
מ"עב ןונכת ןיקשיו
2204764 הילצרה 11 עבש תב 250569415.פ.ח
 

19/12/2017 זרכמ
דף מס':     001 צאי תויח לדגמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  51 ק ר פ       

      

0.51 ק ר פ  ת ת  0.51 ק ר פ  ת ת       

      

טרפמ"ב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
ללוכ ,)"לוחכה ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ      
.ףיעסב תרחא ןייוצ םא אלא ,הדידמ ינפוא      
      
תוסיו  ,הנקתה  ,הקפסא  םיללוכ םיריחמה      
.ראותמה דויצה  לכ  לש  הלבק  יכמסמו      
      

םיאנתה לע םיססובמ תודיחיל ןונכתה יאנת      
A.R.I לש םייטרדנטסה      

0.51 קרפ תת 0.51 כ"הס          

      

ר י ו ו א ב  ל ו פ י ט ל  ת ו ד י ח י  2.51 ק ר פ  ת ת       

      

ריוא תקיפס ,%9.99 לש ןוניס תמרב צ"אי     15.2.070
תוללוס םע ,לקסאפ 000,1 ץחלב ד"מר 000,7      
גאלפ גוסמ םיחופמ 2 ,תולדגומ םומיחו רוריק      
םיזרב ,קותינ יזרב ,תוריהמ תסוו תוברל      

הדיחיב םישגרו םיננסמ ,םילנויצרופורפ      
הלועפל שרדנה לכו הקפסאה תלעתבו      

                    1.00 'פמוק .טרופמכ ,תמלשומ  
      
ריוא תקיפס ,%9.99 לש ןוניס תמרב צ"אי     15.2.120
םע ,לקסאפ 000,1 ץחלב ד"מר 000,21      
םיחופמ 2 ,תולדגומ םומיחו רוריק תוללוס      

,קותינ יזרב ,תוריהמ תסוו תוברל גאלפ גוסמ      
הדיחיב םישגרו םיננסמ ,םילנויצרופורפ םיזרב      
,תמלשומ הלועפל שרדנה לכו הקפסא תלעתבו      

                    2.00 'פמוק .טרופמכ  

ריוואב לופיטל תודיחי 2.51 כ"הס          

      

ה י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  4.51 ק ר פ  ת ת       

      
04 לוידקס םימח/םירק םימל הרוחש תרנצ     15.4.009

                   30.00 3" רטוקב רטמ   

      
04 לוידקס םימח/םירק םימל הרוחש תרנצ     15.4.010

                   15.00 4" רטוקב רטמ   
      

                   16.00 3" רטוקל 04 לוידקס תונכומ תותשק 'חי  15.4.021
      

                    8.00 4" רטוקל 04 לוידקס תונכומ תותשק 'חי  15.4.022

      
                    8.00 3" רטוקב םינגוא ירוביחב ירודכ םותסש 'חי  15.4.241

      
      
      

4.51 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 16096   .../002 4434889-40 )4.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכת ןיקשיו
2204764 הילצרה 11 עבש תב 250569415.פ.ח
 

19/12/2017

דף מס':     002 צאי תויח לדגמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
תרוסמת םע B-7 "רפרפ" סופיטמ םותסש     15.4.242

רטוקב םינגוא  ללוכ  םימח/םירק  םימ  תרנצל      
                    4.00 "4 'חי   

      
השדח תרנצ רוביחו הנשי םימ תרנצ קוליס     15.4.922
תאצוהו םימ יולימ תוברל םייק םימ לגעמל      

                    1.00 'פמוק .תמלשומ הלועפל שרדנה לכו ריוא  

הירזיבאו תרנצ 4.51 כ"הס          

      

ר י ו א  ר ו ז י פ  ת ו כ ר ע מ  5.51 ק ר פ  ת ת       

      

לש חפ יבועב ךומנ ץחלל ןוולוגמ חפ תולעת     15.5.013
                  115.00 מ"מ 0.1 ר"מ   

      
                    8.00 05X06 תודימב תוסוול ריוא ףדמ 'חי  15.5.163

      
מ"מ 1 יבועב חפ תלעת עטקמ תפלחה     15.5.164

                    8.00 .05X06 תודימב תוסוול ריוא ףדמ תבכרהו 'חי   

ריוא רוזיפ תוכרעמ 5.51 כ"הס          

      

י מ ר ט  ד ו ד י ב  6.51 ק ר פ  ת ת       

      

תיכוכז יביסמ יושע ריוא תולעתל ימרט דודיב     15.6.014
םוינימולא דידר י"ע  ןגומ  השקומ  יצח סופיטמ      

                  100.00 .0.2" יבועב קזוחמ ר"מ   
      
ןטירואילופ םע םירק/םימח םימ תורוניצל דודיב      15.6.112
6.0 יבועב חפ לוורש ךותב 2" יבועב  ףצקומ      
מ"מ      

                   30.00 .3" רטוקב רוניצל עובצ רטמ   
      
םע םירק/םימח םימ תורוניצל דודיב      15.6.113
לוורש ךותב    2" יבועב  ףצקומ ןטירואילופ      

                   15.00 .4" רטוקב רוניצל עובצ מ"מ 6.0 יבועב חפ רטמ   
      

םימ תורוניצל תויופעתסה  וא תותשק דודיב      15.6.132
2" יבועב  ףצקומ ןטירואילופ םע םירק/םימח      
רוניצל עובצ מ"מ 6.0 יבועב חפ לוורש ךותב      

                    8.00 .3" רטוקב 'חי   
      
םימ תורוניצל תויופעתסה  וא תותשק דודיב      15.6.134
2" יבועב  ףצקומ ןטירואילופ םע םירק/םימח      

רוניצל עובצ מ"מ 6.0 יבועב חפ לוורש ךותב      
                    4.00 .4" רטוקב 'חי   

      
4/3"  יבועב  סקלפואדיו םע םירזיבא דודיב      15.6.325

                    8.00 .3" רטוקב םירזיבאל 'חי   
      

6.51 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 16096   .../003 4434889-40 )4.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכת ןיקשיו
2204764 הילצרה 11 עבש תב 250569415.פ.ח
 

19/12/2017

דף מס':     003 צאי תויח לדגמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
4/3"  יבועב  סקלפואדיו םע םירזיבא דודיב      15.6.326

                    4.00 .4" רטוקב םירזיבאל 'חי   

ימרט דודיב 6.51 כ"הס          

      

ה ר ק ב  ת ו כ ר ע מ  8.51 ק ר פ  ת ת       

      

                    1.00 .טרופמכ ,למשח חול 'חי  15.8.100
      
תוברל ,למשחה חולב ןקתומ ,הרקב חול     15.8.220

                    1.00 .טרופמכ ,ןגייחו הנבמ תרקבל םאתמ 'חי   
      

,תוחולה ןיב תמלשומ תילמשח היצלטסניא     15.8.813
,הצק תודיחי ,םישגר ,םירקבה ,תודיחיה      
תמלשומ הלועפל םלשומ טוויח תוברל םימאתמ      
ריחמב לולכ             1.00 'פמוק .תכרעמה לש  

הרקב תוכרעמ 8.51 כ"הס          

      

ת ו נ ו ש ו  ה ד י ד מ  י ר י ש כ מ  9.51 ק ר פ  ת ת       

      
תוחול תוברל( םייק גוזימ דויצ קוליסו קוריפ     15.9.810
חוקיפ תויחנהל םאתהב תונוכמ רדחב )למשח       

                    1.00 'פמוק .חטשב  

      
גוזמ תוכרעמל תרשואמ הדבעמ לש הקידב     15.9.862
ןקת תושירדל המאתה רושיא תוברל - ריוא      
םוכיסל אל             1.00 'פמוק .1 קלח 1001 ילארשי  
      
הנשל תוירחאו תוריש ,הלעפה ,הצרה ,תוסיו     15.9.920
ריחמב לולכ             1.00 'פמוק .ןנכתמה י"ע ןקתמה תלבק םוימ  

תונושו הדידמ ירישכמ 9.51 כ"הס          

      
      
      

      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      

      

ריווא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס          

קובץ: 16096   .../004 4434889-40 )4.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכת ןיקשיו
2204764 הילצרה 11 עבש תב 250569415.פ.ח
 

19/12/2017 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     004 צאי תויח לדגמ

  

כ"הס  

ריווא גוזימ ינקתמ 51 קרפ   
  
0.51 קרפ תת 0.51 קרפ תת    
  
ריוואב לופיטל תודיחי 2.51 קרפ תת    

  
הירזיבאו תרנצ 4.51 קרפ תת    
  
ריוא רוזיפ תוכרעמ 5.51 קרפ תת    
  
ימרט דודיב 6.51 קרפ תת    
  

הרקב תוכרעמ 8.51 קרפ תת    
  
תונושו הדידמ ירישכמ 9.51 קרפ תת    
  
ריווא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס   

 

  

כ"הס  

 יללכ כ"הס   

מ"עמ %71    

מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש

 

קובץ: 16096 4434889-40 )4.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


