
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 חבטמל  למשח תנזה גורדש - 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       
      
ח ב ט מ ל  י ש א ר  ל מ ש ח  ח ו ל  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
דע ילנימונ םרזל  , BCCM  קוצי קספמ     08.01.010
    A036X3, קותינ רשוכ לעב AK63 , 2 ללוכ  
ללוכ, קוחרמ הקספה לילס ללוכ, רזע יעגמ      
, ISL gnirusaeM hcuoT pikE הנגה תדיחי      
דדומ ברו הנבומ ינועבצ DCL עגמ ךסמ ללוכ      
תמגודכ תינבומ תוזאפ רדסו רסוח תנגה ללוכ      

                    6.00 .רשואמ ע"ש וא אנהכ BBA תרצותמ N5TX 'חי   
      
רובע ל"נה A036X3 BCCM קספמל תפסות     08.01.020

                    4.00 P4  יעיבר בטוק 'חי   
      
ל"נה P4  A036  BCCM קספמל תפסות     08.01.030
רזע יעגמ+ הקספה\ הלעפה עונמ רובע      

                    4.00 קוחרמ הטילשל םילילסל 'חי   
      
דע ילנימונ םרזל , BCCM  קוצי קספמ     08.01.040
    A004X3, קותינ רשוכ לעב AK63 , 2 ללוכ  
ללוכ , קוחרמ הקספה לילס ללוכ, רזע יעגמ      
, ISL gnirusaeM hcuoT pikE הנגה תדיחי      
דדומ ברו הנבומ ינועבצ DCL עגמ ךסמ ללוכ      
תמגודכ תינבומ תוזאפ רדסו רסוח תנגה ללוכ      

                    2.00 .רשואמ ע"ש וא אנהכ BBA תרצותמ N5TX 'חי   
      
דע ילנימונ םרזל , BCCM  קוצי קספמ     08.01.050
    A052X3, קותינ רשוכ לעב AK63 , 2 ללוכ  
ללוכ , קוחרמ הקספה לילס ללוכ, רזע יעגמ      
, ISL gnirusaeM hcuoT pikE הנגה תדיחי      
דדומ ברו הנבומ ינועבצ DCL עגמ ךסמ ללוכ      
תמגודכ תינבומ תוזאפ רדסו רסוח תנגה ללוכ      

                    2.00 .רשואמ ע"ש וא אנהכ BBA תרצותמ N4TX 'חי   
      
דע ילנימונ םרזל , BCCM  קוצי קספמ     08.01.060
    A061X3, קותינ רשוכ לעב AK63 , 2 ללוכ  
ללוכ , קוחרמ הקספה לילס ללוכ, רזע יעגמ      
ISL pikE ךסמ אלל תינורטקלא הנגה תדיחי      
ע"ש וא אנהכ BBA תרצותמ N2TX תמגודכ      

                    2.00 .רשואמ 'חי   
      
רשוכ A6X3 דע םרזל 231SM עונמ תנגה     08.01.070
ע"ש וא אנהכ BBA תרצותמ AK05 קותינ      

                    4.00 .רשואמ 'חי   
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-81-01   .../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 חבטמל  למשח תנזה גורדש - יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
A052X3 דע BCCM קספמ ריחמל תפסות     08.01.080
םרז קותינ אלל הפילשל הריגמ ןקתה רובע      

                    3.00 )nI gulP(  הריבצה יספב 'חי   
      
A036X4 דע BCCM קספמ ריחמל תפסות     08.01.090
םרז קותינ אלל הפילשל הריגמ ןקתה רובע      

                    3.00 )nI gulP(   הריבצה יספב 'חי   
      

                    4.00 A04X3 AK01\C  יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  08.01.100
      

                    4.00 A52X3 AK01\C  יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  08.01.110
      

                    4.00 A61X3   AK01\C דע יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  08.01.120
      

                   12.00 A61 AK01\ C דע יזאפ דח ת"מאמ 'חי  08.01.130
      
רפמאילימ A04X4, 03 דע תחפ רסממ     08.01.140

                    4.00 TYPE-A 'חי   
      
ללוכ A04X3  -3CA םרזל יזאפ תלת ןעגמ     08.01.150

                    2.00 רזע עגמ 'חי   
      
דע םיקרבו רתי יחתמ ינפמ הנגהל הדיחי     08.01.160
    100kA DEHN Ventil type 1+2 3P+N  

                    2.00 חולב םיינורטקלא םיביכר לע הנגה תללוכה 'חי   
      

                    2.00 קרב ןגמל CRH  A001X3 םיכיתנ 'חי  08.01.170
      
העברא םע V42 וא V032 דוקיפ רסממ     08.01.180

                    4.00 ON/CN םיעגמ 'חי   
      

                    2.00 0-3-2-1 םיבצמ 4 ררוב A01 דוקיפ קספמ 'חי  08.01.190
      
CETAS םגד ינורטקלא הדידמ רישכמ     08.01.200
    HE531MP תרושקת לוקוטורפ ללוכ PCT\PI  

                    2.00 הנבמ תרקבל רוביחל 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-81-01   .../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 חבטמל  למשח תנזה גורדש - יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םיקספמ ינש לש  תינדי הפלחה תכרעמ     08.01.210
ינכמ רוגיח ללוכ ,A036X4 םרזל םיענוממ      
םיראומ םינצחל ינש, דוקיפ ררוב ללוכ ילמשחו      
םיקספמה לע תופלק, )2 הסינכ\1 הסינכ(      
םיקספמה בצמ יוויחל ןומיס תורונמ, םילוענמ+      
וא "1 -מ רבוחמ" טוליש םע ןומיס תרונמ,      
רזעה ירמוחו הדובעה לכו "2 -מ רבוחמ"      

                    1.00 חולב הנקתהל םישורדה 'חי   
      
הנקתה ,V032 וא/ו V42 ןומיסל DEL תרונמ     08.01.230

                    6.00 חולה תיזחב מ"מ 22 וא תירלודומ 'חי   
      

                    2.00 ןומיס תורונמל יזאפ תלת הלעפה ןצחל 'חי  08.01.240
      
יזאפ דח מ"מ22 רטוק ראומ הלעפה ןצחל     08.01.250

                    4.00 דוקיפ וא  ענוממ קספמ תלעפהל 'חי   
      
תיזחב חתפמ םע מ"מ 22 דוקיפ ןצחל\קספמ     08.01.260

                    2.00 חולה 'חי   
      
תוארתה 21 דע רוביחל תולעפה קשממ     08.01.270
הקספה ילילס דוקיפל שא יוליג תכרעממ      
גצמ לש  21B655-OSI תמגוד םוריח יקותינו      

                    2.00 הרקב 'חי   
      
רדסו חתמ תדירי ,)V.N( חתמ רסוח רסממ     08.01.280
הייהשה ,רזע יעגמ ינש םע יזאפ תלת תוזאפ      

                    2.00 ע"ש וא KSP תמגוד לויכל תנתינ 'חי   
      
יונב , ינויח יתלב הדש ,חבטמ ישאר חול הנבמ     08.01.290
93416 ןקת פ"ע תותלד םע םיירלודומ םיאתמ      
ראותמכ תותלד םע הפצרה לע הדימעל      
eerf הריבצ יספ ללוכ ינכטה טרפמב      
    ecnanetniam דע A008X4, AK63 ללוכ  
עוציב רמגב לעפמב קדוב סדנהמ י"ע הקידב      
,טוליש ,טוויח ללוכו  רתאל הרבעה ינפלו      
רחאל םיחתפ םוטיא ,רוביחו הנקתה ,הלבוה      
רזעה ירמוחו תודובעה לכ תאו חולה תנקתה      

                    1.00 'פמוק טלפמוק חולה תמלשהל םישורדה  
      
      
      
      
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-81-01   .../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 חבטמל  למשח תנזה גורדש - יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יונב ,ינויח הדש חבטמ ישאר חול הנבמ     08.01.300
93416 ןקת פ"ע תותלד םע םיירלודומ םיאתמ      
ראותמכ תותלד םע הפצרה לע הדימעל      
eerf הריבצ יספ ללוכ ינכטה טרפמב      
    ecnanetniam דע A008X4, AK63 ללוכ  
עוציב רמגב לעפמב קדוב סדנהמ י"ע הקידב      
,טוליש ,טוויח ללוכו רתאל הרבעה ינפלו      
רחאל םיחתפ םוטיא ,רוביחו הנקתה ,הלבוה      
רזעה ירמוחו תודובעה לכ תאו חולה תנקתה      

                    1.00 'פמוק טלפמוק חולה תמלשהל םישורדה  
      
שא יוביכ תכרעמ לש הנקתהו הקפסא      08.01.310
002MF -ג"ק 5 דע לקשמב זגב יטמוטוא      
ינויח( חבטמ ישאר למשח חול רובע      
ללוכה )תחא יוביכ תכרעמב ינויח יתלב+      
לדוגו םיאתה תומכ יפל הבלצהב םיאלג      
תינדי הלעפה ןצחל, תרנצ, לכימ ללוכ,חולה      
הלעפה, תמייק תזכרל םלשומ רוביח,      
ללוכ םימיאתמ רוזיפ יריחנו תיטמוטוא      
לש הקירפ וא ץחל תדירי בצמ לע היצקידניא      
הדובעה טלפמוק תזכרל חווידו תכרעמה      
"דרוא" תרבח תועצמאב םלוא ןלבקה תוירחאב      

                    1.00 'פמוק .ןיינבב תיתשתהו תזכרה תלעב  
חבטמל ישאר למשח חול 10.80 כ"הס          

      
ת פ ס ו ת  ר ו ב ע  ל מ ש ח  ח ו ל  20.80 ק ר פ  ת ת       
ח ב ט מ ב  ה צ ק  ד ו י צ       
      
דע ילנימונ םרזל , BCCM  קוצי קספמ     08.02.010
    A004X3, קותינ רשוכ לעב AK63 , 2 ללוכ  
ללוכ , קוחרמ הקספה לילס ללוכ, רזע יעגמ      
ISL piD ךסמ אלל תינורטקלא הנגה תדיחי       
    pikE,תמגודכ N5TX תרצותמ BBA וא אנהכ  

                    1.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      
דע ילנימונ םרזל , BCCM  קוצי קספמ     08.02.020
    A052X3, קותינ רשוכ לעב AK63 , 2 ללוכ  
ללוכ , קוחרמ הקספה לילס ללוכ, רזע יעגמ      
ISL pikE ךסמ אלל תינורטקלא הנגה תדיחי      
ע"ש וא אנהכ BBA תרצותמ N4TX תמגודכ      

                    1.00 .רשואמ 'חי   
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-81-01   .../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 חבטמל  למשח תנזה גורדש - יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
דע ילנימונ םרזל , BCCM  קוצי קספמ     08.02.030
    A061X3, קותינ רשוכ לעב AK63 , 2 ללוכ  
קוחרמ הקספה לילס ללוכ, רזע יעגמ      
N2TX תמגודכ DMT הנגה תדיחי ללוכ,      

                    2.00 .רשואמ ע"ש וא אנהכ BBA תרצותמ 'חי   
      
דע BCCM ,A36X3  קוצי קספמ     08.02.040
    A001X3,קותינ רשוכ AK63 ,הנגה תדיחי  
    DMT, הקספה לילס ללוכ, רזע יעגמ 2 ללוכ  
אנהכ BBA תרצותמ N1TX תמגודכ , קוחרמ      

                   10.00 .רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
קותינ רשוכ, A04X3 דע, BCCM  קוצי קספמ     08.02.050
    AK63 ,הנגה תדיחי DMT, רזע יעגמ 2 ללוכ ,  
N1TX תמגודכ , קוחרמ הקספה לילס ללוכ      

                    8.00 .רשואמ ע"ש וא אנהכ BBA תרצותמ 'חי   
      
רשוכ A6X3 דע םרזל 231SM עונמ תנגה     08.02.060
ע"ש וא אנהכ BBA תרצותמ AK05 קותינ      

                    4.00 .רשואמ 'חי   
      

                   10.00 A04X3 AK01\C דע יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  08.02.070
      

                    4.00 A52X3 AK01\C  יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  08.02.080
      

                    4.00 A61X3   AK01\C דע יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  08.02.090
      

                    6.00 A52X1 AK01/C דע יבטוק וד ת"מאמ 'חי  08.02.100
      

                    6.00 A61 AK01\ C דע יזאפ דח ת"מאמ 'חי  08.02.110
      
רפמאילימ A04X4, 03 דע תחפ רסממ     08.02.120

                   10.00 TYPE-A 'חי   
      
ללוכ A04X3 -3CA םרזל יזאפ תלת ןעגמ     08.02.130

                    2.00 רזע עגמ 'חי   
      
דע םיקרבו רתי יחתמ ינפמ הנגהל הדיחי     08.02.140
    N+P3 2 epyt  Ak02 לע הנגה תללוכה  

                    2.00 חולב םיינורטקלא םיביכר 'חי   
      

                    2.00 קרב ןגמל CRH  A001X3 םיכיתנ 'חי  08.02.150
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-81-01   .../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 חבטמל  למשח תנזה גורדש - יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
העברא םע V42 וא V032 דוקיפ רסממ     08.02.160

                    2.00 ON/CN םיעגמ 'חי   
      

                    2.00 0-3-2-1 םיבצמ 4 ררוב A01 דוקיפ קספמ 'חי  08.02.170
      

                    3.00 A5/004 דע םרז הנשמ 'חי  08.02.180
      

                    3.00 A5/052 דע םרז הנשמ 'חי  08.02.190
      
CETAS םגד ינורטקלא הדידמ רישכמ     08.02.200
    HE531MP תרושקת לוקוטורפ ללוכ PCT\PI  

                    2.00 הנבמ תרקבל רוביחל 'חי   
      

                    2.00 V42/032 AV003 יזאפ דח יאנש 'חי  08.02.210
      
הנקתה ,V032 וא/ו V42 ןומיסל DEL תרונמ     08.02.220

                    6.00 חולה תיזחב מ"מ 22 וא תירלודומ 'חי   
      

                    2.00 ןומיס תורונמל יזאפ תלת הלעפה ןצחל 'חי  08.02.230
      
תוארתה 21 דע רוביחל תולעפה קשממ     08.02.240
הקספה ילילס דוקיפל שא יוליג תכרעממ      
גצמ לש  21B655-OSI תמגוד םוריח יקותינו      

                    2.00 הרקב 'חי   
      
רדסו חתמ תדירי ,)V.N( חתמ רסוח רסממ     08.02.250
הייהשה ,רזע יעגמ ינש םע יזאפ תלת תוזאפ      

                    2.00 ע"ש וא KSP תמגוד לויכל תנתינ 'חי   
      
ינשל קלוחמ חבטמ דויצל תונזה חול הנבמ     08.02.260
הדרפה םע ינויח יתלב+ ינויח: תודש      
יונב. תחא חול תרגסמ ךותב םהניב האלמ      
93416 ןקת פ"ע תותלד םע םיירלודומ םיאתמ      
ראותמכ תותלד םע הפצרה לע הדימעל      
eerf הריבצ יספ ללוכ ינכטה טרפמב      
    ecnanetniam דע A036X4, AK63 ללוכ  
עוציב רמגב לעפמב קדוב סדנהמ י"ע הקידב      
,טוליש ,טוויח ללוכו רתאל הרבעה ינפלו      
רחאל םיחתפ םוטיא ,רוביחו הנקתה ,הלבוה      
רזעה ירמוחו תודובעה לכ תאו חולה תנקתה      

                    1.00 'פמוק טלפמוק חולה תמלשהל םישורדה  
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-81-01   .../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 חבטמל  למשח תנזה גורדש - יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
שא יוביכ תכרעמ לש הנקתהו הקפסא      08.02.270
002MF -ג"ק 5 דע לקשמב זגב יטמוטוא      
ינויח(  חבטמ דויצל הנזה למשח חול רובע      
ללוכה  )תחא יוביכ תכרעמב ינויח יתלב+      
לדוגו םיאתה תומכ יפל הבלצהב םיאלג      
תינדי הלעפה ןצחל, תרנצ, לכימ ללוכ,חולה      
הלעפה, תמייק תזכרל םלשומ רוביח,      
ללוכ םימיאתמ רוזיפ יריחנו תיטמוטוא      
לש הקירפ וא ץחל תדירי בצמ לע היצקידניא      
הדובעה טלפמוק תזכרל חווידו תכרעמה      
"דרוא" תרבח תועצמאב םלוא ןלבקה תוירחאב      

                    1.00 'פמוק .ןיינבב תיתשתהו תזכרה תלעב  
חבטמב הצק דויצ תפסות רובע למשח חול 20.80 כ"הס          

      
ה נ כ ה  ת י ת ש ת  ת ו ד ו ב ע  30.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ז ה  ת ו ח ו ל ו  ח ב ט מ  י ש א ר  ח ו ל  ר ו ב י ח ל       
ד ו י צ ל       
      
שורדה לכ תא ללוכ םילבכה ריחמ :הרעה      
תודובעה לכ ללוכ ,תווצקב םלשומ רוביחל      
.רוביחה עוציבל םישורדה ,רזעה ירמוחו      
      
יבוע מ"ס 06 בחורב  שעותמ דבכ םילבכ םלוס     08.03.020
ללוכ ,םישדח למשח ילבכ רובע  ןוולוגמ מ"מ 2      
רזעה ירמוחו הדובעה לכו םירבחמה ,םילתמה      

                   50.00 .םישורדה רטמ   
      
תודימב ,תנוולוגמ ,םילבכל תשר תלעת     08.03.030
    5.8X06 ריחמ. םילבכ תכראה רובע  מ"ס  
לכו םילתמה ,םירוביחה תא ללוכ הלעתה      

                   20.00 .םישורדה רזעה ירמוחו הדובעה רטמ   
      
YX2AN 042X4 םוינימולאמ למשח לבכ     08.03.040
ללוכ חבטמ ישאר חול לא 2 הנחתמ רוביחל      
םימייק םילבכ תומלוס תיתשת ג"ע ותנקתה      
2 םיאנש תנחת ןיב םייק תויתשת רשג לע      

                  650.00 חבטמה רוזאל רטמ   
      
YX2AN 051X4 םוינימולאמ למשח לבכ     08.03.050
ןקתומ חבטמ דויצל תונזה- הנשמ חול תנזהל      

                   50.00 חבטמה רוזאב השדח וא תמייק תיתשת ג"ע רטמ   
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-81-01   .../008 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':     008 חבטמל  למשח תנזה גורדש - יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
YX2AN 042X4 םוינימולאמ למשח לבכ     08.03.060
ןקתומ חבטמ דויצל תונזה- הנשמ חול תנזהל      

                   50.00 חבטמה רוזאב השדח וא תמייק תיתשת ג"ע רטמ   
      
EPLX(YX2N 5.2X5( תשוחנמ למשח לבכ      08.03.070

                  100.00 דבלב חקפמה י"ע ורשואיש תודובעל ר"ממ רטמ   
      

                  300.00 CVP-UC042 הקראה ךילומ רטמ  08.03.080
      

                   50.00 CVP-UC051 הקראה ךילומ רטמ  08.03.090
      

                   50.00 CVP-UC59 הקראה ךילומ רטמ  08.03.100
      
טקיורפב תודובעה לכל  קדוב סדנהמ תוקידב     08.03.110
ינפל ןרציה לעפמב הנושאר הקידב ללוכ      
רחאל  היינש הקידבו רתאל תוחולה תקפסא      
ןוקיתו חוד תקפה ללוכ םיווקה רוביחו הבכרה      
טלפמוק ריחמה.קדובה רושיאל דע םייוקילה      
ללוכ טקיורפב תודובעה לכלו תוקידבה לכל      
תומדקתה בצקל םאתהב םיבלשב תוקידב      

                    1.00 'פמוק . הדובעה  
      
.O.N  םיעגמ 4 םע "הירטפ" םגד םורח ןצחל      08.03.120
תמגוד םודא עבצב  C.N. וא      
    59842-DNARGEL בוביס יצח י"ע רורחש  
. תירקמ הציחל תעינמל הנגה תעבט ללוכ      
ריקה לע הנקתהו תרנצו הליבכ תיתשת ללוכ      
חולב רוביח ללוכ. למשח חול תחמוג דיל      

                    2.00 למשח 'חי   
      
הדובע ללוכ חבטמל 3 הנחתמ תוסינכ יוניש     08.03.130
קותינ ללוכ  )ינויח יתלב\ ינויח( םיבלשב      
יפל הכראה\רוציק, םייק חבטמ חולמ םילבכה      
םייק םילבכ תומלוס יאוותל הטסה, ךרוצה      
ףיעס. שדחה חבטמ ישאר חולל שדחמ רוביחו,      
לבכ ילענ( דבלב רוביח ירמוחו הדובע ללוכ הז      
םלושי תופומ וא לבכ תפסות רובע )'דכו      
תודובעה לכ רובע טלפמוק ריחמה.דרפנב      
חולמ תומייק תונזה קותינל תושורדה      
חבטמ ישאר חולל  שדחמ ןרוביחו םייק חבטמ      

                    1.00 'פמוק שדח  
      
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-81-01   .../009 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':     009 חבטמל  למשח תנזה גורדש - יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יקוריפ תודובעל ,גוס לכמ יאלמשח ע"ש      08.03.140
תרנצ,  תולעת תמגוד תומייק למשח תויתשת      
ינפל ,מ"צב למשח תודובע וא למשח ילבכו      
לבקל ןלבקה לע הז ףיעס יפל הדובע עוציב      

                   50.00 שארמ חקפמה רושיא ע"ש   
      
ישאר למשח חול רובע החמוג תיינב     08.03.150
מ"ס01 הבוגב 03-ב ןוטב לקוס ללוכ חבטמ      
םע מ"ס01 קולבמ תויונב החמוג תונפד ללוכ,      
יאנתל םיאתמ ינוציח חיט יופיצ, ןוטב תורוגח      
ימינפ חיטו תמייקה תיזחה ןווגב חבטמ\ץוח      
החמוגה תיזחב חפ תותלדו תורגסמ ללוכ, ןבל      
םירבעמ םע סבג וא חפ תרקת תריגס ללוכ,      
. חולה תרקתב םילבכה תומכל םימיאתמ      
חול הנבמ בחור פ"ע החמוגה בחור תודימ      
מ"ס 05 תפסותב לעופב חול רוציי תינכתב      
החמוג קמוע, מ"ס042 החמוג הבוג, בחורב      
יוניב ןלבק י"ע עצובת הדובעה, וטנ מ"ס 06      
תוארוהו תויחנהל םאתהבו הסונמ      
ללוכ . היינבה ךלהמב ח"היב גיצנ+חקפמה      
רמגב רתאה ןויקינ, היינב ירמוח יפדוע קוליס      
פ"ע " למשח חול" תיזח תותלד טולישו היינב      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק תינכתב םיטרפ  
      
רוביחו הנקתה, הזזה, הטסה, קוריפ, קותינ     08.03.160
םימייק םינגזמ לש םיבעמ תודיחי לש שדחמ      
הקתעה ללוכ ףתרמ תמוק חבטמה תיזחב      
ח"היב גיצנו חקפמ תוארוה פ"ע שדח םוקימל      
א"מ ןלבק י"ע הדובע ללוכ, עוציב ךלהמב      
לכ ללוכ, ח"היב גיצנ י"ע רשואיש הסונמ      
תדיחי תקתעהל םישורדה םירמוחהו תודובעה      
שדח םוקימל םייקה המוקיממ ןגזמ הבעמ      
ריחמה(. טלפמוק רטמ 5 דע לש חווטב      
תולת אלל תדדוב הבעמ תדיחי תקתעהל      

                    4.00 'פמוק ) הבעמה לדוגב  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-81-01   .../010 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':     010 חבטמל  למשח תנזה גורדש - יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רוביחו הנקתה, הזזה, הטסה, קוריפ, קותינ     08.03.170
ריווא\גוזימ\בויב\םימ תרנצ לש שדחמ      
תמייקש תרחא תרנצ תיתשת לכו סוחד      
עירפתו חבטמה לש ןסחמה רוזאב      
ללוכ םישדחה תוחולה תנקתהל      
פ"ע שדח םוקימל יאוות תטסה\הקתעה      
עוציב ךלהמב ח"היב גיצנו חקפמ תוארוה      
הסונמ א"מ\היצלטסניא ןלבק י"ע הדובע ללוכ,      
תודובעה לכ ללוכ, ח"היב גיצנ י"ע רשואיש      
המוקיממ תרנצ תקתעהל םישורדה םירמוחהו      
ףתרמ\ןסחמה םוחתב שדח םוקימל םייקה      
שרדייש תרנצ ךרוא יפל םולשתה(. טלפמוק      
רמוחהו תיתשתה גוסב תולת אלל  קיתעהל      

                   30.00 ) . תרנצה הייושע ונממ רטמ   
      
8X05 תשוחנמ יושע םילאיצנטופ תאושה ספ     08.03.180
תויקסיד ,םימוא ,רוביחה יגרב לכ תוברל מ"מ      
םישורדה רזעה ירמוח לכו טוליש ,זילפ      

                    1.00 . הנקתהל רטמ   
      
םע תשוחנ יושע םילבכ תולעת תקראה ךילומ     08.03.190
וקוזיח ללוכ ר"ממ 52 ךתחב CVP דודיב      
ידנק קדהמ  תועצמאב חפ וא/ו תשר תולעתל      
השעיי רוביחה. הלעתה לע בכור וא/ו גרבתמ      
3 לע ולעי אלש םיקחרמבו הלעת עטק לכל      

                  100.00 .רטמ 'חי   
      
למשח ילבכ רבעמל םייק ןוטב ריקב חודיק     08.03.200
המיאתמה הנוכמ םע 6" רטוקב םולהי חודיק.      
יוקינ ללוכ )םימ רוריק( קבא אלל הדובעל      
חודיק רחאל רתאה יוקינו חדקה לש תונפדה      

                    4.00 'פמוק טלפמוק  
      
דימע שא בכעמ ינקת רמוחב למשח ילבכ יופיצ     08.03.210
ע"ש וא "םוצבא" תמגוד הפירשב םייתעשל      

                    5.00 םילבכ יוסיכ חטש- ר"מ יפל ריחמ ר"מ   
      
שא רבעמל גוס לכמ םיחתפ דודיבו םוטיא     08.03.220
ירמוטסלא רמוחב תרנצו םילבכ תלחשה רחאל      
דימע "םוצבא" תרבח SE 0009 תמגוד ינקת      
םוקמה תנכה  ללוכ ריחמה הפירשב םייתעשל      
לכ תא ללוכ .הדובעה עוצב ינפל יוקינו      

                    1.00 .רזעה ירמוחו הדובעה ר"מ   
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-81-01   .../011 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':     011 חבטמל  למשח תנזה גורדש - יליזרב ח"יב

למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לבכל M3 גוסמ םוחב תצווכתמ הפומ עוציב     08.03.230
,גוס לכמ דודיב ר"ממ 042X4 דע ךתחב      
לבכ םע הכראה תפסותל םייק לבכ ןיב רוביחל      

                    4.00 'פמוק שדחה לבכה ללוכ אל .שדח  
דויצל תונזה תוחולו חבטמ ישאר חול רוביחל הנכה תיתשת תודובע 30.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס          
קובץ: 580-81-01   .../012 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 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     012 חבטמל  למשח תנזה גורדש - יליזרב ח"יב

  
כ"הס  

למשח תודובע 80 קרפ   
  
חבטמל ישאר למשח חול 10.80 קרפ תת    
  
חבטמב הצק דויצ תפסות רובע למשח חול 20.80 קרפ תת    
  
דויצל תונזה תוחולו חבטמ ישאר חול רוביחל הנכה תיתשת תודובע 30.80 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: 580-81-01 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


