
מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

11/04/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 תובוחר תרואת תקזחא-עובלג .א.מ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת ו  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ה ר ו א ת  י ס נ פ  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
,הקפסא םיללוכ ןלהל םיריחמה לכ .1 :תורעה      
םג ללוכ ריחמה, תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
ןכו םיסנפ תנקתהו קוריפ ךרוצל ףונמב שומיש      
תודובעה לכו םהילע םיסנפהו םידומעה      
תודובע רובע דרפנב םלושי אלו תשרדנה      
דויצ ,םיללוכ ל"נה םיסנפה ריחמ .2 .ףונמ      
רזעה ירמוח לכ ,םימאתמ ,םירבחמ ,הקלדה      
7 -ל האלמ תוירחא ללוכ םישרדנה      
םימייקה םיסנפה קוריפ ללוכ ריחמה 3-.םינש      
.ןימזמה ןסחמל םתלבוהו, הוולנ דויצ ללוכ,      
      
DEL  ץוח תרואת סנפ לש ,דבלב הקפסא     08.1.010
לע הנקתהל דעוימ  ג"לנ W051  סנפ ףילחמ      
לש הרואת ידומע וא למשח תרבח ידומע      
םגד CETNI תרצות רטמ 7  הבוג דע הצעומה      
    W37 DEL ERUTUF )ץינייטש דריל :ןאובי(  
DOOR W87 5 םגד SSIWEG וא      
ולש קפסההש רשואמ ע"ש וא )דערוא:ןאובי(      
תקיצי 66PI לופכ דודיב ,W07 -מ תחפי אל      
7-ל האלמ תוירחא ,רטסאילופ יופיצ,םוינימולא      
,רתי חתמ ןגמ ללוכ ,סנפה יקלח לכ לע םינש      
תרבח י"ע רשואמ ,ינכטה טרפמל םאתהב לכה      
ללוכ הלש תשרה ידומע לע הנקתהל למשחה      
ןפואב לעפומו רתאל קפוסמ םלשומ דויצ      
CLP / תיטוחלא תרושקת תדיחי .םלשומ      
זכרמל רוביחל hcetideL תרצות םייקה תמגוד      
םוכיסל אל 2,000.00     1.00 .םייק הרקב 'חי   
      
'חי ללוכ  ךא ל"נכ הרואת סנפ דבלב הקפסא     08.1.015
קפסהב ג"לנ W051 סנפ ףילחמ ,תרושקת      
    W57 DEL 7 דע הבוגב םידומע לע הנקתהל  
-מ הרקמ לכב תחפי אל ולש קפסהה ךא רטמ      
    W07, תאמגוד LASREVINU תרצות  
םוכיסל אל 2,500.00     1.00 .םינש 7 -ל האלמ תוירחא CETNI 'חי   
      
'חי ללוכ ךא ל"נכ הרואת סנפ דבלב הקפסא     08.1.020
קפסהב ג"לנ W052 סנפ ףילחמ תרושקת      
    W021 DEL דע הובגב םידומע לע הנקתהל  
הרקמ לכב תחפי אל ולש קפסהה ךא רטמ 01      
םוכיסל אל 2,500.00     1.00 .םינש 7 -ל האלמ תוירחא ,W011 -מ 'חי   
      
'חי ללוכ ךא ל"נכ הרואת סנפ דבלב הקפסא     08.1.030
קפסהב ג"לנ W004 סנפ ףילחמ , תרושקת      
    W061 DEL דע הובגב םידומע לע הנקתהל  
הרקמ לכב תחפי אל ולש קפסהה ךא רטמ 21      
םוכיסל אל 3,000.00     1.00 .םינש 7 -ל האלמ תוירחא ,W051 -מ 'חי   
      

1.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 3381-1   .../002 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

11/04/2022
דף מס':     002 תובוחר תרואת תקזחא-עובלג .א.מ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,ןוחטב רדג תרואת רובע ךא ל"נכ הרואת סנפ     08.1.035
ןוחטבה דרשמ וא ףרועה דוקיפ י"ע רשואמ      
    W39 ע"ש וא ץינייטש לש הרוטופ םגד  , דל  
םוכיסל אל 1,600.00     1.00 .רשואמ 'חי   
      
DEL הפצה תרואת סנפ לש דבלב הקפסא     08.1.040
דעוימ דיילה לטמ W0051 סנפ ףילחמ      
לגרודכ שרגמ תרואת ידומע לע הנקתהל      
006 םגד DELKO תרצות רטמ 51 הבוגב      
    XELFIH  )קפסהב )דריל-ץינייטש :ןאובי  
    W006 361 וא-GT םיסדנהמ דערוא תרצות  
וטנה רואה ףטש רשאכ ע"ש וא W055 קפסהב      
'מ תחפי אל עצומה סנפה לש ילאמנימ      
    MUL00008. , רוא ןווג K0005, תוליצנ  
    W/MUL021 07 ,תוחפל=IRC, 0GR,  
    0=RGU, 66PI 80=KI םוינימולא תקיצימ,  
לע םינש 7-ל האלמ תוירחא ,רטסאילופ יופיצ      
לכה ,רתי חתמ ןגמ ללוכ ,סנפה יקלח לכ      
תודחאתה י"ע רשואמ ,ינכטה טרפמל םאתהב      
לעפומו רתאל קפוסמ םלשומ דויצ ללוכ לגרודכ      
סנפ לכל יכ תאזב רהבומ .םלשומ ןפואב      
םיסנפה דבלמ ןלבק/קפסה י"ע עצומה      
תאוושה ללוכ הרואת יוסינ עצובי םינייוצמה      
םיירוקמה םיסנפה לומ תוכיאו הרואת תמר      
םוכיסל אל 6,000.00     1.00 .הז ףיעסב םינייוצמה 'חי   
      
, W54 DEL הרואת סנפ דבלב הקפסא     08.1.100
    K0004 פ"צש תרואתל טורח תרוצב ןנגוסמ .  
םוינימולא תקיצימ יושע .דומע שארל הנקתהל      
םוטא ףוקש . ילאדנויטנא טנבורקילופ רזפמ      
    56PI תמגוד הרואתה דומע עבצב עובצו:  
    0751 DEL AMILC תרצות anasid. ריחמ  
םוכיסל אל 2,000.00     1.00 .םייק דומע שארל הנקתהל םיאתמ ללוכ סנפה 'חי   
      
, W35 DEL הרואת סנפ דבלב הקפסא     08.1.110
    K0004 תובוחר תרואתל ןומעפ תרוצב ןנגוסמ  
תננגוסמ עורזמ יולת הנקתהל .םיפ"צשו      
תקיצימ יושע .דומעל תנקתומ תיתשק      
םוטא ףוקש תמסוחמ תיכוכזמ רזפמ םוינימולא      
    66PI תמגוד: DEL 1-LS AMANAP )ןאובי:  
םיאתמ ללוכ סנפה ריחמ )דריל ץינייטש      
תננגוסמ הרואת דומע עורזמ היולת הנקתהל      
םוכיסל אל 1,500.00     1.00 .תמייק 'חי   
      
      
      
      
      
      

1.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 3381-1   .../003 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

11/04/2022
דף מס':     003 תובוחר תרואת תקזחא-עובלג .א.מ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לע תובוחר תרואת סנפ לש תמלשומ הנקתה     08.1.150
לע קפוסמ .הדלפמ הרואת דומע וא תשר דומע      
תא ללוכ ריחמה .ןלבקה ידי לע וא ןימזמה ידי      
דע וא דומעב דויצ את דע סנפהמ לבכה עטק      
ללוכ ריחמה . סנפה עורז לע םירוביח תאספוק      
דויצ תמרה ףונמ וא לס ףונמ תיאשמ תודובע      
,תודובעה לכו )דרפנה םרובע םלושי אלו(      
לכו םיכותיר ,םיגרב ,םילתמ ,םיקוזחה      
לש תמלשומ הנקתהל תודובעהו םירמוחה      
םוכיסל אל   400.00     1.00 .'פמוק סנפה 'חי   
      
אוהש םגד לכמ הרואת סנפ ריחמל תפסות     08.1.210
תרצות  ,הינבו הטילש תדיחי תפסות רובע      
    hcetdel זכרמל רוביחל םייקה תמגוד  
ףיעסב שרופמב ןייוצ אלו הדימב( הרקבה      
םוכיסל אל   450.00     1.00 .)סנפה תקפסא 'חי   

הרואת יסנפ 1.80 כ"הס            
      
ה ק ו ז ח ת -ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה הקפסא םיללוכ ןלהל םיביכרמה לכ      
תוחולו הרואת תויזכרמב םימלשומ רוביחו      
רזעה ירמוח לכ ללוכ חטשב םימייק למשח      
דויצ קורפ ללוכ ריחמה .תושורדה תודובעהו      
.שדח דויצ תנקתהל םוקמה תנכהו םוגפו ןשי      
      
םוכיסל אל    60.00     1.00 A52X1, AK01 דע יזאפ דח ת"מאמ 'חי  08.2.010
      
םוכיסל אל    70.00     1.00 A23X1, AK01 יזאפ דח ת"מאמ 'חי  08.2.015
      
םוכיסל אל    80.00     1.00 A04X1, AK01 יזאפ דח ת"מאמ 'חי  08.2.018
      
םוכיסל אל   250.00     1.00 A52X3, AK01 דע יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  08.2.020
      
םוכיסל אל   300.00     1.00 A04X3, AK01 יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  08.2.030
      
A08X3, AK22 דע יטמוטוא-יצח םרז קספמ     08.2.050
תימרט הנגה ,העובק תיטנגמ הנגה ללוכ      
םוכיסל אל 1,800.00     1.00 .)UCI = SCI( תננוכתמ 'חי   
      
27 'ל הברזר םע ינאכמ יעובש-ימוי דוקיפ ןועש     08.2.060
םוכיסל אל   500.00     1.00 NILSARG תרצות תועש 'חי   
      
42 הברזר + יעובש ימוי ינורטקלא ךא ל"נכ ןועש     08.2.065
םוכיסל אל   500.00     1.00 .העש 'חי   
      
וא דנרגל תרצות ימינורטסא ךא ל"נכ ןועש     08.2.067
םוכיסל אל 1,200.00     1.00   ASTRO 'חי 

2.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 3381-1   .../004 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

11/04/2022
דף מס':     004 תובוחר תרואת תקזחא-עובלג .א.מ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיבצמ 3 ,טקפ סופיטמ A01 דוקיפ קספמ     08.2.070
םוכיסל אל    70.00     1.00 1-0-2. 'חי   
      
םוכיסל אל   100.00     1.00 .םיבצמ 4 ךא ל"נכ קספמ 'חי  08.2.075
      
םוכיסל אל   450.00     1.00 A04X4, AM03, "A" EPYT תחפ רסממ 'חי  08.2.080
      
ןפודב הנקתהל 55PI םימל םוטא יזפ-דח עקש     08.2.090
םוכיסל אל   100.00     1.00 .חולה 'חי   
      
םוטא A61X5, EEC יזפ תלת ךא ל"נכ עקש     08.2.095
םוכיסל אל   200.00     1.00 .56PI ןיירושמו 'חי   
      
םוכיסל אל   250.00     1.00 .A52X3 1CA יזאפ תלת ןעגמ 'חי  08.2.100
      
םוכיסל אל   400.00     3.00 A04X3 1CA יזאפ תלת ןעגמ 'חי  08.2.110
      
םוכיסל אל   600.00     1.00 A36X3 1CA יזאפ תלת ןעגמ 'חי  08.2.120
      
םוכיסל אל 1,000.00     1.00 A08X3 1CA יזאפ תלת ןעגמ 'חי  08.2.130
      
םוכיסל אל   150.00     1.00 .רואמ תיזכרמב תבש ןועש ןוויכ 'חי  08.2.140
      
לוענמ קוריפ ללוכ,רואמ תיזכרמל לוענמ ןוקית     08.2.142
רדניליצ לוענמ לש הנקתהו הקפסא ,םייק      
םוכיסל אל   250.00     1.00 .'פמוק הסכמ ללוכ שדח 'חי   
      
חולב הנקתהל ,וקסינ תרצות W9 ,דל תרונמ     08.2.150
םוכיסל אל   300.00     1.00 הרובע 'ץטיווסורקימ ללוכ 'חי   
      
םוכיסל אל    60.00     1.00 דל ןומיס תרונמ 'חי  08.2.160
      
םוכיסל אל   400.00     1.00 הפוקש הינוא תרונמב ןקתומ ירטקלאוטופ את 'חי  08.2.170
      
AK01 , C+B SSALC קרב יניגמ תכרעמ     08.2.175
םוכיסל אל 3,500.00     1.00 .ע"ש וא  N.H.ED תרצות 'חי   
      
םרז ינשמ ללוכ CETAS,E531WP דדומ בר     08.2.180
םוכיסל אל 4,000.00     1.00 A001 דע ורובע 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 3381-1   .../005 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

11/04/2022
דף מס':     005 תובוחר תרואת תקזחא-עובלג .א.מ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
A08X3 דע םרזל רואמ תיזכרמ הנבמ     08.2.190
תינכתב טרופמכ ןיירושמ רטסילופ תונוראמ      
חפ ילנפ ,למשח תרבח את םע תפרוצמה      
טוליש ,םיקדהמ ,הקריבצ יספ ,םיימינפ      
,היזכרמה תינבל שורדה דויצה לכו ,'ץיוודנס      
'וכו םית"מאמ ,םינעגמ ,םיז"אמ תוברל      
03-ב ןוטבמ דוסי ללוכ ,תינכתב טרופמכ      
יוניפו קוריפ ללוכ ריחמה .שורדנה לכו ןייוזמ      
שרדי םא םולשתו םואתו תמייק הייזכרמ      
.ןוטיב תחמוג ללוכ .למשח תרבחל      
,םיז"אמ ,םירזיבאה לכ ללוכ ריחמהש שגדומ      
םוכיסל אל 30,000.00     1.00 .דרפנב םרובע םלושי אלו םינעגמ 'חי   
      
,וקה תקידב ללוכ רואמ תיזכרמב רצק ןוקית     08.2.200
םוקימל דעו היזכרמהמ לחה תודגנתה תדידמ      
םוגפ לבכ תפלחה ,רצקה רותיא ,רצקה      
םלשומ ןפואב ןיקת בצמל היזכרמה תרזחהו      
םוכיסל אל   500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
ללוכ תמייק רואמ תיזכרמ לש םלשומ ץופיש     08.2.210
םייוקילה ןוקית ,םייוקילה תמישר תעיבק ,הקידב      
העיבצ ,םיגרב קוזיח ,טוליש ,יוקינ טלפמוק      
רחא רזיבא לכ וא םיטוח תפלחה ,שרדנו הדימב      
לוענמ רודס ,םיקיזמ תסינכ תעינמל םוטיא ,םוגפ      
םוכיסל אל 2,000.00     1.00 'פמוק .'פמוק םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכו  
      
A001 דע ףורש ךיתנ לש הנקתהו הקפסא     08.2.220
םוכיסל אל   500.00     1.00 .םייק ךיתנ קוריפ ללוכ רואמ תיזכרמב 'חי   

הקוזחת-למשח תוחול 2.80 כ"הס            
      
ם י ל ב כ ו  ת ר נ צ  ,ת ו ר י פ ח  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
תרושקת תודובעל יס.יו.יפ רוניצ תחנהו הקפסה     08.3.010
,מ"מ 05 רטוקב "קזב" תרבח תושירד יפל      
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב 5.31 ע.ק.י      
ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב ןולינמ      
םוכיסל אל    18.00     1.00 . םיאתמו רטמ   
      
- תודובעל יס.יו.יפ רוניצ תחנהו תקפסה     08.3.020
רטוקב "קזב" תרבח תושירד יפל  תרושקת      
טוח ללוכ הנכומ הריפחב 5.31 ע.ק.י ,מ"מ 57      
ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב ןולינמ הכישמ      
םוכיסל אל    25.00     1.00 . םיאתמו ינקית רטמ   
      
05 רטוק יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.3.030
טוח ללוכ הנכומ הריפחב  ,הרבוק םגד ,מ"מ      
םוכיסל אל    18.00     1.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      

3.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 3381-1   .../006 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

11/04/2022
דף מס':     006 תובוחר תרואת תקזחא-עובלג .א.מ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
08 רטוק יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.3.040
טוח ללוכ הנכומ הריפחב ,הרבוק םגד ,מ"מ      
םוכיסל אל    25.00     1.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
מ"מ 011 רטוק יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.3.050
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב ,הרבוק םגד      
םוכיסל אל    40.00     1.00 .ינקית ןומיס טרסו רטמ   
      
8 גרד,מ"מ 011 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.3.060
םוכיסל אל    50.00     1.00 ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב רטמ   
      
8 גרד , מ"מ 061 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.3.070
םוכיסל אל    70.00     1.00 ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב רטמ   
      
מ"ס 06 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.3.090
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 021 קמועב      
ינוניב גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      
את דועי טוליש ללוכ ןוט 5.21 סמועל      
םוכיסל אל 1,500.00     1.00 .תרוקיבה 'חי   
      
מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.3.100
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 021 קמועב      
ינוניב גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש      
את דועי טוליש ללוכ ןוט 5.21 סמועל      
םוכיסל אל 2,000.00     1.00 .תרוקיבה 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב ימורט את םילבכל הרקב את     08.3.105
ללוכ הביצח / הריפח ללוכ ,מ"ס 021 קמועב      
ינוניב גוסמ הסכמ ללוכ מ"ס 08 ץצח תבכש      
את דועיי טוליש ללוכ ןוט 5.21 סמועל      
םוכיסל אל 2,500.00     1.00 .תרוקיבה 'חי   
      
היונבה הרקת רובע הרקב את ריחמל תפסות     08.3.110
הסכמ,"ןושמש" הדלפ תקיצימ תרגסממ      
םע ,ןוט 04 סמועל "ןושמש" הדלפ תקיצימ      
תושרה םשו תרוקיבה את דועי טוליש      
ןדרוא" תרצות תרגסמהו הסכמה תימוקמה      
םוכיסל אל   600.00     1.00 ע"ש וא " תוישעת 'חי   
      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.3.120
יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב )למשח וא( תרושקית      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח      
011 דע קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו      
םוכיסל אל   120.00     1.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס רטמ   
      
      
      
      
      

3.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 3381-1   .../007 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

11/04/2022
דף מס':     007 תובוחר תרואת תקזחא-עובלג .א.מ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
קמועבו  מ"ס 06-04 בחורב םייק שיבכ תחיתפ     08.3.130
ללוכ תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 021 דע      
עצמה תובכשב הלעתה יולימו הביצח/הריפח      
שיבכה ןוקית , חקפמה תיחנהל םאתהב      
תודובע לכ ללוכ ,ותומדקל בצמה תרזחהו      
ירמוחו      
םוכיסל אל   200.00     1.00 . רזעה רטמ   
      
מ"ס 06-04 בחורב ליבש / הכרדמ תחיתפ     08.3.140
ללוכ תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 021 דע קמועבו      
יפל רכרוכה תובכשב הלעתה יולימו הביצח      
תרזחהו ליבש/הכרדמ ןוקית , חקפמה תויחנה      
םוכיסל אל   250.00     1.00 . טלפסא וא ףוציר ללוכ ותומדקל בצמה רטמ   
      
'מ 4 הבוג דע גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.3.150
ללוכ מ"ס 06/06/06 תודימב 02 -ב ןוטבמ קוצי      
יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח      
לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות      
ראש      
םוכיסל אל 1,000.00     1.00 .טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה 'חי   
      
'מ 7-5 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.3.160
ללוכ מ"ס 08/06/06 תודימב 02 -ב ןוטבמ קוצי      
יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח      
לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות      
םוכיסל אל 1,200.00     1.00 .טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש 'חי   
      
'מ 9-8 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.3.170
מ"ס 021/08/08 תודימב 02 -ב ןוטבמ קוצי      
רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ      
םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל      
םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו      
םוכיסל אל 1,400.00     1.00 .טלפמוק 'חי   
      
דע הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.3.180
041/09/09 תודימב 02 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 21      
ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס      
םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ      
םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו      
םוכיסל אל 2,000.00     1.00 .טלפמוק םישורדה 'חי   
      
תודימב 02-ב ןוטבמ היזכרמל ןוטב דוסי     08.3.190
    54X551 ינפל תחתמ מ"ס 09 הבוגבו מ"ס  
תרגסמ םע ,חטשה ינפ לעמ מ"ס 02-ו חטשה      
סיסבל למשחה חול קוזיחל תנבלוגמ לזרב      
חטשה ינפ תרזחהו תורוניצל םיחתפ םע ,ןוטבה      
םוכיסל אל 2,000.00     1.00 'פמוק .םתומדקל  
      
      

3.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 3381-1   .../008 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

11/04/2022
דף מס':     008 תובוחר תרואת תקזחא-עובלג .א.מ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תורונצ לעמ מ"ס 01 יבועב ןוטב תפיטע     08.3.200
םוכיסל אל   400.00     1.00 .ןופלט,למשח ר"מ   
      
ותלבוהו םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.3.210
םוכיסל אל   600.00     1.00 .חקפמה תיחנה יפל תלוספ רתאל 'חי   
      
יולג רוזש תשוחנ ךילומ תנקתהו תקפסה     08.3.220
עקרקב תורישי ןקתומ ר"ממ 53 הקראהל      
םוכיסל אל    30.00     1.00 .םידומעל הרידח ללוכ תורוניצל ליבקמב רטמ   
      
052 בחור תודימב הרואת תייזכרמל החמוג     08.3.230
ללוכ , מ"ס 082 הבוג ,מ"ס 05 קמוע,מ"ס      
םוכיסל אל 4,000.00     1.00 ןויזו עקרקב סוסיב 'חי   
      
םוכיסל אל 3,000.00     1.00 מ"ס 082/05/021 תודימב ךא ל"נכ החמוג 'חי  08.3.235
      
ןנכותמ שיבכ רוזאב םייק הרואת את תקתעה     08.3.240
םילבכ תכראה תוברל, תננכותמ הכרדמ רוזאל      
הבוג תמאתה תוברלו םימייק םיילמשח םירוביחו      
םוכיסל אל 1,000.00     1.00 .תננכותמ הכרדמ הבוגל אתה הסכמ 'חי   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.3.250
    )EPLX(YX2N וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
אל ריחמה ר"ממ 6X4 ךתחב לבכ .היזכרמל      
םוכיסל אל    40.00     1.00 .רוניצ ללוכ רטמ   
      
EPLX סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.3.260
וא היזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ      
.סנפל עורז ךותב וא הרואת דומע ךותב לחשומ      
םוכיסל אל    15.00     1.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 5.2X3 ךתחב לבכ רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.3.270
    )EPLX(YX2N וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
אל ריחמה ר"ממ 01X4 ךתחב לבכ .היזכרמל      
םוכיסל אל    60.00     1.00 .רוניצ ללוכ רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.3.280
    )EPLX(YX2N וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
אל ריחמה ר"ממ 61X4 ךתחב לבכ .היזכרמל      
םוכיסל אל    70.00     1.00 .רוניצ ללוכ רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.3.285
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 61X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      
םוכיסל אל    75.00     1.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ   
      
      
      
      

3.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 3381-1   .../009 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

11/04/2022
דף מס':     009 תובוחר תרואת תקזחא-עובלג .א.מ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.3.290
    )EPLX(YX2N וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
אל ריחמה ר"ממ 52X4 ךתחב לבכ .היזכרמל      
םוכיסל אל   100.00    20.00 .רוניצ ללוכ רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.3.300
    )EPLX(YX2N וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
אל ריחמה ר"ממ 05X4 ךתחב לבכ .היזכרמל      
םוכיסל אל   150.00     1.00 .רוניצ ללוכ רטמ   
      
לבכל ע"וש וא "םקייר" תרצות תיסקופא הפומ     08.3.310
תריפח ללוכ ר"ממ 61X5 דע YX2N  תשוחנ      
םוכיסל אל   600.00     1.00 'פמוק םישורדה רזעה ירמוחו תודובע רתי לכו רובה  
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.3.320
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
שאר ,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
קמועב 06 תרוקב תחוש תעבט קדהמ ,השקה      
העיבצו טוליש הסכמ ץצח תפצר םע מ"ס 06      
םוכיסל אל   800.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
רובע ל"נה הקראה תדורטקלאל תפסות     08.3.330
לש םייטרדנטס םיעטקב הדורטקלאה  תקמעה      
תודגנתהה תלבקל דע ,דמצמ ללוכ ,'מ 5.1      
םוכיסל אל   200.00     1.00 'פמוק .טלפמוק .השורדה  
      
םירזיבאה לכ ללוכ םימ רוניצל הקראה     08.3.340
את ללוכ ,םישורדה םיינקיתה  ,םירוביחהו      
06 רטוקב אתה.הביצח / הריפחו ןוטבמ הרקב      
רוח, ןוטבמ תיעקרק םע מ"ס 06 קמועו מ"ס      
םוכיסל אל   400.00     1.00 .טלפמוק ,העיבצו טוליש ,הסכמ ,םימ זוקינל 'חי   
      
הנקתהל 46PI המוטא תינוציח םירוביח תאספוק     08.3.350
61 דע יזאפ דח ת"מאמ ללוכ י"חח דומע לע      
לבכ תוסינכ ,רוביח יקדהמ, ללוכ רפמא      
רתי לכו דומעל קוזיחה ירזיבא ,ןורגיטנא      
םוכיסל אל   300.00     5.00 'פמוק .רזעה ירמוחו תודובע  
      
,רטמ 51 דע הבוגל ףונמו תיאשמ לש הדובע     08.3.500
םוי הרואת ידומע לע הדובעל ינקת לס ללוכ      
ללוכ אל ,לעופב חטשב הדובע תועש 8( םלש      
קלח יפל לעופב םולשת .)ונממו רתאל העיסנ      
8( םלש םויל חטשב ןמז ,הדובעה לש יסחי      
םוכיסל אל 3,500.00     1.00 .)תועש 'חי   

םילבכו תרנצ ,תוריפח 3.80 כ"הס            
      
      
      
      

קובץ: 3381-1   .../010 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

11/04/2022
דף מס':     010 תובוחר תרואת תקזחא-עובלג .א.מ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ע ו ר ז ו  ה ר ו א ת  י ד ו מ ע  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.4.010
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
.טלפמוק תינכת יפל רטמ 4 הבוגו 'ץניא 6/3      
םוכיסל אל 1,500.00     1.00 .סוליפו רוביח ,הנקתה ,הלבוה ללוכ ריחמה 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.4.020
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
.טלפמוק תינכת יפל רטמ 6 הבוגו 'ץניא 6/4      
םוכיסל אל 2,000.00     1.00 .סוליפו רוביח ,הנקתה ,הלבוה ללוכ ריחמה 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.4.030
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב      
.טלפמוק תינכת יפל רטמ 8 הבוגו 'ץניא 8/6/3      
רוביח ,הנקתה הנקתה ,הלבוה ללוכ ריחמה      
םוכיסל אל 3,000.00     1.00 .סוליפו 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.4.040
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב      
תינכת יפל רטמ 01 הבוגו 'ץניא 8/6/4      
,הנקתה הנקתה ,הלבוה ללוכ ריחמה.טלפמוק      
םוכיסל אל 4,000.00     1.00 .סוליפו רוביח 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.4.050
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
ינוק לוגע וא ןמותמ ךתח לעב דומעה.ושארב      
ריחמה.טלפמוק תינכת יפל ,רטמ 6 הבוגב      
םוכיסל אל 2,200.00     1.00 .סנפו רוביח ,הנקתה הנקתה ,הלבוה ללוכ 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.4.060
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
ינוק לוגע וא ןמותמ ךתח לעב דומעה.ושארב      
ריחמה.טלפמוק תינכת יפל ,רטמ 8 הבוגב      
םוכיסל אל 3,200.00     1.00 .סוליפו רוביח ,הנקתה הנקתה ,הלבוה ללוכ 'חי   
      

4.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 3381-1   .../011 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

11/04/2022
דף מס':     011 תובוחר תרואת תקזחא-עובלג .א.מ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.4.070
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
ינוק לוגע וא ןמותמ ךתח לעב דומעה.ושארב      
ריחמה.טלפמוק תינכת יפל ,רטמ 01 הבוגב      
םוכיסל אל 4,500.00     1.00 .סוליפו רוביח ,הנקתה הנקתה ,הלבוה ללוכ 'חי   
      
רטמ 21 הבוגב ךא ל"נכ ינוק הרואת דומע     08.4.075
םוכיסל אל 5,000.00     1.00 .סוליפו רוביח ,הנקתה ,הלבוה ללוכ 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.4.080
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
6" רטוק רוניצמ לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב      
ללוכ ריחמה.טלפמוק תינכת יפל רטמ 6 הבוגב      
םוכיסל אל 2,500.00     1.00 .סוליפו רוביח ,הנקתה הנקתה ,הלבוה 'חי   
      
,'מ 4 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע     08.4.090
,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ      
תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא      
ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינמולא      
דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה תורוניצה      
יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו      
תיללכ למשח תסדנה תרצות תמגוד הטסורינ      
,הלבוה ללוכ ריחמה.רשואמ ע"ש וא רחצ םגד      
םוכיסל אל 2,500.00     1.00 .סוליפו רוביח ,הנקתה הנקתה 'חי   
      
6 דע הבוגב םייק הדלפמ הרואת דומע קוריפ     08.4.100
קוריפו קותינ ללוכ תילמשחו תינכמ,רטמ      
תריקע ללוכ )שיו הדימב( עורז , סנפ ,םילבכ      
דויצה תלבוהו קרופמה דומעל ןוטבה דוסי      
םוכיסל אל   500.00     1.00 'פמוק .חקפמה תיחנה יפל רתאל קרופמה רמוחהו  
      
דע הבוגב םייק הדלפמ הרואת דומע קוריפ     08.4.110
קותינ ללוכ תילמשחו תינכמ ,רטמ 01-7       
ללוכ )שיו הדימב( עורז,סנפ ,םילבכ קוריפו      
תלבוהו קרופמה דומעל ןוטבה דוסי תריקע      
תיחנה יפל רתאל קרופמה רמוחהו דויצה      
םוכיסל אל   600.00     1.00 'פמוק .חקפמה  
      
      
      
      
      
      
      
      

4.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 3381-1   .../012 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
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11/04/2022
דף מס':     012 תובוחר תרואת תקזחא-עובלג .א.מ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דע הבוגב םייק הדלפמ הרואת דומע תקתעה     08.4.120
,ויביכרמ לכ לע דומעה קוריפ ללוכ,רטמ 6      
יסנפ,תועורז קוריפ תוברל( תילמשחו תינכמ      
תנקתהו )רזעה דויצ לכו םירזיבא,הרואת      
,רחא דוסי לע וירזיבא לכ לע שדחמ דומעה      
וא חקפמה םע םואתב ,דרפנב םלושמ ורובע      
םוכיסל אל   800.00     1.00 'פמוק .ןימזמה  
      
דע הבוגב םייק הדלפמ הרואת דומע תקתעה     08.4.130
ויביכרמ לכ לע דומעה קוריפ ללוכ ,רטמ 01-7      
יסנפ , תועורז קוריפ תוברל( תילמשחו תינכמ      
תנקתהו )רזעה דויצ לכו םירזיבא , הרואת      
, רחא דוסי לע וירזיבא לכ לע שדחמ דומעה      
וא חקפמה םע םואתב ,דרפנב םלושמ ורובע      
םוכיסל אל 1,000.00     1.00 'פמוק .ןימזמה  
      
םוכיסל אל 1,200.00     1.00 'פמוק רטמ 21-8 דומע ךא ל"נכ הקתעה 08.4.140
      
היונב למשח תרבח דומע לע לבכ תילע עוציב     08.4.150
רטמ 3 דע הבוגל הסכמ םע לופכ חפ תלעתמ      
םוכיסל אל   300.00     1.00 'פמוק .'פמוק למשח תרבח תשירד יפל  
      
תינכמ,י"חח דומע לע םייק הרואת סנפ קוריפ     08.4.160
י"חח םע םואית,לבכה,עורזה ללוכ תילמשחו      
רמוחה תרזחהו תשרהמ לבכה קותינ ךרוצל      
חקפמה תיחנה יפל הנסחא רתאל דויצהו      
םוכיסל אל   400.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
לע וא הרואת דומע לע םייק הרואת סנפ קורפ     08.4.170
דויצה תרזחה ללוכ תילמשחו תינכמ,הנבמ      
םוכיסל אל   300.00     1.00 'פמוק .חקפמה תיחנה יפל הנסחא רתאל רמוחהו  
      
םוכיסל אל   150.00     1.00 .םילגד 1 -ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ 'חי  08.4.180
      
םוכיסל אל   300.00     1.00 .םילגד 2 -ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ 'חי  08.4.190
      
םוכיסל אל   400.00     1.00 .םילגד 3 -ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ 'חי  08.4.200
      
ןבלוגמ לזרב רוניצמ תיתיוז/תיתשק תינוק עורז     08.4.210
תרבוחמו מ"ס 001 ךרואבו 'ץניא 2  דע רטוקב      
רוביחו הנקתה ללוכ ריחמה .הרואת דומעל      
םוכיסל אל   350.00     1.00 .רזעה ירמוח לכ ללוכ םימלשומ 'חי   
      
הלופככ ל"נכ  תיתיוז/תיתשק תינוק עורז     08.4.220
ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןוולוגמ לזרב רוניצמ      
םוכיסל אל   500.00     1.00 .הרואת דומעל תרבוחמו מ"ס 001 'חי   
      
תדדוב ל"נכ תיתיווז / תיתשק תינוק עורז     08.4.230
םוכיסל אל   400.00     1.00 .מ"ס 051 ךרואב 'חי   

4.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 3381-1   .../013 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/04/2022
דף מס':     013 תובוחר תרואת תקזחא-עובלג .א.מ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הלופכ ל"נכ תיתיווז /תיתשק תינוק עורז     08.4.235
םוכיסל אל   600.00     1.00 .מ"ס 051 ךרואב 'חי   
      
רטוקב  ל"נכ ןוולוגמ לזרב רוניצמ הייושע עורז     08.4.240
דומעל תרבוחמו מ"ס 001 ךרואבו 'ץניא 2      
םוכיסל אל   250.00     1.00 .הרואת 'חי   
      
רטוקב ל"נכ ןוולוגמ לזרב רוניצמ הייושע עורז     08.4.250
דומעל תרבוחמו מ"ס 051 ךרואבו 'ץניא 2      
םוכיסל אל   300.00     1.00 .הרואת 'חי   
      
ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע ל"נכ הלופכ עורז     08.4.260
תרבוחמו מ"ס 001 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב      
םוכיסל אל   400.00     1.00 .הרואת דומעל 'חי   
      
רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הלופכ עורז     08.4.270
    2  
דומעל תרבוחמו מ"ס 051 ךרואבו 'ץניא      
םוכיסל אל   500.00     1.00 .הרואת 'חי   
      
הדלפמ רוניצמ היושע הרואת סנפל עורז     08.4.280
'ץניא 2 וא 1 2/1" רטוקב םח ןוולגב תנוולוגמ      
תיווז תנוולוגמ ,רטמ 1 הבוג ,רטמ 1 ךרואבו      
למשח תרבח דומע לע תנקתומ תולעמ 54      
תועצמאב הנקתה ללוכ ריחמה .אוהש גוס לכמ      
ללוכ.םלשומ ןפואב לכה 'וכו םיתכתמ םיקווח      
הרובע המוטא תופעתסה תספוק רוביח      
םוכיסל אל   500.00     1.00 . דרפנב םלושמ 'חי   
      
םוכיסל אל   600.00     1.00 .רטמ 5.1 ךרואב ךא ל"נכ עורז 'חי  08.4.290
      
לזרב היושע רחצ םגד תדדוב תיביטרוקד עורז     08.4.300
הרואת דומעל המיאתמ ,םח ץבאב ןוולוגמ      
לכ ללוכ תיללכ למשח תסדנה תרצות ןנגוסמ      
םוכיסל אל   350.00     1.00 .דומעל רוביחה ירזיבא 'חי   
      
לזרב היושע רחצ םגד הלופכ תיביטרוקד עורז     08.4.310
הרואת דומעל המיאתמ ,םח ץבאב ןבלוגמ      
לכ ללוכ תיללכ למשח תסדנה תרצות ןנגוסמ      
םוכיסל אל   500.00     1.00 .דומעל רוביחה ירזיבא 'חי   
      
יסנפ 4 רובע תעבורמ ךא ל"נכ תיתכתמ עורז     08.4.320
ךרואב הרואת דומע שארל הנקתהל הרואת      
םאתמו סיסב ללוכ 'ץניא 2" רטוקבו .רטמ 5.1      
םוכיסל אל   750.00     1.00 .דומע שארל 'חי   
      
      
      
      

4.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 3381-1   .../014 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/04/2022
דף מס':     014 תובוחר תרואת תקזחא-עובלג .א.מ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ורוביחו םייק דומע קוריפמ םייק לבכ רוביח     08.4.330
תשוחנ ךילומו רוניצ הריפח ללוכ שדח דומעל      
ורוביחל םישרדנה םירמוחהו הדובעה לכו      
םוכיסל אל   400.00     1.00 'פמוק טלפמוק,שדחה דומעל םלשומה  
      
רונתב העיבצ רובע הרואת דומע ריחמל תפסות     08.4.340
ללוכ 'מ 4 דע הבוגב הדלפמ הרואת דומע לש      
רטסאילופ ב"ע עבצב םילגד יקיזחמ , תועורז      
םוכיסל אל   400.00     1.00 .ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב יולק 'חי   
      
רונתב העיבצ רובע הרואת דומע ריחמל תפסות     08.4.350
ללוכ 'מ 5-8  הבוגב הדלפמ הרואת דומע לש      
רטסאילופ ב"ע עבצב םילגד יקיזחמ , תועורז      
םוכיסל אל   300.00     1.00 .ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב יולק 'חי   
      
רונתב העיבצ רובע הרואת דומע ריחמל תפסות     08.4.360
ללוכ 'מ 9-21  הבוגב הדלפמ הרואת דומע לש      
רטסאילופ ב"ע עבצב םילגד יקיזחמ , תועורז      
םוכיסל אל   350.00    10.00 .ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב יולק 'חי   
      
קלחב תפזב העיבצ ללוכ ,רטמ 5.8 ץע דומע     08.4.370
הריפחה יוסיכ ,םינבאב קוזיח ,הריפח ,ןותחת      
םוכיסל אל 1,200.00     1.00 .טלפמוק עקרק יפדוע קוליסו 'חי   
      
ןקתומ ,'מ 01 הבוגב םודא ןרוא ץע דומע     08.4.380
עבצב עבציו 'מ 5.1 לש קמועב עקרקב      
י"ע רופסימ ,טולישו קוזיח ללוכ ינמוטיב      
לכ תוברל דומעל תודמצומ תכתממ תורפס      
עורזה רוביחו םישרדנה למשחה ירוביח      
םוכיסל אל 1,600.00     1.00 .סנפהו 'חי   
      
רוזש לית ללוכ 'מ 01 הבוגב ץע דומעל ןגוע     08.4.390
,הציב דדבמ ןקתה ,ר"ממ 05 ךתחב הדלפמ      
ןדא ,בוהצ יטסלפ יוסיכ ,תועבט קש יקדהמ      
2 קמועב רוב לש הביצח/הריפח ,ןוטב      
קודיהו רובה יוסיכ ,רובב ןדא תבצה,'מ      
םישורדה רזע ירמוחו ירזיבא לכ,םיגרבה      
קוריפ תוברל ,ץע דומעל ןגועה לש הנקתהל      
םוכיסל אל   600.00     1.00 .ןלבקה ינסחמל הלבוהו הדובעה םויס רחאל 'חי   
      
ר"ממ 07X4 ךתחב םוינימולאמ מ"את לבכ     08.4.400
לכ ,םיקדהמ ללוכ ,ץע ידומע לע תיליע תשרב      
ילבכ רוביחל םיינקיתה םירבחמהו םירזיבאה      
רוביחל ץוחנה לכ תוברל , םוינימולאמ מ"את      
ץע דומע שארב םינקתומה םירוביח תואספוקב      
םיוולנה םירזיבאה לכו שורדה רזעה דויצ לכו      
מ"אתה תשר קוזיחל םישורדה םירזיבאה לכו      
םוכיסל אל    70.00     1.00 .הרוביחו התרישק 'חי   
      

4.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 3381-1   .../015 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

11/04/2022
דף מס':     015 תובוחר תרואת תקזחא-עובלג .א.מ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םוכיסל אל    50.00     1.00 ר"ממ A52X4 ךא ל"נכ מ"את לבכ 'חי  08.4.410
      
56PI המוטא תופעתסה תאספוק     08.4.420
ללוכ VU הנגה תילאדנויטנא טנוברקילופמ      
קלחב ןורגיטנא תוסינכו תיציפק הפלק      
יבטוק וד A01 ת"מאמ ללוכ עורזה לש ןותחתה      
סנפהמ לבכ ןכו הכותב ןקתומ K ןייפוא לעב      
ללוכ למשחה תשרל האספוקהמ לבכו הספוקל      
ללוכ םילבכ שארל )הפפכ( ץווקתמ לוורש      
תרבח ידי לע למשח תרבח תשרל רוביח      
רובע למשחה תרבחל םולשת ללוכ למשח      
םוכיסל אל   450.00     1.00 . ךרוצה תדימב רוביחה 'חי   
      
דומעב דויצ חתפל הסכמ לש הנקתהו הקפסא     08.4.430
דומעה יוקינ ללוכ הבוג 'מ01 דע םייק הרואת      
תסיפתל תרשרש ללוכ תושרדנ תומאתהו      
םוכיסל אל   150.00     1.00 .הסכמה 'חי   
      
אוהש םגד לכמ תמייק הרואת סנפ עורז ךותיח     08.4.440
.תובוחר תרואת סנפ תנקתהל ותמאתהו      
םיקלח ךותיחו רוסינ ,עורז קוריפ ללוכ ריחמה      
תנקתהו תקפסא ןימזמה תשירד יפל םירתוימ      
תעיבצ )רצוטש( שדחה סנפל םאתמ ךותירו      
ץבא סיסב לע ןווליג עבצ תבכשב עורזה      
יפוס עבצ תובכש יתשבו רשקמ עבש תבכשבו      
עורזה עבצ( הרואתה דומע לש ןווג ותאב      
תמלשה רחאל שדחמ הנקתה .)ירוקמה      
םירמוחהו תודובעה לכ ללוכ ריחמה .המאתהה      
םוכיסל אל   350.00     1.00 טלפוק הדובעה תמלשהל שרדנה דויצהו  'חי   
      
הרואת דומע לש שדח וא םייק הסכמ ךותיר     08.4.450
םוכיסל אל   100.00     1.00 . תודובעה לכ תמלשה רחאל 'חי   
      
דומעב דויצ אתב םירוביח שגמ תפלחהו ץופיש     08.4.460
טוויח רודיס ללוכ אוהש לדוגו גוס לכמ הרואת      
תמלשה ,םיקדהמ תפלחה .הקראהו םיכילומ      
ללוכ .םלשומ ןפואב לכה 'וכו הקראה ספ      
אוהש לדוג לכב יזאפ דח ת"מאמ תפלחה      
,A01X1 לדוגב יבטוק וד יזאפ דח ת"מאמל      
    AK01. ןיפוא לעב K דומעב םירוביח שגמב  
ןפואב טוויחו הקפסא ללוכ ריחמה .הרואת      
םוכיסל אל   500.00     1.00 .םלשומ 'חי   
      
לדוג לכב יזאפ דח ת"מאמ תפסוה וא תפלחה     08.4.480
קותינ םע יבטוק-וד יזאפ דח ת"מאמל אוהש      
K ןיפוא לעב ,A01X1, AK01 לדוגב ספאה      
ללוכ ריחמה .הרואת דומעב םירוביח שגמב      
םוכיסל אל    80.00     1.00 .םלשומ ןפואב טוויחו הקפסא 'חי   
      

4.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 3381-1   .../016 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

11/04/2022
דף מס':     016 תובוחר תרואת תקזחא-עובלג .א.מ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תלת ת"מאמ רובע ךא ל"נכ ת"מאמ תפלחה     08.4.490
םוכיסל אל   400.00     1.00 רואמ תויזכרמב A04X3, AK01 לדוג דע יזאפ 'חי   
      
הקידב תובוחרה תרואת ןקתמ תרבעה     08.4.500
תוח"וד תנכה ללוכ  קדוב סדנהמ רושיאו      
קדובל םימולשתה  לכו םייוקיל ןוקית .הקידב      
םוכיסל אל 2,000.00     1.00 'פמוק .טילפמוק םלשומ ןפואב לכה  
      
'מ 6 דע הבוגב הרואת דומע לש םוקיש     08.4.510
יוקינ , ןלבקה לעפמל הלבוה ללוכ קוריפמ      
ללוכ דויצ את טוויח , טרפמ יפל עבצ שוטילו      
הלבוה ללוכ םיז"אמ , הקראה ספ , םיקדהמ      
םוכיסל אל 1,400.00     1.00 .הנקתהו חטשל 'חי   
      
'מ 01 דע הבוגב הרואת דומע לש םוקיש     08.4.520
יוקינ , ןלבקה לעפמל הלבוה ללוכ קוריפמ      
ללוכ דויצ את טוויח , טרפמ יפל עבצ שוטילו      
הלבוה ללוכ םיז"אמ , הקראה ספ , םיקדהמ      
םוכיסל אל 1,800.00     1.00 .הנקתהו חטשל 'חי   
      
'מ 01 לעמ הבוגב הרואת דומע לש םוקיש     08.4.530
יוקינ , ןלבקה לעפמל הלבוה ללוכ קוריפמ      
ללוכ דויצ את טוויח , טרפמ יפל עבצ שוטילו      
הלבוה ללוכ םיז"אמ , הקראה ספ , םיקדהמ      
םוכיסל אל 2,000.00     1.00 .הנקתהו חטשל 'חי   
      
תרצותמ החטבאו תופעתסה תספוק     08.4.540
     DNARGEL 55 םגד-ANIRAM תודימב  
היושע תוחפל 56PI תגרדב מ"ס 61/22/03      
יאנתב הנקתהל םיאתמה ןיירושנ רטסאילופמ      
דח ת"מאמ לולכת אספוקה .ח"ח דומע לע ץוח      
קותינ רשוכל םיאתמ B סופיט  A01 יבטוק      
    AK01+ תשוחנמ הקראה ספו םיקדהמ ,  
םוכיסל אל   500.00     1.00 NID ספ לע הנקתהל םימיאתמ 'חי   

תועורזו הרואת ידומע 4.80 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3381-1   .../017 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

11/04/2022
דף מס':     017 תובוחר תרואת תקזחא-עובלג .א.מ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ק ו ז ח ת  ת ו ד ו ב ע  5.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןימזמה לש הפוחד האירקב לופיט / תונעיה     08.5.010
ללוכ ינוריע דקומ וא הצעומה גיצנ י"ע      
, הנואת / הלקתה חטשל העגהו תונגראתה      
םילכ ללוכ תועש 3 -מ תחפי אלש ידיימ ןפואב      
תנקתה ,הלקתה ןוקיתו לופיט ,םיאתמ תווצו      
לע רבודמו הדימב הארתה יעצמאו םימוסחמ      
,למשח קותינ ,הרואת דומע לש הלפה / העיגפ      
תרזחהל ינמז ןורתפ עוציב ןכו ימוקמ ןוקית      
דע רוזאב הרואת תלעפהו ותומדקל בצמה      
ללוכ ריחמה .עובק ןורתפ עוציבו רקובה תועש      
ךרוצה תדימב דומע קוריפ ,הלקת רותיא      
דע םיינקתו םיינמז םירוביח ,חטשהמ ותאצוהו      
םוכיסל אל   500.00     1.00 'פמוק .רוזאל הרואתה תרזחהו הלקתה ןורתפל  
      
היזכרמ וא םייק הרואת דומעל הנזה לבכ רוביח     08.5.020
ןוטבה דוסיב הביצח תוברל תמייק      
שגמל רוביחו םיקדהמ תפסוה ,שרדיו הדימב      
םימייק םידומעל( .טלפמוק היזכרמל וא/ו      
םוכיסל אל   300.00     1.00 .)דבלב 'חי   
      
םגדו גוס לכמ הרואת סנפ לש םלשומ רובח     08.5.030
,םיקדהמ ללוכ תיטרפ למשח תשרל אוהש      
ללוכ ריחמה .'פמוק רזעה ירמוח לכו ,םירובח      
םוכיסל אל   150.00     1.00 .)םייקו הדימב( םייק סנפ רובח קורפ 'חי   
      
םושיר יפל ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     08.5.040
ידי לע ןמויב םותח ,שארמ רושיא יפלו ןמויב      
םוכיסל אל   150.00     1.00 )ב'גר תעש ( חקפמה ע"ש   
      
םוכיסל אל   120.00     1.00 .רזוע יאלמשח לש ךא ל"נכ הדובע תעש ע"ש  08.5.050
      
יעקרק-תת וא יליע רואמ וקב רצק תקידב     08.5.060
ונוקית ללוכ לבכב וא דומעב רצקה םוקמ יוליגו      
םוכיסל אל   500.00     1.00 'פמוק .רוביחו רזע ירמוח ללוכ , הפומ עוציבו  
      
םידומע תשרו היזכרמ ללוכ רואמ ןקתמ תקידב     08.5.070
קדוב י"ע 'מ 005 דע ךרואב הנשי וא השדח      
םולשת ללוכ ,אוהש היזכרמ לדוג לכל ,יטרפ      
םוכיסל אל 3,000.00     1.00 'פמוק .קדובל  
      
םע טנוברקילופמ אספוק לש הנקתהו הקפסה     08.5.080
תאוושה ספ םע מ"ס 03X52 תודימב הסכמ      
םוכיסל אל   300.00     1.00 .אספוקב ןקתומ םילאיצנטופ 'חי   
      
עוציב םואית ללוכה למשח תרבחב לופיט     08.5.090
ינכטה תווצה םע הייזכרמל למשחה רוביח      
חכ תדמעה תוברל רתאבו הרבחה ידרשמב      
רוביחה עוציב ןמזב ,הרבחה תושרל םדא      
םוכיסל אל 2,500.00     1.00 'פמוק .תרוקיב תרגא םולשתו  
      

5.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 3381-1   .../018 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

11/04/2022
דף מס':     018 תובוחר תרואת תקזחא-עובלג .א.מ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,וקה תקידב ללוכ רואמ תיזכרמב רצק ןוקית     08.5.100
םוקימל דעו היזכרמהמ לחה תודגנתה תדידמ      
םוגפ לבכ תפלחה ,רצקה רותיא ,רצקה      
םלשומ ןפואב ןיקת בצמל היזכרמה תרזחהו      
םוכיסל אל   500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
הנקתהל 46PI המוטא תינוציח םירוביח תאספוק     08.5.110
61 דע יזאפ דח ת"מאמ ללוכ י"חח דומע לע      
ןורגיטנא לבכ תוסינכ ,רוביח יקדהמ, ללוכ רפמא      
    ,  
ירמוחו תודובע רתי לכו דומעל קוזיחה ירזיבא      
םוכיסל אל   300.00     1.00 'פמוק .רזעה  
      
בחורב ינקת בוהצ יטסלפ טרס תנקתהו תקפסא     08.5.120
םוכיסל אל     7.00     7.00 .המדאב לבכ ןומיסל מ"ס 61 רטמ   
      
ללוכ םירחא י"ע הקפוסש רואמ תיזכרמ תנקתה     08.5.130
רזע ירמוח ללוכ ,םילבכה רובחו םוקמב הדמעה      
םוכיסל אל 1,500.00     1.00 'פמוק .'פמוק הדובעה תמלשהל  
      
רמוחה תרבעהו תמייק הנשי היזכרמ קוריפ     08.5.140
םוכיסל אל   500.00     1.00 'פמוק .הייריעה ינסחמל  
      
ללוכ היזכרמל EDAMSA תינכות תנכה     08.5.150
ח"ח לש תרוקיב תרבעהו תועיסנו תורשקתה      
םוכיסל אל   750.00     1.00 'פמוק .ח"חל הקידב ימד אלל  

הקוזחת תודובע 5.80 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הרואתו למשח תודובע 80 כ"הס            
קובץ: 3381-1   .../019 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

11/04/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     019 תובוחר תרואת תקזחא-עובלג .א.מ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

הרואתו למשח תודובע 80 קרפ    
   

הרואת יסנפ 1.80 קרפ תת                             
   

הקוזחת-למשח תוחול 2.80 קרפ תת                             
   

םילבכו תרנצ ,תוריפח 3.80 קרפ תת                             
   

תועורזו הרואת ידומע 4.80 קרפ תת                             
   

הקוזחת תודובע 5.80 קרפ תת                             
   

הרואתו למשח תודובע 80 כ"הס                            
 

  
לכה ךס  

החנה בושיחל םוכס               
הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 3381-1 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


