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06/06/2022 זרכמ
דף מס':     001 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה נ כ ה ו  ם י ק ו ר י פ  ת ו ד ו ב ע  00 ק ר פ       
      
ם ד ק  ת ו ד ו ב ע ו  ק ו ר י פ  10.00 ק ר פ  ת ת       
      
קוליס תא וללכי קוריפו הסירה תודובע      
קחרמ לכל ,השרומ רתאל תלוספה      
      

                    1.00 'פמוק רלוס לכימו ןוטב תרצאמ קוליסו קוריפ 00.01.0010
      
יווק תקתעה עוציבו םימייק בויב יווק קוריפ     00.01.0020
תינמז םיכפש תביאש ללוכ ,תוחושו בויב      

                    1.00 'פמוק הדובעה ךלהמב  
םדק תודובעו קוריפ 10.00 כ"הס          

      
ת ו כ ר ע מ  ק ו ת י נ ו  ק ו ר י פ  20.00 ק ר פ  ת ת       
ג ר ד ו ש מ ה  ן ק ת מ ה  ת ל ע פ ה  ר ח א ל  ת ו מ י י ק       
      
תאמ בתכב רושיאב היהי תודובעה עוציב      
!דבלב ןימזמה      
      
קרו ךא ושעי דויצ קוריפו קותינל תודובעה לכ      
ותלעפה ,גרדושמה ןקתמה תמקה רמגב      
,חקפמהמ בתכב רושיא תלבקו החלצהב      
קוריפה תודובע עוצבל הצעומהו דיגאתה      
.קותינהו      
      
,םירגס ,ינכמ בוגמ ,הביאש דויצ לש קוריפ     00.02.0010
הנבמ ךותב ןקתומה דויצה ראש לכו תרנצ      
,)עקרקה ינפל תחתמו לעמ( הנחתה רצחבו      
רתאל קוליס וא דיגאתה ינסחמל םתרבעה      
לע השעי קוריפה .קחרמ לכל ,השרומ תלוספ      

                    1.00 'פמוק .דבלב חקפמהמ בתכב הארוה יפ  
גרדושמה ןקתמה תלעפה רחאל תומייק תוכרעמ קותינו קוריפ 20.00 כ"הס          
הנכהו םיקוריפ תודובע 00 כ"הס          

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע   ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
תת םינבמ ,םיפתרמל הביצח וא/ו הריפח     01.01.0010

                  470.00 והשלכ קמועל ,'דכו םייעקרק ק"מ   
      
לש תופיפצל הריפחה תיתחתב עקרקה קודיה     01.01.0020

                   62.00 .םיעצמל הנכהכ וטשאא 'דומ 89% ר"מ   
      
תוברל ,מ"ס 02 לש תובכשב 'א גוס עצמ     01.01.0030

                   24.00 וטשאא 'דומ 89% תופיפצ תגרדל קודיה ק"מ   
רפע  תודובע 10.10 כ"הס          

      
      

קובץ: 1017-971   .../002 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
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06/06/2022
דף מס':     002 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ז ו ק י נ  20.10 ק ר פ  ת ת       
      
תואסנולכ ןיב זוקינל ןיידרקנא זוקינ תעוצר     01.02.0010

                  480.00 .לילג תזיראב רטמ   
זוקינ 20.10 כ"הס          
רפע תודובע 10 כ"הס          

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      

                   62.00 מ''ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ ר"מ  02.01.0010
      

                   19.00 תונוש תודימב 04 -ב ןוטב סנולכ שאר תרוק ק"מ  02.01.0030
      

                   22.00 מ"ס 04 הבוגב 04 -ב הדוספר דוסי ק"מ  02.01.0040
      
הפצרה ,מ"ס 03 יבועב 04 -ב ןוטב תפצר     02.01.0070

                   30.00 קוריפל הפסט לע הקוצי ר"מ   
      
הפצרה ,מ"ס 04 יבועב 04-ב ןוטב תפצר     02.01.0080

                   26.00 קוריפל הספט לע הקוצי ר"מ   
      

                    5.00 מ"ס 04 יבועב 04-ב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0090
      

                   21.00 מ"ס 03 יבועב 04-ב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0100
      
,םהשלכ םייבועב 04 -ב ןוטבמ יופיצ תוריק     02.01.0110
עצובמ םהיניבו תואסנולכ דגנכ תוקוצי      

                   45.00 עוציבה יבלש פ''ע םיבלשב ק"מ   
      
תינוכת יפל םינוש םיכתחב 04-ב ןוטב תרוק     02.01.0140

                   16.00 היצקורטסנוק ק"מ   
      
ךתחב הפצרה תפש יוביעב 03 -ב ןוטב תקיצי     02.01.0180

                    6.50 יזפרט ק"מ   
      

                   36.00 ןוטב ןויזל םיעלוצמ הדלפ תוטומ ןוט  02.01.0200
      
תוריק יבג לע מ"ס 3 יבועב 03-ב זתומ ןוטב     02.01.0201
תושרבמ תקלחה תוברל ,תואסנולכ וא/ו יראלס      

                  240.00 .הזתהב םוטיאל תיתשתכ ר"מ   
ןוטב תודובע 10.20 כ"הס          
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          

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

00.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1017-971   .../003 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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06/06/2022
דף מס':     003 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןוכמב תורקתו תוריק ,הפצר לש םינפ םוטיא     05.0010
ימ םע עגמב םיאבה םינוש םיסלפמב ,בויבה      
"הקיס" תרצותמ יסקופא תכרעמ םע ,בויב      
דרג הקיס" לטכפש םושיי ,חטשה תנכה :ללוכ      
    CE 027 לש ילמינימ יבועב "הקיס" תרצותמ  
גוסמ תרשימ הבכש םושיי ,תוריקה לע מ"מ 2      
יבועב "הקיס" תרצותמ "18 רולפ הקיס"      
רמוח םושיי ,תופצרה לע מ"מ 2 לש ילמינימ      
"הקיס" תרצותמ "N36 דרג הקיס" םוטיאה      
תוקספה םוטיא ,מ"מ 2 לש ילמינימ יבועב      
םוטיא "סקלפיבמוק רודקיס" תועירי םע הקיצי      
תויחנהו ןרציה תויחנה יפל לכה ,תרנצ תורידח      

                  500.00 .50.50 ףיעס טרפמה ר"מ   
      
בויבה ןוכמב תוריקו תופצר לש םינפ םוטיא     05.0020
ימ םע עגמב םיאב םניאש ,םינוש םיסלפמב      
תמגודכ ילוארדיה יטנמצ רמוח םע ,בויב      
"הקיס" תרצותמ "701 ליס פוט הקיס"      
תומכב ,ןרציה תויחנה יפל תובכשב םשוימה      
םושייו חטשה תנכה :ללוכ ,ר"מ/ג"ק 4 לש      
ףיעס טרפמה תויחנה יפל רשימ לטכפש      

                  200.00 05.05. ר"מ   
      
םוטיאו הביאשה ןוכמ תפצרל תחתמ םוטיא     05.0030
תועצמאב ,עקרקה תמוקב ןוכמה תפצר      
תוינמוטיב תועירי לש תיתבכש דח תכרעמ      
מ"מ 5 יבועב SBS רמילופב תוחבשומ      
R המרב 3 קלח 0341 י"ת תושירדב תודמועה      
ןמוטיב תבכשו ינמוטיב רמיירפ םושיי :ללוכ      
םוטיאה תועירי תמחלה ,הקלחהו רושייל      
ףיעס טרפמה תויחנה יפל הנגה תועירי םושייו      

                  150.00 .60.50-ו 20.50 ר"מ   
      
תמגודכ ירמוטסלא ינמוטיב יופיצ תזתה     05.0040
יבועב ,ע"וש וא "םוטיב" תרצותמ "םוגיסקלפ"      
ללוכ ,ןופידה תואסנולכ ןיבו לע ממ 5 לש שבי      
שגפמב תוינמוטיב קוזיח תועירי םושיי      
רוזאב םוטיא ,יעקרק תת ריק/ןוטב תדוספר      
הקיצי תוקספה םוטיאו הנוילעה רשקה תרוק      
ןרציה תויחנה יפל יליפורדיה ימיכ רצע םע      

                  350.00 .30.50 ףיעס טרפמה תויחנהו ר"מ   
םוטיא תודובע 50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 1017-971   .../004 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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06/06/2022
דף מס':     004 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
1.6 ק ר פ  ת ת  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
סמועל םימיאתמ ןיירושמ רטסאילופמ ךרדמ     06.01.0010
תעינמל ספסוחמ ןוילע חטשמ ר"מ/ג"ק 004      
ללוכ ,תועבטומ תוידי ,םיריצ ללוכ ,הקלחה      
תטילקל ןוטבב ןקתומ ליפורפ  ,הליענ      

                   10.00 ךרדמה ר"מ   
      
001X001 תודימב חתפל ל"נכ תרגסמו הסכמ     06.01.0030

                    2.00 'פמוק מ"ס  
      
051X001 תודימב חתפל ל"נכ תרגסמו הסכמ     06.01.0050

                    1.00 'פמוק מ"ס  
      
051X021 תודימב חתפל ל"נכ תרגסמו הסכמ     06.01.0060

                    2.00 'פמוק מ"ס  
      
תרגסמו ,דחא דצל החיתפ ,יפנכ וד הסכמ     06.01.0070
תודימב VU ןגומ ןיירושמ רטסאילופמ      
    032X021 004 סמועל םימיאתמ מ"ס  
תעינמל ספסוחמ ןוילע חטשמ ר"מ/ג"ק      
,םיריצ ,ףלשנ קוזיח ליפורפ ללוכ ,הקלחה      
ןקתומ ליפורפ ,הליענ ללוכ ,תועבטומ תוידי      

                    2.00 'פמוק טלפמוק לכה הסכמה תטילקל ןוטבב  
      
יליפורפמ מ"ס 24 בחורב הדירי םלוס     06.01.0090
ןיב קחרמ ,VU ןגומ ןיירושמ רטסאילופ      
C-0002 םגד תמגודכ ,מ"ס 03 םיבלשה      
לכה ,תוינכת יפל  ,ע"ש וא ןוגלוס תרצות      

                   26.00 טלפמוק רטמ   
      
תוברל ,בוטרה רובל הדיריב החונמ חטשמ     06.01.0100
,תרגסמ ,מ"ס 001X08 תודימב הכבס      
מ"בלפמ םייושע ,הזיחא תידי ,הקעמ ,תוכימת      

                    2.00 טלפמוק לכה ,תוינכת יפל ,613 'חי   
      
בחורבו מ"ס 001 הבוגב יבלש-תלת די זחאמ     06.01.0110
, VU ןגומ יטסלפ רמוחמ יושע ,מ"ס 03      
יפל ,מ"בלפ יגרב םע הנבמה תרקתל עבוקמ      

                    4.00 טלפמוק לכה ,תוינכת 'חי   
1.6 קרפ תת 10.60 כ"הס          
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 1017-971   .../005 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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06/06/2022
דף מס':     005 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ת ו י נ ב  ,ת ו ר י פ ח  ,ם י ל י ב ו מ  10.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו ב י צ ח ו       
      
הז ףיעסב םיליבומ יבגל הדידמה :הרהבה      
םילולכ םניאש םיטירפל קרו ךא תסחייתמ      
60.80 ףיעסב תודוקנל הדיחיה יריחמב      
      
==="הרבוק" תורוניצ===      
      
הלופכ ןפוד ילעב םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     08.01.0080

                  150.00 מ"מ 05 רטוקב "הרבוק" רטמ   
      
הלופכ ןפוד ילעב םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     08.01.0090

                   40.00 מ"מ 57 רטוקב "הרבוק" רטמ   
      
הלופכ ןפוד ילעב םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     08.01.0100

                   50.00 מ"מ 011 רטוקב "הרבוק" רטמ   
      
הלופכ ןפוד ילעב םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     08.01.0110

                   60.00 מ"מ 061 רטוקב "הרבוק" רטמ   
      
==="קזב" ןקת תורוניצ===      
      
05 רטוקב ,"קזב" ןקת 5.31 ע"קי יטסלפ רוניצ     08.01.0130

                   50.00 .מ"מ רטמ   
      
===חישק CVP תורוניצ===      
      
רטוק ,01 גרד םיחישק םייטסלפ תורוניצ     08.01.0160

                  200.00 מ"מ 7.7 ןפוד יבוע ,מ"מ 061 ינוציח רטמ   
      
===תשר תולעת===      
      
,םינוולוגמ הדלפ יליית תויושע תשר תולעת     08.01.0270

                   40.00 .מ"ס 5.8X02 הלעתה ךתח מ"מ 5 רטוקב רטמ   
      
,םינוולוגמ הדלפ יליית תויושע תשר תולעת     08.01.0280

                   10.00 .מ"ס 5.8X03 הלעתה ךתח מ"מ 5 רטוקב רטמ   
      
,םינוולוגמ הדלפ יליית תויושע תשר תולעת     08.01.0290

                   10.00 .מ"ס 5.8X04 הלעתה ךתח מ"מ 5 רטוקב רטמ   
      
,םינוולוגמ הדלפ יליית תויושע תשר תולעת     08.01.0300

                   10.00 .מ"ס 5.8X06 הלעתה ךתח מ"מ 5 רטוקב רטמ   
      
01X04 ךתחב הסכמ םע ןוולוגמ חפ תולעת     08.01.0310

                   20.00 .מ"מ 5.1 יבועב מ"ס רטמ   
      
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1017-971   .../006 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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06/06/2022
דף מס':     006 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
6X21 ךתחב הסכמ םע ןוולוגמ חפ תולעת     08.01.0320

                   30.00 מ"מ 5.1 יבועב מ"ס רטמ   
      
01X02 ךתחב הסכמ םע ןוולוגמ חפ תולעת     08.01.0330

                   30.00 מ"מ 5.1 יבועב מ"ס רטמ   
      
===םילבכ תומלוס===      
      
בחורב ןוולוגמ יתרוצ לזרבמ םילבכל תומלוס     08.01.0420

                   10.00 .מ"ס 52 לכ םיבלש,מ"ס 6 דצ הבוג מ"ס 02 רטמ   
      
בחורב ןוולוגמ יתרוצ לזרבמ םילבכל תומלוס     08.01.0430

                   15.00 .מ"ס 52 לכ םיבלש,מ"ס 6 דצ הבוג ,מ"ס 03 רטמ   
      
===ןוטב תחמוג===      
      
דיל ישאר קספמו ח"ח םינומ ןוראל החמוג     08.01.0450
יפוא תלעב 003 -ב ןייוזמ ןוטיב היושע .חולה      
דע יקנ בחור,תוחפל מ"ס 02 לש ילמינימ ןפוד      
מ"ס 80 דע יקנ קמוע,'מ 3.2 הבוג,'מ 1      
תכתמ תותלד ןוטב דוסיל ןוגיע תוברל,      
'בח טרדנטס יפל הליענ ירודיסו םיימל תומוטא      

                    1.00 'פמוק .תוינכותב ראותמכ למשח  
      
מ"ס01 ןפוד יבועב "קזב"  ןוראל ןוטב תחמוג     08.01.0460
קמוע,'מ5.1 הבוג,'מ 06.0 דע יקנ בחור,תוחפל      
ןורא - ןוטב דוסיל ןוגיע תוברל,מ"ס 05 דע יקנ      

                    1.00 .דרפנב דדמנ קזב 'חי   
      
===תוריפח===      
      
04 בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפח     08.01.0470
תרזחה תוברל מ"ס 021  דע 08 קמוע מ"ס      

                  100.00 הדובעה ףוסב ותומדקל בצמה רטמ   
      
לעמ בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפח     08.01.0480
מ"ס 021  דע  08 קמוע ,מ"ס 08 דעו 04      

                   20.00 הדובעה ףוסב ותומדקל בצמה תרזחה תוברל רטמ   
      

                   20.00 .םיידי תדובעב הריפח רובע תפסות רטמ  08.01.0520
      
יבועב ריק רבעמ תביצח ===ריק ירבעמ===     08.01.0530
יושע רוניצ רובע ןייוזמ ןוטבמ מ"ס 04 דע      
תוברל ,'ץניא 2 דע רטוקב קיטסלפ וא הדלפ      

                    6.00 .רוניצה 'חי   
      
      
      
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1017-971   .../007 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

06/06/2022
דף מס':     007 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןוטבמ מ"ס 04 דע יבועב ריק רבעמ תביצח     08.01.0540
קיטסלפ וא הדלפ יושע רוניצ רובע ןייוזמ      
יאת=== .רוניצה תוברל ,'ץניא 6 דע רטוקב      

                    6.00 ===הרקב 'חי   
      
מ"ס 06 ימינפ רטוקב ןוטבמ לוגע הרקב את     08.01.0550
הסכמו ןוטבמ הרקת ללוכ מ"ס 021 קמועו      
למס ללוככ .004D - ןוט 04 -ב הדימעל יוניב      
תושירד יפל הסכמה לע תכתממ תושרה      
יחתפו המדאב הביצח /הריפח ללוכ .חקפמה      

                    2.00 .תורוניצ רובע האיצי 'חי   
      
מ"ס 08 ימינפ רטוקב ןוטבמ לוגע הרקב את     08.01.0555
הסכמו ןוטבמ הרקת ללוכ מ"ס 021 קמועו      
למס ללוככ .004D - ןוט 04 -ב הדימעל יוניב      
תושירד יפל הסכמה לע תכתממ תושרה      
יחתפו המדאב הביצח /הריפח ללוכ .חקפמה      

                    4.00 .תורוניצ רובע האיצי 'חי   
      
קמועו מ"ס 021 ימינפ רטוקב לוגע הרקב את     08.01.0560
יוניב הסכמו ןוטב תרקת ללוכ ,מ"ס 051      
    004D/ 521D לע תכתממ תושרה למס ללוכ  
/ הריפח ללוכ .חקפמה תושירד יפל הסכמה      

                    2.00 .תורוניצ רובע האיצי יחתיפו המדאב הביצח 'חי   
תוביצחו תוינב ,תוריפח ,םיליבומ 10.80 כ"הס          

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיעיפומה םילבכה יבגל הדידמה :הרהבה      
םניאש םילבכל קרו ךא תסחייתמ הז ףיעסב      
60.80 ףיעסב תודוקנל הדיחיה יריחמב םילולכ      
===YX2N םילבכ===       
      
ר"ממ 5.2X5 דע ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0040
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

                  200.00 .עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ   
      
ר"ממ 6X5 דע ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0070
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

                   35.00 .'וכו עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ   
      
ר"ממ 021X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0110
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

                   30.00 .'וכו עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ   
      
ר"ממ 042X4 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ     08.02.0160
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

                  150.00 .'וכו עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ   
20.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 1017-971   .../008 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

06/06/2022
דף מס':     008 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
===םיניירושמ םילבכ===      
      
ר"ממ 021X4 ךתחב YCX2N ךכוסמ םילבכ     08.02.0180
,לחשומ  רדת הנשממ תובאשמ תנזהל      
תנזהל א תולעתב םיחנומ וא תורוניצב      

                   60.00 .'וכו עקרקב םינומט וא תומלוס לעו תובאשמ רטמ   
      
===םיידיג בר םילבכ===      
      
ר"ממ 5.1X01 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0370
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

                   10.00 .'וכו עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ   
      
===תשוחנ יכילומ===      
      

                   50.00 .ר"ממ 61 ךתחב םיולג תשוחנ יכילומ רטמ  08.02.0420
      

                   25.00 .ר"ממ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ רטמ  08.02.0440
      
07 ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     08.02.0450

                   45.00 .ר"ממ רטמ   
      
042 ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ םוינימולא יכילומ     08.02.0500

                   40.00 ר"ממ רטמ   
      
===םילאנגיס ילבכ===      
      
םגד רודלט תרצות ךכוסמו רוזש דוקיפ לבכ     08.02.0560

                   50.00 2X(2X16AWG). רטמ   
םיכילומו םילבכ 20.80 כ"הס          

      
ת ו ק ר א ה  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
ךילומ םע םייק למשח ןקתמל סופיא עוציב     08.03.0010
08 קמועב הריפח ללוכ ,יולג ר"ממ 53 תשוחנ      
לכ ביבס הרמח תמדא י"ע תאלוממ מ"ס      
רוב הנבמ ,למשח רדח הנבמ( םינבמה      
יוליג תללוכ הדובעה .)םיבוגמ הנבמ ,תובאשמ      
,מ"מ 4X04 הדלפ "חלפ" ךותיר ,הנבמב ןויזה      
הדובעה .ימוקמ פ"הפ תאיציל "םיצוק" תאצוהו      
הנבמב סופיאל י"חח תויחנה י"פע עצובת      

                    1.00 'פמוק .םייק  
      
םילאיצנטופ תאוושה ספ לש הנקתהו הקפסא     08.03.0040

                    1.00 'פמוק .מ"מ 01X001 תשוחנמ  
      
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1017-971   .../009 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

06/06/2022
דף מס':     009 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ךילומ ללוכ םייתכתמ םיתורשל הקראה תדוקנ     08.03.0060
רזעה ירמוח לכו ר"ממ 61 ךתחב תשוחנ      
הקראה גרוב ,יתכתמ קבח תוברל( םישורדה      

                   10.00 .)'וכו לבכ לענ 'קנ   
      
הפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תדורטקלא     08.03.0090
'מ 3 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
ןוטב תחוש תוברל ,עקרקב תיכנא העוקת      
מ"ס 05 קמועבו מ"ס 06 רטוקב םורט קזוחב      

                    1.00 'פמוק .ןוט 8 ןוטב הסכמ םע  
      
םיכילומ ינש י"ע  רוטארנג תקראה תכרעמ     08.03.0100
- תשוחנמ ר"ממ 53 דע ךתחב םידדובמ      

                    1.00 'פמוק .הטיש תקראהו ףוג תקראה  
תוקראה 30.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
דומצה-ח"חמ הנזה- ישאר קספמ חול===      
תוחולה ===חולל הנבמ======היינמ ןוראל      
יאפוריא ןקתו 93416 י"ת יפל ועצובי      
    1-93406 CEI. אצמנה לעפמב ורצויי תוחולה  
.ילארשיה םינקתה ןוכמ לש דימתמ חוקיפב      
      
קספמ/למשח חולל ןיירושמ רטסאילופ ןורא     08.05.0001
,לקוצ תוברל 'א 0001 קספמל ,ינוציח ישאר      

                    1.00 'פמוק .טולישו םיקדבמ ,דסמ ,הליענ רודיס  
      
םע רפמא 0001X3 ילנימונ םרזל ת"מאמ     08.05.0002
,רפמאוליק 05 קותינ רשוכ ,השירד יפל הנגה      
תיטנגמ הנגה םע תינורטקלא הנגהב דייוצמ      
הקספה לילסו ילנימונ םרז 5.1 דע לויכל תנתינ      

                    1.00 24/230V. 'חי   
      
םאתומ ןוולוגמ חפמ יושע למשח חול הנבמ     08.05.0030
הבריק ,תויביזרוקה יאנת ,הנקתהה תביבסל      
A0001 דע ,ינכטה טרפמב טרופמכ ,'וכו םיל      
דויצה לכ הריבצ יספ ללוכ ,תותלד ללוכ .רפמא      
,םיקדהמ ,טוויח ,תולעת :ןוגכ ,רזעה ירמוחו      

                    9.00 .חולה ינפ עובר רטמ יפל דדמנ ,'וכו טוליש ר"מ   
      
===קזב תונורא===      
      
דע לדוגב קזב ןקת ןיירושמ רטסאילופ ןורא     08.05.0090
ץע תטלפ ,חירב בר לוענמ תוברל ,ר"מ 0.1      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק דדמנ .הקבדמו  
      
      

50.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1017-971   .../010 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

06/06/2022
דף מס':     010 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הרקב זכרמבו רקבב בולישל תימושיי הנכות     08.05.0105
תוכיא תרקב תכרעממ תודידמו תויצקידניא      
לש דוסי ריחמב םירחא י"ע קפוסתש םיכפשל      

                    1.00 'פמוק ח"ש 0026  
      
===םי-ז"אמ===      
      
,רפמא 52 דע ילנימונ םרזל יבטוק דח ז"אמ     08.05.0110

                   43.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,ןגומ דחא בטוק 'חי   
      
2 ,רפמא 52 דע ילנימונ םרזל יבטוק וד  ז"אמ     08.05.0120

                    2.00 .רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,םינגומ םיבטוק 'חי   
      
3 ,רפמא 52 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 3 ז"אמ     08.05.0130

                   12.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,םינגומ םיבטוק 'חי   
      
3 ,רפמא 04 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 3 ז"אמ     08.05.0140

                    6.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 'חי   
      
A05 דע ףוצר הדובע םרזל יבטק וד ז"אמ     08.05.0160

                    2.00 .CD רשי םרזב הדובע רובע 'חי   
      
===תחפ ירסממו םיעקש===      
      

                    2.00 .חולב הליסמ לע בכרומ י"ת יזאפ דח עקש 'חי  08.05.0170
      
תושיגר ,רפמא 04 נ"זל םיבטק 2 תחפ רסממ     08.05.0180

                    1.00 .רפמאילימ 03 'חי   
      
תושיגר ,רפמא 52 נ"זל םיבטק 4 תחפ ירסממ     08.05.0190

                    1.00 רפמאילימ 03 'חי   
      
תושיגר רפמא 04 נ"זל םיבטוק 4 תחפ רסממ     08.05.0200

                    1.00 רפמאילימ 03 'חי   
      
===םיעונמ תנגהל םי-ת"מאמ===      
      
52X3 ילנימונ םרזל עונמל הנגה ת"מאמ     08.05.0210
רשוכו השירד יפל תימרת הנגה םע רפמא      
רשוכ( תימרתה הנגהה לדוגל םאתהב קותינ      
רפמא 4 דע תימרת הנגהב לבגומ יתלב קותינ      
לעמ תימרת הנגהב רפמאוליק 01 קותינ רשוכו      
תיטנגמו תימרת הנגהב םידייוצמ .)רפמא 4      
וא ,רדיינש תרצות VG םגד תמגודכ ,תנווכתמ      

                    6.00 .BA,SNEMIS תרצותמ ע"ש 'חי   
      
===םיבטק 3 םי-ת"מאמ===      
      
      

50.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1017-971   .../011 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

06/06/2022
דף מס':     011 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הנגה םע רפמא 001X3 ילנימונ םרזל ת"מאמ     08.05.0240
,רפמאוליק 52 קותינ רשוכ ,השירד יפל תימרת      

                    4.00 תיטנגמו תימרת הנגהב דייוצמ 'חי   
      
אלל רפמא 001X3 ילנימונ םרזל ת"מאמ     08.05.0250

                    1.00 .)קפסה קתנמ( תונגה 'חי   
      
הנגה םע רפמא 052X3 ילנימונ םרזל ת"מאמ     08.05.0260
051 וא 07  קותינ רשוכ ,השירד יפל תימרת      

                    2.00 תינורטקלא הנגהב דייוצמ ,רפמאוליק 'חי   
      
הנגה םע רפמא 004X3  ילנימונ םרזל ת"מאמ     08.05.0280
וליק  63 קותינ רשוכ ,השירד יפל תימרת      

                    1.00 .תינורטקלא הנגהב דייוצמ רפמא 'חי   
      
===םי-ת"מאמל םירזיבא===      
      
לילס לש רפמא 008X3 דע ם"יתמאמב תפסות     08.05.0370

                    5.00 והשלכ גוסמ הקספה 'חי   
      
גוסמ דוקיפל רזע עגמ לש ם"יתמאמב תפסות     08.05.0390

                    8.00 )'דכו ,םידקמ ,רגוס ,חתופ( והשלכ 'חי   
      
-מ םייונבה םיפילחמ םרז יקספמל ינכמ בלוש     08.05.0410
3 ,רפמא 0521 דע ילמנימונ םרז ם"יתמאמ 2      
)ןרציה תוארוה יפ לע בולישה( םיבטק 4 וא      
םית"מאמה ינש לש תינמז וב הלעפה תעינמל      
בצמ תוברל ,םינוש הניז תורוקמל םירבוחמה      
הנקתהה .דחי םג ם"יתמאמה ינש לש קספומ      

                    1.00 .דבלב םיקספמה תיזחב 'חי   
      
וא A008X3, 3 דע קספמ רובע הלעפה עונמ     08.05.0420

                    2.00 .םיבטק 4 'חי   
      
===םיבטק 4 ריוא יקספמ===      
      
תונגה אלל רפמא 008X4 ילנימונ םרז ת"מאמ     08.05.0540

                    2.00 )קפסה יקתנמ( 'חי   
      
=== קרב יקרופ ===      
      
AK02X4 2 SSALC 02/8 קרב יקרופ טס     08.05.0710
DRAUG" :םגד NHED תרצות תמגודכ      

                    1.00 'פמוק NHED" ע"ש וא.  
      
AK05 רצק םרזל C+B בלושמ קרב יקרופ טס     08.05.0720
NOTE תרצות 082-21TBPS םגד תמגודכ      

                    1.00 'פמוק .ע"ש וא  
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דף מס':     012 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןוניס םע קפסה םרוג רופיש תכרעמ===      
===תוינומרה      
      
,תוגרד 8-ל תוינומרה ןוניס תכרעמ רקב     08.05.0830
םינותנ תודידמ עוציבל דדומ בר םע בלושמ      
תלעפה ללוכ .תוינומרה יתוויע ללוכ םיילמשח      
םירוטקארו םילבק םיללוכה תוינומרה יננסמ      
ינומרהה תוויעהו קפסה םרוג תדידמ יפ לע      
,דרפנב הינומרה לכ לש תוויעהו ללוכה      
ללוכ 191MP םגד CETAS תרצות תמגודכ      
תרושקת טרופ וא תירוט תרושקת טרופ      
    PI/PCT, תרושקת לוקוטורפו SUBDOM.  
םישורדה רזעה ירזיבא לכו תרושקת ילבכ ללוכ      
הדידמ עוציב ,הלעפה ,רוביח ,הנקתהל      

                    1.00 .תוינומרהה ןוניסו  ,תמלשומ 'חי   
      
ןוניסל םירוטקארו םילבק תכרעמ לולכמ     08.05.0840
5 דע קפסהב - ZH981%  7 - תוינומרה      
.V044 תיזאפ תלת םילבק תללוס ללוכ .ר"אוק      
הקירפ ידגנ ללוכ .KKM תיגלונכטב רצוימ      
רוטקאר ללוכ .תוצצופתה ינפב הנגה ןונגנמו      
דעוימ ןעגמ ללוכ .לבקה קפסהל םאתומ      
ללוכ .רזע יעגמו רוסרפוס ללוכ .םילבק גותימל      
,גותימה תכרעמ לכ ללוכ .A61X3 דע ת"מאמ      
,םירסממ תוברלו היציזילנגיסהו דוקיפה      

                    2.00 'פמוק .טלפמוק דדמנ .'וכו תוירונ םיגתמ  
      
ןוניסל םירוטקארו םילבק תכרעמ לולכמ     08.05.0890
02 דע קפסהב - ZH981%  7 - תוינומרה      
.V044 תיזאפ תלת םילבק תללוס ללוכ .ר"אוק      
הקירפ ידגנ ללוכ .KKM תיגלונכטב רצוימ      
רוטקאר ללוכ .תוצצופתה ינפב הנגה ןונגנמו      
דעוימ ןעגמ ללוכ .לבקה קפסהל םאתומ      
ללוכ .רזע יעגמו רוסרפוס ללוכ .םילבק גותימל      
,גותימה תכרעמ לכ ללוכ .A04X3 דע ת"מאמ      
,םירסממ תוברלו היציזילנגיסהו דוקיפה      

                    6.00 'פמוק .טלפמוק דדמנ .'וכו תוירונ םיגתמ  
      
קפסה םרוג רופיש תכרעמ תונכיתו ןוויכ לויכ     08.05.0930
לכ ללוכ ,דויצה קפס גיצנ י"ע תוינומרה ןוניסו      
תדימעל דע םישרדנה םינוקיתהו םייונישה      
ח"וד תשגה ללוכ .טרפמה תושירדב תכרעמה      
אללו תכרעמה םע ,תודידמה ינותנ םע חקפמל      

                    1.00 'פמוק .תכרעמה  
      
===רואמו חכל הנזה ינעגמ===      
      
      
      

50.80 קרפ תתב הרבעהל        
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ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
דע לילס ילעב םייבטוק תלת םינעגמ     08.05.1010
    CAV032 הדובע רטשמ ,טלוו "CA" 3 'סמ  
תולועפ ןוילימל ,רפמא 61  דע לש ףוצר םרזל      
גוסמ דוקיפל רזע יעגמ 2 ילעב ,תוחפל      

                   10.00 N.C+N.O 'חי   
      
CAV דע לילס ילעב םייבטוק תלת םינעגמ     08.05.1020
םרז 3 'סמ "CA" הדובע רטשמ ,טלוו 032      
תולועפ ןוילימל ,רפמא 52  דע לש ףוצר      
גוסמ דוקיפל רזע יעגמ 2 ילעב ,תוחפל      

                    4.00 N.C+N.O 'חי   
      
===םיעונמ גותימל םינעגמ===      
      
ללוכ )WK 011 ,)3CA  דע עונמ גותימל ןעגמ     08.05.1080

                    3.00 .ןעגמל רוסרפוס ללוכ ,CN+ON רזע יעגמ 2 'חי   
      
===רדת ירממ===      
      
דע לש קפסהב עונמל ילטיגיד תוריהמ תסוו     08.05.1180
    WK 231, חולל ץוחמ הנקתהל םאתומ,  
וא CF-201 םגד SSOFNAD תרצות תמגודכ      
SR 584 תרושקת טרופ ללוכ .ךרע הווש      
ןוניס יעצמא ללוכ .UBDOMS לוקוטורפב      
ןנסמו הסינכב קנשמ ,םישער ןוניסו תוינומרה      
    IFR דגנ הנגה ללוכ ,םינבומ -האיציב  
תכתמ זראמ ללוכ ,טרפמב טרופמכ-היזורוק      

                    3.00 .45PI םוטא 'חי   
      
=== היצזילנגיסו דוקפ תוכרעמ===      
      
תדיחיל היצזילאנגיסו דוקיפ תכרעמ     08.05.1600
ירזיבא לכ ללוכ ,תינכות יפל ,עונמ/הביאש      
,םיגתמ :תוברלו ,יוויחהו גותימה דוקיפה      
,דוקיפ ינועש ,הייהשה ירסממ ,םירסממ      
,טוויחה לכו ,תועש דמ ,תוירונ ,םינצחל      

                    3.00 'פמוק .טלפמוק דדמנ .םיוולינה םירזיבאהו םיקדהמה  
      
דוקיפ רובע ךא ל"נכ היצזילנגיסו דוקפ תכרעמ     08.05.1610
דדמנ ,תינכות יפל , רוטרנג דוקיפו ףתושמ      

                    1.00 'פמוק טלפמוק  
      
דוקיפ רובע ךא ל"נכ היצזילנגיסו דוקפ תכרעמ     08.05.1615
קפס לומ םואת תוברל גוס לכמ ילמשח ףוגמ      

                    2.00 'פמוק .טלפמוק דדמנ ,תינכות יפל , ףוגמה  
      
םלה הפוצ ףוגמל היהשה ירסממ ללוכ ךא ל"נכ     08.05.1616

                    1.00 'פמוק .טלפמוק דדמנ  ןרציה תויחנה יפל  
      

50.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1017-971   .../014 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

06/06/2022
דף מס':     014 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לש הדידמה :הרהבה ===דוקיפ ירזיבא===      
דוקיפה יביכרל תסחייתמ ךשמהבש םיטירפה      
םיללכנ םניא רשאו תוינכותב םיעיפומה      
וא/ו םיעונמל היצזילנגיסהו דוקיפה תוכרעמב      
.ל"נה ףתושמ דוקיפל      
      
םיעגמ 4-ל טקוס םע ףלשנ דוקיפ רסממ     08.05.1620
CD וא CA V022 חתמל רפמא 5 םיפילחמ      

                    4.00 .תינדי הלעפהו DEL תירונ ללוכ ,V42 'חי   
      
יעגמו רפמא 01-ל םיעגמ 4 םע דוקיפ רסממ     08.05.1630
םגד קינכמלט תרצות תמגודכ שרדנכ רזע      

                    2.00 .3AC וא 2AC 'חי   
      
ןוויכל ןתינה ןמזל ינורטקלא הייהשה רסממ     08.05.1640
םיפילחמ םיעגמ 2 ללוכ ,H 01 דע CES 1-מ      
הלועפה ןפוא ,CD V42 וא CA V022 חתמל      
YALED NO ,YALED FFO    :יונישל ןתינ      

                    2.00 .'וכו 'חי   
      
לש תינכימ הברזר לעב ירלודומ דוקיפ ןועש     08.05.1650
תימוי תינכות רובע םיעגמ 2 םע תועש 002      

                    1.00 .תיעובש תינכותו 'חי   
      

                    1.00 .חולה לע טלוו 42 הארתה םזמז 'חי  08.05.1670
      

                    2.00 .R.V.N -הזאפ ךופיהו חתמ רסוח רקב 'חי  08.05.1680
      

                    3.00 .רפמא 61 םיבצמ 3 דע יבטוק דח ררוב גתמ 'חי  08.05.1690
      
טלוו 42 חתמב שא יוליג דוקיפל גצמ תכרעמ     08.05.1700

                    1.00 'פמוק .B655-OSI תמגודכ  
      
דע םרזל םיבטוק 3 "טקפ" סופיטמ םרז קתנמ     08.05.1710

                    1.00 .רפמא 52 'חי   
      
דע םרזל םיבטוק 3 "טקפ" סופיטמ םרז קתנמ     08.05.1720

                    1.00 .רפמא 04 'חי   
      

                    1.00 רפמא 61 יבטוק -וד ירלודומ קתנמ 'חי  08.05.1730
      
ינועבצ ,תומוק יתש דע "קתנ" וא "לעפה" ןצחל     08.05.1740

                    4.00 .מ"מ 22 רטוקב 'חי   
      

                    3.00 לעננ/לעננ אל גוסמ הירטפ שאר ןצחל 'חי  08.05.1760
      
תמגודכ ,עונמ יפופל תנגהל רוטסימרת רסממ     08.05.1770

                    3.00 .סנמיס תרצות 'חי   
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דף מס':     015 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    1.00 .W1% 1 םהואוליק 2 דגנ 'חי  08.05.1820
      
השדעמ הסכמ תוברל ,דליטלומ ןומיס תירונ     08.05.1830

                    8.00 מ"מ 22 רטוקב ,תינועבצ 'חי   
      
ןורטגמ תרצות רתי יחתמ ינפב הנגה תדיחי     08.05.1840

                    8.00 DGM םגד 'חי   
      
===חתמ תקפסא תוכרעמ===      
      
,בצוימ  ןעטמ/קפס לש חולב הנקתהו הקפסא     08.05.1850
    CDV42,  01 רוריק , הלקת עגמ םע .רפמא  
תמגודכ האיציבו הסינכב תונגהו יעבט      

                    1.00 'פמוק 01-42SPH קינורטאמג.  
      
,V42 , "לופיט אלל" המוטא םירבצמ תללוס     08.05.1851
לכל  תועש 84-ל יוביג רובע המיאתמ תלוביקב      
.תוחפל hA001 ,תודידמהו דוקיפה ילגעמ      

                    1.00 .המיאתמ תבשותו םילבכ ללוכ 'חי   
      

                    1.00 V42/032 - AV052 דוקיפ יאנש 'חי  08.05.1880
      

                    1.00 V032/004 -AV0051 דוקיפ יאנש 'חי  08.05.1890
      
===חול תרואת===      
      
תללוכה אתל חולב אתל DEL הרואת תכרעמ     08.05.1900
תקלדהל קינכמ -הלט לובג עגמו ןגומ ת.ג      

                    6.00 'פמוק .תלד תחיתפב  
      
===רורויא תכרעמ===      
      
טטסומרתו חופמ םע ריווא תאיצי סירת     08.05.1930
םוטא ןנסמ ללוכ "לטיר" תמגוד חולל רורוויא      
    55-PI םיאתמ ריוא תאיצי סירתו סירתה לע  

                    6.00 .ןנסמ ללוכ 'חי   
      
===הדידמ ירישכמ===      
      
םגד CETAS תרצות תוילמשח תודידמ תדיחי     08.05.1960
    HE571MP תרושקת טרופ ללוכ .ע"וש וא  
םאתמו תרושקת טרופ ללוכ 584SR -  תירוט      
לוקוטורפ ללוכו ,PI/PCT  - ל תרושקת      
.עצומה רקבל םיאתמ SUBDOM תרושקת      
,תרושקתה ימאתמו תרושקתה ילבכ לכ ללוכ      
.שורדה רזעה דויצו םיכיתנ תונגהו ז"נשמ      

                    1.00 'פמוק טלפמוק דדמנ  
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ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תרצות תמגודכ  תוילמשח תודידמ תדיחי     08.05.1970
    CETAS םגד HE531MP ללוכ .ע"וש וא  
טרופ ללוכ 584SR - תירוט תרושקת טרופ      
ללוכו ,PI/PCT  - ל תרושקת םאתמו תרושקת      
רקבל םיאתמ SUBDOM תרושקת לוקוטורפ      
ימאתמו תרושקתה ילבכ לכ ללוכ .עצומה      
תונגה תוברל שורדה רזעה דויצו תרושקתה      

                    3.00 'פמוק טלפמוק דדמנ .םימיאתמ םיז"נשמו  
      

                    1.00 רפמא 5/0001 דע םרז הנשמ 'חי  08.05.2020
      
===למשח תקפסא תכרעמל םירקב===      
      
הפלחה תכרעמ דוקיפל ינורטקלא רקב     08.05.2050
לש םיענוממ םרז יקספמל תיטמוטוא      
םגד "רדמא" 'בח תרצות תמגודכ ,רוטרנג-ח"ח      
    D035MA, רזעה ירזיבא לכ ללוכ ,ע"ש וא  
דדמנ .תיטמוטוא הפלחהל שרדנה טוויחהו      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
===CLP - תנכותמ רקב לולכמ===      
      
,טרפמב ראותמכ CLP תנכותמ רקב לולכמ     08.05.3000
:ללוכ ,M-085 םגד רדיינש תרצות תמגודכ      
םע תרושקת )םי(סיטרכו ,UPC סיטרכ      
SUBDOM-ב תרושקתל םילוקוטורפו םיטרופ      
    584 SR ו - SUBDOM -PI/PCT, לכ רובע  
:ןוגכ רקבל תרושקתב םירבחתמה םיביכרה      
רקב ,תונכיתל בשחמ ,דדומ בר ,הלעפה לנפ      
טס ללוכ .'וכו ירלולס/יטוחלא תרושקת      
חכ קפס ללוכ .03% לש הברזר םע תובשות      
,םיביכרה לכ ללוכו ,.י.ז טלוו 42 ןזומ      
םישורדה םילולכמהו םילבכה םירזיבאה      
יסיטרכ טעמל ,שורדה רזעה דויצ לכו הלועפל      
םיטרופמו דרפנב םידדמנה םיביכרהו O/I- ה      

                    1.00 'פמוק .ךשמהב  
      

                    3.00 ID23 - CDV42 סיטרכ 'חי  08.05.3010
      

                    1.00 שבי עגמ - OD61 סיטרכ 'חי  08.05.3020
      

                    2.00 IA8 - Am02-4 סיטרכ 'חי  08.05.3030
      

                    1.00 OA4 Am02-4  סיטרכ 'חי  08.05.3040
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ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םגד רדיינש תרצות רקבל ימוקמ הלעפה לנפ     08.05.3050
    0134 OTG IMH ללוכ ,י"ז  42 חתמב ןזומ  
תרושקת ילוקוטורפו PI/PCT תרושקת טרופ      
תרושקת לבכ ללוכ .עצומה רקבל םימיאתמ      

                    1.00 'פמוק טלפמוק דדמנ-רקבל  
      
תואיצי 8 ,להונמ יתיישעת HCTIWS תדיחי     08.05.3060
תרצות תמגודכ ,54JR תשוחנ      
    MUIXENNOC, תרושקתה ילבכ לכ ללוכ  

                    1.00 'פמוק .םיילאירפירפה םיביכרל  
      
תללוכה תבלושמ תיתיישעת תרושקת תדיחי     08.05.3070
תלעב רקבה תושירדל המיאתמה בתנו םדומ      
584SR/232SR תילאירס הסינכ רוביח      
לוקוטורפב טנרתא ירוביח ינש ,רקבהמ      
    OMPI/PCT, SUBD תונכת תורשפא תלעב  
בותינ ,תובותכ יחווט :םירטמרפ      
TROPPUS TNEILC ,NPVתובותכ      
    ,TAND ,PTN ,SND,PCHD ב"ויכו -  

                    1.00 'פמוק 05VRX ARREIS תמגודכ  
      
584SR/232SR   תירוט תרושקת םאתמ     08.05.3071

                    1.00 'פמוק PI/PET  תרושקתל  
      
תרבח לש יראלולס םדומ תנקתהו הקפסא     08.05.3080
רוביח ךרוצל דיגאת/הייריעה לש הרקבה      
זכרמב םיכסמ תנכה ללוכ ,הרקבה זכרמל      
בתוכו תעצבמה הרבחה םע םואתו  הרקב      

                    1.00 'פמוק הנכותה  
      
מ"פת י"פע  בויב הביאש תנחת רקב תונכת     08.05.3090
הלעפה תורגש תביתכ .דיגאתה י"ע רבעויש      
בויבל הביאש תנחת גוסמ ןקתמל תוירטמלטו      
מ"פת תנכה ללוכ .תובאשמ 4 דע )בויב ןוכמ(      
דוסי ריחמב הנכותה בתוכ י"ע עצוביש הרקב      

                    1.00 'פמוק ח"ש 004,32  
      
הלעפה לנפ בולישל ל"נכ תימושיי הנכות     08.05.3100

                    1.00 'פמוק ח"ש 0026 לש דוסי ריחמב  
      
בתוכ לומ םואתו תרושקת תומישר עוצב     08.05.3110
הנכות תוקידב ללוכ הרקבה זכרמב הנכותה      

                    1.00 'פמוק ח"ש 0093 לש דוסי ריחמב חטשב  
      
      
      
      
      
      

50.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1017-971   .../018 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

06/06/2022
דף מס':     018 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ינותנ .א :ללוכה ןקתמל ינטרפ ךסמ תונכת     08.05.3120
.ב ,)םיילוארדיה םינותנ ,תבותכ ,םש( ןקתמה      
ןקתמב םיטנמלאה תמכס לש יפרג טוטרש      
)ב"ויכו תובאשמ ,םיפוגמ ,רוטרנג ,הכירב(      
לש הקיטאמת יפל הלעפה תייצמינא תוברל      
תוירטמלט תגצה .ג ,שארמ תרדגומ םיעבצ      
דוסי ריחמב .ןקתמב טנמלא תמרב תורטונמ      

                    4.00 'פמוק ךסמל ח"ש 005,1  
      
בתוכ י"ע הרקבה תכרעמ לש הצרהו הלעפה     08.05.3130
הלעפהל דע שרדנכ םינוכדיע ללוכ ,הנכותה      
םוי/ח"ש 052,2 לש דוסי ריחמב ,תמלשומ      

                    3.00 .הדובע ע"י   
      
עויס ךרוצל יאלמשח לש הצרהו הלעפהל ע"י     08.05.3135

                    3.00 .הנכותה בתוכל ע"י   
      
:ללוכ ישאר למשח חול לש הנקתהו הלבוה     08.05.3210
ללוכ .ומוקמב ותבצהו ותסנכה ,רתאל הלבוה      
,חכ ,םיילמשחהו םיינכמה םירוביחה לכ עוציב      
חולה תקידב ללוכ .'וכו םילאנגיס ,דוקיפ      
םילויכ עוציבו 93416  :לארשי ןקתל םאתהב      

                    1.00 'פמוק .ןימזמל הריסמו הלעפהו  
למשח תוחול 50.80 כ"הס          

      
- ת ו נ ק ת ה ו  ט ו ו י ח  ת ו ד ו ב ע  60.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו ד ו ק נ ו  ם י ר ז י ב א       
      
===תונקתהו תוקפסא -למשח ירזיבא===      
      
וא SSIWEG תמגודכ היהי הצקה דויצ לכ      
.ןימזמה י"ע רשואמה ע"ש      
      
גוסמ יפוס רזיבא ללוכ תונושה תודוקנה ריחמ      
םא הדוקנה דועיל םיאתמה ב"ויכו עקש/קספמ      
.אלש וא שרופמב ןייוצ      
      
,XUL022-02 םוחתב ןווכמ ,ירטקלא וטופ את     08.06.0010
המוטא אספוקב ןקתומ ,רוא ןשייח ללוכ      

                    1.00 .חולל ץוחמ-55PI 'חי   
      
אספוק לש רוביחו טוויח הנקתה הקפסא     08.06.0140
םירסממ 5 דע תללוכה 55PI המוטא תיטסלפ      
וא 42 חתמל לילס ילעב "םילאנגיס ימגרתמ"      
4 םע ,)למשח תוחול תינכות יפל( טלוו 032      
032 דע חתמב רפמא 5 ,םיפילחמ םיעגמ      
ןיב םילאנגיסו םידוקיפ תרבעה םשל ,טלוו      

                    1.00 .תוחול 'חי   
60.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 1017-971   .../019 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

06/06/2022
דף מס':     019 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
אספוק לש רוביחו טוויח הנקתה הקפסא     08.06.0150
56PI המוטא 4IC  לש לדוגב םירוביח      
ללוכ .)םיפוצמ ןוגכ( םירזיבא ילבכ תכראהל      
םירמוחה לכו תודובעה לכו םיקדהמ      

                    2.00 'פמוק .םישורדה םירזיבאהו  
      
את לש רוביחו טוויח הנקתה הקפסא ךא ל"נכ     08.06.0151
םיקתנמ תנקתהל 55P המוטא םירוביח      
    A052, לכו תודובעה לכו םיקדהמ ללוכ  
ילבכ רוביחל םישורדה םירזיבאהו םירמוחה      

                    3.00 'פמוק דוקיפ ילבכו תובאשמל הנזה  
      
תספוקב 46PI םימ ןגומ םורח ןצחל תדיחי     08.06.0160
SAX םגד CN+ON ,הריבשל תיכוכז      

                    2.00 'פמוק .רושק שיטפ ללוכ ,קינכמלט  
      
2 ללוכ הליענ ילב/םע םודא עבצ הירטיפ ןצחל     08.06.0170

                    3.00 .55PI המוטא הספוקב CN/ON םיעגמ 'חי   
      
"תופאלק" ללוכ תיתילכת-בר םיעקש תספוק     08.06.0200
A52,03 תחפ רסממ ,C-A52X3 ת"מאמ      
דח עקש ,C-A61 םית"מאמ 2 ,רפמאילימ      
,EEC A61 יזאפ-דח עקש A61 י"ת יזאפ      

                    2.00 'פמוק EEC.A 23 יזאפ-תלת עקש  
      
המוטא תכתממ הביתב A61X3 ןוחטיב קספמ     08.06.0270

                    1.00 'פמוק 55PI תינוציח תידי םע.  
      
===םימוטיא===      
      
ילבכ םירבוע םהב םיחתפ / םירבעמ תמיטא     08.06.0320
םיסלפמ ןיב תוריק וא/ו הפצרב הרקבו למשח      
בכעמ ףצקומ רמוחב םינוש םירדח וא ,םינוש      

                    1.00 .תועש 3 שא ר"מ   
      
===הנזה יוק===      
      
ןיסח לבכב רקבל הצירפ יוליג תזכרל הנזה וק     08.06.0330

                    1.00 'פמוק .5.2X3 שא  
      
שא ןיסח לבכב  שא יוליג תזכרל הנזה וק     08.06.0340

                    1.00 'פמוק .3X2.5  
      
===םיעונמ רוביח===      
      
טרפמב ראותמכ ,WK01 ללוכו דע עונמ רוביח     08.06.0350

                    2.00 'פמוק 'פמוק - רזע ירמוחו תודובע ללוכ ,ינכטה  
      
      

60.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1017-971   .../020 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
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06/06/2022
דף מס':     020 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ראותמכ WK501 ללוכו דע עונמ רוביח     08.06.0360
- רזע ירמוחו תודובע ללוכ ינכטה טרפמב      

                    3.00 'פמוק 'פמוק  
      
==רוביחו טוויח ,הלחשה ,הנקתה תודוקנ==      
רוניצ( ליבומ ,לבכ :ללוכ הדוקנה ריחמ :הרעה      
לכו ,הלעפהו הקידב רוביחו טוויח ,)הלעת וא/ו      
,םישורדה רזעה ירמוחו םירזיבאה תודובעה      
תוישאר תולעת טעמל ,חולל דע רזיבאהמ      
תודוקנ=== .טלפמוק דדמנ .דרפנב תודדמנה      
===דוקיפ ירזיבאו רושכמ רוביח      
      
וא/ו רישכמ לש טוויחו רוביח הנקתה תדוקנ     08.06.0400
,ילטיגיד וא יגולנא ,הרקב וא דוקיפ רזיבא      
הקידב ללוכ )דרפנב דדמנ ותקפסא ריחמש(      

                    4.00 .ןרציה תויחנהו תוינכות יפל לויכו 'קנ   
      
לא דוקיפ תכרעמ רוביחו טוויח תדוקנ     08.06.0410

                    3.00 .רזיבאה ןוויכ ללוכ ,V.R.N-רזוח 'קנ   
      

.טטסומרטל רוביחו טוויח תדוקנ 'קנ                          08.06.0430
      

                    1.00 .ץחל רמתמל רוביחו טוויח תדוקנ 'קנ  08.06.0450
      
ינוס הרטלוא סלפמ דמל רוביחו טוויח תדוקנ     08.06.0460

                    2.00 לאנגיס לבכו הנזה לבכ ללוכ 'קנ   
      
דעו רזיבאהמ ,ףוצמל רוביחו טוויח תדוקנ     08.06.0470

                    2.00 .חולל 'קנ   
      
לבכ ללוכ ,הקיפס דמל רוביחו טוויח תדוקנ     08.06.0480
לאנגיס לבכו יגולנא לאנגיס לבכ ,הנזה      

                    4.00 .םיסלופ 'קנ   
      
תוכיא תקידב תדחיל רוביחו טוויח תדוקנ     08.06.0485
תללוכה 'וכו תוכילומ ,HP תודידמ ללוכ םיכפש      
לאנגיס ילבכו יגולנא לאנגיס ילבכ ,נזה ילבכ      

                    1.00 .םיסלופ 'קנ   
      
ליעפמ לש הלעפהו הקיצי ,רוביח ,טוויח תדוקנ     08.06.0490
תולעת טעמל( רגס/רעש/ףוגמל ילמשח      
ילבכ רוביחו טוויח ללוכ ,דרפנב םידדמנה      
ריחמ יפל טלפמוק דדמנ - םילנגיס ילבכו הנזה      

                    1.00 .הדוקנל 'קנ   
      
      
      
      
      

60.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1017-971   .../021 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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06/06/2022
דף מס':     021 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוכיא תקידב תכרעמל ילמשח ,רוביח ,טוויח     08.06.0495
תויגולנא תוידידמ ,הנזה ללוכ םיכפש      
קפס םע םואתב תויטרקסיד תויצקידניאו      
ילבכו הנזה ילבכ רוביחו טוויח ללוכ  תכרעמה      

                    1.00 טלפמוק דדמנ - םילנגיס 'קנ   
      
===חכו רואמ תודוקנ===      
      
תולעת וא/ תורוניצ תוברל רואמל רוביח תדוקנ     08.06.0500
ללוכ ר"ממ 5.1X5 דע ךתחב YX2N  לבכו      

                   35.00 .דרפנב דדמנה יפוס רזיבאל רוביח 'קנ   
      
תולעת וא/ו תורונצ תוברל ,חכ רוביח תדוקנ     08.06.0510
ללוכ ,ר"ממ 5.2X3 דע ךתחב YX2N לבכו      

                    4.00 יפוס רזיבא 'קנ   
      
תולעת תורונצ וא/ו תוברל ,חכ רוביח תדוקנ     08.06.0520
ללוכ ר"ממ 5.2X5דע ךתחב YX2N לבכו      

                    2.00 יפוס רזיבא 'קנ   
      
תוברל ,יפוס רזיבא אלל חכ רוביח תדוקנ     08.06.0550
6X5 וא דע ךתחב YX2N לבכו תולעת תורונצ      
דרפנב דדמנה יפוס רזיבאל רוביחו ללוכ ,ר"ממ      

                    3.00 טרופמכ 'קנ   
      
הלעת רוניצ ללוכ םימח םימ דודל רוביח תדוקנ     08.06.0570
שימג יתכתמ ירושרש רוניצ תוברלו ,'וכו      
YX2N לבכ ,רטמ 5.1 דע ךרואבו 1" רטוקב      
    5.2X3, ירזיבאו תופומ )םיגניטיפ( םירבחמ  

                    1.00 רזע 'קנ   
      
תורונצ תוברל ילמשח רעשל רוביח תדוקנ     08.06.0575
,ר"ממ 5.2X5 דע ךתחב YX2N לבכו תולעת      
םירזיבאה לכו טקפ קספמ EEC עקש ללוכ      

                    1.00 .םישרדנה 'קנ   
      
לבכ ,רוניצ תוברל ,םוריח ןצחלל רוביח תדוקנ     08.06.0580
יפוס רזיבאל רוביחו,שרדנכ,ר"ממ 5.1X5 דע      

                    4.00 טרופמכ דרפנב דדמנה 'קנ   
      
דע לבכ ,רוניצ ללוכ ,חופמ/ןגזמל רוביח תדוקנ     08.06.0590

                    1.00 .יפוס רזיבאל רוביח ללוכ ,ר"ממ 4X5 'קנ   
      

                    1.00 .ילמשח המרה ןקתמל רוביח 'קנ 'קנ  08.06.0595
      
==="שלח םרז" תודוקנ===      
      
      
      

60.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1017-971   .../022 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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06/06/2022
דף מס':     022 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רוניצ ללוכ שא יוליג תכרעמל הנכה תדוקנ     08.06.0600
וא תופעתסה תביתמ ,מ"מ 32 דע רטוקב      
הכישמ טוח ללוכ ,רזיבאל דע םירוביח תזכרמ      

                   25.00 .תודוקנ עוציבל ינכטה טרפמב שרדנכ 'קנ   
      
32 רטוקב רוניצ ללוכ תרושקתל הנכה תדוקנ     08.06.0610
טוח ללוכ ,רזיבאל דע םירוביח תזכרמ מ"מ      
עוציבל ינכטה טרפמב  שרדנה לכו הכישמ      

                   25.00 .תודוקנ 'קנ   
      
ללוכ ,ינכטה טרפמב ראותמכ ןופלט תדוקנ     08.06.0630
ןופלט רזיבאו גוז 3 ינקת ןופלט ילבכ 2 ,תורונצ      

                    2.00 ."שדח קזב" 'קנ   
      
===י'גרב הדובע תועש===      
      

                    5.00 .חקפמה רושיאב רזוע יאלמשח לש י'גרב ע"ש ע"ש  08.06.0700
      
רושיאב ךמסומ יאלמשח לש י'גרב ע"ש     08.06.0710

                    5.00 .חקפמה ע"ש   
      
===םימואתו תוקידב===      
      
ללוכו( קדוב סדנהמ י"ע למשח ןקתמ תקידב     08.06.0720
ללוכ .)חטשב םיצולא יפל םיבלשב עוציב      
תוברל ,חקפמל הקידבה ינותנ ח"וד תשגה      
םירטמרפ תודידמ ,הקראה תויודגנתה ינותנ      
.תוינומרהו למשחה תוכיא ינותנו םילמשח      
ןקתמה תאבהל דע שורדה לופיטה לכ ללוכ      
ןקתה תושירדב הדימעו הניקת הלועפל דע      

                    1.00 'פמוק .טרפמהו  
      
םייארחאה םימרוגה םע למשח רוביח םואת     08.06.0730
תנקתה,תוריפח םואת :ללוכ ,למשחה תרבחב      
תרוקיב תנמזה ,םינומ תנקתה ,םינומ ןורא      

                    1.00 'פמוק .תרוקיבה ךלהמב עויסו  
      
===תודחוימ תודובע===      
      

                    1.00 'פמוק .םייק הקיפס דמל דוקיפו הנזה יוק תקתעה 08.06.0741
      
תמישר לש תרדוסמ הרבעה ללוכ תיתשת יוהז     08.06.0750
ןכ ומכ .חטשב םנומיסו חולל םיעיגמה םילבכ      

                    1.00 'פמוק .ןנכתמל תרדוסמ המישר לש הרבעה  
      
םילבכ קותינ ללוכ םייק חול לש רדוסמ קורפ     08.06.0760
םרוביחו רזוח שומיש ךרוצל חולל םיעיגמה      

                    1.00 'פמוק .שדח חולל  
      

60.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1017-971   .../023 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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06/06/2022
דף מס':     023 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תרבעהו למשח קותינ ינפל תוקראה תקידב     08.06.0770
תויחנה תלבק ךרוצל ןנכתמל הקידבה תואצות      

                    1.00 'פמוק .תוקראהל  
      
תללוכ הדובעה תולע .הבאשמל תינמז הנזה     08.06.0780
ינמז וק לש החנה ,רוטרנגל קלד לש הקפסא      
לועפתל דוקיפ ,הנזהה קספמל הבאשמה ןיב      

                    3.00 'פמוק .הבאשמה לש יטמוטוא/ ינדי  
      
ללוכ חול תפלחה ךרוצל י"חח קותינ הנמזה     08.06.0790
תללוכ הז ףיעס תולע .רזוח רוביח לש הנמזה      
תוחול םואת ,י"חח םע ןלבקה לש תורשקתה      

                    1.00 'פמוק .רזוח רוביח םואתו קותינ ,םינמז  
      
ש"תב םייק למשח ןקתמ לש ריהז קוריפ     08.06.0800
תויבלש לע חקפמה םע םואת תוברל ,תלעופ      
דעוימה דויצ תורדגהו םיקוריפ עוציב לש      
לש אלמ דוקפת לע רומשל הנווכב םיקוריפל      

                    1.00 'פמוק םינקתמ גורדיש תפוקתב הנחתה  
      
, ש"תב םייק רוטרנגלזיד ןקתמ לש ריהז קוריפ     08.06.0810
תרבעה ללוכ ,חקפמה םע םואת תוברל      
תוכרעמהו,קלדה תוכרעמו רוטרנגלזידה      

                    1.00 'פמוק .ןימזמה םע םואתב הנסחא םוקמל תורחאה  
תודוקנו םירזיבא - תונקתהו טוויח תודובע 60.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
םוטא ,טאוו DEL 34 סופיטמ הרואת ףוג     08.07.0002
    56PI, רוא ןווגב "דל יס" םגד "שעג" תרצות  

                   12.00 ילארגטניאה דויצה לכ ללוכ  K000,4 'חי   
      
דל תייגלונכט לע ססובמה םוריח הרואת ףוג     08.07.0003
    W3*2 לעב 06" -ל םוריח יריבצמ תכרעמ םע  
517 לבוי םגד תמגודכ םורח תרואת ףוגל י"ת      
ירמוחו דויצה לכ ללוכו טיילורטקלא תרצותמ      

                    4.00 עורז תוברל םישרדנה רזעה 'חי   
      
לע ססובמה הנווכה טלש הרואת ףוג     08.07.0004
-ל םוריח יריבצמ תכרעמ םע דל תייגלונכט      
םגד תמגודכ םורח תרואת ףוגל י"ת לעב 06"      
. טיילורטקלא תרצותמ ,LE  2 617 ינור      

                    4.00 .תוחיטבה ץעוי רושיאבו 'חי   
      
דע קפסהב DEL תייגולונכטב ץוח תרואת ףוג     08.07.0005
ראטס תמגודכ ילרגטניאה דויצ ללוכ טאוו 53      

                   12.00 .שעג תרצותמ דל 'חי   
      

70.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1017-971   .../024 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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06/06/2022
דף מס':     024 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הנקתהל )הקלק'צ( תבהבהמ הרהזא הרונמ     08.07.0025

                    1.00 .טלוו 032 חתמב תינוציח 'חי   
      
דומעל וא/ו הרואת דומעל שעותמ  ימורט דוסי     08.07.0110
תודימב , 003 - ב ןייוזמ ןוטב קוצי , רורמת      
,תינבת,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס021/08/08      
םירבוחמ דוסי יגרב ,ןבלוגמ הקראה ספ      
רזוח יולימ תוברל , הקראה ספ ,םינגומו      
םירמוחהו תודובעה ראש לכו תובכשב קודיהו      

                    2.00 טלפמוק םישורדה 'חי   
      
ןוולוגמ ינוק עורזל ינוק הדלפמ הרואת דומע     08.07.0130
תטלפ ,םירזיבא את ללוכ ,רטמ 8 יפוס הבוגב      
םישורדה םירזיבאה לכו "דנז" לוורש ,דוסי      
עבצב רונתב עובצ ,קוזיחו הנקתהל      
ןווגמ לכירדאה תשירד יפל תיטטסורטקלא      
בל :םגד "הסדנה ה.ל.פ" תרצות  .יטרדנטס      

                    2.00 ע"ש וא 5095 'חי   
      
ינוק הרואת דומע תמלשהל הלופכ ינוק עורז     08.07.0140

                    2.00 .ע"ש וא 2096  בל  :םגד ל"נה 'חי   
      
הפצהל DEL תייגולונכטב הרואת סנפ     08.07.0150
היהי הרואתה ףוג .הנבמ/דומע לע הנקתהל      
קפסהב ,םימ םוטא ,םוינימולא תקיצימ יושע      
תמגודכ ,ףלשנ ילרגטניא דויצו W08 דע לש      
    1GTS-16 תרצות "GNITHGIL REPOOC"  
ןווגמ לכירדאה תריחבל עבצ ,ע"ש וא      
רזעה ירזיבא לכו ימינפ טוויח ללוכ ,יטרדנטס      

                    4.00 .הלעפהו הנקתהל םישורדה 'חי   
      
םיז"אמ 2 תוברל הרואת דומעל םירזיבא שגמ     08.07.0170
רצק םרז , רפמא 01 ילנימונ םרזל םייבטוק -וד      
הקראה ספ,םיקדהמ,ספא קותינ םע א"ק 01      
מ"ס 10 ךרואבו  מ"מ 4X04 תודימב תשוחנמ      
שגמ ריחמ, םישורדה רזע ירמוח לכו טוויח ,      
דעו שגמהמ 5.2X3 YX2N םילבכ םג ללוכ      
שגמה. שרדנכ הקראה יכילומו הרואתה יפוגל      

                    2.00 . א"כ טוו 0001 דע קפסהב תורונ 2 ל דעוימ 'חי   
הרואת 70.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 1017-971   .../025 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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06/06/2022
דף מס':     025 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ט ר נ ג ל ז י ד  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
AVK לש קפסהב רוטרנג לזיד 'חי לש הקפסא     08.08.0010
.א :לולכי ריחמה .ינכטה טרפמב ראותמכ 004      
דויצה לכ לע רוטרנגה לש הנקתהו הלבוה      
,רורקו הטילפ תכרעמ ,םירבצמ( הוולינה      
דוקיפ חול .ב .'וכו ימוי רלוס לכימ ,קלד תכרעמ      
הנזהל םילבכ ,הוולנה דויצה לכו וירזיבא לכ לע      
עוצב .ג 'וכו 'וטוא תופלחה תכרעמ ,דוקפו      
פ"הפ ספמ םילבכ ,רוטרנגה ןקתמל הקראה      
.למשחה קוח תושירדו ןנכתמה תויחנה יפל 'וכו      
תללוכה הקתשה תכרעמ לש הקפסא .ד        
תמרל עיגהל ידכב לכה ינוריע זוזגא ,תוסילוק      
.ה .'מ 7 קחרמב BD 07 לש הריבס שער      
רוטרנגה לש הממדהל םיקספמ לש הקפסא      
תכרעמ עוציב.ו .רוטרנגה דילו ישאר חולב      
.ז  .רוטרנגה תכרעמל הצרה תוקידבו םייוסנ      

                    1.00 'פמוק .תוארתה תקפסא לנפ  
      
רדחב הנקתהל רטיל 0002  ימינפ קלד לכימ     08.08.0020
הרצאמ םע ןקתהו קוחה תושירד י"פע רוטרנג      
תויצקידניאה .'וכו םיזרב ,םיפוצמ 'עמ ,הלופכ      
קלדה תרנצ תא םג לולכת לכימה תולע .טוויחל      

                    1.00 'פמוק טרפמל ףופכב היביכר לכ לע רוטרנגל דע  
      
0005 דע חפנב ינוציח קלד לכימ ךא ל"נכ     08.08.0025
תושירד י"פע רוטרנג רדחב הנקתהל רטיל      
,םיפוצמ 'עמ ,הלופכ הרצאמ םע ןקתהו קוחה      
לכימה תולע .טוויחל תויצקידניאה .'וכו םיזרב      
לכ לע רוטרנגל דע קלדה תרנצ תא םג לולכת      

                    1.00 'פמוק טרפמל ףופכב היביכר  
      
דרשמב יושירו רושיא רוטרנגה תרבעה     08.08.0030

                    1.00 'פמוק . היגרנאהו תויתשתה  
      
תוכיא דרשמב יושירו רושיא רוטרנגה תרבעה     08.08.0040

                    1.00 'פמוק .הביבסה  
      
שער תקתשה תכרעמ לש עוציב ןונכת     08.08.0200
המאתהו עוצב ללוכ רוטארנג רדחל תמלשומ      
רוטרנג רדחמ ריוא תאיציו הסינכל םיחתפ לש      
תכרעמ .לעופב קפוסיש רוטארנגל םאתהב      
רכומ יטסוקא ץעוי י"ע עצובת הקתשהה      
םלושי ורכשש ןנכתמהו ןימזמה י"ע רשואמה      

                    1.00 'פמוק ןלבקה י"ע  
רוטרנגלזיד 80.80 כ"הס          
למשח ינקתמ 80 כ"הס          

      
      
      
      
      

קובץ: 1017-971   .../026 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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דף מס':     026 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

  ר ו ר ו י א  ת כ ר ע מ  51 ק ר פ     
      
1.51 ק ר פ  ת ת  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
,תוינכותה יפ לע בוטרה רובה רורוויאל תרנצ     15.01.0030
לכה ,דחוימה טרפמב 41.95 ףיעס יפ לעו      

                    1.00 'פמוק טלפמוק  
1.51 קרפ תת 10.51 כ"הס          
  רורויא תכרעמ 51 כ"הס        

      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  ה י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  10.91 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו ש  ם י נ ו ג י ע ל       
      
יליפורפמ ליירונומל הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0015
,הלבוה ,הקפסא ללוכ ,םינוש םיכתחב תכתמ      

                    0.21 .העיבצו ןווליג ,םיכותיח ,םיכותיר ,הבכרה ןוט   
      
דוסי עבצ תובכש יתשב העיבצ רובע תפסות     19.01.0020

                    0.21 ןוילע עבצו ןוט   
םינוש םינוגיעל הדלפ היצקורטסנוק 10.91 כ"הס          
שרח תורגסמ 91 כ"הס          

      
י ר א ל ס  י ט נ מ ל א ו  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
ן ו פ י ד ל ו  ם י נ ב מ  ס ו ס י ב ל       
      
ן ו ט ב  ת ו א ס ו נ ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת       
      
השקהה תטישב חודק יכנא סנולכ     23.01.0011
    )eliP-orciM( רטוקב רתאב קוצי 04-ב ןוטב  

                  720.00 מ''ס 54 רטמ   
ןוטב תואסונלכ 10.32 כ"הס          
ןופידלו םינבמ סוסיבל יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 כ"הס          

      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
לש הלעפהו תונכית ,רוביח הנקתה ,הקפסא     34.01.0010

                    1.00 'פמוק תיתבותכ שא יוביכו יוליג היזכרמ  
      
לכ ללוכ ינכטה טרפמב ראותמכ ןשע יאלג     34.01.0020
םלשומ רוביח ,הנקתהל םישורדה רזעה ירמוח      

                   18.00 .יאלגה לש הלעפהו 'חי   
      
ללוכ ,ינכטה טרפמב ראותמכ הלעפה ינצחל     34.01.0040
רוביח ,הנקתהל םישורדה רזעה ירמוח      

                    6.00 ןצחלה לש םלשומ הלעפהו 'חי   
10.43 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 1017-971   .../027 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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דף מס':     027 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ללוכ ינכטה טרפמב ראותמכ ןומיס תרונמ     34.01.0050
רוביח ,הנקתהל םישורדה רזעה ירמוח      
'קנ ללוכ ןומיסה תרונמ לש םלשומ הלעפהו      

                   12.00 .רוביח 'חי   
      
,002MF ינקית יוביכ זג ללוכ שא יוביכ לכימ     34.01.0060
    GK5 ירזיבא ללוכ תיקפוא וא תיכנא הנקתהל  
,םילניגרוא םיצפנ ללוכ םיילניגרוא ןוגיע      
יטמוטוא יוביכל םישורדה םירזיבאו תורוניצ      

                    1.00 .למשח חולב 'חי   
      
ןשע יוליג תכרעמל ץנצנ ללוכ הארתה רפוצ     34.01.0070
ירמוח לכ ללוכ ,הנבמל ץוחמ הנקתהל דעוימ      
הלעפהו רובח ,הנקתהל םישורדה רזעה      

                    2.00 רפוצה לש םלשומ 'חי   
      
לכימ לעמ טמוקבא יטמוטוא יוביכ תכרעמ     34.01.0080
יפכ רוטרנג יוביכל השורד תלוביקב רלוס      
דויצה לכו םוח ןשייח ללוכ תינכותב עיפומש      

                    1.00 'פמוק .רזעה  
      
ןשע יוליג לבכ ללוכ יאלג/רזיבאל רוביחו טוויח      34.01.0090
הלחשה/החנה הקפסא ללוכ ריחמה . ינקית      
הלחשה וא תומייק םילבכה תולעתב לבכ      
לכ ללוכ ,ינכטה טרפמב ראותמכ רונצב      
הנקתהל םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה      

                    1.00 'פמוק .תמלשומ  
      
תועובק תוטלקה 2 תורשפא םע יטמוטוא ןגייח     34.01.0110
היזכרמב רוביח ללוכ ,ןופלט ירפסמ 5-ל גויחו      

                    1.00 .תרושקת וקלו 'חי   
      
חולב יוביכו יוליג תכרעמ לש עוצב ןונכת     34.01.0120
תזכר לש תונכתו הנקתהו הקספא ללוכ למשח      
תוירונ ,םיאלג ,תועדוה םדומ םע תינקית      
זגב יוביכ תכרעמ  ,הלעפה ינצחל ,ןומיס      
    002MF תכרעמל חחויד ,םיריחנו תרנצ תוברל  
םירושיא תלבק תוינכותל םאתהב ב"ופ      

                    1.00 'פמוק .יוביכה תכרעמל י"תמ רושיא תוברל םישרדנ  
      
הקבאב יוביכ תכרעמ לש עוצב ןונכת     34.01.0130
תדמועו  APFN ןקת יפל םירוטארנגל      
הפצהב יוביכ לכימ ללוכ LU-4521 תושירדב      
תכרעמה ,תויכנותב עיפומש יפכ תודימב רדחל      
רוזיפ יריחנ, תיטמוטואו תינדי הלעפה תללוכ      
תיזכרמל תחוודמ תכרעמה .ןקת יפל תרנצו      
תכרעמל י"תמ רושיא .הלעפה ןמזב שא יוליגה      

                    1.00 'פמוק .יוביכה  
      

10.43 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1017-971   .../028 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

06/06/2022
דף מס':     028 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןוראו שא יוליג תייזכרמ ןיב תרושקת וק עוציב     34.01.0135
וק ללוכ /יטוח-לא רשק תדיחי וא/ו ןופלט      
םע שורדה םואת ללוכ  ש"תה רקבב בולישל      
םינותנ תרבעה תקידבו תרושקת ישנא      

                    1.00 'פמוק .הטילקו  
      
ןוכמ י"ע שא יוביכו ןשע יוליג תכרעמה תקידב     34.01.0140
תיללכ תקידב רובע םולשת ,ילארשיה םינקתה      

                    1.00 'פמוק י"תמ רושיא תלבק דע  
שא יוביכו יוליג תכרעמ 10.43 כ"הס          
שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 כ"הס          

      
י נ פ ב  ה א ר ת ה ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  53 ק ר פ       
ה צ י ר פ       
      
ה צ י ר פ  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  10.53 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ 53 קרפב םיפיעסה לכ לש םיריחמה      
ץוחמו הנבמ ךותב הדובעה תויולע לכ תא      
,טוויח ,הנקתה ,רזיבאה תקפסא ללוכ ,הנבמל      
לכ תוברל ,הלעפהו הקידב ,היצרגטניא ,רוביח      
םילבכה ,םירזיבאה ,םיקוזיחה ,םימאתמה      
לגעמ עוציב תוברלו ,םישורדה םיליבומהו      
לש למשחה חולמ דויצה לש תילמשח הנזה      
טוויח ,חולב ת"מאמ תפסוה תוברל( ןקתמה      
,םילאנגיסו תרושקת יטוויח ללוכ ,)'וכו םיקדהמ      
.טלפמוק דדמנ .שרדנכ טולישו ןומיס      
      
ןובשחב תחקל ןלבקה לע ,53 קרפ ,הז קרפב       
תוכרעמ עוצבל ןימזמה לש ןייכזל תורשקתה      
בופ תכרעמב בלתשהל תורומואש החטבא      
תא וללכי ןלבקה יריחמ .ןימזמה לש ב"ושו      
.ןייכזה יריחמ לע ינלבקה חוורהו תורוקתה      
      
תואיצי 6 ,םירוזא 8 הצירפ יוליג תזכר לולכמ     35.01.0003
+" םגד ,טנוקור תרצות תמגודכ .תוחפל רסממ      
    SYSORP" ,יראלולס םדומ ללוכ MSG  
סיטרכ ללוכ ,SMS תועדוה רודישל הנבומ      
זראמ ללוכ ,PI\PCT טנרתא תרושקת תאיציו      
תדיחי ללוכ.7331 ןקת יפל " תפסכ " םוטא      
םיביכרה לכ ללוכ .תקחורמ - הגוצת + תדלקמ      
יוביג תוללוס ,קפס ,יאנש :תוברלו םישרדנה      
תונכית תוברל ,טלפמוק דדמנ .תועש 84ל      
:הרעה .םישרדנה םישיחרתה לכ תרדגהו      

                    1.00 'פמוק .ןימזמה ח"ע תרושקתה תויולעו MIS סיטרכ  
      

                    2.00 'פמוק םירוזא 61  דעל ביחרמ סיטרכ 35.01.0013
      

10.53 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1017-971   .../029 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
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06/06/2022
דף מס':     029 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    2.00 'פמוק 'א 5 דע חוכ קפס 35.01.0014
      

                    1.00 'פמוק .הנטנא ללוכ תירלולס תרושקתל םדומ 35.01.0015
      

                    2.00 'פמוק ימינפ רפוצ 35.01.0016
      

                    2.00 'פמוק תינוציח הנקתהל תבהבהמ הרונ - האושמ 35.01.0017
      

                    6.00 'פמוק תימינפ הנקתהל יביספ .א.א יאלג 35.01.0018
      
םירעש ,םיחתפ/תונולח/תותלדל יטנגמ קספמ     35.01.0019

                   10.00 'פמוק תינוציח וא תימינפ הנקתה -  
      

                   10.00 'פמוק תינוציח הנקתהל יביספ .א.א יאלג 35.01.0020
      
הצירפה יוליג ,תכרעמב רתאה בולישל הנכות     35.01.0032
סיסבב הרדגה ללוכ הדובעה ןימזמ לש      
רתאה ינותנ לכו תזכרה לש זכרמב םינותנה      
- הרדגהו םיגתה ילעב תומושר תרדגה ללוכ      
יוליג תזכר ןיב קשממ ללוכ ,תואשרהה      
לורטינ תלועפ עוציבל( הסינכה רקבל הצירפה      
יללוחמ תונכות לכב בוליש ללוכ  ,)הכירדו      
לש ןייכז י"ע עצובת הדובעה .םימושייה      

                    1.00 'פמוק ןימזמה תויחנהל םאתהב דיגאתה  
הצירפ יוליג תכרעמ 10.53 כ"הס          

      
ס "מ ט  ד ו י צ  20.53 ק ר פ  ת ת       
      
בולישו םואית ללוכ םימייקה םיפיעסה ריחמ      
תכרעמב רתאה לש ס"מטה תכרעמ לש      
םיפיעסה ריחמ .ןימזמה לש תיללכה ס"מטה      
םעטמ השרומ ןייכז י"ע םואת ללוכ םינושה      
תוכרעמל עצומה דויצה תמאתהו ןימזמה      
ב"ושה תכרעמב םתרדגה תוברל תומייקה      
.תיללכה      
      
- תומלצמ 8 -ל RVN תוטלקהו תומלצמ רקב     35.02.0001
.המלצמל - 1D - ב EOP. SPF 52 תואיצי      
הטלקה תלוביק H.562/462 הסיחד טמרופ      
דוויז יעצמא ללוכ ,תוחפל BT 5.1 לש      
תאיציו OIDUA תסינכ ללוכ .הנקתהו      
    OIDUA. ללוכ DMV תאיצי ללוכ .הנבומ -  
    TENREHTE . תונכית תוברל ,טלפמוק דדמנ  

                    1.00 'פמוק .םישרדנה םישיחרתה לכ תרדגהו  
      
,תימינפ הנקתהל ,RI העובק תינועביצ המלצמ     35.02.0104
     PI, PM3, תננווכתמ תילקופירו השדע  

                    3.00 'פמוק .תידועי עורז ללוכ .56PI ,תילמשח  
20.53 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 1017-971   .../030 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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06/06/2022
דף מס':     030 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הנקתהל ,ZTP(, RI( תננוכתמ המלצמ     35.02.0105
ללוכ .21X יטפוא PI, PM3, MOOZ ,תימינפ      

                    1.00 'פמוק .תידועיי עורז  
      
,PI ,תינוציח הנקתהל ,RI העובק המלצמ     35.02.0106
    PM3, תילמשח תננווכתמ תילקופירו השדע,  

                   10.00 'פמוק 56PI. תידועי עורז ללוכ.  
      
,Z.T.P(, RI.( תננוכתמ תינועבצ המלצמ     35.02.0107
יטפוא PI, PM3, MOOZ ,תינוציח הנקתהל      

                    1.00 'פמוק 62X. 56PI. תידועי עורז ללוכ.  
      

                   10.00 'פמוק דומע/הנבמ ריקל תינוציח המלצמ קוזיח ןקתה 35.02.0108
      

                   16.00 RVN - ה תנכותב ס"מט תמלצמ תרדגה 'חי  35.02.0109
      
הנכות תורדגהו המלצמל ןוישיר תשיכר     35.02.0110
ןייכז י"ע רתאה לש ס"מטה תכרעמב בולישל      
ללוכ  ,דיגאת לש הרקבה זכרמב השרומ      
המלצמ לכל םימיאתמ תונוישיר לש השיכר      
םלשיש ןלבקה ןובשחו י"ע עצובת הדובעה      
עוצבל ס"מט תכרעמל דיגאתה ןייכזל      

                    1.00 'פמוק .תודובעה  
ס"מט דויצ 20.53 כ"הס          

      
- ת ו כ ר ע מ ל  ד ו י צ  ת ו נ ו ר א  30.53 ק ר פ  ת ת       
ת ו ש ד ח       
      
תנכה ללוכ  םינוש םיפיעסה ריחמה  :הרעה      
.חקפמה רושיאל טוויח תינכותו עוציב תינכות      
      
לולכמ םע תרושקית ןורא הנקתה הקפסא     35.03.0002
םיביכרה לכ ללוכ דויצ ןוראל םירזיבא      
ישאר קתנמ :תוברל םישורדה םיעצמאהו      
    52X3 םירזיבאה תנזהל םי - ז"אמ .רפמא +  
AK04 P1+3 קרב יקרופ טס .הברזר 52%      
    02/8, 2EPYT תרצות תמגודכ NHED,  
םיפלשנ םיכיתנ קספמ ללוכ ,ע"ש וא סקינפ      
    A36/A36X3. רסממ .תודיחי 8 םיעקש לגרס  
03 תושיגר ,רפמא 04 נ"זל םיבטק 2 תחפ      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק ,דדמנ.רפמאילימ  
      
8 -ל להונמ יתיישעת HCTIWS תרושקת גתמ     35.03.0003

                    1.00 'פמוק .91'' זראמ ,54JR, EOP תוסינכ  
      
      
      
      

30.53 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1017-971   .../031 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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06/06/2022
דף מס':     031 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ךרעמ יביכר יוביגל S.P.U-קספ-לא תדיחי     35.03.0005
תרקב ,הצירפ יוליג :ינורטקלא ןוגימל דויצה      
,תרושקתה תכרעמו ס"מטה תכרעמ ,הסינכ      
תלוביקל םאתומ קפסהב .תוחפל תועש 84-ל      

                    1.00 'פמוק .תוחפל AVK5.1 - הברזר 52%+ דויצה  
תושדח - תוכרעמל דויצ תונורא 30.53 כ"הס          
הצירפ ינפב הארתהו יוליג תכרעמ 53 כ"הס          

      
ה ל י ל ס ו  ר ת א  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ  ת ת  10.04 ק ר פ  ת ת       
      

                    1.00 'פמוק הנחתה חטש םוחת לכב טלפסא םוקיש 40.01.0001
      
08/73 םינפ תודימב ישאר )ןטלוק( הסיפת את     40.01.0020
תינקת תשרו תרגסמ ללוכ מ"ס 521 הבוגב      
    004D י"ת תושירדל ףופכב הקיצי לזרבמ  
8" רטוקב 613 מ"בלפ רוניצ עטק ללוכ ,984      

                    1.00 'פמוק מ"ס 041 ךרואבו  
1.04 קרפ תת 10.04 כ"הס          
הלילסו רתא חותיפ 04 כ"הס          

      
ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י מ  י ו ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
,םיחפס ,הקפסא םיללוכ הדיחיה יריחמ :הרעה      
וא/ו הריפח ,םיכותיר ,תותשק ,תויוז ,םירזיבא      
יולימו לוח תפיטע ,לוח דופיר ,החנה ,הביצח      
,הבטרה ,ךרוצה תדימב עקרק תפלחה ,רזוח      
שרדנכ לכהו קודיה ,אוהש גוסש לכמ ןופיד      
םשל דיב הריפח ללוכ ריחמה  .ינכטה טרפמב      
.םימייק םידרטמ תייצחו תיתש בוצי      
      
יופצ םע , 23/5" ןפוד יבוע ,4" הדלפ רוניצ     57.01.0010
ץוחב 3CPA גוסמ תיטסלפ הפיטעו טלמ םינפ      
ללוכ ,'מ 05.1 דע קמועב עקרקב חנומ -      
םא םייק וק קוריפ וא םייק רוניצל תורבחתה      

                   10.00 'פמוק שרדי  
      
םייק וק תוצקל 4" רטוקב הדלפ רוניצ ירוביח     57.01.0020
,וקה יוליגל םישושיג ללוכ,הריפח תוברל ,ליעפ      
שרדייש לכו תומאתה ,וקה ןוקירו תינמז הריגס      
םירוביחה לכל ריחמה .םירוביחה עוציבל      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק ,דחי הנחתה רתאב  
      
      
      

10.75 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1017-971   .../032 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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06/06/2022
דף מס':     032 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רצוימ ,מ"מ 23 רטוקב 01 גרד X-EP רוניצ     57.01.0030
דע קמועב עקרקה ךותב חנומ ,9151 י"ת יפל      

                    4.00 'מ 05.1 רטמ   
      
טרפ יפל תרזוח המירז תעינמל היולג תכרעמ     57.01.0040
םירזיבאה לכו םיפוגמ ,םיח"זמ ללוכ ,תוינכתב      
,רטוק ירבעמ ,תותשק תוברל תרנצהו      
רזע ירזיבא לכו הכימת ילגר ,תויופעתסה      
לכה ,העיבצו תמלשומ הנקתהל םישורדה      

                    1.00 'פמוק טלפמוק  
      
ללוכ ,ע"ש וא לאפר תרצות ,3" שא יוביכ זרב     57.01.0050
םישורדה רזע ירזיבא לכו הריבש ןקתמ ,ףקז      
לכה ,תוינכת יפל ,העיבצו תמלשומ הנקתהל      

                    1.00 'פמוק טלפמוק  
      
םע 2" יוביכ זרב :תללוכ שא יוביכ תדמע     57.01.0060
2  2," ססר ןוליס גוסמ קנזמ ,ץרוטש דמצמ      
ידמצמ + דחא לכ 'מ 51 ךרואב םיקונרז      
4/3" רטוקב שימג רוניצ םע ןולגלג ;ץרוטש      
ןקתומ ,מ"מ 6-4 ריחנ קנזמ םע 'מ 03 ךרואבו      
רטוקב ירודכ זרב ,תבבותסמ עורז םע ףות לע      
הקבא יפטמ 2 1," * 4/3" רבעמ דמצמו 1"      
021X03X08 תודימב יוביכ ןורא ,ג"ק 6 השבי      

                    1.00 'פמוק מ"ס  
םימ יווק 10.75 כ"הס          

      
ם י י נ ו י צ ט י ב ר ג  ב ו י ב  י ו ו ק  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
הריפח ,הקפסא םיללוכ הדיחיה יריחמ :הרעה      
לוח תפיטע ,לוח דופיר ,החנה ,הביצח וא/ו      
,ךרוצה תדימב עקרק תפלחה ,רזוח יולימו      
לכהו קודיה ,אוהש גוסש לכמ ןופיד ,הבטרה      
הריפח ללוכ ריחמה  .ינכטה טרפמב שרדנכ      
םימייק םידרטמ תייצחו תיתש בוצי םשל דיב      
      
,488 י"ת יפל רצוימ , NS-8 .יס.יו.יפ רוניצ     57.02.0010
קמועב עקרקה ךותב חנומ ,מ"מ 004 רטוקב      

                    3.00 'מ 3  דע רטמ   
      
,488 י"ת יפל רצוימ , NS-8 .יס.יו.יפ רוניצ     57.02.0015
קמועב עקרקה ךותב חנומ ,מ"מ 513 רטוקב      

                   20.00 'מ 3  דע רטמ   
      
      
      
      
      

20.75 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1017-971   .../033 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

06/06/2022
דף מס':     033 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,488 י"ת יפל רצוימ , NS-8 .יס.יו.יפ רוניצ     57.02.0020
קמועב עקרקה ךותב חנומ ,מ"מ 005 רטוקב      
הלעתל םייק השילג וק םוקמב ,'מ 3  דע      
.םייקה וקה קוריפ ללוכ ,61" רטוקב הדלפמ      
לש בתכב הארוה יפל עצובת תאז הדובע      

                   52.00 .חקפמה רטמ   
      
שימג וק הצק רזוח לא םותסש      57.02.0030
תעבט ללוכ ,MDPE -מ יושע ,02" רטוקב      
ץחלל םיאתמ ,רוניצה לע עוביקל 613 מ"בלפמ      
תרצות ,FT XELFEDIT-2 םגד ,'מ 1 ידגנ      
    EVLAV DER, טלפמוק לכה ,רשואמ ע"ש וא,  
לש בתכב הארוה יפל עצובת תאז הדובע      

                    1.00 'פמוק .חקפמה  
      
,488 י"ת יפל רצוימ , NS-8 .יס.יו.יפ רוניצ     57.02.0050
קמועב עקרקה ךותב חנומ ,מ"מ 005 רטוקב      

                    3.00 'מ 3  דע רטמ   
      
רגואל - השילג וק( 61" רטוק הדלפ רוניצ     57.02.0060
םינפ יופיצ םע 4/1" .ד.ע 02" רטוק )םוריח      
תלת תינוציח הפיטעו הנימולא בר טלמ      

                    7.00 .'מ 52.2 דע קמועב חנומ תיתבכש רטמ   
      
61" רטוקב )הקיפס דמ תנקתהל( הדלפ רוניצ     57.02.0070
הנימולא בר טלמ םינפ יופיצ םע4/1" .ד.ע      
קמועב חנומ תיתבכש תלת תינוציח הפיטעו      

                   20.00 'מ 0.3 דע רטמ   
      
21" רטוקב )הקיפס דמ תנקתהל( הדלפ רוניצ     57.02.0075
הנימולא בר טלמ םינפ יופיצ םע4/1" ..ע      
קמועב חנומ תיתבכש תלת תינוציח הפיטעו      

                   15.00 'מ 0.3 דע רטמ   
      
דע קמועב מ"ס 521 רטוקב הרקב תחוש     57.02.0080
יבלש ללוכ ,רזוח יולימו הריפח ללוכ 52.2      
D-004 מ"ס 06 רטוקב הסכמו הרקת ,הדירי      

                    5.00 'פמוק שרדיש לככ םייק וק לע תנקתומ  
      
מ"ס 051*051 תודימב ,תינבלמ םיפוגמ תחוש     57.02.0090
,רזוח יולימו הריפח ללוכ ,'מ 0.3 דע קמועב      
,ץצח יולימ םע זוקינ תקוע ,הדירי יבלש ללוכ      

                    3.00 'פמוק D-004 מ"ס 07*07 עבורמ הסכמו הרקת  
םיינויצטיברג בויב יווק 20.75 כ"הס          

      
      
      
      
      

קובץ: 1017-971   .../034 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

06/06/2022
דף מס':     034 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ל  ה ק י נ ס  י ו ו ק  30.75 ק ר פ  ת ת       
      
,םיחפס ,הקפסא םיללוכ הדיחיה יריחמ :הרעה      
וא/ו הריפח ,םיכותיר ,תותשק ,תויוז ,םירזיבא      
יולימו לוח תפיטע ,לוח דופיר ,החנה ,הביצח      
,הבטרה ,ךרוצה תדימב עקרק תפלחה ,רזוח      
שרדנכ לכהו קודיה ,אוהש גוסש לכמ ןופיד      
םשל דיב הריפח ללוכ ריחמה  .ינכטה טרפמב      
.םימייק םידרטמ תייצחו תיתש בוצי      
      
הנימולא בר טלמב םינפ יופיצ םע הדלפ תרנצ      
,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטעו      
ךותב תחנומ ,תוחפל 'מטא 61 הדובע ץחלל      
תוברל תוינכת יפל םיעטקב ,קמוע לכב עקרקה      
.תומלשב לכה ,מ"טמב טרופמכ ,םיחפס      
      

                   35.00 4/1 " .ד.ע 02" רטוקב רוניצ רטמ  57.03.0010
      

                    1.00 4/1 " .ד.ע 81" רטוקב רוניצ רטמ  57.03.0020
      
,02" רטוקב ,09, D5.1 = R תיתשורח תשק     57.03.0030

                    2.00 04 'קס 'חי   
      
,81" רטוקב ,09, D5.1 = R תיתשורח תשק     57.03.0040

                    1.00 04 'קס 'חי   
      

                    1.00 04 'קס ,02"/81" יתשורח ירטנצ רטוק רבעמ 'חי  57.03.0050
      
םייק וק הצקל 81" רטוקב הקינס רוניצ רוביח     57.03.0060
,וקה יוליגל םישושיג ללוכ,הריפח תוברל ,ליעפ      
שרדייש לכו תומאתה ,וקה ןוקירו תינמז הריגס      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק לכה רוביחה עוציבל  
      
,001EP EPDH תרוניצמ היושע תרנצ      
עקרק ךותב תחנומ ,7244 י"ת יפל םירצוימ      
תוברל תוינכת יפל םיעטקב ףקמוע לכב      
.תומלשב לכה ,מ"טמב טרופמכ ,םיחפס      
      
71RDS 001EP הקינסה וק ןוקיר תרנצ     57.03.0070

                   30.00 מ"מ 522 רטוקב ,01 גרד EPDH רטמ   
      
ריווא םותסשל םייק 3" ריווא םותסש תפלחה     57.03.0090
תרצות YN[30-61P-SN-62D[ םגד 3" שדח      
םותסשה לש קוריפ ללוכ,רשואמ ע"ש וא .י.ר.א      
תנקתה ,ןימזמה ןסחמל ותרבעהו םייקה      
רזעה ירמוח לכ תוברל ,שדחה םותסשה      
הנקתהל תושורדה תודובעו םישורדה      
לע עצובת תאז הדובע .טלפמוק לכה ,תמלשומ      

                   10.00 'פמוק .חקפמה לש בתכב הארוה יפ  
      
      
      

30.75 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1017-971   .../035 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

06/06/2022
דף מס':     035 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
YN[30-61P-SN-62D[ םגד 3" ריווא םותסש     57.03.0100
לע הנקתה ללוכ ,רשואמ ע"ש וא .י.ר.א תרצות      
3" בויבל רצ זירט ףוגמ ללוכ ,םייק יליע טרפמ      
םע רשואמ ע"ש וא לאפר תרצות SRT םגד      
,דחוימה טרפמב טרופמכ ,613 מ"בלפמ ריצ      
לע הנקתהל םישורדה תרנצה ירזיבא ללוכ      
,םינוש םירטקב תורוניצ יעטק( םייק רוניצ      
תוברל ,)'וכו םינגוא ,רטוק ירבעמ ,תויופעתסה      
תושורדה תודובעו םישורדה רזעה ירמוח לכ      
זוקינו הביאש תקספה ללוכ ,תמלשומ הנקתהל      
לכה ,םידיגאתהו תויושרה םע םואיתב וקה      
הארוה יפ לע עצובת תאז הדובע .טלפמוק      
תועשבו רצק ןמז ךות חקפמה לש בתכב      

                    2.00 'פמוק .תירעזמה םימה תכירצ  
      
YN[30-61P-SN-62D[ םגד 3" ריווא םותסש     57.03.0110
לע הנקתה ללוכ ,רשואמ ע"ש וא .י.ר.א תרצות      
בויבל רצ זירט ףוגמ ללוכ ,םייק יעקרק-תת וק      
םע רשואמ ע"ש וא לאפר תרצות SRT םגד 3"      
,דחוימה טרפמב טרופמכ ,613 מ"בלפמ ריצ      
לע הנקתהל םישורדה תרנצה ירזיבא ללוכ      
,םינוש םירטקב תורוניצ יעטק( םייק רוניצ      
תוברל ,)'וכו םינגוא ,רטוק ירבעמ ,תויופעתסה      
תושורדה תודובעו םישורדה רזעה ירמוח לכ      
,םייקה וקה יוליג ללוכ ,תמלשומ הנקתהל      
םע םואיתב וקה זוקינו הביאש תקספה      
רזוח יולימו הריפח ,םידיגאתהו תויושרה      
הדובע .טלפמוק לכה ,ותומדקל בצמה תרזחהו      
חקפמה לש בתכב הארוה יפ לע עצובת תאז      

                    1.00 'פמוק .תירעזמה םימה תכירצ תועשבו רצק ןמז ךות  
בויבל הקינס יווק 30.75 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  40.75 ק ר פ  ת ת       
      
עצובי .החושל/רוניצל ביבסמ MSLC יולימ     57.04.0010

                    2.00 חקפמה לש בתכב הארוה יפל ק"מ   
      

                    2.00 תרנצה ןוגיעל ןוטב שוג ק"מ  57.04.0020
      
םיקמועבו םינוש םיגוסמ םיווק לש ואדיו םוליצ     57.04.0030
,'מ 021 דע ללוכ ךרואבו רטוק לכב  ,םינוש      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק לכה  
      

                    2.00 'פמוק 3" רטוקב ןוטבב אלוממ ןומיס דומע 57.04.0040
תונוש 40.75 כ"הס          
בויבו םימ יווק 75 כ"הס          

      
      
      

קובץ: 1017-971   .../036 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

06/06/2022
דף מס':     036 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  ,ה ב י א ש  ד ו י צ  95 ק ר פ       
      
ד ו י צ  ל ש  ה ב כ ר ה ו  ה ק פ ס א  10.95 ק ר פ  ת ת       
י ר ק י ע  י נ כ מ  ו ר ט ק ל א       
      
תרצות תמגודכ ,הלובט הביאש תדיחי     59.01.0010
    TGYLF 083/084-1323 םגדPN  עונמ םע  
יפ לעו תוינכת יפל ,רשואמ ע"ש וא ט"וק 501      

                    3.00 'פמוק טלפמוק לכה ,דחוימה טרפמב 11.95 ףיעס  
      
טרפמה תושירד יפ לעו תוינכת יפל ינכמ בוגמ     59.01.0020

                    1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,דחוימה  
      
תושירד יפ לעו תוינכת יפל ,הבבג ןסחד     59.01.0030

                    1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,דחוימה טרפמה  
      
טרפ יפל L613 מ"בלפ יושע, ינדי בוגמ     59.01.0040

                    1.00 'פמוק יוקינל הפרגמ ללוכ טלפמוק לכה ,תינכותב  
ירקיע ינכמ ורטקלא דויצ לש הבכרהו הקפסא 10.95 כ"הס          

      
ד ו י צ  ל ש  ה ב כ ר ה ו  ה ק פ ס א  20.95 ק ר פ  ת ת       
ר ו ש כ מ ו       
      
,02" רטוקב חתפל 1GWM10 'סמ ריק רגס     59.02.0010
תוינכת יפל הלעפה לגלג ללוכ תינדי לעפומ      

                    1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,דחוימה טרפמה יפ לעו  
      
,02" רטוקב חתפל 1GWM20 'סמ ריק רגס     59.02.0020
תוינכת יפל  הלעפה לגלג ללוכ תינדי לעפומ      

                    1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,דחוימה טרפמה יפ לעו  
      
06*04 תודימב חתפל 1GW01 'סמ ריק רגס     59.02.0040
יפל ,הלעפה לגלג ללוכ ,תינדי לעפומ מ"ס      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,דחוימה טרפמה יפ לעו תוינכת  
      
לוגע יצח ךתחב סלגרביפמ ינדי הלעת רגס     59.02.0042

                    1.00 'פמוק 21" רטוקב  
      
לוגע יצח ךתחב סלגרביפמ ינדי הלעת רגס     59.02.0043

                    2.00 'פמוק 61" רטוקב  
      
0052 סמועל ילמשח המרה ןקתמ     59.02.0045
טרפמב טרופמכ ,תלגלגו תינורק תוברל ג"ק      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,דחוימה ינכטה  
      
הקיפס דמ ללוכ ,הקיפס תדידמ תכרעמ     59.02.0050
יפ לעו תוינכת יפל ,02" רטוקב יטנגמורטקלא      

                    1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,דחוימה טרפמה  
      
      
      

20.95 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1017-971   .../037 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

06/06/2022
דף מס':     037 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הדידמ חווט ,ינוסארטלוא סלפמ דמ תכרעמ     59.02.0060
4 דע המולאה רוזיפ תיווז ,'מ 8 דע שרדנ      
,דחוימה טרפמה יפ לעו תוינכת יפל ,תולעמ      

                    2.00 'פמוק טלפמוק לכה  
      
יפ לעו תוינכת יפל ,ינורטקלא ץחל דמ תכרעמ     59.02.0090

                    1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,דחוימה טרפמה  
      
ימלוג בויבל םיאתמ )רטמונמ( ינכמ ץחל דמ     59.02.0100
מ"בלפ תרנצ  ,½" םיפוגמ ללוכ 'מטא 01 ץחלל      
יפל ,םיחפסו םירוביח ,זוקינ רוניצ ,½" 613      

                    4.00 'פמוק טלפמוק לכה ,דחוימה טרפמה יפ לעו תוינכת  
      
המירז ךתח םע רוניצב הקיפס תדידמ תכרעמ     59.02.0110
רטוקב ,יטנגמורטקלא הקיפס דמ ללוכ ,יקלח      
,דחוימה טרפמה יפ לעו תוינכת יפל ,21"      

                    1.00 'פמוק טלפמוק לכה  
      
המירז ךתח םע רוניצב הקיפס תדידמ תכרעמ     59.02.0115
רטוקב ,יטנגמורטקלא הקיפס דמ ללוכ ,יקלח      
לכה ,דחוימה טרפמה יפ לעו תוינכת יפל ,61"      

                    2.00 'פמוק טלפמוק  
      
,½" םיפוגמ תוברל ,ץחל רדשמ תנקתהל תרנצ     59.02.0120
טרפ יפל ,םיחפסו םירוביח ,½" תרנצ       
לכה ,דחוימה טרפמב טרופמכ ,תוינכתב      

                    1.00 'פמוק טלפמוק  
      
ץחלל 02" רטוקב בויבל ןגואמ רצ זירט ףוגמ     59.02.0140
םגד לאפר תרצות ,'מטא 61 הדובע      
    WH-WW-SRT  לעפומ ,רשואמ ךרע הווש וא  
יפ לעו תוינכת יפל ,הלעפה לגלג ללוכ ,תינדי      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,דחוימה טרפמה  
      

                    3.00 'פמוק 61" רטוקב ךא ,ל"נכ זירט ףוגמ 59.02.0150
      
וק ןוקיר( 8" רטוקב ךא ,ל"נכ זירט ףוגמ     59.02.0160

                    4.00 'פמוק )תידגנ הפיטש ,הקינס  
      
רוב תפיטש( 3" רטוקב ךא ,ל"נכ זירט ףוגמ     59.02.0170

                    6.00 'פמוק )ריווא ימותסש ,בוטר  
      
61 הדובע ץחלל ,בלושמ בויבל ריוא םותסש     59.02.0200
,3" רטוקב ןגואמ הסינכ רוביח םע , 'מטא      
הווש וא  .י.ר.א תרצות D-320 םגד  תמגודכ      
,תישאר הקינס תרנצ לע ןקתומ ,רשואמ ךרע      
לכה ,דחוימה טרפמה יפ לעו תוינכת יפל      

                    4.00 'פמוק טלפמוק  
      

20.95 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1017-971   .../038 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

06/06/2022
דף מס':     038 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןגואמ בויבל ןוילע חתפ רזוח לא םותסש     59.02.0220
םגד .י.ר.א תרצות תמגודכ  61" רטוקב      
    SF-040-RN יפל ,רשואמ ךרע הווש וא  

                    3.00 'פמוק טלפמוק לכה ,דחוימה טרפמה יפ לעו תוינכת  
רושכמו דויצ לש הבכרהו הקפסא 20.95 כ"הס          

      
ת ר נ צ  ת ב כ ר ה ו  ה ק פ ס א  30.95 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ מ  ם י ח פ ס ו       
      
הנימולא בר טלמב םינפ יופיצ םע הדלפ תרנצ      
'מטא 61 הדובע ץחלל ,תינוציח העיבצו      
םיעטקב ,הנחתה הנבמ ךותב תבכרומ ,תוחפל      
,םירבחמ ,תויופעתסה תוברל ,תוינכת יפל      
םיגרב ,הכימת ילגר ,ןוגיע תוטלפ ,םינגוא      
יופיצ וא העיבצו הנקתה תוברל ,613 מ"בלפמ      
.תומלשב לכה ,מ"טמב טרופמכ ינוציח      
      

                   11.00 4/1 " .ד.ע 02" רטוקב רוניצ רטמ  59.03.0010
      

                    3.00 4/1 " .ד.ע 61" רטוקב רוניצ רטמ  59.03.0020
      

                    8.00 61/3 " .ד.ע 8" רטוקב רוניצ רטמ  59.03.0030
      

                   10.00 61/3 " .ד.ע 3" רטוקב רוניצ רטמ  59.03.0040
      
,3" רטוקב ,54, D5.1 = R תיתשורח תשק     59.03.0050

                    1.00 04 'קס 'חי   
      
,61" רטוקב ,09, D5.1 = R תיתשורח תשק     59.03.0055

                    3.00 04 'קס 'חי   
      
,8" רטוקב ,09, D5.1 = R תיתשורח תשק     59.03.0060

                    4.00 04 'קס 'חי   
      
,3" רטוקב ,09, D5.1 = R תיתשורח תשק     59.03.0070

                    7.00 04 'קס 'חי   
      
,04 'קס ,3"/2" יתשורח ירטנצ רטוק רבעמ     59.03.0080

                    4.00 תימינפ הגרבה םע 2" הצק 'חי   
      

                    1.00 04 'קס ,02"/61" יתשורח ירטנצ רטוק רבעמ 'חי  59.03.0090
      

                    4.00 04 'קס ,8"/3" יתשורח ירטנצ רטוק רבעמ 'חי  59.03.0100
      

                    1.00 04 'קס ,02" יתשורח T ףעסמ 'חי  59.03.0110
      

                    3.00 04 'קס ,61" יתשורח T ףעסמ 'חי  59.03.0120
      

30.95 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1017-971   .../039 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

06/06/2022
דף מס':     039 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    1.00 04 'קס ,21" יתשורח T ףעסמ 'חי  59.03.0125
      

                    7.00 04 'קס ,8" יתשורח T ףעסמ 'חי  59.03.0130
      

                    2.00 04 'קס ,3" יתשורח T ףעסמ 'חי  59.03.0135
      

                    3.00 04 'קס ,02"/61" יתשורח רבעמ T ףעסמ 'חי  59.03.0140
      

                    5.00 04 'קס ,61"/8" יתשורח רבעמ T ףעסמ 'חי  59.03.0150
      

                    3.00 04 'קס ,8"/3" ,יתשורח רבעמ T ףעסמ 'חי  59.03.0155
      
ןקת יפל  61NP   02" רטוקב NO PILS ןגוא     59.03.0170

                    4.00 'פמוק DIN  
      
ןקת יפל  61NP   61" רטוקב NO PILS ןגוא     59.03.0180

                   19.00 'פמוק DIN  
      
ןקת יפל  61NP   21" רטוקב NO PILS ןגוא     59.03.0185

                    3.00 'פמוק DIN  
      
ןקת יפל  61NP   8" רטוקב NO PILS ןגוא     59.03.0190

                   12.00 'פמוק DIN  
      
ןקת יפל  61NP   3" רטוקב NO PILS ןגוא     59.03.0200

                   11.00 'פמוק DIN  
      

                    1.00 'פמוק NID ןקת יפל  61NP  ,02" רטוקב רוויע ןגוא 59.03.0210
      

                    5.00 'פמוק NID ןקת יפל  61NP  ,61" רטוקב רוויע ןגוא 59.03.0220
      

                    1.00 'פמוק NID ןקת יפל  61NP  ,21" רטוקב רוויע ןגוא 59.03.0223
      
ןקת יפל  61NP  ,8" רטוקב רוויע ןגוא     59.03.0225

                    3.00 DIN 'חי   
      
םגד תמגודכ ,61 גרד 02" ןגואמ קוריפ רבחמ     59.03.0230
    PAS10 Talis Unijoint Dismantling Joint  

                    1.00 'פמוק JD, רשואמ ע"ש וא  
      
םגד תמגודכ ,61 גרד 61" ןגואמ קוריפ רבחמ     59.03.0240
    PAS10 Talis Unijoint Dismantling Joint  

                    2.00 'פמוק JD, רשואמ ע"ש וא  
      

                   20.00 'פמוק טרפה יפל רזיבאל תננווכתמ הכימת 59.03.0260
      

                    3.00 'פמוק טלפמוק לכה ,02" רוטקב רוניצל ןוטב תכימת 59.03.0270
הדלפמ םיחפסו תרנצ תבכרהו הקפסא 30.95 כ"הס          

      
קובץ: 1017-971   .../040 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

06/06/2022
דף מס':     040 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר נ צ  ת ב כ ר ה ו  ה ק פ ס א  40.95 ק ר פ  ת ת       
L613 מ "ב ל פ מ  ם י ח פ ס ו       
      
סלפמ דמ תנקתהל ,613 מ"בלפמ עורז     59.04.0010
לכה ,טרפ יפל .ינבלמ חתפב ינוסארטלוא      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
יושע ,הבאשמה לש תרשרשה תיילתל וו     59.04.0020

                    4.00 טרפ יפל ,613 מ"בלפמ 'חי   
L613 מ"בלפמ םיחפסו תרנצ תבכרהו הקפסא 40.95 כ"הס          

      
ת ר נ צ  ת ב כ ר ה ו  ה ק פ ס א  50.95 ק ר פ  ת ת       
ק י ט ס ל פ מ  ם י ח פ ס ו       
      
NID 2608 ,25417 י"ת רופא U-CVP תרנצ      
    ,1608 NID  ,2541 OSI NE, 01 גרד,  
יפל םיעטקב ,הנחתה הנבמ ךותב תבכרומ      
תוברל ,הגרבהו הקבדהב םירוביח ,תוינכת      
ללוכ םינוטב ךרד םירבעמ ,םירבחמ ,םיחפס      
,'דכו תוריקל םיקוזיח ,תוכימת תוברל ,ןוגיע      
הנבמל םיקוזיחו הכימת .תומלשב ןקתומ לכה      
םניא םא םג ,תורוניצה ריחמב םילולכ      
.תינכתב םינמוסמ      
      
U-CVP תורוניצמ בוטרה רובה תפיטש תרנצ     59.05.0020
יפל ,'מ 34-כ יללכ ךרואב מ"מ 09 רטוקב      

                    1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,תוינכת  
      
U-CVP -ו הדלפ תורוניצ ןיב רוביח לולכמ     59.05.0025
הפוצמ הדלפמ ישפוח ןגוא ללוכ,3"/09 רטוקב      
    PP, 61 רטוקב בתותלNP "3X09 ןקת יפל  
    NID 61 )בתות( ןגוא םאתמ םעNP  U-CVP  
,םישורדה רזע ירמוח לכ ללוכ ,מ"מ 09 רטוקב      
רוניצל ךתורמ הדלפ ןגוא :הרעה .טלפמוק לכה      

                    2.00 .רחא ףיעסב לולכ הדלפ 'חי   
      
ןגומ 001EP EPDH תורוניצמ היושע תרנצ      
    VU , ךותב תבכרומ ,7244 י"ת יפל םירצוימ  
םיעטקב ,הרפסומטאל הפושחו הנחתה הנבמ      
תוברל ,הגרבהו ךותירב םירוביח ,תוינכת יפל      
ללוכ םינוטב ךרד םירבעמ ,םירבחמ ,םיחפס      
,'דכו תוריקל םיקוזיח ,תוכימת תוברל ,ןוגיע      
הנבמל םיקוזיחו תוכימת .תומלשב ןקתומ לכה      
םניא םא םג ,תורוניצה ריחמב םילולכ      
.תוינכתב םינמוסמ      
      
71RDS 001EP ריווא ימותסש זוקינ תרנצ     59.05.0035

                   35.00 מ"מ 09 רטוקב 01 גרד EPDH רטמ   
      
      
      

50.95 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1017-971   .../041 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

06/06/2022
דף מס':     041 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
082 רטוקב 8NP 001EP EPDH רוניצ עטק     59.05.0040
, סלפמ דמ תנקתהל ,מ"ס 07 ךרואב מ"מ      
,01" * 082 ןגוא םאתמ ללוכ ,הפצרב ןגועמ      
לכה ,טרפ יפל ,01" רוויע ןגואו 01" ןגוא      

                    1.00 'פמוק טלפמוק  
      
61 גרד 11RDS 001EP EPDH רוניצ     59.05.0045
ןקתומ ,7244 י"ת יפל רצוימ ,מ"מ 004 רטוקב      

                   18.00 הנבמ ךותב רטמ   
      
8 גרד 12RDS 001EP EPDH רוניצ     59.05.0050
ןקתומ ,7244 י"ת יפל רצוימ ,מ"מ 005 רטוקב      

                    8.00 הנבמ ךותב רטמ   
      
רטוקב 61 גרד EPDH ירטנסקא רטוק רבעמ     59.05.0070

                    3.00 מ"מ 004*513 'חי   
      
רטוקב 61 גרד EPDH ירטנסקא רטוק רבעמ     59.05.0075

                    3.00 מ"מ 522X513 'חי   
      
ןליתאילופו הדלפ תורוניצ ןיב רוביח לולכמ     59.05.0080
הדלפמ ישפוח ןגוא ללוכ ,61"/004 רטוקב      
61NP 61"/004 רטוקב בתותל PP הפוצמ      
61NP )בתות( ןגוא םאתמ םע NID ןקת יפל      
    EPDH רזע ירמוח לכ ללוכ ,מ"מ 004 רטוקב  
הדלפ ןגוא :הרעה .טלפמוק לכה ,םישורדה      

                    4.00 'פמוק .רחא ףיעסב לולכ הדלפ רוניצל ךתורמ  
      
ןליתאילופו הדלפ תורוניצ ןיב רוביח לולכמ     59.05.0090
הדלפמ ישפוח ןגוא ללוכ ,8"/522 רטוקב      
יפל 61NP 8"/522 רטוקב בתותל PP הפוצמ      
61NP )בתות( ןגוא םאתמ םע NID ןקת      
    EPDH רזע ירמוח לכ ללוכ ,מ"מ 522 רטוקב  
הדלפ ןגוא :הרעה .טלפמוק לכה ,םישורדה      

                    1.00 'פמוק .רחא ףיעסב לולכ הדלפ רוניצל ךתורמ  
      
ןליתאילופו הדלפ תורוניצ ןיב רוביח לולכמ     59.05.0100
הדלפמ ישפוח ןגוא ללוכ ,21"/513 רטוקב      
61NP 21"/513 רטוקב בתותל PP הפוצמ      
61NP )בתות( ןגוא םאתמ םע NID ןקת יפל      
    EPDH רזע ירמוח לכ ללוכ ,מ"מ 513 רטוקב  
הדלפ ןגוא :הרעה .טלפמוק לכה ,םישורדה      

                    2.00 .רחא ףיעסב לולכ הדלפ רוניצל ךתורמ 'חי   
      
ןליתאילופ רוניצל מ"בלפ "תויפמופ" םע הלש     59.05.0110
    )TNIOPXIF( וא הכימתל ,מ"מ 005 רטוקב  
לכה ,תוינכת יפל ,םינוטב ךרד רבעמב ןוגיעל      

                    2.00 .טלפמוק 'חי   
      

50.95 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1017-971   .../042 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

06/06/2022
דף מס':     042 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןליתאילופ רוניצל מ"בלפ "תויפמופ" םע הלש     59.05.0120
    )TNIOPXIF( וא הכימתל ,מ"מ 004 רטוקב  
לכה ,תוינכת יפל ,םינוטב ךרד רבעמב ןוגיעל      

                    4.00 .טלפמוק 'חי   
      
ןליתאילופ רוניצל מ"בלפ "תויפמופ" םע הלש     59.05.0130
    )TNIOPXIF( וא הכימתל ,מ"מ 522 רטוקב  
לכה ,תוינכת יפל ,םינוטב ךרד רבעמב ןוגיעל      

                    1.00 .טלפמוק 'חי   
      
ןליתאילופ רוניצל מ"בלפ "תויפמופ" םע הלש     59.05.0140
    )TNIOPXIF( וא הכימתל ,מ"מ 09 רטוקב  
לכה ,תוינכת יפל ,םינוטב ךרד רבעמב ןוגיעל      

                    4.00 .טלפמוק 'חי   
      
הרהזא םע מ"ס 06x04 תודימב יטסלפ  טלש     59.05.0150

                    2.00 'פמוק .םינכוסמ םיזג זוכיר םע רוזיאל הסינכ לע  
קיטסלפמ םיחפסו תרנצ תבכרהו הקפסא 50.95 כ"הס          
םירזיבאו תרנצ ,הביאש דויצ 95 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 1017-971   .../043 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

06/06/2022 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     043 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

  
כ"הס  

הנכהו םיקוריפ תודובע 00 קרפ   
  
םדק תודובעו קוריפ 10.00 קרפ תת    
  
גרדושמה ןקתמה תלעפה רחאל תומייק תוכרעמ קותינו קוריפ 20.00 קרפ תת    
  
הנכהו םיקוריפ תודובע 00 כ"הס   
  
רפע תודובע 10 קרפ   
  
רפע  תודובע 10.10 קרפ תת    
  
זוקינ 20.10 קרפ תת    
  
רפע תודובע 10 כ"הס   
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
  
ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס   
  
םוטיא תודובע 50 קרפ   
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס   
  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ   
  
1.6 קרפ תת 10.60 קרפ תת    
  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס   
  
למשח ינקתמ 80 קרפ   
  
תוביצחו תוינב ,תוריפח ,םיליבומ 10.80 קרפ תת    
  
םיכילומו םילבכ 20.80 קרפ תת    
  
תוקראה 30.80 קרפ תת    
  
למשח תוחול 50.80 קרפ תת    
  
תודוקנו םירזיבא - תונקתהו טוויח תודובע 60.80 קרפ תת    
  
הרואת 70.80 קרפ תת    
  
רוטרנגלזיד 80.80 קרפ תת    
  
למשח ינקתמ 80 כ"הס   
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מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

06/06/2022
דף מס':     044 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

  
כ"הס  

 רורויא תכרעמ 51 קרפ   
  
1.51 קרפ תת 10.51 קרפ תת    
  
 רורויא תכרעמ 51 כ"הס   
  
שרח תורגסמ 91 קרפ   
  
םינוש םינוגיעל הדלפ היצקורטסנוק 10.91 קרפ תת    
  
שרח תורגסמ 91 כ"הס   
  
ןופידלו םינבמ סוסיבל יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 קרפ   
  
ןוטב תואסונלכ 10.32 קרפ תת    
  
ןופידלו םינבמ סוסיבל יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 כ"הס   
  
שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 קרפ   
  
שא יוביכו יוליג תכרעמ 10.43 קרפ תת    
  
שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 כ"הס   
  
הצירפ ינפב הארתהו יוליג תכרעמ 53 קרפ   
  
הצירפ יוליג תכרעמ 10.53 קרפ תת    
  
ס"מט דויצ 20.53 קרפ תת    
  
תושדח - תוכרעמל דויצ תונורא 30.53 קרפ תת    
  
הצירפ ינפב הארתהו יוליג תכרעמ 53 כ"הס   
  
הלילסו רתא חותיפ 04 קרפ   
  
1.04 קרפ תת 10.04 קרפ תת    
  
הלילסו רתא חותיפ 04 כ"הס   
  
בויבו םימ יווק 75 קרפ   
  
םימ יווק 10.75 קרפ תת    
  
םיינויצטיברג בויב יווק 20.75 קרפ תת    
  
בויבל הקינס יווק 30.75 קרפ תת    
  
תונוש 40.75 קרפ תת    
  
בויבו םימ יווק 75 כ"הס   
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06/06/2022
דף מס':     045 5A הרודהמ - םהש - ףירע תיב ןוכמ גורדש

  
כ"הס  

םירזיבאו תרנצ ,הביאש דויצ 95 קרפ   
  
ירקיע ינכמ ורטקלא דויצ לש הבכרהו הקפסא 10.95 קרפ תת    
  
רושכמו דויצ לש הבכרהו הקפסא 20.95 קרפ תת    
  
הדלפמ םיחפסו תרנצ תבכרהו הקפסא 30.95 קרפ תת    
  
L613 מ"בלפמ םיחפסו תרנצ תבכרהו הקפסא 40.95 קרפ תת    
  
קיטסלפמ םיחפסו תרנצ תבכרהו הקפסא 50.95 קרפ תת    
  
םירזיבאו תרנצ ,הביאש דויצ 95 כ"הס   

 
  
כ"הס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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