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

23/12/2018 זרכמ
דף מס':     001 יליזרב ח"היב- יזכרמ הנבמ -2 'סמ זוכיר - םורח תזירכ תכרעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

2 ס מ  ז ו כ י ר  - ם ו ר ח  ת ז י ר כ  ת כ ר ע מ  53 ק ר פ       
      
ת ו י ת ש ת ו  ת ו ד ו ק נ  10.53 ק ר פ  ת ת       
      

                  375.00 הזירכ לוקמרל רוביח תדוקנ 'קנ  35.01.010
      

                   16.00 םורח ןופורקמל רוביח תדוקנ 'קנ  35.01.020
      

                    2.00 תישאר הזירכ תדמעל רוביח תדוקנ 'קנ  35.01.030
      

                   18.00 םיאבכ ןופלט רוביחל הנכה עקש תדוקנ 'קנ  35.01.040
      
הזירכ דסמ תנזהל עקש תדוקנ     35.01.050

                    2.00 CEE \16A\230V 'קנ   
      
םע 5.2X4 ךתחב לתופמו ךכוסמ הזירכ לבכ     35.01.060
תיתשתב הנקתה ללוכ שא ןיסח EPLX דודיב      
יזכרמה הנבמהמ תיליע וא תיעקרק תת תמייק      
ףסונב .םוריח תועדוה תרבעהל זופשא ןיינבל      

                4,000.00 .םוקיש זכרמב דקומל תזכרה רוביח רטמ   
      
השירד יפל רחא וא םודא עבצב ףכירמ רוניצ     35.01.070
הלולכ הניאש תיתשת רובע מ"מ52 דע רטוקבו      

                  900.00 תודוקנה ריחמב רטמ   
      
תיתשת רובע 1" דע רטוקב ןורירמ רוניצ     35.01.080

                1,800.00 תודוקנה ריחמב הלולכ הניאש רטמ   
      
דע תודימב CVP הייושע םילבכ תלעת     35.01.090
    04x03ריקל דומצ תנקתומ הסכמ םע מ"מ  
ריחמב הלולכ הניאש תיתשת רובע הרקת      

                  450.00 תודוקנה רטמ   
      
תמייק חפ ישגמ תרקת לש הריגסו החיתפ     35.01.100
תויתשת עוציב ךרוצל םירדח וא ןורדסמב      
חפה ישגמ תרימש ללוכ הזירכ תכרעמל      
רמגב םוקמב הרזח םתנקתהו הדובעה ךלהמב      
בצמה תרזחהלו עוציבל שורדה לכ ללוכ עוציב      

                  900.00 ותומדקל ר"מ   
      
ןורדסמב  קלח סבג תרקת לש הריגסו החיתפ     35.01.110
תכרעמל תויתשת עוציב ךרוצל םירדח וא      
רמגב הרזח הרקתה תריגס ללוכ הזירכ      
לטכפש , ךרוצה יפל םישדח תוחול, עוציב      
עוציבל שורדה לכ תא ללוכו שדחמ עבצו      

                  360.00 ותומדקל בצמה תרזחהלו ר"מ   
      
      
      
      
      

10.53 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-58-002   .../002 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/12/2018
דף מס':     002 יליזרב ח"היב- יזכרמ הנבמ -2 'סמ זוכיר - םורח תזירכ תכרעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
קירפ יביטרוקד סבג תרקת לש הריגסו החיתפ     35.01.120
ךרוצל םירדח וא ןורדסמב קירפ אל וא      
תריגס ללוכ הזירכ תכרעמל תויתשת עוציב      
יפל םישדח תוחול, עוציב רמגב הרזח הרקתה      
לכ תא ללוכו שדחמ עבצו לטכפש, ךרוצה      

                  180.00 ותומדקל בצמה תרזחהלו עוציבל שורדה ר"מ   
      
וא קולב םייושע הפצר\ הרקת\ ריקב חודיק     35.01.130
חודיק . הזירכ תיתשת רבעמל גוס לכמ ןוטב      
ןוקיתו םוטיא ללוכ מ"מ05 דע רטוקב םולהי      

                   36.00 'פמוק טלפמוק תיתשתה תרבעה רחאל חתפה  
      
יפגא ןיב םירבעמ לש שדחמ הריגסו החיתפ     35.01.140
רבעמל שורדה ילאמנימ חתפ תחיתפ ללוכ שא      
שא בכעמ רמוחב הריגסו הזירכה תיתשת      
ריחמה. רשואמ ע"ש וא SBK תמגוד םייתעשל      

                   36.00 'פמוק . שדחמ ורגסייו וחתפייש םירבעמה תומכ יפל  
תויתשתו תודוקנ 10.53 כ"הס          

      
י ז כ ר מ  ד ו י צ  20.53 ק ר פ  ת ת       
      
יזכרמה הנבמה רובע םורח תזירכ תיזכרמ     35.02.010
.םילוחה תיב לש יחרזמ םורדה רוזאהו      
םירבגמ השימח( W042X5 קפסהב תכרעמה      
ינש רוביחל רומש םוקמ םע ) םירוזא הרשע,      
תרקבל תונכה תללוכו דיתעב םיפסונ םירבגמ      
תובלושמ תוכרעמ ןקתל המאתהל םיווק      
    27APFN וא LU קלח( 0221 ןקתל המאתהבו  
לברע ,םירבגמ תוברל ) 11 ףיעס 3      
ירבצמ תכרעמ םירוזא גותימ תדיחי,לילצ      
ימינפ רוטינומ, הניעט תרקב לנפ,ןעטמ ,םורח      
תמלשהל םישורדה םירזיבאהו דויצה לכו      
ןקתומ לכה ינכטה טרפמב ראותמכ תכרעמה      
םג ללוכ U44 הבוגב 91" יטרדנטס דסמב      

                    2.00 'פמוק .טלפמוק התלעפהו תכרעמה רוביח  
      
רוטינ תכרעמ ללוכ םורח תזירכ תכרעמ תרקב     35.02.020
רוטינ ,םינופורקימ רוטינ ,םירבגמ רוטינ ,םיווק      
תינוויכ וד הקעזאו תובורצ תועדוה 4 ,םירבצמ      
שא יוליג ןלבקמ תבותכ תודיחי תנמזה ללוכ      
א"ג תזכר ןיב רוביח, )וקליוס( הנבמה לש      
תכרעמ לש דועית ןוכדע, םורח תזירכ תזכרל      
תכרעמ תרקב רוביחל שורדה לכו שא יוליג      
27APFN, 0221 םינקתב שרדנה פ"ע הזירכ      

                    2.00 'פמוק ,LU טלפמוק.  
      
      
      

20.53 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-58-002   .../003 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/12/2018
דף מס':     003 יליזרב ח"היב- יזכרמ הנבמ -2 'סמ זוכיר - םורח תזירכ תכרעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תישאר הזירכ תלעפה תדמע     35.02.029
םירוזא 01 דע רובע ינכטה טרפמב טרופמכ      
חולו ןופורקימ תוברל תיללכ םורח תאירק+      
ללוכ םירוזאה רפסמל םאתהב הלעפה      
םורח תזירכו יללכ בצמב תוצרפתהל תורשפא      
דוקיפהו וידואה לבכ לש רוביח םג ללוכ תיללכ      
ללוכ אל( הזירכה תיזכרמבו הדמעב טלפמוק      

                    2.00 'פמוק )הדוקנ ריחמב םלושיש לבכה  
      
ללוכ דבלב םורח תזירכ תלעפה תדמע     35.02.035
הליענו ץופינ ןולח םע הרוגס הביתב ןופורקימ      
טלפמוק דוקיפהו וידואה לבכ רוביח םג ללוכ      
לבכה ללוכ אל( הזירכה תיזכרמבו הדמעב      

                   16.00 'פמוק )הדוקנה ריחמב םלושמש  
      
T.C.V הנתשמ יאנש סופיטמ המצוע תסו     35.02.050
וא דסמה ןוראב ןקתומ W001 דע קפסהל      

                   18.00 'פמוק המוקב תדרפנ הביתב  
      
רוזא\המוקב עקר תקיזומ תלעפה ררוב     35.02.060
לבכב רוביח ללוכ המוקב הביתב הנקתהל      
ןמזב ימינפ ףקעמ ללוכ תזכרל םיאתמ דוקיפ      
תלעפה רשפאל שורדה לכ ללוכ םורח תזירכ      

                   18.00 'פמוק טלפמוק רוזא\המוקב עקר תקיזומ ןוגינ  
      
רובע תישאר הזירכ תכרעמ ריחמל תפסות     35.02.070
ןוגכ ינוציח עמש רוקמ תסינכל רוביח תדוקנ      
    BSU\IMDH\VA  רוביח רשפאמש רחא וא  
הסינכ לכ רובע ריחמה . ינוציח עמש רוקמ      
תורוקמ לש םירוביח רפסמ רשפאל דרפנב      
רוקמ ללוכ אל . םינוש םירוזאל םבותינו עמש      

                    2.00 'פמוק עמשה  
      
סיטרכ רובע הזירכ תכרעמ ריחמל תפסות     35.02.080
םואית ללוכ םינופלט תייזכרממ הזירכל הסינכ      
המיאתמ החולש תאצקהו הייזכרמה קפס םע      

                    2.00 'פמוק טלפמוק םינופלט תייזכרמב  
      
/יתמוק ןופורקימ רוביחל עמש + דוקיפ לבכ     35.02.090

                4,000.00 'פמוק .תזכרב רסקימל יזכרמ ררובמ וא ירוזא  
יזכרמ דויצ 20.53 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 580-58-002   .../004 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/12/2018
דף מס':     004 יליזרב ח"היב- יזכרמ הנבמ -2 'סמ זוכיר - םורח תזירכ תכרעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ל ו ק מ ר  30.53 ק ר פ  ת ת       
      
8" דע רטוקב הרקתב עוקש הזירכ לוקמר     35.03.010
ינכטה טרפמב טרופמכW01 דע קפסהב ,      
יתכתמ לירג םעו תוגרד םע וק יאנש ללוכ      
תכמנומ הרקתב העוקש הנקתהל יביטרוקד      
פ"ע הרקתה לעמ המוטא חפ תספוק ללוכ      

                  225.00 27APFN תושירד 'חי   
      
/הרקתל דומצ הספוקב ןקתומ הזירכל לוקמר     35.03.020
ינכטה טרפמב טרופמכ W01 דע קפסהב ריק      
יטסוקא לירג םעו תוגרד םע וק יאנש ללוכ      

                  105.00 יתכתמ 'חי   
      
66PI  םימ ןגומ W51 דע קפסהב לוק רפוש     35.03.030
םיללחב וא תינוציח הנקתהל וק יאנש םע      

                   45.00 םיינכט 'חי   
      
העוקשו הבוצח  ץע תספוק רובע תפסות     35.03.040

                   45.00 ףושח ןוטב ריק\תוגרדמ רדחב לוקמרל ןוטבב 'חי   
      
רובע הרקת עוקש הזירכ לוקמר ריחמל תפסות     35.03.050
תודימבו מ"מ 1 יבועב ןוולוגמ חפמ חול      
ללוכ מ"ס06x06 תילרנימ הרקתל תומיאתמ      
הנקתה רובע לוקמרל םיאתמה רטוקב חדק      
תרקתל קוזיח ללוכ תילרנימ םישגמ תרקתב      

                  100.00 ןוטבה 'חי   
      
רובע הרקת עוקש הזירכ לוקמר ריחמל תפסות     35.03.060

                   18.00 'פמוק טלפמוק העימש ילבגומ רובע רוא יקזבה\ ץנצנ  
םילוקמר 30.53 כ"הס          

      
ן ו פ ט נ ט ס  ת כ ר ע מ ל  ר ו ב י ח  40.53 ק ר פ  ת ת       
      
םיסחייתמ הז קרפ תתב םיפיעסה      
ןופטנטס תכרעמ ןיב םלשומ רוביחל      
הזירכה תוכרעמל םילוחה תיבב תמייק      
תא ןימזהל ןלבקה תוירחאב . טקיורפב      
לכ תא ררבלו ןופטנטס תרבחמ הדובעה      
תכרעממ םלשומ רוביחל םישורדה םיאשונה      
תואפרמ םיניינבב הזירכה תוכרעמל ןופטנטס      
הלועפל שורדה לכ ללוכ תואירבה תכשלו ץוח      
ריחמ תעצה לבקל ןלבקה תוירחאב .תמלשומ      
םיללוכ םיריחמה. זרכמה בלשב ןופטנטסמ      
הצרה\הנכות\ רוביח\טוויח\הנקתה\ הקפסא      
. ןימזמה ןוצר תועיבשל הלעפהו      
      
תכרעממ הזירכ תוצרפתהל RASBF סיטרכ     35.04.010
לכ( םירוזאל הקולח יפל סיטרכ - ןופטנטס      

                    9.00 'פמוק )םירוזא\םירבגמ ינשל סיטרכ  
      

40.53 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 580-58-002   .../005 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/12/2018
דף מס':     005 יליזרב ח"היב- יזכרמ הנבמ -2 'סמ זוכיר - םורח תזירכ תכרעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוצרפתה יסיטרכ תונכתו רוביח, הנקתה     35.04.020

                    2.00 'פמוק )יגולנא ןורתפ( הזירכ  
      
םיטרופ השיש דע( רטליפו לבכ+ םייונמ סיטרכ     35.04.030

                    3.00 'פמוק PLSA)םיסיטרכ השולש לכל,  
      
תכרעמל תורבחתהל דוקיפ לבכב טוויח     35.04.040

                  300.00 ןופטנטס רטמ   
ןופטנטס תכרעמל רוביח 40.53 כ"הס          

      
ת ו ק י ד ב ו  ד ו ע י ת  50.53 ק ר פ  ת ת       
      
תוטטרושמ טקיורפה לכל תודע תוינכת תנכה     35.05.010
3 תספדהו DC ללוכ 0102 דאקוטוא תנכתב      

                    1.00 'פמוק הריסמו םיקתוע  
      
רושיאל תכמסומ הדבעמ י"ע תכרעמ תקידב     35.05.020
ללוכ שא יוליג תכרעמב םיווק תרקבו רוביחה      
ולגתיו הדימב םייוקיל ןוקיתו קדובה יוויל      
תקפסאל דע שורדה לכ ללוכ הקידבה ךלהמב      

                    2.00 'פמוק טלפמוק הקידב תדועת  
תוקידבו דועית 50.53 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2 סמ זוכיר - םורח תזירכ תכרעמ 53 כ"הס          
קובץ: 580-58-002   .../006 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/12/2018 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     006 יליזרב ח"היב- יזכרמ הנבמ -2 'סמ זוכיר - םורח תזירכ תכרעמ

  
כ"הס  

2 סמ זוכיר - םורח תזירכ תכרעמ 53 קרפ   
  
תויתשתו תודוקנ 10.53 קרפ תת    
  
יזכרמ דויצ 20.53 קרפ תת    
  
םילוקמר 30.53 קרפ תת    
  
ןופטנטס תכרעמל רוביח 40.53 קרפ תת    
  
תוקידבו דועית 50.53 קרפ תת    
  
2 סמ זוכיר - םורח תזירכ תכרעמ 53 כ"הס   

 
  
כ"הס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 580-58-002 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


