
למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
8525376:'פ 2605376-20:לט 02439 םילשורי 4 םיצורח די
 

26/06/2022 זרכמ
דף מס':     001 'ד בלש למשח תוחול תפלחה- יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
,A36X3 ,  BCCM דע םרזל קוצי קספמ     08.01.010
ללוכ רזע יעגמ 2 ללוכ , AK22 קותינ רשוכ      
הנגה תדיחי ללוכ ,קוחרמ הקספה לילס      
תרצות C1TX תמגוד DMT תיטנגמ תימרט      

                    2.00 רשואמ ךרע הווש וא אנהכ BBA 'חי   
      
רשוכ ,A04X3 , BCCM דע םרזל קוצי קספמ     08.01.020
לילס ללוכ רזע יעגמ 2 ללוכ , AK22 קותינ      
תימרט הנגה תדיחי ללוכ ,קוחרמ הקספה      
BBA תרצות C1TX תמגוד DMT  תיטנגמ      

                    5.00 רשואמ ךרע הווש וא אנהכ 'חי   
      
Ak71 קותינ רשוכ  A6X3 יזאפ תלת ז"אמ     08.01.030

                    7.00 הריבצ ספ לע דוקיפל 'חי   
      
גוסמ A04X4 דע םרזל סמועב ררוב קספמ     08.01.040

                    4.00 2-0-1 םיבצמ 3 ףילחמ 'חי   
      
שולשל EPYT 3/2 רתי חתמו קרב ןגמ     08.01.050
וא םיכיתנ תונגה ללוכ AK02 ספאו תוזאפ      

                    7.00 ז"אמ 'חי   
      
A61X3 Ak01 דע םרזל יזאפ תלת ז"אמ     08.01.070

                   35.00 C ןייפוא 'חי   
      
A52X3 Ak01 דע םרזל יזאפ תלת ז"אמ     08.01.080

                   45.00 C ןייפוא 'חי   
      
A04X3 Ak01 דע םרזל יזאפ תלת ז"אמ     08.01.090

                   20.00 C ןייפוא 'חי   
      
N+A6X2 Ak01  דע םרזל יבטוק וד ז"אמ     08.01.100

                    5.00 C ןייפוא 'חי   
      
N+A02X2 Ak01  דע םרזל יבטוק וד ז"אמ     08.01.110

                    5.00 C ןייפוא 'חי   
      
N+A61X2 Ak01  דע םרזל יבטוק וד ז"אמ     08.01.120

                    5.00 C ןייפוא 'חי   
      

                   50.00 C ןייפואA04 Ak01  דע םרזל יזאפ דח ז"אמ 'חי  08.01.130
      

                  150.00 C ןייפוא A61 Ak01  דע םרזל יזאפ דח ז"אמ 'חי  08.01.140
      

                   30.00 םידומצ םייזאפ דח םיז"אמ השולש רובע רושיג 'חי  08.01.150
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-80-01   .../002 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
8525376:'פ 2605376-20:לט 02439 םילשורי 4 םיצורח די
 

26/06/2022
דף מס':     002 'ד בלש למשח תוחול תפלחה- יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
דח ז"אמ רובע הלקת עגמ\O.N\C.N רזע עגמ     08.01.160

                   30.00 A04 דע  יזאפ תלת וא יזאפ 'חי   
      
יזאפתלת ז"אמ רובע  קוחרמ הקספה לילס     08.01.170

                   10.00 A04 דע יזאפ דח וא 'חי   
      
רפמאלימ A04X4 03  דע םרזל תחפ קספמ     08.01.180

                   45.00 TYPE-A 'חי   
      
רפמאלימ A04X2 03 דע םרזל  תחפ קספמ     08.01.190

                   15.00 TYPE-A 'חי   
      
קספמ רובע הלקת עגמ\O.N\C.N רזע עגמ     08.01.200

                   20.00 A04 דע  יזאפ תלת וא יזאפ וד תחפ 'חי   
      

                    5.00 רזע יעגמ גוז ללוכ A04X3 3CA ןעגמ 'חי  08.01.210
      

                    5.00 רזע יעגמ גוז ללוכ A52X3 3CA ןעגמ 'חי  08.01.220
      

                    5.00 רזע יעגמ גוז ללוכ A01X3 3CA ןעגמ 'חי  08.01.230
      

                    5.00 רזע עגמ ללוכ A02X2 דע ירלודומ ןעגמ 'חי  08.01.240
      
NO\ FFO תוצלואמ תוסינכ םע דעצ רסממ     08.01.250
חתמב הדובעל A61 דע םרז יזכרמ דוקיפמ      

                    5.00 752E-BBA םגד  V032 וא/ו V42 'חי   
      
הדובע ,תוקד 06-1 הדובע םוחת ,רמייט     08.01.260

                    5.00 V032 וא/ו V42 חתמב 'חי   
      
םיעגמ V032 4 וא/ו V42 דוקפ רסממ     08.01.270

                   25.00 תבשות ללוכ ON\CN 'חי   
      
רוביחל רזע יעגמ 2 ללוכ חתמ רסוח רסממ     08.01.280

                    8.00 תיזכרמ םוריח תרואת תכרעמלו הרקבל 'חי   
      
2-0-1 םיבצמ 3 ררוב A01 דוקיפ קספמ     08.01.290

                   25.00 "טמוטוא" ררוב בצמ יוויחל רזע עגמ ללוכ 'חי   
      
,תיעובש, תיתנש  תינכת םע דוקיפל ןועש     08.01.300

                    2.00 .תועש 42 הברזר םע תימויו 'חי   
      
וא תירלודומ הנקתה ,יעגמ תלת דוקיפ ןצחל     08.01.310

                   12.00 חולה תיזחב מ"מ 22 'חי   
      
הנקתהV032 וא/ו V42 ןומיסל DEL תורונמ     08.01.320

                   30.00 חולה תיזחב מ"מ 22 וא תירלודומ 'חי   
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-80-01   .../003 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
8525376:'פ 2605376-20:לט 02439 םילשורי 4 םיצורח די
 

26/06/2022
דף מס':     003 'ד בלש למשח תוחול תפלחה- יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
וא/ו DEL V42 תורונמל ןצחל     08.01.330
    V032תיזחב מ"מ 22 וא תירלודומ הנקתה  

                   10.00 חולה 'חי   
      
תמגוד םורח יקותינ דוקיפל OSI ץצוח תדיחי     08.01.340
יתשו תוסינכ יתש ללוכ B655-2 הרקב גצמ      

                    9.00 תואיצי 'חי   
      
יושע , 41-3  םינבל ןסחמ למשח חול הנבמ     08.01.350
םע םילנפ תיזח- םיירלודומ םיאתמ בכרומו חפ      
ךותב הפצרה לע הדמעהל 45PI המוטא תלד      
,הטמלמ םילבכ תסינכל  לקוס ללוכ החמוג      
םיקדהמ A001X4 הריבצ יספ םג ללוכ      
,טוויח ,תינכתל םאתהב הטמלמ םירדוסמ      
ללוכו ,טלפמוק רוביחו הנקתה ,הלבוה ,טוליש      
לכ תאו רוביח רחאל םיחתפ םוטיא םג      
םישורדה םירמוחהו תושורדה תודובעה      
ינכטה טרפמב ראותמכ חולה תמלשהל      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
חפ יושע , 31-2 הירגסמ למשח חול הנבמ     08.01.360
םע םילנפ תיזח- םיירלודומ םיאתמ בכרומו      
.החמוג ךותב הפצרה לע הדמעהל תלד      
,טוליש ,טוויח, A001X4 הריבצ יספ םג ללוכ      
םג ללוכו ,טלפמוק רוביחו הנקתה ,הלבוה      
תודובעה לכ תאו רוביח רחאל םיחתפ םוטיא      
חולה תמלשהל םישורדה םירמוחהו תושורדה      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק ינכטה טרפמב ראותמכ  
      
5,4,3,2,1 רפסמ  תודבעמ למשח חול הנבמ     08.01.370
םיאת יושע  תינויח יתלבו ינויח הדשל קלוחמ      
לע הדמעהל תלד םע םילנפ תיזח- םיירלודומ      
תודימל המאתהבו תמייק החמוג ךותב הפצרה      
רוחמתל חטשל עיגהל שי( תמייקה החמוגה      
הריבצ יספ םג ללוכ .) תובחר ןניא תוחמוגה-      
    A36X4, םוקימל םאתהב םירדוסמ םיקדהמ  
הנקתה ,הלבוה ,טוליש ,טוויח ,תומייק תואיצי      
םימייק םילבכ רוביח םג ללוכו .טלפמוק רוביחו      
לכ תאו רוביח רחאל םיחתפ םוטיא ,חולל      
םישורדה םירמוחהו ,תושורדה תודובעה      
ינכטה טרפמב ראותמכ חולה תמלשהל      

                    5.00 'פמוק .טלפמוק  
      

                    2.00 AV051 דע V42/032 יזאפ דח יאנש 'חי  08.01.380
      
      
      
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-80-01   .../004 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
8525376:'פ 2605376-20:לט 02439 םילשורי 4 םיצורח די
 

26/06/2022
דף מס':     004 'ד בלש למשח תוחול תפלחה- יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
, טקיורפב למשחה  תוחול לכב ימרט םוליצ     08.01.390
רוביח םוימ תוחפל םישדוח 3 - כ  ךרעיש      
יכרואב םודא ארפניאה םוחתב ,למשחל חולה      
,יאקירמאה ןקתל םאתהב ןורקימ 21-3 לגה      
הנומת ללוכה ןימזמל טרופמ ח"וד תקפסאו      
ןוקית עוצבל תונקסמו תימרט הנומת ,הליגר      
תותלד תחיתפ ללוכ ריחמה .חולב םייוקילה      
םימוליצה עוצב ךרוצל םילנפ קורפ וא/ו      
עוצב תא םג ללוכו ותומדקל בצמה תרזחהו      

                    1.00 'פמוק .םייוקילה לכ ןוקתו תונקסמה ,םימוליצה  
למשח תוחול 10.80 כ"הס          

      
ת פ ל ח ה ל  ת י ת ש ת  ת ו ד ו ב ע  20.80 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל       
      
תועצמאב הקידב ךרוצל המידקמ הדובע     08.02.010
תטרופמ האצות תלבקל םילכו הדידמ ירישכמ      
למשח חולב םיקספמ לומ םילגעמה ךוישל      
:תללוכ הקידבה .ןנכתמל םינותנ תרבעהו םייק      
תאלול ,דודיב תודגנתה ,םילבכה יכתח טוריפ      
ךויש תקידב ,לבכה לע ילמיסקמ סמוע ,הלקת      
ןומיס ,שדחה רופסימל םייק םילגעמ רופסימ      
טוליש תמאתהו דועית ,תוחולו דויצ ,םילגעמ      
םילגעמה לכל סחייתמ ריחמה .חטש ןונכת יפל      

                    7.00 'פמוק הפלחהל דעוימה דדוב חולל םירבוחמה  
      
חולב םימייקה םינשיה ספאה יכילומ לכ ןומיס     08.02.020
י"פע לוחכ עבצב אוהש ךתח לכב למשח      
תואיציה לכ ןומיסל ריחמ( .טלפמוק תונקת      

                    7.00 'פמוק )הפלחהל דעוימש דדוב למשח חולב תונשיה  
      
:ללוכ )הירגסמ( 31-2 -םייק למשח חול קוריפ     08.02.030
דועית ,קוריפה ינפל םילבכ ןומיסו יוהיז      
,םדודיב ,םילבכ קותינ ,םימייק םילגעמ      
הלבוהו יוניפ ,למשחה חול קוריפ ,םנומיס      
םייק חול קוריפל שרדנש המ לכו רתאל ץוחמ      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
)םינבל ןסחמ( 41-3 -םייק למשח חול קוריפ     08.02.040
דועית ,קוריפה ינפל םילבכ ןומיסו יוהיז :ללוכ      
,םדודיב ,םילבכ קותינ ,םימייק םילגעמ      
הלבוהו יוניפ ,למשחה חול קוריפ ,םנומיס      
םייק חול קוריפל שרדנש המ לכו רתאל ץוחמ      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-80-01   .../005 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
8525376:'פ 2605376-20:לט 02439 םילשורי 4 םיצורח די
 

26/06/2022
דף מס':     005 'ד בלש למשח תוחול תפלחה- יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
1-31-1-1-1\2\3\4\5 -םייק למשח חול קוריפ     08.02.050
ינפל םילבכ ןומיסו יוהיז :ללוכ )תודבעמ(      
,םילבכ קותינ ,םימייק םילגעמ דועית ,קוריפה      
יוניפ ,למשחה חול קוריפ ,םנומיס ,םדודיב      
קוריפל שרדנש המ לכו רתאל ץוחמ הלבוהו      

                    5.00 'פמוק .טלפמוק םייק חול  
      
םייק חולמ - תומייקה תואיציה לכ תרבעה     08.02.060
קותינ ,קוריפ ללוכ שדח חולל )הירגסמ( 31-2      
חולל םלשומ רוביח ,ינמז טוליש ,דודיב,      
יפל תמייק הליבכ ןומיס ,שדחמ טוליש ,שדחה      
תכראה םג ללוכ, שדח חול לש םילגעמ רופסמ      
לכ רובע )הדובע+ רמוח( תופומו םילבכ      
ומאתוי אל םהלש םיקדהמהש םילגעמה      
לכו ךרוצה תדימב תומייקה תואיציה םוקימל      
סחייתמ ריחמה .טלפמוק רוביחל שרדנש המ      
31-2 חולל שדחמ םירבוחמה םילגעמה לכל      

                    1.00 'פמוק )הירגסמ(  
      
םייק חולמ - תומייקה תואיציה לכ תרבעה     08.02.070
,קוריפ ללוכ שדח חולל )םינבל ןסחמ( 41-3      
חולל םלשומ רוביח ,ינמז טוליש ,דודיב, קותינ      
יפל תמייק הליבכ ןומיס ,שדחמ טוליש ,שדחה      
שרדנש המ לכו שדח חול לש םילגעמ רופסמ      
לכל סחייתמ ריחמה .טלפמוק רוביחל      
ןסחמ( 41-3 חולל שדחמ םירבוחמה םילגעמה      

                    1.00 'פמוק )םינבל  
      
דחא לכב- תומייקה תואיציה לכ תרבעה     08.02.080
1-31-1-1-1\2\3\4\5 - תודבעמ תוחולמ      
טוליש ,דודיב, קותינ ,קוריפ ללוכ שדח חולל      
טוליש ,שדחה חולל םלשומ רוביח ,ינמז      
רופסמ יפל תמייק הליבכ ןומיס ,שדחמ      
םילבכ תכראה םג ללוכ, שדח חול לש םילגעמ      
םילגעמה לכ רובע )הדובע+ רמוח( תופומו      
תואיציה םוקימל ומאתוי אל םהלש םיקדהמהש      
רוביחל שרדנש המ לכו ךרוצה תדימב תומייקה      
םילגעמה לכל סחייתמ ריחמה .טלפמוק      

                    5.00 'פמוק דדוב הדבעמ חולל שדחמ םירבוחמה  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-80-01   .../006 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
8525376:'פ 2605376-20:לט 02439 םילשורי 4 םיצורח די
 

26/06/2022
דף מס':     006 'ד בלש למשח תוחול תפלחה- יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
חול לש םייקה םוקמב עוציבל םיקדהמ לנימרט     08.02.090
םילבכה תכראה ךרוצל )םינבל ןסחמ( 41-3      
םע חול הנבמ ללוכ חולה לש שדחה םוקימל      
םיטלושמ םיקדהמ, ןיד תוליסמ, הדובע תטלפ      
ןיב תוירלודומ תוציחמ, םילגעמה ירפסמ יפל      
םינורגיטנא םע הרקת תטלפ, םיקדהמ טס לכ      
תואיציה רוביח, שדחה חולהמ םילבכה תסינכל      
רוביחו םיקדהמה לש דחא דצב תומייקה      
אלמ טוליש, םיקדהמה לש ינשה דצב תוסינכה      
חולל הסינכב טוח לכו לבכ לכל םלשומו      
) םירפסמ םע תויקסד( םיקדהמל הסינכבו      
עוציבל םישרדנה תודובעהו םירמוחה לכ ללוכ      
שדחה חולהמ םילגעמה לש םלשומ רוביח      
לנימרט תודימ.טלפמוק תומייקה תואיציל      
תשרדנ םירוביח תומכל םאתהב םיקדהמה      

                    1.00 'פמוק .רומש םוקמ %03 דועו  
      
61X5  דע ךתחב YX2N  תשוחנ למשח לבכ     08.02.100
םימייק הנזה ילבכ גורדש\הפלחה רובע      
ללוכ, תודבעמ חולל 1-1-1 יתמוק חולמ      
ןומיס ללוכ, תומייק םילבכ תולעת ג"ע הנקתה      

                  300.00 . תווצקה ינשב םלשומ רוביחו רטמ   
      
61X5  דע ךתחב YX2N  תשוחנ למשח לבכ     08.02.110
שדחה םוקימב 41-3 חולמ רוביח רובע      
ללוכ ןשיה םוקימב תומייק תוסינכ\תואיציל      
ןומיס ללוכ, תומייק םילבכ תולעת ג"ע הנקתה      

                   30.00 . תווצקה ינשב םלשומ רוביחו רטמ   
      
6X5  דע ךתחב YX2N  תשוחנ למשח לבכ     08.02.120
שדחה םוקימב 41-3 חולמ רוביח רובע      
ללוכ ןשיה םוקימב תומייק תוסינכ\תואיציל      
ןומיס ללוכ, תומייק םילבכ תולעת ג"ע הנקתה      

                   50.00 . תווצקה ינשב םלשומ רוביחו רטמ   
      
5.2X5  דע ךתחב YX2N  תשוחנ למשח לבכ     08.02.130
שדחה םוקימב 41-3 חולמ רוביח רובע      
ללוכ ןשיה םוקימב תומייק תוסינכ\תואיציל      
ןומיס ללוכ, תומייק םילבכ תולעת ג"ע הנקתה      

                   50.00 . תווצקה ינשב םלשומ רוביחו רטמ   
      
4X3  דע ךתחב YX2N  תשוחנ למשח לבכ     08.02.140
שדחה םוקימב 41-3 חולמ רוביח רובע      
ללוכ ןשיה םוקימב תומייק תוסינכ\תואיציל      
ןומיס ללוכ, תומייק םילבכ תולעת ג"ע הנקתה      

                   50.00 . תווצקה ינשב םלשומ רוביחו רטמ   
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-80-01   .../007 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
8525376:'פ 2605376-20:לט 02439 םילשורי 4 םיצורח די
 

26/06/2022
דף מס':     007 'ד בלש למשח תוחול תפלחה- יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
5.2X3  דע ךתחב YX2N  תשוחנ למשח לבכ     08.02.150
שדחה םוקימב 41-3 חולמ רוביח רובע      
ללוכ ןשיה םוקימב תומייק תוסינכ\תואיציל      
ןומיס ללוכ, תומייק םילבכ תולעת ג"ע הנקתה      

                  100.00 . תווצקה ינשב םלשומ רוביחו רטמ   
      
םינכרצ יוביגל YX2N01X5 דע ךתחב לבכ     08.02.160
הסירפ ללוכ תוחולה תפלחה ךלהמב םייטירק      
םייק ןכרצל תורישי למשח חולמ רוביחו תינמז      
ותומדקל בצמה תרזחהו קוריפ, קותינ םג ללוכ      

                  100.00 חולה תפלחה רמגב רטמ   
      
םינכרצ יוביגל YX2N4X5 דע ךתחב לבכ     08.02.170
הסירפ ללוכ תוחולה תפלחה ךלהמב םייטירק      
םייק ןכרצל תורישי למשח חולמ רוביחו תינמז      
ותומדקל בצמה תרזחהו קוריפ, קותינ םג ללוכ      

                  100.00 חולה תפלחה רמגב רטמ   
      
הפלחהל YX2N5.2X3דע ךתחב למשח לבכ     08.02.180
ללוכ דודיב תקידב רחאל ךרוצה תדימב      
לבכ תנקתהו ,ןשי לבכ דודיבו ,קוריפ ,קותינ      

                  100.00 .וטולישו ורביח ,שדח רטמ   
      
הפלחהל YX2N5.2X5 דע ךתחב למשח לבכ     08.02.190
ללוכ דודיב תקידב רחאל ךרוצה תדימב      
לבכ תנקתהו ,ןשי לבכ דודיבו ,קוריפ ,קותינ      

                  200.00 .וטולישו ורביח ,שדח רטמ   
      
41-3  םינבל ןסחמ חולל החמוג תיינב     08.02.200
חייוטמ קולבמ הייושע החמוגה.      
תורגסמ ללוכ, ךרוצה יפל ןוטב תורוגחו      
תידי, םיריצ םע תיזחב תיפנכ וד חפ תלדו      
הסונמ יוניב ןלבק י"ע השעת היינבה.הליענו      
. םילוחה תיב גיצנו חקפמה י"ע רשואיש      
תפצר םע תינכת י"פע תודימב הנבית החמוגה      
תולעת תנקתה תוברל ,מ"ס 51 הבוגב ןוטב      
תיתחתל םילבכ תדרוהל חולה ידיצ ינשמ תשר      

                    1.00 'פמוק טלפמוק חולה  
      
החמוגה. 31-2 הירגסמ חולל החמוג תיינב     08.02.210
יפל ןוטב תורוגחו חייוטמ קולבמ הייושע      
תיפנכ וד חפ תלדו תורגסמ ללוכ, ךרוצה      
השעת היינבה. הליענו תידי, םיריצ םע תיזחב      
חקפמה י"ע רשואיש הסונמ יוניב ןלבק י"ע      
תודימב הנבית החמוגה . םילוחה תיב גיצנו      
מ"ס 51 הבוגב ןוטב תפצר םע תינכת י"פע      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק  
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-80-01   .../008 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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26/06/2022
דף מס':     008 'ד בלש למשח תוחול תפלחה- יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
השדח חפ תלדב תמייק תורגנ תלד תפלחה     08.02.220
תורגסמ ללוכ תודבעמ תמוקב תמייק החמוגל      
םאתהב תלדה תודימ. הליענו תידי, םיריצ,      

                    5.00 'פמוק תמייקה החמוגה תודימל  
      
םירוביח תואספוקו םירזיבא טוליש ןוכדיע     08.02.230
חולב םילגעמה ירפסמל םאתהב םילגעמ לש      
תיתשתה לכל ריחמה( טלפמוק שדחה      

                    7.00 'פמוק )ףלחוהש דדוב חולל תרבוחמה  
      
גוס לכמ הקירפ הרקת לש הריגסו החיתפ     08.02.240
לש הנסחא וא יוניפ ,טלפמוק הבכרהו אוהש      
רתאל ץוחמ ןלבקה י"ע קרופמה רמוחה      
ןיקת בצמל הדובעה רמגב תורקתה תרזחהו      

                  100.00 העגפנש הרקת ןוקיתו הפלחה ללוכ ר"מ   
      
חולל םיאתמ ןוישיר לעב ךמסומ קדוב תוקידב     08.02.250
לעפמב הקידב ללוכ הפלחהל ןנכותמה למשחה      
רחאל רתאב הקידבו  תוחולה תאצוה ינפל      
תוחוד ינש תקפה ללוכ רוביחו הבכרה      
רובע ריחמה .דרפנב הקידב לכ רובע םירושיאו      

                    7.00 'פמוק טלפמוק דרפנב חול לכל תוקידבה יתש  
      
חול רובע ינקת שא יוליג לש הנקתהו הקפסא      08.02.270
תוירונ ,הבלצהב םיאלג גוז ללוכה ,A36 למשח      
תמייק תזכרל  רוביחו תבותכ תדיחי, ןומיס      
הדובעה ) תמייק תיתשתב שומיש( טלפמוק      
תרבח תועצמאב םלוא ןלבקה תוירחאב      
ללוכ .ןיינבב תיתשתהו תזכרה תלעב "וקליוס"      
ןשיה חולב תמייק\הנשיה תכרעמה קותינ םג      

                    7.00 'פמוק .ןימזמה הרויש םוקמב הנוסחאו הקוריפ,  
      
רוביחו חותינ ךרוצל ךמסומ יאלמשח ע"ש     08.02.280
תוללכנ ןניאש תודובע רובע םימייק םילבכ      
חקפמה לש תיפיצפס הנמזה פ"עו תויומכב      

                  100.00 הדובעה ןמויב םושירו ע"ש   
      
הסכמ םע למשחל המוטא CVP תלעת     08.02.290

                   50.00 ןבל עבצב מ"מ 04X04 תודימב רטמ   
      
הסכמ םע למשחל המוטא CVP תלעת     08.02.300

                   50.00 ןבל עבצב מ"מ 06X06 תודימב רטמ   
      
הסכמ םע למשחל המוטא CVP תלעת     08.02.310

                   50.00 ןבל עבצב מ"מ 06X021 תודימב רטמ   
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-80-01   .../009 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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26/06/2022
דף מס':     009 'ד בלש למשח תוחול תפלחה- יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
בחורב תשר הייושע למשחל םילבכ תלעת     08.02.320
םינוולוגמ םיטוח, מ"ס 5.8 הבוגו מ"ס04      
הנקתה, םישעותמ םילתמ ללוכ מ"מ8.4 יבועב      
םירמוחה לכו ןרצי תוארוה פ"ע רוביחו      
תמגוד הלעתה. תמלשומ הנקתהל םישרדנה      

                  100.00 רשואמ ע"ש וא לבמא וא תודיפל קלומ רטמ   
למשח תוחול תפלחהל תיתשת תודובע 20.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס          
קובץ: 580-80-01   .../010 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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26/06/2022 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     010 'ד בלש למשח תוחול תפלחה- יליזרב ח"יב

  
כ"הס  

למשח תודובע 80 קרפ   
  
למשח תוחול 10.80 קרפ תת    
  
למשח תוחול תפלחהל תיתשת תודובע 20.80 קרפ תת    
  
למשח תודובע 80 כ"הס   

 

  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 580-80-01 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


