
מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014 תויומכ בתכ
דף מס':     001 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       

      
תרחא ןייוצ םא אלא ,03-ב גוסמ ןוטבה לכ      
      

             56.00 02 ב ןוטב ,מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב ר"מ          02.01.0020
      

          1,250.00 םינוש םיכתחב ןוטב תרוק ק"מ          02.01.0030
      

            250.00 M.S.L.C גוסמ ןוטב ק"מ          02.01.0040
      
ןוטבמ םיכמות תוריק ילגרו םירבוע תודוסי     02.01.0050

            900.00 .םהשלכ םיכתחב 03-ב ק"מ           
      
םאתהב אוהש לכ יבועב  תעפושמ ןוטב תפצר     02.01.0060
תנכה תודובע ,עוציבל תוטרופמ תוינכותל      

          1,100.00 דרפנב תדדמנ תיתשתה ק"מ           
      

             25.00 רטפוקילה תקלחה רובע ,ל"נל תפסות ר"מ          02.01.0070
      
יבוע י"פע בחור( מ"מ 8 יבועב המד ירפת     02.01.0080
דימע קיטסמב יולימ תוברל )ןוטבה טנמלא      

             60.00 .הדובע לכל ןתניש טרפל םאתהב-  VU רטמ           
      
םאתהב אוהש לכ יבועב םיעפושמ ןוטב תוריק     02.01.0090

          1,200.00 עוציבל תוטרופמ תוינכותל ק"מ           
      
ינשמ ףושח ןוטב רמג רובע ,ל"נל תפסות     02.01.0100

             75.00 .םידדצה ר"מ           
      
קמועב מ"ס 04 יבועב 1*1 םידדוב תודוסי     02.01.0110
תוינכותל םאתהב מ"ס 021 דע הנתשמ      

          1,000.00 עוציבל תוטרופמ ק"מ           
      

          1,100.00 והשלכ ךתחב 03-ב ןוטב הקעמ ק"מ          02.01.0120
      
םאתהב אוהש לכ יבועב  03-ב ןוטבמ תורקת     02.01.0130

          1,200.00 עוציבל תוטרופמ תוינכותל ק"מ           
      
םיחטשמ תוברל ,03-ב ןוטבמ תוגרדמ יכלהמ     02.01.0140
ישלושמו םהשלכ םייבועב םיעפושמ , םייקפוא      

          1,200.00 .םהשלכ םיכתחב תוגרדמ ק"מ           
      
יפיעסב יוטיב םהל ןיאש םינוש ןוטב יטנמלא     02.01.0150

          1,200.00 .03-ב ןוטבמ ,תויומכה בתכ ק"מ           
      

          1,100.00 .םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ םיכמות תוריק ק"מ          02.01.0160
      
ינבלמ ךתחב 03-ב  ןוטבמ זוקינ תלעת     02.01.0170

          1,250.00 .דרפנב םלושת הריפח תונוש תודימב ק"מ           

10.20 קרפ תתב הרבעהל          

002/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     002 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

דע מ"ס 5X5 תודימב תושלושמ ןוטב תוקלור     02.01.0180
             18.00 .מ"ס 7X7 רטמ           

      
             20.00 .מ"ס 01X01 תודימב תושלושמ ןוטב תוקלור רטמ          02.01.0190

      
ןריטסלופ תוחול הקבדהו המאתה ,הקפסא      02.01.0200

              5.00 תוטלפ ןיב םירפתב F-04 ףצקומ ר"מ           
      

              2.00 ןלטאילופ תועירי רוביח וא/ו הסירפ ,הקפסא ר"מ          02.01.0210
      
תוטלפ ןיב דתימ לזרב חודיקו הנקתה ,הקפסא     02.01.0220

             42.00 מ"מ 23 יבועב מ"ס 06 ךרואב ןוטב 'חי           
      
הדלפ יחפמ תוינבת תקפסאו הנקתה ,רוצי     02.01.0230

          14,000.00 םיצוק ללוכ ןוט           
      
קוריס ,רושי ,טוטיר ,הקפסא ,תונספת     02.01.0240
יבועב ןוטב יפצרמל -04 ב ןוטב לש הרפשאו      

          1,200.00 מ"ס 05 ל מ"ס 03 ןיב הנתשמ ק"מ           
      
קמועב ןוטבב םיצוק תנקתהו הקפסא חודיק     02.01.0250

             70.00 מ"מ 2 דע רטוקבו מ"מ 002 דע 'חי           
      
תמגוד ירט ןוטב תרפשאל ילירקא לזונ סוסיר     02.01.0260

              0.50 ע"ש וא 163 דנואפמוק גנירויק ר"מ           
      

             25.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ          02.01.0270
      

             50.00 04 -ב םוקמב 05 -ב ןוטב רובע תפסות ק"מ          02.01.0280
      
ןויז תדלפ יביכר      
      
י"ת יפל ןוטב ןויזל םיקלח הדלפ תוטומ     02.01.0300

          4,700.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,2 קלח/664 ןוט           
      
י"ת יפל ןוטב ןויזל םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0310

          4,700.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/664 ןוט           
      
י"ת יפל ןוטב ןויזל תוכתורמ הדלפ תותשר     02.01.0320

          4,900.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,4 קלח/664 ןוט           
      
מ"ס 02 הבוגב ףצקומ ןריטסילופ יזגראמ עצמ     02.01.0330
,סנולכ ישארל תחתמ מ"ס 02 דע בחורבו      

             30.00 'דכו רשק תורוק רטמ           
      
3" רטוקב CVP רוניצמ ןוטב תוריקב םיזקנ     02.01.0340

             30.00 'מ 5.0  דע ךרואבו 'חי           
      
4" רטוקב C.V.P רוניצמ ןוטב תוריקב םיזקנ     02.01.0350

             38.00 'מ 5.0 דע ךרואבו 'חי           

10.20 קרפ תתב הרבעהל          

003/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     003 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

ץצח סיכ רובע 3" רטוקב םיזקנל ריחמ תפסות     02.01.0360
             30.00 ריקה בגב 'חי           

      
ץצח סיכ רובע 4" רטוקב םיזקנל ריחמ תפסות     02.01.0370

             30.00 ריקה בגב 'חי           
      

             45.00 )המד יקשימ( תוצווכתה יקשימ רטמ          02.01.0380
      

             48.00 )הדרפה יקשימ( תוטשפתה יקשימ רטמ          02.01.0390
      

             48.00 רשואמ ירמוטסלא רמוחב םיקשימ תמיתס רטמ          02.01.0400
      
םיכרואבו מ"מ 21 רטוקב םידתיימ תוטומ     02.01.0410

             45.00 םינוש 'חי           

רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס            

004/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     004 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       

      

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       

      
2 תחירמ ידי לע עקרקה םע עגמב ןוטב םוטיא     05.01.0010
ללוכ לקשמב  52/57 גוסמ םח טלפסא תובכש      

             65.00 ר"מל ג"ק 0.3 לש ר"מ           
      
וא לולסמב טלפסאב קדס/רפת יוקינו תחיתפ     05.01.0020

             10.00 םיסוטמ תבחר רטמ           
      
םח ךראתמ רמוחב םיקדס/םירפת םוטיא     05.01.0030

             17.00 ע"ש וא OCFARCגוסמ רטמ           
      
גוסמ םוטיא רמוחב םיקדס/םירפת םוטיא     05.01.0040

             62.00 רפת בג ללוכ יבכר וד דיפלוסילופ רטמ           
      
לע רק םוטיא רמוחב םיקדס/םירפת םוטיא     05.01.0050

             32.00 .רפת בג ללוכ ןמוטיב סיסב רטמ           
      
ללוכ םח םוטיא רמוחב םיקדס/םירפת םוטיא     05.01.0060

             19.00 החיתפה ינפל מ"מ 03 דע בחורב רפת בג רטמ           

םוטיא תודובע 10.50 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא תודובע 50 כ"הס            

005/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     005 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       

      

ם י ל י ב ו מ  10.80 ק ר פ  ת ת       

      
יטוח ,החנה/הנקתה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה      
.רזעה דויצ לכו ,ינקת ןומיס טרס ,הכישמ      
      
םייתבכש וד םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     08.01.0020

             11.50 מ"מ 05 רטוקב )"הרבוק"( רטמ           
      
םייתבכש וד םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     08.01.0030

             13.80 מ"מ 08 רטוקב )"הרבוק"( רטמ           
      
םייתבכש וד םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     08.01.0040

             17.20 מ"מ 011 רטוקב )"הרבוק"( רטמ           
      
םייתבכש וד םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     08.01.0050

             27.60 מ"מ 061 רטוקב )"הרבוק"( רטמ           
      

             11.50 .מ"מ 05 רטוק ןליטאילופ תורוניצ רטמ          08.01.0060
      

             16.10 .מ"מ 57 רטוק ןליטאילופ תורוניצ רטמ          08.01.0070
      

             20.70 .מ"מ 011 רטוק ןליטאילופ תורוניצ רטמ          08.01.0080
      

             18.40 .5.31 ע"קי מ"מ 05 רטוק ןליטאילופ תורוניצ רטמ          08.01.0090
      

             23.00 .5.31 ע"קי מ"מ 36 רטוק ןליטאילופ תורוניצ רטמ          08.01.0100
      

             27.60 .5.31 ע"קי מ"מ 57 רטוק ןליטאילופ תורוניצ רטמ          08.01.0110
      
רטוק ,01 גרד םיחישק םייטסלפ תורוניצ     08.01.0120

             20.70 מ"מ 3 ןפוד יבוע ,מ"מ 36 ינוציח רטמ           
      
רטוק ,01 גרד םיחישק םייטסלפ תורוניצ     08.01.0130

             28.70 מ"מ 6.3 ןפוד יבוע ,מ"מ 57 ינוציח רטמ           
      
רטוק ,01 גרד םיחישק םייטסלפ תורוניצ     08.01.0140

             32.20 מ"מ 3.4 ןפוד יבוע ,מ"מ 09 ינוציח רטמ           
      
רטוק ,01 גרד םיחישק םייטסלפ תורוניצ     08.01.0150

             55.20 מ"מ 3.5 ןפוד יבוע ,מ"מ 011 ינוציח רטמ           
      
רטוק ,01 גרד םיחישק םייטסלפ תורוניצ     08.01.0160

             63.20 מ"מ 7.6 ןפוד יבוע ,מ"מ 041 ינוציח רטמ           
      
רטוק ,01 גרד םיחישק םייטסלפ תורוניצ     08.01.0170

             74.70 מ"מ 7.7 ןפוד יבוע ,מ"מ 061 ינוציח רטמ           
      
רטוק ,01 גרד םיחישק םייטסלפ תורוניצ     08.01.0180

             92.00 מ"מ 8.01 ןפוד יבוע ,מ"מ 522 ינוציח רטמ           

םיליבומ 10.80 כ"הס            

006/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     006 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  20.80 ק ר פ  ת ת       

      
וא ר"ממ 5.1X2 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0010
    5.1X3 םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ  

              6.90 עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא תולעתב רטמ           
      
וא ר"ממ 5.1X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0020
    5.1X5 םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ  

              8.00 עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא תולעתב רטמ           
      
וא ר"ממ 5.2X2 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0030
    5.2X3 םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ  

              8.00 עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא תולעתב רטמ           
      
וא ר"ממ 5.2X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0040
    5.2X5 םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ  

              9.20 עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא תולעתב רטמ           
      
4X3 וא ר"ממ 4X2 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0050
תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ      

              9.20 עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא רטמ           
      
4X3 וא ר"ממ 4X2 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0060
ךתח ,הדלפמ אשונ ליית לע םייולת ר"ממ      

             10.30 ר"ממ 52 לייתה רטמ           
      
4X5 וא ר"ממ 4X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0070
תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ      

             11.50 עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא רטמ           
      
4X5 וא ר"ממ 4X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0080
ךתח ,הדלפמ אשונ לית לע םייולת ר"ממ      

             13.80 .לייתה תוברל,ר"ממ 52 לייתה רטמ           
      
ר"ממ 6X3 וא 6X2 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0090
לע לוא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

             13.80 עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ           
      
6X3 וא ר"ממ 6X2 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0100
לייתה ךתח הדלפמ אשונ לית לע םייולת ר"ממ      

             16.10 .לייתה תוברל,ר"ממ 52 רטמ           
      
6X5 וא ר"ממ 6X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0110
תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ      

             23.00 עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא רטמ           
      
6X5 וא ר"ממ 6X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0120
ךתח ,הדלפמ אשונ ליית לע םייולת ר"ממ      

             26.40 .לייתה תוברל,ר"ממ 52 לייתה רטמ           
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל          

007/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     007 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

ר"ממ 01X2 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0130
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

             17.20 עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ           
      
לע םייולת 01X2 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0140
52 לייתה ךתח ,הדלפמ אשונ ליית      

             18.40 .לייתה תוברל,ר"ממ רטמ           
      
ר"ממ 01X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0150
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

             20.70 עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ           
      
ר"ממ 01X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0160
52 לייתה ךתח ,הדלפמ אשונ ליית לע םייולת      

             23.00 .לייתה תוברל,ר"ממ רטמ           
      
ר"ממ 01X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0170
לע וא תלולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

             28.70 עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ           
      
ר"ממ 01X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0180
52 לייתה ךתח ,הדלפמ אשונ ליית לע םייולת      

             34.50 .לייתה תוברל,ר"ממ רטמ           
      
ר"ממ 01X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0190
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

             43.70 עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ           
      
ר"ממ 01X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0200
52 לייתה ךתח ,הדלפמ אשונ ליית לע םייולת      

             48.30 ר"ממ רטמ           
      
ר"ממ 61X2 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0210
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

             28.70 עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ           
      
ר"ממ 61X2 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0220
52 לייתה ךתח ,הדלפמ אשונ ליית לע םייולת      

             34.50 .לייתה תוברל,ר"ממ רטמ           
      
ר"ממ 61X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0230
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

             34.50 עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ           
      
ר"ממ 61X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0240
52 לייתה ךתח ,הדלפ אשונ ליית לע םייולת      

             40.20 .לייתה תוברל,ר"ממ רטמ           
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל          

008/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     008 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

ר"ממ 61X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0250
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

             46.00 עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ           
      
ר"ממ 61X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0260
52 לייתה ךתח ,הדלפמ אשונ ליית לע םייולת      

             57.50 .לייתה תוברל,ר"ממ רטמ           
      
ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0270
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

             57.50 עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ           
      
ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0280
52 לייתה ךתח ,הדלפמ אשונ לית לע םייולת      

             63.20 .לייתה תוברל,ר"ממ רטמ           
      
ר"ממ 61+52X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0290
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

             57.50 עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ           
      
ר"ממ 61+52X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0300
05 ליתה ךתח ,הדלפמ אשונ ליית לע םייולת      

             63.20 .לייתה תוברל,ר"ממ רטמ           
      
ר"ממ 52X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0310
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

             74.70 עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ           
      
ר"ממ 52X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0320
05 ליתה ךתח ,הדלפמ אשונ ליית לע םייולת      

             86.20 .לייתה תוברל,ר"ממ רטמ           
      
ר"ממ 61+53X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0330
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

             92.00 עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ           
      
ר"ממ 61+53X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0340
05 לייתה ךתח ,הדלפמ אשונ ליית לע םייולת      

            103.50 .לייתה תוברל,ר"ממ רטמ           
      
ר"ממ 52+05X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0350
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

            109.20 עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ           
      
ר"ממ 52+05X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0360
05 לייתה ךתח ,הדלפמ אשונ ליית לע םייולת      

            120.70 .לייתה תוברל,ר"ממ רטמ           
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל          

009/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     009 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

ר"ממ 53+07X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0370
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

            138.00 עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ           
      
ר"ממ 53+07X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0380
07 לייתה ךתח ,הדלפמ אשונ ליית לע םייולת      

            149.50 .לייתה תוברל,ר"ממ רטמ           
      
ר"ממ 05+59X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0390
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

            172.50 עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ           
      
םייולת ר"ממ YX2N 05+59X3 גוסמ םילבכ     08.02.0400
07 לייתה ךתח ,הדלפמ אשונ ליית לע      

            184.00 .לייתה תוברל,ר"ממ רטמ           
      
ר"ממ 07+021X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0410
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

            230.00 עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ           
      
ר"ממ 07+021X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0420
07 לייתה ךתח ,הדלפמ אשונ ליית לע םייולת      

            253.00 .לייתה תוברל,ר"ממ רטמ           
      
ר"ממ 07+051X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0430
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

            287.50 עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ           
      
ר"ממ 07+051X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0440
07 לייתה ךתח ,הדלפמ אשונ ליית לע םייולת      

            310.50 .לייתה תוברל,ר"ממ רטמ           
      
ר"ממ 59+581X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0450
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

            368.00 עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ           
      
021+042X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0460
תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ      

            460.00 עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא רטמ           
      
ר"ממ 52+05X3 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ     08.02.0470
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

             40.20 עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ           
      
ר"ממ 52+05X3 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ     08.02.0480
05 לייתה ךתח,הדלפמ אשונ ליית לע םייולת      

             46.00 .לייתה תוברל,ר"ממ רטמ           
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל          

010/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     010 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

ר"ממ 53+07X3 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ     08.02.0490
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

             57.50 עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ           
      
ר"ממ 53+07X3 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ     08.02.0500
07 לייתה ךתח ,הדלפמ אשונ ליית לע םייולת      

             63.20 .לייתה תוברל,ר"ממ רטמ           
      
ר"ממ 05+59X3 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ     08.02.0510
לע וא תוללעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

             69.00 עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ           
      
ר"ממ 05+59X3 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ     08.02.0520
07 לייתה ךתח ,הדלפמ אשונ ליית לע םייולת      

             74.70 .לייתה תוברל,ר"ממ רטמ           
      
07+021X3 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ     08.02.0530
תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ      

             74.70 עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא רטמ           
      
07+021X3 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ     08.02.0540
ךתח ,הדלפמ אשונ ליית לע םייולת ר"ממ      

             80.50 .לייתה תוברל,ר"ממ 07 לייתה רטמ           
      
07+051X3 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ     08.02.0550
תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ      

             80.50 עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא רטמ           
      
ר"ממ 07+051X3 ךתחב YX2AN םילבכ     08.02.0560
07 לייתה ךתח ,הדלפמ אשונ ליית לע םייולת      

             86.20 .לייתה תוברל,ר"ממ רטמ           
      
59+581X3 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ     08.02.0570
תוללעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ      

             92.00 עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא רטמ           
      
59+581X3 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ     08.02.0580
ךתח ,הדלפמ אשונ ליית לע םייולת ר"ממ      

            103.50 .לייתה תוברל,ר"ממ 07 לייתה רטמ           
      
021+042X3 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ     08.02.0590
תולעתב םיחנומ לע תורוניצב םילחשומ ר"ממ      

            126.50 עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא רטמ           
      
021+042X3 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ     08.02.0600
07 לייתה ךתח ,הדלפמ ליית לע םייולת ר"ממ      

            126.50 .לייתה תוברל,ר"ממ רטמ           
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל          

011/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     011 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

ר"ממ 52X1 דע ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0610
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

             16.10 תומלוס רטמ           
      
1*05 וא 53X1 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0620
תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ      

             23.00 תומלוס לע וא רטמ           
      
ר"ממ 07X1 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0630
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

             40.20 תומלוס רטמ           
      
ר"ממ 59X1 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0640
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

             46.00 תומלוס רטמ           
      
ר"ממ 021X1 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0650
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

             69.00 עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ           
      
ר"ממ 051X1 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0660
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

             80.50 עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ           
      
תשוחנ ילבכ רובע ריחמ תפסות     08.02.0670
הטעמו דודיב םע וא יטסלפומרת,םישימג      

              3.40 ר"ממ 5*5.2 דע ךתחב,)השירד יפל( ןרפואינמ רטמ           
      
תשוחנ ילבכ רובע ריחמ תפסות     08.02.0680
הטעמו דודיב םע וא יטסלפומרת,םישימג      
דע ר"ממ 3*4-מ ךתחב,)השירד יפל( ןרפואינמ      

              4.60 .ר"ממ 5*4 רטמ           
      
תשוחנ ילבכ רובע ריחמ תפסות     08.02.0690
הטעמו דודיב םע וא יטסלפומרת,םישימג      
דע ר"ממ 3*6-מ ךתחב,)השירד יפל( ןרפואינמ      

              5.70 .ר"ממ 5*6 רטמ           
      
תשוחנ ילבכ רובע ריחמ תפסות     08.02.0700
הטעמו דודיב םע וא יטסלפומרת,םישימג      
ר"ממ 3*01-מ ךתחב,)השירד יפל( ןרפואינמ      

              8.00 .ר"ממ 5*01 דע רטמ           
      
תשוחנ ילבכ רובע ריחמ תפסות     08.02.0710
הטעמו דודיב םע וא יטסלפומרת,םישימג      
ר"ממ 3*61-מ ךתחב,)השירד יפל( ןרפואינמ      

              9.20 .ר"ממ 5*61 דע רטמ           
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל          

012/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     012 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

תשוחנ ילבכ רובע ריחמ תפסות     08.02.0720
הטעמו דודיב םע וא יטסלפומרת,םישימג      
ר"ממ 1*52-מ ךתחב,)השירד יפל( ןרפואינמ      

              6.90 .ר"ממ 1*05 דע רטמ           
      
תשוחנ ילבכ רובע ריחמ תפסות     08.02.0730
הטעמו דודיב םע וא יטסלפומרת,םישימג      
ר"ממ 1*07-מ ךתחב,)השירד יפל( ןרפואינמ      

              6.90 .ר"ממ 1*59 דע רטמ           
      
תשוחנ ילבכ רובע ריחמ תפסות     08.02.0740
הטעמו דודיב םע וא יטסלפומרת,םישימג      
ר"ממ 1*021-מ ךתחב,)השירד יפל( ןרפואינמ      

              9.20 .ר"ממ 1*051 דע רטמ           
      
דע ךתחב םילבכב ןוירש רובע ריחמ תפסות     08.02.0750

              4.60 ר"ממ 5*5.2 רטמ           
      
ךתחב םילבכב ןוירש רובע ריחמ תפסות     08.02.0760

              5.70 ר"ממ 5*4 דע ר"ממ 3*4-מ רטמ           
      
ךתחב םילבכב ןוירש רובע ריחמ תפסות     08.02.0770

              9.20 ר"ממ 5*6 דע ר"ממ 3*6-מ רטמ           
      
ךתחב םילבכב ןוירש רובע ריחמ תפסות     08.02.0780

              9.20 ר"ממ 5*61 דע ר"ממ 3*01-מ רטמ           
      
ךתחב םילבכב ןוירש רובע ריחמ תפסות     08.02.0790

             10.30 ר"ממ 3*52+05 דע ר"ממ 3*61+52-מ רטמ           
      
ךתחב םילבכב ןוירש רובע ריחמ תפסות     08.02.0800

             11.50 ר"ממ 3*05+59 דע ר"ממ 3*53+07-מ רטמ           
      
ךתחב םילבכב ןוירש רובע ריחמ תפסות     08.02.0810

             13.80 ר"ממ 3*07+051 דע ר"ממ 3*07+021-מ רטמ           
      
ךתחב םילבכב ןוירש רובע ריחמ תפסות     08.02.0820

             16.10 ר"ממ 3*021+042 דע ר"ממ 3*59+581-מ רטמ           
      
דע ר"ממ 5.1X6 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0830
    5.1X01 םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ  

              9.20 עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא תולעתב רטמ           
      
דע ר"ממ 5.1X6 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0840
    5.1X01 הדלפמ אשונ לית לע םייולת ר"ממ,  

             11.50 .לייתה תוברל,ר"ממ 52 לייתה ךתח רטמ           
      
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל          

013/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     013 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

דע ר"ממ 5.1X21 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0850
    5.1X61 תוחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ  

             17.20 עקרקב םינומט וא תומלוס לע תולעתב רטמ           
      
דע ר"ממ 5.1X21 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0860
    5.1X61 הדלפמ אשונ לית לע םייולת ר"ממ,  

             19.50 .לייתה תוברל,ר"ממ 52 לייתה ךתח רטמ           
      
דע ר"ממ 5.1X81 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0870
    5.1X03 תוחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ  

             23.00 עקרקב םינומט וא תומלוס לע תולעתב רטמ           
      
דע ר"ממ 5.1X81 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0880
    5.1X03 הדלפמ אשונ לית לע םייולת ר"ממ,  

             25.30 .לייתה תוברל,ר"ממ 52 לייתה ךתח רטמ           
      
דע ר"ממ 5.2X6 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0890
    5.2X8 םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ  

              9.20 עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא תולעתב רטמ           
      
דע ר"ממ 5.2X6 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0900
    5.2X8 הדלפמ אשונ לית לע םייולת ר"ממ,  

             13.80 .לייתה תוברל,ר"ממ 52 לייתה ךתח רטמ           
      
דע ר"ממ 5.2X01 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0910
    5.2X21 תוחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ  

             18.40 עקרקב םינומט וא תומלוס לע תולעתב רטמ           
      
דע ר"ממ 5.2X01 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0920
    5.2X21 הדלפמ אשונ לית לע םייולת ר"ממ,  

             20.70 .לייתה תוברל,ר"ממ 52 לייתה ךתח רטמ           
      
דע ךתחב םילבכב ךוכיס רובע ריחמ תפסות     08.02.0930

              5.70 .ר"ממ 01*5.1 רטמ           
      
ךתחב םילבכב ךוכיס רובע ריחמ תפסות     08.02.0940

              8.00 .ר"ממ 61*5.1 דע ר"ממ 21*5.1-מ רטמ           
      
ךתחב םילבכב ךוכיס רובע ריחמ תפסות     08.02.0950

             10.30 .ר"ממ 03*5.1 דע ר"ממ 81*5.1-מ רטמ           
      
6*5.2 דע םילבכב ךוכיס רובע ריחמ תפסות     08.02.0960

              5.70 .ר"ממ רטמ           
      
-מ ךתחב םילבכב ךוכיס רובע ריחמ תפסות     08.02.0970

              8.00 .ר"ממ 21*5.2 דע ר"ממ 8*5.2 רטמ           
      
-מ ךתחב םילבכב ךוכיס רובע ריחמ תפסות     08.02.0980

              8.00 .ר"ממ 5*6 דע ר"ממ 3*4 רטמ           
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל          

014/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     014 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

ךתחב םילבכב ךוכיס רובע ריחמ תפסות     08.02.0990
             11.50 .ר"ממ 5*01 דע ר"ממ 3*01-מ רטמ           

      
ךתחב םילבכב ךוכיס רובע ריחמ תפסות     08.02.1000

             13.80 .ר"ממ 5*61 דע ר"ממ 3*61-מ רטמ           
      
ךתחב םילבכב ךוכיס רובע ריחמ תפסות     08.02.1010

             23.00 .ר"ממ 3*52+05 דע ר"ממ 3*61+52-מ רטמ           
      
ךתחב םילבכב ךוכיס רובע ריחמ תפסות     08.02.1020

             28.70 .ר"ממ 3*05+59 דע ר"ממ 3*53+07-מ רטמ           
      
ךתחב םילבכב ךוכיס רובע ריחמ תפסות     08.02.1030

             34.50 .ר"ממ 3*07+051 דע ר"ממ 3*07+021-מ רטמ           
      
XHXHN גוסמ םילבכ רובע ריחמ תפסות     08.02.1040

              5.70 .ר"ממ 5*5.2 דע םיכתחב רטמ           
      
XHXHN גוסמ םילבכ רובע ריחמ תפסות     08.02.1050

              6.90 .ר"ממ 5*4 דע ר"ממ 3*4-מ םיכתחב רטמ           
      
XHXHN גוסמ םילבכ רובע ריחמ תפסות     08.02.1060

              8.00 .ר"ממ 5*6 דע ר"ממ 3*6-מ םיכתחב רטמ           
      
XHXHN גוסמ םילבכ רובע ריחמ תפסות     08.02.1070

              9.20 .ר"ממ 5*01 דע ר"ממ 3*01-מ םיכתחב רטמ           
      
XHXHN גוסמ םילבכ רובע ריחמ תפסות     08.02.1080

             11.50 .ר"ממ 5*61 דע ר"ממ 3*61-מ םיכתחב רטמ           
      
XHXHN גוסמ םילבכ רובע ריחמ תפסות     08.02.1090
3*52+05 דע ר"ממ 3*61+52-מ םיכתחב      

             17.20 .ר"ממ רטמ           
      

             23.00 ר"ממ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ רטמ          08.02.1100
      

             34.50 ר"ממ 05 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ רטמ          08.02.1110
      

             46.00 ר"ממ 07 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ רטמ          08.02.1120
      

             69.00 ר"ממ 59 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ רטמ          08.02.1130
      

             92.00 ר"ממ 021 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ רטמ          08.02.1140
      

             17.20 ר"ממ 07 ךתחב םייולג הדלפ יכילומ רטמ          08.02.1150
      

             28.70 ר"ממ 59 ךתחב םייולג הדלפ יכילומ רטמ          08.02.1160
      

             40.20 ר"ממ 021 ךתחב םייולג הדלפ יכילומ רטמ          08.02.1170
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל          

015/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     015 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

             57.50 ר"ממ 051 ךתחב םייולג הדלפ יכילומ רטמ          08.02.1180
      
4 דע ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     08.02.1190

              6.90 ר"ממ רטמ           
      

              9.20 ר"ממ 6 ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ רטמ          08.02.1200
      
01 ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     08.02.1210

             11.50 ר"ממ רטמ           
      
61 ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     08.02.1220

             18.40 ר"ממ רטמ           
      
52 ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     08.02.1230

             23.00 ר"ממ רטמ           
      
53 ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     08.02.1240

             27.60 ר"ממ רטמ           
      
05 ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     08.02.1250

             34.50 ר"ממ רטמ           
      
07 ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     08.02.1260

             46.00 ר"ממ רטמ           
      
59 ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     08.02.1270

             63.20 ר"ממ רטמ           
      
021 ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     08.02.1280

             80.50 ר"ממ רטמ           
      
051 ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     08.02.1290

            103.50 ר"ממ רטמ           
      
581 ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     08.02.1300

            126.50 ר"ממ רטמ           
      
042 ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     08.02.1310

            184.00 ר"ממ רטמ           
      
תפסות( ר"ממ 52 ךתחב הדלפמ אשונ ליית     08.02.1320

              5.70 .)םילבכ לש דבלב הנקתה רובע ריחמ רטמ           
      
תפסות( ר"ממ 05 ךתחב הדלפמ אשונ ליית     08.02.1330

              8.00 .)םילבכ לש דבלב הנקתה רובע ריחמ רטמ           
      
תפסות( ר"ממ 07 ךתחב הדלפמ אשונ ליית     08.02.1340

             10.30 .)םילבכ לש דבלב הנקתה רובע ריחמ רטמ           
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל          

016/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     016 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

ךתחב ,םינוש םיגוסמ םילבכ לש דבלב הנקתה     08.02.1350
              6.90 ר"ממ 61X5 דע רטמ           

      
ךתחב ,םינוש םיגוסמ םילבכ לש דבלב הנקתה     08.02.1360

              9.20 ר"ממ 52+05X3 דע 61X5 לעמ רטמ           
      
ךתחב ,םינוש םיגוסמ םילבכ לש דבלב הנקתה     08.02.1370

             17.20 ר"ממ 07+021X3 דע 52+05X3 לעמ רטמ           
      
ךתחב ,םינוש םיגוסמ םילבכ לש דבלב הנקתה     08.02.1380

             20.70 ר"ממ 021+042X3 דע 07+021X3 לעמ רטמ           
      
לש ךתחב והשלכ גוסמ םילבכ רורצ קורפ     08.02.1390

              3.40 ר"ממ 61X5 דע רתויב לודגה לבכה רטמ           
      
לש ךתחב והשלכ גוסמ םילבכ רורצ קורפ     08.02.1400
דע ר"ממ 61+52X3 -מ רתויב לודגה לבכה      

              5.70 ר"ממ 52+05X3 רטמ           
      
לש ךתחב והשלכ גוסמ םילבכ רורצ קורפ     08.02.1410
דע ר"ממ 53+07X3 -מ רתויב לודגה לבכה      

              8.00 ר"ממ 07+021X3 רטמ           
      
לש ךתחב והשלכ גוסמ םילבכ רורצ קורפ     08.02.1420
דע ר"ממ 3*07+051-מ רתויב לודגה לבכה      

             10.30 .ר"ממ 3*021+042 רטמ           
      
תנגומ םוחב תצווכתמ ע"ש וא "םכייר" תפומ     08.02.1430

            253.00 ר"ממ 61X5 דע םיכתחב םילבכל םימ רטמ           
      
תנגומ םוחב תצווכתמ ע"ש וא "םכייר" תפומ     08.02.1440
דע ר"ממ 61+52X3-מ םיכתחב םילבכל םימ      

            368.00 ר"ממ 52+05X3 רטמ           
      
תנגומ םוחב תצווכתמ ע"ש וא "םכייר" תפומ     08.02.1450
דע ר"ממ 53+07X3-מ םיכתחב םילבכל םימ      

            517.50 ר"ממ 07+021X3 רטמ           
      
תנגומ םוחב תצווכתמ ע"ש וא "םכייר" תפומ     08.02.1460
דע ר"ממ 07+051X3-מ םיכתחב םילבכל םימ      

            632.50 ר"ממ 021+042X3 'חי           
      
תנגומ םוחב תצווכתמ ע"ש וא "םכייר" תיפוס     08.02.1470

            109.20 ר"ממ 61+52X3 םיכתחב דע םילבכל םימ 'חי           
      
תנגומ םוחב תצווכתמ ע"ש וא "םכייר" תיפוס     08.02.1480
דע ר"ממ 61+53X3-מ םילבכל םימ      

             97.70 ר"ממ 53+07X3 'חי           
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל          

017/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     017 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

תנגומ םוחב תצווכתמ ע"ש וא "םכייר" תיפוס     08.02.1490
דע ר"ממ 05+59X3-מ םילבכל םימ      

            138.00 ר"ממ 07+051X3 'חי           
      
תנגומ םוחב תצווכתמ ע"ש וא "םכייר" תיפוס     08.02.1500
דע ר"ממ 59+581X3-מ םילבכל םימ      

            299.00 ר"ממ 021+042X3 'חי           
      
5 דע גוס לכמ VK1  לבכל םירוביח תפומ     08.02.1510
03 דע דוקיפ לבכ וא ר"ממ 61 דע א"כ םיכילומ      
5.2 םיכילומ 02 דע וא ר"ממ 5.1  םיכילומ      

            402.50 .ר"ממ 'חי           
      
םיכילומ 4 דע  גוס לכמ  לבכל םירוביח תפומ     08.02.1520

            460.00 . ר"ממ 05-52 א"כ 'חי           
      
םיכילומ 4 דע  גוס לכמ  לבכל םירוביח תפומ     08.02.1530

            517.50 . ר"ממ 59-07 א"כ 'חי           
      
דח ןיירושמ הובג חתמ  לבכל םירוביח תפומ     08.02.1540

            437.00 . ר"ממ 051 דע ךתחב ידיג 'חי           
      
ךכוסמ יתלב 8GWA  דיחי ךילומ לעב לבכ     08.02.1550
L AAF B-428  ןקת יפל EPLX VK5 דודיב      
    DNARTS C EPYT + ינועבצ יוהיז ןומיס  

             16.10 . הנמזהה יפל ןווגב רטמ           
      
ךכוסמ יתלב 6GWA  דיחי ךילומ לעב לבכ     08.02.1560
L AAF B-428  ןקת יפל EPLX VK5 דודיב      
    DNARTS C EPYT + ינועבצ יוהיז ןומיס  

             20.70 . הנמזהה יפל ןווגב רטמ           
      
ךכוסמ יתלב 01GWA  דיחי ךילומ לעב לבכ     08.02.1570
L AAF B-428  ןקת יפל EPLX VK5 דודיב      
    DNARTS C EPYT + ינועבצ יוהיז ןומיס  

             11.50 . הנמזהה יפל ןווגב רטמ           
      
לכ ללוכ ר"ממ 52X4 ךתחב תיליע מ"את תשר     08.02.1580

             51.70 טרופמכ רזע ירזיבא רטמ           
      
לכ ללוכ ר"ממ 52X6 ךתחב תיליע מ"את תשר     08.02.1590

             69.00 טרופמכ רזע ירזיבא רטמ           
      
52X2+6.45+07X3 ךתחב תיליע מ"את תשר     08.02.1600

             92.00 טרופמכ רזע ירזיבא לכ ללוכ ר"ממ רטמ           
      
52X2+59+051X3 ךתחב תיליע מ"את תשר     08.02.1610

            109.20 טרופמכ רזע ירזיבא לכ תוברל ר"ממ רטמ           

םיכילומו םילבכ 20.80 כ"הס            

      

018/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     018 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י נ ב ו  ת ו ק י צ י  ת ו ר י פ ח  30.80 ק ר פ  ת ת       

      
04 בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפח     08.03.0010
בצמה תרזחה תוברל מ"ס 09 קמוע מ"ס      

             23.00 הדובעה ףוסב ותומדקל רטמ           
      
לעמ בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפח     08.03.0020
תרזחה תוברל מ"ס 09 קמוע ,מ"ס 08 דעו 04      

             34.50 הדובעה ףוסב ותומדקל בצמה רטמ           
      
לעמ בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפח     08.03.0030
תוברל מ"ס 09 קמוע ,מ"ס 021 דעו 08      

             46.00 הדובעה ףוסב ותומדקל בצמה תרזחה רטמ           
      
קמוע לש םיפסונ מ"ס 03 לכל ריחמ תפסות     08.03.0040
04 בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפחל      

              5.70 מ"ס רטמ           
      
קמוע לש םיפסונ מ"ס 03 לכל ריחמ תפסות     08.03.0050
בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפחל      

             11.50 מ"ס 08 דעו 04 לעמ רטמ           
      
קמוע לש םיפסונ מ"ס 03 לכל ריחמ תפסות     08.03.0060
בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפחל      

             17.20 מ"ס 021 דעו 08 לעמ רטמ           
      
תולעת תביצח וא/ו תריפחל ריחמ תפסות     08.03.0070
טלפסא שיבכ תייצח רובע מ"ס 04 בחורב      

             74.70 ותומדקל בצמה תרזחהו רטמ           
      
תולעת תביצח וא/ו תריפחל ריחמ תפסות     08.03.0080
תייצח רובע מ"ס 08 דעו מ"ס 04 לעמ בחורב      

             86.20 ותומדקל בצמה תרזחהו טלפסא שיבכ רטמ           
      
תולעת תביצח וא/ו תריפחל ריחמ תפסות     08.03.0090
רובע מ"ס 021 דעו מ"ס 08 לעמ בחורב      

             97.70 ותומדקל בצמה תרזחהו טלפסא שיבכ תייצח רטמ           
      
תולעת תביצח וא/ו תריפחל ריחמ תפסות     08.03.0100
חטשמ יושע שיבכ תייצח רובע מ"ס 04 בחורב      
בצמה תרזחהו מ"ס 02 דע יבועב ןייוזמ ןוטב      

             92.00 ותומדקל רטמ           
      
תולעת תביצח וא/ו תריפחל ריחמ תפסות     08.03.0110
תייצח רובע מ"ס 08 דעו מ"ס 04 לעמ בחורב      
02 דע יבועב ןייוזמ ןוטב חטשמ יושע שיבכ      

            138.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו מ"ס רטמ           
      
      
      
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל          

019/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     019 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

תולעת תביצח וא/ו תריפחל ריחמ תפסות     08.03.0120
רובע מ"ס 021 דעו מ"ס 08 לעמ בחורב      
דע יבועב ןייוזמ ןוטב חטשמ יושע שיבכ תייצח      

            184.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו מ"ס 02 רטמ           
      
מ"ס 04 בחורב תולעת תריפחל ריחמ תפסות     08.03.0130
ףצורמ חטשמ /ליבש/הכרדמ תייצח רובע      
תרזחהו ,תובלתשמ םינבא/הכרדמ תופצרמב      

             34.50 ותומדקל בצמה רטמ           
      
04 לעמ בחורב תולעת תריפחל ריחמ תפסות     08.03.0140
תייצח רובע מ"ס 08 דעו מ"ס      
תופצרמב ףצורמ חטשמ/ליבש/הכרדמ      
בצמה תרזחהו ,תובלתשמ םינבא/הכרדמ      

             40.20 ותומדקל רטמ           
      
08 לעמ בחורב תולעת תריפחל ריחמ תפסות     08.03.0150
תייצח רובע מ"ס 021 דעו מ"ס      
תופצרמב ףצורמ חטשמ/ליבש/הכרדמ      
בצמה תרזחהו , תובלתשמ םינבא/הכרדמ      

             46.00 ותומדקל רטמ           
      
לזרב תליסמ וא שיבכ רבעמב יקפוא חודיק     08.03.0160
תוברל,'ץניא 8 דע רטוקב הדלפ רוניצב      
בצמה תרזחהו תוולנה תודובעה לכ,רוניצה      

            575.00 ותומדקל רתאב רטמ           
      
ןוטבמ מ"ס 04 דע יבועב ריק רבעמ תביצח     08.03.0170
קיטסלפ וא הדלפ יושע רוניצ רובע ןייוזמ      

            690.00 .רוניצה תוברל ,'ץניא 6 דע רטוקב 'חי           
      
ןוטבמ מ"ס 04 דע יבועב ריק רבעמ תביצח     08.03.0180
קיטסלפ וא הדלפ יושע רוניצ רובע ןייוזמ      

            402.50 .רוניצה תוברל ,'ץניא 3 דע רטוקב 'חי           
      
ןוטבמ מ"ס 04 דע יבועב ריק רבעמ תביצח     08.03.0190
קיטסלפ וא הדלפ יושע רוניצ רובע ןייוזמ      

            287.50 .רוניצה תוברל ,'ץניא 2 דע רטוקב 'חי           
      
תוארוה יפל םיידי תדובעב הביצח וא/ו הריפח     08.03.0200

            184.00 דבלב בתכב חקפמה ק"מ           
      
תורטמלו למשח תוחולל המדאב ןוטב תודוסי     08.03.0210
,03-ב ןוטבמ םיקוצי ,'מ 1 דע קמועב,תורחא      
מ"ס 02 יבועב ילאיצנטופיווקא חטשמ תוברל      
'מ 1 לש קחרמבו רטפוקילהב לחומ ןייוזמ ןוטב      
םילוורשל תונכהו , חולה לש ףקיהבו תיזחהמ      
םילוורש( השירד יפל רטוקבו תומכב םילבכל      

          1,380.00 )דרפנב ודדמיי ק"מ           
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל          

020/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     020 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

תחתמ םילבכל 03-ב ןייוזמ ןוטבמ תולעת     08.03.0220
            460.00 טרופמכ למשח תוחולל רטמ           

      
             92.00 .מ"ס 02 יבועב 03-ב ןייוזמ ןוטבמ חטשמ ר"מ          08.03.0230

      
            149.50 םייעקרק-תת םילבכל ןומיס ידומע 'חי          08.03.0240

      
            138.00 .טרופמכ ןוגימ ידומע 'חי          08.03.0250

      
מ"ס 06 דע רטוקב םיימורט הרקב יאת     08.03.0260
ןוט 5.21 הסכמ תוברל ,מ"ס 001 דע קמועבו      

            517.50 מ"ס 5 יבועב ץצח תפצרו הדלפ תעבט ףקומ 'חי           
      
קמועבו מ"ס 08 רטוקב םיימורט הרקב יאת     08.03.0270
ףקומ ןוט 5.21 הסכמ תוברל מ"ס 521 דע      

            632.50 מ"ס 5 יבועב ץצח תפצרו הדלפ תעבט 'חי           
      
קמועבו מ"ס 001 רטוקב םיימורט הרקב יאת     08.03.0280
ףקומ ןוט 5.21 הסכמ תוברל מ"ס 051 דע      

            747.50 מ"ס 5 יבועב ץצח תפצרו הדלפ תעבט 'חי           
      
קמועבו מ"ס 521 רטוקב םיימורט הרקב יאת     08.03.0290
ףקומ ןוט 5.21 הסכמ תוברל מ"ס 051 דע      

            747.50 מ"ס 5 יבועב ץצח תפצרו הדלפ תעבט 'חי           
      
דע רטוקב םיימורט הרקב יאתל ריחמ תפסות     08.03.0300

            460.00 ןוט 04 הסכמו הרקת  רובע מ"ס 08 'חי           
      
דע רטוקב םיימורט הרקב יאתל ריחמ תפסות     08.03.0310

            575.00 ןוט 04 הסכמו הרקת  רובע מ"ס 521 'חי           
      
תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     08.03.0320
למס םע עבורמ וא לוגע אוהש  ןימ לכמ לזרב      

            402.50 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה 'חי           
      
רגס רובע הרקב אתל הסכמ ריחמל תפסות     08.03.0330

            138.00 . הליענ 'חי           
      
םלוס רובע םיימורט הרקב יאתל ריחמ תפסות     08.03.0340

            345.00 .סופיט 'חי           
      

            575.00 .ינקת הסכמ תוברל,"P" קזב לש הרקב יאת 'חי          08.03.0350
      
הסכמ תוברל,A1 'סמ קזב לש הרקב יאת     08.03.0360

          1,725.00 .ינקת 'חי           
      
הסכמ תוברל,A2 'סמ קזב לש הרקב יאת     08.03.0370

          2,875.00 .ינקת 'חי           
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל          

021/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     021 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

הסכמ תוברל,A104 'סמ קזב לש הרקב יאת     08.03.0380
          3,680.00 .ינקת 'חי           

      
הסכמ תוברל,A5 'סמ קזב לש הרקב יאת     08.03.0390

          4,600.00 .ינקת 'חי           
      
הסכמ תוברל,A221 'סמ קזב לש הרקב יאת     08.03.0400

          2,300.00 .ינקת 'חי           
      
הסכמ תוברל,A321 'סמ קזב לש הרקב יאת     08.03.0410

          1,725.00 .ינקת 'חי           
      
מ"ס 02 ןפוד יבועב למשח חולל ןוטב תחמוג     08.03.0420
קמוע, 'מ 5.1 הבוג,'מ 7.0 יקנ בחור,תוחפל      

          1,380.00 .ןוטב דוסיל ןוגיע תוברל , 'מ 4.0 יקנ 'חי           
      
םיפסונ ר"מ לכל ןוטב תחמוגל ריחמ תפסות     08.03.0430

            460.00 ושרדיש ר"מ           
      
ןוגגל למשח חולל ןוטב תחמוגל ריחמ תפסות     08.03.0440

            460.00 .שרדייש בחור לכבו קמועה לכל ןוטבמ 'חי           
      
4 הבוג דע גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.03.0450
מ"ס 06/06/06 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ      
רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ      
םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל      
םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו      

            576.15 .טלפמוק 'חי           
      
7-5 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.03.0460
מ"ס 08/06/06 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ      
רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ      
םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל      
םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו      

            703.80 .טלפמוק 'חי           
      
9-8 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.03.0470
מ"ס 001/08/08 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ      
רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ      
םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל      
םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו      

            831.45 .טלפמוק 'חי           
      
'מ 01 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.03.0480
מ"ס 061/08/08 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי      
רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ      
םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל      
םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו      

          1,092.50 .טלפמוק 'חי           
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל          

022/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     022 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

ןוטב דוסי תלדגהל ,ןויז ללוכ 03-ב ןוטב תקיצי     08.03.0490
תביצח/תריפח ללוכ הרקב אתל וא דומעל      
םירמוחהו תודובעה ראש לכו ץע תינבת ,רובה      

            895.80 .םישורדה ק"מ           
      
הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.03.0500
תודימב 03-ב ןוטבמ קוצי 'מ 11-21      
,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 051/001/001      
יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה      
תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי      

          1,343.20 .טלפמוק םישורדה םירמוחהו 'חי           
      
תורונצ לעמ מ"ס 01 יבועב ןוטב תפיטע     08.03.0510

            154.10 .ןופלט ,למשח ר"מ           
      
רטמ 03 דע הרואת דומעל ןוטב דוסי ןונכת     08.03.0520
י"ע ,הרואת יסנפ 8 דע תאישנל דעוימה  ,הבוג      
, ןונכתל ת"שר רושיא  תלבקו  רוטקורטסנוק      
תשגה , עקרק ץעוי י"ע עקרק  תקידב ללוכ      
תוריק /תוכימת ןונכת ללוכ ,רושיאל תוינכות      
שרדנה לכו ,דומעה םוקימ יפל ךרוצל םאתהב      

          3,450.00 'פמוק         .עוציבל תורשואמ תוינכות תלבקל דע  
      
הבוג רטמ 02 הרואת דומעל ןוטב דוסי עוציב     08.03.0530
רוטקורטסנוקה תוינכותו יבושיח יפל - תודימב      
שארו סנולכ ללוכ ,דחוימה טרפימהו ןלבקה לש      
רונצמ םילוורש השולש ,ןויז לזרב ללוכ ,סנולכ      
,סנלוק חודיק ,מ"מ 001 רטוקב ירושרש      
,ךרוצה יפל תיאנוטנב ,רוב תביצח/תריפח      
ןוטב תקיצי ,דוסי יגרב ,תכתמ תינבת תנכה      

          8,625.00 .קודיהו יולימ ,03-ב 'חי           
      
הבוג רטמ 52 הרואת דומעל ןוטב דוסי עוציב     08.03.0540
רוטקורטסנוקה תוינכותו יבושיח יפל - תודימב      
שארו סנולכ ללוכ ,דחוימה טרפימהו ןלבקה לש      
רונצמ םילוורש השולש ,ןויז לזרב ללוכ ,סנולכ      
,סנלוק חודיק ,מ"מ 001 רטוקב ירושרש      
,ךרוצה יפל תיאנוטנב ,רוב תביצח/תריפח      
ןוטב תקיצי ,דוסי יגרב ,תכתמ תינבת תנכה      

          10,350.00 .קודיהו יולימ ,03-ב 'חי           
      
הבוג רטמ 03 הרואת דומעל ןוטב דוסי עוציב     08.03.0550
רוטקורטסנוקה תוינכותו יבושיח יפל - תודימב      
שארו סנולכ ללוכ ,דחוימה טרפימהו ןלבקה לש      
רונצמ םילוורש השולש ,ןויז לזרב ללוכ ,סנולכ      
,סנלוק חודיק ,מ"מ 001 רטוקב ירושרש      
,ךרוצה יפל תיאנוטנב ,רוב תביצח/תריפח      
ןוטב תקיצי ,דוסי יגרב ,תכתמ תינבת תנכה      

          11,500.00 .קודיהו יולימ ,03-ב 'חי           

תוינבו תוקיצי תוריפח 30.80 כ"הס            

023/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/10/2014

דף מס':     023 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  40.80 ק ר פ  ת ת       

      
            977.50 רטמ 5.8 ךרואב םירוחש ץע ידומע 'חי          08.04.0010

      
          1,092.50 רטמ 01 ךרואב םירוחש ץע ידומע 'חי          08.04.0020

      
            977.50 רטמ 5.8 םכרואש ץע דומעל ןעשמ ידומע 'חי          08.04.0030

      
          1,092.50 רטמ 01 םכרואש ץע ידומעל ןעשמ ידומע 'חי          08.04.0040

      
םידומעל ר"ממ 07 ליתה ךתח ,עקרקל םינגוע     08.04.0050

            632.50 רטמ 5.8 םכרואש 'חי           
      
םידומעל ר"ממ 07 ליתה ךתח ,עקרקל םינגוע     08.04.0060

            655.50 רטמ 01 םכרואש 'חי           
      
ר"ממ 07 ליתה ךתח ,עקרקל םילופכ םינגוע     08.04.0070

            690.00 רטמ 5.8 םכרואש םידומעל 'חי           
      
ר"ממ 07 ליתה ךתח ,עקרקל םילופכ םינגוע     08.04.0080

            690.00 רטמ 01 םכרואש םידומעל 'חי           
      
ר"ממ 07 ךתחב םייושע םייריווא םינגוע     08.04.0090

            460.00 רטמ 04 דע ךרואבו 'חי           
      
דע ךרואבו ר"ממ 07 לש ךתחב הנבמל םינגוע     08.04.0100

             92.00 רטמ 01 'חי           
      
דוסי תוברל מ"ס 41 ליפורפ הלעת ידומע     08.04.0110

            575.00 .ןוטב רטמ           
      
01 ךרואבו מ"ס 22 ליפורפ הלעת ידומע     08.04.0120

            690.00 ןוטב דוסי תוברל 'חי           
      
הרואת ידומעל םיסחיתמ םיאבה םיפיעסה      
ורצויי  תועורזהו םידומעה .הדלפמ תועורזו      
ותרודהמב 218 - י"ת ילארשיה ןקתה י"פע      
הנמ תוקידב ללוכ .0002 רבמצד השדחה      
.חטשל קפוסמה דויצל      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.04.0140
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדהירזיבאה      
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב עורזה      
ט"קמ ,רטמ 4  דע הבוגו 4"/6" רטוקב      
4805 בל וא "תורוא שעג" תרצות ,10410515      

          1,265.00 . רשואמ ע"ש וא ריפוא בל קוויש 'חי           
      
      
      
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל          

024/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     024 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.04.0150
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      
,10810515 ט"קמ ,רטמ 6 דע הבוגו 4"/6"      
בל קוויש 6806 בל וא "תורוא שעג" תרצות      

          1,437.50 .רשואמ ע"ש וא ריפוא 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.04.0160
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      
,10220515 ט"קמ ,רטמ 8 דע הבוגו 4"/6"      
בל קוויש 8805 בל וא "תורוא שעג" תרצות      

          1,840.00 .רשואמ ע"ש וא ריפוא 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.04.0170
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      
ט"קמ ,רטמ 01 דע הבוגו 4"/6"/8"      
8865 בל וא "תורוא שעג" תרצות ,10060515      

          2,300.00 .רשואמ ע"ש וא ריפוא בל קויש 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.04.0180
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      
,10260515 ט"קמ ,רטמ 21 הבוגו 4"/6"/8"      
בל קוויש 8865 בל וא "תורוא שעג" תרצות      

          2,875.00 .רשואמ ע"ש וא ריפוא 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.04.0190
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
4 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות ,10400115 ט"קמ תמגוד ,רטמ      
ע"ש וא ריפוא בל קוויש 0415 בל וא "תורוא      

          1,265.00 .רשואמ 'חי           
      
      
      
      
      
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל          

025/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     025 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.04.0200
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
6 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות ,10600115 ט"קמ תמגוד ,רטמ      
ע"ש וא ריפוא בל קוויש 0615 בל וא "תורוא      

          1,610.00 .רשואמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.04.0210
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
8 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות ,10800115 ט"קמ תמגוד ,רטמ      
ע"ש וא ריפוא בל קוויש 0815 בל וא "תורוא      

          2,070.00 .רשואמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.04.0220
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
01 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות ,10010115 ט"קמ תמגוד ,רטמ      
ע"ש וא ריפוא בל קוויש 0115 בל וא "תורוא      

          2,760.00 .רשואמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.04.0230
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
21 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות ,10210115 ט"קמ תמגוד ,רטמ      
ע"ש וא ריפוא בל קוויש 2115 בל וא "תורוא      

          3,680.00 .סקלפוד טרפמ י"פע לעפמב עובצ .רשואמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.04.0240
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
4 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
ט"קמ תמגוד ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ      
בל םגד וא "תורוא שעג" תרצות ,10200215      

          1,322.50 .רשואמ ע"ש וא ריפוא בל קוויש 2785 'חי           
      
      
      
      
      
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל          

026/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     026 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.04.0250
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
6 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
ט"קמ תמגוד ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ      
בל םגד וא "תורוא שעג" תרצות ,10020215      

          1,782.50 .רשואמ ע"ש וא ריפוא בל קווש 4785 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.04.0260
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
8 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
ט"קמ תמגוד ,מ"מ 67 ןוילע רטוק ,רטמ      
בל םגד וא "תורוא שעג" תרצות ,10430215      

          1,955.00 .רשואמ ע"ש וא ריפוא בל קוויש 4985 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.04.0270
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
01 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
ט"קמ תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ      
בל םגד וא "תורוא שעג" תרצות ,10640215      

          2,530.00 .רשואמ ע"ש וא ריפוא בל קווש 0195 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.04.0280
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
ט"קמ תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ 08.01      
בל םגד וא "תורוא שעג" תרצות ,10050215      

          3,450.00 .רשואמ ע"ש וא ריפוא בל קווש 3195 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.04.0290
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רוניצמ דיחא לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
ט"קמ תמגוד ,רטמ 4 הבוגב 4" רטוק      
בל םגד וא "תורוא שעג" תרצות ,10800315      

          1,150.00 .רשואמ ע"ש וא ריפוא בל קווש 0445 'חי           
      
      
      
      
      
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל          

027/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     027 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.04.0300
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רוניצמ דיחא לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
ט"קמ תמגוד ,רטמ 4 הבוגב 6" רטוק      
בל םגד וא "תורוא שעג" תרצות ,10020315      

          1,380.00 .רשואמ ע"ש וא ריפוא בל קווש 0465 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.04.0310
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רוניצמ דיחא לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
ט"קמ תמגוד ,רטמ 8 הבוגב 6" רטוק      
בל םגד וא "תורוא שעג" תרצות ,10620315      

          2,070.00 .רשואמ ע"ש וא ריפוא בל קווש 0865 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.04.0320
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רוניצמ דיחא לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
ט"קמ תמגוד ,רטמ 01 הבוגב 6" רטוק      
בל םגד וא "תורוא שעג" תרצות ,10820315      

          2,530.00 .רשואמ ע"ש וא ריפוא בל קווש 0165 'חי           
      
ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הדדוב עורז     08.04.0340
תרבוחמו מ"ס 001 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב      
תרצות ,10201225 ט"קמ .הרואת דומעל      

            473.10 .רשואמ ע"ש וא "תורוא שעג" 'חי           
      
ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הדדוב עורז     08.04.0350
תרבוחמו מ"ס 051 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב      
תרצות ,10201225 ט"קמ .הרואת דומעל      

            542.60 .רשואמ ע"ש וא "תורוא שעג" 'חי           
      
ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הלופכ עורז     08.04.0360
תרבוחמו מ"ס 051 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב      
,10204/10202225 ט"קמ .הרואת דומעל      

            858.90 .רשואמ ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות 'חי           
      
לזרב רוניצמ הייושע ,תינוק הלוגע תדדוב עורז     08.04.0370
,מ"ס 021 הבוגב ,מ"ס 021 ךרואב ,ןבלוגמ      
דומעל רוביחל תדעוימ ,מ"מ 06 ןוילע רטוק      
,00132510 ט"קמ .ינוק לוגע / לוגע הרואת      

            838.70 .רשואמ ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות 'חי           
      
      
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל          

028/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     028 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

לזרב רוניצמ הייושע ,תינוק הלוגע הלופכ עורז     08.04.0380
,מ"ס 021 הבוגב ,מ"ס 021 ךרואב ,ןבלוגמ      
דומעל רוביחל תדעוימ ,מ"מ 06 ןוילע רטוק      
,00432510 ט"קמ .ינוק לוגע / לוגע הרואת      

          1,485.11 .רשואמ ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות 'חי           
      
055ZP םגדמ תועלצ-בר ינוק הרואת דומע     08.04.0390
הדלפמ ע"ש וא ILAPREDIS תרצותמ      
םע תלדו דומעה סיסבב חתפ םע תנבלוגמ      
02 הבוגב דומעה ,דוסי תטלפ םע ,דבכ לוענמ      
המרה תכרעמ :תללוכ דומעה תקפסה .רטמ      
יוסיכ ,תועורז םע עובק ןוילע שאר ,הדרוהו      
8 -ל הענ תעבט ,קרב טלוק ,ןותחתו ןוילע      
למשח רוביח תבית ,תינכמ הליענ םע םיסנפ      
הנזה לבכ ,הדלפמ הענה ילבכ,רתכה לע      
הנותחת תינכמ תכרעמ ,םידיג 42 םע םיסנפל      
רבעמ תדיחי םע ,תוחיטב יוו תדיחי םע      
הנזה תבית ,לובג יקיספמ תכרעמו תרשרשל      
.טרפמב רואתמכ םיחיטבמ םע םירזיבאה אתב      
,דוסיה תטלפ רתכה ,ןוילעה שארה ,דומעה      
תוריהמ רוזאל ובשוחי דוסיהו דוסיה יגרבב      
וירזיבא לכ לע דומעה .הינשל/רטמ 74 חור      
,218 ילארשי ןקת ,דחוימה טרפמה יפל רצויי      

          63,250.00 רפמו 'חי           
      
055ZP םגדמ תועלצ-בר ינוק הרואת דומע     08.04.0400
הדלפמ ע"ש וא ILAPREDIS תרצותמ      
םע תלדו דומעה סיסבב חתפ םע תנבלוגמ      
52 הבוגב דומעה ,דוסי תטלפ םע ,דבכ לוענמ      
המרה תכרעמ :תללוכ דומעה תקפסה .רטמ      
יוסיכ ,תועורז םע עובק ןוילע שאר ,הדרוהו      
8 -ל הענ תעבט ,קרב טלוק ,ןותחתו ןוילע      
למשח רוביח תבית ,תינכמ הליענ םע םיסנפ      
הנזה לבכ ,הדלפמ הענה ילבכ,רתכה לע      
הנותחת תינכמ תכרעמ ,םידיג 42 םע םיסנפל      
רבעמ תדיחי םע ,תוחיטב יוו תדיחי םע      
הנזה תבית ,לובג יקיספמ תכרעמו תרשרשל      
.טרפמב רואתמכ םיחיטבמ םע םירזיבאה אתב      
,דוסיה תטלפ רתכה ,ןוילעה שארה ,דומעה      
תוריהמ רוזאל ובשוחי דוסיהו דוסיה יגרבב      
וירזיבא לכ לע דומעה .הינשל/רטמ 74 חור      
,218 ילארשי ןקת ,דחוימה טרפמה יפל רצויי      

          74,750.00 רפמו 'חי           
      
      
      
      
      
      
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל          

029/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/10/2014

דף מס':     029 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

055ZP םגדמ תועלצ-בר ינוק הרואת דומע     08.04.0410
הדלפמ ע"ש וא ILAPREDIS תרצותמ      
םע תלדו דומעה סיסבב חתפ םע תנבלוגמ      
03 הבוגב דומעה ,דוסי תטלפ םע ,דבכ לוענמ      
המרה תכרעמ :תללוכ דומעה תקפסה .רטמ      
יוסיכ ,תועורז םע עובק ןוילע שאר ,הדרוהו      
8 -ל הענ תעבט ,קרב טלוק ,ןותחתו ןוילע      
למשח רוביח תבית ,תינכמ הליענ םע םיסנפ      
הנזה לבכ ,הדלפמ הענה ילבכ,רתכה לע      
הנותחת תינכמ תכרעמ ,םידיג 42 םע םיסנפל      
רבעמ תדיחי םע ,תוחיטב יוו תדיחי םע      
הנזה תבית ,לובג יקיספמ תכרעמו תרשרשל      
.טרפמב רואתמכ םיחיטבמ םע םירזיבאה אתב      
,דוסיה תטלפ רתכה ,ןוילעה שארה ,דומעה      
תוריהמ רוזאל ובשוחי דוסיהו דוסיה יגרבב      
וירזיבא לכ לע דומעה .הינשל/רטמ 74 חור      
,218 ילארשי ןקת ,דחוימה טרפמה יפל רצויי      

          86,250.00 רפמו 'חי           
      
םגד דומעב  תילרגטניא המרהו הדרוה תכרעמ     08.04.0420

          34,500.00 'פמוק         "KITO"  
      
םגדמ הרואת ידומע לע םוריח תמילב תכרעמ     08.04.0430
    005ZP מ 54 דע הבוגב ילפרדיס תרצותמ',  
'עמ .הקידבו הלעפה הנקתה, הקפסה ללוכ      
לש תישפוח הליפנ תענומ םוריחה תמילב      
הלקת וא קותינ לש הרקמב םיסנפהו רתכה      
3 תללוכ הליענה 'עמב ו/וא הדרוהה 'עמב      
תלעפומו ענה רתכל םירבוחמה םידרפנ םימלב      
ןויפר לש הרקמב דרפנב הענה לבכ לכ לע      
תחיתמ י"ע םלבה תא ררחשל ןתינ .לבכ ותואב      
תימניד תכרעמ היהת 'עמה .יופרה לבכה      
קר אלו הדרוהו המרה תלועפ לכב תלעפומה      
שארב לוענ רתכה וב בצמב .הלקת ןמזב      
הליענ תרצונ ךכ בקעו תלעופ 'עמה דומעה      
לקשמל םיאתת םוריחה תמילב'עמ .הלופכ      
03-  כ לש לקשמב הרואת יפוג 8 םע רתכה      
שי תכרעמה תנמזהו ןונכת ינפל( דחא לכ ג"ק      
תללוכ הדובעה .)וינותנו סנפה גוס תא אדוול      

          23,000.00 'פמוק         תא םג  
      
תוילעמו המרה ינקתמל ךמסומ קדוב תקידב     08.04.0440
'מ 04 דע הרואת ידומע תקידבב הכמתמה      
תקפסאו השורדה הרזעה לכ ןתמ ללוכ ,ל"נה      

          5,750.00 .קדובה י"ע שרדיי רשא דויצהו רמוחה 'חי           
      
      
      
      
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל          

030/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/10/2014

דף מס':     030 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

לע תקזוחמ תדיינ הדרוה תכרעמ תקפסא     08.04.0450
תדינ הדרוה תכרעמ :תללוכה תורשל םילגלג      
המיאתמ רטמ 54 דע הבוגב הרואתה דומעל      
תללוכ ,דומעה ןפוד לע תנקתומ ,םיסנפ 01-ל      
,הדלפ תרשרש ,תרשרש ריג ,ילמשח עונמ      
ךיראמ לבכ ,קוחרמ הלעפהו דוקיפ חול ,הלגע      
תויתכתמ תועורז 3 .םיסנפה תקידבל      
הקוזחת ןמזב םידומעה לע הנקתהל תוקרפתמ      
יפל םישורדה םירזיבאהו םירמוחה לכו .      

          34,500.00 .חקפמה רושיאב קר הנמזה ,דחוימה טרפמה 'חי           
      
"לופכ  הננב" הרואת דומע תנקתהו הקפסא     08.04.0460
ןוילע הצקו לוגע ינוק ךתחב הדלפמ יביטרוקד      
ריצמ 'מ 1 דע קחרמבו 'מ 4 הבוגב דומעה לש      
.תינכות יפל םידדצ ינשל ךא דצ לכ לש דומעה      
רזיבא לכו םירזיבא אתל חתפו הסכימ :ללוכ      
ושארב סנפו דומעה תבצהל שורדש רומיגו      
םינוויכ ינשל הטילב .עובצו םח ץבאב לובטו      

          2,750.00 .םיסנפ ינש רובע 'חי           
      
"דיחי  הננב" הרואת דומע תנקתהו הקפסא     08.04.0470
ןוילע הצקו לוגע ינוק ךתחב הדלפמ יביטרוקד      
ריצמ 'מ 1 דע קחרמבו 'מ 5  הבוגב דומעה לש      
הסכימ :ללוכ .תינכות יפל דחא דצל דומעה      
שורדש רומיגו רזיבא לכו םירזיבא אתל חתפו      
םח ץבאב לובטו ושארב סנפו דומעה תבצהל      

          3,145.00 .דחא סנפ רובע דחא ןוויכל הטילב .עובצו 'חי           
      
"לופכ  הננב" הרואת דומע תנקתהו הקפסא     08.04.0480
ןוילע הצקו לוגע ינוק ךתחב הדלפמ יביטרוקד      
ריצמ 'מ 1 דע קחרמבו 'מ 5 הבוגב דומעה לש      
.תינכות יפל םידדצ ינשל ךא דצ לכ לש דומעה      
רזיבא לכו םירזיבא אתל חתפו הסכימ :ללוכ      
ושארב סנפו דומעה תבצהל שורדש רומיגו      
םינוויכ ינשל הטילב .עובצו םח ץבאב לובטו      

          3,200.00 .םיסנפ ינש רובע 'חי           
      
"הדיחי  הננב" הרואת דומע תנקתהו הקפסא     08.04.0490
ןוילע הצקו לוגע ינוק ךתחב הדלפמ יביטרוקד      
ריצמ 'מ 1 דע קחרמבו 'מ 6 הבוגב דומעה לש      
.תינכות יפל םידדצ ינשל ךא דצ לכ לש דומעה      
רזיבא לכו םירזיבא אתל חתפו הסכימ :ללוכ      
ושארב סנפו דומעה תבצהל שורדש רומיגו      
םינוויכ ינשל הטילב .עובצו םח ץבאב לובטו      

          2,100.00 .םיסנפ ינש רובע 'חי           
      
      
      
      
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל          

031/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/10/2014

דף מס':     031 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

"לופכ  הננב" הרואת דומע תנקתהו הקפסא     08.04.0500
ןוילע הצקו לוגע ינוק ךתחב הדלפמ יביטרוקד      
ריצמ 'מ 1 דע קחרמבו 'מ 6 הבוגב דומעה לש      
.תינכות יפל םידדצ ינשל ךא דצ לכ לש דומעה      
רזיבא לכו םירזיבא אתל חתפו הסכימ :ללוכ      
ושארב סנפו דומעה תבצהל שורדש רומיגו      
םינוויכ ינשל הטילב .עובצו םח ץבאב לובטו      

          3,800.00 .םיסנפ ינש רובע 'חי           
      
"לופכ הננב" הרואת דומע תנקתהו הקפסא     08.04.0510
ןוילע הצקו לוגע ינוק ךתחב הדלפמ יביטרוקד      
ריצמ 'מ 1 דע קחרמבו 'מ 8 הבוגב דומעה לש      
הסכימ :ללוכ .תינכות יפל דחא דצל דומעה      
שורדש רומיגו רזיבא לכו םירזיבא אתל חתפו      
םח ץבאב לובטו ושארב סנפו דומעה תבצהל      

          4,000.00 .דחא סנפ רובע דחא ןוויכל הטילב .עובצו 'חי           
      
"דיחי הננב" הרואת דומע תנקתהו הקפסא     08.04.0520
ןוילע הצקו לוגע ינוק ךתחב הדלפמ יביטרוקד      
ריצמ 'מ 1 דע קחרמבו 'מ 8 הבוגב דומעה לש      
הסכימ :ללוכ .תינכות יפל דחא דצל דומעה      
שורדש רומיגו רזיבא לכו םירזיבא אתל חתפו      
םח ץבאב לובטו ושארב סנפו דומעה תבצהל      

          2,000.00 .דחא סנפ רובע דחא ןוויכל הטילב .עובצו 'חי           
      
"הדיחי  הננב" הרואת דומע תנקתהו הקפסא     08.04.0530
ןוילע הצקו לוגע ינוק ךתחב הדלפמ יביטרוקד      
'מ 1 דע קחרמבו 'מ 01 הבוגב דומעה לש      
יפל םידדצ ינשל ךא דצ לכ לש דומעה ריצמ      
לכו םירזיבא אתל חתפו הסכימ :ללוכ .תינכות      
סנפו דומעה תבצהל שורדש רומיגו רזיבא      
ינשל הטילב .עובצו םח ץבאב לובטו ושארב      

          3,360.00 .םיסנפ ינש רובע םינוויכ 'חי           
      
"לופכ  הננב" הרואת דומע תנקתהו הקפסא     08.04.0540
ןוילע הצקו לוגע ינוק ךתחב הדלפמ יביטרוקד      
1 דע קחרמבו 'מ 01 הלופכ הבוגב דומעה לש      
יפל םידדצ ינשל ךא דצ לכ לש דומעה ריצמ 'מ      
לכו םירזיבא אתל חתפו הסכימ :ללוכ .תינכות      
סנפו דומעה תבצהל שורדש רומיגו רזיבא      
ינשל הטילב .עובצו םח ץבאב לובטו ושארב      

          4,350.00 .םיסנפ ינש רובע םינוויכ 'חי           
      
םילגד 2 -ל ןולוגמ הדלפמ םילגד קיזחמ     08.04.0550
םע, תינכות יפל ינוק הדלפמ  דומעל םאתומ      

            150.00 .העיבצו ןוליג תנגה 'חי           
      
      
      
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל          

032/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/10/2014

דף מס':     032 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

ידומעב  דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.04.0560
רשאו העונת יא ,םיפצש תוגורעב  רואמ      
המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םיסיסב      
יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה . תיננגה      
עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא תויחנה      
יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח יוסכה .דומעה      

            250.00 'פמוק         .דוסיה ינפ לעמ םהבוג ללוכ דוסיה  

הרואתל תועורזו םידומע 40.80 כ"הס            

      

ם י ר ז י ב א ו  ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80 ק ר פ  ת ת       

      
םע םילנפ חול םיללוכ חפ תוחולל םינבמה      
םיעובצו םירלודומ חפ יאתמ בכרומ תלד      
.הילת ילוענמ תוברל      
      

            402.50 ר"מ 1.0 דע לדוגב חפ יושע חולל הנבמ 'חי          08.05.0010
      
52.0 דע 11.0-מ לדוגב חפ יושע חולל הנבמ     08.05.0020

          1,035.00 ר"מ 'חי           
      
5.0 דע 62.0-מ לדוגב חפ יושע חולל הנבמ     08.05.0030

          1,265.00 ר"מ 'חי           
      

          2,530.00 ר"מ 1 דע 15.0-מ לדוגב חפ יושע חולל הנבמ 'חי          08.05.0040
      

          5,060.00 ר"מ 2 דע 10.1-מ לדוגב חפ יושע חוללל הנבמ 'חי          08.05.0050
      

          5,635.00 ר"מ 3 דע 10.2 -מ לדוגב חפ יושע חולל הנבמ 'חי          08.05.0060
      

          9,200.00 ר"מ 4 דע 10.3 -מ לדוגב חפ יושע חולל הנבמ 'חי          08.05.0070
      

          12,650.00 ר"מ 6 דע 10.4 -מ לדוגב חפ יושע חולל הנבמ 'חי          08.05.0080
      

          14,375.00 ר"מ 8 דע 10.6 -מ לדוגב חפ יושע חולל הנבמ 'חי          08.05.0090
      
21 דע 10.8 -מ לדוגב חפ יושע חולל הנבמ     08.05.0100

          16,675.00 ר"מ 'חי           
      
דע לדוגב 55PI םימ ןגומ חפ יושע חולל הנבמ     08.05.0110

            460.00 ר"מ 1.0 'חי           
      
לדוגב 55PI םימ ןגומ חפ יושע חולל הנבמ     08.05.0120

          1,092.50 ר"מ 52.0 דע 11.0-מ 'חי           
      
לדוגב 55PI םימ ןגומ חפ יושע חולל הנבמ     08.05.0130

          1,437.50 ר"מ 5.0 דע 62.0-מ 'חי           
      
לדוגב 55PI םימ ןגומ חפ יושע חולל הנבמ     08.05.0140

          2,875.00 ר"מ 1 דע 15.0-מ 'חי           

50.80 קרפ תתב הרבעהל          
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מהעברה                

      

לדוגב 55PI םימ ןגומ חפ יושע חולל הנבמ     08.05.0150
          5,382.00 ר"מ 2 דע 10.1-מ 'חי           

      
לדוגב 55PI םימ ןגומ חפ יושע חולל הנבמ     08.05.0160

          5,865.00 ר"מ 3 דע 10.2-מ 'חי           
      
לדוגב 55PI םימ ןגומ חפ יושע חולל הנבמ     08.05.0170

          10,925.00 ר"מ 4 דע 10.3-מ 'חי           
      
לדוגב 55PI םימ ןגומ חפ יושע חולל הנבמ     08.05.0180

          14,375.00 ר"מ 6 דע 10.4-מ 'חי           
      
לדוגב 55PI םימ ןגומ חפ יושע חולל הנבמ     08.05.0190

          15,525.00 ר"מ 8 דע 10.6-מ 'חי           
      
תכרעמ תטילקל םירודיס רובע ריחמ תפסות     08.05.0200
ןגומ חפ יושע חולל הנבמב שא יוביכו יוליג      
שא יוביכו יוליג תכרעמ .ר"מ 2 דע לדוגב םימ      

            920.00 דרפנב דדמת 'חי           
      
תכרעמ תטילקל םירודיס רובע ריחמ תפסות     08.05.0210
ןגומ חפ יושע חולל הנבמב שא יוביכו יוליג      
יוליג תכרעמ .ר"מ 4 דע 10.2-מ לדוגב םימ      

          1,495.00 דרפנב דדמת שא יוביכו 'חי           
      
תכרעמ תטילקל םירודיס רובע ריחמ תפסות     08.05.0220
תכרעמ .ר"מ 6 דע 10.4-מ לדוגב יוביכו יוליג      

          1,955.00 דרפנב דדמת שא יוביכו יוליג 'חי           
      
תוביתמ בכרומ 55PI םימ ןגומ חולל הנבמ     08.05.0230
םע ,ריבש יתלב וילאמ הבכ ,יטטניס רמוחמ      

            172.50 ר"מ 1.0 דע לדוגב ,ףוקש הסכמ 'חי           
      
תוביתמ בכרומ,55PI םימ ןגומ חולל הנבמ     08.05.0240
םע ,ריבש יתלב ,וילאמ הבכ יטטניס רמוחמ      

            575.00 ר"מ 52.0 דע 11.0 -מ לדוגב ,ףוקש הסכמ 'חי           
      
תוביתמ בכרומ,55PI םימ ןגומ חולל הנבמ     08.05.0250
םע ,ריבש יתלב וילאמ הבכ יטטניס רמוחמ      

            862.50 ר"מ 04.0 דע 62.0 -מ לדוגב ףוקש הסכמ 'חי           
      
תוביתמ בכרומ,55PI םימ ןגומ חולל הנבמ     08.05.0260
םע ,ריבש יתלב וילאמ הבכ יטתניס רמוחמ      

          1,150.00 ר"מ 6.0 דע 14.0-מ לדוגב הסכמ 'חי           
      
תוביתמ בכרומ,55PI םימ ןגומ חולל הנבמ     08.05.0270
םע ,ריבש יתלב וילאמ הבכ יטטניס רמוחמ      

          1,840.00 ר"מ 1 דע 16.0 -מ לדוגב ףוקש הסכמ 'חי           
      
      

50.80 קרפ תתב הרבעהל          
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דף מס':     034 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

תוביתמ בכרומ,55PI ימ ןגומ חולל הנבמ     08.05.0280
םע ,ריבש יתלב וילאמ הבכ יטטניס רמוחמ      

          3,450.00 ר"מ 2 דע 10.1 -מ לדוגב ףוקש הסכמ 'חי           
      
רמוחמ תוביתמ בכרומ ,םימ ןגומ חולל הנבמ     08.05.0290
ףוקש הסכמ םע ,ריבש יתלב ףוקש יטטניס      

          4,600.00 ר"מ 4 דע 10.3 -מ לדוגב 'חי           
      
)IC( טנוברקילופמ תונירושמ תויטסלפ תובית     08.05.0300

            177.10 'ממ 521 קמועבו 'ממ 571/052 תודימב 'חי           
      
)IC( טנוברקילופמ תונירושמ תויטסלפ תובית     08.05.0310

            210.40 'ממ 051 קמועבו 'ממ 571/052 תודימב 'חי           
      
)IC( טנוברקילופמ תונירושמ תויטסלפ תובית     08.05.0320

            235.70 'ממ 571 קמועבו 'ממ 571/052 תודימב 'חי           
      
)IC( טנוברקילופמ תונירושמ תויטסלפ תובית     08.05.0330

            294.40 'ממ 521 קמועבו 'ממ 052/053 תודימב 'חי           
      
)IC( טנוברקילופמ תונירושמ תויטסלפ תובית     08.05.0340

            309.30 'ממ 051 קמועבו 'ממ 052/053 תודימב 'חי           
      
)IC( טנוברקילופמ תונירושמ תויטסלפ תובית     08.05.0350

            509.40 'ממ 571 קמועבו 'ממ 052/053 תודימב 'חי           
      
)IC( טנוברקילופמ תונירושמ תויטסלפ תובית     08.05.0360

            662.40 'ממ 521 קמועבו 'ממ 005/053 תודימב 'חי           
      
)IC( טנוברקילופמ תונירושמ תויטסלפ תובית     08.05.0370

            750.90 'ממ 522 קמועבו 'ממ 005/053 תודימב 'חי           
      
)IC( טנוברקילופמ תונירושמ תויטסלפ תובית     08.05.0380

          1,398.40 'ממ 521 קמועבו 'ממ 057/053 תודימב 'חי           
      
)IC( טנוברקילופמ תונירושמ תויטסלפ תובית     08.05.0390

          1,544.40 'ממ 571 קמועבו 'ממ 057/053 תודימב 'חי           
      
)IC( טנוברקילופמ תונירושמ תויטסלפ תובית     08.05.0400

          1,840.00 'ממ 522 קמועבו 'ממ 057/053 תודימב 'חי           
      
רפמא 061X3 דע ילנימונ םרזל רוטרנג חול     08.05.0410

          2,070.00 טרופמכ 'חי           
      
דע 052X3-מ ילנימונ םרזל רוטרנג חול     08.05.0420

          2,875.00 טרופמכ רפמא 004X3 'חי           
      
ןיירושמ רטסאילופ זגראמ יונב חולל הנבמ     08.05.0430

          1,610.00 ר"מ 04.0 דע לדוגב תוחפל 955PI 'חי           
      

50.80 קרפ תתב הרבעהל          
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מהעברה                

      

ןיירושמ רטסאילופ זגראמ יונב חולל הנבמ     08.05.0440
          4,025.00 ר"מ 07.0 דע 14.0 -מ לדוגב תוחפל 955PI 'חי           

      
ןיירושמ רטסאילופ זגראמ יונב חולל הנבמ     08.05.0450

          5,290.00 ר"מ 1 דע 17.0 -מ לדוגב תוחפל 955PI 'חי           
      
ןיירושמ רטסאילופ זגראמ יונב חולל הנבמ     08.05.0460

          10,350.00 ר"מ 2 דע 1.1 -מ לדוגב תוחפל 955PI 'חי           
      
דע לדוגב קזב ןקת ןיירושמ רטסאילופ ןורא     08.05.0470
ץע תטלפ,חירב בר לוענמ תוברל,ר"מ 5.0      

          1,495.00 הקבדמו 'חי           
      
5.0-מ לדוגב קזב ןקת ןיירושמ רטסאילופ ןורא     08.05.0480
ץע תטלפ,חירב בר לוענמ תוברל,ר"מ 1 דע      

          1,955.00 הקבדמו 'חי           
      
1-מ לדוגב קזב ןקת ןיירושמ רטסאילופ ןורא     08.05.0490
ץע תטלפ,חירב בר לוענמ תוברל,ר"מ 2 דע      

          3,680.00 הקבדמו 'חי           
      
תודימב ,ץע יושע תרושקת וא ראוד ןורא     08.05.0500
יבועב ןבל ץעמ בג מ"ס 52X06X06 תוימינפ      
עבצ ,לוענמו םייפנכ תותלד 2 ללוכ ,מ"מ 52      

            805.00 ןמשו דוסי 'חי           
      
ךרואבו מ"ס 2 דע בחורב םייק רזיבאל טלש     08.05.0510

             17.20 מ"ס 6 דע 'חי           
      
2 לכ רובע םייק רזיבאל טלשל ריחמ תפסות     08.05.0520

             11.50 םיפסונ ךרוא מ"ס 6-לו בחור מ"ס 'חי           
      
1 ,רפמא 52 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 1 ז"אמ     08.05.0530

             51.70 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 'חי           
      
05 דע 23-מ ילנימלונ םרזל םיבטוק 1 ז"אמ     08.05.0540
01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 1 ,רפמא      

             80.50 רפמאוליק 'חי           
      
1 ,רפמא 52 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 2 ז"אמ     08.05.0550

            103.50 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 'חי           
      
05 דע 23 -מ ילנימונ םרזל םיבטוק 2 ז"אמ     08.05.0560
01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 1 רפמא      

            138.00 רפמאוליק 'חי           
      
2 רפמא 52 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 2 ז"אמ     08.05.0570

            115.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 'חי           
      
      

50.80 קרפ תתב הרבעהל          
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

05 דע 23 -מ ילנימונ םרזל םיבטוק 2 ז"אמ     08.05.0580
01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 2 רפמא      

            161.00 רפמאוליק 'חי           
      
2,רפמא 36 ילנימונ םרזל םיבטוק 2 ז"אמ     08.05.0590

            172.50 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 'חי           
      
2,רפמא 001 ילנימונ םרזל םיבטוק 2 ז"אמ     08.05.0600
רשוכ,שרדייכ הנגה תדיחי םינגומ םיבטוק      

            230.00 רפמאוליק 01 קותינ 'חי           
      
3 רפמא 52 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 3 ז"אמ     08.05.0610

            155.20 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 'חי           
      
3 רפמא 52 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 3 ז"אמ     08.05.0620

            172.50 רפמאוליק 51 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 'חי           
      
05 דע 23-מ ילנימונ םרזל םיבטוק 3 ז"אמ     08.05.0630
01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 3 רפמא      

            253.00 רפמאוליק 'חי           
      
3 ,רפמא 36 ילנימונ םרזל םיבטוק 3 ז"אמ     08.05.0640

            368.00 .רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,םינגומ םיבטוק 'חי           
      
3 ,רפמא 001 ילנימונ םרזל םיבטוק 3 ז"אמ     08.05.0650

            287.50 .רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,םינגומ םיבטוק 'חי           
      
רובע רפמא 52 דע יבטוק דח ז"אמל תפסות     08.05.0660

             17.20 AK03 לש רצק םרז קותינ רשוכ 'חי           
      
05 דע רפמא 23-מ יבטוק דח ז"אמל תפסות     08.05.0670

             40.20 AK03 לש רצק םרז קותינ רשוכ רובע רפמא 'חי           
      
רובע רפמא 52 דע יבטוק וד ז"אמל תפסות     08.05.0680

             28.70 AK03 לש רצק םרז קותינ רשוכ 'חי           
      
רפמא 05 דע 23-מ יבטוק וד ז"אמל תפסות     08.05.0690

             51.70 AK03 לש רצק םרז קותינ רשוכ רובע 'חי           
      
רפמא 001 דע 36-מ יבטוק וד ז"אמל תפסות     08.05.0700

             69.00 AK03 לש רצק םרז קותינ רשוכ רובע 'חי           
      
רובע רפמא 52 דע יבטוק תלת ז"אמל תפסות     08.05.0710

             40.20 AK03 לש רצק םרז קותינ רשוכ 'חי           
      
רפמא 05 דע 23-מ יבטוק תלת ז"אמל תפסות     08.05.0720

             57.50 AK03 לש רצק םרז קותינ רשוכ רובע 'חי           
      
001 דע 36-מ יבטוק תלת ז"אמל תפסות     08.05.0730

             92.00 AK03 לש רצק םרז קותינ רשוכ רובע רפמא 'חי           

50.80 קרפ תתב הרבעהל          
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מהעברה                

      

הנגה םע רפמא 52X3 ילנימונ םרז ם"יתמאמ     08.05.0740
לדוגל םאתהב קותינ רשוכו השירד יפל תימרת      
לבגומ יתלב קותינ רשוכ(תימרתה הנגהה      
01   קותינ רשוכו רפמא 4 דע תימרת הנגהב      
,)רפמא 4 לעמ תימרת הנגהב רפמאוליק      
תנווכתמ תיטנגמו תימרת הנגהב םידייוצמ      
M52P םגד וא,רלימ רנקולק לש MZKP םגד      
דנא רכרפש לש 3ATK םגד וא ,ןר'ג ןילרמ לש      

            402.50 ע"ש וא,ו ש 'חי           
      
רפמא 52X3 ת"מאמל וא ז"אמל תפסות     08.05.0750
לכמ רזע עגמ רובע )ע"ש וא MZKP תמגודכ(      

             57.50 אוהש גוס 'חי           
      
רפמא 52X3 ת"מאמל וא ז"אמל תפסות     08.05.0760
הקספה לילס רובע )ע"ש וא MZKP תמגודכ(      

            103.50 והשלכ גוסמ 'חי           
      
הנגה םע רפמא 001X3 ילנימונ םרז ם"יתמאמ     08.05.0770
52 קותינ רשוכ השירד יפל תימרת      
תיטנגמו תימרת הנגהב םידייוצמ,רפמאוליק      

          2,070.00 תנווכתמ 'חי           
      
הנגה םע רפמא 001X3 ילנימונ םרז ם"יתמאמ     08.05.0780
051 וא 07 קותינ רשוכ,השירד יפל תימרת      
תיטנגמו תימרת הנגהב םידייוצמ ,רפמאוליק      

          2,530.00 רצק םרז תלבגהו תנווכתמ 'חי           
      
תונגה אלל רפמא 3*001 ילנימונ םרז ת"מאמ     08.05.0790

          1,150.00 )קפסה קתנמ( 'חי           
      
הנגה םע רפמא 061X3 ילנימונ םרז ם"יתמאמ     08.05.0800
,רפמאוליק 52 קותינ רשוכ ,השירד יפל תימרת      

          2,990.00 תנווכתמ תיטנגמו תימרת הנגהב םידייוצמ 'חי           
      
הנגה םע רפמא 061X3 ילנימונ םרז ם"יתמאמ     08.05.0810
051 וא 07 קותינ רשוכ השירד יפל תימרת      
תיטנגמו תימרת הנגהב םידייוצמ ,רפמאוליק      

          2,300.00 רצק םרז תלבגהו תנווכתמ 'חי           
      
אלל רפמא 061X3 ילנימונ םרז ם"יתמאמ     08.05.0820

          1,380.00 )קפסה יקתנמ( תונגה 'חי           
      
הנגה םע רפמא 052X3 ילנימונ םרז ם"יתמאמ     08.05.0830
,רפמאוליק 53 קותינ רשוכ ,השירד יפל תימרת      

          3,680.00 תנווכתמ תיטנגמו תימרת הנגהב םידייוצמ 'חי           
      
      
      
      

50.80 קרפ תתב הרבעהל          

038/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     038 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

הנגה םע רפמא 052X3 ילנימונ םרז ם"יתמאמ     08.05.0840
051 וא 07 קותינ רשוכ ,השירד יפל תימרת      
תטנגמו תימרת הנגהב םידייוצמ ,רפמאוליק      

          3,450.00 רצק םרז תלבגהו תנווכתמ 'חי           
      
אלל רפמא 052X3 ילנימונ םרז ם"יתמאמ     08.05.0850

          2,070.00 )קפסה יקתנמ( תונגה 'חי           
      
רובע והשלכ גוסמ ת"מאמל ריחמ תפסות     08.05.0860

            575.00 תוינורטקלא תונגה 'חי           
      
ם"יתמאמב ןגומ אל יעיבר בטוק לש תפסות     08.05.0870

            345.00 רפמא 061X3 דע ילנימונ םרז 'חי           
      
ם"יתמאמב ןגומ אל יעיבר בטוק לש תפסות     08.05.0880

            575.00 רפמא 052X3 ילנימונ םרז 'חי           
      
גוסמ הקספה לילס לש ם"יתמאמב תפסות     08.05.0890

            264.50 והשלכ 'חי           
      
גוסמ דוקיפל רזע עגמ לש ם"יתמאמב תפסות     08.05.0900

            138.00 )'דכו ,םידקמ ,רגוס ,חתופ(והשלכ 'חי           
      
ם"יתמאמל דמצמ םע הלעפה תידי לש תפסות     08.05.0910
4-ו 3( רפמא 0521 דע 001-מ ילנימונ םרז      
לש הליענל תורשפאו המיטא ללוכ )םיבטוק      

            517.50 קספומ בצמב קספמ 'חי           
      
2-מ םייונבה םיפילחמ םרז יקספמל ינכמ בלוש     08.05.0920
רפמא 0521 דע 001-מ ילנימונ םרז ם"יתמאמ      
)ןרציה תוארוה יפ לע בולישה( )םיבטוק 4-ו 3(      
ם"יתמאמה ינשלש תינמז וב הלעפה תעינמל      
בצמ תוברל ,םינוש הניז תורוקמל םירבוחמה      
הנקתהה,דחי םג ם"יתמאמה ינש לש קספומ      

            862.50 דבלב םיקספמה תיזחב 'חי           
      
הפלחה תכרעמ דוקיפל ינורטקלא רקב     08.05.0930
לש םיענוממ םרז יקספמל תיטמוטוא      
וא " T-1-1-725 רדמא" תמגודכ רוטרנג-ח"ח      

          5,750.00 ע"ש 'חי           
      

          1,150.00 A004X3 דע קפסה קתנמ רובע הלעפה עונמ 'חי          08.05.0940
      
רפמא 52 דע םרזל םיבטוק 1 םרז יקספמ     08.05.0950

             63.20 הליסמ לע הנקתהל טלוו 032 חתמ 'חי           
      
רפמא 52 דע םרזל םיבטוק 2 םרז יקספמ     08.05.0960

             63.20 הליסמ לע הנקתהל טלוו 032 חתמ 'חי           
      
      

50.80 קרפ תתב הרבעהל          

039/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     039 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

רפמא 52 דע םרזל םיבטוק 3 םרז יקספמ     08.05.0970
             86.20 הליסמ לע הנקתהל טלוו 004 חתמ 'חי           

      
36 דע 23-מ םרזל םיבטוק 3 םרז יקספמ     08.05.0980

            276.00 הליסמ לע הנקתהל טלוו 004 חתמ רפמא 'חי           
      
61 םיבצמ 3 םייבטוק דח םיררוב םיקספמ     08.05.0990

             80.50 רפמא 'חי           
      
61 םיבצמ 3 םייבטוק-וד םיררוב םיקספמ     08.05.1000

            115.00 רפמא 'חי           
      
01 םיבטוק 1 "לגוט" סופיטמ דוקיפ קספמ     08.05.1010

             51.70 רפמא 'חי           
      
1 "לגוט" סופיטמ םיפילחמ דוקיפ יקספמ     08.05.1020

             51.70 רפמא 01 םיבטוק 'חי           
      
52 דע םרזל םיבטוק 1 םיפילחמ םרז יקיספמ     08.05.1030

             86.20 םיבצמ 3 ,טלוו 032 חתמ רפמא 'חי           
      
23-מ םרזל םיבטוק 1 םיפילחמ םרז יקיספמ     08.05.1040

            115.00 םיבצמ 3 ,טלוו 032 חתמ רפמא 36 דע 'חי           
      
52 דע םרזל םיבטוק 2 םיפילחמ םרז יקיספמ     08.05.1050

            115.00 םיבצמ 3 ,טלוו 032 חתמ רפמא 'חי           
      
23-מ םרזל םיבטוק 2 םיפילחמ םרז יקיספמ     08.05.1060

            172.50 םיבצמ 3 טלוו 032 חתמ רפמא 36 דע 'חי           
      
52 דע םרזל םיבטוק 3 םיפילחמ םרז יקיספמ     08.05.1070

            253.00 םיבצמ 3,טלוו 004 ,רפמא 'חי           
      
23-מ םרזל םיבטוק 3 םיפילחמ םרז יקיספמ     08.05.1080

            368.00 םיבצמ 3 ,טלוו 004 חתמ רפמא 36 דע 'חי           
      
001 םרזל םיבטוק 3 םיפילחמ םרז יקיספמ     08.05.1090

            471.50 םיבצמ 3,טלוו 004,רפמא 'חי           
      
061 םרזל םיבטוק 3 םיפילחמ םרז יקיספמ     08.05.1100

            575.00 םיבצמ 3 טלוו 004 ,רפמא 'חי           
      
52 דע םרזל םיבטוק 4 םיפילחמ םרז יקיספמ     08.05.1110

            138.00 םיבצמ 3,טלוו 004 ,רפמא 'חי           
      
23-מ םרזל םיבטוק 4 םיפילחמ םרז יקיספמ     08.05.1120

            356.50 םיבצמ 3,טלוו 004 חתמ,רפמא 36 דע 'חי           
      
001 םרזל םיבטוק 4 םיפילחמ םרז יקיספמ     08.05.1130

            575.00 םיבצמ 3,טלוו 004 חתמ ,רפמא 'חי           

50.80 קרפ תתב הרבעהל          

040/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     040 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

061 םרזל םיבטוק 4 םיפילחמ םרז יקיספמ     08.05.1140
            690.00 םיבצמ 3,טלוו 004 חתמ,רפמא 'חי           

      
םרזל םיבטוק 1 "טקפ" סופיטמ םרז יקספמ     08.05.1150

             69.00 חולב הנקתהל ,רפמא 52 דע 'חי           
      
םרזל םיבטוק 2 "טקפ" סופיטמ םרז יקספמ     08.05.1160

            103.50 חולב הנקתהל ,רפמא 52 דע 'חי           
      
םרזל םיבטוק 3 "טקפ" סופיטמ םרז יקספמ     08.05.1170

            103.50 חולב הנקתהל ,רפמא 52 דע 'חי           
      
23-מ םיבטוק 3 "טקפ" סופיטמ םרז יקספמ     08.05.1180

            161.00 חולב הנקתהל ,רפמא 36 דע 'חי           
      
061 דע םרזל םיבטוק 3 סמועב םיקתנמ     08.05.1190

            862.50 טלוו 004 חתמ ,רפמא 'חי           
      
,רפמא 052 םרזל םיבטוק 3 סמועב םיקתנמ     08.05.1200

          1,086.70 טלוו 004 חתמ 'חי           
      
CAV דע לילס ילעב םייבטוק תלת םינעגמ     08.05.1210
םרז 3 'סמ "CA" הדובע רטשמ טלוו 032      
,תוחפל תולועפ ןוילימל רפמא 52 דע לש ףוצר      

            241.50 םינוש םיגוסמ דוקיפל םרז יעגמ 2 ילעב 'חי           
      
CAV דע לילס ילעב םייבטוק תלת םינעגמ     08.05.1220
םרז 3 'סמ "CA" הדובע רטשמ טלוו 032      
,תוחפל תולועפ ןוילימל רפמא 04 דע לש ףוצר      

            322.00 םינוש םיגוסמ דוקיפל םרז יעגמ 2 ילעב 'חי           
      
CAV דע לילס ילעב םייבטוק תלת םינעגמ     08.05.1230
םרז 3 'סמ "CA" הדובע רטשמ טלוו 032      
,תוחפל תולועפ ןוילימל רפמא 36 דע לש ףוצר      

            540.50 םינוש םיגוסמ דוקיפל םרז יעגמ 2 ילעב 'חי           
      
CAV דע לילס ילעב םייבטוק תלת םינעגמ     08.05.1240
םרז 3 'סמ "CA" הדובע רטשמ טלוו 032      
תולועפ ןוילימל רפמא 001 דע לש ףוצר      
םיגוסמ דוקיפל םרז יעגמ ינש ילעב ,תוחפל      

            690.00 םינוש 'חי           
      
גוסמ םייבטק תלת םינעגמל ריחמ תפסות     08.05.1250
רפמא 001 דע ףוצר הדובע םרזל והשלכ      

            115.00 .)השירד יפל(,והשלכ CD חתמב לילסל 'חי           
      
םרזל םייבטק תלת םינעגמל ריחמ תפסות     08.05.1260
גותימל גוס רובע ,רפמא 001 דע ףוצר הדובע      

            115.00 ילוביק סמוע 'חי           
      

50.80 קרפ תתב הרבעהל          

041/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     041 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

CAV דע לילס ילעב םייבטוק תלת םינעגמ     08.05.1270
םרזל 3 'סמ "CA" הדובע רטשמ טלוו 032      
ןוילימל ללוכ רפמא 052 דע 061 לש ףוצר      
דוקיפל םרז יעגמ  2 ילעב תוחפל תולועפ      

          2,760.00 םינוש םיגוסמ 'חי           
      
גוסמ םייבטק תלת םינעגמל ריחמ תפסות     08.05.1280
036 דע 061-מ ףוצר הדובע םרזל והשלכ      

            345.00 .)השירד יפל( והשלכ CD חתמב לילסל רפמא 'חי           
      
ףוצר םרזל םינעגמב יעיבר בטוק לש תפסות     08.05.1290

            172.50 רפמא 36 דע 'חי           
      
ףוצר םרזל םינעגמב יעיבר בטוק לש תפסות     08.05.1300

            460.00 רפמא 052 דע 001-מ 'חי           
      
וב הלעפה תעינמל םינעגמ גוזל ינכמ רוגיח     08.05.1310

            230.00 םינעגמה ינש לש תינמז 'חי           
      
2 םע רפמא 01 דע 0-מ םרז תרתיל םירסממ     08.05.1320

            207.00 םינוש םיגוסמ דוקיפל רזע יעגמ 'חי           
      
2 םע רפמא 52 דע 61 םרז תרתיל םירסממ     08.05.1330

            287.50 םינוש םיגוסמ דוקיפל רזע יעגמ 'חי           
      
2 םע רפמא 08 דע 23 םרז תרתיל םירסממ     08.05.1340

            460.00 םינוש םיגוסמ דוקיפל רזע יעגמ 'חי           
      
טלוו 032 חתמ ףדוע וא רסוחל םירסממ     08.05.1350
לש רועישב חתמ תיילע וא תליפנב םיביגמה      

            563.50 םינוש םיגוסמ דוקיפל םיעגמ 2 תוברל ,51% 'חי           
      
תוזאפה תכיפהו רסוח ינפמ הנגהל רסממ     08.05.1360
עבצב ןואינ תרונו דוקיפל רזע יעגמ תוברל      

            345.00 קורי 'חי           
      
םע CAV 032 דע חתמל לילס ילעב םירסממ     08.05.1370
דע חתמב רפמא 5 םינוש םיגוס םיעגמ 4      

            126.50 טלוו CAV 032 'חי           
      
םע תיפוס וא תיתלחתה הייהשה ירסממ     08.05.1380
םיעגמ 2 םע השירד יפל הייהשה ןמז תוסיוו      

            276.00 CAV032 דע חתמל רפמא 5 םינוש םיגוסמ 'חי           
      
םע זוחא 05 דע 01 סיזרטסיה םע םרז ירסממ     08.05.1390
יעגמ תוברל,תוינש 01 לש דוקיפב הייהשה      

            575.00 דוקיפל רזע 'חי           
      
      
      

50.80 קרפ תתב הרבעהל          

042/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
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15/10/2014

דף מס':     042 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

ךרעל תחתמ םרז תדיריב עירתמה םרז רסממ     08.05.1400
הייהשה םע,)ןונוויכ תורשפא םע( שרדנ      
רזע יעגמ 2 תוברל,תוינש 01 לש תנווכתמ      

            724.50 םינוש םיגוסמ דוקיפל 'חי           
      
והשלכ גוסמ דוקיפ רסממל ריחמ תפסות     08.05.1410

            115.00 .)השירד יפל( והשלכ CD חתמב לעופה לילסל 'חי           
      
שגר םע תיטסלפ אספוקב ינכמ טטסומרט     08.05.1420
הרוטרפמט ןוויכל תסוו, ילרגטניא הרוטרפמט      
םיע,סויזלצ תולעמ 02-53 םוחתב היוצר      
סויזלצ תולעמ 5.1 לש עובק הדובע חוורמ      

            126.50 תוחפל 'חי           
      
תוברל,תיטסלפ אספוקב ינורטקלא טטסומרט     08.05.1430
לש קחרמל הקחרהל ןתינה הרוטרפמט שגר      
םידיג דמצ תועצמאב םירטמ 001 דע      
םוחתב היוצר הרוטרפמט ןוויכל תסוו,םיירוקמ      
הדובע חוורמ ןוויכל תסוו,סויזלצ תולעמ02-04      
יוויח תירונ תוברל,סויזלצ תולעמ 0-8 םוחתב      

            264.50 הדובע בצמ 'חי           
      
תוברל ש/ק"מ 07 דע למשח חולל ררוואמ     08.05.1440
תודימב( ריוא ןנסמו חולב רורוא יסירת      

            690.00 )תוחפל מ"ס 31X31 'חי           
      

            287.50 W51 חולל םומיח ףוג 'חי          08.05.1450
      

            402.50 W05 דע חולל םומיח ףוג 'חי          08.05.1460
      

            575.00 טאו W001 דע חולל םומיח ףוג 'חי          08.05.1470
      

             92.00 רפמא 61X1 דעצ רסממ 'חי          08.05.1480
      

            149.50 רפמא 61X3 דע 61X2 דעצ רסממ 'חי          08.05.1490
      

            230.00 רפמא 61X4 דע דעצ רסממ 'חי          08.05.1500
      

            103.50 רפמא 52X1 דעצ רסממ 'חי          08.05.1510
      

            230.00 רפמא 52X3 דע 52X2 דעצ רסממ 'חי          08.05.1520
      

            149.50 רפמא 04X1 דעצ רסממ 'חי          08.05.1530
      

             69.00 רפמא 04X1 דעצ רסממל ףסונ עגמ 'חי          08.05.1540
      
,רפמא 61 נ"זל םיבטק A 2 םגד תחפ רסממ     08.05.1550

            345.00 רפמאילימ 01 תושיגר 'חי           
      
      

50.80 קרפ תתב הרבעהל          
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15/10/2014

דף מס':     043 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

תושיגר ,רפמא 04 נ"זל םיבטק 2 תחפ ירסממ     08.05.1560
            345.00 )שרדייכ( רפמאילימ 003 וא 001 וא 03 'חי           

      
תושיגר ,רפמא 52 נ"זל םיבטוק 4 תחפ ירסממ     08.05.1570

            437.00 )שרדייכ( רפמאילימ 003 וא 001 וא 03 'חי           
      
תושיגר רפמא 04 נ"זל םיבטוק 4 תחפ רסממ     08.05.1580

            471.50 )שרדייכ( רפמאילימ 003 וא 001 וא 03 'חי           
      
תושיגר רפמא 36 נ"זל םיבטוק 4 תחפ רסממ     08.05.1590

            655.50 )שרדייכ( רפמאילימ 003 וא 001 וא 03 'חי           
      
תושיגר רפמא 001 נ"זל םיבטוק 4 תחפ רסממ     08.05.1600

            552.00 )שרדייכ( רפמאילימ 003 וא 001 וא 03 'חי           
      
העובק תושיגר םע תחפ רסממל ריחמ תפסות     08.05.1610

             57.50 תחא הינש לש הבוגת תייהשה רובע 'חי           
      
AM03 ןיב ןווכתמ הגילז םרזל ההשומ רסממ     08.05.1620

          1,725.00 תוינש 4 דע תנווכותמ הייהשה םעו A52 -ל 'חי           
      

            575.00 מ"מ 05 דע רטוקב דיאורוט םרז הנשמ 'חי          08.05.1630
      

          1,150.00 מ"מ 002 דע רטוקב דיאורוט םרז הנשמ 'חי          08.05.1640
      
םע )השירד יפל( ינכמ וא ילטיגיד דוקיפ ןועש     08.05.1650

            287.50 השירד יפל ןמזו תינכמ הברזר ,תוינכת 'חי           
      
69X69 תודימב תיראיניל הלקס םע רדת דמ     08.05.1660

            276.00 )שרדייכ( מ"מ 641X641 וא מ"מ 'חי           
      
תיראיניל הלקס םע יטנגמורטקלא םרז דמ     08.05.1670
מ"מ 641X641 וא מ"מ 69X69 תודימב      

            276.00 זוחא 5.1 קויד רפמא 0001 דע )שרדייכ( 'חי           
      
תודימב תיראניל הלקס םע ימרת םרז דמ     08.05.1680
    69X69 641 וא מ"מX641 דע )שרדייכ( מ"מ  
איש גוחמ םע זוחא 5.1 קויד רפמא 0001      

            310.50 ררגנ שוקיב 'חי           
      
69X69 תודימב תיראניל הלקס םע םרז דמ     08.05.1690
0001 דע )שרדייכ( מ"מ 641X641 וא מ"מ      
,הדידמ תוטיש 2 םע זוחא 5.1 קויד רפמא      
גוחמ םע תידיימ האירקל תיטנגמורטקלא תחא      
2 םע שוקיב אישל תימרת היינשהו ,דחא      
הלקס םע הטיש לכ ,)רוחשו םודא( םיגוחמ      

            425.50 הלשמ 'חי           
      
69X69 תודימב תיראניל הלקס םע חתמ דמ     08.05.1700

            172.50 טלוו 005 דע )שרדייכ( מ"מ 641X641 וא מ"מ 'חי           

50.80 קרפ תתב הרבעהל          

044/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/10/2014

דף מס':     044 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

            126.50 םיבצמ 7 םע רטמטלוו רובע תוזאפ יררוב 'חי          08.05.1710
      

            115.00 רפמא 5/0001 דע םרז הנשמ 'חי          08.05.1720
      
3 םע בשחמ תרושקת ללוכ ילטגיד דדומ בר     08.05.1730
תמגודכ תוינמז וב תוילטיגיד תוגוצת      

          2,645.00 ע"ש וא "CETAS" לש E071MP 'חי           
      
תמגודכ קפסה לפוכ רקב ללוכ ילטגיד דדומ בר     08.05.1740

          3,795.00 ע"ש וא "CETAS" לש C291FP8 'חי           
      
בשחמ תרושקת ללוכ ילטגיד דדומ בר     08.05.1750
דוקיפ תושירד 4 תנכתל תורשפא םע םירסממו      

          5,750.00 ע"ש וא "CETAS" לש 092MP תמגודכ 'חי           
      
הסכמ תוברל ,חולב תועוקש ןואינ ןומיס תורונ     08.05.1760

             46.00 מ"מ 22 רטוקב תגרבתמ תינועבצ השדעמ 'חי           
      
,חולב תועוקש דגנ םע ןוביל ןומיס תורונ     08.05.1770
תגרבתמ תינועבצ השדעמ הסכמ תוברל      

             57.50 מ"מ 22 רטוקב 'חי           
      
ינועבצ יתמוק דח "קתנ" וא "לעפה" ןצחל     08.05.1780

             46.00 מ"מ 22 רטוקב 'חי           
      
יתמוק תלת וא וד "קתנ" וא "לעפה" ןצחל     08.05.1790

             69.00 מ"מ 22 רטוקב ינועבצ 'חי           
      

             69.00 לעננ אל גוסמ הירטפ שאר ןצחל 'חי          08.05.1800
      
004,ץרה 05,תוזאפ 3,ר"אוק 5 דע  םילבק     08.05.1810
ינפמ הנגה ןונגנמו הקירפ ידגנ תוברל,טלוו      

            287.50 תימצע תוצצופתה 'חי           
      
ץרה 05,תוזאפ 3,ר"אוק 01 דע 5.7-מ םילבק     08.05.1820
הנגה ןונגנמו הקירפ ידגנ תוברל טלוו 004      

            517.50 תימצע תוצצופתה ינפמ 'חי           
      
ץרה 05 תוזאפ 3 ר"אוק 51 דע 21-מ םילבק     08.05.1830
הנגה ןונגנמו הקירפ ידגנ תוברל טלוו 004      

            690.00 תימצע תוצצופתה ינפמ 'חי           
      
טלוו 004 תוזאפ 3 ר"אוק 52 דע 02 -מ םילבק     08.05.1840
ינפמ הנגה ןונגנמו הקירפ ידגנ תוברל ץרה 05      

          1,058.00 תימצע תוצצופתה 'חי           
      
טלוו 004 תוזאפ 3 ר"אוק 05 דע 03 -מ לבק     08.05.1850
ינפמ הנגה ןונגנמו הקירפ ידגנ תוברל ץרה 05      

          1,380.00 תימצע תוצצופתה 'חי           
      

50.80 קרפ תתב הרבעהל          

045/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
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דף מס':     045 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

          2,300.00 טרופמכ תוגרד 4 לעב קפסה םדקמ רקב 'חי          08.05.1860
      
דח רפמאטלוו 005 דע םילדבמ םישבי םיאנש     08.05.1870

            345.00 ץרה 05 טלוו 42 לע 052 םייזאפ 'חי           
      
0001 דעו 005 לעמ םילדבמ םישבי םיאנש     08.05.1880
טלוו 42 לע טלוו 032 םייזאפ דח רפמאטלוו      

            575.00 ץרה 05 'חי           
      
0052 דעו 0001 לעמ םילדבמ םישבי םיאנש     08.05.1890
טלוו 42 לע טלוו 032 םייזאפ-דח רפמאטלוו      

            805.00 ץרה 05 'חי           
      
םייזאפ-דח רפמא טלוו 005 דע םישבי םיאנש     08.05.1900

            310.50 ץרה 05 טלוו 011 לע טלוו 032 'חי           
      
רפמאטלוו 0001 דעו 005 לעמ םישבי םיאנש     08.05.1910

            632.50 ץרה 05 טלוו 011 לע טלוו 032 םייזאפ-דח 'חי           
      
52 דע תיפרוע הנגהב ךרוצ אלל חתמ ינגמ     08.05.1920
םגד הליסמ לע חולב הנקתהל רפאמוליק      
    082AV לש NHED, 51 םגד ואV לש  

            517.50 ע"ש וא סנמיס לש 7DS5 םגדו,ןמרטב 'חי           
      
לע הנקתהל םיז"אמ יומיד חתמ ינגמ     08.05.1930

            287.50 רפמאוליק 51 קרב םרזל ,דיסקוא קניצ,הליסמ 'חי           
      
הליסמ לע הנקתהל םיבטוק 4 ילעב חתמ ינגמ     08.05.1940
םע ע"ש וא NHED לש HGV 4/082 תמגודכ      

          1,955.00 הארתהל רזע עגמ 'חי           
      
רפמא 05 דע חכ רזיבא תנקתהל ריחמ תפסות     08.05.1950

             80.50 םייק למשח חולב 'חי           
      
דע 36 -מ חכ רזיבא תנקתהל ריחמ תפסות     08.05.1960

            299.00 םייק למשח חולב רפמא 001 'חי           
      
דע 061 -מ חכ רזיבא תנקתהל ריחמ תפסות     08.05.1970

            299.00 םייק למשח חולב רפמא 052 'חי           
      
חולב דוקיפ רזיבא תנקתהל ריחמ תפסות     08.05.1980

             57.50 םייק למשח 'חי           
      
061 דע לש םרז תמצועל תשוחנמ הריבצ יספ     08.05.1990
םיכורכה םירזיבאו תודובע לכ תוברל ,רפמא      

             51.70 םייק למשח חולב ותנקתהב רטמ           
      
      
      
      

50.80 קרפ תתב הרבעהל          
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

061 לעמ םרז תמצועל תשוחנמ הריבצ יספ     08.05.2000
םירזיבאו תודובעה לכ תוברל ,רפמא 052 דע      

             86.20 םייק למשח חולב ותנקתהב םיכורכה רטמ           
      
םינקתומ ילארשי םגד רפמא 61X3 עקת יתב     08.05.2010

             51.70 יטרדנטס ספ לע חולב 'חי           
      
רמוחמ םייושע,55PI םימ ינגומ עקת יתב     08.05.2020
גוס ,ילארשי םגד רפמא 61X3,חישק יטסלפ      
ןפוד וא לנפל הנקתה( חולב םיעוקש הנקתהה      

             51.70 )םיגרב 4 תרזעב חולה 'חי           
      
רמוחמ םייושע 44PI םימ ינגומ עקת יתב     08.05.2030
EEC,61X5 71 ןקת יפל חישק יטסלפ      

             74.70 חולב םיעוקש הנקתה גוס,רפמא 'חי           
      
רמוחמ םייושע 76PI םימ ינגומ עקת יתב     08.05.2040
EEC,61X5 71 ןקת יפל חישק יטסלפ      

             86.20 חולב םיעוקש הנקתה גוס,רפמא 'חי           
      
רמוחמ םייושע 44PI םימ ינגומ עקת יתב     08.05.2050
EEC,23X5 71 ןקת יפל חישק יטסלפ      

             86.20 חולב םיעוקש הנקתה גוס,רפמא 'חי           
      
רמוחמ םייושע 76PI םימ ינגומ עקת יתב     08.05.2060
EEC,23X5 71 ןקת יפל חישק יטסלפ      

            115.00 חולב םיעוקש הנקתה גוס,רפמא 'חי           
      
רמוחמ םייושע 44PI םימ ינגומ עקת יתב     08.05.2070
EEC,36X5 71 ןקת יפל חישק יטסלפ      

            241.50 חולב םיעוקש הנקתה גוס,רפמא 'חי           
      
רמוחמ םייושע 55PI םימ ינגומ עקת יתב     08.05.2080
EEC,36X5 71 ןקת יפל חישק יטסלפ      
תוברל,חולב םיעוקש הנקתה גוס,רפמא      

            253.00 םיאתמ דיינ עקת תיב וא עקת תקפסא 'חי           
      
תכתורמ השינ תריצי רובע חולל ריחמ תפסות     08.05.2090
חולה ראשכ העובצו תנוולוגמ חולה ןפודב      
הנקתה תוברל,חולה תומיטאב העיגפ אלל,      
םימ ןגומ םורח ןצחל לש השינה ךותב      
םע תלדו, חולה ןפוד םע רשי וקב והשלכגוסמ      

            460.00 'פמוק         הטמל הלעמלמ הקירטב תרגסינה םיריצ  
      
יטסלפ רמוחמ היושע םימל המוטא הספוק     08.05.2100
והשלכ גוסמ םורח ןצחל םע וילאמ הבכ חישק      
הדיצמ חולה תלד ג"ע הנקתהל ,הכותב ןקתומ      
םע חתפ עצובי תלדה תיזח ג"ע .ימינפה      

            230.00 'פמוק         ןצחלל השיגל תיציפק "הפלק"  
      

50.80 קרפ תתב הרבעהל          
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דף מס':     047 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

םגד RADNAMUL תרצות ירטקלא-וטופ את     08.05.2110
    32HRTCFL הרואת ףוג י"ע העיגפ ינפב ןגומ  
רזעה ירמוחו דוקיפ ילבכ ללוכ 19011 ג.י.ד      

            768.20 'פמוק         .היזכרמב אתה תנקתהל םישורדה  
      
LP 81X2 ,טנצסרולפ תרונ םע םימ ןגומ .ת.ג     08.05.2120

            192.00 .למשח חולב ןקתומ 'חי           
      
םגד הברזר םע יעובשו ימוי תבש ןועש     08.05.2130
    UWUTRQ2/68V תרצות "NILSSARG" וא  

            895.80 .ע"ש 'חי           
      
"RYG & SIDNAL" תמגודכ ימונורטסא ןועש     08.05.2140

          3,837.50 .ע"ש וא BZK 12 םגד 'חי           
      
םגד םיבטק 4 רתי יחתמו קרב יניגמ     08.05.2150

          3,709.90 .ע"ש וא "NHED" תרצות "MV-082" 'חי           
      
דע םרזל יזאפ תלת CRH םיכיתנ קתנמ     08.05.2160

            448.50 .םיכיתנ םע A001 'חי           
      
'א 23 דע םרזל יזאפ דח CRH םיכיתנ קתנמ     08.05.2170

            320.80 .םיכיתנ םע 'חי           
      
לדוגב ,תינכות יפל רדג תרואת למשח חול     08.05.2180
    36X3 45 ןיירושמ רטסאילופ ןוראב רפמאPI  
לקוס ללוכ מ"מ 033X0611X608 תודימב      
ללוכ ,תכתמ תוילגרו מ"מ 513 הבוגב רצוקמ      
ילמשחה דויצה לכו  , ןוטב דוסי ,ןוראל לוענמ      

          34,500.00 'פמוק         .טלפמוק תוינכותב ראותמכ םירזיבאהו  
      
הנבמב ,תינכות יפל תרושקת ןורא למשח חול     08.05.2190
008X008X006 תודימב ,45PI ןוולוגמ חפ      
,ןוראל לוענמ ללוכ ,תיטטסורטקלא עובצ , מ"מ      
ילמשחה דויצה לכו  , ןוטב דוסי ,ןוגג      

          9,200.00 'פמוק         .טלפמוק תוינכותב ראותמכ םירזיבאהו  
      
הנבמב ,תינכות יפל תרושקת ןורא למשח חול     08.05.2200
0051X006X007 תודימב ,45PI ןוולוגמ חפ      
,ןוראל לוענמ ללוכ ,תיטטסורטקלא עובצ , מ"מ      
ילמשחה דויצה לכו  , ןוטב דוסי ןוגג      

          11,500.00 'פמוק         .טלפמוק תוינכותב ראותמכ םירזיבאהו  

םירזיבאו למשח תוחול 50.80 כ"הס            

      

ם י ר ז י ב א  60.80 ק ר פ  ת ת       

      
3,55PI םימ ינגומ ,עקת יתב 2 לש הדיחי     08.06.0010
יטסלפ רמוחמ םייושע ,רפמא 61 ,םיעגמ      

             51.70 ט"הת וא ט"הע םינקתומ חישק 'חי           

60.80 קרפ תתב הרבעהל          
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55PI, 3 םימ ינגומ ,עקת יתב 3 לש הדיחי     08.06.0020
יטסלפ רמוחמ םייושע ,רפמא 61 ,םיעגמ      

             57.50 ט"הת וא ט"הע םינקתומ חישק 'חי           
      
55PI, 3 םימ ינגומ ,עקת יתב 4 לש הדיחי     08.06.0030
יטסלפ רמוחמ םייושע ,רפמא 61 ,םיעגמ      

             63.20 ט"הת וא ט"הע םינקתומ חישק 'חי           
      
55PI, 3 םימ ינגומ ,עקת יתב 6 לש הדיחי     08.06.0040
חישק רמוחמ םייושע ,רפמא 61 ,םיעגמ      

             69.00 ט"הת וא ט"הע םינקתומ 'חי           
      
,ללוכ םיעגמ 5 דע 76PI םימ ינגומ עקת יתב     08.06.0050
EEC-71 ןקת יפל יאפורא םגד ,רפמא 61 נ"זל      
ט"הע םינקתומ ,חישק יטסלפ רמוחמ םייושע      

            103.50 ט"הת וא 'חי           
      
,ללוכ ,םיעגמ 5 דע ,76PI םימ ינגומ עקת יתב     08.06.0060
EEC-71 ןקת יפל יאפורא םגד ,רפמא 23 נ"זל      
ט"הע םינקתומ חישק יטסלפ רמוחמ םייושע      

            161.00 ט"הת וא 'חי           
      
,ללוכ םיעגמ 5 דע 76PI םימ ינגומ עקת יתב     08.06.0070
EEC-71 ןקת יפל יאפורא םגד ,רפמא 36 נ"זל      
ט"הע םינקתומ חישק יטסלפ רמוחמ םייושע      

            287.50 ט"הת וא 'חי           
      
,ללוכ םיעגמ 5 דע 76PI םימ ינגומ עקת יתב     08.06.0080
ןקת יפל יאפורא םגד ,רפמא 521 נ"זל      
    71-EEC חישק יטסלפ רמוחמ םייושע  

          1,035.00 ט"הת וא ט"הע םינקתומ 'חי           
      
יטסלפ רמוחמ 55PI םימל המוטא הספוק     08.06.0090
,רפמא 61X5 עקת תיב םע וילאמ הבכ חישק      
61 םייבטוק-דח עקת יתב 2-ו יאפוריא םגד      
יבטוק-תלת ישאר ז"אמו ילארשי םגד רפמא      
,תיציפק הפלק ירוחאמ רפמא X352 דע      
ם"יזאמ 5 דועל רומש םוקמ תוברל      

            425.50 םייבטוק-דח 'חי           
      
םרז ת"מאמ םע 55PI םימל המוטא הספוק     08.06.0100
יפל תימרת הנגה םע רפמא 52X3 ילנימונ      
רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,השירד      
תיטנגמ תימרת הנגהב דייוצמ,תוחפל      
תמגודכ,חתמ רסוחב הקספה לילסו תנווכתמ      
לש M52P םגד וא רלימ רנקולק MZKP םגד      
דנא רכרפש לש 3ATK םגד וא ןר'ג ןלרמ      
ןקת יפל רפמא 61X5 עקת תיבו,ע"ש וא,וש      

            402.50 CEE17 'חי           
      

60.80 קרפ תתב הרבעהל          
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םיבטוק 2 ז"מ םע 55PI םימל המוטא הספוק     08.06.0110
תליענ תורשפא םע "טקפ" תמגוד רפמא 52      

             86.20 קספומ בצמב תידי 'חי           
      
םיבטוק 3 ז"מ םע 55PI םימל המוטא אספוק     08.06.0120
תליענ תורשפא םע "טקפ" תמגוד רפמא 52      

            184.00 קספומ בצמב תידי 'חי           
      
םיבטוק 3 ז"מ 55PI םע םימל המוטא אספוק     08.06.0130
"טקפ" תמגוד ,ללוכ רפמא 36 דע 52-לעמ      
בצמב תידי תליענ תורשפא םע ט"הע הנקתהל      

            126.50 קספומ 'חי           
      
תדיחי תללוכה ס"כ 3 דע ןגזמל הלעפה תדיחי     08.06.0140

            276.00 טרופמכ ןוכסחו הייהשה 'חי           
      
תדיחי תללוכה ס"כ 3 דע ןגזמל הלעפה תדיחי     08.06.0150
הקספה אלל תיטמוטוא הלעפהו הייהשה      

            230.00 טרופמכ 'חי           
      
רובע ןגזמל הלעפה תדיחיל ריחמ תפסות     08.06.0160

             80.50 חתמ תודיריו תוילע ינפב הנגה 'חי           
      
תקספהל)שרדייכ םיעגמ רפסמ( םורח ןצחל     08.06.0170
הספוק ךותב תנווכתמ תציחל י"ע למשח      
תוברל( תיכוכז הסכמ םע םימ תנגומ תיתכתמ      
שיטפ םע ,)תיברזר תיכוכז לש הקפסא      

            437.00 הספוקל הרושקה תרשרשו 'חי           
      
רסממ תללוכה 55PI המוטא תיטסלפ אספוק     08.06.0180
תינכות יפל( טלוו 032 וא 42 חתמל לילס ילעב      
5 םינוש םיגוס םיעגמ 4 םע ,)למשח תוחול      
תרבעה םשל טלוו 032 דע חתמב רפמא      

            402.50 ךפיהלו םירחא תוחולל למשח חולמ םידוקיפ 'חי           
      
46PI המוטא תינוציח םירוביח תאספוק     08.06.0190
יזאפ דח ת"מאמ ללוכ ץע דומע לע הנקתהל      
לבכ תוסינכ ,רוביח יקדהמ, ללוכ רפמא 61 דע      

            322.00 'פמוק         .רזעה ירמוחו  דומעל קוזיחה ירזיבא ,ןורגיטנא  
      
קותינ םע ז"אמ רובע ל"נה שגמל ריחמ תפסות     08.06.0200
תיב וא הרואת ףוגל ףסונ לבכו ףסונ ספאה      

             69.00 .דומע לע עקת 'חי           
      
הבכ CVP  תביתמ ,תינכות יפל  תורש תבית     08.06.0230
תודימב ,ןוגג ללוכ  VU,  45PI  ןגומ וילאמ      
    521X003X004 דויצה לכו ללוכ , מ"מ  
תוינכותב  ראותמכ םירזיבאהו ילמשחה      

          1,725.00 'פמוק         .טלפמוק  

םירזיבא 60.80 כ"הס            
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ם י ס נ פ  70.80 ק ר פ  ת ת       

      
דדמעיו ורצויי הקלדהה דויצו םיסנפה      
ותרודהמב 02 - י"ת ילארשיה ןקתה תוקידבב      
םיללוכ דויצהו םיסנפה יריחמ .הנורחאה      
ןרציה לעפמב קפוסמה חולשמהמ הנמ תקידב      
.חקפמה תשירד יפל חטשב תומיא תקידבו      
םינש 01-ל היהת הרואתה ףוגל תוירחאה      
5 ךשמל היהת הקלדהה דויצל תוירחא ,תוחפל      
. תוחפל םינש      
      
תרצות ,3SOEN,  66PI םגדמ הפצה  ת.ג     08.07.0010
תרונ ללוכ , רשואמ תוכיא הווש וא רדרש  טש      
םלשומ התצהו הלעפה דויצ ,טוו 004 ה"מ      
ןקתה ללוכ סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ(      
דומעל סנפה רוביחל ילניגרוא קרפמ/הילת      

          2,185.00 .טלפמוק םיאתמ רוביח לבכו .הרואתה 'חי           
      
תרצות ,61FC,  66PI םגדמ הפצה  ת.ג     08.07.0020
וא FC61UR ט"קמ טש ת321  טש  ץינייטש      
,טוו 004 ה"מ תרונ ללוכ , רשואמ תוכיא הווש      
ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ      
סנפה רוביחל ילניגרוא קרפמ ללוכ סנפה ףוגב      

          1,840.00 .טלפמוק םיאתמ רוביח לבכו .הרואתה דומעל 'חי           
      
,56PI  בכוכ םגדמ ירטמיסא הפצה  ת.ג     08.07.0030
תוכיא הווש וא 415665 ט"קמ שעג תרצות      
הלעפה דויצ ,טוו 004 ה"מ תרונ ללוכ , רשואמ      
סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו      
דומעל סנפה רוביחל ילניגרוא קרפ ללוכ      

          2,070.00 .טלפמוק םיאתמ רוביח לבכו .הרואתה 'חי           
      
תרצות ,66PI  ןוטורפ םגדמ  הפצה  ת.ג     08.07.0040
    IHCERG תרונ ללוכ , רשואמ תוכיא הווש וא  
םלשומ התצהו הלעפה דויצ ,טוו 004 ה"מ      
קרפ ללוכ סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ(      
לבכו .הרואתה דומעל סנפה רוביחל ילניגרוא      

          2,185.00 .טלפמוק םיאתמ רוביח 'חי           
      
רוא רוקמ םע דיחי םודא םיסוטמ תרואת ףוג     08.07.0050
הדובע חתמל 468L-EPYT םגדמ AAF דל      
ע"ש וא LLEWYENOH תרצותמ .V032 לש      
הנבמ לע הנקתהל עורז רוביח תואספוק ללוכ,      
יפל הניקת הלועפל שרדנה לכו המרופטלפה      

          3,220.00 .ןקתה 'חי           
      
      
      
      
      
      
      

70.80 קרפ תתב הרבעהל          
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רוא רוקמ םע לופכ םודא םיסוטמ תרואת ףוג     08.07.0060
הדובע חתמל 018L-EPYT םגדמ AAF דל      
ע"ש וא LLEWYENOH תרצותמ .V032 לש      
לע הנקתהל הלופכ עורז רוביח תואספוק ללוכ      
הניקת הלועפל שרדנה לכו המרופטלפה הנבמ      

          5,371.65 .ןקתה יפל 'חי           
      
W0001 הובג ץחל ןרתנ תרונ ללוכ הרואת ףוג     08.07.0070
וא , E.G תרצותמ 5CSG10AMH םגדמ      
םירזיבא את ללוכ ,רשואמ תוכיא הווש      
תצמ ,רוטלוגירוטוא תצמ ללוכה ילרגטניא      

          4,140.00 .טלפמוק םילרגטניא םילניגרוא לבקו 'חי           
      
W0001 הובג ץחל ןרתנ תרונ ללוכ הרואת ףוג     08.07.0080
תרצותמ TWFG1A/032/S10FSD םגדמ      
    E.G , את ללוכ ,רשואמ תוכיא הווש וא  
דויצה תפלשנ הטלפ לע דויצ םירזיבא      
לבקו תצמ ,רוטלוגירוטוא ,תצמ ללוכ, ילרגטניא      
2" רוניצמ עורזל תבשות םילרגטניא םילניגרוא      

          4,600.00 .טלפמוק 'חי           
      
תרצות ,56PI  וראמ םגדמ  הפצה  ת.ג     08.07.0090
    IHCERG תרונ ללוכ , רשואמ תוכיא הווש וא  
םלשומ התצהו הלעפה דויצ ,טוו 0001 ג.ל.נ      
קרפ ללוכ סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ(      
לבכו .הרואתה דומעל סנפה רוביחל ילניגרוא      

          3,565.00 .טלפמוק םיאתמ רוביח 'חי           
      
תרצות BFC םגד הפצה תרואת ת"ג     08.07.0100
    REPOOC דע הרונל םיאתמ , ע"ש וא  
    W004, 56 תילמינימ הנגה תגרד לעבPI ללוכ  
ללוכ טוו 004 דיילהלטמ  דע גוס תחא הרונ      
רוביחל רזע ירמוחו הרונ ,הקלדה דויצ      
הלעפהל םישורדה םירזיבאה לכו ,הנקתהו      

          1,400.00 .סנפה ףוגב םינקתומ, הניקת 'חי           
      
תרצות BFC םגד הפצה תרואת ת"ג     08.07.0110
    REPOOC דע הרונל םיאתמ , ע"ש וא  
    W004, 56 תילמינימ הנגה תגרד לעבPI ללוכ  
ללוכ טוו 052 דיילהלטמ  דע גוס תחא הרונ      
רוביחל רזע ירמוחו הרונ ,הקלדה דויצ      
הלעפהל םישורדה םירזיבאה לכו ,הנקתהו      

          1,400.00 .סנפה ףוגב םינקתומ, הניקת 'חי           
      
      
      
      
      
      
      

70.80 קרפ תתב הרבעהל          
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SCI-LLAMS NOCI םגד יביטרוקד ת"ג     08.07.0120
DEL תגולונכטב, ע"ש וא REPOOC תרצות      
    W37, 44 תילמינימ הנגה תגרד לעבPI קלח  
W37DEL ללוכ יטפוא קלח 55PI ו ילמשח      
רתי יחתמ תנגה ,)רבירד( הקלדה דויצ ללוכ,      
םירזיבאה לכו ,הנקתהו רוביחל רזע ירמוחו      
ףוגב םינקתומ, הניקת הלעפהל םישורדה      

          4,500.00 .סנפה 'חי           
      
רוא תרצות 20J DELRO םגד יביטרוקד ת"ג     08.07.0130
DEL תגולונכטב, , ע"ש וא םיסדנהמ דע      
    W8.61, 44 תילמינימ הנגה תגרד לעבPI קלח  
W8.61 41ללוכ יטפוא קלח 55PI ו ילמשח      
דויצ ללוכ, DEL דחא לוכ טוו 2.1 לש םידל      
רתי יחתמ תנגה ,ילרגטניא )רבירד( הקלדה      
םירזיבאה לכו ,הנקתהו רוביחל רזע ירמוחו      
ףוגב םינקתומ, הניקת הלעפהל םישורדה      

          1,800.00 .סנפה 'חי           
      
SCI-MUIDEM NOCI םגד יביטרוקד ת"ג     08.07.0140
DEL תגולונכטב, ע"ש וא REPOOC תרצות      
    W641, 56 תילמינימ הנגה תגרד לעבPI, ללוכ  
    W641DEL ,תנגה ,)רבירד( הקלדה דויצ ללוכ  
לכו ,הנקתהו רוביחל רזע ירמוחו רתי יחתמ      
םינקתומ, הניקת הלעפהל םישורדה םירזיבאה      

          6,960.00 .סנפה ףוגב 'חי           

םיסנפ 70.80 כ"הס            

      

ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  80.80 ק ר פ  ת ת       

      
תשוחנ םייושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ     08.08.0010
לש ךתחב םיכילומ 01 רובע מ"מ 4X04 ךתחב      

            287.50 ר"ממ 021 דע 'חי           
      
תשוחנ םייושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ     08.08.0020
לש ךתחב םיכילומ 02 רובע מ"מ 4X04 ךתחב      

            345.00 ר"ממ 021 דע 'חי           
      
תשוחנ םייושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ     08.08.0030
ךתחב ,םיכילומ 04 רובע מ"מ 5X05 ךתחב      

            402.50 ר"ממ 051 דע לש 'חי           
      
תשוחנ םייושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ     08.08.0040
ךתחב ,םיכילומ 04 רובע מ"מ 01X06 ךתחב      

            690.00 ר"ממ 042 דע לש 'חי           
      
םילאיצנטופ תאוושהל םיספ רובע תובית     08.08.0050

            115.00 שרדייכ רמוחמו תודימב 'חי           
      

80.80 קרפ תתב הרבעהל          
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מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     053 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.08.0060
'מ 3 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
ןוטב תחוש תוברל ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
םע מ"ס 05 קמועבו מ"ס 06 רטוקב םורט      

            805.00 קזוח ןוט 8ןוטב הסכמ 'חי           
      
5.1 לכל הקראה תדורטקלאל ריחמ תפסות     08.08.0070
תשוחנ םיפוצמ הדלפ תוטומ לש םיפסונ א"מ      
,עקרקב תיכנא םיעוקתה מ"מ 91 רטוקב      

            138.00 םיוולנה םירזיבאה לכ תוברל 'חי           
      
לע םינקתומ מ"מ 4X04 ךתחב תשוחנ יספ     08.08.0080
תוברל,ריקהמ מ"מ 04 קחרמב ןולקוא ידדבמ      
לכ הנכה תוברל,תוריק ךרד םידדובמ םירבעמ      
הקראה ךילומל רוביח תדוקנ לש ץר רטמ 1      
תללוכ רוביחל הנכהה.ר"ממ 52 דע ךתחב      

             46.00 םוימדק םיפוצמ תוביישו םימוא, גרוב רטמ           
      
דוסי תקראהמ )ץוק( תינוציח האיצי תריגס     08.08.0090
,המוטא תניירושמ הספוק תרזעב הנבמב      

             80.50 הדורטקלאל תורבחתהל גרוב תוברל 'חי           
      
ךתחב ןוטבה תוקיציב םינומט םיחוטש םילזרב     08.08.0100
    4X03 לש ןויזה תדלפל םירבוחמ מ"מ  

              8.00 תודוסיה רטמ           
      
ץבאב קומע ןווליג( םינוולגמ םיחוטש םילזרב     08.08.0110
םילזרבל םירבוחמ מ"מ 4X03 ךתחב )םח      

             28.70 ןוטבה תוקיציב םינומטה םילוגע וא/ו םיחוטשה רטמ           
      
תודוסיב םינומט מ"מ 01 רטוקב לזרב תוטומ     08.08.0120

              8.00 תודוסיה ןויז לזרב לא םרוביח תוברל ,ןוטבה רטמ           
      
ץבאב קומע ןווליג( םינוולוגמ םיחוטש םילזרב     08.08.0130
ךתחב,מ"ס 08 קמועב עקרקב םינומט )םח      

             28.70 דוסי תקראה לש םיצוקל םירבוחמ מ"מ 4X04 רטמ           
      
םילולכ רתוי םיכומנ םירטק( 4" הקראה קבח     08.08.0140

             28.70 )םיכילומה ריחמב 'חי           
      

             46.00 6" הקראה קבח 'חי          08.08.0150
      
דע םרזל יזאפ תלת CRH םיכיתנ קתנמ     08.08.0160

            448.50 .םיכיתנ םע A001 'חי           

תונגהו תוקראה 80.80 כ"הס            

      
      
      
      
      

054/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     054 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח ה  ת ר ב ח ל  ת ו נ כ ה  90.80 ק ר פ  ת ת       

      
בחורבו קמועב הלעת תביצח וא/ו הריפח     08.09.0010
יוסיכ תינכותה יפל תרנצ תחנהל שרדנכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב ,'מ 9.0 ילמינימ      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      
,לוח יוסיכו דופיר ללוכ עקרקה יגוס לכב ,םיידי      
יולימו ,תכרעמ לוכל ינקית ןומיס טרס תחנה      
תרזחה ,תובכשב קדוהמ עצמב הריפחה      

             30.00 .הריפח יפדוע קוליסו תוברל ותומדקל חטשה רטמ           
      
י"ת 01 גרד ,4'' רטוקב חישק C.V.P רוניצ     08.09.0090
הכישמ טוח םע ,מ''מ 2.4 ןפוד יבוע 858      
םימוטא םירוביחו ,מ''מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ      

             25.00 .הריפחב חנומ ינקת ןומיס טרסו .תורוניצה ןיב רטמ           
      
י"ת 8 גרד חישק יס.יו.יפ וא/ו ןליטאילופ רוניצ     08.09.0100
טוח םע ,מ"מ 2.7  ד"ע מ"מ 061 רטוקב ,858      
םירוביחו ,מ''מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ      
חנומ ינקת ןומיס טרסו .תורוניצה ןיב םימוטא      

             50.00 .הריפחב רטמ           
      
יבוע ,01 גרד ,8'' רטוקב חישק C.V.P רוניצ     08.09.0110
רוזש ןולינמ הכישמ טוח םע  מ''מ 6.8 ןפוד      

             68.00 .מ''מ 8 רטוקב רטמ           
      
הריפחב החנהו למשחה תרבח ינסחממ הלבוה     08.09.0120
למשח תרנצ לש ,דרפנב תדדמנה הנכומ      

             15.00 6'' רטוקב רטמ           
      
הריפחב החנהו למשחה תרבח ינסחממ הלבוה     08.09.0130
למשח תרנצ לש ,דרפנב תדדמנה הנכומ      

             20.00 8'' רטוקב רטמ           
      
היונב /תימורט םיאנש תנחת עוציבו ןונכת     08.09.0140
ןונכת ללוכ ,םיאנש 3 -ל למשחה תרבח רובע      
למשחה תרבמו םירושיא תלבק ,הדמעה      
רוציל תושרדנה תודובעה לכללוכ ,תוישרהו      
י"חחמ רושיא תלבקו ,רתאב הדמעה, הלבוה,      

          250,000.00 'פמוק         .חטשה תנכהל רפע תודובע תוברל .לומשיחל  
      
היונב /תימורט םיאנש תנחת עוציבו ןונכת     08.09.0150
ןונכת ללוכ ,םיאנש 2 -ל למשחה תרבח רובע      
למשחה תרבמו םירושיא תלבק ,הדמעה      
רוציל תושרדנה תודובעה לכללוכ ,תוישרהו      
י"חחמ רושיא תלבקו ,רתאב הדמעה, הלבוה,      

          210,000.00 'פמוק         .חטשה תנכהל רפע תודובע תוברל .לומשיחל  

למשחה תרבחל תונכה 90.80 כ"הס            

      
      
      

למשח ינקתמ 80 כ"הס            

055/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     055 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  ת ו י ת ש ת  81 ק ר פ       

      

.ת ר ו ש ק ת  ת ו י ת ש ת  10.81 ק ר פ  ת ת       

      
קמועב גוס לכמ תרושקת תרנצל הלעת תריפח     18.01.0010
התיתחתב מ"ס 54 דע בחורבו מ"ס 001 דע      
טרס ,לוח מ"ס 04 יוסיכו לוח דופיר ללוכ,      

             38.00 .רופחה רמוחה תרזחהו ,ןומיס רטמ           
      
יפל לוחב"  הלעתב רופחה רמוחה תפלחה     18.01.0015
בחור קודיה ללוכ מ"ס 02  יבועב"444 כ"מפמ      

             15.00 מ"ס 54 דע רטמ           
      
ללוכ 858 י"ת יפל 4" חישק.יס.יו.יפ תורוניצ     18.01.0020

             25.00 .תוייוזו תוכומת רטמ           
      
רטוקב 5.31  ע"קי קזב םגד ןליטאילופ תורוניצ     18.01.0030

             12.00 .מ"מ 04 רטמ           
      
רטוקב 5.31  ע"קי קזב םגד ןליטאילופ תורוניצ     18.01.0040

             12.10 .מ"מ 05 רטמ           
      
רטוקב 5.31  ע"קי קזב םגד ןליטאילופ תורוניצ     18.01.0050

             19.00 .מ"מ 36 רטמ           
      
EPDH 'גנרוא/טוה םגד ןליטאילופ תורוניצ     18.01.0060
םירבחמ ללוכ מ"מ 04 רטוקב 5.31 ע"קי      

             11.30 .מ"מ 8 ןליפורפילופמ הכישמ טוחו םימטאו רטמ           
      
EPDH 'גנרוא/טוה םגד ןליטאילופ תורוניצ     18.01.0070
םירבחמ ללוכ מ"מ 05 רטוקב 5.31 ע"קי      

             12.40 .מ"מ 8 ןליפורפילופמ הכישמ טוחו םימטאו רטמ           
      
הכישמ יטוח לש הלחשהו הקפסא     18.01.0080
תמייק תרנצל מ"מ 8-4 רטוקב ןליפורפילופמ      
הכיתחמ ויהי םיטוחה ,תרנצה ןויקינ ללוכ      
ראשוי לוורשה הצקבו םירשק אלל תחא הפוצר      
יפל אתל רושק הצק לכמ רטמ 1 לש ףדוע      

              3.00 .םוקלס טרפמ רטמ           
      
וא/ו מ"מ 011 תורוניצל לורדנמ תרבעה     18.01.0090

              2.30 מ"מ 04/35/36 רטמ           
      
ךרוצל  מ"מ 04/05/36  תורוניצל ץחל תקידב     18.01.0100
יטרפמ יפל הפישנב הלחשה      

              2.00 .'גנרוא/םוקלס/קזב/טוה רטמ           

.תרושקת תויתשת 10.81 כ"הס            

      
      

תרושקת תויתשת 81 כ"הס            

             ךסמ  %3  תפסות      

)תפסות רחאל( 81 כ"הס            

056/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     056 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  32 ק ר פ       

ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו       

      

ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  10.32 ק ר פ  ת ת       

ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו  ם י ח ו ד ק       

      
םיחודק תואסנולכ      
      
05 רטוקב 03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0010

            160.00 מ"ס רטמ           
      
06 רטוקב 03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0020

            200.00 מ"ס רטמ           
      
07 רטוקב 03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0030

            250.00 מ"ס רטמ           
      
םע  03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0040

            255.00 מ"ס 05 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ           
      
םע  03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0050

            320.00 מ"ס 06 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ           
      
םע  03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0060

            395.00 מ"ס 07 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ           
      

             65.00 . 5.2" רטוקב הדלפמ הקידב רוניצ רטמ          23.01.0070
      

            500.00 03-ב ןוטב תועצמאב ולגתנש םיללח תמיתס ק"מ          23.01.0080
      
רובע  תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     23.01.0090

             25.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטבב שומיש רטמ           

סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 10.32 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס            

057/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     057 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ ו ש  ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  42 ק ר פ       

      
0.42 קרפ תת      
      
רתאהמ תלוספ יוניפ םיללוכ קוריפה יפיעס לכ      
תרחא בתכנ םא אלא רשואמ הכיפש םוקמל      
ףיעסב      
      
תודימב ןייוזמ ןוטבמ ךמות ריק תודוסי קוריפ     24.0010

             66.00 םינוש םיקמועו רטמ           
      
םייבועב ןייוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק תסירה     24.0020

            128.00 'מ 5.1 דע הבוגבו םינוש ר"מ           
      
םייבועב ןייוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק תסירה     24.0030

            153.00 'מ 5.1 לעמ הבוגבו םינוש ר"מ           
      
תוברל 'מ 5.2 דע הבוגב לזרב תשר רדג קוריפ     24.0040

             40.00 םידומעה רטמ           
      
'מ 5.2 דע הבוגב לזרב תשר רדג קוריפ     24.0050

             70.00 םידומעה תוברל רזוח שומישל רטמ           
      
טעמל( 'מ 5.2 דע הבוגב תנוולוגמ רדג קוריפ     24.0060

             93.00 רתאהמ קוליסו )תודוסיה רטמ           
      
טעמל( 'מ 5.2 דע הבוגב תנוולוגמ רדג קוריפ     24.0070

            135.00 רזוח שומישל )תודוסיה רטמ           
      
ןוסחיא 'מ 5.2 דע הבוגב תנוולוגמ רדג קוריפ     24.0080
וא הקרום ונממ םוקמב( שדחמ הבכרהו ינמז      

            215.00 שרדייש לככ םיכותיר י"ע )רחא םוקמב רטמ           
      

             85.00 'מ 5.1 דע הבוגב ןבא תורדג קוריפ ר"מ          24.0090
      
5.2 דעו 'מ 5.1 לעמ הבוגב ןבא תורדג קוריפ     24.0100

             99.00 'מ ר"מ           
      

            110.00 'מ 5.2 לעמ הבוגב ןבא תורדג קוריפ ר"מ          24.0110
      
טעמל םינוש םייבועב םיקולב תורדג קוריפ     24.0120

             55.00 דוסיה קוריפ ר"מ           
      

             70.00 לגר יכלוהל תוחיטב הקעמ קוריפ רטמ          24.0130
      

             55.00 רזוח שומישל טילונרג וא ןוטב תופצרמ קוריפ ר"מ          24.0140
      
תוברל והשלכ סופיטמ הכרדמ ףוציר קוריפ     24.0150

             45.00 לוח יולימ קוליס ר"מ           
      

             25.00 רזוח שומישל הפש ינבא קורפ רטמ          24.0160
      

00.42 קרפ תתב הרבעהל          

058/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     058 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

             12.00 אוהש גוס לכמ הפש ינבא קוריפ רטמ          24.0170
      

             20.00 אוהש גוס לכמ ףוציר קוריפ ר"מ          24.0180
      
רודיס ללוכ רזוח שומישל הכרדמ ףוציר קוריפ     24.0190

             45.00 חטשמה ידיצב תומירעב ר"מ           
      
21 דע יבועב ןוטב תוכרדמ וא יחטשמ קורפ     24.0200

             44.00 מ"ס ר"מ           
      
21 לעמ יבועב ןוטב תוכרדמ וא יחטשמ קורפ     24.0210

             50.00 מ"ס ר"מ           

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םינוש םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס            

059/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     059 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       

      

ה פ ש  י נ ב א ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.04 ק ר פ  ת ת       

      
הקפסא םיללוכ הז קרפב םיטנמלאה לכ      
הנקתהו      
      
ןבלמ ,מ"ס 6 יבוע תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0020
לש  ,מ"ס  02/02 עוביר  ,מ"ס  02/01      
,ינועבצ וא/ו רופא רמג ,ע"ש וא ןייטשרקא      

             83.00 הנקתהו הקפסא-  מ"ס 4 יבוע לוח עצמ תוברל ר"מ           
      

             93.00 מ"ס 8 יבועב םינבא ךא , ל"נכ ר"מ          40.01.0030
      
71/52/001 תודימב םורט ןוטבמ הפש ינבא     40.01.0040

             70.00 )ןוטבמ בגו דוסי  ללוכ( מ"ס רטמ           
      
מ"ס 01/02/001 תודימב םורט ןוטבמ ןג ינבא     40.01.0050

             60.00 )ןוטבמ בגו דוסי ללוכ( רטמ           
      
מ"ס 32/32/001 תודימב םורט ןוטבמ יא ינבא     40.01.0060

             75.00 )ןוטבמ בגו דוסי ללוכ( רטמ           
      
תודימב םורט ןוטבמ )רבעמ( תכמנומ ןבא     40.01.0070

             82.00 )ןוטבמ בגו דוסי ללוכ( מ"ס 51/32/05 רטמ           
      
םינווגב,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0080
:תודימב ע"ש וא "יטיס ןוטסרקא" גוסמ       
    30/30 ,15/30 ,20/20 ,10/20 ,15/15 10/10,  

            170.00 . מ"ס ר"מ           
      
םע( עבצ םע ןווגב,םירוויעל ןומיס ןבא ףוציר     40.01.0090
בחורב ,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      

            160.00 .דוסי תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 ר"מ           
      
סמועל מ"ס 01 יבועב תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.01.0100

            165.00 .םידבכ בכר ילכ ר"מ           
      
תודימב המורט תיעופיש וד/דח  הלעת ןבא     40.01.0110

             78.00 רופא ןווגב מ"ס 01/03 רטמ           
      
/03/54 תודימב םשג ימ זוקינל תקוש טנמלא     40.01.0120
מ"ס 03 בחורבו מ"ס 54 ךרואב מ"ס 01 הבוג      

            250.00 רופא ןווגב 'חי           
      
מ"ס 6 יבועב ופי ןבא סופיטמ תבלתשמ ןבא     40.01.0130

            115.00 והשלכ ןווגב )םינבא 7 לש טס( ר"מ           
      
מ"ס 8 יבועב ופי ןבא סופיטמ תבלתשמ ןבא     40.01.0140

            143.00 והשלכ ןווגב )םינבא 7 לש טס( ר"מ           
      

10.04 קרפ תתב הרבעהל          

060/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     060 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

יבועב מ''ס 06/04 תודימב  אשד ןבאב ףוציר     40.01.0150
רופא ןווגב ,מ"ס 01 ר"מ                             

      
הטסורינ טנמלא םע םיכנל הינח ןומיס ןבא     40.01.0160
טלמ סיסב לע ןבל עבצב מ"ס 7/04/04 עבטומ      

תכרעמ                           ןבל  
      
6X04X04 תודימב  םיינפוא ליבשל ןומיס ןבא     40.01.0170

            140.00 והשלכ ןווגב מ''ס רטמ           
      

            200.00 לחנ ןבאמ ףוציר ר"מ          40.01.0180
      
תטישב ינועבצ טלפסאב יופיצו העבטה     40.01.0190
יפל רשואמ תוכיא הווש וא טנירפ טלפסא      

            157.00 לכירדא ידי לע םירשואמ אמגודו ןווג ,טרפ ר"מ           
      
ימינפ רטוק )םינבא 4(,ץעל המוג םוחית ןבא     40.01.0200

            465.00 תכרעמ         מ''ס 07  
      
)םינבא 4( תעבורמ ץעל המוג םוחית ןבא     40.01.0210
,מ''ס 07 ימינפ רטוק ,מ''ס 021/021  תודימב      

            890.00 תכרעמ         ירכרוכ ןווגב  
      
)םינבא 4( תעבורמ ץעל המוג םוחית ןבא     40.01.0220
יעוביר ימינפ חתפ מ''ס 51/021/021  תודימב      

            480.00 תכרעמ         ןבל עבצב מ''ס 06/06  
      
001 ימינפ רטוק,הלוגע ,ץעל המוג םוחית ןבא     40.01.0230

            525.00 תכרעמ         )םינבא 5( מ''ס 51 הבוג ,מ''ס  
      
תיעבט ןבאמ עבורמ ץעל המוג םוחית ןבא     40.01.0240
םינפ תודימ ,והשלכ דוביעב תדבועמו הרוסנ      

            740.00 תכרעמ         041X041 מ"ס  
      
תיעבט ןבאמ עבורמ ץעל המוג םוחית ןבא     40.01.0250
םינפ תודימ ,והשלכ דוביעב תדבועמו הרוסנ      

            630.00 תכרעמ         001X001 מ"ס  
      
תיעבט ןבאמ עבורמ ,ץעל המוג םוחית ןבא     40.01.0260
םינפ תודימב והשלכ דוביעב תדבועמו הרוסנ      

            650.00 תכרעמ         06X041 מ"ס  
      
תודימב ןוטבמ ינבלמ גירס םוחית טנמלא     40.01.0270

            130.00 ןבל עבצב מ"ס 51/06/06 'חי           
      
מ''ס 52/5.11/5.11,דדוב וקיסאלק ןודומע     40.01.0280

             56.00 והשלכ ןווגב 'חי           
      
מ''ס 52/51/6.06 ,וקיסאלק ינודומע תייעיבר     40.01.0290

            158.00 תכרעמ         והשלכ ןווגב  

10.04 קרפ תתב הרבעהל          

061/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
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15/10/2014

דף מס':     061 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

ןווגב , מ''ס 52/51/51 ,דדוב הנייס ןודומע     40.01.0300
             55.00 והשלכ 'חי           

      
ןווגב מ''ס 04/51/51 ,דדוב הנייס ןודומע     40.01.0310

             60.00 והשלכ 'חי           
      
ןווגב ,מ''ס 55/51/51,דדוב הנייס ןודומע     40.01.0320

             65.00 והשלכ 'חי           
      
ןווגב ,מ''ס 55/54/51 ,הנייס ינודומע תיישילש     40.01.0330

            163.00 תכרעמ         והשלכ  
      
מ''ס 52/51/6.06 ,הנייס ינודומע תייעיבר     40.01.0340

            120.00 תכרעמ         והשלכ ןווגב  
      
מ''ס 04/51/6.06 ,הנייס ינודומע תייעיבר     40.01.0350

            160.00 תכרעמ         והשלכ ןווגב  
      

             54.00 .והשלכ ןווגב ,מ''ס 54/53/03 תימוחית ןבא 'חי          40.01.0360
      

             62.00 .והשלכ ןווגב ,תינוציח הניפ תימוחית ןבא 'חי          40.01.0370
      
ידומעל "קבח" סופיטמ םיטנמלא     40.01.0380
ןווגב ףוציר יחטשב הרואת/טוליש/רוזמר      

            265.00 תכרעמ         .דומעה רטוק יפל -חדקה תודימ .והשלכ  
      
רופא ןווגב מ''ס 41/03/06 תוימורט תוגרדמ     40.01.0390

            305.00 ינועבצ וא רטמ           
      
רופא ןווגב מ''ס 61/04/04 תוימורט תוגרדמ     40.01.0400

            335.00 ינועבצ וא רטמ           
      
רופא ןווגב מ''ס 71/53/03 תוימורט תוגרדמ     40.01.0410

            255.00 ינועבצ וא רטמ           
      
מ''ס 02/32/06 תוצרוחמ תוימורט תוגרדמ     40.01.0420

            285.00 ינועבצ וא רופא ןווגב רטמ           
      

            360.00 ץוחר טילונרגמ יופיצ םע תוימורט תוגרדמ רטמ          40.01.0430
      
,מ''ס 23 בחור ,מ''ס 61 הבוג ,ןבא תוגרדמ     40.01.0440

            315.00 יארפ רודיס ,תובכש ןבא ר"מ           
      

            310.00 תוימורט הפש ינבאמ תוגרדמ רטמ          40.01.0450

הפש ינבאו ףוציר תודובע 10.04 כ"הס            

      
      
      
      
      

062/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     062 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו ח ר  ט ו ה י ר  20.04 ק ר פ  ת ת       

      
לפוטמ ץע תוחולמ קינקיפ ןחלוש     40.02.0010
תודימב ,דצ ילספס ינש תוברל )היצנגרפמיא(      

          1,800.00 מ"ס 091x57 'חי           
      

          2,800.00 דצ ילספס תוברל תכתממ קינקיפ ןחלוש 'חי          40.02.0020
      
העברא תוברל ןוטבמ ימורט קינקיפ ןחלוש     40.02.0030

          3,500.00 מ''ס 091x091 תודימב ,דצ ילספס 'חי           
      
תייצקורטסנוקו ץע תוחולמ לוגע ןותפשא     40.02.0034
לכימ םע עקרקל ןטובמ תכתמ דומע לע תכתמ      

          1,170.00 תרשרשב רבוחמ ןוולוגמ רטיל 05  ימינפ 'חי           
      

          1,000.00 בקונמ חפמ ןותפשא 'חי          40.02.0035
      

            890.00 תכתממ ןותפשא 'חי          40.02.0036
      
הבוגבו מ"ס 74 רטוקב ןוטבמ ילילג ןותפשא     40.02.0041

            780.00 .תכתמ תעבט םע מ"ס 08 'חי           
      

          22,000.00 .עקרק ןמטומ הפשא לכימ 'חי          40.02.0046
      
םילספס      
      
ךרואב קלחומ ןוטבמ תנעשמ םע יתשק לספס     40.02.0051

          1,800.00 .'מ 06.1 'חי           
      
ןבא יופיחו ץעמ ןוילע יופיח םע ןוטבמ לספס     40.02.0055

          1,780.00 .תינכותב טרפה יפל ,םידדצב 'חי           
      

          1,550.00 בקונמ חפמ לספס 'חי          40.02.0060
      
בשומ םע הככס טנמלאב יולת תכתמ לספס     40.02.0061

          1,570.00 ררוחמ חפמ 'חי           
      
081 ךרואב תוידיו תנעשמ םע תכתמ לספס     40.02.0065

          1,600.00 מ"ס 'חי           
      

          1,250.00 ץע תוחולו הדלפ תייצקורטסנוקמ לספס 'חי          40.02.0070
      

            770.00 מ"ס 06X05 לדוגב ןוטבמ ימורט לספס 'חי          40.02.0075
      

            930.00 מ"ס 05X36 לדוגב ןוטבמ לגועמ ימורט לספס 'חי          40.02.0077
      
היזרב      
      
      
      
      
      

20.04 קרפ תתב הרבעהל          
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15/10/2014

דף מס':     063 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

ףוגמל הכירב ללוכ ,ירכרוכ םוסמוס רמג היזרב     40.02.0090
רוביחל םישורדה םירזיבאה לכו ,ישאר      
יפל הנקתה ,זוקינה וא בויבהו םימה תכרעמל      

          6,500.00 ןרציה תוארוה 'חי           
      
זוקינ תכירב רובע היזרבל ריחמ תפסות     40.02.0096
האיציו ילג םוסחמ לזרב תקצימ הסכמ תללוכה      

            610.00 2" יטסלפ רוניצל 'חי           
      
םע לוחלח תכירב רובע היזרבל ריחמ תפסות     40.02.0097

            580.00 ץצח יולימו רוביח ללוכ ,ןוטב הסכמ 'חי           
      
תונוש      
      

            500.00 תכתמ יליפורפמ ץעל ןגמ 'חי          40.02.0100
      
תוברל הרואת ידומע ג"ע םילגד תנקתה     40.02.0110
םקוריפל דע שרדנה ךשמה לכב םתקזחא      
ךשמה םותב הרואתה ידומעמ םתדרוהו      

             24.00 .שרדנה 'חי           
      

            250.00 ןוולוגמ רוניצמ םילגד ןקתמ 'חי          40.02.0121
      
,0.1" רטוקו  'מ 0.3 ךרואב ןולוגמ לגדל  טומ     40.02.0129
הפוקת לכ ותקזחאו וילע לגד תנקתה ללוכ      
הרויש םוקמל הלבוהו וקוריפל דע תשרדנה      

            235.00 'פמוק         פ"הנמ  
      
,5.1" רטוקו  'מ 0.3 ךרואב ןולוגמ לגדל  טומ     40.02.0130
הפוקת לכ ותקזחאו וילע  לגד תנקתה ללוכ      
הרויש םוקמל הלבוהו וקוריפל דע תשרדנה      

            265.00 'פמוק         פ"הנמ  
      
שאר ,'מ 8 הבוגב לגדל הטסורינמ ינוק ןרות     40.02.0134
,8" רטוקב ןרותה סיסב ,4" רטוקב ןרותה      

.טרפה יפל לכהו לוזרפה תוברל 'חי                             
      
04 הבוגב ,ןופלט דומע תמגודכ ץע ינודומע     40.02.0140

             70.00 מ"ס 'חי           
      

          1,440.00 טרפ יפל  הטסורינמ ץרפתמ בכרל םוסחמ 'חי          40.02.0145
      
יפל  הטסורינמ ץרפתמ בכרל ףלשנ םוסחמ     40.02.0147

          1,550.00 טרפ 'חי           
      
רוניצמ םיעונפואו  םיינפואל הרישק ןקתמ     40.02.0170
י"ר למס םע טלש תוברל ,2" רטוקב הטסורינ      

          1,160.00 .טרפ יפל  .רזיילב ךותח 'חי           
      
      

20.04 קרפ תתב הרבעהל          
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15/10/2014

דף מס':     064 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

טרפמ פ"ע סובוטוא תנחת עוציבו ןונכת     40.02.0180
          16,000.00 םיבוליש טקיורפ - םיפרוצמ היימדהו 'חי           

      
          2,250.00 .טרפ יפל  יוריק םע הדלפמ םיינפוא תככס ר"מ          40.02.0200

      
תדדוב תועורז 3 הלסורק 'חי                            40.02.0310

      
ינורטקלא טוליש םע סובוטואל הנתמה תככס      
      
- ינורטקלא טוליש םע סובוטואל הנתמה תככס     40.02.1000

          38,700.00 ''סופיט בא'' 'חי           
      
סובוטואל הנתמה תככס לש תישדוח הקוזחת     40.02.1010
= הדיחי 1 ("סופיט בא" - ינורטקלא טוליש םע      

)הנתמה תככס 1  'חי                             
      
תינכות יפל תשעותמ סובוטוא תנחתל הככס     40.02.1100
רוביחו ןונכת תוברל ,B,A 'חי לכירדא      

'פמוק                           .תרושקתו למשח תיתשתל  
      
תשעותמ סובוטוא תונחת ןיב תרבחמ הככס     40.02.1102
רוביחו ןונכת תוברל ,C 'חי לכירדא תינכות יפל      

'פמוק                           .תרושקתו למשח תיתשתל  
      
,D 'חי לכירדא תינכות יפל תשעותמ הככס     40.02.1104
למשח תיתשתל רוביחו ןונכת תוברל      

'פמוק                           .תרושקתו  
      
,לכירדא תינכות יפל תשעותמ םינפואל הככס     40.02.1106
למשח תיתשתל רוביחו ןונכת תוברל      

'פמוק                           .תרושקתו  
      
סובוטוא תוככס תקזחא      
      

            350.00 יאנקש םגדמ םיאת 2 הככס גג תטלפ קוריפ 'חי          40.02.5000
      

            350.00 יאנקש םגדמ םיאת 3 הככס גג תטלפ קוריפ 'חי          40.02.5005
      

            180.00 יאנקש םגדמ הככס לש ןוטבמ דצ דומע קוריפ 'חי          40.02.5010
      
םגדמ הככס לש ןוטבמ יזכרמ דומע קוריפ     40.02.5015

            180.00 יאנקש 'חי           
      
םגדמ הככס לש ימדק הדלפ דומע קוריפ     40.02.5020

            105.00 יאנקש 'חי           
      

            140.00 יאנקש םגדמ הככס לש דצ ןפוד קוריפ 'חי          40.02.5025
      

            140.00 יאנקש םגדמ הככס לש ןוטבמ לספס קוריפ 'חי          40.02.5030
      

20.04 קרפ תתב הרבעהל          

065/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     065 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

2 יאנקש םגד הככס גג תטלפ תנקתהו הקפסא     40.02.5035
          1,230.00 םיאת 'חי           

      
3 יאנקש םגד הככס גג תטלפ תנקתהו תקפסא     40.02.5040

          1,430.00 םיאת 'חי           
      
םגד הככסל ןוטבמ דצ דומע תנקתהו הקפסא     40.02.5045

            450.00 יאנקש 'חי           
      
הככסל ןוטבמ יזכרמ דומע תנקתהו תקפסא     40.02.5050

            700.00 יאנקש םגד 'חי           
      
םגד הככסל ימדק הדלפ דומע תנקתהו הקפסא     40.02.5055

            240.00 יאנקש 'חי           
      
םגד הככסל חתפ םע דצ ןפוד תנקתהו תקפסא     40.02.5060

            480.00 יאנקש 'חי           
      
חתפ אלל ירוחא\דצ ןפוד תנקתהו תקפסא     40.02.5065

            480.00 יאנקש םגד הככסל 'חי           
      

            280.00 יאנקש םגד הככסל לספס תנקתהו הקפסא 'חי          40.02.5070
      

          1,700.00 יאנקש םגד םיאת 2 הככס סוליפ 'חי          40.02.5075
      
יאנקש םגד םיאת 3 הככס סוליפ     40.02.5080

          1,700.00    'חי         
      
םגד םיאת 2 הככס לש ללוכ יוקינ     40.02.5085
יטיפרג תקיחמו םירקיטס תרסה תוברל,יאנקש      

            210.00    'חי         
      
םגד םיאת 3 הככס לש ללוכ יוקינ     40.02.5090
יטיפרג תקיחמו םירקיטס תרסה תוברל,יאנקש      

            240.00    'חי         
      
יתשב יאנקש םגד םיאת 2 הככס תעיבצ     40.02.5095
לירקרפוס עבצב תובכש      

            410.00    'חי         
      
יתשב יאנקש םגד םיאת 3 הככס תעיבצ     40.02.5100
לירקרפוס עבצב תובכש      

            480.00    'חי         
      
רוא/ינורפע םגדמ הככסל בג תרגסמ קוריפ     40.02.5200

             70.00    'חי         
      
רוא/ינורפע םגדמ הככסל דצ תרגסמ קוריפ     40.02.5205

             70.00    'חי         
      

20.04 קרפ תתב הרבעהל          
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מ"עב ךרד ןבא .ג.א
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15/10/2014

דף מס':     066 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

םגדמ הככסל ימדק ילאמש/ ינמי דומע קוריפ     40.02.5210
             70.00 רוא/ינורפע 'חי           

      
םגדמ הככסל ירוחא ילאמש/ ינמי דומע קוריפ     40.02.5215

             70.00 רוא/ינורפע 'חי           
      
ןפודל בקונמ מ"מ 1 יבועב חפ לנפ קוריפ     40.02.5220
רוא/ינורפע םגדמ הככסל בג/ןימי/ לאמש      

             70.00    'חי         
      
תרגסמה תוברל אוהש גוס לכמ לספס קוריפ     40.02.5225
רוא/ינורפע םגדמ הככסל וב תכמותה      

             34.00    'חי         
      
םגדמ הככסל ידדצ םוינימולא זינרק קוריפ     40.02.5230

             34.00 רוא/ינורפע 'חי           
      
הככסל )רוחא/תיזח( םוינמולא זינרק קוריפ     40.02.5235

             34.00 רוא/ינורפע םגדמ 'חי           
      
,ןותחת ,חפ ,דלש( ויביכרמ לכ לע גג קוריפ     40.02.5240
רוא/ינורפע םגדמ הככסל )דודיבל םיעלס רמצ      

            340.00    'חי         
      
םגדמ הככסל בג תרגסמ הנקתהו הקפסא     40.02.5245

            140.00 רוא/ינורפע 'חי           
      
םגדמ הככסל דצ תרגסמ תנקתהו הקפסא     40.02.5250

            140.00 רוא/ינורפע 'חי           
      
ימדק ילאמש/ ינמי דומע הנקתהו הקפסא     40.02.5255

            140.00 רוא/ינורפע םגדמ 'חי           
      
ירוחא ילאמש/ ינמי דומע הנקתהו הקפסא     40.02.5260

            140.00 רוא/ינורפע םגדמ 'חי           
      
בקונמ מ"מ 1 יבועב חפ לנפ הנקתהו הקפסא     40.02.5265
רוא/ינורפע םגדמ הככסל בג/ןימי/לאמש ןפודל      

            510.00    'חי         
      
ןוולוגמ בקונמ חפמ לספס תנקתהו הקפסא     40.02.5270
הככסל תושורדה תובשותה תוברל עובצו      

            510.00 רוא/ינורפע םגדמ 'חי           
      
הככסל ידדצ םוינימולא זינרק תנקתהו הקפסא     40.02.5275

            240.00 רוא/ינורפע םגדמ 'חי           
      
)רוחא/תיזח( םוינימולא זינרק תנקתהו הקפסא     40.02.5280

            240.00 רוא/ינורפע םגדמ הככסל 'חי           
      

20.04 קרפ תתב הרבעהל          

067/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/10/2014

דף מס':     067 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

חפ ,דלש( ויביכרמ לכ לע גג תנקתהו הקפסא     40.02.5285
הככסל )דודיבל םיעלס רמצ ,ןותחת חפ ,ןוילע      

          1,700.00 רוא/ינורפע םגדמ 'חי           
      
רוא/ינורפע םגדמ הככס סוליפ     40.02.5290

          1,700.00    'חי         
      
תוברל,רוא/ינורפע םגדמ הככס לש ללוכ יוקינ     40.02.5300
הפיטשו יטיפרג תקיחמ ,םירקיטס תרסה      

            410.00    'חי         
      
תכתממ הנתמה תככס תנקתהו הקפסא ,רוציי     40.02.5305

          16,000.00 סובוטוא תנחתל 'חי           
      
65-ב רורמתל תרגסמ קוריפ     40.02.5400

             43.00    'חי         
      
65-ב רורמת קוריפ     40.02.5405

             30.00    'חי         
      
)יתנואת עוריא רחאל( הככס ירבש קוריפ     40.02.5410
.רשואמ ךפש םוקמל םירבשה קוליסו      

            510.00    'חי         
      
65-ב  רורמתל תרגסמ תנקתהו הקפסא     40.02.5415

            130.00    'חי         
      
65 - ב רורמת תנקתהו תקפסא     40.02.5420

            173.00    'חי         
      
תימואלה 'בחה וגול םע טלש תנקתהו הקפסא     40.02.5425

            105.00 מ''עב הרובחת תויתשתל 'חי           
      
סובוטוא תככסל יוהיז טלש     40.02.5427

             30.00    'חי         
      
הככסה תביבס לש ללוכ יוקינ     40.02.5430

            105.00    'חי         
      
לכמ סובוטואל ןוטבמ הככסל  תפטוש הקזחא     40.02.5500
הככסה תביבס תוברל אוהש גוס      

            105.00    'חי         
      
לכמ סובוטואל תכתממ הככסל תפטוש הקזחא     40.02.5510
הככסה תביבס תוברל אוהש גוס      

             90.00    'חי         

בוחר טוהיר 20.04 כ"הס            

      
      
      

068/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/10/2014

דף מס':     068 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1.04 ק ר פ  30.04 ק ר פ  ת ת       

      
ףושיחו יופיח      
      
ו/וא ןוילע ףושיחמ מ"ס 04 יבועב המדא יופיח     40.03.0008

              3.00 קמוע תמדא ר"מ           
      
ו/וא ןוילע ףושיחמ מ"ס 03 יבועב המדא יופיח     40.03.0010

              4.00 קמוע תמדא ר"מ           
      

              8.00 קמוע תמדא ו/וא ןוילע ףושיחמ המדא יופיח ק"מ          40.03.0011
      

             27.00 תאבוימ המדאב תונורדמ יופיח ק"מ          40.03.0012
      
ןווגב תוגורע יחטש ינפ לע טקל ןבאב יופיח     40.03.0017

             87.00 לכירדאה תריחב יפל ר"מ           
      

             49.00 סרח ירבשב עקרק יופיח ר"מ          40.03.0018
      

            650.00 05/02 לדוג  ףוטב המדא יופיח ק"מ          40.03.0022
      

            575.00 8/4 לדוגב ףוטב המדא יופיח ק"מ          40.03.0024
      

             42.00 מ"ס 01 יבועב םיפער ירבשב המדא יופיח ר"מ          40.03.0025
      
הפונמו יקנ סורג ץע יבבשב המדא יופיח     40.03.0026

             30.00 מ"ס 5 לש הבכשב ר"מ           
      
הפונמו יקנ סורג ץע יבבשב המדא יופיח     40.03.0027

            160.00 אוהשלכ יבועב הבכשב ק"מ           
      
תועלסמ      
      

            190.00 .ןבא ישוגו םיעלס םוסחמ רטמ          40.03.0030
      
םיימוקמ םיעלס תדמעהו הרבעה ,ףוסיא     40.03.0031
הריפח לולכת הדובעה .םינוש םילדגב חטשהמ      
תינמז הנסחא ,ףושיחה תודובע בלשב ףוסיאו      

            115.00 .טקיורפה להנמ תויחנה יפל חטשב םתחנהו 'חי           
      

            320.00 ןבאמ תוסרט תינב ר"מ          40.03.0032
      
8.0 דע םינוש םיהבגב טינרג גוסמ םירדלוב     40.03.0033

            250.00 'מ 'חי           
      

'מ 5.1 רטוקב םייעבט םירדלוב 'חי                            40.03.0034
      
םירטקבו םיהבגב תוימוקמ םינבאמ םירדלוב     40.03.0035

'מ 00.1 דע םינוש 'חי                             
      

            355.00 .תעפושמ העלסמ ר"מ          40.03.0040
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
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15/10/2014

דף מס':     069 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

            270.00 .תיכנא העלסמ ר"מ          40.03.0050
      
דבוכ ריק      
      
םע ,טקל תיארפ ליווג ןבאמ )דבוכ( ךמות ריק     40.03.0090
ןייוזמ ןוטבמ וא ןבאמ שאר ךבדנ ללוכ ןוטב בג      

            700.00 השורדה הריפחה ללוכו ק"מ           
      
,ימאח דוביעב תיעבט ןבאמ )דבוכ( ךמות ריק     40.03.0091
ןוטבמ וא ןבאמ שאר ךבדנ ללוכ ןוטב בג םע      

            700.00 השורדה הריפחה ללוכו ןייוזמ ק"מ           
      
םע ,טקל תיארפ ליווג ןבאמ )דבוכ( ךמות ריק     40.03.0092
שאר ךבדנ ללוכ 'מ 0.9 לעמ הבוגב ןוטב בג      
זוקינ תכרעמ תוברל ןייוזמ ןוטבמ וא ןבאמ      
תודובעו השורדה הריפחה ,ריקה ףוגב      

            790.00 ןורדמה תרדסהל יולימהו הריפחה ק"מ           
      

            180.00 ריקה בגב הינב רובע ,דבוכ ריקל ריחמ תפסות ר"מ          40.03.0099
      

            710.00 03-ב ןוטבמ דבוכ תוריק ק"מ          40.03.0100
      

            670.00 02-ב ןוטבמ דבוכ תוריק ק"מ          40.03.0101
      
המדא יולימב םילולח םיקולבמ הנגה ריק     40.03.0105

תימוקמ ק"מ                             
      
תונוש      
      
יולימ םע מ"ס 02 יבועב ירכרוכ קולבמ ריק     40.03.0200

            245.00 קולבה ךותב 03-ב ןוטב ר"מ           
      

             14.00 .הליתש יסיכ ר"מ          40.03.0300
      
הקזחא      
      

              8.00 םינתשמ םיקמועב היזורא יקזנ ןוקית ר"מ          40.03.5000
      

             22.00 .תימיכ העיבצ תועצמאב הביצח יקוצמ םוקיש ר"מ          40.03.5010
      
עקרקה ןויריש תועצמאב םייק דבוכ ריק קוזיח     40.03.5025

תנגועמ הדלפ תותשר םע ר"מ                             
      
וקרופש ןבא תוריק לש שדחמ רוזחשו המקה     40.03.5030

            270.00 דחוימה טרפמל םאתהב ק"מ           

1.04 קרפ 30.04 כ"הס            

      
      
      

רתאה חותיפ 04 כ"הס            
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דף מס':     070 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ע ש ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       

      

ת ו ר ד ג  10.44 ק ר פ  ת ת       

      
תשר רדגמ  תבכרומה העירתמ תיסיפ רדג     44.01.0010
מ"ס 5*02 לש םינבלמב מ"מ 5 יבוע תינבלמ      
לעמ דדמנ( 'מ 00.2 דע לש ללוכ הבוגב      
לכ ללוכ , רטמ 5.2 לכ רדג ידומע )עקרקה      
)ןויזה לזרבו( סוסיבהו תודובעה, םיטנמלאה      
תוינכותל םאתהב רדגה לש םלשומ עוציבל      

            600.00 םיטרפה רטמ           
      
תשר רדגמ  תבכרומה העירתמ תיסיפ רדג     44.01.0020
הבוג 5*02 לש םינבלמב מ"מ 5 יבוע תינבלמ      
לכ ללוכ , רטמ 5.2 לכ רדג ידומע רטמ 05.2      
)ןויזה לזרבו( סוסיבהו תודובעה, םיטנמלאה      
תוינכותל םאתהב רדגה לש םלשומ עוציבל      

            700.00 םיטרפה רטמ           
      
תשר רדגמ  תבכרומה העירתמ תיסיפ רדג     44.01.0030
הבוג 5*02 לש םינבלמב מ"מ 5 יבוע תינבלמ      
לכ ללוכ , רטמ 5.2 לכ רדג ידומעו 'מ 00.3 דע      
)ןויזה לזרבו( סוסיבהו תודובעה, םיטנמלאה      
תוינכותל םאתהב רדגה לש םלשומ עוציבל      

            800.00 םיטרפה רטמ           
      
תשר רדגמ  תבכרומה העירתמ תיסיפ רדג     44.01.0040
הבוג 5*02 לש םינבלמב מ"מ 5 יבוע תינבלמ      
לכ ללוכ , רטמ 5.2 לכ רדג ידומעו 'מ 05.3 דע      
)ןויזה לזרבו( סוסיבהו תודובעה, םיטנמלאה      
תוינכותל םאתהב רדגה לש םלשומ עוציבל      

            900.00 םיטרפה רטמ           
      
תשר רדגמ  תבכרומה העירתמ תיסיפ רדג     44.01.0050
הבוג 5*02 לש םינבלמב מ"מ 5 יבוע תינבלמ      
לכ ללוכ , רטמ 5.2 לכ רדג ידומעו 'מ 0.4 דע      
)ןויזה לזרבו( סוסיבהו תודובעה, םיטנמלאה      
תוינכותל םאתהב רדגה לש םלשומ עוציבל      

          1,200.00 םיטרפה רטמ           
      
תילתלת תורדג שולשמ תבכרומה תבכעמ רדג     44.01.0060
הינשה לע תחא תובשויה תחא לכ 'מ 1 רטוקב      
ללוכ ,  'מ 5.2 הבוגב ליית רדגל תורבוחמו      
םידומע( לייתה רדג סוסיבו הנקתה, הקפסא      

            260.00 .)'מ 3 לכ רטמ           
      
      
      
      
      
      

10.44 קרפ תתב הרבעהל          
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מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     071 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

וא "ןועבג" ,"ינוחטב סנרוק" םגד תיפקיה רדג     44.01.0070
'מ 09.2 הבוגב  ע"ש וא "רפושמ ןוחטב"      
.מ"ס  09 הבוגב יעופיש יליע םקעמ תוברל      
לכ מ"מ 6.2/04/08 ינבלמ  ליפורפמ  םידומע      
תוצבשמב תכתורמ תשר ,הפיכ םע 'מ 0.3      
,מ"מ 5.4 רטוקב השק הדלפמ  מ"מ 05/002      
מ"מ 2.2/04/06 ינבלמ ליפורפמ הכימת דומע      
רדגה יקלח לכ .ישימח דומע לכל רבוחמ      

            280.00 רדגה שארב תילתלת רדג ןכו םינבלוגמ רטמ           
      
2 הבוגב מ"מ 5.4 רטוק תיטרדנטס תשר רדג     44.01.0080

            200.00 'מ רטמ           
      
עקרקה ינפ לעמ 'מ 02.1 הבוגב לית רדג     44.01.0090
לכ מ"מ 5/54/54 תיוז לזרבמ םידומע :תוברל      
לית יטוח ,םייתניפו םיימינפ םיקוזיח ,מ 5.2      
,םיינוסכלא םיטוח 2 ,מ"ס 02 לכ ינרקוד      

             65.00 העיבצו תודוסי רטמ           
      

             78.00 'מ 8.1 הבוגב רדג ךא ,ל"נכ רטמ          44.01.0100
      
ןוילע ףופכ תוברל ,'מ 8.1 הבוגב רדג ךא ,ל"נכ     44.01.0110

             78.00 .יעופיש דח רטמ           
      
ימינפ לתלתו יעופיש וד ןוילע ףופכ ךא ,ל"נכ     44.01.0120

             94.00 .ינרקוד ליתמ )הניטרצנוק( רטמ           
      
עקרקה ינפ לעמ 'מ 05.2 הבוגב לית רדג     44.01.0130
לזרבמ םידומע ,יעופש דח ןוילע ףופכ :תוברל      
םיקוזיח ,'מ 0.4 לכ מ"מ 5/54/54 תיווז      
03 לכ ינרקוד לית יטוח ,םייתניפו םיימינפ      
תודוסי,ינרקוד ליתמ םייכרוא םילתלת 2 ,מ"ס      

            114.00 העיבצו רטמ           
      
ימינפ לתלתו יעופיש וד ןוילע ףופכ ךא ,ל"נכ     44.01.0140

            126.00 ינרקוד ליתמ )הניטרצנוק( רטמ           
      
לכ ןוולוגמ לית יטוח 4-מ תבכרומ( רקב רדג     44.01.0150
:תוברל עקרקה ינפ לעמ 02.1 הבגב )מ"ס 03      
'מ 0.8-0.5 לכ מ"מ 5/54/54 לזרבמ םידומע      

             68.00 .)ל"קק טרפמ( ,םייתניפו םיימינפ םיקוזיחו רטמ           
      
עקררקה ינפ לעמ 'מ 02.1  הבוגב תשר רדג     44.01.0160
2" רטוקב םינוולוגמ תורוניצמ םידומע :תובורל      
3 טוח מ"מ 05/05 תנוולוגמ תשר ,'מ 0.2 לכ      
םייתניפו םיימינפ םיקוזיח ,'מ 01.1 הבוגל מ"מ      

             70.00 .תודוסיו רטמ           
      

             87.00 .'מ 53.1 הבוגב תשרו 'מ 5.1 הבוגב ךא ,ל"נכ רטמ          44.01.0170
      

10.44 קרפ תתב הרבעהל          
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15/10/2014

דף מס':     072 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

תורגסמ :תוברל 'מ 02.1 הבוגב תשר רדג     44.01.0180
ןוגיעל םילוורש ,2" רטוק םילוגע תורוניצמ      
4 לכ ןוולוגמ טוחמ לזרב תשר ,חפ תוטזורו      
יטסלפ יופיצ םע ,מ"מ 05/05 תצבשמ םע מ"מ      
'מ 2 לכ  םידומע ,קרקרי ןווגב C.V.P -מ      

            175.00 .ןוטב תודוסיו רטמ           
      

            194.00 'מ 0.2 הבוגב ךא ,ל"נכ רטמ          44.01.0190
      
ריק לע( 'מ 01.1 הבוגב יעוביר ליפורפמ רדג     44.01.0200
4/04/04 תיווז לזרבמ תרגסמ :תוברל )ךמות      
תנוולוגמ תשר םע 'מ 08.0/05.1 תודימב מ"מ      
יעוביר ליפורפמ םידומע.הכותב מ"מ 05/05      

            213.00 .ךמותה ריקל ןוטיבו 'מ 07.1 לכ מ"מ 5/05/05 רטמ           
      
'מ 02.2 הבוגב הדלפ תוטוממ תגרוסמ רדג     44.01.0210
תיווז ילזרב 2: תוברל עקרקה ינפ לעמ      
םייכנא הדלפ תוטומ ,מ"מ 5/54/54 םייקפוא      
ליפורפמ םידומע ,מ"ס 11 לכ מ"מ 41 רטוק      
תודוסי ,מ 01.2 לכ מ"מ 9.2/05/05 עבורמ      

            252.00 .העיבצו מ"מ 004/004 תודימב ןוטב רטמ           
      
הבוגב ,ע"ש וא תירוכסיא םגד ילג חפמ רדג     44.01.0220
םיליפורפ 2 ,'מ 3 לכ 3" םידומע תוברל 'מ 0.2      

            175.00 .דוסיו קוזיחל םייכרוא רטמ           
      
היושע 'מ 00.2 הבוגב ע"ש וא "לג" םגד רדג     44.01.0230
8/06 ןוולוגמ חוטש לזרבמ םיבצינ תוטוממ      
תולעמ 09-ב םיבבוסמה מ"מ 001 לש חוורמב      
רדגה ידומע ,תויקפוא םינזואל םיכתורמו      
תודוסי תוברל ,ןוולוגמ מ"מ 3/04/08 רוניצמ      
ץבאב תנוולוגמ רדגה .מ"ס 05/05/05 ןוטב      

          1,020.00 רונתב העובצו םח רטמ           
      
םגד השק הדלפ יטוחמ תכתורמ תשר רדג     44.01.0240
הבוגב ע"ש וא "ןולייא וא "ריפכ" וא "ןמש"      
מ"מ 05/051 תוצבשמ ,עקרקה ינפמ 'מ 03.1      
םידומע .מ"מ 5.4 רטוקב ךושמ הדלפ טוחמ      
הסכמ םע מ"מ 2.2X06X06 עבורמ ליפורפמ      
,םינוולוגמ םידומעהו תשרה .'מ 59.2 לכ רגוס      
רדגה .מ"ס 04X04X04 ןוטב תודוסי תוברל      

            180.00 .רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ רטמ           
      

            185.00 'מ 06.1 הבוגב ךא ,ל"נכ רטמ          44.01.0250
      

            185.00 .'מ 00.2 הבוגב ךא ל"נכ רטמ          44.01.0260
      
      
      
      

10.44 קרפ תתב הרבעהל          
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15/10/2014

דף מס':     073 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

םגד השק הדלפ יטוחמ תכתורמ תשר רדג     44.01.0270
הבוגב ע"ש וא "תורדש" וא "סנרוק" וא ןוחטב"      
מ"מ 05/051 תוצבשמ ,עקרקה ינפמ 'מ 03.2      
םידומע .מ"מ 5.4 רטוקב ךושמ הדלפ טוחמ      
הסכמ םע מ"מ 2.2X06X06 עבורמ ליפורפמ      
,םינוולוגמ םידומעהו תשרה .'מ 59.2 לכ רגוס      
רדגה .מ"ס  04X04X04 ןוטב תודוסי תוברל      

            180.00 רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ רטמ           
      

            185.00 .'מ 06.1 הבוגב ךא ,ל"נכ רטמ          44.01.0280
      

            240.00 'מ 00.2 הבוגב ךא ,ל"נכ רטמ          44.01.0290
      
םגד השק הדלפ יטוחמ תכתורמ תשר רדג     44.01.0300
ע"ש וא "תורדש" וא "סנרוק" וא "ןוחטב"      
םקעמ תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 03.2 הבוגב      
תוצבשמ .מ"ס 05  ךרואב יעופיש דח יליע      
    X051051 5.4 רטוקב ךושמ הדלפ טוחמ מ"מ  
םיטוח 3-מ תיביטרוקד החשקה תרוק םעו מ"מ      
ינבלמ ליפורפמ םידומע ,מ"מ 5 רטוקב      
    53.2X04X08 הלעמלמ םימוטאה מ"מ  
לכ תיביטרוקד הפיכב וא תוכתורמ תויקסדב      
תוברל ,םינוולוגמ םידומעהו תשרה .'מ 00.3      
תנוולוגמ רדגה .מ"ס 04X04X04 ןוטב תודוסי      

            280.00 .רונתב העובצו םח ץבאב רטמ           
      
םגד השק הדלפ יטוחמ תכתורמ תשר רדג     44.01.0330
הבוגב ע"ש וא "ןרק+ביתנ" וא ןומיר" וא "קזב"      
דח יליע םקעמ תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 04.2      
05X051 תוצבשמ .מ"ס 05 ךרואב יעופיש      
,מ"מ 5 רטןוקב ךושמ הדלפ טוחמ מ"מ      
50.2 לכ מ"מ 2.2X06X06 ליפורפמ םידומע      
תודוסי תוברל ,םינוולוגמ םידומעהו תשרה .'מ      
ץבאב תנוולוגמ רדגה .מ"ס 04X04X04 ןוטב      

            410.00 .רונתב העובצו םח רטמ           
      
תינבלמ" וא "דורח ןיעמ" םגד יביטרוקד הקעמ     44.01.0340
הבוגב ע"ש וא "תינויבס" וא "הלוגע הניפ      
,1" רטוקב ףפוכמ רונצמ תרגסמ םע 'מ 50.1      
תשרב םיצוק תטילב אלל תולגועמ תוניפ      
הדלפ טוחמ מ"מ 05X051 תוצבשמב תכתורמ      
רטוקב םילוגע םידומע .מ"מ 5.5 רטוקב ךושמ      
'מ 51.2 לכ תיביטרוקד הפיכב םיסוכמ 2"      
רדגה יקקח לכ ,םיכותיר אלל םירוביחה      
.מ"ס 04X04X04 ןוטב תודוסי םע ,םינוולוגמ      

            280.00 .רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ רדגה רטמ           

תורדג 10.44 כ"הס            
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15/10/2014

דף מס':     074 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2.44 ק ר פ  ת ת  20.44 ק ר פ  ת ת       

      
וא "ןיקצומ" םגד לגר יכלוהל הכלוה הקעמ     44.02.0010
ינפ לעמ 'מ 02.1 הבוגב ע"ש וא "בקעי ןורכז"      
5.1" רטוקב תורוניצ תרגסממ יושע הכרדמה      
21 רטוקב תורוניצ הכותבו מ"מ 2.2 ןפוד יבוע      
,מ"מ 5/53 חוטש ןותחת יקפוא לזרב ןכו מ"מ      
דוסיב ןטובת תרגסמה ,'מ 0.2 לש תודיחיב      
הקעמה .ןוטב תרוגחב וא מ"ס 04/04/04      

            410.00 .רונתב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ רטמ           
      
וא "רובת" וא "ןנח" םגד הדרפהו הכלוה הקעמ     44.02.0020
וא "חמצ" וא "רתיב" וא "יבכמ" וא "תישמש"      
דלש םע םינוולוגמ הדלפ ידומעמ ע"ש      
דוסיב םינטןבמ ,מ"מ 2.2/05/05 ליפורפמ      
לש קחרמב ןוטב תרוגחב וא מ"ס 04/04/04      
ליפורפמ םיבצינו 'מ 50.1 הבוגבו 'מ 2-כ      
הקעמה .מ"מ 001 חוורמב מ"מ 5.1/02/02      

            380.00 .רונתב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ רטמ           
      
"אישנ" וא "תרנכ" םגד הדרפהו הכלוה הקעמ     44.02.0030
םינוולוגמ הדלפ  ידומעמ ע"ש וא "ידנלוה" וא      
דוסיב םינטובמ 2.2/06/06 ליפורפמ דלש םע      
לש קחרמב ןוטב תרוגחב וא מ"ס 04/04/04      
תוטוממ םיבצינו 'מ 50.1 הבוגבו 'מ 2-כ      
001 חוורמבו מ"מ 2 ןפוד יבוע מ"מ 61 רטוקב      

            310.00 .מ"מ רטמ           
      
וא "ונוא תירק" םגד הדרפהו הכלוה הקעמ     44.02.0040
ןפוד יבוע 5.2" רטוקב ןוולוגמ רוניצמ ע"ש      
וא מ"ס 04/04/04 דוסיב ןטובמ מ"מ 53.2      
15.0 הבוגבו 'מ 2-כ לש קחרמב ןוטב תרוגחב      
חוורמבו מ"מ 01/01 םיליפורפמ םיבצינו 'מ      
עובצו םח ץבאב ןוולוגמ הקעמה .מ"מ 001      

            380.00 .רונתב רטמ           
      
וא יגלב וא "דעלא" םגד הדרפהו הכלוה הקעמ     44.02.0050
םע םינוולוגמ הדלפ ידומעמ ע"ש וא ברנמ"      
דוסיב םינטובמ 2.2/06/06 ליפורפמ דלש      
לש קחרמב ןוטב תרוגחב וא מ"ס 04/04/04      
םיליפורפמ םיבצינו 'מ 50.1 הבוגבו 'מ 2-כ      
001 חוורמבו מ"מ 5.1 ןפוד יבוע מ"מ 52/52      

            340.00 רונתב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ הקעמה .מ"מ רטמ           
      
'מ 54.0 הבוגב הדלפמ ,בכרל המיסח רדג     44.02.0060
ןוולוגמ 'מ 00.2 לכ םיילגרו 2" רטוקב רוניצמ      

            200.00 רונתב הקבאב עובצו םח ץבאב רטמ           

2.44 קרפ תת 20.44 כ"הס            
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15/10/2014

דף מס':     075 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ע ש  30.44 ק ר פ  ת ת       

      
'מ 6 בחורב יפנכ וד רעש לש הנקתהו הקפסא     44.03.0010
רעשה יקלח לכ , 'מ 00.2 הבוג תיפקיה רדגל      

          10,000.00 'פמוק         .רדגה תמגודכ לכה ,םינבלוגמ  
      
'מ 6 בחורב יפנכ וד רעש לש הנקתהו הקפסא     44.03.0020
רעשה יקלח לכ , 'מ 5.2 הבוג תיפקיה רדגל      

          12,000.00 'פמוק         .רדגה תמגודכ תשרה ,םינבלוגמ  
      
'מ 6 בחורב יפנכ וד רעש לש הנקתהו הקפסא     44.03.0030
רעשה יקלח לכ , 'מ 0.3 הבוג תיפקיה רדגל      

          15,000.00 'פמוק         .רדגה תמגודכ תשרה ,םינבלוגמ  
      
'מ 6 בחורב יפנכ וד רעש לש הנקתהו הקפסא     44.03.0040
רעשה יקלח לכ , 'מ 5.3 הבוג תיפקיה רדגל      

          18,000.00 'פמוק         .רדגה תמגודכ תשרה ,םינבלוגמ  
      
'מ 6 בחורב יפנכ וד רעש לש הנקתהו הקפסא     44.03.0050
רעשה יקלח לכ , 'מ 0.4 הבוג תיפקיה רדגל      

          24,500.00 'פמוק         .רדגה תמגודכ תשרה ,םינבלוגמ  
      
דע ךרוא חתפ רובע  רדגל ילמשח ילוזנוק רעש     44.03.0060
סוסיבו הנקתה, הקפסא רוציי- ללוכ 'מ 0.8      
עוציבל ופרוציש םיטרפ תוינכותל םאתהב      

          65,000.00 'פמוק         .רעשה לש םלשומ  
      
,מ"ס 002X541 תודימב ןוולוגמ יפנכ דח רעש     44.03.0070
םיבצינו ,מ"מ 2.2/04/06 ליפורפמ תרגסמ      
001 דע לש חוורמב מ"מ 5.1/52/52 ליפורפמ      
וא "ןויצ" םגד לוזרפו םידומע תוברל ,מ"מ      
דוסיו ע"ש וא "תינח" וא "ןושמש" וא "רבצ"      
םח ץבאב ןוולוגמ רעשה .מ"ס 05/05/05 ןוטב      

          2,400.00 רונתב עובצו 'חי           
      
002X074 תודימב יפנכ-וד רעש ךא ,ל"נכ     44.03.0080

          6,680.00 .מ"ס 08/08/08 תודימב דוסיו ,מ"ס 'חי           
      
תמגודכ מ"ס 022 הבוג הליסמ לע ררגנ רעש     44.03.0090
רעש ידומע תוברל ע"ש וא "ןויצ וא תינח"      
ליפורפמ תרגסמ ,מ"מ 52.3/001/001      
ללוכ אל( ןולקוא ילגלגו מ"מ 52.3/06/021      

          3,490.00 )םיוולנ םירזיבאו עונמ רטמ           
      
רטוקב רוניצמ תרגסמ יפנכ דח שפשפ רעש     44.03.0100
תכתורמ תשרו מ"מ 2.2 ןפוד יבוע 1 4/1"      
002X541 תודימב  ןוולוגמ ,מ"מ 5/051/05      
רטוקב ןוולוגמ רוניצמ רעש ידומע תוברל ,מ"ס      
מ"ס 04X04X04 ןוטב תודוסיל םינטובמ 2"      
.ע"ש וא "רפושמ דורח ןיעמ" םגד הליענ חירבו      

          2,200.00 .רונתב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ שפשפה רעש 'חי           
      

30.44 קרפ תתב הרבעהל          
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15/10/2014

דף מס':     076 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

תודימב יפנכ דח שפשפ רעש ךא , ל"נכ     44.03.0110
          1,800.00 מ"ס 021X021 'חי           

      
תרגסמ מ"ס 002X074 תודימב יפנכ וד רעש     44.03.0120
הקולח תוטומ מ"מ 6.2/06/06 ליפורפמ      
תכתורמ תשרו מ"מ 6.2/04/06 ליפורפמ      
ליפורפמ רעש ידומע תוברל מ"מ 5/051/05      
ןוטב תודוסיל םינטובמ מ"מ 014/001/0      
.ע"ש וא הפיח" םגד מ"ס מ"ס 08/208/08      

          5,490.00 רונתב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ רעשה 'חי           
      
אלל דבלב ןויליג רובע םירעשל ריחמ תתחפה     44.03.0130

             40.00 עבצ ר"מ           
      
יסאלק םגד ררוחמ וא םוטא םוינימולאמ רעש     44.03.0140
    "031G" וא "רודילרט" תמגוד ררגנ וא יריצ  

          1,000.00 ע"ש ר"מ           
      
"041G" ינרדומ/ינתא םגד םוינימולאמ רעש     44.03.0150

          1,300.00 ע"ש וא "רודילרט" תמגוד ררגנ וא יריצ ר"מ           
      

            250.00 )םוקרטניאל םזמז( ילמשח ןוגנמ רובע תפסות 'חי          44.03.0160
      

          3,000.00 ררגנ רעשל ילמשח עונמ רובע תפסות 'חי          44.03.0170
      
וד וא יפנכ רעשל ילמשח עונמ רובע תפסות     44.03.0180

          3,600.00 יפנכ 'חי           
      
הדלפמ זגרא תוברל -'מ 4 דע עורז םוסחמ     44.03.0190
םייניע,םוינימולא טומ ,מ"מ 3 יבוע תנוולוגמ      
תטישב קוחר טלשב הלעפה .תוירטקלאוטופ      

          4,900.00 למשח וק ללוכ אל ,"דוק-גנילור" 'חי           
      

          5,600.00 'מ 6 עורז ךא ,ל"נכ םוסחמ 'חי          44.03.0200
      
,ר"מ 6 דע תודימב תחא הדיחי םמורתמ רעש     44.03.0210
הילעו העובצ תנוולוגמ הדלפ תרגסממ בכרומ      
.הדלפ וא םוינימולא ,C.V.P -מ םילגרס יופיצ      
םיריצ תכרעמ י"ע הלעמ יפלכ רעשה תעונת      
חותפ בצמב רעשה .תלדה ידיצב םיציפקו      
הלעפה .עונמ תוברל ,הרקתל ליבקמ אצמנ      
וק ללוכ אל "דוק-גנילור" תטישב קוחר טלשב      

          7,500.00 .למשח 'חי           
      

            800.00 ל"נל רעש ר"מ 1 לכ רובע תפסות ר"מ          44.03.0220
      

            110.00 יצורע דח ףסונ טלש לכ רובע תפסות 'חי          44.03.0230
      
      
      

30.44 קרפ תתב הרבעהל          
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15/10/2014

דף מס':     077 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

ב"הראמ אובי םילנפ םגד םמורתמ רעש     44.03.0240
מ"ס 562 דעו הבוג מ"ס 052 דע חתפ תודימב      
לכ מ"מ 05 יבועב םילנפ 4-מ בכרומ בחור      
םילגלג י"ע הלעמ יפלכ םמורתמ רעשה .דחא      
בצמב .תלדה ידיצ ינשמ הליסמ ךותב םיענה      
רעשה .הרקתל ליבקמ אצמנ רעשה ,החיתפ      
יולימ וכותבו תנוולוגמ הדלןפ יטעמ 2-מ בכרומ      
לע תעבטומ תינוציחה תיזחב .ימרט דודיב      
.קלח ימינפה דצבו המגוד הדלפה תפטעמ      
טלשב הלעפה ,ב"הרא תרצות עונמ תוברל      

          5,500.00 .למשח וק ללוכ אל "דוק-גנילור" תטישב קוחר 'חי           
      
523 דעו ,הבוג מ"ס 082 דע תודימב ךא ,ל"נכ     44.03.0250

          6,700.00 בחור מ"ס 'חי           
      
הפוקש תיכוכז ןולח רובע ל"נל תפסות     44.03.0260
םוקמב( .מ"ס 04/25-כ תודימב תמסוחמו      

            350.00 )תיזחב המגודה לש עבטומ ןבלמ 'חי           
      
םילגלג םע רעש .ר"מ 6 דע תודימב-ררגנ רעש     44.03.0270
רעשה .הפצרל תרבוחמה הליסמ לע םיענה      
לעב ,רעשה .הלאמש וא הנימי הרירגב חתפנ      
העובצ תנוולוגמ הדלפ תרגסממ יושע ,ןקת ות      
,.C.V.P ילגרס לש םירומיגב יופיצ הילעו      
תרונמ ,עונמ תוברל ,הדלפ וא םוינימולא      
הללעפה .תוירטקלאוטופ םייניעו הרהזא      
וק ללוכ אל "דוק-גנילור" תטישב קוחר טלשב      

          7,750.00 למשח 'חי           
      
דעו בחור מ"ס 052 דע תודימב תחא ףנכ רעש     44.03.0280
ג"ע ףנכ תעונתב חתפנ רעשה .הבוג מ"ס 051      
העובצ תנוולוגמ הדלפ תרגסממ בכרומו םיריצ      
וא םוינימולא ,C.V.P ילגרס רומיג הילעו      
.הרהזא תרונמ ,דוקיפ חול ,עונמ תוברל ,הדלפ      
אל "דוק-גנילור" תטישב קוחר טלשב הלעפה      

          5,300.00 .למשח וק ללוכ 'חי           
      

            800.00 ל"נל ףסונ ר"מ 1 לכ רובע תפסות ר"מ          44.03.0290
      
חתפנ רעשה -ר"מ 6 דע תודימב יפנכ וד רעש     44.03.0300
וא םינפ ןוויכב םיקלחה ינש לש ףנכ תעונתב      
העובצ תנוולוגמ הדלפ תרגסממ בכרומו ,ץוח      
וא םוינימולא ,C.V.P ילגרס רומיג הילעו      
תרונמ ,דוקיפ חול ,םיעונמ 2 תוברל ,הדלפ      
תטישב קוחר טלשב הלעפה .הרהזא      

          7,500.00 למשח וק ללוכ אל "דוק-גנילור" 'חי           
      

            800.00 ל"נל ףסונ ר"מ 1 לכ רובע תפסות ר"מ          44.03.0310
      
      

30.44 קרפ תתב הרבעהל          
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דף מס':     078 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

דצל( מ"ס 002/19 תודימב לגר יכלוהל רעש     44.03.0320
הדלפמ ,ףוקשמ תוברל )םירעשה יגוס לכ      
בלשל ןתינ( .C.V.P  רומיג  םע ,תנוולוגמ      

          3,200.00 .)ריחמ תפסותב םירחא םייופיצ 'חי           
      
)םוקרטניאל םזמז( ילמשח ןונגנמ רובע תפסות     44.03.0330

            260.00 טוויח ללוכ אל לגר יכלוה רעשל 'חי           
      
יכלוה רעשל ילוארדיה תלד רגוס רובע תפסות     44.03.0340

            280.00 לגר 'חי           

םירעש 30.44 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םירעשו תורדג 44 כ"הס            
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דף מס':     079 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ל ו ל ס מ ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       

      

ת ו י מ ו י  ת ו ד ו ב ע  00.15 ק ר פ  ת ת       

      
0.15 קרפ תת      
      
דויצה תלבוהו ליעפמ ללוכ ינכמ דויצל ריחמ      
רתאה מ/ל      
      
םגד ףכו הריבש שיטפ םע ינפוא ןורפחמ     51.00.0010

            190.00 .ליבקמ וא C3.B.C.J ע"ש           
      
312 םגד ןוט 21-01 ענוממ טטור שבכמ     51.00.0020

          1,700.00 .ליבקמ וא GAMOB ע"י           
      
712 םגד ןוט 71 לעמ ענוממ טטור שבכמ     51.00.0030

          1,800.00 .ליבקמ וא GAMOB ע"י           
      
תלוספה תקיני ללוכ םישיבכ יוקינל אטאטמ     51.00.0040

          2,300.00 .הקוליסו ע"י           
      
וא L559 םגד ילוארדיה רטור םע ילחז העי     51.00.0050

            300.00 .ליבקמ ע"ש           
      

            300.00 .ליבקמ וא F669 םגד ינפוא העי ע"ש          51.00.0060
      
ףכו הריבש שיטפ םע ילחז ילוארדיה רפחמ     51.00.0070

            380.00 .ליבקמ וא 033 רליפרטק םגד ע"ש           
      

            330.00 .ליבקמ וא F/E/G41 םגד תסלפמ ע"ש          51.00.0080
      

             65.00 .תועוצקמה לכב יעוצקמ לעופ ע"ש          51.00.0090
      

             60.00 .תועוצקמה לכב טושפ לעופ ע"ש          51.00.0100
      

          2,300.00 הניכר תיאשמ ע"י          51.00.0110
      

          1,900.00 םימ תילכימ ע"י          51.00.0120
      
רשוכ 'מ 41 עורז ךרוא ןוט 62 ףונמ תיאשמ     51.00.0130

          4,800.00 ןוט 2.1 המרה ע"י           

תוימוי תודובע 00.15 כ"הס            

      

ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       

      
              3.00 רקעמ רמוחב םיבשע תרבדה ר"מ          51.01.0010

      
תריקע תוברל( מ"ס 51 קמועל םיחטש ףושיח     51.01.0020
תוברל )מ"ס 01 דע עזג יבועב םיצעו םיחיש      
ללוכ רשואמ הכיפש םוקמל רמוחה קוליס      

              5.00 הכיפש תרגא םולשת ר"מ           

10.15 קרפ תתב הרבעהל          
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דף מס':     080 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

             12.00 םייק טלפסא הצק )רוסינ( ךותיח רטמ          51.01.0030
      
רומחה קוליס ללוכ  טלפסא תובכש קוריפ     51.01.0040

             14.00 רשואמ הכיפש םוקמל ר"מ           
      
ללוכ גוס לכמ םימייק םיאתו תוחוש קורפ     51.01.0050

          1,500.00 רשואמ הכיפש םוקמל קוליס 'חי           
      
דע לש חטשבו מ"ס 2 - 0 לש קמועל ףוצריק     51.01.0060

              5.00 ר"מ 000,5 ר"מ           
      
לש ללוכ חטשבו מ"ס 2 - 0 לש קמועל ףוצריק     51.01.0070

              4.00 ר"מ 000,5 לעמ ר"מ           
      
לש חטשבו מ"ס 6 - 0 לש ללוכ קמועל ףוצריק     51.01.0080

              7.00 ר"מ 000,5 דע ר"מ           
      
חטשבו מ"ס 6 - 0 לש ללוכ קמועל ףוצריק     51.01.0090

              6.00 ר"מ 000,5 לעמ לש ללוכ ר"מ           
      
חטשבו מ"ס 01 - 0 לש ללוכ קמועל ףוצריק     51.01.0100

             10.00 ר"מ 000,5 דע לש ר"מ           
      
חטשבו מ"ס 01 - 0 לש ללוכ קמועל ףוצריק     51.01.0110

              9.00 ר"מ 000,5 לעמ לש ללוכ ר"מ           
      
חטשבו מ"ס 01  -מ לודג ללוכ קמועל ףוצריק     51.01.0120

             12.00 ר"מ 000,5 דע לש ר"מ           
      
חטשבו מ"ס 01  -מ לודג ללוכ קמועל ףוצריק     51.01.0130

             11.00 ר"מ 000,5 לעמ לש ללוכ ר"מ           
      

             10.00 מ"ס 3 - 0 לש קמועל ןוטב חטשמ ףוצריק ר"מ          51.01.0140
      

             70.00 הנטק תפצרקמב תוחושל ביבסמ ףוצריק 'חי          51.01.0150
      

             13.00 "םיטנק" ףוצריק רטמ          51.01.0160
      

            445.00 ןנכותמ הבוגל גוס לכמ תוחוש הבוג תמאתה 'חי          51.01.0170
      

             75.00 רשואמ הכיפש םוקמל W  הקעמ קוליסו קוריפ רטמ          51.01.0180
      
דוסי תיינב ללוכ םירורמת תקתעהו קורפ     51.01.0190

            190.00 .שדח 'חי           
      
םוקמל םימייק םיטלשו םירורמת קוליסו קורפ     51.01.0200

            110.00 רשואמ הכיפש 'חי           
      
ידומע רשואמ הכיפש םוקמל קוליסו ,קוריפ     51.01.0210

            480.00 םירבחמה םילבכה ללוכ הרואת/ןופלט/למשח 'חי           

10.15 קרפ תתב הרבעהל          
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דף מס':     081 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

םילבכה ללוכ ןופלט/הרואת/למשח ידומע קורפ     51.01.0220
            350.00 .ןוסחאל םתלבוהו םירבחמה 'חי           

      
קחרמ לכל גוס לכמ ןיינב תלוספ  קוליס     51.01.0230
םולשת תוברל רשואמ הכיפש רתאל שרדיש      

            120.00 הרגא ק"מ           
      
שומישל וא יוניפל אוהש גוס לכמ הככס קוריפ     51.01.0240

            300.00 חקפמה תייחנה פ"ע רזוח ר"מ           

קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס            

      

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       

      
רמוחה קוליסו  חטשב הביצח וא/ו הריפח     51.02.0010

             75.00 רופחה ק"מ           
      
הלבוה תוברל  חטשב הביצח וא/ו הריפח     51.02.0020
רתא ימוחתב ןוסחא/תובכשב רוזיפו יולימל      

             22.00 הדובעה ק"מ           
      
םיטנמלא סוליפ ךרוצל קדוהמ אל לוח עצמ     51.02.0030

             85.00 םינוש ק"מ           
      
קודיה ללוכ ץוחבמ אבומ ררבנ רמוחמ יולימ     51.02.0040
, םישיבכב -  מ"ס 02 דע לש תובכשב רקובמ      
תחתמו )עקרק תפלחה( םימ יריבעמל תולעת      

             85.00 .תודוסיל ק"מ           
      

              6.00 עקרקה גוסל םאתהב תיתש קודיה ר"מ          51.02.0050
      

              8.00 ךרד תרוצ עוציב ר"מ          51.02.0060
      
02 יבועב הבכשב ןבא ירבשב תיתש בוציי     51.02.0070
,רוזיפ ללוכ מ"ס 02-3 םינבאה לדוג ,מ"ס      

            165.00 .דחוימה טרפמל םאתהב קודיהו הבטרה ק"מ           
      
י"פע דדמי - תמייק זוקינ תלעת תרדסהו יוקינ     51.02.0080
ללוכ הלעתהמ אצויה רופחה רמוחה חפנ      

             75.00 רשואמ הכיפש רתאל קוליס ק"מ           
      
שושיג ךרוצל )'מ 5.2 קמוע דע( הריהז הריפח     51.02.0090
תויתשת ,םילבכ ,םילוורש תרנצ יוליגל      
וניאש חטשב ,םימייק םייעקרק-תת םינקתמו      
םייקה בצמה תרזחה  ללוכ טלפסא הפוצמ      

            100.00 .רשואמ הכיפש רתאל רמוח ףדוע קוליסו רטמ           

רפע תודובע 20.15 כ"הס            

      
      
      
      

082/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     082 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ע צ מ  ת ו ד ו ב ע  30.15 ק ר פ  ת ת       

      
ללוכ הנתשמ וא דיחא יבועב 'א גוס עצמ     51.03.0010
02 דע לש תובכשב קדוהמ םיילוש תמלשה      

            110.00 מ"ס ק"מ           
      

             15.00 םייק יראלונרג רמוח קודיהו דוביע ר"מ          51.03.0020
      

            135.00 .מ"וגא תיתשת ק"מ          51.03.0030

םיעצמ תודובע 30.15 כ"הס            

      

ם י ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  40.15 ק ר פ  ת ת       

      
0.1 רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     51.04.0010

              3.50 ר"מ/ג"ק ר"מ           
      
3.0 רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     51.04.0020

              2.50 ר"מ/ג"ק ר"מ           
      
00.2 רועישב תינמוטיב היסלומא סוסיר     51.04.0030

              4.50 ףצרוקמ רמוח לע ר"מ/ג"ק ר"מ           
      

            280.00 5.1" הנותחת תבורעתמ הבכש ןוט          51.04.0040
      

            310.00 גוריד תפופצ 1"  תרשקמ תבורעתמ הבכש ןוט          51.04.0050
      
ילמיסקמ ריגרג םע תאשונ הבכש טלפסא ןוטב     51.04.0060

            330.00 3/4" ןוט           
      
ילמיסקמ ריגרג םע תאשונ הבכש טלפסא ןוטב     51.04.0070

            340.00 1/2" ןוט           
      

            340.00 2/1S" תאשונ תבורעתמ הבכש ןוט          51.04.0080
      

            330.00 4/3S" תאשונ תבורעתמ הבכש ןוט          51.04.0090
      

            310.00 S1"  תרשקמ תבורעתמ הבכש ןוט          51.04.0100
      

            290.00 1S½" תרשקמ תבורעתמ הבכש ןוט          51.04.0110
      

             53.00 מ"ס 8 יבועב 5.1" תרשקמ תבורעתמ הבכש ר"מ          51.04.0120
      

             66.00 מ"ס 01 יבועב 5.1" תרשקמ תבורעתמ הבכש ר"מ          51.04.0130
      
גוריד תפופצ 1"  תרשקמ תבורעתמ הבכש     51.04.0140

             45.00 מ"ס 6 יבועב ר"מ           
      
גוריד תפופצ 1"  תרשקמ תבורעתמ הבכש     51.04.0150

             60.00 מ"ס 8 יבועב ר"מ           
      
      

40.15 קרפ תתב הרבעהל          
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מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     083 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

ילמיסקמ ריגרג םע תאשונ הבכש טלפסא ןוטב     51.04.0160
             39.00 מ"ס 5 יבועב "4/3 ר"מ           

      
ילמיסקמ ריגרג םע תאשונ הבכש טלפסא ןוטב     51.04.0170

             31.00 מ"ס 4 יבועב "4/3 ר"מ           
      
ילמיסקמ ריגרג םע תאשונ הבכש טלפסא ןוטב     51.04.0180

             32.00 מ"ס 4 יבועב "2/1 ר"מ           
      

             32.00 מ"ס 4 יבועב 2/1S" תאשונ תבורעתמ הבכש ר"מ          51.04.0190
      

             31.00 מ"ס 4 יבועב 4/3S" תאשונ תבורעתמ הבכש ר"מ          51.04.0200
      

             39.00 מ"ס 5 יבועב 4/3S" תאשונ תבורעתמ הבכש ר"מ          51.04.0210
      
יבועב S1" תאשונו תרשקמ תבורעתמ הבכש     51.04.0220

             45.00 מ"ס 6 ר"מ           
      
יבועב S1" תאשונו תרשקמ תבורעתמ הבכש     51.04.0230

             60.00 מ"ס 8 ר"מ           
      
8 יבועב S 1½" תרשקמ תבורעתמ הבכש     51.04.0240

             56.00 מ"ס ר"מ           
      

             40.00 מ"ס 3 יבועב AMS 8/3 תבורעתמ הבכש ר"מ          51.04.0250
      

             53.00 מ"ס 4 יבועב AMS 5.21 תבורעתמ הבכש ר"מ          51.04.0260
      

             40.00 מ"ס 3 יבועב AMS8/0 תבורעתמ הבכש ר"מ          51.04.0270
      

             40.00 מ"ס 3 יבועב AMS5/0 תבורעתמ הבכש ר"מ          51.04.0280
      
2 יבועב תוינמוטיב תועירי תסירפו תקפסא     51.04.0290

             20.00 מ"מ ר"מ           
      
3 יבועב תוינמוטיב תועירי תסירפו תקפסא     51.04.0300

             23.00 מ"מ ר"מ           
      
תובורעתל טימולוד ןבאב שומיש ןיגב התחפה     51.04.0310

            -85.00 AMS גוסמ ןוט           
      

             95.00 רפושמ ןמוטיבב שומיש ןיגב תפסות ןוט          51.04.0320
      

             20.00 מ"ס 51 דע יבועב ףצרוקמ רמוח קודיהו רוזיפ ר"מ          51.04.0330
      

             20.00 םייק טלפסאל שדח טלפסא תורבחתה קשימ רטמ          51.04.0340

םיטלפסא תודובע 40.15 כ"הס            
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מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     084 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו צ י י ו  ם י מ  י ר ב ע מ  ת ו ד ו ב ע  50.15 ק ר פ  ת ת       

ת ו נ ו ר ד מ       

      
רובע ןוטבמ םיפצרמ תקיציל ריחמ תפסות     51.05.0010

            117.00 פר-פיר ןבאב יופיח ר"מ           
      
יריבעממ האיציו הסינכ ירוזאו תולעת בוציי     51.05.0020
04 ,מ"ס 5.7 יבועב קיטסלפ תרווכ י"ע םימ      
דב ללוכ ,02-ב ןוטב יולמב ר"מל םיאת      
םוח עבצ טנמאגיפו ר"מ/ר"ג 002 ינכטואג      

            117.00 .ןוטבל ר"מ           
      
יריבעממ האיציו הסינכ ירוזאו תולעת בוציי     51.05.0030
04 ,מ"ס 5.7 יבועב קיטסלפ תרווכ י"ע םימ      

             69.00 ןג תמדא יולמב ר"מל םיאת ר"מ           
      
תונוש תודימב 02-ב ןיוזמ ןוטבמ ןש תורוק     51.05.0040
םולשת( ק"מל ג"ק 001 דע לש הנמב ןויז ללוכ      

          1,650.00 )ןימזמה י"ע עבקיש יטרואית ךתח יפל עצובי ק"מ           

תונורדמ בוצייו םימ ירבעמ תודובע 50.15 כ"הס            

      

ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  60.15 ק ר פ  ת ת       

      
001 הבוג מ"ס 62 רטוק בכרל לילג םוסחמ     51.06.0010

            300.00 ע"ש וא "ןמפלוו" םגד סוסיב ללוכ מ"ס 'חי           
      
ינקית תוחיטב הקעמ לש הנקתהו הקפסא     51.06.0020
םידומע ללוכ תידרשמ ןיבה הדעוה י"ע רשואמ      

            230.00 'מ 4 לכ רטמ           
      
רתא/רזוח שומישל יוניפו תוחיטב הקעמ קורפ     51.06.0030

             50.00 תלוספ רטמ           
      
ותריקעו תוחיטב הקעמל דומע קורפ     51.06.0040

             40.00 תטלחומה 'חי           
      
יריבעמ תריגסל םוחב תנוולוגמ הדלפמ הכבש     51.06.0050
הכבשה, ןוטבמ האיציה ןקתמל ןוגיע ללוכ םימ      
םיחוורמב מ"מ 61 רטוק הדלפ תוטוממ היושע      
הכבשה רוביח םג ללוכ ריחמה מ"ס 01 לש      
מ"מ 01 רטוק ןוגיע יגרבב ןוטבה ריקל      

          2,500.00 .ףקיהב מ"ס 05 לכ )םילביד( ר"מ           
      

          3,900.00 'מ 21 ךרואב הדלפ הקעמל )השילג( הצק טרפ 'חי          51.06.0060
      
םישימג םינודומע      
      
השימג םיביתנ תדרפמ      
      

ןוט 61 דע בכר רבעמל םינרקוד ספ רטמ                            51.06.0090
      

60.15 קרפ תתב הרבעהל          
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מ"עב ךרד ןבא .ג.א
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15/10/2014

דף מס':     085 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

רטמ 0.5 דע ךרואב יטמואנפ ןרקוד תדיחי 'חי                            51.06.0100

תונוש תודובע 60.15 כ"הס            

      

ה ע י ב צ  70.15 ק ר פ  ת ת       

      
הטישב ךרוא יספ ןומיס לש תותימצל הרסה     51.07.0010

             20.00 תרשואמ רטמ           
      
הוטישב תותימצל עבצ ינומיס המלעה     51.07.0020

             40.00 תרשואמ ר"מ           
      

              8.00 הפש ינבא תעיבצ רטמ          51.07.0030
      

             43.00 לופכ ץח תעיבצ 'חי          51.07.0040
      

             34.00 דדוב ץח תעיבצ 'חי          51.07.0050
      
05 בחורב הייצח ירבעמ וא הריצע יווק תעיבצ     51.07.0060

             55.00 מ"ס ר"מ           
      

             35.00 )מ"ס 02 בחורב םיווק( העונת ייא תעיבצ ר"מ          51.07.0070
      

              4.50 .אלמ ןבל מ"ס 21 בחורב םיווק תעיבצ רטמ          51.07.0080
      

             39.00 בוהצ/ןבל ,ידדצ וד ,  "לותח יניע" 'חי          51.07.0090
      

             35.00 בוהצ/ןבל ,ידדצ דח , "לותח יניע" 'חי          51.07.0100

העיבצ 70.15 כ"הס            

      

ם י ר ו ר מ ת ו  ם י ט ל ש  80.15 ק ר פ  ת ת       

      
C.B  סופיט םישדח םיידיצ םירורמת/םיטלש     51.08.0010
רמוחמ טרפמב 10.30.13.15 הלבט יפל      

            550.00 )םידומע ללוכ אל( 2 הגרדמ רוא ריזחמ ר"מ           
      
סופיט םישדח םיידיצ םירורמת/םיטלש     51.08.0020
    D,E,F,G טרפמב 10.30.13.15 הלבט יפל  

            590.00 )םידומע ללוכ אל( 2 הגרדמ רוא ריזחמ רמוחמ ר"מ           
      
לעמ חטשב םישדח םידיצ םירורמת/םיטלש     51.08.0030
עוציבו ןונכת ,2 הגרדמ רוא ריזחמ,ר''מ51      
היצקורטסנוק סדנהמ לש ןלבקה י''ע סוסיבה      

            625.00 ונובשח לע ןלבקה ןימזיש ר"מ           
      
םושיי רובע םיידיצ רורמת/טלש ריחמל תפסות     51.08.0040
רמוח םוקמב 3 הגרדמ רוא ריזחמ רמוח      

             61.00 2 הגרדמ ר"מ           
      
      

80.15 קרפ תתב הרבעהל          
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15/10/2014

דף מס':     086 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

םושיי רובע םיידיצ רורמת/טלש ריחמל תפסות     51.08.0050
יטנצסרואולפ 3 הגרדמ רוא ריזחמ רמוח      

             85.00 2 הגרדמ רמוח םוקמב ר"מ           
      
3" רטוקב ךרוא לכב ןוולוגמ הדלפ דומע     51.08.0060
טרופמכ דומעה תושירד ( דומעה סוסיב תוברל      
תרגסמל ורוביחו ) 13.15 קרפב יללכה טרפמב      

             58.00 .רורמתה תיחול וא טלשה רטמ           
      
4" רטוקב ךרוא לכב ןוולוגמ הדלפ דומע     51.08.0070
טרופמכ דומעה תושירד ( דומעה סוסיב תוברל      
תרגסמל ורוביחו ) 13.15 קרפב יללכה טרפמב      

             84.00 .רורמתה תיחול וא טלשה רטמ           
      
6" רטוקב ךרוא לכב ןוולוגמ הדלפ דומע     51.08.0080
טרופמכ דומעה תושירד ( דומעה סוסיב תוברל      
תרגסמל ורוביחו ) 13.15 קרפב יללכה טרפמב      

            114.00 רורמתה תיחול וא טלשה רטמ           
      
רזחה תגרד לעב גוס לכמ A סופיטמ רורמת     51.08.0090

            470.00 םידומע ללוכ אל ,2 רוא ר"מ           
      
דומע ללוכ ןיעידומ ,הירוה ,הרהזא ירורמת     51.08.0100
ןוטב דוסיו מ"מ  2.2  ןפוד  יבוע  3" רטוקב      
טלוב דומעה .מ"ס 04/04/04 תודימב 02-ב      

            350.00 'מ 5.2 'חי           
      
םיטנמלא לע םיבצומ םירורמת םלוא ,ל"נכ     51.08.0110

            250.00 .)'וכו ןוטב תרוק ,רדג ידומע( םירחא 'חי           

םירורמתו םיטלש 80.15 כ"הס            

      

ם י ע ו ב ק  ת ו ק ע מ  90.15 ק ר פ  ת ת       

      
םיטרפה לכ םיללוכ תוקעמה ( הדלפ הקעמ      
) 'וכו רבעמ,השילג ,הצק םיוולינה      
      
2N דוקפת תמרב הדלפמ תוחיטב הקעמ     51.09.0020
יביתנ תרבח ידי-לע רשואמ ,1W ליעפ בחורב      

            380.00 )הרבחה רתאב תמסרופמ המישר( לארשי רטמ           
      
2N דוקפת תמרב הדלפמ תוחיטב הקעמ     51.09.0030
יביתנ תרבח ידי-לע רשואמ ,2W ליעפ בחורב      

            195.00 )הרבחה רתאב תמסרופמ המישר( לארשי רטמ           
      
2N דוקפת תמרב הדלפמ תוחיטב הקעמ     51.09.0040
יביתנ תרבח ידי-לע רשואמ ,3W ליעפ בחורב      

            180.00 )הרבחה רתאב תמסרופמ המישר( לארשי רטמ           
      
      

90.15 קרפ תתב הרבעהל          
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15/10/2014

דף מס':     087 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

2N דוקפת תמרב הדלפמ תוחיטב הקעמ     51.09.0050
יביתנ תרבח ידי-לע רשואמ ,5W ליעפ בחורב      

            150.00 )הרבחה רתאב תמסרופמ המישר( לארשי רטמ           
      
1H דוקפת תמרב הדלפמ תוחיטב הקעמ     51.09.0060
יביתנ תרבח ידי-לע רשואמ ,3W ליעפ בחורב      

            185.00 )הרבחה רתאב תמסרופמ המישר( לארשי רטמ           
      
1H דוקפת תמרב הדלפמ תוחיטב הקעמ     51.09.0070
יביתנ תרבח ידי-לע רשואמ ,5W ליעפ בחורב      

            195.00 )הרבחה רתאב תמסרופמ המישר( לארשי רטמ           
      
1H דוקפת תמרב הדלפמ תוחיטב הקעמ     51.09.0080
יביתנ תרבח ידי-לע רשואמ ,6W ליעפ בחורב      

            250.00 )הרבחה רתאב תמסרופמ המישר( לארשי רטמ           
      
2H דוקפת תמרב הדלפמ תוחיטב הקעמ     51.09.0090
יביתנ תרבח ידי-לע רשואמ ,4W ליעפ בחורב      

            270.00 )הרבחה רתאב תמסרופמ המישר( לארשי רטמ           
      
2H דוקפת תמרב הדלפמ תוחיטב הקעמ     51.09.0100
יביתנ תרבח ידי-לע רשואמ ,7W ליעפ בחורב      

            320.00 )הרבחה רתאב תמסרופמ המישר( לארשי רטמ           
      
b4H דוקפת תמרב הדלפמ תוחיטב הקעמ     51.09.0110
יביתנ תרבח ידי-לע רשואמ ,7W ליעפ בחורב      

            390.00 )הרבחה רתאב תמסרופמ המישר( לארשי רטמ           
      
1H דוקפת תמרב הדלפמ תוחיטב הקעמ     51.09.0120
יביתנ תרבח ידי-לע רשואמ ,4W ליעפ בחורב      

            165.00 )הרבחה רתאב תמסרופמ המישר( לארשי רטמ           

םיעובק תוקעמ 90.15 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םילולסמו םישיבכ תלילס 15 כ"הס            
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15/10/2014

דף מס':     088 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ז ו ק י נ ו  ב ו י ב  ם י מ  75 ק ר פ       

      

ם י מ  10.75 ק ר פ  ת ת       

      
,היתש ימ תורונצל 035 י"ת יפל הדלפ תורוניצ     57.01.0064
23/5" ןפוד יבוע, 3" רטוקב ךותירל ןומעפ אלל      
תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע      
לכב חנומ טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש      

            187.00 .קמוע רטמ           
      
,היתש ימ תורונצל 035 י"ת יפל הדלפ תורוניצ     57.01.0068
23/5" ןפוד יבוע, 4" רטוקב ךותירל ןומעפ אלל      
תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע      
לכב חנומ טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש      

            221.00 .קמוע רטמ           
      
,היתש ימ תורונצל 035 י"ת יפל הדלפ תורוניצ     57.01.0072
23/5" ןפוד יבוע, 6" רטוקב ךותירל ןומעפ אלל      
תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע      
לכב חנומ טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש      

            289.00 .קמוע רטמ           
      
ףיקז לע 3X2" רטוקב )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.01.0648
הריבש ןקתמ תוברל 6" רטוקב יתשורח      

          4,100.00 'פמוק         טרפל םאתהב  
      
וקל 6" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0780

          1,600.00 'פמוק         6" -8" רטוקב והשלכ גוסמ םייק  
      
ריוא זרב ללוכ רסרד ללוכ "6 ףוגמ למג טרפ     57.01.0901
ללוכ קקפ םע ןוניג רובע 1"  זרב  ללוכ לופכ      

          15,000.00 .טרפמו טרפ יפל ץרוטש םע 3" יובכ זרב 'חי           
      
ריוא זרב ללוכ רסרד ללוכ "4 ףוגמ למג טרפ     57.01.0903
ללוכ קקפ םע ןוניג רובע 1"  זרב  ללוכ לופכ      

          10,000.00 .טרפמו טרפ יפל ץרוטש םע 3" יובכ זרב 'חי           
      

            500.00 .6" רוויע ןגואו ןגוא 'חי          57.01.0904
      

            100.00 .ותומדקל ותרזחהו טלפסא שיבכ תחיתפ רטמ          57.01.0910
      

            100.00 .התומדקל התרזחהו תפצורמ הכרדמ תחיתפ ר"מ          57.01.0915
      

          3,000.00 .טרפ יפל םימ ןועש רובע "6 למגל תפסות 'חי          57.01.0920
      
יפל לכה "6 ץחל ןיטקמ רובע "6 למגל תפסות     57.01.0925

          10,000.00 טרפ 'חי           

םימ 10.75 כ"הס            
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15/10/2014

דף מס':     089 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב  20.75 ק ר פ  ת ת       

      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0184
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  061      

            136.00 'מ 52.1 דע קמועב רטמ           
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0224
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

            170.00 'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב רטמ           
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0228
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

            179.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ           
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0236
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

            218.00 'מ 52.3 דעו 67.2-מ קמועב רטמ           
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0244
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

            272.00 'מ 52.4 דעו 67.3-מ קמועב רטמ           
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0248
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

            299.00 'מ 57.4 דעו 62.4-מ קמועב רטמ           
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0252
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

            325.00 'מ 52.5 דעו 67.4-מ קמועב רטמ           
      
EPDH רוניצ רובע ליעל םיפיעסל תפסות     57.02.0253

             30.00 CVP םוקמב רטמ           
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0532
הרקת תוברל רטמ 57.1 דעו 62.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B "5למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע      
םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש      

          3,900.00 ולכיש דיגאת/תושר םע 'חי           
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0536
הרקת תוברל רטמ 52.2 דעו 67.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B " למרכ וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע      
םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש      

          4,400.00 לולכיש דיגאת/תושר םע 'חי           
      
      
      
      

20.75 קרפ תתב הרבעהל          
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15/10/2014

דף מס':     090 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0544
הרקת תוברל רטמ 52.3 דעו 67.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B "5למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע      
םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש      

          5,200.00 ולכיש דיגאת/תושר םע 'חי           
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0552
הרקת תוברל רטמ 52.4 דעו 57.3 -מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B  "5למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע       
םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש      

          8,750.00 כיש דיגאת\תושר םע 'חי           
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0556
הרקת תוברל רטמ 57.4 דעו 52.4-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B  " למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע      
םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש      

          9,700.00 ולכיש דיגאת\תושר םע 'חי           
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0560
הרקת תוברל רטמ 52.5 דעו 57.4-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B  " למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע      
םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש      

          11,100.00 ולכיש דיגאת\תושר םע 'חי           
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.0612
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא  33 למרכ םגד      

            820.00 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי           
      
מ"ס 521 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.0616
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא 33 למרכ םגד      

            820.00 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי           
      
מ"ס 051 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.0620
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא 33 למרכ םגד      

          1,690.00 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי           
      
      
      
      

20.75 קרפ תתב הרבעהל          
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15/10/2014

דף מס':     091 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0648
קמוע לכבו מ"מ 061 רטוקב בויבל ינוציח      

            870.00 טרפל םאתהב 'חי           
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0652
קמוע לכבו מ"מ 002 רטוקב בויבל ינוציח      

          1,000.00 טרפל םאתהב 'חי           
      
אתל מ"ס 002 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.02.0700
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
, ע"ש וא ביבטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתר      
טרפ יפל רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס      

          1,000.00 .הרקב אתל יטרדנטסה 'חי           

בויב 20.75 כ"הס            

      

ז ו ק י נ ו  ל ו ע ת  30.75 ק ר פ  ת ת       

      
יולימו החנה , הריפח תללוכ הדובעה : הרעה      
תרזחה( תיתש הבוג דע רופחה רמוחב רזוח      
.)ותומדקל בצמה      
      
ףסונ קמוע 'מ 1 לכ רובע 01% תפסות : הרעה      
'מ 52.3 לעמ      
      
דרפנב ומלושי ןוטב תפיטעו הזר ןוטב : הרעה      
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןייוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.03.0010
םטא ע"ש וא "לייטורדיה" וא "F - טירקונגמ"      
םיחנומ מ"ס 04 רטוק 5 גרד  הבקנב הנבומ      

            530.00 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ           
      
קמוע דעו 'מ 52.1 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.03.0020

            550.00 1.75 רטמ           
      
קמוע דעו 'מ 57.1 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.03.0030

            580.00 2.25 רטמ           
      
קמוע דעו 'מ 52.2 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.03.0040

            610.00 2.75 רטמ           
      
קמוע דעו 'מ 57.2 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.03.0050

            650.00 3.25 רטמ           
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןייוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.03.0060
םטא ע"ש וא "לייטורדיה" וא "F - טירקונגמ"      
םיחנומ מ"ס 05 רטוק 5 גרד  הבקנב הנבומ      

            660.00 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ           

30.75 קרפ תתב הרבעהל          
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15/10/2014

דף מס':     092 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

קמוע דעו 'מ 52.1 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.03.0070
            680.00 1.75 רטמ           

      
קמוע דעו 'מ 57.1 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.03.0080

            710.00 2.25 רטמ           
      
קמוע דעו 'מ 52.2 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.03.0090

            740.00 2.75 רטמ           
      
קמוע דעו 'מ 57.2 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.03.0100

            780.00 3.25 רטמ           
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןייוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.03.0110
םטא ע"ש וא "לייטורדיה" וא "F- טירקונגמ"      
םיחנומ מ"ס 06 רטוק 5 גרד  הבקנב הנבומ      

            850.00 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ           
      
קמוע דעו 'מ 52.1 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.03.0120

            880.00 1.75 רטמ           
      
קמוע דעו 'מ 57.1 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.03.0130

            910.00 2.25 רטמ           
      
קמוע דעו 'מ 52.2 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.03.0140

            940.00 2.75 רטמ           
      
קמוע דעו 'מ 57.2 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.03.0150

            980.00 3.25 רטמ           
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןייוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.03.0160
םטא ע"ש וא "לייטורדיה" וא "F - טירקונגמ"      
םיחנומ מ"ס 08 רטוק 5 גרד  הבקנב הנבומ      

          1,330.00 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ           
      
קמוע דעו 'מ 52.1 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.03.0170

          1,370.00 1.75 רטמ           
      
קמוע דעו 'מ 57.1 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.03.0180

          1,410.00 2.25 רטמ           
      
קמוע דעו 'מ 52.2 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.03.0190

          1,450.00 2.75 רטמ           
      
קמוע דעו 'מ 57.2 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.03.0200

          1,490.00 3.25 רטמ           
      
      
      
      
      

30.75 קרפ תתב הרבעהל          
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מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     093 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןייוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.03.0210
םטא ע"ש וא "לייטורדיה" וא "F - טירקונגמ"      
םיחנומ מ"ס 001 רטוק 5 גרד  הבקנב הנבומ      

          1,920.00 'מ 57.1 דע קמועב עקרקב רטמ           
      
קמוע דעו 'מ 57.1 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.03.0220

          1,970.00 2.25 רטמ           
      
קמוע דעו 'מ 52.2 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.03.0230

          2,020.00 2.75 רטמ           
      
קמוע דעו 'מ 57.2 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.03.0240

          2,080.00 3.25 רטמ           
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןייוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.03.0250
םטא ע"ש וא "לייטורדיה" וא "F- טירקונגמ"      
םיחנומ מ"ס 521 רטוק 5 גרד  הבקנב הנבומ      

          2,750.00 'מ 57.1 דע קמועב עקרקב רטמ           
      
קמוע דעו 'מ 57.1 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.03.0260

          2,800.00 2.25 רטמ           
      
קמוע דעו 'מ 52.2 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.03.0270

          2,850.00 2.75 רטמ           
      
קמוע דעו 'מ 57.2 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.03.0280

          2,910.00 3.25 רטמ           
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןייוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.03.0290
םטא ע"ש וא "לייטורדיה" וא "F - טירקונגמ"      
םיחנומ מ"ס 051 רטוק 5 גרד  הבקנב הנבומ      

          3,600.00 'מ 52.2 דע קמועב עקרקב רטמ           
      
קמוע דעו 'מ 52.2 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.03.0300

          3,650.00 2.75 רטמ           
      
קמוע דעו 'מ 57.2 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.03.0310

          3,700.00 3.25 רטמ           
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןייוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.03.0320
םטא ע"ש וא "לייטורדיה" וא "F - טירקונגמ"      
םיחנומ מ"ס 081 רטוק 5 גרד  הבקנב הנבומ      

          5,210.00 'מ 52.2 דע קמועב עקרקב רטמ           
      
קמוע דעו 'מ 52.2 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.03.0330

          5,270.00 2.75 רטמ           
      
קמוע דעו 'מ 57.2 קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.03.0340

          5,330.00 3.25 רטמ           
      

30.75 קרפ תתב הרבעהל          
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מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     094 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

זוקינ רוניצל 02-ב  ןוטבמ הנגה / הפיטע     57.03.0350
י"פע הריפח תוברל קמוע לכבו והשלכ רטוקב      

            330.00 חקפמה תייחנה וא ןנכתמ טרפ ק"מ           
      

          1,500.00 ןיוזמ ןוטבמ םימ ריבעמ ק"מ          57.03.0360
      

          1,600.00 ןיוזמ ןוטבמ הלעת ק"מ          57.03.0370
      
'מ 2 דע קמועב מ"ס 05*08 ישאר הטילק את     57.03.0380
תחא תשר םע תקציימ הפש ןבא תוברל      

          3,500.00 052C תרגסמו 'חי           
      
תשרו תרגסמ רובע הטילק אתל תפסות     57.03.0390

            560.00 052C םוקמב 004D ןיממ תינבלמ 'חי           
      
תוימורט תוילוחמ תעבורמ הרקב תחוש     57.03.0400
הסכמו עוקיש את םע 'מ 1*1 םינפ תודימב      
לכו הכירד יבלש 004D ןיממ 05 רטוק ב.ב      

          7,300.00 'מ 52.2 דע 'מ 57.1 לעמ קמועב םירזיבאה 'חי           
      

          12,000.00 'מ 8.1*2.1 תודימב ל"נכ 'חי          57.03.0410
      
ףוטע 6" רטוקב C.V.P ררוחמ חישק רוניצ     57.03.0420
בג זוקינל מ"ס 04/04 שדע ץצח רטליפב      
רוביח ללוכ 'דכו שיבכ הנבמ , םיכמות תוריק      

            135.00 זוקינ תחושל רטמ           
      
ףוטע 8" רטוקב C.V.P ררוחמ ירושרש רוניצ     57.03.0430
בג זוקינל מ"ס 05/05 שדע ץצח רטליפב      
רוביח ללוכ 'דכו שיבכ הנבמ , םיכמות תוריק      

            170.00 זוקינ תחושל רטמ           
      

             12.00 מ"ס 08 דע רטוקב זוקינ יוק תפיטשו יוקינ רטמ          57.03.0440
      

             19.00 מ"ס 08 לעמ רטוקב זוקינ יוק תפיטשו יוקינ רטמ          57.03.0450
      
קוליסו לדוג לכב זוקינ יאת תפיטשו יוקנ     57.03.0460

            300.00 תלוספה 'חי           
      
ואדיו תמלצמ תועצמאב םייק זוקינ וק םוליצ     57.03.0470
טרפמב  שרדנכ ,תטלק  +  חוד תקפסהו      

              7.00 .דחוימה רטמ           

זוקינו לועת 30.75 כ"הס            

      
      
      
      
      
      

זוקינו בויב םימ 75 כ"הס            

095/...   Ariel14 :קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ךרד ןבא .ג.א
תיליע םענקי 91  תוירונה
 

15/10/2014

דף מס':     095 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י י ו ק י נ ו  ת ו ת ח פ ה  08 ק ר פ       

      

ת ו ס נ ק  10.08 ק ר פ  ת ת       

      
          -1,500.00 ןמזב הדובע תלחתה יא ןיגב התחפה ע"י          80.01.0010

      
          -1,500.00 ףצרב הדובע יא ןיגב התחפה ע"י          80.01.0020

      
          -1,500.00 הדובע םוי ףוסב תלוספ יוניפ יא ןיגב התחפה ע"י          80.01.0030

      
           -200.00 טולישו םירורמתב רוסחמ ןיגב התחפה 'חי          80.01.0040

      
           -200.00 תרהוז הדופא תשיבל יא ןיגב התחפה 'חי          80.01.0050

תוסנק 10.08 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םייוקינו תותחפה 08 כ"הס            
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מ"עב ךרד ןבא .ג.א
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15/10/2014 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     096 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
   

רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת                             
   

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                            

   
םוטיא תודובע 50 קרפ    
   

םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת                             
   

םוטיא תודובע 50 כ"הס                            

   
למשח ינקתמ 80 קרפ    
   

םיליבומ 10.80 קרפ תת                             
   

םיכילומו םילבכ 20.80 קרפ תת                             
   

תוינבו תוקיצי תוריפח 30.80 קרפ תת                             
   

הרואתל תועורזו םידומע 40.80 קרפ תת                             
   

םירזיבאו למשח תוחול 50.80 קרפ תת                             
   

םירזיבא 60.80 קרפ תת                             
   

םיסנפ 70.80 קרפ תת                             
   

תונגהו תוקראה 80.80 קרפ תת                             
   

למשחה תרבחל תונכה 90.80 קרפ תת                             
   

למשח ינקתמ 80 כ"הס                            

   
תרושקת תויתשת 81 קרפ    
   

.תרושקת תויתשת 10.81 קרפ תת                             
   

               ךסמ  %3  תפסות רחאל  81 כ"הס                            

   
סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 קרפ    
   

סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 10.32 קרפ תת                             
   

סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס                            
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15/10/2014

דף מס':     097 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

םינוש םיקוריפו תוסירה 42 קרפ    
   

םינוש םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס                            

   
רתאה חותיפ 04 קרפ    
   

הפש ינבאו ףוציר תודובע 10.04 קרפ תת                             
   

בוחר טוהיר 20.04 קרפ תת                             
   

1.04 קרפ 30.04 קרפ תת                             
   

רתאה חותיפ 04 כ"הס                            

   
םירעשו תורדג 44 קרפ    
   

תורדג 10.44 קרפ תת                             
   

2.44 קרפ תת 20.44 קרפ תת                             
   

םירעש 30.44 קרפ תת                             
   

םירעשו תורדג 44 כ"הס                            

   
םילולסמו םישיבכ תלילס 15 קרפ    
   

תוימוי תודובע 00.15 קרפ תת                             
   

קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת                             
   

רפע תודובע 20.15 קרפ תת                             
   

םיעצמ תודובע 30.15 קרפ תת                             
   

םיטלפסא תודובע 40.15 קרפ תת                             
   

תונורדמ בוצייו םימ ירבעמ תודובע 50.15 קרפ תת                             
   

תונוש תודובע 60.15 קרפ תת                             
   

העיבצ 70.15 קרפ תת                             
   

םירורמתו םיטלש 80.15 קרפ תת                             
   

םיעובק תוקעמ 90.15 קרפ תת                             
   

םילולסמו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                            
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15/10/2014

דף מס':     098 תיתשת תודובעל תרגסמ הזוח

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

זוקינו בויב םימ 75 קרפ    
   

םימ 10.75 קרפ תת                             
   

בויב 20.75 קרפ תת                             
   

זוקינו לועת 30.75 קרפ תת                             
   

זוקינו בויב םימ 75 כ"הס                            

   
םייוקינו תותחפה 08 קרפ    
   

תוסנק 10.08 קרפ תת                             
   

םייוקינו תותחפה 08 כ"הס                            

 

  
לכה ךס  

 יללכ כ"הס               

מ"עמ %81                

מ"עמ ללוכ כ"הס                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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