
מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לקנרפ .א- ןאה .ד
6305575-30:סקפ 0909157-30:לט ןג תמר 39  יקסניטוב'ז
 

05/03/2018 זרכמ
דף מס':     001 301-101 תותיכ א"ת תטיסרבינוא

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

א "מ  51 ק ר פ       
      
א "מ  ד ו י צ  2.51 ק ר פ  ת ת       
      
תמגודכ םילצופמ םינגזמ הנקתהו הקפסה     15.2.010
003P- YHUP  ITLUM רטרוניא ישיבוצימ      
    YTIC ךרע הווש וא ,םוח תבאשמ  
טלש ,ןוחטב קספמ ,R.T9.,רשואמ      
    FFO-NO תוימינפ תודיחי הקספה /הלעפהל,  
,הרקבה זכרמל תורבחתהל תרושקת םאתמ      
ללוכ הרקבו למשח תכרעמ ,היהשה      
םידייאמ ןיב דוקיפלו תילמשח היצלטסניא      
ןיב םידדובמ הירזיבאו זג תרנצ ,יוביע תדיחיו      
תודיער ימלוב ,זג יולימ ,םידייאמל יוביע תדיחי      
    "FLS" 2/1" תיטטס העיקש ,ןוסיימ  תרצות,  
תלעפהל שרדנה לכו, זוקינו למשחל תורבחתה      

                    3.00 'פמוק הדיחי  
      
,תוילת ללוכ ,AV08EG תמגודכ יליע דייאמ     15.2.020
יזכרמ טלשל רוביח ,תיניע ,'פמט שגר      
    E002EA, קתנמ,דוקיפלו תילמשח היצלטסניא  
ימלוב ,זוקינו למשחל תרובחתה ,ןוחטב      
העיקש , ןוסיימ תרצות  "FLS" תודיער      

                   12.00 'פמוק התלעפהל שרדנה לכו , 2/1" תיטטס  
      
ןתונש E002EA תמגודכ יזכרמ רקב+טלש     15.2.030
הרקבה זכרממ הקספה /הלעפהל תורשפא      
הקספה /הלעפהל שרדנה לכו תיבה באמ ו/וא      

                    1.00 'פמוק קוחרמ א"מ תכרעמ לש  
      
MFC0051 חצ ריווא תדיחי הבכרהו הקפסה     15.2.040
תללוס,%03 ןנסמ+ינושאר ןנסמ+חצ ריוואל      
,תמייק םימ תרנצל תורבחתה ,תורוש 8 םימ      
תוסיוו הריגס יזרב ,דודיב ינוקית תוברל      
זרב ,תולעתל םישימג םירוביח ,םידדובמ      
םימ ןנסמו יכרד -וד ילנויצרופורפ דוקיפ      
תורבחתה ,תוילת ,תודיער ימלוב ,םידדובמ      
םימב הרוטרפמט ישגר ,תרושקתו למשחל      
יטסוקא דודיב ,טרפמ י"פע ץחל ידמ ,ריוואו      
זכרמל תורבחתה ,ותלעפהל שרדנה לכו2"      

                    3.00 התלעפהל שרדנה לכו ,הרקב 'חי   
      
תוא"טי 3 קותינ ,תומייק תוא"טי 3 קוריפ     15.2.050
3 קותינ ,דודיב ינוקית תוברל א"מ תרננצ      
הקפסה תולעתו ןהלש למשח תוחול      
תודיחי קוריפ ,תינכות יפל ןהלש רזוח ריוואו      

                    1.00 'פמוק יוניפ תוברל ,תונשי תולצופמ  
א"מ דויצ 2.51 כ"הס          

      
      
      
      

קובץ: 3772   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לקנרפ .א- ןאה .ד
6305575-30:סקפ 0909157-30:לט ןג תמר 39  יקסניטוב'ז
 

05/03/2018
דף מס':     002 301-101 תותיכ א"ת תטיסרבינוא

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  4.51 ק ר פ  ת ת       
      
,4/3" רטוקב 04 לוידקס ,הרוחש םימ תרנצ     15.4.010
,שרדנה לכו תוכימת ללוכ ,םיחפסה לכ ללוכ      

                    5.00 שאר הבוג לעמ תרנצ רבעמל רטמ   
      

                    5.00 .1" רטוקב םלוא ,ל"נכ רטמ  15.4.020
      

                   60.00 .1 2/1" רטוקב םלוא ,ל"נכ רטמ  15.4.030
      
ללוכ ,םיחפס אלל 3" רטוקב 04 לוידקס תרנצ     15.4.040

                   10.00 שרדנה לכו תוכימת רטמ   
      
04 לוידקס )רטוק רבעמ ,יט ,תשק( חפס     15.4.050

                   16.00 3" רטוקב תרנצל 'חי   
      
וא םימח ,םירק םימל 4/3" רטוקב קותינ זרב     15.4.060

                    8.00 דואמ םימח 'חי   
      

                    8.00 1" רטוקב ל"נכ 'חי  15.4.070
      

                    6.00 1 2/1" רטוקב ל"נכ 'חי  15.4.080
      

                    2.00 3" רטוקב ל"נכ 'חי  15.4.090
      
םע ½" רטוקב יטמוטוא ריוא רורחש םותסש     15.4.100

                   12.00 שרדנה לכו דודיב ללוכ ,ירודכ זרב 'חי   
הירזיבאו תרנצ 4.51 כ"הס          

      
ה י ר ז י ב א ו  ת ו ל ע ת  5.51 ק ר פ  ת ת       
      

                  300.00 תועבורמ ןוולוגמ חפ תולעת\ ר"מ  15.5.010
      
ר"מ 52.0 דע חטשב ענוממ ןשע/ שא ףדמ     15.5.020

                    6.00 .עונמ ללוכ אל השיג תלד ללוכ 'חי   
      

                    6.00 שרדנה לוכ ללוכ ןשע/שא ףדמל עונמ 'חי  15.5.030
      
53 הבוגב הנווכה תופכ םע ריווארוקאד רזפמ     15.5.040

                    6.00 מ"ס רטמ   
      

                    6.00 מ"ס 05 הבוגב םלוא ,ל"נכ רטמ  15.5.050
הירזיבאו תולעת 5.51 כ"הס          

      
ד ו ד י ב  6.51 ק ר פ  ת ת       
      

                    5.00 .1" יבועב תולעתל ימרת דודיב ר"מ  15.6.010
      

                   15.00 .1" יבועב תולעתל יטסוקא ימרת דודיב ר"מ  15.6.020
      

                  130.00 יטסוקא ימרט 2" יבועב םלוא ,ל"נכ ר"מ  15.6.030
6.51 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 3772   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לקנרפ .א- ןאה .ד
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05/03/2018
דף מס':     003 301-101 תותיכ א"ת תטיסרבינוא

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םירק םימ תרנצל ןיינבה ךותב ימרת דודיב     15.6.040

                    5.00 שרדנה לכ ללוכ ,םיחפס ללוכ 4/3 " םימחו רטמ   
      

                    5.00 .1" רטוקל םלוא ,ל"נכ רטמ  15.6.050
      

                   60.00 .1 2/1" רטוקל םלוא ,ל"נכ רטמ  15.6.060
      

                   10.00 .םיחפס ללוכ אל 3" רטוקל םלוא ,ל"נכ רטמ  15.6.070
      
וא ,םימח וא םירק םימ תרנצ םיחפס דודיב     15.6.080
)'וכו יט ,תשק( ינוציח וא ימינפ ,דואמ םימח      

                   16.00 שרדנה לכ ללוכ ,ינוציח וא ימינפ ,3" רטוקב 'חי   
      
םימל ,4/3 " רטוקב ,'וכו םיננסמ ,םיזרב דודיב     15.6.090
לכ ללוכ ,דואמ םיחמ וא ,םימח וא םירק      

                    8.00 ינוציח וא ימינפ ,שרדנה 'חי   
      

                   12.00 1" ךא ,ל"נכ 'חי  15.6.100
      

                    6.00 1 2/1" ךא ,ל"נכ 'חי  15.6.110
      

                    2.00 3" ךא ,ל"נכ 'חי  15.6.120
דודיב 6.51 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  7.51 ק ר פ  ת ת       
      
לכ ללוכ ריוא רורחשל זרב ללוכ ץחל דמ     15.7.010

                    4.00 ראותמכ שרדנה 'חי   
      

                    4.00 םימ תרנצב הנקתהל הרוטרפמט דמ 'חי  15.7.020
      

                    4.00 ץחל לפמ שגר 'חי  15.7.030
      
םישגרל ףסונב ,ריווא וא םימ הרוטרפמט שגר     15.7.040
יפילחמ /א"מ תודיחי לש טלפמוקב םילולכה      

                    8.00 םוח 'חי   
      

                    5.00 ךתר /רנצ הדובע תועש ע"ש  15.7.050
      

                    5.00 ךתר /רנצ לש רזוע הדובע תועש ע"ש  15.7.060
      

                    5.00 הלועמ דדובמ הדובע תועש ע"ש  15.7.070
      

                    5.00 דדובמ לש רזוע הדובע תועש ע"ש  15.7.080
      

                    5.00 חחפ ךא ל"נכ ע"ש  15.7.090
      

                    5.00 יאלמשח ךא ל"נכ ע"ש  15.7.100
תונוש 7.51 כ"הס          

קובץ: 3772   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לקנרפ .א- ןאה .ד
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05/03/2018
דף מס':     004 301-101 תותיכ א"ת תטיסרבינוא

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד ו ק י פ  ל מ ש ח  8.51 ק ר פ  ת ת       
      
יפ 6 -לו תואטי3 -לינויח יתלב למשח חול     15.8.010
תילמשח היצלטסניא תוברל ,WK3 שא יפדמ      
דויצל חול ןיב דוקיפל תילמשח היצלטסניאו      

                    1.00 'פמוק ותלעפהל שרדנה לכו ,וילא רושקה  
      
,תואטי 3 רוביח תללוכה CDD הרקב תכרעמ     15.8.020
,ראותמה יפל שרדנה לוכ ללוכ      
תודוקנ ,דוקיפלו תילמשח היצלטסניא תוברל      

                    1.00 'פמוק הרקב  
      

                    1.00 'פמוק ןשע/שא יפדמל ל"נכ 15.8.030
      

                    1.00 O/I תדוקנ התחפה וא תפסות 'חי  15.8.040
דוקיפ למשח 8.51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

א"מ 51 כ"הס          
קובץ: 3772   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לקנרפ .א- ןאה .ד
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05/03/2018 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     005 301-101 תותיכ א"ת תטיסרבינוא

  
כ"הס  

א"מ 51 קרפ   
  
א"מ דויצ 2.51 קרפ תת    
  
הירזיבאו תרנצ 4.51 קרפ תת    
  
הירזיבאו תולעת 5.51 קרפ תת    
  
דודיב 6.51 קרפ תת    
  
תונוש 7.51 קרפ תת    
  
דוקיפ למשח 8.51 קרפ תת    
  
א"מ 51 כ"הס   

 
  
כ"הס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 3772 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


