
מ"עב לוהינו הסדנה - אריפש קחצי          
תיחרזא הסדנהב םיטקיורפ לוהינו חוקיפ        
 

26/03/2017 זרכמ
דף מס':     001 7102  ץרמ - ב בלש ןרוצ המידק 265 שיבכ םינפוא ליבשו תלייט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.14 ק ר פ  ת ת       
      

                  450.00 .דחוימ טרפמ יפל "לוח" גוסמ ןג-תמדא ק"מ  41.1.010
      
גוסמ תואשדמל ינקנח "רטראטס" ןשד     41.1.020
םשוימ ,ע"ש וא "סטוקס" לש סמת-רקובמ      
טרפמ יפל -תויקשהב רדחומו האשדמה ינפ-לע      

                   50.00 .דחוימ ג"ק   
      
,"ןגלשא תרפג" גוסמ ןוניג יחטשל דוסי ןשד     41.1.021
08 לש תומכב ,ןוניגה יחטש תנכהב םשוימ      

                   80.00 .םנוד ג"ק ג"ק   
      
םשוימ ,"רשעומ טפסופ-רפוס" גוסמ דוסי ןשד     41.1.022
ג"ק 021 לש תומכב ,ןוניגה יחטש תנכהב      

                  180.00 .םנודל ג"ק   
      
תוקידב סיסב לע רשואמ גוסו ביטמ טסופמוק     41.1.023

                    5.00 .דחוימ טרפמ יפל .ןלבקה לע תולחה ,הדבעמ ק"מ   
      
רפסמ לכב ,והשלכ גוסמ םיבשע תרבדה     41.1.030
רמוחב ,תטלחומ הרבדהל שרדייש םימושי      
.חקפמה הרויש םיחטשב ,יתיראש-אל הרבדה      

                  800.00 .דחוימ טרפמ יפל ר"מ   
      
תענצה ,ינדפק חטש רושיי ללוכ עקרק תרשכה     41.1.040
קוליס ,מ"ס 03 קמועל טסופמוקהו םינשדה לכ      

                  800.00 .יפוס רושייו םינבאו תלוספ לכ ר"מ   
הנכה תודובע 1.14 כ"הס          

      
ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
םיחמצה תמישר יפל ,רטיל 1 לכיממ םיחמצ     41.2.010
חקפמה תויחנה יפל םירחא םינז/םינימ וא/ו      

                1,200.00 .עוציבה בלשב 'חי   
      
םיחמצה תמישר יפל ,רטיל 4 לכיממ םיחמצ     41.2.020
חקפמה תויחנה יפל םירחא םינז/םינימ וא/ו      

                  800.00 .עוציבה בלשב 'חי   
      
תמישר יפל ,רטיל 01-8 לכיממ םיחמצ     41.2.030
תויחנה יפל םירחא םינז/םינימ וא/ו םיחמצה      

                  200.00 .עוציבה בלשב חקפמה 'חי   
      
וא לכימב "םיקרפה לשא" ןימהמ םיצע     41.2.100
05 עזג רטוקבו "לודג-8 'סמ" לדוגב ,המדאהמ      

                   20.00 .מ"מ 'חי   
      

2.14 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: קדימה צורן   .../002 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה - אריפש קחצי          
תיחרזא הסדנהב םיטקיורפ לוהינו חוקיפ        
 

26/03/2017
דף מס':     002 7102  ץרמ - ב בלש ןרוצ המידק 265 שיבכ םינפוא ליבשו תלייט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
'מ 00.3 עזג הבוגב הנוסח הינוטגנישוו לקד     41.2.210

                   20.00 .'מ 05.4 ללכ הבוגו 'חי   
      
'מ 08.1 עזג הבוגב תיטוח הינוטגנישו לקד     41.2.220

                   10.00 .'מ 00.2 יללכ הבוגו 'חי   
      
יללכ הבוגו 'מ 05.0 עזג הבוגב היקרמסיב לקד     41.2.230

                   10.00 .'מ 06.3 'חי   
      
םידברמב ,"ינדנ ןולפספ" ןימהמ האשדמ     41.2.300

                  300.00 .יתרמח לוח וא תילוח עקרקב ולדוגש ר"מ   
      
םות רחאל ,ןוניגה יחטש לכ חופיטו הקזחא     41.2.500
םולשת אלל )םישדוח 3( הקזחאה תפוקת      
יללכה טרפמה יפל הקזחאה .ןלבקה לע הלחה      
'חמ גיצנ תוארוהו דחוימ טרפמ ,5.14 קרפ      
חותיפל 'בחה גחצנ וא הילצרה תיריעב םינגה      
-השוריפ "שדוח" הדיחיה .הילצרה תוריית      
-ועצובש וטנ ןוניגה יחטש לכ לש הקזחא שדוח      
ידיב ןכותש ,עוציבה םותב תודע תינכות יפל      

                    6.00 .ךמסומ דדומ שדוח  
ןוניג תודובע 2.14 כ"הס          

      
ה י ק ש ה  3.14 ק ר פ  ת ת       
      
לולכי רוביחה-'א טרפ יפל םימ רוקמל רוביח     41.3.100
שורדה רוביחה ךותיר,םייק רוניצ תפישח      
רוביחל םישורדה רוביחה ירזיבא לכ,וילא      
וא/ו שיבכה וא/ו עקרקה תרזחהו טרפה      

                    1.00 'פמוק .םתומדקל)םי(םייקה ףוצירה  
      

                  100.00 מ"מ 61 םוח עבצב ךר ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.3.104
      

                  300.00 6 גרד מ"מ 61 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.3.170
      

                  300.00 6 גרד מ"מ 52 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.3.172
      

                  300.00 6 גרד מ"מ 23 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.3.173
      

                  180.00 6 גרד מ"מ 04 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.3.174
      

                  450.00 01 גרד מ"מ 57 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.3.185
      
- 01 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רונצ     41.3.210

                   60.00 הכישמ טוח ללוכ לוורשכ שמשי רטמ   
      
-  01 גרד מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רונצ     41.3.212

                   60.00 הכישמ טוח ללוכ לוורשכ שמשי רטמ   
3.14 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: קדימה צורן   .../003 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה - אריפש קחצי          
תיחרזא הסדנהב םיטקיורפ לוהינו חוקיפ        
 

26/03/2017
דף מס':     003 7102  ץרמ - ב בלש ןרוצ המידק 265 שיבכ םינפוא ליבשו תלייט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
-01 גרד מ"מ 011 לש רטוקב ןליתאילופ רוניצ     41.3.213

                   90.00 הכישמ טוח ללוכ לוורשכ שמשי רטמ   
      
הנגהןוראו 1 טרפ יפל תכרעמ שאר     41.3.510
תויחנה יפל "דראג םולב" ןירושמ רטסאילופמ      

                    1.00 'פמוק .תינכתב  
      

                   60.00 ע.ש וא "רטנה" I-02 החיג ריטממ 'חי  41.3.613
      
וא VCH 4/3"  ריטממל ינוצח "רטנה" רגנ-לא     41.3.615

                   60.00 .ע.ש 'חי   
      
טרפמה י"פע ףוטפט תוחולשל זוקינ תכירב     41.3.628

                    3.00 תינכתב טרפ י"פע וא/ו ינכטה 'חי   
      
ןוטב תיילוחמ  הייקשה ילוורשל הרקב את     41.3.640
הסכמו הרקת ללוכ מ"ס 08 רטוקב ימורט      
י"פע היקשה בותיכ םע טלש ללוכ ףוציר םאות      

                    4.00 .ןימזמה/חקפמה תשירד 'חי   
      
תוילרגטניא תופטפט 6 םע רוניצמ תעבט     41.3.654
03 לש םיחוורמב ש/ל 1.2 -3.2 תותסוותמ      
תורבוחמ רשא םוח מ"מ 61  רוניצ לע מ"ס      
רוניצ עטקל ע"ש וא "ןואסלפ" ףעסמב      
לזרב תודתי 3-ב ןגועת תפטפטה .הקולחה      

                   40.00 'פמוק .טרפמו טרפ יפל U תרוצב מ"מ 6 רטוקב לוגע  
      
תוילרגטניא תופטפט 01 םע רוניצמ תעבט     41.3.656
מ"ס 03 לש םיחוורמב ש/ל 8.3-5.3 תותסוותמ      
ףעסמב תורבוחמ רשא םוח מ"מ 61 רוניצ לע      
.הקולחה רוניצ עטקל ע"ש וא "ןואסלפ"      
רטוקב לוגע לזרב תודתי 3-ב ןגועת תפטפטה      

                   10.00 'פמוק .טרפמו טרפ יפל U תרוצב מ"מ 6  
      
ילרגטיא םוח עבצב מ"מ 61 ףוטפט רוניצ     41.3.806
לש םיחורימב ש"ל 6.1 לש הקיפסב תסוותמ      
לזרבמ תודתיב עקרקל םיבציימ ללוכ 'מ 5.0      
מ"ס 04 לש ךרואבו U תרוצב מ"מ 6 רטוקב      

                1,100.00 .)דתי 'מ 5.2 לכ( רטמ   
      
ןוגימה ןוראל ביבסמ תנבלוגמ תכתממ תרגסמ     41.3.841
לש בחורו מ"מ 9 לש יבועב תכרעמה שאר לש      
ינשמ םימוא םע םיגרב 6-ב רוביח,מ"מ 53      
2 ללוכ,היקשהה שאר לש ןוגימה ןורא ידיצ      
ןורא תלד תחיתפ םירשפאמה םיריצ      
וא 333 תרצות 06 םגד הילת לוענמ,ןוגימה      

                    1.00 'פמוק .תרגסמה ידיצ ינש ןיב רבחמה .ע.ש  
      
      

3.14 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: קדימה צורן   .../004 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה - אריפש קחצי          
תיחרזא הסדנהב םיטקיורפ לוהינו חוקיפ        
 

26/03/2017
דף מס':     004 7102  ץרמ - ב בלש ןרוצ המידק 265 שיבכ םינפוא ליבשו תלייט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
"הלורוטומ" CD ויפרוקס גוסמ היקשה בשחמ     41.3.846
רוביחה תודובע לכ ללוכ ,ןוגימ ןורא ללוכ      
תלועפל םישורדה םירזיבאה,תוילמשחה      
יפ לע תכרעמה שאר לע תמלשומ הטילש      
זכרמל תיטוחלא תרושקתו תינכותב תויחנהה      

                    1.00 'פמוק .הנשל תוירחאו הכרדה,הלעפה  ,היקשה לוהינ  
      
לכ ללוכ "דמרב" CA/CD יכרד-תלת דיאונולוס     41.3.853
ףוגמלו היקשהה בשחמל םישורדה םירוביחה      
תכתמ ספ לע ןקתוי דיאונולוסה.דקופמה      

                    5.00 'פמוק .תכרעמה שאר זגרא ןפודל עבוקתש תנבלוגמ  
      
ילוארדיה ףוגמל "דמרב" תרצות ןוטוונ תפסות     41.3.854
םירוביחה לכ ללוכ ןנכתמה תויחנה י"פע      
לויכו תשוחנמ דוקיפ תוירוניצ,םישורדה      

                    1.00 'פמוק .ןוטוונה  
היקשה 3.14 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

היקשהו ןוניג 14 כ"הס          
קובץ: קדימה צורן   .../005 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה - אריפש קחצי          
תיחרזא הסדנהב םיטקיורפ לוהינו חוקיפ        
 

26/03/2017
דף מס':     005 7102  ץרמ - ב בלש ןרוצ המידק 265 שיבכ םינפוא ליבשו תלייט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ת ר ו א ת  34 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  1.34 ק ר פ  ת ת       
      
ינכטה טרפמל םיפופכ םיפיעסה לכ .א      
הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ .ב .ףרוצמה      
רובע תפסות לכ םלושת אל .ג       .הנקתהו      
ףוג ךותב וא דויצה שגמב קנשמ תנקתה      
ריחמ.ד  .ןנכתמה תוארוהל םאתהב הרואתה      
)"הפפכ"(םוחב תצווכתמ תלצפמ ללוכ םילבכה      
.תווצקב קבד םע      
      
הבוגב  ןמותמ , ךתחב יביטרוקד הרואת דומע     43.1.002
עובצו ןוולוגמ דומעה .דוסי תטלפ ללוכ 'מ 01      
י"ע רחבייש ןווגב ןוילע עבצבו רשקמ עבצב      
יגרב 4 ללוכ ה.ל.פ תרצות תמגודכ  ,לכירדאה      
ןלא לוענמו הטסורינ גרוב םע חתפ ללוכ ,דוסי      
תלד רוביחל הפוצמ הדלפ לבכ,הקראה גרוב,      
םיסנפ ינש תנקתהל דעוימ דומעה,חתפה      
רוביחל םימ ןגומ עקשו םינולגד ללוכ      
5.2X3 לבכ םע עקשל רוביח ללוכ,תודנלירג      

                    1.00 'פמוק .N2XY  
      
הבוגב  ןמותמ , ךתחב יביטרוקד הרואת דומע     43.1.003
עובצו ןוולוגמ דומעה .דוסי תטלפ ללוכ 'מ 9      
י"ע רחבייש ןווגב ןוילע עבצבו רשקמ עבצב      
יגרב 4 ללוכ ה.ל.פ תרצות תמגודכ  ,לכירדאה      
ןלא לוענמו הטסורינ גרוב םע חתפ ללוכ ,דוסי      
תלד רוביחל הפוצמ הדלפ לבכ,הקראה גרוב,      
םיסנפ ינש תנקתהל דעוימ דומעה,חתפה      
מ"ס 52 ךרואב עורז ללוכ,םינוש םיהבגב      
םימ ןגומ עקשו םינולגד ללוכ 'מ 5 הבוגב      
לבכ םע עקשל רוביח ללוכ,תודנלירג רוביחל      

                   12.00 'פמוק .N2XY 3X2.5  
      
דדמנש הרואת דומעב ןקתומ דויצ שגמ     43.1.005
טאו 052 דע ,דחא סנפל דעוימ שגמה .דרפנב      
53 תוסינכ 2 םע הליסמ יקדהמ ללוכ ,ג"לנ      
תמגודכ ר"ממ 4 דע תפסונ הסינכו ר"ממ      
01 יזאפ וד ת"מאמ ללוכ   , IXEGOS תרצות      

                   13.00 'פמוק ,ZAF תמגודכ רפמא  
      
ל"נכ הרואת דומעב ןקתומ דויצ שגמל תפסות     43.1.006

                   13.00 'פמוק .םיסנפ 2 רובע ךא  
      
םגד ONASID תרצות דל תרואת סנפ     43.1.007
    0923 aleS - 7.79 ילרגטניא דויצ םע  טוו  
לבכב דויצה שגמל הרואתה ףוג רוביח ללוכ      
    YX2N 5.2X3 לע הנקתהל סנפה .ר"ממ  

                   14.00 .דומעה 'חי   
      

1.34 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: קדימה צורן   .../006 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה - אריפש קחצי          
תיחרזא הסדנהב םיטקיורפ לוהינו חוקיפ        
 

26/03/2017
דף מס':     006 7102  ץרמ - ב בלש ןרוצ המידק 265 שיבכ םינפוא ליבשו תלייט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םגד ONASID תרצות דל תרואת סנפ     43.1.008
    0923 aleS -  6.63 ילרגטניא דויצ םע  טוו  
לבכב דויצה שגמל הרואתה ףוג רוביח ללוכ      
    YX2N 5.2X3 לע הנקתהל סנפה .ר"ממ  

                   12.00 .דומעה 'חי   
      
ןווגב העיבצ רובע ל"נה הרואת ףוגל תפסות     43.1.009

                   26.00 .ןימזמה תריחב יפל לאר 'חי   
      
ךרואב דומעל תמאתומ העובצו תנוולוגמ עורז     43.1.010

                   12.00 .ה.ל.פ תרצות 'מ 2  דע 'חי   
      
09 קמועב עקרק גוס לכב הלעת לש הריפח     43.1.012
יקנ לוח תובכש 2 ללוכ ,מ"ס 04 בחורבו מ"ס      
יוניפו רושי ,קודיהו יולימ ללוכ ,מ"ס 01 יבועב      
םע בוהצ יטסלפ טרסב ןומיס ללוכ ,םיפדוע      

                  350.00 ."למשח לבכ תוריהז" הספדה רטמ   
      
ףוציר תרזחהו תחיתפ רובע הריפחל תפסות     43.1.013

                   30.00 .ירוקמה ובצמל גוס לכמ רטמ   
      
טלפסא שיבכ רוסינ רובע הריפחל תפסות     43.1.014

                   60.00 .ירוקמה ובצמל ותרזחהו רטמ   
      

                   30.00 4" רטוקב C.V.P יטסלפ רוניצ רטמ  43.1.015
      

                  350.00 הרבוק מ"מ 08 רטוקב ירושרש יטסלפ רוניצ רטמ  43.1.016
      

                  100.00 .מ"מ 32 רטוקב ףכירמ יטסלפ רוניצ רטמ  43.1.017
      
מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     43.1.018
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש      

                    5.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
תודימב 'מ01 הרואת דומעל ןוטב סיסב     43.1.019
    021X08X08 ללוכ 002-יב ןוטבמ מ"ס  
,דוסיה יגרב בוציל קושיח תוקראה ספ,הריפח      

                   13.00 'פמוק .רומש ל"נכ ,האיציו הסינכל 2" רוניצ  
      
תשוחנ  יכילומ לעב YX2N יטסלפומרט לבכ     43.1.020
וא רוניצב לחשומ ר"ממ 61/52X3 ךתחב      
םיכרואב םיעטקמ יושע ,הרופח הלעתב ןקתומ      
וא רוניצב לחשומ .ויתוצקב רבוחמ ,םינוש      
םיכרואב םיעטקמ יושע ,הרופח הלעתב ןקתומ      

                  400.00 .ויתוצקב רבוחמ ,םינוש רטמ   
      
      
      

1.34 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: קדימה צורן   .../007 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה - אריפש קחצי          
תיחרזא הסדנהב םיטקיורפ לוהינו חוקיפ        
 

26/03/2017
דף מס':     007 7102  ץרמ - ב בלש ןרוצ המידק 265 שיבכ םינפוא ליבשו תלייט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תשוחנ יכילומ לעב YX2N יטסלפומרט לבכ     43.1.021
ןקתומ וא רוניצב לחשומ ר"ממ 61X5 ךתחב      
,םינוש םיכרואב םיעטקמ יושע ,הרופח הלעתב      
ןקתומ וא רוניצב לחשומ .ויתוצקב רבוחמ      
,םינוש םיכרואב םיעטקמ יושע ,הרופח הלעתב      

                   20.00 .ויתוצקב רבוחמ רטמ   
      

                  400.00 .ר"ממ 53 ךתחב רוזש תשוחנ טוח רטמ  43.1.022
      
ללוכ )4/3   )?91" רטוקב דלוורפוק הדורטקלא     43.1.023
תחושו 'מ 0.6 קמועב םירבחמ הרדחה שאר      

                    3.00 'פמוק .תינקת הנגה  
      
לע הנקתהל רפמא 23X3 םימ ןגומ םרז קספמ     43.1.024

                    1.00 'פמוק הרואת דומע יבג  
      
תרבח וא קדוב יאלמשח י"ע ןקתמה תקידב     43.1.025

                    1.00 'פמוק .תויוגייתסה אלל ותלבקו למשחה  
      
ןתיב רוביח ךרוצל למשח 'בח םע םואת     43.1.026

                    1.00 'פמוק .רמושה  
      
תמגוד)רמוש ןתיב ( ירלודומ חול הנבמ     43.1.027
    XOBMIS OKSIN , לכ .טרופמה דויצל  רובע  
חולה הנבמ ריחמ .םילנפ ירוחאמ ןקתומ דויצה      
םידדבמ ןוגכ רזע ירמוחו הנקתה טוויח ללוכ       

                    1.00 'פמוק :ןלהל טרופמה דויצה תא תללוכ  .'וכו םיקדהמ  
      

                    1.00 .A23X3 ZAF ת"מאמ 'חי  43.1.029
      

                    1.00 .A52X3 ZAF ת"מאמ 'חי  43.1.030
      

                   10.00 .A52X1 ZAF ת"מאמ 'חי  43.1.032
      
תושיגר ,רפמא 04 ,יבטוק עברא תחפ רסממ.      43.1.033

                    1.00 רפמאילימ 03 'חי   
      

                    3.00 .ןומיס תרונמ 'חי  43.1.036
      
ללוכ ,סנפ ללוכ , םייק  הרואת דומע קורפ     43.1.051

                   10.00 .הצעומה ינסחמל הריסמ 'חי   
      
קוליס ללוכ ,הרואת דומעל סיסב  קורפ     43.1.061

                   10.00 חטשהמ 'חי   
      
,םילבכ ,םיסנפ,ץע ידומע ללוכ ,תינמז הרואת     43.1.071
תומכב ,םייק דומעל תורבחתהו,םיסיסב      

                    1.00 'פמוק .שיבכב הניקת הרואת קפסמה  
למשח תודובע 1.34 כ"הס          

קובץ: קדימה צורן   .../008 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה - אריפש קחצי          
תיחרזא הסדנהב םיטקיורפ לוהינו חוקיפ        
 

26/03/2017
דף מס':     008 7102  ץרמ - ב בלש ןרוצ המידק 265 שיבכ םינפוא ליבשו תלייט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק ז ב  ת ו י ת ש ת  2.34 ק ר פ  ת ת       
      
09 קמועב עקרק גוס לכב הלעת לש הריפח     43.2.001
יקנ לוח תובכש 2 ללוכ ,מ"ס 04 בחורבו מ"ס      
יוניפו רושי ,קודיהו יולימ ללוכ ,מ"ס 01 יבועב      
םע בוהצ יטסלפ טרסב ןומיס ללוכ ,םיפדוע      

                  430.00 ."למשח לבכ תוריהז" הספדה רטמ   
      
טלפסא שיבכ רוסינ רובע הריפחל תפסות     43.2.002

                   60.00 .ירוקמה ובצמל ותרזחהו רטמ   
      
36 רטוקב   םימוטא ןליתאילופ תורונצ     43.2.003
8 הכישמ טוח תוברל  קזב י"ע םירשואמ,מ"מ      
.)רוביחה ירזיבא ללוכ( 5.31 ע"קי מ"מ      
1135  י"ת  יפל ההובג תופיפצב ויהי תורונצה      

                  850.00 .2007 קזב תורדגהו רטמ   
      
05 רטוקב   םימוטא ןליתאילופ תורונצ     43.2.004
8 הכישמ טוח תוברל  קזב י"ע םירשואמ,מ"מ      
.)רוביחה ירזיבא ללוכ( 5.31 ע"קי מ"מ      
1135  י"ת  יפל ההובג תופיפצב ויהי תורונצה      

                   50.00 .2007 קזב תורדגהו רטמ   
      
3 הנקתהל 'מ 21 דע ךרואב יקפוא חודיק     43.2.005
י"ע רשואמ רוחש דבכ ףיפכ,םייטסלפ תורונצ      
8 ןוליינ הכישמ יטוח םע ,מ"מ 57 רטוקב קזב      
ללוכ.ערקה יאנת יפל שרדתש הטיש לכב. מ"מ      
לכו תורוב תריפח,תרנצ,םילוורש      

                    1.00 'פמוק .ותומדל חטשה תרזחה תוברל,שרדנה  
      
דע בחורב קזב תרנצ לע הנגהל ןוטב תפיטע     43.2.006
רושיאבו םואתב מ"ס 01 ןוטב הבוגו מ"ס 04      

                   20.00 רתאב חקפמהו הרבחה רטמ   
      
תודימב A2  םגד קזב לש ינקת הרקב את     43.2.007
ללוכ מ"ס  312/441/422      
לע ותנקתהו הסכמה תלבוה,הביצח/הריפח      

                    2.00 'פמוק .סוליפ ללוכ,החושה  
      
תודימב A1  םגד קזב לש ינקת הרקב את     43.2.008
תלבוה,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 791/18/151      

                    2.00 'פמוק .סוליפ ללוכ,החושה לע ותנקתהו הסכמה  
      

                    1.00 'פמוק קזב םעטמ חקפם תנמזהו קזב םע םואת 43.2.009
קזב תויתשת 2.34 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

ץוח תרואת 34 כ"הס          
קובץ: קדימה צורן   .../009 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה - אריפש קחצי          
תיחרזא הסדנהב םיטקיורפ לוהינו חוקיפ        
 

26/03/2017
דף מס':     009 7102  ץרמ - ב בלש ןרוצ המידק 265 שיבכ םינפוא ליבשו תלייט

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  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
והשלכ גוסמ ןג ינבא וא הפש ינבא קוריפ     51.1.010

                   60.00 רמוחה קוליסו רטמ   
      
קוליסו והשלכ גוסמ תפצורמ הכרדמ קוריפ     51.1.020

                  120.00 רמוחה ר"מ   
      
והשלכ יבועב תויטלפסאה תובכשה קוריפ     51.1.030

                2,800.00 רמוחה קוליסו ר"מ   
      
םיגוסמ םיטלשו םירורמת קוריפ     51.1.040

                   10.00 ןימזמה ינסחמל םתרבעהו םתרבעהו םינוש 'חי   
      

                    2.00 )הכמנה/ההבגה( קזב יאת הבוג תמאתה 'חי  51.1.060
      
םיחטשבו יולימ יחטשב היחמצ תרסהו ףושיח     51.1.070

                1,800.00 חקפמה תויחנה יפל םירחא ר"מ   
      

                  600.00 יבוביס רוסמב טלפסא רוסינ רטמ  51.1.080
      
ירוזאב מ"ס 02 לש קמועל םייק עצמ דוביע     51.1.090
הבוגל רושייו םימייקה םיילושהו שיבכה      

                2,000.00 ןנכותמה ר"מ   
      
תודוסיו םידומע ללוכ תמייק תשר רדג קוריפ     51.1.100

                  350.00 . ןוטב רטמ   
      

                   20.00 מ"ס 01 דע רטוק םיצע תריקע  'חי  51.1.110
      

                1,000.00 םימייק םיחיש תריקעו םוזיג ר"מ  51.1.120
קוריפו הנכה תודובע 1.15 כ"הס          

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.15 ק ר פ  ת ת       
      

                3,000.00 חטשב תיללכ הריפח ק"מ  51.2.010
      

                  600.00 תולעת תריפח ק"מ  51.2.020
      
תיתחת( תיתש לש רקובמ קודיהו דוביע     51.2.030

                3,800.00 )הריפחה ר"מ   
      

                1,100.00 םייולימ לש רקובמ קודיה ק"מ  51.2.040
      

                  900.00 ררבנ יולימ תקפא ק"מ  51.2.050
רפע תודובע 2.15 כ"הס          

      
      
      
      

קובץ: קדימה צורן   .../010 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה - אריפש קחצי          
תיחרזא הסדנהב םיטקיורפ לוהינו חוקיפ        
 

26/03/2017
דף מס':     010 7102  ץרמ - ב בלש ןרוצ המידק 265 שיבכ םינפוא ליבשו תלייט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ע צ מ  3.15 ק ר פ  ת ת       
      

                1,900.00 'א גוס עצמ ק"מ  51.3.010
      
הובג קזוחב) MSLC ( מ"נחב רוזיפו הקפסא     51.3.020

                   50.00 חקפמה תויחנה יפ לע ק"מ   
      

                  400.00 תיאלקח ןג תמדא רוזיפו הקפסא ק"מ  51.3.030
םיעצמ 3.15 כ"הס          

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  4.15 ק ר פ  ת ת       
      
טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את      51.4.010

                5,400.00 01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימולד/יריג ר"מ   
      
טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     51.4.020

                2,700.00 01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימולד/יריג ר"מ   
      
טגרגא םע הנתשמ יבועב 91 צ"את     51.4.030

                  300.00 01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימולד/יריג ןוט   
      
טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 5.21 צ"את     51.4.050
01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימולד/יריג      

                1,900.00 םיינפוא יליבשב ר"מ   
      

                3,600.00 ר"מל ג"ק 1 יבועב דוסי יופיצ ר"מ  51.4.060
      

                5,400.00 ר"מל / ג"ק 3.0 יבועב החאמ יופיצ ר"מ  51.4.070
טלפסא תודובע 4.15 כ"הס          

      
ם י פ ו צ י ר ו  ה פ ש  י נ ב א  5.15 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ מ"ס 52X71 תודימב הרשי הפש ןבא     51.5.010

                  900.00 ןוטב תנעשמו תבשות רטמ   
      

                1,400.00 מ"ס 02X01 תודימב תיננג דצ ןבא םלוא ל"נכ רטמ  51.5.020
      
תודימב תעפושמ הפש ןבא םלוא ל"נכ     51.5.030

                   50.00 .מ"ס 52X32 רטמ   
      
תודימב היצח רבעמל הפש ןבא םלוא ל"נכ     51.5.040

                   25.00 מ"ס 32X51 רטמ   
      
וא/ו 6X02X02 לדוגב בלתשמ ףוציר     51.5.050
    6X02X01 לוח תבכש ללוכ , רופא עבצב מ"ס  

                  900.00 מ"ס 4 יבועב ר"מ   
      
םיספ וא/ו תוטילב םע םינבא םלוא ל"נכ     51.5.060

                   40.00 מ"ס 02X02 לדוגב םירוועל ר"מ   
      
      

5.15 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: קדימה צורן   .../011 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה - אריפש קחצי          
תיחרזא הסדנהב םיטקיורפ לוהינו חוקיפ        
 

26/03/2017
דף מס':     011 7102  ץרמ - ב בלש ןרוצ המידק 265 שיבכ םינפוא ליבשו תלייט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תודימב "וטנרט" םגדמ בלתשמ ףוציר     51.5.070
    6X02X01 6 וא/וX02X02 ןבל עבצב מ"ס ,  
הפשה ןבא ךרואל מ"ס 04 בחורב העוצרב      

                  320.00 תננכותמה ר"מ   
םיפוצירו הפש ינבא 5.15 כ"הס          

      
ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  6.15 ק ר פ  ת ת       
      
1 גוס ןיוזמ ןוטב תורוניצמ םימ ריבעמ     51.6.010

                   28.00 מ"ס 521 רטוקב5  גרד רטמ   
      
ריבעמל האיציו הסינכ ינקתמב ןיוזמ ןוטב     51.6.020

                   32.00 םימה ק"מ   
      

                    5.00 מ"ס 56X03 תודימב ןיוזמ ןוטב תרוק ק"מ  51.6.030
      
תויטסלפ תורווכב תולעתו תונורדמ בוציי     51.6.040

                1,350.00 ןוטבב תואלוממ מ"ס 01 יבועב ר"מ   
      
3 ילעב םשג ימל םינטלוק תחנהו הקפסא     51.6.050
תרצות  1BM + 2-BM X 2  גוסמ תותשר      

                    6.00 תקצימ ידיצ חתפ ללוכ ע"ש וא "ןמפלוו" 'חי   
      

                    1.00 תותשר 5 ילעב םשג ימל םינטלוק ל"נכ 'חי  51.6.060
      
רטוקב   5 גרד 1 גוס םיימורט זוקינ תורוניצ     51.6.070

                   10.00 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 04 רטמ   
      

                  240.00 מ"ס 05 רטוקב םלוא ל"נכ רטמ  51.6.080
      
תודימב ןייוזמ ןוטבמ תוימורט הרקב תוחוש     51.6.090
ללוכ 'מ 0.2 דע קמועב 'מ 0.1X0.1 םינפ      

                    7.00 מ"ס 06 רטוקב 004D דבכ סמועל הסכמ 'חי   
      
'מ 1.2X4.1 תודימב תימרט הרקב תחוש ל"נכ     51.6.100

                    1.00 'מ 5.2 דע קמועב 'חי   
זוקינ תודובע 6.15 כ"הס          

      
ת ו ח י ט ב  ת ו ק ע מ  7.15 ק ר פ  ת ת       
      
יכלוהל תוחיטב תוקעמ לש הנקתהו הקפסא     51.7.030
הדוהי לש "רבצ" םגדמ רטמ 1.1 הבוגב לגר      

                  380.00 ע"וש וא תותשר ר"מ   
תוחיטב תוקעמ 7.15 כ"הס          

      
      
      
      
      

קובץ: קדימה צורן   .../012 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה - אריפש קחצי          
תיחרזא הסדנהב םיטקיורפ לוהינו חוקיפ        
 

26/03/2017
דף מס':     012 7102  ץרמ - ב בלש ןרוצ המידק 265 שיבכ םינפוא ליבשו תלייט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ו ר מ ת ו  ע ב צ  י נ ו מ י ס  8.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 01 בחורב הכלוה/הדרפה יווק תעיבצ     51.8.010
ללוכ ריחמה , בוהצ וא/ו ןבל ישיבכ עבצב      

                  500.00 תיכוכז תוירודכ רוזיפ רטמ   
      

                   10.00 מ"ס 03 בחורב םלוא ל"נכ רטמ  51.8.020
      

                   30.00 )היצח ירבעמל( מ"ס 05 בחורב םלוא ל"נכ ר"מ  51.8.030
      

                   40.00 ןבל ישיבכ עבצב םיחטש תעיבצ ר"מ  51.8.035
      
םיגוסמ םיינוריע םירורמת תנקתהו הקפסא     51.8.040

                   12.00 תודוסיו םידומע ללוכ ,םינוש 'חי   
      

                  800.00 ןיגורסל םיעבצ ינשב הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.8.060
      

                   25.00 ןנכותמ םינפוא ליבשב םינפוא למס תעיבצ 'חי  51.8.070
םירורמתו עבצ ינומיס 8.15 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  9.15 ק ר פ  ת ת       
      
ןמזב םיינמז העונת ירדסה רובע בצקה     51.9.010

                    1.00 'פמוק עוציבה  
תונוש תודובע 9.15 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הלילס תודובע 15 כ"הס          
קובץ: קדימה צורן   .../013 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה - אריפש קחצי          
תיחרזא הסדנהב םיטקיורפ לוהינו חוקיפ        
 

26/03/2017
דף מס':     013 7102  ץרמ - ב בלש ןרוצ המידק 265 שיבכ םינפוא ליבשו תלייט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד ו י צ ו  ה ד ו ב ע  ת ו ע ש  06 ק ר פ       
      
ד ו י צ ו  ה ד ו ב ע  ת ו ע ש  1.06 ק ר פ  ת ת       
      

                   32.00 .יעוצקמ יאלמשח ע"ש  60.1.005
      
םיוולנה רזעה יעצמא לכ תוברל ,ךתר וא רגסמ     60.1.006

                   32.00 .תכתרב שומשו ע"ש   
      

                   16.00 .יאלמשחל יעוצקמ לעופל רזוע ע"ש  60.1.007
      

                   20.00 .ליעפמ 1 תוברל )"וגנוק"( ילמשח שיטפ ע"ש  60.1.008
      
2 ללוכ םישיטפ 2 םע ריוא סחדמ תלעפה     60.1.010

                   20.00 .םיליעפמ ע"ש   
      
ללוכ ,ףכ םע ימוג ילגלג לע 059 רפחמ תודובע     60.1.011

                   20.00 .ליעפמה ע"ש   
      
ללוכ הלגע םע M-05 ןוסוגרפ רוטקרט תודובע     60.1.012

                   20.00 .ליעפמה ע"ש   
      

                   20.00 .ליעפמ ללוכ BCJ D31 ןורפחמ תודובע ע"ש  60.1.013
      
םוקמל תלוספ יונפל רוטקרט םע הלגעב שומש     60.1.015

                   20.00 .קוריפו הסמעה תוברל ,רתומ ךפש 'חי   
      

                   20.00 .גהנה ללוכ 'קמ 51 ,ךפהתמ זגרא םע תיאשמ ע"ש  60.1.017
      
ק"מ 01 דע חפנב תלוספה יוניפל הלוכמ     60.1.025
תודובעב הניא הרוקמש תלוספל תדעוימ      

                   15.00 ןלבקה 'חי   
      
רזוע ,ךמסומ דדדומ ללוכה הדידמ תווצ     60.1.026

                    2.00 הדידמ ירישכמו ע"י   
דויצו הדובע תועש 1.06 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

דויצו הדובע תועש 06 כ"הס          
קובץ: קדימה צורן   .../014 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה - אריפש קחצי          
תיחרזא הסדנהב םיטקיורפ לוהינו חוקיפ        
 

26/03/2017 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     014 7102  ץרמ - ב בלש ןרוצ המידק 265 שיבכ םינפוא ליבשו תלייט

  
כ"הס  

היקשהו ןוניג 14 קרפ   
  
הנכה תודובע 1.14 קרפ תת    
  
ןוניג תודובע 2.14 קרפ תת    
  
היקשה 3.14 קרפ תת    
  
היקשהו ןוניג 14 כ"הס   
  
ץוח תרואת 34 קרפ   
  
למשח תודובע 1.34 קרפ תת    
  
קזב תויתשת 2.34 קרפ תת    
  
ץוח תרואת 34 כ"הס   
  
הלילס תודובע 15 קרפ   
  
קוריפו הנכה תודובע 1.15 קרפ תת    
  
רפע תודובע 2.15 קרפ תת    
  
םיעצמ 3.15 קרפ תת    
  
טלפסא תודובע 4.15 קרפ תת    
  
םיפוצירו הפש ינבא 5.15 קרפ תת    
  
זוקינ תודובע 6.15 קרפ תת    
  
תוחיטב תוקעמ 7.15 קרפ תת    
  
םירורמתו עבצ ינומיס 8.15 קרפ תת    
  
תונוש תודובע 9.15 קרפ תת    
  
הלילס תודובע 15 כ"הס   
  
דויצו הדובע תועש 06 קרפ   
  
דויצו הדובע תועש 1.06 קרפ תת    
  
דויצו הדובע תועש 06 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 

קובץ: קדימה צורן   .../015 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה - אריפש קחצי          
תיחרזא הסדנהב םיטקיורפ לוהינו חוקיפ        
 

26/03/2017
דף מס':     015 7102  ץרמ - ב בלש ןרוצ המידק 265 שיבכ םינפוא ליבשו תלייט

  
כ"הס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: קדימה צורן 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


