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הינתנ 8508 .ד.ת ,1 הלנמ דג   -   דמ  ב.ה.ד
1093588-90:סקפ  2132588-90:ןופלט
 

03/03/2014 תויומכ בתכ
דף מס':     001 םיבאשמ םיחלוק שת

תיחרזא הסדנה 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ב י א ש ה  ת נ ח ת  10 ק ר פ       

      

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       

      
תיתחת קודיה ללוכ ריחמה . חטשב הריפח     01.01.0010
%69 תופיפצל תיעבט עקרקמ הריפחה      

 82,000.00    40.00  2050.00 .ות.ש.א.א דייפידוממ ק"מ   
      
רטוקב ריג ינבא( שלקב ינבא תבכש תרדחה     01.01.0020
הרקמב הריפחה תיתחת בוציל )מ"ס 03-51      

  1,600.00    20.00    80.00 תיצוב עקרק לש ר"מ   
      

  5,600.00   140.00    40.00 ל"נכ קדוהמ ל"נה לעמ אבומ א גוס עצמ ק"מ  01.01.0030
      
ימוקמ רמוחמ תוריקה ירוחאמ רזוח יולימ     01.01.0040

 72,000.00    40.00  1800.00 .ות.ש.א.א .דוממ %69 תופיפצל קדוהמ ק"מ   

161,200.00 רפע תודובע 10.10 כ"הס  

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.10 ק ר פ  ת ת       

      
  2,500.00    50.00    50.00 הפצרל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ ר"מ  01.02.0010

      
ינבמל תדחוימ תבורעתמ 04-ב ןוטב תפצר     01.02.0020

 19,800.00 1,100.00    18.00 מ"ס 04 יבועב דחוימה טרפמה יפל םימ ק"מ   
      
ל"נכ תדחוימ תבורעתמ 04-ב ןוטב תוריק     01.02.0030

 85,400.00 1,400.00    61.00 מ"ס 53 יבועב ק"מ   
      
ל"נכ תדחוימ תבורעתמ 04-ב ןוטב תרקת     01.02.0040
םייעוביר םיחתפ דובע ללוכ מ"ס 02 יבועב      

 17,600.00 1,600.00    11.00 הרקתב םיינבלמו ק"מ   
      
ללוכה 03-ב ןוטבמ ינוציח תוגרדמ ךלהמ     01.02.0050
ללוכ ןוטב ישלושמו תעפושמו תיקפוא הטלפ      

  3,000.00 2,000.00     1.50 מ"ס 05/56 ךתחב תוגרדמה סיסב ק"מ   
      
םיכרואהו םירטקה לכב םיעלוצמ הדלפ תוטומ     01.02.0060

 63,600.00 5,300.00    12.00 הכרעהב - םינוטבה ןויזל ןוט   

191,900.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.10 כ"הס  

      

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.10 ק ר פ  ת ת       

      
ןוטב עצמ לעמ תומח תוחירמב תופצרה םוטא     01.05.0010

  4,500.00    90.00    50.00 דחוימה טרפמה יפל הזר ר"מ   
      
יפל תומח תוחירמב םייעקרק תת תוריק םוטיא     01.05.0020

 32,000.00   100.00   320.00 דחוימה טרפמה ר"מ   
      
      

 36,500.00 50.10.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: תש משאבים   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הינתנ 8508 .ד.ת ,1 הלנמ דג   -   דמ  ב.ה.ד
1093588-90:סקפ  2132588-90:ןופלט
 

03/03/2014

דף מס':     002 םיבאשמ םיחלוק שת
תיחרזא הסדנה 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 36,500.00 מהעברה      

      

      
תרצותמ L42-V גוסמ ימינפ .יס.יו.יפ תועוצר     01.05.0030

  3,600.00    90.00    40.00 הקיס רטמ   
      
תרצותמ לווס הקיס גוסמ חפנתמ ימיכ רצע     01.05.0040

  2,430.00    90.00    27.00 הקיס רטמ   
      
סקלפ הקיסב םירפתב תוערגמ יולימ     01.05.0050

  1,500.00    30.00    50.00 PRO3WF רטמ   
      
ימינפה םדיצמ תוריקהו הפצרה לע ןגמ יופיצ     01.05.0060

 22,000.00   100.00   220.00 הקיס תרצותמ CE-027-ב ר"מ   

 66,030.00 םוטיא תודובע 50.10 כ"הס  

419,130.00 הביאשה תנחת 10 כ"הס  

      

ל מ ש ח  ר ד ח  20 ק ר פ       

      

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       

      
םע הריפח תיתחת תלבקל חטשב הריפח     02.01.0010
תיתחת קודיה ללוכ ריחמה.זוקינ יעופיש      

    700.00    35.00    20.00 דייפידוממ %39 תופיפצל הריפחה ק"מ   
      
מ"ס 02 יבועב הבכשב קדוהמ א גוס עצמ     02.01.0020

  1,200.00   120.00    10.00 .וה.ש.א.א.דוממ %89 לש תופיפצל ק"מ   

  1,900.00 רפע תודובע 10.20 כ"הס  

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.20 ק ר פ  ת ת       

      
רטוקב הקיציו חודק ללוכ 03-ב ןוטב יסנולכ     02.02.0010

  4,400.00   220.00    20.00 מ"ס 04 רטמ   
      
גוסמ םיננושמ ףצקומ ןריטסילופמ םיזגרא     02.02.0020
תורוקל תחתמ מ"ס 91 הבוגב הסירקל תונפד      

    800.00    40.00    20.00 מ"ס  02 בחורב דוסי רטמ   
      
מ"ס 53-ו 02 בחורב 03-ב ןוטבמ דוסי תורוק     02.02.0030

  4,500.00 1,500.00     3.00 )דרפנב דדמנה( עצמ לעמ םיקוצי ק"מ   
      
תוטלפ םיללוכה 03-ב ןוטבמ תוגרדמ יכלהמ     02.02.0040
מ"ס 02 יבועב תויקפואו תועפושמ ןוטב      

  3,600.00 1,800.00     2.00 תוגרדמ ישלושמו ק"מ   
      
03-ב ןוטבמ םיינבלמ המוקו דוסי ידומע     02.02.0050

  3,600.00 1,800.00     2.00 םינוש םיכרואבו מ"ס 02 בחורב ק"מ   
      
      
      

 16,900.00 20.20.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: תש משאבים   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הינתנ 8508 .ד.ת ,1 הלנמ דג   -   דמ  ב.ה.ד
1093588-90:סקפ  2132588-90:ןופלט
 

03/03/2014

דף מס':     003 םיבאשמ םיחלוק שת
תיחרזא הסדנה 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 16,900.00 מהעברה      

      

      
םיכרואהו םירטקה לכב םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.02.0060

  9,200.00 4,600.00     2.00 הכרעהב - םינוטבה ןויזל ןוט   

 26,100.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.20 כ"הס  

      

י מ ו ר ט  ל מ ש ח  ה נ ב מ  30.20 ק ר פ  ת ת       

      
ליבי הנבמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא ,ןונכת     02.03.0010
הנבמכ שומישל ע"ווש וא "יסורא" תרצותמ      
ןוטב תרגסמ לע ןקתוי הנבמה ,הרקבו למשח      
לולכיו ,100-00-20-444 תינכתב טרופמכ      
2 ,למשח ילבכ תסנכהל םיחתפ ,הסינכ תלד      
שומישל לכה ,ןלצרופ טינרג תפצר ,תונולח      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק למשח רדחכ יפוס  

 25,000.00 ימורט למשח הנבמ 30.20 כ"הס  

 53,000.00 למשח רדח 20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

472,130.00 תיחרזא הסדנה כ"הס

קובץ: תש משאבים   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הינתנ 8508 .ד.ת ,1 הלנמ דג   -   דמ  ב.ה.ד
1093588-90:סקפ  2132588-90:ןופלט
 

03/03/2014

דף מס':     004 םיבאשמ םיחלוק שת
למשח תודובע 80 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

, ה ר ק ב  ,ם י ב א ש מ  ם י ח ל ו ק  ש "ת  80 ק ר פ       

נ "מ  ת ו כ ר ע מ       

      

נ "מ  י ש א ר  ה ק ו ל ח  ח ו ל   10.80 ק ר פ  ת ת       

:ש "ת ל  י ש א ר  ם י ע נ ת מ  ח ו ל ו       

      
חולו נ"מ ישאר הקולח חולל תכתמ את הנבמ     08.01.0010
הנגה דויצ תוברל ח"ח תסינכל םיענתמ      
שורדה רזעה דויצ לכ תא םג ללוכה הדידמו      
הקראהל ספאל תוזאפל הריבצ יספ,: ןוגכ      
תוריגס, תוטלפ, תוכימת, םיקוזיח , תולעת,      
ראותמכ' וכו םינותחתו םינוילע רורווא יחתפ      
הקראהו  ספא  תוזאפל הריבצ יספ . טרפמב      
מ"ס012  אתה הבוג. AK02   ק"ז   A004- ל      
יתש םע  מ"ס05  קמועו מ"ס 001  בחור      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .חולה הבוג לכל תותלד  
      
םוחתל ח"ח  ןקתמל  ישאר  א"ח  םרז  קספמ     08.01.0020

  2,600.00 2,600.00     1.00 'פמוק A052X3    תוינורטקלא תונגה  םע   I, S, L  
      
םוחתל ח"ח  ןקתמל  ישאר  א"ח  םרז  קספמ     08.01.0030
    A052X3    תוינורטקלא תונגה  םע   I, S, L  

  3,200.00 3,200.00     1.00 'פמוק ש"טמב םייק חולב הנקתהל  
      
ל"נה א"ח רובעV032  חתמב הקספה לילס     08.01.0040

    250.00   250.00     1.00 'פמוק ירוט רזע עגמ תוברל  
      
סמוע , רבוחמ קספמ : םיבצמל O.C רזע עגמ     08.01.0050

    200.00   200.00     1.00 'פמוק ל"נה א"ח רובע רצק + רתי  
      
רדתל  5.0LC AV5.2  A5/052  ז"נשמ     08.01.0060

  1,200.00   400.00     3.00 ZH 0002-54  םוחתל הדובע 'חי   
      
הדובע רדתל5.0LC AV5.2  A5/001  ז"נשמ     08.01.0070

  2,880.00   320.00     9.00 ZH 0002-54  םוחתל 'חי   
      
יזאפ תלת A061 - ל סיסב ןיכס יכיתנ קתנמ     08.01.0080
ללוכ, רלומ  ןא'ז ,BBA, L.T.L  תמגודכ      

    900.00   300.00     3.00 'פמוק A061 - 61     םימוחתל ןיכס יכיתנ השולש  
      
ורקימ053/01  ספא + יזאפ תלת  חתמ ץרפמ     08.01.0090
םגד רתי יחתמ תונגה םע AK001   הינש      
    C+ B 1+3 רודיסב ע"ש וא " ובוא," תרצות ,  

  2,600.00 2,600.00     1.00 'פמוק הנקתה יטוטרשב הארומכ  
      
םייוויחו תרקובמ םילבק תלעפהל דדומ בר     08.01.0100
תרושקת תוברל  8FP291C  קטאס  . םינוש      

  3,600.00 3,600.00     1.00 תכרעמה רקבל 'חי   
      
      

 27,430.00 10.80.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: תש משאבים   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה

נט
טר
אינ
ר ה
את
- מ

בד 
בל

יון 
לע

תק 
עו



הינתנ 8508 .ד.ת ,1 הלנמ דג   -   דמ  ב.ה.ד
1093588-90:סקפ  2132588-90:ןופלט
 

03/03/2014

דף מס':     005 םיבאשמ םיחלוק שת
למשח תודובע 80 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 27,430.00 מהעברה      

      

      
תמגודכ עונמ ןגמ ק"ז ליבגמ א"ח קספמ     08.01.0110

    800.00   200.00     4.00 A01-4.0    םוחתל רשואמ ע"ש ואBBA 'חי   
      

    230.00   230.00     1.00 A61-01 ,A31-9  םוחתל ל"נכ 'חי  08.01.0120
      
תמגודכ עונמ ןגמ ק"ז ליבגמ א"ח קספמ     08.01.0130

    750.00   750.00     1.00 A36-04 םוחתל רשואמ ע"ש ואBBA 'חי   
      
םע  A001-04   םוחתל א"ח םרז קספמ     08.01.0140
תימרטו תיטנגמ תוינורטקלא תונגה      

  4,800.00 1,600.00     3.00 'פמוק .תוננוכתמ  
      
םיעגמ םע ל"נה דויצל רזע יעגמ קולב תפסות     08.01.0150
    X2  O.N רצק/ רתי  סמוע / רבוחמ קספמ ל  

    600.00   200.00     3.00 'פמוק תוינכותבו טרפמב שרדנכ  
      
תונגה םעA36-04  םוחתל א"ח םרז קספמ     08.01.0160

    650.00   650.00     1.00 'פמוק .תוננוכתמ תימרטו תיטנגמ  
      
םיבצמה תא ללוכהO.C  רזע יעגמ ינש טס     08.01.0170

  3,000.00   250.00    12.00 'פמוק . ל"נה א"ח רובע,  קתונמ  + רצק+רתי סמוע  
      
WK03 קפסהל   הבאשמ ןויפאל רדת הנשמ     08.01.0180
ל"וחמ ןרציה לש ירוקמ זראמ ךותב ןקתומ      

 46,500.00 15,500.00     3.00 'פמוק למשח רדחב הנקתהל 12PI  הנגה תמרב  
      
גוסמ רדתה ריממ ןרצי לש ירוקמ קנשמ     08.01.0190
    TD/UDקנשמה  רדתה ריממ אצומב ןקתויש  
ריממל תחתמ ררוואמ יתכתמ זראמב ןקתוי      
ויהי תפטעמל קנשמה יקלח ןיב קחרמ רשאכ      
לעמ מ"ס 02 לעמו  םידדצב מ"ס 51 לעמ      

 12,000.00 4,000.00     3.00 'פמוק ל"נה ריממל ל"נה  . תחתמו  
      

    600.00   600.00     1.00 V044        חתמלRAVK02  לבק 'חי  08.01.0200
      
רובע, רחא וא ZH981 רדתל  %7 רוטקאיר     08.01.0210

  1,200.00 1,200.00     1.00 ל"נה לבקה 'חי   
      

    450.00   450.00     1.00 V044        חתמלRAVK01  לבק 'חי  08.01.0220
      
רובע, רחא וא ZH981 רדתל  %7 רוטקאיר     08.01.0230

    750.00   750.00     1.00 ל"נה לבקה 'חי   
      
רובע תררוואמו העובצ תנוולוגמ תכתמ תבית     08.01.0240
,חולה גג לע הנקתהל ולא םירוטקאירו םילבק      

  1,200.00   600.00     2.00 'פמוק המיאתמ היצקורטסנוק לע וא ריקה לע  
      
      

100,960.00 10.80.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: תש משאבים   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הינתנ 8508 .ד.ת ,1 הלנמ דג   -   דמ  ב.ה.ד
1093588-90:סקפ  2132588-90:ןופלט
 

03/03/2014

דף מס':     006 םיבאשמ םיחלוק שת
למשח תודובע 80 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

100,960.00 מהעברה      

      

      
+ - AV0002 %5 - + %5.2     דוקיפ יאנש     08.01.0250

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק V032/004תררוואמ הביתב  .  
      
דע םוחתל B,C  םגד יזאפ דח ז"אמ     08.01.0260

    840.00    70.00    12.00 .ללוכA61 'חי   
      
םיבצמ השולש לעב תומוק יתש דוקיפ קספמ     08.01.0270
לע הנקתהל A01 -ל םיעגמ טוטרשב הארומכ,      

    435.00   145.00     3.00 תלדה 'חי   
      
םיבצמ השולש לעב תחא המוק דוקיפ קספמ     08.01.0280
לע הנקתהל A01 -ל םיעגמ טוטרשב הארומכ,      

    100.00   100.00     1.00 תלדה 'חי   
      
הארומכ / NO FFO תחא המוק דוקיפ קספמ     08.01.0290

     80.00    80.00     1.00 תלדה לע הנקתהל A01 -ל םיעגמ טוטרשב 'חי   
      
O.C םיעגמ3  םעV62  חתמל דוקיפ רסממ     08.01.0300

    500.00   125.00     4.00 10A 'חי   
      

    420.00   420.00     1.00 RAVK02 -ל תיתצובק הנקתהל םילבק ןעגמ 'חי  08.01.0310
      

    240.00   240.00     1.00 RAVK01 -ל תיתצובק הנקתהל םילבק ןעגמ 'חי  08.01.0320
      

    450.00   450.00     1.00 ןנווכתמ הזאפ ךופיהו רסוח רסממ 'חי  08.01.0330
      
הנגה ללוכ  FIAS LIAF רוטסימרט רסממ     08.01.0340

  1,350.00   450.00     3.00 וקב רצק ינפב 'חי   
      
1-0 םוחתל עונמ םומיח ףוג תקידב רסממ     08.01.0350

  1,350.00   450.00     3.00 'פמוק המוד וא   רפמא  
      
טמ רדמא תמגודכ ןוכמב הגילז תרקבל רסממ     08.01.0360

  2,800.00 2,800.00     1.00 'פמוק . הגילז דיאורוט תוברל ינורטקלא  
      
קספמ םע מ"מ W31X1 יטנסרולפ ת"ג     08.01.0370
נ"מ תוחולב את לכל ל"נה , אתב הקלדה      

    400.00   200.00     2.00 'פמוק הרקבו  

111,125.00 :ש"תל ישאר םיענתמ חולו נ"מ ישאר הקולח חול  10.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: תש משאבים   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הינתנ 8508 .ד.ת ,1 הלנמ דג   -   דמ  ב.ה.ד
1093588-90:סקפ  2132588-90:ןופלט
 

03/03/2014

דף מס':     007 םיבאשמ םיחלוק שת
למשח תודובע 80 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,ה נ כ ו ת .  י ש א ר  ר ק ב  ח ו ל  20.80 ק ר פ  ת ת       

ת ר ו ש ק ת ו  ה ר ק ב  ד ו י צ  ת ק פ ס א       

      
ללוכה רקב דויצו רקב חולל תכתמ את הנבמ     08.02.0010
יספ :  ןוגכ  שורדה רזעה דויצ לכ תא םג      
, תולעת , םינוש םיחתמל םיינשמ הריבצ      
ראותמכ' וכו תוריגס תוטלפ, תוכימת, םיקוזיח      
מ"ס08  בחור, מ"ס012  אתה הבוג.טרפמב      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק . הבוגה לכל תחא תלד םע, מ"ס05   קמועו  
      
דוקיפל רדיינש תרצות 043M  תנכותמ רקב     08.02.0020
O/I42  ו םיילטיגד O/I001  תרקבו      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק םייגולאנא  
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק םיסיטרכ 21 ל סיסב 08.02.0030
      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק CDV62 חתמב   רקבל חכ קפס  08.02.0040
      
תוברל רקבל תויטרקסיד תוסינכ61  סיטרכ      08.02.0050

  5,400.00 1,800.00     3.00 'פמוק טוויח רבחמ  
      
המוד וא 232SR/584SRX2 תרושקת סיטרכ     08.02.0060

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק רקבב תומושרה תרושקתה תואיציל ףסונב  
      
תודדובמ תויטרקסיד תואיצי8  סיטרכ     08.02.0070

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק טוויח רבחמ תוברל רקבל תודרפנו  
      
רקבל Am02-4  תויגולנא תואיצי 4  סיטרכ      08.02.0080

  3,200.00 3,200.00     1.00 'פמוק טוויח רבחמ תוברל  
      
תוברל רקבל תויגולנא תוסינכ8  סיטרכ      08.02.0090

  3,200.00 3,200.00     1.00 'פמוק טוויח רבחמ  
      
תנכותו לבכ ללוכ ינועבצ אל  7"  יפרג ךסמ     08.02.0100

  3,600.00 3,600.00     1.00 'פמוק המיאתמ הלעפה  
      
ללוכ ירלודומA23X2   םיילילג םיכיתנ קתנמ     08.02.0110

    120.00   120.00     1.00 'פמוק A23-61 הניסרח יכיתנ ינש  
      
םיסוכמ םיעגמ םע א"ח קספמ     08.02.0120

    560.00    70.00     8.00 'פמוק AK01=KIגוסמ  Z,C,B םימוחתל A1-61  
      
רתי יחתמ תנגהל ישאר רתי חתמ ןגמ     08.02.0130
CDV62 ל הקולח יספל רבוחיש      

    560.00   280.00     2.00 'פמוק CDV42-FV ע"ש וא "ובוא" תרצות  
      
רתי יחתמ תנגהל ישאר רתי חתמ ןגמ     08.02.0140
CAV032     CAV032-FV תנזהל רבוחיש      

    280.00   280.00     1.00 'פמוק ע"ש וא "ובוא" תרצות  
      
      

 39,720.00 20.80.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: תש משאבים   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הינתנ 8508 .ד.ת ,1 הלנמ דג   -   דמ  ב.ה.ד
1093588-90:סקפ  2132588-90:ןופלט
 

03/03/2014

דף מס':     008 םיבאשמ םיחלוק שת
למשח תודובע 80 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 39,720.00 מהעברה      

      

      
ןמסמהDEL  םע ירלודומ תיכוכז ךיתנל תיב     08.02.0150
ללוכ ע"ש וא " סקינופ"  תמגודכ ךיתנ תפירש      

  1,760.00    44.00    40.00 A6-30.0  םוחתל תיכוכז ךיתנ 'חי   
      
רתי חתמ ןגמ רוסרפוס/קרב אלוכ קדהמ     08.02.0160

  1,224.00    36.00    34.00 CDV62  חתמ תוסינכל 'חי   
      
תרצות TCD-3 תמגודכ םירבצמ חתמ רמתמ     08.02.0170
םוחת . םירבצמ חתמ תדידמל ע"ש וא באלנוק      

    720.00   720.00     1.00 'פמוק CDV03-0 אצומו Am02-4  
      
עגמ םע מ"מ61  וא22  רטוקTESER  ןצחל     08.02.0180

     54.00    54.00     1.00 . תלדה לע הנקתהלO.N 'חי   
      
תומוק שולש םיבצמ השולש ררוב קספמ     08.02.0190

    220.00   220.00     1.00 . תלדה לע הנקתהל  A23X3 'חי   
      
לע הנקתהל תחא המוק דחא בצמ ררוב קספמ     08.02.0200

     72.00    72.00     1.00 . תלדה 'חי   
      
ןומיסל מ"מ61  וא22  רטוקDEL  ןומיס תרונ     08.02.0210

     80.00    80.00     1.00 . תלדה  לע הנקתהלCAV62  חתמ הלקת 'חי   
      
O.C  םיעגמ3  םעV62D C דוקיפ רסממ     08.02.0220

    130.00   130.00     1.00 10A 'חי   
      
רתי חתמ ןגמ רוסרפוס/קרב אלוכ דויצ     08.02.0230

  1,200.00   200.00     6.00 ןורטגמ תרצות DGM   תויגולאנא תוסינכל 'חי   
      
- ל   CAV032  - מCD/CA    בצוימ   קפס     08.02.0240

    300.00   300.00     1.00 W051      ל CDV7.62 'חי   
      
- ל   CAV032  - מCD/CA    בצוימ   קפס     08.02.0250

    480.00   480.00     1.00 W052      ל CDV7.62 'חי   
      
CAV032  - מCD/CA    םירבצמ ןעטמ קפס     08.02.0260

  2,400.00 2,400.00     1.00 A01   םרזל CDV7.62 - ל  'חי   
      

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק לופיט אלל  h/A57 םירבצמ גוז 08.02.0270
      
םירבצמ ןעטמ קפס תנקתהל יתכתמ דנטס     08.02.0280

    500.00   500.00     1.00 'פמוק תומוק יתשב יונב םירבצמה ינש +  ל"נה  
      
      
      
      
      
      

 50,560.00 20.80.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: תש משאבים   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הינתנ 8508 .ד.ת ,1 הלנמ דג   -   דמ  ב.ה.ד
1093588-90:סקפ  2132588-90:ןופלט
 

03/03/2014

דף מס':     009 םיבאשמ םיחלוק שת
למשח תודובע 80 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 50,560.00 מהעברה      

      

      
תנחתב הרקבה זכרמב תרושקת תנכות     08.02.0290
שרדנכ עדימ תרבעהו תלבקל הביאשה      
ןקתויש דויצה לכל  יפוסה מ"פתבו טרפמב      
O/I 06 -  כ לעב ש"תב הז טקייורפ תרגסמב      
כל רומש םוקמו יגולאנא O/I01 כ ו ילטיגיד      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק דיתעב תפסות %03  
      
םינקתמה לכל תבלושמ הנכות, תונכת, ןונכת     08.02.0300
ורשואי רשא  םיכסמ תנכהו רתאה יבשחמב      
תויצקילפאה רובע שרדנכ ויצעויו ןימזמה י"ע      
מ"פתב ךשמהב וטרופיו טרפמב וראותש יפכ      
תורושקתב, םינקתמב לופיטה לכ  ללוכ , יפוס      
םירבעומה  םינותנבו  O/I  - ה לכב ,      
תוקפסמה תורבח ינקתמ תוברל םיבשוחמהו      
םירחא םירקבל רוביחה,    רזע דויצ      
עדימה דוביעו  רזעה תוכרעמ תא םישמשמה      
O/I06  כ לעב רתא רובע ל"נה. םהמ לבקתיש      
רומש םוקמ םע יגולאנא O/I01  כ ו ילטיגיד       
לכ לעופב םיכסמ תומכ יפל דדמי .%03 כ לש      

  6,400.00 1,600.00     4.00 'פמוק . טלפמוקכ דדמי ךסמ  
      
תנכות +  תיראלולס תרושקתל םאתמ     08.02.0310
דויצה  לכ + תוולינ  רזע  תונכתו תרושקת      
םדומה לא  יזכרמה רקבה ןיב רוביחל שורדה      
.  CDV42 חתמב דויצה תנזה.  יראלולסה      
+ ראלולסה תרבח לש "םייס"ל םולשת ללוכ      
םש לע םשריש יראלולסה וקה רובע םולשת      
ושעי םיפטוש םיישדוח םימולשת . ןימזמה      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק . ראלולסה תרבח לא תורישי ןימזמה י"ע  
      
תרושקת תונכות + "םיס" +  יראלולס םדומ     08.02.0320
םילבכה  לכ  +   תוולינ  רזע  תונכתו      
תנזה. שורדה דויצהו הנטנאה, םיזראמה,      
תרושקתה תטיש  .  CDV42 חתמב דויצה      
תועדוהה ורבעוי הכרדש תרושקתה תרבחו      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק ךשמהב עבקת  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 63,660.00 20.80.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: תש משאבים   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הינתנ 8508 .ד.ת ,1 הלנמ דג   -   דמ  ב.ה.ד
1093588-90:סקפ  2132588-90:ןופלט
 

03/03/2014

דף מס':     010 םיבאשמ םיחלוק שת
למשח תודובע 80 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 63,660.00 מהעברה      

      

      
הלעפהל,ןקתמבCLP  תנכותל היצקילפא     08.02.0330
תוינכותב ראותמכ, ש"תה  תרקבו לועפתל,      
מ"פתבו טרפמב רואתל םאתהבו דיתעבו התע      
יטוטרש תריציל םינותנ סיסב  תנכה. יפוס      
, םיפרג ,   תוח"וד , למשחהו םינקתמה      
תנכה, תונקסמ , םירבטצמו  םידודמ  םינותנ      
תינוויכ וד תרושקתב הרבעה, םינותנ סיסב      
םינותנה, O/I - ה לכ תא ATAD  לש      
תוארתהה, תונקסמה, םירבטצמה, םידדמנה      
תועדוה תרבעה. ןקתמבש תולקתהו      
רפסמל תולקתו תוארתהלSMS -   תויראלולס      
SMS -  תויראלולס תועדוה תלבקו םיליעפמ      
דדמנ. םינותנ ייונישו תונוש תולועפ עוציבל      

 10,800.00   180.00    60.00 'פמוק .לעופב שומישבש ילטיגידO/I  יפל  
      

  3,000.00   300.00    10.00 'פמוק יגולאנא O/I ל ל"נכ 08.02.0340
      
ךסמב  ןקתמה יטוטרשל ל"נכ היצקילפא      08.02.0350
םינותנל, היצמרופיאל , תונכיתל " עגמ"  יפרג      
תונקסמל,  ןקתמה  ינותנ  לש הירוטסיהל,      
לועפתל, הלעפהה ךסמ  י"ע דועו  תויכילהת      
התע טרפמב ראותמכ הביאשה תנחת תרקבו      
יפוס מ"פתבו טרפמב רואתל םאתהבו דיתעבו      

  4,800.00    80.00    60.00 'פמוק שומישבש ילטיגיד O/I  יפל דדמנ.   
      

  1,100.00   110.00    10.00 'פמוק שומישבש יגולאנא O/I  ל ל"נכ  08.02.0360
      
לכ תגצהו 291 קטאס דדומ בר תאירק ל ל"נכ     08.02.0370
ךרעממ קלח וניהש םינותנ ךסמב וינותנ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק דרפנב םלושי , למשחה  
      
וינותנ לכ תגצהו 531 קטאס תאירק ל ל"נכ     08.02.0380
, למשחה ךרעממ קלח וניהש םינותנ ךסמב      

  3,300.00 1,100.00     3.00 'פמוק דרפנב םלושי  
      
    HCTIWS  רוביחל  תשוחנ תואיצי 8 לעב 08.02.0390
דויצ לכ תוברל  דועו  , בושחימ דויצ, םירקב      
כ"כב לולכ וניאו תשרה תמקהל שורדה רזעה      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק . הז  
      
ןיבל םייטפואה םיביסה ןיב םואתל הצק דויצ     08.02.0400

  2,400.00 1,200.00     2.00 'פמוק יווקה דויצה  
      
      
      
      
      
      

 91,260.00 20.80.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: תש משאבים   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הינתנ 8508 .ד.ת ,1 הלנמ דג   -   דמ  ב.ה.ד
1093588-90:סקפ  2132588-90:ןופלט
 

03/03/2014

דף מס':     011 םיבאשמ םיחלוק שת
למשח תודובע 80 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 91,260.00 מהעברה      

      

      
םיללוכה : ןקתמל םיישדוח שומיש/תוריש ימד     08.02.0410
לכ תא , יראלולסה וקה תא  רתייה ןיב      
ומלושיש תוכרעמה לש תויראלולסה תועדוהה      
תלבק רחאל קרו ןקתמה תצרה םויס רחאל קר      
םע  בתכבו  שארמ  םוכיס רחאל ןקתמה      
תפוקת םויסמ םינש  שולש ךשמב ןימזמה      
הפוקתל וניה ל"נה . תוירחאה      
כ"ס(  "ןקתמה תלבק" רחאלש/רבעמש      
שולש + םייתנש תללוכ תויומכב הפוקתה      

  9,000.00   150.00    60.00 'ץניא . ) שדוח 06 =םינש  

100,260.00 תרושקתו הרקב דויצ תקפסא,הנכות.  ישאר רקב חול 20.80 כ"הס  

      

.ח ט ש  ד ו י צ ו  ם י ר ז י ב א  30.80 ק ר פ  ת ת       

ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע       

      
םעBJ  ןוירושמ רטסיילופמ םירוביח תבית     08.03.0010
שמשב דימע , םיגרב 4   י"ע  רגסנה הסכמ      
, טסלפ.א.ד.ע תרצות תמגודכPI 56  םשגבו      
הנקתה  תוברל , רשואמ  ע"ש וא לרס , לטיר      
ריקה ג"ע , תיתכתמ היצקורטסנוק ג"ע      
רובע  שרדיתש הנקתה תרוצ לכ וא הרקתה,      
םיעקשו הרואתל אל( הרקבו רושכימ דויצ      
ללוכ  מ"ס 01X21X21  תודימב הבית.)      
םישורדה הליסמ יקדהמו שורדכGP   תוסינכ      

    640.00   160.00     4.00 'פמוק דויצ רוביחל  
      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק מ"ס01X02X02  תודימב ךא ל"נכ 08.03.0020
      

    270.00   270.00     1.00 'פמוק מ"ס01X02X03  תודימב ךא ל"נכ 08.03.0030
      
תללוכה  חטשב הנקתהל 76PI םיעקש תבית     08.03.0040
רפמא 23 יזאפ תלת עקש , המיאתמ הבית:      
רפמא 61 יזאפ תלת עקש , םיאתמ ז"אמ ללוכ      
61 םייזאפ דח םיעקש ינש, םיאתמ ז"אמ ללוכ      
Am03 תחפ רסממ, םיאתמ ז"אמ ללוכ רפמא      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק A04X4 רזעה דויצ לכו תופלק.  
      
םינבמה ךותב הנקתהל 44PI םיעקש תבית     08.03.0050
23 יזאפ תלת עקש , המיאתמ הבית: תללוכ      
61 יזאפ תלת עקש , םיאתמ ז"אמ ללוכ רפמא      
דח םיעקש ינש, םיאתמ ז"אמ ללוכ רפמא      
רסממ , םיאתמ ז"אמ ללוכ רפמא 61 םייזאפ      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק .רזעה דויצ לכו תופלק Am03 A04X4 תחפ  
      

  1,200.00   400.00     3.00 'פמוק .    WK03 ללוכ/דע עונמל דוקיפו חוכל רוביח 08.03.0060
      
      

  4,510.00 30.80.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: תש משאבים   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הינתנ 8508 .ד.ת ,1 הלנמ דג   -   דמ  ב.ה.ד
1093588-90:סקפ  2132588-90:ןופלט
 

03/03/2014

דף מס':     012 םיבאשמ םיחלוק שת
למשח תודובע 80 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,510.00 מהעברה      

      

      
רטוקב עבצא תלעת וא 4/3"   ןורירמ רוניצ     08.03.0070

    216.00     9.00    24.00 תודוקנ ןניאש תונוש תוכרעמ רובע המוד רטמ   
      

    264.00    11.00    24.00 .1"  ןורירמ רוניצ ל"נכ רטמ  08.03.0080
      

    280.00    14.00    20.00 .1 2/1" ןורירמ רוניצ ל"נכ רטמ  08.03.0090
      

    360.00    18.00    20.00 .2"  ןורירמ רוניצ ל"נכ רטמ  08.03.0100
      
גוסמ הקלח תימינפ ןפוד לעב תרושקת רוניצ     08.03.0110
הנקתהל מ"מ 04   רטוקב 5.11  "ע.ק.י"       
ללוכ תוריקהו הפצרה תוקיצי ךותב , עקרקב      
תונוש תוכרעמ רובע .מ"מ 6 הכישמ טוח      
, ןשעו שא , הרקב , דוקיפל תודוקנ ןניאש      

    660.00    11.00    60.00 . דועו ןוגימ רטמ   
      

    840.00    14.00    60.00 מ"מ 05   רטוקב ךא ל"נכ  רטמ  08.03.0120
      
גוסמ הקלח תימינפ ןפוד לעב ירושרש רוניצ     08.03.0130
ךותב עקרקב  הנקתהל 2"   רטוקב  "הרבוק"      
תונוש תוכרעמ רובע .תוריקהו הפצרה תוקיצי      

    420.00    14.00    30.00 םירצק םיקחרמל ךא ל"נכ תודוקנ ןניאש רטמ   
      

    480.00    16.00    30.00 " .5 2  רטוקב ךא ל"נכ רטמ  08.03.0140
      

    360.00    18.00    20.00 3" " הרבוק" ךא ל"נכ רטמ  08.03.0150
      

    440.00    22.00    20.00 4"   "הרבוק" ךא ל"נכ רטמ  08.03.0160
      

  1,080.00    54.00    20.00 ןקתמה תונזהל 6"  .  הרבוק" ךא ל"נכ רטמ  08.03.0170
      

  3,000.00    50.00    60.00 מ"מ6  ןפודCVP "6  רוניצ רטמ  08.03.0180
      
קמועב מ"ס 06-04  בחורב הריפח     08.03.0190
הנויד  לוחב  שרדנכ יוסיכ ללוכ, מ"ס521-511      
תורוניצל תחתמ מ"ס51 - ו לעמ מ"ס51       

  2,700.00    45.00    60.00 .קזבו למשחל ןומיס יטרס ללוכ, ל"נה םילבכלו רטמ   
      

    100.00    10.00    10.00 מ"ס 03 דועב ל"נה הריפחה תקמעהל תפסות רטמ  08.03.0200
      
םילבכ לעמ ןומיסל םייטסלפ םיכירא תפסות     08.03.0210

  1,500.00    25.00    60.00 הרקבו  נ"מל , תוריפח רובע רטמ   
      
לע דועו הביאש אתו למשח ינבמ דוסי תקראה     08.03.0220

  1,800.00    30.00    60.00 . הפצר ר"מ יפ לע דדמי .  ןונכת יפ ר"מ   
      
      
      

 19,010.00 30.80.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: תש משאבים   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הינתנ 8508 .ד.ת ,1 הלנמ דג   -   דמ  ב.ה.ד
1093588-90:סקפ  2132588-90:ןופלט
 

03/03/2014

דף מס':     013 םיבאשמ םיחלוק שת
למשח תודובע 80 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 19,010.00 מהעברה      

      

      
לכמ יעוצקמ ךתר רגסמ יאלמשחל י'זר תועש     08.03.0230
תודובעל םינמויב  שארמ  םושיר  י"פע , גוס      
םיפיעסב וללכנ אלש תודובעל .רתאב      

  4,800.00   160.00    30.00 .הדובעה ינמויב שארמ ומשרי רשאו םישרופמ ע"ש   
      

  3,300.00   110.00    30.00 יעוצקמ אל ךא ל"נכ לעופל י'זר תועש ע"ש  08.03.0240
      
םילבכו  תרנצ  יוסיכלB 003  גוסמ ןוטב ק"מ     08.03.0250
םיסיסב, םינוש  םיליבומ  לע  תונגהו      
תודובע לכ תוברל, ' וכו תויצקורטסנוקל      
ידומע יסיסב ללוכ אל . 'וכו הריפחה תונספתה      

    800.00   800.00     1.00 םילבכל ןומיס ידומעו הרואת ק"מ   
      
אל(   יגולאנא וא יטרקסיד רושכמ/דויצ רוביח     08.03.0260
,  םיריממו םיעונמ ,תוחול ךותב : רוביח      
דע םילבכ רפסמ י"ע  ןזומה)BJ  תביתב      

    640.00   160.00     4.00 'פמוק .)ללוכ  (םירבוחמ םיטוח5  
      
רוביח אל(  יגולאנא וא יטרקסיד רושכמ רוביח     08.03.0270
רפסמ י"ע ןזומה)BJ  תביתב וא תוחול ךותב      

    720.00   240.00     3.00 'פמוק ).  ללוכ(  םירבוחמ םיטוח01  דע םילבכ  
      
ךותב תינוציח הנקתהל ירטקלא- וטופ את     08.03.0280

    270.00   270.00     1.00 םוטא יצח הסכמ םע הבית 'חי   
      
תשוחנמ ישאר םילאיצנטופ האוושה ספ     08.03.0290
מ"מ 4X04X005 תודימב לידב הפוצמ      
ישאר הסינכ את תחתמ וא לעמ הנקתהל      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק דוסי תקראה תואיצי יתשל רבוחמ נ"מ רדחב  
      
יטרפ קדוב  י"ע למשחה ןקתמ תקידב     08.03.0300
לכ ךשמל קדובה תווצ יוויל ללוכ , םיבלשב      

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק תוקידבהו תודובעה  ןמז  
      
לשW052  שעג ריק-  דיילה לטמ וא ג"לנ ת"ג     08.03.0310
EG  הרונו  דויצה לכ ללוכ ע"ש וא שעג      
תוריק לע הנקתהל  ת"ג.  ע"ש וא הינאבליס      

  1,700.00   850.00     2.00 'פמוק תויצקורטסנוקה וא  םינבמה  
      
לשW001  שעג -  דיילה לטמ וא ג"לנ ת"ג     08.03.0320
EG  הרונו  דויצה לכ ללוכ ע"ש וא שעג      
תוריק לע הנקתהל  ת"ג.  ע"ש וא הינאבליס      

  1,500.00   750.00     2.00 'פמוק תויצקורטסנוקה וא  םינבמה  
      
      
      
      
      

 34,890.00 30.80.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: תש משאבים   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הינתנ 8508 .ד.ת ,1 הלנמ דג   -   דמ  ב.ה.ד
1093588-90:סקפ  2132588-90:ןופלט
 

03/03/2014

דף מס':     014 םיבאשמ םיחלוק שת
למשח תודובע 80 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 34,890.00 מהעברה      

      

      
וא ירטמיס W004  ג"לנ וא דיילה לטמ ת"ג     08.03.0330
דויצה לכ ללוכ ע"ש וא שעג לש ירטמיסא      
ידומע  לע הנקתהל  ת"ג  . ע"ש וא EG הרונו      

  2,400.00 1,200.00     2.00 'פמוק תויצקורטסנוק וא רטמ 6 הבוגב הרואת  
      
רטמ 6 הבוגב םחב ןוולוגמ ינקת הרואת דומע     08.03.0340
תודובעהו םירוביחה לכ תא םג ללוכ דומעה .       
יכיתנ , הקראה ספ : ןוגכ וסיסבב תושרדנה      
הנשמ אל,דועו  וילעש םיסנפה תומכל הניסרח      
םילבכ + דומעה לע םינקתומ ת"ג המכ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק סנפה דע סיסבהמ  
      

    360.00   360.00     1.00 'פמוק ל"נה דומעל  W004  םיסנפ ינשל עורז 08.03.0350
      
08X08  תודימב   הרואת דומעל ןוטב סיסב     08.03.0360
דוסי יגרוב : תוברל  מ"ס 021  קמועו  מ"ס      
תסינכל  תרנצ , דוסי תקראה , םינוולוגמ      

    720.00   720.00     1.00 'פמוק 'וכו ונממ תופעתסהלו  דומעה זכרמל םילבכ  
      
וד רחא וא טלקמ , האיצי טלש םע םוריח ת"ג     08.03.0370
הנקתהל DEL תורונ םע ינקת יתילחת      

    540.00   540.00     1.00 'פמוק תוקד 06 לש הלועפ ןמזל םינושה םינבמב  
      
םע 5T  מ"מ יטמרה לופכ ספW45X2  ת"ג     08.03.0380
ע"ש  וא  שעג תרצות   ינורטקלא קנשמ      
וא הינבליס , םרסוא תרצות  תורונ  תוברל      

    900.00   300.00     3.00 'פמוק הנבמב ע"ש  
      
06 ךשמל הלועפל םוריח תדיחי םע ךא ל"נכ     08.03.0390

    600.00   600.00     1.00 'פמוק תוקד  
      
רדח תלד תחיתפ תארתהל לובג קספמ     08.03.0400

    225.00   225.00     1.00 CDV62  חתמב הלועפל.  דועו תונוכמ/למשח 'חי   
      
רדח תחיתפ תארתה לוטיבל חתפמ םע קספמ     08.03.0410

    200.00   200.00     1.00 . ל"נכ.  למשח 'חי   
      
גוסמ יזאפ תלת לצופמ ןגזמ     08.03.0420
    RETREVNIתיברימ תיטגרנא תוליעי לעב  
5.2 קפסהב למשחה רדחב ריק לע הנקתהל      
םירבחמה דויצה לכ תוברל יזאפ דח ס"כ      
בולכב ןגות תינוציחה הדיחיה . דועו תרנצה      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק . גגה לע ןקתותו לוענ הדלפ  
      
תיכוכז הסכמ םע ןירושמ רטסילופ תבית     08.03.0430
ינקית םורח תקספה ןצחלל ץופינ שיטפו      

    360.00   360.00     1.00 'פמוק . ישאר הנזה קספמל  
      

 47,695.00 30.80.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: תש משאבים   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה

נט
טר
אינ
ר ה
את
- מ

בד 
בל

יון 
לע

תק 
עו



הינתנ 8508 .ד.ת ,1 הלנמ דג   -   דמ  ב.ה.ד
1093588-90:סקפ  2132588-90:ןופלט
 

03/03/2014

דף מס':     015 םיבאשמ םיחלוק שת
למשח תודובע 80 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 47,695.00 מהעברה      

      

      
ריקב וא הרקתב,  ט"הע , ט"הת רואמ תדוקנ     08.03.0440
רטוקב ןורירמ/ףכירמ תורוניצמ יונבה      
ךתחב RF  ילבכו םיינקית מ"מ32/61      
םייזאפ תלת/דח  םילגעמב  ר"ממ   5.1/5.2      
ללוכ הנורחאה הדוקנל דע למשחה חולמ      
RF  ילבכ ונקתוי. םינושה םהיגוסל םיקספמ      
    5.2/5.1X3,4,5  ףוגל  האיצי  קר . ר"ממ  
תודוקנ רפסמ. הדוקנכ בשחת הרואת      
תריפסל  ףיסומ אל קספמה גוס וא/ו הקלדהה      
ןיא.  ע"ש וא וקסינ תרצות םיקספמ. תודוקנה      
ת"ג תנזה תוברל . ת"ג ןיב תופעתסהו רבעמ      
םיניינבה לע ץוח תורואתו םוריח תודיחי םע      

  1,600.00   200.00     8.00 'פמוק ש"תב  
      
וא הרקתב,  ט"הע , ט"הת םיעקש תדוקנ     08.03.0450
רטוקב ןורירמ/ףכירמ תורוניצמ יונבה ריקב      
5.2  ךתחבRF  ילבכו םיינקית מ"מ32/61      
למשחה חולמ  םייזאפ  דח  םילגעמב  ר"ממ      
RF  ילבכ ונקתוי.  הנורחאה הדוקנל דע      
    5.2X3  בשחת עקשל  האיצי  קר . ר"ממ  
ףתושמ וקכ דדוב/לופכ עקש תוברל . הדוקנכ      

    660.00   220.00     3.00 'פמוק ע"ש וא וקסינ תרצות דדוב וק וא  
      
הרקתב,  ט"הע , ט"הת ןגזמל םיעקש תדוקנ     08.03.0460
רטוקב ןורירמ/ףכירמ תורוניצמ יונבה ריקב וא      
5.2  ךתחבRF  ילבכו םיינקית מ"מ  32        
דע למשחה חולמ  יזאפ  דח  םילגעמב  ר"ממ      
ר"ממ  RF 5.2X3  ילבכ ונקתוי.    הדוקנל      

    240.00   240.00     1.00 'פמוק יזאפ דח עקש תוברל  
      
וא הרקתב,  ט"הע , ט"הת םיעקש תדוקנ     08.03.0470
רטוקב ןורירמ/ףכירמ תורוניצמ יונבה ריקב      
5.2X5  ךתחבRF  ילבכו םיינקית מ"מ32/92      
חולמ  םייזאפ  תלת  םילגעמב  ר"ממ       
ילבכ ונקתוי.  הנורחאה הדוקנל דע למשחה      
    RF 5.2X5   בשחת עקשל  האיצי  קר . ר"ממ  
וקכ  A61X5EEC  עקש תוברל . הדוקנכ      

    315.00   315.00     1.00 'פמוק . דדוב וק וא ףתושמ  
      
ע"ש וא וקסינ תרצות 2N  דדוב עקש תפסות     08.03.0480

     50.00    50.00     1.00 'פמוק חולב וא דויצ תבית ךותב הנקתהל  
      
חתפמ תליענ םע FFO/NO  דוקיפ קספמ     08.03.0490
תא איצוהל רשפא דויצ תביתב הנקתהל      
יפ לע לעפה וא קספה בצמב קר חתפמה      

    360.00   120.00     3.00 'פמוק . ןימזמה תריחב  
      
      

 50,920.00 30.80.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: תש משאבים   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הינתנ 8508 .ד.ת ,1 הלנמ דג   -   דמ  ב.ה.ד
1093588-90:סקפ  2132588-90:ןופלט
 

03/03/2014

דף מס':     016 םיבאשמ םיחלוק שת
למשח תודובע 80 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 50,920.00 מהעברה      

      

      
םקומתו 56PI תינוציח הנקתהל  דויצה תבית     08.03.0500
וא םינבמה תוריק לע  םיעונמה דיל      

    300.00   100.00     3.00 'פמוק . תויצקורטסנוקה  
      
דבכ הסכמ םע ןייוזמ ןוטבמ רבעמ תחוש     08.03.0510
ךותב הנקתהל ל"נה . וטנ מ"ס 08 רטוקב      
למשח תוכרעמל תרנצ רובע  המדאב הריפח      
תוריפח תוברל ,תודוקנ ןניאש תונוש הרקבו      
תודימב החושה . תרנצ רוביחו הדמעה      
    2.1X4.1 יבוע,  וטנ רטמ 0.2 קמועו וטנ רטמ  

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק מ"ס 02  הפצרו תוריק  
      
תולעמ 05-0 םוחתל ירוט  הרוטרפמט רמתמ     08.03.0520

    350.00   350.00     1.00 'פמוק Am02-4  האיצי סויזלצ  

 55,570.00 תונוש תודובע .חטש דויצו םירזיבא 30.80 כ"הס  

      

ה י צ ל ט ס נ י א  ת ו ד ו ב ע  40.80 ק ר פ  ת ת       

ה י צ ק ו ר ט ס נ ו ק ו       

      
מ"ס 8X01  ךתחב םחב תנוולוגמ תשר תלעת     08.04.0010
לכב  תנקתומ  מ"מ 5   יבועב םיטוח םע      
תודובעהו םיקוזיחה לכ תוברל יאותו םוקמ      

    408.00    34.00    12.00 תושורדה רטמ   
      

    480.00    40.00    12.00 . מ"ס8X02  ךתחב ךא ל"נכ רטמ  08.04.0020
      

    600.00    50.00    12.00 .מ"ס8X03  ךתחב ךא ל"נכ רטמ  08.04.0030
      
רואנ תרצות  םחב ןוולוגמ דבכ םילבכ םלוס     08.04.0040

  1,140.00   190.00     6.00 מ"ס01  בחורב רטמ   
      
בחורב רואנ תרצות  םחב ןוולוגמ םילבכ םלוס     08.04.0050

  4,400.00   220.00    20.00 מ"ס02  רטמ   
      
בחורב רואנ תרצות  םחב ןוולוגמ םילבכ םלוס     08.04.0060

  4,800.00   240.00    20.00 מ"ס03  רטמ   
      

  5,400.00   270.00    20.00 מ"ס04  בחורב ךא ל"נכ רטמ  08.04.0070
      
הבחרה תדיחי, בלצ,T , הינפ, תשק תדיחי     08.04.0080
בחורב ינוציח  םילבכ  םלוס  רובע ' וכו      

    960.00   240.00     4.00 עצוממ ריחמ מ"ס  ,01-02 'חי   
      
הבחרה תדיחי, בלצ,T , הינפ, תשק תדיחי     08.04.0090
בחורב ינוציח  םילבכ  םלוס  רובע ' וכו      

  1,200.00   300.00     4.00 עצוממ ריחמ מ"ס  ,04-03 'חי   
      

 19,388.00 40.80.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: תש משאבים   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הינתנ 8508 .ד.ת ,1 הלנמ דג   -   דמ  ב.ה.ד
1093588-90:סקפ  2132588-90:ןופלט
 

03/03/2014

דף מס':     017 םיבאשמ םיחלוק שת
למשח תודובע 80 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 19,388.00 מהעברה      

      

      
מ"מ4X04X04   תודימב יעוצקמ תיוז לזרב     08.04.0100
רובע םחב ןוולוגמ ךתורמ, ךותח,      
םיקוזיחו תוכימת תוברל, רזע תויצקורטסנוק      
רזעה  תודובעו  ירמח  לכ תוברל שרדנכ      
םיפיעסב ללכנ ונניא רשאו ותנקתהל תושורדה      
ןוגכ  הז טרפמבו תויומכ בתכב םישרופמ      

    600.00    50.00    12.00 םילבכ תומלוסלו תולעתל תוכימת רטמ   
      

    768.00    64.00    12.00 מ"מ5X05X05  תודימב ךא ל"נכ רטמ  08.04.0110
      

    912.00    76.00    12.00 מ"מ6X06X06  תודימב ךא ל"נכ רטמ  08.04.0120
      
םחב ןוולוגמ יעוצקמ לזרב ליפורפ ל"נכ     08.04.0130

    960.00    80.00    12.00 U50 רטמ   
      

    570.00    95.00     6.00 56U   ךא ל"נכ רטמ  08.04.0140
      
,   ושרדיש יפכ אוהש גוס לכמ לזרב ליפורפ     08.04.0150
רובע םחב ןוולוגמ , ךתורמ , ךותח      
שרדנכ םיקוזיחו תוכימת, רזע תויצקורטסנוק      
ותנקתהו רזעה תודובעו  ירמח  לכ תוברל      
בתכב םישרופמ םיפיעסב ללכנ וניא רשאו      

  1,600.00    40.00    40.00 הז טרפמבו תויומכ ג"ק   
      
4/3"  רטוקב' ב גרד םחב ןוולוגמ םימ רוניצ     08.04.0160
תויוז  אלל(   שרדנכ סוידרב תותשק  תוברל      

    384.00    32.00    12.00 ' וכו םילבכ תוסינכ, תוגרבה, תופומ,) רטמ   
      

    480.00    40.00    12.00 .1"   רטוקב רוניצ ל"נכ רטמ  08.04.0170
      

    600.00    50.00    12.00 .5.1"  רטוקב  רוניצ ל"נכ רטמ  08.04.0180
      

    780.00    65.00    12.00 .2"   רטוקב רוניצ ל"נכ רטמ  08.04.0190
      
לכ תוברל 4/3"  ןיירושמ יטסלפ ןגמ רוניצ     08.04.0200

    216.00    18.00    12.00 רזעה דויצו םירבחמה רטמ   
      

    288.00    24.00    12.00 1"  ןיירושמ יטסלפ ןגמ רוניצ ךא ל"נכ רטמ  08.04.0210
      

    420.00    35.00    12.00 5.1"  ןיירושמ יטסלפ ןגמ רוניצ ךא ל"נכ רטמ  08.04.0220
      

    552.00    46.00    12.00 2"  ןיירושמ יטסלפ ןגמ רוניצ ךא ל"נכ רטמ  08.04.0230
      
ףפוכמ ררוחמ מ"מ 3 יבועב םחב ןוולוגמ חפ     08.04.0240
דויצו םילבכ לע הנגהכ שרדיש יפכ ךותחו      

    560.00   280.00     2.00 שרדנכ  רחא ר"מ   
      
      

 29,078.00 40.80.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: תש משאבים   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה

נט
טר
אינ
ר ה
את
- מ

בד 
בל

יון 
לע

תק 
עו



הינתנ 8508 .ד.ת ,1 הלנמ דג   -   דמ  ב.ה.ד
1093588-90:סקפ  2132588-90:ןופלט
 

03/03/2014

דף מס':     018 םיבאשמ םיחלוק שת
למשח תודובע 80 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 29,078.00 מהעברה      

      

      
4X04 תודימב )ףיצר לילגמ( םחב ןוולוגמ ספ     08.04.0250
לש דוסיה תוקראה תואיצי ןיב רוביחל מ"מ      
לכ אללו עקרקב ןומט ספה , ש"תה ינבמ      
תודובעב לולכ וניא ל"נה.   עקרקב ךותיר      
םמצע םינבמה לש דוסיה תוקראהל תורושקה      

    800.00    40.00    20.00 . רטמ   

 29,878.00 היצקורטסנוקו היצלטסניא תודובע 40.80 כ"הס  

      

ת ו ק ר א ה  ,ך ו מ נ  ח ת מ  ם י  50.80 ק ר פ  ת ת       

ם י פ י ע ס  ו א  ת ו ד ו ק נ  ת ר ג ס מ ב  א ל ש  ד ו ק י פ ו       

ם י ר ח א       

      
  1,200.00     6.00   200.00 5.1X3# YX2N. לבכ רטמ  08.05.0010

      
    280.00     7.00    40.00 5.1X4 #YX2N. לבכ רטמ  08.05.0020

      
  2,720.00     8.00   340.00 5.1X5# YX2N. לבכ רטמ  08.05.0030

      
    400.00     8.00    50.00 5.1X5#. שימג לבכ רטמ  08.05.0040

      
    240.00    12.00    20.00 5.1X7#YX2N. לבכ רטמ  08.05.0050

      
    180.00    18.00    10.00 5.1X01#YX2N. לבכ רטמ  08.05.0060

      
  1,200.00    20.00    60.00 5.1X21# YX2N . לבכ רטמ  08.05.0070

      
    320.00     8.00    40.00 5.2X3#YX2N. לבכ רטמ  08.05.0080

      
    440.00    11.00    40.00 5.2X4# YX2N לבכ רטמ  08.05.0090

      
    650.00    13.00    50.00 5.2X5# YX2N. לבכ רטמ  08.05.0100

      
    288.00    24.00    12.00 6X4# YX2N  לבכ רטמ  08.05.0110

      
    900.00    30.00    30.00 6X5# YX2N  לבכ רטמ  08.05.0120

      
    520.00    52.00    10.00 01X5# YX2N. לבכ רטמ  08.05.0130

      
  3,500.00    70.00    50.00 61X4#YX2N. לבכ רטמ  08.05.0140

      
    780.00    78.00    10.00 61X5#YX2N. לבכ רטמ  08.05.0150

      
  2,160.00    72.00    30.00 051X4#YX2AN. לבכ רטמ  08.05.0160

      
 18,000.00   100.00   180.00 042X4#YX2AN לבכ רטמ  08.05.0170

      
 10,800.00   108.00   100.00 #61X3 שרדנכ עונמל רימממ הנזה לבכ רטמ  08.05.0180

 44,578.00 50.80.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: תש משאבים   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הינתנ 8508 .ד.ת ,1 הלנמ דג   -   דמ  ב.ה.ד
1093588-90:סקפ  2132588-90:ןופלט
 

03/03/2014

דף מס':     019 םיבאשמ םיחלוק שת
למשח תודובע 80 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 44,578.00 מהעברה      

      

      
תקראהל אלש #01X1   יולג הקראה טוח     08.05.0190

     90.00     9.00    10.00 . םינושה ןהיגוסל םילבכ תולעתו תומלוס רטמ   
      
תקראהל אלש #61X1   יולג הקראה טוח     08.05.0200

    140.00    14.00    10.00 .םינושה ןהיגוסל םילבכ תולעתו תומלוס רטמ   
      

  2,640.00    33.00    80.00 .# 53X1  יולג הקראה טוח ל"נכ רטמ  08.05.0210
      

    450.00    45.00    10.00 .05X1#  יולג הקראה טוח  ל"נכ רטמ  08.05.0220
      
לבכה  לכו  ךכוסמ  גוז לכ ךכוסמ רושכימ לבכ     08.05.0230

    660.00    11.00    60.00 .תינוציח הנקתהל )HS)GWA61X2   ךכוסמ רטמ   
      
לבכה  לכו ךכוסמ גוז לכ ךכוסמ רושכימ לבכ     08.05.0240
הנקתהל HS)GWA61X2(X2   ךכוסמ      

    630.00    18.00    35.00 .תינוציח רטמ   
      
לבכה  לכו ךכוסמ גוז לכ ךכוסמ רושכימ לבכ     08.05.0250
הנקתהל HS)GWA61X2(X3   ךכוסמ      

  2,700.00    27.00   100.00 .תינוציח רטמ   
      
ךכוסמ  לבכה  לכו   ךכוסמ רושכימ לבכ     08.05.0260

  1,920.00    16.00   120.00 .תינוציח הנקתהלU26GR רטמ   
      
ךכוסמ  לבכה  לכו   ךכוסמ רושכימ לבכ     08.05.0270
הנקתהל רתאב םירקבה ןיב תרושקתל      

  2,400.00    20.00   120.00 .7TAC תינוציח רטמ   
      
םייטפוא םיביס תוגוז 4 ללוכה יטפוא ביס לבכ     08.05.0280
ךותב ןקתומ לבכה .  "דוומ יטלומ"  ןויפיאב      

  2,880.00    24.00   120.00 . CVP הפוצמ ןירושמ ירושרש רוניצ רטמ   
      
CVP הפוצמ ןירושמו ןוולוגמ ירושרש רוניצ     08.05.0290

  2,880.00    24.00   120.00 . 1" רטוקב רטמ   
      
3"  רטוקב םודא-ןבל עובצ ןבלוגמ ןומיס דומע     08.05.0300
ןוטב תיבוקב  עקרקל  ןטובמ דומעה.      
    06X05X05טולבי רוניצה עקרקה לעמ . מ"ס  
תודימב םוינימולא  טלש  תוברל ,   מ"ס 001      

    900.00   450.00     2.00 'פמוק 03X02למשח ילבכ תוריהז" מ"ס "  
      
תיתכתמה תרנצב ג'נלפ לכ לע הקראה ירושיג     08.05.0310
יתש וא םיכתורמ הקראה יגרוב תוברל .      

  2,160.00   270.00     8.00 'פמוק ר"ממ 52 ךתחב הקראה טוחו תודבכ תולש  

 65,028.00 םירחא םיפיעס וא תודוקנ תרגסמב אלש דוקיפו תוקראה ,ךומנ חתמ םי 50.80 כ"הס  

      
      
      

קובץ: תש משאבים   .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הינתנ 8508 .ד.ת ,1 הלנמ דג   -   דמ  ב.ה.ד
1093588-90:סקפ  2132588-90:ןופלט
 

03/03/2014

דף מס':     020 םיבאשמ םיחלוק שת
למשח תודובע 80 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

: ר ת א  י ת ו ר י ש   ח ו ל  60.80 ק ר פ  ת ת       

      
דויצ לכ תא ללוכה םיתורש חולל תכתמ הנבמ     08.06.0010
תוזאפל הריבצ  יספ : ןוגכ  שורדה  רזעה      
, תוכימת , םיקוזיח , תולעת , הקראהל ספאל      
יספ.טרפמב ראותמכ' וכו תוריגס, תוטלפ      
A001- ל  הקראהו  ספא  תוזאפל הריבצ      
    AK01 . מ"ס06  בחור מ"ס  021  אתה הבוג  

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק . .חולה הבוג לכל תלד םע מ"ס02  קמועו  
      

    360.00   360.00     1.00 CA 32 - בFFO/NO A001X3  קתנמ 'חי  08.06.0020
      
תלעפהל תחא המוק יבצמ תלת דוקיפ קספמ     08.06.0030
הנקתהל םינוש םיתורשו רורווא,ץוח תרואת      

    110.00   110.00     1.00 A61X1  למשח חול תלד לע 'חי   
      

    200.00   200.00     1.00 3CA -  ב  WK5.7  יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.06.0040
      
יזאפ דח וא םיסוכמ םיעגמ םע יזאפ דח ז"אמ     08.06.0050
A02X1  דע  םוחתל B   ואC  גוסמ רשוגמ      

    840.00    70.00    12.00 .)..ללוכ( 'חי   
      
ואC  גוסמ םיסוכמ םיעגמ םע יזאפ תלת ז"אמ     08.06.0060

    800.00   200.00     4.00 .ללוכA61X3    דע םוחתלB  'חי   
      
ואC  גוסמ םיסוכמ םיעגמ םע יזאפ תלת ז"אמ     08.06.0070

    240.00   240.00     1.00 3X32A       B 'חי   
      
ואC  גוסמ םיסוכמ םיעגמ םע יזאפ תלת ז"אמ     08.06.0080

    260.00   260.00     1.00 A04X3  םוחתלB  'חי   
      

    270.00   270.00     1.00 .AM03  . תושיגרA04X4  תחפ רסממ 'חי  08.06.0090
      
םיטסלפ םיזאפ דח םיעקש השולש לש טס     08.06.0100
    A61X33  וקסינ תמגודכNתינוציח הנקתהל  

     90.00    90.00     1.00 תלדה ןווכל חולה ןפוד לע 'חי   
      
הנקתהלEEC A61X5 V004  יטסלפ עקש     08.06.0110

    108.00   108.00     1.00 .תלדה ןווכל חולה ןפוד לע תינוציח 'חי   
      
הנקתהלEEC A23X5 V004  יטסלפ עקש     08.06.0120

    126.00   126.00     1.00 תלדה ןוויכל חולה ןפוד לע תינוציח 'חי   

  5,404.00 : רתא יתוריש  חול 60.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: תש משאבים   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הינתנ 8508 .ד.ת ,1 הלנמ דג   -   דמ  ב.ה.ד
1093588-90:סקפ  2132588-90:ןופלט
 

03/03/2014

דף מס':     021 םיבאשמ םיחלוק שת
למשח תודובע 80 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

:ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  70.80 ק ר פ  ת ת       

      
, למשח תוחולב שא יוביכ תכרעמל היזכרמ     08.07.0010
יוביכו יוהיז יוליג רובע  שרדנכ , למשח רדח      
דויצו היזכרמ. םירדחבו למשח תוחולב  שא      
, םינצחל , םיאלג 61 לש תומכ רובע תנעוממ      
סקלפמיס תמגודכ תוחפל דועו ןומיס תורונמ      
יפ לע דויצ ןקתוי הרקמ לכב . טרפמב שרדנכ      
אוהו ןכתייש ןוויכמ הז ש"טמב םג םייקה      

  5,400.00 5,400.00     1.00 'פמוק . ש"טמה תכרעמל דיתעב רבוחי  
      
אל םיענתמ חול/ישאר חולל שא יוביכ תכרעמ     08.07.0020
תרנצ ללוכ, את לכל תקלוחמ םיאלג ללוכ      
חול י רובע ל"נה. זגו ילמשח זג זרב,  תשוחנ      

  2,700.00 2,700.00     1.00 'פמוק . ישאר  
      
, םיאלג ללוכ אל רקב חולל שא יוביכ תכרעמ     08.07.0030
ל"נה. זגו ילמשח זג זרב,  תשוחנ תרנצ ללוכ      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק רקב חול את רובע  
      
תוחולו  למשחה  תוחול  תיתחת  תמיטא     08.07.0040
ירמילופ  רמוחב תוריקב םיחתפו  רקבה      
תעינמל,למשח ילבכ  ורבעי  וכרדש  ינקית      

    400.00   800.00     0.50 . SBK תמגודכ ,ןשעו שא רבעמ ר"מ   
      
םינקתומ םייטפוא םיאלגו היצזינוי יאלג     08.07.0050

  1,350.00   270.00     5.00 'פמוק . םינבמבו  םינושה  תוחולב  םיטווחמו  
      
טווחמו ןקתומ הרוטרפמט תילע בצק יאלג      08.07.0060

    340.00   340.00     1.00 'פמוק .  הנבמב  
      

    500.00   250.00     2.00 'פמוק ימינפ ןשעו שא תקעזא ןצחל 08.07.0070
      
לעמ ןשעו שא תארתה -תינוציח ןומיס תרונמ     08.07.0080
םינושה  למשחה תוחולב את-תלד לכ      

    320.00   160.00     2.00 'פמוק ..הנבמבו  
      

    380.00   380.00     1.00 'פמוק תינוציח ןשעו שא תקעזא תנריס 08.07.0090
      
םילבכ תוברל יוביכהו יוליגה תכרעמ לכ טוויח     08.07.0100
תומיאתמ םירוביח  תוביתו למשח תורוניצ ,      
םיניינבה ןיב תרנצב םילבכ רבעמ . םינינבב      
םילבכ ךרואו תרנצ ךרוא יפ לע רחמותי      
תודובע תמרב הדובעה עוציב. םירשקמ      
טקיורפב למשח תודובעל טרפמהו למשחה      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .הז  
      
תכרעמל םיניינבה רושיקל שרדנכ םילבכ     08.07.0110
תומיאתמ םירוביח  תוביתמ , יוביכהו יוליגה      

  5,000.00    25.00   200.00 . ינשל דחא ןינבב רטמ   
      

 19,790.00 70.80.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: תש משאבים   .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הינתנ 8508 .ד.ת ,1 הלנמ דג   -   דמ  ב.ה.ד
1093588-90:סקפ  2132588-90:ןופלט
 

03/03/2014

דף מס':     022 םיבאשמ םיחלוק שת
למשח תודובע 80 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 19,790.00 מהעברה      

      

      
ןופלטה  תכרעמל יטמוטוא ןגייח תכרעמ     08.07.0120
.  שא יבכמל גויחל המיאתמה יראלולסה      
תוירחאה תפוקתל םייסה רובע םולשתה      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק . ןלבקה לע הניה םייתנשל  
      
ןקתמלו דויצל םינקתה ןוכמ יושיר תרבעה     08.07.0130

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק עצובמה  

 24,490.00 :שא יוביכו יוליג תכרעמ 70.80 כ"הס  

391,755.00 נ"מ תוכרעמ , הרקב ,םיבאשמ םיחלוק ש"ת 80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

391,755.00 למשח תודובע כ"הס

קובץ: תש משאבים   .../023 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הינתנ 8508 .ד.ת ,1 הלנמ דג   -   דמ  ב.ה.ד
1093588-90:סקפ  2132588-90:ןופלט
 

03/03/2014

דף מס':     023 םיבאשמ םיחלוק שת
חטש חותיפ 15 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       

      

ר ת א ה  ח ו ת י פ  10.04 ק ר פ  ת ת       

      
'מ 2.1 בחורב תובלתשמ םינבא יחטשמ     40.01.0010
יבועב עצמ ,תיתש קודיה ללוכ םינבמל ביבסמ      

  3,450.00   115.00    30.00 ןוטב תרוגחו לוח , מ'ס 51 ר"מ   
      
,קודיה ללוכ 001/03/51 תודימב הפש ןבא     40.01.0020

  2,100.00    70.00    30.00 תנעשמו עצמ ,לוח רטמ   
      
,לוח קודיה ללוכ 001/02/01 תודימב ןג ןבא     40.01.0030

  1,000.00    50.00    20.00 תנעשמו עצמ רטמ   

  6,550.00 רתאה חותיפ 10.04 כ"הס  

  6,550.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס  

      

ם י כ ר ד  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       

      

ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       

      
א"כ מ'ס 02 יבועב תובכש יתשב 'א גוס עצמ     51.01.0010

  8,800.00   110.00    80.00 קודיהו רוזיפ תוברל ק"מ   
      

    600.00     3.00   200.00 %29-כ לש תופיפצל תיתש קודיה ר"מ  51.01.0020

  9,400.00 חותיפ תודובע 10.15 כ"הס  

  9,400.00 םיכרד תלילס 15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 15,950.00 חטש חותיפ כ"הס

קובץ: תש משאבים   .../024 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הינתנ 8508 .ד.ת ,1 הלנמ דג   -   דמ  ב.ה.ד
1093588-90:סקפ  2132588-90:ןופלט
 

03/03/2014

דף מס':     024 םיבאשמ םיחלוק שת
תרנצו ינכמורטקלא דויצ 96 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י נ כ מ ו ר ט ק ל א  ד ו י צ  96 ק ר פ       

      

ד ו י צ  ל ש  ה נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  10.96 ק ר פ  ת ת       

ת ו י נ א כ מ  ת ו כ ר ע מ ו       

      
תוכימת רובע שרדנכ הדלפ תויצקורטסנוק     69.01.0010
ןורקימ 08 םוחב תנבלוגמ הדלפמ תרנצ      
ינוקיתו עוציב יטרפ תנכה תוברל ,תוחפל      

  3,600.00    18.00   200.00 .תונקתה רמגב ץבא רישע עבצב ןווליג ג"ק   

  3,600.00 תוינאכמ תוכרעמו דויצ לש הנקתהו הקפסא 10.96 כ"הס  

      

ד ו י צ  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  20.96 ק ר פ  ת ת       

י נ א כ מ  ו ר ט ק ל א       

      
41" רטוקב רוניצל ריק רגס תנקתהו הקפסא     69.02.0010

 11,000.00 11,000.00     1.00 טרפמלו תוינכותל םאתהב 'חי   
      
P-3010 םיחלוק תובאשמ תנקתהו הקפסא     69.02.0020
    ,2010-P ,1010-P תובאשמה ללוכ,  
לכה ןנסמה ,עונמה ,םיריצה ,םיקופמה      

330,000.00 110,000.00     3.00 תדבוע הבאשמ לש בצמל דע טלפמוק 'חי   
      
21" רטוקב הקיפס דמ תנקתהו הקפסא     69.02.0030

  9,000.00 9,000.00     1.00 טרפמ יפל 100QIF1  'חי   
      
ינוסהרטלוא סלפמ דמ תנקתהו הקפסא     69.02.0040

  4,000.00 4,000.00     1.00 טרפמ יפל 100ASIL1  'חי   
      
יפל 100ASL1 סגא ףוצמ תנקתהו הקפסא     69.02.0050

    400.00   400.00     1.00 טרפמ 'חי   
      
יפל 100AIP1 ץחל רדשמ תנקתהו הקפסא     69.02.0060

  1,200.00 1,200.00     1.00 טרפמ 'חי   
      
בויבל ןוילע חתפ רזוח לא תנקתהו הקפסא     69.02.0070

 31,500.00 10,500.00     3.00 לובג קספמו תלוקשמ ללוכ 8" רטוקב 'חי   
      

  3,600.00 1,200.00     3.00 8" רטוקב לגלג  רפרפ ףוגמ תנקתהו הקפסא 'חי  69.02.0080
      

  3,600.00 1,200.00     3.00 8" רטוקב ןגואמ רסרד תנקתהו הקפסא 'חי  69.02.0090
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 21" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  69.02.0100
      
תרנצ ללוכ 2" רטוקב בויבל ריווא ררחשמ     69.02.0110

  5,600.00 5,600.00     1.00 מ'מ 04 זוקינ 'חי   

401,400.00 ינאכמ ורטקלא דויצ תנקתהו הקפסא 20.96 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: תש משאבים   .../025 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הינתנ 8508 .ד.ת ,1 הלנמ דג   -   דמ  ב.ה.ד
1093588-90:סקפ  2132588-90:ןופלט
 

03/03/2014

דף מס':     025 םיבאשמ םיחלוק שת
תרנצו ינכמורטקלא דויצ 96 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר נ צ  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  30.96 ק ר פ  ת ת       

ם י ר ז י ב א ו       

      
    960.00   120.00     8.00 8" רטוקב SB הדלפ ןגוא 'חי  69.03.0010

      
  1,080.00   270.00     4.00 21" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  69.03.0020

      
    450.00   450.00     1.00 21" רטוקב רוויע ןגוא תנקתהו הקפסא 'חי  69.03.0030

      
רטוקב יליע הדלפ רוניצ לש הנקתהו הקפסא     69.03.0040
,םיכותירהו םירזיבאה לכ ללוכ 4/1"  ד.ע 21"      
לכ ללוכו  עבצ ינוציח הנימולא ימינפ יופיצ      

  6,000.00   400.00    15.00 .תמלשומ הנקתהל שורדה רטמ   
      

  3,000.00   300.00    10.00 8" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  69.03.0050
      
01 גרד EPDH  רוניצ לש הנקתהו הקפסא     69.03.0060
םיכותירה םירזיבאה לכ ללוכ מ'מ 052 רטוקב      

 17,100.00   380.00    45.00 .תמלשומ הנקתהל שורדה לכו רטמ   
      

  1,620.00   810.00     2.00 21" רטוקב הנימולא פ.צ 09 הדלפ תשק 'חי  69.03.0070
      

    580.00   580.00     1.00 'מ'מ 052 רטוקב EP תשק 'חי  69.03.0080
      

  1,740.00   870.00     2.00 SB 21" ןגוא + 052 רוניצל ןגוא םאתמ 'חי  69.03.0090
      
ללוכ 21" רוניצל 8" רטוקב הרידח עוציב     69.03.0100

  1,650.00   550.00     3.00 'פמוק םלשומ עוציבל תושורדה תודובעה לכ עוציב  

 34,180.00 םירזיבאו תרנצ תנקתהו הקפסא 30.96 כ"הס  

439,180.00 ינכמורטקלא דויצ 96 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

439,180.00 תרנצו ינכמורטקלא דויצ כ"הס

קובץ: תש משאבים   .../026 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הינתנ 8508 .ד.ת ,1 הלנמ דג   -   דמ  ב.ה.ד
1093588-90:סקפ  2132588-90:ןופלט
 

03/03/2014

דף מס':     026 םיבאשמ םיחלוק שת
תונושו יוניב תודובע 07 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש ו  י ו נ י ב  ת ו ד ו ב ע  07 ק ר פ       

      

ה ס י ר ה  ,ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.07 ק ר פ  ת ת       

ת ו נ ו ש ו       

      
מ"ס 04 דע יבועב ריק רבעמ לש םולהי חודיק     70.01.0010
קיטסלפ וא הדלפ יושע רוניצ רובע ןיוזמ ןוטבמ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .רוניצה תוברל ,'ץניא 4 דע רטוקב  
      
םימל םימוטא ריק ירבעמ תנקתהו הקפסא     70.01.0020
םייושע 41" רטוקב "םיטרסניא" הקיציה ןמזב      

  2,200.00 1,100.00     2.00 הדלפ 'חי   
      
הקעמ תנקתהו הקפסא     70.01.0030
ןקת יפל יתשורח ןווליג/הטסורינ/םוינימולא      

 15,000.00   500.00    30.00 תוגרדמל ללוכ 4211 רטמ   
      
תרצותמ PRG תוכבס תנקתהו הקפסא     70.01.0040
051 לש סמועל תוכיא הווש וא "פוקס"      

  1,680.00   420.00     4.00 ר"מ/ג'ק ר"מ   

 20,080.00 תונושו הסירה ,הינב תודובע 10.07 כ"הס  

 20,080.00 תונושו יוניב תודובע 07 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 20,080.00 תונושו יוניב תודובע כ"הס

קובץ: תש משאבים   .../027 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הינתנ 8508 .ד.ת ,1 הלנמ דג   -   דמ  ב.ה.ד
1093588-90:סקפ  2132588-90:ןופלט
 

03/03/2014 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     027 םיבאשמ םיחלוק שת

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תיחרזא הסדנה 10 הנבמ     
    
הביאשה תנחת 10 קרפ      
    

                             161,200.00 רפע תודובע 10.10 קרפ תת    
    

                             191,900.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.10 קרפ תת    
    

                              66,030.00 םוטיא תודובע 50.10 קרפ תת    
    

                419,130.00 הביאשה תנחת 10 כ"הס                

    
למשח רדח 20 קרפ      
    

                               1,900.00 רפע תודובע 10.20 קרפ תת    
    

                              26,100.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.20 קרפ תת    
    

                              25,000.00 ימורט למשח הנבמ 30.20 קרפ תת    
    

                 53,000.00 למשח רדח 20 כ"הס                

   472,130.00 תיחרזא הסדנה 10 כ"הס                            

    
למשח תודובע 80 הנבמ     
    
נ"מ תוכרעמ , הרקב ,םיבאשמ םיחלוק ש"ת 80 קרפ      
    

                             111,125.00 םיענתמ חולו נ"מ ישאר הקולח חול  10.80 קרפ תת    
:ש"תל ישאר            
    

                             100,260.00 תקפסא,הנכות.  ישאר רקב חול 20.80 קרפ תת    
תרושקתו הרקב דויצ            
    

                              55,570.00 תונוש תודובע .חטש דויצו םירזיבא 30.80 קרפ תת    
    

                              29,878.00 היצקורטסנוקו היצלטסניא תודובע 40.80 קרפ תת    
    

                              65,028.00 אלש דוקיפו תוקראה ,ךומנ חתמ םי 50.80 קרפ תת    
םירחא םיפיעס וא תודוקנ תרגסמב            
    

                               5,404.00 : רתא יתוריש  חול 60.80 קרפ תת    
    

                              24,490.00 :שא יוביכו יוליג תכרעמ 70.80 קרפ תת    
    

                391,755.00 תוכרעמ , הרקב ,םיבאשמ םיחלוק ש"ת 80 כ"הס                
נ"מ         

   391,755.00 למשח תודובע 80 כ"הס                            

 
 
 
 

קובץ: תש משאבים   .../028 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הינתנ 8508 .ד.ת ,1 הלנמ דג   -   דמ  ב.ה.ד
1093588-90:סקפ  2132588-90:ןופלט
 

03/03/2014

דף מס':     028 םיבאשמ םיחלוק שת

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

חטש חותיפ 15 הנבמ     
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                               6,550.00 רתאה חותיפ 10.04 קרפ תת    
    

                  6,550.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס                

    
םיכרד תלילס 15 קרפ      
    

                               9,400.00 חותיפ תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                  9,400.00 םיכרד תלילס 15 כ"הס                

    15,950.00 חטש חותיפ 15 כ"הס                            

    
תרנצו ינכמורטקלא דויצ 96 הנבמ     
    
ינכמורטקלא דויצ 96 קרפ      
    

                               3,600.00 תוכרעמו דויצ לש הנקתהו הקפסא 10.96 קרפ תת    
תוינאכמ            
    

                             401,400.00 ורטקלא דויצ תנקתהו הקפסא 20.96 קרפ תת    
ינאכמ            
    

                              34,180.00 םירזיבאו תרנצ תנקתהו הקפסא 30.96 קרפ תת    
    

                439,180.00 ינכמורטקלא דויצ 96 כ"הס                

   439,180.00 תרנצו ינכמורטקלא דויצ 96 כ"הס                            

    
תונושו יוניב תודובע 07 הנבמ     
    
תונושו יוניב תודובע 07 קרפ      
    

                              20,080.00 תונושו הסירה ,הינב תודובע 10.07 קרפ תת    
    

                 20,080.00 תונושו יוניב תודובע 07 כ"הס                

    20,080.00 תונושו יוניב תודובע 07 כ"הס                            
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הינתנ 8508 .ד.ת ,1 הלנמ דג   -   דמ  ב.ה.ד
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03/03/2014

דף מס':     029 םיבאשמ םיחלוק שת

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

תיחרזא הסדנה 10 הנבמ    
   

                419,130.00 הביאשה תנחת 10 קרפ   
   

                 53,000.00 למשח רדח 20 קרפ   
   

   472,130.00 תיחרזא הסדנה 10 כ"הס               

   
למשח תודובע 80 הנבמ    
   

                391,755.00 נ"מ תוכרעמ , הרקב ,םיבאשמ םיחלוק ש"ת 80 קרפ   
   

   391,755.00 למשח תודובע 80 כ"הס               

   
חטש חותיפ 15 הנבמ    
   

                  6,550.00 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                  9,400.00 םיכרד תלילס 15 קרפ   
   

    15,950.00 חטש חותיפ 15 כ"הס               

   
תרנצו ינכמורטקלא דויצ 96 הנבמ    
   

                439,180.00 ינכמורטקלא דויצ 96 קרפ   
   

   439,180.00 תרנצו ינכמורטקלא דויצ 96 כ"הס               

   
תונושו יוניב תודובע 07 הנבמ    
   

                 20,080.00 תונושו יוניב תודובע 07 קרפ   
   

    20,080.00 תונושו יוניב תודובע 07 כ"הס               
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03/03/2014

דף מס':     030 םיבאשמ םיחלוק שת

  
הנבמ ךס  

   472,130.00 תיחרזא הסדנה 10 הנבמ  
  

   391,755.00 למשח תודובע 80 הנבמ  
  

    15,950.00 חטש חותיפ 15 הנבמ  
  

   439,180.00 תרנצו ינכמורטקלא דויצ 96 הנבמ  
  

    20,080.00 תונושו יוניב תודובע 07 הנבמ  

 

  
לכה ךס  
 1,339,095.00  יללכ כ"הס  

    241,037.10 מ"עמ %81  

  1,580,132.10 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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