 3 דע יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ וקל רובח    

14,223.00 . הקראה 'חי   
    
תרנצ יעטק קוליסו קותינ תוברל ,2" דע תמייק הדידמ תכרעמל רוביח   57.01.1350

   167.00 .םינשי 'חי   
    
תרנצ יעטק קוליסו קותינ תוברל ,2" לעמ תמייק הדידמ תכרעמל רוביח   57.01.1360

   475.00 .םינשי 'חי   
    

  -116.00 .דבלב דחא ףוגמ רובע 4/3" רטוקב יתיב םימ רובח ריחממ התחפה 'חי  57.01.1370
    

  -212.00 .דבלב דחא ףוגמ רובע 1" רטוקב יתיב םימ רובח ריחממ התחפה 'חי  57.01.1380
    

  -319.00 .דבלב דחא ףוגמ רובע 5.1" רטוקב יתיב םימ רובח ריחממ התחפה 'חי  57.01.1390
    

  -443.00 .דבלב דחא ףוגמ רובע 2" רטוקב יתיב םימ רובח ריחממ התחפה 'חי  57.01.1400
    
4/3" רטוקב ףסונ ףנע לכ רובע 4/3" רטוקב יתיב םימ רובחל תפסות   57.01.1410

   333.00 .)היכונח( 'חי   
    

   416.00 .)היכונח( 1" רטוקב ףסונ ףנע לכ רובע 1" רטוקב יתיב םימ רובחל תפסות 'חי  57.01.1420
    
5.1" רטוקב ףסונ ףנע לכ רובע 5.1" רטוקב יתיב םימ רובחל תפסות   57.01.1430

   654.00 .)היכונח( 'חי   
    

 1,127.00 .)היכונח( 2" רטוקב ףסונ ףנע לכ רובע 2" רטוקב יתיב םימ רובחל תפסות 'חי  57.01.1440
    
1" רטוקב רזוח-לא םותסש תנקתה רובע יתיב םימ רוביח ריחמל תפסות   57.01.1450

   238.00 .האיציה ףוגמו םימה דמ ןיב 'חי   
    

   313.00 .4/3"-1" רטוקב ,)ירטקלאיד ץייח( גרבותמ ץויח רבחמ 'חי  57.01.1460
    

   471.00 .5.1" רטוקב ,)ירטקלאיד ץייח( גרבותמ ץויח רבחמ 'חי  57.01.1470
    

   702.00 .2" רטוקב ,)ירטקלאיד ץייח( גרבותמ ץויח רבחמ 'חי  57.01.1480
    

   936.00 .3" רטוקב ,)ירטקלאיד ץייח( ןגואמ ץויח רבחמ 'חי  57.01.1490
    

 1,089.00 .4" רטוקב ,)ירטקלאיד ץייח( ןגואמ ץויח רבחמ 'חי  57.01.1500
    

 1,497.00 .6" רטוקב ,)ירטקלאיד ץייח( ןגואמ ץויח רבחמ 'חי  57.01.1510
    

 1,770.00 .8" רטוקב ,)ירטקלאיד ץייח( ןגואמ ץויח רבחמ 'חי  57.01.1520
    
םיכותיר ללוכ ,תולעמ 09 תויווז 4 ,תרנצ יעטק ללוכ יליע "למג" טרפ   57.01.1530

   891.00 .2" רטוקב ,)םירזיבא אלל( תועיבצו 'חי   
    
ללוכ ,תולעמ 09 תויווז 6-4 ,תרנצ יעטק ללוכ יליע "למג" טרפ   57.01.1540

 1,423.00 .3" רטוקב ,)םירזיבא אלל( תועיבצו תוגרבה/םיכותיר 'חי   
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םיכותיר ללוכ ,תולעמ 09 תויווז 6-4 ,תרנצ יעטק ללוכ יליע "למג" טרפ   57.01.1550
 1,602.00 .4" רטוקב ,)םירזיבא אלל( תועיבצו 'חי   

    
םיכותיר ללוכ ,תולעמ 09 תויווז 6-4 ,תרנצ יעטק ללוכ יליע "למג" טרפ   57.01.1560

 2,845.00 .6" רטוקב ,)םירזיבא אלל( תועיבצו 'חי   
    
םיכותיר ללוכ ,תולעמ 09 תויווז 6-4 ,תרנצ יעטק ללוכ יליע "למג" טרפ   57.01.1570

 3,557.00 .8" רטוקב ,)םירזיבא אלל( תועיבצו 'חי   
    
תויווז יתשמ בכרומ ,םילושכמ תפיקעל הפיטעו יופיצ םע 4" רטוקב "דמל"   57.01.1580

 1,186.00 'פמוק תרנצ עטקו תולעמ 54  
    
תויווז יתשמ בכרומ ,םילושכמ תפיקעל הפיטעו יופצ םע 6" רטוקב "דמל"   57.01.1590

 1,483.00 'פמוק תרנצ עטקו תולעמ 54  
    
תויווז יתשמ בכרומ ,םילושכמ תפיקעל הפיטעו יופצ םע 8" רטוקב "דמל"   57.01.1600

 2,371.00 'פמוק תרנצ עטקו תולעמ 54  
    
יתשמ בכרומ ,םילושכמ תפיקעל הפיטעו יופצ םע 21-01" רטוקב "דמל"   57.01.1610

 3,557.00 'פמוק תרנצ עטקו תולעמ 54 תויווז  
    

   109.00 .קמוע לכב םימ וק תחנה רחאל ונוקיתו טלפסא שיבכ תחיתפ רטמ  57.01.1620
    

   109.00 .קמוע לכב םימ וק תחנה רחאל הנוקיתו טלפסא תכרדמ תחיתפ רטמ  57.01.1630
    

   109.00 .קמוע לכב םימ וק תחנה רחאל הנוקיתו תפצורמ הכרדמ/העסמ תחיתפ רטמ  57.01.1640
    

   238.00 .קמוע לכב םימ וק תחנה רחאל הנוקיתו ןוטבמ הכרדמ/העסמ תחיתפ רטמ  57.01.1650
    
קמוע לכב םימ וק תחנה רחאל הנוקיתו טילונרג םע ןוטבמ הכרדמ תחיתפ   57.01.1660

   294.00 . רטמ   
    

    52.00 .קמוע לכב םימ וק תחנה רחאל הנוקיתו םיעצמ ךרד תחיתפ רטמ  57.01.1670
    
ךרדה תרשכה .תוריש ךרד וא םימ וק תחנה תרטמל ךרד יאות תצירפ   57.01.1680
ריחמה( יאותב הדובע בכר תעיסנ רשפאתש המרל 'מ 5 בחורב השעת    

    57.00 .שרדנש תומוקמב חקפמה רושא יפל קר ,)ךרוא רטמ יפל רטמ   
    
8"-21" רטוקב לוורש ךותב םימ וק תייצח ךרוצל םייק צ"עמ שיבכ תחיתפ   57.01.1690
םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ ריחמה .עוצבה רמגב ונוקיתו קמוע לכב    
יפל ריחמה( .לוורש תקפסה ללוכ ,םהיתויחנה יפל הייצחה עוצבו צ"עמ    

 1,305.00 )םילושה + שיבכה בחור רטמ   
    
41"-81" רטוקב לוורש ךותב םימ וק תייצח ךרוצל םייק צ"עמ שיבכ תחיתפ   57.01.1700
םע םישרדה םימואיתה לכ ללוכ ריחמה .עוצב רמגב ונוקיתו קמוע לכב    
.רוניצה תלחשהו לוורש תקפסה ללוכ ,םהיתוחנה יפל הייצחה עוצבו צ"עמ    

 1,542.00 )םילושה + שיבכ בחור יפל ריחמה( רטמ   
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62"-82" רטוקב לוורש ךותב םימ וק תייצח ךרוצל םייק צ"עמ שיבכ תחיתפ   57.01.1710
םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ ריחמה .עוצבה רמגב ונוקיתו קמוע לכב    
יפל ריחמה( .לוורש תקפסה ללוכ ,םהיתויחנה יפל הייצחה עוצבו צ"עמ    

 2,015.00 )םילושה + שיבכה בחור רטמ   
    
ריחמה .אוהש קמוע לכבו 8"-21" רטוקב לוורש י"ע שיבכל תחתמ חודיק   57.01.1720
.'וכו םילדנס ,םינדא רונצ תלחשה ,חודיקה עוצב ,לוורשה תקפסא ללוכ    

 1,435.00 .םישורדה םימואיתה לכ עוצב תא ריחמה ללוכ ןכ ומכ רטמ   
    
, הריפח עוציב יא רובע 8"-21" םירטקב םימ תרנצ יפיעס יריחמל התחפה   57.01.1730

  -106.00 םישיבכ תויצחבו םיקפוא םיחודיקב יוסיכו החנה רטמ   
    
תולש ללוכ 3"-4" רטוקב תורוניצל ןוטבמ םיימורט םינדא תחנהו הקפסא   57.01.1740

    69.00 .תודיפרו 'חי   
    
תולש ללוכ 6"-8" רטוקב תורוניצל ןוטבמ םיימורט םינדא תחנהו הקפסא   57.01.1750

   117.00 .תודיפרו 'חי   
    
ללוכ 01"-21" רטוקב תורוניצל ןוטבמ םיימורט םינדא תחנהו הקפסא   57.01.1760

   138.00 .תודיפרו תולש 'חי   
    

 1,661.00 .ןויזה ללוכ ,םימ תרנצל תובשותל וא ,ןוגיעל ןיוזמ ןוטב ישוג ק"מ  57.01.1770
    
"םימ וק" בותיכ םע מ"מ 1 יבועבו מ"ס 01 בחורב לוחכ יטסלפ ןומיס טרס   57.01.1780

     5.00 .םימ תרנצ לעמ הריפחב חנומ רטמ   
    
מ"מ 5.1 יבועבו מ"ס 05 בחורב ןליתאילופמ היושע םימ וקל יוהיז תשר   57.01.1790

    20.00 םימ תרנצ לעמ הריפחב תחנומ רטמ   
    
יבועבו מ"ס 51 בחורב תרפוע לוטנו רזחוממ אל ןליתאילופמ ןומיס טרס   57.01.1800
הריפחב חנומ 613 הטסורינ תכתמ יטוח 2 םירוזש םכותבש מ"מ 21.0    
"YALEVAW 050" גוסמ וניה טרסה .וקה יוהיזל ןליתאילופ תרנצ לעמ    
וא , מ"עב תויגולונכט .ב.ש תרבח י"ע אבוימ SNOTGNIDDOB תרצות    

    11.00 ע"ש רטמ   
    
חנומ מ"מ 05 רטוקב ,תינורטקלא םינומ תאירקל הנכהכ ןליתאילופ לוורש   57.01.1810

    49.00 .תפתושמ הלעתב םימה תרנצל ליבקמב רטמ   
    
םיקבח תנקתהו תקפסא ללוכ ר"ממ 61 ךתחב תשוחנ טוחמ הקראה לבכ   57.01.1820

    15.00 ךמסומ קדוב י"ע תופיצרו תודגנתה תקידב ללוכ , םינוש םירבחמו רטמ   
    
םיקבח תנקתהו תקפסא ללוכ ר"ממ 52 ךתחב תשוחנ טוחמ הקראה לבכ   57.01.1830

    21.00 ךמסומ קדוב י"ע תופיצרו תודגנתה תקידב ללוכ , םינוש םירבחמו רטמ   
    
יוקינ ללוכ  הטסורינ יגרבו ספ י"ע םימה הנומ לעמ םימ רוניצל "רשג" עוציב   57.01.1840
תקידב ללוכ םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכ תוברל תורוניצה תנכהו    

   220.00 'פמוק הקראהה תופיצר  
    

   143.00 'פמוק "רשג" אלל םימ רוניצל הקראה רוביח תלש 57.01.1850
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מ"מ 91 רטוקב תשוחנ םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא   57.01.1860
,השקה שאר ,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת 'מ 5.1 לש ךרואבו    
הסכמ ץצח תפצר םע מ"ס 06 קמועב 06? תרוקב תחוש תעבט קדהמ    

 1,364.00 'פמוק .טלפמוק העיבצו טוליש, 521B גוסמ  
    
םיעטקב הדורטקלאה תקמעה רובע ל"נה הקראה תדורטקלאל תפסות   57.01.1870
.השורדה תודגנתהה תלבקל דע ,דמצמ ללוכ . 'מ 5.1 לש םייטרדנטס    

   267.00 'פמוק .טלפמוק  
    
טלפסא תיתחת דעו רוניצה תפיטע לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב   57.01.1880

   410.00 רופחה רמוחה קוליסו יוניפ תוברל שיבכ / הכרדמ ק"מ   
    

    24.00 תורשקתה ריהמ ףסות רובע MSLC גוסמ ןוטב ריחמל תפסות ק"מ  57.01.1890
    
עוצב תוברל ,טרפמה פ"ע ,03"-4" רטוקב תמייק םימ תרנצל ואדיו םולצ   57.01.1900

    10.00 .ןימזמל ח"ודו תטלקה תריסמו םולצל תונכהה לכ רטמ   
    

   275.00 .6"-8" םירטקב 61/3" ןפוד יבוע הדלפ לוורש רובע תרנצה ריחמל תפסות רטמ  57.01.1910
    
םירטקב 61/3" ןפוד יבוע הדלפ לוורש רובע תרנצה ריחמל תפסות   57.01.1920

   307.00 "12-"10. רטמ   
    

   293.00 .6"-8" םירטקב 23/7" ןפוד יבוע הדלפ לוורש רובע תרנצה ריחמל תפסות רטמ  57.01.1930
    
םירטקב 23/7" ןפוד יבוע הדלפ לוורש רובע תרנצה ריחמל תפסות   57.01.1940

   349.00 "12-"10. רטמ   
    
םירטקב 23/7" ןפוד יבוע הדלפ לוורש רובע תרנצה ריחמל תפסות   57.01.1950

   572.00 "20-"18. רטמ   
    
םירטקב 23/7" ןפוד יבוע הדלפ לוורש רובע תרנצה ריחמל תפסות   57.01.1960

   846.00 "24-"22. רטמ   
    

   179.00 .ןימזמה ןסחמל ותלבוה וא וקוליסו 2" דע רטוקב והשלכ גוסמ ףוגמ קורפ 'חי  57.01.1970
    
ןסחמל ותלבוה וא וקוליסו 8"-3" ןיב רטוקב רפרפ וא זירט ףוגמ קורפ   57.01.1980

   475.00 .ןימזמה 'חי   
    
םירזיבאו תרנצ , םימ דמ תוברל 2" דע רטוקב הדידמ תכרעמ קוריפ   57.01.1990

   262.00 'פמוק תושרה ינסחמל הקלחב וא התומלשב תרבעה וא הקוליסו  
    
, םימ דמ תוברל 2" דע רטוקב תמייק הדידמ תכרעמ לש הקתעהו קוריפ   57.01.2000
םאתהב שדחה המוקמב התומלשב התנקתהו םירזיבאו םיחפס ,תרנצ    
לש ותעד לוקיש יפל םיחפסו תרנצ יעטק תפלחה ללוכ ,חקפמה תוארוהל    
ןיזמ םימ וקל רוביח ללוכ ,ןשיה ףקזה קוליסו קוריפ ללוכ ריחמה .חקפמה    

   522.00 'פמוק .תיבל רבחתמה םימ וקלו  
    
ףסונ ףנע לכ קוריפ לכ רובע 2" דע רטוקב הדידמ תכרעמ קוריפל תפסות   57.01.2010

    90.00 'פמוק )היכונח( .  
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םירזיבאו תרנצ , םימ דמ תוברל 2" לעמ רטוקב הדידמ תכרעמ קוריפ   57.01.2020
   416.00 'פמוק תושרה ינסחמל הקלחב וא התומלשב תרבעה וא הקוליסו  

    
, םימ דמ תוברל 2" לעמ רטוקב תמייק הדידמ תכרעמ לש הקתעהו קוריפ   57.01.2030
םאתהב שדחה המוקמב התומלשב התנקתהו םירזיבאו םיחפס , תרנצ     
לש ותעד לוקיש יפל םיחפסו תרנצ יעטק תפלחה ללוכ ,חקפמה תוארוהל    

   831.00 'פמוק ןשיה ףקזה קוליסו קוריפ ללוכ ריחמה .חקפמה  
    

 1,067.00 'פמוק שדחמ ותנקתהו רטוק לכב םייק טנרדיה קוריפ 57.01.2040
    

   416.00 'פמוק ןימזמה ןסחמל ותלבוה וא וקוליסו רטוק לכב םייק טנרדיה  קוריפ 57.01.2050
    
תועצמאב ותריגסו 2" דע רטוקב והשלכ רמוחמ םייק םימ וק קותינ   57.01.2060
, וקה רותיא , היריעה םע םימה קותינ םואת תוברל רוויע ןגוא+ןגוא/קקפ    

   314.00 ותומדקל חטשה תרזחהו הריפח 'חי   
    
תועצמאב ותריגסו 3"-4" דע רטוקב והשלכ רמוחמ םייק םימ וק קותינ   57.01.2070
הריפח , וקה רותיא , היריעה םע םימה קותינ םואת תוברל רוויע ןגוא+ןגוא    

   475.00 ותומדקל חטשה תרזחהו 'חי   
    
תועצמאב ותריגסו 6"-8" דע רטוקב והשלכ רמוחמ םייק םימ וק קותינ   57.01.2080
הריפח , וקה רותיא , היריעה םע םימה קותינ םואת תוברל רוויע ןגוא+ןגוא    

   629.00 ותומדקל חטשה תרזחהו 'חי   
    
רתאל הקוליסו 2" דע םירטקב והשלכ גוסמ תמייק םימ תרנצ קורפו יוליג   57.01.2090

    30.00 .רשואמ רטמ   
    
הקוליסו  4"-3" דע םירטקב והשלכ גוסמ תמייק םימ תרנצ קורפו יוליג   57.01.2100

    37.00 .רשואמ רתאל רטמ   
    
רתאל הקוליסו  8"-6" םירטקב והשלכ גוסמ תמייק םימ תרנצ קורפו יוליג   57.01.2110

    42.00 .רשואמ רטמ   
    
ם י מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ם י נ ק ת מ  20.75 ק ר פ  ת ת     
    
תוחושה יסכמ .תרחא ןייוצמ ןכ םא אלא 'מטא 61 ץחלל םירזיבאה : הרעה    
םירחא םירזיבאו םימותסש ,םיפוגמה לש הדיחיה יריחמ .984 י"ת יפל    
רבחמ ,םיידגנ םינגוא תוברל םישרדנה רוביחה יטנמלא לכ תא םיללוכ    
.ב"ויכו םימטא ,םימוא ,םיגרב ,)"רסרד יצח"( ןגואמ    
    
לזרב תקצימ הסכמ םע )מ"ס 04X04 וא(  מ"ס 04 רטוקב הרקב את   57.02.0010

 1,400.00 .ץצח תפצר תוברל 'מ 05.1 קמועבו 05A ןיממ מ"ס 03 רטוקב 'חי   
    
קמועב 521B ןיממ מ"ס 04 רטוקב הסכמ םע מ"ס 05 רטוקב הרקב את   57.02.0020

 1,490.00 .ץצח תפצר תוברל רטמ 05.1 דע 'חי   
    
קמועב 521B ןיממ מ"ס 05 רטוקב הסכמ םע מ"ס 06 רטוקב הרקב את   57.02.0030

 1,784.00 .ץצח תפצר תוברל רטמ 05.1 דע 'חי   
    
קמועב 521B ןיממ מ"ס 06 רטוקב הסכמ םע מ"ס 08 רטוקב הרקב את   57.02.0040

 2,100.00 .ץצח תפציר תוברל רטמ 05.1 דע 'חי   
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

קמועב 521B ןיממ מ"ס 06 רטוקב הסכמ םע מ"ס 001 רטוקב הרקב את   57.02.0050
 2,586.00 .ץצח תפציר תוברל רטמ 05.1 דע 'חי   

    
קמועב 521B ןיממ מ"ס 06 רטוקב הסכמ םע מ"ס 521 רטוקב הרקב את   57.02.0060

 3,094.00 .ץצח תפציר תוברל רטמ 05.1 דע 'חי   
    
רטוקב םירזיבא תוחושל 052C ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע תפסות   57.02.0070

   396.00 .מ"ס 06 'חי   
    
רטוקב םירזיבא תוחושל 052C ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע תפסות   57.02.0080

   509.00 .מ"ס 08 'חי   
    
רטוקב םירזיבא תוחושל 052C ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע תפסות   57.02.0090

   565.00 .מ"ס 001 'חי   
    
רטוקב םירזיבא תוחושל 052C ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע תפסות   57.02.0100

   678.00 .מ"ס 521 'חי   
    
רטוקב םירזיבא תוחושל 004D ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע תפסות   57.02.0110

   565.00 .מ"ס 06 'חי   
    
רטוקב םירזיבא תוחושל 004D ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע תפסות   57.02.0120

   622.00 .מ"ס 08 'חי   
    
רטוקב םירזיבא תוחושל 004D ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע תפסות   57.02.0130

   678.00 .מ"ס 001 'חי   
    
רטוקב םירזיבא תוחושל 004D ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע תפסות   57.02.0140

   791.00 .מ"ס 521 'חי   
    
רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות   57.02.0150

   396.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע עבורמ וא מ"ס 05 'חי   
    
רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות   57.02.0160

   452.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע עבורמ וא מ"ס 06 'חי   
    
D 004 ןיממ הסכמל הליענ רגס רובע הרקב אתל הסכמ ריחמל תפסות   57.02.0170

   136.00 052C וא 'חי   
    
תודימב רתאב קוצי וא ימורט ןוטבמ ,םיפוגמ רובע ינבלמ הרקב את   57.02.0180
ןיממ מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצי הסכמ םע ,'מ 5.1 דע קמועב 08/021    

 5,390.00 .הדירי יבלשו 052C 'חי   
    
תודימב רתאב קוצי וא ימורט ןוטבמ ,םיפוגמ רובע ינבלמ הרקב את   57.02.0190
ןיממ מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצי הסכמ םע ,'מ 5.1 דע קמועב 001/021    

 5,865.00 .הדירי יבלשו 052C 'חי   
    
תעבטב רוניצה ןוגיע ללוכ "המדאב ןומט את" םגדמ הכרדמב ףוגמ תחוש   57.02.0200
ףוגמה תידיל הכראה טומ, מ"מ 002 רטוקב יס.יו.יפ תבורא , המדאב ןוטב    

 1,403.00 'פמוק ןוטב תבשות ג"ע הדלפ תקצימ עבורמ / ילבוא הסכמו  
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תוברל שיבכב עוציב רובע "המדאב ןומט את" םגדמ ףוגמ תחושל תפסות   57.02.0210
   349.00 דבכ סמועל תקצי הסכמ 'חי   

    
 1,189.00 םייק וק לע התיינב רובע הרקב תחוש ריחמל תפסות 'חי  57.02.0220

    
   183.00 2/1" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ  'חי  57.02.0230

    
   207.00 4/3" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ 'חי  57.02.0240

    
   261.00 1" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ 'חי  57.02.0250

    
   389.00 5.1" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ 'חי  57.02.0260

    
   480.00 2" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ 'חי  57.02.0270

    
 1,878.00 3" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ 'חי  57.02.0280

    
   115.00 2/1" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  57.02.0290

    
   151.00 4/3" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  57.02.0300

    
   226.00 1" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  57.02.0310

    
   389.00 5.1" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  57.02.0320

    
   480.00 2" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  57.02.0330

    
   622.00 3" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  57.02.0340

    
* ןגואמ רבחמו םיידגנ םינגוא תוברל "ןסליר" ץוחו םינפ יופיצ םע םיפוגמה*    
    
וא L/S-OKE "בכוכה" ,SRT/LRT "לאפר" תמגוד  2" רטוקב זירט ףוגמ   57.02.0350

 1,263.00 .ע"ש 'חי   
    
וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT "לאפר" תמגוד  3" רטוקב זירט ףוגמ   57.02.0360

 1,433.00 .ע"ש 'חי   
    
וא L/S-OKE "בכוכה", SRT/LRT "לאפר" תמגוד  4" רטוקב זירט ףוגמ   57.02.0370

 1,769.00 .ע"ש 'חי   
    
וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT "לאפר" תמגוד  6" רטוקב זירט ףוגמ   57.02.0380

 2,443.00 .ע"ש 'חי   
    
וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT "לאפר" תמגוד 8" רטוקב זירט ףוגמ   57.02.0390

 4,084.00 .ע"ש 'חי   
    
L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT "לאפר" תמגוד 01" רטוקב זירט ףוגמ   57.02.0400

 8,018.00 .ע"ש וא 'חי   
    
L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT "לאפר" תמגוד 21" רטוקב זירט ףוגמ   57.02.0410

10,247.00 .ע"ש וא 'חי   
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

13,047.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה", "לאפר"  41" רטוקב זירט ףוגמ 'חי  57.02.0420
    

20,201.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה", "לאפר"  61" רטוקב זירט ףוגמ 'חי  57.02.0430
    

23,568.00 .ע"ש וא L/S-OKH "בכוכה", "לאפר"  81" רטוקב זירט ףוגמ 'חי  57.02.0440
    

29,460.00 .ע"ש וא L/S-OKH "בכוכה", "לאפר"  02" רטוקב זירט ףוגמ 'חי  57.02.0450
    

35,352.00 .ע"ש וא L/S-OKH "בכוכה", )"לאפר" 42" רטוקב זירט ףוגמ 'חי  57.02.0460
    
םיידגנ םינגוא תוברל יסקופא ץוח יופיצו ליימא םינפ יופיצ םע םיפוגמה *    
* ןגואמ רבחמו    
    
וא L/S-OKE "בכוכה" ,SRT/LRT "לאפר" תמגוד  2" רטוקב זירט ףוגמ   57.02.0470

 1,942.00 .ע"ש 'חי   
    
וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT "לאפר" תמגוד  3" רטוקב זירט ףוגמ   57.02.0480

 2,202.00 .ע"ש 'חי   
    
וא L/S-OKE "בכוכה", SRT/LRT "לאפר" תמגוד  4" רטוקב זירט ףוגמ   57.02.0490

 2,720.00 .ע"ש 'חי   
    
וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT "לאפר" תמגוד  6" רטוקב זירט ףוגמ   57.02.0500

 3,756.00 .ע"ש 'חי   
    
וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT "לאפר" תמגוד 8" רטוקב זירט ףוגמ   57.02.0510

 6,282.00 .ע"ש 'חי   
    

 1,620.00 .ע"ש וא VA-201 "בכוכה", VA-3B "לאפר"תמגוד 3" רטוקב רפרפ ףוגמ 'חי  57.02.0520
    

 2,008.00 .ע"ש וא VA-201 "בכוכה", VA-3B "לאפר"תמגוד 4" רטוקב רפרפ ףוגמ 'חי  57.02.0530
    

 3,887.00 .ע"ש וא VA-201 "בכוכה", VA-3B "לאפר"תמגוד 6" רטוקב רפרפ ףוגמ 'חי  57.02.0540
    

 4,922.00 .ע"ש וא VA-201 "בכוכה", VA-3B "לאפר"תמגוד 8" רטוקב רפרפ ףוגמ 'חי  57.02.0550
    

   519.00 .3" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  57.02.0560
    

   583.00 .4" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  57.02.0570
    

   779.00 .6" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  57.02.0580
    

 1,102.00 .8" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  57.02.0590
    

   519.00 .)ןגואמ רבחמ( 3" רטוקב םימ ירזיבא תנקתהל רסרד יצח 'חי  57.02.0600
    

   583.00 .)ןגואמ רבחמ( 4" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד יצח 'חי  57.02.0610
    

   779.00 .)ןגואמ רבחמ( 6" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד יצח 'חי  57.02.0620
    

 1,102.00 .)ןגואמ רבחמ( 8" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד יצח 'חי  57.02.0630
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   261.00 )"הפלק"( המרה סופיט 1" רטוקב םימל רזוח לא םותסש 'חי  57.02.0640
    

   376.00 )"הפלק"( המרה סופיט 5.1" רטוקב םימל רזוח לא םותסש 'חי  57.02.0650
    

   500.00 )"הפלק"( המרה סופיט 2" רטוקב םימל רזוח לא םותסש 'חי  57.02.0660
    
םיגרב םיידגנ םינגוא, םינגוא ללוכ 1" רטוקב םימל רזוח לא םותסש   57.02.0670

 1,297.00 .ע"ש וא 406 "בכוכה" , RN-040 םגד ".י.ר.א" תמגוד םימטאו 'חי   
    
םיגרב םיידגנ םינגוא, םינגוא ללוכ 2" רטוקב םימל רזוח לא םותסש   57.02.0680

 2,331.00 .ע"ש וא 406 "בכוכה" , RN-040 םגד ".י.ר.א" תמגוד םימטאו 'חי   
    
םיגרב םיידגנ םינגוא, םינגוא ללוכ 3" רטוקב םימל רזוח לא םותסש   57.02.0690

 3,368.00 .ע"ש וא 406 "בכוכה" , RN-040 םגד ".י.ר.א" תמגוד םימטאו 'חי   
    
םיגרב םיידגנ םינגוא, םינגוא ללוכ 4" רטוקב םימל רזוח לא םותסש   57.02.0700

 4,339.00 .ע"ש וא 406 "בכוכה" , RN-040 םגד ".י.ר.א" תמגוד םימטאו 'חי   
    
םיגרב םיידגנ םינגוא, םינגוא ללוכ 6" רטוקב םימל רזוח לא םותסש   57.02.0710

 7,188.00 .ע"ש וא 406 "בכוכה" , RN-040 םגד ".י.ר.א" תמגוד םימטאו 'חי   
    
"בכוכה" , RN-040 םגד ".י.ר.א" תמגוד 8" רטוקב םימל רזוח לא םותסש   57.02.0720

 9,454.00 .ע"ש וא 406 'חי   
    
2" רטוקב ירודכ זרבו ףקז ללוכ 2" רטוקב םימ יוקל בלושמ ריוא םותסש   57.02.0730

 1,836.00 .ע"ש וא D-050 םגד ".י.ר.א" תמגוד 'חי   
    
3" רטוקב ירודכ זרבו ףקז ללוכ 3" רטוקב םימ יוקל בלושמ ריוא םותסש   57.02.0740

 3,756.00 .ע"ש וא D-050 םגד ".י.ר.א" תמגוד 'חי   
    
4" רטוקב ירודכ זרבו ףקז ללוכ 4" רטוקב םימ יוקל בלושמ ריוא םותסש   57.02.0750

 5,181.00 .ע"ש וא D-050 םגד ".י.ר.א" תמגוד 'חי   
    
רטוקב ירודכ זרבו ףקז ללוכ 2/1" רטוקב םימ יווקל יטמוטוא ריווא םותסש   57.02.0760
ע"ש וא תכתמ סיסב וא יטסלפ סיסב S-030 בגש םגד י.ר.א תמגוד 2/1"    

   455.00 רשואמ 'חי   
    
רטוקב ירודכ זרבו ףקז ללוכ 4/3" רטוקב םימ יווקל יטמוטוא ריווא םותסש   57.02.0770
ע"ש וא תכתמ סיסב וא יטסלפ סיסב S-030 בגש םגד י.ר.א תמגוד 4/3"    

   604.00 רשואמ 'חי   
    
1" רטוקב ירודכ זרבו ףקז ללוכ 1" רטוקב םימ יווקל יטמוטוא ריווא םותסש   57.02.0780
ע"ש וא תכתמ סיסב וא יטסלפ סיסב S-030 בגש םגד י.ר.א תמגוד    

   764.00 רשואמ 'חי   
    
2" רטוקב ירודכ זרבו ףקז ללוכ 2" רטוקב םימ יווקל יטניק ריווא םותסש   57.02.0790

 1,134.00 רשואמ ע"ש וא K-010 םגד י.ר.א תמגוד 'חי   
    
3" רטוקב ירודכ זרבו ףקז ללוכ 3" רטוקב םימ יווקל יטניק ריווא םותסש   57.02.0800

 3,303.00 רשואמ ע"ש וא K-010 םגד י.ר.א תמגוד 'חי   
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4" רטוקב ירודכ זרבו ףקז ללוכ 4" רטוקב םימ יווקל יטניק ריווא םותסש   57.02.0810
 4,793.00 רשואמ ע"ש וא K-010 םגד י.ר.א תמגוד 'חי   

    
6" רטוקב ירודכ זרבו ףקז ללוכ 6" רטוקב םימ יווקל יטניק ריווא םותסש   57.02.0820

16,512.00 רשואמ ע"ש וא K-010 םגד י.ר.א תמגוד 'חי   
    
8" רטוקב ירודכ זרבו ףקז ללוכ 8" רטוקב םימ יווקל יטניק ריווא םותסש   57.02.0830

20,719.00 רשואמ ע"ש וא K-010 םגד י.ר.א תמגוד 'חי   
    
"בכוכה" , RN-070 םגד "י.ר.א" תרצות 2" רטוקב וק ףוסב ףדמ םותסש   57.02.0840

 1,297.00 ע"ש ואKTP-SBT 'חי   
    
"בכוכה" , RN-070 םגד ".י.ר.א" תרצות 3" רטוקב וק ףוסב ףדמ םותסש   57.02.0850

 2,202.00 ע"ש ואKTP-SBT 'חי   
    
"בכוכה" , RN-070 םגד ".י.ר.א" תרצות 4" רטוקב וק ףוסב ףדמ םותסש   57.02.0860

 2,591.00 ע"ש ואKTP-SBT 'חי   
    
"בכוכה" , RN-070 םגד ".י.ר.א" תרצות 6" רטוקב וק ףוסב ףדמ םותסש   57.02.0870

 3,368.00 ע"ש ואKTP-SBT 'חי   
    
"בכוכה" , RN-070 םגד ".י.ר.א" תרצות 8" רטוקב וק ףוסב ףדמ םותסש   57.02.0880

 4,729.00 ע"ש ואKTP-SBT 'חי   
    
וא "בכוכה" , "לאפר" תרצות 3" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 2" טנרדיה   57.02.0890

 1,167.00 .ע"ש 'חי   
    

 1,297.00 .ע"ש וא "סמופ" תרצות 3" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 2" טנרדיה 'חי  57.02.0900
    
וא "בכוכה" ,"לאפר" תרצות 3" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3" טנרדיה   57.02.0910

 2,072.00 .ע"ש 'חי   
    

 2,331.00 .ע"ש וא "סמופ" תרצות 3" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3" טנרדיה 'חי  57.02.0920
    
וא "בכוכה" ,"לאפר" תרצות 4" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3" טנרדיה   57.02.0930

 2,526.00 .ע"ש 'חי   
    

 2,784.00 .ע"ש וא "סמופ" תרצות 4" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3" טנרדיה 'חי  57.02.0940
    
ע"ש וא  "לאפר" תרצות 4" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3X2" לופכ טנרדיה   57.02.0950

 3,626.00 . 'חי   
    

 4,210.00 .ע"ש וא "סמופ" תרצות 4" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3X2" לופכ טנרדיה 'חי  57.02.0960
    
,"לאפר" תרצות 6" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3X2" לופכ טנרדיה   57.02.0970

 4,468.00 .ע"ש וא "בכוכה" 'חי   
    

 5,116.00 .ע"ש וא "סמופ" תרצות 6" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3X2" לופכ טנרדיה 'חי  57.02.0980
    
וא "בכוכה" ,"לאפר" תרצות 4" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 4" טנרדיה   57.02.0990

 3,432.00 .ע"ש 'חי   
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 3,756.00 .ע"ש וא "סמופ" תרצות 4" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 4" טנרדיה 'חי  57.02.1000
    
וא "בכוכה" ,"לאפר" תרצות 6" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 4" טנרדיה   57.02.1010

 4,016.00 .ע"ש 'חי   
    

 4,404.00 .ע"ש וא "סמופ" תרצות 6" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 4" טנרדיה 'חי  57.02.1020
    

 1,018.00 .2" רטוקב ףקז לע הריבש ןקתמ רובע תפסות 'חי  57.02.1030
    

 1,107.00 .3" רטוקב ףקז לע הריבש ןקתמ רובע תפסות 'חי  57.02.1040
    

 1,263.00 .4" רטוקב ףקז לע הריבש ןקתמ רובע תפסות 'חי  57.02.1050
    

 3,239.00 .6" רטוקב ףקז לע הריבש ןקתמ רובע תפסות 'חי  57.02.1060
    

   131.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 3" רטוקב ןגוא 'חי  57.02.1070
    

   207.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 4" רטוקב ןגוא 'חי  57.02.1080
    

   292.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 6" רטוקב ןגוא 'חי  57.02.1090
    

   409.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 8" רטוקב ןגוא 'חי  57.02.1100
    

   675.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 01" רטוקב ןגוא 'חי  57.02.1110
    

   131.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 3" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  57.02.1120
    

   207.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 4" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  57.02.1130
    

   299.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 6" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  57.02.1140
    

   420.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 8" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  57.02.1150
    

   681.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 01" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  57.02.1160
    
) מ"ס D+02 הפיטעה יבוע( 3"-6" םירטוקב םימ תרנצל ןיוזמ ןוטב תפיטע   57.02.1170

   131.00 .ןויזה ללוכ , רטמ   
    
מ"ס D+02 הפיטעה יבוע( 8"-21" םירטוקב םימ תרנצל ןיוזמ ןוטב תפיטע   57.02.1180

   234.00 .ןויזה ללוכ ,) רטמ   
    
,רטוק לכב ישאר םימ וקמ תופעתסה ללוכ  אל 2" רטוקב זוקנ תדוקנ   57.02.1190
פיר חטשמו הדלפ רונצ יעטק ןכו ,ץצח ,םירזיבאו םיחפס תבכרה ,םיכותיר    

   629.00 'פמוק .)דרפנב ודדמי ףדמ םותסשו החוש ,ףוגמ, ישאר וקל רוביח ( פאר  
    
,רטוק לכב ישאר םימ וקמ תופעתסה ללוכ  אל 3" רטוקב זוקנ תדוקנ   57.02.1200
חטשמו ב הדלפ רונצ יעטק ןכו ,ץצח ,םירזיבאו םיחפס תבכרה ,םיכותיר    

 1,102.00 'פמוק .)דרפנב ודדמי ףדמ םותסשו החוש ,ףוגמ, ישאר וקל רוביח ( פאר פיר  
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, רטוק לכב ישאר םימ וקמ תופעתסה ללוכ אל 4" רטוקב זוקנ תדוקנ   57.02.1210
פיר חטשמו הדלפ רונצ יעטק ןכו ,ץצח ,םירזיבאו םיחפס תבכרה ,םיכותיר    

 1,274.00 'פמוק .)דרפנב ודדמי ףדמ םותסשו החוש ,ףוגמ, ישאר וקל רוביח ( פאר  
    
, רטוק לכב ישאר םימ וקמ תופעתסה ללוכ אל  6" רטוקב זוקנ תדוקנ   57.02.1220
פיר חטשמו הדלפ רונצ יעטק ןכו ,ץצח ,םירזיבאו םיחפס תבכרה ,םיכותיר    

 1,814.00 'פמוק .)דרפנב ודדמי ףדמ םותסשו החוש ,ףוגמ , ישאר וקר רוביח ( פאר  
    

 1,231.00 ילמשח טלפ םע הילד דרא תרצות 4/3" רטוקב םימ דמ 'חי  57.02.1230
    

 1,425.00 ילמשח טלפ םע הילד דרא תרצות 1" רטוקב םימ דמ 'חי  57.02.1240
    

 1,814.00 ילמשח טלפ םע הילד דרא תרצות 5.1" רטוקב םימ דמ 'חי  57.02.1250
    

 2,331.00 ילמשח טלפ םע WM םגד הילד דרא תרצות 2" רטוקב םימ דמ 'חי  57.02.1260
    

   455.00 הילד דרא תרצות 4/3" ימרז בר רטוקב םימ דמ 'חי  57.02.1270
    

   583.00 הילד דרא תרצות 1" ימרז בר רטוקב םימ דמ 'חי  57.02.1280
    

 1,018.00 הילד דרא תרצות 5.1" ימרז בר רטוקב םימ דמ 'חי  57.02.1290
    

 1,425.00 הילד דרא תרצות 2" ימרז בר רטוקב םימ דמ 'חי  57.02.1300
    

 1,942.00 הדידמ תכרעמב הנקתהל "הילד דרא" תרצות "וברוט" 2" רטוקב םימ דמ 'חי  57.02.1310
    

 2,461.00 הדידמ תכרעמב הנקתהל "הילד דרא" תרצות "וברוט" 3" רטוקב םימ דמ 'חי  57.02.1320
    

 3,108.00 הדידמ תכרעמב הנקתהל "הילד דרא" תרצות "וברוט" 4" רטוקב םימ דמ 'חי  57.02.1330
    

 4,274.00 הדידמ תכרעמב הנקתהל "הילד דרא" תרצות "וברוט" 6" רטוקב םימ דמ 'חי  57.02.1340
    

 7,055.00 םינגוא םע "X 4/3 2" רטוק בלושמ םימ דמ 'חי  57.02.1350
    

 9,753.00 םינגוא םע "X 4/3 3" רטוק בלושמ םימ דמ 'חי  57.02.1360
    

10,363.00 םינגוא םע "X 1 4" רטוק בלושמ םימ דמ 'חי  57.02.1370
    

16,706.00 םינגוא םע "X 2/11 6" רטוק בלושמ םימ דמ 'חי  57.02.1380
    
תוברל ע"ש וא "דמרב" תרצות 2" רטוקב ץחל רמוש / ןיטקמ / קרופ   57.02.1390

 5,634.00 םימטאו םיגרב , םיידגנ םינגוא , םינגוא 'חי   
    

 8,871.00 ע"ש וא "דמרב" תרצות 3" רטוקב ץחל רמוש / ןיטקמ / קרופ 'חי  57.02.1400
    

11,979.00 ע"ש וא "דמרב" תרצות 4" רטוקב ץחל רמוש / ןיטקמ / קרופ 'חי  57.02.1410
    

19,749.00 ע"ש וא "דמרב" תרצות 6" רטוקב ץחל רמוש / ןיטקמ / קרופ 'חי  57.02.1420
    

28,035.00 ע"ש וא "דמרב" תרצות 8" רטוקב ץחל רמוש / ןיטקמ / קרופ 'חי  57.02.1430
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35,613.00 ע"ש וא "דמרב" תרצות 01" רטוקב ץחל רמוש / ןיטקמ / קרופ 'חי  57.02.1440
    

 2,978.00 3" רטוקב לזרב תקצימ םינבא תדוכלמ 'חי  57.02.1450
    

 3,239.00 4" רטוקב לזרב תקצימ םינבא תדוכלמ 'חי  57.02.1460
    

 4,016.00 6" רטוקב לזרב תקצימ םינבא תדוכלמ 'חי  57.02.1470
    

 4,857.00 8" רטוקב לזרב תקצימ םינבא תדוכלמ 'חי  57.02.1480
    

   409.00 זילפמ הגרבה 2" רטוקב ןנסמ  'חי  57.02.1490
    

   855.00 ע"ש וא 202 "בכוכה" תרצות 3" רטוקב ןנסמ  'חי  57.02.1500
    

 1,212.00 ע"ש וא 202 "בכוכה" תרצות 4" רטוקב  ןנסמ  'חי  57.02.1510
    

 2,331.00 ע"ש וא 202 "בכוכה" תרצות 6" רטוקב  ןנסמ 'חי  57.02.1520
    

 3,756.00 ע"ש וא 202 "בכוכה" תרצות 8" רטוקב  ןנסמ  'חי  57.02.1530
    
לש הקיפסל ע"ש וא CL-001 םגד "וקיטניק" תרצות םימ ךוכיר תכרעמ   57.02.1540
הלועפל יטניק רקב ,םיככרמ ינש תללוכ תכרעמה .העשל רטיל 0522    
לכ ,תשר ימל ןנסמ ,םימ דמ ,רטיל 002 חפנב תחלמית לכימ ,תיטמוטוא    

33,468.00 'פמוק םיכר םימ תאיצי דע תשרהמ הסינכמ הירזיבאו תרנצה  
    
08/08 תודימב סאלגרביפ ןורא ךותב תנקתומ ,תינקת שא יוביכ תדמע   57.02.1550
םיקונרז 2 ,ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב ללוכ ,ריק לע ןקתומה מ"ס    
זרב םע 2" סוסיר / ןוליס קנזמ ,ץרוטש ידמצמ םע א"כ 'מ 51 ךרואבו 2"    

 2,591.00 'פמוק )ןורא ללוכ אל( תומלשב ןקתומ ,ירודכ  
    
לע ןקתומ ,'מ 52 ךרואבו 4/3" רטוקב ימוג וא יטסלפ שימג רונצ םע ןולגלג   57.02.1560
ירודכ זרבו 4/3" רטוקב סוסיר / ןוליס קנזמ ללוכ ,תבבותסמ עורז םע ףות    

 1,102.00 'פמוק 1"  
    

   493.00 ץרוטש דמצמ םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוק קונרז 'חי  57.02.1570
    

   351.00 2" רטוקב םיישומיש בר םיקנזמ 'חי  57.02.1580
    

   247.00 2" רטוקב סוסיר ןוליס יקנזמ 'חי  57.02.1590
    

   611.00 ג"ק 6 השבי הקבא יפטמ 'חי  57.02.1600
    
מ"ס 03/08/08 תודימב תלעננ תלד םע סלגרביפמ יוביכ דויצל זגרא   57.02.1610

   583.00 ריקל רבוחמ 'חי   
    
מ"ס 03/09/031 תודימב תלעננ תלד םע סלגרביפמ יוביכ דויצל זגרא   57.02.1620

   740.00 ריקל רבוחמ 'חי   
    
רוחשב עובצ תנוולוגמ הדלפמ יושע ,םימ יווק ןומיסל 3" רטוקב ןומיס דומע   57.02.1630
ללוכ טלשו מ"ס 03/03/03 ןוטב דוסי ללוכ ,רטמ 1 הבוגב ןיגורסל בוהצ    

   325.00 תינקית םוינימולא תקיצימ דועיי בותיכ 'חי   
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../150 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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12/09/2019
דף מס':     150 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

דע בחורב ,לגר יכלוה רבעמ רובע תוחותפ תולעת לעמ רושיגל דיינ ןורשג   57.02.1640
תנוולוגמ הדלפמ יושע ,תוחיטב ינקת תושירדל םאתהב תוקעמ ללוכ 'מ 2    
ךלהמב ותקתעה ללוכ ,תוחיטבה ץעוי רושיאל םאתהב לכה ,סלגרביפ /    

 2,202.00 'פמוק טלפמוק ,חוקיפה תושירדל םאתהב הדובעה  
    
ב ו י ב  י ו ק  30.75 ק ר פ  ת ת     
    
)488 י"ת יפל רצוימ( NS-8 גוסמ בויבל הבע יס.יו.יפ תורוניצ : הרעה    
    
םיחפס םיללוכ םיריחמה : הרעה    
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0010

   150.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1 רטמ   
    
52.1 דע קמועב עקרקב חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0020

   132.00 .רטמ רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0030

   171.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0040

   196.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ;   57.03.0050

   222.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0060

   247.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ  62.3 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0070

   288.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ  67.3 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0080

   327.00 .רטמ 57.4 דעו רטמ  62.4 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0090

   359.00 .רטמ 52.5 דעו רטמ  67.4 רטמ   
    
52.1 דע קמועב עקרקב חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0100

   147.00 .רטמ רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0110

   163.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0120

   184.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0130

   209.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2 רטמ   
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12/09/2019
דף מס':     151 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0140
   235.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2 רטמ   

    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0150

   276.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0160

   313.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0170

   366.00 .רטמ 57.4 דעו רטמ 62.4 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רוניצ   57.03.0180

   431.00 .רטמ 52.5 דע 67.4 רטמ   
    
52.1 דע קמועב עקרקב חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0190

   196.00 .רטמ רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0200

   222.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0210

   255.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0220

   288.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0230

   327.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0240

   366.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0250

   404.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0260

   445.00 .רטמ 57.4 דעו רטמ 62.4 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0270

   509.00 .רטמ 52.5 דעו רטמ 67.4 רטמ   
    
52.1 דע קמועב עקרקב חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0280

   222.00 .רטמ רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0290

   247.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0300

   276.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1 רטמ   
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12/09/2019
דף מס':     152 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0310
   313.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2 רטמ   

    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0320

   353.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0330

   390.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0340

   445.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0350

   496.00 .רטמ 57.4 דעו רטמ 62.4 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0360

   561.00 .רטמ 52.5 דעו רטמ 67.4 רטמ   
    
52.1 דע קמועב עקרקב חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רוניצ   57.03.0370

   340.00 .רטמ רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0380

   366.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0390

   404.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0400

   445.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0410

   483.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0420

   522.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0430

   574.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0440

   626.00 .רטמ 57.4 דעו רטמ 62.4 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0450

   678.00 .רטמ 52.5 דעו רטמ 67.4 רטמ   
    
52.1 דע קמועב עקרקב חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0460

   431.00 .רטמ רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0470

   457.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1 רטמ   
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12/09/2019
דף מס':     153 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 553 קטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0480
   483.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1 רטמ   

    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0490

   522.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0500

   561.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0510

   599.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0520

   654.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0530

   704.00 .רטמ 57.4 דעו רטמ 62.4 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0540

   756.00 .רטמ 52.5 דעו רטמ 67.4 רטמ   
    
52.1 דע קמועב עקרקב חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0550

   496.00 .רטמ רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0560

   529.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ 52.1 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 004 קטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0570

   561.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0580

   614.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0590

   666.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0600

   717.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0610

   783.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0620

   848.00 .רטמ 57.4 דעו רטמ 62.4 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0630

   918.00 .רטמ 52.5 דעו רטמ 67.4 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0640

 1,003.00 .רטמ 57.5 דעו רטמ 62.5 רטמ   
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52.1 דע קמועב עקרקב חנומ מ"מ 054 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0650
   717.00 .רטמ רטמ   

    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 054 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0660

   756.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 054 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0670

   796.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 054 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0680

   848.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 054 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0690

   899.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 054 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0700

   926.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 054 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0710

   991.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 054 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0720

 1,057.00 .רטמ 57.4 דעו רטמ 62.4 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 054 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0730

 1,121.00 .רטמ 52.5 דעו רטמ 67.4 רטמ   
    
52.1 דע קמועב עקרקב חנומ מ"מ 005 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0740

   823.00 .רטמ רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 005 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0750

   873.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 005 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0760

   926.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 005 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0770

   977.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 005 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0780

 1,043.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 005 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0790

 1,108.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 005 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0800

 1,172.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3 רטמ   
    
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 005 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0810

 1,238.00 .רטמ 57.4 דעו רטמ 62.4 רטמ   
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מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 005 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ   57.03.0820
 1,330.00 .רטמ 52.5 דעו רטמ 67.4 רטמ   

    
הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.0830

   305.00 .רטמ 52.1 דע קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו רטמ   
    
הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.0840
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו    

   347.00 .רטמ רטמ   
    
הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.0850
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו    

   378.00 .רטמ רטמ   
    
הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.0860
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו    

   410.00 .רטמ רטמ   
    
הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.0870
52.3 דעו רטמ 67.2 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו    

   441.00 .רטמ רטמ   
    
הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.0880
57.3 דעו רטמ 62.3 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו    

   504.00 .רטמ רטמ   
    
הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.0890
52.4 דעו רטמ 67.3 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו    

   546.00 .רטמ רטמ   
    
הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.0900
57.4 דעו רטמ 62.4 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו    

   588.00 .רטמ רטמ   
    
הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.0910
52.5 דעו רטמ 67.4 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח תפיטעו    

   620.00 .רטמ רטמ   
    
הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.0920

   457.00 .רטמ 52.1 דע קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו רטמ   
    
הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.0930
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו    

   483.00 .רטמ רטמ   
    
הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.0940
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו    

   509.00 .רטמ רטמ   
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הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.0950
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו    

   548.00 .רטמ רטמ   
    
הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.0960
52.3 דעו רטמ 67.2 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו    

   586.00 .רטמ רטמ   
    
הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.0970
57.3 דעו רטמ 62.3 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו    

   626.00 .רטמ רטמ   
    
הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.0980
52.4 דעו רטמ 67.3 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו    

   666.00 .רטמ רטמ   
    
הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ םע 23/5" ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.0990
57.4 דעו רטמ 62.4 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו    

   717.00 .רטמ רטמ   
    
הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.1000
52.5 דעו רטמ 67.4 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו    

   768.00 .רטמ רטמ   
    
הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.1010

   483.00 .רטמ 52.1 דע קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו רטמ   
    
הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.1020
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו    

   509.00 .רטמ רטמ   
    
הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.1030
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו    

   535.00 .רטמ רטמ   
    
הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.1040
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו    

   574.00 .רטמ רטמ   
    
הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.1050
52.3 דעו רטמ 67.2 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו    

   614.00 .רטמ רטמ   
    
הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.1060
57.3 דעו רטמ 62.3 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו    

   654.00 .רטמ רטמ   
    
הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.1070
52.4 דעו רטמ 67.3 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו    

   690.00 .רטמ רטמ   
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הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.1080
57.4 דעו רטמ 62.4 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו    

   743.00 .רטמ רטמ   
    
הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.1090
52.5 דעו רטמ 67.4 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו    

   796.00 .רטמ רטמ   
    
הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.1100

   509.00 . רטמ 52.1 דע קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו רטמ   
    
הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.1110
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו    

   535.00 .רטמ רטמ   
    
הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.1120
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו    

   561.00 .רטמ רטמ   
    
הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.1130
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו    

   599.00 .רטמ רטמ   
    
הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.1140
52.3 דעו רטמ 67.2 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו    

   640.00 .רטמ רטמ   
    
הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.1150
57.3 דעו רטמ 62.3 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו    

   690.00 .רטמ רטמ   
    
הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.1160
52.4 דעו רטמ 67.3 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו    

   743.00 .רטמ רטמ   
    
הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.1170
57.4 דעו רטמ 62.4 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו    

   796.00 .רטמ רטמ   
    
הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ   57.03.1180
52.5 דעו רטמ 67.4 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו    

   848.00 .רטמ רטמ   
    
ןוטבמ ינוציח יופיצו הנימולאמ ימינפ יופיצ םע בויב רוניצל ריחמ תפסות   57.03.1190

    67.00 )CPA-4( "וירט" תפיטע  רובע 4"-6" רטוקב סוחד רטמ   
    
ןוטבמ ינוציח יופיצו הנימולאמ ימינפ יופיצ םע בויב רוניצל ריחמ תפסות   57.03.1200

    90.00 )CPA-4( "וירט" תפיטע  רובע 8"-01" רטוקב סוחד רטמ   
    
ןוטבמ ינוציח יופיצו הנימולאמ ימינפ יופיצ םע בויב רוניצל ריחמ תפסות   57.03.1210

   144.00 )CPA-4( "וירט" תפיטע  רובע 02"-21" רטוקב סוחד רטמ   
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ןוטבמ ינוציח יופיצו הנימולאמ ימינפ יופיצ םע בויב רוניצל ריחמ תתחפה   57.03.1220
   -35.00 סוחד ןוטב אלל דבלב )CPA-3( "וירט" תפיטע  רובע 4"-6" רטוקב סוחד רטמ   

    
ןוטבמ ינוציח יופיצו הנימולאמ ימינפ יופיצ םע בויב רוניצל ריחמ תתחפה   57.03.1230

   -22.00 סוחד ןוטב אלל דבלב )CPA-3( "וירט" תפיטע  רובע 8"-01" רטוקב סוחד רטמ   
    
-מ לודגה קמוע רובע םיגוסה לכו םירטקה לכב בויב יוק ריחמל תפסות   57.03.1240

   118.00 ףסונ קמוע רטמ 5.0 לכ רובע רטמ 52.5 רטמ   
    
57.03.1250 םוקמב 61/3" ןפוד יבוע רובע 6"-4" רטוקב הדלפ רוניצל ריחמ תפסות  

    33.00 "5/32 רטמ   
    
57.03.1260 םוקמב 61/3" ןפוד יבוע רובע 01"-8" רטוקב הדלפ רוניצל ריחמ תפסות  

    53.00 "5/32 רטמ   
    
עלסב הביצח רובע 8" דע רטוקב והשלכ גוסמ תורוניצ יפיעסל תפסות   57.03.1270

    60.00 ףוצרו השק רטמ   
    
עלסב הביצח רובע 61"-01" רטוקב והשלכ גוסמ תורוניצ יפיעסל תפסות   57.03.1280

    84.00 ףוצרו השק רטמ   
    
עלסב הביצח רובע 42"-81" רטוקב והשלכ גוסמ תורוניצ יפיעסל תפסות   57.03.1290

   109.00 ףוצרו השק רטמ   
    
ךות לא הבורק החושמ בויב רוניצ ללוכ דיתעב דדוב תיב רוביחל הנכה   57.03.1300
ךתורמ וילעו תיווז לזרב י"ע ןומיסו קקפב רוניצה הצק תמיתס , שרגמה    

   977.00 .רוניצה קמועו "בויב" , שרגמה 'סמ תיבותיכ םע חפ טלש 'חי   
    
תיבותיכ םע חפ טלש ךתורמ וילעו תיווז לזרב י"ע שרגמל בויב רוביח ןומיס   57.03.1310

   163.00 .רוניצה קמועו "בויב" , שרגמה 'סמ 'חי   
    

   104.00 שרגמל בויב רוביח הצקב קקפ 'חי  57.03.1320
    
תמייק בויב תאיציל 6" רטוקב תקצי וא  C.V.P-מ שדח בויב רונצ רוביח   57.03.1330

   282.00 'פמוק תמייקה האיציה קוריפ ללוכ  הנבממ  
    
ךרוצל בויבה תביאשו םיקקפ י"ע -"4 21" רטוקב םייק בויב וק תמיסח   57.03.1340

   411.00 'פמוק םישדח םיאת תנקתה  
    
דע קמועב המדאב חנומ םישאר אלל ,ללוכ 6" דע רטוקב לזרב תקצי רונצ   57.03.1350

   353.00 םינבמהמ בויב תואיציל םירוביחב יולג וא 'מ 52.1 רטמ   
    
קמועב המדאב חנומ םישאר אלל ,ללוכ 6" דע רטוקב לזרב תקצי רונצ   57.03.1360

   380.00 םינבמהמ בויב תואיציל םירוביחב יולג וא 'מ 57.1 דע 'מ 52.1 רטמ   
    
ר"מ/'רג 002 ינכטואיג דבב קמוע לכבו רטוק לכב בויב תרנצ תפיטע   57.03.1370

    20.00 "הטלוו" י"ע קוושמה F-023 תמגודכ ר"מ   
    
תרזחהו רטוק לכב בויב וק תחנה ךרוצל תפצורמ הכרדמ/העסמ תחיתפ   57.03.1380

   109.00 .ותומדקל בצמה ר"מ   
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בצמה תרזחהו רטוק לכב בויב וק תחנה ךרוצל טלפסאמ הכרדמ תחיתפ   57.03.1390
   109.00 ותומדקל ר"מ   

    
בצמה תרזחהו רטוק לכב בויב וק תחנה ךרוצל טלפסאמ שיבכ תחיתפ   57.03.1400

   109.00 ותומדקל ר"מ   
    
רטוק לכב בויב וק תחנה ךרוצל מ"ס 51 דע יבועב ןוטב חטשמ תחיתפ   57.03.1410

   238.00 ותומדקל בצמה תרזחהו ר"מ   
    

    69.00 קמוע לכב בויב וק תחנה רחאל ונוקיתו םיעצמ חטשמ/ךרד תחיתפ ר"מ  57.03.1420
    
תרשכה .בויב וק תחנה תרטמל רטמ 5 דע בחורב ךרד יאות תצירפ   57.03.1430

    69.00 .יאותב הדובע בכר תעיסנ רשפאתש המרל השעת ךרדה רטמ   
    
תועצמאב 'מ 0.4 לעמ קמועב ןופיד תודובע רובע רוניצה ריחמל תפסות   57.03.1440
  -  "WTL" תרצות ,"METSYS LIAREDILS"  תמגודכ תוכימת תכרעמ  
EDILS LIAR וא )ןיקצומ תירק ,94 ןשוג השמ 'דש .ת.י.נ.י 'בח( הינמרג    
  GNIROHS, הינמרג תרצות UABREV SE, ) יאנבה 'חר-  לאינד ריפש  

   535.00 )רשואמ ע"ש וא ןולוח 53 רטמ   
    
,שביב הדובעה עוציבו םוהת ימ סלפמ תדרוה רובע רוניצה ריחמל תפסות   57.03.1450

   298.00 רתאב חקפמה רושיא יפל ,שרדיו הדימב ,ינכטה טרפמב טרופמכ רטמ   
    
יפל תורוקמ וק תייצחב מ"מ 1 יבועו מ"ס 01 לש בחורב םודא הרהזא טרס   57.03.1460
גוסמ "SNOTGNIDDOB" 'בח 'צות תמגוד ,תורוקמ 'בח לש טרדנטס    

    11.00 תויגולונכט ןגמ .ח.ש 'בח י"ע 150 רטמ   
    
8"-21" רטוקב לוורש  ךותב בויב וק תייצח ךרוצל םייק צ"עמ שיבכ תחיתפ   57.03.1470
םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ ריחמה .עוצבה רמגב ונוקיתו קמוע לכבו    
יפל הדידמה( .לוורש תקפסה ללוכ  םהיתויחנה יפל הייצחה עוצבו צ"עמ    

 1,305.00 )םילושה + שיבכה בחור רטמ   
    
57.03.1480 .אוהש קמוע לכבו 8"-21" רטוקב לוורש י"ע  שיבכל תחתמ יקפוא חודיק  
םילדנס ,םינדא רונצ תלחשה ,חודיקה עוצב ,לוורשה תקפסא ללוכ ריחמה    

 1,435.00 .םישורדה םימואיתה לכ עוצב תא ריחמה ללוכ ןכ  ומכ .'וכו רטמ   
    

   144.00 .ןויזה ללוכ ,קמוע לכבו 6"-4" רטוקב בויב תורונצל ןיוזמ ןוטב תפיטע רטמ  57.03.1490
    

   222.00 .ןויזה ללוכ ,קמוע לכבו 21"-8" רטוקב בויב תורוניצל ןייוזמ ןוטב תפיטע רטמ  57.03.1500
    
טלפסא תיתחת דעו רוניצה תפיטע לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב   57.03.1510

   410.00 רופחה רמוחה קוליסו יוניפ תוברל שיבכ / הכרדמ ק"מ   
    

    24.00 תורשקתה ריהמ ףסות רובע MSLC גוסמ ןוטב ריחמל תפסות ק"מ  57.03.1520
    
,תטלק  +  חוד תקפסהו ואדיו תמלצמ תועצמאב םייק בויב וק םוליצ   57.03.1530

    10.00 .יללכ/דחוימה טרפמב  שרדנכ רטמ   
    
*** ץופינה תטישב בויב יווק תפלחה ***    
    
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../160 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':     160 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

גרד ןליתאילופמ שדח וקל ,ץופינה תטישב 4" רטוקב םייק בויב וק תפלחה   57.03.1550
  001EP( 01( מ 2 לש קמוע דע מ"מ 521 רטוקב ע"ש וא לגלפ תרצות',  
וקה םוליצ ללוכ ,רשואמ רחא ןלבק וא "ןלוג ירוד" / "רפע ךרד" ןלבקה י"ע    

   783.00 )דרפנב ודדמי םידוביע וא/ו תוחושל רוביח( הפלחהה םותב רטמ   
    
גרד ןליתאילופמ שדח וקל ,ץופינה תטישב  6" רטוקב םייק בויב וק תפלחה   57.03.1560
  001EP( 01( מ 2 לש קמוע דע מ"מ 081 רטוקב ע"ש וא לגלפ תרצות',  
וקה םוליצ ללוכ ,רשואמ רחא ןלבק וא "ןלוג ירוד" / "רפע ךרד" ןלבקה י"ע    

   977.00 )דרפנב ודדמי םידוביע וא/ו תוחושל רוביח( הפלחהה םותב רטמ   
    
גרד ןליתאילופמ שדח וקל ,ץופינה תטישב 8" רטוקב םייק בויב וק תפלחה   57.03.1570
  001EP( 01( מ 2 לש קמוע דע מ"מ 522 רטוקב ע"ש וא לגלפ תרצות',  
וקה םוליצ ללוכ ,רשואמ רחא ןלבק וא "ןלוג ירוד" / "רפע ךרד" ןלבקה י"ע    

 1,043.00 )דרפנב ודדמי םידוביע וא/ו תוחושל רוביח( הפלחהה םותב רטמ   
    
ןליתאילופמ שדח וקל ,ץופינה תטישב 01" רטוקב םייק בויב וק תפלחה   57.03.1580
2 לש קמוע דע מ"מ 082 רטוקב ע"ש וא לגלפ תרצות )001EP( 01 גרד    
םוליצ ללוכ ,רשואמ רחא ןלבק וא "ןלוג ירוד" / "רפע ךרד" ןלבקה י"ע ,'מ    

 1,433.00 )דרפנב ודדמי םידוביע וא/ו תוחושל רוביח( הפלחהה םותב וקה רטמ   
    
םיקמועב וקה תפלחה רובע 304.6.75 דע 004.6.75 םיפיעסל תפסות   57.03.1590

   163.00 'מ 4 לש קמוע דע 'מ 2 לעמ רטמ   
    
םיקמועב וקה תפלחה רובע 304.6.75 דע 004.6.75 םיפיעסל תפסות   57.03.1600

   247.00 'מ 6 לש קמוע דע 'מ 4 לעמ רטמ   
    
םייקה וקה רטוק תלדגה רובע 304.6.75 דע 004.6.75 םיפיעסל תפסות   57.03.1610

   163.00 )2"+( הלעמ יפלכ תחא "הגרדמ"ב רטמ   
    
* םיוק לווריש *    
    
םינויזיולט םימוליצ ,תופיטש ללוכ ,קמוע לכבו 6" רטוקב םייק בויב וק לווריש   57.03.1620
יפקעמ עוציב ,ךרוצה תדימב םייקה רוניצה ןוקית ,םילושכמ קוליס ,יוקינ ,    
םירמוחה דויצה לכו םיינמז הקינס יווק ,הביאש דויצ ללוכ םיכפש תמירז    

   586.00 תמלשומ הדובע תלבקל םישרדנה תודובעהו רטמ   
    
םינויזיולט םימוליצ ,תופיטש ללוכ ,קמוע לכבו 8" רטוקב םייק בויב וק לווריש   57.03.1630
יפקעמ עוציב ,ךרוצה תדימב םייקה רוניצה ןוקית ,םילושכמ קוליס ,יוקינ ,    
םירמוחה דויצה לכו םיינמז הקינס יווק ,הביאש דויצ ללוכ םיכפש תמירז    

   678.00 תמלשומ הדובע תלבקל םישרדנה תודובעהו רטמ   
    
םימוליצ ,תופיטש ללוכ ,קמוע לכבו 01" רטוקב םייק בויב וק לווריש   57.03.1640
עוציב ,ךרוצה תדימב םייקה רוניצה ןוקית ,םילושכמ קוליס ,יוקינ ,םינויזיולט    
דויצה לכו םיינמז הקינס יווק ,הביאש דויצ ללוכ םיכפש תמירז יפקעמ    

   756.00 תמלשומ הדובע תלבקל םישרדנה תודובעהו םירמוחה רטמ   
    
לכ ללוכ 2" לש תוציפקב רטוק תלדגה רובע בויב יוק לווריש ריחמל תפסות   57.03.1650

   119.00 לייעל ראותמה רטמ   
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ב ו י ב  י נ ק ת מ  40.75 ק ר פ  ת ת     
    
  יקלח לכ ןיב םוטיא םג רתיה ןיב םיללוכ ןוטבה תוחוש יריחמ : הרעה  
"טסלפוטיא" םטא תועצמאב םימ תורידח דגנכ רטוק לכב החושה    
    
היהי םריחמ, רתאב תוקוצי ןוטב תוחוש עצבל שרדיו הדימב : הרעה    
תוימורט תוילוחמ תוחושה יריחמל םאתהב    
    
57.04.0010 רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס 06 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש  

 2,599.50 .רטמ 52.1 דע קמועב 521B גוסמ מ"ס  05 'חי   
    
57.04.0020 רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס 06 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש  

 2,914.50 .רטמ 57.1 דעו 62.1 מ קמועב 521B גוסמ מ"ס  05 'חי   
    
57.04.0030 רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס 08 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש  

 2,992.50 .רטמ 52.1 דע קמועב 521B גוסמ מ"ס  06 'חי   
    
57.04.0040 רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס 08 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש  

 3,465.00 רטמ 57.1 דעו 62.1 מ קמועב 521B גוסמ מ"ס  06 'חי   
    
57.04.0050 רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס 08 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש  

 3,859.50 רטמ 52.2 דעו 67.1 מ קמועב 521B גוסמ מ"ס  06 'חי   
    
הסכמו הרקת םע מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש   57.04.0060

 3,544.50 .רטמ 52.1 דע קמועב 521B גוסמ מ"ס  06  רטוקב 'חי   
    
רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש   57.04.0070

 4,252.50 .רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1 מ קמועב 521B גוסמ מ"ס  06  'חי   
    
רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש   57.04.0080

 4,962.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1 מ קמועב 521B גוסמ מ"ס  06  'חי   
    
הסכמו הרקת םע מ"ס 001  רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש   57.04.0090

 5,670.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2 מ קמועב 521B גוסמ מ"ס  06  רטוקב 'חי   
    
רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש   57.04.0100

 4,567.50 .רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1 מ קמועב 521B גוסמ מ"ס  06  'חי   
    
רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש   57.04.0110

 5,512.50 .רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1 מ קמועב 521B גוסמ מ"ס  06  'חי   
    
רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש   57.04.0120

 6,457.50 .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2 מ קמועב 521B גוסמ מ"ס  06  'חי   
    
רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש   57.04.0130

 7,402.50 .רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2 מ קמועב 521B גוסמ מ"ס  06  'חי   
    
רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש   57.04.0140

 8,347.50 .רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3 מ קמועב 521B גוסמ מ"ס  06  'חי   
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רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש   57.04.0150
 9,292.50 .רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3 מ קמועב 521B גוסמ מ"ס  06  'חי   

    
רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש   57.04.0160

10,237.50 .רטמ 57.4 דעו רטמ 52.4 מ קמועב 521B גוסמ מ"ס  06  'חי   
    
רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש   57.04.0170

11,182.50 .רטמ 52.5 דעו רטמ 67.4 מ קמועב 521B גוסמ מ"ס  06  'חי   
    
רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש   57.04.0180

12,127.50 .רטמ 57.5 דעו רטמ 52.5 מ קמועב 521B גוסמ מ"ס  06  'חי   
    
רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש   57.04.0190

15,592.50 .רטמ 52.4 דעו רטמ 57.3 מ קמועב 521B גוסמ מ"ס  06  'חי   
    
הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש   57.04.0200

17,325.00 .רטמ 57.4 דעו רטמ 62.4 מ קמועב 052C גוסמ מ"ס 06  רטוקב 'חי   
    
הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש   57.04.0210

18,112.50 .רטמ 52.5 דעו רטמ 67.4 מ קמועב 052C גוסמ מ"ס 06  רטוקב 'חי   
    
הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש   57.04.0220

18,900.00 .רטמ 57.5 דעו רטמ 62.5 מ קמועב 052C גוסמ מ"ס 06  רטוקב 'חי   
    
הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש   57.04.0230

21,262.50 .רטמ 52.6 דעו רטמ 67.5 מ קמועב 052C גוסמ מ"ס 06  רטוקב 'חי   
    
הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס 002 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש   57.04.0240

23,625.00 .רטמ 57.6 דעו רטמ 52.6 מ קמועב 004D גוסמ מ"ס 06  רטוקב 'חי   
    
קמועב םייק ישאר בויב וק לע ןקתומ מ"ס 021/001 תודימב הרקב את   57.04.0250
,ןויז ללוכ ןוטב תקיצי ,אתה תנקתה םוקימ יוליג ללוכ מ"ס 52.2 דע יללכ    
הדבכ הרקת ,אתל לוורשה ןיב רוביחה תודוקנב םוטיא ,החוש ירבחמ    
וקה תמיסח ללוכ ,הדירי םלוס ללוכ 004D גוסמ מ"ס 06 רטוקב הסכמו    

20,847.00 ךרוצה יפל ףקעמ עוציבו בויבה תביאש , םיקקפה י"ע 'חי   
    
קמועב םייק ישאר בויב וק לע ןקתומ מ"ס 021/001 תודימב הרקב את   57.04.0260
ןוטב תקיצי ,אתה תנקתה םוקימ יוליג ללוכ ,'מ 57.2 דע 'מ 62.2 -מ יללכ    
הרקת ,אתל לוורשה ןיב רוביחה תודוקנב םוטיא ,החוש ירבחמ ,ןויז ללוכ    
ללוכ ,הדירי םלוס ללוכ ,004D גוסמ מ"ס 06 רטוקב הסכמו הדבכ    

21,943.50 ךרוצה יפל ףקעמ עוציבו בויבה תביאש , םיקקפה י"ע וקה תמיסח 'חי   
    
קמועב םייק ישאר בויב וק לע ןקתומ מ"ס 021/001 תודימב הרקב את   57.04.0270
ןוטב תקיצי ,אתה תנקתה םוקימ יוליג ללוכ ,'מ 52.3 דע 'מ 67.2 -מ יללכ    
הרקת ,אתל לוורשה ןיב רוביחה תודוקנב םוטיא ,החוש ירבחמ ,ןויז ללוכ    
ללוכ ,הדירי םלוס ללוכ ,004D גוסמ מ"ס 06 רטוקב הסכמו הדבכ    

23,224.50 ךרוצה יפל ףקעמ עוציבו בויבה תביאש , םיקקפה י"ע וקה תמיסח 'חי   
    
רובע  ,םיליגר  םימטא םוקמב "ביבוטיא" ימטא רובע החוש ריחמל תפסות   57.04.0280

   471.00 )דחא םטאל ריחמה( ,4"-8" םירטוקב תרנצ  'חי   
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רובע  ,םיליגר  םימטא םוקמב "ביבוטיא" ימטא רובע החוש ריחמל תפסות   57.04.0290
   604.00 )דחא םטאל ריחמה( 01"-21" םירטוקב תרנצ  'חי   

    
רובע  ,םיליגר  םימטא םוקמב "ביבוטיא" ימטא רובע החוש ריחמל תפסות   57.04.0300

   806.00 )דחא םטאל ריחמה( 41"-61" םירטוקב תרנצ  'חי   
    
רובע  ,םיליגר  םימטא םוקמב "ביבוטיא" ימטא רובע החוש ריחמל תפסות   57.04.0310

 1,005.00 )דחא םטאל ריחמה( .81"-02" םירטוקב תרנצ  'חי   
    
רובע  ,םיליגר  םימטא םוקמב "ביבוטיא" ימטא רובע החוש ריחמל תפסות   57.04.0320

 1,341.00 )דחא םטאל ריחמה( .02"-42" םירטוקב תרנצ  'חי   
    
גוסמ דבכ הסכמו הרקת רובע מ"ס 08 רטוקב החוש ריחמל תפסות   57.04.0330

   550.00 C250. 'חי   
    
גוסמ דבכ הסכמו הרקת רובע מ"ס 001 רטוקב החוש ריחמל תפסות   57.04.0340

   611.00 C250. 'חי   
    
גוסמ דבכ הסכמו הרקת רובע מ"ס 521 רטוקב החוש ריחמל תפסות   57.04.0350

   732.00 C250. 'חי   
    
גוסמ דבכ הסכמו הרקת רובע מ"ס 08 רטוקב החוש ריחמל תפסות   57.04.0360

   671.00 D400 'חי   
    
גוסמ דבכ הסכמו הרקת רובע מ"ס 001 רטוקב החוש ריחמל תפסות   57.04.0370

   732.00 D400 'חי   
    
גוסמ דבכ הסכמו הרקת רובע מ"ס 521 רטוקב החוש ריחמל תפסות   57.04.0380

   854.00 D400 'חי   
    
גוסמ דבכ הסכמו הרקת רובע מ"ס 051 רטוקב החוש ריחמל תפסות   57.04.0390

 1,098.00 D400. 'חי   
    
קזוחמ מ"ס 07 רטוקב , םלוסל הנגה בולכ רובע החוש ריחמל תפסות   57.04.0400

   732.00 בולכה ךרוא יפל הדידמ .ם"בלפ יגרבב רטמ   
    
תבלושמ סיסב תילוח רובע מ"ס 08 רטוקב החוש ריחמל תפסות   57.04.0410

   671.00 רטוק לכב תואיציו תוסינכ םע ,ןוטב + ןליתאילופ 'חי   
    
תבלושמ  סיסב  תילוח רובע מ"ס 001 רטוקב החוש ריחמל תפסות   57.04.0420

   806.00 .רטוק לכב תואיציו תוסינכ םע ,ןוטב +  ןליתאילופ 'חי   
    
תבלושמ  סיסב  תילוח רובע מ"ס 521 רטוקב החוש ריחמל תפסות   57.04.0430

   939.00 .רטוק לכב תואיציו תוסינכ םע ,ןוטב +  ןליתאילופ 'חי   
    
"סייברקא" תדבועמ תיתחת רובע מ"ס 001 רטוקב החוש ריחמל תפסות   57.04.0440

 1,274.00 6"-8" תואיציו תוסינכ םע 'חי   
    
"סייברקא" תדבועמ תיתחת רובע מ"ס 521 רטוקב החוש ריחמל תפסות   57.04.0450

 1,341.00 6"-01" תואיציו תוסינכ םע 'חי   
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"סייברקא" תדבועמ תיתחת רובע מ"ס 051 רטוקב החוש ריחמל תפסות   57.04.0460
 1,463.00 6"-21" תואיציו תוסינכ םע 'חי   

    
רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות   57.04.0470

   428.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע עבורמ וא מ"ס 05 'חי   
    
רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות   57.04.0480

   489.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע עבורמ וא מ"ס 06 'חי   
    
עבורמ הסכמ רובע מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצימ הסכמל ריחמ תתחפה   57.04.0490

   -58.00 םיפצורמ םיחטשל מ"ס 06/06 לדוגב 'חי   
    
ריצ םע הסכמ רובע מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצימ הסכמל ריחמ תתחפה   57.04.0500

  -181.00 004D ןיממ ע"ש וא תיציפק הליענו 'חי   
    
D 004 ןיממ הסכמל הליענ רגס רובע הרקב אתל הסכמ ריחמל תפסות   57.04.0510

   147.00 052C וא 'חי   
    
רטמ 52.1 דע קמועבו מ"ס 08 רטוקב ןליתאילופמ בויבל הרקב תחוש   57.04.0520

 2,025.00 ןכומ תיעקרק בוציע ללוכ ע"ש וא "תיפוח" תמגוד 'חי   
    
דעו רטמ 62.1 מ קמועבו מ"ס 001 רטוקב ןליתאילופמ בויבל הרקב תחוש   57.04.0530

 2,975.70 ןכומ תיעקרק בוציע ללוכ ע"ש וא "תיפוח" תמגוד רטמ 57.1 'חי   
    
52.2 דעו רטמ 67.1 מ קמועבו מ"ס 001 רטוקב ןליתאילופמ הרקב תחוש   57.04.0540

 3,718.40 ןכומ תיעקרק בוציע ללוכ ע"ש וא "תיפוח" תמגוד רטמ 'חי   
    
רטוקב ןוטב הסכמו הרקת רובע מ"ס 08 רטוקב ןליתאילופ תחושל תפסות   57.04.0550

   806.00 .521B גוסמ מ"ס 05 'חי   
    
רטוקב ןוטב הסכמו הרקת רובע מ"ס 08 רטוקב ןליתאילופ תחושל תפסות   57.04.0560

   972.00 052C גוסמ מ"ס 05 'חי   
    
רטוקב ןוטב הסכמו הרקת רובע מ"ס 08 רטוקב ןליתאילופ תחושל תפסות   57.04.0570

 1,341.00 .004D גוסמ מ"ס 05 'חי   
    
ןוטב הסכמו הרקת רובע מ"ס 001 רטוקב ןליתאילופ תחושל תפסות   57.04.0580

 1,341.00 . 521B גוסמ מ"ס 06 רטוקב 'חי   
    
ןוטב הסכמו הרקת רובע מ"ס 001 רטוקב ןליתאילופ תחושל תפסות   57.04.0590

 1,499.00 . 052C גוסמ מ"ס 06 רטוקב 'חי   
    
ןוטב הסכמו הרקת רובע מ"ס 001 רטוקב ןליתאילופ תחושל תפסות   57.04.0600

 1,675.00 004D גוסמ מ"ס 06 רטוקב 'חי   
    

   402.00 .דיתעב 4"-6" רטוקב בויב וק רוביחל הרקב אתב הנכה 'חי  57.04.0610
    

   604.00 .דיתעב 8"-21" רטוקב בויב וק רוביחל הרקב אתב הנכה 'חי  57.04.0620
    

   806.00 .דיתעב 41"-61" רטוקב בויב וק רוביחל הרקב אתב הנכה 'חי  57.04.0630
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 1,073.00 .דיתעב 81"-02" רטוקב בויב וק רוביחל הרקב אתב הנכה 'חי  57.04.0640
    

   537.00 'פמוק תמייק החושב תולטובמ תואיציו תוסינכ תמיתס 57.04.0650
    
ימ םימרוז וב רטוק לכבו קמוע לכב םייק וק לע החוש תינב רובע תפסות   57.04.0660
ןמזב החושה תפצה תעינמל םישורדה םירדסהה לכ עוציב תוברל בויב    

 1,609.00 .הדובעה 'חי   
    
ובש וק לע רטוק לכבו קמוע לכב תמייק החוש תפלחה רובע תפסות   57.04.0670
תפצה תעינמל םישורדה םירדסהה לכ עוציב תוברל בויב ימ םימרוז    

 2,412.00 הדובעה ןמזב החושה 'חי   
    
הבוגל דע ,מ"ס 001-08 םירטקב תרוקיב אתב הסכמ + הרקת תכמנה   57.04.0680
הרקתל תחתש הילוחה תותיס ,תמיקה הרקתה קורפ ללוכ מ"ס 52 לש    
םימואת ללוכ  ןוטיב ללוכ שדחמ הרקתה תבכרהו שורדה הבוגה דע    

   737.00 .קקפה הבוגב 'חי   
    
הבוגל דע ,מ"ס 051-521 םירטקב תרוקיב אתב הסכמ + הרקת תכמנה   57.04.0690
הרקתל תחתש הילוחה תותיס ,תמיקה הרקתה קורפ ללוכ מ"ס 52 לש    
םימואת ללוכ  ןוטיב ללוכ שדחמ הרקתה תבכרהו שורדה הבוגה דע    

 1,005.00 .קקפה הבוגב 'חי   
    
57.04.0700 מ"ס  521-001 רטוקב ינוק סופיטמ תרוקיב אתב הסכמ + הרקת תכמנה  
,תינוקה הילוחה קורפ ,תמיקה הרקתה קורפ ללוכ מ"ס 52 לש הבוגל דע    
שדחמ הבכרהו שורדה הבגה דע תינוקה הילוחל תחתש הילוחה תותיס    

 1,341.00 .קקפה הבוגב םימואת ללוכ ,ןוטיב ללוכ ,הרקתהו תינוקה הילוחה לש 'חי   
    
קורפ אלל  ירשפאה  ילאמיסכמה הבוגה דע תרוקיב את לש קקפ תכמנה   57.04.0710
םיקה קקפה קורפ ללוכ )ןוראוצ לע םיבכרומה םיקקפ רובע( הרקתה    

   471.00 .קקפהו תעבטה לש שדחמ הבכרהו שורדה הבוגל דע ןוראוצה תותיס 'חי   
    
דע  )הרקתה תהבגה אלל( רטוק לכב תרוקיב את לש קקפ תהבגה   57.04.0720
ןיוזמ ןוטבמ ןוראוצ  תינב  ,םיקה קקפה קוריפ ללוכ מ"ס 02 לש הבוגל    

   537.00 .קקפה לש שדחמ הבכרהו 'חי   
    
57.04.0730 הבוגל  דע מ"ס 08 רטוקב םיק תרוקיב את לש קקפ + הרקת תהבגה  
,םימיקה קקפהו הרקתה  קורפ ללוכ הילוח תפסוה תועצמאב מ"ס 66 לש    

 1,073.00 .קקפה הבוג תמאתהו קקפהו הרקתה לש שדחמ הבכרה ,הילוח תפסוה 'חי   
    
הבוגל  דע מ"ס 001 רטוקב םיק תרוקיב את לש קקפ + הרקת תהבגה   57.04.0740
,םימיקה קקפהו הרקתה  קורפ ללוכ הילוח תפסוה תועצמאב מ"ס 66 לש    

 1,341.00 .קקפה הבוג תמאתהו קקפהו הרקתה לש שדחמ הבכרה ,הילוח תפסוה 'חי   
    
הבוגל  דע מ"ס 521 רטוקב םיק תרוקיב את לש קקפ + הרקת תהבגה   57.04.0750
,םימיקה קקפהו הרקתה  קורפ ללוכ הילוח תפסוה תועצמאב מ"ס 05 לש    

 1,609.00 .קקפה הבוג תמאתהו קקפהו הרקתה לש שדחמ הבכרה ,הילוח תפסוה 'חי   
    
הבוגל  דע מ"ס 051 רטוקב םיק תרוקיב את לש קקפ + הרקת תהבגה   57.04.0760
,םימיקה קקפהו הרקתה  קורפ ללוכ הילוח תפסוה תועצמאב מ"ס 05 לש    

 2,010.00 .קקפה הבוג תמאתהו קקפהו הרקתה לש שדחמ הבכרה ,הילוח תפסוה 'חי   
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לעמ התרזחהו תינוק הילוח קוריפ רובע החוש תהבגה ריחמל תפסות   57.04.0770
   306.00 השדחה הילוחה 'חי   

    
גוסמ מ"ס 05 רטוקב היריעה למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ   57.04.0780

 1,073.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ ללוכ 521B 'חי   
    
גוסמ מ"ס 05 רטוקב היריעה למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ   57.04.0790

 1,255.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ ללוכ 052C 'חי   
    
גוסמ מ"ס 06 רטוקב היריעה למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ   57.04.0800

 1,218.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ ללוכ 521B 'חי   
    
גוסמ מ"ס 06 רטוקב היריעה למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ   57.04.0810

 1,474.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ ללוכ 052C 'חי   
    
גוסמ מ"ס 06 רטוקב היריעה למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ   57.04.0820

 1,609.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ ללוכ 004D 'חי   
    

   671.00 םייקה תפלחה ללוכ הרקב אתל 521B גוסמ מ"ס 05 רטוקב .ב.ב הסכמ 'חי  57.04.0830
    

   871.00 םייקה תפלחה ללוכ הרקב אתל 052C גוסמ מ"ס 05 רטוקב .ב.ב הסכמ 'חי  57.04.0840
    

 1,140.00 םייקה תפלחה ללוכ הרקב אתל 521B גוסמ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמ 'חי  57.04.0850
    

 1,341.00 םייקה תפלחה ללוכ הרקב אתל 052C גוסמ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמ 'חי  57.04.0860
    

 1,474.00 םייקה תפלחה ללוכ הרקב אתל 004D גוסמ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמ 'חי  57.04.0870
    
וא 06 רוא חתפ םע ינוניב סמועל מ"ס 08 רטוקב הרקב אתל .ב.ב הרקת   57.04.0880

   671.00 םייקה תפלחה ללוכ מ"ס 05 'חי   
    
וא 06 רוא חתפ םע דבכ סמועל מ"ס 08 רטוקב הרקב אתל .ב.ב הרקת   57.04.0890

   777.00 םייקה תפלחה ללוכ מ"ס 05 'חי   
    
06  רוא חתפ םע ינוניב סמועל מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל .ב.ב הרקת   57.04.0900

   838.00 םייקה תפלחה ללוכ מ"ס 05 וא 'חי   
    
וא 06 רוא חתפ םע דבכ סמועל מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל .ב.ב הרקת   57.04.0910

 1,053.00 םייקה תפלחה ללוכ מ"ס 05 'חי   
    
06 רוא חתפ םע ינוניב סמועל מ"ס 521 רטוקב הרקב אתל .ב.ב הרקת   57.04.0920

 1,207.00 םייקה תפלחה ללוכ מ"ס 05 וא 'חי   
    
וא 06 רוא חתפ םע דבכ סמועל מ"ס 521 רטוקב הרקב אתל .ב.ב הרקת   57.04.0930

 1,341.00 םייקה תפלחה ללוכ מ"ס 05 'חי   
    
ללוכ קמוע לכב תמייק החושל 6"-4" רטוקב בויב וק רובח רובע תפסות   57.04.0940

   939.00 .שרדנה יפ לע המיטאו יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה יוליג ,הריפח 'חי   
    
ללוכ קמוע לכב תמייק החושל 8"-01" רטוקב בויב וק רובח רובע תפסות   57.04.0950

 1,207.00 .שרדנה יפ לע המיטאו יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה יוליג ,הריפח 'חי   
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ללוכ קמוע לכב תמייק החושל 21"-41" רטוקב בויב וק רובח רובע תפסות   57.04.0960
 1,474.00 .שרדנה יפ לע המיטאו יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה יוליג ,הריפח 'חי   

    
ללוכ קמוע לכב תמייק החושל 41"-81" רטוקב בויב וק רובח רובע תפסות   57.04.0970

 1,742.00 .שרדנה יפ לע המיטאו יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה יוליג ,הריפח 'חי   
    
ללוכ קמוע לכב תמייק החושל 02"-42" רטוקב בויב וק רובח רובע תפסות   57.04.0980

 2,278.00 .שרדנה יפ לע המיטאו יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה יוליג ,הריפח 'חי   
    

   671.00 והשלכ רטוקב הרקב תחושב ימינפ לפמ 'חי  57.04.0990
    

   871.00 .'מ 2 דע הבוגב ןייוזמ ןוטב תפיטע םע 4" רטוקב ינוציח לפמ 'חי  57.04.1000
    

 1,341.00 .'מ 2 לעמ הבוגב ןייוזמ ןוטב תפיטע םע 4" רטוקב ינוציח לפמ 'חי  57.04.1010
    

 1,140.00 .'מ 2 דע קמועב ןיוזמ ןוטב תפיטע םע 6" רטוקב ינוציח לפמ 'חי  57.04.1020
    

 1,474.00 .'מ 2 לעמ קמועב ןייוזמ ןוטב תפיטע םע 6" רטוקב ינוציח לפמ 'חי  57.04.1030
    

 1,341.00 .'מ 2 דע קמועב ןייוזמ ןוטב תפיטע םע 8" רטוקב ינוציח לפמ 'חי  57.04.1040
    

 1,877.00 .'מ 2 לעמ קמועב ןייוזמ ןוטב תפיטע םע 8" רטוקב ינוציח לפמ 'חי  57.04.1050
    

 1,675.00 .'מ 2 דע קמועב ןיוזמ ןוטב תפיטע םע 01" רטוקב ינוציח לפמ 'חי  57.04.1060
    

 2,077.00 .'מ 2 לעמ קמועבו ןייוזמ ןוטב תפיטע םע 01" רטוקב ינוציח לפמ 'חי  57.04.1070
    

 2,010.00 .'מ 2 דע קמועב ןייוזמ ןוטב תפיטע םע 21" רטוקב ינוציח לפמ 'חי  57.04.1080
    

 2,412.00 .'מ 2 לעמ קמועבו 21" רטוקב ינוציח לפמ 'חי  57.04.1090
    

 2,010.00 .'מ 2 דע קמועבו ןייוזמ ןוטב תפיטע םע 41" רטוקב ינוציח לפמ 'חי  57.04.1100
    

 2,547.00 .'מ 2 לעמ קמועבו 41" רטוקב ינוציח לפמ 'חי  57.04.1110
    

   671.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ןוטב ריק ךרד רטוק לכב בויב רונצ רבעמ 57.04.1120
    

   671.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ןבא ריק ךרד רטוק לכב בויב רוניצ רבעמ 57.04.1130
    

   671.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ הסרט /ןבא רדג ךרד בויב רוניצ רבעמ 57.04.1140
    
תרזחה ללוכ לית רדג וא תשר רדג ךרד רטוק לכב בויב רוניצ רבעמ   57.04.1150

   383.00 'פמוק .ותומדקל בצמה  
    
2" ףקזו זרב ללוכ 'מטא 61 הדובע ץחלל 2" רטוקב בויבל ריוא םותסש   57.04.1160

 5,158.00 .ע"ש וא D-020 םגד ".י.ר.א" תמגוד 'חי   
    
ףקזו זרב ללוכ 'מטא 61 הדובע ץחלל 3" רטוקב בויבל ריוא םותסש   57.04.1170

 5,360.00 .ע"ש וא D-020 םגד ".י.ר.א" תמגוד 'חי   
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י.ר.א" תמגוד ףקזו זרב ללוכ 'מטא 61 ץחלל 4" רטוקב בויבל ריוא םותסש   57.04.1180
 6,498.00 .ע"ש וא D-020 םגד ". 'חי   

    
57.04.1190 לש  תופיפצל  דע הבטרהבו קודיהב תובכשב תולעת יולימל תונויד לוח*  
רבעמ( יללכ/דחוימה טרפמל םאתהב רופחה רפעה קוליס תוברל  89%    

   104.00 )שיבכה תיתחת עצמל רבעמו רוניצה יוסיכו דופירל ק"מ   
    
לש תופיפצל דע הבטרהבו קודיהב תובכשב תולעת יולימל 'א גוס עצמ*   57.04.1200
רבעמ( יללכ/דחוימה טרפמל םאתהב רופחה רפעה קוליס תוברל 89%    

   117.00 )שיבכה תיתחת עצמל רבעמו  רוניצה יוסיכו דופירל ק"מ   
    
,'מ 5 דע קמועב םיררוחמ ןוטב ינבלמ יונב מ"ס 003 רטוקב הגיפס רוב   57.04.1210

28,219.00 'פמוק טלפמוק ןוטבמ הסכמו הרקת ,ינכטואיג דב ,סג ץצח יולימ . הריפח ללוכ  
    
לכ רובע ,'מ 5 דע קמועבו מ"ס 003 רטוקב הגיפס רובל ריחמ תפסות   57.04.1220

 5,644.00 'פמוק ףסונ קמוע רטמ  
    
,'מ 3 דע קמועב םיררוחמ ןוטב ינבלמ יונב מ"ס 002 רטוקב הגיפס רוב   57.04.1230

16,932.00 'פמוק טלפמוק ןוטבמ הסכמו הרקת ,ינכטואיג דב ,סג ץצח יולימ . הריפח ללוכ  
    
לכ רובע ,'מ 3 דע קמועבו מ"ס 002 רטוקב הגיפס רובל ריחמ תפסות   57.04.1240

 4,515.00 'פמוק ףסונ קמוע רטמ  
    
קמועב תוימורט תוררוחמ ןוטב תוילוח םע מ"ס 06 רטוקב הגיפס חודיק   57.04.1250
תשרמ הסכמו ירושרש רוניצ ,ינכטואיג דב ,סג ץצח יולימ ללוכ ,'מ 5 דע    

10,719.00 'פמוק טלפמוק ,תקצימ  
    

 1,341.00 מ"ס 06 רטוקב הגיפסה חודיקב ,ףסונ קמוע רטמ לכ רובע תפסות רטמ  57.04.1260
    
קמועב תוימורט תוררוחמ ןוטב תוילוח םע מ"ס 08 רטוקב הגיפס חודיק   57.04.1270
תשרמ הסכמו ירושרש רוניצ ,ינכטואיג דב ,סג ץצח יולימ ללוכ ,'מ 5 דע    

12,728.00 'פמוק טלפמוק ,תקצימ  
    

 1,474.00 מ"ס 08 רטוקב הגיפסה חודיקב ,ףסונ קמוע רטמ לכ רובע תפסות רטמ  57.04.1280
    
לש לזונ קמועבו 'מ 0.1/0.2 םינפ תודימב ןייוזמ ןוטבמ בקר רוב תיינב   57.04.1290

15,406.00 'פמוק .םיסכמו םירזיבא ללוכ 'מ 02.1  
    
ללוכ 'מ 04.1 לש לזונ קמועבו 0.3/0.6 םינפ תודימב ןייוזמ ןוטבמ בקר רוב   57.04.1300

29,473.00 'פמוק .םיסכמו םירזיבא  
    
'מ 02.1/06.1 םינפ תודימב ןליתאילופמ בקר רוב תנקתהו תקפסא   57.04.1310

 6,701.00 'פמוק .'מ 00.1 לש לזונ קמועבו  
    
'מ 02.1/08.2 םינפ תודימב ןליתאילופמ בקר רוב תנקתהו תקפסא   57.04.1320

 8,373.00 'פמוק .'מ 00.1 לש לזונ קמועבו  
    
ט"קמ תיפוח תמגודכ רטיל 008 ןליתאילופמ בקר רוב תנקתהו תקפסא   57.04.1330

 7,000.00 'פמוק 0208-st086  
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ט"קמ תיפוח תמגודכ רטיל 0002 ןליתאילופמ בקר רוב תנקתהו תקפסא   57.04.1340
 9,500.00 'פמוק 0208-st26  

    
ט"קמ תיפוח תמגודכ רטיל 0563 ןליתאילופמ בקר רוב תנקתהו תקפסא   57.04.1350

16,000.00 'פמוק 0208-st46  
    
ט"קמ תיפוח תמגודכ רטיל 0035 ןליתאילופמ בקר רוב תנקתהו תקפסא   57.04.1360

22,000.00 'פמוק 0208-st56  
    
ט"קמ תיפוח תמגודכ רטיל 0096 ןליתאילופמ בקר רוב תנקתהו תקפסא   57.04.1370

30,000.00 'פמוק 0208-stc76  
    
ט"קמ תיפוח תמגודכ רטיל 00011 ןליתאילופמ בקר רוב תנקתהו תקפסא   57.04.1380

42,000.00 'פמוק 0208-st11006  
    

 2,681.00 'פמוק .ולוטיבו לוחב הגיפס רוב תמיתס 57.04.1390
    
דע בחורב ,לגר יכלוה רבעמ רובע תוחותפ תולעת לעמ רושיגל דיינ ןורשג   57.04.1400
תנוולוגמ הדלפמ יושע ,תוחיטב ינקת תושירדל םאתהב תוקעמ ללוכ 'מ 2    
ךלהמב ותקתעה ללוכ ,תוחיטבה ץעוי רושיאל םאתהב לכה ,סלגרביפ /    

 3,350.00 'פמוק טלפמוק ,חוקיפה תושירדל םאתהב הדובעה  
    
ב ו י ב  ת ו כ ר ע מ  ת ק ז ח א  50.75 ק ר פ  ת ת     
    
לע שרדנה לכ תא תוללוכ ,הז קרפ תתב םיפיעסה יריחמו תודובעה לכ    
.םיווק תמיסח תוברל ,הדובעה תא עצבל תנמ    
    

   600.00 'פמוק .61" דע וק רטוק לכב בויב תמיתס תחיתפ 57.05.0010
    

 1,400.00 'פמוק ב"וק 8 תיבויב םוי יצח 57.05.0020
    

 2,400.00 ב"וק 8 תיבויב הדובע םוי ע"י  57.05.0030
    
עברא ךות עצובתש הפוחד האירק רובע ,ןוריחמה יפ לע תודובעל תפסות   57.05.0040

 1,000.00 'פמוק .הצעומה תיינפ עגרמ תועש  
    

 1,500.00 'פמוק .מ"עמ ללוכ אל ח"ש 005,1 - מ ךומנ ללוכה הפקיהש הדובע רובע תפסות 57.05.0050
    
קקפ םע תנוולוגמ הדלפמ יושע ,בויב יווק ןומיסל 3" רטוקב ןומיס דומע   57.05.0060
ללוכ עקרקה ינפ לעמ ,רטמ 5.1 הבוגב ןיגורסל םודא ןבלב עובצ ,ןוילע    

   350.00 בויב -דומעה לע עבצב בותיכ ללוכ, מ"ס 03/03/03 ןוטב דוסי 'חי   
    
סוסיר לכימ םע רדנט ללוכ םידבוע 2 ללוכ בויב יווק סוסיר תווצ לש ע"י   57.05.0070

 2,500.00 םלשומ עוציבל לכה ללוכ 'חי   
    
רעס םגד תמגודכ 2" ןליטילופמ בויבל ריווא םותסש לש הנקתהו הקפסא   57.05.0080

 4,000.00 י.ר.א תרבח לש רצוקמ 'חי   
    
רעס םגד תמגודכ 2" ןליטילופמ בויבל ריווא םותסש לש הנקתהו הקפסא   57.05.0090

 6,500.00 י.ר.א תרבח לש ךורא 'חי   
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20   .../170 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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12/09/2019
דף מס':     170 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   350.00 CVP 4" רוניצל טסבסא בויב רוניצ ןיב רבעמ לש הנקתהו הקפסא 'חי  57.05.0100
    

   450.00 CVP 6" רוניצל טסבסא בויב רוניצ ןיב רבעמ לש הנקתהו הקפסא 'חי  57.05.0110
    

   600.00 CVP 8" רוניצל טסבסא בויב רוניצ ןיב רבעמ לש הנקתהו הקפסא 'חי  57.05.0120
    
ללוכ ,רטמ 2 דע קמועבו רטוק לכב בויב אתב ןוטבמ )קי'צנב( דוביע עוציב   57.05.0130
קוליסו ךרוצה תדימב םייקה קי'צנבה קוריפ ללוכ הדובעה .הקוע ןוטיב    

   600.00 'פמוק .רשואמ רתאל תלוספה  
    
4 דעו רטמ 2 -מ קמועבו רטוק לכב בויב אתב ןוטבמ )קי'צנב( דוביע עוציב   57.05.0140
ךרוצה תדימב םייקה קי'צנבה קוריפ ללוכ הדובעה .הקוע ןוטיב ללוכ ,רטמ    

 1,200.00 'פמוק .רשואמ רתאל תלוספה קוליסו  
    
6 דעו רטמ 4 -מ קמועבו רטוק לכב בויב אתב ןוטבמ )קי'צנב( דוביע עוציב   57.05.0150
ךרוצה תדימב םייקה קי'צנבה קוריפ ללוכ הדובעה .הקוע ןוטיב ללוכ ,רטמ    

 1,800.00 'פמוק .רשואמ רתאל תלוספה קוליסו  
    
9 דעו רטמ 6 -מ קמועבו רטוק לכב בויב אתב ןוטבמ )קי'צנב( דוביע עוציב   57.05.0160
ךרוצה תדימב םייקה קי'צנבה קוריפ ללוכ הדובעה .הקוע ןוטיב ללוכ ,רטמ    

 2,500.00 'פמוק .רשואמ רתאל תלוספה קוליסו  
    
רטוק לכב החושל ,םייקה דוביעב העיגפ וא רבש לש )קי'צנב( דוביע ןוקית   57.05.0170

   500.00 'פמוק .קמוע לכבו  
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12/09/2019
דף מס':     171 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ ו ג י פ ו  ת י מ ו י ב  ת ו ד ו ב ע  06 ק ר פ     
    
ן י נ ב  י ל ע ו פ  ע "ש  י ר י ח מ  10.06 ק ר פ  ת ת     
    

    84.00 .עבצו חייט ,ןלזרב ,יאפח/ףצר ,ןספט ,יאנב תועוצקמל יעוצקמ דבוע ע"ש  60.01.0010
    

    63.00 .עבצו חייט ,ןלזרב ,יאפח/ףצר ,ןספט ,יאנב תועוצקמל רזוע דבוע ע"ש  60.01.0020
    
ן י נ ב ב  ם י ק ס ע ו מ ה  ם י ד ח ו י מ  ת ו ע ו צ ק מ ל  ע "ש  י ר י ח מ  20.06 ק ר פ  ת ת     
    

    84.00 .יעוצקמ ברברש ע"ש  60.02.0010
    

    63.00 .רזוע ברברש ע"ש  60.02.0020
    

    84.00 .יעוצקמ יאלמשח ע"ש  60.02.0030
    

    63.00 .יאלמשח רזוע ע"ש  60.02.0040
    

    84.00 .יעוצקמ רגנ ע"ש  60.02.0050
    

    63.00 .רזוע רגנ ע"ש  60.02.0060
    

    84.00 .יעוצקמ רגסמ ע"ש  60.02.0070
    

    63.00 .רגסמל רזוע ע"ש  60.02.0080
    

    63.00 .יעוצקמ גגז ע"ש  60.02.0090
    

   126.00 .שורדה דויצה לכו תודורטקלאו תכתר םע יעוצקמ תרנצל ךתר ע"ש  60.02.0100
    

    84.00 .תרנצ ךתרל רזוע ע"ש  60.02.0110
    
ת ו ד ח ו י מ  ת י מ ו י ב  'ב ע ל  ם י ר י ח מ  30.06 ק ר פ  ת ת     
    
ח"ודו תטלק תכירע ללוכ ,והשלכ רטוקב זוקינ וא בויב ,םימ יוק םוליצ   60.03.0010
םוליצה( דחא הדובע םוי יפל 'מ 003 דע םיוקה ךרוא .ןימזמל םתריסמו    

 2,331.00 )םוליצ ללוכ ריחמה םישדח םיווקב,םימייק םיוקל ע"י   
    

 2,468.00 .הדידמ ירישכמו דדומ רזוע ,ךמסומ דדומ ללוכה הדידמ תווצ ע"י  60.03.0020
    
ךמסמב שרדנכ ןמוימ תווצו דויצ תועצמאב םיעקרק תת םיווק יופימ/רותיא   60.03.0030

 3,801.00 .רתאב וטנ ע"ש 8 ךשמל 2 -ג ע"י   
    

 3,990.00 .םיטרפמהו עבצה יגוס לכ תוברל ,םישיבכ ןומיסו העיבצ תווצ ע"י  60.03.0040
    
י ס ד נ ה  י נ כ מ  ד ו י צ  ע "ש  י ר י ח מ  40.06 ק ר פ  ת ת     
    

 2,625.00 ק"מ 51 הניכר תיאשמ תדובע ע"י  60.04.0010
    

 3,675.00 ףונמ םע ק"מ 51 הניכר תיאשמ תדובע ע"י  60.04.0020
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12/09/2019
דף מס':     172 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

3.0 ןעטמ תמרה רשוכו עורז ךרוא רטמ 01 דע ףונמ םע תיאשמ תדובע   60.04.0030
 2,100.00 .האלמ תיקפוא החיתפב ןוט ע"י   

    
6.0 ןעטמ תמרה רשוכו עורז ךרוא רטמ 51 דע ףונמ םע תיאשמ תדובע   60.04.0040

 2,625.00 .האלמ תיקפוא החיתפב ןוט ע"י   
    
0.1 ןעטמ תמרה רשוכו עורז ךרוא רטמ 52 דע ףונמ םע תיאשמ תדובע   60.04.0050

 4,200.00 .האלמ תיקפוא החיתפב ןוט ע"י   
    

 1,950.00 ליבקמ וא B.C.J-4 ןורפחמ תדובע ע"י  60.04.0060
    
ןוגכ ,ןימזמה שורדיש הוולנ רזיבא לכ תוברל ליבקמ וא "טקבוב"  תדובע   60.04.0070

 1,950.00 .'דכו המרה גלזמ ,אטאטמ ,העי ע"י   
    

 1,950.00 ליבקמ וא "טקבוב" גוסמ ינפוא ןורפחמ ינימ תדובע ע"י  60.04.0080
    

 1,950.00 ליבקמ וא "טקבוב" גוסמ ילחז ןורפחמ ינימ תדובע ע"י  60.04.0090
    

 2,940.00 ליבקמ וא 059 רליפרטק ינפוא )לפוש( העי תדובע ע"י  60.04.0100
    

   200.00 .םילעופ 2-ו ליעפמ תוברל ,םישיטפ ינש סחדמ ע"ש  60.04.0110
    
תומיתס תחיתפל הובג ץחל תבאשמו הביאש דויצ ,ליעפמ םע בויב תילכימ   60.04.0120
  .תועש 8  ןב הדובע םויל תיסחי ,לעופב הדובע תועש יפל םולשתה .בויב   

 2,500.00 .(ע"ש 3 הנמזהל םומינימ( ע"י   
    
וניא הרוקמש תלוספל תדעוימ 'בוק 01 דע חפנב ,תלוספ יוניפל הלוכמ   60.04.0130

   998.00 יוניפו האבה םואת ללוכ .ןלבקה תודובעב 'חי   
    
,ףוסיא ללוכ ריחמה .ןלבקה תדובעמ הרצונ אל רשא רתאהמ תלוספ יוניפ   60.04.0140

   126.00 הרגא םולשתו הקירפ רשואמ הכיפש םוקמל הלבוה ,הסמעה ק"מ   
    

 1,365.00 'פמוק .םינושאר ק"מ 01-ל 'מ 63/82 דע עורז םע ןוטב תבאשמ 60.04.0150
    

 1,890.00 'פמוק .םינושאר ק"מ 01-ל 'מ 84 דע עורז םע ןוטב תבאשמ 60.04.0160
    

    42.00 .םינושאר ק"מ 01 ל לעמ 'מ 63/22 דע עורז םע ןוטב תבאשמ ק"מ  60.04.0170
    

    48.00 .םינושאר ק"מ 01 ל לעמ 'מ 84 דע עורז םע ןוטב תבאשמ ק"מ  60.04.0180
    

 1,890.00 'פמוק .םינושאר ק"מ 01-ל א"מ 03 דע תרנצ וק םע וקיימ תבאשמ 60.04.0190
    

    53.00 .םינושאר ק"מ 01 -ל לעמ א"מ 03 דע תרנצ וק םע וקיימ תבאשמ ק"מ  60.04.0200
    

    32.00 .ל"נה תרנצל ףסונ ךרוא רטמ לכל ריחמ תפסות רטמ  60.04.0210
    

 4,725.00 ליבקמ וא G21 )רדיירגרוטומ( תסלפמ תדובע ע"י  60.04.0220
    
שיטפו ףכ םע( ליבקמ וא 523 רליפרטק ילחז ילוארדיה רפחמ תדובע   60.04.0230

 4,725.00 )הריבש ע"י   
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12/09/2019
דף מס':     173 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

 4,725.00 ןוט 02-51 ינפוא ילוארדיה רפחמ תדובע ע"י  60.04.0240
    

 1,418.00 ליבקמ וא "גמוב" ןטק ינדי שבכמ תדובע ע"י  60.04.0250
    

 1,785.00 ליבקמ וא "גמוב" ןוט 21-01 ענוממ טטור שבכמ תדובע ע"י  60.04.0260
    

 2,205.00 ליבקמ וא "גמוב" ןוט 02-71 ענוממ טטור שבכמ תדובע ע"י  60.04.0270
    

   168.00 םיליעפמו םישיטפ ללוכ )רוסרפמוק( סחדמ תדובע ע"ש  60.04.0280
    

 2,205.00 תוחפל ק"מ 51 םימ תילכימ תדובע ע"י  60.04.0290
    

   116.00 ליעפמ ללוכ )וגנוק( ילמשח שיטפ תדובע ע"ש  60.04.0300
    
ינורטקלא רשיניפ , םישבכמ תוברל )"לודג טס"( טלפסא תצובק תדובע   60.04.0310

19,845.00 שורדה לכו ע"י   
    
לכו ינורטקלא רשיניפ , םישבכמ תוברל )"ןטק טס"( טלפסא תצובק תדובע   60.04.0320

14,910.00 שורדה ע"י   
    

13,650.00 רק סיסב לע הלודג תינורטקלא תפצרקמ תדובע ע"י  60.04.0330
    

11,550.00 רק סיסב לע הנטק תינורטקלא תפצרקמ תדובע ע"י  60.04.0340
    

 2,835.00 זוקינו בויב יוק תפיטשל ,ק"מ 61 "הלודג תיבויב" תדובע ע"י  60.04.0350
    

 3,308.00 תלוספה קוליס ללוכ םישיבכ יוקנל באוש "שיבכ אטאטמ" תיאשמ תדובע ע"י  60.04.0360
    
ם י מ ו ג י פ  50.06 ק ר פ  ת ת     
    
ךרוצל ,םייק הנבמ לש ץוח תוריקל םוגיפ לש קוריפו הבכרה ,הקפסא   60.05.0010
,עקרקה ינפמ 'מ 05.3-ל לעמש הבוגב תוריקב עבצ וא חיט תודובע    

    27.00 .םוגיפה תיזח חטש יפל הדידמה ר"מ   
    
60.05.0020 תורקתב תודובעה יגוס לכ עוציב ךרוצל ימינפ םוגיפ לש הבכרהו הקפסא  
לע הלוע וניאו הפצרה סלפמ לעמ 'מ 05.3 לע הלוע הרקתה סלפמ רשאכ    

    37.00 .הרקתה חטש יפל הדידמה .'מ 05.5 ר"מ   
    
תודובעה יגוס לכ עוציב ךרוצל ,דיינ ימינפ םוגיפ לש הבכרהו הקפסא   60.05.0030
הפצרה סלפמ לעמ 'מ 05.3 לע הלוע הרקתה סלפמ רשאכ  תורקתב    
ימי 52 ךשמל םוגיפה תקפסא ללוכ הדיחיה ריחמ .'מ 05.5 לע הלוע וניאו    

 2,100.00 'פמוק .הדובע  
    
60.05.0040 תורקיתב תודובעה יגוס לכ עוציב ךרוצל ימינפ םוגיפ לש הבכרהו  הקפסא  
הדידמה . הפצרה סלפמ לעמ רטמ 05.5 לע הלוע הרקיתה סלפמ רשאכ    

    58.00 .הרקתה חטש יפל ר"מ   
    
תודובעה יגוס לכ עוציב ךרוצל ,דיינ ימינפ םוגיפ לש הבכרהו  הקפסא   60.05.0050
הפצרה סלפמ לעמ רטמ 05.5 לע הלוע הרקיתה סלפמ רשאכ  תורקיתב    

 2,625.00 'פמוק .הדובע ימי 52 ךשמל םוגיפה תקפסא ללוכ הדיחיה ריחמ .  
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0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

12/09/2019
דף מס':     174 9102 םישיבכו תויתשת זרכמ ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

הלבוה תוברל ,'מ 01 דע הדובע הבוגל )םיירפסמ( תילמשח המרה תמב   60.05.0060
   935.00 )דבלב חקפמה רושיאב( ונממו רתאל ע"י   

    
תוברל 'מ 51 הדובע הבוגל דע המרה תמב םע תילמשח תיקרפמ עורז   60.05.0070

 1,024.00 )דבלב חקפמה רושיאב( ונממו רתאל הלבוה ע"י   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: מחירון תשתיות חדש 20 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


