
12/07/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

תופטוש תודובע 1 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס

ת ו פ ט ו ש  ה ק ז ח א  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ת ו פ ט ו ש  ה ק ז ח א  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
: הקזחא תודובע     01.01.0001
םולשתה .עובק ישדוח םולשת ןלבקל םלושי הזוחה תרגסמב      
תכרעמ תא קזחתי ןלבקה .1 :תואבה תודובעה עוציבל סחייתמ      
זוקינ תולעת חתפי ,םימותס םינטלוק הקני ,תינוריעה לועיתה      
הפלחה אלל( תוקרופמ תקצי ינבא ןקתי ,תוכרדמל תחתמ      
.2                                                               .)שרדיו הרקמב      
ח"וד איצויו םינטלוקל תורושקה דקומ תואירקב לפטי ןלבקה      
יעובש םינטלוק לופיט      
הב ,ףרוחה תארקל תופטוש הנכה תודובע עצבי ןלבקה .3      
ללוכ ,ריעב םינטלוקה תכרעמ לכל המידקמ הקידב עצובת      
      .םימותס םינטלוק יוקינו םבצמ םינטלוקל ינטרפ ח"וד תנכה    
םינטלוקה תוכרעמ .4                                                               
,םינוש רוביצ ינבמב םינטלוק יוקינו לופיט תללוכ לועיתהו      

       20,000 דוח       .םייטרפ םישרגמו תורצחב םימקוממה םיינוריע םינטלוק  
      
,תוחותפ תולעת ,תרנצ ,םשג ימ תוחוש ,םשג ימ יטלוק יוקינ .5     01.01.0002
ריעה תולובגל ץוחמ רשואמ הכיפש רתאל תלוספ יוניפ ללוכ       
עצבי ןלבקה  .6                             .תפסות וניגב םלושי אלו      
וא םינטלוק לש םשג ימי תארקל תפטושו תרזוח הקידב      
תומיתס לש תמדוק הירוטסיה הנשי םהב תוחותפ תולעת      
.תופצהו      
( רבשו הקזחא תודובע עוציבל שדוחב םימי 6 עיגי ןלבקה .7      
ההובג םתולעש תודובע עוציב ןיגב העגה הלולכ אל הלא םימיב      

דוח                    .)ח"ש 000,4 מ  
תופטוש הקזחא תודובע 10.10 כ"הס         
תופטוש הקזחא תודובע 10 כ"הס         

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תופטוש תודובע כ"הס       
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12/07/2022
דף מס':     002 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

הקזחאו םינוקית תודובע 2 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס

ן ו ר י ח מ ל  ד ו ס י  ת ו י ח נ ה  10 ק ר פ       
      
ן ו ר י ח מ ל  ד ו ס י  ת ו י ח נ ה  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
אוה ןוריחמה( ישאר ןלבק יריחמ םניה םיבוקנה םיריחמה .1      
.)דבלב םישדח םילקשב      
.מ"עמ םיללוכ םניא םיריחמה .2      
.ידרשמ ןיבה טרפמה פ"ע עצובתת תויומכ תדידמ .3      
ןוריחמ לע ורחמותי ,תויומכה בתכב םיעיפומ םניאש םיפיעס .4      
התחפהב )ישאר ןלבק חוור תפסות אלל ,םיבוקנ םיריחמ( לקד      
.%01 לש      
תויולע ללוכ השרומ רתאל תלוספ יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ .5      
.שרופמב ךכ ןייוצ םא הלא ,יוניפ ןיגב דרפנב םלושי אל ,הלבוה      
.דרפנב םניגב םלושי אלו הנמטמ תורגא םיללוכ םיריחמה .6      
לוהינה תורוקת לכ תא ללוכה החרט רכש ללוכ ןוריחמה .7      
פ"ע ובשוחי תויורקייתה .8 .אלמה העוציב םשל תושרדנה      
.םותח םכסה      
      
תונגראתה חטש      
דדובמ לנפמ רדגב רסמיש תונגראתהה חטש תא רדגי ןלבקה      
תריגסל ןותחתו ןוילע U ליפורפ לבקי לנפב ,מ"ס 5 יבועב קלח      
.םילנפה      
ןנכותיו הדלפ תייצקורטסנוק םע עצובי רתאל הסינכה רעש      
.הייכזה תפוקת לכ ךרואל ףיצר שומיש רשפאיש ןפואב      
.תושרה תויחנה פ"ע רתאה תא טלשי ןלבקה      
.רידסו ןיקת ןפואב רתאה תא קזחתל בייוחמ היהי ןלבקה      
      
םירבדה תא ריעב תונגראתהה חטשב ונובשח לע קיזחי ןלבקה      
:םיאבה      
'מ 81 -'מ 5.1 הבוגב םילשורי רדג      
'חי 52 כ םיסיסב 'מ 51 -'מ 0.2 הבוגב םילשורי רדג      
'חי 02- 07 סונוק      
חי 4 -תבשותו דומע םע 039 הרהזא רורמת      
'חי 4 -ץנצנ תפסותב ךא ל"נכ      
'חי 2 - תבשות םע תידגנ הכרדמל רבעמ טלש      
2 -םיבהבהמ םיסנפ םע 103 הרהזא שלושמ      

ןוריחמל דוסי תויחנה 10.10 כ"הס         

      
ת ו ו צ  י מ י  ן ו ר י ח מ  20.10 ק ר פ  ת ת       
      
תא תללוכ אל הלא תודובע( רבשו הקזחא םויל הדובע תווצ      
םא םינמוימ םידבוע השולש ללוכ  )לועיתה תכרעמ תקזחא      
עוציבל רוטרנג ללוכ אלמ דויצ םע הדובע בכר ,אלמ דויצ      
.םוקישו ןוקית תודובע      
      

20.10.2 קרפ תתב הרבעהל       
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12/07/2022
דף מס':     003 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

הקזחאו םינוקית תודובע 2 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
בייחמ( םיעובקה השולשל רבעמ ימוי תווצל דבוע תפסוה     01.02.0020

       400.00 ע"י       )ןימזמה תאמ הבותכ השירד  
      

       -400.00 ע"י       .הקזחאו םינוקית תודובע םויב רסח דבוע 01.02.0030
      
:םשג ימיל תוננוכ תווצ     01.02.0040
דויצ םע תופצהב לופיטל םידיוצמ םידבוע ינשו בכר לולכי תווצה      
תוננוכ תרמשמ ,רוטרנגו הלובט הבאשמ ,תוחוש תחיתפל      
.תועש 21 היהת      
יפל םלושי תועש 21 ל רבעמ יקלח םולשת תוננוכ תרגסמב      

       3,000.00 מוק       .תוננוכה תועש לש יסחיה קלחה  
      
הדובע ילכ וגנוק ,רוטרנג ,םידבוע ינש בכר ללוכה תווצ םוי     01.02.0045
תרדגה אלל םיללכ האירק ימיל םאותמ ,תוחוש תחיתפל      
םוי ןיגב ,םירחא רובע תוחוש תחיתפ םויל וא תיפיפצפס הדובע      
ותואב ועצוביש תודובע החנה ינפל ח"ש 0081 םלושי הדובע      

       1,800.00 ע"י       .האירקל תפסותכ ומלושי ,םוי  
      
קר תוסחייתהה( םוי תדובעל םורחב האירק רובע תפסות     01.02.0050
םוי . תושרה רושיאב )תוננכותמ אלו תופוחד םוי תודובעל      

       500.00 מוק       .00:81 דעו 00:60 תועשה ןיב בשחי  
      
םיגחו תותבש ואו הליל תדובעל םורחב האירק רובע תפסות     01.02.0060
)תוננכותמ אלו תופוחד הליל תודובעל קר תוסחייתהה(      
00:60 דעו 00:81 תועשה ןיב בשחי הליל . תושרה רושיאב      

       1,000.00 מוק       .תרחמל  
      
תודובע עוציבל תננכותמ האירקל עיגי אל תווצש הרקמב     01.02.0070
0005 לש םוכס ןלבקה ןובשחמ זזקת תושרה ,רבשו הקזחא      
.ח"ש      
.עיגהל ברסי ןלבקהש הרקמב ל"נכ      
עובשב דחא םוי תוחפל עיגי רבשו ןוקית תווצש תנייצמ תושרה      
ףגאו ןלבקה ףותישב עבקי הז םוי ,תופטוש הקזחא תודובעל      

       -5,000.00 מוק       .תויתשת  
      
תושרה ,)האירקה ןמזמ םייתעש דע( הפוחד האירקל העגה יא     01.02.0080
דע ,העש לכ ןיגב ח"ש 005 לש םוכס ןלבקה ןובשחמ זזקת      

       -500.00 ע"ש       .חטשל ןלבקה תעגהל  
תווצ ימי ןוריחמ 20.10 כ"הס         
ןוריחמל דוסי תויחנה 10 כ"הס         
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12/07/2022
דף מס':     004 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

הקזחאו םינוקית תודובע 2 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס

ת ו פ ט ו ש  ה ק ז ח א  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ח ו ת י פ  ת ק ז ח א  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
,םיפוציר ,םירמוח תקפסא תוללוכ ,תונייוצמה תודובעה לכ      
שרדנה לכו רשואמ הכיפש רתאל תלוספ יוניפ ,הפש ינבא      
.תמלשומ הדובע עוציבל      
      
שרדנו הדימב .האירק רובע ילמינימ םולשת - "האירק ריחמ"     02.01.0020
תושרהמ היינפ וא דקומ תאירקב לופיטל עיגהל ןלבקה      
ןלבקל םלושת לופיט וא ןוקית לכ עצבל שרדנ אל יכ ררבתהו      

       180.00 'חי       .האירק  
      

       1,400.00 'חי       .יוניפו יולימ ,הקפסא ללוכ ריחמה ,בוק 9 תלוספ תלוכמ 02.01.0030
      

       1,900.00 'חי       בוק 81 ךא ל"נכ 02.01.0040
      
קורפ ללוכ ר"מ 1 דע לדוגב תובלתשמ םינבא רוב ןוקית     02.01.0050
לוח תבכש רוזיפ , הקודיהו 'א עצמ תבכש תמלשה ,  םינבאה      
, שרדנש לככ תובלתשמ םינבא תמלשהו מ"ס 5 יבועב      
םלשומ עוציבל שורדה לכו ןג/הפש ןבא / םייקה ףוצירל המאתה      

       220.00 מוק       .הדובעה לש  
      
קורפ ללוכ ר"מ 2 דע לדוגב תובלתשמ םינבא רוב ןוקית     02.01.0060
לוח תבכש רוזיפ , הקודיהו 'א עצמ תבכש תמלשה ,  םינבאה      
, שרדנש לככ תובלתשמ םינבא תמלשהו מ"ס 5 יבועב      
םלשומ עוציבל שורדה לכו ןג/הפש ןבא / םייקה ףוצירל המאתה      

       330.00 מוק       .הדובעה לש  
      
קורפ ללוכ ר"מ 4 דע לדוגב תובלתשמ םינבא רוב ןוקית     02.01.0070
לוח תבכש רוזיפ , הקודיהו 'א עצמ תבכש תמלשה ,  םינבאה      
, שרדנש לככ תובלתשמ םינבא תמלשהו מ"ס 5 יבועב      
םלשומ עוציבל שורדה לכו ןג/הפש ןבא / םייקה ףוצירל המאתה      

       460.00 מוק       .הדובעה לש  
      
קורפ ללוכ ר"מ 01-4 דע לדוגב תובלתשמ ףוציר ןוקית     02.01.0080
לוח תבכש רוזיפ , הקודיהו 'א עצמ תבכש תמלשה ,  םינבאה      
, שרדנש לככ תובלתשמ םינבא תמלשהו מ"ס 5 יבועב      
םלשומ עוציבל שורדה לכו ןג/הפש ןבא / םייקה ףוצירל המאתה      

       110.00 ר"מ       .הדובעה לש  
      
      
      
      
      

10.20.2 קרפ תתב הרבעהל       
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12/07/2022
דף מס':     005 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

הקזחאו םינוקית תודובע 2 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
01 לעמ לש םיחטשב שדחמ ותחנהו והשלכ גוסמ ףוציר קוריפ     02.01.0090
תורובש םינבאו הריפחה יפדוע יוניפ :ללוכ ר"מ 001 דעו  ר"מ      
,תורובש םינבא תמלשה ,שרדנו היה לוחו םיעצמ תמלשה      
חטשה לכל םולשת .םייקה ףוצירל ותמאתהו ףוצירה תחנה      

        95.00 ר"מ       .ןושארה רטמהמ  
      
01 לעמ לש םיחטשב שדחמ ותחנהו והשלכ גוסמ ףוציר קוריפ     02.01.0100
תורובש םינבאו הריפחה יפדוע יוניפ :ללוכ ר"מ 001 דעו  ר"מ      
קדוהמ 'א עצמ עוציב, תיתש קודיה מ"ס 03 קמועל הריפח      
תמלשה מ"ס 5 יבועב לוח תבכש תמלשה ,מ"ס 02 יבועב      
.םייקה ףוצירל ותמאתהו ףוצירה תחנה ,  רסחה ףוצירה      

       125.00 ר"מ       .ןושארה רטמהמ חטשה לכל םולשת  
      
'מ 1 בחורב ףוציר תעוצר ןוקיתו קוריפ :תוברל המוג ןוקית     02.01.0110
דוסי ללוכ הרוגחה ךותב ןוטב תרוגח ללוכ המוגל ביבסמ      
,םישרושב לופיטו ךותיח ,ץעל ביבסמ הריפח ,היומס הרוגחו      
םוחיתה ןבא תרזחה ,םוחיתה ןבאל עקרק הבוג תמאתה      
רובע( תבלתשמ ןבא ,ןג ינבא ,הפש ינבא ללוכ המוקמל      
םואתב לכה - דרפנב םלושי םוחית ינבא ,ןג ינבא תקפסא      

       400.00 מוק       )חקפמה םע שארמ  
      

       450.00 מוק       'מ 5.1/5.1 תודימב ךא ל"נכ 02.01.0120
      

       550.00 מוק       'מ 0.2/0.2 תודימב ךא ל"נכ 02.01.0130
      
יבועב לוח תבכש תוברל יבועו גוס לכמ תוקרופמ םינבאב ףוציר     02.01.0140
וא תושרה ןסחממ )ךרוצה תדימב( םינבאה תלבוה ללוכ מ"ס 5      

        75.00 ר"מ       תושרה םוחתב רחא םוקמ  
      
)השדח ןבא לש הקפסא ללוכ ריחמה( הפש ןבא ןוקיתו קוריפ     02.01.0150
םולשתה ןוטב תרוגח עוציב ללוכ ביבסמ תבלתשמ ןבא רושייו      

       125.00 מוק       הפשה ינבא תומכ יפל וניה  
      
)השדח ןבא לש הקפסא ללוכ ריחמה( ןג ןבא ןוקיתו קוריפ     02.01.0160
םולשתה  ןוטב תרוגח עוציב ללוכ ביבסמ תבלתשמ ןבא רושייו      

        90.00 רטמ       ןג ינבא תומכ יפל וניה  
      
י"ע ןוטב תקיצי ג"ע םיחנומ פארפיר/תיארפ ןבא חטשמ ןוקית     02.01.0170
קודיהו רושי ,ףדועה רמוחה יוניפ ,םוגפה רוזאה תריבש      
ללוכ שדחמ ןבאה תחנהו מ"ס 01 יבועב ןוטב תקיצי ,תיתשה      
םינבא תמלשה ללוכ ריחמה( םלשומ ןפואב לכה םיקשמ עוציב      

       220.00 ר"מ       )תורסח  
10.20.2 קרפ תתב הרבעהל       

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 

קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../006 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     006 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

הקזחאו םינוקית תודובע 2 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
תמייק הכרדמ קוריפ תללוכ הדובעה - םיכנל הכרדמ תשגנה     02.01.0180
,חוחית תוברל תמייקה הכרדמה תכמנה ,תבלתשמ ןבאמ      
תוברל תמייקה ןבאב רזוח שומיש ,קודיהו םיעצמ תמלשה      
תמייק הפש ןבא קוריפ .תושדח תובלתשמ םינבא תמלשה      
תכמנומה הכרדמה תפש ךרואל תכמנומ הפש ןבא תנקתהו      
םירוויעל ןומיס ןבא תנקתהו הקפסא ,טלפסא ןוקית תוברל      
06 בחורבו תכמנומה הכרדמה תפש ךרואל )תינועבצ/הרופא(      
יפדוע יוניפ תללוכ הדובעה . בצינב הכלוה ספ ףוציר,מ"ס      
חטש פ"ע םולשתה .הדובעה רוזיא לש םלשומ ןויקינו הריפח      
.הפש ןבא חטש ללוכ רטמ 2 בחורו רטמ 5 ךרואב השגנהה      
וא ףוציר תבכרהו קורפ ףיעס פ"ע םלושי רתוי לודג חטש רובע      
הכרדמב לופיטה רשאכ קר עצבתי הז ףיעס םולשת .טלפסא      

       440.00 ר"מ       .הכרדמה חטש לכל אלו השגנהל קר סחייתמ  
      
הכרדמ קוריפ :תללוכ הדובעה ,שיבכ הבוגל הכרדמ תכמנה     02.01.0190
הריפח עוציב ,השדח הפש ןבא תחנה ,הפש ןבא קוריפ ,תמייק      
ןבאב ףוציר ,שדח הבוגל םאתהב מ"ס 02 יבועב םיעצמו      
ןבא תעיבצ ,תורסח םינבא לש הפסוה ללוכ תמייק תבלתשמ      
לש םיחטשב םלושי ,םלשומ רמג דע עוציב ,ינדי ןפואב הפש      
קורפ ףיעס פ"ע םלושי רתוי לודג חטש רובע.ר"מ 02 דע      
רשאכ קר עצבתי הז ףיעס םולשת .טלפסא וא ףוציר תבכרהו      
.הכרדמה חטש לכל אלו השגנהל קר סחייתמ הכרדמב לופיטה      
,םירמוח תמלשה ,תוריפח ,םייוניפ ,םיקוריפ ללוכ ריחמה      

       330.00 ר"מ       .קודיהו םיעצמ  
      
הכרדמ קוריפ :תללוכ הדובעה ,בכרל הסינכב הכרדמ תהבגה     02.01.0200
תפסוה ,בכרל היילע ןבא תחנה ,הפש ןבא קוריפ ,תמייק      
תמייק תבלתשמ ןבאב ףוציר ,שדח הבוגל םאתהב  םיעצמ      
,ינדי ןפואב הפש ןבא תעיבצ ,תורסח םינבא לש הפסוה ללוכ      
ריחמה .ר"מ 02 דע לש םיחטשב םלושי ,םלשומ רמג דע עוציב      
םיעצמ ,םירמוח תמלשה ,תוריפח ,םייוניפ ,םיקוריפ ללוכ      
תבכרהו קורפ ףיעס פ"ע םלושי רתוי לודג חטש רובע .קודיהו      
לופיטה רשאכ קר עצבתי הז ףיעס םולשת .טלפסא וא ףוציר      

       330.00 ר"מ       .הכרדמה חטש לכל אלו השגנהל קר סחייתמ הכרדמב  
      
,םוקמב בכרל הילע ןבא לש החנהו תמייק הפש ןבא קוריפ     02.01.0210

       190.00 רטמ       .ףוציר ינוקית ללוכ  
      
ינוקית ללוכ , דלילו םאל ןבא לש החנהו תמייק הפש ןבא קוריפ     02.01.0220

       220.00 רטמ       .ףוציר  
      
      

10.20.2 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../007 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     007 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

הקזחאו םינוקית תודובע 2 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
,03/02 תודימב ןוטב תרוגח תפסוה י"ע רדג/דבוכ ריק תהבגה     02.01.0230

       200.00 רטמ       .םיצוקו ןוטב , ןויז ללוכ ריחמה  
      
,םינבא קוריפ :ללוכ ןוטב ריק/רדג ריק/תיארפ ןבא ריק ןוקית     02.01.0240
יפל ןוטב/םינבא לש הנקתהו הקפסא תופפור  םינבאב לופיט      

       385.00 ר"מ       ריקה ןוקיתל שורדה לכו תמייק הרוטסקט  
      
ןוטב רתאב ןוטב תוקיצי תמלשה ללוכ ןוטבמ תוגרדמ ןוקית     02.01.0250

       182.00 רטמ       .טוארג  
      

       252.00 רטמ       .ןבא תפלחה וא המלשה ללוכ יעבט ןבאמ תוגרדמ ןוקית 02.01.0260
      
רחאל מ"ס 001/001 תודימב תמייק המוג םוחית לוטיב     02.01.0270
רוב יולימ ,תומייקה םוחיתה ינבא קוריפ תוברל ,ץע תריקע      
םינבאב ףוצירו לוח ,וקודיהו 'א גוס עצמ יולימ תמלשה ,ץעה      
ןבאל דוסי ריחמ( םייקה ףוצירל ומאתויש תושדח תובלתשמ      

       385.00 מוק       םלשומ רמג דע לכה ,ר"מ 5.1 דע וטורב חטש ,)ר"מ/ח"ש 05  
      
רופת ןליפורפילופמ יושע  רדגה יוסיכל )הבע גירלפ( הטוי דב     02.01.0280

        50.00 רטמ       לוחכ ,קורי ,ןבל ןווגב ,דבה קוזיחו הרישק תוברל ,תועבט םע  
      
- רשואמ תלוספ רתאל יוניפו ,םירוויעל ןומיס חטשמ קוריפ     02.01.0290

       120.00 ר"מ       .בלתשמ ףוציר לש המלשה ללוכ ריחמה  
      

       300.00 ר"מ       .טרפ פ"ע םירוויעל ןומיס עוציבו םייק ףוציר קוריפ 02.01.0300
חותיפ תקזחא 10.20 כ"הס         

      
ל ו ע י ת  20.20 ק ר פ  ת ת       
      

       250.00 'חי       .הדובע םוי תרגסמב ןטלוקמ ץפח תאצוה 02.02.0020
      
יוקינל סחייתמ םולשתה תקצי ןבא ןוקית/םינטלוק יוקינ      
עצובי םולשתה ,םינלבק תודובע בקע ומתסנ רשא םינטלוק      
רושק וניא יוקינהש חוקיפה י"ע הדובע ןמויב רושיא דגנכ      
.תפטוש הקזחאל      
      
רוביח - רוניצ יוקינ ללוכ ,תחא תשר לעב םשג ימ טלוק יוקינ     02.02.0050
םוקמל תלוספה יוניפ ללוכ ,לועיתו זוקינ תכירבל טלוק ןיב      

       120.00 'חי       .קוחה יפ לע רשואמה  
      
      
      

20.20.2 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../008 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     008 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

הקזחאו םינוקית תודובע 2 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
רוביח - רוניצ יוקינ ללוכ ,תותשר יתש לעב םשג ימ טלוק יוקינ     02.02.0060
םוקמל תלוספה יוניפ ללוכ ,לועיתו זוקינ תכירבל טלוק ןיב      

       220.00 'חי       .קוחה יפ לע רשואמה  
      
- רוניצ יוקינ ללוכ ,תותשר שולש לעב םשג ימ טלוק יוקינ     02.02.0070
תלוספה יוניפ ללוכ ,לועיתו זוקינ תכירבל טלוק ןיב רוביח      

       310.00 'חי       .קוחה יפ לע רשואמה םוקמל  
      
- רוניצ יוקינ ללוכ ,תותשר עברא לעב םשג ימ טלוק יוקינ     02.02.0080
תלוספה יוניפ ללוכ ,לועיתו זוקינ תכירבל טלוק ןיב רוביח      

       390.00 'חי       .קוחה יפ לע רשואמה םוקמל  
      
רוביח - רוניצ יוקינ ללוכ ,תותשר שמח לעב םשג ימ טלוק יוקינ     02.02.0090
םוקמל תלוספה יוניפ ללוכ ,לועיתו זוקינ תכירבל טלוק ןיב      

       470.00 'חי       .קוחה יפ לע רשואמה  
      
יוניפ ללוכ ,קמוע לכב ,ןהשלכ תודימב לועית תוכירב יוקינ     02.02.0100

       200.00 'חי       קוחה יפ לע רשואמה םוקמל תלוספה  
      
קוריפ ללוכ, םשג ימ טלוק לש הקיצי לזרבמ הפש ןבא ןוקית     02.02.0110
תנקתה ,תלוספ יוניפ ,.ש.א ירוחאמ הכרדמה עטקו םינוטב      

       185.00 'חי       הפש ינבא ירוחאמ הכרדמה ןוקיתו ןוטב ,תמייק הפש ןבא  
לועית 20.20 כ"הס         

      
ם י ש י ב כ  ה ק ז ח א  30.20 ק ר פ  ת ת       
      
תומכב )םח טלפסא( רמוח ללוכ תורוב ינוקית ןיגב הדובע םוי     02.03.0010
הקפסא ללוכ 2/1" צ"את גוסמ טלפסאה תבורעת ןוט 4 דע לש      
,ינדי שבכמ ללוכה ינדי רוזיפ תווצ ללוכ רתאל רמוחה תלבוהו      
, חטשהמ םוגפ טלפסא יוניפו קוריפ ללוכ טלפסא רוסמ      
םושיי סוסיר , עצמה קודיהו רושיי 'א עצמ תבכש תמלשה      
יבוע וקודיהו םייק טלפסאל םיהבג תמאתה עוציב , טלפסאה      

       5,100.00 ע"י       .םייק טלפסא יבועל האוושה וא מ"ס 5 ילאמינמ  
      

       500.00 ןוט       ןוט 4 ל רבעמ טלפסא ןוט לכ ןיגב תפסות 02.03.0015
      

       360.00 מוק       םח טלפסא ר"מ 1 דע לש חטשב רוב ןוקית 02.03.0020
      

       460.00 מוק       םח טלפסא ר"מ 2 דע לש חטשב רוב ןוקית 02.03.0030
      

       600.00 מוק       םח טלפסא ר"מ 3 דע לש חטשב רוב ןוקית 02.03.0040
      

30.20.2 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../009 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     009 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

הקזחאו םינוקית תודובע 2 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
לכ רובע ר"מ 3-מ רתוי לש חטשב רוב תמיתסל ריחמ תפסות     02.03.0050

       120.00 ר"מ       םח טלפסאב ןוקית ףסונ ר"מ  
      

       180.00 מוק       ןוטבב ר"מ 1 דע לש חטשב רוב ןוקית 02.03.0060
      

       270.00 מוק       ןוטבב ר"מ 2 דע לש חטשב רוב ןוקית 02.03.0070
      

       350.00 מוק       ןוטבב ר"מ 3 דע לש חטשב רוב ןוקית 02.03.0080
      
לכ רובע ר"מ 3-מ רתוי לש חטשב רוב תמיתסל ריחמ תפסות     02.03.0090

        70.00 ר"מ       ןוטב ןוקית ףסונ ר"מ  
      

        70.00 רטמ       הפש ינבא ךרואל טלפסא וא ןוטב ןוקית 02.03.0100
םישיבכ הקזחא 30.20 כ"הס         

      
ם י נ ק ת מ ו  ם י נ ב מ ב  ת ו ד ו ב ע  40.20 ק ר פ  ת ת       
      
דע  .P.S וא 04 לוידקס ןבלוגמ רוניצ תללוכ םירק םימ תדוקנ     02.04.0010
רוניצ ,הנקתהה רחאל ונוקיתו ריקב הביצח תוברל ,'מ  0.4      

       1,200.00 מוק       E.P.D.H וא ןליפורפילופמ ןיחולד  
      
וא 04 'קס ןבלוגמ םימחו םירק םימ רוניצ תללוכה ,רויכ תדוקנ     02.04.0020
    p.s  וא ןליפורפילופמ ןיחולדל זוקינ רוניצו 1" דע רטוקב  
    EPDH תרוקיב תספוק ל רבוחמו ריק רבעמב וא/ו יולג ןקתומ,  
הקפסא ללוכ אל( הנקתהה רחאל ונוקיתו ריקב הביצח תוברל      

       1,900.00 מוק       )זרב/הללוסו רויכ לש  
      
םירק םימ רוניצ תללוכה ,)היולת וא/ו הליגר( הלסא תדוקנ     02.04.0030
.E-מ םיכפשל זוקינ רוניצ 1" דע רטוקב p.s וא 04 'קס ןבלוגמ      
    P.D.H רבוחמ תור יק רבעמב וא/ו יולג ןקתומ 011 רטוק  
רחאל ונוקיתו ריקב הביצח תוברל ,םייק רורויא רוניצל      

       2,300.00 מוק       )החדה לכימו הלסא לש הקפסא ללוכ אל( הנקתהה  
      
וא EPDH רוניצמ ½1" דע רטוקב ןגזממ זוקינ תדוקנ     02.04.0040
זוקינ ןטלוקל תורבחתה תוברל ,'מ 5 דע ךרואב ןליפורפילופמ      

       650.00 'חי       ןופיס וא תרוקיב תספוקל וא הפצר םוסחמל וא  
      

       200.00 מוק       תמייק הלסא לש הנקתהו קוריפ 02.04.0050
      

       200.00 מוק       תמייק היולת הלסא לש הנקתהו קוריפ 02.04.0060
      
      

40.20.2 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../010 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     010 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

הקזחאו םינוקית תודובע 2 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
יריצו דבכ בשומ ללוכ הסרח לש P הלסא לש הנקתהו הקפסא     02.04.0070

       550.00 מוק       הטסורינ  
      
ףוצרק הסרח לש םטול היולת הלסא לש הנקתהו הקפסא     02.04.0080
דעו ר"מ 003 לעמ חטשל מ"ס 5 יבועב םייק טלפסא תעסמ      

       850.00 מוק       ר"מ 005  
      
- החדה לכימ ללוכה קולבונומ - םיכנ תלסא הנקתהו הקפסא     02.04.0090
,ע"ש וא 8715 םגד "ARTIV" תרצות תמגוד ןבל סרחמ      

       2,200.00 'חי       .דבכ סופיט הסכמו בשומ תוברל  
      
תמגודכ ,ןופיס םע יתומכ - וד החדה לכימ הנקתהו הקפסא     02.04.0100

       375.00 'חי       .יתיוז זרבו החדה רוניצ ללוכ ,ע"ש וא "ןוסאלפ" תרצות  
      
םגד "הסרח" תמגודכ ןבל סרחמ הצחר רויכ הנקתהו הקפסא     02.04.0110
םע םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא )מ"ס 711( 15 ט"קמ "המלפ"      

       415.00 'חי       .ןופיס  
      
2/1" רטוק ריקהמ מ"מ 001 ךפוש זרב הנקתהו הקפסא     02.04.0120
תידי םע םורכ הפוצמ ,ע"ש וא "תמח" 702003 ט"קמ תמגוד      

       160.00 'חי       .תינומעפ  
      
2/1" רטוק ריקהמ מ"מ 051 ךפוש זרב הנקתהו הקפסא     02.04.0130
תידי םע םורכ הפוצמ ,ע"ש וא "תמח" 802003 ט"קמ תמגוד      

       200.00 'חי       .תינומעפ  
      
י"ע הלעפה ,הדימעב ,םיכנל םירק םימ זרב הנקתהו הקפסא     02.04.0140

       1,100.00 'חי       תמח טסרווא ,םיכנל דעוימה קפרמ טומ  
      
םימל לוגיטלומ םגד יטסלפ רוניצמ םימ וק תחנהו הקפסה     02.04.0150
רטוקב ףוצרל תחתמו יולג ,תוריקה ךותב ןקתומ םימחו םירק      
לוורש ךותב תושורדה תודובעהו םירזיבאה לכ ללוכ ,מ"מ 61      

       120.00 רטמ       .תומלשב  
      

       150.00 רטמ       לוגיטלומ )מ"מ 02 , 52( רטוק רוניצ ךא ל"נכ 02.04.0160
      

       180.00 רטמ       .לוגיטלומ )מ"מ 23( רטוק רוניצ ךא ל"נכ 02.04.0170
      
תירבג )E.P.D.H.( ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     02.04.0180
+ םיחפס ללוכ 4" רטוק ,יולימב וא םייומס ,םייולג םינקתומ      

       200.00 רטמ       .ןוטב תפיטע  
      

40.20.2 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../011 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     011 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

הקזחאו םינוקית תודובע 2 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
רטוקב א"מ זוקינו )ןיחולד( םימח םיכפשל .יס.יו.יפ תורונצ     02.04.0190

        85.00 רטמ       .ע"ווש וא יקסיפל תרצות .םישורדה םיחפסה לכ ללוכ ,)23-04(  
      
,2" רטוקב א"מ זוקינו )ןיחולד( םימח םיכפשל .יס.יו.יפ תורונצ     02.04.0200

        95.00 רטמ       .ע"ווש וא יקסיפל תרצות .םישורדה םיחפסה לכ ללוכ ,טירבג  
      

        65.00 רטמ       . אוהש גוס לכמ 2" וא 4" תרנצל מ"ס 01 יבועב ןוטב תפיטע 02.04.0210
םינקתמו םינבמב תודובע 40.20 כ"הס         

      
ם י מ ל  ה ק ז ח א  ת ו ד ו ב ע  50.20 ק ר פ  ת ת       
      

       680.00 מוק       1" דע רטוקב רוניצב ץוציפה ןוקית 02.05.0010
      

       1,800.00 מוק       2" רטוקב רונצב ץוציפ ןוקית 02.05.0020
      

       2,600.00 מוק       4"-3" רטוקב רונצב ךא ץוציפ ןוקית 02.05.0030
      

       2,200.00 מוק       תיתשורח הפיטע ףוטע 04 לוידקס 2" דע רוניצ ץוציפ ןוקית 02.05.0040
      

       574.00 מוק       מ"מ 23 רטוקב תינמז תרנצ עטק תפלחהו ץוציפ ןוקית 02.05.0050
      

       764.00 מוק       מ"מ 05 רטוקב  תינמז תרנצ עטק תפלחהו ץוציפ ןוקית 02.05.0060
םימל הקזחא תודובע 50.20 כ"הס         

      
ב ו י ב ל  ה ק ז ח א  ת ו ד ו ב ע  60.20 ק ר פ  ת ת       
      

       550.00 מוק       רמוח לכמ 002-011 רטוקב בויב וקב רבש ןוקית 02.06.0010
      
תרנצ ךותיח תוברל םייק וק לע החוש תינב רובע תפסות     02.06.0020
רטוק לכבו קמוע לכב הדובעה ,השדחה החושל הרוביחו תמייק      
םישורדה םירדסהה לכ עוציב תוברל בויב ימ םימרוז וב      
םלושי החושה רובע( הדובעה ןמזב החושה תפצה תעינמל      

       926.00 'חי       )דרפנב  
      
החושה יוניפו קוריפ תוברל תמייק החוש תפלחה רובע תפסות     02.06.0030
השדח החוש תנקתהו קחרמ לכב השרומ רתאל תמייקה      
וק לע רטוק לכבו קמוע לכב הדובעה ,שרדנכ םירוביח עוציבו      
םישורדה םירדסהה לכ עוציב תוברל בויב ימ םימרוז ובש      
םלושי החושה רובע( הדובעה ןמזב החושה תפצה תעינמל      

       1,389.00 'חי       )דרפנב  
      
      

60.20.2 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../012 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     012 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

הקזחאו םינוקית תודובע 2 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
תמיתס תוברל תמייק החוש לש םוטיאו חויט ,םוגפ ןוטב ןוקית     02.06.0040

       350.00 מוק       .הרקתל הנוילע הילוח ןיב חוורמ  
      

       450.00 מוק       .תמייק החוש םוטיא 02.06.0050
      
הכרדמ וא/ו שיבכ תויתשת י"ע וסוכש תרוקיב תוחוש רותיא     02.06.0060
הסכמה תמאתה תוברל הרקבה את הסכמו הרקתה תפישחו      
את רוזיאב ותומדקל בצמה תרזחהו םימייק עקרק ינפל םייקה      

       700.00 'חי       .הרקבה  
      
וא ריק ךותב וא ינוציח ןיחולד וא םימ תרנצב הליזנ ןוקית     02.06.0066
םיחפס תוברל ,שדחב םוגפ רוניצ עטק תפלחה י"ע ,הפציר      
בצמה תרזחהו תמייק תרנצל רוביח ,םישדח םירזיבאו      

       1,050.00 מוק       )'מ 5 דע שומישל( ותומדקל  
      
דוביע עוציבו םייקה יוניפו תותיס ללוכ החושב םידוביע ןוקית     02.06.0070

       200.00 'חי       שרדנכ 03-ב ןוטבמ  
בויבל הקזחא תודובע 60.20 כ"הס         

      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע ו  ם י ר מ ו ח  70.20 ק ר פ  ת ת       
      
ףטושה שומישהו םירמוחה תקפסאל סחייתמ רמוחה ריחמ      
םיליגרה הדובעה יריחמל ופסוותי הלא םיריחמ ,םירמוחב      
תרדגהב םיקש לש האלמ 'חיל רמוחה ריחמ .עוציבל תפסותכ      
.הקפסאה      
      

       120.00 'חי       412 טוארג הקיס 02.07.0010
      

       190.00 'חי       MSR סקיפ הקיס 02.07.0020
      

       180.00 'חי       413 טוארג הקיס 02.07.0030
      

       250.00 'חי       0023 טוארג הקיס 02.07.0040
      

       110.00 'חי       TN טס קיווק 02.07.0050
      

        33.00 'חי       03-ב "ןוטב קש" 02.07.0060
      

        33.00 'חי       ריהמ ןוטב "ןוטב קש" 02.07.0070
      

        38.00 'חי       תונספט אלל ןוטב "ןוטב קש" 02.07.0080
      

70.20.2 קרפ תתב הרבעהל       
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../013 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     013 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

הקזחאו םינוקית תודובע 2 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      

       250.00 'חי       ARDEX PAVIDOR 02.07.0090
      

         1.50 'חי       09X5 סקרוט גרוב 02.07.0100
      
טגרגא אלל ע"ש וא "412 טוארג הקיס" טשפתמ טוארג     02.07.0110
יולימל ,מ"ס 2 עצוממ יבועב ,מ"ס 02 דע בחורב תועוצרב      

        75.00 רטמ       םיפיצר תוצקב ףוצירל תחתמ  
      

        70.00 'חי       רק טלפסא לש קש 02.07.0120
      
טגרגא ללוכ ע"ש וא "412 טוארג הקיס" טשפתמ טוארג     02.07.0130
יולימל ,מ"ס 5 עצוממ יבועב ,מ"ס 02 דע בחורב תועוצרב      

        92.00 רטמ       םיפיצר תוצקב ףוצירל תחתמ  
      
טגרגא אלל ע"ש וא "412 טוארג הקיס" טשפתמ טוארג     02.07.0140
תחתמ יולימל ,מ"ס 2 עצוממ יבועב ,מ"ס 03 בחורב תועוצרב      

       102.00 רטמ       םיפיצר תוצקב ףוצירל  
      
טגרגא ללוכ ע"ש וא "412 טוארג הקיס" טשפתמ טוארג     02.07.0150
תחתמ יולימל ,מ"ס 5 עצוממ יבועב ,מ"ס 03 בחורב תועוצרב      

       130.00 רטמ       םיפיצר תוצקב ףוצירל  
      
ביבסמ RODIVAP XEDRA תמגודכ שובי ריהמ טוארג תקיצי     02.07.0160

       200.00 'חי       .בויב תוחושל  
תונוש תודובעו םירמוח 70.20 כ"הס         
תופטוש הקזחא תודובע 20 כ"הס         

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הקזחאו םינוקית תודובע כ"הס       
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../014 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     014 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס

ן ו ר י ח מ ל  ד ו ס י  ת ו י ח נ ה  00 ק ר פ       
      
ן ו ר י ח מ ל  ד ו ס י  ת ו י ח נ ה  10.00 ק ר פ  ת ת       
      
אוה ןוריחמה( ישאר ןלבק יריחמ םניה םיבוקנה םיריחמה .1      
.)דבלב םישדח םילקשב      
.מ"עמ םיללוכ םניא םיריחמה .2      
.ידרשמ ןיבה טרפמה פ"ע עצובתת תויומכ תדידמ .3      
ןוריחמ לע ורחמותי ,תויומכה בתכב םיעיפומ םניאש םיפיעס .4      
התחפהב )ישאר ןלבק חוור תפסות אלל ,םיבוקנ םיריחמ( לקד      
.%01 לש      
תויולע ללוכ השרומ רתאל תלוספ יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ .5      
.שרופמב ךכ ןייוצ םא הלא ,יוניפ ןיגב דרפנב םלושי אל ,הלבוה      
.דרפנב םניגב םלושי אלו הנמטמ תורגא םיללוכ םיריחמה .6      
לוהינה תורוקת לכ תא ללוכה החרט רכש ללוכ ןוריחמה .7      
פ"ע ובשוחי תויורקייתה .8 .אלמה העוציב םשל תושרדנה      
.םותח םכסה      
      
תונגראתה חטש      
דדובמ לנפמ רדגב רסמיש תונגראתהה חטש תא רדגי ןלבקה      
תריגסל ןותחתו ןוילע U ליפורפ לבקי לנפב ,מ"ס 5 יבועב קלח      
.םילנפה      
ןנכותיו הדלפ תייצקורטסנוק םע עצובי רתאל הסינכה רעש      
.הייכזה תפוקת לכ ךרואל ףיצר שומיש רשפאיש ןפואב      
.תושרה תויחנה פ"ע רתאה תא טלשי ןלבקה      
.רידסו ןיקת ןפואב רתאה תא קזחתל בייוחמ היהי ןלבקה      
      
םירבדה תא ריעב תונגראתהה חטשב ונובשח לע קיזחי ןלבקה      
:םיאבה      
'מ 81 -'מ 5.1 הבוגב םילשורי רדג      
'חי 52 כ םיסיסב 'מ 51 -'מ 0.2 הבוגב םילשורי רדג      
'חי 02- 07 סונוק      
חי 4 -תבשותו דומע םע 039 הרהזא רורמת      
'חי 4 -ץנצנ תפסותב ךא ל"נכ      
'חי 2 - תבשות םע תידגנ הכרדמל רבעמ טלש      
2 -םיבהבהמ םיסנפ םע 103 הרהזא שלושמ      

ןוריחמל דוסי תויחנה 10.00 כ"הס         
ןוריחמל דוסי תויחנה 00 כ"הס         

      
      
      
      
      
      
      
      

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 

קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../015 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     015 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס

ם ו ט י א  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
תמגודכ יטנמיצ םוטיא רמוחב תוריק וא תופצר םוטיא     05.01.0001
לש שבי לקשמב תובכש יתשב עצובי םוטיאה ,701 פוטהקיס      

        95.00 ר"מ       ר"מל ג"ק 3  
      
תמגודכ ינמוטיב םוטיא רמוחב תוריק וא תופצר םוטיא     05.01.0002
ג"ק 4 לש שבי לקשמב תובכש יתשב עצובי םוטיאה ,זפוטסלא      

       115.00 ר"מ       ר"מל  
      
תמגודכ ינמוטיב םוטיא רמוחב תוריק וא תופצר םוטיא     05.01.0003
לקשמב תובכש יתשב עצובי םוטיאה ,םישרוש דגנ זפוטסלא      

       125.00 ר"מ       ר"מל ג"ק 4 לש שבי  
      
ינמוטיב ינטירואילופ םוטיא רמוחב תוריק וא תופצר םוטיא     05.01.0004
תובכש יתשב עצובי םוטיאה ,B-UP ZAP-005 תמגודכ      

       145.00 ר"מ       ר"מל ג"ק 4 לש שבי לקשמב  
      

        45.00 ר"מ       ןיירדזפ גוסמ הנגה תעירי 05.01.0005
      
תמגודכ  ינטירואילופ םוטיא רמוחב תוריק וא תופצר םוטיא     05.01.0006
תובכש יתשב עצובי םוטיאה , יסקופא דוסי ללוכ 052 ליסירמ      

       145.00 ר"מ       ר"מל ג"ק 4 לש שבי לקשמב  
םוטיא תודובע 10.50 כ"הס         
םוטיא 50 כ"הס         

      
ל מ ש ח  80 ק ר פ       
      
ת ו נ כ ה ו  ל מ ש ח  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
תלצפמ םיללוכ םילבכה יריחמ - .םיטרדנטס םיטרפ האר -      
תווצקב קבד םע )"הפפכ"( םוחב תצווכתמ      
      
תלצפמ םיללוכ םילבכה יריחמ - .םיטרדנטס םיטרפ האר -      
תווצקב קבד םע )"הפפכ"( םוחב תצווכתמ      
      
דבלב NS-8 גוסמ ויהי C.V.P תורוניצ      
      
מ"מ 05 רטוק )"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.01.0010

        14.00 רטמ       .ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב  
      
מ"מ 36 רטוק )"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.01.0020

        17.00 רטמ       .ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב  
10.80.3 קרפ תתב הרבעהל       
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../016 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     016 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
מ"מ 08 רטוק )"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.01.0030

        20.00 רטמ       .ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב  
      
מ"מ 011 רטוק )"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.01.0040

        32.00 רטמ       .ינקית ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב  
      
מ"מ 061 רטוק )"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.01.0050

        39.00 רטמ       .ינקית ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב  
      
תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.01.0060
טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוקב )5.31 ע"קי( "קזב"      

        17.00 רטמ       .םיא תמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב ןולינמ הכישמ  
      
תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל חישק .יס.יו.יפ רוניצ     08.01.0070
טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ 36 רטוקב )5.31 ע"קי( "קזב"      

        23.00 רטמ       .םיאת מו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב ןולינמ הכישמ  
      
תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.01.0080
טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוקב )5.31 ע"קי( "קזב"      

        28.00 רטמ       .םיא תמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב ןולינמ הכישמ  
      
תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ     08.01.0090
טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ 04 רטוקב )5.31 ע"קי( "קזב"      

        15.00 רטמ       . םיאת מו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב ןולינמ הכישמ  
      
תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ     08.01.0100
טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוקב )5.31 ע"קי( "קזב"      

        17.00 רטמ       . םיאת מו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב ןולינמ הכישמ  
      
תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ     08.01.0110
טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ 36 רטוקב )5.31 ע"קי( "קזב"      

        23.00 רטמ       . םיאת מו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב ןולינמ הכישמ  
      
תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ     08.01.0120
טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוקב )5.31 ע"קי( "קזב"      

        28.00 רטמ       . םיאת מו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב ןולינמ הכישמ  
      
טוח ללוכ הנכומ הריפחב ,מ"מ 61 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ     08.01.0130

         7.00 רטמ       .ינקית ןומיס טרסו הכישמ  
      
טוח ללוכ הנכומ הריפחב ,מ"מ 32 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ     08.01.0140

         8.00 רטמ       .ינקית ןומיס טרסו הכישמ  
10.80.3 קרפ תתב הרבעהל       

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 

קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../017 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     017 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
טוח ללוכ הנכומ הריפחב ,מ"מ 92 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ     08.01.0150

         9.00 רטמ       .ינקית ןומיס טרסו הכישמ  
      
טוח ללוכ הנכומ הריפחב ,מ"מ 63 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ     08.01.0160

        13.00 רטמ       .ינקית ןומיס טרסו הכישמ  
      
טוח ללוכ הנכומ הריפחב ,מ"מ 24 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ     08.01.0170

        15.00 רטמ       .ינקית ןומיס טרסו הכישמ  
      
טוח ללוכ הנכומ הריפחב ,מ"מ 05 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ     08.01.0180

        17.00 רטמ       .ינקית ןומיס טרסו הכישמ  
      
מ"מ 2.3 ןפוד יבועו מ"מ 57 רטוקב חישק .יס.יו.יפ רוניצ     08.01.0190

        27.00 רטמ       .ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב  
      
, מ"מ 6.3 ןפוד יבועב מ"מ 011 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.01.0200

        44.00 רטמ       ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב  
      
, מ"מ 3.5 ןפוד יבועב מ"מ 061 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.01.0210

        69.00 רטמ       ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב  
      
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוקב ןלירמ רוניצ     08.01.0220

        23.00 רטמ       .ןומיס טרסו  
      
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 36 רטוקב ןלירמ רוניצ     08.01.0230

        35.00 רטמ       .ןומיס טרסו  
      
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוקב ןלירמ רוניצ     08.01.0240

        42.00 רטמ       .ןומיס טרסו  
      
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 011 רטוקב ןלירמ רוניצ     08.01.0250

        54.00 רטמ       .ןומיס טרסו  
      
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 52 רטוקב )"ןורירמ"( "כ" רוניצ     08.01.0260

         9.00 רטמ       ינקית ןומיס טרסו הכישמ  
      
4" רטוק הדלפ רוניצמ הנכומ הריפחב שיבכ תיצחל לוורש     08.01.0270
טרסו לוורשה תווצקב ןומיסו הכישמ טוח ללוכ 23/5" יבועב      

       132.00 רטמ       .ינקית ןומיס  
      
      
      

10.80.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../018 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     018 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
6" רטוק הדלפ רוניצמ הנכומ הריפחב שיבכ תיצחל לוורש     08.01.0280
טרסו לוורשה תווצקב ןומיסו הכישמ טוח ללוכ 23/5" יבועב      

       193.00 רטמ       .ינקית ןומיס  
      
ןימזמה תריחבל ןווגב עובצ 0.2"-5.1" רטוקב ןבלוגמ רוניצ     08.01.0290
מ"ס 03-כ קמועל דע תולש םע ,דומע ג"ע וא ןיינב ריקל דומצו      

        66.00 רטמ       .הרואתל לבכ לע הנגהל עקרקה ךותב  
      
םיקבח תרזעב ריק לע ןקתומ 3" דע  רטוקב חישק CVP רונצ     08.01.0300
גרוב י"ע ריקל םיקזוחמ םיסלפ תרצות םיחישק םייטסלפ      
השושמ גרובה שאר ךומנ זילפ לבידו מ"ס 07 הטסורינ      

        64.00 רטמ       .ךרוצה תדימב ותקמעה ךות קבחב עקש ךותב עקשויש  
      

       110.00 רטמ       חפ הסכמ ללוכ מ"מ 001X001 תודימב ןבלוגמ חפמ הלעת 08.01.0310
      
יושע ח"ח דומעמ הדיריב ח"ח לש הנזה לבכ לע הנגה רוניצ     08.01.0320
םירזיבאה לכ ללוכ מ"מ 69.3 .ד.ע ,4" רטוקב ןוולוגמ הדלפמ      

       221.00 רטמ       .ח"ח תשירד יפל ,וקוזיחל םישרדנה  
      
מ"ס 031 קמועב מ"ס 06 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.01.0330
הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש ללוכ הביצח/הריפח ללוכ      
את דועי טוליש ללוכ ,תושר למס ללוכ תקצי 521B ןיממ      

       1,650.00 'חי       .תרוקיבה  
      
מ"ס 031 קמועב מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.01.0340
הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש ללוכ הביצח/הריפח ללוכ      
את דועי טוליש ללוכ תושר למס ללוכ תקצי 521B ןיממ      

       1,850.00 'חי       .תרוקיבה  
      
031 קמועבו מ"ס 001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את     08.01.0350
ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש ללוכ הביצח /הריפח ללוכ ,מ"ס      
את דועי טוליש ללוכ ,תושר למס ללוכ 521B ןיממ הסכמ      

       2,400.00 'חי       .תרוקיבה  
      
הרקית רובע מ"ס 08 דע רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0360

       500.00 'חי       004D תקצי הסכמו  
      
הרקית רובע מ"ס 001 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0370

       600.00 'חי       004D תקצי הסכמו  
      
      
      

10.80.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../019 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     019 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
תרושקית תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצח וא/ו הריפח     08.01.0380
תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב      
09 דע קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה      

        40.00 רטמ       .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס  
      
תרושקית תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצח וא/ו הריפח     08.01.0390
תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב      
19-מ קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה      

        45.00 רטמ       .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 021 דע מ"ס  
      
דע הריפחה תבחרה רובע הביצח וא/ו הריפחל ריחמ תפסות     08.01.0400

         8.00 רטמ       .מ"ס 08 בחורל  
      
דע הריפחה תבחרה רובע הביצח וא/ו הריפחל ריחמ תפסות     08.01.0410

        14.00 רטמ       .מ"ס 001 בחורל  
      
ינפ תרזחה רובע ,אשד/ןנוגמ רוזאב הריפחל ריחמ תפסות     08.01.0420

        22.00 רטמ       .םתומדקל םייפוסה חטשה  
      
06-04 בחורב םייק שיבכ תחיתפ רובע הריפחל ריחמ תפסות     08.01.0430
בצמה תרזחהו שיבכה ןוקית ,תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס      

       120.00 רטמ       .ותומדקל  
      
בחורב ליבש / הכרדמ תחיתפ רובע הריפחל ריחמ תפסות     08.01.0440
ליבש/הכרדמ ןוקית ,תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 06-04      

       110.00 רטמ       .ותומדקל בצמה תרזחהו  
      
תנקתהו למשח ילבכ תסינכל הרקיתב וא/ו ריקב רבעמ תחיתפ     08.01.0450
תומיטא ,עבצ ,חיט ינוקית ללוכ 4" דע רטוקב C.V.P לוורש      

       220.00 מוק       .ותומדקל בצמה תרזחהו  
      
הנגהל הנכומ הריפחב מ"ס 7X54X54 תודימב ןוטב תופצרמ     08.01.0460

        34.00 'חי       .)דרפנב םידדמנה( םילבכ לע  
      

        65.00 רטמ       .תרושקתו למשח תורונצ לעמ מ"ס 01 יבועב ןוטב תפיטע 08.01.0470
      

        80.00 רטמ       .תרושקתו למשח תורונצ לעמ מ"ס 51 יבועב ןוטב תפיטע 08.01.0480
      
תלוספ רתאל ותלבוהו םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.01.0490

       215.00 'חי       .חקפמה תיחנה יפל  
      
      

10.80.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../020 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     020 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
ידומע ןיב ,תיעקרק תת תרנצב לחשומה םייק לבכ קורפ     08.01.0500
ירוביח קורפ ללוכ ,תמייקה תרנצב העיגפ אלל ,םימייק הרואת      
םוקמ לכל וא הייריעה ינסחמל לבכה תלבוהו ,םדודיבו למשחה      

         5.00 רטמ       .חקפמה תיחנה יפל ,רחא  
      
ןקתומ ר"ממ 01 הקראהל דדובמ/יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.01.0510

        12.00 רטמ       .םידומעל הרידח ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי  
      
ןקתומ ר"ממ 61 הקראהל דדובמ/יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.01.0520

        15.00 רטמ       .םידומעל הרידח ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי  
      
ןקתומ ר"ממ 52 הקראהל דדובמ/יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.01.0530

        20.00 רטמ       .םידומעל הרידח ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי  
      
ןקתומ ר"ממ 53 הקראהל דדובמ/יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.01.0540

        35.00 רטמ       .םידומעל הרידח ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי  
      
ןקתומ ר"ממ 05 הקראהל דדובמ/יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.01.0550

        40.00 רטמ       .םידומעל הרידח ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי  
      
ןקתומ ר"ממ 07 הקראהל דדובמ/יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.01.0560

        47.00 רטמ       .םידומעל הרידח ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי  
      
ןקתומ ר"ממ 59 הקראהל דדובמ/יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.01.0570

        63.00 רטמ       .םידומעל הרידח ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי  
      
לחשומ EPLX(YX2N( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.01.0580
ר"ממ 5.1X3 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      

        10.00 רטמ       .רוניצ ללוכ אל ריחמה  
      
לחשומ EPLX(YX2N( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.01.0590
ר"ממ 5.2X3 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      

        12.00 רטמ       .רוניצ ללוכ אל ריחמה  
      
לחשומ EPLX(YX2N( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.01.0600
ר"ממ 5.2X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      

        15.00 רטמ       .רוניצ ללוכ אל ריחמה  
      
לחשומ EPLX(YX2N( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.01.0610
ר"ממ 6X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      

        35.00 רטמ       .רוניצ ללוכ אל ריחמה  
      

10.80.3 קרפ תתב הרבעהל       
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../021 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     021 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
לחשומ EPLX(YX2N( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.01.0620
ר"ממ 01X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      

        45.00 רטמ       .רוניצ ללוכ אל ריחמה  
      
לחשומ EPLX(YX2N( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.01.0630
ר"ממ 61X4 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      

        70.00 רטמ       .רוניצ ללוכ אל ריחמה  
      
לחשומ EPLX(YX2N( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.01.0640
ר"ממ 61X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      

        61.00 רטמ       .רוניצ ללוכ אל ריחמה  
      
לחשומ EPLX(YX2N( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.01.0650
ר"ממ 52X4 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      

        75.00 רטמ       .רוניצ ללוכ אל ריחמה  
      
לחשומ EPLX( YX2N( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.01.0660
53X3 + 61 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      

        87.00 רטמ       .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ  
      
לחשומ EPLX(YX2N( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.01.0670
ר"ממ 52X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      

        93.00 רטמ       .רוניצ ללוכ אל ריחמה  
      
לחשומ EPLX(YX2N( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.01.0680
ר"ממ 53X4 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      

       105.00 רטמ       .רוניצ ללוכ אל ריחמה  
      
רוניצב לחשומ YYN סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.01.0690
אל ריחמה ר"ממ 01X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רבוחמ      

        40.00 רטמ       .רוניצ ללוכ  
      
רוניצב לחשומ YYN סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.01.0700
אל ריחמה ר"ממ 61X4 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רבוחמ      

        48.00 רטמ       .רוניצ ללוכ  
      
רוניצב לחשומ YYN סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.01.0710
אל ריחמה ר"ממ 61X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רבוחמ      

        61.00 רטמ       .רוניצ ללוכ  
      

         4.00 רטמ       ר"ממ5.1 ךתחב "ט" דדובמ תשוחנ ךילומ 08.01.0720
      

10.80.3 קרפ תתב הרבעהל       
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../022 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     022 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      

        22.00 רטמ       ר"ממ 52 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ 08.01.0730
      

        27.00 רטמ       .ר"ממ 53 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ 08.01.0740
      

         8.00 רטמ       ר"ממ 2X6X8.0 לש בכרהב יעקרק-תת לוקמר לבכ 08.01.0750
      

        13.00 רטמ       .)דרפנב דדמנה( לבכל אשונ מ"מ 6 רטוקב הדלפ לית 08.01.0760
      
וא YYN תשוחנ לבכל ע"ש וא "םקייר" תרצות תיסקופא הפומ     08.01.0770
    YX2N 61 דעX5 תודובע רתי לכו רובה תריפח ללוכ ר"ממ  

       475.00 מוק       םישורדה רזעה ירמוחו  
      
91 רטוקב תשוחנ םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.01.0780
שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת 'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ      
06 רטוקב תחוש ךותב ,תעבט קדהמ ,השקה שאר ,חודיק      
,תקצי 521B גוסמ הסכמו ץצח תפצר םע מ"ס 06 קמועב ,מ"ס      

       1,340.00 מוק       .טלפמוק העיבצו טוליש  
      
רובע 0990.10.80 ףיעסב הקראה תדורטקלאל ריחמ תפסות     08.01.0790
ללוכ ,'מ 5.1 לש םייטרדנטס םיעטקב הדורטקלאה תקמעה      

       248.00 מוק       .השורדה תודגנתהה תלבקל דע ,דמצמ  
      
םירזיבאה לכ ללוכ יללכה טרפמה יפל םימ רוניצל הקראה     08.01.0800
,םורט ןוטבמ הרקב את ללוכ ,םישורדה םיינקיתה םירוביחהו      
םע מ"ס 04 קמועו מ"ס 06 רטוקב אתה .הביצח/הריפח      
,הסכמ ,םימ זוקינל רוח ,521B גוסמ הסכמו ןוטבמ תיעקרק      

       938.00 'חי       .העיבצו טוליש  
      
םירזיבאה לכ ללוכ יללכה טרפמה יפל םימ רוניצל הקראה     08.01.0810
ןוטבמ הרקב את ללוכ ,םישורדה םיינקיתה םירוביחהו      
םע מ"ס 06 קמועו מ"ס 06 רטוקב אתה.הביצח/הריפחו      
,הסכמ ,םימ זוקינל רוח ,521B גוסמ הסכמו ןוטבמ תיעקרק      

       992.00 'חי       .העיבצו טוליש  
      
םירזיבאה לכ ללוכ יללכה טרפמה יפל םימ רוניצל הקראה     08.01.0820

       265.00 'חי       .הרקב את אלל ךא םישורדה תונגההו םירוביחה םיינקתה  
      
מ"ס 05 ךרואב תשוחנ יושע היזכרמל םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.01.0830
יכילומ תורבחתהל םיגרב 8 םע ,מ"מ 04 בחור מ"מ 4 יבוע      

       639.00 'חי       .הקראה  
      
      

10.80.3 קרפ תתב הרבעהל       
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../023 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     023 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
רוזש תשוחנ דיג י"ע יתכתמ םימ רוניצמ יתריד ןקתמל הקראה     08.01.0840
לכ ללוכ 4/3" רטוקב CVP רוניצ ךותב ר"ממ 01 ךתחב דדובמ      
ךרוא .םירוביחהו הדובעה עוציבל םישורדה ירמוחו תודובעה      

       441.00 מוק       .'מ 51-כ רוניצהו דיגה  
      
םיאתמ הטסורינ ספ י"ע םימ הנומה לעמ םימ רוניצל רשג     08.01.0850
רזעה ירמוחו תודובעה לכו תורוניצה יוקינ ללוכ הטסורינ יגרבו      

       221.00 מוק       .הקראהה תופיצר תקידב תוברל ,הדובעה עוציבל םישורדה  
      

       144.00 מוק       "רשג" אלל םימ רוניצל הקראה רוביח "תלש" 08.01.0860
      
ליבקמב ,הנכומ הריפחב מ"מ 4X52 תודימב ןבלוגמ לזרב ספ     08.01.0870

        21.00 רטמ       .הלעתבש וקל  
      
וא "סקימידר" לש 0125508IP םגד למשחל  ןוטב תחמוג     08.01.0880
תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 08 בחור :םינפ תודימב ע"ש      
,ןויז ,הביצח / הריפח תוברל ,מ"ס 55 קמועו מ"ס 012 )עקרקל      

       1,527.00 'חי       סוסיב  
      
ע"ש וא "סקימידר" לש 01208IP םגד למשחל  ןוטב תחמוג     08.01.0890
)עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 08 בחור :םינפ תודימב      

       1,213.00 'חי       סוסיב ,ןויז ,הביצח / הריפח תוברל ,מ"ס 04 קמועו מ"ס 012  
      
ע"ש וא "סקימידר" לש 012761IP םגד למשחל  ןוטב תחמוג     08.01.0900
תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 761 בחור :םינפ תודימב      
,ןויז ,הביצח / הריפח תוברל ,מ"ס 04 קמועו מ"ס 012 )עקרקל      

       1,996.00 'חי       סוסיב  
      
ע"ש וא "סקימידר" לש 55761IP םגד למשחל  ןוטב תחמוג     08.01.0910
תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 761 בחור :םינפ תודימב      
,ןויז ,הביצח / הריפח תוברל ,מ"ס 55 קמועו מ"ס 012 )עקרקל      

       2,195.00 'חי       סוסיב  
      
ע"ש וא "סקימידר" לש FT422IP םגד למשחל  ןוטב תחמוג     08.01.0920
תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 022 בחור :םינפ תודימב      
,ןויז ,הביצח / הריפח תוברל ,מ"ס 04 קמועו מ"ס 012 )עקרקל      

       2,431.00 'חי       סוסיב  
      
וא "סקימידר" לש 0125522IP םגד למשחל  ןוטב תחמוג     08.01.0930
תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 552 בחור :םינפ תודימב ע"ש      
,ןויז ,הביצח / הריפח תוברל ,מ"ס 04 קמועו מ"ס 012 )עקרקל      

       2,575.00 'חי       סוסיב  
10.80.3 קרפ תתב הרבעהל       
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../024 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     024 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
םאתומ ןוטב סיסב םע FTH528IP םגד למשחל  ןוטב תחמוג     08.01.0940
תודימב ע"ש וא "סקימידר" לש "0" לדוג רטסאילופ ןוראל      
204 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 28 בחור :םינפ      

       2,756.00 'חי       סוסיב ,ןויז ,הביצח / הריפח תוברל ,מ"ס 04 קמועו מ"ס  
      
םאתומ ןוטב סיסב םע FTH431IP םגד למשחל  ןוטב תחמוג     08.01.0950
תודימב ע"ש וא "סקימידר" לש "2" לדוג רטסאילופ ןוראל      
420 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 431 בחור :םינפ      

       3,197.00 'חי       סוסיב ,ןויז ,הביצח / הריפח תוברל ,מ"ס 04 קמועו מ"ס  
      
םאתומ ןוטב סיסב םע FTH751IP םגד למשחל  ןוטב תחמוג     08.01.0960
:םינפ תודימב ע"ש וא "סקימידר" לש בחרומ  רטסאילופ ןוראל      
מ"ס 042 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 751 בחור      

       3,638.00 'חי       סוסיב ,ןויז ,הביצח / הריפח תוברל ,מ"ס 45 קמועו  
      
05 קמוע ,מ"ס 082 בחור תודימב הרואת תייזכרמל החמוג     08.01.0970

       4,346.00 'חי       .סוסיב ,ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 082 הבוג ,מ"ס  
      
הכרדמ רוזאל ןנכותמ שיבכ רוזאב םייק הרואת את תקתעה     08.01.0980
םימייק םיילמשח םירוביחו םילבכ תכראה תוברל, תננכותמ      

       1,213.00 'חי       .תננכותמ הכרדמ הבוגל אתה הסכמ הבוג תמאתה תוברלו  
      
,לגר יכלוה רבעמ רובע תוחותפ תולעת לעמ רושיגל דיינ ןורשג     08.01.0990
,תוחיטב ינקת תושירדל םאתהב תוקעמ ללוכ 'מ 2 דע בחורב      
ץעוי רושיאל םאתהב לכה ,סלגרביפ / תנוולוגמ הדלפמ יושע      
תושירדל םאתהב הדובעה ךלהמב ותקתעה ללוכ ,תוחיטבה      

       3,200.00 מוק       .חוקיפה  
      

        59.00 'חי       .ר"ממ 53 דע ךתחב ידנק קדהמ 08.01.1000
תונכהו למשח 10.80 כ"הס         
למשח 80 כ"הס         

      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ ק ת מ ו  ם י נ ב מ ב  ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
ינשב לגרס תובכש יתשב םיירושמ םיחטש לע םינפ חיט     09.01.0010

        90.00 ר"מ       .םינוויכ  
      

        90.00 רטמ       )בחור מ"ס 08 דע( תורצ תועוצרב חיט ינוקית 09.01.0020
      

        15.00 רטמ       חיט תוניפ 09.01.0030
10.90.3 קרפ תתב הרבעהל       
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../025 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     025 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
הבכש ,הנותחת הצברה ,םיירושימ םיחטש לע קלח ץוח חיט     09.01.0040

       120.00 ר"מ       רוחש רמגו תרשיימ  
      
הבכש ,הנותחת הצברה ,םיירושימ םיחטש לע זתומ ץוח חיט     09.01.0050

       140.00 ר"מ       .הזתהב הנבל רמג תבכשו רוחש טכילש ,תרשיימ  
      
09.01.0060 תינועבצ  הטכילש רובע  םינושה  חיטה  יפיעסל ריחמ תפסות    
,ע"ש וא "סוקיוא" וא "טל רינ" וא "רובמט" תרצות  ,השימג      

        75.00 ר"מ       הליגר הטכילש  םוקמב - 'גלמב תמשוימ  
      
וא סקימידר תרצות והשלכ ןווגב ע"ש וא "0002" ירכרוכ חיט     09.01.0070
דוריג תוברל ,מ"מ 02 הבכש יבוע ,ץוח תוריק לע ,רשואמ ע"ש      
תבכש ללוכ ,ןרציה תויחנהו םיטרפ יפל יעביט םקרמ תריציל      

       200.00 ר"מ       טנמצ טיטמ הנותחת הצברה  
םינקתמו םינבמב חיט תודובע 10.90 כ"הס         
חיט תודובע 90 כ"הס         

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ם י נ ק ת מ ו  ם י נ ב מ ב  י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
10.01.0010 םע ינועבצ/ןבל/רופא טנמצ , מ"ס 02/02 וצארט יחירא ףוציר    

       200.00 ר"מ       ח"ש/ר"מ 05 דוסי ריחמב תלזב טגרגא  
      
,ףוצירה ןווגו גוסל םאות מ"ס 7/02 תודימב וצארט ילופיש     10.01.0020

        50.00 רטמ       .דבועמ לופישה לש ןוילעה וקלח  
      
,בצוימ לוח עצמ לע ,ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא ףוציר     10.01.0030

       210.00 ר"מ       ר"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמב  תודימב  
      
10.01.0040 ,בצוימ לוח עצמ לע ,ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא ףוציר    

       230.00 ר"מ       ר"מ/ח"ש 08 דוסי ריחמב  
      
10.01.0050 ,בצוימ לוח עצמ לע ,ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא ףוציר    

       260.00 ר"מ       ר"מ/ח"ש 001 דוסי ריחמב  
      

        50.00 רטמ       ןלצרופ ילופיש 10.01.0060
      
06 דוסי ריחמב ןלצרופ טינרג/הקימרק יחיראב םינפ ריק יופיח     10.01.0070

       200.00 ר"מ       ר"מ/ח"ש  
      
      

10.01.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../026 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     026 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
08 דוסי ריחמב  ןלצרופ טינרג/הקימרק יחיראב םינפ ריק יופיח     10.01.0080

       220.00 ר"מ       ר"מ/ח"ש  
      

       400.00 רטמ       תונוש תודימב )םור + חלש( תלזב תוגרדמ 10.01.0090
      
לש הקפסא ללוכ ר"מ 1 דע םיחטשל יופיח וא ףוציר ינוקית     10.01.0100

       350.00 'חי       .שרדיש גוס לכמ םיחירא  
םינקתמו םינבמב יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס         
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס         

      
ע ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ם י נ ק ת מ ו  ם י נ ב מ ב  ע ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11 ק ר פ  ת ת       
      

        20.00 ר"מ       )תוריקו תורקת( דוסי תבכש תוברל םינפ חיט לע דיסילופ 11.01.0010
      
םיחיוטמ םינפ תוריק לע ע"ש וא "לירקורינ"/"לירקרפוס" עבצ     11.01.0020
/ "לירקרפוס" תובכש יתשו יולימ ,עבצ תבכש תוברל      

        30.00 ר"מ       ע"ש וא "לירקורינ"  
      
לע הזתהב ר"מ/ג"ק 5.1 תומכב ע"ש וא "שימג רפוס סקטינק"     11.01.0110

        54.00 ר"מ       ןרציה תויחנה יפל ,דוסי תוברל )דרפנב דדמנה( ץוח חיט  
      
לע דוסי תבכש תוברל רובמט לש ד.מ תמגודכ ץוח תוריקל עבצ     11.01.0120
עבצ תבכשו םיקדס ינוקית ,ץחלב הפיטש תוברל ,םימ סיסב      

        43.00 ר"מ       רחביש ןווגב אלמ יוסכל דע ע"ש וא לירקרפוס  
םינקתמו םינבמב עבצ תודובע 10.11 כ"הס         
עבצ תודובע 11 כ"הס         

      
ת ר ו ש ק ת  ת ו י ת ש ת  81 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת  ת ו י ת ש ת  10.81 ק ר פ  ת ת       
      
הביצח/הריפח ללוכ םילבכ /"קזב" תרבח לש ימורט הרקב את     18.01.0010
מ"ס 06 רטוקב אתה .ןוט 04 סמועל תקצימ ינקית הסכמו      

       1,575.00 'חי       .מ"ס 031 קמועו  
      
הביצח/הריפח ללוכ םילבכ /"קזב" תרבח לש ימורט הרקב את     18.01.0011
מ"ס 08 רטוקב אתה .ןוט 04 סמועל תקצימ ינקית הסכמו      

       1,869.00 'חי       .מ"ס 031 קמועו  
      
      

10.81.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../027 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     027 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
ללוכ "TOH" / "קזב" תרבח לש ימורט הרקב את     18.01.0012
אתה .ןוט 04 סמועל תקצימ ינקית הסכמו הביצח/הריפח      

       2,321.00 'חי       .מ"ס 031 קמועו מ"ס 001 רטוקב  
      
דבכ הסכמ ללוכ 6H םגד ינבלמ "TOH" לש ינקית הרקב את     18.01.0013
ללוכ , TOH-ו הצעומה למס םע תכתממ ןוט 04 סמועל      

       2,835.00 'חי       .שיבכה הבוגל סוליפ , הנקתה ,הביצח/הריפח  
      
ללוכ , מ"ס 501/58 תודימב P 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     18.01.0014
ותנקתה ,"קזב" עבקייש םוקממ הסכמה תלבוהו הביצח/הריפח      

       1,630.00 'חי       .סוליפ ללוכ החושה לע  
      
791/18/151 תודימב A1 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     18.01.0015
עבקייש םוקממ הסכמה תלבוהו הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס      

       3,658.00 'חי       .סוליפ ללוכ החושה לע ותנקתה ,"קזב"  
      
312/761/511 תודימב A2 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     18.01.0016
עבקייש םוקממ הסכמה תלבוהו הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס      

       5,315.00 'חי       .סוליפ ללוכ החושה לע ותנקתה ,"קזב"  
      
352/441/422 תודימב A52 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     18.01.0017
עבקייש םוקממ הסכמה תלבוהו הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס      

       9,878.00 'חי       .סוליפ ללוכ החושה לע ותנקתה ,"קזב"  
      
842/732/202 תודימב A5 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     18.01.0018
עבקייש םוקממ הסכמה תלבוהו הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס      

       9,979.00 'חי       .סוליפ ללוכ החושה לע ותנקתה ,"קזב"  
      
לכ ללוכ 521B גוסמ "P" םגד תמייק "קזב" תחושל הסכמ     18.01.0019

       2,495.00 'חי       .םישורדה רזעה ירמחו תודובעה  
      
521B 18.01.0020 גוסמ "A2/A1" םגד הכרדמב "קזב" תחושל הסכמ    

       2,625.00 'חי       .םישורדה רזעה ירמחו תודובעה לכ ללוכ  
      
ללוכ 004D גוסמ "A2/A1" םגד שיבכב "קזב" תחושל הסכמ     18.01.0021

       3,675.00 'חי       .םישורדה רזעה ירמחו תודובעה לכ  
      
וא הכמנה( אוהש גוס לכמ "קזב" לש את הבוג תמאתה     18.01.0022

       1,021.00 'חי       )ההבגה  
      
      
      

10.81.3 קרפ תתב הרבעהל       
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../028 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     028 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
ינסחממ P םגד תמייק "קזב" תחושל הסכמ תנקתהו הלבוה     18.01.0023
  םישורדה רזעה ירמוחו תודובע לכ ללוכ רתאל םירוזאה "קזב"    

       263.00 'חי       .  
      
,A1, A/2 םגד תמייק "קזב" תחושל הסכמ תנקתהו הלבוה     18.01.0024
    A/3, A/104 A6, A02 רתאל םירוזאה "קזב" ינסחממ הלעמו  

       525.00 'חי       . םישורדה רזעה ירמוחו תודובע לכ ללוכ  
תרושקת תויתשת 10.81 כ"הס         
תרושקת תויתשת 81 כ"הס         

      
ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
ת ו א ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת       
      
,6 ךמוס .ןוטבו ,הריפח יפדוע יוניפ ,חודיק םיללוכ םיריחמה      
םיחודיק לש הרקמב ,רתאב תונגראתה ללוכ ריחמה .3 הפישח      
הדובעה ןיגב %03 לש תפסות םלושת ,'מ 001 ל תחתמ      
      
חודיק ללוכ 'מ 51 דע קמועב מ"ס 53 רטוקב 03-ב ןוטב סנולכ     23.01.0010

       165.00 רטמ       .הקיציו  
      
חודיק ללוכ 'מ 51 דע קמועב מ"ס 04 רטוקב 03-ב ןוטב סנולכ     23.01.0020

       175.00 רטמ       הקיציו  
      
חודיק ללוכ 'מ 02 דע קמועב מ"ס 05 רטוקב 03-ב ןוטב סנולכ     23.01.0030

       220.00 רטמ       הקיציו  
      
חודיק ללוכ 'מ 02 דע קמועב מ"ס 06 רטוקב 03-ב ןוטב סנולכ     23.01.0040

       250.00 רטמ       הקיציו  
      
חודיק ללוכ 'מ 02 דע קמועב מ"ס 07 רטוקב 03-ב ןוטב סנולכ     23.01.0050

       330.00 רטמ       הקיציו  
תואסנולכ 10.32 כ"הס         
תואסנולכ 32 כ"הס         

      
      
      
      
      
      
      
      
      

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 

קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../029 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     029 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ק ו צ י  ן ו ט ב  י ח ט ש מ  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
,הילופ אלל 03-ב גוסמ ןוטב תקפסא תוללוכ ןוטבה תודובע      
דע לש לקשמב תותשר וא ןויז לזרב .4 הפישח ,5 העיקש      
.בוקל ג"ק 001      
.שרדיש גוס לכמ הבאשמ תקפסא      
ודדמי ןליתילופ תועיריו םיעצמ .םירוסינו תוטשפתה ירפת      
.דרפנב      
      
,חקפמה תויחנה יפל הרפשא עצבי ןלבקה -ןוטבה תודובע      
.םימי 3 ךשמב עצובת הרפשאה ,תויחנה ונתני אלו הרקמב      
.ןלבקה ח"ע השעת הרפשא םוקמב גנירויק תפסוה      
      

         5.00 ר"מ       3.0 יבועב ןליתילופ תעירי לש החנהו הקפסא 40.01.0010
      
03-ב ןוטב ,רתאב קוצי )םיעופיש םע( ןוטב ליבש וא חטשמ     40.01.0020
02/02 ,מ"מ 8 רטוק תכתורמ לזרב תשר םע ,מ"ס 01 יבועב      
/ןנכתמה תיחנה יפל,ןוטבה סופסח וא הקלחה תוברל מ"ס      
םוינימולא וא םייזפרט ץע יספו תוטשפתה ירפת ללוכ חקפמה      

       168.00 ר"מ       .'מ 4 -כ לכ  
      
03-ב ןוטב ,רתאב קוצי )םיעופיש םע( ןוטב ליבש וא חטשמ     40.01.0030
02/02 ,מ"מ 8 רטוק תכתורמ לזרב תשר םע ,מ"ס 21 יבועב      
/ןנכתמה תיחנה יפל,ןוטבה סופסח וא הקלחה תוברל מ"ס      
םוינימולא וא םייזפרט ץע יספו תוטשפתה ירפת ללוכ חקפמה      

       209.00 ר"מ       .'מ 4 -כ לכ  
      
03-ב ןוטב ,רתאב קוצי )םיעופיש םע( ןוטב ליבש וא חטשמ     40.01.0040
02/02 ,מ"מ 8 רטוק תכתורמ לזרב תשר םע ,מ"ס 51 יבועב      
/ןנכתמה תיחנה יפל,ןוטבה סופסח וא הקלחה תוברל מ"ס      
םוינימולא וא םייזפרט ץע יספו תוטשפתה ירפת ללוכ חקפמה      

       275.00 ר"מ       .'מ 4 -כ לכ  
      
03-ב ןוטבמ הנבמל ץוחמ עצובמ )תעפושמ הפמר( שבכ -שיגנ     40.01.0050
עופישב )דרפנב דדמנה עצמה( קדוהמ עצמ ג"ע מ"ס 51 יבועב      
תולובגל ץוחמ( %01 דעו )סכנה תולובג םוחתב( %8 דע יכרוא      
י"ת תושירד יפל ,מ"ס 031 )וטנ( ילמינימ בחורב ,)סכנה      
8 רטוק תכתורמ הלופכ לזרב תשר תוברל ,1 ,2 םיקלח 8191      

       300.00 ר"מ       הקלחה תעינמל ןידע סופסחו מ"מ  
      
הפמר( שבכ דצב מ"ס 01/01 תודימב ןוטבמ ידצ ףס -שיגנ     40.01.0060
י"ת תושירד יפל ,הנבמל ץוחמ עצובמ ,ריק אלל )תעפושמ      

        50.00 רטמ       .חקפמה תויחנה יפל ןויז ללוכ ריחמה ,8191  
10.04.3 קרפ תתב הרבעהל       

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 

קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../030 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     030 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
03-ב ןוטב ,רתאב קוצי )םיעופיש םע( ןוטב ליבש וא חטשמ     40.01.0070
,מ"מ 8 רטוק תכתורמ הלופכ  לזרב תשר םע ,מ"ס 02 יבועב      
תיחנה יפל,ןוטבה סופסח וא הקלחה תוברל מ"ס 02/02      
וא םייזפרט ץע יספו תוטשפתה ירפת ללוכ חקפמה /ןנכתמה      

       306.00 ר"מ       .'מ 4 -כ לכ םוינימולא  
      
וא "0002 תירכרוכ" תבורעתמ רתאב קוצי ליבש וא חטשמ     40.01.0080
מ"מ 6 רטוק תכתורמ לזרב תשר תוברל ,מ"ס 01 יבועב ,ע"ש      

       346.00 ר"מ       םיקשימו קרוסמ/דרוגמ רמג ,מ"ס 02/02 לכ  
      
וא "0002 תירכרוכ" תבורעתמ רתאב קוצי ליבש וא חטשמ     40.01.0090
מ"מ 6 רטוק תכתורמ לזרב תשר תוברל ,מ"ס 21 יבועב ,ע"ש      

       387.00 ר"מ       םיקשימו קרוסמ/דרוגמ רמג ,מ"ס 02/02 לכ  
      
תירכרוכ" תבורעתמ רתאב קוצי ליבש וא חטשמל תפסות     40.01.0100
םיפיעסב טרופמכ ,מ"ס 21-01 יבועב ע"ש וא "0002      
ינועבצ ןווגב - "טנמגיפ" םע עוציב רובע 1510,0510.150.04      

        31.00 ר"מ       תבורעתהמ %5 לש תומכב ,)ןבל ללוכ אל(  
      
תרצות מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב ינועבצ ןוטבמ יופיצ חטשמ     40.01.0110
מ"ס 51/51 תודימב תנוולוגמ תשר תוברל ע"ש וא "סקימידר"      
5 לכ םירפת עוציב ,תשרל קחרמ ירמוש ללוכ ,מ"מ 6 רטוקב      

       134.00 ר"מ       שרדנה לכו 'מ  
      

       125.00 ר"מ       .מ"ס 5 דע יבועב ןוטב תקיצי י"ע הפשא יחטשמ הבוג ינוקית 40.01.0120
      

       400.00 ר"מ       מ"ס 21 יבועב YEWKRAP םיליבש וא םיחטשמ 40.01.0130
קוצי ןוטב יחטשמ 10.04 כ"הס         

      
ם י פ ו צ י ר  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב תקדוהמ םיעצמ תבכש ג"ע ועצובי ףוצירה תודובע      
הרקמב .מ"ס 5 לש ילמיסקמ לוח יולימ ,מ"ס 02 לש ילמנימ      
מ"ס 5 מ הובגה לוח יולימ ךירצמה הבוגב םיעצמ עוציב לש      
.ףצורמה חטשל 5:1 לש סחיב טנמצ ףיסוי ונובשח לע ןלבקה      
      
אל םא םג , שרדנ ןווג לכב ועצובי ,ןבל טנמיצ סיסב לע תופצרמ      
.שרופמב ךכ ןייוצ      
      
תודימב תוינבלמ ,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.03.0010
5 לוח תוברל ,מ"ס 02/02 תודימב תויעובר וא מ"ס 02/01      

       110.00 ר"מ       רופא ןווג ,)עצמ ללוכ אל( מ"ס  
30.04.3 קרפ תתב הרבעהל       

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 

קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../031 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     031 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
תודימב תוינבלמ ,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.03.0020
5 לוח תוברל ,מ"ס 02/02 תודימב תויעובר וא מ"ס 02/01      

       115.00 ר"מ       רופא טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווג ,)עצמ ללוכ אל( מ"ס  
      
תודימב תוינבלמ ,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.03.0030
5 לוח תוברל ,מ"ס 02/02 תודימב תויעובר וא מ"ס 02/01      
רפוס( ןבל טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווג ,)עצמ ללוכ אל( מ"ס      

       127.00 ר"מ       לייטקוק ינווג וא/ו ןבל ןווג וא/ו )ןוטס  
      
תודימב תוינבלמ ,מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.03.0040
5 לוח תוברל ,מ"ס 02/02 תודימב תויעובר וא מ"ס 02/01      

       127.00 ר"מ       רופא ןווג ,)עצמ ללוכ אל( מ"ס  
      
תודימב תוינבלמ ,מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.03.0050
5 לוח תוברל ,מ"ס 02/02 תודימב תויעובר וא מ"ס 02/01      

       134.00 ר"מ       רופא טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווג ,)עצמ ללוכ אל( מ"ס  
      
תודימב תוינבלמ ,מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.03.0060
5 לוח תוברל ,מ"ס 02/02 תודימב תויעובר וא מ"ס 02/01      
רפוס( ןבל טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווג ,)עצמ ללוכ אל( מ"ס      

       151.00 ר"מ       לייטקוק ינווג וא/ו ןבל ןווג וא/ו )ןוטס  
      
- דתי סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב ןווגב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.03.0070

       125.00 ר"מ       ע"ש וא )3 ןבלמ( היצנו / ןבלמ  
      
40.03.0080 רופא טלמ סיסב לע ,אוהש לכ ןווגב תובלתשמ םינבאב ףוציר    

       130.00 ר"מ       ע"ש וא )3 ןבלמ( היצנו / ןבלמ - דתי סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב  
      
לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל ןווגב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.03.0090

       142.00 ר"מ       ע"ש וא )3 ןבלמ( היצנו / ןבלמ - דתי סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב  
      
מ"ס 03/51 ןבלמ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב ףוציר יחיראב ףוציר     40.03.0110

       120.00 ר"מ       רופא ןווג  
      
ןבלמ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב םיינועבצ ףוציר יחיראב ףוציר     40.03.0120

       134.00 ר"מ       מ"ס 03/51  
      
גנוטיא 'בח לש "םעפ לש םיחירא" גוסמ תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0130
בולישב וא שרדיש ןווג לכב שטולמ רמג 7/03/51 תודימב      

       214.00 ר"מ       .םינווג  
      
      

30.04.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../032 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     032 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
גנוטיא 'בח לש "םעפ לש םיחירא" גוסמ תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0140
שרדיש ןווג לכב שטולמ רמג  04/04,02/04,04/5.21 תודימב      

       219.00 ר"מ       םינווג בולישב וא  
      
גנוטיא 'בח לש "םעפ לש םיחירא" גוסמ תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0150
בולישב וא שרדיש ןווג לכב שטולמ רמג 06/06-03 תודימב      

       233.00 ר"מ       םינווג  
      
וא םיספ םע מ"ס 02/02 םירוויעל ןומיס / הנווכה ןבאב ףוציר     40.03.0160
ט"קמ 18961 ט"קמ "ןייטשרקא" תרצות מ"ס 6 יבועב תוטילב      

       193.00 ר"מ       רופא טלמ סיסב לע והשלכ ןווגב ע"ש וא 17961  
      
וא םיספ םע מ"ס 02/02 םירוויעל ןומיס / הנווכה ןבאב ףוציר     40.03.0170
ט"קמ 18961 ט"קמ "ןייטשרקא" תרצות מ"ס 6 יבועב תוטילב      

       209.00 ר"מ       ןבל טלמ סיסב לע והשלכ ןווגב ע"ש וא 17961  
      
ןבא סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב רופא ןווגב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.03.0200
וא "ןייטשרקא" תרצות תונוש תודימב תתתוסמ ןועבט/וטנרט      

       163.00 ר"מ       ע"ש וא "גנוטיא" תרצות תתתוסמ הרוטנ סופיטמ  
      
יבועב רופא טנמיצ סיסב לע ינועבצ ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0210
תרצות תונוש תודימב תתתוסמ וטנרט ןבא סופיטמ ,מ"ס 6      
וא "גנוטיא" תרצות תתתוסמ הרוטנ סופיטמ וא "ןייטשרקא"      

       173.00 ר"מ       ע"ש  
      
6 יבועב ןבל טנמיצ סיסב לע ינועבצ ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0220
תרצות תונוש תודימב תתתוסמ וטנרט ןבא סופיטמ ,מ"ס      
וא "גנוטיא" תרצות תתתוסמ הרוטנ סופיטמ וא "ןייטשרקא"      

       194.00 ר"מ       ע"ש  
      
יבועב ופי ןבא סופיטמ רופא עבצב תובלתשמ תופצרמב ףוציר     40.03.0400

       164.00 ר"מ       ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות )םינבא 7 לש טס( מ"ס 8  
      
8 יבועב ופי ןבא סופיטמ תוינועבצ תובלתשמ תופצרמב ףוציר     40.03.0410

       172.00 ר"מ       ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות )םינבא 7 לש טס( מ"ס  
      
40.03.0420 לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל עבצב תובלתשמ תופצרמב ףוציר    
תרצות )םינבא 7 לש טס( מ"ס 8 יבועב ופי ןבא סופיטמ      

       185.00 ר"מ       ע"ש וא "ןייטשרקא"  
      
01 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ תופצרמב ףוציר     40.03.0460

       202.00 ר"מ       ע"ש וא "גנוטיא" תרצות ,ןוטס קיפרט - םורטנס סופיטמ ,מ"ס  
30.04.3 קרפ תתב הרבעהל       

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 

קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../033 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     033 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
תודימב רופא עבצב מ"ס 01 יבועב תובלתשמ תופצרמב ףוציר     40.03.0480

       178.00 ר"מ       ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות עבורה םגד מ"ס 04/01  
      
תודימב מ"ס 01 יבועב תוינועבצ תובלתשמ תופצרמב ףוציר     40.03.0490

       185.00 ר"מ       ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות עבורה םגד מ"ס 04/01  
      
עוביר סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב רופא עבצב ףוציר יחיראב ףוציר     40.03.0540

       147.00 ר"מ       מ"ס 03/06 ןבלמ וא מ"ס 03/03  
      
,מ"ס 7 יבועב והשלכ ןווגב םיינועבצ ףוציר יחיראב ףוציר     40.03.0550

       153.00 ר"מ       מ"ס 03/06 ןבלמ וא מ"ס 03/03 עוביר סופיטמ  
      
ללוכ ריחמה הפש ןבא ךרואל ףוציר תמלשה ןיגב תפסות     40.03.0570
הניה תפסותה( םייק ףוציר הבוגל שדח ףוציר תמאתהו םיעצמ      

        46.00 ר"מ       .)ידועייה ףיעסב ומלושי ףוצירה תודובע ,הדובעה ןיגב  
      
,מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.03.0640
זקנמ ףוצירל )ENOTS OCE( "ןוטס-וקא" ןבא סופיטמ      
לקשמב תינכטואיג העירי תוברל ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות      
תאשונ הבכש ,תיתשה ג"ע תחנומ ר"מ/םרג 003 לש 'נימ      
הבכשו  מ"מ 52-4 גורדב סג ץצחמ מ"ס 02 יבועב תזקנמ      

       145.00 ר"מ       ףוצירל תחתמ מ"מ 6-2 גורדב קד ץצחמ מ"ס 5 יבועב תרשיימ  
      
לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.03.0650
)ENOTS OCE( "ןוטס-וקא" ןבא סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב      
העירי תוברל ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות זקנמ ףוצירל      
,תיתשה ג"ע תחנומ ר"מ/םרג 003 לש 'נימ לקשמב תינכטואיג      
52-4 גורדב סג ץצחמ מ"ס 02 יבועב תזקנמ תאשונ הבכש      
מ"מ 6-2 גורדב קד ץצחמ מ"ס 5 יבועב תרשיימ הבכשו מ"מ      

       157.00 ר"מ       ףוצירל תחתמ  
      
רובע "ןוטס-וקא" סופיטמ זקנמה ףוצירה יריחמל תפסות     40.03.0670
יבועב יפסונ מ"ס 5 לכל ריחמה[ סגה ץצחה תבכש יבוע תלדגה      

         6.00 ר"מ       ]הבכשה  
      
03/03 הדימב מ"ס 7 יבועב תשטלוטמ תירכרוכ ןבאב ףוציר     40.03.0680

       217.00 ר"מ       ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות מ"ס  
      
06/03 תודימב מ"ס 7 יבועב תשטלוטמ תירכרוכ ןבאב ףוציר     40.03.0690

       223.00 ר"מ       ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות מ"ס 04/02 ,מ"ס 04/04 ,מ"ס  
      
      

30.04.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../034 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     034 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
03/03 תודימב מ"ס 7 יבועב הירסיק םגד תירכרוכ ןבאב ףוציר     40.03.0700
והשלכ עבצב ,מ"ס 06/06 ,מ"ס 04/04 ,מ"ס 06/03 ,מ"ס      

       231.00 ר"מ       ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות  
      
וא "תילנוגילופ" םגד ,מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.03.0740
,)עצמ ללוכ אל( מ"ס 5 לוח תוברל ,םינבא 3 לש טס ,ע"ש      

       371.00 ר"מ       ונאירבמוא רמג וא תתוסמ רמג ,םינוש םינווגב  
      
ךותיח ,מ"ס 5 יבועב יעביט "טינרג" וא "תלזב" ןבאב ףוציר     40.03.0770
)עצמ ללוכ אל( מ"ס 5 לוח תוברל ,םינבא 5 לש טס , "ינוגילופ"      

       534.00 ר"מ       םלפ רמג וא ונאירבמוא רמג וא תתוסמ רמג ,  
      
םומינימ תודימב תינוגילופ תובכש ןבאמ םיחטשמ ףוציר     40.03.0780
    06X05 יולמ תוברל טנמצב בצוימ לוח ג"ע מ"ס 02 יבועב מ"ס  

       675.00 ר"מ       טקיורפה להנמ תייחנה י"פע טנמצ טיטב םיחוור  
      
מ"ס 01-5 יבועב תיארפ ןבאמ םיליבשו םיחטשמ ףוציר     40.03.0790

       280.00 ר"מ       טנמצ טיטב תוגופ יולימ תוברל תיפולקיצ אמגודב  
      
מ"ס 21 יבועב תינריג תובכש ןבאמ םיליבשו םיחטשמ ףוציר     40.03.0800

       295.00 ר"מ       טנמצ טיטב תוגופ יולימ תוברל והשלכ דוביעבו  
      

       209.00 רטמ       לוח ג"ע מ"ס 6/52 ךתחב שיטלט ןבאמ ףוציר יספ 40.03.0810
      
לוחה תבכשב ברועמ טנמצ רובע והשלכ ףוציר ריחמל תפסות     40.03.0890

         9.00 ר"מ       5:1 סחיב  
      

       132.00 ק"מ       .םוסמוס תבכש י"ע ףוצירה תהבגה ןיגב תפסות 40.03.0910
      
ןוטבמ עצמ תבכש ג"ע ושעי שיבכב םיפצורמ הייצח/הטאה יספ      
.הפש ןבא      
      
תוינבלמ תובלתשמ םינבאמ םיהבגומ הייצח ירבעמ/הטאה יספ     40.03.0940
:תללוכ הדובעה .מ"ס 01 דע ההבגה ללוכ מ"ס 01 יבועב      
,טלפסא לדוגב רבעמ ןבא ,וינפ יוקינו םייק טלפסאב הצירח      
י"פע לכה תומלשב לכה .ספה ידיצ ינשמ לותח יניע ,העיבצ      

       350.00 ר"מ       ןנכתמה וא/ו הרובחתה דרשמ יטרפו תויחנה  
      
      
      
      
      

30.04.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../035 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     035 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר ללוכ,םיפצורמ היצח ירבעמ     40.03.0950
לע מ"ס 8 יבועבו 01/02 תודימב ינבלמ סופיטמ )ןבל ללוכ(      
חוחיט ,םייק טלפסא שיבכ קוריפו רוסינ ,הפש ןבא ןוטב עצמ      
תנקתהו הקפסא ,הפש ןבא ןוטבתמלשהו םייק עצמ קודיהו      
תמלשה תוברלו היצחה רבעמ ךרואל תכמנומ הפש ןבא      
בחורב םייקה טלפסאל תכמנומ ןבא ןיבש רפתה וקב טלפסא      

       300.00 ר"מ       .מ"ס 05 לש 'נימ  
םיפוציר 30.04 כ"הס         

      
ה פ ש  י נ ב א  40.04 ק ר פ  ת ת       
      
םיאבומ םירמוח םע השעת םיחוורמ תריגסו הפש ןבא ינוקית      
.ע"וש וא "003 טיירוצקרטס" "016 קור ריפס" תמגודכ דבלב      
.דבלב רוסינ י"ע השעת םינבא תמאתה      
      
מ"ס 52 הבוגבו מ"ס 02 בחורב "שירח" םגד ןוטבמ הפש ןבא     40.04.0010

        94.00 רטמ       .םיעטקב ןוטב דוסי לע  
      
, ןוטב תנעשמו דוסי לע היצח רבעמב םיכנל תכמנומ הפש ןבא     40.04.0020

       107.00 רטמ       מ"ס 52/02 תודימב "שירח" םגד הזאפ אלל  
      
,)תימינפ / תינוציח( 02 בחור שירח שיבכל תלגועמ הפש ןבא     40.04.0030

       122.00 'חי       ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ,שרדיש סוידר לכב  
      
001/52/71 תודימב 91 י"ת םישיבכל תוימורט הפש ינבא     40.04.0040

        81.00 רטמ       .02-ב ןוטב בגו דוסי ללוכ רופא ןווגב מ"ס  
      
001/52/71 תודימב 91 י"ת םישיבכל תוימורט הפש ינבא     40.04.0050
ןוטב בגו דוסי ללוכ םיכנל םאתומ הייצח רבעמל רופא ןווגב מ"ס      

        95.00 רטמ       .02-ב  
      
לכב ,)תימינפ / תינוציח( שיבכל 71 בחור תלגועמ הפש ןבא     40.04.0060

       112.00 'חי       סוידרו הדימ  
      
מ"ס 05/52/03 תודימב תעפושמ / הליגר הבחר הפש ןבא     40.04.0070
תנעשמו דוסי לע ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות רופא ןוטב רמגב      

       181.00 רטמ       ןוטב  
      
, ןוטב תנעשמו דוסי לע היצח רבעמב םיכנל תכמנומ הפש ןבא     40.04.0080

       198.00 רטמ       מ"ס 05/52/03 תודימב םגד הזאפ אלל  
      
      

40.04.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../036 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     036 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
מ"ס 05/52/03 תודימב תעפושמ / הליגר הבחר הפש ןבא     40.04.0090
תנעשמו דוסי לע ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות ןוטסרקא רמגב      

       201.00 רטמ       ןוטב  
      
'צות  תלגועמ תעפושמ / הליגר הבחר הפש ןבא הניפ תדיחי     40.04.0100

       219.00 'חי       . ןוטב תנעשמו דוסי לע ע"ש וא "ןייטשרקא"  
      
,"תעפושמ תומר" םגד מ"ס 05/52/52 תודימב הפש ןבא     40.04.0110

       131.00 רטמ       רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל  
      
,"תעפושמ תומר" םגד מ"ס 05/52/52 תודימב הפש ןבא     40.04.0120

       152.00 רטמ       רופא טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל  
      
,"תעפושמ תומר" םגד מ"ס 05/52/52 תודימב הפש ןבא     40.04.0130
ןבל טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל      

       174.00 רטמ       לייטקוק ינווג וא/ו )ןוטס רפוס(  
      
תמגודכ מ"ס 521/54/52 תודימב תעפושמ םוחיתו הפש ןבא     40.04.0140

       164.00 רטמ       52-SM ןוטב תנעשמו דוסי לע ע"ש וא "ןמפלו" לש  
      
מ"ס 5.11X74X04 תודימב ,)שדח םגד( בכר ילכל היילע ןבא     40.04.0150
רובע ,לאמשו ןימי הניפ תודיחי ללוכ ןוטב תנעשמו דוסי לע      

       209.00 רטמ       ע"ש וא "ןייטשרקא" 'צות ,תימדיק הרוש עוציב  
      
לע מ"ס 02X03X04 תודימב ,)שדח םגד( בכר ילכל היילע ןבא     40.04.0160
עוציב רובע ,לאמשו ןימי הניפ תודיחי ללוכ תנעשמו ןוטב דוסי      

       209.00 רטמ       ע"ש וא "ןייטשרקא" 'צות ,תירוחא הרוש  
      
דוסי לע מ"ס 81X54X54 תודימב בכר ילכל היילע ןבא     40.04.0170

       179.00 רטמ       לאמשו ןימי הניפ תודיחי ללוכ ןוטב תנעשמו  
      
דוסי לע מ"ס 81X04X05 תודימב בכר ילכל היילע ןבא     40.04.0180
לש "שירח" םגד , לאמשו ןימי הניפ תודיחי ללוכ ןוטב תנעשמו      

       179.00 רטמ       ע"ש וא ןייטשרקא  
      
לע מ"ס 32 הבוגבו מ"ס 32 בחורב ןוטבמ תעפושמ הפש ןבא     40.04.0190

        87.00 רטמ       )העונת יאל( ןוטב תנעשמו דוסי  
      
ןבא( מ"ס 51 הבוגבו מ"ס 32 בחורב ןוטבמ החוטש הפש ןבא     40.04.0200

        97.00 רטמ       )היצח רבעמל( ןוטב תנעשמו דוסי לע )רבעמ  
      
      

40.04.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../037 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     037 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
הבוגבו מ"ס 32 בחורב ,הזאפ אלל ןוטבמ החוטש הפש ןבא     40.04.0210

        97.00 רטמ       )היצח רבעמל( ןוטב תנעשמו דוסי לע )רבעמ ןבא( מ"ס 51  
      
לע מ"ס 52/03/05 תודימב ןוטבמ םיינפוא ליבשל הפש ןבא     40.04.0220

       127.00 רטמ       )םיינפוא ליבשל( םינוש םיעטקב ןוטב דוסי  
      
4902 ט"קמ מ"ס 5.34*001*63 תודימב סובוטואל הפש ןבא     40.04.0230

       204.00 'חי       )םיינפוא ליבשל( םינוש םיעטקב ןוטב דוסי לע ןייטשרקא  
      
0122 ט"קמ 52*54*05 תודימב יא םוחיתל הובג ןבא     40.04.0240

       148.00 'חי       ןייטשרקא  
      
ןוטבמ רופא עבצב תיעופש וד וא תיעופיש דח גוסמ הלעת ןבא     40.04.0250

        77.00 רטמ       ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 01 הבוגבו מ"ס 03 בחורב  
      
22 הבוגבו מ"ס 73 בחורב קוניתלו םאל תעפושמ הפש ןבא     40.04.0260

       186.00 'חי       .ןוטב תנעשמו דוסי ג"ע מ"ס  
      
מ"ס  02/04/52 ילמינימ לדוג תיארפ תובכש ןבאמ הפש ןבא     40.04.0270

       122.00 רטמ       ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ  
      
אלל וא הזאפ ללוכ תעפושמ וא הרשי הבחר תינשוג הפש ןבא     40.04.0280

       158.00 רטמ       רופא ןווג ןוטב תנעשמו דוסי תוברל 05/52/03 תודימב הזאפ  
      
דוסי תוברל מ"ס 001/32/32 תודימב ,תעפושמ העונת יא ןבא     40.04.0290

        98.00 רטמ       רופא טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווגב ,ןוטב תנעשמו  
      
דוסי תוברל מ"ס 001/32/32 תודימב ,תעפושמ העונת יא ןבא     40.04.0300

       159.00 רטמ       תתוסמ רמג ,ןבל טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווגב ,ןוטב תנעשמו  
      
םתבכרה ,םינבאה קוריפ תוברל ,יא ןבא וא הפש ןבא תכמנה     40.04.0310

        60.00 רטמ       טלפסא ינוקיתו שדחמ  
      

         9.00 רטמ       עבצ רובע םיגוסה לכמ הפש ןבאל ריחמ תפסות 40.04.0320
      
/ ןוטסרקא רומיג רובע םיגוסה לכמ הפש ןבאל ריחמ תפסות     40.04.0330

        33.00 רטמ       ןבל טנמצ / )שוו ןוטס( WS / תירכרוכ  
      
לובגב החנה רובע םיגוסה לכמ הפש ןבאל ריחמ תפסות     40.04.0340
עצמ תמלשה , הריפח , טלפסאה רוסינ תוברל םייק טלפסא      

        38.00 רטמ       טלפסאב רצונש חוורמה תריגסו קדוהמ  
      

40.04.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../038 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     038 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
לובגב החנה רובע םיגוסה לכמ הפש ןבאל ריחמ תפסות     40.04.0350
עצמ תמלשה , הריפח , טלפסאה רוסינ תוברל םייק טלפסא      
חקפמ רושיא לבקל שי( ןוטבב רצונש חוורמה תריגסו קדוהמ      

        32.00 רטמ       .)ןוקיתה תטישל  
      
לובגב החנה רובע םיגוסה לכמ הפש ןבאל ריחמ תפסות     40.04.0360
עצמ תמלשה ,הריפח תוברל טלפסאה רוסינ אלל םייק טלפסא      

        20.00 רטמ       טלפסאב רצונש חוורמה תריגסו קדוהמ  
      
םיצע דיל שיבכ הפש ןבא םוקמב 03-ב ןיוזמ ןוטב תרוגח     40.04.0370
תויחנהל םאתהב מ"ס 03/05/52 הפש ןבא תמגודכ םימייק      

       116.00 רטמ       חקפמה  
      

        69.00 רטמ       ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 02/01 תודימב ןג ןבא 40.04.0380
      

        45.00 'חי       )תינוציח/תימינם( תולעמ 09 הניפ ןג ןבא 40.04.0385
      

         5.00 רטמ       הזאפ אלל ןבא רובע מ"ס 02/01 תודימב ןג ןבאל ריחמ תפסות 40.04.0390
      

        87.00 'חי       )תימינפ / תינוציח(  ןג ןבאל הניפ תודיחי 40.04.0400
      

       136.00 רטמ       )הנייס ידומע תייעיבר( רופא עבצב מ"ס 06/52/51 ןג ןבא 40.04.0410
      

        65.00 רטמ       מ"ס 02/01  51/51 ךתחב היומס ןוטב תרוגח 40.04.0420
      

       141.00 רטמ       רופא עבצב תצרוחמ 4 א"כ ןג ןבא 40.04.0430
      
דוסי לע רופא עבצב לגועמ שאר מ"ס 001/02/01 ןג ןבא     40.04.0440

        97.00 רטמ       ןוטב תנעשמו  
      
תנעשמו דוסי לע רופא עבצב תיתשק מ"ס 05/02/01 ןג ןבא     40.04.0450

       126.00 רטמ       ןוטב  
      
,והשלכ רומיגב לגועמ שאר ,מ"ס 05/03/51 תימורד ןג ןבא     40.04.0460

       201.00 רטמ       ןוטב תנעשמו דוסי לע ,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות  
      

       126.00 'חי       )םיגוסה לכ( תימורד ןג ןבאל הניפ תודיחי 40.04.0470
      
דוסי לע מ"ס 02/01 תודימב תתתוסמ תירכרוכ ןג ןבא     40.04.0480

       145.00 רטמ       ןוטב תנעשמו  
      
      

40.04.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../039 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     039 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
40.04.0490 רומיגב "לט" םגד  מ"ס 04/51/03 תודימב תימורט ןג ןבא    

       223.00 רטמ       ןוטב תנעשמו דוסי לע ,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות, והשלכ  
      

       111.00 'חי       ל"נל ,)םיגוסה לכ( "לט" םגד הניפ תודיחי 40.04.0500
      
40.04.0510 רומיגב "לט" םגד  מ"ס 04/51/03 תודימב תימורט ןג ןבא    
תנעשמו דוסי לע ,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות, תתוסמ/ירכרוכ      

       244.00 רטמ       ןוטב  
      
רמג מ"ס 05/57.81/5.21 תודימב "תומר" םגד ןג ןבא     40.04.0520
דוסי לע ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ןידע תותיס, בהנש/ירכרוכ      

       149.00 רטמ       ןוטב תנעשמו  
      
וא "ןייטשרקא" תרצות תוגורע םוחית רובע תינועבצ ןג ןבא     40.04.0530

       186.00 רטמ       תולעמ 54,531 הניפ תודיחי ללוכ ע"ש  
      
'דכו תוגורע םוחית רובע תינועבצ המוטק תיעופש ןג ןבא     40.04.0540
תיוז,תולעמ 09 תיוז ,)לגעמ 8/1( תלגועמ הניפ תודיחי תוברל      
תנעשמו דוסי לע ,ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות תולעמ 531      

       141.00 רטמ       ןוטב  
      
תרצות רופא ןווגב מ"ס 01/02/05 תודימב הבחר ןג ןבא     40.04.0550

       164.00 רטמ       ןוטב תנעשמו דוסי לע ,ע"ש וא "ןייטשרקא"  
      
תרצות ינועבצ ןווגב מ"ס 01/02/05 תודימב הבחר ןג ןבא     40.04.0560

       179.00 רטמ       ןוטב תנעשמו דוסי לע ,ע"ש וא "ןייטשרקא"  
      
תירכרוכ / תתוסמ רמגב מ"ס 01/02/05 תודימב הבחר ןג ןבא     40.04.0570

       217.00 רטמ       ןוטב תנעשמו דוסי לע ,ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות  ןוטסרקא /  
      

         6.00 רטמ       עבצ רובע םיגוסה לכמ ןג ןבאל ריחמ תפסות 40.04.0580
      
/ ןוטסרקא רומיג רובע םיגוסה לכמ ןג ןבאל ריחמ תפסות     40.04.0590

        31.00 רטמ       ןבל טנמצ / )שוו ןוטס( WS / תירכרוכ  
      

        42.00 רטמ       מ"ס 01/02 תודימב היומס/היולג ןוטב תרוגח 40.04.0600
      
,ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 001/02/81 זוקינל הפש ןבא     40.04.0610

        93.00 רטמ       ע"ש וא 0002 ט"קמ "ןייטשרקא" תמגודכ  
      
דוסי לע מ"ס 52 הבוגבו מ"ס 71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא     40.04.0620

        87.00 רטמ       .ןוטב תנעשמו  
40.04.3 קרפ תתב הרבעהל       

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 

קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../040 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     040 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
32/32/83 תודימב תורכיכל רוא יריזחמ םע ןוטבמ הפש ןבא     40.04.0630
0072 ט"קמ "ןייטשרקא" תמגודכ ,ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס      

       381.00 רטמ       ע"ש וא  
      
ןווגב מ"ס 5.21/081/5.22 תודימב בכרל תימורט המילב ןבא     40.04.0640

       377.00 'חי       . והשלכ  
      
,מ"ס 11/06/5.51 תודימב .יס.ו.יפ-מ בכרל המילב טנמלא     40.04.0650

       148.00 'חי       .ע"ש וא גנוטיא תרבח תרצות  
      
,מ"ס 11/06/5.51 תודימב .יס.ו.יפ-מ בכרל המילב טנמלא     40.04.0660

       148.00 'חי       .ע"ש וא גנוטיא תרבח תרצות  
      
05/53 תודימב .יס.יו.יפ-מ ,B םגד רפמב ,בכרל המילב טנמלא     40.04.0670
לכירדאה תריחב  יפל ןווגב ,ע"ש וא גנוטיא תרבח תרצות ,מ"ס      

       183.00 'חי       .  
      

        38.00 רטמ       .אוהש גוס לכמ הפש ןבא לש דבלב החנה 40.04.0680
      
ןווגב 1242 ט"קמ 6" דומעל 6/92/72 וטנרט םגד א"ת קבח     40.04.0690

        70.00 'חי       רופא טנמיצ סיסב לע הריחבל  
הפש ינבא 40.04 כ"הס         

      
ת ו ג ר ד מ  50.04 ק ר פ  ת ת       
      
בחורבו מ"ס 61 הבוגב רתאב קוצי 03-ב ןיוזמ ןוטב תוגרדמ     40.05.0010

       329.00 רטמ       ןויזו תוניפ םוטיק ללוכ קלחומ יולג ןוטב רמגה גוס .מ"ס 23  
      
53 ךרואבו מ"ס 03 בחורב מ"ס 71 הבוגב תוימורט תוגרדמ     40.05.0020

       290.00 רטמ       והשלכ ןווגב , ע"ש וא ןייטשרקא תרצות 1-א"כ גוסמ מ"ס  
      
מ"ס 04 בחורב מ"ס 51 הבוגב "תושיגנ" תוימורט תוגרדמ     40.05.0030

       298.00 רטמ       והשלכ ןווגב , מ"ס 03/04/06 ךרואבו  
      
קולב" תרצות "רונמ ירטנאק" ינבאמ תובכרומ תוגרדמ     40.05.0040
הרוש לכ( ןבא תורוש יתש הבוגב םור ,ע"ש וא "הקירמא      
)גניפוק( שאר ךבדנמ חלש ,)מ"ס 51 הבוגו מ"ס 52 בחורב      
יטנמצ קבדב םינבאה תקבדה תוברל ,מ"ס 7/23/06 תודימב      
יבועב קדוהמ עצמ תבכש ,ע"ש וא "2S-ET2C " גוסמ שימג      

       397.00 רטמ       02-ב ןוטב תנעשמו דוסי ,מ"ס 02  
      
      

50.04.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../041 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     041 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
ירטנאק" גוסמ תוימורט םינבאמ תובכרומ הבישי תונובירט     40.05.0050
)לגועמ וא רשי וקב( ע"ש וא "הקירמא קולב" תרצות "רונמ      
ךבדנ םע מ"ס 54-04 הבוגבו מ"ס 52 בחורב      
תוברל ,מ"ס 5.7 יבועב מ"ס 5.72 בחורב )גניפוק(בשומ/שאר      
וא "2S-ET2C " גוסמ שימג יטנמצ קבדב םינבאה תקבדה      
,תונובירטה תיתחתב מ"ס 02 יבועב קדוהמ עצמ תבכש ,ע"ש      

       499.00 רטמ       דרפנב דדמי ריקה בגב יולימ .ןוטב תנעשמ ו דוסי  
      
06 ךרואב מ"ס 04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ     40.05.0060

       387.00 רטמ       והשלכ ןווגב , מ"ס  
      
06 ךרואב מ"ס 04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ     40.05.0070
דובעב תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא רומיגב , מ"ס 04 וא מ"ס      

       544.00 רטמ       והשלכ ןווגב תתוסמ  
      
ןוטסרפוס רומיגב מ"ס 51/04/03 הבוגב תוימורט תוגרדמ     40.05.0080

       430.00 רטמ       הקלחה דגנ ץרוחמ  
      
06 ךרואב מ"ס 04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ     40.05.0090
. דובעב תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא רומיגב , מ"ס 04 וא מ"ס      

       409.00 רטמ       W.S והשלכ ןווגב  
      
מ"ס 04 בחורב מ"ס 51 הבוגב "תושיגנ" תוימורט תוגרדמ     40.05.0100
דוביעב תירכרוכ / ןוטסרקא רומיגב , מ"ס 03/04/06 ךרואבו      

       387.00 רטמ       והשלכ  
      
םורו מ"ס 5/03 ךתחב חלש ןורבח ןבאמ הרוסנ ןבא תוגרדמ     40.05.0110
תותיסב תתוסמ ינבלמ גוסמ ןבאה דוביע ,מ"ס 3/21 ךתחב      

       478.00 רטמ       03-ב ןייוזמה ןוטבה תוברל והשלכ  
      
תובכש ןבאה גוס ,מ"ס 23 בחורבו מ"ס 61 הבוגב ןבא תוגרדמ     40.05.0120

       366.00 רטמ       .יארפ רודיסב  
      
09/53 תודימב רתאב קוצי 03-ב ןיוזמ ןוטבמ הבישי תוגרדמ     40.05.0130

       1,118.00 רטמ       תוניפו םוטיק ,םירפת ללוכ קלחומ ןוילע רמג ,מ"ס  
      
/ ןוטסרקא רמגב מ"ס 51/53/05 תודימב הירסיק םגד תוגרדמ     40.05.0140

       799.00 רטמ       ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות W.S. / תירכרוכ / בהנש  
      
      
      
      

50.04.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../042 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     042 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
קראפ תגרדמ / קראפ תגרדמ םגדמ ימורט טנמלאמ תוגרדמ     40.05.0150
רמגב םינוש בחורו הבוג תודימבו מ"ס 002 ךרואב תלגועמ      
תרצות והשלכ ןווגב תתוסמ דובעב תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא      

       627.00 רטמ       ע"ש וא "ןייטשרקא"  
      
71/23/06 תודימב השק תיעבט ריג ןבאמ תוינשוג תוגרדמ     40.05.0160

       556.00 רטמ       03-ב ןיוזמ ןוטבמ דוסי ללוכ ,'דכ וא מ"ס  
      
תדבועמו תרסונמ השק טימולוד ןבאמ תוינשוג תוגרדמ     40.05.0170

       623.00 רטמ       03-ב ןיוזמ ןוטבמ דוסי ללוכ ,'דכ וא מ"ס 71/23/06 תודימב  
תוגרדמ 50.04 כ"הס         

      
ם י ג י ר ס  60.04 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ,אלמה םסוליפו םתנקתה תא תללוכ םיגירסה תקפסא      
גירסה ינפ הבוגל דע רוחש ףוטב םיחוורמ יולימ      
      
תודימב ךורב השנמ תרבח לש "רב" םגד גירס תקפסא     40.06.0010

       1,319.00 'חי       100*100  
      
תודימב ךורב השנמ תרבח לש "רב" םגד גירס תקפסא     40.06.0020

       1,450.00 'חי       120*120  
      
תודימב ךורב השנמ תרבח לש "םילשורי" םגד גירס תקפסא     40.06.0030

       1,747.00 'חי       80*200  
      
תודימב ךורב השנמ תרבח לש "םילשורי" םגד גירס תקפסא     40.06.0040

       1,528.00 'חי       60*180  
      
תודימב ךורב השנמ תרבח לש "ילוי" םגד גירס תקפסא     40.06.0050

       1,070.00 'חי       86*176  
      
תודימב ךורב השנמ תרבח לש "ילוי" םגד גירס תקפסא     40.06.0060

       947.00 'חי       60*160  
      
'מ 0.1/0.1 תודימב "םייתעבג תייריע" םגד םיצעל יקפוא גירס     40.06.0070
תימע י"ע רצוימ  )עובצו ןוולוגמ ,תוחפל  מ"מ 2.1 חפ יבוע(      

       1,517.00 'חי       םלשומ ןקתומ ע"וש וא בוחר טוהיר  
      
'מ 2.1/2.1 תודימב "םייתעבג תייריע" םגד םיצעל יקפוא גירס     40.06.0080
תימע י"ע רצוימ  )עובצו ןוולוגמ ,תוחפל מ"מ 2.1 חפ יבוע(      

       1,935.00 'חי       םלשומ ןקתומ ע"וש וא בוחר טוהיר  
60.04.3 קרפ תתב הרבעהל       

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 

קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../043 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     043 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
מ"מ 8 יבועב )"חלפ"( תכתמ תרגסממ ץעל םוחית טנמלא     40.06.0090

       224.00 'חי       מ"ס 51 הבוגב  
      
ךתחב ןוולוגמו חוטש לזרבמ היושע תעבורמ ץעל המוג םוחית     40.06.0100

       194.00 מוק       ןוטב דוסי ללוכ מ"ס 001/001 תודימב המוגה , מ"מ 8/001  
      
גירסו עקש םע םינבא 4 -מ היושע תעבורמ ץעל המוג םוחית     40.06.0110

       1,417.00 מוק       מ"ס 001/001 תודימב ,לט םגד תכתמ  
      
דוסי ללוכ ,והשלכ ןווגב מ"ס 03/54/53 תודימב L תימוחת ןבא     40.06.0120

       193.00 רטמ       .ןוטב תנעשמו  
      
/ תירכרוכ / ילכירדא ןוטבמ מ"ס 021X 021 ץעל המוג םוחית     40.06.0130
תרצות מ"ס 08-06 רטוקב רוח םע םינבא 4 -מ יושע ןוטסרקא      

       768.00 מוק       ע"ש וא 017166 ט"קמ "ןייטשרקא"  
םיגירס 60.04 כ"הס         

      
ת ו ש י ג נ  י ר ז י ב א ו  ה ר ה ז א  י ח ט ש מ  90.04 ק ר פ  ת ת       
      
תושיגנ ןקתב םתועמשמכ םישיגנ ויהי םיטנמלאה לכ:תורעה      
םאתהב םיטנמלאה תנקתה.ןקתל רושיא ילעב ויהיו 8191      
.תושיגנה ץעוי רושיאב ןרציה תויחנהל      
      
דיברק ןוקיליסמ ,הגרדמ חלש הצקב ,ןקת יפל שיגנ הרהזא ספ     40.09.0010
gniddiks" תרבח לש ץוח יאנתל םאתומ ,)רוחש וא בוהצ(      

        33.00 רטמ       "no  
      
ליפורפמ ,הגרדמ חלש הצקב ,ןקת יפל שיגנ הרהזא ספ     40.09.0020
קבדב הקבדהו הגרדמב ץוריח ללוכ ,מ"ס 3 בחורב םוינימולא      

       132.00 רטמ       .ע"ש וא "שיגנ דעי" וא "םייופיצ לייא" תרבח תרצות ,יסקופא  
      
טרסו םולהי גוסמ אמגוד םע מ"ס 5 בחורב הקלחה ענומ ספ     40.09.0030
הצקב ,ןקת יפל שיגנ ,)ץוח יאנתל םאתומ( ןותחת ינמוטיב      

        62.00 רטמ       .ע"ש וא "3M"  תרבח תרצות ,הגרדמ חלש  
      
,םומינימ מ"ס 06 בחורב ,ןקת יפל שיגנ ישושימ הרהזא חטשמ     40.09.0040
גוסמ חטשמ ג"ע BHV קבדב םיקבדומ 613 מ"בלפ תורמסממ      
ןומיסםשל ,ע"ש וא "לארשיל םינומיס" תרבח תרצות ,והשלכ      
תוגרדמל וא/ו היצח רבעמל הדיריב םירוועו םילבגומל םילושכמ      

       3,005.00 ר"מ       .)ר"מב טלפמוק םינורמסמ 092(  
      
      

90.04.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../044 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     044 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
,םומינימ מ"ס 06 בחורב ,ןקת יפל שיגנ ישושימ הרהזא חטשמ     40.09.0050
קלחב םוחב תקבדומ KRAMCET גוסמ תיטסלפומרת העירימ      
לכל מ"ס 06 לש ילמינימ בחורב ,תוגרדמ ךלהמ לש ןוילעה      
ןווגב ,ע"ש וא "לארשיל םינומיס" תרבח תרצות ,הגרדמה ךרוא      

       1,070.00 ר"מ       .לכירדאה תריחב יפל  
      
,םומינימ מ"ס 06 בחורב ,ןקת יפל שיגנ ישושימ הרהזא חטשמ     40.09.0060
,והשלכ גוסמ חטשמב םיצוענו םיחודק 613 מ"בלפ תורמסממ      
,ע"ש וא "לארשיל םינומיס" וא "םייופיצ לייא" תרבח תרצות      
היצח רבעמל הדיריב םירוועו םילבגומל םילושכמ ןומיס םשל      

       4,482.00 ר"מ       .)ר"מב טלפמוק םינורמסמ 092( תוגרדמל וא/ו  
      
ןתירואילופמ תורמסמה םלוא ,ל"נכ ישושימ הרהזא חטשמ     40.09.0070

       2,954.00 ר"מ       .לכירדאה תריחב יפל ןווגב  
      
תודימב ,613 מ"בלפמ ,ןקת יפל שיגנ ישושימ הרהזא חטשמ     40.09.0080

       1,202.00 'חי       .ע"ש וא 3M" קסדה" תרבח תרצות ,מ"ס 021/06  
      
תודימב ,C.V.P תעירימ ,ןקת יפל שיגנ ישושימ הרהזא חטשמ     40.09.0090

       1,355.00 'חי       .ע"ש וא 3M" קסדה" תרבח תרצות ,מ"ס 021/06  
      
,והשלכ גוסמ חטשמב םיצוענו םיחודק 613 מ"בלפ תורמסמ     40.09.0100
,ע"ש וא "לארשיל םינומיס" וא "םייופיצ לייא" תרבח תרצות      
תורמסמה .הכרדמב םירוועו םילבגומל םילושכמ ןומיס םשל      
מ"מ 03 רטוקב הפיכ שאר םע ,םומינימ מ"מ 04 ךרואב      
הקבדה ,ספסוחמ טמ רומיגב ,ךרדמה ינפמ מ"מ 4 טלבומה      

        23.00 'חי       .יסקופא קבדב  
      
,ןקת יפל םישיגנ םידידב םיישושימ )תורמסמ( הרהזא ישושבג     40.09.0110
,והשלכ גוסמ חטשמב םיצוענו םיחודק ,זילפמ וא 613 מ"בלפמ      

        20.00 'חי       .ע"שוא "םייופיצ לייא" וא 3M" קסדה" תרבח תרצות  
      
8 ,ןקת יפל םישיגנ ,םוינימולאמ )רתאמ ןמיס( םיליבומ םיספ     40.09.0120
תרצות ,מ"ס 06 בחורב ץר רטמב םיליבקמ םידידב םיספ      
םיספ 8( לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,ע"ש וא 3M" קסדה"      

       672.00 רטמ       .)א"מל טלפמוק  
      
001/06 תודימב ,613 מ"בלפמ )רתאמ ןמיס( םיליבומ םיספ     40.09.0130

       1,324.00 'חי       .ע"ש וא "שיגנ דעי" וא 3M" קסדה" תרבח תרצות ,מ"ס  
      
      
      

90.04.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../045 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     045 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
קסדה" תרבח תרצות 389 םגד ,מ"ס 6 בחורב רוא ריזחמ ספ     40.09.0140
    "3M תריחב יפל םודא וא רופא ,רוחש ,בוהצ םינווגב ,ע"ש וא  
םיטלש ידומע ,םוסחמ ידומעל שיגנ ןומיס רובע ,לכירדאה      

        56.00 רטמ       .השיגנ ךרדב םירחא םילושכמו  
תושיגנ ירזיבאו הרהזא יחטשמ 90.04 כ"הס         

      
ת ו ר ד ג ו  ת ו ע ל ס מ  ,ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  11.04 ק ר פ  ת ת       
      
: םיללוכ ןוטבה יפיעס      
.3 הפישח 5 העיקש הילופ אלל 03-ב גוסמ ןוטב      
.ךרוצה יפל ןוטב תובאשמ      
.קושיח ,ףופיכ ,תותשר ,לוגע ,עלוצמ ןויז לזרב      
.קחרמ ירמוש      
      
.הדובעה תלוכתב םילולכ הלא םיפיעס      
      
רתאל רמוח יוניפ תללוכ הביצח ,הסירה ,הריפחה תודובע לכ      
.שרופמב ךכ םושר אל םא םג ,רשואמ הכיפש      
      
םימוגיפ ,הרישק דויצ ,תוספט ,תובאשמ םיללוכ ןוטבה יריחמ      
.שרדיו היה      
      
.אוהש רטוק לכב שבי חודיקל םיסחייתמ תואסנולכה יריחמ      
      
עגמב םינוטב ,הילופ אלל 03 ב ןוטבמ ועצובי ןוטבה יטנמלא לכ      
הפישחב ןוטבמ ועצובי עקרקה לעמ מ"ס 05 דע וא עקרקה םע      
ועצובי עקרקה לעמ מ"ס 05 לש הבוגב ועצוביש םינוטב ,4      
,ץעמ קחרמ ירמושב שומיש רתוי אל .3 הפישח תגרדב ןוטבמ      
תליחת ינפל ןלבק . קיטסלפמ םירסייפס םע ועצובי םינוטבה לכ      
.ןיקת רוטרביו חקפמה ינפב גיצי עוציב      
      
מ"מ 91 לדוגב ילמיסקמ טגרגא םע ןוטבמ עצובי יולג ןוטב      
.6 העיקשב      
תא בייחת הקיצי תקספה ,דבלב תושדח תוינבת לולכי עוציבה      
ןנכתמה י"ע שארמ םירשואמו םיננכותמ םירוביח עצבל ןלבקה      
.חקפמהו      
      
לע הלוע וניאש קמועב ,ךמות ריקל רבוע דוסי רובע הריפח     40.11.0010

        46.00 ק"מ       'מ 00.1  
      
דע 'מ 00.1 ןיב קמועב ,ךמות ריקל רבוע דוסי רובע הריפח     40.11.0020

        56.00 ק"מ       'מ 00.2  
11.04.3 קרפ תתב הרבעהל       

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 

קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../046 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     046 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      

        66.00 ק"מ       'מ 1 לע הלוע וניאש קמועל תיללכ הריפח 40.11.0030
      

        49.00 ר"מ       םיגוסה לכמ תודוסיל תחתמ מ"ס 5 יבוע 03-ב גוסמ הזר ןוטב 40.11.0040
      

       611.00 מוק       בוק הרשעל תחתמ הקיציל הבאשמ ןיגב תפסות 40.11.0050
      

       611.00 מוק       וקיימ תבאשמב הקיצי ןיגב תפסות 40.11.0060
      

       1,019.00 מוק       'מ 25 הבאשמ ןיגב תפסות 40.11.0070
      
'מ 02ל רבעמ וקיימ תבאשמ תרנצ תפסות ןיגב תפסות     40.11.0080

        29.00 רטמ       םינושאר  
      
העיקש ,מ"מ 51 ילמיסקמ טגרגא לדוג ,וקיימ ןוטב ןיגב תפסות     40.11.0090

        41.00 ק"מ       6  
      
בחורו תינכת י"פע יבועב ,ךמות ריקל 03 -ב ןוטבמ רבוע דוסי     40.11.0100

       1,528.00 ק"מ       תינכת י"פע  
      
הכיפש םוקמל חודיקה תמדא יוניפ ללוכ תואסנולכה יריחמ      
.רשואמ      
      

       1,000.00 מוק       א"מ 08 ל תחתמ םיחודיק ןיגב תפסות 40.11.0120
      
03 -ב ןוטבב מ"ס 04 רטוק  תואסנולכ לש הקיציו חודיק     40.11.0130

       188.00 רטמ       .ךתורמ בולכו לזרב ללוכ ריחמה שרדנה יפל קמוע , 6 העיקש  
      

       239.00 רטמ       מ"ס 05 רטוקב ךא ל"נכ 40.11.0140
      

       295.00 רטמ       מ"ס 06 רטוקב ךא ל"נכ 40.11.0150
      

       1,375.00 ק"מ       תונוש תודימ 03 -ב ןוטב דדוב דוסי 40.11.0160
      

       1,700.00 ק"מ       םינוש םיבחורב 03 -ב ןוטב דוסי תורוק 40.11.0170
      
מ"ס 05 ןיבל מ"ס 02 ןיב הנתשמ יבועב 03 -ב ןוטב תוריק     40.11.0180

       1,800.00 ק"מ       שרדנה י"פע הבוגבו  
      
מ"ס 02 יבועב ,דחא דצמ יולג 03 -ב ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק     40.11.0190
ללוכ ריחמהו )הובגה דצב המדאה םורמ( 'מ 00.2 דע הבוגבו      

       2,140.00 ק"מ       ןויז  
      

11.04.3 קרפ תתב הרבעהל       
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../047 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     047 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      

        60.00 ר"מ       ףושח ןוטב וגט תוינבתב שומיש רובע תפסות 40.11.0200
      
אלל( ןוטב בג םע טקל ,תיארפ ליווג ןבאמ )דבוכ( ךמות ריק     40.11.0210

       550.00 ק"מ       דוסי אלל )שבד  
      

       122.00 ר"מ       .תיארפ רכרוכ ןבאל תפסות 40.11.0220
      
גוס ,מ"ס 04-52 ללוכ יבוע ,דחא דצמ ןבא םע םיבכרומ תוריק     40.11.0230

       428.00 ר"מ       תיעבט ןבאה דוביע ,תיארפ הינבה  
      
דצמ 03-02 לדוגב לחנ יקולח גוסמ ןבא םע םיבכרומ תוריק     40.11.0240
ןבאה דוביע ,תיארפ הינבה גוס ,מ"ס 04-52 ללוכ יבוע ,דחא      

       489.00 ר"מ       תיעבט  
      
דחא דצמ הדידמה .םינפ וד טקל ןבא יופיצ רובע ריקל תפסות     40.11.0250

       158.00 ר"מ       ףסונה יופיצה חטש יפל ,ריקה לש  
      
תיעבט תירכרוכ ןבאב יופיח םע ןוטב וא הינב תוריק יופיצ     40.11.0260
דוביע ללוכ ,"תרסונמ" וא "שיטלט" וא "הבטומ" תרוטסקטב      

       377.00 רטמ       .דרפנב דדמנ ריקה גניפוקו תוניפ  
      
02/01 תבלתשמ ןבאב יופיח םע ןוטב וא הינב תוריק יופיצ     40.11.0270

       214.00 רטמ       גניפוקו תוניפ דוביע ללוכ ,ע"ש וא "וקיסלק" וא מ"ס  
      
תמגוד "רולפרטסר" - תיקוצ ןבאמ םיכמות תוריק תינב     40.11.0280
ןוטב סיסב ללוכ ,ע"ש וא עבצב 0606 ט"קמ "ןייטשרקא"      
היצקורטסנוקה תוינכתל םאתהב לכה ,תוולינ תודובעו      

       601.00 ר"מ       סדנהמה י"ע וקפוסיש  
      
רפת עוציב ללוכ ,תינכת יפל םיכמות תוריקב תוטשפתה יקשימ     40.11.0290
ומוטיאו רפתה יוקינ ,הקיציה ךלהמב ע"ש וא רקלק תועצמאב      

        32.00 רטמ       רשואמ ינטראילופ רמוח תועצמאב  
      

        55.00 ר"מ       ריקה תיזחב יורודרוק דוביע רובע תפסות 40.11.0300
      

       173.00 רטמ       תינכת יפל ,מ"ס 53/51 ךתח ןבא תוריקל ןוטב שאר יכבדנ 40.11.0310
      

       209.00 רטמ       תינכת יפל ,מ"ס 03/03 ךתח ןבא תוריקל ןוטב שאר יכבדנ 40.11.0320
      
יפל ,ןבא תוריקל מ"ס 01/03 תודימב ןבא םייושע שאר יכבדנ     40.11.0330

       224.00 רטמ       תינכת  
      

11.04.3 קרפ תתב הרבעהל       
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../048 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     048 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
הבוגבו מ"ס 001-05 תודימב יעבט עלס ישוגמ תויעלס תינב     40.11.0340
אמגוד יפל חקפמה י"ע רשואת ןבאה גוס .מ"ס 05-04 ןבא      
םוקמב גצות רשא אמגוד י"פע וא ןלבקה י"ע רתאל קפוסתש      

       380.00 ר"מ       )יכנא לטיה יפל עצובת הדידמה( והשלכ  
      

       400.00 ר"מ       .ק"מ 5.0 לעמ ןבא לדוגב םייעבט עלס ינבאמ העלסמ 40.11.0350
      
העלסמ קוריפמ וא ןימזמה י"ע קפוסיש רמוח םע העלסמ תינב     40.11.0360

       190.00 ר"מ       תמייק  
      
תיארפ ליווג ןבא יושע .םימייק םיצע לש עקרק ךומיתל טנמלא     40.11.0370
הבוג מ"ס 05 לדוגב ריק ןבאמ שאר ךבדנ ללוכ ןוטב בג םע      
'מ 1-5.2.5 ץעה ביבס הנתשמ רטוקו מ"ס 03 יבוע ,עצוממב      
ריקל תורשפא תמייק םיטנמלאהמ קלחב החנמ טרפ יפלו      

       2,648.00 מוק       הבישי  
      
וא "סקימידר" תרצות והשלכ ןווגב "0002 רכרוכ" יופיצ תבכש     40.11.0380
ריק ינפ לע מ"מ 02 דע 51 יבועב הצברה תבכש יבג לע ,ע"ש      

       148.00 ר"מ       תוגרדמ/רדג  
      
יונב ,עקרקה ינפ לעמ מ"ס 54-53 הבוגב ךומנ ךמות/דבוכ ריק     40.11.0390
וא "הקירמא קולב" תרצות "רונמ ירטנאק" גוסמ ןוטב ינבאמ      
םינבא תרוש,סוליפ ןתפמ ,הריפח תוברל ,מ"ס 52 בחורב ע"ש      
ריקה בגב זקנמ ץצח ,ינכטואיג דב ,עקרקה ינפל תחתמ הנומט      
וא "2S-ET2C " גוסמ שימג יטנמצ קבדב םינבאה תקבדהו      

       800.00 ר"מ       ע"ש  
      
ינפ לעמ מ"ס 56 דעו מ"ס 55 לעמ הבוגב ךומנ ךמות/דבוכ ריק     40.11.0400
קולב תרצות "רונמ ירטנאק" גוסמ ןוטב ינבאמ יונב ,עקרקה      
,סוליפ ןתפמ,הריפח תוברל ,מ"ס 52 בחורב ע"ש וא "הקירמא      
ץצח ,ינכטואיג דב ,עקרקה ינפל תחתמ הנומט םינבא תרוש      
" גוסמ שימג יטנמצ קבדב םינבאה תקבדהו ריקה בגב זקנמ      

       750.00 ר"מ       2S-ET2C" ע"ש וא  
      
ינפ לעמ מ"ס 55 דעו מ"ס 54 לעמ הבוגב ךומנ ךמות/דבוכ ריק     40.11.0410
קולב תרצות "רונמ ירטנאק" גוסמ ןוטב ינבאמ יונב ,עקרקה      
,סוליפ ןתפמ,הריפח תוברל ,מ"ס 52 בחורב ע"ש וא "הקירמא      
ץצח ,ינכטואיג דב ,עקרקה ינפל תחתמ הנומט םינבא תרוש      
" גוסמ שימג יטנמצ קבדב םינבאה תקבדהו ריקה בגב זקנמ      

       770.00 ר"מ       2S-ET2C" ע"ש וא  
      
      

11.04.3 קרפ תתב הרבעהל       
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../049 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     049 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
יחירא" וא "רונמ ירטנאק ינבא" גוסמ ךמות/דבוכ ריקל תפסות     40.11.0420
רובע 7700-4700.070.04 םיפיעסב טרופמכ "ןוטס דלוא      

        81.00 ר"מ       לגועמ וקב ריק עוציב  
      
ףיעסב טרופמכ "רונמ ירטנאק ינבא" גוסמ רדג ריקל תפסות     40.11.0440
דע מ"ס 51 הבוגב תפסונ םינבא תרוש רובע 5310.070.04      

       100.00 רטמ       'מ 0.1 ילמיסקמ הבוג  
      
"רונמ ירטנאק ינבא" גוסמ ןוטב יחיראמ )גניפוק( שאר יכבדנ     40.11.0450
רדג ריקל מ"ס 5.7 יבועבו מ"ס 5.72 בחורב ע"ש וא      
הקבדה תוברל ,א"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמ ,ךמות/רשי      

       122.00 רטמ       שימג יטנמצקבדב  
      
תוריק 2 תוברל מ"ס 54 ללוכ יבועבו 'מ 2 דע הבוגב רדג ריק     40.11.0460
הנבל( הנבל לכ מ"ס 5.21 בחורב ע"ש וא "רונמ ירטנאק" ינבל      
תקיצי םהיניבו )מ"ס 54-01 ךרוא תודימ 8-ו מ"ס 51 הבוגב      
גוסמ יטנמצ קבדב םינבלה תקבדה ,ןויז תוברל 03-ב ןוטב      
    ET2. הריפח ללוכ אל ,דצ לכל ר"מ/ח"ש 781 ןבאל דוסי ריחמ  

       800.00 ר"מ       דוסיו  
      
"רונמ ירטנאק ינבא" גוסמ ןוטב יחיראמ )גניפוק( שאר יכבדנ     40.11.0470
בחורב םיחירא תורוש 2 תוברל ,מ"ס 55 ללוכ בחורב  ,ע"ש וא      
021 תורוש2-ל דוסי ריחמ ,מ"ס 5.7 יבועבו מ"ס 5.72      

       244.00 רטמ       שימג יטנמצ קבדב הקבדה תוברל ,א"מ/ח"ש  
      
וא "רונמ ירטנאק ינבא" גוסמ ןוטב ינבאמ רדג ריקל תפסות     40.11.0480
וקב עוציב רובע 5410,5310.070.04 םיפיעסב טרופמכ ע"ש      

        41.00 רטמ       לגועמ  
      
תרצות "רונמ ירטנאק" םגד ןוטב ינבלב ךמות/רדג תוריק יופיח     40.11.0490
,)מ"ס 54-01/51/5.21 תודימב( ,ע"ש וא "הקירמא קולב"      
דוסי ריחמ.'מ 5.1 דע הבוגב ,4 קלח 2781 י"ת יפל הקבדהב      

       413.00 ר"מ       ר"מ/ח"ש 781 ןבאל  
      
מ"ס 5.21 יבועב ע"ש וא "רונמ ירטנאק" ינבלב תוריק יופיח     40.11.0500
ריקה לא ןוטב תקיצי תוברל ,)מ"ס 54-01/51/5.21 תודימב(      
4 תללוכ הדובעה .מ"ס 02-71 יופיחה לש ללוכ יבוע .םייקה      
תנוולוגמ תשר לא "הטסורינ" טוחב רוביח ,ןבא לכב םיחודיק      
םיפיעסב דרפנב תדדמנ הדלפה תשר( ןבאה ירוחאמ      

       460.00 ר"מ       ר"מ/ח"ש 781 ןבאל דוסי ריחמ .)0140-0040.050.41  
      
      

11.04.3 קרפ תתב הרבעהל       
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../050 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     050 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
,תניירושמ עקרק תטישב 'מ 2 דעו 'מ 6.0 הבוגמ ךמת תוריק     40.11.0510
ronaM( "רונמ ירטנאק ינבא" תמגוד ןוטב ינבאמ יונב      
    yrtnuoC notsyeK( יולימה קודיהו רוזיפ תוברל ,ע"ש וא  
יניפ תבכרה ,תומלשב 0361 י"ת יפל לכה סוליפ ןתפמו      
)"גניפוק"( שאר יכבדנ תקבדהו תוינכט-ואג תותשר ,סלגרביפ      
אל ,)השימג הקבדה( ע"ש וא "-ET2CS2" גוסמ יטנמצ קבדב      

       805.00 ר"מ       יולימה תקפסא ללוכ  
      
תרבח לש "רמז" תמגודכ גניפוק  לש הנקתהו הקפסא     40.11.0520
תמגודכ קבד י"ע םשוימ ירכרוכ וא תתוסמ רמג ןייטשרקא      

       376.00 רטמ       . 306 ריקומרת  
      
לש "ידדצ וד לגועמ" תמגודכ גניפוק  לש הנקתהו הקפסא     40.11.0530
קבד י"ע םשוימ ירכרוכ וא תתוסמ רמג ןייטשרקא תרבח      

       469.00 רטמ       306 ריקומרת תמגודכ  
      
תרבח לש " יתשק" תמגודכ גניפוק  לש הנקתהו הקפסא     40.11.0540
תמגודכ קבד י"ע םשוימ ירכרוכ וא תתוסמ רמג ןייטשרקא      

       469.00 רטמ       . 306 ריקומרת  
תורדגו תועלסמ ,םיכמות תוריק 11.04 כ"הס         

      
ל ו ח ל י ח  ת ו ר ו ב ו  ם י ח ו ד י ק  21.04 ק ר פ  ת ת       
      
יונב ,מ"ס 021 קמוע מ"ס  06 רטוק ,תויזריבל זוקינ רוב תיינב     40.12.0010

       1,833.00 מוק       .ןוט 5 תקצי לירג הסכמו ץצחב יולימ ללוכ ,ןוטב תוילוחמ  
      
,08 רטוק חודיק :ללוכה "גלפ" תמגודכ 06 רטוקב לוחלח רוב     40.12.0030
קמוע לכל חודיקה תונפדל לוחליחה רוניצ ןיב ףוטש ץצח יולימ      
  D-004 תורקת יתש םע 001 קמועב 08 רטוק החוש ,חודיקה    
הנוילע הרקת ,06 רטוק תקצי תשר תללוכ הנותחת הרקת,      
ללוכ תקצי D-004 06 רטוק רוגס ןוילע )הסכמ( קקפ ללוכ      
יפדוע יוניפ ללוכ ריחמה ."לוחלח רוב" בותיכו הייריע למס      

       1,035.00 רטמ       .החוש הבוג תמאתהו המדא  
      
,001 רטוק חודיק :ללוכה "גלפ" תמגודכ 08 רטוקב לוחלח רוב     40.12.0040
קמוע לכל חודיקה תונפדל לוחליחה רוניצ ןיב ףוטש ץצח יולימ      
תורקת יתש םע 021 קמועב 001 רטוק החוש ,חודיקה      
    004-D ,הרקת ,06 רטוק תקצי תשר תללוכ הנותחת הרקת  
תקצי D-004 06 רטוק רוגס ןוילע )הסכמ( קקפ ללוכ הנוילע      
יפדוע יוניפ ללוכ ריחמה ."לוחלח רוב" בותיכו הייריע למס ללוכ      

       1,226.00 מוק       .החוש הבוג תמאתהו המדא  
לוחליח תורובו םיחודיק 21.04 כ"הס         
יפונ חותיפ 04 כ"הס         
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../051 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     051 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס

ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
יללכ טרפמ"ב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .2      
אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה ןדגואה"( "ןינב תודובעל      
.ףיעסב תרחא ןייוצ םא      
      
,וב רמאנל םידגונמ וא יללכה טרפמב םיללכנ םניאש םיפיעסב      
.תדחוימ השירד לש םירקמב קר שמתשהל שי      
      
)"םינקת"( םיטרדנטס תרדגה" לע ססובמ - םיליתש לדוג .3      
חותיפו תואלקחה דרשמ י"ע םסרפתמש "יונלו תוננג יליתשל      
.רפכה      
      
לופיטו הטילקל תוירחא םיללוכ הליתשהו העיטנה יריחמ .4      
.םוי 06 ךשמב      
      
,תיננג המדאב םייולימו םימיאתמה םילדגב העיטנל תורוב .5      
.העיטנהו הליתשה יריחמב םילולכ      

היקשהו ןוניג 14 קרפל תויללכ תורעה 10.14 כ"הס         

      
ן ג  ת מ ד א ו  ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע  11.14 ק ר פ  ת ת       
      
החוחיתו עקרקה תכיפה תוברל ,מ"ס 02 קמועל עקרקה דוביע     41.11.0010
,תוינוניבו תולק תומדאב ,יפוס יננג רושייו םיינכמ םילכב      

         6.00 ר"מ       ר"מ 052 דע החטש רשא הקלחב  
      
52-כ לש תומכב( ר"מ 052 דע םלדוגש םיחטשל טסופמוק     41.11.0020

       275.00 ק"מ       )םנודל ק"מ  
      
רוזיפו הלבוה ,הכר הזירא תוברל ק"מ 5.1 םיקשב טסופמוק     41.11.0030

       540.00 'חי       חטשב  
      

        17.00 'חי       הלבוה תוברל רטיל 03 םיקשב טסופמוק 41.11.0040
      
01 דע :תונטק תויומכב - חטשב רוזיפ תוברל ,תיננג המדא     41.11.0050

        92.00 ק"מ       תויאשמ יתשב ק"מ 02 דע וא תחא תיאשמב ק"מ  
      
02 לעמ תולודג תויומכב - חטשב רוזיפ תוברל ,תיננג המדא     41.11.0060

        71.00 ק"מ       ק"מ  
ןג תמדאו עקרקה דוביע 11.14 כ"הס         
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../052 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     052 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס

ט ס ו פ מ ו ק  ,ף ו ט  21.14 ק ר פ  ת ת       
      
הכר הזירא תוברל ק"מ 5.1 קנע יקשב 02-4 רוחש ףוט     41.12.0010

       989.00 'חי       הלבוהו  
      
הכר הזירא תוברל ק"מ 5.1 קנע יקשב 02-4 םודא ףוט     41.12.0020

       1,009.00 'חי       הלבוהו  
      
ק"מ 5.1 קנע יקשב 8-0 םודא וא ברועמ ןווג ףוט תמדא     41.12.0030

       1,020.00 'חי       )תוגג לע החנהל םג םיאתמ( הלבוהו הכר הזירא תוברל  
      

       877.00 'חי       הלבוהו הכר הזירא תוברל ק"מ 5.1 הליתש תבורעת 41.12.0040
      

        33.00 'חי       הלבוה תוברל רטיל 52 םיקשב 02-4 רוחש ףוט 41.12.0050
      
תוברל רטיל 52 םיקשב 02-4 ברועמ וא בוהצ ,םודא ףוט     41.12.0060

        30.00 'חי       הלבוה  
      

        25.00 'חי       הלבוה תוברל רטיל 52 םיקשב ברועמ ןווג ףוט תמדא 41.12.0070
      
דע הלבוה תוברל 02-4 ברועמ זוקינו יופיחל תרוזפתב ףוט     41.12.0080

       428.00 ןוט       )ןוט 02 םומינימ( ןד שוג  
      
שוג דע הלבוה תוברל 02-4 םודא זוקינו יופיחל תרוזפתב ףוט     41.12.0090

       469.00 ןוט       )ןוט 02 םומינימ( ןד  
טסופמוק ,ףוט 21.14 כ"הס         

      
ם י ש ר ו ש  ל י ב ג מ  31.14 ק ר פ  ת ת       
      
תוכרדמו םישיבכל םיצע ישרוש תרידח ענומ םישרוש ליבגמ     41.13.0010
וא "סקדלפ" רוניצמ יושע ,בויבו זוקינ תוכרעמל םיקזנ ענומו      
מ"מ 050 רטוקב הדלפב קזוחמו ןליתאילופמ רצוימה ע"ש      

       354.00 'חי       מ"מ 006 הבוגבו  
      
תוכרדמו םישיבכל םיצע ישרוש תרידח ענומ םישרוש ליבגמ     41.13.0020
וא "סקדלפ" רוניצמ יושע ,בויבו זוקינ תוכרעמל םיקזנ ענומו      
מ"מ 050 רטוקב הדלפב קזוחמו ןליתאילופמ רצוימה ע"ש      

       438.00 'חי       מ"מ 008 הבוגבו  
      
תוכרדמו םישיבכל םיצע ישרוש תרידח ענומ םישרוש ליבגמ     41.13.0030
וא "סקדלפ" רוניצמ יושע ,בויבו זוקינ תוכרעמל םיקזנ ענומו      
מ"מ 050 רטוקב הדלפב קזוחמו ןליתאילופמ רצוימה ע"ש      

       524.00 'חי       מ"מ 0001 הבוגבו  
      
      

31.14.3 קרפ תתב הרבעהל       
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../053 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     053 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
תוכרדמו םישיבכל םיצע ישרוש תרידח ענומ םישרוש ליבגמ     41.13.0040
וא "סקדלפ" רוניצמ יושע ,בויבו זוקינ תוכרעמל םיקזנ ענומו      
מ"מ 060 רטוקב הדלפב קזוחמו ןליתאילופמ רצוימה ע"ש      

       431.00 'חי       מ"מ 006 הבוגבו  
      
תוכרדמו םישיבכל םיצע ישרוש תרידח ענומ םישרוש ליבגמ     41.13.0050
וא "סקדלפ" רוניצמ יושע ,בויבו זוקינ תוכרעמל םיקזנ ענומו      
מ"מ 060 רטוקב הדלפב קזוחמו ןליתאילופמ רצוימה ע"ש      

       538.00 'חי       מ"מ 008 הבוגבו  
      
תוכרדמו םישיבכל םיצע ישרוש תרידח ענומ םישרוש ליבגמ     41.13.0060
וא "סקדלפ" רוניצמ יושע ,בויבו זוקינ תוכרעמל םיקזנ ענומו      
מ"מ 060 רטוקב הדלפב קזוחמו ןליתאילופמ רצוימה ע"ש      

       642.00 'חי       מ"מ 0001 הבוגבו  
      
תוכרדמו םישיבכל םיצע ישרוש תרידח ענומ םישרוש ליבגמ     41.13.0070
וא "סקדלפ" רוניצמ יושע ,בויבו זוקינ תוכרעמל םיקזנ ענומו      
מ"מ 080 רטוקב הדלפב קזוחמו ןליתאילופמ רצוימה ע"ש      

       672.00 'חי       מ"מ 006 הבוגבו  
      
תוכרדמו םישיבכל םיצע ישרוש תרידח ענומ םישרוש ליבגמ     41.13.0080
וא "סקדלפ" רוניצמ יושע ,בויבו זוקינ תוכרעמל םיקזנ ענומו      
מ"מ 080 רטוקב הדלפב קזוחמו ןליתאילופמ רצוימה ע"ש      

       857.00 'חי       מ"מ 008 הבוגבו  
      
תוכרדמו םישיבכל םיצע ישרוש תרידח ענומ םישרוש ליבגמ     41.13.0090
וא "סקדלפ" רוניצמ יושע ,בויבו זוקינ תוכרעמל םיקזנ ענומו      
מ"מ 080 רטוקב הדלפב קזוחמו ןליתאילופמ רצוימה ע"ש      

       1,040.00 'חי       מ"מ 0001 הבוגבו  
      
תוכרדמו םישיבכל םיצע ישרוש תרידח ענומ םישרוש ליבגמ     41.13.0100
וא "סקדלפ" רוניצמ יושע ,בויבו זוקינ תוכרעמל םיקזנ ענומו      
מ"מ 0100 רטוקב הדלפב קזוחמו ןליתאילופמ רצוימה ע"ש      

       836.00 'חי       מ"מ 006 הבוגבו  
      
תוכרדמו םישיבכל םיצע ישרוש תרידח ענומ םישרוש ליבגמ     41.13.0110
וא "סקדלפ" רוניצמ יושע ,בויבו זוקינ תוכרעמל םיקזנ ענומו      
מ"מ 0100 רטוקב הדלפב קזוחמו ןליתאילופמ רצוימה ע"ש      

       1,071.00 'חי       מ"מ 008 הבוגבו  
      
      
      

31.14.3 קרפ תתב הרבעהל       
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../054 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     054 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
תוכרדמו םישיבכל םיצע ישרוש תרידח ענומ םישרוש ליבגמ     41.13.0120
וא "סקדלפ" רוניצמ יושע ,בויבו זוקינ תוכרעמל םיקזנ ענומו      
מ"מ 0100 רטוקב הדלפב קזוחמו ןליתאילופמ רצוימה ע"ש      

       1,305.00 'חי       מ"מ 0001 הבוגבו  
םישרוש ליבגמ 31.14 כ"הס         

      
ר ת א ה  ם ו ח ת ב  ם י צ ע  ת ק ת ע ה ו  ה ע י ט נ  02.14 ק ר פ  ת ת       
      
העיטנ/הליתש הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה      
      
עקרקה ינפ לעמ תוחפל םירטמ 2 והבוגש ץע - רגוב ץע :הרעה      
01 אוה )עקרקה ינפ לעמ מ"ס 031 הבוגב דדמנה( ועזג רטוקו      
'מ 4 לעמ והבוג ינוניב ץע ,'מ 4 דע והבוג ןטק ץע .תוחפל מ"ס      
והבוג קנע ץע ,'מ 01 דעו 'מ 7 לעמ והבוג לודג ץע ,'מ 7 דעו      
.'מ 01 לעמ      
      

         4.00 'חי       )רטיל 1-מ ןטק( םייתנוע םיליתש תעיטנ 41.20.0010
      

         7.00 'חי       )רטיל 1-מ ןטק( םייתנש בר םיליתש תעיטנ 41.20.0020
      

        15.00 'חי       )רטיל 1( 3 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 41.20.0030
      

        22.00 'חי       )רטיל 3( 4 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 41.20.0040
      

        71.00 'חי       )רטיל 01( 6 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 41.20.0050
      

       153.00 'חי       עזג יבצועמ )רטיל 51( 6 'סמ לכיממ םיליתש תעיטנ 41.20.0060
      

       306.00 'חי       עזג יבצועמ )רטיל 52( 7 'סמ לכיממ םיליתש תעיטנ 41.20.0070
      

       428.00 'חי       עזג יבצועמ )רטיל 05( 8 'סמ לכיממ םיליתש תעיטנ 41.20.0080
      

        25.00 'חי       )רטיל 1( 3 'סמ לכיממ םירערע 41.20.0090
      

        31.00 'חי       )רטיל 3( 4 'סמ לכיממ םירערע 41.20.0100
      

       132.00 'חי       )רטיל 01( 6 'סמ לכיממ םירערע 41.20.0110
      

        31.00 'חי       )רטיל 3( 4 'סמ לכיממ םידרו 41.20.0120
      

        23.00 'חי       )4 'סמ לדוג( שרוש יפושח םידרו 41.20.0130
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../055 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     055 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      

       255.00 'חי       רטיל 52 עזג לע םידרו 41.20.0140
      
'מ 3.0 דודמ 1" עזג רטוקב "7 לדוג" )רטיל 03( לכיממ םיצע     41.20.0150
רטיל 02 -ו תואטוחמ תוכומס גוז תוברל ,עקרקה ינפמ      

       285.00 'חי       ץעל טסופמוק  
      
'מ 3.0 דודמ 2" עזג רטוקב "8 לדוג" )רטיל 06( לכיממ םיצע     41.20.0160
רטיל 03 -ו תואטוחמ תוכומס גוז תוברל ,עקרקה ינפמ      

       407.00 'חי       ץעל טסופמוק  
      
'מ 3.0 דודמ 3" עזג רטוקב "9 לדוג" )רטיל 001( לכיממ םיצע     41.20.0170
רטיל 05 -ו תואטוחמ תוכומס גוז תוברל ,עקרקה ינפמ      

       611.00 'חי       ץעל טסופמוק  
      

       867.00 'חי       ץעל טסופמוק רטיל 06 -ו 4" עזג רטוקב "01 לדוג" םיצע 41.20.0180
      
ץעל טסופמוק רטיל 06 -ו 6" עזג רטוקב "01 לדוג" םיצע     41.20.0190

       2,548.00 'חי       'מ 5 הבוגבו  
      
'מ 3.0 דודמ מ"ס 03 עזג רטוק ירוס ןזמ רגוב יאפוריא תיז     41.20.0200

       3,058.00 'חי       ץעל טסופמוק רטיל 001 דע 06 תוברל ,עקרקה ינפמ  
      
ינפמ 'מ 3.0 דודמ מ"ס 06 עזג רטוק ירוס ןזמ "קיתע" תיז     41.20.0210

       8,561.00 'חי       ץעל טסופמוק רטיל 001 דע 06 תוברל ,עקרקה  
      
ינפמ 'מ 3.0 דודמ מ"ס 03 עזג רטוק הנוש ןזמ רגוב רדה     41.20.0220

       4,281.00 'חי       ץעל טסופמוק רטיל 001 דע 06 תוברל ,עקרקה  
      

       200.00 'חי       רתאה םוחתב םינטק רדה וא /ו תיז ץע תקתעה 41.20.0230
      

       450.00 'חי       רתאה םוחתב םיינוניב רדה וא /ו תיז ץע תקתעה 41.20.0240
      

       800.00 'חי       רתאה םוחתב םילודג רדה וא /ו תיז ץע תקתעה 41.20.0250
      

       2,000.00 'חי       רתאה םוחתב םייקנע רדה וא /ו תיז ץע תקתעה 41.20.0260
      
יפ לע ,'מ 4 דע הבוגב ןטק רגוב ץע לש "הזופח" הקתעה     41.20.0270
לכ תוברל שדחמ ותליתשו החמומ םזוגו םונורגא יווילב תויחנה      

       1,500.00 'חי       םישורדה םילופיטה  
      
      
      

02.14.3 קרפ תתב הרבעהל       
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../056 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     056 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
7 דעו 'מ 10.4 -מ הבוגב ינוניב רגוב ץע לש "הזופח" הקתעה     41.20.0280
םונורגא יווילבו תויחנה יפ לע יבלש ברו גרודמ ןפואב ,'מ      

       2,000.00 'חי       םישורדה םילופיטה לכ תוברל שדחמ ותליתשו  
      
01 דעו 'מ 10.7 -מ הבוגב לודג רגוב ץע לש "הזופח" הקתעה     41.20.0290
םונורגא יווילבו תויחנה יפ לע יבלש ברו גרודמ ןפואב ,'מ      

       3,000.00 'חי       םישורדה םילופיטה לכ תוברל שדחמ ותליתשו  
      
ןפואב ,'מ 01 לעמ הבוגב קנע רגוב ץע לש "הזופח" הקתעה     41.20.0300
שדחמ ותליתשו םונורגא יווילבו תויחנה יפ לע יבלש ברו גרודמ      

       4,000.00 'חי       םישורדה םילופיטה לכ תוברל  
      
)'מ 4 דעו 'מ 5.1 לעמ הבוגב( םינטק םיצע לש יעוצקמ םוזיג     41.20.0310

       234.00 'חי       )םומינימ םיצע 01 - ל ריחמ( חקפמה תוארוה יפל  
      
יפל )'מ 6 דעו 'מ 4 לעמ הבוגב( םיינוניב םיצע לש יעוצקמ םוזיג     41.20.0320

       560.00 'חי       )םומינימ םיצע 5 - ל ריחמ( חקפמה תוארוה  
      
יפל )'מ 8 דעו 'מ 6 לעמ הבוגב( םילודג םיצע לש יעוצקמ םוזיג     41.20.0330

       816.00 'חי       )םומינימ םיצע 4 - ל ריחמ( חקפמה תוארוה  
      
סוטפילקא וא סוקיפ תמגודכ 'מ 8 לעמ הבוגב קנע יצע םוזיג     41.20.0340
ריחמ( חקפמה תוארוה יפל ,םייתועמשמ םידבו םיפנע תרסהו      

       1,305.00 'חי       )םומינימ םיצע 4 - ל  
      
,םיצעל תורוב רובע םיטלפסאמ/תופצורמ תוכרדמ תחיתפ     41.20.0350
תרזחהו תיננג המדא יולימ ,'מ 5.1/5.1/0.1 לדוגב רוב תביצח      
םלושי( םישרדנה םינוקיתה לכ תוברל ,התומדקל הכרדמה      

       500.00 'חי       )דבלב תונשי תוכרדמב  
רתאה םוחתב םיצע תקתעהו העיטנ 02.14 כ"הס         

      
ם י ל ו ו ר ש  06.14 ק ר פ  ת ת       
      
.יוסיכו הריפח ללוכ לוורשה ריחמ      
הכישמל ןולינ טוח ללוכ לוורשה ריחמ      
      
,טלפסא םע וא םיפצורמ םיחטש תחיתפ רובע לוורשל תפסות      
יפיעסב האר( ותומדקל בצמה תרזחהו מ"ס 06 קמועל הריפח      
)םוקיש      
      
      
      

06.14.3 קרפ תתב הרבעהל       
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../057 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     057 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
ףוטעו טלמ הפוצמ ,23/5" ןפוד יבוע ,6" רטוק הדלפ לוורש     41.60.0010
021 דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל ,שיבכל דעוימה רבעמב      

       218.00 רטמ       ןוליינ טוח תלחשהו מ"ס  
      
טלמ םינפ יופיצ םע ,תינוציח הפיטע אלל הדלפ רוניצל תפסות     41.60.0015
6" רטוק ,"תורבא" וא "ןוכיתה חרזמה תורוניצ" תמגוד טנמצ      

       158.00 רטמ       23/5" ןפוד יבוע  
      
ףוטעו טלמ הפוצמ ,23/5" ןפוד יבוע ,4" רטוק הדלפ לוורש     41.60.0020
021 דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל ,שיבכל דעוימה רבעמב      

       158.00 רטמ       ןוליינ טוח תלחשהו מ"ס  
      
טלמ םינפ יופיצ םע ,תינוציח הפיטע אלל הדלפ רוניצל תפסות     41.60.0025
4" רטוק ,"תורבא" וא "ןוכיתה חרזמה תורוניצ" תמגוד טנמצ      

        98.00 רטמ       23/5" ןפוד יבוע  
      
מ"מ 011 רטוק )םותכ( NS-8 חישק C.V.P רוניצמ לוורש     41.60.0030
מ"ס 001 דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל ,מ"מ 2.3 ןפוד יבוע      

        59.00 רטמ       ןוליינ טוח תלחשהו  
      
םאתהב )םותכ( NS-8 הבע "ביבירמ" C.V.P לועית תפסות     41.60.0035

        28.00 רטמ       .מ"מ 2.3 ןפוד יבוע מ"מ 011 רטוק 488 י"תל  
      
,חישק מ"מ 011 רטוק 61 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש     41.60.0050

        92.00 רטמ       ןוליינ טוח תלחשהו מ"ס 07 דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל  
      
מ"מ 011 רטוק 61 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש תפסות     41.60.0055

        51.00 רטמ       .חישק  
      
תוברל ,חישק מ"מ 57 רטוק 61 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש     41.60.0060

        74.00 רטמ       ןוליינ טוח תלחשהו מ"ס 07 דע יוסיכ קמועב הריפח  
      

        33.00 רטמ       .חישק מ"מ 57 רטוק 61 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש תפסות 41.60.0065
      
תוברל ,חישק מ"מ 36 רטוק 61 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש     41.60.0070

        65.00 רטמ       ןוליינ טוח תלחשהו מ"ס 07 דע יוסיכ קמועב הריפח  
      

        23.00 רטמ       .חישק מ"מ 36 רטוק 61 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש תפסות 41.60.0075
      
תוברל ,חישק מ"מ 05 רטוק 61 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש     41.60.0080

        52.00 רטמ       ןוליינ טוח תלחשהו מ"ס 07 דע יוסיכ קמועב הריפח  
      

06.14.3 קרפ תתב הרבעהל       
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12/07/2022
דף מס':     058 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      

        15.00 רטמ       .חישק מ"מ 05 רטוק 61 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש 41.60.0085
      
תוברל ,חישק מ"מ 04 רטוק 61 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש     41.60.0090

        45.00 רטמ       ןוליינ טוח תלחשהו מ"ס 07 דע יוסיכ קמועב הריפח  
      

        10.00 רטמ       .חישק מ"מ 04 רטוק 61 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש 41.60.0095
      
הריפח תוברל ,מ"מ 04 רטוק 01 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש     41.60.0120

        32.00 רטמ       ןוליינ טוח תלחשהו מ"ס 07 דע יוסיכ קמועב  
      
תוברל ,מ"מ 23 רטוק 01 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש      41.60.0130

        26.00 רטמ       ןוליינ טוח תלחשהו מ"ס 07 דע יוסיכ קמועב הריפח  
םילוורש 06.14 כ"הס         

      
ה י ק ש ה  ת ר נ צ  07.14 ק ר פ  ת ת       
      
61 רטוק ,ךר 6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0010
וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח ,םירזיבא תוברל ,מ"מ      

         7.00 רטמ       )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( הלעתב  
      
02 רטוק ,ךר 6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0020
וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח ,םירזיבא תוברל ,מ"מ      

         9.00 רטמ       )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( הלעתב  
      
52 רטוק ,ךר 6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0030
וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח ,םירזיבא תוברל ,מ"מ      

        10.00 רטמ       )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( הלעתב  
      
23 רטוק ,ךר 6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0040
וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח ,םירזיבא תוברל ,מ"מ      

        12.00 רטמ       )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( הלעתב  
      
רטוק ,חישק 6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0050
וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח ,םירזיבא תוברל ,מ"מ 04      

        16.00 רטמ       )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( הלעתב  
      
רטוק ,חישק 6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0060
וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח ,םירזיבא תוברל ,מ"מ 05      

        22.00 רטמ       )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( הלעתב  
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12/07/2022
דף מס':     059 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
רטוק ,חישק 6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0070
וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח ,םירזיבא תוברל ,מ"מ 36      

        28.00 רטמ       )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( הלעתב  
      
02 רטוק ,ךר 01 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0080
וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח ,םירזיבא תוברל ,מ"מ      

         9.00 רטמ       )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( הלעתב  
      
52 רטוק ,ךר 01 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0090
וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח ,םירזיבא תוברל ,מ"מ      

        11.00 רטמ       )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( הלעתב  
      
23 רטוק ,ךר 01 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0100
וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח ,םירזיבא תוברל ,מ"מ      

        14.00 רטמ       )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( הלעתב  
      
רטוק ,חישק 01 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0110
וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח ,םירזיבא תוברל ,מ"מ 04      

        20.00 רטמ       )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( הלעתב  
      
רטוק ,חישק 01 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0120
וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח ,םירזיבא תוברל ,מ"מ 05      

        28.00 רטמ       )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( הלעתב  
      
רטוק ,חישק 01 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0130
וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח ,םירזיבא תוברל ,מ"מ 36      

        37.00 רטמ       )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( הלעתב  
      
רטוק ,חישק 01 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0140
וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח ,םירזיבא תוברל ,מ"מ 57      

        48.00 רטמ       )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( הלעתב  
היקשה תרנצ 07.14 כ"הס         

      
ף ו ט פ ט  ת ו ח ו ל ש  08.14 ק ר פ  ת ת       
      
)עקרקל ףטפט תועבט וא תוחולשל( בציימ ללוכ תרנצה ריחמ     41.80.0001
04 ךרואבו U תרוצב מ"מ 6 רטוק ןוולוגמ לזרב טוממ יושע      

ק/ט                    'מ 5.1 לכ ןקתומה מ"ס  
      
ןש רבחמב שומיש רתוי אל ,דבלב םיגרבותמ ועצובי םירבחמ      
      
      

08.14.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../060 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     060 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
מ"מ 61 רטוק ,ע"ש וא "טנקט" תמגוד ,תסוומ ףוטפט תחולש     41.80.0010

         7.00 רטמ       מ"ס 03 לכ תפטפט ,םוח  
      
מ"מ 61 רטוק ,ע"ש וא "טנקט" תמגוד ,תסוומ ףוטפט תחולש     41.80.0020

         6.00 רטמ       מ"ס 06 לכ תפטפט ,םוח  
      
הרוצב מ"ס 01 דע קמועל ףוטפט רוניצ תנמטה רובע תפסות     41.80.0030

         5.00 רטמ       תינדי  
      
תופטפט 6 םע מ"מ 61 רטוק ןליתאילופ רוניצמ תעבט     41.80.0040
תעבטה ,מ"ס 03 לש םיחוורמב ,תותסוותמ תוילרגטניא      

        31.00 'חי       ןואסלפ רבחמ י"ע הנזהה רוניצל תרבוחמ  
      
תופטפט 8 םע מ"מ 61 רטוק ןליתאילופ רוניצמ תעבט     41.80.0050
תעבטה ,מ"ס 03 לש םיחוורמב ,תותסוותמ תוילרגטניא      

        35.00 'חי       ןואסלפ רבחמ י"ע הנזהה רוניצל תרבוחמ  
      
תופטפט 01 םע מ"מ 61 רטוק ןליתאילופ רוניצמ תעבט     41.80.0060
תעבטה ,מ"ס 03 לש םיחוורמב ,תותסוותמ תוילרגטניא      

        37.00 'חי       ןואסלפ רבחמ י"ע הנזהה רוניצל תרבוחמ  
      
יטסלפומרט הרקב אתב הנגה תוברל זקנמל הפיטש זרב     41.80.0070

       560.00 'חי       םיאתמ  
      
הרקב אתב הנגה תוברל זקנמ/קלחמ םוקאו םותסש     41.80.0080

       560.00 'חי       םיאתמ יטסלפומרט  
ףוטפט תוחולש 08.14 כ"הס         

      
ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  09.14 ק ר פ  ת ת       
      
בותיכ םעו הסכמ םע מ"ס 04 רטוק םורט ןוטבמ הרקב תוחוש     41.90.0010

       1,020.00 'חי       הייקשה  
      
בותיכ םעו הסכמ םע מ"ס 06 רטוק םורט ןוטבמ הרקב תוחוש     41.90.0020

       1,223.00 'חי       הייקשה  
      
בותיכ םעו הסכמ םע מ"ס 08 רטוק םורט ןוטבמ הרקב תוחוש     41.90.0030

       1,529.00 'חי       הייקשה  
הרקב תוחוש 09.14 כ"הס         
היקשהו ןוניג 14 כ"הס         

      
      
      

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 

קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../061 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     061 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס

ץ ו ח  ד ו י צ ו  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  ,ב ו ח ר  ט ו ה י ר  10.24 ק ר פ  ת ת       
      
ןפואב ךכ ןייוצמ אל םא םג הנקתהו הקפסא םיללוכ םיריחמה      
.שרופמ      
      
מ.ש.ל תרבח  ,הנולצרב םגד הניג לספס לש הנקתהו הקפסא     42.01.0010

       1,528.00 'חי       .הגרבהב הנקתה וא הקיציל 071 ךרואב ץעו קוצי לזרב בוליש  
      
ט"קמ ,סדה תרבח הנולצרב םגד לספס לש הנקתהו הקפסא     42.01.0020

       1,324.00 'חי       061-052-002s 061 ךרואב  
      
42.01.0030 4601 ט"קמ ,"סואז" םגד הניג לספס לש הנקתהו הקפסא    
וא הקיציל 071 ךרואב ץעו קוצי לזרב בוליש בגש.םא.יא תרבח      

       2,343.00 'חי       .הגרבהב הנקתה  
      
42.01.0040 4601 ט"קמ ,"סואז" םגד הניג לספס לש הנקתהו הקפסא    
וא הקיציל 031 ךרואב ץעו קוצי לזרב בוליש בגש.םא.יא תרבח      

       2,211.00 'חי       .הגרבהב הנקתה  
      
42.01.0050 4601 ט"קמ ,"סואז" םגד הניג לספס לש הנקתהו הקפסא    
וא הקיציל 07 ךרואב ץעו קוצי לזרב בוליש בגש.םא.יא תרבח      

       2,079.00 'חי       .הגרבהב הנקתה  
      
4011 ט"קמ ,"סואז" םגד הניג לספס לש הנקתהו הקפסא     42.01.0060
602 ךרואב ץעו קוצי לזרב בוליש בגש.םא.יא תרבח שגנומ      

       3,259.00 'חי       .הגרבהב הנקתה וא הקיציל  
      
'בח 0502 ט"קמ ,"סואז" םגד ןותפשא לש הנקתהו הקפסא     42.01.0070
וא הקיציל 042 ךרואב ץעו קוצי לזרב בוליש בגש.םא.יא      

       1,579.00 'חי       .הגרבהב הנקתה  
      
1003 ט"קמ ,"הטסאירט" םגד הלוגרפ לש הנקתהו הקפסא     42.01.0080
וא הקיציל 032 ךרואב ץעו קוצי לזרב בוליש בגש.םא.יא 'בח      

       9,098.00 'חי       .הגרבהב הנקתה  
      
,סדה תרבח ,לגר לע זיקרמ םגד ןותפשא לש הנקתהו הקפסא     42.01.0090

       611.00 'חי       221A ט"קמ  
      
מ.ש.ל תרבח ,104 ןוברוס םגד ןותפשא לש הנקתהו הקפסא     42.01.0100

       662.00 'חי       26 חפנ  
      
מ.ש.ל תרבח ,תכתממ 205 םגד ןותפשא לש הנקתהו הקפסא     42.01.0110

       937.00 'חי       57 חפנ  
10.24.3 קרפ תתב הרבעהל       

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 

קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../062 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     062 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
לברא" ןאובי "ןורש" םגד םוסחמ דומע לש הנקתהו הקפסא     42.01.0120
"סוארטס      
הנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה ,587 הבוגבו 051 רטוקב דומע      

       550.00 'חי       .דומעב רוא יריזחמ םיספ ינש ללוכ ,תמלשומ  
      
וא 506 קוריפסב ןוטיבו 7" רטוק חודיק י"ע הנקתהו הקפסא     42.01.0130
רונתב עובצו תנוולוגמ תכתמ יושע 6" םוסחמ דומע לש ע"ש      
דומע ךרוא ) מ"ס 06 ילמנימ הנקתה הבוג( תיתחתב ץוק ללוכ      

       350.00 'חי       מ"ס 5 בחורב רוא ריזחמ ספ ללוכ מ"ס 09 ילמנימ  
      
וא 506 קוריפסב ןוטיבו 7" רטוק חודיק י"ע הנקתהו הקפסא     42.01.0140
רונתב עובצו תנוולוגמ תכתמ יושע 6" םוסחמ דומע לש ע"ש      
דומע ךרוא ) מ"ס 06 ילמנימ הנקתה הבוג( תיתחתב ץוק ללוכ      
ךא ל"נכ מ"ס 5 בחורב רוא ריזחמ ספ ללוכ מ"ס 09 ילמנימ      

       480.00 'חי       .ףלשנ  
      
וא 506 קוריפסב ןוטיבו 7" רטוק חודיק י"ע הנקתהו הקפסא     42.01.0150
תיתחתב ץוק ללוכ הטסורינ יושע 6" םוסחמ דומע לש ע"ש      
מ"ס 09 ילמנימ דומע ךרוא ) מ"ס 06 ילמנימ הנקתה הבוג(      

       1,450.00 'חי       מ"ס 5 בחורב רוא ריזחמ ספ ללוכ  
      
םולהי חודיק ללוכ קוריפמ םוסחמ דומע לש דבלב הנקתה     42.01.0160

       100.00 'חי       .שרדנה ףוציר ןוקית ,506 קוריפסב ןוטיב ,7" רטוקב  
      
תרוצב טילונרג רמג ,ימורט ןוטבמ בכרל דבכ םוסחמ ידומע     42.01.0170
רטוק ,סונוק תרוצב וא ,מ"ס 001 הבוג ,מ"ס 62 רטוק לילג      
תרוצבוא מ"ס 001 הבוג ,מ"ס 03 ןותחת רטוק מ"ס 02 ןוילע      

       280.00 'חי       .מ"ס 33 הבוג ,מ"ס 06 רטוק הפיכ  
      
םא יא תרבח לש "סואז" םגד םוסחמ דומע תנקתהו הקפסא     42.01.0180

       800.00 'חי       בגש  
      
0.1 הבוגב סונוק ןוטבמ בכרל םוסחמ דומע תנקתהו הקפסא     42.01.0190

       244.00 'חי       ףוצירה ןוקיתו דוסי ללוכ ,'מ  
      
0.1 הבוגב סונוק ןוטבמ בכרל םוסחמ דומע תנקתהו הקפסא     42.01.0200

       285.00 'חי       ףוצירה ןוקיתו דוסי ללוכ ,טילונרג רמג ,'מ  
      

       407.00 'חי       .ע"ש וא ןורש םגדמ הקיצי יושע םוסחמ דומע 42.01.0210
      
      
      

10.24.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../063 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     063 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
םגד היריעה תבחרב ןוטבמ הבישי יטנמלא תנקתהו הקפסא     42.01.0220
:'לט ע"ש וא "טפארק וידוטס" תרצות "תנעשמ םע ףופ"      

       2,037.00 'חי       03-6827655  
      
םגד היריעה תבחרב ןוטבמ הבישי יטנמלא תנקתהו הקפסא     42.01.0230

       1,935.00 'חי       "1023 IKS OCCOR" ע"ש וא ןייטשרקא תרבח תרצות  
      

       774.00 'חי       הטסורינמ םיעונפוא וא/ו םיינפוא תליענל ןקתמ 42.01.0240
      
טרפ יפל העיבצ ללוכ ,תכתממ תויונחל טוליש תנקתהו הקפסא     42.01.0250

       458.00 'חי       81 'סמ  
      
6/051 תודימ יפל ךלפמ הדנולוק ידומע ביבס ספטמל חתפ     42.01.0260

       255.00 רטמ       11 'סמ טרפ יפל מ"מ  
      
ךרואבו מ"מ 6/051 תודימב תכתמ ךלפ תננוגמ הגורעל חתפ     42.01.0270

        51.00 רטמ       8 'סמ טרפ יפלו תינכתל םאתהב הנתשמ  
      
הקבדמו 'מ 3-2 הבוגב הנבל תירוכסיא י"ע ץעל הנגה עוציב     42.01.0280
.הדלפ טוח י"ע ץעל ורשקי תירוכסיאה יחפ .03/03 טוליש      

       306.00 'חי       חקפמה תארוהל םאתהב המאתהו םיפנע םוזיג ללוכ ריחמה  
      
.עזגה ךרוא לכל "הרבוק" רוניצ ףופיל י"ע ץעל הנגה עוציב     42.01.0290
המאתהו םיפנע םוזיג ללוכ ריחמה .הדלפ טוח י"ע ץעל הרישקו      

       310.00 'חי       חקפמה תארוהל םאתהב  
      

       509.00 'חי       טרופמכ םיבלכ ןותפשא תקפסא 42.01.0300
      

        28.00 'חי       טרופמכ םיבלכ ןותפשא לש דבלב הנקתה 42.01.0310
      
ץוחר טילונרג רמג םע םורט ןוטבמ הפשא חפ תנקתהו הקפסא     42.01.0320

       509.00 'חי       ע"ש וא 0377 םגד ןייטשרקא תרצות ,  
      
הבוג ,8" רטוק ,לפקתמ MROFORUE תרצות בכר ימוסחמ     42.01.0330

       611.00 'חי       תיטטסורטקלא הקבאב רונתב עובצ מ"ס 06  
      
םחש" לש ע"ש וא "071 איבל" תמגודכ ץעו תכתמ לספס      42.01.0340
ויתודימו לספסה הנבמ . מ"ס 071 ךרואב ע"ש וא "אכירא      

       2,100.00 'חי       8191 תושיגנ ןקתל םימאתומ  
      
      
      

10.24.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../064 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     064 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
םחש" לש ע"ש וא "071 םי לג" תמגודכ ץעו תכתמ לספס      42.01.0350
ויתודימו לספסה הנבמ . מ"ס 071 ךרואב ע"ש וא "אכירא      

       2,590.00 'חי       8191 תושיגנ ןקתל םימאתומ  
      
תודימב ,ע"ש וא "אכירא םחש" לש "וילש גנולזש" םגד לספס      42.01.0360

       5,040.00 'חי       מ"ס 06/341  
      
ע"ש וא "אכירא םחש" לש "שיגנ ןגעמ" םגד ץעו תכתמ לספס      42.01.0370

       2,205.00 'חי       'מ 7.1 ךרואב  
      
"אכירא םחש" לש "תנעשמ םע בלוד" םגד ץעו תכתמ לספס      42.01.0380

       6,640.00 'חי       'מ 5.2 ךרואב ע"ש וא  
      
םחש" לש "םעונ" םגד ףושח רמגב ןוטבו תכתמ לספס      42.01.0390

       4,300.00 'חי       'מ 1.2 ךרואב ע"ש וא "אכירא  
      
ךרואב ע"ש וא "סדה" תרצות  "םחורי" םגד ץעו תכתמ לספס      42.01.0400

       12,740 'חי       'מ 4  
      
יושע ,ע"ש וא "סדה" 'בח תרצות ,רתנספ תרוצב לספס      42.01.0410
ץע תוחולב יופיח תוברל ,אטוחמו עצקוהמ ןרוא ץע 'סנוקמ      

       1,400.00 'חי       האפיא  
      
9.1 ךרואב  ע"ש וא "סדה" 'בח תרצות "ואיר" םגד ץע לספס      42.01.0420

       2,140.00 'חי       'מ  
      
221 ט"קמ 'מ 53.2/8.1/8.1 תודימב הרוקמ  ץע לספס      42.01.0430

       36,800 'חי       "ל"קק לואתשא תרסנמ" תרצות  
      
דח ,"האפיא" ץע בולישב תכתממ יושע "atleD" םגד לספס      42.01.0440
תרצות( תוחונו תואירב 'בח אוביב מ"ס 07 בחורב יבשומ      

       2,330.00 'חי       otineB( ע"ש וא  
      
וד ,"האפיא" ץע בולישב תכתממ יושע "atleD" םגד לספס      42.01.0450
תרצות( תוחונו תואירב 'בח אוביב מ"ס 081 בחורב יבשומ      

       2,870.00 'חי       otineB( ע"ש וא  
      
תלת ,"האפיא" ץע בולישב תכתממ יושע "atleD" םגד לספס      42.01.0460
תרצות( תוחונו תואירב 'בח אוביב מ"ס 003 בחורב יבשומ      

       4,630.00 'חי       otineB( ע"ש וא  
      
      

10.24.3 קרפ תתב הרבעהל       
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../065 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     065 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
"ןליא" םגד ןבא םקרמ / טילונרג / ףושח רמגב ץעו ןוטב לספס      42.01.0470

       2,330.00 'חי       'מ 9.1 ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" לש  
      
לש "די דסמו תנעשמ םע ץע קפא" םגד  ץעו ןוטב לספס      42.01.0480

       2,880.00 'חי       ד'מ 8.1 ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש"  
      
לש סיסב םע "תוצוח" םגד ןרוא ץעו ילכירדא ןוטב רמגב לספס      42.01.0490

       4,880.00 'חי       מ"ס 002 ךרואב ע"ש וא "ןייטשרקא"  
      
םגד השק יטוזקא ץעו ילכירדא ןוטב רמגב לספס      42.01.0500
    "STNEMELE 3061" 081 ךרואב ע"ש וא "ןייטשרקא" לש  

       5,800.00 'חי       מ"ס  
תונוש תודובע ,בוחר טוהיר 10.24 כ"הס         

      
י נ ש ו ג  ץ ע מ  ט ו ה י ר  20.24 ק ר פ  ת ת       
      
ןווגב תכתמ קבח ללוכ 08/52/52 תודימב ינשוג ץע דומע     42.02.0010

       560.00 'חי       .ע"וש וא ץע לוב תרבח לש הרדג טרפ יפל הריחבל דגונמ  
      
תרבח לש הרדג טרפ יפל שיגנ הדלפו ינשוג ץעמ שיגנ לספס     42.02.0020

       2,546.00 'חי       .ע"וש וא ץע לוב  
      
לש הרדג טרפ יפל  הדלפו ינשוג ץעמ תנעשמ אלל לספס     42.02.0030

       1,935.00 'חי       .ע"וש וא ץע לוב תרבח  
      
,ץע לוב תרבח לש הרדג טרפ יפל הדלפו ינשוג ץעמ  בוחר רב     42.02.0040
השירד יפל 011 וא 09 הבוגו 'מ 2 ךרואב רב ללוכ ריחמה      
לוב תרבח לש הרדג טרפ יפל .םימאתומ רב תואסכ השולשו      

       2,954.00 'חי       .ע"וש וא ץע  
ינשוג ץעמ טוהיר 20.24 כ"הס         
ץוח דויצו טוהיר 24 כ"הס         

      
ר ו ד י ג  44 ק ר פ       
      
ת כ ת מ  ת ו ד ו ב ע  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
םיעובצו םינוולוגמ תויהל תוחיטבה תורדג וא תוקעמ לכ לע      
.לעפמב      
      
עקרקב וא ןוטב תורוק ג"ע עצובת תוקעמ וא תורדג תנקתה      
םאתהב עקרקב ןוטב תוקיצי וא תוקטלפ ,םיחודיק תללוכו      
.שרדנל      

10.44.3 קרפ תתב הרבעהל       
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../066 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     066 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
תרצותמ תכתממ תוחיטב רדג/הקעמ לש הנקתהו הקפסא     44.01.0010
,ע"ש וא "ידנלוה" וא "אישנ" וא "תרנכ" םגד "ילרוא תורדג"      

       370.00 רטמ       .רונתב הקבאב עובצו םח ןבאב ןוולוגמ ,'מ 01.1 הבוגב  
      
טרופס ינקתמ ביבס תוחיטב הקעמ לש הנקתהו הקפסא     44.01.0030
ש"עת רוא תרצות "רפושמ ליג" הקעמ .הליפנ תעינמ ךרוצלו      

       500.00 רטמ       רונתב ןבאב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ ,ע"ש וא מ"עב  
      
הדלפ יליפורפמ תכתממ תוחיטב רדג לש הנקתהו הקפסא     44.01.0040

       480.00 רטמ       "רבצ" וא  "ןרע" תמגודכ העובצו תנוולוגמ 'מ 2 הבוגב  
      
תודימב הדלפ יליפורפמ שפשפ לש הנקתהו הקפסא     44.01.0050

       3,650.00 'חי       . "ןרע" תמגודכ עובצו ןוולוגמ 002/051  
      
תודימב הדלפ יליפורפמ שפשפ לש הנקתהו הקפסא     44.01.0060

       2,800.00 'חי       ."ידנלוה" "תרנכ"  תמגודכ עובצו ןוולוגמ 011/021  
      
"הפיח" "םי תיירק" "לופכ הקעמ" : גוסמ  הדרפה תוחיטב רדג     44.01.0070
ןוולוגמ 01.1 הבוגב ע"וש וא ילרוא תורדג תרבח לש "וכע"      

       440.00 רטמ       לעפמב עובצ  
      
'מ 2 עצוממב םינתשמ םיהבגב  ףוקש יטסוקא ריקו הקעמ     44.01.0080
ףוקש ירמילופ רמוח תוסירפל םאתהב ,ךמת ריק ג"ע הבוג      
דומע י"ע ךומת ,ןרפואנ גוסמ םוטיא יספ ללוכ מ"מ 02 יבועב      
.רוטקורטסנוקו הקיטסוקא ץעוי יפל ,ריחמב ללוכ תכתמ      
יפל תיטטסורטקלא םיעובצו םח ץבאב םינוולוגמ םידומעה      

       1,222.00 ר"מ       הקבר קראפב םייקה תמגודכ ,רונתב לכופא טרפמ  
      
,םינתשמ םיהבגב לכירדאה תייחנה פ"ע הליתש ללוכ קורי ריק     44.01.0090
,רוטקורטסנוקו הקיטסוקא ץעוי יפל תכתמ דומע י"ע ךומת      
טרפמ יפל תיטטסורקלא םיעובצו םח ץבאב םינוולוגמ םידומעה      

       815.00 ר"מ       הקבר קראפב םייקה תמגודכ ,רונתב לכופא  
      
מ"מ 83 רטוקב ריקל ןגועמ די זחאמ לש הנקתהו הקפסא     44.01.0100

       280.00 רטמ       תושירד פ"ע ךתורמו ףפוכמ עובצ ןוולוגמ  
      
עובצ ןוולוגמ מ"מ 83 רטוקב די זחאמ לש הנקתהו הקפסא     44.01.0110
ןגועמ )דבלב ןוילעה וקלח דדמי( תושירד פ"ע ךתורמו ףפוכמ      

       380.00 רטמ       . ןוטב סייד תקיציו חודיק ללוכ עקרקל  
תכתמ תודובע 10.44 כ"הס         
רודיג 44 כ"הס         

      
      

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 

קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../067 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     067 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
ץוחמ לא תלוספה קוליס םיללוכ םהינימל םיקוריפה יריחמ      
הלבוה תוברל רשואמ תלוספ רתא לא תושרה תולובגל      
.תורגא םולשתו      
      
אלל השעי םייתעבג ריעה ךותב םינוש םיפדוע רוזיפו יוניפ      
.דבלב חקפמ תייחנה יפלו םולשת תפסות      
      
םונורגא לש תעד תווח תלבק תודובעה עוציב תרגסמב הבוח      
.םימייק םיצע לע הרימשו הריפח תויחנה ללוכ      
לש ףונו םינג תקלחמ י"ע ורשואי ונתניש תויחנהו תעדה תווח      
תקלחמב עוציב ינפל תוינכת רשאל הבוח .םייתעבג תייריע      
םיצעמ 'מ 2 מ תוחפ לש תוכימסב תודובע עוציב .ףונו םינג      
.תורעי דיקפ /ףונו םינג תקלחמ להנמ לש בותכ רושיא תבייחמ      
      
תליחת ינפל חטשה דועית לע ידעלבה יארחאה היהי ןלבקה      
קית ןכויו ודעותי יתייעב בצמב תורצח תורדג/תוריק .עוציב      
תונולת .עוציב תליחת ינפל בוחרל ןלבקה דצמ אלמ דועית      
ויהש חיכוהל ןתינ אלש תויטרפ תויתשתב העיגפ ןיגב םיבשות      
.ונובשח לעו ןלבקה י"ע ונקותי ,עוציב תליחת ינפל תומייק      
תיזח ,שיבכ יעטק ,הכרדמ יעטק :ללוכ טקייורפ חטש דועת      
.'וכו תורדג תיזח ,םיתב      
      
.םישרגמ/םינינב תורצחל תורבחתה      
השיגה ךרדב העיגפ המרגנ תוינוריע תודובע בקעש הרקמב      
לע הכרדמ וא הינח הבוג תמאתה ןיגב םלשי ןימזמה ,ןיינבל      
.)חקפמה תייחנהל ףופכ( ןוריחמה סיסב      
      

        15.00 ר"מ       מ"ס 01 דע יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוריפ 51.01.0010
      
02 דעו מ"ס 01 לעמ יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוריפ     51.01.0020

        22.00 ר"מ       מ"ס  
      

        26.00 ר"מ       מ"ס 02 לעמ יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוריפ 51.01.0030
      

        15.00 רטמ       הכיפש רתאל רמוחה יוניפו יבוע לכב טלפסא הצק רוסינ 51.01.0040
      

        21.00 ר"מ       .המודכו הכרדמ טלפסא ,תיארפ וא תבלתשמ ןבא ףוציר קוריפ 51.01.0050
      
לע רודיסו הסמעה ללוכ והשלכ גוסמ ףוציר לש ריהז קוריפ     51.01.0060

        30.00 ר"מ       רזוח שומישל תושרה ינסחמל ותלבוה וא/ו ותנסחאו םיחטשמ  
      

10.15.3 קרפ תתב הרבעהל       
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../068 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     068 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
ללוכ שדחמ ותחנהו והשלכ גוסמ ףוציר לש ריהז קוריפ     51.01.0070

        54.00 ר"מ       לוח תבכש תמלשה  
      

        18.00 רטמ       . ןוטב תרוגח וא גוס לכמ םוחיתו הפש ןבא קוריפ 51.01.0080
      

        45.00 ר"מ       ןוטבמ תרגסמ תוברל פר-פיר חטשמ קוריפ 51.01.0090
      

        59.00 ר"מ       מ"ס 01 דע יבועב ןייוזמ ןוטב חטשמ קוריפ 51.01.0100
      

        67.00 ר"מ       מ"ס 02 דע יבועב ןייוזמ ןוטב חטשמ קוריפ 51.01.0110
      
ריחמה ,מ"ס 02 מ לודגה יבועב ןוטב חטשמ ןיגב תפסות     51.01.0120

         3.00 ר"מ       .ףסונ יבוע מ"ס לכ ןיגב ר"מל םלושי  
      
מ"ס 02  דע יבועב ןייוזמ ןוטב חטשמ קוריפל ריחמ תפסות     51.01.0130

       130.00 רטמ       ןוטבה רוסינ רובע  
      
אל( הינחל וא רצחל הסינכב טלפסא וא ןוטבמ שלושמ קוריפ     51.01.0140

        25.00 רטמ       )יללכ קוריפ תרגסמב םלושי  
      
םלושי אל( תובלתשמ םינבאמ וא טלפסאמ הטאה יספ קוריפ     51.01.0150

        30.00 ר"מ       )יללכ קוריפ תרגסמב  
      

       220.00 ק"מ       והשלכ יבועבו גוסמ ןבא ריק קוריפ 51.01.0160
      

       400.00 ק"מ       והשלכ יבועבו גוסמ ןייוזמ ןוטבמ הרוק/ריק קוריפ 51.01.0170
      

        60.00 ר"מ       דוסיה תוברל והשלכ גוסמ םיחייוטמ םיקולב/ןבא רדג קוריפ 51.01.0180
      

        90.00 ר"מ       דוסיה תוברל מ"ס 03 דע יבועב יולג וא חייוטמ ןוטב רדג קוריפ 51.01.0190
      

        30.00 ר"מ       והשלכ גוסמ תשר רדג קוריפ 51.01.0200
      
וא שדחמ הנקתה ללוכ והשלכ גוסמ תשר רדג לש ריהז קוריפ     51.01.0210
תדימב תומלשה תוברל חקפמה הרויש םוקמל התקתעה      

        90.00 ר"מ       ךרוצה  
      

        40.00 רטמ       והשלכ גוסמ תכתמ רדג קוריפ 51.01.0220
      
שדחמ הנקתה ללוכ והשלכ גוסמ תכתמ רדג לש ריהז קוריפ     51.01.0230

       135.00 רטמ       חקפמה הרויש םוקמל התקתעה וא  
      

10.15.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../069 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     069 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      

       270.00 'חי       ויתודוסיו וידומע לע לגר יכלוהל רעש קוריפ 51.01.0240
      
ותנקתהו ויתודוסיו וידומע לע לגר יכלוהל רעש לש ריהז קוריפ     51.01.0250

       635.00 'חי       שדחה ומוקמב  
      

       400.00 'חי       ויתודוסיו וידומע לע בכרל רעש קוריפ 51.01.0260
      
ותנקתהו ויתודוסיו וידומע לע בכרל רעש לש ריהז קוריפ     51.01.0270

       1,020.00 'חי       שדחה ומוקמב  
      
)חפ ,ריינ ,קיטסלפ( והשלכ רמוח רוזחמ ילכימ לש ריהז קוריפ     51.01.0280

       400.00 'חי       חוקיפה תייחנה י"פע שדח םוקימל םתקתעהו  
      
יוליגל הריפחה תוברל םינוש םיקמועו םירטקב בויב וק קוריפ     51.01.0290

        45.00 רטמ       )דבלב חקפמ רושיאב עצובי( תורוניצה  
      
הריפחה תוברל םינוש םיקמועב 2" דע םירטקב םימ וק קוריפ     51.01.0300

        25.00 רטמ       )דבלב חקפמ רושיאב עצובי( תורוניצה יוליגל  
      
תוברל םינוש םיקמועב 4" דע 3" םירטקב םימ וק קוריפ     51.01.0310

        35.00 רטמ       )דבלב חקפמ רושיאב עצובי( תורוניצה יוליגל הריפחה  
      
תוברל םינוש םיקמועב 8" דע 6" םירטקב םימ וק קוריפ     51.01.0320

        40.00 רטמ       תורוניצה יוליגל הריפחה  
      
הריפחה תוברל םינוש םיקמועו םירטקב זוקינ רוניצ קוריפ     51.01.0330

       100.00 רטמ       )דבלב חקפמ רושיאב עצובי( רוניצה יוליגל  
      

       150.00 'חי       קדוהמ לוחב רובה יולמ תוברל תחא תשר םע ןטלוק קוריפ 51.01.0340
      

       230.00 'חי       קדוהמ לוחב רובה יולימ תוברל תותשר 2 םע ןטלוק קוריפ 51.01.0350
      

       290.00 'חי       קדוהמ לוחב רובה יולימ תוברל תותשר 3 םע ןטלוק קוריפ 51.01.0360
      

       340.00 'חי       קדוהמ לוחב רובה יולימ תוברל תותשר 4 םע ןטלוק קוריפ 51.01.0370
      

       500.00 'חי       שדחה ומוקמב ותנקתהו תחא תשר ןטלוק לש ריהז קוריפ 51.01.0380
      

       850.00 'חי       שדחה ומוקמב ותנקתהו תותשר 2 ןטלוק לש ריהז קוריפ 51.01.0390
      

       1,200.00 'חי       שדחה ומוקמב ותנקתהו תותשר 3 ןטלוק לש ריהז קוריפ 51.01.0400
      

10.15.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../070 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     070 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      

       1,550.00 'חי       שדחה ומוקמב ותנקתהו תותשר 4 ןטלוק לש ריהז קוריפ 51.01.0410
      
'מ 3 דע הבוגב ,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     51.01.0420
יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ( מ"ס 01 דע 5 דע עזג רטוקבו      

       200.00 'חי       )םזגה  
      
'מ 3 דע הבוגב ,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     51.01.0430
יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ( מ"ס 02 דע 01 עזג רטוקבו      

       350.00 'חי       )םזגה  
      
3 לע הלועה הבוגב ,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     51.01.0440
ללוכ( מ"ס 02 דע 01 עזג רטוקבו 'מ 6 לע הלוע וניא ךא 'מ      

       500.00 'חי       )םזגה יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג  
      
3 לע הלועה הבוגב ,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     51.01.0450
ללוכ( מ"ס 03 דע 02 עזג רטוקבו 'מ 6 לע הלוע וניא ךא 'מ      

       700.00 'חי       )םזגה יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג  
      
3 לע הלועה הבוגב ,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     51.01.0460
ללוכ( מ"ס 04 דע 03 לש עזג רטוקבו 'מ 6 לע הלוע וניא ךא 'מ      

       950.00 'חי       )םזגה יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג  
      
6 לע הלועה הבוגב ,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     51.01.0470
םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ( מ"ס 04 דע 03 לש עזג רטוקבו 'מ      

       1,180.00 'חי       )םזגה יוניפו  
      

       140.00 'חי       6" דע רטוקב םיצע ימדג תריקע 51.01.0480
      

       240.00 'חי       6" לעמ רטוקב םיצע ימדג תריקע 51.01.0490
      

       100.00 'חי       .רגוב ץע םוזיג 51.01.0500
      

        35.00 רטמ       היח רדג / םיחיש קוליסו תריקע / םוזיג 51.01.0510
      
05 קמועל דעו םיצעה יעזג וקל ךנואמב םיצע ישרוש ךותיח     51.01.0520
רשואמ ךפש רתאל קוליס ללוכ ,תננכותמה הכרדמה ינפמ מ"ס      

       120.00 'חי       .  
      

       350.00 'חי       בויבו םימ יווקמ קותינ תוברל ,תומייק ןוטב תויזרב קוריפ 51.01.0530
      
      
      

10.15.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../071 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     071 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
קמוע לכב 'מ 8.0 דע תודימ וא רטוקב גוס לכמ םיאת קוריפ     51.01.0540
יולימב רובה תמיתסו רבשה תקחרה ,קורפ ,הריפח ללוכ ,םייק      

       240.00 'חי       רקובמ  
      
קמוע לכב 'מ 52.1 דע תודימ וא רטוקב גוס לכמ םיאת קוריפ     51.01.0550
יולימב רובה תמיתסו רבשה תקחרה ,קורפ ,הריפח ללוכ ,םייק      

       400.00 'חי       רקובמ  
      
םתנסחאו םתומלש לע הרימש ךות ,לדוג לכב םיאת קוריפ     51.01.0560

       700.00 'חי       רזוח שומישל  
      

       200.00 'חי       ףוצירה ןוקיתו וקוליס ,)םיילגר יתש לעב( תועדומ דומע קוריפ 51.01.0570
      

        45.00 'חי       .םינקתומ םיטלשו םירורמת קוריפ 51.01.0580
      

       110.00 'חי       .קוריפ רחאל ףוציר ןוקיתו םינקתומ םיטלשו םירורמת קוריפ 51.01.0590
      

       165.00 'חי       .ףוציר ינוקית ללוכ דומע ללוכ רורמת הבכרהו קוריפ 51.01.0600
      

        45.00 'חי       .רזוח שומישל םוסחמ דומע קוריפ 51.01.0610
      

       110.00 'חי       . ףוציר ןוקיתו רזוח שומישל םוסחמ דומע קוריפ 51.01.0620
      
וא הכרדמ ןוקית ללוכ קוריפמ וא שדח םוסחמ דומע תנקתה     51.01.0630

       130.00 'חי       .שיבכ  
      

        30.00 רטמ       גוס לכמ תוחיטב הקעמ קוריפ 51.01.0640
      

        90.00 רטמ       .קוריפ רחאל ףוציר ןוקיתו רזוח שומישל םוסחמ דומע קוריפ 51.01.0650
      
ןוקית ללוכ ,שומישל ותרזחהו תוחיטב הקעמ לש ריהז קוריפ     51.01.0660

       150.00 רטמ       הבכרה רחאל חטש ינפ  
      

        80.00 'חי       .'דכו ןותפשא ,לספס ןוגכ ןג וא טוהיר טירפ לש ריהז קוריפ 51.01.0670
      
'דכו ןותפשא ,לספס ןוגכ ןג וא טוהיר טירפ לש ריהז קוריפ     51.01.0680

       120.00 'חי       .ןכמ רחאל ףוציר ןוקיתו  
      

       250.00 'חי       שדחה םוקמב הנקתה ללוכ ,לספס לש ריהז קוריפ 51.01.0690
      

       180.00 'חי       שדחה םוקמב הנקתה ללוכ ,ןותפשא  לש ריהז קוריפ 51.01.0700
      

10.15.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../072 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     072 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      

       250.00 'חי       )םינגוע ללוכ( ץעמ תרושקת / הרואת דומע קוריפ 51.01.0710
      
)םינגוע ללוכ( ץעמ תרושקת / הרואת דומע לש ריהז קוריפ     51.01.0720

       520.00 'חי       )תשר ללוכ אל( שדחמ ותנקתהו  
      

        60.00 ר"מ       .חקפמה הרויש םוקמל ץעה יוניפו םייק ץע קד לש ריהז קוריפ 51.01.0730
      
,םיבלושמ וא םידדוב לגר-טק ,לס-רודכ ,לגרודכ ינקתמ קוריפ     51.01.0740
הרויש םוקמב רמוחה ןוסחיא ,דוסיה ןוטב קוריפ תוברל      
ידי לע רשואמ תלוספ יוניפ רתאל וא/ו ריעה םוחתב ,חקפמה      

       320.00 'חי       .רתאה יוקינו תורוב יולימ ,הביבסה תנגהל דרשמה  
      
הייריעה ןסחמל םייוניפו םידדוב קחשמ ינקתמ לש ריהז קוריפ     51.01.0750
הביבסה תנגהל דרשמה ידי לע רשואמ תלוספ יוניפ רתאל וא/ו      

       135.00 'חי       .רתא ה יוקינ םג תללוכ הדובעה .חקפמה תטלחה י"פע  
      
לע לדגמ לכל תבלושמ קחשמ ינקתמ תכרעמ לש ריהז קוריפ     51.01.0760
וא/ו הייריעה ןסחמל היוניפו וילא םירבוחמה םיטנמלאה לכ      
ה ביבסה תנגהל דרשמה ידי לע רשואמ תלוספ יוניפ רתאל      

       560.00 'חי       .רתאה יוקינ םג תללוכ הדובעה .חקפמה תטלחה י"פע  
      

        70.00 רטמ       והשלכ גוסמ תוגרדמ קוריפ 51.01.0770
      

       750.00 'חי       חקפמה הרויש םוקמל התקתעהו ראוד תבית לש ריהז קוריפ 51.01.0780
קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס         

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
לכל הריפח יפדוע וא תלוספ יוניפ תללוכ הריפחה תודובע לכ      
.הנמטמל הרגא םולשת ללוכ שרדיש קחרמ      
      
רמוח יוניפ ללוכ ריחמה בחור וא קמוע לכל הביצח וא/ו הריפח     51.02.0010
עקרקה יגוס לכ תא ללוכ ריחמה ,רשואמ הכיפש רתאל      

        95.00 ק"מ       .םימייקה  
      
תרזחה תא ללוכ ריחמה בחור וא קמוע לכל הביצח וא/ו הריפח     51.02.0020

        35.00 ק"מ       .םימייקה עקרקה יגוס לכ תא ללוכ ריחמה ,רתאב רמוחה  
      

       110.00 ק"מ       םיידי תדובעב הריפח 51.02.0030
      
'מ 0.1 קמועל מ"ס 01-02 בחורב הביצח וא/ו הריפח     51.02.0040

        15.00 רטמ       ר'צנרט תועצמאב  
20.15.3 קרפ תתב הרבעהל       

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 

קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../073 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     073 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
דע 'מ 0.1 לעמ קמועל מ"ס 01-02 בחורב הביצח וא/ו הריפח     51.02.0050

        20.00 רטמ       ר'צנרט תועצמאב 'מ 5.1  
      

         5.00 ר"מ       .שבכמ ירבעמ הנומש תוחפל םיחטש קודיה 51.02.0060
      

         7.00 ק"מ       'מ 5.0 דע לש תובכשב )םירחא י"ע אבומה( יולימ רוזיפ 51.02.0070
      

         7.00 ר"מ       ליגר קודיה תוברל ףצרוקמ טלפסא רוזיפ 51.02.0080
      
הדידמה( הריפח / יולימ תודובעב םיעופישו תונורדמ תרדסה     51.02.0090
ךרוא X ןוילעל ןותחת רוקיד ןיב רצונש שלושמה חטש י"פע      

         7.00 ק"מ       )חטשה  
      
תובכשב ורוזיפ ללוכ ,A-4-2 תמגודכ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ     51.02.0100

        65.00 ק"מ       רקובמ קודיהו  
      
תושירדל םאתומ גרודמו יקנ ,ררבנ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ     51.02.0110

        70.00 ק"מ       רקובמ קודיהו תובכשב ורוזיפ ללוכ ,יללכה טרפמה  
      
ללוכ ,ע"ש וא YAWYNA גוסמ בציימ ילרנימ רמוח תבורעת     51.02.0120
יבועב .םיליבשל גרודמו יקנ ,ררבנ ימוקמ רמוחמ אבומ יולימ      
םיעצמ ה רוזיפ תללוכ הדובעה .בציימה םע בוברעל מ"ס 51      
הדובעב ילכ לכ ןכו ,רקובמ קודיהו תובכשב םיבברועמה      
טרופמהו ןרציה תוארוה פ"ע םיליבשה עוציב רובע שרדיש      

       1,800.00 ק"מ       .דחוימה טרפמב  
      
לדוגב ןבא ירבש רוזיפו הקפסא ללוכ ריחמה ךרד תרוצ עוציב     51.02.0130

       150.00 ק"מ       .קודיה רחאל מ"ס 02 יבועב הבכשב מ"ס 02-5  
רפע תודובע 20.15 כ"הס         

      
ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
םיטרדנטס םיטרפ האר      
      

       170.00 ק"מ       הנתשמו דיחא יבועב ,תוכרדמו םישיבכל a-1-A 'א גוס עצמ 51.03.0010
      

       125.00 ק"מ       הנתשמו דיחא יבועב ,תוכרדמו םישיבכל 'ב גוס עצמ 51.03.0020
      

        85.00 ק"מ       רזחוממ רמוחמ הנתשמו דיחא יבועב ,דופירו יולימל הפנ לוח 51.03.0030
      

       180.00 ק"מ       רזחוממ רמוחמ הנתשמו דיחא יבועב ,דופירו יולימל לוח 51.03.0040
      

30.15.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../074 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     074 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      

       165.00 ק"מ       רזחוממ רמוחמ הנתשמו דיחא יבועב ,4/3" לדוגב טגרגא 51.03.0050
      

       185.00 ק"מ       רזחוממ רמוחמ הנתשמו דיחא יבועב ,2/1" לדוגב טגרגא 51.03.0060
      

       155.00 ק"מ       ןנכתמה תעיבק יפל יבועב )"שלקב"( ןבא ירבשמ תזקנמ הבכש 51.03.0070
      

       310.00 ק"מ       הייחנה יפל בוטר וא שבי MSLC םושייו הקפסא 51.03.0080
      

        35.00 ק"מ       MSLC רובע השקמל תפסות 51.03.0090
      

       280.00 ק"מ       )אבומ רמוח( בצוימ לוח לש הבכש םושייו הקפסא 51.03.0100
      

       360.00 ק"מ       )02-ב( שבי ךמוס לעב ןוטב לש רוזיפו הקפסא 51.03.0110
      
2 תירמילופ הלילס תבורעתמ יושע ליבש וא חטשמ     51.03.0120
    lioSyloP%, יבכורו לגר יכלוהל( מ"ס 6 יבועב תחא הבכש  
קודיה תוברל ,ע"ש וא "תוכרעמ רדה" תמגודכ )םיינפוא      

       105.00 ר"מ       בציי מ תזתהו  
      
2 תירמילופ הלילס תבורעתמ יושע ליבש וא חטשמ     51.03.0130
    lioSyloP%, תמגודכ )לק בכרל( מ"ס 21 יבועב תחא הבכש  

       165.00 ר"מ       בציימ תזתהו קודיה תוברל ,ע"ש וא "תוכרעמ רדה"  
      
2 תירמילופ הלילס תבורעתמ יושע ליבש וא חטשמ     51.03.0140
    lioSyloP%, תמגודכ )ינוניב בכרל( מ"ס 81 יבועב תחא הבכש  

       245.00 ר"מ       בציימ תזתהו קודיה תוברל ,ע"ש וא "תוכרעמ רדה"  
םיעצמ 30.15 כ"הס         
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../075 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     075 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס

ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  40.15 ק ר פ  ת ת       
      
טלפסא .םיטלפסא תקפסא ינפל לשרמ רושיאל ריבעי ןלבקה      
טלפסא ,ןרציה תויחנה יפל תילמיטפוא הרוטרפמטב עצובי      
רוזיפ .ןלבקה ח"ע שדחמ עצוביו קרופי השירדב דומעי אלש      
אשונ טלפסא .דבלב ינורטקלא רשיניפ י"ע השעי טלפסא      
ללח זוחא GP-86 גוסמ ןמוטיב םע עצובי 1" )ןותחת(      
GP-07 ןמוטיב םע עצובי 4/3" ןוילע טלפסא %2.5 ילאמיסקמ      
חודיק עוציבל בייוחמ ןלבקה .%5.4 ילאמיסקמ ללח זוחא      
ר"מ 001 לכל 1 חודיק םומינימ ,תובכשהמ תחא לכב םילילג      
.)תודובעב לולכ םריחמו יוצימו םיחודיק ןיגב םלושי אל(      
םושר םא אלא 'א גוסמ טימולוד ןבא םע הניה טלפסא תבורעת      
ילכ ,יטמואינפ שבכמ ,ילילג שבכמ ללוכ רשיניפ תווצ .תרחא      
הדובע עוציבל שרדנה לכו םידבוע ,שיבכ אטאטמ ,ןיזמ      
.תמלשומ      
      
,רוזיפ ,הקפסא ,רוצייה תויולע לכ תא ללוכ טלפסא ןיגב ריחמה      
תוקידב ,תופטוש הרקב תוקידב ,תומידקמ תוקידב ,קודיה      
.עוציב רחאל םילילג      
      
םירמוח םע השעת םינטק טלפסא ינוקית/םיאת הבוג תמאתה      
.506 קור ריפס ,RODIVAP XEDRA תמגודכ דבלב םיאבומ      
      
ללוכ ריחמה( 'מ 1 דע בחורב תילחז וא תינפוא תפצרקמ     51.04.0010

       5,500.00 ע"י       )רשואמ הכיפש רתאל רמוחה יוניפו יוניפל תיאשמ  
      
51.04.0020 יוניפל תיאשמ ללוכ ריחמה( 'מ 2 דע בחורב תילחז תפצרקמ    

       9,000.00 ע"י       )רשואמ הכיפש רתאל רמוחה יוניפו  
      
עובר ר"מל םלושי מ"ס 2 דע קמועל טלפסא יחטש סופסח     51.04.0030

         6.00 ר"מ       ןוריחמב עובקה םולשתהמ לדגי חטשהו הרקמב  
      
עובר ר"מל םלושי מ"ס 5 יבועב םייק טלפסא תעסמ ףוצרק     51.04.0040

         8.00 ר"מ       ןוריחמב עובקה םולשתהמ לדגי חטשהו הרקמב  
      
.מ"ס 01 דעו מ"ס 5 לעמ יבועב םייק טלפסא תעסמ ףוצרק     51.04.0050
עובקה םולשתהמ לדגי חטשהו הרקמב עובר ר"מל םלושי      

        12.00 ר"מ       ןוריחמב  
      
.מ"ס 02 דעו מ"ס 01 לעמ יבועב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק      51.04.0060
עובקה םולשתהמ לדגי חטשהו הרקמב עובר ר"מל םלושי      

        20.00 ר"מ       ןוריחמב  
      
      
      

40.15.3 קרפ תתב הרבעהל       
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../076 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     076 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
דוסי 01SM עצמל דוסי .תיתשל ןייפואמ רשקמ דוסיב יופיצ     51.04.0070
ריחמ ,הטמ םושרהמ הנטקה תומכ לע ETS ףצרוקמ טלפסאל      

       1,700.00 ע"י       .סוסירל םומינימ  
      
לש רועישב SM-01 תינמוטיב תרשקמ היסלומיאב דוסי יופיצ     51.04.0080

         4.00 ר"מ       .ר''מ/רטיל 1  
      
לש רועישב ETS תינמוטיב תרשקמ היסלומיאב החאמ יופיצ     51.04.0090

         3.00 ר"מ       . ר''מ/רטיל 52.0  
      
:ללוכה טלפסא תודובעל תווצ     51.04.0100
שבכמ ,ילילג שבכמ ללוכ ןטק )ינורטקלא( רשיניפ תווצ      
עוציבל שרדנה לכו םידבוע ,שיבכ אטאטמ ,ןיזמ ילכ ,יטמואינפ      

       11,000 ע"י       .תמלשומ הדובע  
      
:ללוכה טלפסא תודובעל תווצ     51.04.0110
שבכמ ,ילילג שבכמ ללוכ לודג )ינורטקלא( רשיניפ תווצ      
עוציבל שרדנה לכו םידבוע ,שיבכ אטאטמ ,ןיזמ ילכ ,יטמואינפ      

       17,000 ע"י       .תמלשומ הדובע  
      
ר"מ 003 דע תודובעל )ןטק רשיניפ( טלפסא תווצ ןיגב תפסות     51.04.0120

       8,000.00 ע"י       ןוט 04 וא  
      
ר"מ 005 דע תודובעל )ןטק רשיניפ( טלפסא תווצ ןיגב תפסות     51.04.0130

       5,000.00 ע"י       ןוט 56 וא  
      
ר"מ 008 דע תודובעל )ןטק רשיניפ( טלפסא תווצ ןיגב תפסות     51.04.0140

       2,500.00 ע"י       ןוט 001 וא  
      
ר"מ 005 דע תודובעל )לודג רשיניפ( טלפסא תווצ ןיגב תפסות     51.04.0150

       12,000 ע"י       ןוט 56 וא  
      
ר"מ 008 דע תודובעל )לודג רשיניפ( טלפסא תווצ ןיגב תפסות     51.04.0160

       8,500.00 ע"י       ןוט 001 וא  
      
0011 דע תודובעל )לודג רשיניפ( טלפסא תווצ ןיגב תפסות     51.04.0170

       4,500.00 ע"י       ןוט 041 וא ר"מ  
      
מ"ס 6 יבועב טלפסא ןוטבמ )הנותחת( תרשקמ הבכש     51.04.0180
,)1"( מ"מ 52 ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ      

        54.00 ר"מ       קודיהו רוזיפ תוברל ,GP 01-86 ןמוטיב  
      

40.15.3 קרפ תתב הרבעהל       
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../077 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     077 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
מ"ס 5 יבועב טלפסא ןוטבמ )הנותחת( תרשקמ הבכש     51.04.0190
,)1"( מ"מ 52 ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ      

        46.00 ר"מ       קודיהו רוזיפ תוברל ,GP 01-86 ןמוטיב  
      
מ"ס 5 יבועב טלפסא ןוטבמ )הנותחת( תרשקמ הבכש     51.04.0200
,)4/3"( מ"מ 91 ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ      

        49.00 ר"מ       קודיהו רוזיפ תוברל ,GP 01-86 ןמוטיב  
      
מ"ס 8 יבועב טלפסא ןוטבמ )הנותחת( תרשקמ הבכש     51.04.0210
,)1"( מ"מ 52 ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ      

        70.00 ר"מ       קודיהו רוזיפ תוברל ,GP 01-86 ןמוטיב  
      
מ"ס 4 יבועב טלפסא ןוטבמ םישיבכב הנוילע תאשונ הבכש     51.04.0220
,)4/3"( מ"מ 91 ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ      

        46.00 ר"מ       קודיהו רוזיפ תוברל ,GP 01-07 ןמוטיב  
      
מ"ס 5 יבועב טלפסא ןוטבמ םישיבכב הנוילע תאשונ הבכש     51.04.0230
,)4/3"( מ"מ 91 ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ      

        51.00 ר"מ       קודיהו רוזיפ תוברל ,GP 01-07 ןמוטיב  
      
תיטלפסא תבורעתמ מ"ס 5 יבועב הנוילע תאשונ הבכש     51.04.0240
ריגרג יטימולוד סג ןבא םע ךוכיח תעינמל )מ"את( S-תינבמ      
רוזיפ תוברל , GP 01-07  ןמוטיב ,)4/3"( מ"מ 91 ילמיסקמ      

        55.00 ר"מ       קודיהו  
      
תבורעתמ מ"ס 3 יבועב טלפסא ןוטבמ הנוילע תאשונ הבכש     51.04.0250
67 ןמוטיב ,)2/1"( מ"מ 5.21 ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא םע      

        42.00 ר"מ       GP, קודיהו רוזיפ תוברל  
      
םע תבורעתמ מ"ס 4 יבועב םיליבשו תוכרדמל טלפסא ןוטב     51.04.0260
,GP 67 ןמוטיב ,)2/1"( מ"מ 5.21 ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא      

        55.00 ר"מ       קודיהו רוזיפ תוברל  
      
תיטלפסא תבורעתמ מ"ס 4 יבועב הנוילע תאשונ הבכש     51.04.0270
מ"מ 5.9 ילמיסקמ ריגרג  םע )מ"מאת( AMS-טגירגא קיטסמ      

        58.00 ר"מ       קודיהו רוזיפ תוברל ,GP 01-47 ןמוטיב ,)8/3"(  
      
תיטלפסא תבורעתמ מ"ס 3 יבועב הנוילע תאשונ הבכש     51.04.0280
מ"מ 5.9 ילמיסקמ ריגרג  םע )מ"מאת( AMS-טגירגא קיטסמ      

        49.00 ר"מ       קודיהו רוזיפ תוברל ,GP 01-47 ןמוטיב ,)8/3"(  
      
      

40.15.3 קרפ תתב הרבעהל       
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../078 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     078 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
)הנותחת( תרשקמ הבכש .תובכש יתשב יושע םיינפוא ליבש     51.04.0290
לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ מ"ס 5 יבועב טלפסא ןוטבמ      
רוזיפ תוברל ,GP 01-86 ןמוטיב ,)4/3"( מ"מ 91 ילמיסקמ      
מ"ס 3 יבועב טלפסא ןוטבמ הנוילע תאשונ הבכש קודיהו      
,)8/3"( מ"מ 5.9 ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ      

        85.00 ר"מ       קודיהו רוזיפ תוברל ,GP 67 ןמוטיב  
      
תחא תבכשב מ"ס 8 יבועב ט"יבמא טלפסאמ תיתשת תבכש     51.04.0300
) 1 2/1"( מ"מ 5.73 ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ      

        62.00 ר"מ       קודיהו רוזיפ תוברל ,GP 01-86 ןמוטיב ,  
      
תחא תבכשב מ"ס 01 יבועב ט"יבמא טלפסאמ תיתשת תבכש     51.04.0310
,)1 2/1"( מ"מ 5.73 ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ      

        72.00 ר"מ       קודיהו רוזיפ תוברל ,GP 01-86 ןמוטיב  
      
תובכש 2-ב מ"ס 51 יבועב ט"יבמא טלפסאמ תיתשת תבכש     51.04.0320
) 1 2/1"( מ"מ 5.73 ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ      

       114.00 ר"מ       קודיהו רוזיפ תוברל ,GP 01-86 ןמוטיב ,  
      
,הנתשמ יבועב טלפסא ןוטבמ הנוילע תאשונ הבכש דוביר     51.04.0330
,)1"( מ"מ 52 ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ      

       326.00 ק"מ       קודיהו רוזיפ תוברל ,GP 01-86 ןמוטיב  
      
,הנתשמ יבועב טלפסא ןוטבמ הנוילע תאשונ הבכש דוביר     51.04.0340
,)4/3"( מ"מ 91 ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ      

       346.00 ןוט       קודיהו רוזיפ תוברל ,GP 01-86 ןמוטיב  
      
,הנתשמ יבועב טלפסא ןוטבמ הנוילע תאשונ הבכש דוביר     51.04.0350
,)2/1"( מ"מ 5.21 ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ      

       367.00 ןוט       קודיהו רוזיפ תוברל ,GP 01-86 ןמוטיב  
      
הפש ןבא דיל תומלשה ,תורצ תועוצרב טלפסא ןוטב עוציב     51.04.0360
לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ ,הנתשמ יבועב ,המודכו      
רוזיפ תוברל ,GP 01-86 ןמוטיב ,)4/3"( מ"מ 91 ילמיסקמ      

       469.00 ןוט       )הנטק תומכ ןיגב תפסות םלושת אל( קודיהו  
      
)רשיניפ תועצמאב אלש( ינדי ןפואב טלפסא רוזיפ ןיגב התחפה     51.04.0370

       -10.00 ר"מ       .  
      

        25.00 רטמ       שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ 51.04.0380
      
      

40.15.3 קרפ תתב הרבעהל       
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../079 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     079 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
,ע"ש וא "C TILATAH" גוסמ דירגואיג רטסאילופ תותשר     51.04.0390
הגורא אל העיריב תובלושמ תינמוטיב היסלומאב תופוצמ      

        25.00 ר"מ       טלפסא תובכש ןיב תונקתומו  
      
,קוריפ ,רוסינ תוברל ,טלפסא שיבכב תורוב ינוקית -תואלטה     51.04.0400
םע וקודיהו מ"ס 01 יבועב טלפסאב יולימ סוסיר ,אוטאט ,יוקינ      

       250.00 ר"מ       .ר"מ 001 דע לש תומכל ריחמה .ינדי ילילג שבכמ  
      
,קוריפ ,רוסינ תוברל ,טלפסא שיבכב תורוב ינוקית -תואלטה     51.04.0410
םע וקודיהו מ"ס 01 יבועב טלפסאב יולימ סוסיר ,אוטאט ,יוקינ      

       185.00 ר"מ       .ר"מ 005 דע לש תומכל ריחמה .ינדי ילילג שבכמ  
      
,יוקינ ,ףוצרק תוברל ,טלפסא שיבכב תורוב ינוקית -תואלטה     51.04.0420
שבכמ םע וקודיהו מ"ס 5 יבועב טלפסאב יולימ סוסיר ,אוטאט      

       190.00 ר"מ       .ר"מ 001 דע לש תומכל ריחמה .ינדי ילילג  
      
,יוקינ ,ףוצרק תוברל ,טלפסא שיבכב תורוב ינוקית -תואלטה     51.04.0430
שבכמ םע וקודיהו מ"ס 5 יבועב טלפסאב יולימ סוסיר ,אוטאט      

       130.00 ר"מ       .ר"מ 005 דע לש תומכל ריחמה .ינדי ילילג  
      
'מ 9 דע ךרואב תיזפרט/תיתשק תישושבג גוסמ הטאה יספ     51.04.0440
טלפסא ןוטב תבכש  :תללוכ הדובעה .מ"ס 01 דע הבוגבו      
דוביר תדובעמ קלחכ עצובי ,.הנתשמ יבועב שיבכה לע תאשונ      

        90.00 ר"מ       .ידכ ךותו בוחרב  
      
'מ 9 דע ךרואב תיזפרט/תיתשק תישושבג גוסמ הטאה יספ     51.04.0450
םייק טלפסאב הצירח :תללוכ הדובעה .מ"ס 01 דע הבוגבו      
לע תאשונ טלפסא ןוטב תבכש ,ןמוטיב סוסיר ,וינפ יוקינו      

       165.00 ר"מ       .הנתשמ יבועב שיבכה  
      
הבוגב תוינבלמ תובלתשמ םינבאמ הייצח ירבעמ /הטאה יספ     51.04.0460
,וינפ יוקינו םייק טלפסאב הצירח :תללוכ הדובעה .מ"ס 01 דע      
ךמוס לעב ןוטבמ תישושבג הנבמ ,טלפסא לדוגב רבעמ ןבא      

       330.00 ר"מ       .העיבצ ,שבי ךומנ  
      
עוציבל שרדנה לכו קודיה ,רוזיפ ללוכ טלפסא ןוטל ריחמה      
טלפסא רוזיפ תווצ י"ע תודובע      
      
טרופס ישרגמל 8/3" טגרגא לדוג הנתשמ יבועב טלפסא ןוטב     51.04.0470

       450.00 ןוט       'דכו  
      

       400.00 ןוט       2/1" טגרגא לדוג הנתשמ יבועב טלפסא ןוטב 51.04.0480
40.15.3 קרפ תתב הרבעהל       

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 

קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../080 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     080 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      

       385.00 ןוט       4/3" טגרגא לדוג הנתשמ יבועב טלפסא ןוטב 51.04.0490
      

       360.00 ןוט       1" טגרגא לדוג הנתשמ יבועב טלפסא ןוטב 51.04.0500
      

       350.00 ןוט       5.1" טגרגא לדוג הנתשמ יבועב טלפסא ןוטב 51.04.0510
      
דרפינב דדמנ טלפסאה עוציב רשאכ טלפסאה ריחמל התחפה     51.04.0520

       -100.00 ןוט       )י'גרב(  
      

       310.00 ןוט       רק טלפסא לש הקפסא 51.04.0530
טלפסא תודובע 40.15 כ"הס         

      
ם ו ק י ש ו  ה ר י פ ח  ת ו ד ו ב ע  50.15 ק ר פ  ת ת       
      
רובע רופחי ןלבקה םע הלא ,הריפח תודובע ןיגב םלושי אל      
,בויב ,םימ יווקל רפוח ותדובע תרגסמב רשא ןלבק ,םירחא      
םיקרפב םיטנוולרה םיפיעסה פ"ע ול םלושי ,לועית ,למשח      
.םיידועייה      
      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת עקרק גוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.05.0010
תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב      
הלעתה .הכיפש רתאל המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה      

        55.00 רטמ       .מ"ס 001 בחורו מ"ס 001 לעמ קמועב  
      
המדא יולימ( ןנוגמ חטשב הריפח ןיגב ותומדקל בצמה תרזחה     51.05.0020

        20.00 רטמ       .)הריפחה יאותב עגפנש ןוניג תמלשה,תיננג  
      
תרנצ ינוקית( ןנוגמ חטשב הריפח ןיגב ותומדקל בצמה תרזחה     51.05.0030

        40.00 ר"מ       .)הריפחה יאותב תיננג המדא יולימו ,ןוניג,הייקשה  
      
,בויב תודובעל הריפח תודובע רחאל ותומדקל בצמה תרזחה     51.05.0040
קדוהמ 'א גוס עצמ עוציב :תללוכ הדובעה .המודכו למשח ,םימ      
04 כ"הס( א"כ מ"ס 02 לש תובכש יתשב רוזיפו רקובמ ןפואב      
יבועב טלפסא תובכש יתש .דרפנב תוקדוהמו תובטרומ )מ"ס      

       145.00 רטמ       . )4/3" מ"ס 5 הנוילע ,1" מ"ס 6 הנותחת( מ"ס 11 ללוכ  
      
      
      
      
      
      
      

50.15.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../081 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     081 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
הדובעה ,'מ 1 דע בחורב טלפסא שיבכב תולעת רוסינ עוציב     51.05.0050
טלפסאה תא ינכמ רוסמ י"ע רוסינ :םיאבה םיבלשה תא תללוכ      
תבכש קוריפ .הלעתה ידיצ ינשב שרדיש יבוע לכב םייקה      
תיתש קודיה .רשואמ הכיפש רתאל יוניפו יבוע לכב טלפסא      
היסלומא תבכש עוציב .ילילג שבכמ י"ע תאבומ וא תמייק      
01 לש ללוכ יבועב 91 צ"את טלפסא תובכש יתשו תרשקמ      

       145.00 רטמ       .מ"ס  
      
הדובעה ,'מ 1 דע בחורב טלפסא שיבכב תולעת רוסינ עוציב     51.05.0060
טלפסאה תא ינכמ רוסמ י"ע רוסינ :םיאבה םיבלשה תא תללוכ      
תבכש קוריפ .הלעתה ידיצ ינשמ שרדיש יבוע לכב םייקה      
הלעת תריפח .רשואמ הכיפש רתאל יוניפו יבוע לכב טלפסא      
.הריפח יפדוע יוניפ ללוכ ,'מ 2.1 דע קמועבו 'מ 1 דע בחורב      
פיזפיז לוח יולימ .דרפנב דדמית הריפח יאותב תרנצ תחנה      
יולימ .הלעתה תפשמ -5.0 הבוגל דע הלעתה קמועו בחור לכב      
    .)מ"ס 04 כ"הס( מ"ס 02 יבועב תובכש יתשב קדוהמ א עצמ    
טלפסא תובכש יתשו תרשקמ היסלומא תבכש עוציב                    

       320.00 רטמ       . מ"ס 11 ללוכ יבועב %5.4 ילאמיסקמ ללח זוחא 91 צ"את  
      
הדובעה ,'מ 1 דע בחורב טלפסא שיבכב תולעת רוסינ עוציב     51.05.0070
טלפסאה תא ינכמ רוסמ י"ע רוסינ :םיאבה םיבלשה תא תללוכ      
תבכש קוריפ .הלעתה ידיצ ינשמ שרדיש יבוע לכב םייקה      
הלעת תריפח .רשואמ הכיפש רתאל יוניפו יבוע לכב טלפסא      
.הריפח יפדוע יוניפ ללוכ ,'מ 2.1 דע קמועבו 'מ 1 דע בחורב      
פיזפיז לוח יולימ .דרפנב דדמית הריפח יאותב תרנצ תחנה      
יולימ .הלעתה תפשמ -5.0 הבוגל דע הלעתה קמועו בחור לכב      
   .)מ"ס 04  כ"הס( מ"ס 02 יבועב תובכש יתשב קדוהמ א עצמ    
יתשו תרשקמ היסלומא תבכש עוציב                                  
יבועב %5.4 ילאמיסקמ ללח זוחא 91 צ"את טלפסא תובכש      
מ"ס 5 יבועל הריפחה ידיצ ףוצרק ללוכ ריחמה . מ"ס 11 ללוכ      
בחורל דדמית הדובעה . הלעתה ידיצב מ"ס 05 בחורלו      

       390.00 רטמ       .דבלב הריפחה  
      
021 דע קמועבו מ"ס 021  דע בחורב ליבש / הכרדמ תחיתפ     51.05.0080
יולימ ,הריפח/הביצח ללוכ ריחמה ,תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס      
,אבומ ירלונרג רמוחב קודיה ללוכ תובכשב הלעתה לש רזוח      
, חקפמה תויחנה יפל קדוהמ 'א עצמב םינוילע מ"ס 02      
בצמה תרזחהו ליבש/הכרדמ ףוציר לש המלשה/הרזחה/ןוקית      
. תוכרדמ טלפסא וא רסח ףוציר תמלשה ללוכ ,ותומדקל      

       165.00 ר"מ       רשואמ הכיפש רתאל תלוספ קוליס ללוכ ריחמה  
      
      

50.15.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../082 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     082 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
לש רוזיפו הקפסא ללוכ ,אוהש גוס לכמ ףוציר לש דבלב החנה     51.05.0090

        50.00 ר"מ       .לוח מ"ס 5  
םוקישו הריפח תודובע 50.15 כ"הס         

      
ך ר ד  י ר ז י ב א ו  ם י ר ו ר מ ת  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע 'וכו ףוציר ינוקית ,ןוטיב ,הנקתה ,הקפסא :םיללוכ םיריחמה      
.שרופמב ןיוצמ אל םא םג ,הרומגו תמלשומ הדובע תלבקל      
      
.שארמ ןווג תרדגה אלל ןימזמה תויחנה יפל היהי העיבצ עוציב      
      

       346.00 'חי       דוסי תוברל ,G.E הגרד ,ינוריע גוסמ רורמת ללוכ ןוולוגמ דומע 51.06.0010
      
אלל ,G.E הגרד ,ינוריע גוסמ רוא ריזחמ רהוז הרהזא רורמת     51.06.0020

       143.00 'חי       דומע  
      
קקפו דוסי ללוכ ,ינוריע גוסמ רורמתל 3" רטוק ןוולוגמ דומע     51.06.0030

        66.00 רטמ       ןוילעה קלחב  
      
קקפו דוסי ללוכ ,ינוריע גוסמ רורמתל 4" רטוק ןוולוגמ דומע     51.06.0040

       112.00 רטמ       ןוילעה קלחב  
      
קקפו דוסי ללוכ ,ינוריע גוסמ רורמתל 6" רטוק ןוולוגמ דומע     51.06.0050

       143.00 רטמ       ןוילעה קלחב  
      

       132.00 'חי       דומעה ללוכ,ינוריעה רורמת תקתעה 51.06.0060
      
י"ע וחקליש הדלפ ידומע לע םיטלש וא רורמת לש דבלב הבצה     51.06.0070
תודימב ןוטבמ דוסי ,הריפח תוברל ,ע"פש ףגא ינסחממ ןלבקה      
יוקינו דומעה ביבס טלפסא/תופצרמה ןוקית ,מ"ס 04/03/03      

       102.00 'חי       רתאה  
      

        81.00 'חי       םיקוריפמ םיטלשו םירורמת תבצה 51.06.0080
      
השירד יפל בותיכ םע םירהוז םיעבצב הנווכה/רורמתל טלש     51.06.0090

       713.00 ר"מ       םידומעו תרגסמ תוברל השירד יפל תודימב  
      
השירד יפל בותיכ םע םירהוז םיעבצב הנווכה/רורמתל טלש     51.06.0100

       560.00 ר"מ       םידומעו תרגסמ אלל השירד יפל תודימב  
      
4" דע רטוקב ןיגוריסל בוהצ רוחש םיעבצב יס.יו.יפ לוורש     51.06.0110

        51.00 'חי       רורמתה דומע לע בכרומ  
60.15.3 קרפ תתב הרבעהל       

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 

קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../083 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     083 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
לע ,מ"ס 06 רטוקב הרומק הארמ לש הנקתהו הקפסה     51.06.0120
םע 4" דומע ללוכ ,מ"ס 09X09 תודימב תעבורמ תרגסמ      

       1,426.00 'חי       הארמה ןונוויכל )הילוח( שימג רוביח  
      

        24.00 'חי       בוהצ וא ןבל עבצב תכתממ "לותח יניע" ירמסמ 51.06.0130
      

        30.00 'חי       םידדצ וד בוהצ וא ןבל עבצב תכתממ "לותח יניע" ירמסמ 51.06.0140
      
ןבל עבצב תכתמ/יטסלפ ידדצ וד )"לותח יניע"( רוא ריזחמ ןמס     51.06.0150

        30.00 'חי       )המח/הרק( הקבדהב ןקתומ בוהצ וא  
      
/)רוא טלופ( יביטקא יראלוס F-D-1DD-HY םגד לותח ןיע     51.06.0160
3  לעב ,ינוויכ וד ,בהבהמ ,העסמב עוקש )רוא ריזחמ( יביספ      
    DEL תרצות ,ןימזמה תריחב יפל םיעבצב ,םילבכל הניעט  

       583.00 'חי       "LSM" רשואמ ע"ש וא  
      
/)רוא טלופ( יביטקא יראלוס S-D-1DD-HY םגד לותח ןיע     51.06.0170
3  לעב ,ינוויכ וד ,עובק ,העסמב עוקש )רוא ריזחמ( יביספ      
    DEL  תרצות , ןימזמה תריחב יפל םיעבצב ,םילבכל הניעט  

       605.00 'חי       "LSM" רשואמ ע"ש וא  
      
יביספ /)רוא טלופ( יביטקא יראלוס F-1DD-HY םגד לותח ןיע     51.06.0180
DEL 3  לעב ,ינוויכ דח ,בהבהמ ,העסמב עוקש )רוא ריזחמ(      
וא "LSM" תרצות ,ןימזמה תריחב יפל םיעבצב ,םילבכל הניעט      

       580.00 'חי       רשואמ ע"ש  
      
יביספ /)רוא טלופ( יביטקא יראלוס S-1DD-HY םגד לותח ןיע     51.06.0190
DEL 3  לעב ,ינוויכ דח ,עובק ,העסמב עוקש )רוא ריזחמ(      
וא "LSM" תרצות ,ןימזמה תריחב יפל םיעבצב ,םילבכל הניעט      

       583.00 'חי       רשואמ ע"ש  
      
,ינוויכ וד/דח ,בהבהמ ,יראלוס F-002-SM םגד לותח ןיע     51.06.0200
םיעבצב ,לבכל הניעט ,ץענ לעב ,העסמה לעמ ,יביספ /יביטקא      

       441.00 'חי       רשואמ ע"ש וא "LSM" תרצות ,ןימזמה תריחב יפל  
      
,ינוויכ וד/דח עובק, ,יראלוס S-002-SM םגד לותח ןיע     51.06.0210
םיעבצב ,לבכל הניעט ,ץענ לעב ,העסמה לעמ ,יביספ /יביטקא      

       462.00 'חי       רשואמ ע"ש וא "LSM" תרצות ,ןימזמה תריחב יפל  
      
,ינוויכ וד/דח ,בהבהמ ,יראלוס F-001-SM םגד לותח ןיע     51.06.0220
םיעבצב ,לבכל הניעט ,ץענ לעב ,העסמה לעמ ,יביספ /יביטקא      

       396.00 'חי       רשואמ ע"ש וא "LSM" תרצות ,ןימזמה תריחב יפל  
60.15.3 קרפ תתב הרבעהל       

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 

קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../084 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     084 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
,ינוויכ וד/דח עובק, ,יראלוס S-001-SM םגד לותח ןיע     51.06.0230
םיעבצב ,לבכל הניעט ,ץענ לעב ,העסמה לעמ ,יביספ /יביטקא      

       419.00 'חי       רשואמ ע"ש וא "LSM" תרצות ,ןימזמה תריחב יפל  
      
-ה( 707 ראומ רורמת רובע )7-ג( 603 ראומ רורמתל תפסות      51.06.0240
רוביח ירזיבא תוברל DEL תורונ םע םיבוהצ 21" ,לופכ )8      
,תומלשב רוביחל םיילגרו תויחצמ ,תושדע עורזל וא/ו דומעל      

       1,832.00 מוק       עורז התוא לע ,)7-ג( 603 רורמתל דומצ וא/ו תחתמ ןקתומ  
      
DEL תפלחתמ וא הלופכ בוהבה 'חי לש הנקתהו הקפסא     51.06.0250
ןעטנ רבצמ לע תססבתמו ,V022-V21 חתמל תינורטקלא      
הרובחתה דרשמ י"ע תרשואמו בוחרה תרואתמ וא תיראלוס      

       255.00 'חי       IPI טרפמ פ"ע  
      
םג )8-ה( 707 םיבהבהמ םיסנפו )7-ג( 603 ראומ טלשל דומע     51.06.0260
מ"ס 053 ךרואל דע תדדוב עורז ללוכ , DEL תורונ םע םויב      
דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט םינבלוגמ הדלפ תורונצמ יושע      
את , טושק תחלצ תוברל דומעל הטלפה ןיב םיקוזיח םע      
לכו ,תדדובמ תרשרש םע דומעל דומצ הסכמו םירזיבא      
הרואת יפוג תנקתה ללוכ דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
ןוכמ יי"ע רשואמ , תועורזה רוביחלו םילופכ 8-ה -ו 7-ה      

       7,300.00 מוק       IPI תרצות תמגודכ הרובחתה דרשמ י"עו םינקתה  
      
מ"ס 08/08 תודימב )הייצח רבעמל ,7-ג( 603 ראומ רורמת     51.06.0280
ליפורפמ תרגסמ תוברל ,ע"ש וא רוזאמיו וא IPI 'גודכ      
רזויפיד( סקפסרפ טלש ,יעבט יופיצ מ"מ 2 יבוע םוינימולא      
המצוע בר דל תימינפ הרואת ,מ"מ 2 יבוע )%82 רוא ריבעמ      
    21 - W2 חי' )W42 V21 הרואת ,)הדובע ע"ש 000,05 ילעב  
000,05 ילעב( W04 - 56PI המצוע בר דל )הנותחת( תינוציח      
וא עורז לע ןקתומ .W001 םימ ןוגימ חוכ קפס ,)הדובע ע"ש      

       1,967.00 מוק       תמייק למשח תדוקינל רוביחו )דרפנב ודדמי( דומע  
      
םיבהבהמ םיסנפ גוזל וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ םירזיבא שגמ     51.06.0290
דומעב דויצ אתב )603( היירוה רורמת וא )707 רורמת(      
ספ ע"ש וא הקיטסלפ ןלגמ וא IXEGOS תרצות רוזמר      
יקדהמ ללוכ יוסיכ םע C-A6, AK01 יבטוק וד ז"אמו םיז"אמל      

       302.00 'חי       טלפמוק הקראה ירוביחל ספו הנזהה ילבכל דנרגל  
      
      
      
      
      

60.15.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../085 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     085 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
גוס יפל ,לדוג לכבו גוס לכמ )טוש דומע( עורז םע דומעל סיסב     51.06.0300
הקיצי ,הריפח תוברל ,רוטקורטסנוקה תוארוהו דומעה      
סיסבה תמקה ךרוצל שרדנה לכ ללוכ דומעל סיסב לש הנקתהו      
,דוסי תקראה ,ןויז תינבת ,דומעה תבצהל םימואו ןוגיע יגרב ,      
,סיסב תינבת ,םילבכה רוביחל שרדנה לככ הקיציב תורוניצ      

       623.00 'חי       שרדנה הבוגל דע 02-ב ןוטב תקיצי  
      
תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.06.0310
,תחלצ ,דנז לוורש ,דומעה ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי      
דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה      
טלש רובע 'מ 5-5.3 ךרואב תדדוב וא הלופכ עורז רוביחלו      
,םיקלח , םירזיבאה לכ תא ללוכ ריחמה .)7-ג( 603 גוסמ      
.תמלשומ הנקתהל םישורדה םיטירפ      
IPI טרפמ פ"ע עצובי דומעה .טרפמ פ"ע העיבצ ללוכ ריחמה      

       2,449.00 'חי       .הרקבו למשח  
      

        85.00 'חי       8" דע לדוג לכב דומעל יוסיכ תפיכ 51.06.0320
      
םח ץבאב הלובט הדלפמ טוש העורז לש הנקתהו הקפסא     51.06.0330
,םירוביח תללוכ התנקתה ,דומעל תפסותכ 'מ 2 ךרואב      

       1,076.00 'חי       IPI תרבח לש ינכט טרפמ פ"ע םיגרב קוזיח תופסות  
      

       1,138.00 'חי       'מ 5.2 ךרואב טוש עורז 51.06.0340
      

       1,335.00 'חי       'מ 3 ךרואב טוש עורז 51.06.0350
      

       1,533.00 'חי       'מ 5.3 ךרואב טוש עורז 51.06.0360
      

       1,701.00 'חי       'מ 4 ךרואב טוש עורז 51.06.0370
      
ץבאב הלובט הדלפמ הלופכ טוש העורז לש הנקתהו הקפסא     51.06.0380
,םירוביח תללוכ התנקתה ,דומעל תפסותכ 'מ 5.2 ךרואב םח      

       2,152.00 'חי       IPI תרבח לש ינכט טרפמ פ"ע םיגרב קוזיח תופסות  
      
םירבצמ םע הניעט 'עמו תירלוס 'עמ לש הנקתהו הקפסא     51.06.0390
קספ לא תכרעמ ללוכ .)7-ג וא 8-ה( 707,603 רורמתל      
ללוכ ,ןעטמו רבצמ ,יראלוס לנאפל DVL ןורא תללוכה      

       4,584.00 'חי       .יראלוס לנאפל היצקורטסנוק  
      
רבעמ לע הארתהל , H-598  םגד ,בהבהמ  יראלוס רורמת     51.06.0400
ע"ש וא "LSM" תרצות ,DEL תרואת םע ינוריעניב ןקת ,היצח      

       5,268.00 'חי       רשואמ  
60.15.3 קרפ תתב הרבעהל       

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 

קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../086 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     086 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
רבעמ לע הארתהל , H-598  םגד ,בהבהמ  יראלוס רורמת     51.06.0410
ע"ש וא "LSM" תרצות ,DEL תרואת םע ינוריעניב ןקת ,היצח      

       5,268.00 'חי       רשואמ  
      
תרצותמ תוריהמ דמ תמלשומ הלעפהל דע הנקתהו הקפסא     51.06.0420
הארמה םדקתמ יראלוס תוריהמ דמ .HTAPRALOS תרבח      
תוריהמ רשאכ עיפומ קורי רוא .תמא ןמזב בכרה תוריהמ תא      
תרבוע בכרה תוריהמ רשאכ עיפומ םודא רואו הניקת בכרה      
zHG רטמ 003 לש קחרממ בכר יוהיז תלוכי.רתומה תא      
85*17 םוינימולא ףוגב תנבומ תכרעמה רדת ,051.42      
הניעט רקב PMA 01  דל ךסמ ,מ"ס 34*33 הגוצתה לדוגמ"ס      
לש תוריהמ יוויח דמ טלשל םימאתמ +רבצמ +טאוו 05 לנאפ      
את תללוכ הדיחיה .בוצע/חמש יליימס ללוכ ש"מק 99 דע      

       12,121 מוק       .דומעו רלורטנוק ,רבצמ ,םאתהב יראלוס  
      
ןבל עבצבידדצ דח, העסימה ךותב יביטקא ןומיס רותפכ     51.06.0430
ע"וש וא  L.S.M תרבח לש W-F-1DD-HY תמגודכ .בהבהמ      
      
עבצ ,העסימה ךותב הנקתהל )רוא טלופ(יביטקא/יביספ ןמס      
אלש המצועב DEL תורונ 3 :ללוכה ינוויכ דח ,בהבהמ ןבל      
םגדמ םידל, DEL לכ רובע הלדנקילימ 000,01-מ תחפת      
    PIHC,מ תחפת אלש םילבכ 3-ל היגרנא תריגא-F021 א"כ ,  
תיאמצע היגרנא תטילק תדיחי י"ע ,הריהמ תיראלוס הניעט      
לעמ מ"מ 1 הבוגב ןקתוי ןמסה  ,דדוב ןומיס רותפכ לכל דבלב      
ףוצר הדובע ןמז .W-F-1DD-HY. L.S.M תמגודכ העסימה      

       565.00 מוק       .תידרשמ ןיבה הדעוה י"ע רשואמ .תועש 05 -מ תחפי אלש  
      
י"פע( עבצב ידדצ וד, העסימה ךותב יביטקא ןומיס רותפכ     51.06.0440
.העובק הראה )הריחבה      
וא  L.S.M תרבח לש G-R-B-A-W-C-1DD-HY תמגודכ      
, העסימה ךותב הנקתהל )רוא טלופ( יביטקא/יביספ ןמס ע"וש      
ינוויכ וד ,הפוצר הראה םע )רבמא ,קורי ,םודא ,לוחכ ,ןבל( עבצ      
000,01 -מ תחפת אלש המצועב DEL תורונ 6 :ללוכה      
היגרנא תריגא ,PIHC םגדמ םידל,DEL לכ רובע הלדנקילימ      
,הריהמ תיראלוס הניעט ,א"כF021-מ תחפת אלש םילבכ 3-ל      
ןומיס רותפכ לכל דבלב תיאמצע היגרנא תטילק תדיחי י"ע      
,העסימה לעמ מ"מ 1 -כ הבוגב ןקתוי ןמסה ,דדוב      
תחפי אלש ףוצר הדובע ןמז W-C-1DD-HY L.S.Mתמגודכ      

       601.00 מוק       .תידרשמ ןיבה הדעוה י"ע רשואמ .תועש 05 -מ  
      
      
      

60.15.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../087 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     087 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
51.06.0450 .דומע ג"ע םלשומ ןקתומ ,ירלוס הרהזהו הנווכה רורמת    
רורמתה יבג לע תובכרומ DEL תורונ םע יראלוס רורמת      
דימע.)םירבצמ תפלחהל תורשפא םע( ןומיסה תא תוטילבמו      

       1,833.00 מוק       .ךרע הווש וא לארשי תרצות.םשג + םוח -ריווא גזמ יאנת לכב  
ךרד ירזיבאו םירורמת 60.15 כ"הס         

      
ן ו מ י ס ו  ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  70.15 ק ר פ  ת ת       
      
םיחוורמה ודדמי אל ,לעופב העיבצ יפל דדמת העיבצה      
םיעובצ םניאש םיעטקהו      
      
םאתהב האירק וא הדובע םויל ילאמינימ םולשת ,העיבצ תווצ     51.07.0010

       2,650.00 ע"י       .ךרוצל  
      
י"ע הייצח ירבעמ ,תוינח ינומיס וא הפש ינבא לש תינדי העיבצ     51.07.0020
05 דע בחורבו ןווג לכבו שרדיתש העיבצ לכ ,ידועיי אל תווצ      

        15.00 רטמ       .מ"ס  
      
,מ"ס 51-01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.07.0030

         3.00 רטמ       אלמ םותכ/בוהצ/ןבל  
      

         4.00 רטמ       אלמ בוהצ/ןבל ,מ"ס 02 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ 51.07.0040
      

         5.00 רטמ       אלמ בוהצ/ןבל ,מ"ס 03 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ 51.07.0050
      

        23.00 ר"מ       מ"ס 05 בחורב םיווק )118( היצח רבעמ תעיבצ 51.07.0060
      

         4.00 רטמ       הפש ינבא תעיבצ 51.07.0070
      
057/002 תודימב וא 065/003 תודימב םיכנ תיינח תעיבצ     51.07.0080

       509.00 'חי       םיכנ לילמסו הלוחכ האולימ ,הנבל תרגסמ ללוכ  
      

       102.00 'חי       3.1 בחורב חוטב רבעמ תעיבצ 51.07.0090
      

        52.00 'חי       )סובוטוא תנחת( 315 ןומיס 51.07.0100
      

       153.00 מוק       סובוטוא תנחת הנתמה ןבלמ תעיבצ 51.07.0110
      

       458.00 מוק       תיטרדנטס סובוטוא תנחת םחתמ תעיבצ 51.07.0120
      
פ"ע מ"ס 051 דע רטוקב שיבכ ג"ע העיסנ תוריהמ ןומיס     51.07.0130

        66.00 'חי       םיטרפ  
70.15.3 קרפ תתב הרבעהל       

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 

קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../088 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     088 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      

        51.00 'חי       לגר יכלוה / הכנ / םיינפוא למס תעיבצ 51.07.0140
      

        76.00 מוק       שיבכה ינפ לע "רוצע" וא "טאה" םילימה תעיבצ 51.07.0150
      
גוסמ יסקופא קזוחמ ילירקא רמילופב םיינפוא ליבש תעיבצ     51.07.0160

        76.00 ר"מ       "051 DNOB TEERTS" 2006 ןווג LAR  
      
2006 ןווג "טווק יג יב" תמגודכ עבצב םיינפוא ליבש תעיבצ     51.07.0170

        69.00 ר"מ       RAL  
      

        24.00 'חי       העיסנ ביתנ לכל וניה ריחמה ,טלפמוק הטאה יספ תעיבצ 51.07.0180
      

        16.00 ר"מ       אלמ ןבל עבצב םידחוימ םיוק ,העונת ייא ןוגכ םיחטש תעיבצ 51.07.0190
      

        24.00 'חי       אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,דדוב ץח תעיבצ 51.07.0200
      

        43.00 'חי       אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,לופכ ץח תעיבצ 51.07.0210
      

        57.00 'חי       אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,שלושמ ץח תעיבצ 51.07.0220
      

        43.00 'חי       אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,"המידק תוכז ןת" שלושמ תעיבצ 51.07.0230
      

         5.00 ר"מ       תוארנ תרבגהל תיכוכז ירודכ תפסות 51.07.0240
      

         1.00 רטמ       תוארנ תרבגהל תיכוכז ירודכ תפסות 51.07.0250
      

         5.00 רטמ       )מ"מ 3( ףוצריק תרזעב מ"ס 51 דע בחורב םייק ןומיס תקיחמ 51.07.0260
      
דע קמועבו )ללוכ( מ"ס 03 דעו מ"ס 51 -מ בחורב ןומיס ףוצרק     51.07.0270

         5.00 רטמ       מ"מ 5  
      

        15.00 ר"מ       מ"מ 5 דע קמועב עבצ יחטש ףוצרק 51.07.0280
      

        15.00 'חי       דדוב ץח ףוצרק 51.07.0290
      

        31.00 'חי       לופכ ץח ףוצרק 51.07.0300
      

        41.00 'חי       שלושמ ץח ףוצרק 51.07.0310
      

        31.00 רטמ       מ"ס 21 בחורב יטסלפומרט עבצב ןומיס 51.07.0320
ןומיסו העיבצ תודובע 70.15 כ"הס         

      
      

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 

קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../089 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     089 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס

ם י מ י י ק  ם י נ ט ל ו ק ו  ת ו ח ו ש ב  ת ו ד ו ב ע  80.15 ק ר פ  ת ת       
      
לש הכמנה וא ההבגה ללוכ םיימורט םיאת הכמנה/ההבגה     51.08.0010
ריחמה )הרקתה קוריפ אלל( אוהש גוס לכמ םיאתה הסכמ      
הטילמה ירמוח לכ ,תשרה וא הסכמה לש הבכרהו קוריפ ללוכ      

       380.00 'חי       .שרדנו היה ףוציר ינוקיתו םישרדנה  
      
ללוכ םייק מ"ס 08 דע רטוקב ימורט את הסכמ םור תהבגה     51.08.0020
קוריפ ,אתל ביבסמ הריפח ללוכ ,שדח סונוק וא הילוח תקפסא      
הילוח תבכרהו הקפסא ,סונוקה וא הילוחה קוריפ ,הסכמה      
הרקתה תרזחה .שורדה הבוגב שרדנכ רטוקב תימורט      

       800.00 'חי       ןייוזמ ןוטב תרוגח ללוכ הסכמה תבכרהו תמייקה  
      
ללוכ םייק מ"ס 521 דע רטוקב ימורט את הסכמ םור תהבגה     51.08.0030
קוריפ ,אתל ביבסמ הריפח ללוכ ,שדח סונוק וא הילוח תקפסא      
הילוח תבכרהו הקפסא ,סונוקה וא הילוחה קוריפ ,הסכמה      
הרקתה תרזחה .שורדה הבוגב שרדנכ רטוקב תימורט      

       1,600.00 'חי       ןייוזמ ןוטב תרוגח ללוכ הסכמה תבכרהו תמייקה  
      
הריפח ללוכ מ"ס 08 דע רטוקב ימורט את הסכמ םור תכמנה     51.08.0040
,סונוקה וא הילוחה ךותיח/קוריפ ,הסכמה קוריפ ,אתל ביבסמ      
ןוטב תרוגח ללוכ הסכמה תבכרהו תמייקה הרקתה תרזחה      

       700.00 'חי       ןייוזמ  
      
הריפח ללוכ מ"ס 521 דע רטוקב ימורט את הסכמ םור תכמנה     51.08.0050
,סונוקה וא הילוחה ךותיח/קוריפ ,הסכמה קוריפ ,אתל ביבסמ      
ןוטב תרוגח ללוכ הסכמה תבכרהו תמייקה הרקתה תרזחה      

       1,300.00 'חי       ןייוזמ  
      
אלל םישורדה םירמוחה לכ ללוכ ,קזב יאת הבוג תמאתה     51.08.0060

       550.00 'חי       תחא תרגסמל ריחמה - הסכמ אללו הרקת תריבש  
      

       180.00 'חי       . תשר םע הטילק יאת תהבגה וא תכמנה 51.08.0070
      
תמאתה תוברל שיבכ אתל 06 רטוקב הכרדמ את תכיפה     51.08.0080

       1,650.00 'חי       מ"ס 06 רטוקב ,D-004-ב הסכמו הרקת תפלחה ,הבוגה  
      
תמאתה תוברל 001 רטוקב שיבכ אתל הכרדמ את תכיפה     51.08.0090

       2,200.00 'חי       מ"ס 06 רטוקב ,D-004 -ב הסכמו הרקת תפלחה ,הבוגה  
      
,מ"ס 05 רטוק דע הכרדמב תוחושו םיאת לש הבוג תמאתה     51.08.0100

       230.00 'חי       ןשיה הסכמה תרזחה ללוכ ,הרקת תריבש אלל  
      
      
      

80.15.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../090 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     090 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
,מ"ס 05 רטוק דע הכרדמב תוחושו םיאת לש הבוג תמאתה     51.08.0110
עבורמ תקצי הסכמל הסכמ תפלחה ללוכ ,הרקת תריבש אלל      

       880.00 'חי       B-521 ןיממ  
      
ןוטב תוקיצי תמלשה ללוכ ,מ"ס 54/08 םשג ימ ןטלוק ןוקית     51.08.0120

       387.00 מוק       םמוקמל הפשה ינבאו תותשרה תרזחהו  
      
,מ"ס 54/08 תודימב D-004 ןטלוקל תשרו תרגסמ תפלחה     51.08.0130

       570.00 מוק       תלוספה קוליסו הבוגל המאתה ,םייקה קוריפ ללוכ  
םימייק םינטלוקו תוחושב תודובע 80.15 כ"הס         
הלילס תודובע 15 כ"הס         

      
ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ,ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.75 ק ר פ  ת ת       
      
תרנצ ,בויב וא הרקב תוחושל הריפחה יריחמ      
רתא לא רופחה רמוחה יוניפ :םיללוכ למשח/םימ/בויב/לועית      
וא ףוציר קוריפו תרנצה יאות לעמ רוסינ ,רשואמ הכיפש      
ץוחמ לא תלוספה קוליס ללוכ םהינימל םיקוריפ,טלפסא      
הלבוה תוברל רשואמ תלוספ רתא לא תושרה תולובגל      
,היירעה ינסחמל הרבעה וא/ו ךרוצה תדימב תורגא םולשתו      
חקפמה תויחנה יפ לע לכה      
      
אלל השעי םייתעבג ריעה ךותב םינוש םיפדוע רוזיפו יוניפ      
.דבלב חקפמ תייחנה יפלו םולשת תפסות      
      
םונורגא לש תעד תווח תלבק תודובעה עוציב תרגסמב הבוח      
.םימייק םיצע לע הרימשו הריפח תויחנה ללוכ      
לש ףונו םינג תקלחמ י"ע ורשואי ונתניש תויחנהו תעדה תווח      
תקלחמב עוציב ינפל תוינכת רשאל הבוח .םייתעבג תייריע      
םיצעמ 'מ 2 מ תוחפ לש תוכימסב תודובע עוציב .ףונו םינג      
.תורעי דיקפ /ףונו םינג תקלחמ להנמ לש בותכ רושיא תבייחמ      
      
םיסכמה לכ .תיטילונומ האלמ תקצימ ויהי תוחושל םיסכמה לכ      
,לועית ,תרושקת ,למשח ,בויב ,םימ( ןויפאו תושר למס ולבקי      
.)'וכו הייקשה      

תורעה 00.75 כ"הס         

      
ת ו ל ע ת  י ו ל י מ  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
.דבלב רוניצה הבוג תיצחממ דדמי תולעתה יולימ      

10.75.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../091 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     091 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
לעמ הבטרהבו קודיהב תובכשב ,תונויד לוחב תולעת יולימ     57.01.0010

       160.00 ק"מ       שיבכה הנבמ תיתחת דעו רוניצה  
      
הבטרהבו קודיהב תובכשב רזחוממ רמוחמ לוחב תולעת יולימ     57.01.0020

        76.00 ק"מ       שיבכה הנבמ תיתחת דעו רוניצ לעמ  
      
לעמ הבטרהבו קודיהב תובכשב ירלונרג רמוחב תולעת יולימ     57.01.0030

        81.00 ק"מ       שיבכה הנבמ תיתחת דעו רוניצ  
      
רוניצ לעמ הבטרהבו קודיהב תובכשב 'א עצמב תולעת יולימ     57.01.0040

       150.00 ק"מ       שיבכה הנבמ תיתחת דעו  
      

       330.00 ק"מ       ספ"גמ MSLC 1 תבורעתב תורוב וא תולעת יולימ 57.01.0050
      

       360.00 ק"מ       ספ"גמ MSLC 3 תבורעתב תורוב וא תולעת יולימ 57.01.0060
      

       375.00 ק"מ       ספ"גמ MSLC 7 תבורעתב תורוב וא תולעת יולימ 57.01.0070
      

       310.00 ק"מ       שבי MSLC תבורעתב תורוב וא תולעת יולימ 57.01.0080
      
ספ"גמ MSLC 7 תבורעתב תורוב וא תולעת יולימל תפסות     57.01.0090

        40.00 ק"מ       הריהמ תושקתהל רמוח תפסות םע  
      

       290.00 ק"מ       הקיבצו ינב תמגודכ אבומ יטנמיצ לוח 57.01.0100
      

       442.00 ק"מ       5 העיקש 03-ב ןוטב תבורעתב תורוב וא תולעת יולימ 57.01.0110
תולעת יולימ 10.75 כ"הס         

      
)ם י ח פ ס  ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
ןליתאילופ תפיטעו 2/1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     57.02.0010
דע קמועב וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      

       150.00 רטמ       .םיחפס ללוכ ,'מ 05.1  
      
ןליתאילופ תפיטעו 4/3" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     57.02.0020
דע קמועב וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      

       190.00 רטמ       .םיחפס ללוכ ,'מ 05.1  
      
ןליתאילופ תפיטעו 1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     57.02.0030
דע קמועב וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      

       210.00 רטמ       .םיחפס ללוכ ,'מ 05.1  
      

20.75.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../092 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     092 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
ןליתאילופ תפיטעו 5.1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     57.02.0040
דע קמועב וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      

       230.00 רטמ       .םיחפס ללוכ ,'מ 05.1  
      
ןליתאילופ תפיטעו 2" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     57.02.0050
דע קמועב וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      

       260.00 רטמ       .םיחפס ללוכ ,'מ 05.1  
      
ןליתאילופ תפיטעו 3" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     57.02.0060
דע קמועב וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      

       320.00 רטמ       .םיחפס ללוכ ,'מ 05.1  
      
ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.02.0070
תלת תלחושמ ןליתאילופ תפיטע לש בלושמ ינוציח יופיצו      
05.1 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ ןוטב הפיטע + תיתבכש      

       310.00 רטמ       )CPA-4( םיחפס ללוכ ,רטמ  
      
ןוטבמ ימינפ יופיצ םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.02.0080
תלת תלחושמ ןליתאילופ תפיטע לש בלושמ ינוציח יופיצו      
05.1 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ ןוטב הפיטע + תיתבכש      

       360.00 רטמ       )CPA-4( םיחפס ללוכ ,רטמ  
      
%51 םייולג םיווק ןיגב התחפה      
      
5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 04 רטוקב 42 גרד לוגסקפ תרנצ     57.02.0100

       200.00 רטמ       .םיחפס ללוכ ,'מ  
      
5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 05 רטוקב 42 גרד לוגסקפ תרנצ     57.02.0110

       240.00 רטמ       .םיחפס ללוכ ,'מ  
      
תחנומ מ"מ 23 רטוקב 71 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.02.0120

       110.00 רטמ       םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב  
      
תחנומ מ"מ 04 רטוקב 71 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.02.0130

       135.00 רטמ       םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב  
      
תחנומ מ"מ 05 רטוקב 71 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.02.0140

       165.00 רטמ       םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב  
      
רטוק לכב םייק םימ וקל 2" דע רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.02.0150
וזוקינ ,ותריגס ,וקה רותיא ,תושורדה הנכהה תודובע תוברל      

       550.00 'חי       .תויושרה םע םואתב לכה ,ותומדקל בצמה תרזחהו  
20.75.3 קרפ תתב הרבעהל       

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 

קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../093 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     093 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
רטוק לכב םייק םימ וקל 4"-3" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.02.0160
וזוקינ ,ותריגס ,וקה רותיא ,תושורדה הנכהה תודובע תוברל      

       1,300.00 'חי       .תויושרה םע םואתב לכה ,ותומדקל בצמה תרזחהו  
      
תרזחהו ןבא/ןוטב ריק ךרד 1" דע רטוקב םימ רוניצ רבעמ     57.02.0170

       200.00 'חי       ותומדקל בצמה  
      
ןבא/ןוטב ריק ךרד 2" - 1" לעמ רטוקב םימ רוניצ רבעמ     57.02.0180

       220.00 'חי       ותומדקל בצמה תרזחהו  
)םיחפס ללוכ ריחמה( םימ תקפסא יוק 20.75 כ"הס         

      
)ם י ח פ ס  ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( ב ו י ב  י ו ק  30.75 ק ר פ  ת ת       
      
NS-8 גוסמ בויבל הבע יס.יו.יפ תורוניצ      
יפל רצוימ .1 ----------------------------------------------------      
488 י"ת      
      
קמועב עקרקב חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0010

       155.00 רטמ       .רטמ 52.1 דע  
      
קמועב עקרקב חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0020

       170.00 רטמ       .רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1-מ לודגה  
      
קמועב עקרקב חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0030

       190.00 רטמ       .רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1-מ לודגה  
      
קמועב עקרקב חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0040

       215.00 רטמ       .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2-מ לודגה  
      
קמועב עקרקב חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0050

       180.00 רטמ       .רטמ 52.1 דע  
      
קמועב עקרקב חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0060

       200.00 רטמ       .רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1-מ לודגה  
      
קמועב עקרקב חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0070

       220.00 רטמ       .רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1-מ לודגה  
      
קמועב עקרקב חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0080

       250.00 רטמ       .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2-מ לודגה  
      

       100.00 'חי       שרגמל בויב רוביח הצקב קקפ 57.03.0090
30.75.3 קרפ תתב הרבעהל       

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 

קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../094 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     094 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
תאיציל 2" רטוקב תקצי וא  C.V.P-מ שדח בויב רונצ רוביח     57.03.0100

       150.00 מוק       תמייקה האיציה קוריפ ללוכ ,הנבממ תמייק בויב  
      
תאיציל 4" רטוקב תקצי וא  C.V.P-מ שדח בויב רונצ רוביח     57.03.0110

       220.00 מוק       תמייקה האיציה קוריפ ללוכ ,הנבממ תמייק בויב  
      
תאיציל 6" רטוקב תקצי וא  C.V.P-מ שדח בויב רונצ רוביח     57.03.0120

       300.00 מוק       תמייקה האיציה קוריפ ללוכ ,הנבממ תמייק בויב  
      
ללוכ ,קמוע לכבו 6"-4" רטוקב בויב תורונצל ןיוזמ ןוטב תפיטע     57.03.0130

        65.00 רטמ       .ןויזה  
      
EP-001 גוסמ לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.03.0131
,מ"מ 011 רטוק ,ע"ש וא 61 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ"      
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935 י"ת יפל םירצוימ      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ       

       165.00 רטמ       רזוח יולימו לוח תפיטע  
      
EP-001 גוסמ לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.03.0132
,מ"מ 011 רטוק ,ע"ש וא 61 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ"      
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935 י"ת יפל םירצוימ      
תוברל ,'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ       

       175.00 רטמ       רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע  
      
EP-001 גוסמ לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.03.0133
,מ"מ 011 רטוק ,ע"ש וא 61 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ"      
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935 י"ת יפל םירצוימ      
תוברל ,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ       

       190.00 רטמ       רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע  
      
EP-001 גוסמ לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.03.0134
,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא 61 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ"      
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935 י"ת יפל םירצוימ      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ       

       210.00 רטמ       רזוח יולימו לוח תפיטע  
      
EP-001 גוסמ לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.03.0135
,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא 61 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ"      
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935 י"ת יפל םירצוימ      
תוברל ,'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ       

       220.00 רטמ       רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע  
      

30.75.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../095 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     095 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
EP-001 גוסמ לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.03.0136
,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא 61 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ"      
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935 י"ת יפל םירצוימ      
תוברל ,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ       

       235.00 רטמ       רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע  
      
EP-001 גוסמ לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.03.0137
,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא 01 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ"      
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935 י"ת יפל םירצוימ      
תוברל ,'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ       

       255.00 רטמ       רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע  
      
C תורוניצל 'דכו םירבעמ ,םיפסאמ ,תותשק :ןוגכ םינוש םיחפס     57.03.0138

        80.00 'חי       .V.P מ"מ 011 רוניצה רטוק ,חישק  
      
C תורוניצל 'דכו םירבעמ ,םיפסאמ ,תותשק :ןוגכ םינוש םיחפס     57.03.0139

       120.00 'חי       .V.P מ"מ 061 רוניצה רטוק ,חישק  
      
םימאתמ ,םירבעמ ,תויופעתסה ,תותשק :ןוגכ םינוש םיחפס     57.03.0140
EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצל 'דכו םינוש תורוניצ יגוס ןיב      

        80.00 'חי       מ"מ 011 רטוק ,"לוגסקפ" וא "סקלפירמ"  
      
םימאתמ ,םירבעמ ,תויופעתסה ,תותשק :ןוגכ םינוש םיחפס     57.03.0141
EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצל 'דכו םינוש תורוניצ יגוס ןיב      

       120.00 'חי       מ"מ 061 רטוק ,"לוגסקפ" וא "סקלפירמ"  
)םיחפס ללוכ ריחמה( בויב יוק 30.75 כ"הס         

      
ב ו י ב  י נ ק ת מ  40.75 ק ר פ  ת ת       
      
םע מ"ס 06 רטוקב תיפוח וא/תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     57.04.0010
דע קמועב 521B גוסמ מ"ס 05 רטוקב תקצי הסכמו הרקת      

       2,640.00 'חי       .רטמ 52.1  
      
םע מ"ס 08 רטוקב תיפוח/תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     57.04.0020
דע קמועב 521B גוסמ מ"ס 06  רטוקב תקצי הסכמו הרקת      

       2,990.00 'חי       .רטמ 52.1  
      
םע מ"ס 001 רטוקב תיפוח וא תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     57.04.0030
דע קמועב 521B גוסמ מ"ס  06 רטוקב תקצי הסכמו הרקת      

       3,635.00 'חי       .רטמ 52.1  
      
      

40.75.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../096 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     096 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
םע מ"ס 001 רטוקב תיפוח וא תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.04.0040
קמועב 521B גוסמ מ"ס  06 רטוקב תקצי הסכמו הרקת      

       4,090.00 'חי       .רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1-מ  
      
םע מ"ס 001 רטוקב תיפוח וא תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.04.0050
קמועב 521B גוסמ מ"ס  06 רטוקב תקצי הסכמו הרקת      

       4,680.00 'חי       .רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1-מ  
      
םע מ"ס 001 רטוקב תיפוח וא תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.04.0060
קמועב 521B גוסמ מ"ס  06  רטוקב תקצי הסכמו הרקת      

       5,160.00 'חי       .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2-מ  
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחושל ריחמ תפסות     57.04.0070
רובע רובע 521B גוסמ מ"ס 06 רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

       525.00 'חי       רטמ 57.2 לעמ םיפסונ רטמ 5.0 לכ  
      
סיסב תילוח רובע מ"ס 08 רטוקב החוש ריחמל תפסות     57.04.0080

       500.00 'חי       רטוק לכב תואיציו תוסינכ םע ,ןוטב + ןליתאילופ תבלושמ  
      
57.04.0090 סיסב  תילוח רובע מ"ס 001 רטוקב החוש ריחמל תפסות    

       700.00 'חי       .רטוק לכב תואיציו תוסינכ םע ,ןוטב +  ןליתאילופ תבלושמ  
      

       250.00 מוק       תמייק החושב תולטובמ תואיציו תוסינכ תמיתס 57.04.0100
      
לכבו קמוע לכב םייק וק לע החוש תינב רובע ריחמ תפסות     57.04.0110
םישורדה םירדסהה לכ עוציב תוברל ,בויב ימ םימרוז וב רטוק      

       1,500.00 'חי       .הדובעה ןמזב החושה תפצה תעינמל  
בויב ינקתמ 40.75 כ"הס         

      
ם ש ג  י ט ל ו ק  50.75 ק ר פ  ת ת       
      
לכ .D-004 תיטילונומ האלמ תקצימ ויהי תוחושל םיסכמה לכ      
,תרושקת ,למשח ,בויב ,םימ( ןויפאו תושר למס ולבקי םיסכמה      
.)'וכו הייקשה ,לועית      
      
      
      
      
      
      
      
      

50.75.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../097 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     097 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
:ללוכ הטילק את      
ט"קמ ךורב השנמ תרבח לש "דבכ א"ת" גוסמ ןטלוקל תשר      
    MB402100D  
ט"קמ ךורב השנמ תרבח לש "ןריש" גוסמ תקצי הפש ןבא      
    MB410008C  
02 הבוגבו מ"ס 51 בחורב הקיצי ןלבקה עצבי ,תקצי ןבא בגב      
מ"ס 01 עצובי הקיציה תיתחת( 01 לזרבו קושיח ללוכ מ"ס      
.)ןנכותמה ףוצירה הבוגל תחתמ      
      
'מ 5.0 דע קמועב מ"ס 05/08 םשג ימ תטילק את     57.05.0010
בחור ןריש גוסמ תקצימ הפש ןבא תוברל יפוס/יעצמא/ישאר      

       2,088.00 'חי       004D ןיממ ןטלוקל זוקינ תשרו תרגסמ ללוכ ,מ"ס 02  
      
'מ 00.1 דע קמועב מ"ס 05/08 םשג ימ תטילק את     57.05.0020
02 בחור "ןריש" םגד תקצי הפש ןבא תוברל יפוס/יעצמא/ישאר      

       2,546.00 מוק       004D ןיממ ןטלוקל זוקינ תשרו תרגסמ ללוכ מ"ס  
      
'מ 05.1 דע קמועב מ"ס 05/08 םשג ימ תטילק את     57.05.0030
02 בחור "ןריש" םגד תקצי הפש ןבא תוברל יפוס/יעצמא/ישאר      

       3,005.00 'חי       004D ןיממ ןטלוקל זוקינ תשרו תרגסמ ללוכ מ"ס  
      
'מ 00.2 דע קמועב מ"ס 05/08 םשג ימ תטילק את     57.05.0040
02 בחור "ןריש" םגד תקצי הפש ןבא תוברל יפוס/יעצמא/ישאר      

       3,565.00 'חי       004D ןיממ ןטלוקל זוקינ תשרו תרגסמ ללוכ מ"ס  
      
'מ 5.0 דע קמועב מ"ס 73/08 םשג ימ תטילק את     57.05.0050
ןיממ ןטלוקל זוקינ תשרו תרגסמ תוברל יפוס/יעצמא/ישאר      

       1,681.00 'חי       D400  
      
'מ 0.1 דע קמועב מ"ס 73/08 םשג ימ תטילק את     57.05.0060
ןיממ ןטלוקל זוקינ תשרו תרגסמ תוברל יפוס/יעצמא/ישאר      

       2,139.00 'חי       D400  
      
'מ 5.1 דע קמועב מ"ס 73/08 םשג ימ תטילק את     57.05.0070
ןיממ ןטלוקל זוקינ תשרו תרגסמ תוברל יפוס/יעצמא/ישאר      

       2,597.00 'חי       D400  
      
'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 73/08 םשג ימ תטילק את     57.05.0080
ןיממ ןטלוקל זוקינ תשרו תרגסמ תוברל יפוס/יעצמא/ישאר      

       3,158.00 'חי       D400  
      

       171.00 'חי       העונת יאל תקצי הפש ןבאל תפסות 57.05.0090
50.75.3 קרפ תתב הרבעהל       

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 

קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../098 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     098 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      

       132.00 'חי       52 בחורב תקצי הפש ןבאל תפסות 57.05.0110
      

       251.00 'חי       03 בחורב תקצי הפש ןבאל תפסות 57.05.0120
      

       330.00 'חי       )09 ךרואב 'חיל ריחמה( יעופיש וד גוסמ ןטלוקל תשרל תפסות 57.05.0130
      
ללוכ D406204BM ט"קמ בחר גוסמ ןטלוקל תשרל תפסות     57.05.0140

       461.00 'חי       םיריצ  
      

       131.00 'חי       םיריצל תפסות 57.05.0150
      

       131.00 'חי       הליענ ןיגב ןטלוקל תשרל תפסות 57.05.0160
      
קמועב מ"ס 001/08 תודימב )בלושמ את( הטילקו הרקב את     57.05.0180
ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמו 61 תותשר 'סמ 'מ 57.1 דע      

       6,926.00 'חי       D400  
      
קמועב מ"ס 001/08 תודימב )בלושמ את( הטילקו הרקב את     57.05.0190
ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו 1 תותשר 'סמ 'מ 0.2 דע      

       7,741.00 'חי       D400  
      
קמועב מ"ס 001/08 תודימב )בלושמ את( הטילקו הרקב את     57.05.0200

       8,250.00 'חי       ןוט 004D מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו 1 תותשר 'סמ 'מ 5.2 דע  
      
קמועב מ"ס 021/001 תודימב )בלושמ את( הטילקו הרקב את     57.05.0210

       7,507.00 'חי       004D מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו 1 תותשר 'סמ 'מ 57.1 דע  
      
קמועב מ"ס 021/001 תודימב )בלושמ את( הטילקו הרקב את     57.05.0220

       8,128.00 'חי       004D מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו 1 תותשר 'סמ 'מ 52.2 דע  
      
קמועב מ"ס 021/001 תודימב )בלושמ את( הטילקו הרקב את     57.05.0230

       8,526.00 'חי       004D מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו 1 תותשר 'סמ 'מ 5.2 דע  
םשג יטלוק 50.75 כ"הס         

      
ן י ו ז מ  ן ו ט ב מ  )ז ו ק י נ ( ל ו ע י ת  ת ו ר ו נ י צ  60.75 ק ר פ  ת ת       
      
יוניפ .הלעתה תיתחתל דע הריפח תללוכ לועיתה תודובע      
.תורגאה לכ םולשת ללוכ רשואמ הכיפש רתאל רופחה רמוחה      
02 ב הריפחה יאוות דופיר .םיטלפסא קוריפו רוסינ תודובע      
לש רזוח יולימ ןיגב .רוניצה תיצחמ הבוג דע יולימו יקנ לוח מ"ס      
.רוניצה יצח הבוג לעמ דרפנב םלושי ,אבומ רמוח      
      

60.75.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../099 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     099 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
וא  "רכזה" לע ינקת םטא תוללוכ ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ      
י"ת יפל "הבקנה"      
      
וא "M - טירקונגמ" םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.06.0010
רטוק 5 גרד "רכז"ה לע ינקית םטא םע ע"ש וא "לייטורדיה"      
תודובע תוברל,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 04      

       591.00 רטמ       רזוח יולימו )רוניצה הבוג יצחל דע( לוח תפיטע ,הריפח  
      
וא "M - טירקונגמ" םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.06.0020
רטוק 5 גרד "רכז"ה לע ינקית םטא םע ע"ש וא "לייטורדיה"      
,'מ 57.1 דעו'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 04      
)רוניצה הבוג יצחל דע( לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל      

       611.00 רטמ       רזוח יולימו  
      
וא "M - טירקונגמ" םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.06.0030
רטוק 5 גרד "רכז"ה לע ינקית םטא םע ע"ש וא "לייטורדיה"      
,'מ 52.2 דעו'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 04      
)רוניצה הבוג יצחל דע( לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל      

       642.00 רטמ       רזוח יולימו  
      
וא "M - טירקונגמ" םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.06.0070
רטוק 5 גרד "רכז"ה לע ינקית םטא םע ע"ש וא "לייטורדיה"      
,'מ 57.1 דעו'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 05      
)רוניצה הבוג יצחל דע( לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל      

       794.00 רטמ       רזוח יולימו  
      
וא "M - טירקונגמ" םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.06.0080
רטוק 5 גרד "רכז"ה לע ינקית םטא םע ע"ש וא "לייטורדיה"      
,'מ 52.2 דעו'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 05      
)רוניצה הבוג יצחל דע( לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל      

       825.00 רטמ       רזוח יולימו  
      
וא "M - טירקונגמ" םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.06.0090
רטוק 5 גרד "רכז"ה לע ינקית םטא םע ע"ש וא "לייטורדיה"      
,'מ 57.2  דעו'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 05      
)רוניצה הבוג יצחל דע( לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל      

       856.00 רטמ       רזוח יולימו  
      
ףסונ קמוע רובע מ"ס 06-05 רטוק ןוטבמ תורוניצל תפסות     57.06.0130

        61.00 רטמ       'מ 52.4 לעמ קמוע לכל - 'מ 5.0 לש  
      
      

60.75.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../100 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     100 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
וא "M - טירקונגמ" םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.06.0140
רטוק 5 גרד "רכז"ה לע ינקית םטא םע ע"ש וא "לייטורדיה"      
תודובע תוברל,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 06      

       968.00 רטמ       רזוח יולימו )רוניצה הבוג יצחל דע( לוח תפיטע ,הריפח  
      
וא "M - טירקונגמ" םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.06.0150
רטוק 5 גרד "רכז"ה לע ינקית םטא םע ע"ש וא "לייטורדיה"      
,'מ 57.1 דעו'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 06      
)רוניצה הבוג יצחל דע( לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל      

       998.00 רטמ       רזוח יולימו  
      
וא "M - טירקונגמ" םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.06.0160
רטוק 5 גרד "רכז"ה לע ינקית םטא םע ע"ש וא "לייטורדיה"      
,'מ 52.2 דעו'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 06      
)רוניצה הבוג יצחל דע( לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל      

       1,029.00 רטמ       רזוח יולימו  
      
וא "M - טירקונגמ" םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.06.0170
רטוק 5 גרד "רכז"ה לע ינקית םטא םע ע"ש וא "לייטורדיה"      
,'מ 57.2 דעו'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 06      
)רוניצה הבוג יצחל דע( לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל      

       1,059.00 רטמ       רזוח יולימו  
ןיוזמ ןוטבמ )זוקינ( לועית תורוניצ 60.75 כ"הס         

      
ל ו ע י ת ל  ת ו ר ו נ י צ  70.75 ק ר פ  ת ת       
      
,ע"ש וא NS-8 "הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.07.0010
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488 י"ת יפל ,מ"מ 052 רטוק      
,הריפחתודובע תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ      

       244.00 רטמ       רזוח יולימו לוח תפיטע  
      
,ע"ש וא NS-8 "הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.07.0020
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488 י"ת יפל ,מ"מ 052 רטוק      
תוברל,'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      

       255.00 רטמ       רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע  
      
,ע"ש וא NS-8 "הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.07.0030
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488 י"ת יפל ,מ"מ 052 רטוק      
תוברל,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      

       270.00 רטמ       רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע  
      
      

70.75.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../101 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     101 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
,ע"ש וא NS-8 "הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.07.0040
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488 י"ת יפל ,מ"מ 513 רטוק      
תוברל,'מ 57.1 דעו 'מ 52.1  לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      

       357.00 רטמ       רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע  
      
,ע"ש וא NS-8 "הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.07.0050
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488 י"ת יפל ,מ"מ 513 רטוק      
תוברל,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1  לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      

       372.00 רטמ       רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע  
      
,ע"ש וא NS-8 "הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.07.0060
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488 י"ת יפל ,מ"מ 513 רטוק      
תוברל,'מ 57.2 דעו 'מ 52.2  לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      

       392.00 רטמ       רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע  
      
,ע"ש וא NS-8 "הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.07.0070
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488 י"ת יפל ,מ"מ 513 רטוק      
תוברל,'מ 52.3 דעו 'מ 57.2  לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      

       413.00 רטמ       רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע  
      
,ע"ש וא NS-8 "הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.07.0080
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488 י"ת יפל ,מ"מ 004 רטוק      
תוברל,'מ 57.1 דעו 'מ 52.1  לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      

       550.00 רטמ       רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע  
      
,ע"ש וא NS-8 "הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.07.0090
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488 י"ת יפל ,מ"מ 004 רטוק      
תוברל,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1  לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      

       570.00 רטמ       רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע  
      
,ע"ש וא NS-8 "הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.07.0100
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488 י"ת יפל ,מ"מ 004 רטוק      
תוברל,'מ 57.2 דעו 'מ 52.2  לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      

       591.00 רטמ       רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע  
      
EP-001 גוסמ לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.07.0110
,מ"מ 052 רטוק ע"ש וא 61 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ"      
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935 י"ת יפל םירצוימ      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ       

       380.00 רטמ       רזוח יולימו לוח תפיטע  
      
      

70.75.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../102 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     102 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
EP-001 גוסמ לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ      57.07.0120
,מ"מ 052 רטוק ע"ש וא 61 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ"      
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935 י"ת יפל םירצוימ      
תוברל ,'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ       

       390.00 רטמ       רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע  
      
EP-001 גוסמ לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.07.0130
,מ"מ 052 רטוק ע"ש וא 61 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ"      
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935 י"ת יפל םירצוימ      
תוברל ,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ       

       410.00 רטמ       רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע  
      
EP-001 גוסמ לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.07.0140
,מ"מ 052 רטוק ע"ש וא 61 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ"      
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935 י"ת יפל םירצוימ      
תוברל ,'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ       

       430.00 רטמ       רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע  
      
EP-001 גוסמ לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.07.0150
,מ"מ 513 רטוק ,ע"ש וא 61 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ"      
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935 י"ת יפל םירצוימ      
תוברל ,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ       

       530.00 רטמ       רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע  
      
EP-001 גוסמ לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.07.0160
,מ"מ 513 רטוק ,ע"ש וא 61 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ"      
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935 י"ת יפל םירצוימ      
תוברל ,'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ       

       580.00 רטמ       רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע  
      
EP-001 גוסמ לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ      57.07.0170
,מ"מ 004 רטוק ,ע"ש וא 61 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ"      
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935 י"ת יפל םירצוימ      
תוברל ,'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ       

       800.00 רטמ       רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע  
      
EP-001 גוסמ לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.07.0180
,מ"מ 004 רטוק ,ע"ש וא 61 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ"      
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935 י"ת יפל םירצוימ      
תוברל ,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ       

       815.00 רטמ       רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע  
לועיתל תורוניצ 70.75 כ"הס         
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../103 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     103 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס

)ז ו ק י נ ( ל ו ע י ת ל  ת ו ע ב ו ר מ  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  80.75 ק ר פ  ת ת       
      
םיסכמה לכ .תיטילונומ האלמ תקצימ ויהי תוחושל םיסכמה לכ      
,לועית ,תרושקת ,למשח ,בויב ,םימ( ןויפאו תושר למס ולבקי      
.)'וכו הייקשה      
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0010
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 08/001      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       4,176.00 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.1 דע  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0020
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 08/001      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       4,685.00 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0030
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 08/001      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       5,398.00 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0040
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 001/001      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       5,775.00 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.1 דע  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0050
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 001/001      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       6,682.00 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1 דעו 'מ 52.1  לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0060
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 001/001      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       7,721.00 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1  לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0070
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 001/001      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       8,729.00 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0080
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 001/001      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       9,738.00 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ  
80.75.3 קרפ תתב הרבעהל       
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../104 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     104 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0090
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 001/021      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       5,877.00 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.1 דע  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0100
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 001/021      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       6,947.00 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0110
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 001/021      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       7,599.00 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0120
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 001/021      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       8,281.00 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0130
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 001/021      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       10,695 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0140
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 001/021      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       12,070 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.3 דעו 'מ 52.3 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0150
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 001/021      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       13,140 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.4 דעו 'מ 57.3 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0160
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 001/041      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       7,100.00 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.1 דע  
      
      
      

80.75.3 קרפ תתב הרבעהל       
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../105 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     105 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0170
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 001/041      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       7,436.00 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0180
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 001/041      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       7,925.00 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0190
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 001/041      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       8,964.00 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0200
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 001/041      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       10,491 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0210
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 001/041      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       12,325 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.3 דעו 'מ 52.3 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0220
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 001/041      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       13,751 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.4 דעו 'מ 57.3 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0230
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 041/021      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       9,014.00 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1 דע  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0240
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 041/021      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       9,727.00 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ  
      
      
      

80.75.3 קרפ תתב הרבעהל       
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../106 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     106 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0250
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 041/021      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       11,031 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0260
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 041/021      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       12,396 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0270
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 041/021      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       13,802 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.3 דעו 'מ 52.3 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0280
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס  041/021      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       17,265 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.4 דעו 'מ 57.3 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0290
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס  051/051      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       13,496 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1 דע  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0300
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס  051/051      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       14,056 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2  דעו 'מ 57.1 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0310
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס  051/051      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       15,177 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.2  דעו 'מ 52.2 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0320
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס  051/051      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       16,501 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ  
      
      
      

80.75.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../107 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     107 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0330
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס  051/051      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       18,233 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.3 דעו 'מ 52.3  לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0340
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס  051/051      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       19,251 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.4 דעו 'מ 57.3  לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0350
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס  051/051      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       21,798 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.4 דעו 'מ 52.4  לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0360
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס  081/021      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       15,207 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.2 דע  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0370
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 081/021      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       16,623 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0380
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 081/021      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       17,978 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.3 דעו 'מ 52.3 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0390
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 081/021      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       19,587 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.4 דעו 'מ 57.3 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0400
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 081/051      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       14,668 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 דע  
      
      
      

80.75.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../108 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     108 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0410
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 081/051      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       16,195 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0420
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 081/051      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       17,723 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0430
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 081/051      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       19,251 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.3 דעו 'מ 52.3 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.08.0440
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 081/051      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       21,085 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.4 דעו 'מ 57.3 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0450
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 081/081      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       15,381 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 דע  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0460
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 081/081      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       17,418 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0470
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 081/081      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       19,659 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0480
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 081/081      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       22,103 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.3 דעו 'מ 52.3 לעמ  
      
      
      

80.75.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../109 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     109 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0490
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 081/081      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       24,751 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.4 דעו 'מ 57.3 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0500
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 081/081      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       26,442 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.4 דעו 'מ 52.4 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0510
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 081/081      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       28,979 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.5 דעו 'מ 57.4 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0520
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 081/081      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       30,537 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.5 דעו 'מ 52.5 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0530
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 081/081      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       32,289 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.6 דעו 'מ 57.5 לעמ  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0540
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 081/081      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       33,613 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.6 דעו 'מ 52.6 לעמ  
      
רובע מ"ס 081/081 תודימב תוינבלמ הרקב תוחושל תפסות     57.08.0550
דדמי מ"בלפמ הקעמ ,)טסדופ( החונמ חטשמ/םייניב חטשמ      

       4,584.00 מוק       )0650-0550.240.75 םיפיעס יפל( דרפנב  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0560
וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 012/051,041      
לכו םלוס/הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס 06      
יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 דע קמועב ,םירזיבאה      

       14,617 'חי       רזוח  
      
      
      

80.75.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../110 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     110 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0570
וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 012/051,041      
לכו םלוס/הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס 06      
תודובע תוברל ,'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב ,םירזיבאה      

       16,603 'חי       רזוח יולימו הריפח  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0580
וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 012/051,041      
לכו םלוס/הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס 06      
תודובע תוברל ,'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב ,םירזיבאה      

       18,640 'חי       רזוח יולימו הריפח  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0590
וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 012/051,041      
לכו םלוס/הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס 06      
תודובע תוברל ,'מ 57.3 דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב ,םירזיבאה      

       21,186 'חי       רזוח יולימו הריפח  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0600
וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 012/051,041      
לכו םלוס/הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס 06      
תודובע תוברל ,'מ 52.4 דעו 'מ 57.3 לעמ קמועב ,םירזיבאה      

       23,427 'חי       רזוח יולימו הריפח  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0610
וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 012/051,041      
לכו םלוס/הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס 06      
תודובע תוברל ,'מ 57.4 דעו 'מ 52.4 לעמ קמועב ,םירזיבאה      

       25,974 'חי       רזוח יולימו הריפח  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0620
וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 012/051,041      
לכו םלוס/הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס 06      
תודובע תוברל ,'מ 52.5 דעו 'מ 57.4 לעמ קמועב ,םירזיבאה      

       28,011 'חי       רזוח יולימו הריפח  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0630
וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 012/051,041      
לכו םלוס/הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס 06      
תודובע תוברל ,'מ 57.5 דעו 'מ 52.5 לעמ קמועב ,םירזיבאה      

       30,048 'חי       רזוח יולימו הריפח  
      

80.75.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../111 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     111 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0640
וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 012/051,041      
לכו םלוס/הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס 06      
תודובע תוברל ,'מ 52.6 דעו 'מ 57.5 לעמ קמועב ,םירזיבאה      

       33,817 'חי       רזוח יולימו הריפח  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0650
וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 012/051,041      
לכו םלוס/הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס 06      
תודובע תוברל ,'מ 57.6 דעו 'מ 52.6 לעמ קמועב ,םירזיבאה      

       36,160 'חי       רזוח יולימו הריפח  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0660
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 012/012      
,םירזיבאה לכו םלוס/הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      

       21,899 'חי       רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 דע קמועב  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0670
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 012/012      
,םירזיבאה לכו םלוס/הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב      

       24,446 'חי       רזוח יולימו  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0680
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 012/012      
,םירזיבאה לכו םלוס/הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב      

       27,502 'חי       רזוח יולימו  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0690
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 012/012      
,םירזיבאה לכו םלוס/הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.3 דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב      

       30,965 'חי       רזוח יולימו  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0700
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 012/012      
,םירזיבאה לכו םלוס/הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.4 דעו 'מ 57.3 לעמ קמועב      

       33,919 'חי       רזוח יולימו  
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../112 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     112 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0710
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 012/012      
,םירזיבאה לכו םלוס/הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.4 דעו 'מ 52.4 לעמ קמועב      

       36,974 'חי       רזוח יולימו  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0720
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 012/012      
,םירזיבאה לכו םלוס/הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.5 דעו 'מ 57.4 לעמ קמועב      

       40,030 'חי       רזוח יולימו  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0730
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 012/012      
,םירזיבאה לכו םלוס/הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.5 דעו 'מ 52.5 לעמ קמועב      

       43,799 'חי       רזוח יולימו  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0740
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 012/012      
,םירזיבאה לכו םלוס/הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.6 דעו 'מ 57.5 לעמ קמועב      

       47,160 'חי       רזוח יולימו  
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.08.0750
06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 012/012      
,םירזיבאה לכו םלוס/הכירד יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.6 דעו 'מ 52.6 לעמ קמועב      

       51,540 'חי       רזוח יולימו  
      
,הקיצי לזרבמ תרגסמ םע )הלוגע( טרדנטס תשר תכבש הסכמ     57.08.0760

       1,090.00 'חי       )ןוט 052C )52 ןיממ מ"ס 06 וא 05 רטוקבב ,םייק זוקינ אתל  
      
,הקיצי לזרבמ תרגסמ םע )הלוגע( טרדנטס תשר תכבש הסכמ     57.08.0770

       1,171.00 'חי       )ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס 06 וא 05 רטוקבב ,םייק זוקינ אתל  
      
זוקינ אתל ,הקיצי לזרבמ תרגסמ םע הלוגע תשר תכבש הסכמ     57.08.0780

       1,273.00 'חי       )ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס 06 רטוקב ,םייק  
      
וק לע התיינב רובע קוצי וא םורט ןוטבמ הרקב תחושל תפסות     57.08.0790

       1,222.00 מוק       מ"ס 08 רטוק םייק זוקינ  
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קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../113 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     113 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחושל תפסות     57.08.0800
םגד חטש ןטלוקל זוקינ תשר רובע מ"ס 001/001 םינפ      
    "001X001-NRM" 06 וא 05 רטוקב חתפ םע הרקת םוקמב  

       3,871.00 'חי       דרפנב דדמנ )פאר פיר( ןבא ףוציר .)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס  
      
הבוגל מ"ס 08/001 תודימב תועבורמ הרקב תוחוש ההבגה     57.08.0810

       642.00 'חי       הסכמהו הרקתה תרזחהו קוריפ תוברל ,מ"ס 03 דע  
      
מ"ס 041-001/021 תודימב תועבורמ הרקב תוחוש ההבגה     57.08.0820

       703.00 'חי       הסכמהו הרקתה תרזחהו קוריפ תוברל ,מ"ס 03 דע הבוגל  
      
תודימב תודימב תועבורמ הרקב תוחוש ההבגה     57.08.0830
קוריפ תוברל ,מ"ס 03 דע הבוגל מ"ס 081-051/051-021      

       744.00 'חי       הסכמהו הרקתה תרזחהו  
      
הרקב תחושב מ"ס 031/031 תודימב תעבורמ הרקת תפלחה     57.08.0840
מ"ס 06 וא 05 רטוקב חתפ םע מ"ס 001/001 םינפ תודימב      
ללוכ אל( תמייק תרקת קוריפ תוברל ,)שיבכל םיאתמ(      

       1,956.00 'חי       )הסכמהתפלחה  
      
הרקב תחושב מ"ס 051/031 תודימב תעבורמ הרקת תפלחה     57.08.0850
מ"ס 06 וא 05 רטוקב חתפ םע מ"ס 021/001 םינפ תודימב      
ללוכ אל( תמייק תרקת קוריפ תוברל ,)שיבכל םיאתמ(      

       2,078.00 'חי       )הסכמהתפלחה  
      
הרקב תחושב מ"ס 071/031 תודימב תעבורמ הרקת תפלחה     57.08.0860
מ"ס 06 וא 05 רטוקב חתפ םע מ"ס 041/001 םינפ תודימב      
ללוכ אל( תמייק תרקת קוריפ תוברל ,)שיבכל םיאתמ(      

       2,139.00 'חי       )הסכמהתפלחה  
      
הרקב תחושב מ"ס 071/051 תודימב תעבורמ הרקת תפלחה     57.08.0870
מ"ס 06 וא 05 רטוקב חתפ םע מ"ס 041/021 םינפ תודימב      
ללוכ אל( תמייק תרקת קוריפ תוברל ,)שיבכל םיאתמ(      

       2,445.00 'חי       )הסכמהתפלחה  
      
הרקב תחושב מ"ס 081/081 תודימב תעבורמ הרקת תפלחה     57.08.0880
מ"ס 06 וא 05 רטוקב חתפ םע מ"ס 051/051 םינפ תודימב      
ללוכ אל( תמייק תרקת קוריפ תוברל ,)שיבכל םיאתמ(      

       3,504.00 'חי       )הסכמהתפלחה  
      
      
      

80.75.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../114 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     114 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
הרקב תחושב מ"ס 012/051 תודימב תעבורמ הרקת תפלחה     57.08.0890
מ"ס 06 וא 05 רטוקב חתפ םע מ"ס 081/021 םינפ תודימב      
ללוכ אל( תמייק תרקת קוריפ תוברל ,)שיבכל םיאתמ(      

       3,534.00 'חי       )הסכמהתפלחה  
      
הרקב תחושב מ"ס 022/091 תודימב תעבורמ הרקת תפלחה     57.08.0900
מ"ס 06 וא 05 רטוקב חתפ םע מ"ס 081/051 םינפ תודימב      
ללוכ אל( תמייק תרקת קוריפ תוברל ,)שיבכל םיאתמ(      

       4,685.00 'חי       )הסכמהתפלחה  
      
תעבורמ הרקב תחושל תוימורט תוילוח תפלחה וא הפסוה     57.08.0910
קוריפ ,הריפחה תודובע תוברל,מ"ס 001/001 םינפ תודימב      

       1,833.00 'חי       'מ 5.0 הילוחה הבוג  .םימטאו הרקת  
      
תעבורמ הרקב תחושל תוימורט תוילוח תפלחה וא הפסוה     57.08.0920
קוריפ ,הריפחה תודובע תוברל,מ"ס 001/001 םינפ תודימב      

       2,821.00 'חי       'מ 00.1 הילוחה הבוג  .םימטאו הרקת  
      
תעבורמ הרקב תחושל תוימורט תוילוח תפלחה וא הפסוה     57.08.0930
קוריפ ,הריפחה תודובע תוברל,מ"ס 021/001 םינפ תודימב      

       1,935.00 'חי       'מ 5.0 הילוחה הבוג .םימטאו הרקת  
      
תעבורמ הרקב תחושל תוימורט תוילוח תפלחה וא הפסוה     57.08.0940
קוריפ ,הריפחה תודובע תוברל,מ"ס 021/001 םינפ תודימב      

       3,219.00 'חי       'מ 00.1 הילוחה הבוג .םימטאו הרקת  
      
תעבורמ הרקב תחושל תוימורט תוילוח תפלחה וא הפסוה     57.08.0950
קוריפ ,הריפחה תודובע תוברל,מ"ס 041/001 םינפ תודימב      

       2,271.00 'חי       'מ 5.0 הילוחה הבוג .םימטאו הרקת  
      
תעבורמ הרקב תחושל תוימורט תוילוח תפלחה וא הפסוה     57.08.0960
קוריפ ,הריפחה תודובע תוברל,מ"ס 041/001 םינפ תודימב      

       3,372.00 'חי       'מ 00.1 הילוחה הבוג .םימטאו הרקת  
תוימורט תוילוחמ )זוקינ( לועיתל תועבורמ הרקב תוחוש 80.75 כ"הס         

      
ה ר ק ב  ת ו ח ו ש ל  ת ו פ ס ו ת  90.75 ק ר פ  ת ת       
      
םיסכמה לכ .תיטילונומ האלמ תקצימ ויהי תוחושל םיסכמה לכ      
,לועית ,תרושקת ,למשח ,בויב ,םימ( ןויפאו תושר למס ולבקי      
םייק טנמלא קוריפ םיללוכ םימושרה םיריחמה .)'וכו הייקשה      
שדח טנמלא לש הקפסא ,רשואמ הכיפש רתאל יוניפו      
.שיבכה וא הכרדמה הבוגל ותמאתהו      
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12/07/2022
דף מס':     115 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
,ךורב השנמ תמגודכ ונקתוי תקצי ינבא ,תותשר ,םיסכמ      
.שארמ רשאל שי ,הנוש ןיממ םיסכמ      
.ל"נכ םינטלוק תותשר      
      
,984 י"ת יפל מ"ס 03 רטוקב תרגסמ םע הקיצי לזרב הסכמ     57.09.0010

       580.00 'חי       "ךורב השנמ" A003201BM ט"קמ 51A הקראה תחושל  
      

       500.00 'חי       A310604BM ט"קמ ןליא- ןומעפ הסכמ 57.09.0020
      
,984 י"ת יפל מ"ס 04 רטוקב תרגסמ םע הקיצי לזרב הסכמ     57.09.0030
השנמ" A004201BM ט"קמ 521B תמייק הרקב תחושל      

       700.00 'חי       "ךורב  
      
,984 י"ת יפל מ"ס 05 רטוקב תרגסמ םע הקיצי לזרב הסכמ     57.09.0040
השנמ" B005101BM ט"קמ 521B תמייק הרקב תחושל      

       980.00 'חי       "ךורב  
      
,984 י"ת יפל מ"ס 05 רטוקב תרגסמ םע הקיצי לזרב הסכמ     57.09.0050
השנמ" D005101BM ט"קמ 004D תמייק הרקב תחושל      

       1,110.00 'חי       "ךורב  
      
תודימב תעבורמ תרגסמו מ"ס 05 רטוקב הקיצי לזרב הסכמ     57.09.0060
       521B ,תמייק הרקב תחושל ,984 י"ת יפל מ"ס 7/06/06    

       1,010.00 'חי       B005201BM "ךורב השנמ"  
      
תודימב תעבורמ תרגסמו מ"ס 05 רטוקב הקיצי לזרב הסכמ     57.09.0070
004D ,תמייק הרקב תחושל ,984 י"ת יפל מ"ס 7/06/06      

       1,170.00 'חי       D005201BM "ךורב השנמ"  
      
,984 י"ת יפל מ"ס 06 רטוקב תרגסמ םע הקיצי לזרב הסכמ     57.09.0080
השנמ" B006101BM ט"קמ 521B  תמייק הרקב תחושל      

       1,150.00 'חי       "ךורב  
      
,984 י"ת יפל מ"ס 06 רטוקב תרגסמ םע הקיצי לזרב הסכמ     57.09.0090

       1,290.00 'חי       "ךורב השנמ" 004D   D006101BM תמייק הרקב תחושל  
      
תודימב תעבורמ תרגסמו מ"ס 06 רטוקב הקיצי לזרב הסכמ     57.09.0100

       1,182.00 'חי       521B תמייק הרקב תחושל ,984 י"ת יפל מ"ס 9/07/07  
      
תודימב תעבורמ תרגסמו מ"ס 06 רטוקב הקיצי לזרב הסכמ     57.09.0110
)04 ןיממ ,תמייק הרקב תחושל ,984 י"ת יפל מ"ס 9/07/07      

       1,345.00 'חי       004D ןוט(  
90.75.3 קרפ תתב הרבעהל       
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12/07/2022
דף מס':     116 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
אתל ,מ"ס 06 רטוק זוקינל הקיצי לזרבמ לוגע תשר הסכמ     57.09.0120

       1,000.00 'חי       הליענ ללוכ 004D ןיממ ,םייק  
      
אתל ,מ"ס 05 רטוק זוקינל הקיצי לזרבמ לוגע תשר הסכמ     57.09.0130

       850.00 'חי       הליענ ללוכ 004D ןיממ ,םייק  
      
05 רטוקב תרגסמ םע תקצי ןוטב בלושמ הרקב תחוש הסכמ     57.09.0140

       660.00 'חי       521B ןיממ מ"ס 05 חתפ רטוק ,מ"ס  
      
06 רטוקב תרגסמ םע תקצי ןוטב בלושמ הרקב תחוש הסכמ     57.09.0150

       770.00 'חי       521B ןיממ מ"ס 06 חתפ רטוק ,מ"ס  
      
05 רטוקב תרגסמ םע תקצי ןוטב בלושמ הרקב תחוש הסכמ     57.09.0160

       730.00 'חי       004D ןיממ מ"ס 05 חתפ רטוק ,מ"ס  
      
06 רטוקב תרגסמ םע תקצי ןוטב בלושמ הרקב תחוש הסכמ     57.09.0170

       840.00 'חי       004D ןיממ מ"ס 06 חתפ רטוק ,מ"ס  
      

       150.00 'חי       הליענ םע הסכמל תפסות 57.09.0180
      
תרגסמה לש ץוח תודימ ,לזרב תקיצימ םיינבלמ תשרו תרגסמ     57.09.0190
004D D001204BM ןיממ ,םייק הסיפת אתל , מ"ס 04/98      

       1,080.00 'חי       "ךורב השנמ"  
      
תרגסמה לש ץוח תודימ ,לזרב תקיצימ םיינבלמ תשרו תרגסמ     57.09.0200
004D ןיממ ,םייק הסיפת אתל , מ"ס 6.55/8.98      

       1,400.00 'חי       D406204BM "ךורב השנמ"  
      
תודימ ,לזרב תקיצימ )ןדיע( יעופיש וד םיינבלמ תשרו תרגסמ     57.09.0210
004D ןיממ ,םייק הסיפת אתל , מ"ס 04/04 תרגסמה לש ץוח      

       610.00 'חי       D001204BM "ךורב השנמ"  
      
תרגסמה לש ץוח תודימ ,לזרב תקיצימ םיינבלמ תשרו תרגסמ     57.09.0220
ןיממ ,םייק הסיפת אתל ,םיריצו הליענ םע מ"ס 24/6.69      

       1,180.00 'חי       MB402116D D400  
      
"יפלא" םגד תוטילב םע לזרב תקיצימ תשרו תרגסמ -שיגנ     57.09.0230
תרגסמה לש ץוח תודימ ,ע"ש וא "ךורב השנמ" תרצות זוקינל      
004D ןיממ ,םייק הסיפת אתל ,8191 י"ת יפל ,מ"ס 24/9.29      

       1,200.00 'חי       MB402118D  
      
      

90.75.3 קרפ תתב הרבעהל       
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12/07/2022
דף מס':     117 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
,מ"ס 29 ךרואב )ביבא(הסיפת אתל לזרב תקצימ הפש ןבא     57.09.0240

       500.00 'חי       C300014BM ט"קמ מ"ס 61 הבוגבו מ"ס 71 בחור  
      
,מ"ס 09 ךרואב )ןריש( הסיפת אתל לזרב תקצימ הפש ןבא     57.09.0250

       520.00 'חי       C800014BM ט"קמ מ"ס 61 הבוגבו מ"ס 02 בחור  
      
52 בחור ,מ"ס 09 ךרואב  הסיפת אתל לזרב תקצימ הפש ןבא     57.09.0260

       650.00 'חי       מ"ס 61 הבוגבו מ"ס  
      
,מ"ס 09 ךרואב )ריבא(הסיפת אתל לזרב תקצימ הפש ןבא     57.09.0270

       850.00 'חי       C400014BM ט"קמ מ"ס 61 הבוגבו מ"ס 03 בחור  
      
09 ךרואב העונת יאב הסיפת אתל לזרב תקצימ הפש ןבא     57.09.0280

       550.00 'חי       C200014BM ט"קמ     מ"ס 61 הבוגבו מ"ס 42 בחור ,מ"ס  
      
,מ"ס 05 ךרואב )שונאי( םיפדוע רוניצל לזרב תקצימ הפש ןבא     57.09.0290

       480.00 'חי       C400114BM ט"קמ מ"ס 61 הבוגבו מ"ס 03 בחור  
      
תקיצי תמלשה תוברל ,תחא תשר םע םייק הטילק את ןוקית     57.09.0300
תמייק הכרדמ עטק/ןוטב קוריפ ,תשר תנקתהו קוריפ ,ןוטב      
תרזחהו שדחמ ןוטיב ,)ר"מ 0.1 דע חטשב( הפש ןבא ירוחאמ      

       395.00 'חי       קוריפה ינפלש בצמל הכרדמה עטק  
      
דחוימ ינמוטיב םטא רובע מ"ס 08 רטוקב החושל תפסות     57.09.0310
ריחמה( ע"ש וא "SULP DSC 3" גוסמ תוילוח ןיב המיטאל      

       117.00 'חי       ליגר םטא םוקמב ,)תוכומס תוילוח יתש ןיב םטאל  
      
דחוימ ינמוטיב םטא רובע מ"ס 001 רטוקב החושל תפסות     57.09.0320
ריחמה( ע"ש וא "SULP DSC 3" גוסמ תוילוח ןיב המיטאל      

       145.00 'חי       ליגר םטא םוקמב ,)תוכומס תוילוח יתש ןיב םטאל  
      
דחוימ ינמוטיב םטא רובע מ"ס 521 רטוקב החושל תפסות     57.09.0330
ריחמה( ע"ש וא "SULP DSC 3" גוסמ תוילוח ןיב המיטאל      

       173.00 'חי       ליגר םטא םוקמב ,)תוכומס תוילוח יתש ןיב םטאל  
      
דחוימ ינמוטיב םטא רובע מ"ס 051 רטוקב החושל תפסות     57.09.0340
ריחמה( ע"ש וא "SULP DSC 3" גוסמ תוילוח ןיב המיטאל      

       190.00 'חי       ליגר םטא םוקמב ,)תוכומס תוילוח יתש ןיב םטאל  
      
      
      
      

90.75.3 קרפ תתב הרבעהל       
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12/07/2022
דף מס':     118 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
ימוגמ החוש רבחמ רובע תוימורט תוילוחמ החושל תפסות     57.09.0350
    MDPE 509" וא "ביבוטיא" גוסמF" רטוק תורוניצל ע"ש וא  
םטא םוקמב ,סלגרביפ וא קיטסלפ ,הדלפמ )61"( מ"מ 004      

       738.00 'חי       ליגר  
      
ימוגמ החוש רבחמ רובע תוימורט תוילוחמ החושל תפסות     57.09.0360
    MDPE 509" וא "ביבוטיא" גוסמF" רטוק תורוניצל ע"ש וא  
םטא םוקמב ,סלגרביפ וא קיטסלפ ,הדלפמ )02"( מ"מ 005      

       1,100.00 'חי       ליגר  
      
רבעמ ,הנשמ רוניצל םיחתפ חודיק רובע הרקב תחושל תפסות     57.09.0370
.החושה ריחמב םילולכה ישאר וק רוניצ רוביחל םיחודיקה 2-ל      
תוילוחב וא החושה תיתחתב ועצובי הנשמה יחתפ/חתפ      
005 דעו מ"מ 052 לעמ חתפה רטוק ,)תוינבלמ וא תולוגע(      

       306.00 'חי       תורבחתהו החושל רוניצ רבחמ תוברל ,מ"מ  
      

       815.00 מוק       םייק לועית וק לע התיינב רובע הרקב תחושל תפסות 57.09.0380
      

       611.00 מוק       .תמייק החושל לועית רוניצ רוביח 57.09.0390
      
ט"קמ temakitsi תמגודכ  םיפדוע תלעת לש  הנקתהו הקפסא     57.09.0400
    2831RP ןאובי( מ"מ 001/003 לש הלעת ךתחל םינפ תודימ  
תלעת                                 .רשואמ  ע"וש וא )ךורב השנמ      
בחורבו מ"ס 51 יבועב ןוטב עצמ לע חנות ירמילופ ןוטבמ זוקינ      

       1,050.00 רטמ       .רוגס תקצי הסכמ םע עצובת הלעתה .מ"ס 06  
      
A047104BM 04 רטוק תשר הנקתהו הקפסא ,יוניפ ,קוריפ     57.09.0410

       700.00 'חי       A15  
      
B057104BM 05 רטוק תשר הנקתהו הקפסא יוניפ ,קוריפ     57.09.0420

       800.00 'חי       B125  
      
D057104BM 05 רטוק תשר הנקתהו הקפסא יוניפ ,קוריפ     57.09.0430

       1,200.00 'חי       D400  
      
B067104BM 05 רטוק תשר הנקתהו הקפסא יוניפ ,קוריפ     57.09.0440

       850.00 'חי       B125  
      
D067104BM 05 רטוק תשר הנקתהו הקפסא יוניפ ,קוריפ     57.09.0450

       1,250.00 'חי       D400  
      
      

90.75.3 קרפ תתב הרבעהל       
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12/07/2022
דף מס':     119 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
ט"קמ סאלגרביפ קזב הסכמ לש הקפסאו יוניפ קוריפ     57.09.0460

       3,200.00 'חי       B125 MB531100PB  
      
הקיצי י"חח/קזב הסכמ לש הקפסאו יוניפ קוריפ     57.09.0470

       4,500.00 'חי       D400 MB422011D  
הרקב תוחושל תופסות 90.75 כ"הס         
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס         

      
)ת ו י מ ו י ( י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  06 ק ר פ       
      
י ש א ר  ן ל ב ק  י ר י ח מ  - ן י י נ ב  י ל ע ו פ  10.06 ק ר פ  ת ת       
      
הדובע תלחתה יווצ םעפ ידמ ןלבקה לבקי הז הזוח תרגסמב      
יפ לע הנעצבתת הלא תודובע .י'גאר תודובע עוציבל חקפמהמ      
לע . הדובעה תליחת וצ יפלו ,חקפמה לש תוטרופמ תוארוה      
תלבקמ תועש 84 -מ רחואי אל הדובעב ליחתהל ןלבקה      
םאתהב היהי הלא תודובעל םולשתה . הדובעה לע העדוה      
תא לולכי לעופ לש הדובע םוי( .לעופב ועצובש הדובעה תועשל      
ןכו ,'וכו ןגוטוא ,תכתר ,בכר : ןוגכ ,םישורדה רזעה ילכ לכ      
. )תוילאיצוס חוטיב תואצוה      
      
:םיאבה םימוחתה דחאב יעוצקמ דבוע     60.01.0010

        85.00 ע"ש       יללכ/ףצר/יאלמשח/ברברש  
      
:םיאבה םימוחתה דחאב יעוצקמ דבועל רזוע     60.01.0020

        60.00 ע"ש       יללכ/ףצר/יאלמשח/ברברש  
      
םולשתה ,תושרה תשירד פ"ע םיגרב קוזיחל הגרבמ + דבוע     60.01.0030

        95.00 ע"ש       .דרפנב עצובי םיגרבה ןיגב  
      
'צוה ללוכ הדובעה ,הדידמ תודובע עוציבל רזוע + ךמסומ דדומ     60.01.0040
דגנכ םלושי( םייתעבג תייריע טרפמ פ"ע הדידמ תוינכות      

       2,200.00 ע"י       )הדובע ןמויב הנמזה  
      

       150.00 ע"ש       תכתר ללוכ יעוצקמ ךתר 60.01.0050
      

        90.00 ע"ש       רזוע ךתר 60.01.0060
      
דויצה לכו ץח תלגע, םישנא 3 ללוכה העונת תחטבא תווצ     60.01.0070
ירתא תחטבאו תוחיטבה יעצמא תרבוחב םישרת יפל( שרדנה      
יפל הלילב וא םויב )םיכרדל תימואלה הרבחה לש הדובע      

       1,800.00 מוק       חקפמה לש בתכב רושיאו ךמסומ םרוג תשירד  
10.06.3 קרפ תתב הרבעהל       
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12/07/2022
דף מס':     120 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
יעצמא תרבוחב םישרת יפל( שרדנה דויצה לכו ץח תלגע     60.01.0080
)םיכרדל תימואלה הרבחה לש הדובע ירתא תחטבאו תוחיטבה      
לש בתכב רושיאו ךמסומ םרוג תשירד יפל הלילב וא םויב      

       950.00 ע"י       )םידבוע תווצ תללוכ הניא הלגעה( חקפמה  
      
יעצמא תרבוחב םישרת יפל( שרדנה דויצה לכו ץח תלגע     60.01.0085
)םיכרדל תימואלה הרבחה לש הדובע ירתא תחטבאו תוחיטבה      
לש בתכב רושיאו ךמסומ םרוג תשירד יפל הלילב וא םויב      

       1,300.00 מוק       )דדוב ליעפמו בכר תללוכ הלגעה( חקפמה  
      
םרוג תשירד יפל  םויב הדובעל ךמסומ העונת חטבאמו ןווכמ     60.01.0090

       800.00 ע"י       חקפמה לש בתכב רושיאו ךמסומ  
      

       2,950.00 ע"י       לועית וא בויב יווקל םוליצ תווצ םוי 60.01.0100
      

       440.00 ע"ש       לועית וא בויב יווקל םוליצ תווצ 60.01.0110
ישאר ןלבק יריחמ - ןיינב ילעופ 10.06 כ"הס         

      
י ס ד נ ה  י נ כ מ  ד ו י צ  ת ו ד ו ב ע  20.06 ק ר פ  ת ת       
      

       3,500.00 'חי       םויל ףונמ תיאשמ תלעפה 60.02.0010
      

       1,600.00 ע"י       ס"כ B.C.J 06-4 ןורפחמ תדובע 60.02.0020
      

       1,600.00 ע"י       ע"ש וא 357 םגד "טקבוב" גוסמ ינפוא ןורפחמ ינימ תדובע 60.02.0030
      

       1,900.00 ע"י       הביצח שיטפ ללוכ ס"כ B.C.J 06-4 ןורפחמ תדובע 60.02.0040
      

       1,900.00 ע"י       שיבכ אטאטמ + רוטקרט תדובע 60.02.0050
      

       500.00 ע"י       .םייק טקבוב רוטקרטל שיבכ אטאטמ ןיגב תפסות 60.02.0060
      

       120.00 ע"ש       ליעפמו םישיטפ ללוכ )רוסרפמוק( סחדמ תדובע 60.02.0070
      

        80.00 ע"ש       ליעפמ ללוכ )וגנוק( ילמשח שיטפ תדובע 60.02.0080
      

       800.00 מוק       תוחוש 3 דע זוקינו בויב יווק תפיטשל "תיבויב" תדובע 60.02.0090
      

       1,100.00 מוק       תוחוש 6 דע זוקינו בויב יווק תפיטשל "תיבויב" תדובע 60.02.0100
      

       2,300.00 ע"י       זוקינו בויב יווק תפיטשל "תיבויב" תדובע 60.02.0110
      

20.06.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../121 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     121 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      

       2,500.00 ע"י       בכר תרירגל שמשמה ידועיי בכר  60.02.0120
יסדנה ינכמ דויצ תודובע 20.06 כ"הס         
)תוימוי( י'גר תודובע 06 כ"הס         

      
ם י נ ו ש  ם י ב צ ק ה ו  ם י מ ו ל ש ת  16 ק ר פ       
      
ם י נ ו ש  ם י ב צ ק ה ו  ם י מ ו ל ש ת  10.16 ק ר פ  ת ת       
      
םולשתה( ךמסומ העונת ןווכמ/רוטישו הנווכהל םירטוש תריכש     61.01.0010

'חי                    )ןלבקה י"ע וגצויש תוינובשח י"פע  
      
תושר תוינובשח י"פע םולשתה( תוקיתעה תושר לש חוקיפ     61.01.0020

'חי                    )ןלבקה י"ע וגצויש תוקיתעה  
      
תרבח תוינובשח י"פע םולשתה(     "קזב" תרבח לש חוקיפ     61.01.0030

'חי                    )ןלבקה י"ע וגצויש "קזב"  
      
תרבח תוינובשח י"פע םולשתה( םילבכה תרבח לש חוקיפ     61.01.0040

'חי                    )ןלבקה י"ע וגצויש םילבכה  
      
תרבח תוינובשח י"פע םולשתה( למשחה תרבח לש חוקיפ     61.01.0050

'חי                    )ןלבקה י"ע וגצויש למשחה  
      
תרבח תוינובשח י"פע םולשתה( תורוקמ תרבח לש חוקיפ     61.01.0060

'חי                    )ןלבקה י"ע וגצויש תורוקמ  
      
תויתשת םואת , העונת ירדסה( ןונכת יתורש רובע םולשת     61.01.0070
לש תינובשח דגנכ םולשתה( תושרה תנמזה י"פע )'דכו      
/ חקפמה י"ע  שארמ רשואתש ריחמ תעצהל ףופכב ןנכתמה      

'חי                    )הנימזמה תושרה  
      
"קזב" תרבח / למשחה תרבחל עוציב רובע ואו המדקמ םולשת     61.01.0080
י"פע םולשתה( תושרה תנמזה י"פע םילבכה תרבח /      

'חי                    )ןלבקה י"ע וגצויש תוינובשח  
      
לש השיכר ןיגב י"חחל םולשת רובע לעופב ןובשח י"פע בצקה     61.01.0090
םוינימולא וא תשוחנמ EPLX גוסמ הובג חתמ למשח לבכ      
.הדובעה ןיגב םיוולנה םירמוחה לכ ללוכ םהשלכ ךרואבו ךתחב      
םיחוטיב ןומימו ןלבק תפסות לולכי הז בצקהב םולשתה      
י"חח תינובשח י"פעו 21% רועישב ביטו םירמוחל תוירחאו      

'חי                    .ןלבקהי"ע גצותש  
      

10.16.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../122 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     122 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
םיתבב םיפתרמו תוסינכ םוחתב תודובעו הרידח רובע בצקה     61.01.0100
םיאנשו תונוראל י"חח לש ךומנ חתמ יוק רוביח ןיגב םימייק      
. חוקיפהו י"חח ,תיבה דעו רושיאו םואית ללוכ.םיימינפ      
,עבצ ,חיט ,תומלוס ,םוטיא,קוריפו הביצח תוללוכ תודובעה      
,םיצופישל לקד ןוריחמי"פע םולשתה .'דכו ףוציר ינוקית      

'חי                    .עוציבה תליחת םויל ןכדועמה םינטק םיפקיהב היינבו הקוזחת  
      
תושרה תנמזה י"פע תוכיא תרקב 'בח יתורש רובע םולשת      61.01.0110
ריחמ תעצהל ףופכב ןנכתמה לש תינובשח דגנכ םולשתה(      

'חי                    )הנימזמה ת ושרה / חקפמה י"ע שארמ רשואתש  
םינוש םיבצקהו םימולשת 10.16 כ"הס         

      
ן ו ר י ח מ ה  י "פ ע  ו ע צ ו ב י ש  ת ו ד ו ב ע ל  ם י ב צ ק ה  20.16 ק ר פ  ת ת       
      
יפיעס י"פע ומלושיו ועצובי ןלהלד םיבצקהה תרגסמב תודובעה      
תומיאתמה תוחנהה לכ תוברל ןוריחמה      
      
)'דכו עוציב יבלשל ,םיינמז( םידחוימ העונת ירדסהל בצקה     61.02.0010

'חי                    הנימזמה תושרהו טקייורפה להנמ רושיא י"פע  
      
61.02.0020 )'דכו עוציב יבלשל ,םיינמז( םידחוימ העונת ירדסהל בצקה    

'חי                    תכמסומ תושר תשירד י"פע  
      

'חי                    שארמ תויופצ יתלב תונוש תודובעל בצקה 61.02.0030
      

'חי                    םינקתמו םינבמב תונוש תודובעל בצקה 61.02.0040
      

'חי                    תונוש תרושקתו הרואת תודובעל בצקה 61.02.0050
      

'חי                    תונוש חותיפ תודובעל בצקה 61.02.0060
      

'חי                    תונוש היקשהו ןוניג תודובעל בצקה 61.02.0070
      

'חי                    תונוש לועתו הלילס תודובעל בצקה 61.02.0080
      

'חי                    תונוש בויבו םימ תודובעל בצקה 61.02.0090
ןוריחמה י"פע ועצוביש תודובעל םיבצקה 20.16 כ"הס         

      
ם י נ נ כ ת מ  ן י ג ב  ם ו ל ש ת  30.16 ק ר פ  ת ת       
      
תשירד פ"ע עצובת( םיינמז העונת ירדסה תינכות תנכה     61.03.0001

       6,000.00 מוק       )ןימזמה  
30.16.3 קרפ תתב הרבעהל       

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 

קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../123 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     123 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      

       2,700.00 מוק       )עצובי אל טקיורפהש הרקמב םלושי( הריפח ירושיא תאצוה 61.03.0002
      
תויתשת םואת , העונת ירדסה( ןונכת יתורש רובע םולשת     61.03.0003
לש תינובשח דגנכ םולשתה( תושרה תנמזה י"פע )'דכו      
/ חקפמה י"ע  שארמ רשואתש ריחמ תעצהל ףופכב ןנכתמה      

'חי                    )הנימזמה תושרה  
םיננכתמ ןיגב םולשת 30.16 כ"הס         
םינוש םיבצקהו םימולשת 16 כ"הס         

      
ה ד ו ב ע ב  ת ו ח י ט ב  46 ק ר פ       
      
י ר ת א ב  ת ו ח י ט ב ל  ם י י נ מ ז  ה ע ו נ ת  י ר ד ס ה  10.46 ק ר פ  ת ת       
      
ורשואו םיינמז העונת ירדסה תודובעל םידעוימ םיפיעסה      
הסדנה ףגא להנמ ידי לע שארמ      
      
ןמויב חוקיפה י"ע םוי ידימ ודעותי םירזיבאהו הדובעה יביכר      
םנשיו הדימב העונת חקפ/רטוש תדובע תועש תוברל .הדובעה      
    .  
      
ןייוצ םא הלא )תועש 42( הממיל תוריכשל םניה 'חיה יריחמ      
.תרחא      
      
םירורמת      
      

         6.00 'חי       אוהש גוס לכמ םירורמת 64.01.0020
      
רוחש יס.יו.יפ-מ םירצוימ מ"ס 57 הבוגב םיטורח םיסונוק     64.01.0030
ריחמ .רוחש קוצי ימוג סיסב םע רהוז םותכ רוא יריזחמו      

         2.20 'חי       הקזחאו הבצה ,הקפסא תוברל ,םויל הרכשה  
      
ריחמ .H.I ,ר"מ 0.1 דע תודימב ,אוהש גוס לכמ םיטלש     64.01.0040

        40.00 ר"מ       .קוריפו הנקתה ,הקפסא תוברל ,םויל הרכשה  
      
ריחמ .H.I ,ר"מ 0.1 דע תודימב ,אוהש גוס לכמ םיטלש     64.01.0050
ל רבעמ ריחמ .קוריפו הנקתה ,הקפסא תוברל ,םויל הרכשה      

        30.00 ר"מ       .םימי 03  
      
לע בכרומ מ"ס 52X08 תודימב רהוז רוא ריזחמ 039 רורמת     64.01.0060
הרכשה ריחמ .'מ 2.1 דע הבוגב מ"ס 03X03 םיליפורפמ דומע      

         5.00 ע"י       הקזחאו הבצה ,הקפסא תוברל ,םויל  
      

10.46.3 קרפ תתב הרבעהל       
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../124 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     124 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
דומע לע םיבכרומ בהבהמ סנפ 239 רורמתו 039 רורמת     64.01.0070
,םויל הרכשה ריחמ .'מ 2.1 דע הבוגב מ"ס03x03 םיליפורפמ      

        10.00 ע"י       הקזחאו הבצה ,הקפסא תוברל  
      
הרכשה ריחמ .תירלוס הניעט םע 239 בהבהמ סנפ רורמת     64.01.0080

         4.00 ע"י       הקזחאו הבצה ,הקפסא תוברל ,םויל  
      
ריזחמ ,109 רורמת לע בכרומ תירלוס הניעט םע בהבהמ סנפ     64.01.0090
הרכשה ריחמ .ןוטב סיסב םע 3" דומע תוברל המצוע בר רוא      

         8.00 ע"י       הקזחאו הבצה ,הקפסא תוברל ,םויל  
      
,09 עלצ 109 רורמת לע םיבכרומ ,םיבהבהמ םיסנפ תיישילש     64.01.0100
ריחמ .ןוטב דוסי םע 3" דומע תוברל המצוע בר רוא ריזחמ      

        16.00 ע"י       הקזחאו הבצה ,הקפסא תוברל ,םויל הרכשה  
      

        10.00 ע"י       דבוכ תובשות 2 לע ותנקתהו ליפורפ ללוכ 929 רורמת ,ל"נכ 64.01.0110
      

         2.00 ע"י       ימוג תבשות 64.01.0120
      
ללוכ ג"ק 81 לקשמב דבוכ תובשות ללוכ ינמז רורמתל הבוצח     64.01.0130

         4.00 ע"י       םיליפורפ  
      
ריחמ ,קוריפ וא הבכרה ,הלבוה -ןוטבמ םידיינ תוחיטב תוקעמ     64.01.0140

       1,500.00 מוק       .שרדיתש תומכ לכל  
      
י"ע רשואמ ינמז תוחיטב הקעמ לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה     64.01.0150
םע 3T המרל תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ ןיבה הדעווה      
ללוכ תרשואמ העונת ירדסה תינכות י"פע 2W ליעפ בחור      
ירזיבאו םישלגמ תוברל 'מ 5 לכ )21-ו + 6-ו(  039 + 239      
/ drauG iniM / nilreB / 021 ceTorP :גוסמ .שרדנכ רוביח      

         4.50 רטמ       V55 artlU ע"ש וא.  
      
3W ליעפ בחור םע 3T תוחיטב תגרדמ םידיינ תוחיטב תוקעמ     64.01.0160
תוברל םישרדנה רוביחה יטרפ לכ תא ללוכ ריחמה ,הלעמו      

         5.00 רטמ       הצק יטנמלא  
      
5W ליעפ בחור םע 1H תוחיטב תגרדמ םידיינ תוחיטב תוקעמ     64.01.0170
תוברל םישרדנה רוביחה יטרפ לכ תא ללוכ ריחמה ,הלעמו      

         6.00 רטמ       הצק יטנמלא  
      
ריחמ ,קוריפ וא הבכרה ,הלבוה -'מ 2 דע הבוגב הדרפה תורדג     64.01.0180

       500.00 מוק       .שרדיתש תומכ לכל  
10.46.3 קרפ תתב הרבעהל       

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 

קובץ: 2022 יעד אחזקה   .../125 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



12/07/2022
דף מס':     125 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ

דיחי      
לכה ךס ריחמ תומכ ה רואת ףיעס
מהעברה             

      
      
ללוכ )ע"ש וא םילשורי םגד( תכתורמ תנוולוגמ תשר רדג     64.01.0190
'מ 0.2 לש הבוג דעו 'מ 3.1 לש ילמינימ הבוגב דבוכ תובשות      

         4.00 רטמ       )קוריפו הבכרה ,הקפסא ללוכ(  
הדובע ירתאב תוחיטבל םיינמז העונת ירדסה 10.46 כ"הס         

      
ם י ז ו ז י ק ו  ת ו ס נ ק  30.46 ק ר פ  ת ת       
      
תושרה ימוחתב תודובעל עיגהל בייוחמ ןלבקה ידבוע תווצ לכ      
.דופאה יבג לע ןלבקה םש םע רהוז דופאב דייוצמ אוה רשאכ      
לע ןוצופק םא העיסנ יאות ךרואל וא רוטקרט יבג לע הדובע      
.הזוחב םיעיפומש יפכ סנק יכילה הדגנ וטקניו הרוסא ,שארה      
.סנק וירחא רורגי ,ןגמ יעצמאב שומיש יא      
.סנק וירחא רורגי ,ימוי הדובע ןמוי יולימ יא      
      

       -1,000.00 'חי       .הרקמ לכל ,הזוחב שרדנכ שובל וניא ןלבקה ידבועמ דבוע 64.03.0010
      

       -2,000.00 'חי       .הרקמ לכל ,ךרוצל אלש העונתל הערפה 64.03.0020
      

       -1,500.00 'חי       .הרקמ לכל ,הדובע רתאמ תלוספ יוניפ יא 64.03.0030
      

       -2,000.00 'חי       .הרקמ לכל ,הדובעה רתא לש יתוחיטב רודיג יא 64.03.0040
      

       -1,200.00 'חי       .הרקמ לכל ,םיכרד תמיסחב תויושרה םע םואית יא 64.03.0050
      

       -5,000.00 'חי       .הרקמ לכל ,ןלבקה תונימז יא 64.03.0060
      
עגרמ םייתעש ךות םורח תאירקב לפטל עיגה אל ןלבקה ןנוכ     64.03.0070
האירקה עגרמ תועש עברא ךותבו הפוחד היעבב האירקה      
עגרמ רוחיא לש העש לכל אוה ריחמה ,הרקמ לכל  - הליגר      

       -500.00 ע"ש       . לעופב העגהל דעו האירקה  
      
וא/ו טקייורפ עוציב תליחתל - םינמז תוחולב הדימע יא     64.03.0080

       -500.00 ע"י       רוחיא םוי לכ רובע ותמלשהל  
םיזוזיקו תוסנק 30.46 כ"הס         
הדובעב תוחיטב 46 כ"הס         

      
      
      
      
      
      
      

יללכ תויומכ בתכ כ"הס       
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12/07/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     126 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תופטוש תודובע 1 הנבמ     
    
תופטוש הקזחא תודובע 10 קרפ      
    

תופטוש הקזחא תודובע 10.10 קרפ תת                                  
    

תופטוש הקזחא תודובע 10 כ"הס                                 

תופטוש תודובע 1 כ"הס                                

    
הקזחאו םינוקית תודובע 2 הנבמ     
    
ןוריחמל דוסי תויחנה 10 קרפ      
    

ןוריחמל דוסי תויחנה 10.10 קרפ תת                                  
    

תווצ ימי ןוריחמ 20.10 קרפ תת                                  
    

ןוריחמל דוסי תויחנה 10 כ"הס                                 

    
תופטוש הקזחא תודובע 20 קרפ      
    

חותיפ תקזחא 10.20 קרפ תת                                  
    

לועית 20.20 קרפ תת                                  
    

םישיבכ הקזחא 30.20 קרפ תת                                  
    

םינקתמו םינבמב תודובע 40.20 קרפ תת                                  
    

םימל הקזחא תודובע 50.20 קרפ תת                                  
    

בויבל הקזחא תודובע 60.20 קרפ תת                                  
    

תונוש תודובעו םירמוח 70.20 קרפ תת                                  
    

תופטוש הקזחא תודובע 20 כ"הס                                 

הקזחאו םינוקית תודובע 2 כ"הס                                
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12/07/2022
דף מס':     127 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ     
    
ןוריחמל דוסי תויחנה 00 קרפ      
    

ןוריחמל דוסי תויחנה 10.00 קרפ תת                                  
    

ןוריחמל דוסי תויחנה 00 כ"הס                                 

    
םוטיא 50 קרפ      
    

םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת                                  
    

םוטיא 50 כ"הס                                 

    
למשח 80 קרפ      
    

תונכהו למשח 10.80 קרפ תת                                  
    

למשח 80 כ"הס                                 

    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

םינקתמו םינבמב חיט תודובע 10.90 קרפ תת                                  
    

חיט תודובע 90 כ"הס                                 

    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

םינקתמו םינבמב יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת                                  
    

יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                                 

    
עבצ תודובע 11 קרפ      
    

םינקתמו םינבמב עבצ תודובע 10.11 קרפ תת                                  
    

עבצ תודובע 11 כ"הס                                 

    
תרושקת תויתשת 81 קרפ      
    

תרושקת תויתשת 10.81 קרפ תת                                  
    

תרושקת תויתשת 81 כ"הס                                 
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דף מס':     128 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תואסנולכ 32 קרפ      
    

תואסנולכ 10.32 קרפ תת                                  
    

תואסנולכ 32 כ"הס                                 

    
יפונ חותיפ 04 קרפ      
    

קוצי ןוטב יחטשמ 10.04 קרפ תת                                  
    

םיפוציר 30.04 קרפ תת                                  
    

הפש ינבא 40.04 קרפ תת                                  
    

תוגרדמ 50.04 קרפ תת                                  
    

םיגירס 60.04 קרפ תת                                  
    

תושיגנ ירזיבאו הרהזא יחטשמ 90.04 קרפ תת                                  
    

תורדגו תועלסמ ,םיכמות תוריק 11.04 קרפ תת                                  
    

לוחליח תורובו םיחודיק 21.04 קרפ תת                                  
    

יפונ חותיפ 04 כ"הס                                 

    
היקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

היקשהו ןוניג 14 קרפל תויללכ תורעה 10.14 קרפ תת                                  
    

ןג תמדאו עקרקה דוביע 11.14 קרפ תת                                  
    

טסופמוק ,ףוט 21.14 קרפ תת                                  
    

םישרוש ליבגמ 31.14 קרפ תת                                  
    

רתאה םוחתב םיצע תקתעהו העיטנ 02.14 קרפ תת                                  
    

םילוורש 06.14 קרפ תת                                  
    

היקשה תרנצ 07.14 קרפ תת                                  
    

ףוטפט תוחולש 08.14 קרפ תת                                  
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דף מס':     129 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הרקב תוחוש 09.14 קרפ תת                                  
    

היקשהו ןוניג 14 כ"הס                                 

    
ץוח דויצו טוהיר 24 קרפ      
    

תונוש תודובע ,בוחר טוהיר 10.24 קרפ תת                                  
    

ינשוג ץעמ טוהיר 20.24 קרפ תת                                  
    

ץוח דויצו טוהיר 24 כ"הס                                 

    
רודיג 44 קרפ      
    

תכתמ תודובע 10.44 קרפ תת                                  
    

רודיג 44 כ"הס                                 

    
הלילס תודובע 15 קרפ      
    

קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת                                  
    

רפע תודובע 20.15 קרפ תת                                  
    

םיעצמ 30.15 קרפ תת                                  
    

טלפסא תודובע 40.15 קרפ תת                                  
    

םוקישו הריפח תודובע 50.15 קרפ תת                                  
    

ךרד ירזיבאו םירורמת 60.15 קרפ תת                                  
    

ןומיסו העיבצ תודובע 70.15 קרפ תת                                  
    

םימייק םינטלוקו תוחושב תודובע 80.15 קרפ תת                                  
    

הלילס תודובע 15 כ"הס                                 

    
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ      
    

תורעה 00.75 קרפ תת                                  
    

תולעת יולימ 10.75 קרפ תת                                  
    

)םיחפס ללוכ ריחמה( םימ תקפסא יוק 20.75 קרפ תת                                  
    

)םיחפס ללוכ ריחמה( בויב יוק 30.75 קרפ תת                                  
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דף מס':     130 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

בויב ינקתמ 40.75 קרפ תת                                  
    

םשג יטלוק 50.75 קרפ תת                                  
    

ןיוזמ ןוטבמ )זוקינ( לועית תורוניצ 60.75 קרפ תת                                  
    

לועיתל תורוניצ 70.75 קרפ תת                                  
    

תוילוחמ )זוקינ( לועיתל תועבורמ הרקב תוחוש 80.75 קרפ תת                                  
תוימורט             
    

הרקב תוחושל תופסות 90.75 קרפ תת                                  
    

לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס                                 

    
)תוימוי( י'גר תודובע 06 קרפ      
    

ישאר ןלבק יריחמ - ןיינב ילעופ 10.06 קרפ תת                                  
    

יסדנה ינכמ דויצ תודובע 20.06 קרפ תת                                  
    

)תוימוי( י'גר תודובע 06 כ"הס                                 

    
םינוש םיבצקהו םימולשת 16 קרפ      
    

םינוש םיבצקהו םימולשת 10.16 קרפ תת                                  
    

ןוריחמה י"פע ועצוביש תודובעל םיבצקה 20.16 קרפ תת                                  
    

םיננכתמ ןיגב םולשת 30.16 קרפ תת                                  
    

םינוש םיבצקהו םימולשת 16 כ"הס                                 

    
הדובעב תוחיטב 46 קרפ      
    

הדובע ירתאב תוחיטבל םיינמז העונת ירדסה 10.46 קרפ תת                                  
    

םיזוזיקו תוסנק 30.46 קרפ תת                                  
    

הדובעב תוחיטב 46 כ"הס                                 

יללכ תויומכ בתכ 3 כ"הס                                
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דף מס':     131 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

תופטוש תודובע 1 הנבמ    
   

תופטוש הקזחא תודובע 10 קרפ                       
   

תופטוש תודובע 1 כ"הס                      

   
הקזחאו םינוקית תודובע 2 הנבמ    
   

ןוריחמל דוסי תויחנה 10 קרפ                       
   

תופטוש הקזחא תודובע 20 קרפ                       
   

הקזחאו םינוקית תודובע 2 כ"הס                      

   
יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ    
   

ןוריחמל דוסי תויחנה 00 קרפ                       
   

םוטיא 50 קרפ                       
   

למשח 80 קרפ                       
   

חיט תודובע 90 קרפ                       
   

יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ                       
   

עבצ תודובע 11 קרפ                       
   

תרושקת תויתשת 81 קרפ                       
   

תואסנולכ 32 קרפ                       
   

יפונ חותיפ 04 קרפ                       
   

היקשהו ןוניג 14 קרפ                       
   

ץוח דויצו טוהיר 24 קרפ                       
   

רודיג 44 קרפ                       
   

הלילס תודובע 15 קרפ                       
   

לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ                       
   

)תוימוי( י'גר תודובע 06 קרפ                       
   

םינוש םיבצקהו םימולשת 16 קרפ                       
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דף מס':     132 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
הדובעב תוחיטב 46 קרפ                       

   
יללכ תויומכ בתכ 3 כ"הס                      
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דף מס':     133 תונטק תודובעו תויתשת תקזחא תודובעל דעי ןוריחמ

  
הנבמ ךס  

תופטוש תודובע 1 הנבמ            
  

הקזחאו םינוקית תודובע 2 הנבמ            
  

יללכ תויומכ בתכ 3 הנבמ            

 

  
לכה ךס  

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

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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