
הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019 זרכמ
דף מס':     001 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
0.2 ק ר פ  ת ת  00.20 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמ"ב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
ללוכ ,)"לוחכה ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ      
.ףיעסב תרחא ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא      
      
ןייוצש םוקמב טעמל( הז קרפב םיפיעסה לכ      
דדמנ םינוטבה ןויז .ןויזה םיללוכ םניא )תרחא      
.001.20 קרפ תתב םיריחמה יפל דרפנב      
      
,03-ב בורל( םיפיעסב ןייוצמכ ןוטבה גוס      
לכב ןוטבה עוניש םיללוכ תודובעה יריחמ .)6"      
םע  תודובעה  עוציב רובע .שרדתש הטיש      
קרפ תתבתפסות האר - 05-ב וא 04-ב  ןוטב      
    02.096  
      
חוור + הדובע + רמוח םיללוכ םיריחמה לכ      
םניהו )מ"עמ אלל( םישדח םילקשב םיבוקנו      
.ישאר ןלבק יריחמ      

0.2 קרפ תת 00.20 כ"הס          
      
ם י ע צ מ  11.20 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 03 הבוגב  ע"ש וא דיפילופ יזגרא עצמ     02.11.0080

                  910.00 מ"ס 03-02 תורוקה בחור ,דוסי תורוקל תחתמ רטמ   
      
מ"ס 91 הבוגב  דיפלופמ "םיניכס יזגרא" עצמ     02.11.0120

                 1305.00 םיפצרמל תחתמ ר"מ   
םיעצמ 11.20 כ"הס          

      
ת ו א ס נ ו ל כ  י ש א ר ו  ת ו ד ו ס י  21.20 ק ר פ  ת ת       
      

                   10.00 תונוש תודימב 03-ב ןוטב תואסנולכ ישאר ק"מ  02.12.0400
תואסנולכ ישארו תודוסי 21.20 כ"הס          

      
ד ו ס י  ת ו ר ו ק  14.20 ק ר פ  ת ת       
      
לע ,הפצרה םע תוקוצי 03-ב ןוטב דוסי תורוק     02.41.0020
תורוקה בחור  .עקרקה  לע  וא עצמ יבג      

                  175.00 )דרפנב דדמנ עצמה( מ"ס 54,02,03 ק"מ   
דוסי תורוק 14.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: נצרת עילית   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     002 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  05.20 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ םניא םיפצרמה יריחמ .1:תורעה      
.2.'דכו ןליטאילופ תועירי/הזר ןוטב/םיעצמ      
דגנכ םידימע וא/ו הקיחש יניסח ןוטב יפצרמ      
ןוטב יחטשמ - 05 קרפ  האר - םיימיכ םיפקתה      
      
לע וא עצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ     02.50.0070

                 1820.00 )דרפנב דדמנ  עצמה(  מ"ס 52  יבועב עקרקה ר"מ   
      

                  530.00 רטפוקילהב ןוטב תפצר תקלחה רובע תפסות ר"מ  02.50.0230
תופצרו םיפצרמ 05.20 כ"הס          

      
ן ו ט ב  ת ו ר י ק  16.20 ק ר פ  ת ת       
      

                  235.00 מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.61.0030
      

                  105.00 מ"ס 03 יבועב 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.61.0050
      

                   98.00 מ"ס 54 יבועב 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.61.0072
ןוטב תוריק 16.20 כ"הס          

      
ם י ד ו מ ע  26.20 ק ר פ  ת ת       
      

                   13.00 מ"ס 06/03 ךתחב 03-ב ןוטב םילדב םידומע ק"מ  02.62.0050
      

                  123.00 מ"ס 08/03 ךתחב  03-ב ןוטב םילדב םידומע ק"מ  02.62.0054
      
001/03 ךתחב  03-ב ןוטב םילדב םידומע     02.62.0060

                   30.00 מ"ס ק"מ   
      
02 הינב תוריק ךותב םיקוצי 03-ב ןוטב ידומע     02.62.0120

                   33.00 מ"ס 06/02 דומעה ךתח ,מ"ס ק"מ   
      

                   10.00 מ"ס 05 רטוקב  03-ב ןוטב םילוגע םידומע ק"מ  02.62.0230
םידומע 26.20 כ"הס          

      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ו ק  17.20 ק ר פ  ת ת       
      
ךתחב 03-ב ןוטב תויולת תונותחת תורוק     02.71.0020
תיתחתל דע דדמנ הרוקה הבוג .מ"ס 06/02      

                   31.00 הרקתה ק"מ   
      
ךתחב  03-ב ןוטב תויולת תונותחת תורוק     02.71.0022
תיתחתל דע דדמנ הרוקה הבוג .מ"ס 07/02      

                   18.00 הרקתה ק"מ   
      
ךתחב  03-ב ןוטב תויולת תונותחת תורוק     02.71.0042
תיתחתל דע דדמנ הרוקה הבוג .מ"ס 07/03      

                    5.00 הרקתה ק"מ   
17.20 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: נצרת עילית   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     003 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
03-ב ןוטב ,תועפושמ תויולת תונותחת תורוק     02.71.0164
דע דדמנ הרוקה הבוג .מ"ס 08/03 ךתחב      

                    4.00 הרקתה תיתחתל ק"מ   
תוקעמו תורוק 17.20 כ"הס          

      
ת ו ר ו ג ח  27.20 ק ר פ  ת ת       
      
בחורב תוריק לע תוקוצי 03-ב ןוטב תורוגח     02.72.0040

                   40.00 םיחתפה לעמ תוברל מ"ס 02 ק"מ   
      

                   34.00 מ"ס 02/02 תודימב 03-ב ןוטב תויכנא תורוגח ק"מ  02.72.0080
תורוגח 27.20 כ"הס          

      
א ל מ  ן ו ט ב  ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  18.20 ק ר פ  ת ת       
      

                  128.00 מ"ס 02 יבוע 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.81.0040
אלמ ןוטב תוגגו תורקת 18.20 כ"הס          

      
ן ו ט ב  ת ו ע ל צ  ת ו ר ק ת  38.20 ק ר פ  ת ת       
      
23 יבועב  03-ב ןוטב תועלצ תורקת     02.83.0070
ריחמה סימופ יקולב יולימ םע 7+52=מ"ס      

                 3660.00 מ"ס 61 ןוטבה לש עצוממ יבוע .יולימה ללוכ ר"מ   
ןוטב תועלצ תורקת 38.20 כ"הס          

      
ן ו ט ב ו  ג נ י פ ו ט  ן ו ט ב  58.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ג ל  ם י ע ו פ י ש       
      
0-מ הנתשמ יבועב תוגגל 03-ב םיעופיש ןוטב     02.85.0100
יפל קלחומ ,גגה םע דחי קוצי מ"ס 01 דע      

                   96.00 )דרפנב דדמנ גגה( זוקינ יעופיש ק"מ   
      
טיטמ מ"ס 6x6 תודימב תושלושמ תוקלור     02.85.0320

                   50.00 )דרפנב דדמנ הקלורה םוטיא( 3:1 טנמצ רטמ   
תוגגל םיעופיש ןוטבו גניפוט ןוטב 58.20 כ"הס          

      
י ש ל ו ש מ ו  ם י ח ט ש מ  29.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ר ד מ       
      
מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטב םייניב יחטשמ     02.92.0030

                   60.00 תוגרדמ ירדחב ר"מ   
      
יבועב 03-ב ןוטב תוגרדמל םיעפושמ םיחטשמ     02.92.0070

                   54.00 מ"ס 02 ר"מ   
      
      
      

29.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: נצרת עילית   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     004 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הגרדמה ךתח 03-ב ,תוגרדמל ןוטב ישלושמ     02.92.0090

                   90.00 מ"ס 82/61 רטמ   
תוגרדמ ישלושמו םיחטשמ 29.20 כ"הס          

      
,ם י ס י ס ב  ,ן ו ט ב  ת ו ט י ל ב  39.20 ק ר פ  ת ת       
ת י ל ע מ  י פ ו ק ש מ  ן ו ט י ב ו  ם י ח ר פ  י ז ג ר א       
      

                   60.00 תותלד יפוקשמ ןוטיב רטמ  02.93.0100
תילעמ יפוקשמ ןוטיבו םיחרפ יזגרא ,םיסיסב ,ןוטב תוטילב 39.20 כ"הס          

      
ת ו נ י פ  ם ו ט י ק  ,ף ו ש ח  ן ו ט ב  49.20 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב ל  ם י פ ס ו מ ו       
      
תוריק( םייכנא םיחטש תקיצי רובע תפסות     02.94.0031
לע רפוס" גוסמ 04-ב ןוטבמ )מ"ס 02 יבוע      
    thgiL" רומיג תמרב יתוזח )יולג( ףושח ע"ש וא  
וא "וטסר" גוסמ תוירלודומ תוינבתב ההובג      
גוסמ ילכירדא ןוטב תוריק תקיציל תוינבתב      
ע"ש וא "דלוג .יו" בח י"ע קפוסמה "וג .יו"      
קרפ תת האר - דרפנב תודדמנ תוינבתה(      

                  930.00 60.061) ר"מ   
ןוטבל םיפסומו תוניפ םוטיק ,ףושח ןוטב 49.20 כ"הס          

      
י ג ר ב  ,ה ד ל פ  י ח פ ו  י ד ו מ ע  79.20 ק ר פ  ת ת       
ם י צ ו ק ו  ן ו ג י ע       
      
הדלפ ידומע/תורוק לע שא דגנ הנגה :הרעה      
.020.91 קרפ תת האר      
      
םינוולוגמ   EPIP 01''/7 רוניצמ הדלפ ידומע     02.97.0010
תוברל ,תונוש תודימב ,תובכש 4-ב םיעובצו      

                    3.10 םיצוקו רוביח יחפ ןוט   
      
םיצוק םע 4/3" רטוקב ןוטבל ןוגיע יגרב     02.97.0040

                   72.00 מ"ס 07 ךרואב םיגרבומ 'חי   
      
מ"מ 001 קמועבו מ"מ 8 רטוקב םירוח חודיק     02.97.0100
רטוקב םיצוק תוברל ,ןוטבמ םינוש םיטנמלאב      
תוקיפד י"ע םתרדחהו מ"ס 05 ךרואבו מ"מ 8      

                  300.00 שיטפ 'חי   
      
מ"מ 001 קמועבו מ"מ 02 רטוקב םירוח חודיק     02.97.0160
רטוקב םיצוק תוברל ,ןוטבמ םינוש םיטנמלאב      
תוקיפד י"ע םתרדחהו מ"ס 05 ךרואבו מ"מ 02      

                  100.00 שיטפ 'חי   
םיצוקו ןוגיע יגרב ,הדלפ יחפו ידומע 79.20 כ"הס          

      
      

קובץ: נצרת עילית   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     005 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו י ז  ת ד ל פ  99.20 ק ר פ  ת ת       
      
םירטקה לכב םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.99.0010

                  250.00 ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
      
םירטקה לכב תוכתורמ הדלפ תותשר     02.99.0020

                   50.00 ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
ןויז תדלפ 99.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
קובץ: נצרת עילית   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     006 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
0.4 ק ר פ  ת ת  00.40 ק ר פ  ת ת       
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
      
וא יללכה טרפמב םיללכנ םניאש םיפיעסב      
קר  שמתשהל  שי  ,וב רמאנל םידגונמ      
.תדחוימ השירד לש םירקמב      
      
חוור + הדובע + רמוח םיללוכ םיריחמה לכ       
םניהו )מ"עמ אלל( םישדח םילקשב םיבוקנו      
.ישאר ןלבק יריחמ      

0.4 קרפ תת 00.40 כ"הס          
      
ג נ ו ט י א  י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  02.40 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב ע"ש וא תילקשא וא גנוטיא יקולב תוריק     04.20.0040

                 1700.00 )r=0.2( מ"ס 32 יבועב וא )r=19.1( מ"ס 22 ר"מ   
גנוטיא יקולבב הינב 02.40 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הינב תודובע 40 כ"הס          
קובץ: נצרת עילית   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     007 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
0.5 ק ר פ  ת ת  00.50 ק ר פ  ת ת       
      
םא - ישאר ןלבק יזוחאל תויללכ תויחנה      
תודובע ןלבק יריחמל  תפסותב( טקיורפב םייק      
- 'ג קלח תליחתב האר - )ןלהלש םוטיאה      
שמתשמה בל תמושת .הינב תויולעו םיחפסנ      
רגאמ  ריחמתל  דוסי תוחנה"ל תינפומ      
ומכ ;תרבוחה תליחתב תוטרופמה  "םיריחמה      
ובע  'ג  קלח תליחתב בושיחל ןכ      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ )"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
      
וא יללכה טרפמב םיללכנ םניאש םיפיעסב      
קר  שמתשהל  שי  ,וב רמאנל םידגונמ      
.תדחוימ השירד לש םירקמב      
      
םיסחיתמ תועיריב דודיבו םוטיא יריחמ       
:ןלהלש םינקתב תודמועה תועיריל      
      
1 קלח ,0341 י"ת - C.V.P  תועירי      
      
חוור + הדובע + רמוח םיללוכ םיריחמה לכ      
םניהו )מ"עמ אלל( םישדח םילקשב םיבוקנו      
.םוטיא תודובע ןלבק יריחמ      

0.5 קרפ תת 00.50 כ"הס          
      
ת ו ע י ר י ב  ת ו ג ג  ם ו ט י א  31.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו ל ל כ ו ש מ  ת ו י נ מ ו ט י ב       
      
לש תיתבכש דח תכרעמב םיחוטש תוגג םוטיא     05.13.0010
יופיצ םע תוירמוטסלפ תוינמוטיב תועירי      
גוסמ PPA רמילופב תוחבשומ ןבל טגרגא      
וא "R5 טסלפמוטיב" וא "R5 טסלפילופ"      
ע"ש וא "R5 הבונארשי" וא "ןבל טסלפריפס"      
תיתשתל תומחלומ תועיריה .מ"מ 5 יבועב      

                 2050.00 ינמוטיב רמיירפ תוברל ,מ"ס  01 לש הפיפחבו ר"מ   
      
תוקעמה לע תוינמוטיב יופיח תועוצר עוביק     05.13.0090
םוינימולא ליפורפ תועצמאב תוקלורה רוזאב      
ןיבש ןוילעה חוורמה יולימ תוברל ינקית      
ירמוטסלא המיטא רמוח י"ע הקעמהו ליפורפה      
ןאטריפס" וא "129 םקלוו" גוסמ ינתירואילופ      
גוסמ ינמוטיב ירמוטסלא וא ע"ש וא "032      

                  380.00 קיטסלא" וא "81 לורקזפ" רטמ   
תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב תוגג םוטיא 31.50 כ"הס          

      
      

קובץ: נצרת עילית   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     008 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ב ו ט ר  ם י ר ד ח  ם ו ט י א  82.50 ק ר פ  ת ת       
      
דב י"ע םיבוטר םירדח תופצר םוטיא     05.28.0010
001 יסורוט גוסמ ילוארדיה חיטב,ינכטואג      

                   60.00 ע"ש וא 701- ליס פוט הקיס,XF ר"מ   
םיבוטר םירדח םוטיא 82.50 כ"הס          

      
ת ו ב י ט ר  ץ צ ו ח  ך ב ד נ  13.50 ק ר פ  ת ת       
      
םינפו ץוח תוריקל תחתמ תוביטר ץצוח ךבדנ     05.31.0010
3 י"ע ,מ"ס 03 בחורב םיבוטר םירדחב      
ע"ש וא "סקלפוטסלא" וא "טוקנילפ" תוחירמ      
תינמוטיב העירי תחנה וא ר"מ/ג"ק 5.4 תומכב      

                  110.00 ע"ש וא "PS-2I זפילופ"  גוסמ רטמ   
תוביטר ץצוח ךבדנ 13.50 כ"הס          

      
ם י נ ב מ  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  23.50 ק ר פ  ת ת       
ם י י ר מ י ל ו פ  ם י ר מ ו ח ב  ם י פ ת ר מ  ת ו ר י ק ו       
ם י י ל ז ו נ       
      
תוברל  יטסלא  ינמוטיב יופיצב תוריק םוטיא     05.32.0030
וא "דוסי זפ"  גוסמ ינמוטיב  רמיירפ      
ע"ש וא "0001 דוסי ריפס" וא "קיטסמוטיב"      
גוסמינמוטיב-קיטסמ ,ר"מ/'רג 003  תומכב      
תומכב ע"ש וא "קיטסמוטיב" וא "סקלפוטסלא"      
"םוינימולא  סלגוטיב"  תועירי ,ר"מ/ג"ק 5.4      

                  430.00 י"ע הנגהו ע"ש  וא ר"מ   
םיילזונ םיירמילופ םירמוחב םיפתרמ תוריקו םינבמ תוריק םוטיא 23.50 כ"הס          

      
ם י נ ב מ  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  33.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ ח  ת ו ח י ר מ ב  ם י פ ת ר מ  ת ו ר י ק ו       
      
ינמוטיב רמיירפ .תומח תוחירמב תוריק םוטיא     05.33.0010
ןמוטיב תובכש 3  ,ר"מ/'רג  003  תומכב       
תללוכ תומכב תומח תוחירמב 52/57 בשונמ      
סלגרטניא תיכוכז תותשר 2  ,ר"מ/ג"ק  5.4      
ןיירד זפ" גוסמ E.P.D.H תועירי י"ע הנגהו      
    005 TLF" 51 ןיירדוטיב" וא - T" ריפס" וא  

                  430.00 רדלוג" וא "ןיישקטורפ ר"מ   
תומח תוחירמב םיפתרמ תוריקו םינבמ תוריק םוטיא 33.50 כ"הס          

      
ת ו ע י ר י ב  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  43.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו ל ל כ ו ש מ  ת ו י נ מ ו ט י ב       
      
לש  תיתבכש-וד תכרעמב תוריק םוטיא     05.34.0020
AKNALIBATS/04/002 גוסמ ןוירש  תועירי      
4 יבועב רטסאילופ דבלב תוניירושמ ע"ש וא      

                  430.00 ,מ"מ ר"מ   
      
      

43.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: נצרת עילית   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     009 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רק לק תוחולמ הנגה תוטלפ רובע תפסות     05.34.0050
3 יבועב ע"ש וא "ןיירד-רק לק" גוסמ ינרוצ      

                  430.00 מ"ס ר"מ   
תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב תוריק םוטיא 43.50 כ"הס          

      
ת ו ט ש פ ת ה  י ר פ ת  ם ו ט י א  46.50 ק ר פ  ת ת       
ש א  ד ג נ       
      
ןיב רוביחב  מ"ס 5.1 דע בחורב רפת םוטיא     05.64.0008
,ןוטב תפצר וא הרקתל שא ןיסח סבג ריק      
גוסמ שא ןיסח ירמוטסלא קיטסמ תועצמאב      
    SA וא SE תרצותמ "ITS" בח י"ע קפוסמ'  

                  500.00 ע"ש וא "תויגולונכט ןורשהימ" רטמ   
      
)ךסמ ריק וא( ריקל ןוטב תפצר ןיב רפת םוטיא     05.64.0040
ךשמל ,מ"ס 01 דעו מ"ס 5 לעמ בחורב      
עצובי םוטיאה .רשואמ LU טרפ יפל םייתעש      
םיביסה רשאכ חוורמל םיעלס רמצ תרדחה י"ע      
ירמוטסלא קיטסמ תחירמו ריקל םיליבקמ      
'בח י"ע קפוסמ ITS""  תמגוד SA-502  גוסמ      

                   70.00 ע"ש וא "תויגולונכט ןורשה ימ" רטמ   
שא דגנ תוטשפתה ירפת םוטיא 46.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא תודובע 50 כ"הס          
קובץ: נצרת עילית   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     010 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

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       
      
0.6 ק ר פ  ת ת  00.60 ק ר פ  ת ת       
      
חוור + הדובע + רמוח םיללוכ םיריחמה לכ      
םניהו )מ"עמ אלל( םישדח םילקשב םיבוקנו      
.תורגסמה ןלבקו תורגנה ןלבק יריחמ      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ       
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןיוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ , )"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
      
וא יללכה טרפמב םיללכנ םניאש םיפיעסב      
קר  שמתשהל  שי  ,וב רמאנל םידגונמ      
.תדחוימ השירד לש םירקמב      
      
תודימ תא תוניצמ הז קרפב תודימה לכ       
תותלדה יפנכ  לש תויפוס תודימ .ריקב חתפה      
.םיפוקשמה תבכרה רחאל ,ל"נל ומאתוי      
      
ץע יפוקשמ :םיללוכ תורגנה תודובע יריחמ       
)מ"ס 01  יבוע  ריקל(  2"/4" ךתחב      
      
םיימעפ ,ןתשפ ןמשב החירמ ללוכ-העיבצ      
תחא הבכשו דוסי עבצ תובכש יתש לטכפש      
הפוקש תיכוכז גוגיז ."קלרפוס" ןוילע עבצ      
םירמוחב גוגיז  וא  ,מ"מ  3  יבועב הקלח      
תת האר( .םינוש םייבועב םיפוקש םייטסלפ      
תוללוכ תותלדה  .)םירמוח-050.19  קרפ      
.ןוולוגמ טרדנטס לוזרפ      

0.6 קרפ תת 00.60 כ"הס          
      
ת ו מ מ ו ר ת מ  ת ו ת ל ד  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
תרצותמ תיכנא תפסאנ תלד רעש     06.01.0180
    "HCABZTUB" םגד הינמרג II04-TH  
    ETILECAPS , רושיאב לכה "ןרידא" ןאובי  
תנכה ,)יוביכה תושרב יוניב  נ"ער(ןימזמה      
יליפורפמ היונב תלדה ,ןרציה י"פע למשח      
סלגרביפמ םילנפ לש האולימ םע םוינמולא      
04 יבועב DELLAW NIWT ךתחב ןיירושמ      
גוגיזב עצובי ישילש לנפ ,%87 תופיקש מ"מ      
,מ"ס 054/004 חתפה תודימ , ףוקש ילירקא      
בכרומ טלפמוק ,םירזיבאהו םיקוזיחה לכ      
טרופמכ לכה ,תיביסנטניא תוליעפב דקפתמו      

                    8.00 .טרפמב 'חי   
תוממורתמ תותלד 10.60 כ"הס          

      
      
      
      

קובץ: נצרת עילית   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     011 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ע  ת ו ת ל ד  01.60 ק ר פ  ת ת       
      
יולימ מ"מ 54 ללוכ יבועב, הדובל ץע תלד     06.10.0540
תחא ףנכ,  012/001-09-08 תודימב %001      
ידצ 4-4ב היולג ינשוג קוב ץע תרגסמ החיתפל      
םידדצה 2-מ הקיאמרופ יופיח םע ףנכ,ףנכה      
יבועב, טרפמ יפל עובצו ןוולגמ הדלפ ףוקשמ,      

                  120.00 . מ"ס 41 בחורב מ"מ 5.1 'חי   
      
מ"מ 54 ללוכ יבועב, הדובל ץע תלד- שיגנ     06.10.0580
תחא ףנכ,  012/001 תודימב %001 יולימ      
ידצ 4-4ב היולג ינשוג קוב ץע תרגסמ החיתפל      
םידדצה 2-מ הקיאמרופ יופיח םע ףנכ,ףנכה      
יבועב, טרפמ יפל עובצו ןוולגמ הדלפ ףוקשמ,      

                    7.00 . מ"ס 41 בחורב מ"מ 5.1 'חי   
ץע תותלד 01.60 כ"הס          

      
ד י  י ז ח א מ ו  ח ב ט מ  ת ו נ ו ר א  02.60 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב 'ץיודנס יושע ןותחת חבטמ ןורא תדיחי     06.20.0020
יופיצו קוצי ןימלמ םינפ יופיצ ,מ"ס 09/06/052      
.ץיוודנס ןותחת לקוס ,F.P הקימרופ ץוח      
החיתפ תותלד 4 ,תוריגמ 4 :ללוכ ןוראה      
הנבמ"םיפדמ 3 ,תונפד 2 ,תוציחמ 4 ,הליגר      

                    1.00 'פמוק "ףתרמ תמוק תדקפמ  
      
'ץיוודנס יושע ןותחת חבטמ ןורא תדיחי     06.20.0040
ןימלמ םינפ יופיצ ,מ"ס 09/06/052 תודימב      
ןותחת לקוס ,F.P הקימרופ ץוח יופיצו קוצי      
תותלד 2 ,תוריגמ 4 :ללוכ ןוראה .ץיוודנס      

                    1.00 'פמוק םיפדמ 2,תונפד 2 ,תוציחמ 2  ,הליגר החיתפ  
      
תודימב ץיוודנס יושע ןוילע חבטמ ןורא תדיחי     06.20.0110
קוצי ןימלמ  םינפ יופיצ ,מ"ס 06/03/004      
6  :ללוכ ןוראה .F.P הקימרופ ץוח יופיצו      
5 ,תונפד2 ,תוציחמ 4 ,הליגר החיתפ תותלד      

                    2.00 'פמוק "א+ עקרק תמוק תדקפמ הנבמ" םיפדמ  
      
תודימב ץיוודנס יושע ןוילע חבטמ ןורא תדיחי     06.20.0130
קוצי ןימלמ םינפ יופיצ ,מ"ס 06/03/004      
3 :ללוכ ןוראה .F.P הקימרופ ץוח יופיצו      
3 ,תונפד 2 ,תוציחמ 2 ,הליגר החיתפ תותלד      

                    2.00 'פמוק "א + עקרק תמוק תדקפמ הנבמ" םיפדמ  
      
הטסורינ יושע ןותחת חבטמ ןורא תדיחי     06.20.0160
תותלדו תוריגמ,מ"ס 09/06/054 תודימב      
תותלד 6 ,תוריגמ 4 :ללוכ ןוראה "ץוח תרצות"      
םיפדמ 5 ,תונפד 2 ,תוציחמ 6 ,הליגר החיתפ      

                    1.00 'פמוק "עקרק תמוק הנחתה הנבמ"  
      
      

02.60 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: נצרת עילית   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     012 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תודימב הטסורינ יושע ןוילע חבטמ ןורא תדיחי     06.20.0180
ןוראה "ץוח תרצות" תותלד ,מ"ס 06/03/054      
2 ,תוציחמ 5 ,הליגר החיתפ תותלד 5 :ללוכ      

                    1.00 'פמוק "עקרק תמוק הנחתה הנבמ "םיפדמ 6 ,תונפד  
      
תודימב 'ץיוודנס יושע ןורא תדיחי     06.20.0181
ץוח יופיצו ץיוודנס ףוג , 002/021/05      
ירדח" םיפדמ תקולח ללוכ ,F.P הקימרופ      

                   14.00 "םימחול 'חי   
      
תודימב 'ץיוודנס יושע ןורא תדיחי     06.20.0182
ץוח יופיצו ץיוודנס ףוג , 002/001/05      
ירדח" םיפדמ תקולח ללוכ ,F.P הקימרופ      

                    7.00 "םימחול 'חי   
די יזחאמו חבטמ תונורא 02.60 כ"הס          

      
ת ו ת ל ד  ,ה ד ל פ  ת ו ת ל ד  03.60 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ י ס ח  ה ד ל פ  ת ו ת ל ד ו  ת ו י ע ו ר ז  ב ר  ה ד ל פ       
ש א       
      
םיבחרמלו םיטלקמל הדלפ תותלד .1 :תורעה      
יריחמ לכ .2.040.95 קרפ תת האר - םינגומ      
ףוקשמה ןוגיע םיללוכ ,ןלהלש חפה תותלד      
.הינב ריקב וא ןוטבב      

שא תוניסח הדלפ תותלדו תויעורז בר הדלפ תותלד ,הדלפ תותלד 03.60 כ"הס          
      
י פ ו ק ש מ ו  ה ד ל פ  ת ו ת ל ד  13.60 ק ר פ  ת ת       
ח פ       
      
תודימב תיריצ החיתפ ,תיפנכ וד חפ תלד     06.31.0018
ינשב עובצ חפ יופיצ םע מ"ס 012/081      
5.1 יבועב ןוולוגמ חפ ףוקשמ תוברל ,םידדצה      

                    2.00 תכתמ תוידיו רדניליצ לוענמ ,מ"מ 'חי   
      
/012 תודימב ןוולוגמ חפמ תיפנכ דח תלד     06.31.0025
הדלפ תוחול ינשמ תבכרומ ףנכה ,מ"ס 09-08      
,םיעלס רמצ וא ןטירואילופ יולימ םע םינוולוגמ      
ףוקשמ תוברל ,רונתב העיבצ וא  C.V.P יופיצ      
רדניליצ לוענמ ,מ"מ 5.1 יבועב ןוולוגמ חפ      

                    3.00 תכתמ תוידיו 'חי   
      
יבועב ןוולוגמ חפמ שא יוביכ  ןוראל תותלד     06.31.0510
רגוס ,ףוקשמ תוברל מ"מ 5.1 וא מ"מ 52.1      
תובכרומ ,רונתב עבצ רמגו עוקש יציפק      
חטשב תותלדל סחייתמ ריחמה .היונב השינב      

                   20.00 ר"מ 5.1 לעמ חטשב תלד לכו ר"מ 05 דע ללוכ ר"מ   
      
      

13.60 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: נצרת עילית   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     013 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
52.1 יבועב ןוולוגמ חפמ  למשח ןוראל תותלד     06.31.0515
יציפק רגוס ,ףוקשמ תוברל מ"מ 5.1 וא מ"מ      
השינב תובכרומ ,רונתב עבצ רמגו עוקש      
ללוכ חטשב תותלדל סחייתמ ריחמה .היונב      

                   20.00 ר"מ 05 לעמ ר"מ   
חפ יפוקשמו הדלפ תותלד 13.60 כ"הס          

      
ש א  ת ו נ י ס ח  ה ד ל פ  ת ו ת ל ד  33.60 ק ר פ  ת ת       
      
תיכוכזמ שא תוניסח תונולחו תותלד :הרעה      
הדלפ יליפורפב      
      
י"ת יפל 'קד03 דע שא תניסח תיפנכ דח תלד     06.33.0010
ףנכה ,מ"ס 012/001-09  תודימב ,2121      
יבועב םינוולוגמ הדלפ תוחול ינשמ תבכרומ      
ואC.V.P יופיצ ,םיעלס רמצ יולימ ,מ"מ 5.1      
,ןמש ריזחמ ,ףוקשמ תוברל ,רונתב העיבצ      

                    9.00 ינקת רדניליצ לוענמו תכתמ תוידי 'חי   
      
אלל הלהב ןונגנמ תנקתה רובע תלדל תפסות     06.33.0020

                    7.00 ע"ש וא "ןיברוק" םגד ינקת הליענ 'חי   
שא תוניסח הדלפ תותלד 33.60 כ"הס          

      
ה ד ל פ  ת ו נ ו ל ח  04.60 ק ר פ  ת ת       
      
םיטלקמל הדלפ תונולח :הרעה      
      
ןוולוגמ חפמ עובק )תופפר( רורוויא סירת     06.40.0100
תוברל ,06/002 תודימב מ"מ 5.1 יבועב      
לעמ חטשב סירתל סחייתמ ריחמה .תרגסמ      

                    5.00 . ע"ש" וא סרפלטמ תמגודכ,ר"מ 0.1 ר"מ   
      
ןוולוגמ חפמ עובק )תופפר( רורוויא סירת     06.40.0101
תוברל ,06/06 תודימב מ"מ 5.1 יבועב      

                    4.50 . ע"ש" וא סרפלטמ תמגודכ, .תרגסמ ר"מ   
הדלפ תונולח 04.60 כ"הס          

      
,ת ו ת ל ד ל  ת ו ח י ט ב  י ז י ב א  94.60 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו  ת ו נ ו ל ח       
      
וא ריקב ןקתומ  )תלד רוצעמ( יציפק ספת     06.49.0330

                  150.00 הפצרב 'חי   
תונושו תונולח ,תותלדל תוחיטב יזיבא 94.60 כ"הס          

      
      
      
      
      

קובץ: נצרת עילית   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     014 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה נ ג ה  י ס פ ו  ד י  י ז ח א מ  55.60 ק ר פ  ת ת       
ק י ט ס ל פ ו  ם ו י נ י מ ו ל א  ,ץ ע  ,ה ד ל פ מ       
      
403 מ"בלפ רוניצמ תוגרדמ רדחב די זחאמ     06.55.0020
םיקוזיח תוברל 1 2/1" רטוקב ,)הטסורינ(      

                  150.00 רוביחה יוסיכל תוטזורו הקעמ/ריקל רטמ   
      
ןקתומ תוגרדמ רדחל וא שבכל די זחאמ -שיגנ     06.55.0052
403 מ"בלפ רוניצמ יונב הקעמ ידיצל וא ריקל      
םע מ"ס 4-3 ינוציח רוניצ רטוק ,)הטסורינ(      
59-09 הבוגב בכרומ ,זחאמה תווצקב ףופיכ      
הצק ינפמ וא רמגומה חטשמה ינפמ מ"ס      
ביבסמ הזיחאל ישפוח חוורמ ,תוגרדמב חלשה      
לש ינוציחה םינפהמ םומינימ מ"ס 4 זחאמל      
תוטזורו הקעמ/ריקל םיקוזיח תוברל ,רוניצה      
םיקלח 8191 י"ת תושירד יפל ,רוביחה יוסיכל      
המוק לכב זחאמה הצקב ישושימ ןומיס( .1.3      

                  150.00 )דרפנב דדמנ רטמ   
      

                   45.00 םוירוטידואל ל"נכ - שיגנ רטמ  06.55.0053
קיטסלפו םוינימולא ,ץע ,הדלפמ הנגה יספו די יזחאמ 55.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס          
קובץ: נצרת עילית   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     015 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
0.7 ק ר פ  ת ת  00.70 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמ"ב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
ללוכ ,)"לוחכה ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ      
.ףיעסב תרחא ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא      
      
וא יללכה טרפמב םיללכנ םניאש םיפיעסב      
קר  שמתשהל  שי  ,וב רמאנל םידגונמ      
.תדחוימ השירד לש םירקמב      
      
םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ       
וא/ו  הריפחה תדובע תא םיללוכ ,עקרקב      
קצומ עלסל טרפ ,עקרקה יגוס לכב הביצחה      
,ףוצר קצומ עלסב הביצח יריחמ רובע .ףוצר      
0910.110.75 ףיעס האר      
      
,תופצרב ,תוריקב םיצירחב תנקתומה תרנצ       
תרנצ הניה ,הפצרב יולימב וא תוציחמב      
,תורקתו תוריק לע תנקתומה תרנצ.היומס      
יקלח לש םיריחמה לכ .5.היולג תרנצ הניה      
תא םיללוכ ,םירזיבאו תרנצ ,םייולגה תכתמה      
.שרדנכ העיבצה      
      
םידיינ םיימיכ םיתוריש       
      
חוור + הדובע + רמוח םיללוכ םיריחמה לכ      
םניהו )מ"עמ אלל( םישדח םילקשב םיבוקנו      
.האורבת ינקתמ  ןלבק יריחמ      

0.7 קרפ תת 00.70 כ"הס          
      
ם י נ ו ו ל ו ג מ  ה ד ל פ  ת ו ר ו נ י צ  11.70 ק ר פ  ת ת       
      
םימל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0400
,םייומס וא  םייולג  םינקתומ םימחו םירק      

                    5.00 2/1" רטוק .םיחפס תוברל תוגרבהב םירבוחמ רטמ   
      
םימל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0410
,םייומס וא  םייולג  םינקתומ םימחו םירק      

                    3.00 4/3" רטוק .םיחפס תוברל תוגרבהב םירבוחמ רטמ   
      
םימל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0420
,םייומס וא  םייולג  םינקתומ םימחו םירק      

                    5.00 1" רטוק .םיחפס תוברל תוגרבהב םירבוחמ רטמ   
      
םימל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0440
,םייומס וא םייולג  םינקתומ םימחו םירק      
2/1" רטוק .םיחפס תוברל תוגרבהב םירבוחמ      

                   50.00 הפיטע אלל 1 רטמ   
      

11.70 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: נצרת עילית   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     016 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םימל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0450
,םייומס וא םייולג  םינקתומ םימחו םירק      
2" רטוק .םיחפס תוברל תוגרבהב םירבוחמ      

                   50.00 הפיטע אלל רטמ   
םינוולוגמ הדלפ תורוניצ 11.70 כ"הס          

      
ם י ר ו ח ש  ה ד ל פ  ת ו ר ו נ י צ  31.70 ק ר פ  ת ת       
)ם י ר ל ק נ י ר פ ס ( ם י ז ת מ  ת ו כ ר ע מ ל       
      
רפת םע 01 לוידקס םירוחש הדלפ תורוניצ     07.13.0320
תכמנומ הרקתב םייומס וא )םיעובצו( םייולג      
PU גוסמ םיריהמ םירבחמ י"ע םירבוחמ      

                  670.00 2" רטוק ,םילתמו םיחפס תוברל ,KCIUQ רטמ   
      
רפת םע 01 לוידקס םירוחש הדלפ תורוניצ     07.13.0340
תכמנומ הרקתב םייומס וא )םיעובצו( םייולג      
PU גוסמ םיריהמ םירבחמ י"ע םירבוחמ      

                  230.00 4" רטוק ,םילתמו םיחפס ללוכ אל ,KCIUQ רטמ   
)םירלקנירפס( םיזתמ תוכרעמל םירוחש הדלפ תורוניצ 31.70 כ"הס          

      
ם י מ ו ת ס ש ו  ם י ז ר ב  12.70 ק ר פ  ת ת       
      
םייושע הרשי תיוז וא םיינוסכלא םיזרב     07.21.0010
2/1" רטוק  ,הגרבה ירוביח ,תשוחנ תגוסגס      

                    1.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל 'חי   
      
םייושע הרשי תיוז וא םיינוסכלא םיזרב     07.21.0020
4/3" רטוק  ,הגרבה ירוביח ,תשוחנ תגוסגס      

                   10.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל 'חי   
      
םייושע הרשי תיוז וא םיינוסכלא םיזרב     07.21.0030
1"  רטוק  ,הגרבה ירוביח ,תשוחנ תגוסגס      

                   10.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל 'חי   
      
םייושע הרשי תיוז וא םיינוסכלא םיזרב     07.21.0040
1 2/1"  רטוק  ,הגרבה ירוביח ,תשוחנ תגוסגס      

                    3.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל 'חי   
      
םייושע הרשי תיוז וא םיינוסכלא םיזרב     07.21.0050
2"  רטוק  ,הגרבה ירוביח ,תשוחנ תגוסגס      

                    8.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל 'חי   
      
םייושע הרשי תיוז וא םיינוסכלא םיזרב     07.21.0060
3"  רטוק  ,הגרבה ירוביח ,תשוחנ תגוסגס      

                   15.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל 'חי   
      

                    2.00 2/1"  רטוק תשוחנ תגוסגסמ ןג יזרב 'חי  07.21.0100
      

12.70 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: נצרת עילית   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     017 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                   10.00 4/3"  רטוק תשוחנ תגוסגסמ ןג יזרב 'חי  07.21.0110
      

                    1.00 1"  רטוק תשוחנ תגוסגסמ ןג יזרב 'חי  07.21.0120
      
ינוסכלא יציפק 2/1"  רטוק רזוח לא ימותסש     07.21.0200

                    3.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל הגרבהב זילפמ 'חי   
      
ינוסכלא יציפק 4/3"  רטוק רזוח לא ימותסש     07.21.0210

                   10.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל הגרבהב זילפמ 'חי   
      
ינוסכלא יציפק 1"   רטוק רזוח לא ימותסש     07.21.0220

                    5.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל הגרבהב זילפמ 'חי   
      
ינוסכלא יציפק 1 2/1"  רטוק רזוח לא ימותסש     07.21.0230

                    5.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל הגרבהב זילפמ 'חי   
      
ינוסכלא יציפק 2"   רטוק רזוח לא ימותסש     07.21.0240

                    1.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל הגרבהב זילפמ 'חי   
      
2" רטוק )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ םותסש     07.21.0710

                    4.00 ןוגיע יגרבו םימטא םע 'חי   
      
3" רטוק )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ םותסש     07.21.0720

                    5.00 םיידגנ םינגוא םע 'חי   
םימותסשו םיזרב 12.70 כ"הס          

      
ם י מ  י ד מ ו  ץ ח ל  י ד מ  22.70 ק ר פ  ת ת       
      
52 דע םיחווטה לכל 2 2/1" רטוק ץחל ידמ     07.22.0008

                    1.00 רוביח ירזיבא םע ,'מטא 'חי   
      
52 דע םיחווטה לכל 2 2/1" רטוק ץחל ידמ     07.22.0010
ךרד שולש טחמ זרבו רוביח ירזיבא םע ,'מטא      

                    1.00 ישארה רוניצהמ האיצי תפומ ללוכ אל ,זילפמ 'חי   
      
2/1" רטוק "ןמקוארב" )ץחל יתסו( ץחל יניטקמ     07.22.0100
ץחל דמו טחמ זרב תוברל םימחו םירק םימל      

                    5.00 םיאתמ 'חי   
      
4/3" רטוק "ןמקוארב" )ץחל יתסו( ץחל יניטקמ     07.22.0110
ץחל דמו טחמ זרב תוברל םימחו םירק םימל      

                    5.00 םיאתמ 'חי   
      
2" רטוק "ןמקוארב" )ץחל יתסו( ץחל יניטקמ     07.22.0140
ץחל דמו טחמ זרב תוברל םימחו םירק םימל      

                    5.00 םיאתמ 'חי   
      
      

22.70 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: נצרת עילית   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     018 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
עטק םע 4/3" רטוק ימרז בר יתריד םימ דמ     07.22.0200

                    2.00 הריגס יזרב אלל דרוקרו רוניצ 'חי   
      
עטק םע 1"  רטוק ימרז בר יתריד םימ דמ     07.22.0210

                    1.00 הריגס יזרב אלל דרוקרו רוניצ 'חי   
םימ ידמו ץחל ידמ 22.70 כ"הס          

      
ם י נ ו ו ל ו ג מ  ם י ר ז י ב א  32.70 ק ר פ  ת ת       
      

                   15.00 2/1" רטוק תונוולוגמ תולעמ 09 תויוז 'חי  07.23.0010
      

                   50.00 4/3" רטוק תונוולוגמ תולעמ 09 תויוז 'חי  07.23.0020
      

                    5.00 1" רטוק תונוולוגמ תולעמ 09 תויוז 'חי  07.23.0030
      

                   15.00 1 2/1" רטוק תונוולוגמ תולעמ 09 תויוז 'חי  07.23.0050
      

                   15.00 2"  רטוק תונוולוגמ תולעמ 09 תויוז 'חי  07.23.0060
      

                   30.00 3"  רטוק תונוולוגמ תולעמ 09 תויוז 'חי  07.23.0070
      

                    1.00 2/1" רטוק תונוולוגמ תולעמ 54 תויוז 'חי  07.23.0100
      

                   15.00 4/3" רטוק תונוולוגמ תולעמ 54 תויוז 'חי  07.23.0110
      

                   10.00 1" רטוק תונוולוגמ תולעמ 54 תויוז 'חי  07.23.0120
      

                   25.00 1 4/1" רטוק תונוולוגמ תולעמ 54 תויוז 'חי  07.23.0130
      

                   13.00 1 2/1"  רטוק תונוולוגמ תולעמ 54 תויוז 'חי  07.23.0140
      

                   22.00 2"  רטוק תונוולוגמ תולעמ 54 תויוז 'חי  07.23.0150
      

                   10.00 3"  רטוק תונוולוגמ תולעמ 54 תויוז 'חי  07.23.0160
      

                   13.00 2/1" רטוק ןוולוגמ ךרד שלש 'חי  07.23.0200
      

                   10.00 4/3" רטוק ןוולוגמ ךרד שלש 'חי  07.23.0210
      

                   13.00 2/1" רטוק ןוולוגמ עט 'חי  07.23.0300
      

                   10.00 4/3" רטוק ןוולוגמ עט 'חי  07.23.0310
      

                   13.00 1" רטוק ןוולוגמ עט 'חי  07.23.0320
      

                   22.00 1 4/1" רטוק ןוולוגמ עט 'חי  07.23.0330
      

                   15.00 2/1" רטוק םינוולוגמ םיבלצ 'חי  07.23.0400
32.70 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: נצרת עילית   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     019 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                   17.00 4/3" רטוק םינוולוגמ םיבלצ 'חי  07.23.0410
      

                   16.00 1" רטוק םינוולוגמ םיבלצ 'חי  07.23.0420
      

                   20.00 2" רטוק םינוולוגמ םיבלצ 'חי  07.23.0450
      

                   25.00 3"  רטוק םינוולוגמ םיבלצ 'חי  07.23.0460
םינוולוגמ םירזיבא 32.70 כ"הס          

      
ת ו ר ו נ י צ  13.70 ק ר פ  ת ת       
      
וא םייולג םינקתומ ןליפורפילופ תורוניצ     07.31.0300
04 רטוק ,ע"ש וא "תוילוח" תמגוד ,םייומס      

                   50.00 םיחפס תוברל ,מ"מ רטמ   
      
וא םייולג םינקתומ ןליפורפילופ תורוניצ     07.31.0310
05 רטוק ,ע"ש וא "תוילוח" תמגוד ,םייומס      

                  100.00 םיחפס אלל ,מ"מ רטמ   
      
וא םייולג םינקתומ ןליפורפילופ תורוניצ     07.31.0320
57 רטוק ,ע"ש וא "תוילוח" תמגוד ,םייומס      

                   15.00 םיחפס אלל ,מ"מ רטמ   
      
תמגוד ,םייומס םינקתומ ןליפורפילופ תורוניצ     07.31.0330

                   50.00 םיחפס אלל ,מ"מ 011 רטוק ,ע"ש וא "תוילוח" רטמ   
      
תמגוד ,םייומס םינקתומ ןליפורפילופ תורוניצ     07.31.0340

                   20.00 םיחפס אלל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא "תוילוח" רטמ   
      
תוברל םייולג םינקתומ ןליפורפילופ תורוניצ     07.31.0350
,ע"ש וא "תוילוח" תמגוד ,םיקוזיחו תוכימת      

                   20.00 םיחפס אלל ,מ"מ 011 רטוק רטמ   
      
תוברל םייולג םינקתומ ןליפורפילופ תורוניצ     07.31.0360
,ע"ש וא "תוילוח" תמגוד ,םיקוזיחו תוכימת      

                   15.00 םיחפס אלל ,מ"מ 061 רטוק רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0500
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
קמועב עקרקב םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      
,םירבחמ תוברל ,מ"מ 011 רטוק ,'מ 0.1 דע      

                   40.00 םיחפס אלל רטמ   
      

                   50.00 .מ5.1 דע קמועב ךא,ל"נכ רטמ  07.31.0501
      
      
      
      

13.70 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: נצרת עילית   .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     020 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0510
    )E.P.D.H(  וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
םינקתומ ,מ"מ 061 רטוקב ע"ש וא "תיליבומ"      

                  200.00 םיחפס תוברל ,'מ 0.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      

                   50.00 .מ5.1 דע קמועב לא,ל"נכ רטמ  07.31.0511
תורוניצ 13.70 כ"הס          

      
ת ו ר ו נ י צ ל  ן ו ט ב  ת פ י ט ע  23.70 ק ר פ  ת ת       
      
ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןיוזמ ןוטב תפיטע     07.32.0010
לקשמב( ןויזה לזרב תוברל ,גוס לכמ תורוניצל      

                    1.00 )2"( מ"מ 05 רטוק תורוניצל )ק"מ/ג"ק 06 רטמ   
      
ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןיוזמ ןוטב תפיטע     07.32.0020
לקשמב( ןויזה לזרב תוברל ,גוס לכמ תורוניצל      

                    1.00 )3"( מ"מ 57 רטוק תורוניצל )ק"מ/ג"ק 06 רטמ   
      
ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןיוזמ ןוטב תפיטע     07.32.0030
לקשמב( ןויזה לזרב תוברל ,גוס לכמ תורוניצל      

                  120.00 )4"( מ"מ 001 רטוק תורוניצל )ק"מ/ג"ק 06 רטמ   
      
ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןיוזמ ןוטב תפיטע     07.32.0040
לקשמב( ןויזה לזרב תוברל ,גוס לכמ תורוניצל      

                   10.00 )6"( מ"מ 061 רטוק תורוניצל )ק"מ/ג"ק 06 רטמ   
      
,CVP תורוניצל ,02-ב ןוטבמ ןוגיע שוג     07.32.0200
לזרב תוברל ,םינוש םירטקב תויוזבו תותשקב      

                    5.00 )ק"מ/ג"ק 06 לקשמב( ןויזה ק"מ   
תורוניצל ןוטב תפיטע 23.70 כ"הס          

      
ם י ח פ ס  33.70 ק ר פ  ת ת       
      
תופיפצב .א.פ תרנצל םיגוסה לכמ םיחפס     07.33.0010
וא "תוילוח" תמגוד )E.P.D.H( ההובג      

                    1.00 מ"מ 05 רטוק ע"ש וא "תיליבומ" וא "טירבג" 'חי   
      
תופיפצב .א.פ תרנצל םיגוסה לכמ םיחפס     07.33.0020
וא "תוילוח" תמגוד )E.P.D.H( ההובג      

                    1.00 מ"מ 36 רטוק ע"ש וא "תיליבומ" וא "טירבג" 'חי   
      
תופיפצב .א.פ תרנצל םיגוסה לכמ םיחפס     07.33.0030
וא "תוילוח" תמגוד )E.P.D.H( ההובג      

                    1.00 מ"מ 57 רטוק ע"ש וא "תיליבומ" וא "טירבג" 'חי   
      
תופיפצב .א.פ תרנצל םיגוסה לכמ םיחפס     07.33.0040
וא "תוילוח" תמגוד )E.P.D.H( ההובג      

                    1.00 מ"מ 011 רטוק ע"ש וא "תיליבומ" וא "טירבג" 'חי   
33.70 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: נצרת עילית   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     021 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תופיפצב .א.פ תרנצל םיגוסה לכמ םיחפס     07.33.0050
וא "תוילוח" תמגוד )E.P.D.H( ההובג      

                    1.00 מ"מ 061 רטוק ע"ש וא "תיליבומ" וא "טירבג" 'חי   
      
תופיפצב .א.פ תרנצל םיגוסה לכמ םיחפס     07.33.0060
וא "תוילוח" תמגוד )E.P.D.H( ההובג      

                    1.00 מ"מ 002 רטוק ע"ש וא "תיליבומ" וא "טירבג" 'חי   
      
,ןליפורפילופ תרנצל םיגוסה לכמ םיחפס     07.33.0100

                    1.00 מ"מ 05 רטוק ,ע"ש וא "תוילוח" תמגוד 'חי   
      
,ןליפורפילופ תרנצל םיגוסה לכמ םיחפס     07.33.0110

                    1.00 מ"מ 57 רטוק  ,ע"ש וא "תוילוח" תמגוד 'חי   
      
,ןליפורפילופ תרנצל םיגוסה לכמ םיחפס     07.33.0120

                    1.00 מ"מ 011 רטוק  ,ע"ש וא "תוילוח" תמגוד 'חי   
      
,ןליפורפילופ תרנצל םיגוסה לכמ םיחפס     07.33.0130

                    1.00 מ"מ 061 רטוק  ,ע"ש וא "תוילוח" תמגוד 'חי   
      

                    1.00 2" רטוק C.V.P רורווא יעבוכ 'חי  07.33.0200
      

                   10.00 4" רטוק C.V.P רורווא יעבוכ 'חי  07.33.0210
      

                    2.00 6" רטוק C.V.P רורווא יעבוכ 'חי  07.33.0220
      
,םייכרב ,תויוז ,תויופעתסה :ןוגכ םינוש םיחפס     07.33.0400
תמגוד ,C.V.P -מ םיריבעמו  תודמצמ      

                    1.00 4" רטוק ,ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
      
,םייכרב ,תויוז ,תויופעתסה :ןוגכ םינוש םיחפס     07.33.0410
תמגוד ,C.V.P -מ םיריבעמו  תודמצמ      

                    1.00 6" רטוק ,ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
םיחפס 33.70 כ"הס          

      
ת ו ל ע ת ו  ה פ צ ר  י מ ו ס ח מ  43.70 ק ר פ  ת ת       
ז ו ק י נ       
      
תשר םע לזרב תקצימ 8"/4" הפצר ימוסחמ     07.34.0010
,)הטסורינ( מ"בלפמ לסה[ 036 י"ת יפל זילפ      

                   10.00 ]דרפנב דדמנ 'חי   
      
הסכמ םע לזרב תקצימ 8"/4" הפצר ימוסחמ     07.34.0020

                    1.00 036 י"ת יפל לזרב תקצימ 'חי   
      
םע מ"מ 1 יבועב )הטסורינ( מ"בלפמ תשר ילס     07.34.0100
8"/4"  הפצר םוסחמב םינקתומ המרה תידי      

                   10.00 )דרפנב דדמנ םוסחמה( 'חי   
43.70 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: נצרת עילית   .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     022 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תעבט םע 4"/2" ןליפורפילופמ הפצר ימוסחמ     07.34.0200

                   20.00 זילפמ תשרו 'חי   
      
תמגוד תחלקמל ןליפורפילופמ הפצר ימוסחמ     07.34.0210

                   12.00 ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
      
הסכמ םע ןליפורפילופמ 4"/2" יפות ימוסחמ     07.34.0300

                   10.00 זילפ 'חי   
      
תמגוד 4"/2" ןליפורפילופמ תרוקיב תואספוק     07.34.0400

                   20.00 ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
      
תמגוד ןליפורפילופמ 4" הליפנ - הפצר ףסאמ     07.34.0420

                    5.00 ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
      
מ"מ 2.1-1 יבועב 403 מ"בלפמ זוקינ תלעת     07.34.0800
06 ךרואבו מ"ס 51 הבוגב ,מ"ס 03 בחורב      
רטוקב םירוח םע ןוניס לסו הכבס תוברל ,מ"ס      

                    6.00 'פמוק ןוטבב םינגועמ הגרבה תוטומ ,מ"מ 21  
      
מ"מ 2.1-1 יבועב 403 מ"בלפמ זוקינ תלעת     07.34.0830
081 ךרואבו מ"ס 51 הבוגב ,מ"ס 03 בחורב      
רטוקב םירוח םע ןוניס לסו הכבס תוברל ,מ"ס      

                    1.00 'פמוק ןוטבב םינגועמ הגרבה תוטומ ,מ"מ 21  
זוקינ תולעתו הפצר ימוסחמ 43.70 כ"הס          

      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  04.70 ק ר פ  ת ת       
ן ה י ר ז י ב א ו       
      
האר - מ"בלפמו םורכ הפוצמ תכתממ םירזיבא      
הקפסא םיללוכ םיריחמה .2.010.03 קרפ תת      
תוברל תועובקה לש תומלשב הנקתהו      
ירוביחל תורוניצ :ןוגכ םישורדה םירזיבאה      
,ןיחולד רוביחל םייכרבו תויוז ,םיחפס ,םימ      
.הכימת תולוזנוקו םירויכל ןופיס      

ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 04.70 כ"הס          
      
ה ח ד ה  י ל כ י מ  ,ת ו ל ס א  14.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ת ש מ ו       
      
733"  םגד  'א  גוס ןבל סרחמ תויולת תולסא     07.41.0100
תוברל ,יומס החדה לכימ םע ע"ש וא "הרטפ      
לכו ,דבכ םגד  קיטסלפ  הסכמו  בשומ      

                   32.00 םיקוזיחה 'חי   
      
םגד ,'א גוס ןבל סרחמ תונטק תויולת תונתשמ     07.41.0510

                    1.00 םימ רזפמו הלתמ תוברל ,ע"ש וא "זפוט 563" 'חי   
תונתשמו החדה ילכימ ,תולסא 14.70 כ"הס          

      
קובץ: נצרת עילית   .../023 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     023 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ע ק ו  ם י ר ו י כ  24.70 ק ר פ  ת ת       
      
גוס ןבל סרחמ ןוילע ינחלוש לוגע הצחר רויכ     07.42.0140

                   33.00 ע"ש וא "תפקר" םגד "הסרח" תמגוד 'א 'חי   
      
תודימב 'א גוס ןבל סרחמ חבטמ תורעק     07.42.0300

                    9.00 ע"ש וא "רוד לג" םגד ,מ"ס 04/06 'חי   
תורעקו םירויכ 24.70 כ"הס          

      
ת ו ח ל ק מ  44.70 ק ר פ  ת ת       
      
זרב + 2/1" ריק יזרב ינש תוללוכה תוחלקמ     07.44.0010
םע 2/1" ילד  זרב ,תוידי םע שלושמ יזכרמ      

                   11.00 'פמוק בבותסמ תחלקמ שארו היוטנ עורז ,תידי  
      
ךרד 4 תחלקמל )ץופרטניא( ריק תכרעמ     07.44.0032
385202 ט"קמ "אפלא" הרדיס "תמח" תמגוד      
תמדקומ הנקתה תכרעמ תוברל ע"ש וא      
ט"קמ ריק תכרעמל ינוציח יוסיכ ,חיטל תחתמ      

                   11.00 'פמוק תחלקמ שארו ריקהמ עורז,885202  
      
ךרד 4 תחלקמל )ץופרטניא( ריק תכרעמ -שיגנ     07.44.0034
10195 ט"קמ "רבנע" הרדיס "לגדמ" תמגוד      
תמדקומ הנקתה תכרעמ תוברל ע"ש וא      
ט"קמ ריק תכרעמל ינוציח יוסיכ ,חיטל תחתמ      

                    1.00 'פמוק תחלקמ שארו ריקהמ עורז ,61119  
תוחלקמ 44.70 כ"הס          

      
ת ו ל ל ו ס ו  ם י ז ר ב  54.70 ק ר פ  ת ת       
      
םימחו םירק םימל הללוס = הללוס :הרעה      
      
רטוק "תמח" תמגוד ,ריקהמ הסיבכ וא ןג זרב     07.45.0030
הרצק היפ ,ע"ש וא 902003 ט"קמ 4/3"      

                    5.00 םלשומ ןקתומ ,תינומעפ תידיו העובק 'חי   
      
2/1" רטוק "תמח" תמגוד יזכרמ ריק זרב     07.45.0040
תידי םע םורכ הפוצמ ע"ש וא 272003 ט"קמ      

                    5.00 םלשומ ןקתומ ,תינומעפ 'חי   
      
"םתור" תרדיסמ ריקהמ הנקתהל רויכל הללוס     07.45.0112
"תמח" תמגוד תבבותסמ הכורא היפ םע      
ןקתומ םורכ רומיג ,ע"ש וא 025009 ט"קמ      

                    2.00 רזעה ירמוח לכו לינ יזרב תוברל םלשומ 'חי   
      
היפ םע ,הדימעב חבטמ תרעקל הללוס     07.45.0162
54  םתור" תרדיס "תמח" תמגוד תבבותסמ      
הפוצמ ,ע"ש וא  225009 ט"קמ ,"הכורא היפ      
לכו לינ יזרב תוברל ,םלשומ ןקתומ ,םורכ      

                    9.00 רזעה ירמוח 'חי   
      

54.70 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: נצרת עילית   .../024 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     024 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הכורא היפ םע ,הדימעב רויכל הללוס -שיגנ     07.45.0399
ט"קמ תרדסמ קפרמ תידיו תבבותסמ      
,םורכ רומיג ,ע"ש וא "תמח" תמגוד 414103      

                    7.00 רזעה ירמוח לכו לינ יזרב תוברל םלשומ ןקתומ 'חי   
תוללוסו םיזרב 54.70 כ"הס          

      
ן ב א "ו  ש י ש  י ח ט ש מ  64.70 ק ר פ  ת ת       
"ר ס י ק       
      
תוברל מ"ס 2 יבועב "רסיק ןבא"  שיש חטשמ     07.46.0070
תריחב יפל ןווג הבכרהו הלבוה ,הדידמ      

                   30.00 לכירדאה ר"מ   
"רסיק ןבא"ו שיש יחטשמ 64.70 כ"הס          

      
ת ו ר ו נ י צ  16.70 ק ר פ  ת ת       
      
תמגוד NS-8 בויבל חישק C.V.P תורוניצ     07.61.0010
תוברל  ,עקרקב  םיחנומ ,ע"ש וא "תוילוח"      
57.0 דע קמועב מ"מ 011 רטוק ,לוח תפיטע      

                    3.00 'מ רטמ   
      
תמגוד NS-8 בויבל חישק C.V.P תורוניצ     07.61.0020
תוברל  ,עקרקב  םיחנומ ,ע"ש וא "תוילוח"      
57.0 לעמ  קמועב מ"מ 011 רטוק ,לוח תפיטע      

                    3.00 'מ 52.1 דע  'מ רטמ   
      
תמגוד NS-8 בויבל חישק C.V.P תורוניצ     07.61.0030
תוברל  ,עקרקב  םיחנומ ,ע"ש וא "תוילוח"      
52.1 לעמ  קמועב מ"מ 011 רטוק ,לוח תפיטע      

                    3.00 'מ 57.1 דע 'מ רטמ   
      
תמגוד NS-8 בויבל חישק C.V.P תורוניצ     07.61.0040
תוברל  ,עקרקב  םיחנומ ,ע"ש וא "תוילוח"      
57.0 דע  קמועב מ"מ 061  רטוק ,לוח תפיטע      

                  170.00 'מ רטמ   
תורוניצ 16.70 כ"הס          

      
ן מ ו ש  י ד י ר פ מ  56.70 ק ר פ  ת ת       
      
רטיל 006,1 חפנב ןליתאילופמ ןמוש ידירפמ     07.65.0127
לכ תוברל ,יעקרק תת ,4"  האיצי/הסינכ      

                    1.00 'פמוק םיסכמו םירזיבאה  
ןמוש ידירפמ 56.70 כ"הס          

      
      
      
      
      

קובץ: נצרת עילית   .../025 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     025 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ  י ל כ י מ  08.70 ק ר פ  ת ת       
      
לש הלוכתל ןליתאילופמ םילוגע םימ ילכימ     07.80.0040
תכתמ דמעמ תוברל ,4/3" האיצי רטיל 005      

                    4.00 םיזרבו 'חי   
      
לש הלוכתל ןליתאילופמ םילוגע םימ ילכימ     07.80.0060
תכתמ דמעמ תוברל ,2" האיצי רטיל 0051      

                    1.00 םיזרבו 'חי   
םימ ילכימ 08.70 כ"הס          

      
ש א  י ו ב י כ ל  ד ו י צ  58.70 ק ר פ  ת ת       
      
ןורא ךותב תנקתומ ,תינקת שא יוביכ תדמע     07.85.0010
,ריק לע  ןקתומה ,)דרפנב דדמנה( סלגרביפ      
2 ,ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב תוברל      
ידמצמ םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז      
,ירודכ זרב םע 2" סוסיר/ןוליס קנזמ ,ץרוטש      

                    9.00 'פמוק תומלשב  ןקתומ  
      

                   20.00 ג"ק 6 השבי הקבא יפטמ 'חי  07.85.0050
      
,הגרבהב רבוחמ ,3" םיינוציח הפירש יזרב     07.85.0100
ץרוטש דמצמ  ,ןוגיעל ןוטב שוג ,ףקז תוברל      

                    5.00 'פמוק 4/3"  ןג זרבו  
שא יוביכל דויצ 58.70 כ"הס          

      
ם י מ ח  ם י מ  י ד ו ד  09.70 ק ר פ  ת ת       
      
לייאמא יופיצ םע רטיל 54 םימח םימ ידוד     07.90.0005
לכ תוברל קוצי ןתירואילופ דודיבו ימינפ      
םותסשו 4/3" רזוח לא םותסש ,םירזיבאה      
תמייק למשחו םימ תדוקנל רוביח ,ןוחטב      

                   13.00 םינש 3 לש תוירחא תפוקתו 'חי   
      
לייאמא יופיצ םע רטיל 002 םימח םימ ידוד     07.90.0050
לכ תוברל קוצי ןתירואילופ דודיבו ימינפ      
לש תוירחא תפוקתו ןוחטב םותסש ,םירזיבאה      

                    6.00 םינש 3 'חי   
םימח םימ ידוד 09.70 כ"הס          

      
ם י ר י ה מ  ם י מ  י מ מ ח מ  99.70 ק ר פ  ת ת       
      
לש קפסהב ע"ש וא "רומטא" ריהמ םימ םמחמ     07.99.0010
לכ תוברל תומלשב ןקתומ - ט"וק 5 וא 3      

                    5.00 'פמוק )תמייק םימ תדוקנל רוביחה( למשחה תודובע  
םיריהמ םימ יממחמ 99.70 כ"הס          

      
      
      

האורבת ינקתמ 70 כ"הס          
קובץ: נצרת עילית   .../026 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     026 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןקת יפל היהי   םית"מאמה לש קותינה רשוכ      
    898 CEI וא EDV 749 יפל אל( םיאתמCEI(  
קותינה רשוכ םייטמוטוא יצח םיקספמל      
    UCI=SCI. יעגמ קולב וללכי םינעגמה לכ  
.שרדנכרזע      
      

                  290.00 A52X1 , AK01 דע יזאפ דח ת"מאמ 'חי  08.01.0010
      

                   10.00 A52X2, AK01 יבטוק וד ת"מאמ 'חי  08.01.0015
      
רובע ל"נה םית"מאמה דחא ריחמל תפסות     08.01.0017

                    2.00 ספאה ךותינל ףסונ בוטק 'חי   
      

                   12.00 A52X3, AK01 דע יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  08.01.0020
      

                   11.00 A23X3, AK01  דע יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  08.01.0025
      

                   40.00 A04X3,  AK01 דע יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  08.01.0030
      
ללוכ  A08X3, 3CA  סמועב קפסה קתנמ     08.01.0040

                    1.00 . דמצמ תידי 'חי   
      

                    2.00 A52X2, AM03, 'A'EPYT תחפ רסממ 'חי  08.01.0055
      

                   12.00 .A04X4, Am03, 'A'EPYT תחפ רסממ 'חי  08.01.0056
      
קולב ללוכ A52X3, 1CA דע יזאפ תלת ןעגמ     08.01.0060

                   20.00 רזע יעגמ 'חי   
      
קולב ללוכ  A23X3, 1CA יזאפ תלת ןעגמ     08.01.0064

                    3.00 . רזע ןעגמ 'חי   
      
ללוכ A04X3, 3CA ךא ל"נכ יזפ תלת ןעגמ     08.01.0068

                    5.00 .רזע יעגמ קולב 'חי   
      
יעגמ קולב ללוכ A08X3, 3CA  יזפ תלת ןעגמ     08.01.0070

                    1.00 . רזע 'חי   
      
קולב ללוכ ,A001X3, 3CA יזפ תלת ןעגמ     08.01.0075

                    1.00 .רזע יעגמ 'חי   
      
ללוכ RAVK51 קפסהב לבקל יזפ תלת ןעגמ     08.01.0080

                    1.00 םרובע רזע יעגמו םיילאניגרוא הקירפ ידגנ 'חי   
      

                   10.00 .יבטוק -וד V032 דעצ רסממ 'חי  08.01.0085
      

                    3.00 יבטוק תלת דוקיפ ןצחל 'חי  08.01.0090
10.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: נצרת עילית   .../027 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     027 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    2.00 .הליענ ןקתה םע יבטוק -וד דוקיפ ןצחל 'חי  08.01.0092
      

                    6.00 . םיבצמ A61X2, 2 סמועב קתנמ 'חי  08.01.0095
      
ןקתומ  A36X5, EEC 56PI יזפ תלת עקת     08.01.0100

                    1.00 . חולל דומצ וא ןפודב 'חי   
      
תלפה דגנ ללוכ DEL סופיטמ ןומיס תרונ     08.01.0110

                   50.00 .חתמ 'חי   
      
הברזר םע ,יעובש ,ימוי ינכימ דוקיפ ןועש     08.01.0120

                   10.00 תועש 27-ל 'חי   
      

                   13.00 2-0-1 םיבצמ A01X1, 3 )טקפ( דוקיפ קספמ 'חי  08.01.0130
      
םיבצמ A01X1,4 )טקפ( דוקיפ קספמ     08.01.0140

                   10.00 1-0-2-3 'חי   
      

                   40.00 םיעגמ V42, 4 וא V032 דוקיפ רסממ 'חי  08.01.0150
      

                   30.00 םיעגמ V42,8 וא V032 דוקיפ רסממ 'חי  08.01.0165
      
םידספה לד ,שבי סופיטמ יזאפ תלת לבק     08.01.0170
חתמל,V004  חתמב RAVK51 קספהב      
םיילניגוא הקירפ ידגנ ללוכ V044 ילימטנ      

                    2.00 . תוינומרה םע הדובעל דעוימ 'חי   
      
םידספה לד ,שבי סופיטמו יזאפ תלת לבק     08.01.0175
ילנימונ חתמ ,V004 חתמב RAVK02 קפסהב      

                    3.00 .םיילניגרוא הקירפ ידגנ ללוכ V064 'חי   
      

                    1.00 AVK01 ךא ל"נכ לבק 'חי  08.01.0176
      
סיסב ללוכ A36/001X3 דע יזפ תלת חיטבמ     08.01.0180
רשוכ ,ןיכס יכיתנ , סמועב קותינל ףתושמ      
תרצות ףורש ךיתנ רזע עגמ ללוכ הובג קותינ      

                    6.00 ABB 'חי   
      

                    5.00 A2X3 םיריעז םיכיתנ ךא ל"נכ חיטבמ 'חי  08.01.0190
      
שוקיב איש קפסה חתמ םרזל ילטגיד דדומ בר     08.01.0196
ללוכ MP 031CETAS םגד קפסה לפוכ ללוכ      
סיטרכ ללוכ  A513X3 דע ורובע םרז ינשמ      
הרקב תכרעמל םאותמ SUBDOM תרושקת      

                    2.00 .הנבמ 'חי   
      
      
      
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: נצרת עילית   .../028 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     028 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
A04X3, AK52 דע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.01.0200
,תננווכתמ תימרט הנגה ללוכ .עונמ תנגהל      
קולב ללוכ  עונמ תנגהל תדעוימ תיטנגמ הנגה      

                    2.00 .G.M לש X.S.N  םגד  רזע יעגמ 'חי   
      
A36X3,AK22 יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.01.0203

                    6.00 (ICS-ICU) 'חי   
      

                    3.00 A08X3  ךא  ל"נכ יטמוטוא- יצח םרז קספמ 'חי  08.01.0204
      
,A001X3 ךא ל"נכ יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.01.0205

                    1.00 36KA (ICU=ICS) . 'חי   
      
A521X3 ךא ל"נכ יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.01.0206

                    1.00 36KA (ICS=ICU). 'חי   
      

                    1.00 A061X3  ךא ל"נכ יטמוטוא-יצח םרז קספמ 'חי  08.01.0207
      
,A052X3 ךא ל"נכ יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.01.0208

                    2.00 . תינורטקלא הנגה 'חי   
      
,A513X3 ךא ל"נכ יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.01.0209

                    2.00 .E2.2 תינורטקלא הנגה )AK63, )UCI=SCI 'חי   
      
,A05X3 ךא ל"נכ יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.01.0210

                    1.00 36KA (ICS=ICU) . 'חי   
      
A036X3, AK63 דע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.01.0220
תיטנגמ הנגה ,תננווכתמ תימרט הנגה ללוכ      
רידיינש לש X.S.N םגד רזע יעגמ קולב ללוכ      

                    1.00 .קירטקלא 'חי   
      
A036X4, AK63 דע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.01.0236
,תננווכתמ תימרט הנגה ללוכ .עונמ תנגהל      
קולב ללוכ עונמ תנגהל תדעוימ תיטנגמ הנגה      
םילבכ תסינכל ילנגרוא הסכמ ללוכ רזע יעגמ      
רידיינש לש X.S.N םגד הדרפה תוציחמ םע      

                    1.00 .קירטקלא 'חי   
      

                    2.00 .A036 םיקספמ ינש ןיב ינכימ רוגיח 'חי  08.01.0237
      
םע םיענוממ םיקיספמל יטמוטוא הפלחה רקב     08.01.0245

                    1.00 .ע"ש וא 035 רדמא ילטגיד גצ םינצחל 'חי   
      
םרז A01X3   דע טמוטוא יצח םרז קיספמ     08.01.0255
ללוכ רלומ לש MZKP-01 תאמגוד AK63 רצק      

                    2.00 .תודגנתה תדיחי ןכו רזע יעגמ קולב 'חי   
      

                    1.00 .A61X3 ךא ל"נכ ז"מ 'חי  08.01.0256
10.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: נצרת עילית   .../029 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     029 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    1.00 דוקיפ חולב הנקתהל םזמז 'חי  08.01.0257
      
תלד לע ילטגיד גצ םע 'פמט רמטמ תדיחי     08.01.0258

                    1.00 םירסממ 2 ללוכ תרושקת רדח למשח חולל 'חי   
      
A6X3, AK52 דע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.01.0260

                   10.00 1MZKP תאמגוד 'חי   
      
תרצות קוצי V42/032, AV051 דוקיפ יאנש     08.01.0270

                    1.00 LEGRAND 'חי   
      

                    1.00 AV05 ךא ל"נכ דוקיפ יאנש 'חי  08.01.0280
      
םרובע הנגה יכיתנ ללוכ קרב יניגמ תיעיבר     08.01.0290

                    2.00 'פמוק AK001 תרצות NHED,C+B SSALC  
      
ךא ל"נכ הנגה יכיתנ ללוכ קרב יניגמ תיעיבר     08.01.0295

                    3.00 'פמוק .15KA  
      
שא יוביכ תנחת )1( ישאר למשח חול הנבמ     08.01.0310
יסקופאב עובצ מ"מ 2 ןפוד יבוע טריפוקד חפמ      
יתשל קלוחמ ,הפצרה לע הדמעהל רונתב      
םרזל 45PI  םוטא ,ינויח יתלבו ינויח תודש      
    A036 9141 ילארשיה ןקתה תושירדב דמוע  
    )93416( CEIםגד רדיינש תרצות +AMZIRP  
ללוכ,B2 רודימ תמר BBA לשUTRA וא      
תבכרה ללוכ םילנפ תיזחב תואלמ תותלד      
,םיקדהמ טוליש ,הריבצ יספ ,טוויח ,דויצה      
לכו %03 רומש םוקמ תוימינפ תוטלפ      
חולה תמלשהל םישרדנה תודובעהו םירמוחה      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
ךא ל"נכ שא יוביכ תנחתב הנשמ חול הנבמ     08.01.0320

                    1.00 'פמוק B2  רודימ תמר A052 דע םרזל  
      

                    1.00 'פמוק . רוטארנג הקולח ךא ל"נכ למשח חול 08.01.0330
      
ןיירושמ רטסאילופמ ךא ל"נכ למשח חול הנבמ     08.01.0340
    56PI הקולח חולכ שמשמ , הליענו תלד םע  
03/08/06 תודימב ריואה גוזימ לש םיבעמל      

                    2.00 'פמוק . םימלשומ רוביחו , הנקתה ,הלבוה ללוכ מ"ס  
      
טוויחו הנקתה ,הבכרה ,ןרציה לעפממ הלבוה     08.01.0360
,הנזהה יוק לכ תוברל  ישאר חול לש םימלשומ      

                    1.00 'פמוק .'פמוק דוקיפהו םילגעמה  
      
חולו )2( הנשמ חול לש ל"נכ הנקתהו הלבוה     08.01.0370

                    2.00 . רוטרנג הקולח 'חי   
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: נצרת עילית   .../030 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     030 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הנקתהל טנוברקילופמ מ"ממ למשח חול הנבמ     08.01.0380
דרפנ אתו תויציפק תופלק םע ריקב העוקש      
יספו דויצה תנקתה ללוכ ריחמה םיקדהמל      
רוביחו רתאל הלבוה םידדובמ טוליש הריבצ      
תמלשהל םישרדנה הדובעה לכו הנזהה יוק לכ      

                    3.00 'פמוק .חטשב ןקתומ 'פמוק חולה  
      
םידרשמ הנבמ A ישאר למשח תוחול הנבמ     08.01.0400
חפמ יונב תיוק דח המכסו הדמעה תינכות יפל      
רונתב יסקופאב עובצ מ"מ 2 טריפוקד      
05 לש ילמנימ קמועב הפצרה לע הדמעהל      
יספ ,טוויח ,דויצה תבכרה ללוכ ,תוחפל מ"ס      
,תוימינפ תוטלפ ,םיקדהמ ,טוליש ,הריבצ      
חולה לש ןוילעה קלחב הריבצ ספ רובחל הנכה      
תמלשהל םישרדנה תודובעהו םירמוחה לכו      
דומעי חולה . תודובעה לכ ללוכ טלפמוקחולה      
י"ע בכרויו 93416 ילארשי ןקת תושירדב      
םינקתה ןוכמ י"ע ךמסומו רשואמ תוחול לעפמ      
:תאמגוד B2 רודימ תמר חולה לש ירוקמ ןרציו      
    YGRENE-X וא רלומ לש UTRA לש BBA  
תוחולה תדידמ . רדיינש לש LEETSLE וא      

                    9.00 חול תיזח ר"מ יפל ר"מ   
      

                    7.00 . )B,C(  ינשמ ךא ל"נכ חול הנבמ ר"מ  08.01.0405
      

                    3.00 תרושקת רדחל ךא ל"נכ M למשח חול הנבמ ר"מ  08.01.0410
      
טוויחו הנקתה ,הבכרה ,ןרציה לעפממ הלבוה     08.01.0430
תינכותב טרופמכ A ישאר חול לש םימלשומ      
דוקיפהו םילגעמה ,הנזהה יווק לכ תוברל ללוכ      

                    1.00 'פמוק .'פמוק  
      
רדח M למשח חולל ךא ל"נכ הנקתהו הלבוה     08.01.0440

                    3.00 'פמוק . םיינשמ תוחולו תרושקת  
למשח תוחול 10.80 כ"הס          

      
ה י צ ל ט ס נ י א ו  ת ו ד ו ק נ  20.80 ק ר פ  ת ת       
ת י ל מ ש ח       
      
תיזפ דח( ר"ממ YX2N 5.1 לבכב רואמ תדוקנ     08.02.0010
רוניצב לחשומ םיכילומ וא )תיזפ תלת וא      
חולמ הלעתב חנומ וא )שא ןיסח( ףכירמ      
חולמ לחה קלחמה וקב הקלח ללוכ למשח      
קספמב םויס .תופעתסה תואספוק  ,למשחה      
ט"החת הנקתהל )םוטא וא לופכ וא דיחי( רואמ      

                  850.00 תוינבלמ תואספוקב הנקתהל סיוג תרצות 'קנ   
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: נצרת עילית   .../031 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     031 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןגומ קספמ רובע ל"נה 'קנה ריחמל תפסות     08.02.0020

                   25.00 . םימ 'חי   
      
םיקספמ גוז רואמ 'קנה ריחמל תפסות     08.02.0025

                    5.00 . םיפילחמ 'חי   
      
הקלדה ןצחל רובע רואמ 'קנה ריחמל תפסות     08.02.0030

                   20.00 .ראומ 'קנ   
      
םיכילומ םע הדוקנ רובע רואמ תדוקנל תפסות     08.02.0040

                   30.00 .)תיזפ-תלת וא תיזפ-דח( ר"ממ 5.2 'קנ   
      
YX2N ר"ממ 5.2X3 לבכב ריק רוביח תדוקנ     08.02.0050
שא ןיסח( ףכירמ רוניצב םילחשומ םיכילומ וא      
,למשחה חולמ הלעתב חנומ וא )שרדנו הדימב      
,למשחה חולמ לחה קלחמה וקב הקלח ללוכ      
רזיבא תאספוקב םויס .תופעתסה תואספוק      
הנקתהל רפמא 61 ילארשי עקש תוינבלמ      

                  480.00 סיווג תרצות ט"החת 'קנ   
      
דומצ עקש רובע ל"נה .קנה ריחמל תפסות     08.02.0060

                  110.00 )הדובע תודמע ללוכ אל( היומס הנקתהב ףסונ 'חי   
      
םוטא עקש רובע ל"נה 'קנה ריחמל תפסות     08.02.0065

                   45.00 .יטמרה הסכמ םע 55PI םימל 'חי   
      
וקסינ עקש רובע ל"נה 'קנה ריחמל תפסות     08.02.0068
    1N עורז לע תנקתומ חצ ריוא/םינגזמ 'חי רובע  

                   70.00 . תכמנומ הרקת לעמ 'חי   
      
עבצב עקש רובע ריק רוביח .קנ ריחמל תפסות     08.02.0069
אל םידדוב םיעקשל( S.P.U 'עמ רובע לוחכ      

                    2.00 .)תודמע ללוכ 'קנ   
      
קספמ רובע ריק רובח תודוקנ ריחמל תפסות     08.02.0070
לגעמ קותינל A61X2 ראומ יבטוק-וד      

                    3.00 .םיעקשה 'חי   
      
םוטא עקש רובע ריק רוביח .קנ ריחמל תפסות     08.02.0071

                    4.00 .ד"ממב חופמל ןיירושמו םימל 'קנ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: נצרת עילית   .../032 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     032 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לבכ י"ע )A61X5( יזאפ תלת ריק רוביח תדוקנ     08.02.0072
    YX2N5.2X5 32 ףכירמ רוניצב לחשומ ר"ממ  
.למשחה חולמ רישי וק תיטסלפ הלעת וא מ"מ      
םעA61X5 EEC56PI  יזפ תלת עקשב םויס      
םע ילרגטניא  ןוחטב קספמו גרבתמ הסכמ      
העוקש הנקתהל ILOZLAP תרצות קולרטניא      
טקייורפה לכב  הדוקנל עצוממ ךרוא( ריקב      

                   15.00 . )רטמ 51 'חי   
      
YX2N5.2X3 לבכ היושע A61 ןגזמ תדוקנ     08.02.0074
שא ןיסח( מ"מ 61 ףכירמ רוניצב לחשומ ר"ממ      
רישי וק הלעתב חנומ וא )שרדנו הדימב      
A61 עקש ללוכה ט"הת רזיבאב םייתסמו      

                  100.00 רבוחמוןקתומ 'חי   
      
YX2N4X3  לבכ היושע A02 ךא ל"נכ הדוקנ     08.02.0075
שא ןיסח( מ"מ 61 ףכירמ רוניצב לחשומ      
רישי וק הלעתב חנומ וא )שרדנו הדימב      
A02 עקש ללוכה ט"הת רזיבאב םייתסמו      

                   20.00 . רבוחמו ןקתומ 'חי   
      
לבכ היושע A61X3 יזפ תלת ןגזמ תדוקנ     08.02.0078
    YX2N5.2X5 ורובע םלושי אלו ריחמב ללוכ  
ןיסח מ"מ63 ףכירמ רוניצב לחשומ . דרפנב      
דע ילמשח חול רישי וק הלעתב חנומ וא שא      
A61X3 56PI  ןוחטיב קספמב םויס הדיחיל      
תוירחאב גגה לע 'חיל דומצ תינוציח הנקתהל      

                    5.00 . )רטמ 51 עצוממ קחרמ( תדידמ ןלבקה 'חי   
      

                    5.00 . A52X3 ךא ל"נכ ןגזמ 'קנ 'חי  08.02.0079
      
לבכ היושע יזפ דח הקיני חופמ 'קנ     08.02.0080
    YX2N5.2X3 מ"מ 02 ףכירמ רוניצב לחשומ  
גגב חולהמ רישי וק הלעתב וא שא ןיסח      
דומצ A61X1 ןוחטב קספמב םייתסמו      
לש קחרמ תדידמ ןלבקהתוירחאב( .הדיחיל      

                    7.00 .)לבכה יאות 'קנ   
      
ןיסח מ"מ 05 רוניצב IMDH  רוביחל הנכה 'קנ     08.02.0090
דע הדוקנהמ רישי וק ,הכישמ טוח םע שא      
הסינכל הנכה ללוכ תינכות יפל האיציל      

                   20.00 . םיעקש תאספוקל 'קנ   
      
ר"ממ YX2N5.2X3 לבכ י"ע םימ דודל 'קנ     08.02.0103
ללוכ חולהמ רישי וק שא ןיסח ףכירמ רוניצב      
)ןומיס תרונ+A61X2 קספמ( םימ דודל רזיבא      

                    5.00 .דודה רוביחו דודה דיל ןוחטב קספמו 'חי   
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: נצרת עילית   .../033 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     033 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
2 י"ע תיללכ לופכ םורח תקספה ןצחל תדוקנ     08.02.0110
61 רטוקב רוניצב םילחשומ N5.1X3 םילבכ      
םע םורח ןצחלב םויס למשחה חולמ מ"מ      
םע קינכמלט לש E52SAX םגד ץופינ ןושיטפ      

                    2.00 . לופכ  O.N עגמ 'קנ   
      
הדיחא תרושקתב ןופלט וא בשחמל הנכה 'קנ     08.02.0113
ןיסח מ"מ 52 ףכירמ רוניצ היושע,  היזיולט וא      
ןקתומ הכישמ טוח םע יולג ןורירמ רוניצ וא שא      
תשר תלעתמרישי וק הרקתבו תוריקב יומס      
תינבלמ סיווג רזיבא הספוקב םויס .הדוקנל דע      

                  260.00 ןנכתמה תיחנה יפל ריקב העוקש 'קנ   
      
וא הקעזא תכרעמל וא ל"נכ הנכה תדוקנ     08.02.0116
טוח םע מ"מ 61 רטוקב  רוניצב םוקרטניא      

                  180.00 .הכישמ 'קנ   
      
)311.2.80 ףיעס(ל"נה הדוקנה ריחמל תפסות     08.02.0117
היזיוילט עקשו ינקת ילאיסכאוק לבכ רובע      
תדוקנ רובע רבוחמ )MF/היזיולט( לופכ      

                  100.00 .תמלשומ היזיולט 'קנ   
      
)311.2.80 ףיעס(  ל"נה 'קנה ריחמל תפסות     08.02.0120
וק  MBI ןקת ,54JR 7 TAC בשחמ לבכ רובע      
דע ןוראב הדמעה םעו יתמוק ףעס ןוראמ רישי      

                   10.00 רטמ 03 'קנ   
      
רובע )511.2.80 ףיעס( ל"נכ הנכה 'קנ     08.02.0125
הדיחיל דע הדוקנהמ ריוא גוזימ טטסומרט      
דע טטסומרטהמ העונת יאלגל הנכה ללוכ      

                   80.00 .יאלגל 'קנ   
      
3( םידיג 6 לבכ היושע תמלשומ ןופלט תדוקנ     08.02.0126
רטוקב שא ןיסח ףכירמ רוניצב לחשומ )תוגוז      
רה"תהמ רישי וק ןורירמ רוניצ וא מ"מ 32      
םגד ט"החת ינקת קזב רזיבאב תמייתסמו      

                    7.00 סוויג 'חי   
      
וק ללוכ ילמשח רעש וא סירתל הנכה תדוקנ     08.02.0127
    YX2N5.1X5  הלעמ םינצחל תדיחיו ר"ממ  
סירת עונמ רובחו םלשומ טוויח ללוכ הטמו      

                   20.00 'פמוק םלשומ ןפואב עקת/עקש  י"ע ךסמ/ 'קנ   
      
רוגס לגעמ היזיולט תמלצמל הנכה תדוקנ     08.02.0128
דע הדוקנהמ מ"מ 32 רטוקב רוניצ תועצמאב      
ללוכ טלפמוק תרושקת רדחל דע וא הלעתל      

                   50.00 .הכישמ טוח 'קנ   
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: נצרת עילית   .../034 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     034 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לבכ תועצמאב )רפוש,לוקמר( הזירכ תדוקנ     08.02.0130
שימג 3 קלח .0221 ןקת יפל םודא שא ןיסח      
    5.1X4 לחשומ דרפנב ךכוסמ דיג לכ ,ר"ממ  
ןוראמ לחה םודא עבצב שא יניסח תרנצב      
רובחו הבורקה הדוקנה וא תרושקתה      

                  155.00 'פמוק רפוש/לוקמרה 'קנ   
      
4 ריחמ ללוכ ריק רובח 'קנ ריחמל תפסות     08.02.0142
הדיחא תרושקת יעקש 2 ל הנכה + םיעקש      
י"ע 54JR םיעקש תנקתהל סווג ימאתמ ללוכ      
ללוכ  תודוקנ 2 ל םימתסמ ללוכ םירחא      
תחא םיעקש תדיחיב תודוקנה לכבוליש      
ריקב העוקש הנקתהל הדובע תדמע הווהמה      
6( לודומ 21 ל תדעוימ ןוטב וא םיקולב וא סבג      
ללוכ טסלפ אדע וא וקסינ תרצות )םיעקש      
תשירד יפל תויכנאו תויקפוא תוימינפתוציחמ      

                  100.00 . 'פמוק םיינקת םירזיבאו למשחה תרבח 'חי   
      
ךא ל"נכ תרושקתו למשח תודוקנ ריחמ תפסות     08.02.0143

                    5.00 תרושקת עקש 2 + םיעקש 6 'חי   
      
ל"נכ תרושקתו למשח תדוקנ ריחמל תפסות     08.02.0145
1 + תרושקת יעקש 2 + םיעקש 4 :ךא      

                    5.00 . היזיפלט 'חי   
      
תשוחנמ ר"ממ YX2N5.1X3 למשח לבכ     08.02.0147
הלעתב חנומ וא רוניצב לחשומ וא ריקל ןקתומ      
הדוקנה ריחמב םיללוכ םניאש םילבכל(        

                  200.00 .)דבלב רטמ   
      

                  450.00 ר"ממ YX2N5.1X5 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  08.02.0148
      

                  250.00 ר"ממ YX2N5.1X7 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  08.02.0149
      

                  150.00 .ר"ממ YX2N5.1X41 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  08.02.0152
      

                  250.00 .ר"ממ YX2N5.2X3 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  08.02.0156
      

                  230.00 .ר"ממ YX2N5.2X5 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  08.02.0160
      

                  200.00 .ר"ממ YX2N01X5 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  08.02.0165
      

                  250.00 .ר"ממ YX2N61X5 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  08.02.0190
      

                  200.00 .ר"ממ YX2N61+52X3 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  08.02.0195
      

                  200.00 .ר"ממ YX2N02+53X3 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  08.02.0200
      

                  150.00 . ר"ממ YX2N53+07X3 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  08.02.0210
20.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: נצרת עילית   .../035 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     035 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                  550.00 .YX2AN021+042X3 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  08.02.0211
      
ףושח תשוחנמ הקראה ךילומ ךא ל"נכ לבכ     08.02.0220

                  300.00 ר"ממ 61 ךתחב רוזש רטמ   
      
ףושח תשוחנמ הקראה ךילומ ךא ל"נכ לבכ     08.02.0222

                  250.00 . ר"ממ 02 ךתחב רוזש רטמ   
      
רוזש ףושח תשוחנמ הקראה ךילומ ךא ל"נכ     08.02.0230

                  250.00 ר"ממ 52 ךתחב רטמ   
      
רוזש ףושח תשוחנמ הקראה ךילומ ךא ל"נכ     08.02.0235

                  150.00 ר"ממ 53 ךתחב רטמ   
      
רוזש ףושח תשחונמ הקראה ךילומ ךא ל"נכ     08.02.0250

                   20.00 . ר"ממ 05 ךתחב רטמ   
      
07 ךתחב רוזש ףושח ל"נכ הקראה ךילומ     08.02.0260

                   30.00 .ר"ממ רטמ   
      

                   15.00 . ר"ממ 07 ךתחב דדובמ ל"נכ הקראה ךילומ רטמ  08.02.0270
      
רוזש ףושח תשוחנמ הקראה ךילומ ךא ל"נכ     08.02.0271

                  220.00 . ר"ממ 021 ךתחב רטמ   
      
מ"ס 6X6  תודימב C.V.P 'מ תיטסלפ תלעת     08.02.0310
,םיסכמ ,םילבכה תסיפתל םירודיס  :ללוכ      
תרצות ,דועו תוינפ ,תויופעתסה ,םיתמצ      

                   80.00 לגלפ וא KGG רטמ   
      

                   70.00 מ"ס 6/21 תודימב ךא ל"נכ הלעת רטמ  08.02.0330
      
תרנצל( מ"מ 02 רטוקב שא ןיסח ףכירמ רוניצ     08.02.0365
הקיציב ןקתומ )הדוקנה ריחמב הלולכ הניאש      
טוח ללוכ תיטסוקא הרקת לעמ קזוחמ וא      

                  250.00 .רבעמ תואספוקו הכישמ רטמ   
      

                  250.00 .מ"מ 52 רטוקב ךא ל"נכ רוניצ רטמ  08.02.0366
      

                  200.00 .מ"מ 23 רטוקב ךא ל"נכ רוניצ רטמ  08.02.0368
      

                  250.00 .מ"מ 04 רטוקב ךא ל"נכ רוניצ רטמ  08.02.0370
      
05\5 תודימב ישאר םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.02.0380

                    2.00 .רבוחמו ןקתומ ינקת מ"מ 'חי   
      
תרנצ תקראהל הלש ללוכ םלשומ רוביח     08.02.0385

                    2.00 .2" דע רטוקב תיתכתמ 'חי   
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: נצרת עילית   .../036 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     036 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
וא םימ רוניצ הקראהל הלש ללוכ םלשומ רוביח     08.02.0390

                    2.00 .4" דע רטוקב תרחא תכרעמ 'חי   
      
תועצמאב תיתכתמ .סנוקל ךא ל"נכ רוביח     08.02.0395

                   50.00 זיפ תויקסידו 8/3" גרוב 'חי   
      
חודיק םייק ןוטב ריק רטוקב 3"  לוורש עוציב     08.02.0420
םוטיא עוציבו ותנקתה ,לוורשה תקפסא ללוכ      
םילבכה תרבעה רחאל שא תוטשפתה ינפב      

                    2.00 .S.B.K תטישב 'חי   
      

                    1.00 .4"  רטוקב  ךא ל"נכ לוורש עוציב 'חי  08.02.0421
      

                   10.00 6'' רטוקב ךא ל"נכ לוורש עוציב 'חי  08.02.0422
      
לבכמ םיעקש תאספוקל תופעתסה תאספוק     08.02.0423
יקדהמ ללוכ יזפ-תלת ר"ממ 01 לבכל ר"ממ 52      

                    1.00 תרבוחמו תנקתומ המוטא הקראהו ספא,תיזפ 'חי   
      
01 לבכל ר"ממ 61 לבכמ ךא ל"נכ הספוק     08.02.0424

                    1.00 .ר"ממ 'חי   
      
םיתמאמל סירת םע תיטסלפ םיעקש תבית     08.02.0428
2 ת"מאמ .1 :תללוכה םיטרפ תינכות יפל      
    .A61X3, AK6. 3 ת"מאמ  
    .A61X1 AK6. 4 תחפ רסממ.A04X4  
    AM03. ילארשי ק"ח A61 םוטא יזאפ דח  
.תודיחי 2  םימל      
,EEC A23X5.      6 יזאפ תלת ק"ח .5             
    56PI. 55 ,5 יזפ תלת ק"חPI.וא  
דועל ףסונ רומש םוקמ DNARGELדבלב      
ןקתומ לכה .יזפ תלת וא יזפ דח םיעקש רזיבא      
תרצות הנזהל רובחו ריקל הנקתה ללוכ טווחמו      

                   15.00 EEC, A61X. 7. וא סיווג 'חי   
      
8/01 תודימב ןוולגב תנוולוגמ תשר תלעת     08.02.0440
,םילימ ללוכ הרקתל וא ריקל תנקתומ מ"ס      

                  200.00 .'פמוק םלשומ לכה םיתמצ תוינפ ,תולוזנוק רטמ   
      

                  200.00 .מ"ס 5.8/02 תודימב ךא ל"נכ תלעת רטמ  08.02.0455
      

                  150.00 .מ"ס 5.8/03 תודימב ךא ל"נכ תלעת רטמ  08.02.0460
      

                  150.00 מ"ס 5.8/04 תודימב ךא ל"נכ תלעת רטמ  08.02.0470
      
56PI םימל םוטא ,יבוביס ןוחטב קספמ     08.02.0530
רבוחמו ןקתומ A61X3 תילניגרוא הביתב      

                    6.00 טלפמוק 'חי   
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: נצרת עילית   .../037 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     037 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יזאפ תלת ךא ל"נכ יבוביס ןוחטב קספמ     08.02.0540

                    5.00 3X25A 'חי   
      
:תללוכה הנבמל תודוסי תקראה תכרעמ     08.02.0550
וא סנולכ תודוסיב דוסי תקראה תדורטקלא      
לזרב ספמ רושיג תעבט ,םירבוע תודוסי      
יפל תונוולוגמ ץוח תואיצי ,מ"מ 4X03 ךתחב      
,םילאיצניטופ תאוושה ספל תואיצי תוברל טרפ      
םלשומ לכה תוטשפתה ירפת ,םיכותירה לכ      

                    2.00 'פמוק .טלפמוק  
      
,תיטינגמורטקלא הנירק דגנ ןוגימ תוטלפ     08.02.0555
תבכש :תובכש 3 תועצמאב עצובי ןוגימה      
םוינימולא תבכש ,CVP תבכש ,ןוקיליס תדלפ      
הנירקה תמר קודבל ןלבקה תוירחאב .ךר      
םיאתיו םיבושיח עצביו ,ןתנקתה ינפל תמייק      

                    8.00 'פמוק תינקת הנירק תמר תלבקל ויפל תובכש יבוע  
      
ןוראב תנקתומ מ"ס 2 יבועב ץע תטלפ     08.02.0560

                    3.00 .תרושקת תוכרעמל דסמ תשמשמו תרושקת ר"מ   
      
02/03 תודימב טנוברקילופמ רבעמ תאספוק     08.02.0570
ט"ע וא העוקש תנקתומ 55PI המוטא מ"ס      

                    2.00 .טלפמוק תרנצה תרדחה ללוכ 'חי   
      

                    2.00 .מ"ס 03/03 תודימב ךא ל"נכ רבעמ תאספוק 'חי  08.02.0580
      

                    1.00 מ"ס 04/03 תודימב ךא ל"נכ רבעמ תאספוק 'חי  08.02.0590
      

                    3.00 מ"ס 02/02 תודימב ךא ל"נכ רבעמ תאספוק 'חי  08.02.0592
      

                    5.00 מ"ס 01/01 תודימב ךא ל"נכ רבעמ תאספוק 'חי  08.02.0594
      
ללוכ 55PI המוטא תיטסלפ םינצחל תבית     08.02.0620
וא ריקה לע קינכמלט תאמגוד ראומ ןצחל      

                    2.00 .ע"ש וא סיווג תאמגוד ריקב העוקש הנקתהל 'חי   
      
4 -ל תדעוימ ל"נכ תיטסלפ םינצחל תבית     08.02.0630

                    6.00 .םיראומ םינצחל 'חי   
      
הנקתהל V032, 55PI ירטקלאוטופ את     08.02.0640

                    2.00 לויכל תנתינ תושיגר םע תינוציח 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: נצרת עילית   .../038 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     038 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
חפמ יושע יללכ שא יבכמל תוארתה לנפ     08.02.0650
תיכוכז תלד םע רונתב יסקופא עובצ טריפוקד      
םרובע םיאבה םירזבאה לכ תא ללוכו חתפמ +      
למשח תקספה ינצחל 2.א.דרפנב בלושמ      
. םוריח ןופורקימ.ג .שא יוליג ןצחל .ב תיללכ      
ןצחל .ה . ןשע רורחש תונולח תחיתפ ןצחל.ד      
טווחמוןקתומ לכה רוטרנג רובע לעננ הירטפ      

                    2.00 .טלפמוק םלשומ ןפואב 'חי   
      
ינקת ר"ממ 6.0X2X01 ינקת ןופלט לבכ     08.02.0660

                   50.00 הלעתב ןקתומ וא רוניצב לחשומ רטמ   
      
ללוכ דבכ סופיטמ םילבכ קוזיחל םילבכ םלוס     08.02.0665
ריקי וא NAMRETTEB-OBO תרצות םיבלש      
02 בחורב םח ןווליג ןוולוגמ  תודיפל קלומ וא      
ריקל וא הרקתל תחתמ ןקתומ מ"ס      

                   20.00 .םלשומ לוכה תוינפ ,תויוז ,םילתמללוכ רטמ   
      

                   20.00 .מ"ס 04 בחורב םילבכ םלוס ךא ל"נכ רטמ  08.02.0668
      

                   20.00 .מ"ס 05 בחורב םילבכ םלוס ךא ל"נכ רטמ  08.02.0669
      

                  100.00 ר"ממ 6.0X2X02 ךא ל"נכ ןופלט לבכ רטמ  08.02.0670
      
תולעמ 005 'פמטל ר"ממ 5.1X3 שא ןיסח לבכ     08.02.0680
EDV 6620 ןקת יפל 09E תוקד 09 ל ינקת      
חנומ וא יעקרק-תת וא יליע רוניצב לחשומ      

                  100.00 .םילבכ םלוסל חנומ וא הלעתב רטמ   
      

                  120.00 . ר"ממ  5.1X7 ךא ל"נכ שא ןיסח לבכ רטמ  08.02.0685
      

                  150.00 ר"ממ 5.2X3 ךא ל"נכ שא ןיסח לבכ רטמ  08.02.0690
      

                  100.00 . ר"ממ  5.2X7 ךא ל"נכ שא ןיסח לבכ רטמ  08.02.0695
      
סדנהמ רושיאו הקידב ולוכ ןקתמה תרבעה     08.02.0700
עוציבו םייוקילה לכ ןוקית ללוכ קדוב      
סדנהמה יוויל ללוכ םישרדנה םימואיתה      
תודובעה לכ ןכו הקידבה רובע םולשתו קדובה      

                    2.00 'פמוק טלפמוק תושרדנה  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: נצרת עילית   .../039 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     039 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
חתממ ןוזינ ,יתרקת XUL בלושמ RIP יאלג     08.02.0710
דע םירסממ ינש לעב יאלגה .CAV032 תשרה      
    A01 דעו הרואתה תוכרעמל A5  דוקיפל  
ןמז בצוק םע דרפנ רמייט רסממ לכל .ןגזמה      
יוסיכ חטש לעב יאלגה .ינדי לויכל ןתינה הנוש      
ר"מ 09 דע הבחרהל ןתינו ר"מ 54-כ לש      
EWBDC םגד .תפסונ הפיכ  רוביח תרזעב      

                   52.00 .קירטקלא רדיינש תיבמ 'חי   
      
לש תורונה יאלג לע הטילשל יטוחלא טלש     08.02.0715

                    2.00 קירטקלא רדיינש 'חי   
      
תטלשנה רדחב הרואת תוקלדהל לוציפ תספוק     08.02.0716
רבעמ תספוק.1 :ללוכ RIP  יאלג י"ע      
הנקתהל מ"ס 55PI 02/03  טנוברקילופמ      
וד ןגעמ.2 .תכמנומ הרקת לעמ ריקל הדומצ      
תרבוחמו תנקתומ טרפ יפל טווחמ לכהAיבטוק      

                   52.00 A02X3,1C םלשומ ןפואב 'חי   
      
טרפמב טרופמכ תמלשומ םיאבכ םוקרטנא 'עמ     08.02.0717
,םינצחל 01 םע םיאבכ לנפב הדמע ללוכ ינכט      
הנורק יקדהמ ללוכ תופעתסה חול ,חכ קפס      
וא ד"ממ לכב תחא האירק תודמע 01      
יקלח לכ ןיב םלשומ טוויח ללוכ ,הסחמרוזא      
הלעפה תויופעתסה םיקדהמ תואספוק 'עמה      

                    1.00 'פמוק .'פמוק הריסמו  
      
56PI םימל םוטא ,יבוביס ןוחטב קספמ     08.02.0790
רבוחמו ןקתומ A61X3 תילניגרוא הביתב      
דומצ טלפמוק )ןטשק( ILOZALAP תרצות      

                    1.00 תכמנומ הרקת לעמ וא הנוכמל 'חי   
      

                    1.00 A52X3 ךא ל"נכ ןוחטב קספמ 'חי  08.02.0795
      

                    1.00 . A23X3 ךא ל"נכ ןוחטב קספמ 'חי  08.02.0796
      
רעש וא הנוכמ וא עונמ לש םלשומ רובח     08.02.0798
לוורש ללוכ A61X3 דע םרזל חופמ וא ילמשח      
)ןטשק( ILOZZALAP תרצות שימג      
ורובע ןוחטבה קספמל דעו הרקת/ריקהמ      
קספממ שימג לוורש ללוכ דרפנב םלושמ      
לבכ תוסינכ ללוכ עונמ /הנוכמל דע ןוחטבה      

                    1.00 .טלפמוק םלשומ לכה ןורגיטנא 'חי   
      
תילמשח תלד וא רעש רוביח ריחמל תפסות     08.02.0799
ריקה לע תפסונ םינצחל תדיחיל הנכה רובע      
תדיחיל דע עונמהמ מ"מ 52 רוניצ ללוכ      

                    1.00 .הכישמ טוח םע םינצחלה 'חי   
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: נצרת עילית   .../040 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     040 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
גוס לכמ הרואת ףוג לש תמלשומ הנקתה     08.02.0800
ללוכ ןימזמה וא ןלבקה י"ע קפוסמ אוהש      
,חטשל ותלבוה ,ןימזמה ןסחמב ותלבק      
וטוויחו וילע דויצה תנקתה ,הזיראהמ ותאצוה      
ףוגה תנקתה ,ףוגב םגפ רבדב ןימזמהתעדוה      
ףוגה תלעפה ,תורונה תנקתה ,ורובחו חטשב      

                  860.00 'פמוק .טלפמוק םלשומ ןפואב  
תילמשח היצלטסניאו תודוקנ 20.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
דבלב הקפסא םיללוכ ל"נה הרואתה יפוג ריחמ      
םירזיבאה לכו םילבק ,תורונ ,הקלדה דויצ ללוכ      
ןימזמה ןסחמל קפוסמ הרואתה ףוגב םישורדה      
םיקנשמב ודייוצי םיפוגה לכ .טלפמוק      
XINODIRT וא MARSO תרצות םיינורטקלא      
      
םע DEL סופיטמ תינקת םורח תאיצי תרונמ     08.03.0020
תויתוא ,קורי יבג לע ןבל עבצב "האיצי" טוליש      
םוינימולא תקיצי תיתילכת וד ,מ"ס 51 הבוגב      
הרדס LLEWKCAM תרצות תינקת      
    XEV.הרקתל וא ריקל הנקתהל )קטלנא :ןאובי,  
ןוכמ י"ע תרשואמ תינוויכ וד וא תינוויכ דח      

                   35.00 -YX )םינקתה 'חי   
      
תקיצימ ףוג לעב DEL W5.42 04PI ת"ג     08.03.0040
העוקש הנקתהל  יבלח רוא רזפמו םוינמולא      
L&L :ןרצי DNUOR DEL  SIRUT םגד      

                   80.00 .דריל ץינייטש :ןאובי 'חי   
      
הנקתהל יתילכת-דח םורח תרואת ףוג     08.03.0070
, DEL-W3  תכמנומ הרקתב דומצ/העוקש      
םגד םורח ירבצמו הקלדה דויצ ללוכ      
    4DL-XULYX לש LLEWKCAM  

                  140.00 )קטלנא:ןאובי( 'חי   
      
םע הרקתל הדומצ הנקתהל W61 DEL ת.ג     08.03.0095
טנוברקילופ רוא רזפמ םע טנוברקילופ ףוג      

                   40.00 דל ןומרח םגד הובג תוליצנ לעב 'חי   
      
ץחלב םוינמולא תקיצימ DEL W41 ת"ג     08.03.0100
ינפב תודימעל ךילהתב תלפוטמו תננגוסמ      
יבלח טנוברק ילופ רוא רזפמ םע היזורוק      
DEL  םגד PMALINU ןרצי UU לפוטמ      

                   30.00 . דריל ץנייטשןאובי AWITER 'חי   
      
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: נצרת עילית   .../041 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     041 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הנקתהל מ"ס 06/06 תודימב W04 דל ת"ג     08.03.0140
יבלח רוא רזפמ תיטסוקא הרקתב העוקש      

                  300.00 .ע"ש וא  הרואת שעג תרצות דנלאטנפ תמגוד 'חי   
      
תגרדב ריק דומצ ןנגוסמ DEL W21  ףוג     08.03.0170
רזפמ םע טנוברקילפ ףוג םע 44PI תומיטא      
תרצות ע"ש וא  OELAVQA  םגד יבלח רוא      

                   30.00 .דריל ץנייטש ןאובי TLUHREGAF 'חי   
      
קספמ + תיביטרוקד תננגוסמ הטימ תרונמ     08.03.0180
ץנייטש לש  8LLAW תאמגוד W3 הלעפה      

                   20.00 לכירדאה תריחב יפל ןווג, 'חי   
      
יוסיכ םע יתילכת דח DEL, W3X2 םוריח ת.ג     08.03.0190
45PI ימינפ םוינימולא רוטקלפר ,טנוברקילופ      
תרצות P516-LE םגד ההובג הנקתהל      

                   10.00 .ע"ש וא טיילורטקלא 'חי   
      
הרקת דומצ תואבכה תבחרב הנקתהל ת"ג     08.03.0200

                   10.00 . 56PI סיווג לש 3TRAMS :םגד 'חי   
      
תומיטא תגרדב ריק דומצ W05 הרואת ףוג     08.03.0210
    56PI רומיגב טנוברקילופ תקרזהב ףוג םע  
יטמזירפ טנוברקילופ רוא רזפמו םחפ רוחש      
DEL  II םגד NROHT תרצות VV לפוטמ      

                   30.00 דריל ץנייטש :ןאוביAZZIP 'חי   
      
: תרצות C0049 TOD :םגד DEL W12 ת"ג     08.03.0220

                  100.00 דריל : ןאובי TOD 'חי   
      

                   30.00 . C0079 , W72 ךא ל"נכ ת"ג 'חי  08.03.0230
      
,DEL M/W6, C/D42, 76PI שימג רוא ספ     08.03.0240
תיזחב םילכירדא םיטנמלאב תרתסומ הנקתהל      
וא דחא חוכ קפסב יסחיה וקלח ללוכ ,ןיינבה      
VSUNEV XELF :םגד ,וקל רבוחמ ,רתוי      
    DEL.דריל ץינייטש :ןאובי ,RENIL DEL  

                   50.00 OIRA, תרצות: רטמ   
      
04PI , מ"מ 466 רטוק w87 DEL לוגע ת"ג     08.03.0250

                    4.00 NROHT לש OCIFFO OLOS DEL-C :םגד 'חי   
      

                    4.00 . W55 מ"מ 415 רטוקב ךא ל"נכ לוגע ת"ג 'חי  08.03.0260
      

                    5.00 . W73 מ"מ 414 רטוקב ךא ל"נכ ת"ג 'חי  08.03.0270
      
, nwod/pu האימחמ הרואתל ריק דומצ ת"ג     08.03.0280

                    5.00 . דריל :ןאובי  L&L לש OKEG DEL :םגד 'חי   
הרואת יפוג 30.80 כ"הס          

קובץ: נצרת עילית   .../042 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     042 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ל י ג ו  י ו ב י כ  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
תורבחה תחא תרצות היהי דויצה לכ :הרעה      
.LEATAM וא IKIHCOH  וא סנמיס ,רייפלט      
      
ללוכ תנעוממ תזכרל יגולנא יטפוא ןשע יאלג     08.04.0010

                  200.00 תבשותו תבותכ 'חי   
      
יגולנא )'פמט תילעו םוח( הרוטרפמט יאלג     08.04.0015

                    4.00 תבשותו תבותכ ללוכ תנעוממ תזכרל 'חי   
      
אספוק רובע ל"נה ןשע יאלג רובע תפסות     08.04.0025
,רזוח ריווא תולעת ךותב הנקתהל תילניגירוא      

                    6.00 .םינקתה ןוכמ תושירדל םאתהב 'חי   
      
תזכרהמ האיצי )שבי עגמ( תבותכ תדיחי     08.04.0030
למשח תקספה ,יוביכל זג לכימ ,רפוצ תלעפהל      

                   15.00 טנוברקילופ הספוקב תנקתומ 'וכו 'חי   
      
שבי עגממ הסינכ ךא ל"נכ תבותכ תדיחי     08.04.0040

                   10.00 תוינוציח תוארתה רובע ינוציח 'חי   
      
תזכרל ץופינל יתכתמ שא תקעזא ןצחל     08.04.0050

                   20.00 תבותכ ללוכ תנעוממ 'חי   
      

                   10.00 שא תקעזא ןומיס תרונמ 'חי  08.04.0060
      

                   10.00 .ץנצנ םע תימינפ הנקתהל הארתה רפוצ 'חי  08.04.0070
      

                    3.00 םוטא ץנצנ םע תינוציח הנקתהל הארתה רפוצ 'חי  08.04.0080
      
-ל תלוביק םע תיגולנא תנעוממ שא יוליג תזכר     08.04.0100
תילטגיד הגוצת ,תוחפל תובותכ םירוזא 021      
ללוכ םיטרופמה םירזיבאה רתי לכו תירבעב      

                    2.00 םינופלט4ל תזכרב ילרגטניא יטמוטוא ןגייח 'חי   
      
רובע )וכו הרונמ ,ןצחל ,יאלג( שא יוליג תדוקנ     08.04.0130
ר"ממ 1 םודא ינקת לבכ היושע תנעוממ תזכר      
םאתהב םידיג רפסמ ,)םישימג םיבבוסמ(      
וא שאןיסח ףכירמ רוניצב םילחשומ ,ךרוצל      
רוניצב וא מ"ס 5.1X5.1 דע תיטסלפ הלעתב      

                  250.00 הבורקה הדוקנהמ וא תזכרהמ יולג ןורירמ 'קנ   
      
,רוזיפ תרנצ םע ג"ק 5 דע ,MF-002 זג לכימ     08.04.0140
,שרדנל םאתהב למשחה חול גגב םיריחנ      
,ץחל דמ ,תזכרה י"ע לעפומ ילמשח םותסש      
הלעפה תידי ,ילמשח הארתה טטסוסרפ      
ןקת יפל לכה למשחה חולב ןקתומ לכה,תינדי      
    1002 APFN רושיאו MF\LU ןוכמ רושיא ןכו  

                    4.00 .'פמוק רבוחמו 'פמוק ילארשיה םינקתה 'חי   
      
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: נצרת עילית   .../043 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     043 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
וא תישאר םילקנירפס תנחתל םלשומ רוביח     08.04.0150
'ץטיווסורקימו המירז שגר רוביח ללוכ תינשמ      
ןגמ תרנצו תופעתסה תואספוק ללוכ רוגס זרב      
הנחתהו האספוקה ןיב תירושרש      

                    2.00 .םלשומןפואב 'חי   
      
לש תמלשומ הלעפהו הצרה ללוכ םלשומ טוויח     08.04.0200
טקיורפה םוחת לכב שאה יוביכו יוליג תכרעמ      
םינקתה ןוכמ לש רושיאו הקידב התרבעה ןכו      

                    2.00 'פמוק .'פמוק םינקתה ןוכמ רובע םימולשת ללוכ  
שא יוליגו יוביכ 40.80 כ"הס          

      
ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
לכ 27APFN ןקת תושירדב הזירכה דויצ לכ      
ודמעי קוזיח ,תרנצ ,םילבכ תוברל תויתשתה      
.3 קלח 0221 ילארשי ןקת תושירדב      
      
הנתשמ המצוע תסוו וק יאנש םע W02 לוקמר     08.05.0010
לירגב וא ריקל הנקתהל ץעמ תיטסוקא הביתב      
םגד OSAP תרצות תיטסוקא הרקת  לעמ      

                  150.00 רבוחמו ןקתומ FH15C 'חי   
      
םגד OIDUA CI תרצות W02 הזירכ רפוש     08.05.0015

                    5.00 .רבוחמו ןקתומ ע"ש ואT/031-02P-AD 'חי   
      
לש הקידבו לויכ ,הלעפה ללוכ םלשומ טוויח     08.05.0020
םילבכ ללוכ טקיורפה לכב הזירכה תכרעמ      
תומוקה ןיב םיידיג בר םודא עבצב שא יניסח      

                    2.00 'פמוק .'פמוק תומוקה לכב תרושקת תונוראו  
      
תילאטגיד )ןופרקימ( הזירכ תלעפה תדמע     08.05.0025
שימג ראווצ ללוכ ,יללכ םוריח הזירכ ןצחל ללוכ      
םגד .OSAP תרצות טרופמכ לכה      

                    4.00 ע"ש וא 21/231BMP 'חי   
      
םיאבכ לנפב תנקתומ םורחל ךא ל"נכ הדמע     08.05.0028

                    2.00 .ע"ש וא OCAP תרצות 'חי   
      
TTP דחא רוזיאל הזירכל ךא ל"נכ הדמע     08.05.0029

                    2.00 .ע"ש וא OSAP תרצות 'חי   
      
OSAP תרצות S.M.R W042 קפסה רבגמ     08.05.0030

                    2.00 .טרופמכ 052/521DMP 'חי   
      
דמוע טרפמ יפל ישאר הזירכ רקב / תזכר     08.05.0035
ןקת ו  61-45NE 'ו 27APFN ןקתב      

                    2.00 .טרופמכ OSAP V-6058RC תרצות0221 'חי   
50.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: נצרת עילית   .../044 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     044 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תרצות ינכט טרפמב טרופמכ רוטינומ לנפ     08.05.0040

                    2.00 ע"ש וא OSAP 'חי   
      
הזירכ ירוזיא 6 ל תילאטיגד  גותימ תכרעמ     08.05.0050

                    2.00 .ע"ש וא V-6058TR םגד OSAP תרצות 'חי   
      
וא OSAP  תרצות )רסקימ( לוק לברע     08.05.0060

                    2.00 .טרופמכ OIDUA CI 'חי   
      
0221 י"ת ןקת יפל םירבצמו ןעטמ תכרעמ     08.05.0070

                    2.00 .טרופמכ 'חי   
      

                    2.00 .רבוחמו ןקתומ רינויט + תוטלק ןגנ 'חי  08.05.0080
      
%03 + ל"נה דויצה לכל םיאתמה הזירכ דסמ     08.05.0100
דויצה לכ טוויחו הנקתה ללוכ רומש םוקמ      

                    2.00 .'פמוק לעפומו ןקתומ ליעל טרופש 'חי   
הזירכ תכרעמ 50.80 כ"הס          

      
ת ו נ ו ל ח  ת ח י ת פ  ת כ ר ע מ  60.80 ק ר פ  ת ת       
ן ש ע  ר ו ר ח ש       
      
וא הזזהב ןשע רורחש ןולח תחיתפ עונמ     08.06.0010
לש 1S םגד רטמ 2 דע לש החיתפל הפיחדב      
    ,1A ,24VDC ,MINGARDI MAGNETIC  
55PI ,קוצי ,הינשל מ"מ 21 החיתפ תוריהמ      
שא ןיסח לבכ ללוכ,טלפמוק רבוחמו ןקתומ      

                   10.00 תזכרל דע עונמהמ ר"ממ 09E-5.2X4 'חי   
      
תינקת ןשע רורחש תונולח תחיתפ תזכר     08.06.0020
,תינדי החיתפ ןצחל ללוכ םיעונמ 4 ל תדעוימ      
יוליג תכרעממ שבי עגמ תסינכ ,יוביג תוללוס      
יוליג תכרעמל הלקת עגמ תאיצי ,שא      
CITENGAM תרצות תאמגודשא      

                    2.00 .טלפמוק תרבוחמו תנקתומ IDRAGNIM 'חי   
      
קוחר ןקתומ דרפנ תונולח תחיתפ ןצחל     08.06.0025
שא ןיסח לבכ ללוכ רבוחמו .תזכרהמ      

                    4.00 'פמוק תזכרל דע ןצחלהמ ר"ממ E-8.0X8-09 'חי   
ןשע רורחש תונולח תחיתפ תכרעמ 60.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: נצרת עילית   .../045 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     045 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

S.P.U ת כ ר ע מ  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
S.P.U תכרעמ לש רובחו הנקתה , הקפסא     08.07.0010
טרופמה לכ ללוכ AVK5, V004 תיזפ-תלת      
ףקוע ,תושרדנה תונגהה תוברל ינכט טרפמב      
תא הגיצמה DCL הגוצת םע ילרגטניא יטטס      
תכרעמ ללוכ הדיחיה לש םירטמרפה לכ      
אלמ קפסהב הדובעל המיאתמ תדרפנ םירבצמ      
ןיב רושיג ילבכ ללוכ ,תוחפל תוקד 51 ךשמל      
יפל םלשומ לכה םירבצמה קנב ןיבו תכרעמה      

                    1.00 .'פמוק ינכטה טרפמה 'חי   
      
הגוצת לנפ רובע הדיחיה ריחמל תפסות     08.07.0030
ותנקתה ללוכ תכרעמהמ דרפנ הארתהו      

                    1.00 .תכרעמה ןיבו וניב רוביח לבכו קפלדב 'חי   
S.P.U תכרעמ 70.80 כ"הס          

      
ח ט ש  ח ו ת י פ ב  ת ו נ כ ה  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.08.0010
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק      

                  200.00 .הכישמ רטמ   
      
001 רטוקב ךא ל"נכ ירושרש יטסלפ רוניצ     08.08.0020

                   60.00 .מ"מ רטמ   
      

                  300.00 .מ"מ 57 רטוקב ךא ל"נכ ירושרש יטסלפ רוניצ רטמ  08.08.0030
      
הריפחב, 6 גרד 4" רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.08.0050

                  500.00 .ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ רטמ   
      

                  500.00 8 גרד 6" רטוקב ךא ל"נכ יס.יו.יפ רוניצ רטמ  08.08.0060
      
021 קמוע מ"ס 08 רטוקב הלוגע רבעמ תכירב     08.08.0090
ןוט 5.21 הסכמ ללוכ תועבט יתשמ היונב מ"ס      

                    5.00 טלפמוק קודיהו יולימ ,הנקתה ,הריפח ללוכ 'חי   
      
םע מ"ס 08 רטוקב ךא ל"נכ רבעמ תחוש     08.08.0100

                   15.00 .ןוט 04 הסכמ 'חי   
      
םע מ"ס 001 רטוקב ךא ל"נכ רבעמ תחוש     08.08.0120

                    3.00 .ןוט 04 הסכמ 'חי   
      
םע מ"ס 521 רטוקב ךא ל"נכ רבעמ תחוש     08.08.0130

                    2.00 .ןוט 04 הסכמ 'חי   
      
םע מ"ס 521 רטוקב ךא ל"נכ רבעמ תחוש     08.08.0140

                    2.00 .ןוט 5.21 הסכמ 'חי   
      
      
      

80.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: נצרת עילית   .../046 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     046 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
וא/ו םילבכל עקרק יגוס לכב הביצחו הריפח     08.08.0150
מ"ס 02.1 דע קמועו מ"ס 06 דע תורוניצ      
יוסיכ ,ןומיס יטרס ,לוח יופיחו עצמ תומכל      

                  700.00 .יפוס קודיהו רטמ   
      
תבחרה רובע הביצח וא/ו הריפחל תפסות     08.08.0160

                  250.00 .מ"ס 001 בחורל דע הריפחה רטמ   
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.08.0170
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

                  250.00 .םידומעל הרידח רטמ   
      
ןקתומ תשוחנמ ר"ממ YX2N6X4 למשח לבכ     08.08.0175

                  250.00 . הרואת ידומע רובע הריפחב ןומט רוניצב רטמ   
      
עורז +דומע( ינוק רטמ 8 הרואת דומע     08.08.0180
ןימזמה תריחבל םאתהב )'מ 8 ההבוגב      
יתשבו רשקמ עבצב עובצ ,ןוולוגמ הדלפמ      
רבוחמו ןקתומ רונתב יפוס עבצ תובכש      

                   15.00 ע"ש וא ה.ל.פ תרצות מ"מ 09/312 'חי   
      
ללוכ אוהש לדוג לכב הרואתה דומעל דויצ שגמ     08.08.0190
,םירבחמ ,IXEGOS םגד םיקדהמ ,הטלפ      

                   15.00 דויצה חתפב ןקתומ םי"תמאמ 'חי   
      
ינוק דומע רובע מ"ס 021 הבוגב תדדוב עורז     08.08.0200
יתשבו רשקמ עבצב העובצ תנוולוגמ הדלפמ      

                   10.00 .דומעה ןווגב רונתב יפוס עבצ תובכש 'חי   
      

                    5.00 . הלופכ ךא ל"נכ עורז 'חי  08.08.0210
      
דומעל מ"ס 001/08/08 תודימב ןוטב סיסב     08.08.0220
1 8/1"-056 דוסי יגרב ללוכ רטמ 8 הרואת      

                   15.00 מ"ס 'חי   
      
MUINATIT הרואת דומע לע הנקתהל ת"ג     08.08.0230
0028 קפסהב 66PI,DEL תומיטא תגרדב      

                   20.00 .דריל - ץיניטטש תרבח לש ןבול W001, 'חי   
      
ןוראו םיכיתנו םינומ רליפ ןוחטבמ השינ     08.08.0240
למשח לש תרבח רובע ישאר קספמל      

                    1.00 . תקזחומו המדאב תנקתומ מ"ס 052/05/008 'חי   
      
ןוראו םיכיתנו םינומ רליפ ןוחטבמ השינ     08.08.0250
למשח לש תרבח רובע ישאר קספמל      

                    1.00 . תקזחומו המדאב תנקתומ מ"ס 002/05/021 'חי   
חטש חותיפב תונכה 80.80 כ"הס          

      
      

קובץ: נצרת עילית   .../047 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     047 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ט ר נ ג  ל ז י ד  90.80 ק ר פ  ת ת       
      
:קפסה יטמוטוא רוטרנג לזיד תדיחי תקפסא     08.09.0010
    STANDBY 330KVA ,PRIME 300 KVA  
הניקת הלעפהל םישורדה םיקלחה לכ ללוכ      
תכרעמ תודיער ימלוב למשח חול ללוכ      
תיטמוטוא הענתהו הרקב חולןעטמו םירבצמ      
OVLOV ,רליפרטק ,סנימק תרצות עונמ םע      
ריוואה םוהיז תונקתב תדמועו סניקרפ וא      
ב"הרא וא יאפוריאה דוחיאב תוגוהנה      
טרפמל םאתהב לכה,םהב הנקתהל תרשואמו      

                    1.00 .תועש 51 -ל ימוי קלד לכימ ללוכ ינכטה 'חי   
      
תמאתומ הליגר תיטסוקא הפוח לש הקפסא     08.09.0020
רטמ 7  לש קחרמב BD27 תינוציח הנקתהל      
רוטרנג לזידה תדיחיל תמאתומ טרופמכ      
ךותב הדיחיה תנקתה ללוכ AVK 003 קפסהב      
לכ עוציבו ריווא תאיציו תסינכ יקיתשמ,הפוחה      
,םישורדה םיקוזיחהו תונקתההו םירוביחה      
לוקה יקיתשמ ךרעמ רוביחו הנקתה הקפסא      

                    1.00 .טפלמוק םלשומ לוכה הטילפה תרנצל 'חי   
      
הפוח רובע ל"נה הפוחה ריחמל תפסות     08.09.0025
BD06 שער תמרל תקתשומ רפוס תיטסוקא      

                    1.00 .רטמ 7 קחרמב 'חי   
      
הפוחה ללוכ הדיחיה לש רתאל הלבוה     08.09.0030
סיסב לע הבצה,םימדוק םיפיעסב םיטרופמה      
הדיחיה לש םלשומ רוביח ,הנבמה דיל ןוטב      
לכ עוציב ללוכ םיעוזעזה ימלוב ךרעמל הפוחהו      
םלשומ לכה םישורדה םיילמשחה םירוביחה      

                    1.00 .חטשב סלופמו רבוחמו 'חי   
      
ןוכמ יושיר ,היגרנאה דרשמ יושירו הקידב     08.09.0060
הקידב למשחה תרבח רושיאו הקידב ,םינקתה      
הקידבו הלעפה ,קדוב סדנהמ לש רושיאו      
סמועב הקידבו הלעפה ,קפסה לעפמב סמועב      
תונכדועמ תוינכות לש םיטס השולש .רתאב      

                    1.00 .הז ךרוצל שורדה רתי לכו 'חי   
      
לזידה תדיחיל םימיאתמ הדובע ילכ טס ,גולטק     08.09.0070

                    1.00 .יברזר קלד ןנסמו,יברזר ריוא ןנסמ רוטרנג 'חי   
      
חפנב ינוציח קלד לכימ לש הנקתהו הקפסא     08.09.0090
,סוסיב ,תוקראה ,הדמעה תוברל רטיל 003      
ןוטב תקיצימ היונב הקוע ,ןוקירו יולימ יחתפ      
רשואמו ינקת לכה לכימה חפנמ %011      

                    1.00 טלפמוק םלשומ ח"למ תונקתל םאתהב 'חי   
      
      
      
      

90.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: נצרת עילית   .../048 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     048 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
קלד תורוניצ תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     08.09.0100
תרנצ ללוכ רוטרנג לזידל ינוציחה לכימהמ      
םלשומ לכה םיננסמ םירזוח לא ,םיזרב ,השימג      

                    1.00 'פמוק 'חי   
      
)הקראה ,דוקיפ ,הנזה( למשחה ילבכ רוביח     08.09.0110
לזידה תדיחי לא ישאר למשח חולמ םיעיגמה      

                    1.00 .םלשומ לבכ ילענ ,לבכ תוסינכ ללוכ רוטרנג 'חי   
      
ללוכ( רוטרנג תדיחיל יתנש לופיטו תורש     08.09.0130
רמג רחאל )םילבתמ םירזיבאו םיננסמ תפלחה      
הלולכ הנושאר הנש( תורישו תוירחאה תנש      

                    1.00 )ריחמב 'חי   
רוטרנג לזיד 90.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס          
קובץ: נצרת עילית   .../049 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     049 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  11.90 ק ר פ  ת ת       
      
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.11.0010
תוברל, MPX תוניפ ללוכ,םיירושימ םיחטש      

                10412.00 ירחא חיט תומלשה ר"מ   
םינפ חיט 11.90 כ"הס          

      
ד "מ מ ל  ח י ט ו  ס ב ג  ח י ט  31.90 ק ר פ  ת ת       
      
וא רגאב  תמגוד מ"ממל רשואמ  םינפ חיט     09.13.0020

                  250.00 ע"ש ר"מ   
ד"ממל חיטו סבג חיט 31.90 כ"הס          

      
ץ ו ח  ח י ט  12.90 ק ר פ  ת ת       
      
הצברה :תוברל םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     09.21.0010
הטכילש תבכשו  תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת      

                 2300.00 הרוחש ר"מ   
ץוח חיט 12.90 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חיט תודובע 90 כ"הס          
קובץ: נצרת עילית   .../050 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     050 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ט י נ ר ג  י ח י ר א ב  ף ו צ י ר  13.01 ק ר פ  ת ת       
ה ק י מ ר ק ו  ן ל צ ר ו פ       
      
ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.31.0131
תריחב יפל ןווג מ"ס 06/06 תודימב      

                  915.00 שא יוביכ תנחת 1 ןיינב  לכירדאה ר"מ   
      

                  465.00 מ"ס 01,7 הבוגב ,ל"נה ףוצירל םילופיש רטמ  10.31.0132
      
ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.31.0140
תריחב יפל ןווג מ"ס 06/06תודימב      

                 1510.00 תדקפמ 2 ןיינב לכירדאה ר"מ   
      

                  536.00 מ"ס 01,7 הבוגב ,ל"נה ףוצירל םילופיש רטמ  10.31.0142
      
גרד הקלחה דגנ ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.31.0495
    01R מ"ס 05/05 וא מ"ס 33/33 תודימב,  
יפל ןווג, מ"מ 8 יבועב ר"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמ      

                   95.00 .תדקפמ הנבמ 2 ןיינב לכירדאה תריחב ר"מ   
      
גרד הקלחה דגנ ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.31.0500
    01R ןווג ,מ"ס 8 יבועב מ"ס33/33 תודימב  

                   80.00 . הנחת הנבמ 1 ןיינב לכירדאה תריחב יפל ר"מ   
      
גרד הקלחה דגנ ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.31.0520
    11R ריחמ ,מ"מ 8 יבועב מ"ס03/03 תודימב  
לכירדאה תריחב יפל ןווגב  ר"מ/ח"ש 07 דוסי      

                  518.00 יוביכ תנחת 1 ןיינב תוספרמ". ר"מ   
      

                   50.00 מ"ס 01,7 הבוגב ,ל"נה ףוצירל םילופיש רטמ  10.31.0530
      
גרד הקלחה דגנ ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.31.0540
    11R ריחמ ,מ"מ 8 יבוע מ"ס 03/03 תודימב  
" לכירדאה תריחב יפל ןווגב ר"מ/ח"ש 07 דוסי      

                   10.00 "תדקפמ 2 ןיינב תספרמ ר"מ   
      

                   15.00 מ"ס 01,7 הבוגב ,ל"נה ףוצירל םילופיש רטמ  10.31.0550
      
חלש ,ןלצרופ טינרג תוחולב תוגרדמ יופיח     10.31.1010
51 בחורב םורו מ"ס 3 יבועבו מ"ס 33 בחורב      
א"מ/ח"ש 001 דוסי ריחמ ,מ"ס 2 יבועבו מ"ס      

                  350.00 )הנגה יליפורפ ללוכ אל( רטמ   
      
ףוציר רובע ,םינוש םיגוסמ םיחיראב ףוציר     10.31.1050

                  152.00 תוגרדמ ירדחב )םיטסדופ( םייניב יחטשמ ר"מ   
הקימרקו ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר 13.01 כ"הס          

      
      
      
      

קובץ: נצרת עילית   .../051 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     051 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר י ק  י ו פ י ח  05.01 ק ר פ  ת ת       
      
טינרג יחיראב םינפ תוריק יופיח     10.50.0035
ריחמ ,מ"ס 06/03 תודימב הקימרק/ןלצרופ      

                  685.00 ר"מ/ח"ש 07 דוסי ר"מ   
תוריק יופיח 05.01 כ"הס          

      
ף ו צ י ר ב  ה ר ה ז א  י נ ו מ י ס  16.01 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב תוישושבג םע הרהזא יחטשמ -שיגנ     10.61.0010
י"ת השירד יפל ,ןטירואילופמ מ"ס 06/021      

                   10.00 6 קלח 8191 'חי   
      
)רתאמ ןמיס( תוישושימ תורמסמ -שיגנ     10.61.0100
דע רטוקב ,)הטסורינ( 613 מ"בלפמ ,םידידב      
הרהזא חטשמל מ"מ 4 דע הבוגבו מ"מ 62      
השירד יפל ,)מ"ס 06 בחורב א"מל 'חי 071(      

                  100.00 6 קלח 8191י"ת 'חי   
      
הקלחה דגנ "פילסיטנא" חישק יניערג ספ     10.61.0101
יחלש תובצק לע קבדומ מ"ס 4 בחורב      

                  300.00 .תוגרדמ רטמ   
ףוצירב הרהזא ינומיס 16.01 כ"הס          

      
,ו צ ר ט מ  ם י י מ ו ר ט  ם י ט נ מ ל א  08.01 ק ר פ  ת ת       
ף ו צ י ר ל  ת ו פ ס ו ת ו  ת ו נ ו ל ח  י נ ד א        
      
3 יבועב "הלילח" שיש תוחולמ תונולח ינדא     10.80.0120
051 דוסי ריחמ ,מ"ס 03 דע בחורבו מ"ס      

                  362.00 א"מ/ח"ש רטמ   
      
,מ"מ 6 יבועב הקימרקל םוינימולאמ םיליפורפ     10.80.0600

                  100.00 םיפוחמ תוריק תוניפב רטמ   
ףוצירל תופסותו תונולח ינדא ,וצרטמ םיימורט םיטנמלא 08.01 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס          
קובץ: נצרת עילית   .../052 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     052 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
0.11 ק ר פ  ת ת  00.11 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמ"ב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
ללוכ ,)"לוחכה ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ      
.ףיעסב תרחא ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא      
      
וא יללכה טרפמב םיללכנ םניאש םיפיעסב      
קר  שמתשהל  שי  ,וב רמאנל םידגונמ      
.תדחוימ השירד לש םירקמב      
      
דע םימעפ 3 תוחפל ועבצי דויסל םיחטשמ      
.שורדה ןווגב דיחא יופיצ תלבקל      
      
חוור + הדובע + רמוח םיללוכ םיריחמה לכ      
םניהו )מ"עמ אלל( םישדח םילקשב םיבוקנו      
.העיבצ תודובע ןלבק יריחמ      

0.11 קרפ תת 00.11 כ"הס          
      
ם י נ פ  ע ב צ  11.11 ק ר פ  ת ת       
      
חיט לע ע"ש וא )יטטניס דיס( "דיסילופ"ב דויס     11.11.0010

                 1620.00 תובכש שולשב ,םינפ ר"מ   
      
לעמ תוריק לע תובכש יתשב )לטכפש( קרמ     11.11.0090

                12391.00 דבלב השירד יפל עצובת הדובעה . חיט ר"מ   
      
םינפ חיט לע ע"ש וא "0002 לירקרפוס" עבצ     11.11.0220
דוסי  עבצ  תבכש  תוברל ,סבג וא      
לירקרפוס" תובכש יתשו  ע"ש וא "ליפרובמט"      

                12391.00 ע"ש וא "0002 ר"מ   
      
לעמ חטשב ןגומ בחרמ/טלקמ ןומיסו טוליש     11.11.0830
קוושמ רוא יטלופ םיעבצב ר"מ 05 דע ר"מ 52      

                    3.00 'פמוק "מ"עב תליא תויגולונכט סא.םא.יפ" 'בח י"ע  
םינפ עבצ 11.11 כ"הס          

      
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ  ת ע י ב צ  14.11 ק ר פ  ת ת       
ם ו י נ י מ ו ל א ו       
      
תכתמל לוח יוקינ עצבל שי העיבצה ינפל      
תכתמל המיאתמ הנכה עצבל וא הרוחש      
ןניאו ,דרפנב ומלושי ל"נה תונכהה .תנוולוגמ      
הנגהה ךשמ .2.ןלהלש םיריחמב תולולכ      
ךכיפל ,ולש ךתחבו ליפורפה יבועב הנתומ      
םיליפורפל םיסחייתמ ןלהלש םיפיעסה      
ןוטל תולעב ונתינ אלו ,םימייוסמ      
      
      
      

14.11 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: נצרת עילית   .../053 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     053 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יבועב תנתומ עבצה לש הנגהה תלוכי      
יבועה ,ליפורפה לע תמשוימה עבצה תבכש      
לש אלמ שוביי רחאל קר עצוביו מ"מב דדמי      
.עבצה      
      
36/052/052SHR  הדלפ ליפורפ תעיבצ     11.41.0226
021-072" גוסמ הרעב בכעמ עבצב      
    xinehoP", יסקופא דוסי תבכש תוברל  
    "305lionef" 54.4 )שבי( ללוכ יבועב ע"ש וא  
וליפ" י"ע קוושמ ,םייתעש ךשמל הנגהל ,מ"מ      
."מ"עב תליא תויגולונכט סא.םא.יפ"/"שא      

                   20.00 ר"מ 2.1- ליפורפה ינפ חטש ר"מל וניה ריחמה ר"מ   
      

                   41.00 "הלוגרפה תילתל רוניצ" 6" רטוק רוניצ תעיבצ ר"מ  11.41.0521
םוינימולאו הדלפ יליפורפ תעיבצ 14.11 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

העיבצ תודובע 11 כ"הס          
קובץ: נצרת עילית   .../054 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     054 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ף ג א  ל ע  ף ג א  ר ר ג נ  ן ו ל ח  11.21 ק ר פ  ת ת       
ם י ל ו ל ס מ  2-ב  ם י פ ג א  2 ל ש  )ה ז ז ה (      
      
ףגא לע ףגא ררגנ ,מ"ס011/001 תודימב ןולח     12.11.0100
עובצ/ןגלואמ םילולסמ 2-ב םיפגא 2 לש      

                   26.00 ע"ש וא0071 לילק לולכמה תמגודכ 'חי   
םילולסמ 2-ב םיפגא 2 לש )הזזה( ףגא לע ףגא ררגנ ןולח 11.21 כ"הס          

      
ן ג ו מ  ב ח ר מ  ן ו ל ח  51.21 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 001/001 וא מ"ס 001/08 תודימב ןולח     12.15.0020
,עובצ/ןגלואמ םיזג םוטא )פיק-יירד( יוטנ-בס      
דוקיפ תויחנה יפל תיתוחיטב תיכוכז תוברל      

                    3.00 ףרועה 'חי   
ןגומ בחרמ ןולח 51.21 כ"הס          

      
ר י צ  ת ו ת ל ד  35.21 ק ר פ  ת ת       
      
תמגודכ העובצ/תנגלואמ םיפגא ינש ריצ תלד     12.53.0450

                   16.00 .052/002 תודימב ,ע"ש וא 0054 לילק ר"מ   
ריצ תותלד 35.21 כ"הס          

      
)ת ו נ י ר ט י ו ( ת ו ע ו ב ק  ת ו נ פ ד  26.21 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 01 תיכוכז הלוכש העובק הנירטיו     12.62.0020

                   65.00 מ"מ U 02/03  ליפורפ ךותב תבכרומ תמסוחמ ר"מ   
)תונירטיו( תועובק תונפד 26.21 כ"הס          

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ל ש  ך ס מ  ת ו ר י ק  18.21 ק ר פ  ת ת       
ע ו ב צ /ן ג ל ו א מ       
      
תואולימ ,חוטש רושימב עובצ/ןגלואמ ךסמ ריק     12.81.0010
,תיטילונומ תיכוכז לש תוחתפנו תועובק      
המוק ןיב םימ רבעמ םוטיאו תיטסוקא המיסח      
ןיב שאה רבעמ לש המיסח ,המוקל      
וא ,שא יבכמ תונקתב רדגומכ המוקלהמוק      
מ"מ 6 האולימה יבוע .רחא דסומב      
'מ 02.1/02.1 םילודומה לדוג ,תיביטקלפר      
לש ילרגטניא חתפנ ןולח ,'מ 05.3 המוק הבוג      
תמגודכ .בחורל ישילש לודומ לכ ,ךסמ ריק      

                  490.00 ע"ש וא R05 XIRTAM וא R0038 לילק ר"מ   
      

                   40.00 הצוחה החיתפל יומס ןולח רובע תפסות 'חי  12.81.0100
עובצ/ןגלואמ םוינימולא לש ךסמ תוריק 18.21 כ"הס          

      
      
      
      

קובץ: נצרת עילית   .../055 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     055 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ט ס ק ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  19.21 ק ר פ  ת ת       
ם ו י נ י מ ו ל א       
      
וכוני אל ,ר"מ 2 דע  תונולח יחטש  .1 :תורעה      
,ןלהלש םוינימולאה תוטסקב יופיחה יחטשמ      
ביבס זינרק תבכרה ללוכ יופיחה ריחמו      
וכוניר"מ 2 לעמ תונולח יחטש  .2.תונולחה      
,ןלהלש םוינימולאה תוטסקב יופיחה יחטשמ      
,דרפנב םלושי תונולחה ביבס זינרקה תבכרהו      
0020.190.21 ףיעס יפל      
      
חפמ םוינימולא תוטסק י"ע יונב ריק יופיח     12.91.0030
מ"מ 8.0+4.2+8.0 יבועב יתבכש-תלת      
וא "דנובוקולא" תמגוד ,021/06 תודמיבו      
תוברל ע"ש וא "הלפוקלא" וא "ליטולא"      
הגמוא יליפורפמ םוינימולא תייצקורטסנוק      
יליפורפ דמצו תויכנא זוקינ תולעת ילעב      

                 1910.00 קה תוטשפתהל םימאתומ םייקפוא םוינימולא ר"מ   
      
תונולחל( םוינימולאמ ןולח זינרקל תפסות     12.91.0200
%02  לש תפסותב היהת )ר"מ 2 לעמ חטשב      

                  250.00 ר"מ 1 דע הסירפב גניפוק ריחמל רטמ   
םוינימולא תוטסקב תוריק יופיח 19.21 כ"הס          

      
ם י ס י ר ת  99.21 ק ר פ  ת ת       
      
םע םוינימולאמ תופפר םע ילמשח הלילג סירת     12.99.1610
קולבונומ סירת זגרא תוברל ףצקומ ןתירואילופ      

                   30.00 30 ר"מ   
םיסירת 99.21 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוינימולא תודובע 21 כ"הס          
קובץ: נצרת עילית   .../056 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     056 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  51 ק ר פ       
      
ח צ  ר י ו ו א  +ר י ו ו א  ג ו ז י מ  11.51 ק ר פ  ת ת       
      
תמגוד FRV חצ ריוואל רתסנ דייאמ     15.11.0010
    ABIHSOT לש רורווא תקופתב utb00567  

                   24.00 'פמוק -MFC0001 כ לש ריווא תקיפסו  
      

                   10.00 'פמוק 00874 לש ריוא תקופתב דייאמ ךא ל"נכ 15.11.0012
      
'מ 2 לעמ למשחו זג היצלטסניא תפסות     15.11.0013

                  160.00 .תרתסנ חצ ריווא תדיחיל םינושאר רטמ   
      
ABIHSOT תמגוד ריווא ינוויכ FRV- 4 טסק     15.11.0014
ריווא תקיפסו UTB0069 לש רוריק תקופתב      
זג היצלטסניא לולכי ריחמה .MFC004 לש      

                   94.00 ישארה רוניצל רוביחל דע למשחו 'חי   
      
UTB 00321 ריווא תקופתב טסק ךא ל"נכ     15.11.0015

                   38.00 .MFC074 לש ריווא תקיפסו 'חי   
      
UTB 00451 ריווא תקופתב טסק ךא ל"נכ     15.11.0016

                   26.00 .MFC564 לש ריווא תקיפסו 'חי   
      
UTB 00242 ריווא תקופתב טסק ךא ל"נכ     15.11.0017

                   12.00 .MFC957 לש ריווא תקיפסו 'חי   
      
UTB 00372 ריווא תקופתב טסק ךא ל"נכ     15.11.0018

                    6.00 .MFC957 לש ריווא תקיפסו 'חי   
      
UTB 00703 ריווא תקופתב טסק לא ל"נכ     15.11.0019

                    4.00 MFC677 לש ריווא תקיפסו 'חי   
      
UTB 00283 ריווא תקופתב טסק לא ל"נכ     15.11.0020

                    4.00 MFC9511 לש ריווא תקיפסו 'חי   
      
UTB 00567 הקופתב הובג ץחל רתסנ דייאמ     15.11.0021

                    4.00 MFC1741 ריווא תקיפסו 'חי   
      
תושירדל םאתהב םינגזמ רוביחל הייכונח     15.11.0022

                   26.00 'פמוק .תעצבמה הרבחה  
      
דע הבעמהמ למשחו זג תישאר היצלטסניא     15.11.0023

                  600.00 .תעצבמה הרבחה ןונכתל םאתהב תויכונחל רטמ   
      
)PMUP TAEH( FRV ץוח ריווא הבעמ     15.11.0024
לע חנומ UTB 000271 לש ריווא תקופתב      
הלעפהו םישרדנה םירוביחה לכ ללוכ ,גגה      
וא ABIHSOT תמגוד תכרעמה לש הניקת      

                    2.00 'פמוק .ע"וש  
      

11.51 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: נצרת עילית   .../057 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     057 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    2.00 'פמוק UTB008762 לש ריווא תקופת ךא ל"נכ 15.11.0025
      

                    2.00 'פמוק UTB000092 לש ריווא תקופת ךא ל"נכ 15.11.0026
      

                    4.00 'פמוק UTB000064 לש ריווא תקופת ךא ל"נכ 15.11.0027
      
,תומיטא ללוכ לדוג לכב ןוללוגמ חפ תלעת     15.11.0028
םירוביח ,םירשימ ,המירז ינווכמ ,םירזיבא      

                  600.00 .םילתמו םיקוזיח ,םישימג רטמ   
      
ןרפואינ הפוצמ "1 יבועב ימינפ יטסוקא דודיב     15.11.0029

                  600.00 1001 י.ת רושיא םע רטמ   
      
רושיא םע םילדגה לכב תולעתל שימג רוביח     15.11.0030

                  200.00 .1001 .י.ת 'חי   
      
ללוכ "x21"21 לדוגב יתרקת חצ ריווא רזפמ     15.11.0031
תרצות לכירדאה רושיא יפל עבצ תומכ תסוו      

                  110.00 .רשואמ תוכיא הווש וא דעי ירזפמ 'חי   
      

                  200.00 "X9"9 דודימב ךא ל"נכ 'חי  15.11.0032
      
ןנסמ םע מ"ס 06X06 לדוגב רזוח ריווא סירת     15.11.0033

                   24.00 .לכירדאה רושיא יפל עבצב ,ריהמ קוריפ וא 'חי   
      
ללוכ ע"ש וא הטנוו םגדכ "8 רטוק רורווא חופמ     15.11.0034

                   40.00 למשחל םלשומ רוביח 'חי   
      

                  120.00 תוטנו רוביחל ןוולוגמ 02X02 חפ תלעת רטמ  15.11.0035
חצ ריווא +ריווא גוזימ 11.51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ריווא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס          
קובץ: נצרת עילית   .../058 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     058 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       
      
ן י נ ב ל  ם י ע ס ו נ  8-ל  ת ו י ל ע מ  04.71 ק ר פ  ת ת       
)ה נ ו כ מ  ר ד ח  א ל ל ( ר ו ב י צ       
      
תילמינימ תילעמ( םיעסונ 8-ל תילעמ     17.40.0010
תותלד םע תונחת 2 ,)הנבמל המיאתמה      
הלועפל תלד ןונגנמ ,תונחתבו אתב תויטמוטוא      
דוקיפ .)YTUD YVAEH( תצמואמ      
בחורב תותלד ,הינש/'מ 1 תוריהמ ,ילסרבינוא      
אתב תומוק הארמ םיאת רוט םע ,מ"מ 009      

                    2.00 'פמוק םיעבורמ םיפוקשמ ללוכ ,תישארה הנחתבו  
)הנוכמ רדח אלל( רוביצ ןינבל םיעסונ 8-ל תוילעמ 04.71 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תוילעמ 71 כ"הס          
קובץ: נצרת עילית   .../059 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     059 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  ת ו י ת ש ת  81 ק ר פ       
      
י ד ב כ ל  ע מ ש  ת ו כ ר ע מ  66.81 ק ר פ  ת ת       
ה ע י מ ש       
      
תאלול גוסמ raeH pooL עמש תכרעמ -שיגנ     18.66.0050
תוברל ,ע"ש וא "בלהמ" תרצות הארשה      

                    5.00 תוינזואל רוביח תורשפאו ינוציח ןופורקימ 'חי   
      
ייוקלל הארשה תאלול עמש תכרעמ -שיגנ     18.66.0090
תוחפל תוינזוא יטלקמ 61 םע העימש      

                    1.00 .)םוירוטידואב( 'חי   
העימש ידבכל עמש תוכרעמ 66.81 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תרושקת תויתשת 81 כ"הס          
קובץ: נצרת עילית   .../060 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     060 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  01.91 ק ר פ  ת ת       
      
םידגא תללוכה  גגל הדלפ תיצקורטסנוק     19.10.0010
םיעוצקמ םליפורפמ םייושעה  הדלפ תורוקו      
סיסב תוקטלפ ללוכ םיכתורמ SHR, םינוש      

                   28.00 םיקוזיחו ןוט   
      

                   28.00 םח ןווליג רובע תפסות ןוט  19.10.0020
      
יליפורפ( תנוולוגמ הדלפ תיצקורטסנוק תעיבצ     19.10.0030
    S.H.R וא "סלגמט" ןוילע עבצב )תורוניצ וא  
יסקופא" דוסי תבכש תללוכ העיבצה .ע"ש      
    9-AE" תבכש ןורקימ 05-04 יבועב ע"ש וא  
021-001 יבועב ע"ש וא "יסקופיטלומ" םייניב      
הבכשב ע"ש וא "סלגמט" ןוילע עבצו ןורקימ      

                   28.00 אלמ יוסיכ דע םייתש וא תחא ןוט   
      
הירלג תרקתל תנוולוגמ הדלפ תיצקורטסנוק     19.10.0050
תורוקמ ,םינוש םיכתחב תכתמ יליפורפמ      
יליפורפ, םינוש םיכתחב םישירמ ללוכ הדלפ      
    SHR עבצו םיכותיר תוברל דגא קוזיחל ןתיווזו  

                   14.00 .דוסי ןוט   
      
םינוש םיכתחב ,L/C/Z יליפורפמ גגל םישירמ     19.10.0070

                   13.00 . םיגאס ללוכ םינוולוגמ ןוט   
      
תמוקל עקרק תמוקמ הדלפ תוגרדמ ימרג     19.10.0140
ללוכ 63.4+ - 00.0 םיסלפמה ןיב הירלג      

                    1.00 'פמוק םיטסדופו םיעפושמ םיכלהמ  
שרח תורגסמ 01.91 כ"הס          

      
ל ע  ש א  ד ג נ  ה נ ג ה  02.91 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  ת י צ ק ו ר ט ס נ ו ק       
      
הדלפ תיצקורטסנוק תעיבצ :תורעה      
- )שא תוטשפתה( הריעב יבכעמ םירמוחב      
לכ לע .2.140.11 קרפ תתב םיפיעס האר      
ץעוי רושיא לבקל םיבכרומה םיטנמלאה      
ןתני רושיאה .טקיורפה לש תוחיטבה      
ייופיחו עבצה תוכרעמ לכ .הקידבל המאתהב      
ץעוי רושיא ואשי ,תועצובמה םיינוציחה ןוגימה      
תוחיטבה      
      
      
      
      
      
      
      

02.91 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: נצרת עילית   .../061 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     061 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
4 דע הדלפ תיצקורטסנוק לע שא דגנ הנגה     19.20.0017
תזתה י"ע ,תוחיטב ץעוי תצלמה יפ לע תועש      
תרצותמ "EPYT 5" גוסמ יטנמצ דודיב רמוח      
קפוסמ ,NOITCETORP ERIF DA תרבח      
4 -ל ריחמ ,ע"ש וא "תויגולונכט ןורשה ימ" י"ע      

                   60.00 ליפורפה גוסו ךתחל םאתהב הזתהה יבוע מ"ס ר"מ   
הדלפ תיצקורטסנוק לע שא דגנ הנגה 02.91 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שרח תורגסמ 91 כ"הס          
קובץ: נצרת עילית   .../062 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     062 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ך ו כ י ס ו  ש ר ח  ת ו ר ג נ  02 ק ר פ       
      
ת ו ל ו ג ר פ  04.02 ק ר פ  ת ת       
      
הדלפ תרגסממ תויונב הדלפמ תויולת תולוגרפ     20.40.0200
תבכשב םיעובצו םינוולוגמ  061EPI יליפורפמ      
לכ תוברל ןוילע עבצ תובכש יתשו דוסי      
41 הדלפ, תורוקמו םינגועו םיגרב ,םיקוזיחה      

                    2.60 " 2 רטוקב רוניצ, PNU0 ןוט   
תולוגרפ 04.02 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ךוכיסו שרח תורגנ 02 כ"הס          
קובץ: נצרת עילית   .../063 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     063 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       
      
0.22 ק ר פ  ת ת  00.22 ק ר פ  ת ת       
      
חוור + הדובע + רמוח םיללוכ םיריחמה לכ\      
)מ"עמ  אלל(  םישדח  םילקשב  םיבוקנו      
.םישעותמה םיטנמלאה ןלבק  יריחמ  םניהו      
      
הזוחב רדגומש יפכ( דוסי ריחמל הרעה      
ריחמ ושוריפ רצומל "דוסי ריחמ" :)יתלשממה      
.רצומ ותוא לש ותשיכר םוקמב וטנ      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ       
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
      
וא יללכה טרפמב םיללכנ םניאש םיפיעסב      
קר  שמתשהל  שי  ,וב רמאנל םידגונמ      
.תדחוימ השירד לש םירקמב      

0.22 קרפ תת 00.22 כ"הס          
      
ם י נ פ  י ו פ י צ ו  ס ב ג  ת ו צ י ח מ  11.22 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר י ק ל       
      
)םידדצה ינשב( תוימורק-דח סבג תוציחמ     22.11.0020
הליסמ םע ,מ"מ 001-59 לש ללוכ יבועב      
,ןוולוגמ הדלפ חפמ םיבצינו הנותחתו הנוילע      
,העיבצל ןכומ ,םלשומ רמג דע לכה      
םע םיחתפל קוזיח( םיחתפ אלל - וטנהדידמה      
יטסוקא דודיבו מ"מ 2.1 לעמ יבועב םיבצינ      

                 2690.00 )דרפנב םידדמנ ר"מ   
      
םימ דימע סבג חול רובע ,סבג חולל תפסות     22.11.0500

                  100.00 )דחא דצב( - )דורו( שא ןיסח וא )קורי( ר"מ   
      
י"ע יטסוקא דודיב רובע סבג תוציחמל תפסות     22.11.2000

                 2690.00 ק"מ/ג"ק 61 לקשמב 1" יבועב תיכוכז רמצ ר"מ   
תוריקל םינפ יופיצו סבג תוציחמ 11.22 כ"הס          

      
ם י י ל ר נ י מ  ת ו ח ו ל מ  ת ו ר ק ת  12.22 ק ר פ  ת ת       
      
יצח םיילרנימ תוחולמ תיטסוקא הרקת     22.21.0035
תמגוד "דרשיפ ןייפ" םגד םיעוקש      
    ''gnortsmrA''  07.0  ע"ש וא=CRN, לדוג  
.מ''מ 91 יבועב ,מ"ס 16/16  יניפוא חול      
םיינשמהו םיאשונה םיליפורפה תאללוכ ריחמה      
zl   רמגו )'מ 0.1 דע הבוגב( הילתה יטנמלא      

                 1105.00 עוציבל דע. סבג רניס וא תוריקה דיל ר"מ   
םיילרנימ תוחולמ תורקת 12.22 כ"הס          

      
קובץ: נצרת עילית   .../064 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     064 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח פ ו  ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ר ק ת  22.22 ק ר פ  ת ת       
ן ו ו ל ו ג מ       
      
:ןבל עבצב עובצ ןוולוגמ חפ ישגמ תרקת     22.22.0045
תריחב יפל. םיררוחמ וא םיררוחמ אל  םישגמ      
.מ"מ 6.0 יבועבו מ"ס 03 בחורב ,לכירדאה      
יטנמלא ,םיאשונה םיליפורפה תא ללוכ ריחמה      
2.1יבועב ZLרמגו )'מ 0.1 דע הבוגב( הילתה      

                  100.00 . מ"מ ר"מ   
ןוולוגמ חפו םוינימולא תורקת 22.22 כ"הס          

      
ס ב ג  ת ו ר ק ת  52.22 ק ר פ  ת ת       
      
עברא" סבג חול תוברל ,סבג תרקת     22.25.0010
הבוגב( היצקורטסנוקו מ"מ 7.21 יבועב"תוזאפ      

                 1600.00 ) 'מ 0.1 דע ר"מ   
      
אלמ לטכפש עוציב רובע סבג תורקתל תפסות     22.25.0011

                 1600.00 עבצל הנכהו תובכש 3 ר"מ   
      
גוסמ "דנוברוא" תמגוד רתסנ תוריש חתפ     22.25.1060
021/021 תודימב ע"ש וא "A" םגד "פוטולא"      

                   20.00 מ"ס 'חי   
סבג תורקת 52.22 כ"הס          

      
ת ו י ק פ ו א ו  ת ו י כ נ א  ת ו ר י ג ס  62.22 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג מ       
      
יבועב סבג תוחולמ תיכנאו תיקפוא הריגס     22.26.0019
סורפ בחורב ,םינוש םיסלפמ ןיב מ"מ 7.21      
תוברל , ,מ"ס 001 דע מ"ס 06  לעמ      
רמג דע לכה )'מ 0.1 דע הבוגב( היצקורטסנוק      

                   15.00 )ר"מב הסירפב הדידמה( העיבצל ןכומ םלשומ ר"מ   
      
תיכנאו תיקפוא הריגס ,תרתסנ הרואתל זינרק     22.26.0025
דע סורפ בחורב מ"מ 7.21 יבועב סבג תוחולמ      
0.1 דע הבוגב( היצקורטסנוק תוברל ,מ"ס 05      

                   87.00 העיבצל ןכומ םלשומ רמג דע לכה )'מ רטמ   
      
תוחולמ תלארנימ הרקת ירשגמ וא סבג רניס     22.26.0026
52 לש הבוגבו מ"ס 07 דע סורפ בחורב סבג      

                  180.00 . מ"ס רטמ   
      
םיחטשב עוציב רובע סבג תורקתל תפסות     22.26.0027

                   60.00 . תומאתומ תוילת תוברל םילגועמ םיוקב ר"מ   
      
      
      
      
      
      

62.22 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: נצרת עילית   .../065 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     065 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םימ דימע סבג תוחולמ תיכנאו תיקפוא הריגס     22.26.0150
החדה לכימ יוסיכל מ"מ 7.21 יבועב )קורי(      
הסירפב הדידמה( היצקורטסנוק תוברל ,יומס      

                   50.00 )ר"מב ר"מ   
סבגמ תויקפואו תויכנא תוריגס 62.22 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס          
קובץ: נצרת עילית   .../066 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     066 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

,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       
      
ת ו א ס נ ו ל כ ( ם י ל י י פ ו ר ק י מ  14.32 ק ר פ  ת ת       
)ה ש ק ה  ת ח י ד ק ב       
      
ןוטב )םילייפורקימ( "רטוק ינטק" תואסנולכ     23.41.0060
לעמ קמועב מ"ס 54 רטוק הקיציו חודיק 03-ב      

                 1500.00 'מ 61 דעו 'מ 21 רטמ   
      
םיכתורמ םיבולכ - עלוצמ ןויז לזרב     23.41.0061

                   30.00 סלייפורקימל ןוט   
)השקה תחידקב תואסנולכ( םילייפורקימ 14.32 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןופידלו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 כ"הס          
קובץ: נצרת עילית   .../067 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     067 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  42 ק ר פ       
      
ת ו ר י ק ב  ם י ח ת פ  ת ב י צ ח  12.42 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר ק ת ב ו       
      
תוריקב ר"מ 0.2 דע חטשב םיחתפ תביצח     24.21.0007
דוביע תוברל ,מ"ס 52 יבועב םיחיוטמו םייונב      
ילמינימ םולשת .חיטו ןוטב י"ע חתפה תרוצ      

                   20.00 ר"מ 1 יפל ר"מ   
      
0.4 דע ר"מ 0.2 לעמ חטשב םיחתפ תביצח     24.21.0030
,מ"ס 52 יבועב םיחיוטמו םייונב תוריקב ר"מ      

                   20.00 חיטו ןוטב י"ע חתפה תרוצ דוביע תוברל ר"מ   
תורקתבו תוריקב םיחתפ תביצח 12.42 כ"הס          

      
ם י ר ו ס י נ  13.42 ק ר פ  ת ת       
      
ןוטבמ םיטנמלאב םולהי רוסמב םיחתפ רוסינ     24.31.0030
רשאכ 'מל ריחמה .מ"ס 02 יבועב ןייוזמ      
'מ 01 דע הניה םירוסינה לש תללוכה תומכה      

                   20.00 )םיפיעסה לכב רוסינל( רטמ   
      
ןוטבמ םיטנמלאב םולהי רוסמב םיחתפ רוסינ     24.31.0050
רשאכ 'מל ריחמה .מ"ס 03 יבועב ןייוזמ      
'מ 01 דע הניה םירוסינה לש תללוכה תומכה      

                   20.00 )םיפיעסה לכב רוסינל( רטמ   
      
ןוטבמ םיטנמלאב םולהי רוסמב םיחתפ רוסינ     24.31.0065
רשאכ 'מל ריחמה .מ"ס 53 יבועב ןייוזמ      
'מ 01 לעמ הניה םירוסינה לש תללוכה תומכה      

                   20.00 )םיפיעסה לכב רוסינל( רטמ   
םירוסינ 13.42 כ"הס          

      
ם י ח ו ד י ק  23.42 ק ר פ  ת ת       
      
ןייוזמ ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     24.32.0031
.2" רטוקב םירוח עוציבל ,מ"ס 04  יבועב      
לכב( םיחודיק 02  לעמ תללוכ תומכל ריחמה      

                   50.00 )םיפיעסה 'חי   
      
ןייוזמ ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     24.32.0039
.3" רטוקב םירוח עוציבל ,מ"ס 02 דע יבועב      
לכב( םיחודיק 02 דע לש תללוכ תומכל ריחמה      

                   50.00 )םיפיעסה 'חי   
      
ןייוזמ ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     24.32.0046
.3" רטוקב םירוח עוציבל ,מ"ס 53 יבועב      
לכב( םיחודיק 02 דע לש תללוכ תומכל ריחמה      

                   20.00 )םיפיעסה 'חי   
      
      

23.42 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: נצרת עילית   .../068 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     068 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןייוזמ ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     24.32.0059
.4" רטוקב םירוח עוציבל ,מ"ס 02 דע יבועב      
לכב( םיחודיק 02 דע לש תללוכ תומכל ריחמה      

                   20.00 )םיפיעסה 'חי   
      
ןייוזמ ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     24.32.0099
.6" רטוקב םירוח עוציבל ,מ"ס 02 דע יבועב      
לכב( םיחודיק 02 דע לש תללוכ תומכל ריחמה      

                   20.00 )םיפיעסה 'חי   
      
ןייוזמ ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     24.32.0130
.8" רטוקב םירוח עוציבל ,מ"ס 02 דע יבועב      
לכב( םיחודיק 02 דע לש תללוכ תומכל ריחמה      

                   20.00 )םירטקה 'חי   
      
ןייוזמ ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     24.32.0170
.01" רטוקב םירוח עוציבל ,מ"ס 02 דע יבועב      
לכב( םיחודיק 02 דע לש תללוכ תומכל ריחמה      

                   10.00 )םיפיעסה 'חי   
םיחודיק 23.42 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס          
קובץ: נצרת עילית   .../069 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     069 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ נ ל  ת ו ש י ג נ  י ר ו ד י ס  72 ק ר פ       
      
ת ח ל ק מ ב  ם י ר ז י ב א  11.72 ק ר פ  ת ת       
ם י ת ו ר י ש ב ו       
      
06/06 לדוגב ,עובק L תרוצב די זחאמ -שיגנ     27.11.0550
לקינ ,םורכ הפוצמ תכתממ ,מ"ס 57/57 דע      
ריקה לע הנקתהל םיכנ יתורישל קיטסלפוא      
,3 קלח 8191 ילארשי ןקת יפל ,הלסאה דיל      

                    7.00 םלשומ ןקתומ 'חי   
      
,)הטסורינ( 403 מ"בלפמ חותפ ריינ קיזחמ     27.11.3010

                    7.00 םלשומ ןקתומ 'חי   
      
מ"בלפמ ץר-ץצ תטישב םיידי בוגינ ריינל ןקתמ     27.11.3045
,מ"ס 01/82/83 תודימב )הטסורינ( 403      

                    7.00 םלשומ ןקתומ ,הליענ ןונגנמ תוברל 'חי   
      
ןקתומ ,)הטסורינ( 403 מ"בלפמ יגוז בלוק     27.11.3060

                    7.00 םלשומ 'חי   
      
ריקה לע הנקתהל םיכנ יתורישל ףדמ -שיגנ     27.11.3105
מ"ס 51 בחורו מ"ס 03 ךרואב רויכל דומצ      
,תולגועמ תווצק םע )הטסורינ( 403 מ"בלפמ      

                    7.00 םלשומ ןקתומ ,3 קלח 8191 ילארשי ןקת יפל 'חי   
      
,)הטסורינ( 613 מ"בלפמ עובק די זחאמ -שיגנ     27.11.3137
לע הנקתהל םיכנ תחלקמל ,מ"ס 08 ךרואב      

                    7.00 3 קלח 8191 ילארשי ןקת יפל ,ריקה 'חי   
      
)הטסורינ( 403 מ"בלפמ ילזונ ןובסל ןקתמ     27.11.3200
ןקתומ ,רטיל 2.1-1.1 חפנ ,ריקה לע הנקתה      

                    7.00 םלשומ 'חי   
      
ןשייח םע יטמוטוא ילמשח םיידי שביימ     27.11.3410
403 מ"בלפמ יוסיכ ,ירטקלא וטופ הלעפה      
ןווג ,מ"ס 12/5.42/6.72 תודימב ,)הטסורינ(      
לנפ" תמגוד "BP 0049" םגד ,ןטאס      
אל ריחמה .םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא "םיטקייורפ      

                    7.00 למשח תדוקנ ללוכ 'חי   
      
יופיצב םוינימולאמ מ"ס 06 הזיחא תידי -שיגנ     27.11.4205
,םיכנ יתוריש את תלד ףנכ לע הנקתהל ןוליינ      
וא "םיטקייורפ לנפ" תמגוד "A/044 PP" םגד      

                    7.00 3 קלח 8191 ילארשי ןקת יפל ,ע"ש 'חי   
      
SBA קיטסלפמ תחלקמל לפקתמ אסיכ -שיגנ     27.11.4750
"R0061" םגד ,מ"ס 54/44 תודימב חישק      
י"ע רשואמ ע"ש וא "tilasserP" תמגוד      
י"ת יפל .ריקל ןוגיע תוברל תכמסומ הדבעמ      

                    1.00 2.3 קלח8191 'חי   
11.72 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: נצרת עילית   .../070 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     070 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
מ"ס 53 בחורב תחלקמל ינבלמ לספס- שיגנ     27.11.4810
"הפסרט'' תוחולמ יושע ,מ"ס 04 הבוגבו      
םזילדנו יטנא ,ע"ש וא "םיטקייורפ לנפ" תמגוד      
יספ ינש יושע בשומה .תוחלו םימ ינפב דימעו      

                    1.00 ,מ"מ 21 יבועב הפסרט רטמ   
      
לדוג( שטולמ )הטסורינ( מ"בלפמ הארמ -שיגנ     27.11.5090
ילארשי ןקת יפל ,)מ"ס 09/54 תודימ-ינקת      

                    7.00 3 קלח 8191 'חי   
      
רובע םינקתה ןוכמ תדבעמ תקידב -שיגנ     27.11.5500
תוברל ,םיכנ יתוריש יאתל תושיגנ רושיא      
םע ,םיכנ יתורישב ונקתוהש םירזיבאה תקידב      

                    7.00 'פמוק ןקת ות  
םיתורישבו תחלקמב םירזיבא 11.72 כ"הס          

      
ם י כ נ ל  ת ו ח ל ק מ ו  ם י ת ו ר י ש  04.72 ק ר פ  ת ת       
      
ךומנ החדה לכימ םע )מ"ס 84( ההובג הלסא     27.40.0100
ךיראמ תוברל ,ןבל עבצב ,קולבונומ סופיט      
מ"ס 57 קחרמב הלסאה הבכרהל 4" רוניצל      

                    7.00 הירוחאמש ריקהמ 'חי   
      
מ"ס 8 הבוגב הלסאל היבגמ ימונוגרא הסכמ     27.40.0200
מ"בלפמ ירוחא ריצ םע ריבש יתלב רמילופמ      

                    7.00 ינמרג ןקת ות ,םיספת ינש לעב 'חי   
      

                    7.00 תלפקתמ תידי רובע תפסות 'חי  27.40.0310
      
06/06 לדוגב L תרוצב מ"בלפמ עובק די זחאמ     27.40.0505
לע הנקתהל םיכנ יתורישל מ"ס 57/57 דע      

                    7.00 8191 ילארשי ןקת יפל ,הלסאה דיל ריקה 'חי   
      

                    7.00 )מ"ס 09/54 תודימ-ינקת לדוג( לירקאמ הארמ 'חי  27.40.0610
      

                    7.00 לירקאמ םיכנ יתורש את תלדב הילת  יוו גוז 'חי  27.40.0700
      

                    7.00 תכתממ םיכנ יתורש את תלדב הילת  יוו גוז 'חי  27.40.0710
      

                    7.00 םיכנ יתורש תלדל זילפמ הפצר רוצעמ 'חי  27.40.0800
םיכנל תוחלקמו םיתוריש 04.72 כ"הס          

      
ר ו ר מ י ת ו  ט ו ל י ש  ,ה ע י ב צ  06.72 ק ר פ  ת ת       
ם י כ נ ל       
      
תודימב םיכנ תיינחל הנבל תרגסמ ןומיס     27.60.0010

                    1.00 ןבל םישיבכ עבצב מ"ס 065/003 'חי   
      

06.72 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: נצרת עילית   .../071 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     071 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
מ"ס 005/052 תודימב םיכנ תיינח תעיבצ     27.60.0015

                    2.00 לוחכ םישיבכ עבצב 'חי   
      
005/052 תודימב םיכנ תיינח תרגסמ ןומיס     27.60.0020
םיכנ למס הכותבו ןבל םישיבכ עבצב מ"ס      

                    2.00 מ"ס 06/06 תודימב ,לוחכ עבצב ימואלניב 'חי   
      
םוקמ לע םיכנ תיינח למס לש הנולבשב העיבצ     27.60.0030
ןבל עקר לע לוחכ עבצב םיכנ בכר תיינח      

                    2.00 מ"ס 06/06 תודימב 'חי   
      
טלשה עקר מ"ס 02/03 לדוגב הנווכה טלש     27.60.0110
81 תואה לדוג .בוהצ עבצב תויתואהו לוחכ      

                    2.00 תוחפל מ"מ 'חי   
      
טלבומ לוחכ ןווגב לירקאמ םיכנ יתורש טלש     27.60.0120
רובע מ"ס 21/21 לדוגב טלשה ינפמ מ"מ 2-ב      

                    7.00 םיכנ יתורש את 'חי   
םיכנל רורמיתו טוליש ,העיבצ 06.72 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םיכנל תושיגנ ירודיס 72 כ"הס          
קובץ: נצרת עילית   .../072 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     072 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ י י נ ב ב  ה נ ו ו כ ה ו  ט ו ל י ש  92 ק ר פ       
      
ה ר ה ז א ו  ן ו מ י ס ל  ת ו ק ב ד מ  02.92 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב תיכוכזל הרהזאו ןומיס תוקבדמ -שיגנ     29.20.0010
תיכוכזה ידיצ ינשמ ההז תוינועבצ ,מ"ס 51      

                  100.00 4 קלח 8191 י"ת תושירד יפל ,)םיעבצ ינש( 'חי   
      
שרדנה תושיגנה טוליש לכ הנקתהו הקפסא     29.20.0011

                    1.00 'פמוק .תושיגנה השרומ לש תעדה תווח י"פע  
הרהזאו ןומיסל תוקבדמ 02.92 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םיניינבב הנווכהו טוליש 92 כ"הס          
קובץ: נצרת עילית   .../073 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     073 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י נ ב ב  ב כ ר ו מ  ד ו י צ ו  ט ו ה י ר  03 ק ר פ       
      
ם י ת ו ר י ש ו  ת ו ח ת ל מ  01.03 ק ר פ  ת ת       
      

                    7.00 מ"ס 06 תבגמל טומ 'חי  30.10.0240
      

                    7.00 מ"ס 62X9 תינבלמ תשר הינובס 'חי  30.10.0620
      

                   24.00 הסכמ תוברל ,רטיל 3 חפנל לוגע הפשא חפ 'חי  30.10.0910
      
6 יבועבו מ"ס 05X07 תודימב תילבוא הארמ     30.10.1010

                    5.00 הארמה ףוגב םינספות תוברל מ"ס 'חי   
      

                    7.00 היולת הלסא תשרבמ 'חי  30.10.3240
םיתורישו תוחתלמ 01.03 כ"הס          

      
ם י נ פ  ט ו ה י ר  33.03 ק ר פ  ת ת       
      
בג תונעשמ םע שיגנ אסיכ תנקתהו תקפסא     30.33.0240

                   10.00 'פמוק .דיו  
      
םירק םימ ןקתמ תנקתהו הקפסא     30.33.0241

                    5.00 "שיגנ"הייתשל 'חי   
םינפ טוהיר 33.03 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 כ"הס          
קובץ: נצרת עילית   .../074 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     074 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
0.43 ק ר פ  ת ת  00.43 ק ר פ  ת ת       
      
םא -  ישאר  ןלבק יזוחאל תויללכ תויחנה      
ןלבק יריחמל תפסותב(  טקיורפב םייק      
האר  - )ןלהלש שא יוביכו יוליג תוכרעמ      
.הינב תויולעו םיחפסנ -  'ג  קלח  תליחתב      
דוסי תוחנה"ל תינפומ שמתשמה בל תמושת      
תליחתב תוטרופמה "םיריחמה רגאמ  ריחמתל      
ליחתב  בושיחל ןכ ומכ ;תרבוחה      
      
חוור + הדובע + רמוח םיללוכ םיריחמה לכ      
םניהו )מ"עמ אלל( םישדח םילקשב םיבוקנו      
.שא יוביכו יוליג תוכרעמ ןלבק יריחמ      

0.43 קרפ תת 00.43 כ"הס          
      
ם י ר ל ק נ י ר פ ס  13.43 ק ר פ  ת ת       
      
םירשואמ ויהי םירלקנירפסה לכ :הרעה      
    UL/FM  
      
,TNEDNEP/THGIRPU גוסמ רלקנירפס     34.31.0010
"K ,2/1=6.5 ,2/1" ריחנ זילפ רומיג ,העוב      
    TPN, תולעמ 39 ,97 ,86 ,75 הלעפהה 'פמט  
וא "LARTNEC" תרצות BG םגד ,סויסלצ      

                  250.00 ע"ש 'חי   
      
,DELAECNOC גוסמ רלקנירפס     34.31.0230
    ESNOPSER KCIUQ, 2/1 ,2/1" ריחנ"  
    TPN, 6.5 ,ןבל "הסכמ" רומיג=K, פמט'  
4BG םגד ,סויסלצ תולעמ 39 ,86 הלעפה      

                  200.00 ע"ש וא "LARTNEC" תרצות 'חי   
םירלקנירפס 13.43 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס          
קובץ: נצרת עילית   .../075 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     075 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  - ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  04 ק ר פ       
      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  60.04 ק ר פ  ת ת       
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.06.0009
,02/01 תינבלמ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ      

                  650.00 02/02 ,01/01 תויעוביר ר"מ   
      
םע מ"ס 02/02 םירוועל ןומיס ןבאב ףוציר     40.06.0085
תרצות מ"ס 6 יבועב , והשלכ ןווגב תוטילב      

                   80.00 ע"ש וא 17961 ט"קמ "ןייטשרקא" ר"מ   
      
םע מ"ס 02/02 םירוויעל הנווכה ןבאב ףוציר     40.06.0086
ט"קמ "ןייטשרקא" תרצות מ"ס 6 יבועב םיספ      

                   80.00 והשלכ ןווגב ע"ש וא 18961 ר"מ   
      
52 הבוגבו מ"ס 71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא     40.06.0225

                  350.00 .םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס רטמ   
      

                  350.00 ןוטב דוסי לע מ"ס 02/01 תודימב ןג ןבא רטמ  40.06.0254
תוגרדמו םיפוציר 60.04 כ"הס          

      
ת ו י ע ל ס ו  ת ו ר י ק  70.04 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ ןבא יופיחל, ןוטבמ )דבוכ( ךמות ריק     40.07.0001

                 1500.00 .והשלכ ק"מ   
      
וד יופיצ רובע ןבא יופיחב ןוטב תוריקל תפסות     40.07.0012

                  140.00 טקל ,תיארפ ןבאמ םינפ ר"מ   
      
תוריקל ןייוזמ ןוטבמ )"גניפוק"( שאר יכבדנ     40.07.0043
לש רישי ךשמה םיווהמ םניאש ןבאמ      

                  350.00 מ"ס 51 דע יבועבו מ"ס 04 דע בחורב,ריקה רטמ   
      
ןיוזמ ןוטבמ 'מ 0.2 דע הבוגבו ןייוזמ ןוטב ריק     40.07.0390
טקיד תינבתב תיזח רמג .)"יולג ןוטב"(      

                   50.00 מ"ס 06/002 ק"מ   
      

                   10.00 םיעלוצמ תוטומ ןויז תדלפ ןוט  40.07.0585
תויעלסו תוריק 70.04 כ"הס          

      
ת כ ת מ  ת ו ד ו ב ע  80.04 ק ר פ  ת ת       
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     40.08.0020
וא תישמיש וא "רובת וא,"ןנח" םגד "ילרוא      
הבוג, ע"ש וא "1-חמצ" "רתיב" וא "יבכמ"      
הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1      

                   50.00 רונתב רטמ   
תכתמ תודובע 80.04 כ"הס          

      
      

קובץ: נצרת עילית   .../076 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     076 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ד ו ב ע ו   , ב ו ח ר  ט ו ה י ר  90.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש       
      
ילגר ןוליא " / "ןוליא" םגד ץעו תכתמ לספס     40.09.0099

                    4.00 'מ 9.1 ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" לש "רוניצ 'חי   
      
8 הבוגב 4"-3" ינוק הדלפ דומעמ לגדל ןרות     40.09.0290
בולכו מ"ס 021/08/08 ןוטב דוסי ללוכ וטנ 'מ      
דומעה תנקתהל דוסי יגרב םיאתמ ןויז תדלפ      
לבכו דומעה שארבו תיתחתב תולגלג ללוכ      

                    3.00 'פמוק טלפמוק -  לגדו שימג מ"בלפ  
תונוש תודובעו  , בוחר טוהיר 90.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חותיפ - תוגרדמו םיפוציר 04 כ"הס          
קובץ: נצרת עילית   .../077 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     077 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ -ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ה י י ק ש ה  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
םורט ןוטבמ "םיחרפ תינדא" סופיטמ ץיצע     41.01.0001
לש מ"ס 55/05/051 תודימב רופא עבצב      

                    2.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" 'חי   
      
רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ ףוטפט תרנצ     41.01.0003

                  200.00 תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט םע מ"מ 61 רטמ   
      
6 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.01.0039

                  200.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 04 רטוקב רטמ   
      
הרטמהו ףוטפטל 4/3" רטוקל תכרעמ שאר     41.01.0064
021 ןנסמ ,בצוק ,4/3" ישאר ירודכ זרב ללוכה      
םידרוקר ,האיצי יזרב 4 ,ץחל תסו ,ש"מ      
ךומס םימ רוקמל רוביח ללוכ ,רוביח ירזיבאו      

                    1.00 )םירזיבא ןורא ללוכ אל( 'חי   
הייקשה 10.14 כ"הס          

      
ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
הלעמו רטיל 0.06 ילכה לדוג  )םיצע( םיליתש     41.02.0027
הבוג ,2" 'נימ עזג יבוע, םירגוב םיצע תיבחב,      

                   25.00 2 - םידב רפסמ .'מ 05.3-05.2 'חי   
      
הלעמו מ"ס 06 רטוקב עזג , רגוב תיז ץע     41.02.0062

                    4.00 תוחפל 'מ 3 הבוגבו 'חי   
      
י"ע תרשואמ 'דכו הרמח גוסמ ןג תמדא     41.02.0108

                  300.00 ןנכתמה ק"מ   
תועיטנו ןוניג 20.14 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חותיפ-הייקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס          
קובץ: נצרת עילית   .../078 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     078 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ת ו י נ ד א  ,ם י ח ר פ  י ז ג ר א  01.24 ק ר פ  ת ת       
ם י צ י צ ע ו       
      
מ"ס 08/08 תודימב םורט ןוטבמ םיחרפ זגרא     42.10.0010

                   20.00 רופא ןווג ,מ"ס 55 הבוגו 'חי   
      
מ"ס 08/08 תודימב םורט ןוטבמ םיחרפ זגרא     42.10.0011

                   10.00 טילונרג וא ינועבצ ןווג ,מ"ס 55 הבוגו 'חי   
      
051/05 תודימב םורט ןוטבמ םיחרפ זגרא     42.10.0020

                   10.00 רופא ןווג ,מ"ס 55 הבוגו מ"ס 'חי   
      
מ"ס 001/03 תודימב םורט ןוטבמ תינדא     42.10.0030

                   10.00 רופא ןווג ,מ"ס 22 הבוגו 'חי   
םיציצעו תוינדא ,םיחרפ יזגרא 01.24 כ"הס          

      
ת ו נ ח ל ו ש  ,ם י ל ס פ ס  02.24 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ת י ב ו       
      
051/54 תודימב םורט ןוטבמ ינבלמ לספס     42.20.0010

                   10.00 רופא ןווג ,מ"ס 54 הבוגו מ"ס 'חי   
      
,ע"ש וא "ןמענ" םגד די דעסמ םע לספס -שיגנ     42.20.0041
.מ"ס 67 הבוגו מ"ס 06/081-051 תודימב      
מ"מ 5.1 יבועב חפמ תנעשמהו לספסה בשומ      
.םיילגר תוברל ,רונתב עובצו ררוחמ ,ןוולוגמ      

                    2.00 לזרב תקצימ יושע לספסה 'חי   
םינתיבו תונחלוש ,םילספס 02.24 כ"הס          

      
ם י נ ו ת פ ש א  14.24 ק ר פ  ת ת       
      
42 עלצ ךרוא םורט ןוטבמ השושמ ןותפשא     42.41.0011
תוברל ,מ"ס 46 הבוג ,ןוטב/טילונרג רמג מ"ס      
54 חפנב ןוולוגמ חפ לכימו הטסורינ הסכמ      

                    5.00 רטיל 'חי   
םינותפשא 14.24 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ץוח טוהיר 24 כ"הס          
קובץ: נצרת עילית   .../079 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     079 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ד י ג  44 ק ר פ       
      
י ל י פ ו ר פ מ  ת ו י ד ס ו מ  ת ו ר ד ג  21.44 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ       
      
ללוכ הבוגב  ע"ש וא "ןרק םע ןרע" םגד רדג     44.12.0014
םיבצינ םיליפורפמ היושע 'מ 52.2 לש      
ןרק תפסותב 'מ 0.2 הבוגב מ"מ 5.1/52/52      
ינש ,מ"מ 99 לש חוורמב 'מ 3.0 ךרואב      
םידומעו ,מ"מ 2/04/06 םייקפוא םיליפורפ      
תוברל ,'מ 0.3 לכ מ"מ 2/06/06 ליפורפמ      

                  380.00 םידדוב ןוטב תודוסי רטמ   
הדלפ יליפורפמ תוידסומ תורדג 21.44 כ"הס          

      
ת ו ת ש ר מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  31.44 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ת ו ר מ  ה ד ל פ       
      
רונתב םיעובצו םח ץבאב םינוולוגמ תורדגה      
.מ"ס 04/04/04 ןוטב תודוסי תוברל      

תוכתורמ הדלפ תותשרמ תוקעמו תורדג 31.44 כ"הס          
      
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ם י ר ע ש  13.44 ק ר פ  ת ת       
      
חתפ( רטמ 7 דע ילוזנוק ררגנ ילמשח רעש     44.31.0030
ץנצנמ סנפו תוירטקלאוטופ םייניע ללוכ )רוא      
םינצחל תלעפה .ע"ש וא םרלק תרצות      
ללוכ ,תודוסי תקיציו תוריפח ללוכ ,ט"לשמהמ      
,עובצו ןוולוגמ םלג רמוח  ,רעשל דוקיפו למשח      
ללוכ ,האיציב החיתפל השיג חטשמ ללוכ      

                    2.00 .קוחרמ החיתפל רעש לכל םיטלש 3  'חי   
הדלפ יליפורפמ םירעש 13.44 כ"הס          

      
ת ו ת ש ר מ  ם י ר ע ש  23.44 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ת ו ר מ       
      
דורח ןיעמ" םגד ןוולוגמ יפנכ דח שפשפ רעש     44.32.0011
ע"ש וא "ןויס" וא "תינויבס" וא "רפושמ      
רטוק רוניצמ תרגסמ מ"ס 002/021 תודימב      
5/051/05 תכתורמ תשרו 1 4/1"/2.2      
רטוק ןוולוגמ רוניצמ רעש ידומע תוברל,מ"מ      
הליענ תכרעמ תוברל  2"/2.2      
ןוטב תודוסיו םוקרטניאל הנכהו ילמשח      

                    2.00 מ"ס 07/05/05 תודימב 'חי   
תוכתורמ תותשרמ םירעש 23.44 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: נצרת עילית   .../080 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     080 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ ו ס ח מ  14.44 ק ר פ  ת ת       
      
הדלפמ זגרא תוברל - 'מ 6 דע עורז םוסחמ     44.41.0020
םייניע ,םוינימולא טומ ,מ"מ 3 יבוע תנוולוגמ      
תטישב קוחר טלשב הלעפה .תוירטקלאוטופ      

                    2.00 למשח וק ללוכ אל ,"דוק - גנילור" 'חי   
םימוסחמ 14.44 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רודיג 44 כ"הס          
קובץ: נצרת עילית   .../081 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     081 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ  94 ק ר פ       
      
ם ו ח י ת ו  ן ג  ,ה פ ש  י נ ב א  45.94 ק ר פ  ת ת       
      
05/01/53 תודימב בזרמ זוקינל תקוש טנמלא     49.54.0110

                   16.00 רופא ןווג מ"ס 'חי   
םוחיתו ןג ,הפש ינבא 45.94 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יפונ חותיפ 94 כ"הס          
קובץ: נצרת עילית   .../082 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     082 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      

                 7000.00 היחמצ תדרוהו תלוספ יוקינ ,ףושיח ר"מ  51.01.0112
      
01 עזג רטוקבו  םירגוב םיצע תריקעו התירכ     51.01.0115
םיפנע םוזיג ללוכ הבוג לכבו מ"ס 05 דע      
הכיפש רתאל יוניפו )םזגה יוניפו םידקמ      

                  100.00 רשואמ 'חי   
קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס          

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
קוליסו והשלכ קמועב הביצח וא/ו הריפח     51.02.0010
ריחמה( רשואמ ףפש רתאל רתאהמ םיפדועה      

                10000.00 )תורגא ללוכ ק"מ   
      
תיתש לש תשרדנה תופיפצל קודיהו רושיי     51.02.0090

                 6000.00 , )"ךרד תרוצ"( תוכרדמו םישיבכל ר"מ   
      
גרודמו יקנ, ררבנ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ     51.02.0400
ורוזיפ ללוכ יללכה טרפמה תושירדל םאתומ      

                 9200.00 רקובמ קודיהו תובכשב ק"מ   
רפע תודובע 20.15 כ"הס          

      
ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      

                 2700.00 'א גוס עצמ ק"מ  51.03.0010
םיעצמ 30.15 כ"הס          

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  40.15 ק ר פ  ת ת       
      
52.0 רועישב )החאמ יופצ( ןמוטיב סוסיר     51.04.0201

                 6000.00 ר"מ/ג"ק ר"מ   
      

                 6000.00 ר"מ/ג"ק 1 רועישב )דוסי יופצ( ןמוטיב סוסיר ר"מ  51.04.0203
      
5 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     51.04.0303

                 6000.00 תיתלזב גוסמ טגרגא 4/3" טגרגא לדוג , מ"ס ר"מ   
      
6 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     51.04.0306

                 6000.00 1" טגרגא לדוג , מ"ס ר"מ   
טלפסא תודובע 40.15 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: נצרת עילית   .../083 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     083 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ר ז י ב א ו  ה ע י ב צ  ,ם י ר ו ר מ ת  90.15 ק ר פ  ת ת       
ך ר ד       
      
לכב( דומע תוברל ינוריע גוסמ ךרד ירורמת     51.09.0002

                   20.00 )הבוג 'חי   
      
,מ"ס 51 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.09.0022

                 1000.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל רטמ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.09.0029

                  200.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ר"מ   
      

                   10.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,דדוב ץח תעיבצ 'חי  51.09.0031
      

                   10.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,לופכ ץח תעיבצ 'חי  51.09.0032
      

                  400.00 הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.09.0036
ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 90.15 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הלילס תודובע 15 כ"הס          
קובץ: נצרת עילית   .../084 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     084 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ,ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י מ  י ו ו ק  ר ו ב י ח  41.75 ק ר פ  ת ת       
      
וקל 2" רטוק הדלפ רוניצמ שדח םימ וק רוביח     57.14.0009
תודובע תוברל ,4" רטוק הדלפ רוניצמ םייק      
וקל רוביח ,וקה זוקינ ,םייקה וקה יוליגל הריפח      
תוברל םינגוא וא ,ךותיר תועצמאב םייקה      
םישרדנה םירזיבאהו תודובעה לכ ,הריפח      

                   10.00 ותומדקל בצמה תרזחהו ,םלשומ רוביחל 'חי   
      
וקל 3" רטוק הדלפ רוניצמ שדח םימ וק רוביח     57.14.0010
תודובע תוברל ,3" רטוק הדלפ רוניצמ םייק      
וקל רוביח ,וקה זוקינ ,םייקה וקה יוליגל הריפח      
תוברל םינגוא וא ,ךותיר תועצמאב םייקה      
םישרדנה םירזיבאהו תודובעה לכ ,הריפח      

                   15.00 ותומדקל בצמה תרזחהו ,םלשומ רוביחל 'חי   
םימ יווק רוביח 41.75 כ"הס          

      
ם י פ ו ג מ  12.75 ק ר פ  ת ת       
      
61 לש הדובע ץחלל 2" רטוק בחר זירט ףוגמ     57.21.0010
תוברל ,11 ןוליינ ץוחו םינפ יופיצ םע ,'מטא      

                    5.00 םיידגנ םינגוא 'חי   
      
וא "3B" םגד ןסליר 3" רטוק בחר רפרפ ףוגמ     57.21.0280
הלעפה ,'מטא 61 לש הדובע ץחלל ע"ש      

                   10.00 םינגוא 2 תוברל ,תרוסמתב 'חי   
      
ךרואב תרנצ יעטק תוברל ,6" רטוק יליע "למג"     57.21.0520
תעיבצו םיכותיר ,תולעמ 09 תויוז 4 ,'מ 5 דע      
)םימותסשו םיפוגמ ןוגכ םירזיבא אלל( "למג"ה      

                    2.00 'פמוק םלשומ ןקתומ ,םימ וקל רוביח תוברל  
םיפוגמ 12.75 כ"הס          

      
C.V.P ת ו ר ו נ י צ  23.75 ק ר פ  ת ת       
ן ל י ת א י ל ו פ ו       
      
ביבירמ "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.0010
יפל םירצוימ ,מ"מ  011  רטוק ,ע"ש וא הבע      
'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,488 י"ת      

                  120.00 לוח תפיטע תוברל רטמ   
      
ביבירמ "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.0022
יפל םירצוימ ,מ"מ  061  רטוק ,ע"ש וא הבע      
'מ 52.1 ןיב קמועב עקרקב םיחנומ ,488 י"ת      

                  200.00 לוח תפיטע תוברל 'מ 57.1 דע רטמ   
      
      
      
      

23.75 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: נצרת עילית   .../085 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     085 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.0030
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא,  
םיחנומ ,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל      
52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ  קמועב עקרקב      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל,'מ      

                   40.00 רזוח רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.0070
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא,  
םיחנומ ,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל      
52.4 דעו 'מ 57.3 לעמ  קמועב עקרקב      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל,'מ      

                   30.00 רזוח רטמ   
ןליתאילופו C.V.P תורוניצ 23.75 כ"הס          

      
ת ו ל ו ג ע  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  24.75 ק ר פ  ת ת       
ת ו י מ ו ר ט  ת ו י ל ו ח מ       
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.42.0010
06 ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק  .ב.ב  הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס      
ןיבהמיטא  ,)ןוט B521 )5.21 ןיממ  מ"ס  05      
002F" וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה      

                    6.00 .מ08-06ןיב קמועבו ,ע"ש וא "קיטס-ורפ 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.42.0011
08 ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק  .ב.ב  הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס      
יבלש ,)ןוט B521 )5.21 ןיממ  מ"ס  05      
ןיב המיטא תוברל םירזיבאה לכו םלוס/הכירד      
002F" וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה      

                    6.00 1-08 ןיב קמועבו ,ע"ש וא "קיטס-ורפ 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.42.0020
ימינפ רטוקב 856  י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
.ב.ב  הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001      
,)ןוט B521 )5.21 ןיממ  מ"ס  05  רטוק      
המיטא תוברל םירזיבאה לכו םלוס/הכירדיבלש      
002F" וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה ןיב      

                    6.00 2.1 דע קמועבו ,ע"ש וא "קיטס-ורפ 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.42.0030
ימינפ רטוקב 856  י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
.ב.ב  הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 521      
,)ןוט B521 )5.21 ןיממ  מ"ס  05  רטוק      
המיטא תוברל םירזיבאה לכו םלוס/הכירדיבלש      
002F" וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה ןיב      

                    6.00 .1 לעמ קמועבו ,ע"ש וא "קיטס-ורפ 'חי   
24.75 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: נצרת עילית   .../086 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     086 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.42.0040
ימינפ רטוקב 856  י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
.ב.ב  הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 051      
,)ןוט B521 )5.21 ןיממ  מ"ס  05  רטוק      
המיטא תוברל םירזיבאה לכו םלוס/הכירדיבלש      
002F" וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה ןיב      

                    6.00 .1 לעמ קמועבו ,ע"ש וא "קיטס-ורפ 'חי   
תוימורט תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש 24.75 כ"הס          

      
ת י ת ח ת  ם ע  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  54.75 ק ר פ  ת ת       
ן ל י ת א י ל ו פ ו  ן ו ט ב  ת ב ל ו ש מ       
      
תבלושמ תיתחת םע תולוגע הרקב תוחוש     57.45.0010
תרצות טסלפונגמ םגד ןליתאילופו ןוטב      
.ב.ב הסכמ םע ,מ"ס 08 רטוק ע"ש וא "ןמפלו"      
יבלש ,)ןוט B521 )5.21 ןיממ מ"ס 05 רטוק      
ןיב המיטא תוברל םירזיבאה לכו םלוס/הכירד      
002F" וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוח      

                    1.00 'מ 52.1 דע קמועבו ע"ש וא "קיטס-ורפ 'חי   
      
תובלושמ תיתחת םע תולוגע הרקב תוחוש     57.45.0100
תרצות טסלפונגמ םגד ןליתאילופו ןוטב      
הסכמ םע ,מ"ס 001 רטוק ע"ש וא "ןמפלו"      
,)ןוט B521 )5.21 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב      
המיטא תוברל םירזיבאה לכו םלוס/הכירדיבלש      
002F" וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוח ןיב      

                    1.00 52.1 דע קמועבו ע"ש וא "קיטס-ורפ 'חי   
ןליתאילופו ןוטב תבלושמ תיתחת םע הרקב תוחוש 54.75 כ"הס          

      
ב ו י ב  ת ו ר ו נ י צ  ר ו ב י ח  74.75 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ י י ק  ת ו ח ו ש ל       
      
מ"מ 061 רטוק C.V.P בויב רוניצ רוביח     57.47.0200
,הריפחה תודובע לכ תוברל תמייק החושל      
,םיכפש תייטה ,תוביאש ,רוביחה תודובע      

                    2.00 'פמוק תומלשב לעתמה דוביעו םישורדה םירמוחה  
תומייק תוחושל בויב תורוניצ רוביח 74.75 כ"הס          

      
ל ש  ם ו ל י צ ו  ה פ י ט ש  ,י ו ק י נ  84.75 ק ר פ  ת ת       
ה ר ק ב  י א ת ו  ב ו י ב  י ו ו ק       
      

                  200.00 6"-8" םירטקב בויב יווק לש הפיטשו יוקינ רטמ  57.48.0008
הרקב יאתו בויב יווק לש םוליצו הפיטש ,יוקינ 84.75 כ"הס          

      
      
      
      
      

קובץ: נצרת עילית   .../087 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     087 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י א ת ל  ז ו ק י נ  י ו ו ק  ר ו ב י ח  56.75 ק ר פ  ת ת       
ם י מ י י ק  ז ו ק י נ       
      

                    2.00 'פמוק םייק זוקינ אתל מ"ס 002 רטוק זוקינ וק רוביח 57.65.0070
םימייק זוקינ יאתל זוקינ יווק רוביח 56.75 כ"הס          

      
ז ו ק י נ ו  ב ו י ב  ת ו ב א ש מ  08.75 ק ר פ  ת ת       
      
דמוע ש"קמ 03 לש הקיפסל תולובט תובאשמ     57.80.0010
תרשרש תוברל WK3 עונמ קפסה 'מ 01      
תנוולוגמ הדלפ היושע רטמ 01 ךרואב המרה      
01 יפ המרה רשוכל ןוולוגמ המרה וו םע      
הנייהת תובאשמה .הבאשמה לקשממ      
רמגה ירמוחב ןהו הנקתהב ןה תומאתומ      
.בואשל תורומא ןה ותוא לזונל םייופיצהו      

                    1.00 גטניא ןפואב 'חי   
זוקינו בויב תובאשמ 08.75 כ"הס          

      
ת ו ר ו נ י צ ל  ן ו ט ב  ת פ י ט ע  58.75 ק ר פ  ת ת       
      
,גוס לכמ תורוניצל 02-ב ןייוזמ ןוטב תפיטע     57.85.0010
לזרב  תוברל ,תורוניצה ביבס מ"ס 01 יבועב      
רטוק תורוניצל ,)ק"מ/ג"ק 06 לקשמב( ןויזה      

                  100.00 )4"( מ"מ 001 רטמ   
      
,גוס לכמ תורוניצל 02-ב ןייוזמ ןוטב תפיטע     57.85.0020
לזרב  תוברל ,תורוניצה ביבס מ"ס 01 יבועב      
רטוק תורוניצל ,)ק"מ/ג"ק 06 לקשמב( ןויזה      

                  100.00 )6"( מ"מ 061 רטמ   
תורוניצל ןוטב תפיטע 58.75 כ"הס          

      
ת ו כ ר ד מ ו  ם י ש י ב כ  ת צ י ר פ  59.75 ק ר פ  ת ת       
      
םימ תרנצ תחנה ךרוצל טלפסא שיבכ רוסינ     57.95.0010
,רוסינה ינפלש בצמל ותרזחהו בויבוא/ו      
רוזחש תוברל( תרנצ וק ךרוא יפל הדידמה      

                   50.00 מ"ס 08 דע בחורב ,)הנבמה רטמ   
      
םימ תרנצ תחנה ךרוצל טלפסא תכרדמ רוסינ     57.95.0100
.רוסינה ינפלש בצמל התרזחהו בויבוא/ו      
רוזחש תוברל( תרנצה וק ךרוא יפל הדידמה      

                   50.00 מ"ס 08 דע בחורב ,)הנבמה רטמ   
תוכרדמו םישיבכ תצירפ 59.75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס          
קובץ: נצרת עילית   .../088 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     088 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  85 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  01.85 ק ר פ  ת ת       
      
- רתאב תמייקה )םירחא לש( תלוספ יוניפ     58.10.0005
יוניפה .חטשב ןלבקה תודובע תליחת ינפל      
תומכל תויושרה י"ע רשואמ ךפש םוקמל      
מ"ק 51 דע לש קחרמל ,ק"מ 02 לעמ תללוכ      
ללוכ וניאו הסמעה ללוכ ריחמה .רתאהמ      

                   40.00 תורגא םולשת ק"מ   
      
ישרוש תליטקל הרבדה רמוחב םיחטש סוסיר     58.10.0060

                 3900.00 רב יבשעו היחמצ ר"מ   
      

                  150.00 םייק טלפסא קוריפו רוסינ רטמ  58.10.0434
קוריפו הנכה תודובע 01.85 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תובחרו םישיבכ תלילס 85 כ"הס          
קובץ: נצרת עילית   .../089 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     089 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ט ל ק מ ו  ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ  95 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ב ע ו  ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ  04.95 ק ר פ  ת ת       
ם ו י נ י מ ו ל א       
      
םיללוכ ןלהלש תונולחהו תותלדה יריחמ      
תנשמ .rb<2<.הקיציב ןגועמ הדלפ ףוקשמ      
ד"ממ ןולחל שדח ןקת ףקותל סנכנ 7102      
הינברתיה לכל ףקת אוהו "שדח רוד" ארקנה      
בחרמ ןולח .rb<3<.ךליאו 7102 תנשב שגוהש      
קרפ תת האר - ד"ממל םוינימולאמ ןגומ      
    510.21. >4>rb. תותלדה יפנכ :חפ תותלד  
,מ"מ 5.1 יבועב רונתב עובצו ןוולוגמ חפמ      
מ"מ 5.1 יבועב עובצו ןוולוגמ חפמ םיפוקשמה      
.)מ"ס 52-02 יבוע ריקל(      
      
וא מ"ס 002/19 תודימב טלקמל ףדה תלד2-מ     59.40.0020
תידיו הליענ תוידי תוברל מ"ס 002/601      

                    3.00 החיתפ 'חי   
      
תודימב ,ןגומ בחרמל תידסומ ףדה תלד -שיגנ     59.40.0024
ףוקשמ תוברל ,מ"ס 002/001-58 רוא חתפ      

                    3.00 עבצו ןוולוגמ חפ 'חי   
      
תודימב  "ידסומ ןגומ בחרמ" הדלפ ןולח*2-מ     59.40.0320

                    3.00 מ"מ 42 יבועב הדלפ ףנכ ,מ"ס 03/001/001 'חי   
      
סיכל ררגנ "ידסומ ןגומ בחרמ" הדלפ ןולח     59.40.0325
בחורבו מ"ס 03/001/001 רוא חתפ תודימב      
,מ"מ 42 יבועב תנוולוגמ הדלפ ףנכ ,מ"ס 03      

                    3.00 עבצו ףוקשמ תוברל 'חי   
      
לכימה( טלקמל רטיל 002 דע םימ לכימל ןקתמ     59.40.0500

                    3.00 )דרפנב דדמנ 'חי   
      
חישק יטסלפ רמוחמ םידיינ םיימיכ םיתוריש     59.40.0550
יפל םינגומ םיבחרמל מ"ס 04/04 תודימב      
וליפ" י"ע קוושמו רצוימ ףרועה דוקיפ תונקת      

                    3.00 ע"ש וא"מ"עב תליא תויגולונכט סא.םא.יפ/שא 'חי   
      
בחרמ/טלקמב 8" רטוק הדלפמ רורוויא רוניצ     59.40.0600
תונקת יפל ,מ"ס 04 יבוע ינוציח ריקב ןגומ      

                   10.00 ףרועה דוקיפ 'חי   
      
בחרמ/טלקמב 8" רטוק הדלפמ רורוויא רוניצ     59.40.0604
תונקת יפל ,מ"ס 04 יבוע ימינפ ריקב ןגומ      

                    5.00 ףרועה דוקיפ 'חי   
םוינימולא תודובעו הדלפ תורגסמ 04.95 כ"הס          

      
      
      
      

קובץ: נצרת עילית   .../090 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     090 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר נ צ  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  24.95 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ ב ו  ם י ט ל ק מ ב  ם י ל ב כ ו       
      
תכרעמ י"ע םילבכו תרנצ ירבעמ םוטיא     59.42.0009

תירלודומ ק/ט                           
      
וא "SMP" וא "TCM" גוסמ תירלודומ תכרעמ     59.42.0050
    "TSM-KBJ" וא "SMC" םוטיאל ע"ש וא  
םיבחרמו םיטלקמל הסינכב םילבכ רבעמ      
תכרעמה .ףרועה דוקיפ י"ע תרשואמ ,םינגומ      
05 רטוקב לוגע חדקל םוטיא תכרעמתללוכ      
רטוקל םאתהב םימטא יולימו )2"( מ"מ      
עוציב ללוכ אל( םירדוחה תורוניצהו םילבכה      

                    9.00 )חדקה 'חי   
      
ע"ש וא "רמוע ןקתה" םגד תירלודומ תכרעמ     59.42.0201
זג תרנצ ירבעמ םוטיאל הקיציב תבלושמ      
,ןגומ בחרמ/טלקמב לצופמ ןגזמל למשח ילבכו      
ריקב ,ףרועה דוקיפ י"ע תרשואמ תכרעמה      
תוברל ,מ"ס 05 דעו מ"ס 02 יבועב ימינפ      
,)4"( מ"מ 001 רטוקב קיטסלפמ ריווא רוניצ      
יתש ,4" הנבומ בצועמ םטא ,ינקת 'גנאלפ      
,ררוב זרב ,תחא לכ מ"ס 5 הכראה תועבט      
חיט יופיחל תבשות ,םוריחל הלעפה רבחמ      
זוקינ תכרעמו ,ררוב זרבל קתינ הסכמ ,עבצו      
רוניצ 'מ 3 תללוכה טלקמ ריקב תנבומ      
רבעמ רבחמ ,01 גרד מ"מ 02 רטוק ןליתאילופ      

                    9.00 "מ 223-0 'חי   
      
"רמוע ןקתה" םגד תירלודומ תכרעמל תפסות     59.42.0210
ןגמו מ"ס 5 בחורב הכראה תעבט רובע      
ריקב הנקתה רובע מ"ס 5 בחורב םיסיסר      

                    9.00 מ"ס 05 דעו מ"ס 03 יבועב ינוציח 'חי   
      
003" םגד "MGS" גוסמ תירלודומ תכרעמ     59.42.0300
    GD" וא "DKG" רוניצ רבעמ םוטיאל ע"ש וא  
בחרמ/טלקמב מ"מ 051 רטוק חדקב 4" רטוק      
,ףרועה דוקיפ י"ע תרשואמ תכרעמה ,ןגומ      
תוברל ,מ"ס 05 דע מ"ס 02 יבועב ימינפ ריקב      
יגרב ,קיטסלפו ימוגמ תויושע םוטיא תוילוח      

                    9.00 םידדצה ינשמ הציחל תוטלפו קודיה 'חי   
      
רטוקב תורוניצו םילבכ רבעמב םיזג דגנ םוטיא     59.42.0601
םיטלקמל )םילבכ 5 דע רבעמ( מ"מ 07 -מ ןטק      
רמוח י"ע השעי םוטיאה .םינגומ םיבחרמו      
וא>LIP>rb" גוסמ מ"מ 06-05 יבועב יתחשמ      
ףרועה דוקיפ י"ע רשואמ ע"ש      
    "GNILAES-S-KBJ" 055" וא SF KBJ" וא  

                    9.00 71P LAESO" וא 'חי   
םינגומ םיבחרמבו םיטלקמב םילבכו תרנצ ירבעמ םוטיא 24.95 כ"הס          

      
םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 כ"הס          

קובץ: נצרת עילית   .../091 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     091 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

  
כ"הס  

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
  
0.2 קרפ תת 00.20 קרפ תת    
  
םיעצמ 11.20 קרפ תת    
  
תואסנולכ ישארו תודוסי 21.20 קרפ תת    
  
דוסי תורוק 14.20 קרפ תת    
  
תופצרו םיפצרמ 05.20 קרפ תת    
  
ןוטב תוריק 16.20 קרפ תת    
  
םידומע 26.20 קרפ תת    
  
תוקעמו תורוק 17.20 קרפ תת    
  
תורוגח 27.20 קרפ תת    
  
אלמ ןוטב תוגגו תורקת 18.20 קרפ תת    
  
ןוטב תועלצ תורקת 38.20 קרפ תת    
  
תוגגל םיעופיש ןוטבו גניפוט ןוטב 58.20 קרפ תת    
  
תוגרדמ ישלושמו םיחטשמ 29.20 קרפ תת    
  
תילעמ יפוקשמ ןוטיבו םיחרפ יזגרא ,םיסיסב ,ןוטב תוטילב 39.20 קרפ תת    
  
ןוטבל םיפסומו תוניפ םוטיק ,ףושח ןוטב 49.20 קרפ תת    
  
םיצוקו ןוגיע יגרב ,הדלפ יחפו ידומע 79.20 קרפ תת    
  
ןויז תדלפ 99.20 קרפ תת    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס   
  
הינב תודובע 40 קרפ   
  
0.4 קרפ תת 00.40 קרפ תת    
  
גנוטיא יקולבב הינב 02.40 קרפ תת    
  
הינב תודובע 40 כ"הס   
  
םוטיא תודובע 50 קרפ   
  
0.5 קרפ תת 00.50 קרפ תת    
  
תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב תוגג םוטיא 31.50 קרפ תת    

 
קובץ: נצרת עילית   .../092 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     092 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

  
כ"הס  

םיבוטר םירדח םוטיא 82.50 קרפ תת    
  
תוביטר ץצוח ךבדנ 13.50 קרפ תת    
  
םיילזונ םיירמילופ םירמוחב םיפתרמ תוריקו םינבמ תוריק םוטיא 23.50 קרפ תת    
  
תומח תוחירמב םיפתרמ תוריקו םינבמ תוריק םוטיא 33.50 קרפ תת    
  
תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב תוריק םוטיא 43.50 קרפ תת    
  
שא דגנ תוטשפתה ירפת םוטיא 46.50 קרפ תת    
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס   
  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ   
  
0.6 קרפ תת 00.60 קרפ תת    
  
תוממורתמ תותלד 10.60 קרפ תת    
  
ץע תותלד 01.60 קרפ תת    
  
די יזחאמו חבטמ תונורא 02.60 קרפ תת    
  
שא תוניסח הדלפ תותלדו תויעורז בר הדלפ תותלד ,הדלפ תותלד 03.60 קרפ תת    
  
חפ יפוקשמו הדלפ תותלד 13.60 קרפ תת    
  
שא תוניסח הדלפ תותלד 33.60 קרפ תת    
  
הדלפ תונולח 04.60 קרפ תת    
  
תונושו תונולח ,תותלדל תוחיטב יזיבא 94.60 קרפ תת    
  
קיטסלפו םוינימולא ,ץע ,הדלפמ הנגה יספו די יזחאמ 55.60 קרפ תת    
  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס   
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ   
  
0.7 קרפ תת 00.70 קרפ תת    
  
םינוולוגמ הדלפ תורוניצ 11.70 קרפ תת    
  
)םירלקנירפס( םיזתמ תוכרעמל םירוחש הדלפ תורוניצ 31.70 קרפ תת    
  
םימותסשו םיזרב 12.70 קרפ תת    
  
םימ ידמו ץחל ידמ 22.70 קרפ תת    
  
םינוולוגמ םירזיבא 32.70 קרפ תת    

 
קובץ: נצרת עילית   .../093 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     093 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

  
כ"הס  

תורוניצ 13.70 קרפ תת    
  
תורוניצל ןוטב תפיטע 23.70 קרפ תת    
  
םיחפס 33.70 קרפ תת    
  
זוקינ תולעתו הפצר ימוסחמ 43.70 קרפ תת    
  
ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 04.70 קרפ תת    
  
תונתשמו החדה ילכימ ,תולסא 14.70 קרפ תת    
  
תורעקו םירויכ 24.70 קרפ תת    
  
תוחלקמ 44.70 קרפ תת    
  
תוללוסו םיזרב 54.70 קרפ תת    
  
"רסיק ןבא"ו שיש יחטשמ 64.70 קרפ תת    
  
תורוניצ 16.70 קרפ תת    
  
ןמוש ידירפמ 56.70 קרפ תת    
  
םימ ילכימ 08.70 קרפ תת    
  
שא יוביכל דויצ 58.70 קרפ תת    
  
םימח םימ ידוד 09.70 קרפ תת    
  
םיריהמ םימ יממחמ 99.70 קרפ תת    
  
האורבת ינקתמ 70 כ"הס   
  
למשח תודובע 80 קרפ   
  
למשח תוחול 10.80 קרפ תת    
  
תילמשח היצלטסניאו תודוקנ 20.80 קרפ תת    
  
הרואת יפוג 30.80 קרפ תת    
  
שא יוליגו יוביכ 40.80 קרפ תת    
  
הזירכ תכרעמ 50.80 קרפ תת    
  
ןשע רורחש תונולח תחיתפ תכרעמ 60.80 קרפ תת    
  
S.P.U תכרעמ 70.80 קרפ תת    
  
חטש חותיפב תונכה 80.80 קרפ תת    

 
קובץ: נצרת עילית   .../094 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     094 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

  
כ"הס  

רוטרנג לזיד 90.80 קרפ תת    
  
למשח תודובע 80 כ"הס   
  
חיט תודובע 90 קרפ   
  
םינפ חיט 11.90 קרפ תת    
  
ד"ממל חיטו סבג חיט 31.90 קרפ תת    
  
ץוח חיט 12.90 קרפ תת    
  
חיט תודובע 90 כ"הס   
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
  
הקימרקו ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר 13.01 קרפ תת    
  
תוריק יופיח 05.01 קרפ תת    
  
ףוצירב הרהזא ינומיס 16.01 קרפ תת    
  
ףוצירל תופסותו תונולח ינדא ,וצרטמ םיימורט םיטנמלא 08.01 קרפ תת    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס   
  
העיבצ תודובע 11 קרפ   
  
0.11 קרפ תת 00.11 קרפ תת    
  
םינפ עבצ 11.11 קרפ תת    
  
םוינימולאו הדלפ יליפורפ תעיבצ 14.11 קרפ תת    
  
העיבצ תודובע 11 כ"הס   
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ   
  
םילולסמ 2-ב םיפגא 2 לש )הזזה( ףגא לע ףגא ררגנ ןולח 11.21 קרפ תת    
  
ןגומ בחרמ ןולח 51.21 קרפ תת    
  
ריצ תותלד 35.21 קרפ תת    
  
)תונירטיו( תועובק תונפד 26.21 קרפ תת    
  
עובצ/ןגלואמ םוינימולא לש ךסמ תוריק 18.21 קרפ תת    
  
םוינימולא תוטסקב תוריק יופיח 19.21 קרפ תת    

 
 
 

קובץ: נצרת עילית   .../095 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

05/06/2019
דף מס':     095 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

  
כ"הס  

םיסירת 99.21 קרפ תת    
  
םוינימולא תודובע 21 כ"הס   
  
ריווא גוזימ ינקתמ 51 קרפ   
  
חצ ריווא +ריווא גוזימ 11.51 קרפ תת    
  
ריווא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס   
  
תוילעמ 71 קרפ   
  
)הנוכמ רדח אלל( רוביצ ןינבל םיעסונ 8-ל תוילעמ 04.71 קרפ תת    
  
תוילעמ 71 כ"הס   
  
תרושקת תויתשת 81 קרפ   
  
העימש ידבכל עמש תוכרעמ 66.81 קרפ תת    
  
תרושקת תויתשת 81 כ"הס   
  
שרח תורגסמ 91 קרפ   
  
שרח תורגסמ 01.91 קרפ תת    
  
הדלפ תיצקורטסנוק לע שא דגנ הנגה 02.91 קרפ תת    
  
שרח תורגסמ 91 כ"הס   
  
ךוכיסו שרח תורגנ 02 קרפ   
  
תולוגרפ 04.02 קרפ תת    
  
ךוכיסו שרח תורגנ 02 כ"הס   
  
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ   
  
0.22 קרפ תת 00.22 קרפ תת    
  
תוריקל םינפ יופיצו סבג תוציחמ 11.22 קרפ תת    
  
םיילרנימ תוחולמ תורקת 12.22 קרפ תת    
  
ןוולוגמ חפו םוינימולא תורקת 22.22 קרפ תת    
  
סבג תורקת 52.22 קרפ תת    
  
סבגמ תויקפואו תויכנא תוריגס 62.22 קרפ תת    
  
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס   

 
קובץ: נצרת עילית   .../096 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
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דף מס':     096 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

  
כ"הס  

ןופידלו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 קרפ   
  
)השקה תחידקב תואסנולכ( םילייפורקימ 14.32 קרפ תת    
  
ןופידלו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 כ"הס   
  
םיקוריפו תוסירה 42 קרפ   
  
תורקתבו תוריקב םיחתפ תביצח 12.42 קרפ תת    
  
םירוסינ 13.42 קרפ תת    
  
םיחודיק 23.42 קרפ תת    
  
םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס   
  
םיכנל תושיגנ ירודיס 72 קרפ   
  
םיתורישבו תחלקמב םירזיבא 11.72 קרפ תת    
  
םיכנל תוחלקמו םיתוריש 04.72 קרפ תת    
  
םיכנל רורמיתו טוליש ,העיבצ 06.72 קרפ תת    
  
םיכנל תושיגנ ירודיס 72 כ"הס   
  
םיניינבב הנווכהו טוליש 92 קרפ   
  
הרהזאו ןומיסל תוקבדמ 02.92 קרפ תת    
  
םיניינבב הנווכהו טוליש 92 כ"הס   
  
ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ   
  
םיתורישו תוחתלמ 01.03 קרפ תת    
  
םינפ טוהיר 33.03 קרפ תת    
  
ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 כ"הס   
  
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ   
  
0.43 קרפ תת 00.43 קרפ תת    
  
םירלקנירפס 13.43 קרפ תת    
  
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס   
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דף מס':     097 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

  
כ"הס  

חותיפ - תוגרדמו םיפוציר 04 קרפ   
  
תוגרדמו םיפוציר 60.04 קרפ תת    
  
תויעלסו תוריק 70.04 קרפ תת    
  
תכתמ תודובע 80.04 קרפ תת    
  
תונוש תודובעו  , בוחר טוהיר 90.04 קרפ תת    
  
חותיפ - תוגרדמו םיפוציר 04 כ"הס   
  
חותיפ-הייקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ   
  
הייקשה 10.14 קרפ תת    
  
תועיטנו ןוניג 20.14 קרפ תת    
  
חותיפ-הייקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס   
  
ץוח טוהיר 24 קרפ   
  
םיציצעו תוינדא ,םיחרפ יזגרא 01.24 קרפ תת    
  
םינתיבו תונחלוש ,םילספס 02.24 קרפ תת    
  
םינותפשא 14.24 קרפ תת    
  
ץוח טוהיר 24 כ"הס   
  
רודיג 44 קרפ   
  
הדלפ יליפורפמ תוידסומ תורדג 21.44 קרפ תת    
  
תוכתורמ הדלפ תותשרמ תוקעמו תורדג 31.44 קרפ תת    
  
הדלפ יליפורפמ םירעש 13.44 קרפ תת    
  
תוכתורמ תותשרמ םירעש 23.44 קרפ תת    
  
םימוסחמ 14.44 קרפ תת    
  
רודיג 44 כ"הס   
  
יפונ חותיפ 94 קרפ   
  
םוחיתו ןג ,הפש ינבא 45.94 קרפ תת    
  
יפונ חותיפ 94 כ"הס   
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הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
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דף מס':     098 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

  
כ"הס  

הלילס תודובע 15 קרפ   
  
קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
  
רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
  
םיעצמ 30.15 קרפ תת    
  
טלפסא תודובע 40.15 קרפ תת    
  
ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 90.15 קרפ תת    
  
הלילס תודובע 15 כ"הס   
  
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ   
  
םימ יווק רוביח 41.75 קרפ תת    
  
םיפוגמ 12.75 קרפ תת    
  
ןליתאילופו C.V.P תורוניצ 23.75 קרפ תת    
  
תוימורט תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש 24.75 קרפ תת    
  
ןליתאילופו ןוטב תבלושמ תיתחת םע הרקב תוחוש 54.75 קרפ תת    
  
תומייק תוחושל בויב תורוניצ רוביח 74.75 קרפ תת    
  
הרקב יאתו בויב יווק לש םוליצו הפיטש ,יוקינ 84.75 קרפ תת    
  
םימייק זוקינ יאתל זוקינ יווק רוביח 56.75 קרפ תת    
  
זוקינו בויב תובאשמ 08.75 קרפ תת    
  
תורוניצל ןוטב תפיטע 58.75 קרפ תת    
  
תוכרדמו םישיבכ תצירפ 59.75 קרפ תת    
  
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס   
  
תובחרו םישיבכ תלילס 85 קרפ   
  
קוריפו הנכה תודובע 01.85 קרפ תת    
  
תובחרו םישיבכ תלילס 85 כ"הס   
  
םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 קרפ   
  
םוינימולא תודובעו הדלפ תורגסמ 04.95 קרפ תת    
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דף מס':     099 תיליע תרצנ - ןופצ זוחמ תדקפמו יוביכ תנחת תמקה

  
כ"הס  

םינגומ םיבחרמבו םיטלקמב םילבכו תרנצ ירבעמ םוטיא 24.95 קרפ תת    
  
םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 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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