
הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021 זרכמ
דף מס':     001 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

םיתורישו תוחתלמ הנבמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ ו ת ס ש  ,ם י ז ר ב  12.70 ק ר פ  ת ת       
ם י נ נ ס מ ו       
      
,הטסורינ יושע )רלוק( היתש רוריקל ןקתמ     07.21.0060
וא "4 ימת" תרצות ,ההובג תודימע לעב      

                    1.00 'פמוק .למשחו זוקינ ,םימל רוביח ללוכ ,א"וש  
םיננסמו םימותסש ,םיזרב 12.70 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       
      
ןליתאילופמ מ"מ 011/061 הפצר ימוסחמ     07.34.0010

                    4.00 זילפ הסכמ םע )E.P.D.H( ההובג תופיפצב 'חי   
      
מ"מ 1 יבועב )הטסורינ( מ"בלפמ תשר ילס     07.34.0020
הפצר םוסחמב םינקתומ המרה תידי םע      

                    4.00 )דרפנב דדמנ םוסחמה( 8"/4" 'חי   
      
םע 4"/2" ןליפורפילופמ הפצר ימוסחמ     07.34.0030

                    4.00 זילפמ תשרו תעבט 'חי   
      
תמגוד 4"/2" ןליפורפילופמ תרוקיב תואספוק     07.34.0040

                    4.00 ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
      
תרצות טנוק םגד תיתיישעת זוקינ תלעת     07.34.0050
    ELLICIN ט"קמ NAO771-789 הכבס םע  
    CVP רושיאל רופא ןווגב ע"ש וא חישק  
מ"ס 503 ךרואבו מ"ס 31 בחורב לכירדאה      

                   12.00 םישנו םירבג תוחלקמב הנתהל רטמ   
זוקינ תולעתו הפצר ימוסחמ 43.70 כ"הס          

      
ת ו ח ל ק מ  44.70 ק ר פ  ת ת       
      
"לגדמ" תמגוד ךרד 4 ץופרטניא תכרעמ     07.44.0010
תכרעמ תוברל ,ע"ש וא "קפוא" תרדס      
ינוציח יוסיכו חיטל תחתמ תמדקומ הנקתה      
31009 עורז 01107 ט"קמ ,ריק תכרעמל      

                   16.00 'פמוק 91020 תחלקמ שארו  
תוחלקמ 44.70 כ"הס          

      
      
      
      

קובץ: 170820-4   .../002 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     002 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

םיתורישו תוחתלמ הנבמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ח ד ה  י ל כ י מ  ,ת ו ל ס א  54.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ת ש מ ו       
      
הרטיו" םגד 'א גוס ןבל סרחמ תויולת תולסא     07.45.0010
    02-S" החדה לכימ םע ע"ש וא 7055 ט"קמ  
הסכמו בשומ תוברל ,)דרפנב דדמנ( יומס      

                    8.00 םיקוזיחה לכו דבכ םגד קיטסלפ 'חי   
      
ךותב תמדקומ הנקתהל יומס החדה לכימ     07.45.0020
היולת הלסאל ,)דפנב דדמנ( םיקולב ריק      

                    8.00 'פמוק ע"ש וא "ןואסלפ" וא "הסרח" תרצות תמגודכ  
      
םגד ,'א גוס ןבל סרחמ תויולת תונתשמ     07.45.0040
תוברל ,ע"ש וא "הסרח" תמגוד "ולופ 473"      

                    4.00 לקינ תקצי ןופיסו םימ רזפמ ,הלתמ 'חי   
תונתשמו החדה ילכימ ,תולסא 54.70 כ"הס          

      
ש א  י ו ב י כ ל  ד ו י צ  64.70 ק ר פ  ת ת       
      
ןורא ךותב תנקתומ ,תינקת שא יוביכ תדמע4     07.46.0010
,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      

                    1.00 'פמוק תומלשב  ןקתומ  
      
ריק לע הנקתהל ג"ק 6 השבי הקבא יפטמ     07.46.0020

                    1.00 .תונוכמה רדח 'חי   
שא יוביכל דויצ 64.70 כ"הס          

      
ת ו י ר ל ו ס  ת ו כ ר ע מ  74.70 ק ר פ  ת ת       
      
דוד :תוללוכה ,חוטש גגל תוירלוס תוכרעמ     07.47.0010
ימינפ ליאמא יופיצ םע רטיל 002 חפנב      
ינש םע  ,הדימעב ,קוצי ןתירואילופ דודיבו      
יסקופא  יופיצ םע םיאתמ חטשב שמש יטלוק      
םלשומ לכה הרונ םע ילמשח טקופ ,יולק      
וא ןגמורכ תרצות חוטש גג לע דמעמ תוברל      

                    8.00 'פמוק םינש 5 לש תוירחא תפוקת  .ע"ש  
תוירלוס תוכרעמ 74.70 כ"הס          

      
      
      
      

האורבת ינקתמ 70 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../003 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     003 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

םיתורישו תוחתלמ הנבמ 10 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

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       
ש י ש ו  ה ק י מ ר ק  ן ל צ ר ו פ       
      
דגנ הקימרק/ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.31.0010
ריחמ  מ"ס 03/03 תודימב C גרד הקלחה      

                   63.00 םירבג תוחתלמ רובע ר"מ/ח"ש 021 דוסי ר"מ   
      
דגנ הקימרק/ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.31.0020
ריחמ  מ"ס 03/03 תודימב C גרד הקלחה      

                   63.00 םישנ תוחתלמ רובע ר"מ/ח"ש 021 דוסי ר"מ   
שישו הקימרק ןלצרופ ,טינרג יחיראב ףוציר 13.01 כ"הס          

      
ת ו ר י ק  י ו פ י ח  05.01 ק ר פ  ת ת       
      
ןבל עבצב הקימרק יחיראב םינפ תוריק יופיח     10.50.0010
,מ"ס 06/52 תודימב תילכירדאה רושיאל      
םישנ תוחתלמ רובע ר"מ/ח"ש 07 דוסי ריחמ      
םיחירא קוריפ רחאל חיט ינוקית ללוכ ריחמה      

                  135.00 םימדוק ר"מ   
      
תריחבל ןווג( םונימולאמ רמג תוניפ     10.50.0025

                   20.00 מ"מ 01 דע יבועב הקימרקל )לכירדאה רטמ   
      
ןבל עבצב הקימרק יחיראב םינפ תוריק יופיח     10.50.0030
,מ"ס 06/52 תודימב תילכירדאה רושיאל      
תוחתלמ רובע ר"מ/ח"ש 07 דוסי ריחמ      
קוריפ רחאל חיט ינוקית ללוכ ריחמה .םירבג      

                  135.00 םימדוק םיחירא ר"מ   
תוריק יופיח 05.01 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../004 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     004 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

םיתורישו תוחתלמ הנבמ 10 הנבמ
העיבצ תודובע 11 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ע ב צ  11.11 ק ר פ  ת ת       
      
תוריק לע םייק זתומ עבצ לע דויס שודיח     11.11.0010
,ע"ש וא )יטטניס דיס( דיסילופב תורקתו      
םירוח תמיתס ,ףפור עבצ תרסה תוברל      

                  260.00 ריקה שוטילו ר"מ   
      
הנבמה תוריק לע םייק םינפ עבצ שודיח     11.11.0020
5.1 לש תומכב ,ע"ש וא "55 סקטרובמט"ב      
תבכש לעמ ,תובכש יתשב הזתהב ,ר"מ/ג"ק      
תוברל ע"ש וא "לירקרפוס" םע הנושאר עבצ      
קרמ ינוקיתו םירוח תמיתס ,ףפור עבצ תרסה      

                  320.00 )לטכפש( ר"מ   
םינפ עבצ 11.11 כ"הס          

      
ץ ו ח  ע ב צ  21.11 ק ר פ  ת ת       
      
עבצב ע"ש וא םייק קלח ץוח חיט שודיח     11.12.0010
,תובכש יתשב ע"ש וא ".ד.מ לירקרפוס"      
םירוח תמיתס ,ףפור עבצ תרסה תוברל      

                  320.00 ריקה שוטילו ר"מ   
ץוח עבצ 21.11 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

העיבצ תודובע 11 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../005 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     005 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

םיתורישו תוחתלמ הנבמ 10 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ

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       
      
ם י ת ו ר ש ל  ת ו צ י ח מ  ת כ ר ע מ  14.22 ק ר פ  ת ת       
ת ו ח ל ק מ ו       
      
רושיאבו תוינכותה יפ לע ןווגו רמג םיטרפ      
לכירדאה      
      
םיכנ יתורשל תוציחמ תכרעמ - "שיגנ"      22.41.0010
תוחול היושע ,מ"ס 051/031 תודימב      
"םיטקייורפ לנפ" תמגוד )הפסרט( ''קילונפ''      
םזילדנאו יטנא מ''מ 21 יבועב ע"ש וא      
.תוחלו םימ ,הקיחש ,תוטירש ינפב הדימעו      
תלד תוברל ,מ''ס 031 בחורב אתה תיזח      
תימצע הריגס ןונגנמ םע מ"ס 09 בחורב      
מ''ס 51 תכרעמה הבוג .תלדה יריצב      
םע הפצרהמ מ"ס 202 הבוגל דע הפצרהמ      
ללוכ תכרעמה ריחמ .ןוליינ תקיצימ לוזרפ      

                    2.00 'פמוק תלד תיזחו תחא הציחמ  
      
היושע ,מ"ס 09 בחורב תחלקמל הציחמ     22.41.0500
לנפ" תמגוד )הפסרט( ''קילונפ'' תוחול      
יטנא ,מ''מ 21 יבועב ע"ש וא "םיטקייורפ      
םימ ,הקיחש ,תוטירש ינפב הדימעו םזילדנאו      
דע הפצרהמ מ''ס 51 הציחמה הבוג .תוחלו      
הנוילע תרשוק םע הפצרהמ מ''ס 202 הבוגל      
ריחמה .ןוליינ תקיצימ לגרו םוינימולאמ      

                   12.00 תחא הציחמל 'חי   
תוחלקמו םיתורשל תוציחמ תכרעמ 14.22 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../006 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     006 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

םיתורישו תוחתלמ הנבמ 10 הנבמ
תונושו הסירה קורפ תודובע 42 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש ו  ה ס י ר ה  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  42 ק ר פ       
      
ה ס י ר ה ו  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
ךפש םוקמל קוליס םג םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תוברל,ונובשח לעו ןלבקה ידי לע,רשואמ      
תויאשמ,תולוכמ,םילוורש,תורגאה לכ םולשת      
הדיחיה יריחמ'וכו  םינוש עוניש יעצמא,יוניפ      
לע תושרדינה תונגהה לכ עוציב םג םיללוכ      
קוליסו קורפ תוברל הסירהל אלש םיטנמלא      
םיטנמלאב העיגפ .הדובעה רמגב תונגהה      
לעו ןלבקה ידי לע ןקותת םימייק      
םינוטב תוסירה לש הדיחיה יריחמ.ונובשח      
הריבשהו רוסינה תודובע לכ תא םג םיללוכ      
םירטקב סוכ יחודיק ,שרדייש לככ שרדנכ      
.'וכו תוינמז תוכימת ,שרדייש לככ םינוש      
      
שומישל םייואר חקפמה תעדל רשא םיטנמלא      
לע תיברימ תוריהזב וקרופי רומישל וא רזוח      
ונסחואיו םתומלשב העיגפ עונמל תנמ      
.חקפמה הרויש םוקמב      
      
ושרדייש םינוקיתה לכ תא םג ללוכ ריחמה      
ינוקית תוברל הסירההו קורפה תודובע בקע      
,םייופיחו םיפוציר ,חיט ,םוטיא,הינב ,ןוטב      
תוכרעמ ,םישעותמ םיטנמלא ,ןבא ,עבצ      
לעו שרדינכ רחא טנמלא לכ ןוקית ןכו תונוש      
רתאהמ תלוספ יוניפ.חקפמה תוארוה יפ      
םיריצ ךרד קרו ךא ועצובי רתאל דויצ תאבהו      
.חקפמה ידי לע שארמ ורשואיש םירוזיאו      
      
עוצקמ ילעב ידי לע ועצובי תוכרעמ יקותינ      
.םייעוצקמו םיידועי      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.42.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 170820-4   .../007 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     007 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

םיתורישו תוחתלמ הנבמ 10 הנבמ
תונושו הסירה קורפ תודובע 42 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הדובעה םחתמ לכב  הסירהו קורפ תודובע     24.01.0010
יבלש לכב ,תוחתלמו םיתוריש הנבמב      
גגב ,הנבמה ךותב ,שרדיש לככ ,הדובעה      
יחטשב ,רצחב ,הנבמה תותיזחב ,הנבמה      
תוינכותב טרופמכ ,שרדיש םוקמ לכבו חותיפ      
קורפ תוברל ,חטשב חקפמה תוארוה יפלו      
,םילנפ ,תובכשה לכ ללוכ גוס לכמ ףוציר      
תוניפ,תוארמ,גוס לכמ תוחול,ריק יניגמ      
,גוס לכמ תוריק ,גוס לכמ תוציחמ,הנגה      
,םיסירת ,םיגרוס ,םיפוקשמ ,תונולח ,תותלד      
,גוס לכמ תוציחמו תוריקב םיחתפ תצירפ      
םייופיח קורפ ,שרדינכ ץוח/םינפ חיט תדרוה      
,ןבא ,ןלצרופ טינרג ,הקימרק :ןוגכ םינוש      
,תויטסוקא תורקת :ןוגכ תולק תורקת קורפ      
ינקתמ קורפ ,תונולח ינדא ,'וכו סבג תורקת      
ינקתמ ,ריוא גוזימ ינקתמ ,למשח      
יוביכ,םירלקנירפס,םיירטינס םילכ,האורבת      

                    1.00 'פמוק ,תורחא תונוש תוכרעמ,הזירכ,שא  
      
לכמ דויצ,םילוקמר- 010.1.42 ףיעס ךשמה      
יחטשמ,גוס לכמ תונורא,גוס      
לכמ תרנצ ,תמייק תלוספ יוניפ,תוארמ,שיש      
ןכו .'וכו  גוס לכמ םוטיא תובכש תדרוה ,גוס      
,היומס וא היולג הסירה וא קוריפ תודובע לכ      
תאבהו הדובעה לש םלשומ עוציבל השורדה      
ןנכותמה ובצמל יחכונה ובצממ הנבמה      
ריחמה ,ןכ ומכ .תפסות לכ םלושת אל .יפוסה      
בקע ושרדייש םינוקיתה לכ תא םג ללוכ      
,הינב ,ןוטב ינוקית תוברל הסירההו קורפה      
,ןבא ,עבצ ,םייופיחו םיפוציר ,חיט ,םוטיא      
ןוקית ןכו תונוש תוכרעמ ,םישעותמ םיטנמלא      
תוארוה יפ לעו שרדינכ רחא טנמלא לכ      
.חקפמה      

הסירהו קורפ תודובע 10.42 כ"הס          
      
      
      
      
      
      
      
      

תונושו הסירה קורפ תודובע 42 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../008 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     008 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

םיתורישו תוחתלמ הנבמ 10 הנבמ
םיכנל תושיגנ ירודיס 72 קרפ

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       
      
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       
      
םגד )מ"ס 57( הכורא היולת סרח תלסא     27.40.0110
לכימ םע ןבל עבצב ע"ש וא "583 תקרב"      
ע"ש וא  טירבג לש "ינאס" יומס החדה      

                    2.00 השק קיטסלפ הסכמו בשומ תוברל 'חי   
      
רושיא םע ,םיכנ יתורשל םמורתמ די זחאמ     27.40.0520
09-57 ךרואב ,םינקתה ןוכמ תדבעמ תקידב      
,מ"בלפמ תוספתיה ןגומ הנבומ ריצ םע  מ"ס      
ןוטוינ CVP, 22 הפוצמ וא עובצ םוינימולא      

                    2.00 8191 ילארשי ןקת יפל המרה חוכ 'חי   
      
06 ךרואבו מ"מ 03 רטוקב מ"בלפמ די זחאמ     27.40.0540
ףנכ לע הנקתהל 8191 ילארשי ןקת יפל ,מ"ס      

                    2.00 םיכנ יתורש את תלד 'חי   
      
לדוג( "לטסירק" תשטולמ תיכוכזמ הארמ     27.40.0600

                    2.00 )מ"ס 09/54 תודימ-ינקת 'חי   
      

                    4.00 מ"בלפמ םיכנ יתורש את תלדב הילת  יוו גוז 'חי  27.40.0702
      

                    2.00 םיכנ יתורש תלדל זילפמ הפצר רוצעמ 'חי  27.40.0712
םיכנל תוחלקמו םיתוריש 04.72 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םיכנל תושיגנ ירודיס 72 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../009 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     009 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

םיתורישו תוחתלמ הנבמ 10 הנבמ
ןיינבב ןקתומ דויצו טוהיר 03 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י י נ ב ב  ן ק ת ו מ  ד ו י צ ו  ט ו ה י ר  03 ק ר פ       
      
ת ח ל ק מ ב  ם י ר ז י ב א  01.03 ק ר פ  ת ת       
ם ו ר כ  ה פ ו צ מ  ת כ ת מ מ       
      
- תרצות ינוליס םיידי שביימ תנקתהו הקפסא     30.10.0010
    AITLEV -ש.ל.ה.צ י"ע קפוסמ דרפס  
הלועפ.רשואמ ע"ש וא 1343735-30      
הנבמ.םומיח ףוג אללו םיעונמ ינש תועצמאב      
ריוואה לש םומיחו הביאש רשפאי רצומה      
ימונוגרא היהי שובייה חטשמ.תחא הלועפב      
חטשמ ינפ לע םירוזפה םיבקנ 003 ליכיו      
002 המירז תוריהמ ריואה תמרזהל,שובייה      
:תורידת,V~042-022 :חתמ, ש"מק      

                    4.00 W0671 :קפסה,zH06/05 'חי   
      
תויושע תוייולת תויינובס תנקתהו הקפסא     30.10.0020
קובקבל קבח ללוכ 613 הטסורינ      
ש.ל.ה.צ י"ע קפוסמ,לכירדאה רושיאל,ילזונ      

                    5.00 .רשואמ ע"ש וא 1343735-30 'חי   
      
טלאוט ריינל היילת ינקתמ תנקתהו הקפסא     30.10.0030
י"ע קפוסמ ,ילדנו יטנא 613 הטסורינ      

                    9.00 .רשואמ ע"ש וא 1343735-30 ש.ל.ה.צ 'חי   
      
תובגמל םידדוב םילתימ תנקתהו הקפסא     30.10.0050
לש רוזיפב הטסורינ םייושע תוחתלמ ירדחב      
ש.ל.ה.צ י"ע קפוסמ תוחפל 'מ 1 לכ      

                   30.00 .רשואמ ע"ש וא 1343735-30 'חי   
      
770 םגד הלתחה ןחלוש תנקתהו הקפסא     30.10.0060
ש.ל.ה.צ י"ע קפוסמ ןקת יפ לע רמילופ יושע      

                    2.00 .רשואמ ע"ש וא 1343735-30 'חי   
      
ןקת יפל הלתחה חטשמ הנקתהו הקפסא     30.10.0070

                    2.00 ע"ש וא ש"להצ תרצות 770 םגד 'חי   
      
501/06 תודימב מ"מ 6 יבועב לטסירק הארמ     30.10.0080
תקחרומ ץיוודנס תטלפ ג"ע תקבדומ מ"מ      
,הארמה ףקיהב תושטולמ תוזאפ םע ריקהמ      

                    7.00 תרתסנ הילת תוברל 'חי   
םורכ הפוצמ תכתממ תחלקמב םירזיבא 01.03 כ"הס          

      
      
      

ןיינבב ןקתומ דויצו טוהיר 03 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../010 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     010 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

םיתורישו תוחתלמ הנבמ 10 הנבמ
יפונ חותיפ 04 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ש ו  ם י ח ט ש מ  15.04 ק ר פ  ת ת       
      
04.2 בחורב ףתושמ רבעמ עצבל שי     40.51.0001
רושימו בכר תינח ענומ םוסחמ  ללוכה רטמ      
הינחה ץרפמ תקמעה תללוכ הדובעה .עפושמ      
,תמייק הכרדמב םינוקית ,הובג הכנ בכר רובע      

                    1.00 'פמוק םאתהב םירורמתה תזזהו תוינחה ןומיס  
      
ינפ ןיב שגפמה םוקמב הכרדמ תכמנה עוצב     40.51.0002

                    1.00 'פמוק הכרדמה ינפל שיבכה  
      
רמוח םייושע טילונרג תוגרדמל הרהזא יספ     40.51.0003

                    1.00 'פמוק kramcet תמגודכ הכתהב יטסלפ  
םיליבשו םיחטשמ 15.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יפונ חותיפ 04 כ"הס          
םיתורישו תוחתלמ הנבמ כ"הס        

קובץ: 170820-4   .../011 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     011 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

הלודג הכירב 20 הנבמ
רפע תודובע 10 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
יוניפ םיללוכ םיפיעסה יריחמ.ףיעסב תרחא      
י"ע רשואמ ךפש םוקמל תלוספו רפע יפדוע      
הריפחה יריחמ ,םיטנוולרה םיפיעסבתויושרה      
הכירבה םינבמ ביבס יולימה רוזיפ םיללוכ      
תודובע בלשל דומצב אל עצובמ םא םג(      
02 לש תובכשב ליגר קודיהו )הריפחה      
רקובמו ריהז ןפואב השעת הריפחה.מ"ס      
ןכתיו תויתשתו הכירבה ףוגב עוגפל ילבמ      
יולימב תונקתומו      
      
ףקיה לכב  רטמ 1 דע קמועל הריפח     01.01.0020
רתאל הנופי הריפחהמ ק"מ 06 .הכירבה      

                    1.00 'פמוק רזוח יולימל רמשי רמוחה תרתי .רשואמ  
      
תחתמ 'דכו םיעצמ ,לוח  לש יוניפו הריפח     01.01.0030
אשד תליטש רובע קרופש טילונרג חטשמל      

                  330.00 מ"ס 06 קמועב ק"מ   
רפע תודובע 10.10 כ"הס          

      
ם י ע צ מ  ,א ב ו מ  י ו ל י מ  05.10 ק ר פ  ת ת       
ק ו ד י ה ו       
      
02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,'א גוס עצמ     01.50.0010
קפוסי עצמה ,רקובמ אל קודיהו מ"ס      

                  113.00 תרשואמ הבצחממ ק"מ   
      
והשלכ עצמ וא יולימ לש רקובמ קודיה     01.50.0020

                  113.00 )דרפנב דדמנ יולימה( ,מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ 05.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../012 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     012 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

הלודג הכירב 20 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

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       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןייוצ םא אלא 03-ב ןוטבה גוס .1 :תורעה      
הקיצי םג םיללוכ הדיחיה יריחמ .2 .תרחא      
הקיצי ןכו םינוש םיסוידרב לגועמבו תשקב      
עוציב םג םיללוכ הדיחיה יריחמ.3 .עופישב      
לע ןוטבה תפישח תגרד תלבקל שרדינה לכ      
.811  ילארשי ןקת יפ      
עוציב םג םיללוכ הדיחיה יריחמ .4                 
תוכירב ךותב ,םילבגומ םיחטשב הדובעה      
תורקת ןיב ,םימייק םינבמל דומצב ,תומייק      
עוציבל םיעצמאה לכ תטיקנ תוברל ,תומייק      
.'וכו וקיימ ןוטב ,תובאשמ ,תוקיציה      
      
לע םיקוצי ,מ"ס 7202 יבועב ןוטב יפצרמ     02.01.0010
הפצרה יוקינ תוברל ,תמייק ןוטב תפצר יבג      
דוביע ,תמייקה הפצרה תפיטש ,תמייקה      
ינפ תקלחה ,זוקינ תורוב דוביע ,םיעופיש      
תינכותב 2-2 ךתח האר .'וכו ןוטבה      

                  390.00 .היצקורטסנוק ר"מ   
      
לש תויללכ תודימב ןוטבמ השילג תלעת     02.01.0020
תריצי ,ןוטבה תקלחה תוברל ,מ"ס 05/54      
.םייכנאו םייקפוא םיחטשמ ,קלח ןוטב יחטש      

                   90.00 .היצקורטסנוק תינכותב A, B םיטרפ האר רטמ   
      
תוברל ,הכירבל לגר ךרדמ ,ןוטב תונפד     02.01.0030
ךתחו B טרפ האר .קלח ןוטב יחטש תריצי      

                    5.00 .היצקורטסנוק תינכותב 1-1 ק"מ   
      
שדח ןוטב ןיב רוביחל מ"מ 21 רטוקב םיצוק     02.01.0040
יוקינ ,מ"ס 51 קמועל חודיק תוברל םייקל      
לכה .'וכו יסקופא קבד ,ריווא ץחלב חדקה      

                3,000.00 .טלפמוק 'חי   
      
םיכיתר םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.01.0050
םיכרואבו םירטקב,תוכתורמ הדלפ תותשרו      

                    8.00 .005-פ גוסמ הדלפה-ןוטבה ןויזל ,םינוש ןוט   
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      

קובץ: 170820-4   .../013 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     013 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

הלודג הכירב 20 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו ר י ק  16.20 ק ר פ  ת ת       
      
תוחלקמ םישמשמה ןוטב תוריק תסירה     02.61.0010
ךותיח תוברל ,מ"ס 02 יבועב תוריקה .הבוח      

                   10.00 רתאהמ קוליס ללוכ ריחמה .ןויזה ר"מ   
      
ןייוזמ ןוטבמ הלעת ריקב םולהי רוסמב רוסינ     02.61.0011

                   25.00 .מ"ס 02 יבועב רטמ   
ןוטב תוריק 16.20 כ"הס          

      
ם ו ל ה י  ח ד ק מ ב  ם י ח ו ד י ק  79.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןייוזמ ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     02.97.0010
רטוקב םירוח עוציבל ,מ"ס 03 דע יבועב      

                    1.00 "1/2 2 'חי   
      
ןייוזמ ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     02.97.0020

                    2.00 4" רטוקב םירוח עוציבל ,מ"ס 03 דע יבועב 'חי   
      
ןייוזמ ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     02.97.0030

                    5.00 .5" רטוקב םירוח עוציבל ,מ"ס 03 דע יבועב 'חי   
      
ןייוזמ ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     02.97.0040

                    4.00 .5" רטוקב םירוח עוציבל ,מ"ס 03 דע יבועב 'חי   
םולהי חדקמב םיחודיק 79.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../014 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     014 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

הלודג הכירב 20 הנבמ
םוטיא 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  50 ק ר פ       
      
ת ר ד ו ח  ת ר נ צ  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
סלפמל תונוכמ רדחמ תרדוח תרנצ םוטיא     05.01.0010
xelF 002  םע הכירבה תוריק ךרדו הכירב      
    BK 5 םע םוטיאה תא םילשהלו xiF BK  

                   12.00 הינמר RETSOK תרצות 'חי   
תרדוח תרנצ םוטיא 10.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא 50 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../015 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     015 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

הלודג הכירב 20 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י י ט ס ל פ  ת ו ר ו נ י צ  21.70 ק ר פ  ת ת       
      
ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0010
רטוק "לוגסקפ" תמגודכ םימחו םירק םימל      
םייומס וא םייולג םינקתומ ,42 גרד ,מ"מ 02      
תוברל ,מ"מ 82 רטוק לעתמ רוניצ םע      

                   40.00 םיחפס רטמ   
      
"רודירמ" גוסמ )01 גרד( CVP-U תורוניצ     07.12.0020
,'מטא 01 הדובע ץחלל ,הקבדהב רוביח      
,מ"מ 05 רטוק ,םייומס וא םייולג םינקתומ      

                   30.00 םיחפס תוברל רטמ   
      

                  120.00 מ"מ 36 רטוקב ל"נכ רטמ  07.12.0030
      
"רודירמ" גוסמ )01 גרד( CVP-U תורוניצ     07.12.0040
,'מטא 01 הדובע ץחלל ,הקבדהב רוביח      
,מ"מ 57 רטוק ,םייומס וא םייולג םינקתומ      

                   40.00 םיחפס אלל רטמ   
      

                   90.00 מ"מ 09 רטוקב ל"נכ רטמ  07.12.0050
      

                   30.00 מ"מ 011 רטוקב ל"נכ רטמ  07.12.0060
      

                   45.00 מ"מ 061 רטוקב ל"נכ רטמ  07.12.0070
      
תויוז ,תויופעתסה :ןוגכ םינוש םיחפס     07.12.0080
"רודירמ" גוסמ CVP-U תורוניצל םיריבעמו      
57 רטוק ,הקבדהב רוביח תוברל ,)01 גרד(      

                   10.00 מ"מ 'חי   
      

                   35.00 מ"מ 09 רטוקב ל"נכ 'חי  07.12.0090
      

                   10.00 מ"מ 011 רטוקב ל"נכ 'חי  07.12.0100
      

                   35.00 מ"מ 061 רטוקב ל"נכ 'חי  07.12.0110
םייטסלפ תורוניצ 21.70 כ"הס          

      
ה י י ח ש  ת כ י ר ב ל  ת ו כ ר ע מ  41.70 ק ר פ  ת ת       
      
ןוטבל םיתפציר םירזפמ עוציבו הקפסא     07.14.0010
ללוכ 2" רטוקב דבלב הקבדהב םירבוחמ      

                   50.00 םיחפס 'חי   
41.70.20 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 170820-4   .../016 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     016 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

הלודג הכירב 20 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןוטבל ןפודב םירזפמ עוציבו הקפסא     07.14.0020

                    2.00 םיחפס ללוכ 2" רטוקב הקבדהב םירבוחמ 'חי   
      
גרד( CVP-U השילג יטלוק תנקתהו הקפסא     07.14.0030
ללוכ מ"מ 011 רטוקב "רודירמ" גוסמ )01      

                   26.00 .השילגה יטלוק םוטיאו םיחפס 'חי   
      
613 מ"בלפמ תוכבס לש הנקתהו הקפסא     07.14.0040

                   26.00 .השילגה יטלוקל וקדוהיש 'חי   
      
תשעותמ הייחש תכירב לש הנקתהו הקפסא     07.14.0050
םיביזרוק םיאנתל דימע מ"בלפ תוחול הייושע      
ופוחי םילנפה .הייחש תוכירבב םיררושה      
.ןבל ןווגב חישק CVP תיצנימלב      
טמלא לולכת הכירבה .ע"ש וא ahtryM תרצות      
ללוכ ריחמה .הכבס הסוכמ השילג תלעת      
םישרדנה םיחפסהו םירזיבאה תרנצה לכתא      
תינכותה יפ לע הכירבה לש םלשומ עוציבל      

                    1.00 'פמוק טרפמה תושירד לכב הדימעו  
הייחש תכירבל תוכרעמ 41.70 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       
      
הסכמ םע ןליפורפילופמ 4"/2" יפות ימוסחמ     07.34.0010

                   20.00 זילפ 'חי   
      
הייושע זוקינ תלעת לש הנקתהו הקפסא     07.34.0020
הקלחה דגנ הכירד תכבס ללכ , ןליפורפילופ      
םגד לוקינ תרצות ,ריהב רופא ןווגב C גרד      
    771 nac-789 תכירב ןופיס זוקינל ,ע"וש וא  

                  100.00 הייחשה רטמ   
זוקינ תולעתו הפצר ימוסחמ 43.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

האורבת ינקתמ 70 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../017 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     017 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

הלודג הכירב 20 הנבמ
ןיינבב ןקתומה דויצו טוהיר 11 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י י נ ב ב  ן ק ת ו מ ה  ד ו י צ ו  ט ו ה י ר  11 ק ר פ       
      
ת כ י ר ב ל  ד ו י צ ו  ם י נ ק ת מ  03.11 ק ר פ  ת ת       
ה י י ח ש       
      
ללוכ הטסורינ תותשר תנקתהו הקפסא     11.30.0010
תודימ מ"ס 45/05 תודימב הלודג תורגסמ      
תורגסמה הקפסא ינפל חטשב וחקלי תויפוס      

                    2.00 הקיציב וחנוי 'חי   
      
תוכירבל ינקית טוליש תנקתהו הקפסא     11.30.0020
םיקסע יושיר תונקתו טרפמ י"פע הייחש      
יצרא זכרמ RETNEC-ERIF" תרצות      
שי ע"ש וא 2125538-90 'לט "תוחיטבל      

                    1.00 'פמוק .טולישה תנקתה ינפל ןנכתמה רושיא לבקל  
      
ילולסמ תרישקל הטסורינמ "תלפונ" תעבט     11.30.0030
תנקתה רחאל הכירבה ןפודב תנגועמ ,היחש      

                   12.00 יופיחה 'חי   
      
מ"מ 83 רטוקב 613 מ"בלפמ תוידי גוז     11.30.0040

                    3.00 הכירבהמ האיציו הסינכ תומלוסל גוז   
      
רטוק .תוגרדמל 613 מ"בלפמ די זחאמ     11.30.0050
ינפל תחקל שי ךרוא תודימ ,מ"מ 83 רוניצה      

                    2.00 הנקתה 'חי   
      
דומע 2 תוברל ,ינוויכ-תלת םיקומע םימ טלש     11.30.0060

                    1.00 'פמוק 613 מ"בלפמ םי   
      
םגד םימל םיכנ תדרוה ןקתמ עוציבו הקפסא     11.30.0070
    regnaR תרבח לש keerC auqA, קפס  

                    1.00 .ל.ג.י 'חי   
      
תייחשל   ןומיס ידומע עוציבו הקפסא     11.30.0080

                    2.00 ,ע"ש וא "לוסורינ" תרבח תרצות,בג 'חי   
      
םייביסאמ ,613 מ"בלפמ םיבלש 3 טס     11.30.0090
ךותב הנקתהל ,הקלחה תעינמל םיספסוחמו      

                    3.00 'פמוק הנקתה ללוכ תמייק השינ  
      
      
      
      
      

03.11.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 170820-4   .../018 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     018 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

הלודג הכירב 20 הנבמ
ןיינבב ןקתומה דויצו טוהיר 11 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
'פמוק הבוח תחלקמ תנקתהו הקפסא     11.30.0100
תלעפה םע םילעפומה םיילגר יזתמ+לוסורינ      
םימ וקל תורבחתה ללוכ ריחמה .תחלקמה      
הקרופש הנשי הבוח תחלקמ וניזהש בויב וקו      
הסכמו 8"/4" הפצר םוסחמ הפצר םוסחמ ןכו      

                    1.00 'פמוק הטסורינ  
הייחש תכירבל דויצו םינקתמ 03.11 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןיינבב ןקתומה דויצו טוהיר 11 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../019 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     019 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

הלודג הכירב 20 הנבמ
ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ך ו כ י ס ו  ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  10.91 ק ר פ  ת ת       
ך ו כ י ס ו       
      
,קד תפצר רובע הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0010
תוינכותב טרופמכ םינוש הדלפ יליפורפמ      
,םיקוזיחה לכ תוברל ,שרדייש יפכו      
,םיגוסה לכמ םיגרבה ,םיכותירה ,םירוביחה      
ןווליג ,םייקל ןוגיע ,םיכתורמ םיצוק ,תוקטלפ      
האר .תוינכותב םיטרפ יפל טלפמוק לכה .'וכו      

                    2.00 .היצקורטסנוק תינכותב 3-3 ךתח ןוט   
ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 10.91 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../020 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     020 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

הלודג הכירב 20 הנבמ
ךוכיסו שרח תורגנ 02 קרפ

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       
      
- ם י ק ד ( ן ו פ י ס  ת ו פ צ ר  05.02 ק ר פ  ת ת       
    (Decks  
      
גוסמ יטטניס )kceD - קד( ןופיס תופצר     20.50.0010
ץע יומד ,ע"ש וא "םרלפ" תרצות "קדלפ"      
מ"ס 41 בחורב ,מ"ס 45.2 יבועב ,םרק ןווגב      
עצובמ ,תוממחתהו םימ החוד ,'מ 6 ךרואבו      
הכימת תורוק ללוכ אל תרתסנ הנקתהב      

                  180.00 לוזריפו תונותחת ר"מ   
)skceD - םיקד( ןופיס תופצר 05.02 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ךוכיסו שרח תורגנ 02 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../021 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     021 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

הלודג הכירב 20 הנבמ
תונושו הסירה קורפ תודובע 42 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש ו  ה ס י ר ה  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  42 ק ר פ       
      
ה ס י ר ה ו  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
ךפש םוקמל קוליס םג םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תוברל,ונובשח לעו ןלבקה ידי לע,רשואמ      
תויאשמ,תולוכמ,םילוורש,תורגאה לכ םולשת      
הדיחיה יריחמ'וכו  םינוש עוניש יעצמא,יוניפ      
לע תושרדינה תונגהה לכ עוציב םג םיללוכ      
קוליסו קורפ תוברל הסירהל אלש םיטנמלא      
םיטנמלאב העיגפ .הדובעה רמגב תונגהה      
לעו ןלבקה ידי לע ןקותת םימייק      
םינוטב תוסירה לש הדיחיה יריחמ.ונובשח      
הריבשהו רוסינה תודובע לכ תא םג םיללוכ      
םירטקב סוכ יחודיק ,שרדייש לככ שרדנכ      
.'וכו תוינמז תוכימת ,שרדייש לככ םינוש      
      
רתאל דויצ תאבהו רתאהמ תלוספ יוניפ      
ורשואיש םירוזיאו םיריצ ךרד קרו ךא ועצובי      
.חקפמה ידי לע שארמ      
      
עוצקמ ילעב ידי לע ועצובי תוכרעמ יקותינ      
.םייעוצקמו םיידועי      
      
תונפדו הפצרמ הקימרק יחירא קוריפ     24.01.0010
,תונותחתה תובכשה לכ תוברל ,הכירבה      
יוקינ דע ,'וכו םוטיאה תובכש ,חיטה תובכש      

                  430.00 .יקנ ןוטב תלבקל טלחומ ר"מ   
      
לש ןוטב ןפוד/השילג תלעת ךותיחו תותיס     24.01.0020
הנכהכ ,שרדנה סלפמל תמייקה הכירבה      
תוברל ,השדח ןוטבמ השילג תלעת עוציבל      
לופיט ,שרדנכ הריבשהו רוסינה תודובע לכ      
ןויזה יוקינ ,םייק ןויז לע הרימש ,םייקה ןויזב      
תינכותב A, B םיטרפ האר .'וכו םייקה      

                   90.00 .היצקורטסנוק רטמ   
הסירהו קורפ תודובע 10.42 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

תונושו הסירה קורפ תודובע 42 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../022 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     022 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

הלודג הכירב 20 הנבמ
תונושו י'גרב תודובע 92 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש ו  י 'ג ר ב  ת ו ד ו ב ע  92 ק ר פ       
      
י 'ג ר ב  ת ו ד ו ב ע  10.92 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל קרו ךא וניה םיאבה םיפיעסב שומישה      
.חקפמה י"ע בתכבו שארמ רושיא תלבק      
      
לכמ,םיגוסה לכמ טושפ לעופ תודובע     29.01.0010

                  150.00 .םימוחתה לכמו תועוצקמה ע"ש   
      
לכמ,םיגוסה לכמ יעוצקמ לעופ תודובע     29.01.0020

                  100.00 .םימוחתה לכמו תועוצקמה ע"ש   
      

                   10.00 .הלועמ ךתר ללוכ תכתר ע"ש  29.01.0030
      

                   10.00 .ליעפמ ללוכ שיטפ םע רוסרפמוק ע"ש  29.01.0040
      

                   10.00 .ליעפמ ללוכ הביצחל ילמשח שיטפ ע"ש  29.01.0050
י'גרב תודובע 10.92 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונושו י'גרב תודובע 92 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../023 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     023 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

הלודג הכירב 20 הנבמ
יפונ חותיפ 04 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו ב ל ת ש מ  ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0010
מ"ס 51/51 וא/ו מ"ס 03/03 תודימב תויעובר      
)C/21-R( תתוסמ ,"הטקש הנייס" םגד וא/ו      
קודיה ללוכ ,מ"ס 5 לוח תוברל ,ע"ש וא      
רחאל מ"ס 03 יבועב 'א גוס עצמו ,תיתש      
ינווגב .אמגוד רושיאו טרפ יפל עוציב .קודיה      

                  160.00 .רופא טינרג וא/ו בהנש - לייטקוק ר"מ   
      
ידבכ םישנאל הרהזא/ןומיס ןבא תרוש -"שיגנ"     40.01.0011
6/02/02 תודימב , תוטילב םע היאר      
תוגרדמ ינפל הרהזא יחטשמ ןומיסל מ"ס      

                    6.00 'פמוק הכירבל הדירי  
      
רמוח םייושע טילונרג תוגרדמל הרהזא יספ     40.01.0012

                    1.00 'פמוק kramcet תמגודכ הכתהב יטסלפ  
תובלתשמ םינבאב ףוציר 10.04 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
52% ללוכה חטשב הללצה לש עוציבו ןונכת     40.02.0010
ןופיס/ףוציר רוזאו הלודגה הכירבה חטשמ      
דב תועוצר 3-מ תוחפ אל י"ע ,הכירבה ביבס      
5 הבוגבו 'מ 5.71-כ ךרוא ,רטמ 3-כ בחורב      
,סוסיבה עוציב תללוכ הדובעה .רטמ      
ויהי םידומעה(  הדלפ תיצקורטסנוק      
הנירק 09% ןנסמ דב ,)םיעובצו םינוולוגמ      
תרבח תמגוד .)שא יוביכ י"ע רשואמ(      
תילכירדאה רושיאל לכה ,ע"ש וא "תותשק"      

                    1.00 'פמוק .סדנהמהו  
      
חטשה רושייו יולימ הללצה ידומע קוריפ     40.02.0020

                    8.00 רתאהמ םידומעה יוניפו 'חי   
תונוש 20.04 כ"הס          

      
ם י ל י ב ש ו  ם י ח ט ש מ  15.04 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 01 דע יבועב ןיוזמ ןוטב חטשמ תרסה     40.51.0010

                  400.00 ןויזה ךותיח תוברל ר"מ   
      
      
      

15.04.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 170820-4   .../024 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     024 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

הלודג הכירב 20 הנבמ
יפונ חותיפ 04 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
עטקמ ןיב טילונרג חטשמ תמלשהו ןוקית     40.51.0020
ףקיהב תבלתשמ ןבא ןיבל קרופש טילונרג      
טילונרגה חטשמב םינוקית ןכו הכירבה      

                   70.00 וקרופש םידומעו תוריק יולימו םיקזנ ןוקיתל ר"מ   
םיליבשו םיחטשמ 15.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יפונ חותיפ 04 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../025 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     025 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

הלודג הכירב 20 הנבמ
הייקשהו ןוניג 14 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ת מ ד א ו  ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע  11.14 ק ר פ  ת ת       
ן ו נ י ג       
      
רשעומ טסופמוק לבזב וא ןגתיפוכ לבזב לוביז     41.11.0001
רושייו חוחית תוברל םנוד/ק"מ 02 לש תומכב      

                  290.00 יללכ ר"מ   
      

                  300.00 חטשב רוזיפ תוברל ןוניגל המיאתמ המדא ק"מ  41.11.0002
ןוניג תמדאו עקרקה דוביע 11.14 כ"הס          

      
א ש ד  ת ל י ת ש  03.14 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל ,)ר"מ 052 לעמ( האשדמל חטש תנכה     41.30.0001

                  290.00 יפוס רושייו ןושיד,טסופמוק ר"מ   
      
וא ויוקיק ןזמ ,)רמ 052 לעמ( אשד ידברמ     41.30.0002

                  290.00 םוי 03 לופיטתוברל יאוופיט ר"מ   
אשד תליתש 03.14 כ"הס          

      
ה ר ק ב  ש א ר ל  ם י ר ז י ב א  04.14 ק ר פ  ת ת       
      
"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     41.40.0001
מ"ס 74/6.311/521 תודימב "ןגסלפ" /      
)"רבנע" לש קומע IGF 0521/2 םגד תמגודכ(      
,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא      

                    1.00 'פמוק .הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי  
      
םירזיבא ןוראל )"לקוס"( רטסאילופמ סיסב     41.40.0002
0521/2IGF ,2-IV םימגדמ ןורא תמגודכ      
    ,048/2 IGF תודימב ע"ש וא "רבנע" תרצות  

                    1.00 .מ"ס 74/521/7.35 'חי   
הרקב שארל םירזיבא 04.14 כ"הס          

      
ת כ ר ע מ  ש א ר  14.14 ק ר פ  ת ת       
      
תסו ,ש"מ 021 ןנסמ 2" רטוקל תכרעמ שאר     41.41.0001
,םילואריה/םיילמשח םיזרב 6 ,ץחל      
ללוכ ,רוביח ירזיבאו םידרוקר ,םידיאונולוס      
ןורא ללוכ אל( ךומס םימ רוקמל רוביח      

                    1.00 .)םירזיבא 'חי   
      
      

14.14.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 170820-4   .../026 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     026 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

הלודג הכירב 20 הנבמ
הייקשהו ןוניג 14 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ללוכ 2" רטוקב ילמשח טלפ םע םימ דמ     41.41.0002

                    1.00 .ע"ש וא "הילד דרא" תרצות םידרוקר 'חי   
      
,תורפסומטא 01 לש ץחל דע ןירצילג ץחל דמ     41.41.0003

                    1.00 .רוביח ירזיבא ללוכ 4" תותנש ןולח רטוק 'חי   
תכרעמ שאר 14.14 כ"הס          

      
ה י י ק ש ה  י ר ק ב  05.14 ק ר פ  ת ת       
      
תרבח תרצותמ LLEC-IRRI הצק תדיחי     41.50.0001
DNATS היקשה רקב :תללוכה ע"ש וא "םגא"      
    ENOLA תרושקתל הנכה םע תולעפה 21 -ל,  
הללוס ,RPG/MSGS ירלולס תרושקת םאתמ      
םידווזמ ,CD/CA ןעטמ ,HA 21V5.7 תנעטנ      
הנקתה ללוכ PI-56 ןקת C-34 הנגה תספוקב      

                    1.00 .הנשל תוירחאו 'חי   
הייקשה ירקב 05.14 כ"הס          

      
ם י ז ט מ /ם י ר י ט מ מ  06.14 ק ר פ  ת ת       
      
יטסלפ ,ע"ש וא I-02 םגד" RETNUH" ריטממ     41.60.0001

                   24.00 ימוג יוסיכ םע הרטלוא ,יתרזגוא יפקיה 'חי   
םיזטמ/םיריטממ 06.14 כ"הס          

      
ה י י ק ש ה  ת ר נ צ  07.14 ק ר פ  ת ת       
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0001
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 52 רטוק ,ךר 01      

                  200.00 החנהו םירוביח רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0002

                   60.00 מ"מ 05 רטוק,חישק 01 רטמ   
      
מ"מ 011 רטוק 01 גרד CVP רוניצמ לוורש     41.70.0003
תוברל ךרדמ יחטשל םידעוימה תומוקמב      
תלחשהו מ"ס 001 דע יוסיכ קמועב הריפח      

                   50.00 ןליתאילופ םלוא ,ןוליינ טוח רטמ   
הייקשה תרנצ 07.14 כ"הס          

      
      
      

הייקשהו ןוניג 14 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../027 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     027 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

הלודג הכירב 20 הנבמ
רדג 44 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ד ג  44 ק ר פ       
      
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       
      
םגד תוחיטבו יונל רדג לש הנקתהו הקפסא     44.13.0010
םע 'מ 01.1 הבוגב ע"ש וא "יונ תינויבס"      
תכתורמ תשר ,תולוגע תוניפ ,לזרבמ תרגסמ      
מ"מ 2/06/06 ליפורפמ םידומעו תוצבשמב      

                  100.00 הלודגה הכירבה רובע 'מ 61.2  לכ רטמ   
      

                  110.00 הכירבה סלפמ הצק רודיג רובע ל"נכ רטמ  44.13.0020
      
יוניפ תוברל אוהש גוס לכמ תשר רדג קוריפ      44.13.0030

                  200.00 .קוליסו רטמ   
תוכתורמ הדלפ תותשרמ תוקעמו תורדג 31.44 כ"הס          

      
ת ו ת ש ר מ  ם י ר ע ש  41.44 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ת ו ר מ       
      
ע"ש וא "תינויבס" םגד יפנכ דח שפשפ רעש     44.14.0010
רטוק רוניצמ תרגסמ מ"ס 002/011 תודימב      
תכתורמ תשרו תולגועמ תוניפ םע 1 4/1"/2      
ידומע תוברל ,ןוולוגמ ,מ"מ 5.4/051/05      
חירבו 2 2/1"/2 רטוק ןוולוגמ רוניצמ רעש      
08/04/04 ןוטב תודוסיל םינטובמ ,הליענ      

                    2.00 מ"ס רטמ   
      
רודיגהמ האיצי תלסורק תנקתהו הקפסא     44.14.0020

                    1.00 'פמוק לוסורינ תרצות יפקיהה  
תוכתורמ תותשרמ םירעש 41.44 כ"הס          

      
ת ו ק ע מ  22.44 ק ר פ  ת ת       
      
הדלפ ידומע םע וא "תרנכ" םגד הקעמ     44.22.0010
הבוגבו 'מ 0.2 לכ מ"מ 2/05/05 ליפורפמ      
מ"מ 5.1/02/02 םיליפורפמ םיבצינו 'מ 50.1      
םיליפורפל םירבוחמה מ"מ 99 לש חוורמבו      
רוביח תוברל ,מ"מ 2/52/05 םייקפוא      
תודוסיו םירוויע םירבחמב דומעל תרגסמה      

                   52.00 םידדוב ןוטב רטמ   
תוקעמ 22.44 כ"הס          

      
      

רדג 44 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../028 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     028 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

הלודג הכירב 20 הנבמ
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ

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 י ט ס ל פ  ת ו ר ו נ י צ  21.75 ק ר פ  ת ת       
      
גרד( "םירמ" תמגודכ חישק C.V.P תורוניצ     57.12.0020
עקרקב םיחנומ ,235 י"ת יפל ע"ש וא )01      
רטוק ,לוח תפיטע םע 'מ 52.1 דע קמועב      

                  130.00 מ"מ 011 רוניצה רטמ   
םייטסלפ תורוניצ 21.75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס          
הלודג הכירב כ"הס        

קובץ: 170820-4   .../029 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     029 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

תוטועפ תכירב 30 הנבמ
רפע תודובע 10 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
יוניפ םיללוכ םיפיעסה יריחמ.ףיעסב תרחא      
י"ע רשואמ ךפש םוקמל תלוספו רפע יפדוע      
הריפחה יריחמ ,םיטנוולרה םיפיעסבתויושרה      
הכירבה םינבמ ביבס יולימה רוזיפ םיללוכ      
תודובע בלשל דומצב אל עצובמ םא םג(      
02 לש תובכשב ליגר קודיהו )הריפחה      
רקובמו ריהז ןפואב השעת הריפחה.מ"ס      
ןכתיו תויתשתו הכירבה ףוגב עוגפל ילבמ      
יולימב תונקתומו      
      
ףקיה לכב  מ"ס 06 דע קמועל הריפח     01.01.0020

                    1.00 'פמוק רשואמ רתאל יוניפו הכירבה  
רפע תודובע 10.10 כ"הס          

      
ם י ע צ מ  ,א ב ו מ  י ו ל י מ  05.10 ק ר פ  ת ת       
ק ו ד י ה ו       
      
02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,'א גוס עצמ     01.50.0010
קפוסי עצמה ,רקובמ אל קודיהו מ"ס      

                   24.00 תרשואמ הבצחממ ק"מ   
      
והשלכ עצמ וא יולימ לש רקובמ קודיה     01.50.0020

                   24.00 )דרפנב דדמנ יולימה( ,מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ 05.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../030 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     030 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

תוטועפ תכירב 30 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

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       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןייוצ םא אלא 03-ב ןוטבה גוס .1 :תורעה      
הקיצי םג םיללוכ הדיחיה יריחמ .2 .תרחא      
הקיצי ןכו םינוש םיסוידרב לגועמבו תשקב      
עוציב םג םיללוכ הדיחיה יריחמ.3 .עופישב      
לע ןוטבה תפישח תגרד תלבקל שרדינה לכ      
הדיחיה יריחמ .4 .811  ילארשי ןקת יפ      
,םילבגומ םיחטשב הדובעה עוציב םג םיללוכ      
,םימייק םינבמל דומצב ,תומייק תוכירב ךותב      
לכ תטיקנ תוברל ,תומייק תורקת ןיב      
ןוטב ,תובאשמ ,תוקיציה עוציבל םיעצמאה      
.'וכו וקיימ      
      
לע םיקוצי ,מ"ס 5352 יבועב ןוטב יפצרמ     02.01.0010
הפצרה יוקינ תוברל ,תמייק ןוטב תפצר יבג      
דוביע ,תמייקה הפצרה תפיטש ,תמייקה      
ינפ תקלחה ,זוקינ תורוב דוביע ,םיעופיש      
תינכותב 4-4 ךתח האר .'וכו ןוטבה      

                  155.00 .היצקורטסנוק ר"מ   
      
,מ"ס 03/201-כ ךתחב תונותחת ןוטב תורוק     02.01.0020
הריפח תודובע תוברל ,הפצרה ףקיהב      
תינכותב 4-4 ךתח האר .יולימו      

                   13.00 .היצקורטסנוק ק"מ   
      
ךתחב ,הכירבה ףקיהב הנוילע ןוטב תרוק     02.01.0030
דוביע ,ןוטבה תקלחה תוברל ,מ"ס 04/08-כ      
תינכותב 4-4 ךתח האר .'וכו השילג תלעת      

                   13.00 .היצקורטסנוק ק"מ   
      
שדח ןוטב ןיב רוביחל מ"מ 21 רטוקב םיצוק     02.01.0040
יוקינ ,מ"ס 51 קמועל חודיק תוברל םייקל      
לכה .'וכו יסקופא קבד ,ריווא ץחלב חדקה      

                1,200.00 .טלפמוק 'חי   
      
םיכיתר םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.01.0050
םיכרואבו םירטקב,תוכתורמ הדלפ תותשרו      

                    5.00 .005-פ גוסמ הדלפה-ןוטבה ןויזל ,םינוש ןוט   
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס          

      
      
      
      

קובץ: 170820-4   .../031 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     031 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

תוטועפ תכירב 30 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו ר י ק  16.20 ק ר פ  ת ת       
      
תוחלקמ םישמשמה ןוטב תוריק תסירה     02.61.0010
ךותיח תוברל ,מ"ס 02 יבועב תוריקה .הבוח      

                   10.00 רתאהמ קוליס ללוכ ריחמה .ןויזה ר"מ   
ןוטב תוריק 16.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../032 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     032 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

תוטועפ תכירב 30 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ת ו ע י ר י ב  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  43.50 ק ר פ  ת ת       
E.P.D.H ת ו ע י ר י ו  ת ו ל ל כ ו ש מ  ת ו י נ מ ו ט י ב       
      
תכירב ןפודו ןוקיר תורוב ,הפציר םוטיא     05.34.0010
תועירי םע השילגה תולעת ללוכ הייחשה      
    E.P.D.H תומאתומה גורא אל דב תוסוכמ  
1S גוסמ העיריה ,הייחש תוכירבל      
    loopangiS קבד םע קבדות מ"מ 5.0 יבועב  
ןיב הפיפח .S locxelf loopangiS ימרק      
לכה LLOC-X קבד םע קבדות דב תונויליג      

                  100.00 ע"ש וא loopangiS תרצות ר"מ   
      
S םוטיא רמיירפ םע תרדוח תרנצ םוטיא     05.34.0030

                   28.00 loopangiS תרצות 'חי   
E.P.D.H תועיריו תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב תוריק םוטיא 43.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא תודובע 50 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../033 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     033 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

תוטועפ תכירב 30 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י י ט ס ל פ  ת ו ר ו נ י צ  21.70 ק ר פ  ת ת       
      
ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0010
רטוק "לוגסקפ" תמגודכ םימחו םירק םימל      
82 רטוק לעתמ רוניצ םע ,42 גרד ,מ"מ 02      

                   50.00 .םיחפס תוברל ,מ"מ רטמ   
      
"רודירמ" גוסמ )01 גרד( CVP-U תורוניצ     07.12.0020
,'מטא 01 הדובע ץחלל ,הקבדהב רוביח      

                   60.00 .םיחפס תוברל ,מ"מ 36 רטוק רטמ   
      
"רודירמ" גוסמ )01 גרד( CVP-U תורוניצ     07.12.0030
,'מטא 01 הדובע ץחלל ,הקבדהב רוביח      

                   30.00 םיחפס אלל ,מ"מ 011 רטוק רטמ   
      

                   15.00 מ"מ 061 רטוקב ל"נכ רטמ  07.12.0040
      
תויוז ,תויופעתסה :ןוגכ םינוש םיחפס     07.12.0050
"רודירמ" גוסמ CVP-U תורוניצל םיריבעמו      
011 רטוק ,הקבדהב רוביח תוברל ,)01 גרד(      

                   20.00 מ"מ 'חי   
      

                    5.00 מ"מ 061 רטוקב ל"נכ 'חי  07.12.0060
      
EP-001 תמגודכ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0070
םיחנומ ,61 גרד RDS-11 "סקלפירמ"      
םע ,מ"ס 08 לש ילמינימ יוסיכ םע עקרקב      
רטוק ,םיחפס תוברל ,לוח תפיטעו דופיר      

                  150.00 מ"מ 011 רטמ   
      

                   50.00 מ"מ 061 רטוקב ל"נכ רטמ  07.12.0080
םייטסלפ תורוניצ 21.70 כ"הס          

      
ה י י ח ש  ת כ י ר ב ל  ת ו כ ר ע מ  41.70 ק ר פ  ת ת       
      
ןוטבל םיתפציר םירזפמ עוציבו הקפסא     07.14.0010
ללוכ 2" רטוקב דבלב הקבדהב םירבוחמ      

                   24.00 םיחפס 'חי   
      
גרד( CVP-U השילג יטלוק תנקתהו הקפסא     07.14.0030
ללוכ מ"מ 011 רטוקב "רודירמ" גוסמ )01      

                    5.00 .השילגה יטלוק םוטיאו םיחפס 'חי   
      

41.70.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 170820-4   .../034 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     034 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

תוטועפ תכירב 30 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
613 מ"בלפמ תוכבס לש הנקתהו הקפסא     07.14.0040

                    5.00 .השילגה יטלוקל וקדוהיש 'חי   
      
ריווא ימשנו השילג יטלוק תנקתהו הקפסא     07.14.0050
"רודירמ" גוסמ )01 גרד( CVP-U םייושע      
יטלוק םוטיאו םיחפס ללוכ מ"מ 011 רטוקב      

                    1.00 .השילגה 'חי   
הייחש תכירבל תוכרעמ 41.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

האורבת ינקתמ 70 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../035 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     035 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

תוטועפ תכירב 30 הנבמ
חיט תודובע 90 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ח י י ט  12.90 ק ר פ  ת ת       
      
םע חיטל ןוטב ןיב רושיק תבכש עוציב     09.21.0010
לע ETERCITAL 7324 תיביכר וד תבורעת      
ןאלמ תקבאו סקטל יפסות סיסב      

                   65.00 LATICRETE211. ר"מ   
      
2463 סקטלמ סלופמו רשוימ םיקאיימ חיט     09.21.0020
    ETERCITAL 112 תקבא םע  
    ETERCITAL,אל הבכש לכ יבוע .ע"ש וא  
4 לע הלעי אל חיטה יבועו מ"מ 21  לע הלעי      
הרפשא עוציב ללוכ ריחמה .)כ"הסב( מ"ס      
תבכש עוציב ינפל תוחפל םימי 4 ךשמב      
.םילגרס יולימו ,םיקדס יולימ תוברל ,םוטיאה      
תקייודמ בחורו ךרוא תדימל עיגהל הבוח      

                    9.00 .תינכתה י"פע ר"מ   
      
תלעת תפצר עופשל תסלפתמ הדמ תקיצי     09.21.0030

                   28.00 השילגה רטמ   
ץוח חייט 12.90 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חיט תודובע 90 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../036 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     036 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

תוטועפ תכירב 30 הנבמ
הקימרקו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ק י מ ר ק ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ה כ י ר ב ה  ף ו צ י ר  01.01 ק ר פ  ת ת       
      
לע ססובמה טרפמ יפל ףוצירו יופיחל הנכה      
חיט תבכש ללוכ ,םימיאתמ םושיי ירמוח      
תעיבקל םאתהב םוטיא תבכש ,רשיימ      
הרימש ,קוריסב םיחיראה תקבדה ,ןנכתמה      
הבורב םייולימו מ"ס 6.0 לש םיחוורמ לע      
תא תוללוכ יופיחהו ףוצירה תודובעיסקופא      
םלשומ עוציבל תושרדנה תודובעה לכ      
תוברלו תואירבה דרשמ תויחנהל םאתהב      
תונקתל 1076 ץבוקב תוטרופמה תויחנהה      
םא ןיב ,ןנכתמה תויחנה ןכו הינבהו ןונכתה      
לכ .1 :תללוכ הדובעה .ואל םא ןיבו ונייוצ      
עוציב .2 ןנכתמה תויחנה י"פע רמגל תודובע      
.טרפמה יפ לע םירמוח םע קוריסב הקבדהב      
הבורב םיקשימ יולימ .4 .מ"מ 6 םיקשימ .3      
הבור וא ,לכירדאה תריחבל ןווגב תיסקופא      
לכ :הרעה.ןנכתמה רושיאב המיאתמ תיטנמצ      
התואמו מ"ס 4.42/9.11 הדימב םיחיראה      
םיחיראה .תרחא ןייוצ םא אלא ,הרבח      
)היקרוט( ARTIV תרצות םיטרופמה      
י"ע רשואיש ע"ש וא ,מ"עב שרח י"ע םיאבוימ      
.ןנכתמה      
      
תיעקרק יופיחל הקימרק לש הנקתהו הקפסא     10.10.0010
דגנ םקרמב טמ תלכת יחיראב הכירבה      
ARTIV תרצות ,ןימזמה רושיאבהקלחה      

                   64.00 .ע"ש וא שרח 'בח י"ע אבוימה ר"מ   
      
תוריק יופיחל הקימרק לש הנקתהו הקפסא     10.10.0020
,ןימזמה רושיאב טמ תלכת יחיראבהכירבה      
וא שרח 'בח י"ע אבוימה ARTIV תרצות      

                   16.00 .ע"ש ר"מ   
      
השילג תלעתל םיחירא לש הנקתהו הקפסא     10.10.0050
'בח לש 499668K םגד די זחאמ ללוכה      
    ARTIV. תבשות םיללוכה םימילשמ םיחירא  
םינפ יופיח ללוכ ,600687K םגד תילרגטניא      

                   32.00 .ףרוצמ טרפ יפל טלפמוק לכה הלעתה רטמ   
      
      
      
      
      

01.01.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 170820-4   .../037 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     037 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

תוטועפ תכירב 30 הנבמ
הקימרקו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ץרוחמ חירא י"ע םימל הדירי תוגרדמ יופיח     10.10.0060
265487K םגד לגועמ לוחכ הצק םע      
468187K םגד םימילשמ םיצרוחמ םיחיראו      
וא שרח 'בח י"ע אבוימה ARTIV תרצות      

                   10.00 .ע"ש ר"מ   
      
ינפ לעו ריקה שארב קמוע ןומיסל םיחירא     10.10.0070

                    4.00 .ןוילעה ךרדמה 'חי   
      
03 בחורב השילג תכבס תנקתהו הקפסא     10.10.0080
הלועמ תוכיאב הכבס .השילגה תלעתל מ"ס      
,הילטיא NIWT 'בח לש ךרדמ תוירכ תלעב      

                   32.00 .ע"ש וא שרח י"ע אבוימה רטמ   
      
יופיח לש םיקשימב יסקופא "הבור" דוביע     10.10.0090
6 דע בחורב הכירבה תיעקרקו הכירבה ןפוד      

                  120.00 יוקינ תוברל ,)ללוכ( מ"מ ר"מ   
הכירבה ףוציר 01.01 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הקימרקו ףוציר תודובע 01 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../038 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     038 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

תוטועפ תכירב 30 הנבמ
ןיינבב ןקתומה דויצו טוהיר 11 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י י נ ב ב  ן ק ת ו מ ה  ד ו י צ ו  ט ו ה י ר  11 ק ר פ       
      
ת כ י ר ב ל  ד ו י צ ו  ם י נ ק ת מ  03.11 ק ר פ  ת ת       
ה י י ח ש       
      
ללוכ הטסורינ תותשר תנקתהו הקפסא     11.30.0010
רובע מ"ס 45/05 תודימב הלודג תורגסמ      
וחקלי תויפוס תודימ .הכירב ןוקיר תורוב      
תילופיטה הכירבב הקפסא ינפל חטשב      

                    2.00 הקיציב חנות תרגסמה 'חי   
      
תוכירבל ינקית טוליש תנקתהו הקפסא     11.30.0020
םיקסע יושיר תונקתו טרפמ י"פע הייחש      
יצרא זכרמ RETNEC-ERIF" תרצות      
שי ע"ש וא 2125538-90 'לט "תוחיטבל      

                    1.00 'פמוק .טולישה תנקתה ינפל ןנכתמה רושיא לבקל  
      
הדיריו הילע תוגרדמל 613 מ"בלפמ די זחאמ     11.30.0030
,מ"מ 83 רוניצה רטוק .תידומילה הכירבל      

                    1.00 הנקתה ינפל תחקל שי ךרוא תודימ 'חי   
      
'פמוק הבוח תחלקמ תנקתהו הקפסא     11.30.0040
תלעפה םע םילעפומה םיילגר יזתמ+לוסורינ      
םימ וקל תורבחתה ללוכ ריחמה .תחלקמה      
תינגע עוציב ןכו הכומס בויב תחושל רוביחו      
םוסחמ הפצר םוסחמ תנקתהו טילונרגמ      

                    1.00 'פמוק הטסורינ הסכמו 8"/4" הפצר  
הייחש תכירבל דויצו םינקתמ 03.11 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןיינבב ןקתומה דויצו טוהיר 11 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../039 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     039 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

תוטועפ תכירב 30 הנבמ
תונושו הסירה קורפ תודובע 42 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש ו  ה ס י ר ה  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  42 ק ר פ       
      
ה ס י ר ה ו  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
ךפש םוקמל קוליס םג םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תוברל,ונובשח לעו ןלבקה ידי לע,רשואמ      
תויאשמ,תולוכמ,םילוורש,תורגאה לכ םולשת      
הדיחיה יריחמ'וכו  םינוש עוניש יעצמא,יוניפ      
לע תושרדינה תונגהה לכ עוציב םג םיללוכ      
קוליסו קורפ תוברל הסירהל אלש םיטנמלא      
םיטנמלאב העיגפ .הדובעה רמגב תונגהה      
לעו ןלבקה ידי לע ןקותת םימייק      
םינוטב תוסירה לש הדיחיה יריחמ.ונובשח      
הריבשהו רוסינה תודובע לכ תא םג םיללוכ      
םירטקב סוכ יחודיק ,שרדייש לככ שרדנכ      
.'וכו תוינמז תוכימת ,שרדייש לככ םינוש      
      
רתאל דויצ תאבהו רתאהמ תלוספ יוניפ      
ורשואיש םירוזיאו םיריצ ךרד קרו ךא ועצובי      
.חקפמה ידי לע שארמ      
      
עוצקמ ילעב ידי לע ועצובי תוכרעמ יקותינ      
.םייעוצקמו םיידועי      
      
תונפדו הפצרמ הקימרק יחירא קוריפ     24.01.0010
,תונותחתה תובכשה לכ תוברל ,הכירבה      
יוקינ דע ,'וכו םוטיאה תובכש ,חיטה תובכש      

                   90.00 .יקנ ןוטב תלבקל טלחומ ר"מ   
הסירהו קורפ תודובע 10.42 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונושו הסירה קורפ תודובע 42 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../040 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     040 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

תוטועפ תכירב 30 הנבמ
תונושו י'גרב תודובע 92 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש ו  י 'ג ר ב  ת ו ד ו ב ע  92 ק ר פ       
      
י 'ג ר ב  ת ו ד ו ב ע  10.92 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל קרו ךא וניה םיאבה םיפיעסב שומישה      
.חקפמה י"ע בתכבו שארמ רושיא תלבק      
      
לכמ,םיגוסה לכמ טושפ לעופ תודובע     29.01.0010

                  100.00 .םימוחתה לכמו תועוצקמה ע"ש   
      
לכמ,םיגוסה לכמ יעוצקמ לעופ תודובע     29.01.0020

                   50.00 .םימוחתה לכמו תועוצקמה ע"ש   
      

                   10.00 .הלועמ ךתר ללוכ תכתר ע"ש  29.01.0030
      

                   10.00 .ליעפמ ללוכ שיטפ םע רוסרפמוק ע"ש  29.01.0040
      

                   10.00 .ליעפמ ללוכ הביצחל ילמשח שיטפ ע"ש  29.01.0050
י'גרב תודובע 10.92 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונושו י'גרב תודובע 92 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../041 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     041 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

תוטועפ תכירב 30 הנבמ
יפונ חותיפ 04 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו ב ל ת ש מ  ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0010
מ"ס 51/51 וא/ו מ"ס 03/03 תודימב תויעובר      
)C/21-R( תתוסמ ,"הטקש הנייס" םגד וא/ו      
קודיה ללוכ ,מ"ס 5 לוח תוברל ,ע"ש וא      
רחאל מ"ס 03 יבועב 'א גוס עצמו ,תיתש      
ינווגב .אמגוד רושיאו טרפ יפל עוציב .קודיה      

                  140.00 .רופא טינרג וא/ו בהנש - לייטקוק ר"מ   
      
רמוח םייושע טילונרג תוגרדמל הרהזא יספ     40.01.0011

                    1.00 'פמוק kramcet תמגודכ הכתהב יטסלפ  
תובלתשמ םינבאב ףוציר 10.04 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
57% ללוכה חטשב הללצה לש עוציבו ןונכת     40.02.0010
,הכירבה ןופיסו תוטועפה תכירב חטשמ      
תכירבב ןקתויש יזכרמ דומע תללוכ הללצהה      
ףקיהב םידמוע 01 ו רטמ 6 הבוגב הייחשה      
עוציב תללוכ הדובעה רטמ 4 הבוגב הכירבה      
ויהי םידומעה( הדלפ תיצקורטסנוק ,סוסיבה      
הנירק 09% ןנסמ דב ,)םיעובצו םינוולוגמ      
תרבח תמגוד .)שא יוביכ י"ע רשואמ(      
תילכירדאה רושיאל לכה ,ע"ש וא "תותשק"      

                    1.00 'פמוק .סדנהמהו  
      
חטשה רושייו יולימ הללצה ידומע קוריפ     40.02.0020

                    8.00 רתאהמ םידומעה יוניפו 'חי   
תונוש 20.04 כ"הס          

      
ם י ל י ב ש ו  ם י ח ט ש מ  15.04 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב הכירבה ףקיהב טילונרג חטשמ תרסה     40.51.0010

                  140.00 ןויזה ךותיח תוברל ,מ"ס 01 דע ר"מ   
םיליבשו םיחטשמ 15.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

יפונ חותיפ 04 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../042 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     042 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

תוטועפ תכירב 30 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ם י נ ו ש  ם י ק ח ש מ  י נ ק ת מ  25.24 ק ר פ  ת ת       
      
םימ תקרזמ ןקתמ לש הנקתהו הקפסא     42.52.0010
טרפמ יפ לע רטמ 3 הבוגב לקד ץע תרוצב      
ללוכ ריחמה .ןימזמה רושיאל רמגו עבצב      
הכירבל ןקתמה ןוגיע ללוכ תמלשומ הנקתה      

                    1.00 'פמוק םישרדנה תרנצה ירוביח לכו  
      
יפ לע שחנ יומד ןקתמ לש הנקתהו הקפסא     42.52.0020
ריחמה .ןימזמה רושיאל רמגו עבצב טרפמ      
ןקתמה ןוגיע ללוכ תמלשומ הנקתה ללוכ      

                    1.00 'פמוק םישרדנה תרנצה ירוביח לכו הכירבל  
      
םימ תקרזמ ןקתמ לש הנקתהו הקפסא     42.52.0030
רמגו עבצב טרפמ יפ לע םירופיצ תרוצב      
הנקתה ללוכ ריחמה .ןימזמה רושיאל      
לכו הכירבל ןקתמה ןוגיע ללוכ תמלשומ      

                    1.00 םישרדנה תרנצה ירוביח רטמ   
      
תרוצב םימ תקרזמ ןקתמ ל הנקתהו הקפסא     42.52.0040
.ןימזמה רושיאל רמגו עבצב טרפמ יפ לע ליפ      
ןוגיע ללוכ תמלשומ הנקתה ללוכ ריחמה      

                    1.00 'פמוק םישרדנה תרנצה ירוביח לכו הכירבל ןקתמה  
םינוש םיקחשמ ינקתמ 25.24 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ץוח טוהיר 24 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../043 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     043 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

תוטועפ תכירב 30 הנבמ
רדג 44 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ד ג  44 ק ר פ       
      
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       
      
םגד תוחיטבו יונל רדג לש הנקתהו הקפסא     44.13.0010
םע 'מ 01.1 הבוגב ע"ש וא "יונ תינויבס"      
תכתורמ תשר ,תולוגע תוניפ ,לזרבמ תרגסמ      
מ"מ 2/06/06 ליפורפמ םידומעו תוצבשמב      

                   67.00 הלודגה הכירבה רובע 'מ 61.2  לכ רטמ   
      
יוניפ תוברל אוהש גוס לכמ תשר רדג קוריפ      44.13.0030

                   40.00 .קוליסו רטמ   
תוכתורמ הדלפ תותשרמ תוקעמו תורדג 31.44 כ"הס          

      
ת ו ת ש ר מ  ם י ר ע ש  41.44 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ת ו ר מ       
      
ע"ש וא "תינויבס" םגד יפנכ דח שפשפ רעש     44.14.0010
רטוק רוניצמ תרגסמ מ"ס 002/011 תודימב      
תכתורמ תשרו תולגועמ תוניפ םע 1 4/1"/2      
ידומע תוברל ,ןוולוגמ ,מ"מ 5.4/051/05      
חירבו 2 2/1"/2 רטוק ןוולוגמ רוניצמ רעש      
08/04/04 ןוטב תודוסיל םינטובמ ,הליענ      

                    2.00 מ"ס רטמ   
תוכתורמ תותשרמ םירעש 41.44 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רדג 44 כ"הס          
תוטועפ תכירב כ"הס        

קובץ: 170820-4   .../044 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     044 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

תונוכמ רדח 40 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ן ו ז י א  ל כ י מ  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
,תלכת עבצב CVP תועירי תחנהו הקפסא     05.01.0010
תרצות מ"מ 1.2 יבועב ריהב ןווגב VU ןגומ      
תפצרו תוריק לע.רשואמ ע"ש וא טסלפ ןגועה      

                   30.00 הלודגה הכירבל ןוזיאה לכימ ר"מ   
      
,תלכת עבצב CVP תועירי תחנהו הקפסא     05.01.0020
תרצות מ"מ 1.2 יבועב ריהב ןווגב VU ןגומ      
תפצרו תוריק לע.רשואמ ע"ש וא טסלפ ןגועה      

                   10.00 תוטועפה תכירבל ןוזיאה לכימ ר"מ   
ןוזיא לכימ םוטיא 10.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא תודובע 50 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../045 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     045 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

תונוכמ רדח 40 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
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     07.11.0010
,םייומס וא  םייולג  םינקתומ םימחו םירק      
3" רטוק .םיחפס תוברל תוגרבהב םירבוחמ      

                   20.00 הפיטע אלל רטמ   
      

                   10.00 2" רטוקב ל"נכ רטמ  07.11.0020
      

                   10.00 4/3" רטוקב ל"נכ רטמ  07.11.0030
םינוולוגמ הדלפ תורוניצ 11.70 כ"הס          

      
ם י י ט ס ל פ  ת ו ר ו נ י צ  21.70 ק ר פ  ת ת       
      
"רודירמ" גוסמ )01 גרד( CVP-U תורוניצ     07.12.0010
,'מטא 01 הדובע ץחלל ,הקבדהב רוביח      
,מ"מ 05 רטוק ,םייומס וא םייולג םינקתומ      

                   20.00 םיחפס תוברל רטמ   
      
"רודירמ" גוסמ )01 גרד( CVP-U תורוניצ     07.12.0020
,'מטא 01 הדובע ץחלל ,הקבדהב רוביח      
,מ"מ 09 רטוק ,םייומס וא םייולג םינקתומ      

                   15.00 םיחפס אלל רטמ   
      

                   80.00 מ"מ 011 רטוקב ל"נכ רטמ  07.12.0030
      

                   40.00 מ"מ 061 רטוקב ל"נכ רטמ  07.12.0040
      

                   20.00 מ"מ 002 רטוקב ל"נכ רטמ  07.12.0050
      
תויוז ,תויופעתסה :ןוגכ םינוש םיחפס     07.12.0060
"רודירמ" גוסמ CVP-U תורוניצל םיריבעמו      
09 רטוק ,הקבדהב רוביח תוברל ,)01 גרד(      

                   10.00 מ"מ 'חי   
      

                   30.00 מ"מ 011 רטוקב ל"נכ 'חי  07.12.0070
      

                   10.00 מ"מ 061 רטוקב ל"נכ 'חי  07.12.0080
      

                    5.00 מ"מ 002 רטוקב ל"נכ 'חי  07.12.0090
      
      
      

21.70.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 170820-4   .../046 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     046 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

תונוכמ רדח 40 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
גרד( "םירמ" תמגודכ חישק C.V.P תורוניצ     07.12.0100
עקרקב םיחנומ ,235 י"ת יפל ע"ש וא )01      
רטוק ,לוח תפיטע םע 'מ 52.1 דע קמועב      

                   30.00 מ"מ 011 רוניצה רטמ   
םייטסלפ תורוניצ 21.70 כ"הס          

      
ה י י ח ש  ת כ י ר ב ל  ת ו כ ר ע מ  41.70 ק ר פ  ת ת       
      
3EI םגד רורחס תבאשמ     07.14.0010
    NKP-G 65-125/127/A/BAQV/5,5/2  
העש/ק"מ 021 לש הקיפסב BAD תרצות      
הנקתה ללוכ ריחמה .רטמ 21 יטטס דמועו      

                    2.00 )2-1 תובאשמ רובע( .םיחפסו םירזיבא 'חי   
      
3EI T 004 םגד רורחס תבאשמ     07.14.0020
    ORPORUE  תרצות BAD 05 לש הקיפסב  
ללוכ ריחמה .רטמ 11 יטטס דמועו העש/ק"מ      
תובאשמ רובע( .םיחפסו םירזיבא הנקתה      

                    2.00 4-5) 'חי   
      
3EI T 053 םגד רורחס תבאשמ     07.14.0030
    ORPORUE  תרצות BAD 05 לש הקיפסב  
ללוכ ריחמה .רטמ 6 יטטס דמועו העש/ק"מ      

                    1.00 )3 הבאשמ רובע( .םיחפסו םירזיבא הנקתה 'חי   
      
05 רטוקב םדק ןנסמ לש הנקתהו הקפסא     07.14.0040
.ןנסמה ינגוא ללוכ 613 מ"בלפ יושע .מ"ס      
לס .הריהמ החיתפל תורשפא היהת ןנסמל      
מ"בלפמ ןכ םג םייושע ויהי םינגואהו ןוניסה      
וא 5402 םגד לוסורינ תרבח תרצות . 361      

                    1.00 ע"ש 'חי   
      
דח ,ריהמ לוח ןנסמ לש הנקתהו הקפסא     07.14.0050
היהי ןנסמה לכימ .מ"מ 0081 רטוקב יתגרד      
דימע .רוזש רטסאילופ ףוטעו סלגרביפ יושע      
הדובע ץחלב RAB ןוניסה עצמ קמוע 5.2      

                    1.00 . רטמ 1 לש 'חי   
      
      
      
      
      

41.70.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 170820-4   .../047 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     047 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

תונוכמ רדח 40 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
דח ,ריהמ לוח ןנסמ לש הנקתהו הקפסא     07.14.0060
היהי ןנסמה לכימ .מ"מ 0002 רטוקב יתגרד      
דימע .רוזש רטסאילופ ףוטעו סלגרביפ יושע      
הדובע ץחלב RAB ןוניסה עצמ קמוע 5.2      

                    2.00 . רטמ 1 לש 'חי   
      
,ןותחת רוביח םע ץחל ןועש תנקתהו הקפסא     07.14.0070
דעו םוקאוומ RAB 4 רטוקב הטסורינ יושע      

                    6.00 .ןירצילג יולימבו 4" רטוקב rab 01 'חי   
      
ריוא רורחש םותסש לש הנקתהו הקפסא     07.14.0080
בגש םגדמ .י.ר.א תרבח תרצות יולימב      

                    5.00 "2/1 רטוקב םירודכ םיזרב ינש  ללוכ S-250 'חי   
      
EGS-52 םגדמ יטטסורדיה שגר תנקתה     07.14.0090
סלפמ לע הרקבל ע"ש וא snesilpa תרצותמ      
8sd דוקיפ תכרעמ ללוכ ןוזיא רובב םימ      
תלועפ לע הטילשו תשר ימ תפסוהל      
רקבה . TSEBI תרבח תרצותמ הבאשמה      
רדחב למשח חול ןורא תלד לע ןקתוי      

                    2.00 'פמוק .תונוכמה  
      
CVP ףוקש םימ רוניצ תנקתהו הקפסא     07.14.0100
מ"ס 061 ךרואבו מ"מ 05 רטוקב יתשורח      
ןומיס רוניצל םישרדינה םירזיבאה לכ ללוכ      

                    2.00 'פמוק .ןוזיא לכימב םימ הבוג  
      
יפ לע םילקימיכ רקב לש הנקתהו הקפסא     07.14.0110

                    2.00 'פמוק .טרפמה תושירד  
      
הקיפסב ןונימ תובאשמ לש הנקתהו הקפסא     07.14.0120

                    2.00 טרפמה יפ לע העש רטיל 61 לש תילמיסקמ 'חי   
      
הקיפסב ןונימ תובאשמ לש הנקתהו הקפסא     07.14.0130

                    2.00 טרפמה יפ לע העש רטיל 6 לש תילמיסקמ 'חי   
      
תקרזהל םירוטק'גניא לש עוציבו הקפסא     07.14.0140
תרנצ לש הנקתהו הקפסא ללוכ הצמוחו רולכ      
    EP ןונימ תובאשמ ןיב מ"מ 8 רטוקב  

                    4.00 .לגר םותסשו םירוטקגניאל 'חי   
      
      
      

41.70.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 170820-4   .../048 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     048 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

תונוכמ רדח 40 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לש םיננוסמ םימ וק לע הנקתהו הקפסא     07.14.0150
רוגיחו םיננוסמ םימ וק לע המירז קספמ      
וא P05YQL-2 םגד ןונימ תובאשמל ילמשח      

                    2.00 ע"ש 'חי   
      
םימה וק לע הקיפס דמ לש הנקתהו הקפסא     07.14.0160
ןורא תלד לע הגוצת תנקתהו םיננוסמה      

                    2.00 .למשח 'חי   
      
םגדמ ילמשח יולימ זרב תנקתהו הקפסא     07.14.0170

                    1.00 .ע"ש וא 2" רטוקב 2D/E-T-2-57 LEDOM 'חי   
      
םגדמ ילמשח יולימ זרב תנקתהו הקפסא     07.14.0180

                    1.00 .ע"ש וא 3" רטוקב 2D/E-T-3-57 LEDOM 'חי   
      
הלוכתל ןליתאילופמ םילוגע םילקימיכ ילכימ     07.14.0190

                    1.00 קקפב הרוגס ,4/3" האיצי רטיל 0051 לש 'חי   
      
הלוכתל ןליתאילופמ םילוגע םילקימיכ ילכימ     07.14.0200

                    1.00 קקפב הרוגס ,4/3" האיצי רטיל 005 לש 'חי   
      
םירמוח םחתמו תונוכמ רדחל ינקת טוליש     07.14.0210

                    1.00 'פמוק םינכוסמ  
      
ע"ש וא 42DH_68DW םגד הפצה יאלג     07.14.0220
ליעפמל תוערתה תכרעמל תורבחתה תוברל      

                    1.00 .הכירבה 'חי   
      
תכירבל ןוזיא לכימל הנקתהו הקפסא     07.14.0230
וא ןליפורפילופ תוחולמ יושע תוטועפה      
    CVP ללוכ ריחמה .תינכות יפ לע תודימב  
םיקוזיחה לכו הנקתה ,תרנצל םינגוא      
שרדנה לכו םינגוע ללוכ .םישרדנה םירזיבאהו      

                    1.00 'פמוק .םלשומ עוציבל  
הייחש תכירבל תוכרעמ 41.70 כ"הס          

      
ם י נ ס מ ו  ם י מ ו ת ס ש  ,ם י ז ר ב  12.70 ק ר פ  ת ת       
      
אלל הזנורבמ  ,1 2/1"  רטוק םיירודכ םיזרב     07.21.0010

                    4.00 דרפנב םלושמה דרוקרה 'חי   
      

                    3.00 2/1" רטוקב ל"נכ 'חי  07.21.0020
12.70.40 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 170820-4   .../049 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     049 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

תונוכמ רדח 40 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    2.00 4/3" רטוקב ל"נכ 'חי  07.21.0030
      
רטוק )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ םותסש     07.21.0040

                    1.00 ןוגיע יגרבו םימטא םע 4/3" 'חי   
      
םייושע הרשי תיוז וא םיינוסכלא םיזרב     07.21.0050
3"  רטוק  ,הגרבה ירוביח ,תשוחנ תגוסגס      

                    2.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל 'חי   
      

                    1.00 4/3"  רטוק תשוחנ תגוסגסמ ןג יזרב 'חי  07.21.0060
      
וא "רבליס ןמטלוו" םגד 3" רטוק םימ דמ     07.21.0070
61 לש הדובע ץחלל םינגוא םע רוגס ע"ש      

                    1.00 'מטא 'חי   
םינסמו םימותסש ,םיזרב 12.70 כ"הס          

      
CVPU ם י ז ר ב ו  ם י ר ז י ב א  52.70 ק ר פ  ת ת       
ה ק ב ד ה ב       
      
םידרוקר 2 םע CVP -U םיירודכ םיזרב     07.25.0010
רטוק ,הקבדהב רוביח 17111 ט"קמ םימל      

                    2.00 מ"מ 05 'חי   
      

                    2.00 מ"מ 36 רטוקב ל"נכ 'חי  07.25.0020
      
לכו םינגוא םע CVP -U רפרפ ףוגמ     07.25.0030

                    1.00 מ"מ 09 רטוק ,םישרדנה םירזיבאה 'חי   
      

                   22.00 מ"מ 011 רטוקב ל"נכ 'חי  07.25.0050
      

                    4.00 מ"מ 061 רטוקב ל"נכ 'חי  07.25.0060
      
מ"מ 09 רטוקב ירא תרצות 090RN רזוח לא     07.25.0070

                    1.00 הנקתהו םיחפס ללוכ 'חי   
      

                    4.00 מ"מ 011 רטוקב ל"נכ 'חי  07.25.0090
      

                    1.00 מ"מ 002 רטוקב ל"נכ 'חי  07.25.0100
הקבדהב CVPU םיזרבו םירזיבא 52.70 כ"הס          

      
      
      
      

קובץ: 170820-4   .../050 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     050 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

תונוכמ רדח 40 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  26.70 ק ר פ  ת ת       
      
תוימורט תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     07.62.0010
םע מ"ס 06 ימינפ רטוקב 856 .י.ת ןוטבמ      
B521 )5.21 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמ      

                    1.00 מ"ס 06 קמועבו ,הכירד יבלש ,)ןוט 'חי   
הרקב תוחוש 26.70 כ"הס          

      
ב ו י ב  ת ו ב א ש מ  19.70 ק ר פ  ת ת       
      
ש"קמ 01 לש הקיפסל ,בויבל הלובט הבאשמ     07.91.0010
הבאשמה .WK1 עונמ קפסה 'מ 5 דמוע      
תורומא ןה ותוא לזונל תומאתומ היהת      
PI86 3 ןיטולחל םוטא היהי עונמה .בואשל      
הנגהב דייוצמו ץרה 05 טלוו 004 תוזאפ      
תובאשמה .תוביטר דגנ הנגהו תוחל ,תימרת      
ד"לס 0092 - ב הדובעל תומאתומ הניהת      
יקלח לכ .שבי וא בוטר רובב הנקתהלו      
תובאשמה .לזרב תקצי םייושע ויהי הבאשמה      
ןכו ןוטב לע הדמעהל סיסב םע הנקפוסת      
חתפ םע תובאשמה תיתחתב הקיני תשק      
תכרעמ ,למשחה חול  ,הקיצי לזרבמ יוקינ      
םירזוח לא םיפוגמ ןוגכ םירזיבאה לכו הרקב      
תוארתה תכרעמל רגוחמה הפצה יאלגו      

                    1.00 'פמוק .דיינ ןופלטל  
בויב תובאשמ 19.70 כ"הס          

      
ת ו ח ל ק מ  ,ם י י נ י ע  ת ו פ ט ש מ  99.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו ד ב ע מ ל ו  ה י י ש ע ת ל  ם י ז ר ב ו  ן ו ח ט י ב       
      
םע בלושמ 'מ 3.2 הבוגב ןוחטיב תחלקמ     07.99.0010
לע תנקתומ ,'מ 561.1 הבוגב םייניע תפטשמ      
הפוצמ 1 4/1" רטוק ףתושמ הדלפ דומע      
'בח י"ע תקוושמ "0224" םגד ,יסקופא      
רוביח תוברל ,ע"ש וא "מ"עב רחס באלונכט"      
רויכו מ"מ 052 רטוק תחלקמ שאר ,זוקינל      
יפרומא יטתניס רמילופ( SBA-מ םירצוימ      

                    1.00 'פמוק 1" רטוק ירודכ זרבו )יטסלפומרת  
תודבעמלו היישעתל םיזרבו ןוחטיב תוחלקמ ,םייניע תופטשמ 99.70 כ"הס          

      
      
      
      
      

האורבת ינקתמ 70 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../051 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     051 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

תונוכמ רדח 40 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ת ו נ ו כ מ  ר ד ח ב  ל מ ש ח  ח ו ל  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
למשח תיצלטסניא :הז קרפל תיללכ הרעה      
םימ תרנצ לעמ תונוכמה רדחב רובעת      
רוביחב ירושרש רוניצב ןגומתו תשר תולעתב      
םילבכה תונוכמה רדח תוריק לע .תובאשמל      
.תונבל CVP תולעתב ורבעי      
      
למשח חול לש הנקתהו הקפסא ,ןונכת     08.01.0010
תוכרעמה לכ תלעפהל הרקבו      
רדחב תוכירבה לש תוינאכמורטקלאה      
למשח חול תינכות תא שיגי ןלבקה .תונוכמה      
ןיב לולכי חולה .רושיאל דוקיפ חול ללוכ      
תולמשחתה דגנ קספמ ,ישאר קספמ :רתיה      
,םיינדיו םייטמוטוא םיקספמ ,)תחפ(      
,םיטווח ללוכו ןומיס תורונמ ,תוערתה      
רובמ תובאשמה רוביחל שרדנה לכו תוענתה      
םימ םוטא רטסאילופ יושע היהי חולה .ןוזיאה      
םיענתמו םיקספמ לולכיו תחא תלד לעב      
.חולה תלד לש ינוציח קלח יבג לע ונקתויש      
וקלחמ ויהי םילבכה תואיציו תוסינכה לכ      
ימניפ את לולכי חולה .חולה לש ןותחתה      
הדובעה םויסב .חולה תוינכות וחנוי וכותבו      

                    1.00 'פמוק .קדוב סדנהמ רושיא ןלבקה קפסי  
תונוכמ רדחב למשח חול 10.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח ינקתמ 80 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../052 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     052 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

תונוכמ רדח 40 הנבמ
העיבצ תודובע 11 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ם י ח ט ש מ  י ו פ י ח  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
דימע ,ןורקימ 005 יבועב יסקופא יופיצ     11.01.0030
ירדחל םאתומ ,םיימיכ םירמוחבו הקיחשב      
יוקינ תוברל ,ןוטב תופצר יבג לע ,תונוכמ      
לכ ,דוסי תבכש ,םייק ןוטב חטשמ תקלחהו      

                  130.00 .טלפמוק לכה  ,שרדנכ תובכשה ר"מ   
םיחטשמ יופיח 10.11 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

העיבצ תודובע 11 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../053 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     053 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

תונוכמ רדח 40 הנבמ
ריווא גוזימ ינקתמ 51 קרפ

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       
      
ם י ח ו פ מ  02.51 ק ר פ  ת ת       
      
הקיפסל תחא הסינכ םע ילגופרטנצ חופמ     15.20.0010
    000,1 MFC תללוכ הנקתהה .1" ץחל לפמו  
חולל טוויחו תרנצ ירבעמ הטילפו הקיני תרנצ      

                    1.00 'פמוק למשחה  
םיחופמ 02.51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ריווא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../054 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     054 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

תונוכמ רדח 40 הנבמ
תוסירהו םיקוריפ 15 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ס י ר ה ו  ם י ק ו ר י פ  15 ק ר פ       
      
ם י ק ו ר י פ  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
םיטוויחהו תורנצה ,תוכרעמה לכ קוריפ     51.01.0010
תללוכ הדובעה .תונוכמה רדחב םימייקה      
51 דע קחרמב רשואמ רתאל תלוספה יוניפ      

                    1.00 'פמוק .ריחמ תפסות אלל הדובעה רתאמ מ"ק  
םיקוריפ 10.15 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תוסירהו םיקוריפ 15 כ"הס          
תונוכמ רדח כ"הס        

קובץ: 170820-4   .../055 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     055 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

למשח ינקתמ 50 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
0.8 ק ר פ  ת ת  00.80 ק ר פ  ת ת       
      
0.8 קרפ תת      
      
0.8 קרפ תת      
      
.תויללכ תורעה      
      
לא רוא לש ידעלבה השוכר אוה הז ךמסמ      
וא/ו קיתעהל ןיא .מ"עב םייסדנה םיטקייורפ      
עדימבו תינכותב שומיש תושעל וא/ו תונשל      
שארמ רושיא לבקל ילבמ ותצקמ וא ולוכ      
.מ"עב םייסדנה םיטקייורפ לא רואמ בתכבו      
      
טרפמ"ב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה      
ללוכ ,)לוחכה ןדגואה( "היינב תודובעל יללכה      
.ףיעסב תרחא ןייוצ םא אלא ,הדידמ ינפוא      
      
)מ"עמ אלל( םילקשב םיבוקנ םיריחמה לכ      
הנקתה הלבוה ,הקפסא :םיללוכו      
ןייוצ םא אלא חוטיבו הרימש ,הלעפה,רוביח      
.ףיעסב תרחא      
      
לעו ,זרכמה יכמסמ רתי תא םילשמ הז ךמסמ      
תאו תוינכותה תא בטיה קודבל ןלבקה      
סיסב לע ותעצה תא עיצהלו ינכטה טרפמה      
ונייהד ,המלש הדיחיכ זרכמה יכמסמ לכ      
םיטרפמ תויומכ יבתכו זרכמ ,םיטוטרש      
הנעט ףא דיתעב לבקתת אל .דחי םג םינכט      
.הזוח/זרכמה לש םיכמסמה ןיב המאתה יאל      
יא וא/ו תוריהב יא לכ ררבל ןלבקה לש ותבוח      
תעצה בלשב זרכמה יכמסמ ןיב המאתה      
רושיא תא לבקלו,עוציבה ינפלו ,ריחמה      
היגוס לכ יבגל בתכב םזיהו ןנכתמהמ      
!הז טקייורפה      
      
םיללוכ אוהש גוס לכמ הרואת יפוג יריחמ      
יפל ןווג ינכטה טרפמל םאתהב העיבצ      
. םזיהו לכירדאה תריחב      
      
תושורדה יאוולה תודובעו תוינמזה תודובעה      
יללכה ריחמב תולולכ ויהי טקייורפה עוציבל      
.דרפנב ומלושי אלו העצהה לש      

00.80.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 170820-4   .../056 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     056 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

למשח ינקתמ 50 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ריחמב וללכי תולבוקמ אל תועשב הדובע      
.העצהה      
      
יטרדנטסה יתלשממה הזוחב ןייצמה תורמל      
ףקיה תא לידגהל וא ןיטקהל ןימזמה יאשר      
ןלבקל . הזוחה ףקיהמ 04 % -:כב הדובעה      
יונישה ןיגב תיפסכ העיבת לכ היהת אל      
יתלשממה הזוחב ןיוצמה תורמל תאזו הזוחב      
.לבוקמהו םייקה יטרדנטסה      
      
םלושי אלו וז העצהב םיללכנ םימואתה לכ      
.ףסונ םולשת לכ םרובע      
      
םימושרה םיקרפה יתתל סחיתיהל ןלבקה לע      
םיפיעסה תוברל ,תויומכה בתכב ףיעסב      
יללכה טרפמב םושרה קרפה תתל םיוולנה      
.היינב תודובעל      
      
קוחל ןקתימה תא םיאתהל ןלבקה לע      
תורעה לכ אלל רשאלו ויתונקתו למשחה      
.ןוקיתל      
      
תעצה תשגה ינפל רתאב רקבל ןלבקה לע      
בצמה דומילו רתאב רוקיב רחאל קרו ריחמה      
לכ ולבקתיה אל. ותעצה תא שיגי ,םייקה      
זרכמל רמוחב תומאתה יא יבגל תונולת      
.עוציבהו      

0.8 קרפ תת 00.80 כ"הס          
      
.ם י ל י ב ו מ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
םג םיריחמב םיללוכ תולעתו תרנצ :הרעה      
,עבצל הנכהו חיט ינוקית ,תוריקב הביצח      
תודובע רובע[.רזע דויצו תופעתסה תואספוק      
]תודוקנה תרגסמב םניאש      
      
,מ"מ 03 קמועבו מ"מ 52 בחורב תולעת     08.01.0002
תויולת וא הנבמ לע תועובק קיטסלפמ      
לכו רזע ירזיבא ,הסכמ תוברל ,הרקתהמ      

                   20.00 .טלפמוק שורדה רטמ   
      
      

10.80.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 170820-4   .../057 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     057 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

למשח ינקתמ 50 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
06 קמועבו מ"מ 06 בחורב תולעת ךא ל"נכ     08.01.0003
לע תועובק קיטסלפמ יבוע מ"מ 2.2 ,מ"מ      
,הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ      

                   20.00 .טלפמוק שורדה לכו רזע ירזיבא רטמ   
      
021 קמועבו מ"מ06 בחורב תולעת ךא ל"נכ     08.01.0004
לע תועובק קיטסלפמ יבוע מ"מ 3.3 ,מ"מ      
, הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ      
שורדה לכו רזע ירזיבא תילניגרוא הציחמ      

                   20.00 .טלפמוק רטמ   
      
לעמ םירבעומ נ"פ סופיטמ םייטסלפ תורונצ     08.01.0005
תוברל ,תוקיצי ךותב וא חיטל  תחתמ וא      
,'וכו םירוביח  ,תופומ  ,תויטרדנטס תואספוק      
תודובע רובע( שומישל ןכומ ,הכישמ יטוח      

                   50.00 .מ"מ 61 רטוקב )תודוקנה תרגסמב  ןניאש רטמ   
      
תרבח סופיט םייטסלפ תורונצ ךא ל"נכ     08.01.0006

                  140.00 .מ"מ 011 רטוקב למשח רטמ   
      
א.ק .י קזב סופיט םייטסלפ תורונצ ךא ל"נכ     08.01.0007

                   80.00 .מ"מ 36 רטוקב רטמ   
      
ללוכ מ"מ 08 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0008
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

                  500.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
תודוסי      
      
יגרב תוברל ,גוס לכמ רואמ ידומעל תודוסי      
שרדנכ רבעמ ילוורשו דוסי תקראהו דוסי      
.עוציבה יטרפב      
      
תרכשה ןלבקה ח"ע עוציב ןונכת ללוכ ףיעסה      
םושר רוטקורטסנוקו סוסיב סדנהמ יתורש      
לש תודוסי ןונכתב ןויסינ לעב םינבמ רודמב      
ילארשי ןקת לע םינותנה תא ,רואמ ידומע      
ןנכתמ ךרד םידומעה ןרצימ ןלבקה לבקי      
.למשחה      
      
      
      
      

10.80.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 170820-4   .../058 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     058 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

למשח ינקתמ 50 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תנכה ,רובה לש הביצחו הריפח ללוכ ריחמה      
דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש      
ראש לכו דוסי תקראה םיכתורמו םירבוחמ      
יפל .טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה      
.עוציב טרפ יפל .25080 ףיעס 80 טרפמ      
      
ןוטבמ קוצי 'מ  5 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0440
תקראה ללוכ .מ"ס 08/08/08 תודימב 03 ב      

                    9.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  
      
ןוטבמ קוצי 'מ21 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0460
ללוכ ,מ"ס 081/001/001 תודימב 03 -ב      

                    4.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי תקראה  
.םיליבומ 10.80 כ"הס          

      
.ם י כ ל ו מ ו  ם י ל ב כ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N רבוחמ רוניצב לחשומ  
רוניצ ללוכ אל ריחמה הייזכרמל וא דומעל      
תצווכתמתלצפמב תווצקב םייתסי לבכה      
אל םילבכו םיטוח[.קבד םע )הפפכ( םוחב      
]תודוקנ תרגסמב      
      
,תונושה תוזפה רובע םינוש םיעבצב םיטוח     08.02.0001
תורוניצל םיסנכומה  הקראהו ספאה      
לא וא  תוחולה  לא םהיתוצק ינשב םירבוחמו      
רזעה  ירמוח תוברל ,םירחאה םירזיבאה       
תרגסמב ןניאש תודובע  רובע( רזעה 'בעו      

                   20.00 .ר"ממ 5.1 ךתחב םיטוח )תודוקנה רטמ   
      

                   20.00 .ר"ממ 5.2 ךתחב םיטוח ךא ל"נכ רטמ  08.02.0002
      
תוקראה רובע CVP תשוחנ  יטוח ךא ל"נכ     08.02.0003
,שומישל םינכומו םירבוחמ ,םיבכרומ ,'וכו      

                  200.00 .ר"ממ 61 ךתחב רוזש סופיטמ רטמ   
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.02.0004
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

                  500.00 .לוורש ללוכ םידומעל הרידח רטמ   
      
      

20.80.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 170820-4   .../059 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     059 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

למשח ינקתמ 50 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ר"ממ 07 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.02.0005
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

                  350.00 .לוורש ללוכ םידומעל הרידח רטמ   
      
YX2N סופיטמ תשוחנמ םילבכ ךא ל"נכ     08.02.0006
לע החנה וא תורוניצ ךותב הלחשה תוברל      
,רזעה ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
ינשב לבכה רוביחו תופומ ,דודב ירמוח      
] תודוקנ תרגסמב םניאש תומוקמל[ ויתווצק      

                  100.00 .טלפמוק ר"ממ  5.1X3 ךתחב רטמ   
      

                  100.00 .ר"ממ   5.2X3 ךא ל"נכ רטמ  08.02.0007
      

                   60.00 .ר"ממ   5.1X5 ךא ל"נכ רטמ  08.02.0008
      

                  100.00 .ר"ממ   5.2X5 ךא ל"נכ רטמ  08.02.0009
      

                   80.00 .ר"ממ    61X5 ךא ל"נכ רטמ  08.02.0010
      

                  100.00 .ר"ממ 5.2X21 ךא ל"נכ רטמ  08.02.0011
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.02.0012
    )EPLX(  גוסמ  YX2N01 ךתחבX5 ר"ממ  

                  500.00 .ל"נכ רטמ   
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.02.0013
    )EPLX(  גוסמ  YX2AN 051 ךתחבX4  

                  100.00 .ל"נכ ר"ממ רטמ   
      
ינפל רשואמ גוז 21 טפוא ביס  גוסמ לבכ     08.02.0014

                  400.00 .ןנכתמה י"ע הקפסא רטמ   
      
י"ע הקפסא ינפל רשואמ  TAC 7 גוסמ לבכ     08.02.0015

                  400.00 .ןנכתמה רטמ   
.םיכלומו םילבכ 20.80 כ"הס          

      
.ם י ר ז ב א ו  ד ו י צ  ם י ד ו מ ע  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
      

30.80.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 170820-4   .../060 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     060 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

למשח ינקתמ 50 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
.רטמ 21  הבוג הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.03.0075
8"/6"/4" רטוקב גרודמ ךתח לעב דומעה      
יבלש ללוכ . 530.2.8 הרעהל םאתהב  . ץניא      

                    3.00 'פמוק .טלפמוק םיקרפתמ סופיט  
      
ךילומ יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     08.03.0150
היזורוקו םילקמיכ שאל  דימע  וילאמ הבכו      
01 'א 6 יבטוק וד םייטמוטוא יצח ז"מ ללוכ      
דעוימ)דחא לודומ לעב(  ספא קותינ םע א"ק      
םיעבצב  םיקדהמ טוו 052 דע לש תורונ 1 ל      
םינקתומ ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ י"ת  יפל      

                    2.00 'פמוק יטווחמו .ספ לע  
      
וד יטמוטוא יצח ז"מ ללוכ ל"נכ םירזיבא שגמ     08.03.0155
6 דע ל ,ספא קותינ םע א"ק 01 'א 01 יבטוק      

                   13.00 'פמוק .טלפמוק - טוו 052 לש תורונ  
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע      
םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט ינוק      
יאת 2 הנכה ,דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא      
תינכות יפל .ושארב עורזה רוביחלו דומעה      
ןקתב שרדנכ ןפוד יבועב דומעה טלפמוק      
נפ תאשונה ושארב תבכרומ עורזל דעוימ      
      
      
      
      
      
      

30.80.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 170820-4   .../061 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     061 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

למשח ינקתמ 50 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.03.0170
דומעה 87 ןוילע רטוק,רטמ 5 הבוגב ינוק      
סנפ תאשונה ושארב תבכרומ עורזל דעוימ      
ךרצנהו שורדה לכ ללוכ.רטמ 5.5 הבוגב      

                    9.00 'פמוק טלפמוק  
      
רוניצמ היושע  תשלושמ/לופכ/הדיחי עורז      
ףוגלו דומעל םאתומ רטוקב ןבלוגמ לזרב      
יפל הרואת דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה      
.טרפ יפל 155080 ףיעס 80 טרפמ      
      
רובע רטמ 21 הבוגב הרואת דומעל עורז     08.03.0410
יפל.מ"ס 002 דע ךרואב ל"נכ הפצה יסנפ      

                    4.00 'פמוק .טלפמוק ןנכתמה רושיאבו תינכות  
      

                    4.00 'פמוק . 'מ 21 דע הבוגב דומע לש העיבצ 08.03.0425
      
טרפ יפל תננגוסמ תיביטרוקד הלופכ עורז     08.03.0490
טרפמ יפלו ןימזמה תשירדו. םיסנפ ינש רובע      

                    9.00 'פמוק . 1155080  
      
תועורז/ הרואתה ידומע לש רונתב העיבצ      
( LAR ןווגב דומעל תנבלוגמ הדלפמ      
טרפמ תמגודכ )תימי אל הריוואל העיבצה      
הדלפ לע רוהט רטסאילופ תעיבצ לש לקופא      
העיבצל ילארשי ,ןקת יפל העיצב ,תנבלוגמ      
5 ל תוירחא תלבק תוברל תנוולוגמ הדלפ לע      
העיבצה לע בתכב םינש      
      

                    9.00 'פמוק . 'מ 5 דע הבוגב דומע לש העיבצ 08.03.0515
      
5.2 דעו 'מ 1 - מ ךרואב תועורז לש  העיבצ     08.03.0530

                   14.00 'פמוק .תועבורמ וא תושלושמ תולופכ תודיחי. 'מ  
      
ידומעב דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.03.0597
רשאו העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ      
המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה תיננגה      
עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא תויחנה      
יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה דומעה      

                   13.00 'פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג ללוכ דוסיה  
      
      

30.80.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 170820-4   .../062 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     062 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

למשח ינקתמ 50 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לבכה תרדחה ללוכ םייק דומעל תורבחתה     08.03.0627
תוברל םירזיבאה אתל  דעו  דוסיה ךרד      
ףסונ ירושרש לוורש תסנכה הביצח הריפח      
ןוטב ינוקיתו םייק דוסיב רטוק מ"מ  08      
םיאתמ םייק שגמב יזפ תלת ת"מאמ תפסותו      
תופעתסהבו  הדימ( רתוי ןטקה לבכה ךתחל      

                    2.00 'פמוק .) לבכה ךתח חטשב םידרוי  
      
ללוכ םייק דומע לש לבכל  תורבחתה ךא ל"נכ     08.03.0628
תופומ עוציב ןימזמל ותריסמו דומעה קוריפ      
שורדה לכ ללוכ הקראה ךילומלו לבכל      

                   10.00 'פמוק טלפמוק  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     08.03.0652
תדימע לע ח"וד  תקפנהו ןנכתמה י"ע רשואמ      
היחש לש בצמ ללוכ. ןקתב הרואתה ןקתמ      

                    1.00 .טלפמוק הכירבב  תיליל 'חי   
.םירזבאו דויצ םידומע 30.80 כ"הס          

      
ה ר ק ב ו  ג ו ת י מ  ת ו ח ו ל  50.80 ק ר פ  ת ת       
.ך ו מ נ  ח ת מ ל       
      
רוביחו הבכרה ,הקפסא רובע םיריחמ      
לכ תוברל הז לכ .םינוש םירזיבא לש תוחולל      
,הריבצ יספ ומכ ,רזעה ירמוחו תודובעה      
רזע יעגמ ,תובכרה ,םיקוזיח ,טוויח ,םיקדהמ      
ץיודנס יטלש ,תוחולה לכבו םירזיבאה לכב      
םילולכ תשר לא רוביח ,המודכו םיטורח      
.ריחמב      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

50.80.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 170820-4   .../063 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     063 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

למשח ינקתמ 50 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םירזבאו דויצ לש הנקתה ץופיש לופיט     08.05.0002
ללוכ ןקתימה לש ישאר םייק חולב םישדח      
טקייורפב תושדחה תושירדל ותמאתה      
םיקוריפ ללוכ םינקתהו קוחל ותמאתהו      
רסח דויצ תמלשה תוברל הלעפהו תובכרהו      
,םילנפ ,היצקורטסנוק םינעגמ ,ז.מ תמגוד      
,הריבצ יספ ,העיבצ ,דוביע ,םייוסיכ ,םיקוזיח      
טרופמה יפל .המודכו תויציפק תופלק      
הריגסל תותלדםע יונב ,שרדנהו      
הז קרפב[.טלפמוק חולה ישארה,תיטמרה      
םע םישרומ תוחול ינרציי"ע ועצובי תודובעה      
ללוכ ].הז גוסמ הדובע עוציבל םינקתה לכ      
ינקתימ תוחולל םישדח ז.מ לש הנקתה      

                    1.00 'פמוק .םיקחשמה  
      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק ןקת יפל םיאבכ חול ךא ל"נכ 08.05.0003
      
םיקוריפ ללוכ םייק  תוקלדה חול ךא ל"נכ     08.05.0004

                    1.00 'פמוק .טלפמוק ןקת יפל  שורדה לכו הנקתהו  
      
םיקוריפ ללוכ םייק םילבק חול ךא ל"נכ     08.05.0005

                    1.00 'פמוק .טלפמוק ןקת יפל  שורדה לכו הנקתהו  
      
רדחל ץוחמ תורישו עקת יתב חול ךא ל"נכ     08.05.0006

                    1.00 'פמוק .טלפמוק למשח  
      
םילבכה ירבעמו םילבכ לש שאה ינפב הנגה     08.05.0007
גוסמ  םוטיא רמוחב  ךרוצה יפל      
    "RITSAMALF" )ןקת יפל LU.NID תוחפל(  
וא סוסיר .סוסירה  חטש יוקינ תוברל ע"ש וא      
,ךרוצה יפל םירזוח החירמ וא סוסירו ,החירמ      

                    2.00 .ןרציה תוארוה יפל ר"מ   
      
ריחמל םאתהב ונובשח לעו ןלבקה תוירחאב     08.05.0008
הנירק תקידבו תרוקיב עצבל הז ףיעסב      
רמוחב לפטלו תוכרעמהו למשחה תוחולל      
ךמסומ קדובמ רושיא תלבק ללוכ הנירק ענומ      
הנירקה תומרו ןקתמה תא רשאמה הז אשונב      

                    1.00 'פמוק .הז טקייורפ לכל תורתומה  
      
      
      
      

50.80.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 170820-4   .../064 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     064 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

למשח ינקתמ 50 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רדסל םאתהב ונובשח לעו ןלבקה תוירחאב     08.05.0009
תוכרעמה ראשב לפטלו למשחה רדח תא      
,טוליש ןוגכ רסח דויצ תמלשה ללוכ רדחב      
ךומנ חתמ תוכרעמ, הרואת,םיסכמ,      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק לכה ללוכ תרושקתו  
.ךומנ חתמל הרקבו גותימ תוחול 50.80 כ"הס          

      
  ת ו ר ו נ  ה ר ו א ת  י פ ו ג  70.80 ק ר פ  ת ת     
.ם י נ פ ו  ץ ו ח  ת ר ו א ת ל       
      
הלעפהו רוביח הנקתה הקפסא )א :תורעה      
,הטמ ראותמה יפל הרואתה יפוג לכ לש      
לכו הרונ ,םישורדה םירזיבאה לכ תוברל      
)ב .טלפמוק התקלדהל םישורדה םירזיבאה      
הבכרהו הקפסא לולכת הרואת ףוגל תפסות      
םיפוגה עבצ )ג .הרואתה ףוגל תפסותה לש      
קפסל ןיא,ןימזמהו לכירדאה תריחב יפל      
בתכב רושיא תלבק אלל םיפוגה תא ןיקתהלו      
םיפוגה לכ.טקייורפה לש חקפמהו ןנכתמהמ      
אלל ויהו תונגההו םינקתה לכ תא םיללוכ      
.טלפמוק םייקה קוריפ תא םיללוכו.דוציר      
      
,םימ ןגומ DEL  "ונזיד " הרואת ףוג     08.07.0002
ללוכ  םירבירד תוברל טוו 83 טנוברקילופמ      
םישורדה םירזיבאה לכו םירוביח תואספוק      
ע"ש וא.טלפמוק הלעפהו רוביח הנקתהל      

                   58.00 .רשואמ 'חי   
      
שדח ואדור םגד DEL ונזיד תמגוד ךא ל"נכ     08.07.0003

                   18.00 .טלפמוק ירטמסא טוו 021 לש קפסהב 'חי   
      
םידומע לע הנקתהו קוריפ ללוכ ךא ל"נכ     08.07.0004
תמגוד  םיסנפ לש רטמ 21 :כ לש הבוגב      
082 ל ש קפסהב שדח ואדור םגד DEL ונזיד      

                   18.00 .טלפמוק ירטמסא טוו 'חי   
      
רטוקב  לוגע חיטה לע הרואת ףוג ךא ל"נכ     08.07.0005

                   16.00 .W02 מ"ס 42 'חי   
      
      
      
      

70.80.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 170820-4   .../065 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     065 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

למשח ינקתמ 50 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
עוקש תויגולונכט לואש .י תרצות םוריח ת"ג     08.07.0006
ע"ש וא תוקד 054 יתילכת וד םידל המזלפ      
תוללוס קספמו ינקת האיצי טלש ללוכ      

                    6.00 טלפמוק 'חי   
      
ע"ש וא "דל"  W02 י.ג.ח  8921 תמגוד ת"ג     08.07.0007

                   16.00 . טלפמוק רבירד ללוכ 'חי   
      
יפל 02X04 "דל" תיתילכת דח םוריח תרואת     08.07.0008
ללוכ תויגולונכט לואש .י המגוד 72M ןקת      
עוביר וא לוגע. תיטוחלא הרקב תכרעמ      
רושיא ללוכו לכירדאה תושרדל םאתהב      

                   30.00 'פמוק .ףרועה דוקיפ  
      

                   10.00 'פמוק . טאוו 5.4 "דל" ךא ל"נכ 08.07.0009
      
"דל" ראומ תוחתלמו םיתורש ןומיס ללוכ ת"ג     08.07.0010

                    6.00 ןימזמה תשירדל םאתהב טלפמוק בותיכו 'חי   
.םינפו ץוח תרואתל  תורונ הרואת יפוג 70.80 כ"הס          

      
.ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
תודגנתה תקידב,הקראה תקידב עוציב     08.08.0001
םויס ינפל TL תקידב ללוכ הלקתה תאלול      
שיגהלו רוביחה לדוגל המאתהו טקייורפה      
תרוקיב תנמזה ינפל חקפמלו ןנכתמל חוד      

                    1.00 'פמוק .למשחה  
      
םיקוחה לכל םאתהב  הכירבל תקראה עוציב     08.08.0002
תוינכותהו ןנכתמה תושירדו םינקתהו      
הקראה תוחוש אל הז ףיעס.טלפמוק      
והי הלא םיפיעסהריפחו םיכלומ תודורטקלא,      

                    1.00 'פמוק .םידרפינ  
      
תשוחנ ספ יושע םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.08.0003
,מ"מ 04 בחור מ"מ  6 יבוע מ"ס001 ךרואב      

                    2.00 . הקראה יכילומ תורבחתהל םיגרב8 םע 'חי   
      
תשוחנ ספ יושע םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.08.0004
,מ"מ 04 בחור מ"מ  6 יבוע מ"ס 04 ךרואב      

                    2.00 . הקראה יכילומ תורבחתהל םיגרב8 םע 'חי   
      

80.80.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 170820-4   .../066 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     066 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

למשח ינקתמ 50 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןוטב תחוש תללוכה הקראה תדורטקלא     08.08.0005
ןוטיבמ הסכימ םע 06 קמועב מ"ס 04 רטוקב      
    521B הדלפ טומ תוברל .984 י"ת יפל  
קמועב מ"מ 91 רטוקב תשוחנ הפוצמ ןוולוגמ      
תשוחנ ר"ממ 07 תשוחנ ךילומו ,רטמ 3       

                   20.00 'פמוק .ןקתימה ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחל  
      
הקראה ידיג לש ינקת רוביח רובע תפסות     08.08.0006
ךתח לכב , DLEWDAC תטישב םיפושחה      

                   14.00 'פמוק .שרדנכ דיג  
.תורחא תונגהו תוקראה 80.80 כ"הס          

      
.ת ו נ ו ש   ת ו ד ו ב ע ו  ת ו ד ו ק נ  90.80 ק ר פ  ת ת       
      
הדוקנ דע למשח חולמ הנזה )א :תורעה      
םיכילומ י"ע(  הדוקנה ריחמב  הלולכ הנושאר      
י"ע תודוקנל תרנצה )ב .)לבכב וא תרנצב      
וא ט"הת ,קוחה יפל נ"פ תורונצ וא תולעת      
,תוביצח םיללוכ תודובעה לכ יריחמ )ג .יולג      
למשחה דויצ .חיט ינוקתו תומיתס ,םיתותס      
,רשואמ ע"ש וא סיבג תמגוד היהי ןקתויש      
רזע ירזיבא ראשו םימאתמ לולכי דויצה      
.םישורדה םילנגרואה      
      
לכ הנבמה לש יתכתמה הנבמה לכ תקראה     08.09.0002
גוזימ תולעת םימח םירקה םימה תרנצ      
,תולעת ללוכ ,למשחה קוחל םאתהב המודכו      

                    1.00 'פמוק .רוביחה יכילומ  
      
רזיבא אלל רישכמ תנקתהל השדח הדוקנ     08.09.0003
לש םילבכ וא םיכילומב יזפ דח לגעמב יפוס      
םויסו םיכילומו רוניצ תוברל ,ר"ממ 5.2 דע      

                   10.00 הסכמ םע מ"מ 55 אספוקב 'קנ   
      
רוניצ לולכת רשא הליגר השדח רואמ 'קנ     08.09.0004
ךתחב םילבכב וא  םיכילומ ,מ"מ 61 רטוקב      
דיחי 'א 01 רואמ ז"פמ ,ךרוצה יפל ר"ממ 5.1      
יפוגל האיציו ,ןושאר ףילחמ וא לופכ וא      

                   10.00 .םיקדהמו םירוביח תספוקב ,הרואת 'קנ   
      
ר"ממ 5.2 ךתחב השדח הדוקנ ךא ל"נכ     08.09.0005

                   16.00 .םלוא תרואתו ,ץוח תרואתל 'קנ   
90.80.50 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 170820-4   .../067 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     067 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

למשח ינקתמ 50 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
'קנ ןיגב הליגר רואמ תדוקנל ריחמ תפסות     08.09.0006
ז"פמ לש  תפסות לכ  רובע  ,הקלדה רואמ      
תוגרדמ ןצחל וא ,בילצמ ז"פמ וא ,ףוליח      

                   10.00 .םיימ ןגומ רזיבא וא ליגר ןצחל וא ראומ 'חי   
      
YX2N םילבכב תמלשומ השדח ק"ח תדוקנ     08.09.0007
    5.2X3 מ"מ 61 "נפ" תרנצב םילחשומ ר"ממ  
וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת תנקתומ רטוק      
תרנצב וא/ו תורקתב וא/ו ףוצירל תחתמ      
"סיווג" רפמא 61 לופכ עקש ןכו ןורירמ      

                   11.00 םלשומ לכה ,ט"הת ןקתומ 'קנ   
      
,מ"מ 92 רטוקב רוניצ תוברל השדח ןגזמ 'קנ     08.09.0008
םויס ר"ממ 5.2X5 וא ר"ממ 4X5 םיכילומ      

                    3.00 .םירזיבא ףיעסב ראותמכ אספוקב 'קנ   
      
רטוקב רונצ תוברל ,השדח םורח ןצחל 'קנ     08.09.0009
ר"ממ  5.1X3 ךתחב  םיכילומ ,מ"מ 61      
אספוקב ןקתומה ,םיעגמ ינש םע םורח ןצחלו      
,הריבשל ףוקש  יטסלפ יוסכ ,תרגסמ םע       
,תינכת יפל ,טורח ץיודנס טילקב טולישו      

                    4.00 )522E-SAZ םגד  "עינמלט" ומכ אספוק( 'קנ   
      
תחת וא חיטה לע ךומנ חתמל השדח 'קנ     08.09.0010
61 רטוקב רוניצ תוברל  הלעתב וא חיטה      

                    3.00 .יפוס רזיבא ללוכו לבכ ,מ"מ 'קנ   
      
רובע 'וכו תרושקת ,חכ תדוקנל ריחמ תפסות     08.09.0011
וא  ," סיווג" סופיט םימ ןגומ רזיבאב שומיש      

                   10.00 .ךרע הווש 'חי   
      
היולג הנקתהל ןופלטל תדרפנ השדח תדוקנ     08.09.0012
הלעתב וא חיטה תחת וא חיטה לע היומס וא      
רזיבאו לבכ ,מ"מ 61 רטוקב רוניצ תוברל      

                    3.00 .ינקת 'קנ   
      
      
      
      
      
      
      
      

90.80.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 170820-4   .../068 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     068 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

למשח ינקתמ 50 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רונתל וא גגב ילמשח םימ דודל השדח הדוקנ     08.09.0013
,ןומיס  תרונמו יבטוק וד ז"מ ללוכ  היטבמא      
ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N לבכ ללוכ      
ט"הת מ"מ 32 רטוק "נפ" תרנצב םילחשומ      
תרנצב וא/ו תורקתב וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו      
ילמשח רוביח תוברל ,חיטה לע היולג ןורירמ      
םלשומ לכה םיימ ןגומ ז.מ ללוכ םימה דודל      

                    2.00 טלפמוק 'קנ   
      
ןקתל ותמאתהו םיקה הנבמה לכב  לופיט     08.09.0014

                    1.00 'פמוק .טלפמוק שורדה לכ ללוכ למשחה יקוחו  
      
םושיר יפל ,ךמסומ יאלמשח לש י'גר תעש     08.09.0015

                   10.00 .חקפמה רושיאבו הדובע ןמויב ע"ש   
      

                   10.00 .רזוע יאלמשח לש י'גר תועש ךא ל"נכ ע"ש  08.09.0016
      
ללוכ ,ךמסומ קדוב י"ע  ילמשח ןקתמ תקידב     08.09.0017
הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת      
,טלפמוק ןקתמה לש יפוס רושיאל דע תרזוח      
רוביח תלבקל םישורדה םימואתה לכ ללוכ      

                    1.00 'פמוק .תודע תוינכות תשגהו למשח  
.תונוש  תודובעו תודוקנ 90.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס          
קובץ: 170820-4   .../069 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     069 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

למשח ינקתמ 50 הנבמ
שא יובכו יולג 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב כ ו  י ו ל ג  43 ק ר פ       
      
. ד ו ק י פ ו  ד ו י צ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
,הקפסא וללכי דויצהו םירזיבאה לכ ריחמ .א      
לכ .ב .שומישל ןכומ  ,טוויחו רוביח  ,הבכרה      
י"ע אמגודה רושיא רחאל קפוסי דויצה      
,םיאלג ומכ ,םירזיבאה לכ ריחמ .ג .ןנכתמה      
םג ללכי 'וכו  ןומיס תורונמ ,םינומעפ ,םינצחל      
דע טוויחה תודובעו )םילבכ( טוויחה תא      
ןקת תלעב תכרעמה . תופעתסה זגראל      
רושיא לבקל שיו עוציבה תפוקתב ןכדועמה      
תושרו ילארשיה םינקתה ןוכממ בתכב      
הנקתהו הקפסא ינפל תוכרעמה לע תואבכה      
    .  
      
תובלושמ תוזכר לש הפלחה וא ו לופיט     34.01.0002
821 דע שא יוביכלו יוליגל תנעוממ      
ירוזיא ללוכ,תנעטנ יוביג תללוס ללוכ,תובותכ      
ריוא גוזימ תכרעמ קותינ ירסממ ללוכ הבלצה      
רוטרניג תלעפהל תודוקפ ללוכ  שא בצמב      
תלעפה ךרוצל ךרצינהו שורדה לכ ללוכ      
ןקתה תוחיטבה ץעוי תשירד יפל תכרעמה      
שורדה לוכו שאה יבכמו ויקלח לכ לע 0221      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק ןקתימה רושיאל דע  
      
ןגייח רובע היזכרמה ריחמל תפסות ךא ל"נכ     34.01.0003

                    1.00 'פמוק .ל"נכ ינכטה טרפמב עיפומכ יטמוטוא ןופלט  
      
םיינדי הלעפהל  םוריח ינצחל ךא ל"נכ     34.01.0004

                    6.00 ןשעו שא תקעזאל 'חי   
      
ריקה לע םינקתומ הקעזא ינומעפ ךא ל"נכ     34.01.0005

                    4.00 .ב"צמה טרפמ יפל ראותמה יפל 'חי   
. דוקיפו דויצ 10.43 כ"הס          

      
.ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ק נ ו  ם י א ל ג  20.43 ק ר פ  ת ת       
      
סופיטמ יאלג לש הפלחה וא ו המלשה     34.02.0001
יבכמ לש,ינכטה טרפמ יפל יטפוא ורטקלא      
תושרו ילארשיה םינקתה ןוכמ רושיאו שא      
ןקתימה רושיאו רושיא תלבקל דע .תואבכה      

                   16.00 .טלפמוק 'חי   
      
      

20.43.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 170820-4   .../070 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     070 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

למשח ינקתמ 50 הנבמ
שא יובכו יולג 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
וא הרקית לע תונקתומ ןומיס תוירונ ךא ל"נכ     34.02.0002

                    6.00 .תוריק 'חי   
      
למשח חולל ןומיס תרונו יאלג ךא ל"נכ     34.02.0003
הלעפהל שורדה לכ ללוכ שא בצמ לע הארתה      

                    2.00 'פמוק .   
      
ט"הת הדוקנ ,שא יובכ ו/וא שא יוליג תדוקנ     34.02.0004
ינקת תשוחנ לבכ תללוכה שרדנכ ט"הע ו/וא      
ו/וא ,נ.פ ףכירמ רוניצ ךותב ךכוסמו לתופמ      
הלעת ו/וא ,ןבלוגמ יתכתמ ו/וא ,"ןורירמ"      
שא יובכו יוליג תזכרמ ,שרדנכ תיטסלפ      
,רפוצ ,ןומיס תרונמ ,ןצחל ,יאלג :ןוגכ רזיבאל      
רחא הצק רזיבא לכ ו/וא ,יובכ דיאונולוס      
טרפמב טרופמה לכו םלשומ טוויח תוברל      

                   28.00 03.43 ףיעסב דחוימה 'קנ   
.תונוש תודוקנו םיאלג 20.43 כ"הס          

      
ת ק י ד ב ו  ת ו ח ו ל ב  י ו ב י כ  30.43 ק ר פ  ת ת       
. ם י נ ק ת ה  ן ו כ מ       
      
דע ילארשיה םינקתה ןוכמ י"ע ןקתמה תקידב     34.03.0001
,תכרעמה תוניקת לע בתכב רושיא תלבקל      
לכו םינקתה ןוכמב לופיטה לכ תוברל      
ללוכ,הקידבל רשקב תושרדנה תודובעהו      

                    1.00 'פמוק .הרגאה םולשת  
      
תכרעמה לש הלעפהו טווח  הנקתה הקפסא     34.03.0002
,תרנצ תללוכה למשח תוחולב שא יוביכל      
םאתהב  ינקת  זגו זג ילכימ ,רוזיפ יריחנ      
םיאלגל תזכרה ןיב טווח , ןקתהו חולה לדוגל      
םירזיבאה ראשו ןומיס תרונ ,םינצחלו      
,יולגה תכרעמ לש הניקת הלעפהל םישורדה      
םיאלג ללוכ תכרעמה .טלפמוק ,יובכ      
יוביכו יוליגה עוציבל ןומיס תורונ םימיאתמ      
ןוכמ רשואמ דויצה טלפמוק ראומ טוליש      
םאתהב חולה לדוג . שאה יאבכמו םינקתה      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק ןנכתמה רושיאו תוינכותל  
      
תוחול  .ר"מ  5  :כ לש לדוגב חולל ךא ל"נכ     34.03.0003

                    1.00 .רוריק 'חי   
. םינקתה ןוכמ תקידבו תוחולב יוביכ 30.43 כ"הס          
שא יובכו יולג 43 כ"הס          

קובץ: 170820-4   .../071 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     071 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

למשח ינקתמ 50 הנבמ
ךומנ חתמ 53 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ך ו מ נ  ח ת מ  53 ק ר פ       
      
.ם ו ר י ח  ת ז י ר כ  ת כ ר ע מ  30.53 ק ר פ  ת ת       
      
רתאה לש תימיק תכרעמל תורבחתיה     35.03.0001
םירזבא םילבכ תרנצ ללוכו , הקיזומ/הזירכל      

                    1.00 .טלפמוק שורדה לכו 'חי   
      
יאנש ללוכ,יבחרמ  טאוו 02 לוקמר     35.03.0002
רזעה ירזיבא לכ ללוכ הרקיתב הנקתהל,וק      

                    4.00 .טלפמוק הלעפהו רוביח הנקתהל םישורדה 'חי   
      
טסלפ ללוכ טאוו 02 ,8" לוקמר     35.03.0003
ינוציח וא הרקיתב עוקש,וק יאנש,יביטרוקד      
רזעה ירזיבא לכ ללוכ םיננכתמה רושיאב      

                   16.00 .טלפמוק הלעפהו רוביח הנקתהל םישורדה 'חי   
      
הרקית רובע יביטרוקד לירג תפסות     35.03.0004

                   16.00 .תיטסוקא 'חי   
      
הנתשמ יאנש סופיטמ םיראיניל המצוע יתסוו     35.03.0005

                    6.00 .טאוו 53 'חי   
      
SMR טאוו 05 , תילקיזומ תוכאב לוקמר     35.03.0006
ירזיבא לכ ללוכ םיימ ןגומ,וק יאנש  ללוכ      
דומע לע הנקתהל םירזבאהו םישורדה רזעה      
םואתב לוקמרה גוס.טלפמוק הלעפהו רוביח      

                    8.00 .ןנכתמהו םזיה םע 'חי   
      
ראווצ ,דמעמ ללוכ ימניד TTP  ןופורקימ     35.03.0007
םירוזא 6 ל ררוב ללוכו ,רוביד ןצחלו שימג      

                    1.00 .טלפמוק םיראומ םינצחל םע 'חי   
      
ראווצ ,דמעמ ללוכ ימניד  TTP ןופורקימ     35.03.0008
םירוזא 6 ל ררוב ללוכו ,רוביד ןצחלו שימג      
תכתמ תאספוק ללוכ  םיראומ םינצחל םע      

                    1.00 .טלפמוק םינקתל םאתהב המיאתמ 'חי   
      
הנתשמ יאנש סופיטמ םיראיניל המצוע יתסוו     35.03.0010

                   10.00 .טאוו 57 'חי   
      
וא ןופורקימ וא  לוקמר לש טוויח תדוקנ     35.03.0011
םע רוזש לבכ יע הנבמ ךותב המודכו רבגמ      
.םיאתמ ליבומ רוניצ ללוכ , ינולינ הכישמ טוח      

                   20.00 .תרושקת ןוראמ הדוקנ לכ 'קנ   
.םוריח תזירכ תכרעמ 30.53 כ"הס          

קובץ: 170820-4   .../072 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     072 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

למשח ינקתמ 50 הנבמ
ךומנ חתמ 53 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ג ס  ל ג ע מ ב  ה י ז י ו ו ל ט  60.53 ק ר פ  ת ת       
)ס "מ ט (      
      
עצומה דויצה לע םינכט םיטרפמ קפסל שי      
לכ .עוציב ינפל ןנכתמה רושיא תא לבקלו      
םישורדה םילבכה לוכ תא ללוכ דויצה      
.טלפמוק התלעפהו תכרעמה ירוביחל      
      
םוז תשדע םע ,הליל תיאר תללוכ PI המלצמ     35.06.0002
PM01 היצולוזר , מ"מ 21-8.2  הנתשמ      
,חכ קפס ,לבכ תוברל ןשיח ללוכ תוחפל      
PI 66  תומיטא תמר, דומע לע הנקתה      
תיזכרמה הרקבה תכרעמל הרדגהה  תוחפל      

                    8.00 'פמוק .טלפמוק רשואמ ע"ש וא "ןזיווקיה" תמגוד  
      
הנבמה ךותב הנקתהל ךא ל"נכ המלצמ     35.06.0003

                    4.00 'פמוק .טלפמוק  
      
יטפוא ביס רוביח רובע תומלצמ 21 ל םאתמ     35.06.0004
שורדה לכ ללוכ זוכירבו דומעב 7-21C לבכו      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק תולעפה ,רוביח,  הנקתהל ךרצינהו  
      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק תומלצמ 8 ל םאתמל ךא ל"נכ 35.06.0005
      
23 דע  RVN  תכרעמ תומלצמ זוכיר     35.06.0006
ןורכז דבעמ , םא חול :תללוכה תומלצמ      
לש םיחישק  םיקסיד RDD 2 תוריהמב      
    ARET 4 , תואיציו  תוסינכ הטלקה סיטרכ  
    IMDH וידוא תוסינכ, EOP ירלולס םיס ללוכ  
י"ע קפוסי םיסה[הצעומב םייקה יפל      
קוחרמו תימוקמ תרושקת תכרעמו ]הצעומה      
הלעפה רוביח הנקתהל שורדה לכו הלעפהו      
רשואמ ע"ש וא  "ןוזיווקיה" תמגוד טלפמוק      
תמא ןמזב םינותנ תרבעהל היצקילפא ללוכו      
הרקבה תכרעמל תועדוהו יזכרמה דקומל      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק ןקתימה לש תיזכרמה  
      
DEL 05 "ע"ש וא GL תמגוד הזיבלט ךסמ     35.06.0007

                    1.00 'פמוק K4  טלפמוק תכרעמה לכ תולעפהלו רוביחל.  
)ס"מט( רוגס לגעמב היזיוולט 60.53 כ"הס          

      
      
      
      

ךומנ חתמ 53 כ"הס          
למשח ינקתמ כ"הס        

קובץ: 170820-4   .../073 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     073 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

  
כ"הס  

םיתורישו תוחתלמ הנבמ 10 הנבמ   
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
םיננסמו םימותסש ,םיזרב 12.70 קרפ תת     
  
זוקינ תולעתו הפצר ימוסחמ 43.70 קרפ תת     
  
תוחלקמ 44.70 קרפ תת     
  
תונתשמו החדה ילכימ ,תולסא 54.70 קרפ תת     
  
שא יוביכל דויצ 64.70 קרפ תת     
  
תוירלוס תוכרעמ 74.70 קרפ תת     
  
האורבת ינקתמ 70 כ"הס    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
שישו הקימרק ןלצרופ ,טינרג יחיראב ףוציר 13.01 קרפ תת     
  
תוריק יופיח 05.01 קרפ תת     
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
םינפ עבצ 11.11 קרפ תת     
  
ץוח עבצ 21.11 קרפ תת     
  
העיבצ תודובע 11 כ"הס    
  
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ    
  
תוחלקמו םיתורשל תוציחמ תכרעמ 14.22 קרפ תת     
  
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 170820-4   .../074 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     074 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

  
כ"הס  

תונושו הסירה קורפ תודובע 42 קרפ    
  
הסירהו קורפ תודובע 10.42 קרפ תת     
  
תונושו הסירה קורפ תודובע 42 כ"הס    
  
םיכנל תושיגנ ירודיס 72 קרפ    
  
םיכנל תוחלקמו םיתוריש 04.72 קרפ תת     
  
םיכנל תושיגנ ירודיס 72 כ"הס    
  
ןיינבב ןקתומ דויצו טוהיר 03 קרפ    
  
םורכ הפוצמ תכתממ תחלקמב םירזיבא 01.03 קרפ תת     
  
ןיינבב ןקתומ דויצו טוהיר 03 כ"הס    
  
יפונ חותיפ 04 קרפ    
  
םיליבשו םיחטשמ 15.04 קרפ תת     
  
יפונ חותיפ 04 כ"הס    
םיתורישו תוחתלמ הנבמ 10 כ"הס   
  
הלודג הכירב 20 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רפע תודובע 10.10 קרפ תת     
  
קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ 05.10 קרפ תת     
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת     
  
ןוטב תוריק 16.20 קרפ תת     
  
םולהי חדקמב םיחודיק 79.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    

 
 
 
 

קובץ: 170820-4   .../075 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     075 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

  
כ"הס  

םוטיא 50 קרפ    
  
תרדוח תרנצ םוטיא 10.50 קרפ תת     
  
םוטיא 50 כ"הס    
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
םייטסלפ תורוניצ 21.70 קרפ תת     
  
הייחש תכירבל תוכרעמ 41.70 קרפ תת     
  
זוקינ תולעתו הפצר ימוסחמ 43.70 קרפ תת     
  
האורבת ינקתמ 70 כ"הס    
  
ןיינבב ןקתומה דויצו טוהיר 11 קרפ    
  
הייחש תכירבל דויצו םינקתמ 03.11 קרפ תת     
  
ןיינבב ןקתומה דויצו טוהיר 11 כ"הס    
  
ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 קרפ    
  
ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 10.91 קרפ תת     
  
ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס    
  
ךוכיסו שרח תורגנ 02 קרפ    
  
)skceD - םיקד( ןופיס תופצר 05.02 קרפ תת     
  
ךוכיסו שרח תורגנ 02 כ"הס    
  
תונושו הסירה קורפ תודובע 42 קרפ    
  
הסירהו קורפ תודובע 10.42 קרפ תת     
  
תונושו הסירה קורפ תודובע 42 כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 170820-4   .../076 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     076 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

  
כ"הס  

תונושו י'גרב תודובע 92 קרפ    
  
י'גרב תודובע 10.92 קרפ תת     
  
תונושו י'גרב תודובע 92 כ"הס    
  
יפונ חותיפ 04 קרפ    
  
תובלתשמ םינבאב ףוציר 10.04 קרפ תת     
  
תונוש 20.04 קרפ תת     
  
םיליבשו םיחטשמ 15.04 קרפ תת     
  
יפונ חותיפ 04 כ"הס    
  
הייקשהו ןוניג 14 קרפ    
  
ןוניג תמדאו עקרקה דוביע 11.14 קרפ תת     
  
אשד תליתש 03.14 קרפ תת     
  
הרקב שארל םירזיבא 04.14 קרפ תת     
  
תכרעמ שאר 14.14 קרפ תת     
  
הייקשה ירקב 05.14 קרפ תת     
  
םיזטמ/םיריטממ 06.14 קרפ תת     
  
הייקשה תרנצ 07.14 קרפ תת     
  
הייקשהו ןוניג 14 כ"הס    
  
רדג 44 קרפ    
  
תוכתורמ הדלפ תותשרמ תוקעמו תורדג 31.44 קרפ תת     
  
תוכתורמ תותשרמ םירעש 41.44 קרפ תת     
  
תוקעמ 22.44 קרפ תת     
  
רדג 44 כ"הס    

 
 
 
 
 

קובץ: 170820-4   .../077 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     077 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

  
כ"הס  

לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ    
  
םייטסלפ תורוניצ 21.75 קרפ תת     
  
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס    
הלודג הכירב 20 כ"הס   
  
תוטועפ תכירב 30 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רפע תודובע 10.10 קרפ תת     
  
קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ 05.10 קרפ תת     
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת     
  
ןוטב תוריק 16.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
E.P.D.H תועיריו תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב תוריק םוטיא 43.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס    
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
םייטסלפ תורוניצ 21.70 קרפ תת     
  
הייחש תכירבל תוכרעמ 41.70 קרפ תת     
  
האורבת ינקתמ 70 כ"הס    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
ץוח חייט 12.90 קרפ תת     
  
חיט תודובע 90 כ"הס    

 
 
 
 

קובץ: 170820-4   .../078 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     078 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

  
כ"הס  

הקימרקו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
הכירבה ףוציר 01.01 קרפ תת     
  
הקימרקו ףוציר תודובע 01 כ"הס    
  
ןיינבב ןקתומה דויצו טוהיר 11 קרפ    
  
הייחש תכירבל דויצו םינקתמ 03.11 קרפ תת     
  
ןיינבב ןקתומה דויצו טוהיר 11 כ"הס    
  
תונושו הסירה קורפ תודובע 42 קרפ    
  
הסירהו קורפ תודובע 10.42 קרפ תת     
  
תונושו הסירה קורפ תודובע 42 כ"הס    
  
תונושו י'גרב תודובע 92 קרפ    
  
י'גרב תודובע 10.92 קרפ תת     
  
תונושו י'גרב תודובע 92 כ"הס    
  
יפונ חותיפ 04 קרפ    
  
תובלתשמ םינבאב ףוציר 10.04 קרפ תת     
  
תונוש 20.04 קרפ תת     
  
םיליבשו םיחטשמ 15.04 קרפ תת     
  
יפונ חותיפ 04 כ"הס    
  
ץוח טוהיר 24 קרפ    
  
םינוש םיקחשמ ינקתמ 25.24 קרפ תת     
  
ץוח טוהיר 24 כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 170820-4   .../079 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     079 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

  
כ"הס  

רדג 44 קרפ    
  
תוכתורמ הדלפ תותשרמ תוקעמו תורדג 31.44 קרפ תת     
  
תוכתורמ תותשרמ םירעש 41.44 קרפ תת     
  
רדג 44 כ"הס    
תוטועפ תכירב 30 כ"הס   
  
תונוכמ רדח 40 הנבמ   
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
ןוזיא לכימ םוטיא 10.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס    
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
םינוולוגמ הדלפ תורוניצ 11.70 קרפ תת     
  
םייטסלפ תורוניצ 21.70 קרפ תת     
  
הייחש תכירבל תוכרעמ 41.70 קרפ תת     
  
םינסמו םימותסש ,םיזרב 12.70 קרפ תת     
  
הקבדהב CVPU םיזרבו םירזיבא 52.70 קרפ תת     
  
הרקב תוחוש 26.70 קרפ תת     
  
בויב תובאשמ 19.70 קרפ תת     
  
תודבעמלו היישעתל םיזרבו ןוחטיב תוחלקמ ,םייניע תופטשמ 99.70 קרפ תת     
  
האורבת ינקתמ 70 כ"הס    
  
למשח ינקתמ 80 קרפ    
  
תונוכמ רדחב למשח חול 10.80 קרפ תת     
  
למשח ינקתמ 80 כ"הס    

 
 
 
 
 
 

קובץ: 170820-4   .../080 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     080 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

  
כ"הס  

העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
םיחטשמ יופיח 10.11 קרפ תת     
  
העיבצ תודובע 11 כ"הס    
  
ריווא גוזימ ינקתמ 51 קרפ    
  
םיחופמ 02.51 קרפ תת     
  
ריווא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס    
  
תוסירהו םיקוריפ 15 קרפ    
  
םיקוריפ 10.15 קרפ תת     
  
תוסירהו םיקוריפ 15 כ"הס    
תונוכמ רדח 40 כ"הס   
  
למשח ינקתמ 50 הנבמ   
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
0.8 קרפ תת 00.80 קרפ תת     
  
.םיליבומ 10.80 קרפ תת     
  
.םיכלומו םילבכ 20.80 קרפ תת     
  
.םירזבאו דויצ םידומע 30.80 קרפ תת     
  
.ךומנ חתמל הרקבו גותימ תוחול 50.80 קרפ תת     
  
.םינפו ץוח תרואתל  תורונ הרואת יפוג 70.80 קרפ תת     
  
.תורחא תונגהו תוקראה 80.80 קרפ תת     
  
.תונוש  תודובעו תודוקנ 90.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 170820-4   .../081 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה  ףייל
li.oc.gne-efil@ior 363704645-351 א"ת 01 גרבראיפ
 

05/01/2021
דף מס':     081 הנוי רפכ תכירב ץופישל תויומכ בתכ

  
כ"הס  

שא יובכו יולג 43 קרפ    
  
. דוקיפו דויצ 10.43 קרפ תת     
  
.תונוש תודוקנו םיאלג 20.43 קרפ תת     
  
. םינקתה ןוכמ תקידבו תוחולב יוביכ 30.43 קרפ תת     
  
שא יובכו יולג 43 כ"הס    
  
ךומנ חתמ 53 קרפ    
  
.םוריח תזירכ תכרעמ 30.53 קרפ תת     
  
)ס"מט( רוגס לגעמב היזיוולט 60.53 קרפ תת     
  
ךומנ חתמ 53 כ"הס    
למשח ינקתמ 50 כ"הס   

 
  
כ"הס  

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