
מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023 תויומכ בתכ
דף מס':     001 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת ו  ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  800 ק ר פ       
      
      
ת ו ר ע ה  000.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
ותדובע עצבל בייחתמ עיצמה יכ םכסומ      
ןוריחמל םאתהב עצומה טירפה \ דויצה קפסלו      
טרפמה תויחנהו תורדגהל ףופכב לכה ,הז      
דויצה ןיינעל טרפבו ,ליעל דחוימה ינכטה      
  .דחוימה ינכטה טרפמב תורשואמה תורבחהו    
      
לכ י"פע הדובע ןימזהל תבייחתמ הייריעה ןיא      
\ תנמזהל ףופכב ;ןוריחמב םינייוצמה םיפיעסה      
ןלבקה שרדי ,ןימזמה י"ע הדובעה רואית      
יבתכ תנכותב תויומכ בתכ הייריעל איצמהל      
ןוריחמל ףופכבו ןימזמה י"ע תרשואמה תויומכ      
בייחתה וילע זרכמה תחנה רועיש יוכינב ,הז      
.עיצמה      
      
םאתהבו תוכזה תא המצעל תרמוש הייריעה      
המעטמ תויומכ בתכ ןיכהל ,הדובעה יפואל      
.הז ןוריחמל ףופכבו םיריחמ ןדמוא תוברל      
      
י"ע ליעל רומאכ ונמזויש תומוזיה תודובעה      
ועצובי ,םינושה םיקרפב תוטרופמהו הייריעה      
תיפסכ הנמזה תלבק םא קר ןלבקה י"ע      
גורחל אל ןלבקה תוירחאבו תרשואמו המותח      
.תיפסכה הנמזהב בוקנה םוכסהמ      
      
טרפמב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
םא אלא ,"הדידמה ינפוא" ןיינעל תוברלינכטה      
.ףיעסב תרחא ןייוצ      
      
וא ינכטה טרפמב םיללכנ םניאש םיפיעסב      
םירקמב קר שמתשהל שי ,וב רמאנל םידגונמ      
.תדחוימ השירד לש      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

000.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../002 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     002 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
- ת.ג :הז קרפב שומישב תובית ישאר/םירוציק      
- 'חי ;))עקש( עקת תיב - ת"ב ;הרואת ףוג      
- ר"מ ;רטמיטנס - מ"ס ;סוס חכ - ס"כ ;הדיחי      
ךרוא רטמ - א"מ ;רטמילימ - מ"מ ;עבורמ רטמ      
ר"ממ ;ריעז יטמוטוא קספמ - ז"אמ ;)ץר רטמ(      
יטמוטוא קספמ - ת"מאמ ;עבורמ רטמילימ -      
ןרתנ - ג"לנ ;םרז קיספמ - ז"מ ;ימרת יטנגמ      
וליק - ק"ק ;חיטה לע - ט"הע ;הובג ץחל      
;רפמא וליק - א"ק ;טוו וליק - ט"ווק ;תוירולק      
רפמא טלוו וליק - ר"אוק ;טלוו וליק - ו"ק      
הדובע תעש - ע"ש ;טלפמוק - 'אמוק ;יביטקאר      
- ר"הת ;חיטה תחת - ט"הת ;ךרע הווש וא      
תבית - מ"הת ;תישאר תופעתסה תבית      
ילוברפ - 'רפ תינשמ תופעתסה      
      
רמוח םיללוכו הדיחי יריחמ םניה םיריחמה לכ      
םישדח םילקשב םיבוקנו חוור + הדובע +      
,למשח ינקתמ  ןלבק יריחמ םניהו )מ"עמ אלל(      
ריחמה יכ םכסומ ,תרחא ןיוצ ןכ םא אלא      
עבוקה ריחמה אוה הדובעה תנמזהב בוקנה      
.םולשתל      
      
תומוקע ללוכ ריחמה םיקספמה לכ יכ - רהבומ      
    D,C,B,A קותינ רשוכ K01 םא םג ,םומינימ  
ןימזמה תורשפאב יכ רהבומ ףיעסב תרחא ןיוצ      
K01 קותינ רשוכ םע רומאכ קספמ שורדל      
תפסות אלל ,רומאכ תומוקעה יגוס לכ תוברל      
רדינש , סנמיס , BBA  תרצות ,ריחמ      
.קירטקלא      

תורעה 000.800 כ"הס            
      
ת ו י ל ל כ  ה ק ז ח א  ת ו ד ו ב ע  100.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
תויללכ תורעה      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

100.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../003 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     003 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
טרופמכ "הפוחד האירק" רובע עובק ריחמ     008.001.0010
ןוקיתו רותיא ,לופיט תוברל ,ינכטה טרפמב      
םירמוח הכירצמ הניאש אוהשלכ גוסמ הלקת      
תויומכה בתכב דרפנב םידדמנה תודובע וא/ו      
וא ,רצק וא ,ץפקש ת"מאמ וא/ו ז"אמ :ןוגכ(      
ןלבקהו הדימב יכ םכסומ ,)תילמשח הגילז      
טרפמב םירדגומה םינמזה תוחולמ גורחי      
הרומתה םלושת אל ,תורש תאירקל ינכטה      
הדימב יכ תאזב רהבומ ,ןכ ומכ ,האירקה ןיגב      
תעב ריעב חכונ ןלבקה םעטמ הדובע תווצו      
האירק ןיגב תפסות לכ םלושת אל ,האירקה      

            595.84 .רומאכ הפוחד 'חי           
      
תונורא ןוגכ( הלש םינקתמב לופיטל ח"ח ןומיז     008.001.0020
,םינוש םיגוסמ םיעגפמ תרסהל ,)הינמו הדידמ      
ח"ח רשא דע ,רזוח לופיטו בקעמ תוברל      
ןיגב ח"חל םולשתה טעמל ,שורדה תא עצבת      

            178.36 .שרדיו הדימב ל"נה לופיטה 'חי           
      
אוהש גוס לכמ הלקת ןוקיתו רותיא ,לופיט     008.001.0030
,'א 04*3 דע אוהש לכ גוסמ םייק למשח חולב      
קוזיח :תוברל ,אוהש םוקמ לכב ,ללכב דעו      
תפלחה ,םימוגפ םיכילומ תפלחה ,םיגרב      
יספ תפלחה ,תחפ תוברל םימוגפ םיקספמ      
,םימוגפ םיקדהמ תפלחה ,םימוגפ הריבצ      
ןוקיתל םישורדה רזעה ירמוח ראש לכו ,םוטיא      
ןקתה פ"ע ,ןימזמה ןוצר תועיבשל הלקתה      
עוציב רושיא ןתמ תוברל ,למשחה קוחו      

            190.12 'פמוק         םישדוח 21 -ל תוירחאו ,הדובעה  
      
םרזל םייק למשח חולב ךא ל"נכ ןוקיתו רותיא     008.001.0040

            238.14 'פמוק         ללכב דעו 'א 08*3 דע 'א 04*3 לעמ  
      
םרזל םייק למשח חולב ךא ל"נכ ןוקיתו רותיא     008.001.0050

            297.92 'פמוק         ללכב דעו 'א 061*3 דע 'א 08*3 לעמ  
      
םרזל םייק למשח חולב ךא ל"נכ ןוקיתו רותיא     008.001.0060

            357.70 'פמוק         ללכב דעו 'א 052*3 דע 'א 061*3 לעמ  
      
םרזל םייק למשח חולב ךא ל"נכ ןוקיתו רותיא     008.001.0070

            416.50 'פמוק         ללכב דעו 'א 004*3 דע 'א 052*3 לעמ  
      
םרזל םייק למשח חולב ךא ל"נכ ןוקיתו רותיא     008.001.0080

            476.28 'פמוק         ללכב דעו 'א 005*3 דע 'א 004*3 לעמ  
      
םרזל םייק למשח חולב ךא ל"נכ ןוקיתו רותיא     008.001.0090

            536.06 'פמוק         ללכב דעו 'א 036*3 דע 'א 005*3 לעמ  
100.800 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 22166   .../004 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     004 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םרזל םייק למשח חולב ךא ל"נכ ןוקיתו רותיא     008.001.0100

            655.62 'פמוק         ללכב דעו 'א 019*3 דע 'א 036*3 לעמ  
      
ותומלשב  םייק למשח חול לש קוריפו קותינ     008.001.0110
'א 019*3 דע םרזל ,והשלכ םגדמו גוסמ      
םימייקה םילגעמה לכ יוהיזו רותיא תוברל      

            714.42 .)דרפנב דדמנש( שדחה חולל שדחמ םרוביחו ר"מ           
      
גוס לכמ תיטסוקא הרקת הבכרה \ קוריפ     008.001.0120

             23.52 .התומדקל הרקתה תרזחהו אוהש ר"מ           
      
גוסמ םייק למשח חולב תוזאפ ןוזיא עוציב     008.001.0130
תודובעה לכ תוברל 'א 36X3 דע והשלכ      

            220.50 'פמוק         .טלפמוק םישורדה רזעה ירמוחו  
      
םייק למשח חולב ךא ל"נכ תוזאפ ןוזיא עוציב     008.001.0140

            267.54 'פמוק         .ללכב דעו 'א 3X001 דע 'א 3X36 לעמ םרזל  
      
םייק למשח חולב ךא ל"נכ תוזאפ ןוזיא עוציב     008.001.0150

            369.46 'פמוק         .ללכב דעו 'א 3X052 דע 'א 3X001 לעמ םרזל  
      
םייק למשח חולב ךא ל"נכ תוזאפ ןוזיא עוציב     008.001.0160

            774.20 'פמוק         .ללכב דעו 'א 3X005 דע 'א X3052 לעמ םרזל  
      
םייק למשח חולב ךא ל"נכ תוזאפ ןוזיא עוציב     008.001.0170
.ללכב דעו 'א 3X019 דע 'א 3X005 לעמ םרזל      
גוסהמ תודובעל יעוצקמ תווצל בייחתמ ןלבקה      

            893.76 'פמוק         . הזה  
      
םימייק םילבכו םילגעמ יופימו ןוימ עוציב     008.001.0180
.םילגעמה ןומיס תוברל למשחה חולב טרופמ      
םדועי ,םילבכה ךתח ןומיס םע הלבט תכירע      

             11.76 .לגעמה לע ןגמה קספמה לדוגו 'חי           
      
תרזעב םימייק םייעקרק תת םיווק יופימ     008.001.0190
םע תוינכות תשגהו חטשב יוליגל רושכימ      
רעושמה םקמוע ללוכ םימייקה םיוקה לכ ןומיס      
תנכהו תודתי י"ע חטשב יאוותה ןומיס תוברל      

             10.78 .עוציב יפכ תוינכות רטמ           
      
      
      
      
      
      
      
      

100.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../005 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     005 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
* 3 לדוג דע גוס לכמ למשח חולב םוזי לופיט     008.001.0200
    A36 םיגרב קוזיח ,חולה לש ידוסי יוקינ תוברל  
םיטלש קוזיחו הקידב ,חולב םיקדהמו      
יוקינ ,חולב םירסח םיטלש תמלשה,חולב      
ינוקית עוציב ,חולב םימוטיא תמלשה ,םיעגמ      
,היזורוק דגנ עבצ ,דוסי עבצ ,תוחחפ ,תורגסמ      
פ"ע חוקלה תושירדל םאתהב ינוציח עבצ      
,'וכו םירסח םיגרב תמלשה ,LAR תפינמ      
קוח תוארוהל םאתהב ותמאתהו טלפמוק      

            738.92 'פמוק         למשחה  
      
* 3 לדוג דע גוס לכמ למשח חולב םוזי לופיט     008.001.0210
    A 061 קוזיח ,חולה לש ידוסי יוקינ תוברל  
םיטלש קוזיחו הקידב ,חולב םיקדהמו םיגרב      
יוקינ ,חולב םירסח םיטלש תמלשה,חולב      
ינוקית עוציב ,חולב םימוטיא תמלשה ,םיעגמ      
,היזורוק דגנ עבצ ,דוסי עבצ ,תוחחפ ,תורגסמ      
פ"ע חוקלה תושירדל םאתהב ינוציח עבצ      
,'וכו םירסח םיגרב תמלשה ,LAR תפינמ      
קוח תוארוהל םאתהב ותמאתהו טלפמוק      

          1,429.82 'פמוק         למשחה  
      
* 3 לדוג דע גוס לכמ למשח חולב םוזי לופיט     008.001.0220
    A002 קוזיח ,חולה לש ידוסי יוקינ תוברל  
םיטלש קוזיחו הקידב ,חולב םיקדהמו םיגרב      
יוקינ ,חולב םירסח םיטלש תמלשה,חולב      
ינוקית עוציב ,חולב םימוטיא תמלשה ,םיעגמ      
,היזורוק דגנ עבצ ,דוסי עבצ ,תוחחפ ,תורגסמ      
פ"ע חוקלה תושירדל םאתהב ינוציח עבצ      
,'וכו םירסח םיגרב תמלשה ,LAR תפינמ      
קוח תוארוהל םאתהב ותמאתהו טלפמוק      

          2,144.24 'פמוק         למשחה  
      
* 3 לדוג דע גוס לכמ למשח חולב םוזי לופיט     008.001.0230
    A004 קוזיח ,חולה לש ידוסי יוקינ תוברל  
םיטלש קוזיחו הקידב ,חולב םיקדהמו םיגרב      
יוקינ ,חולב םירסח םיטלש תמלשה,חולב      
ינוקית עוציב ,חולב םימוטיא תמלשה ,םיעגמ      
,היזורוק דגנ עבצ ,דוסי עבצ ,תוחחפ ,תורגסמ      
פ"ע חוקלה תושירדל םאתהב ינוציח עבצ      
,'וכו םירסח םיגרב תמלשה ,LAR תפינמ      
קוח תוארוהל םאתהב ותמאתהו טלפמוק      

          2,620.52 'פמוק         למשחה  
      
      
      
      

100.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../006 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     006 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
* 3 לדוג דע גוס לכמ למשח חולב םוזי לופיט     008.001.0240
    A036 קוזיח ,חולה לש ידוסי יוקינ תוברל  
םיטלש קוזיחו הקידב ,חולב םיקדהמו םיגרב      
יוקינ ,חולב םירסח םיטלש תמלשה,חולב      
ינוקית עוציב ,חולב םימוטיא תמלשה ,םיעגמ      
,היזורוק דגנ עבצ ,דוסי עבצ ,תוחחפ ,תורגסמ      
פ"ע חוקלה תושירדל םאתהב ינוציח עבצ      
,'וכו םירסח םיגרב תמלשה ,LAR תפינמ      
קוח תוארוהל םאתהב ותמאתהו טלפמוק      

          3,096.80 'פמוק         למשחה  
      
3 לדוגל לעמ גוס לכמ למשח חולב םוזי לופיט     008.001.0250
    * A036 קוזיח ,חולה לש ידוסי יוקינ תוברל  
םיטלש קוזיחו הקידב ,חולב םיקדהמו םיגרב      
יוקינ ,חולב םירסח םיטלש תמלשה,חולב      
ינוקית עוציב ,חולב םימוטיא תמלשה ,םיעגמ      
,היזורוק דגנ עבצ ,דוסי עבצ ,תוחחפ ,תורגסמ      
פ"ע חוקלה תושירדל םאתהב ינוציח עבצ      
,'וכו םירסח םיגרב תמלשה ,LAR תפינמ      
קוח תוארוהל םאתהב ותמאתהו טלפמוק      

          3,812.20 'פמוק         למשחה  
תויללכ הקזחא תודובע 100.800 כ"הס            

      
ה י ג ר נ א ב  ן ו כ ס י ח  200.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
07 לע הטילשל דעוימה יטוחלא דבעמ     008.002.0010
22 כ לש סוידרב הטילק חווט .הצקתודיחי      
.הרקתב העוקש הנקתהל דעוימ.רטמ      
לוחתיאל תשמשמה היצקילפא ללוכדבעמה      
:להנל ןתינ היצקילפאב. תכרעמהתלעפהו      
תוחול  תורחא תולעפהו תונוליו הרואת לוהינ      
ינותנ  תויגול תוינתה  ימונורטסא ןועש  םינמז      

          7,861.56 BBA תרצות היגרנאב ןוכסיח 'חי           
      
תודיחי007 לע הטילשל דעוימה יטוחלא דבעמ     008.002.0020
.רטמ22 כ לש סוידרב הטילק חווט .הצק      
ללוכ דבעמה.הרקתב העוקש הנקתהל דעוימ      
תלעפהולוחתיאל תשמשמה היצקילפא      
לוהינ  :להנל ןתינ היצקילפאב. תכרעמה      
םינמז תוחול  תורחא תולעפהו תונוליו הרואת      
ןוכסיח ינותנ  תויגול תוינתה  ימונורטסא ןועש      

          13,642.58 היגרנאב 'חי           
      
      
      

200.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../007 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     007 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תודיחי007 לע הטילשל דעוימה יטוחלא דבעמ     008.002.0030
.רטמ22 כ לש סוידרב הטילק חווט .הצק      
ללוכ דבעמה.הרקתב העוקש הנקתהל דעוימ      
תלעפהולוחתיאל תשמשמה היצקילפא      
לוהינ  :להנל ןתינ היצקילפאב. תכרעמה      
םינמז תוחול  תורחא תולעפהו תונוליו הרואת      
ןוכסיח ינותנ  תויגול תוינתה  ימונורטסא ןועש      

          16,626.68 TENCAB הנבמ תרקבל תוירוביח  היגרנאב 'חי           
      
תודיחי007 לע הטילשל דעוימה יטוחלא דבעמ     008.002.0040
.רטמ22 כ לש סוידרב הטילק חווט .הצק      
ללוכ דבעמה.הרקתב תינוציח הנקתהל דעוימ      
תלעפהולוחתיאל תשמשמה היצקילפא      
לוהינ  :להנל ןתינ היצקילפאב. תכרעמה      
םינמז תוחול  תורחא תולעפהו תונוליו הרואת      
ןוכסיח ינותנ  תויגול תוינתה  ימונורטסא ןועש      

          13,137.88 היגרנאב 'חי           
      
5 לע הטילשל דעוימה יטוחלא דבעמ     008.002.0050
הטילק חווט .הצק תודיחי007        
תינוציח הנקתהל דעוימ .רטמ22 כ לש סוידרב      
תשמשמה היצקילפא ללוכ דבעמה.הרקתב      
ןתינ היצקילפאב. תכרעמה תלעפהולוחתיאל      
תורחא תולעפהו תונוליו הרואת לוהינ  :להנל      
תויגול תוינתה  ימונורטסא ןועש  םינמז תוחול      
תוירוביח   TENCABהיגרנאב ןוכסיח ינותנ      

          16,626.68 הנבמ תרקבל 'חי           
      
(הרקתה לע) תינוציח הנקתהל םאתמ     008.002.0060

            370.44 דבעמהלש 'חי           
      
5ללוכ רקבה .היגרנאב ןוכסיחל רדח רקב     008.002.0070
גוזימלש תדדוב האיצי גותימ A וא/ו הרואתל      
לעפומרקבה תיטוחלא הטילק רקבל .ריוא      
.מ"ס 01קספמ וא/ו יטוחלא תוחכונ יאלגמ      

            514.50 NORTUL.תודימ .יטוחלא 3x7x תרצות 'חי           
      
5ללוכ רקבה .היגרנאב ןוכסיחל רדח רקב     008.002.0080
תדדוב האיצי גותימ A גוזימ ואו הרואתל      
גותימל שבי עגמ תאיציו ריוא FRVלש      
רקבל .(ינוציח ןעגמ תלעפה וא/ו,ינגזמ)      
יאלגמ לעפומ רקבה .תיטוחלאהטילק      
קספמ וא/ו יטוחלא 3x7x01תוחכונ      

            583.10 תרצות .מ"ס NORTUL.תודימ..יטוחלא 'חי           
      
      
      

200.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../008 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     008 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
61ללוכ רקבה .היגרנאב ןוכסיחל רדח רקב     008.002.0090
גוזימלש תדדוב האיצי גותימ A וא/ו הרואתל      
לעפומרקבה תיטוחלא הטילק רקבל .ריוא      
.מ"ס 01קספמ וא/ו יטוחלא תוחכונ יאלגמ      

            606.62 NORTUL.תודימ .יטוחלא 3x7x תרצות 'חי           
      
61ללוכ רקבה .היגרנאב ןוכסיחל רדח רקב     008.002.0100
גוזימלש תדדוב האיצי גותימ A ואו הרואתל      
וא/וינגזמ) גותימל שבי עגמ תאיציו ריוא      
הטילקFRV , רקבל .(ינוציח ןעגמ תלעפה      
,יטוחלאתוחכונ יאלגמ לעפומ רקבה .תיטוחלא      
.מ"ס 01ואו יטוחלא קספמ ,יטוחלא רוא יאלג      
    3x7x תודימ . .תיזכרמ הרקב.NORTUL  

            675.22 רצות 'חי           
      
8ללוכ רקבה .היגרנאב ןוכסיחל רדח רקב     008.002.0110
תדדוב האיצי גותימ A ךמותו הרואתל      
V .תיטוחלא הטילק רקבל . 01-0לש      
יטוחלא תוחכונ יאלגמ לעפומ רקבהםועמיעב      
יטוחלא קספמ 3x7x תרצות .מ"ס 01וא/ו      

            703.64 NORTUL.תודימ. 'חי           
      
1ללוכ רקבה .היגרנאב ןוכסיחל רדח רקב     008.002.0120
תדדוב האיצי גותימ A ךמותו הרואתל      
יפוג 23 דע םועמיעב ILAD . רקבללש      
יאלגמ לעפומ רקבה .תיטוחלא הטילקהרואת      
קספמ ,יטוחלא רוא יאלג ,יטוחלאתוחכונ      
. .תיזכרמ הרקב 3x7x .מ"ס 01ואו יטוחלא      

            703.64 רצות NORTUL.תודימ 'חי           
      
, וא/וללוכ רקבה .היגרנאב ןוכסיחל רדח רקב     008.002.0130
    FRV תלעפהינגזמ) גותימל שבי עגמ תאיצי  
רקבהתיטוחלא הטילק רקבל .(ינוציח ןעגמ      
.מ"ס 01וא/ו יטוחלא תוחכונ יאלגמ לעפומ      
קספמ 3x7x תרצות      

            514.50 NORTUL.תודימ..יטוחלא 'חי           
      
02ללוכ רקבה .היגרנאב ןוכסיחל רדח רקב     008.002.0140
גוזימלש תדדוב האיצי גותימ A וא/ו הרואתל      
לעפומרקבה תיטוחלא הטילק רקבל .ריוא      
.מ"ס 01קספמ וא/ו יטוחלא תוחכונ יאלגמ      

            652.68 NORTUL.תודימ .יטוחלא 3x7x תרצות 'חי           
      
      
      
      
      

200.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../009 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     009 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
02ללוכ רקבה .היגרנאב ןוכסיחל רדח רקב     008.002.0150
גוזימלש תדדוב האיצי גותימ A ואו הרואתל      
וא/וינגזמ) גותימל שבי עגמ תאיציו ריוא      
הטילקFRV , רקבל .(ינוציח ןעגמ תלעפה      
,יטוחלאתוחכונ יאלגמ לעפומ רקבה .תיטוחלא      
.מ"ס 01ואו יטוחלא קספמ ,יטוחלא רוא יאלג      
    3x7x תודימ . .תיזכרמ הרקב.NORTUL  

            721.28 תרצות 'חי           
      
161 ללוכ רקבה .היגרנאב ןוכסיחל רדח רקב     008.002.0160
האיצי גותימ A וא/ו הרואתל       
יפוג 3 מ רתוי אל לש םומיע V01-0.לש תדדוב      
לעפומ רקבה .תיטוחלא הטילק רקבלהרואת      
,יטוחלא רוא יאלג ,יטוחלא תוחכוניאלגמ      
. .תיזכרמ הרקב ואו יטוחלא 3x7x01קספמ      

            365.54 תרצות .מ"ס NORTUL.תודימ 'חי           
      
171 ללוכ רקבה .היגרנאב ןוכסיחל רדח רקב     008.002.0170
האיצי גותימ A וא/ו הרואתל        
3 מ רתוי אל לש םועמיע ILAD.לש תדדוב      
רקבה .תיטוחלא הטילק רקבלהרואת יפוג      
רוא יאלג ,יטוחלא תוחכוניאלגמ לעפומ      
הרקב ואו יטוחלא 3x7x01קספמ ,יטוחלא      

            365.54 רצות .מ"ס NORTUL.תודימ . .תיזכרמ 'חי           
      
.תוחכונו הרואת בלושמ יטוח יאלג     008.002.0180
הדובע ןחלושל לבגומ יאלגה לש הטילקהחווט      
רקבל קר רבחתמ יאלגה .(ר"מ 5כ)      

            162.68 .יוביכו הקלדה רקבל םיאתמ וניאוםועמיע 'חי           
      
חווט . תורדעהו הרואת בלושמ יאלג     008.002.0190
5 כ) הדובע ןחלושל לבגומ יאלגה לשהטילקה      
םועמיע רקבל קר רבחתמ יאלגה.(ר"מ      

            162.68 .יוביכו הקלדה רקבל םיאתמוניאו 'חי           
      
ןומיסוהדיריו הילע ,םינצחל 5-2 יטוחלא קספמ     008.002.0200

            616.42 (קיטסלפ יריק יוסיכ ללוכ) .הרואת 'חי           
      
12 הדיריו הילע ,םינצחל 5-2 יטוחלא קספמ     008.002.0210
.םיעובק הלעפה ישיחרת ןומיסו       

            665.42 (קיטסלפ יריקיוסיכ ללוכ) 'חי           
      
ןומיסוהדיריו הילע ,םינצחל 5-2 יטוחלא קספמ     008.002.0220
יוסיכ ללוכ).תישיא הנמזה יפל הלעפה ישיחרת      

          1,072.12 659PFPL ? 567 ?(קיטסלפ יריק 'חי           
      
      

200.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../010 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     010 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
.וקיפ קספמ רובע לופכ וא דדוב ,יריק יוסיכ     008.002.0230

            116.62 רוחש / ןבל קיטסלפ רומיג 'חי           
      
.וקיפ קספמ רובע לופכ וא דדוב ,יריק יוסיכ     008.002.0240

            539.98 הנבל תיכוכז רומיג 'חי           
      
.וקיפ קספמ רובע לופכ וא דדוב ,יריק יוסיכ     008.002.0250

            693.84 יתכתמ רומיג 'חי           
      

            116.62 ןבל עבצב ,דדוב ינחלוש דמעמ 'חי          008.002.0260
      

            193.06 רוחש עבצב ,דדוב ינחלוש דמעמ 'חי          008.002.0270
      

            231.28 ןבל עבצב ,לופכ ינחוש דמעמ 'חי          008.002.0280
      

            308.70 רוחש עבצב ,לופכ ינחלוש דמעמ 'חי          008.002.0290
      

            771.26 ןבל עבצב ,שלושמ ינחלוש דמעמ 'חי          008.002.0300
      

            771.26 רוחש עבצב ,שלושמ ינחלוש דמעמ 'חי          008.002.0310
      
םודא ארפניא ססובמ יטוחלא תוחכונ יאלג     008.002.0320
,הבוגת ןמז לויכ רשפאמ.הרקתב הנקתהל      
יוביכ) הלועפ ןפואו תושיגר תמר      
+ תוחכונב הקלדה וא NORTUL.תורדעיהב      

            655.62 רצות .(תורדעיהב יוביכ 'חי           
      
םודא ארפניא ססובמ יטוחלא תוחכונ יאלג     008.002.0330
.תולעמ 081 היארתיווז .ריק לע הנקתהל      
תושיגר תמר ,הבוגת ןמז לויכ רשפאמ      
הקלדה וא תורדעיהב יוביכ) הלועפןפואו      
NORTUL..(תורדעיהב יוביכ + תוחכונב      

            655.62 תרצות 'חי           
      
םודא ארפניא ססובמ יטוחלא תוחכונ יאלג     008.002.0340
.תולעמ 54 היארתיווז .ןורדסמב הנקתהל      
תושיגר תמר ,הבוגת ןמז לויכ רשפאמ      
הקלדה וא תורדעיהב יוביכ) הלועפןפואו      
NORTUL..(תורדעיהב יוביכ + תוחכונב      

            655.62 תרצות 'חי           
      
םודא ארפניא ססובמ יטוחלא תוחכונ יאלג     008.002.0350
.תולעמ 09 היארתיווז .הניפב הנקתהל      
תושיגר תמר ,הבוגת ןמז לויכ רשפאמ      
הקלדה וא תורדעיהב יוביכ) הלועפןפואו      

            655.62 רצות NORTUL..(תורדעיהב יוביכ + תוחכונב 'חי           
      

200.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../011 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     011 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

            925.12 יטוחלא רוא יאלג 'חי          008.002.0360
היגרנאב ןוכסיח 200.800 כ"הס            

      
ר ד ס מ  ה ק ז ח א  ת ו ד ו ב ע  500.800 ק ר פ  ת ת       
ה ו ב ג  ח ת מ       
      
      
הלעפה תוברל םייק יאנשב TPGD תפלחה     008.005.0010

          2,262.82 'פמוק         התומלשב הלעפה תלבקל  
      
דע ליגר וא םוטא ןמש יאנש תקוזחת     008.005.0020
    AVK0052 ךמסומ ןוכמב ןמש תקידב תוברל,  
שי םאה הקידב ,הנשל דחא תואצות םושיר      
ללוכ קבאמ יאנש רדח יוקינ ,םיימנפ רצק ימרז      
הקזחא תדובע תלבקל דדובמ רמוח םע יאנש      

          2,978.22 'פמוק         .םיוולנה םירזיבאה לכ ללוכ התומלשב  
      
הובג חתמ רדסמ םיאת 6 דע  לש הקזחא     008.005.0030
יוקינ הובג חתמ רדסמ יאת תחיתפ תוברל      
הדובעה לכ תלבקל ךרוצה יפל טוויח תפלחה      

          1,429.82 'פמוק         התומלשב  
      
חתמ רדסמ רדח רובע תיתנש הקזחא     008.005.0040
ללוכה םיאנש רדח ,ךומנ חתמ רדסמ ,הובג      
דע ליגר וא םוטא ןמש יאנש תקוזחת      
    AVK0052, חתמ למשח תוחול , יאנש יוקינ  
םיגרב קוזיח ,ךומנ חתמ למשח תוחול ,הובג      
חתמ הנגה ירסממ תקידב ,םירדסמה לכ לש      
ישאר קספמ תקידב ,תשרומ הדבעמ י"ע הובג      
דודיב תקידב ,TL  תקידב ,תשרומ הדבעמ י"ע      
    VK5.0 VK5, לופיט ,םירדח 3 הפיטשו יוקינ  
םושיר ,ךמסומ ןוכמב ןמש תקידב ,רגחמב      
רצק ימרז שי םאה הקידב ,הנשל דחא תואצות      
םע נ"מ ג"מ למשח תוחול יאנש יוקינ ,םיימנפ      
התומלשב הקזחא תדובע תלבקל דדובמ רמוח      

          17,868.34 'פמוק         .םיוולנה םירזיבאה לכ ללוכ  
הובג חתמ רדסמ הקזחא תודובע 500.800 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 22166   .../012 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     012 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ק ז ח א  ת ו ד ו ב ע  600.800 ק ר פ  ת ת       
ר ו ט ר נ ג       
      
      
A001 רבצמ תוברל רוטרנגל רבצמ תפלחה     008.006.0010
    CDV21 יוניפ ,םינש 3 ל תוירחא פנש תרצות  
סונימו סולפ םילידוקורוק תפלחה , םייק רבצמ      
םילידוקרוקה זוריג ,ךרוצה יפל טוויח תפלחה ,      

          1,667.96 .התומשב הדובע תלבק , 'חי           
      
A08 רבצמ תוברל רוטרנגל רבצמ תפלחה     008.006.0020
    CDV21 יוניפ ,םינש 3  ל תוירחא פנש תרצות  
סונימו סולפ םילידוקורוק תפלחה , םייק רבצמ      
םילידוקרוקה זוריג ,ךרוצה יפל טוויח תפלחה ,      

          1,429.82 .התומשב הדובע תלבק , 'חי           
      
A36 רבצמ תוברל רוטרנגל רבצמ תפלחה     008.006.0030
    CDV21 יוניפ ,םינש 3 ל תוירחא פנש תרצות  
סונימו סולפ םילידוקורוק תפלחה , םייק רבצמ      
םילידוקרוקה זוריג ,ךרוצה יפל טוויח תפלחה ,      

          1,072.12 .התומשב הדובע תלבק , 'חי           
      
AVK005 דע רוטרנגל ןמש תבאשמ תפלחה     008.006.0040
תפלחה ,רוטרנגל עונמ ןמש תפלחה תוברל      
הדובעה תלבקל םיוולנה םיקלחה לכו םימטא      

          1,429.82 'פמוק         .התומלשב  
      
דע AVK005  רוטרנגל ןמש תבאשמ תפלחה     008.006.0050
    AVK0001 עונמ ןמש תפלחה תוברל  
םיוולנה םיקלחה לכו םימטא תפלחה ,רוטרנגל      

          2,262.82 'פמוק         .התומלשב הדובעה תלבקל  
      
דע AVK0001  רוטרנגל ןמש תבאשמ תפלחה     008.006.0060
    AVK0061 עונמ ןמש תפלחה תוברל  
םיוולנה םיקלחה לכו םימטא תפלחה ,רוטרנגל      

          2,978.22 'פמוק         .התומלשב הדובעה תלבקל  
      
דע AVK03  רוטרנגל קלד תבאשמ תפלחה     008.006.0070
    AVK0061 תורוניצ ,םימטא תפלחה תוברל  
הדובעה תלבבקל םיוולנה םיקלחה לכו      

          2,144.24 'פמוק         .התומלשב  
      
רוטרנגה רבצמ תניעטל רוטנרטלא תפלחה     008.006.0080
    AVK03 דע AVK008 תועוצר תפלחה תוברל  
הדובעה תלבקל םיוולנה םיקלחה לכו      

          1,488.62 'פמוק         .התומלשב  
      
      
      

600.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../013 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     013 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רוטרנגה רבצמ תניעטל רוטנרטלא תפלחה     008.006.0090
    AVK008 דע AVK 0061 תפלחה תוברל  
הדובעה תלבקל םיוולנה םיקלחה לכו תועוצר      

          2,620.52 'פמוק         .התומלשב  
      
AVK  דע AVK03 מ רוטרנגל יתנש לופיט     008.006.0100
תכרעמ םיקורי םימ תפלחה תוברל  005      
תוארוה יפל יטטנס יצח ןמש תפלחה ,רוריק      
,םיגלפ תפלחה ,םירבצמ יקדה זוריג ,ןרצי      
,קלד רטליפ תפלחה ,ןמש רטליפ תפלחה      
יפל הקזחאה תודובע לכ תוברל ,םיגרב קוזיח      
ןובשח לע ויהי םירמוחה לכ ,ןרצי תויחנה      

          2,978.22 'פמוק         .ןלבקה  
      
AVK  דע AVK005 מ רוטרנגל יתנש לופיט     008.006.0110
תכרעמ םיקורי םימ תפלחה תוברל 0001      
תוארוה יפל יטטנס יצח ןמש תפלחה ,רוריק      
,םיגלפ תפלחה ,םירבצמ יקדה זוריג ,ןרצי      
,קלד רטליפ תפלחה ,ןמש רטליפ תפלחה      
יפל הקזחאה תודובע לכ תוברל ,םיגרב קוזיח      
ןובשח לע ויהי םירמוחה לכ ,ןרצי תויחנה      

          3,574.06 'פמוק         .ןלבקה  
      
AVK  דע AVK0001 מ רוטרנגל יתנש לופיט     008.006.0120
תכרעמ םיקורי םימ תפלחה תוברל 0061      
תוארוה יפל יטטנס יצח ןמש תפלחה ,רוריק      
,םיגלפ תפלחה ,םירבצמ יקדה זוריג ,ןרצי      
,קלד רטליפ תפלחה ,ןמש רטליפ תפלחה      
יפל הקזחאה תודובע לכ תוברל ,םיגרב קוזיח      
ןובשח לע ויהי םירמוחה לכ ,ןרצי תויחנה      

          4,050.34 'פמוק         .ןלבקה  
      
וא םישבי לזרב וא קיטסלפ תורוניצ תפלחה     008.006.0130
לכ תוברל רסחש ילזונ רמוח יולימ ,םילזונ      

          1,131.90 'פמוק         .התומלשב הדובעה תלבקל םיוולנה םירזיבאה  
      
רובע םיקורי םימ רטיל 01 לש דבלב הקפסא     008.006.0140

            774.20 .םינקית , רוטרנג רוריק תכרעמ 'חי           
      
רוטרנג רוריק רוטידר לש הנקתהו יוקינ קוריפ     008.006.0150
לצא עצבל שי הדובעה תא , AVK0061 דע      
תודובעה לכ תא תללוכ הדובע השרומ ךסומ      

          2,620.52 התומלשב הדובעה תלבקל םירזיבאהו 'חי           
      
      
      
      

600.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../014 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     014 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רוטרנג רוריק רוטידר לש הנקתהו יוקינ קוריפ     008.006.0160
הדובעה תא , AVK0052 דע AVK0061 - מ      
תא תללוכ הדובע השרומ ךסומ לצא עצבל שי      
הדובעה תלבקל םירזיבאהו תודובעה לכ      

          4,168.92 התומלשב 'חי           
      
רוטרנג  רובע ינוציחו ימינפ קלד לכימ יוקינ     008.006.0170
תללוכ הדובע ,רטיל 0001 דע לדוגב קלד לכימ      
הדובעה תלבקל םירזיבאהו תודובעה לכ תא      

          1,786.54 התומלשב 'חי           
      
רוטרנג  רובע ינוציחו ימינפ קלד לכימ יוקינ     008.006.0180
0052 דע רטיל 0001 -מ לדוגב קלד לכימ      
תודובעה לכ תא תללוכ הדובע , רטיל      

          4,168.92 התומלשב הדובעה תלבקל םירזיבאהו 'חי           
      
רוטרנג  רובע ינוציחו ימינפ קלד לכימ יוקינ     008.006.0190
0052 דע רטיל 0001 -מ  לדוגב קלד לכימ      
תודובעה לכ תא תללוכ הדובע , רטיל      

          4,168.92 התומלשב הדובעה תלבקל םירזיבאהו 'חי           
      
ינושאר  זוזגא יוקינ ,רוטרנג זוזגא  ימינפ יוקינ     008.006.0200
הדובע , AVK0061 דע רוטרנג לש ינשמו      
תלבקל םירזיבאהו תודובעה לכ תא תללוכ      

          2,978.22 התומלשב הדובעה 'חי           
      
ינושאר  זוזגא יוקינ ,רוטרנג זוזגא  ימינפ יוקינ     008.006.0210
דע AVK0061 מ רוטרנג לש ינשמו      
    AVK0052 , תודובעה לכ תא תללוכ הדובע  

          4,168.92 התומלשב הדובעה תלבקל םירזיבאהו 'חי           
רוטרנג הקזחא תודובע 600.800 כ"הס            

      
ם י ל ב כ  ה ק ז ח א  ת ו ד ו ב ע  700.800 ק ר פ  ת ת       
ם י ל ב כ  ת ו ל ק ת  ר ו ת י א ו       
      
      
דע 5*01 ךתחמ תשוחנ לבכל רוביח תפומ     008.007.0010
לבכ ילענ 5 ,ץווכתמ לוורש תוברל 5*07 ךתח      
ילענ ץוויכל  ילוארדיה ילמשח רישכמ ,תשוחנ      
לכ ,דודיב ,לבכה תווצק 2 רוביח ,לבכה      

            774.20 'פמוק         התומלשב הדובעה תלבקל םיוולנה םירזיבאה  
      
      
      
      
      

700.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../015 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     015 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דע 5*59 ךתחמ תשוחנ לבכל רוביח תפומ     008.007.0020
לבכ ילענ 5 ,ץווכתמ לוורש תוברל 5*042 ךתח      
ילענ ץוויכל  ילוארדיה ילמשח רישכמ ,תשוחנ      
לכ ,דודיב ,לבכה תווצק 2 רוביח ,לבכה      

          1,488.62 'פמוק         התומלשב הדובעה תלבקל םיוולנה םירזיבאה  
      
דע 5*01 ךתחמ םוינימולא לבכל רוביח תפומ     008.007.0030
לבכ ילענ 5 ,ץווכתמ לוורש תוברל 5*07 ךתח      
ילענ ץוויכל  ילוארדיה ילמשח רישכמ ,תשוחנ      
לכ ,דודיב ,לבכה תווצק 2 רוביח ,לבכה      

            774.20 'פמוק         התומלשב הדובעה תלבקל םיוולנה םירזיבאה  
      
דע 5*59 ךתחמ םוינימולא לבכל רוביח תפומ     008.007.0040
לבכ ילענ 5 ,ץווכתמ לוורש תוברל 5*042 ךתח      
ילענ ץוויכל  ילוארדיה ילמשח רישכמ ,תשוחנ      
לכ ,דודיב ,לבכה תווצק 2 רוביח ,לבכה      

          1,488.62 'פמוק         התומלשב הדובעה תלבקל םיוולנה םירזיבאה  
      
ךתחמ תשוחנל םוינימולא לבכל רוביח תפומ     008.007.0050
5 ,ץווכתמ לוורש תוברל 5*07 ךתח דע 5*01      
ילוארדיה ילמשח רישכמ ,תשוחנ לבכ ילענ      
,לבכה תווצק 2 רוביח ,לבכה ילענ ץוויכל      
הדובעה תלבקל םיוולנה םירזיבאה לכ ,דודיב      

            774.20 'פמוק         התומלשב  
      
ךתחמ תשוחנל םוינימולא לבכל רוביח תפומ     008.007.0060
5 ,ץווכתמ לוורש תוברל 5*042 ךתח דע 5*07      
ילוארדיה ילמשח רישכמ ,תשוחנ לבכ ילענ      
,לבכה תווצק 2 רוביח ,לבכה ילענ ץוויכל      
הדובעה תלבקל םיוולנה םירזיבאה לכ ,דודיב      

          1,488.62 'פמוק         התומלשב  
      
ךרוא ,לבכ לש גוס לכב רצק רותיאל הדבעמ     008.007.0070
תכמסומ הדבעמ תוברל רטמ 052 דע  הקידב      
גוס ,לבכ ךרוא קדובה ידועי ד"בצ רישכמ םע      
,לבכה ךרואל םיקדהמ , רצקה תדוקנ ,לבכ      
תבכע י"ע תוהזל עדוי רישכמה , םימאתמ      
תריפח , םישרדנה םינותנה לכ תא לבכה      

          4,168.92 'פמוק         .ךרוצה הרקמב דרפינב םלושת שושיג  
      
הרבח י"ע תרושקת וא למשח ילבכ וליגו שושיג     008.007.0080
קאטיד תמגודכ הדידמ רישכמ םע תכמסומ      
וקה קמוע ,םודא עבצ םע יאוות ןומיס תוברל      

          2,978.22 'פמוק         רטמ 001 ךרוא וק דע םינק רפסמ  
      
      
      

700.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../016 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     016 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םע רטמ 001 ךרוא הדנלירג הנקתה הקפסא     008.007.0090
ןיגוריסל הרונ לכ W01 תוינועבצ תורונ      
תודובעה לכו מ"מ 4 הדלפ טוח תוברל מ"ס 04      
לש הבוגב דומעב הדנלירגה תנקתהל תוולנה      

          4,168.92 'פמוק         רטמ 21 דע  
םילבכ תולקת רותיאו םילבכ הקזחא תודובע 700.800 כ"הס            

      
ף ו נ מ  ת ו ד ו ב ע  800.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
רובע הבוג רטמ 6 דע םדא לס ףונמ תודובע     008.008.0010
רודיג תוברל וטנ תועש 5 הדובע םוי יצח      

          2,084.46 'פמוק         דבועה תמרהל תוולנה תודובעה לכו ףונמה  
      
רובע הבוג רטמ 6 דע םדא לס ףונמ תודובע     008.008.0030
ףונמה רודיג תוברל וטנ תועש 01 הדובע םוי       

          4,168.92 'פמוק         דבועה תמרהל תוולנה תודובעה לכו  
      
רטמ 02  דע  רטמ 6 םדא לס ףונמ תודובע     008.008.0040
תוברל וטנ תועש 5 הדובע םוי יצח רובע הבוג      
תמרהל תוולנה תודובעה לכו ףונמה רודיג      

          2,978.22 'פמוק         דבועה  
      
רטמ 02  דע  רטמ 6 םדא לס ףונמ תודובע     008.008.0050
תוברל וטנ תועש 01 הדובע םוי  רובע הבוג      
תמרהל תוולנה תודובעה לכו ףונמה רודיג      

          5,956.44 'פמוק         דבועה  
      
םוי רובע הבוג רטמ 6 דע המרה תמב תודובע     008.008.0060
לכו המבה רודיג תוברל וטנ תועש 21 הדובע      

            416.50 'פמוק         דבועה תמרהל תוולנה תודובעה  
      
רובע הבוג רטמ 21 דע 6 המרה תמב תודובע     008.008.0070
המבה רודיג תוברל וטנ תועש 21 הדובע םוי      

            833.98 'פמוק         דבועה תמרהל תוולנה תודובעה לכו  
ףונמ תודובע 800.800 כ"הס            

      
ף ט ש  ם ו צ מ צ  ן ו ג י מ  900.800 ק ר פ  ת ת       
י ט נ ג מ  ה ד ש       
      
      
תלעב ןוקיליס תדלפ חפ תבכשב ריק יופיח     008.009.0010
לכל מ"מ 50.1 יבועבו 0081 לש תורידח      

            952.56 .הבכש ר"מ           
      
      

900.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../017 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     017 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
0-0501 גוסמ םוינימולא חפב ריק יופיח     008.009.0020

            238.14 .מ"מ 3 יבועבו .ע.ש.א ר"מ           
      
CVP גוסמ דודיב רמוחב ריק יופיח     008.009.0030
2 יבועב ,ןגועה ץוביק "טסלפ ןגועה" תרצותמ      

             59.78 .מ"מ ר"מ           
      
תורידח תלעב ןוקיליס תדלפ חפב הרקת יופיח     008.009.0040

            952.56 מ"מ 50.1 יבועבו 0081 לש ר"מ           
      
גוסמ םוינימולא חפב הרקת יופיח     008.009.0050

            238.14 מ"מ 3 יבועבו 0-0501 ר"מ           
      
CVP גוסמ דודיב רמוחב הרקת יופיח     008.009.0060
2 יבועבו ןגועה ץוביק "טסלפנגועה" תרצותמ      

             59.78 מ"מ ר"מ           
יטנגמ הדש ףטש םוצמצ ןוגימ 900.800 כ"הס            

      
ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח  ן ו נ כ ת  010.800 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ק ת מ       
      
      
ירושיא %51       המדקמ :םולשת יאנת .1      
%52 היינב רתיהל םילבכו קזב ,למשח תרבח      
)עוציב( תוינוכת רמג םע %52 רושיאל תוינכת      
םירוקיב 2 רחאל טקיורפה רמגב עוציבב %52      
54+ ףטוש םולשת יאנת .2 %01 חטשב      
)בייחמ( הקסעה תינובשח תעצוה ךיראתמ      
תנכהו ,םזיה לש הטלחה יפל תוקתעה      
םזי ח"ע ,בשחמ טקסידמ םיילניגרוא      
לכירדא םע זכרמב םואית תושיגפ .3.טקיורפה      
םויסל דע הלבגה אלל ךילהת ישנאו םזיה      
םע ונדרשמב םואית תושיגפ .4.עוציבל תוינכת      
אל טקיורפה עוציב ךרוצל למשחה ןלבק      
.לבגומ      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

010.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../018 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     018 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
08  -ו שיבכ רכיכ רובע תרושקת למשח ןונכת     008.010.0010
ץועיי יתוריש -  רכיכ  שיבכ עורז לכמ רטמ      
יבגל םזיהו לכירדאה םע םואית .1:וללכי ןונכתו      
לופיטו םואית .2.למשחה ןקתמ רמג תמר      
תרושקתה דרשמ ,למשח תרבח תודסומב      
הינב ירתיהל םירתיה תלבק ךרוצל כלטו      
ללוכ תרושקתהו למשחה תשרל תיבה ירוביחו      
תוינכת תנכה ,טרופמ ןונכת .3.תוינכת תנכה      
,ךומנ חתמ למשח תוחול ,דוסי תקראה ,למשח      
,תרושקתל תויתשת ,ןופלט ,ץוח תרואת ,רואמ      
הנייהת למשחה תוינכת לכ.תויתשת ,תויתשת      
.4.למשחה ןלבק לש )הדובע( עוציבל המרב      
תקידב .5.םיטרפמו תויומכ יבתכ תוינכת תנכה      
,םירזיבא ללוכ רושיאל למשח תוחול תוינכת      
ןוילע חוקיפ .6 .הדובע עוציבל ןלבקה תייחנה      
.7 המויסב הדובעה תלבקו ןלבקה תודובע לע      
תדימב הדובעה םויסב תולקת חוד תקפנה      

          14,014.00 'פמוק         .ךרוצה  
      
דע ךרוא שיבכ רובע תרושקת למשח ןונכת     008.010.0020
.1:וללכי ןונכתו ץועיי יתוריש -  רטמ 001      
רמג תמר יבגל םזיהו לכירדאה םע םואית      
תודסומב לופיטו םואית .2.למשחה ןקתמ      
ךרוצל כלטו תרושקתה דרשמ ,למשח תרבח      
תיבה ירוביחו הינב ירתיהל םירתיה תלבק      
תנכה ללוכ תרושקתהו למשחה תשרל      
,למשח תוינכת תנכה ,טרופמ ןונכת .3.תוינכת      
,רואמ ,ךומנ חתמ למשח תוחול ,דוסי תקראה      
,תרושקתל תויתשת ,ןופלט ,ץוח תרואת      
הנייהת למשחה תוינכת לכ.תויתשת ,תויתשת      
.4.למשחה ןלבק לש )הדובע( עוציבל המרב      
תקידב .5.םיטרפמו תויומכ יבתכ תוינכת תנכה      
,םירזיבא ללוכ רושיאל למשח תוחול תוינכת      
ןוילע חוקיפ .6 .הדובע עוציבל ןלבקה תייחנה      
.7 המויסב הדובעה תלבקו ןלבקה תודובע לע      
תדימב הדובעה םויסב תולקת חוד תקפנה      

          16,816.80 'פמוק         .ךרוצה  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

010.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../019 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     019 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
001 ךרוא שיבכ רובע תרושקת למשח ןונכת     008.010.0030
.1:וללכי ןונכתו ץועיי יתוריש -  רטמ 003 דע      
רמג תמר יבגל םזיהו לכירדאה םע םואית      
תודסומב לופיטו םואית .2.למשחה ןקתמ      
ךרוצל כלטו תרושקתה דרשמ ,למשח תרבח      
תיבה ירוביחו הינב ירתיהל םירתיה תלבק      
תנכה ללוכ תרושקתהו למשחה תשרל      
,למשח תוינכת תנכה ,טרופמ ןונכת .3.תוינכת      
,רואמ ,ךומנ חתמ למשח תוחול ,דוסי תקראה      
,תרושקתל תויתשת ,ןופלט ,ץוח תרואת      
הנייהת למשחה תוינכת לכ.תויתשת ,תויתשת      
.4.למשחה ןלבק לש )הדובע( עוציבל המרב      
תקידב .5.םיטרפמו תויומכ יבתכ תוינכת תנכה      
,םירזיבא ללוכ רושיאל למשח תוחול תוינכת      
ןוילע חוקיפ .6 .הדובע עוציבל ןלבקה תייחנה      
.7 המויסב הדובעה תלבקו ןלבקה תודובע לע      
תדימב הדובעה םויסב תולקת חוד תקפנה      

          25,225.20 'פמוק         .ךרוצה  
      
ןג ירוביצ הנבמ רובע תרושקת למשח ןונכת     008.010.0040
הייריעהש טרפמ יפל רפס תיב וא םידלי      
ץופישה לש טורב חטש יפל דדמי ר"מ טילחת      
םע םואית .1:וללכי ןונכתו ץועיי יתוריש -      
ןקתמ רמג תמר יבגל םזיהו לכירדאה      
תרבח תודסומב לופיטו םואית .2.למשחה      
תלבק ךרוצל כלטו תרושקתה דרשמ ,למשח      
תשרל תיבה ירוביחו הינב ירתיהל םירתיה      
.3.תוינכת תנכה ללוכ תרושקתהו למשחה      
תקראה ,למשח תוינכת תנכה ,טרופמ ןונכת      
תרואת ,רואמ ,ךומנ חתמ למשח תוחול ,דוסי      
,תויתשת ,תרושקתל תויתשת ,ןופלט ,ץוח      
המרב הנייהת למשחה תוינכת לכ.תויתשת      
תנכה .4.למשחה ןלבק לש )הדובע( עוציבל      
תקידב .5.םיטרפמו תויומכ יבתכ תוינכת      
,םירזיבא ללוכ רושיאל למשח תוחול תוינכת      
ןוילע חוקיפ .6 .הדובע עוציבל ןלבקה תייחנה      
.7 המויסב הדובעה תלבקו ןלבקה תודובע לע      
תדימב הדובעה םויסב תולקת חוד תקפנה      

             25.48 .ךרוצה ר"מ           
      
      
      
      
      
      
      
      

010.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../020 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     020 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
-  הגמ 2 דע הובג חתמ ןקתמ למשח ןונכת     008.010.0050
םע םואית .1:וללכי ןונכתו ץועיי יתוריש      
ןקתמ רמג תמר יבגל םזיהו לכירדאה      
תרבח תודסומב לופיטו םואית .2.למשחה      
תלבק ךרוצל כלטו תרושקתה דרשמ ,למשח      
תשרל תיבה ירוביחו הינב ירתיהל םירתיה      
.3.תוינכת תנכה ללוכ תרושקתהו למשחה      
תקראה ,למשח תוינכת תנכה ,טרופמ ןונכת      
תרואת ,רואמ ,ךומנ חתמ למשח תוחול ,דוסי      
,תויתשת ,תרושקתל תויתשת ,ןופלט ,ץוח      
המרב הנייהת למשחה תוינכת לכ.תויתשת      
תנכה .4.למשחה ןלבק לש )הדובע( עוציבל      
תקידב .5.םיטרפמו תויומכ יבתכ תוינכת      
,םירזיבא ללוכ רושיאל למשח תוחול תוינכת      
ןוילע חוקיפ .6 .הדובע עוציבל ןלבקה תייחנה      
.7 המויסב הדובעה תלבקו ןלבקה תודובע לע      
תדימב הדובעה םויסב תולקת חוד תקפנה      

          21,021.00 'פמוק         .ךרוצה  
      
4 דע הגמ 2  הובג חתמ ןקתמ למשח ןונכת     008.010.0060
םע םואית .1:וללכי ןונכתו ץועיי יתוריש - הגמ      
ןקתמ רמג תמר יבגל םזיהו לכירדאה      
תרבח תודסומב לופיטו םואית .2.למשחה      
תלבק ךרוצל כלטו תרושקתה דרשמ ,למשח      
תשרל תיבה ירוביחו הינב ירתיהל םירתיה      
.3.תוינכת תנכה ללוכ תרושקתהו למשחה      
תקראה ,למשח תוינכת תנכה ,טרופמ ןונכת      
תרואת ,רואמ ,ךומנ חתמ למשח תוחול ,דוסי      
,תויתשת ,תרושקתל תויתשת ,ןופלט ,ץוח      
המרב הנייהת למשחה תוינכת לכ.תויתשת      
תנכה .4.למשחה ןלבק לש )הדובע( עוציבל      
תקידב .5.םיטרפמו תויומכ יבתכ תוינכת      
,םירזיבא ללוכ רושיאל למשח תוחול תוינכת      
ןוילע חוקיפ .6 .הדובע עוציבל ןלבקה תייחנה      
.7 המויסב הדובעה תלבקו ןלבקה תודובע לע      
תדימב הדובעה םויסב תולקת חוד תקפנה      

          25,225.20 'פמוק         .ךרוצה  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

010.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../021 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     021 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
6 דע הגמ 4  הובג חתמ ןקתמ למשח ןונכת     008.010.0070
םע םואית .1:וללכי ןונכתו ץועיי יתוריש - הגמ      
ןקתמ רמג תמר יבגל םזיהו לכירדאה      
תרבח תודסומב לופיטו םואית .2.למשחה      
תלבק ךרוצל כלטו תרושקתה דרשמ ,למשח      
תשרל תיבה ירוביחו הינב ירתיהל םירתיה      
.3.תוינכת תנכה ללוכ תרושקתהו למשחה      
תקראה ,למשח תוינכת תנכה ,טרופמ ןונכת      
תרואת ,רואמ ,ךומנ חתמ למשח תוחול ,דוסי      
,תויתשת ,תרושקתל תויתשת ,ןופלט ,ץוח      
המרב הנייהת למשחה תוינכת לכ.תויתשת      
תנכה .4.למשחה ןלבק לש )הדובע( עוציבל      
תקידב .5.םיטרפמו תויומכ יבתכ תוינכת      
,םירזיבא ללוכ רושיאל למשח תוחול תוינכת      
ןוילע חוקיפ .6 .הדובע עוציבל ןלבקה תייחנה      
.7 המויסב הדובעה תלבקו ןלבקה תודובע לע      
תדימב הדובעה םויסב תולקת חוד תקפנה      

          28,028.00 'פמוק         .ךרוצה  
      
- AVK0052 דע רוטרנג רדח למשח ןונכת     008.010.0080
םע םואית .1:וללכי ןונכתו ץועיי יתוריש      
ןקתמ רמג תמר יבגל םזיהו לכירדאה      
תרבח תודסומב לופיטו םואית .2.למשחה      
תלבק ךרוצל כלטו תרושקתה דרשמ ,למשח      
תשרל תיבה ירוביחו הינב ירתיהל םירתיה      
.3.תוינכת תנכה ללוכ תרושקתהו למשחה      
תקראה ,למשח תוינכת תנכה ,טרופמ ןונכת      
תרואת ,רואמ ,ךומנ חתמ למשח תוחול ,דוסי      
,תויתשת ,תרושקתל תויתשת ,ןופלט ,ץוח      
המרב הנייהת למשחה תוינכת לכ.תויתשת      
תנכה .4.למשחה ןלבק לש )הדובע( עוציבל      
תקידב .5.םיטרפמו תויומכ יבתכ תוינכת      
,םירזיבא ללוכ רושיאל למשח תוחול תוינכת      
ןוילע חוקיפ .6 .הדובע עוציבל ןלבקה תייחנה      
.7 המויסב הדובעה תלבקו ןלבקה תודובע לע      
תדימב הדובעה םויסב תולקת חוד תקפנה      

          14,014.00 'פמוק         .ךרוצה  
םינקתמ תרושקתו למשח ןונכת 010.800 כ"הס            

      
ם י ד ב ו ע  ה ד ו ב ע  ת ו ע ש  110.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
ןויסינ םינש 2 םע למשח יאנכט הדובע תעש     008.011.0010

             62.72 הרואתו למשח תויתשת תודובע רובע ע"ש           
      
      

110.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../022 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     022 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
3*036 ןוישיר םע למשח יאסדנה הדובע תעש     008.011.0020
םע םדא חכ קפסל למשחה ןלבק תוירחאב,      
ןמוימו ,  חכומ ןויסנ      

            104.86 ולא תודובעב ע"ש           
      
יאלמשח ןוישיר םע למשח סדנהמ הדובע תעש     008.011.0030
תודובע רובע ןויסינ םינש 2 םע , סדנהמ      

            224.42 .הרואתו למשח תויתשת ע"ש           
      
יאלמשח ןוישיר םע למשח סדנהמ הדובע תעש     008.011.0040
תודובע רובע ןויסינ םינש 2 םע , סדנהמ      

            273.42 .חכומ ןויסינ םע ופרט ירדחב הובג חתמ ע"ש           
      
ןוישיר םע ךמסומ רוטרנג יאנכט הדובע תעש     008.011.0050
רובע ןויסינ םינש 2 םע , תודועתו יאנכט      
ןויסינ םע ופרט ירדחב הובג חתמ תודובע      

            111.72 .חכומ ע"ש           
םידבוע הדובע תועש 110.800 כ"הס            

      
ה ר ו א ת  ת ו י ז כ ר מ  210.800 ק ר פ  ת ת       
ה ר ק ב  ת כ ר ע מ ו       
      
      
דול תיירייע םגד יפל ויהי הרואת תויזכרמ      
      
ןורא תללוכה רפמא 3*08 הרואת תייזכרמ     008.012.0020
'בח תמגודכ טנובראקילופ קיטסלפ לקוסו      
תודימ  2837RO םגד ןורא טלרוא      
NID ןקת 2839RO םגד לקוס 083/0011/2      
םיקספמ למשחה ירזיבאה לכ תא ללוכה      
ןועש ,יוויח תורונ ,םיררוב ,םי"זאמ ,םיטמוטוא      
,דרפנ אתב תוריש יעקש ,לצ וטופ ,ימונורטסא      
לכ רפמא 3*052 דע הריבצ יספ ,דדומ בר      
היזכרמה תמלשהל םיוולנה םירזיבאה      
,טוליש ,םיטוח ,םיקדהמ :ןוגכ .התומלשב      
היזכרמ ינכטה טרפמב טרופמכ 'וכו טוויח      
למשחה חול ,ינכטה טרפמבו רפמא 3*08      

          35,735.70 'פמוק         .93416CEI ןקת יפל עצובי  
      
יפוג תטילש CLP וא תיווק הרקב תכרעמ      
הרואת      
      
      
      
      
      

210.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../023 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     023 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןורא תללוכה רפמא 3*001 הרואת תייזכרמ     008.012.0030
'בח תמגודכ טנובראקילופ קיטסלפ לקוסו      
תודימ  2837RO םגד ןורא טלרוא      
NID ןקת 2839RO םגד לקוס 083/0011/2      
םיקספמ למשחה ירזיבאה לכ תא ללוכה      
ןועש ,יוויח תורונ ,םיררוב ,םי"זאמ ,םיטמוטוא      
,דרפנ אתב תוריש יעקש ,לצ וטופ ,ימונורטסא      
לכ רפמא 3*052 דע הריבצ יספ ,דדומ בר      
היזכרמה תמלשהל םיוולנה םירזיבאה      
,טוליש ,םיטוח ,םיקדהמ :ןוגכ .התומלשב      
היזכרמ ינכטה טרפמב טרופמכ 'וכו טוויח      
למשחה חול ,ינכטה טרפמבו רפמא 3*08      

          41,692.14 'פמוק         .93416CEI ןקת יפל עצובי  
      
קטלנא תרצות הרואת תייזכרמל רקב לולכמ     008.012.0050
תרושקת ךמות AS lareneG-CD םגד ,לארשי      
FR ,PT ,CLP תורוצתב הצק תודיחיל      
DEDNETE וא ILAD -ו ILDAM לוקוטורפב      
DEL וא ינורטקלא קנשמל  תוקשמתהל      
    REVIRD, הנבומ ימונורטסא ןועש ללוכ  
בחורו ךרוא יווק יפל יפל הלעפה תורשפא      
    TMG, 03 ךשמל רקבב ונסחואי ןועשה ינותנ  
הלעפה תכרעמ ללוכ ,לויכ ושרדיי אלו הנש      
תואיצי 2 ללוכ ,תולקת רוטינ תכרעמו תימינפ      
    SR232 0084 ילאמינימ תרושקת בצק  SPB.  
דדומ ברל רוביח ללוכ ,584 תיווק האיצי ללוכ      
תויטרקסיד תואיצי 4  ללוכ ,קוחרמ האירקל      
תויגולנא תוסינכ 2 ,םינעגמל הרישי הלעפהל      
    )Am02-4 וא TLOV 01-0(, תוסינכ 21 ללוכ  
הלעפה ךמות .PCT/PI תאיצי ,תויטרקסיד      
םיקפסהב םיסנפ 552 דע תיאמצעו תימוקמ      
הלעפה תוצובק 51 דעל תוקלוחמ ,םינוש      
ללוכ ,הלעפה ירטשמ תכרעמ ללוכ .תונוש      
MOCVAW תמגודכ SRPG יראלולס םדומ      
בצק , ראלולסה תרבחל רשואמ ךרע הווש וא      

          29,780.24 'פמוק         חכ קפס ללוכ.SPB00291 ילאמינימ תרושקת  
      
תללוכה  ILAD/CLP  הצק תדיחי תקפסא     008.012.0060
תדעוימה ,ץרה 05 רדתב טלקמ/רדשמ      
,הרואתה דומעב וא הרואתה ףוגב הנקתהל      
הנגהו ,56PI קבאו תוחלמ הנגה תגרד תלעב      
הרואת ףוג לע הטילשל ,לופכ דודיב תילמשח      
:םגד  ,ILAD תרושקתב םירביירד ינש לעב      
    PI-GID-MDS-NE מ"עב  קטלנא י"ע קוושמה  

            381.22 .ב"צמה ינכטה טרפמה תושירדל הנועה 'חי           
      
      

210.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../024 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     024 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רתי חתממ הנגהל תבלושמ הדיחי תקפסא     008.012.0070
טאו 000,1 דע דל יסנפל  הענהה םרז תלבגהו      
סיסבב דויצה שגמב הרואתה ףוגב הנקתהל -      
קוושמה SEM-NE-044  :םגד ,הרואתה דומע      
טרפמה תושירדל הנועה מ"עב  קטלנא י"ע      

            357.70 .ב"צמה ינכטה 'חי           
      
תמקה ןיגב סנפ לכ רובע ימעפ דח םולשת     008.012.0080
תנכותב הרואתה יפוג ןויפאו םינותנה סיסב      
יפוגו הייזכרמה ינותנ םושירו זוכיר ,הרקבה      
םינותנה סיסב תביתכ תוברל ,הרואתה      
הרואתה יפוג תבצה ,הרקבה תנכותב      
לש תיביטקארטניאה הפמה יבג לע תויזכרמהו      
ללוכ הרקבה תכרעמ תונכת ,הרקבה תנכות      
,הקלדה ינמז( הרואת תוינכותל ז"ול תיינב      
,תוארתהה תכרעמ תרדגה ,)םועמעו יוביכ      
תנכות לש האלמ הלעפהל דע ,'וכו תואשרה      
רובע עצובי םולשתה .הרקבה תכרעמ לוהינ      

             29.40 .תכרעמב סנפ לכ 'חי           
      
לוהינ תנכות תקפסא רובע ישדוח םולשת     008.012.0090
ןפדפדמ לועפתל ןנע תורשב תיטנרטניא      
תרשפאמה ,םישמתשמ 5 דע י"ע יטרדנטס      
דע תללוכה הרואתה תכרעמ לוהינו הטילש      
,םיסנפ 000,03 דעו הרואת תויזכרמ 003      
,תולקת תגצה תוברל ,דדובה סנפה תמרב      
ירטשמ תעיבק ,תוחוד תקפה ,תועדוה תחילש      
:םגד , תמגודכ ,'וכו םועמעו יוביכ ,הקלדה      
    K03-LS-WS-NE מ"עב  קטלנא י"ע קוושמה  

              4.90 .ב"צמה ינכטה טרפמה תושירד לכל הנועה שדוח          
      
AMEN הרואת יפוג תטילשו הרקב תכרעמ      
      
NIP-7 תינוציח וא ,ת"ג ךותב תימינפ הנקתה     008.012.0100
    AMEN 14.631ל"ניב ןקת פ"עC ISNA לע  
תוברל ,טרפמ יפל רטמ 51 דע הבוגב דומע      
הדובעה תלבקל תוולנה תודובעה לכ      

            893.76 .התומלשב 'חי           
      
תשרב רודיש תוטיש 3-ב תוחפל הכימת     008.012.0110
/ SRPGe / 1M-TAC :אמגודל תירלולסה      

            416.50 .תיברימ תודירשו אלמ יוסיכ תבוטל ,ToI-BN 'חי           
      
סיטרכ רובע סיב הטאד הנקתה הקפסא     008.012.0120
רובע יתנש םולשת תיראללוס תבותכ ,יראלולס      

              9.80 דחא סנפ ח"י 'חי           
      

210.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../025 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     025 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
6 דע AMENהנכות רובע הנקתה הקפסא     008.012.0130
,הנשל ןנעב הכימת תוברל ריעב םיבשחמ      
הנכותה ,הכימתה רובע קר םושי הנש רחאל      

          7,742.98 .הייריעה ידיב ראשית 'חי           
      
תמקה ןיגב סנפ לכ רובע ימעפ דח םולשת     008.012.0140
תנכותב הרואתה יפוג ןויפאו םינותנה סיסב      
יפוגו הייזכרמה ינותנ םושירו זוכיר ,הרקבה      
םינותנה סיסב תביתכ תוברל ,הרואתה      
הרואתה יפוג תבצה ,הרקבה תנכותב      
לש תיביטקארטניאה הפמה יבג לע תויזכרמהו      
ללוכ הרקבה תכרעמ תונכת ,הרקבה תנכות      
,הקלדה ינמז( הרואת תוינכותל ז"ול תיינב      
,תוארתהה תכרעמ תרדגה ,)םועמעו יוביכ      
תנכות לש האלמ הלעפהל דע ,'וכו תואשרה      
רובע עצובי םולשתה .הרקבה תכרעמ לוהינ      

             29.40 .תכרעמב סנפ לכ 'חי           
הרקב תכרעמו הרואת תויזכרמ 210.800 כ"הס            

      
ם י ח ו ד י ק  ת ו ר י פ ח  310.800 ק ר פ  ת ת       
ר ט מ  51 ד ע  ם י ד ו מ ע ל  ן ו ט ב  י ס י ס ב ו       
      
      
6 תרדחה ללוכ 'מ ...... ךרואב יקפוא חודיק     008.013.0010
םיחודיק-סקלפירמ תמגודכ תורוניצ      
ד"ע 01 גרד , מ"מ 011 רטוקב ,ןליתאילופמ      
01 תוחפל ,ינכטה טרפמב טרופמכ .מ"מ 1.8      

            911.40 .חודיק ךרוא רטמ רטמ           
      
4 תרדחה ללוכ .... ךרואב יקפוא חודיק     008.013.0020
,ןליתאילופמ ,קזב םגד רוחש תרושקת תורוניצ      
רטוקב תורוניצ 2 וא ,דחא לכ מ"מ 57 רטוקב      
מ"מ 5.4 תוחפל ד"ע ,תוינכותל םאתהב 4"      
ךרוא רטמ 01 תוחפל ינכטה טרפמב טרופמכ      

            631.12 .חודיק רטמ           
      
תורוניצ 4 תרדחה ללוכ ....ךרואב יקפוא חודיק     008.013.0030
, ןליתאילופמ םיחודיק-סקלפירמ תמגודכ      
.מ"מ 1.8 ד"ע 01 גרד , מ"מ 011 רטוקב      
ךרוא רטמ 01 תוחפל ינכטה טרפמב טרופמכ      

            771.26 .חודיק רטמ           
      
2 תרדחה ללוכ 'מ 51 דע ךרואב יקפוא חודיק     008.013.0040
ןליתאילופמ ,קזב םגד רוחש תרושקת תורוניצ      
טרפמב טרופמכ . דחא לכ מ"מ 36 רטוקב      

            490.98 .חודיק ךרוא רטמ 01 תוחפל ינכטה רטמ           
310.800 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 22166   .../026 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     026 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
מ"ס 04 בחורב םילבכל תולעת לש הריפח     008.013.0050
יטרס ,לוח יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 001 קמועו      

             55.86 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס רטמ           
      
מ"ס 08 בחורב םילבכל תולעת לש הריפח     008.013.0060
יטרס ,לוח יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 001 קמועו      

             77.42 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס רטמ           
      
מ"ס 04 בחורב םילבכל תולעת לש הריפח     008.013.0070
יטרס ,לוח יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 021 קמועו      

             65.66 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס רטמ           
      
מ"ס 08 בחורב םילבכל תולעת לש הריפח     008.013.0080
יטרס ,לוח יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 021 קמועו      

             90.16 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס רטמ           
      
הריפחה תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות     008.013.0090

             23.52 מ"ס 04 בחורב תולעתל מ"ס 021 לעמ קמועל רטמ           
      
הריפחה תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות     008.013.0100

             27.44 מ"ס 08 בחורב תולעתל מ"ס 021 לעמ קמועל רטמ           
      
בחורב םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     008.013.0110
יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 001 קמועו מ"ס 04      

             65.66 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס ,לוח רטמ           
      
בחורב םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     008.013.0120
יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 001 קמועו מ"ס 08      

             95.06 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס ,לוח רטמ           
      
בחורב םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     008.013.0130
יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 021 קמועו מ"ס 04      

             78.40 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס ,לוח רטמ           
      
בחורב םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     008.013.0140
יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 021 קמועו מ"ס 08      

            108.78 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס ,לוח רטמ           
      
הריפחה תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות     008.013.0150
תולעתל מ"ס 021 לעמ קמועל הביצחה וא/ו      

             31.36 מ"ס 04 בחורב רטמ           
      
הריפחה תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות     008.013.0160
תולעתל מ"ס 021 לעמ קמועל הביצחה וא/ו      

             35.28 מ"ס 08 בחורב רטמ           
      
      

310.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../027 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     027 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
מ"ס 04 בחורב םילבכל תולעת לש הביצח     008.013.0170
יטרס ,לוח יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 001 קמועו      

             71.54 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס רטמ           
      
מ"ס 04 בחורב םילבכל תולעת לש הביצח     008.013.0180
יטרס ,לוח יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 021 קמועו      

             92.12 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס רטמ           
      
מ"ס 08 בחורב םילבכל תולעת לש הביצח     008.013.0190
יטרס ,לוח יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 021 קמועו      

            125.44 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס רטמ           
      
הביצחה תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות     008.013.0200

             37.24 מ"ס 04 בחורב תולעתל מ"ס 021 לעמ קמועל רטמ           
      
הביצחה תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות     008.013.0210

             43.12 מ"ס 08 בחורב תולעתל מ"ס 021 לעמ קמועל רטמ           
      
,םיידי תדובעב םילבכל תולעת לש הריפח     008.013.0220
יוסיכ ,ןומיס יטרס ,לוח יוסיכו עצמ תוברל      

            178.36 יפוס קודיהו ק"מ           
      
תחנה ךרוצל טלפסא שיבכ רוסינ רובע תפסות     008.013.0230
תוברל רוסינה ינפלש בצמל ותרזחהו תרנצ      

            142.10 מ"ס 04 בחורב ,הנבמה רוזחש רטמ           
      
תחנה ךרוצל טלפסא שיבכ רוסינ רובע תפסות     008.013.0240
תוברל רוסינה ינפלש בצמל ותרזחהו תרנצ      

            180.32 מ"ס 08 בחורב ,הנבמה רוזחש רטמ           
      
תמייק תפצורמ הכרדמ תחיתפ רובע תפסות     008.013.0250
ינפלש בצמל התרזחהו תרנצ תחנה ךרוצל      
תופצרמה םע הנבמה רוזחש תוברל החיתפה      

             70.56 מ"ס 04 בחורב ,וקרופש רטמ           
      
תמייק תפצורמ הכרדמ תחיתפ רובע תפסות     008.013.0260
ינפלש בצמל התרזחהו תרנצ תחנה ךרוצל      
תופצרמה םע הנבמה רוזחש תוברל החיתפה      

            133.28 מ"ס 08 בחורב ,וקרופש רטמ           
      
ךרוצל טלפסא תכרדמ רוסינ רובע תפסות     008.013.0270
רוסינה ינפלש בצמל התרזחהו תרנצ תחנה      

             99.96 מ"ס 04 בחורב ,הנבמה רוזחש תוברל רטמ           
      
      
      
      

310.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../028 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     028 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ךרוצל טלפסא תכרדמ רוסינ רובע תפסות     008.013.0280
רוסינה ינפלש בצמל התרזחהו תרנצ תחנה      

            142.10 מ"ס 08 בחורב ,הנבמה רוזחש תוברל רטמ           
      
תחנה ךרוצל ןוטב תכרדמ רוסינ רובע תפסות     008.013.0290
תוברל רוסינה ינפלש בצמל התרזחהו תרנצ      

            133.28 מ"ס 04 בחורב ,הנבמה רוזחש רטמ           
      
תחנה ךרוצל ןוטב תכרדמ רוסינ רובע תפסות     008.013.0300
תוברל רוסינה ינפלש בצמל התרזחהו תרנצ      

            189.14 מ"ס 08 בחורב ,הנבמה רוזחש רטמ           
      

             16.66 הנגהל תוטלפ וא םינבל רובע  תפסות רטמ          008.013.0310
      
לדוגב םוינימולא תקיצימ הרהזא טלש     008.013.0320
    051X051 ןוולוגמ ןתיווזמ לגר םע מ"מ  

            345.94 ןוטב סיסבו הריפח תוברל מ"מ 04X04X4 'חי           
      
םייעקרק תת םילבכל בוהצ יטסלפ יוסיכ     008.013.0330

             23.52 מ"ס 02 בחורב רטמ           
      
ןוטב יסיסבו הרואת דומעל דוסי      
      
למשח חול רובע ןוטב סיסב תקיציו הריפח     008.013.0350
,מ"ס 06 קמועבו מ"ס 05X072 תודימב      
תרנצו הקראהל רוביחו רושיג תעבט תוברל      

          1,072.12 מ"מ 061X6 דע 'חי           
      
,מ"ס 04X04X04 תודימב ,הרואת דומעל דוסי     008.013.0360
,רבעמ ילוורש ,הריפח :תוברל 03-ב ןוטבמ      

            479.22 ןוגיע יגרבו ןויז לזרב ,ןוטב ,דוסי תקראה 'חי           
      
,מ"ס 06X04X04 תודימב ,הרואת דומעל דוסי     008.013.0370
,רבעמ ילוורש ,הריפח :תוברל 03-ב ןוטבמ      

            642.88 ןוגיע יגרבו ןויז לזרב ,ןוטב ,דוסי תקראה 'חי           
      
,מ"ס 07X05X05 תודימב ,הרואת דומעל דוסי     008.013.0380
,רבעמ ילוורש ,הריפח :תוברל 03-ב ןוטבמ      

            697.76 ןוגיע יגרבו ןויז לזרב ,ןוטב ,דוסי תקראה 'חי           
      
,מ"ס 08X06X06 תודימב ,הרואת דומעל דוסי     008.013.0390
,רבעמ ילוורש ,הריפח :תוברל 03-ב ןוטבמ      

          1,012.34 ןוגיע יגרבו ןויז לזרב ,ןוטב ,דוסי תקראה 'חי           
      
      
      
      

310.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../029 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     029 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
001X08X08 תודימב ,הרואת דומעל דוסי     008.013.0400
ילוורש ,הריפח :תוברל 03-ב ןוטבמ ,מ"ס      
יגרבו ןויז לזרב ,ןוטב ,דוסי תקראה ,רבעמ      

          1,250.48 ןוגיע 'חי           
      
021X001X001 תודימב ,הרואת דומעל דוסי     008.013.0410
ילוורש ,הריפח :תוברל 03-ב ןוטבמ ,מ"ס      
יגרבו ןויז לזרב ,ןוטב ,דוסי תקראה ,רבעמ      

          1,846.32 ןוגיע 'חי           
      
081X001X001 תודימב ,הרואת דומעל דוסי     008.013.0420
ילוורש ,הריפח :תוברל 03-ב ןוטבמ ,מ"ס      
יגרבו ןויז לזרב ,ןוטב ,דוסי תקראה ,רבעמ      

          2,811.62 ןוגיע 'חי           
      
002X031X031 תודימב ,הרואת דומעל דוסי     008.013.0430
ילוורש ,הריפח :תוברל 03-ב ןוטבמ ,מ"ס      
יגרבו ןויז לזרב ,ןוטב ,דוסי תקראה ,רבעמ      

          4,064.06 ןוגיע 'חי           
      
002X061X061 תודימב ,הרואת דומעל דוסי     008.013.0440
ילוורש ,הריפח :תוברל 03-ב ןוטבמ ,מ"ס      
יגרבו ןויז לזרב ,ןוטב ,דוסי תקראה ,רבעמ      

          4,344.34 ןוגיע 'חי           
      
ינזוא םע 'מ 1X1X1 תודימב ןוטב תיבוק     008.013.0450

          1,051.54 הלבוה ללוכ ,הרואת דומע רובע רוחו המרה 'חי           
רטמ 51 דע םידומעל ןוטב יסיסבו םיחודיק תוריפח 310.800 כ"הס            

      
ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  410.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
קרפ האר - הרואת תכרעמל הקוזחת .6      
    .69.070  
      
001 קמועבו מ"ס 06 רטוקב לוגע הרקב את     008.014.0010
הסכמ ,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס      
,םיחתפ תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21-ל םיאתמ      

          1,370.04 תיתחתב ץצחו םוטיא 'חי           
      
001 קמועבו מ"ס 08 רטוקב לוגע הרקב את     008.014.0020
הסכמ ,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס      
,םיחתפ תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21-ל םיאתמ      

          2,179.52 תיתחתב ץצחו םוטיא 'חי           
      
      

410.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../030 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     030 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
001 קמועבו מ"ס 001 רטוקב לוגע הרקב את     008.014.0030
הסכמ ,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס      
,םיחתפ תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21-ל םיאתמ      

          2,883.16 תיתחתב ץצחו םוטיא 'חי           
      
021 קמועבו מ"ס 001*001 עבורמ הרקב את     008.014.0040
הסכמ ,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס      
,םיחתפ תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21-ל םיאתמ      

          2,940.00 תיתחתב ץצחו םוטיא 'חי           
      
021 קמועבו מ"ס 021*021 עבורמ הרקב את     008.014.0050
הסכמ ,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס      
,םיחתפ תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21-ל םיאתמ      

          3,234.00 תיתחתב ץצחו םוטיא 'חי           
      
021 קמועבו מ"ס 051*051 עבורמ הרקב את     008.014.0060
הסכמ ,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס      
,םיחתפ תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21-ל םיאתמ      

          3,724.00 תיתחתב ץצחו םוטיא 'חי           
      
021 קמועבו מ"ס 071*071 עבורמ הרקב את     008.014.0070
הסכמ ,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס      
,םיחתפ תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21-ל םיאתמ      

          4,410.00 תיתחתב ץצחו םוטיא 'חי           
      
021 קמועבו מ"ס 002*002 עבורמ הרקב את     008.014.0080
הסכמ ,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס      
,םיחתפ תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21-ל םיאתמ      

          5,096.00 תיתחתב ץצחו םוטיא 'חי           
      
,ןוט 04 -ל םיאתמ הסכמ רובע ל"נל תפסות     008.014.0090

            631.12 ןוט 5.21 -ל םיאתמ הסכמ םוקמב 'חי           
      
עבורמ ךא םיאתמ הסכמ רובע ל"נל תפסות     008.014.0100
השנמ תרצות מ"ס 001 ךרוא מ"ס 001 בחור      
םיאתמ הסכמ םוקמב ,ןוט 04 -ל  תושו ךורב      

            931.00 .הדלפמ ןוט 5.21 -ל 'חי           
      
עבורמ ךא םיאתמ הסכמ רובע ל"נל תפסות     008.014.0110
השנמ תרצות מ"ס 041 ךרוא מ"ס 041 בחור      
םיאתמ הסכמ םוקמב ,ןוט 04 -ל  תושו ךורב      

          1,519.00 .הדלפמ ןוט 5.21 -ל 'חי           
      
      
      
      
      

410.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../031 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     031 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
עבורמ ךא םיאתמ הסכמ רובע ל"נל תפסות     008.014.0120
השנמ תרצות מ"ס 021 ךרוא מ"ס 08 בחור      
םיאתמ הסכמ םוקמב ,ןוט 04 -ל  תושו ךורב      

          1,911.00 .הדלפמ ןוט 5.21 -ל 'חי           
      
למשח תרנצל קזוחמ ןליפורפילופמ הרקב את     008.014.0130
אלל ןוט 04 סמועל 004D תרושקת וא      
תרצות PP מ"ס 85X85 םינפ תודימ ,תיתחת      
    KNATSORDIH ךורב השנמ י"ע קוושמ  

          1,786.54 ע"ש וא מ"עב 'חי           
      
למשח תרנצל קזוחמ ןליפורפילופמ הרקב את     008.014.0140
אלל ןוט 04 סמועל 004D תרושקת וא      
תרצות PP מ"ס 86X86 םינפ תודימ ,תיתחת      
    KNATSORDIH ךורב השנמ י"ע קוושמ  

          1,917.86 ע"ש וא מ"עב 'חי           
      
למשח תרנצל קזוחמ ןליפורפילופמ הרקב את     008.014.0150
אלל ןוט 04 סמועל 004D תרושקת וא      
תרצות PP מ"ס 08X08 םינפ תודימ ,תיתחת      
    KNATSORDIH ךורב השנמ י"ע קוושמ  

          2,394.14 ע"ש וא מ"עב 'חי           
      
תוברל םייק הרקב אתל השדח תרנצ רוביח     008.014.0160
,רטוק 8" דע תרנצל חתפ תביצח ,הריפח      

            668.36 'פמוק         ותומדקל חטשה תרזחהו ןוטבב חתפה תמיתס  
הרקב תוחוש 410.800 כ"הס            

      
ת ו ח ו ל ל  ן ו ט ב  ת ו ח מ ו ג  510.800 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו מ       
      
      
:הז קרפב שומישב תובית ישאר/םירוציק .7      
'חי ;)עקש( עקת תיב - ת"ב ;הרואת ףוג - ת.ג      
- ר"מ ;רטמיטנס - מ"ס ;סוס חכ - ס"כ ;הדיחי -      
ךרוא רטמ - א"מ ;רטמילימ - מ"מ ;עבורמ רטמ      
ר"ממ ;ריעז יטמוטוא קספמ - ז"אמ ;)ץר רטמ(      
יטמוטוא קספמ - ת"מאמ ;עבורמ רטמילימ -      
;ימרת יטנגמ      
      
,למשח חול רובע )םירליפ( ןוטב תוחמוג     008.015.0010
052 ינוציח הבוגו מ"ס 04X08 םינפ תודימב      

          2,192.26 הנקתהו הריפח תוברל מ"ס 'חי           
      
      
      

510.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../032 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     032 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,למשח חול רובע )םירליפ( ןוטב תוחמוג     008.015.0020
ינוציח הבוגו X 2 מ"ס 04X08 םינפ תודימב      
הריפח ,תוחול 2 רובע הציחמ תוברל מ"ס 052      

          3,287.90 הנקתהו 'חי           
      
,למשח חול רובע )םירליפ( ןוטב תוחמוג     008.015.0030
052 ינוציח הבוגו מ"ס 56X002 םינפ תודימב      

          5,002.90 הנקתהו הריפח תוברל מ"ס 'חי           
      
036 חול רובע "0" םגד )םירליפ( ןוטב תוחמוג     008.015.0040
ןקת יפ לע למשחה תרבח י"ע רשואמ ,רפמא      
042 הבוגו מ"ס 28X04 תודימב ,הנירקה      
וא סקימידר ,ןייטשרקא תרצות תמגוד ,מ"ס      

          5,896.66 תמלשומ הנקתהו הריפח תוברל ,רשואמ ע"ש 'חי           
      
036 חול רובע "2" םגד )םירליפ( ןוטב תוחמוג     008.015.0050
ןקת יפ לע למשחה תרבח י"ע רשואמ ,רפמא      
042 הבוגו מ"ס 431X04 תודימב ,הנירקה      
וא סקימידר ,ןייטשרקא תרצות תמגוד ,מ"ס      

          7,504.84 תמלשומ הנקתהו הריפח תוברל ,רשואמ ע"ש 'חי           
      
חול רובע "בחרומ" םגד )םירליפ( ןוטב תוחמוג     008.015.0060
יפ לע למשחה תרבח י"ע רשואמ ,רפמא 0001      
הבוגו מ"ס 751X45 תודימב ,הנירקה ןקת      
סקימידר ,ןייטשרקא תרצות תמגוד ,מ"ס 042      
הנקתהו הריפח תוברל ,רשואמ ע"ש וא      

          8,040.90 תמלשומ 'חי           
םינומ תוחולל ןוטב תוחמוג 510.800 כ"הס            

      
"ק ז ב " ת ו ח ו ש  610.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
חוור + הדובע + רמוח םיללוכ םיריחמה לכ .8      
םניהו )מ"עמ אלל( םישדח םילקשב םיבוקנו      
יפיעס ! ב ל - ם י ש.למשח ינקתמ ןלבק יריחמ      
ףיעסמ ,קרפ-תת לכ ףוסב םיזכורמ ץופישה      
.)****( תויבכוכה ירחא ,האלהו 0009 'סמ      
      
תמייק תרנצ לע את תיינב לש הרקמב :הרעה      
אללו םיצירח םע לעפמהמ אבומ אתה רשאכ      
ףיעסל םאתהב תפסות םלושת ,הפצר      
.)P את רובע דבלמ( ןלהלש 0040.410.80      
      
תודימב P 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     008.016.0030
תוברל ,מ"ס 59 ץוח הבוגו מ"ס 16/16 םינפ      

          2,310.84 הסכמ אלל ,הביצח/הריפח 'חי           
610.800 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 22166   .../033 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     033 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תודימב A1 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     008.016.0040
,מ"ס 291 ץוח הבוגו מ"ס 721/75 םינפ      

          7,063.84 הסכמ אלל ,הביצח/הריפח תוברל 'חי           
      
תודימב A2 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     008.016.0050
,מ"ס 722 ץוח הבוגו מ"ס 341/19 םינפ      

          8,826.86 הסכמ אלל ,הביצח/הריפח תוברל 'חי           
      
תודימב A52 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     008.016.0060
,מ"ס 052 ץוח הבוגו מ"ס 002/021 םינפ      

          18,070.22 הסכמ אלל ,הביצח/הריפח תוברל 'חי           
      
3 םע A םגד "קזב" הרקב אתל ינקת הסכמ     008.016.0070
גוסמ ,הכרדמב הנקתהל תרגסמ תוברל םיקלח      

          4,455.08 "קזב" למסו  521B 'חי           
      
3 םע A םגד "קזב" הרקב אתל ינקת הסכמ     008.016.0080
גוסמ ,שיבכב הנקתהל תרגסמ תוברל םיקלח      

          5,205.76 הליענ ללוכ "קזב" למסו 004D 'חי           
      
4 םע A םגד "קזב" הרקב אתל ינקת הסכמ     008.016.0090
גוסמ ,שיבכב הנקתהל תרגסמ תוברל םיקלח      

          6,849.22 הליענ ללוכ "קזב" למסו 004D 'חי           
      
הנקתהל P םגד "קזב" הרקב אתל ינקת הסכמ     008.016.0100

          2,049.18 "קזב" למס תוברל ,521B גוסמ ,הכרדמב 'חי           
      
הנקתהל P םגד "קזב" הרקב אתל ינקת הסכמ     008.016.0110
ללוכ "קזב" למס תוברל ,D-004  גוסמ ,שיבכב      

          2,322.60 הליענ 'חי           
      
לש הנקתהו םיירוזאה "קזב" ינסחממ הלבוה     008.016.0120
ירמוח לכ תוברל P םגד "קזב" תחושל הסכמ      

            355.74 'פמוק         םישרדנה רזעה  
      
לש הנקתהו םיירוזאה "קזב" ינסחממ הלבוה     008.016.0130
104A ,52A ,5A םגד "קזב" תחושל הסכמ      

            684.04 'פמוק         ,3A ,2A ,1A םישרדנה רזעה ירמוח לכ תוברל  
      

          1,034.88 תמייק תרנצ יבג לע את תחנה רובע תפסות 'חי          008.016.0140
      
טרפמ יפל ,אתל ןוראווצ תכמנה וא תהבגה     008.016.0150
תוברל ,מ"ס 05 דע הבוגב ,קזב לש 1.1701      

            860.44 ןוטבה ןויז 'חי           
      
      
      

610.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../034 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     034 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
טרפמ יפל ,אתל ןוראווצ תכמנה וא תהבגה     008.016.0160
0.1 דעו מ"ס 05 לעמ הבוגב ,קזב לש 1.1701      

          1,316.14 ןוטבה ןויז תוברל ,'מ 'חי           
"קזב" תוחוש 610.800 כ"הס            

      
ת י ט ס ל פ  ל מ ש ח  ת ר נ צ  710.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
רטוק )ףכירמ( "ד"פ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     008.017.0010
הכישמ לבח תוברל היומס הנקתה מ"מ 02      

              7.84 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( רטמ           
      
רטוק )ףכירמ( "ד"פ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     008.017.0020
הכישמ לבח תוברל  היומס  הנקתה  מ"מ 52      

              8.82 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( רטמ           
      
רטוק )ףכירמ( "ד"פ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     008.017.0030
הכישמ לבח תוברל  היומס  הנקתה  מ"מ 23      

             11.76 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( רטמ           
      
רטוק )ףכירמ( "ד"פ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     008.017.0040
הכישמ לבח תוברל  היומס  הנקתה מ"מ 04      

             15.68 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( רטמ           
      
רטוק )ףכירמ( "ד"פ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     008.017.0050
הכישמ לבח תוברל  היומס  הנקתה  מ"מ 05      

             19.60 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( רטמ           
      
"נ"פ" ,"וילאמ הבכ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     008.017.0060
לבח תוברל םייולג וא  םייומס ,מ"מ 02 רטוק      

              7.84 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ רטמ           
      
"נ"פ" ,"וילאמ הבכ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     008.017.0070
לבח תוברל םייולג וא  םייומס ,מ"מ 52 רטוק      

             10.78 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ רטמ           
      
"נ"פ" ,"וילאמ הבכ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     008.017.0080
לבח תוברל םייולג וא  םייומס ,מ"מ 23 רטוק      

             16.66 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ רטמ           
      
"נ"פ" ,"וילאמ הבכ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     008.017.0090
לבח תוברל םייולג וא  םייומס ,מ"מ 04 רטוק      

             19.60 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ רטמ           
      
      
      

710.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../035 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     035 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
"נ"פ" ,"וילאמ הבכ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     008.017.0100
לבח תוברל םייולג וא  םייומס ,מ"מ 05 רטוק      

             28.42 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ רטמ           
      
רטוק )םיירושרש( םישימג םייטסלפ תורוניצ     008.017.0110
הכישמ לבח תוברל ,םייולג וא םייומס ,מ"מ 02      

              7.84 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( רטמ           
      
רטוק )םיירושרש( םישימג םייטסלפ תורוניצ     008.017.0120
הכישמ לבח תוברל ,םייולג וא םייומס ,מ"מ 52      

             10.78 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( רטמ           
      
רטוק )םיירושרש( םישימג םייטסלפ תורוניצ     008.017.0130
הכישמ לבח תוברל ,םייולג וא םייומס ,מ"מ 23      

             14.70 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( רטמ           
      
רטוק )םיירושרש( םישימג םייטסלפ תורוניצ     008.017.0140
הכישמ לבח תוברל ,םייולג וא םייומס ,מ"מ 04      

             18.62 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( רטמ           
      
רטוק )םיירושרש( םישימג םייטסלפ תורוניצ     008.017.0150
הכישמ לבח תוברל ,םייולג וא םייומס ,מ"מ 05      

             26.46 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( רטמ           
      
מ"מ 011 רטוק NS-8 םיחישק C.V.P תורוניצ     008.017.0160

             49.00 הכישמ לבח םע מ"מ 2.3 ןפוד יבוע רטמ           
      
011 רטוק NS-61 םיחישק C.V.P תורוניצ     008.017.0170

             55.86 הכישמ לבח םע מ"מ 2.4 ןפוד יבוע מ"מ רטמ           
      
011 רטוק NS-23 םיחישק C.V.P תורוניצ     008.017.0180

             68.60 הכישמ לבח םע מ"מ 3.5 ןפוד יבוע מ"מ רטמ           
      
מ"מ 061 רטוק NS-8 םיחישק C.V.P תורוניצ     008.017.0190

             93.10 הכישמ לבח םע מ"מ 7.4 ןפוד יבוע רטמ           
      
061 רטוק NS-61 םיחישק C.V.P תורוניצ     008.017.0200

            111.72 הכישמ לבח םע מ"מ 2.6 ןפוד יבוע מ"מ רטמ           
      
061 רטוק NS-23 םיחישק C.V.P תורוניצ     008.017.0210

            133.28 הכישמ לבח םע מ"מ 7.7 ןפוד יבוע מ"מ רטמ           
      
מ"מ 522 רטוק NS-8 םיחישק C.V.P תורוניצ     008.017.0220

            172.48 הכישמ לבח םע מ"מ 9.6 ןפוד יבוע רטמ           
      
522 רטוק NS-61 םיחישק C.V.P תורוניצ     008.017.0230

            211.68 הכישמ לבח םע מ"מ 6.8 ןפוד יבוע מ"מ רטמ           
710.800 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 22166   .../036 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     036 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
522 רטוק NS-23 םיחישק C.V.P תורוניצ     008.017.0240

            253.82 הכישמ לבח םע מ"מ 8.01 ןפוד יבוע מ"מ רטמ           
      
רטוק  )ןורירמ( "כ" םידבכ םייטסלפ תורוניצ     008.017.0250
,)שרדנ םא( הכישמ לבח תוברל יולג ,מ"מ 61      

             10.78 רזע ירמוחו תואספוק רטמ           
      
רטוק  )ןורירמ( "כ" םידבכ םייטסלפ תורוניצ     008.017.0260
,)שרדנ םא( הכישמ לבח תוברל יולג ,מ"מ 02      

             13.72 רזע ירמוחו תואספוק רטמ           
      
רטוק  )ןורירמ( "כ" םידבכ םייטסלפ תורוניצ     008.017.0270
,)שרדנ םא( הכישמ לבח תוברל יולג ,מ"מ 52      

             17.64 רזע ירמוחו תואספוק רטמ           
      
רטוק  )ןורירמ( "כ" םידבכ םייטסלפ תורוניצ     008.017.0280
,)שרדנ םא( הכישמ לבח תוברל יולג ,מ"מ 23      

             20.58 רזע ירמוחו תואספוק רטמ           
      
רטוק  )ןורירמ( "כ" םידבכ םייטסלפ תורוניצ     008.017.0290
,)שרדנ םא( הכישמ לבח תוברל יולג ,מ"מ 04      

             27.44 רזע ירמוחו תואספוק רטמ           
      
רטוק  )ןורירמ( "כ" םידבכ םייטסלפ תורוניצ     008.017.0300
,)שרדנ םא( הכישמ לבח תוברל יולג ,מ"מ 05      

             31.36 רזע ירמוחו תואספוק רטמ           
      
לבח םע מ"מ 23 רטוק ןליתאילופ תורוניצ     008.017.0310
,מ"מ 8 רטוקב רוזש ןליפורפילופמ הכישמ      
,"קזב" 'בח תושירדל םאתהב ןופלט יוק רובע      
לכ תוברל הנכומ הריפחב םיחנומ ,5.31 ע"קי      

             13.72 רוביחה ירמוח רטמ           
      
לבח םע מ"מ 04 רטוק ןליתאילופ תורוניצ     008.017.0320
,מ"מ 8 רטוקב רוזש ןליפורפילופמ הכישמ      
,"קזב" 'בח תושירדל םאתהב ןופלט יוק רובע      
לכ תוברל הנכומ הריפחב םיחנומ ,5.31 ע"קי      

             17.64 רוביחה ירמוח רטמ           
      
לבח םע מ"מ 05 רטוק םייטסלפ תורוניצ     008.017.0330
'בח תושירדל םאתהב ןופלט יוק רובע הכישמ      

             22.54 5.31 ע"קי ,"קזב" רטמ           
      
לבח םע מ"מ 36 רטוק םייטסלפ תורוניצ     008.017.0340
'בח תושירדל  םאתהב  ןופלט יוק רובע הכישמ      

             26.46 5.31 ע"קי ,"קזב" רטמ           
      

710.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../037 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     037 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לבח םע מ"מ 57 רטוק םייטסלפ תורוניצ     008.017.0350
תושירדל  םאתהב  ןופלט  יוק רובע הכישמ      

             34.30 5.31 ע"קי ,"קזב" 'בח רטמ           
      
לבח םע מ"מ 23 רטוק ןליתאילופ תורוניצ     008.017.0360
,מ"מ 8 רטוקב רוזש ןליפורפילופמ הכישמ      
,"קזב" 'בח תושירדל םאתהב ןופלט יוק רובע      
לכ תוברל הנכומ הריפחב םיחנומ ,11 ע"קי      

             14.70 רוביחה ירמוח רטמ           
      
לבח םע מ"מ 04 רטוק ןליתאילופ תורוניצ     008.017.0370
,מ"מ 8 רטוקב רוזש ןליפורפילופמ הכישמ      
,"קזב" 'בח תושירדל םאתהב ןופלט יוק רובע      
לכ תוברל הנכומ הריפחב םיחנומ ,11 ע"קי      

             19.60 רוביחה ירמוח רטמ           
      
לבח םע מ"מ 05 רטוק ןליתאילופ תורוניצ     008.017.0380
,מ"מ 8 רטוקב רוזש ןליפורפילופמ הכישמ      
,"קזב" 'בח תושירדל םאתהב ןופלט יוק רובע      
לכ תוברל הנכומ הריפחב םיחנומ ,11 ע"קי      

             24.50 רוביחה ירמוח רטמ           
      
מ"מ 05 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     008.017.0390

             16.66 הכישמ לבח םע רטמ           
      
מ"מ 57 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     008.017.0400

             21.56 הכישמ לבח םע רטמ           
      
011 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     008.017.0410

             41.16 הכישמ לבח םע מ"מ רטמ           
      
061 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     008.017.0420

             89.18 הכישמ לבח םע מ"מ רטמ           
      
002 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     008.017.0430

            137.20 הכישמ לבח םע מ"מ רטמ           
      
8 רטוקב ,רוזש ןליפורפילופמ הכישמ לבח     008.017.0440
9701 טרפמל םאתהב תורוניצב לחשומ ,מ"מ      

              2.94 קזב לש רטמ           
      
8 רטוקב ,רוזש ןליפורפילופמ הכישמ לבח     008.017.0450
9701 טרפמל םאתהב תורוניצב לחשומ ,מ"מ      

              3.92 תרנצה יוקינ תוברל ,קזב לש רטמ           
      
    ******************************************  
    *****************************  

710.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../038 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     038 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לוטיבו מ"מ 05 דע רטוק תיטסלפ תרנצ קוריפ     008.017.0470

              6.86 רבעמ תואספוקו תולשה רטמ           
      
דעו מ"מ 05 לעמ רטוק תיטסלפ תרנצ קוריפ     008.017.0480

             11.76 רבעמ תואספוקו תולשה לוטיבו מ"מ 011 רטמ           
תיטסלפ למשח תרנצ 710.800 כ"הס            

      
ת כ ת מ מ  ל מ ש ח  ת ו ר ו נ י צ  810.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
)הטסורינ( מ"בלפמ למשח תורוניצ      
      
רטוקב )הטסורינ( מ"בלפמ למשח תורוניצ     008.018.0010
טוח תוברל ,הרקתל וא ריקל םינקתומ 4/3"      

             66.64 רזעה ירמוחו )שרדנ םא( הכישמ רטמ           
      
1" רטוקב )הטסורינ( מ"בלפמ למשח תורוניצ     008.018.0020
הכישמ טוח תוברל ,הרקתל וא ריקל םינקתומ      

             88.20 רזעה ירמוחו )שרדנ םא( רטמ           
      
2" רטוקב )הטסורינ( מ"בלפמ למשח תורוניצ     008.018.0030
הכישמ טוח תוברל ,הרקתל וא ריקל םינקתומ      

            134.26 רזעה ירמוחו )שרדנ םא( רטמ           
      
םיניירושמ תכתמ תורוניצ      
      
4/3" רטוקב םיניירושמ תכתמ תורוניצ     008.018.0050
הכישמ טוח תוברל ,הרקתל וא ריקל םינקתומ      

             48.02 רזעה ירמוחו )שרדנ םא( רטמ           
      
םינקתומ 1" רטוקב םיניירושמ תכתמ תורוניצ     008.018.0060
םא( הכישמ טוח תוברל ,הרקתל וא ריקל      

             58.80 רזעה ירמוחו )שרדנ רטמ           
      
1 4/1" רטוקב םיניירושמ תכתמ תורוניצ     008.018.0070
הכישמ טוח תוברל ,הרקתל וא ריקל םינקתומ      

             64.68 רזעה ירמוחו )שרדנ םא( רטמ           
      
1 2/1" רטוקב םיניירושמ תכתמ תורוניצ     008.018.0080
הכישמ טוח תוברל ,הרקתל וא ריקל םינקתומ      

             86.24 רזעה ירמוחו )שרדנ םא( רטמ           
      
םינקתומ 2" רטוקב םיניירושמ תכתמ תורוניצ     008.018.0090
םא( הכישמ טוח תוברל ,הרקתל וא ריקל      

            130.34 רזעה ירמוחו )שרדנ רטמ           
      

810.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../039 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     039 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
CVP יופיצב םישימג םירושרש תכתמ תורוניצ     008.018.0100
,הרקתל וא ריקל םינקתומ 4/3" רטוקב קד      

             46.06 רזעה ירמוחו )שרדנ םא( הכישמ טוח תוברל רטמ           
      
CVP יופיצב םישימג םירושרש תכתמ תורוניצ     008.018.0110
,הרקתל וא ריקל םינקתומ 1" רטוקב קד      

             54.88 רזעה ירמוחו )שרדנ םא( הכישמ טוח תוברל רטמ           
      
CVP יופיצב םישימג םירושרש תכתמ תורוניצ     008.018.0120
,הרקתל וא ריקל םינקתומ 1 4/1" רטוקב קד      

             67.62 רזעה ירמוחו )שרדנ םא( הכישמ טוח תוברל רטמ           
      
CVP יופיצב םישימג םירושרש תכתמ תורוניצ     008.018.0130
,הרקתל וא ריקל םינקתומ 1 2/1" רטוקב קד      

             93.10 רזעה ירמוחו )שרדנ םא( הכישמ טוח תוברל רטמ           
      
CVP יופיצב םישימג םירושרש תכתמ תורוניצ     008.018.0140
,הרקתל וא ריקל םינקתומ 2" רטוקב קד      

            108.78 רזעה ירמוחו )שרדנ םא( הכישמ טוח תוברל רטמ           
תכתממ למשח תורוניצ 810.800 כ"הס            

      
ם י ל ב כ  ת ו ל ע ת  910.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
ןוולוגמ חפמ םילבכ תולעת      
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     008.019.0010
,)מ"מ 5.1 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ      
תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק      
,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה      

            211.68 הקראה יקדהמו רטמ           
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 003 בחורב תולעת     008.019.0020
,)מ"מ 5.1 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ      
תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק      
,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה      

            272.44 הקראה יקדהמו רטמ           
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 004 בחורב תולעת     008.019.0030
,)מ"מ 5.1 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ      
תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק      
,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה      

            315.56 הקראה יקדהמו רטמ           
910.800 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 22166   .../040 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     040 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 005 בחורב תולעת     008.019.0040
,)מ"מ 5.1 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ      
תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק      
,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה      

            410.62 הקראה יקדהמו רטמ           
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 006 בחורב תולעת     008.019.0050
,)מ"מ 5.1 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ      
תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק      
,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה      

            438.06 הקראה יקדהמו רטמ           
      
חפמ ,מ"מ 04 קמועבו מ"מ 06 בחורב תולעת     008.019.0060
תועובק ,)מ"מ 1 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ      
הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע      
,תויופעתסה ,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו      

             82.32 הקראה יקדהמו םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת רטמ           
      
חפמ ,מ"מ 06 קמועבו מ"מ 06 בחורב תולעת     008.019.0070
תועובק ,)מ"מ 1 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ      
הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע      
,תויופעתסה ,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו      

             86.24 הקראה יקדהמו םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת רטמ           
      
,מ"מ 06 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     008.019.0080
,)מ"מ 1 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ      
תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק      
,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה      

             92.12 הקראה יקדהמו רטמ           
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     008.019.0090
,)מ"מ 1 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ      
תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק      
,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה      

            127.40 הקראה יקדהמו רטמ           
      
,מ"מ 06 קמועבו מ"מ 021 בחורב תולעת     008.019.0100
,)מ"מ 1 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ      
תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק      
,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה      

            119.56 הקראה יקדהמו רטמ           
      

910.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../041 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     041 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     008.019.0110
,)מ"מ 1 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ      
תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק      
,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה      

            164.64 הקראה יקדהמו רטמ           
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 003 בחורב תולעת     008.019.0120
,)מ"מ 1 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ      
תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק      
,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה      

            208.74 הקראה יקדהמו רטמ           
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 004 בחורב תולעת     008.019.0130
,)מ"מ 1 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ      
תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק      
,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה      

            242.06 הקראה יקדהמו רטמ           
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 005 בחורב תולעת     008.019.0140
,)מ"מ 1 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ      
תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק      
,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה      

            259.70 הקראה יקדהמו רטמ           
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 006 בחורב תולעת     008.019.0150
,)מ"מ 1 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ      
תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק      
,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה      

            274.40 הקראה יקדהמו רטמ           
      
חפמ ,מ"מ 04 קמועבו מ"מ 06 בחורב תולעת     008.019.0160
תועובק ,)מ"מ 8.0 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ      
הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע      
,תויופעתסה ,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו      

             73.50 הקראה יקדהמו םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת רטמ           
      
חפמ ,מ"מ 06 קמועבו מ"מ 06 בחורב תולעת     008.019.0170
תועובק ,)מ"מ 8.0 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ      
הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע      
,תויופעתסה ,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו      

             77.42 הקראה יקדהמו םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת רטמ           
      

910.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../042 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     042 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,מ"מ 06 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     008.019.0180
,)מ"מ 8.0 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ      
תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק      
,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה      

             89.18 הקראה יקדהמו רטמ           
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     008.019.0190
,)מ"מ 8.0 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ      
תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק      
,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה      

            120.54 הקראה יקדהמו רטמ           
      
,מ"מ 06 קמועבו מ"מ 021 בחורב תולעת     008.019.0200
,)מ"מ 8.0 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ      
תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק      
,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה      

            114.66 הקראה יקדהמו רטמ           
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     008.019.0210
,)מ"מ 8.0 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ      
תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק      
,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה      

            142.10 הקראה יקדהמו רטמ           
      
תלעתמ דומע וא ריק לע הילעב לבכל הנגה     008.019.0220
רוניצ וא 'ממ 2 יבועב 'ממ 001X001 חפ      
םע קזוחמ 'מ 5.2 ךרואב רטוק 3" ןוולוגמ      

            506.66 םינוולוגמ םיקבח 'חי           
      
תנוולוגמ לזרב תשרמ תולעת      
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     008.019.0240
,לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ      
תמגודכ ,םירבחמו תויווז ,תותשק ,םילתמ      

             70.56 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     008.019.0250
,לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ      
תמגודכ ,םירבחמו תויווז ,תותשק ,םילתמ      

             84.28 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
      
      

910.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../043 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     043 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 003 בחורב תולעת     008.019.0260
,לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ      
תמגודכ ,םירבחמו תויווז ,תותשק ,םילתמ      

             93.10 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 004 בחורב תולעת     008.019.0270
,לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ      
תמגודכ ,םירבחמו תויווז ,תותשק ,םילתמ      

            116.62 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 005 בחורב תולעת     008.019.0280
,לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ      
תמגודכ ,םירבחמו תויווז ,תותשק ,םילתמ      

            134.26 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 006 בחורב תולעת     008.019.0290
,לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ      
,םירבחמו תויווז ,תותשק ,םילתמ      

            149.94 ע"ש וא "הכרא"תמגודכ רטמ           
      
תויטסלפ תולעת      
      
מ"מ 51 קמועבו מ"מ 51 בחורב תולעת     008.019.0310
תויולת וא הנבמ לע תועובק ,קיטסלפמ      
תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ      

             13.72 ע"ש וא "לגלפ" רטמ           
      
מ"מ 71 קמועבו מ"מ 71 בחורב תולעת     008.019.0320
תויולת  וא  הנבמ  לע תועובק ,קיטסלפמ      
תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ      

             13.72 ע"ש וא "לגלפ" רטמ           
      
מ"מ 71 קמועבו מ"מ 03 בחורב תולעת     008.019.0330
תויולת  וא  הנבמ  לע תועובק ,קיטסלפמ      
תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ      

             16.66 ע"ש וא "לגלפ" רטמ           
      
מ"מ 52 קמועבו מ"מ 03 בחורב תולעת     008.019.0340
תויולת  וא  הנבמ  לע תועובק ,קיטסלפמ      
תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ      

             18.62 ע"ש וא "לגלפ" רטמ           
      
מ"מ 52 קמועבו מ"מ 04 בחורב תולעת     008.019.0350
תויולת  וא  הנבמ  לע תועובק ,קיטסלפמ      
תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ      

             23.52 ע"ש וא "לגלפ" רטמ           
      

910.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../044 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     044 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
מ"מ 24 קמועבו מ"מ 04 בחורב תולעת     008.019.0360
תויולת  וא  הנבמ  לע תועובק ,קיטסלפמ      
תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ      

             29.40 ע"ש וא "לגלפ" רטמ           
      
מ"מ 06 קמועבו מ"מ 52 בחורב תולעת     008.019.0370
תויולת  וא  הנבמ  לע תועובק ,קיטסלפמ      
תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ      

             33.32 ע"ש וא "לגלפ" רטמ           
      
מ"מ 06 קמועבו מ"מ 24 בחורב תולעת     008.019.0380
תויולת  וא  הנבמ  לע תועובק ,קיטסלפמ      
תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ      

             39.20 ע"ש וא "לגלפ" רטמ           
      
מ"מ 06 קמועבו מ"מ 06 בחורב תולעת     008.019.0390
תויולת  וא  הנבמ  לע תועובק ,קיטסלפמ      
תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ      

             50.96 ע"ש וא "לגלפ" רטמ           
      
מ"מ 07 קמועבו מ"מ 06 בחורב תולעת     008.019.0400
תויולת  וא  הנבמ  לע תועובק ,קיטסלפמ      
תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ      

             55.86 ע"ש וא "לגלפ" רטמ           
      
מ"מ 06 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     008.019.0410
תויולת  וא  הנבמ  לע תועובק ,קיטסלפמ      
תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ      

             76.44 ע"ש וא "לגלפ" רטמ           
      
מ"מ 06 קמועבו מ"מ 021 בחורב תולעת     008.019.0420
תויולת  וא  הנבמ  לע תועובק ,קיטסלפמ      
תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ      

             76.44 ע"ש וא "לגלפ" רטמ           
      
מ"מ 001 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     008.019.0430
תויולת  וא  הנבמ  לע תועובק ,קיטסלפמ      
תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ      

            165.62 ע"ש וא "לגלפ" רטמ           
      
71 קמועבו מ"מ 04 בחורב תוקלוחמ תולעת     008.019.0440
תויולת וא הנבמ לע תועובק ,קיטסלפמ מ"מ      
תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ      

             27.44 ע"ש וא "לגלפ" רטמ           
      
      
      

910.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../045 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     045 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
52 קמועבו מ"מ 06 בחורב תוקלוחמ תולעת     008.019.0450
תויולת וא הנבמ לע תועובק ,קיטסלפמ מ"מ      
תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ      

             51.94 ע"ש וא "לגלפ" רטמ           
      
24 קמועבו מ"מ 06 בחורב תוקלוחמ תולעת     008.019.0460
תויולת וא הנבמ לע תועובק ,קיטסלפמ מ"מ      
תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ      

             75.46 ע"ש וא "לגלפ" רטמ           
      
06 קמועבו מ"מ 021 בחורב תוקלוחמ תולעת     008.019.0470
תויולת וא הנבמ לע תועובק ,קיטסלפמ מ"מ      
תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ      

            106.82 ע"ש וא "לגלפ" רטמ           
      
06 קמועבו מ"מ 041 בחורב תוקלוחמ תולעת     008.019.0480
תויולת וא הנבמ לע תועובק ,קיטסלפמ מ"מ      
תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ      

            131.32 ע"ש וא "לגלפ" רטמ           
      
תויטסלפ תולעתל סיווג ירזיבאל םימאתמ     008.019.0490

             21.56 מ"מ 021 -ו 001 בחורב 'חי           
      
תויטסלפ תולעתל דנרגל ירזיבאל םימאתמ     008.019.0500

             24.50 מ"מ 021 -ו 001 בחורב 'חי           
      
וני'ציטב וא דנרגל וא סיווג ירזיבאל םימאתמ     008.019.0510
06X041 וא מ"מ 06X07 תויטסלפ תולעתל      

              7.84 מ"מ 'חי           
      
תויטסלפ תולעתל םירוביח תספוקל סיסב     008.019.0520
סיווג ירזיבא רובע מ"מ 041 -ו מ"מ 07 בחורב      

             33.32 וני'ציטב וא דנרגל וא 'חי           
      
תוצרוחמ םילבכ תולעת      
      
בחורב ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכ תולעת     008.019.0540
,מ"מ 8.0 יבועבו מ"מ 06 קמועב ,מ"מ 001      
תוברל ,הרקתהמ םייולת וא הנבמ  לע םיעובק      
,םילתמ ,תוכימת ,תותשק ,לזרב יקוזיח      

            109.76 הקראה יקדהמו םירבחמ רטמ           
      
      
      
      
      
      

910.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../046 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     046 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
בחורב ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכ תולעת     008.019.0550
,מ"מ 8.0 יבועבו מ"מ 06 קמועב ,מ"מ 002      
תוברל ,הרקתהמ םייולת וא הנבמ  לע םיעובק      
,םילתמ ,תוכימת ,תותשק ,לזרב יקוזיח      

            122.50 .הקראה יקדהמו םירבחמ רטמ           
      
בחורב ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכ תולעת     008.019.0560
,מ"מ 8.0 יבועבו מ"מ 06 קמועב ,מ"מ 003      
תוברל ,הרקתהמ םייולת וא הנבמ  לע םיעובק      
,םילתמ ,תוכימת ,תותשק ,לזרב יקוזיח      

            149.94 .הקראה יקדהמו םירבחמ רטמ           
      
בחורב ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכ תולעת     008.019.0570
,מ"מ 1 יבועבו מ"מ 06 קמועב ,מ"מ 004      
תוברל ,הרקתהמ םייולת וא הנבמ  לע םיעובק      
,םילתמ ,תוכימת ,תותשק ,לזרב יקוזיח      

            171.50 .הקראה יקדהמו םירבחמ רטמ           
      
בחורב ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכ תולעת     008.019.0580
,מ"מ 1 יבועבו מ"מ 06 קמועב ,מ"מ 005      
תוברל ,הרקתהמ םייולת וא הנבמ  לע םיעובק      
,םילתמ ,תוכימת ,תותשק ,לזרב יקוזיח      

            184.24 הקראה יקדהמו םירבחמ רטמ           
      
בחורב ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכ תולעת     008.019.0590
,מ"מ 1 יבועבו מ"מ 06 קמועב ,מ"מ 006      
תוברל ,הרקתהמ םייולת וא הנבמ לע םיעובק      
,םילתמ ,תוכימת ,תותשק ,לזרב יקוזיח      

            204.82 .הקראה יקדהמו םירבחמ רטמ           
      
סלגרביפ תולעת      
      
מ"מ 08 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     008.019.0610
תוברל מ"מ 5.2 יבועב PRG סלגרביפמ      
וא "ןוידבר" תמגודכ VU - ל תודימע ,םיסכמ      

            219.52 ע"ש רטמ           
      
מ"מ 08 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     008.019.0620
תוברל מ"מ 5.2 יבועב PRG סלגרביפמ      
וא "ןוידבר" תמגודכ VU - ל תודימע ,םיסכמ      

            253.82 ע"ש רטמ           
      
מ"מ 08 קמועבו מ"מ 003 בחורב תולעת     008.019.0630
תוברל מ"מ 5.2 יבועב PRG סלגרביפמ      
וא "ןוידבר" תמגודכ VU - ל תודימע ,םיסכמ      

            314.58 ע"ש רטמ           
      

910.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../047 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     047 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
סלגרביפ תומלוס      
      
מ"מ 001 קמועבו מ"מ 001 בחורב תומלוס     008.019.0650
תמגודכ VU - ל תודימע ,PRG סלגרביפמ      

            192.08 ע"ש וא "ןוידבר" רטמ           
      
מ"מ 001 קמועבו מ"מ 002 בחורב תומלוס     008.019.0660
תמגודכ VU - ל תודימע ,PRG סלגרביפמ      

            219.52 ע"ש וא "ןוידבר" רטמ           
      
מ"מ 001 קמועבו מ"מ 003 בחורב תומלוס     008.019.0670
תמגודכ VU - ל תודימע ,PRG סלגרביפמ      

            253.82 ע"ש וא "ןוידבר" רטמ           
      
    ******************************************  
    *****************************  
      
לדוגב קיטסלפ וא חפמ םילבכ תולעת קוריפ     008.019.0690

             10.78 מ"מ 08X06 דע רטמ           
      
לדוגב קיטסלפ וא חפמ םילבכ תולעת קוריפ     008.019.0700

             12.74 מ"מ 002X001 דעו מ"מ 08X06 לעמ רטמ           
םילבכ תולעת 910.800 כ"הס            

      
ם י ל ב כ  ת ו מ ל ו ס  020.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
לזרבמ מ"מ 002 בחורב םילבכל תומלוס     008.020.0010
םייולת וא םינבמ לע םיעובק ,עובצ וא ןוולוגמ      
,תויווז ,לזרב יקוזיח תוברל ,הרקתהמ      
הקראה יקדהמ ,תוכימת ,תותשק ,םירבחמ      

            171.50 םילתמו רטמ           
      
לזרבמ מ"מ 003 בחורב םילבכל תומלוס     008.020.0020
םייולת וא םינבמ לע םיעובק ,עובצ וא ןוולוגמ      
,תויווז ,לזרב יקוזיח תוברל ,הרקתהמ      
הקראה יקדהמ ,תוכימת ,תותשק ,םירבחמ      

            180.32 םילתמו רטמ           
      
לזרבמ מ"מ 004 בחורב םילבכל תומלוס     008.020.0030
םייולת וא םינבמ לע םיעובק ,עובצ וא ןוולוגמ      
,תויווז ,לזרב יקוזיח תוברל ,הרקתהמ      
הקראה יקדהמ ,תוכימת ,תותשק ,םירבחמ      

            195.02 םילתמו רטמ           
      
      

020.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../048 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     048 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לזרבמ מ"מ 005 בחורב םילבכל תומלוס     008.020.0040
םייולת וא םינבמ לע םיעובק ,עובצ וא ןוולוגמ      
,תויווז ,לזרב יקוזיח תוברל ,הרקתהמ      
הקראה יקדהמ ,תוכימת ,תותשק ,םירבחמ      

            214.62 םילתמו רטמ           
      
לזרבמ מ"מ 006 בחורב םילבכל תומלוס     008.020.0050
םייולת וא םינבמ לע םיעובק ,עובצ וא ןוולוגמ      
,תויווז ,לזרב יקוזיח תוברל ,הרקתהמ      
הקראה יקדהמ ,תוכימת ,תותשק ,םירבחמ      

            241.08 םילתמו רטמ           
      
מ"מ 002 בחורב םידבכ םילבכל תומלוס     008.020.0060
לע םיעובק ,ןוולוגמ לזרבמ מ"מ 051 הבוגבו      
יקוזיח תוברל ,הרקתהמ םייולת וא םינבמ      
,תוכימת ,תותשק ,םירבחמ ,תויווז ,לזרב      

            237.16 םילתמו הקראה יקדהמ רטמ           
      
מ"מ 003 בחורב םידבכ םילבכל תומלוס     008.020.0070
לע םיעובק ,ןוולוגמ לזרבמ מ"מ 051 הבוגבו      
יקוזיח תוברל ,הרקתהמ םייולת וא םינבמ      
,תוכימת ,תותשק ,םירבחמ ,תויווז ,לזרב      

            264.60 םילתמו הקראה יקדהמ רטמ           
      
מ"מ 004 בחורב םידבכ םילבכל תומלוס     008.020.0080
לע םיעובק ,ןוולוגמ לזרבמ מ"מ 051 הבוגבו      
יקוזיח תוברל ,הרקתהמ םייולת וא םינבמ      
,תוכימת ,תותשק ,םירבחמ ,תויווז ,לזרב      

            293.02 םילתמו הקראה יקדהמ רטמ           
      
מ"מ 006 בחורב םידבכ םילבכל תומלוס     008.020.0090
לע םיעובק ,ןוולוגמ לזרבמ מ"מ 051 הבוגבו      
יקוזיח תוברל ,הרקתהמ םייולת וא םינבמ      
,תוכימת ,תותשק ,םירבחמ ,תויווז ,לזרב      

            331.24 םילתמו הקראה יקדהמ רטמ           
      
ןוולוגמ חפמ םילבכ תומלוס וא תולעתל םיסכמ     008.020.0100

             40.18 מ"מ 2 יבועב מ"מ 002 בחורב רטמ           
      
ןוולוגמ חפמ םילבכ תומלוס וא תולעתל םיסכמ     008.020.0110

             54.88 מ"מ 2 יבועב מ"מ 003 בחורב רטמ           
      
ןוולוגמ חפמ םילבכ תומלוס וא תולעתל םיסכמ     008.020.0120

             64.68 מ"מ 2 יבועב מ"מ 004 בחורב רטמ           
      
      
      

020.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../049 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     049 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןוולוגמ חפמ םילבכ תומלוס וא תולעתל םיסכמ     008.020.0130

             75.46 מ"מ 2 יבועב מ"מ 006 בחורב רטמ           
םילבכ תומלוס 020.800 כ"הס            

      
YX2N  ת ש ו ח נ  י ל ב כ  120.800 ק ר פ  ת ת       
    (XLPE)  
      
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0010
    5.1X3 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

              9.80 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0020
    5.1X4 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             10.78 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0030
    5.1X5 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             12.74 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0040
    5.2X3 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             11.76 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2N )EPLX  גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0050
    5.2X4 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             14.70 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2N )EPLX  גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0060
    5.2X5 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             16.66 ע"ש וא רטמ           
      
      
      

120.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../050 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     050 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0070
    4X3 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             17.64 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0080
    4X4 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             20.58 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0090
    4X5 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             26.46 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0100
    6X3  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             23.52 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0110
    6X4  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             27.44 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0120
    6X5  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             37.24 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0130
    01X3  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             34.30 ע"ש וא רטמ           
      
      
      
      
      
      

120.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../051 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     051 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0140
    01X4  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             39.20 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0150
    01X5  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             50.96 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0160
    61X3  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             54.88 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0170
    61X4  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             65.66 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0180
    61X5  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             73.50 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0190
    61+52X3   לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             83.30 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0200
    52X4   לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             98.98 ע"ש וא רטמ           
      
      
      
      
      
      

120.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../052 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     052 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0210
    61+53X3  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

            100.94 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0220
    53X4 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

            110.74 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0230
    52+05X3  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

            133.28 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0240
    05X4  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

            147.98 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0250
    53+07X3  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

            194.04 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0260
    07X4  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

            209.72 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0270
    05+59X3  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

            231.28 ע"ש וא רטמ           
      
      
      
      
      
      

120.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../053 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     053 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0280
    59X4  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

            253.82 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0290
    07+021X3 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

            310.66 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0300
    021X4 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

            338.10 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0310
    07+051X3  םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

            369.46 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0320
    051X4  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

            429.24 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0330
    59+581X3  םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

            452.76 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.021.0340
    581X4  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

            500.78 ע"ש וא רטמ           
      
דוקיפ ילבכ      
      
      
      
      

120.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../054 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     054 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,ר"ממ 5.1X7 ךתחב YX2N גוסמ דוקיפ ילבכ     008.021.0360
םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב      

             20.58 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
,ר"ממ 5.2X7 ךתחב YX2N גוסמ דוקיפ ילבכ     008.021.0370
םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב      

             23.52 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
5.1X01 ךתחב YX2N גוסמ דוקיפ ילבכ     008.021.0380
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,ר"ממ      
ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ      

             21.56 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה רטמ           
      
5.2X01 ךתחב YX2N גוסמ דוקיפ ילבכ     008.021.0390
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,ר"ממ      
ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ      

             34.30 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה רטמ           
      
5.1X21 ךתחב YX2N גוסמ דוקיפ ילבכ     008.021.0400
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,ר"ממ      
ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ      

             30.38 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה רטמ           
      
5.2X21 ךתחב YX2N גוסמ דוקיפ ילבכ     008.021.0410
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,ר"ממ      
ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ      

             41.16 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה רטמ           
      
5.1X61 ךתחב YX2N גוסמ דוקיפ ילבכ     008.021.0420
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,ר"ממ      
ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ      

             31.36 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה רטמ           
      
5.1X91 ךתחב YX2N גוסמ דוקיפ ילבכ     008.021.0430
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,ר"ממ      
ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ      

             39.20 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה רטמ           
      
5.1X12 ךתחב YX2N גוסמ דוקיפ ילבכ     008.021.0440
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,ר"ממ      
ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ      

             45.08 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה רטמ           
      
      
      

120.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../055 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     055 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
5.1X42 ךתחב YX2N גוסמ דוקיפ ילבכ     008.021.0450
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,ר"ממ      
ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ      

             50.96 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה רטמ           
      
5.1X03 ךתחב YX2N גוסמ דוקיפ ילבכ     008.021.0460
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,ר"ממ      
ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ      

             62.72 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה רטמ           
      
ויתוצק ינשב תרושקת וא למשח לבכ רותיא     008.021.0470

             98.98 שרדנכ לבכה טוליש תוברל 'חי           
      
דויצו בשחמל תרושקתו למשח ילבכ רודיס     008.021.0480
.םיקבחב קוזיח תוברל ןחלושל תחתמ יפקיה      

            160.72 הדובע תדמעל ריחמה 'חי           
      
    ******************************************  
    *****************************  
      
דע ךתחב םוינימולא וא תשוחנ לבכ קוריפ     008.021.0500

              6.86 ר"ממ 5.2X5 רטמ           
      
6x5 דע ךתחב םוינימולא וא תשוחנ לבכ קוריפ     008.021.0510

              9.80 ר"ממ רטמ           
      
דע ךתחב םוינימולא וא תשוחנ לבכ קוריפ     008.021.0520

             17.64 ר"ממ 05x4 רטמ           
      
דע ךתחב םוינימולא וא תשוחנ לבכ קוריפ     008.021.0530

             30.38 ר"ממ 051x4 רטמ           
      
דע ךתחב םוינימולא וא תשוחנ לבכ קוריפ     008.021.0540

             41.16 ר"ממ 042x4 רטמ           
)YX2N )EPLX  תשוחנ ילבכ 120.800 כ"הס            

      
  ם ו י נ י מ ו ל א  י ל ב כ  220.800 ק ר פ  ת ת     
    (XLPE) NA2XY  
      
      
ךתחב )YX2AN )EPLX גוסמ םוינימולא ילבכ     008.022.0010
    61+52X3  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             39.20 ע"ש וא רטמ           
      

220.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../056 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     056 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ךתחב )YX2AN )EPLX גוסמ םוינימולא ילבכ     008.022.0020
    52X4  לע  םיחנומ  ,הנבמל  םיעובק  ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             44.10 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2AN )EPLX גוסמ םוינימולא ילבכ     008.022.0030
     61+53X3 םיחנומ  ,הנבמל  םיעובק  ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             48.02 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2AN )EPLX גוסמ םוינימולא ילבכ     008.022.0040
     53X4 לע  םיחנומ  ,הנבמל  םיעובק  ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             50.96 ע"ש וא רטמ           
      
YX2AN )EPLX(  גוסמ םוינימולא ילבכ     008.022.0050
,הנבמל  םיעובק  ר"ממ  52+05X3 ךתחב      
םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע  םיחנומ      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב      

             61.74 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
YX2AN )EPLX(  גוסמ םוינימולא ילבכ     008.022.0060
םיחנומ  ,הנבמל  םיעובק  ר"ממ  05X4 ךתחב      
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע       
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             62.72 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2AN )EPLX גוסמ םוינימולא ילבכ     008.022.0070
    53+07X3 םיחנומ  ,הנבמל  םיעובק  ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             72.52 ע"ש וא רטמ           
      
ךתחב )YX2AN )EPLX גוסמ םוינימולא ילבכ     008.022.0080
    07X4 לע  םיחנומ  ,הנבמל  םיעובק  ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             73.50 ע"ש וא רטמ           
      
      
      
      
      
      

220.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../057 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     057 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ךתחב YX2AN )EPLX( גוסמ םוינימולא ילבכ     008.022.0090
    05+59X3  םיחנומ  ,הנבמל  םיעובק  ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע      
י"ע קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             61.74 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
ךתחב YX2AN )EPLX( גוסמ םוינימולא ילבכ     008.022.0100
    59X4  לע  םיחנומ  ,הנבמל  םיעובק  ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
י"ע קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             62.72 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
ךתחב YX2AN )EPLX( גוסמ םוינימולא ילבכ     008.022.0110
    07+021X3  םיחנומ  ,הנבמל  םיעובק  ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע      
י"ע קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             84.28 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
ךתחב YX2AN )EPLX( גוסמ םוינימולא ילבכ     008.022.0120
    021X4  לע  םיחנומ  ,הנבמל  םיעובק  ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
י"ע קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             86.24 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
ךתחב YX2AN )EPLX( גוסמ םוינימולא ילבכ     008.022.0130
    07+051X3  םיחנומ  ,הנבמל  םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע      
י"ע קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             96.04 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
ךתחב YX2AN )EPLX( גוסמ םוינימולא ילבכ     008.022.0140
    051X4  לע  םיחנומ  ,הנבמל  םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
י"ע קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             98.98 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
ךתחב YX2AN )EPLX( גוסמ םוינימולא ילבכ     008.022.0150
     59+581X3  םיחנומ  ,הנבמל  םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע      
י"ע קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

            102.90 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
      
      
      
      
      

220.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../058 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     058 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ךתחב YX2AN )EPLX( גוסמ םוינימולא ילבכ     008.022.0160
     581X4  לע  םיחנומ  ,הנבמל  םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
י"ע קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

            103.88 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
)EPLX(  YX2AN גוסמ םוינימולא ילבכ     008.022.0170
,הנבמל םיעובק ר"ממ  021+042X3 ךתחב      
םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע  םיחנומ      
קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב      

            130.34 ע"ש וא "הכרא" י"ע רטמ           
      
)EPLX(  YX2AN גוסמ םוינימולא ילבכ     008.022.0180
םיחנומ  ,הנבמל םיעובק ר"ממ  042X4 ךתחב      
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע       
י"ע קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

            136.22 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
)YX2AN )EPLX  םוינימולא ילבכ 220.800 כ"הס            

      
ת ש ו ח נ  י כ י ל ו מ  320.800 ק ר פ  ת ת       
ם י ד ד ו ב מ       
      
      
םע ר"ממ 5.1 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     008.023.0020
םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ C.V.P  דודיב      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב      

              2.94 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
םע ר"ממ 5.2 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     008.023.0030
םיחנומ וא  תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב      

              3.92 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
םע ר"ממ 4 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     008.023.0040
םיחנומ וא  תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב      

              4.90 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
םע ר"ממ 6 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     008.023.0050
םיחנומ וא  תורוניצב  םילחשומ C.V.P דודיב      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב      

              7.84 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
      
      
      

320.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../059 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     059 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םע ר"ממ 01 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     008.023.0060
םיחנומ וא  תורוניצב  םילחשומ C.V.P דודיב      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב      

             12.74 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
םע ר"ממ 61 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     008.023.0070
םיחנומ וא  תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב      

             18.62 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
םע ר"ממ 52 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     008.023.0080
םיחנומ וא  תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב      

             26.46 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
םע ר"ממ 53 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     008.023.0090
םיחנומ וא  תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב      

             44.10 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
םע ר"ממ 05 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     008.023.0100
םיחנומ וא  תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב      

             50.96 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
םע ר"ממ 07 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     008.023.0110
םיחנומ וא  תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב      

             72.52 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
םע ר"ממ 59 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     008.023.0120
םיחנומ וא  תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב      

             89.18 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
םע ר"ממ 021 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     008.023.0130
םיחנומ וא  תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב      

            111.72 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
םע ר"ממ 051 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     008.023.0140
םיחנומ וא  תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב      

            134.26 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
      
      

320.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../060 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     060 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םע ר"ממ 581 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     008.023.0150
םיחנומ וא  תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב      

            156.80 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
םע ר"ממ 042 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     008.023.0160
םיחנומ וא  תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב      

            186.20 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
םע ר"ממ 003 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     008.023.0170
םיחנומ וא  תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב      

            230.30 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
םידדובמ תשוחנ יכילומ 320.800 כ"הס            

      
ם י י ו ל ג  ת ש ו ח נ  י כ י ל ו מ  420.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
םינומט ,ר"ממ 01 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     008.024.0010
םלוס לע וא/ו רוניצב םילחשומ  וא/ו  עקרקב      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ      

             12.74 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
םינומט ,ר"ממ 61 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     008.024.0020
םלוס לע וא/ו רוניצב  םילחשומ  וא/ו  עקרקב      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל  םילבכ      

             13.72 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
םינומט ,ר"ממ 52 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     008.024.0030
םלוס לע וא/ו רוניצב  םילחשומ  וא/ו  עקרקב      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ      

             23.52 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
םינומט ,ר"ממ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     008.024.0040
םלוס לע וא/ו רוניצב  םילחשומ  וא/ו  עקרקב      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ      

             35.28 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
םינומט ,ר"ממ 05 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     008.024.0050
םלוס לע וא/ו רוניצב  םילחשומ  וא/ו  עקרקב      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ      

             41.16 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
      
      

420.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../061 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     061 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םינומט ,ר"ממ 07 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     008.024.0060
םלוס לע וא/ו רוניצב  םילחשומ  וא/ו  עקרקב      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ      

             54.88 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
םינומט ,ר"ממ 59 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     008.024.0070
םלוס לע וא/ו רוניצב  םילחשומ  וא/ו  עקרקב      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ      

             76.44 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
,ר"ממ 021 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     008.024.0080
לע וא/ו רוניצב םילחשומ וא/ו עקרקב םינומט      
,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ םלוס      

             88.20 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ רטמ           
      
,ר"ממ 051 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     008.024.0090
לע וא/ו רוניצב םילחשומ וא/ו עקרקב םינומט      
,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ םלוס      

            119.56 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ רטמ           
      
,ר"ממ 581  ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     008.024.0100
לע וא/ו רוניצב םילחשומ וא/ו עקרקב םינומט      
,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ םלוס      

            126.42 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ רטמ           
      
,ר"ממ 042 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     008.024.0110
לע וא/ו רוניצב םילחשומ וא/ו עקרקב םינומט      
,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ םלוס      

            163.66 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ רטמ           
      
,ר"ממ 003 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     008.024.0120
לע וא/ו רוניצב םילחשומ וא/ו עקרקב םינומט      
,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ םלוס      

            199.92 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ רטמ           
םייולג תשוחנ יכילומ 420.800 כ"הס            

      
ת ו פ ו מ  520.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
תנגומ ר"ממ 5.2X5 דע לבכל תצווכתמ הפומ     008.025.0010

            184.24 םימ 'חי           
      
תנגומ ר"ממ 4X5 דע לבכל תצווכתמ הפומ     008.025.0020

            237.16 םימ 'חי           
      
      

520.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../062 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     062 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תנגומ ר"ממ 6X5 דע לבכל תצווכתמ הפומ     008.025.0030

            264.60 םימ 'חי           
      
תנגומ ר"ממ 61X5 דע לבכל תצווכתמ הפומ     008.025.0040

            303.80 םימ 'חי           
      
תנגומ ר"ממ 05X4 דע לבכל תצווכתמ הפומ     008.025.0060

            500.78 םימ 'חי           
      
תנגומ ר"ממ 021X4 דע לבכל תצווכתמ הפומ     008.025.0080

            655.62 םימ 'חי           
      
תנגומ ר"ממ 042X4 דע לבכל תצווכתמ הפומ     008.025.0100

            857.50 םימ 'חי           
תופומ 520.800 כ"הס            

      
ש א  י נ י ס ח  ם י ל ב כ  620.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0010
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 5.1X3 ךתחב      
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

             14.70 תווצקה רטמ           
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0020
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 5.1X4 ךתחב      
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

             16.66 תווצקה רטמ           
      
HXHN 09E 081EFגוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0030
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 5.1X5 ךתחב      
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

             23.52 תווצקה רטמ           
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0040
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 5.1X7 ךתחב      
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

             26.46 תווצקה רטמ           
      
      
      
      

620.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../063 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     063 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0050
וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 5.1X21 ךתחב      
וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש      
רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא תולעתב      

             35.28 תווצקה ינשב רטמ           
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0060
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 5.2X3 ךתחב      
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

             21.56 תווצקה רטמ           
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0070
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 5.2X4 ךתחב      
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

             30.38 תווצקה רטמ           
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0080
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 5.2X5 ךתחב      
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

             31.36 תווצקה רטמ           
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0090
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 5.2X7 ךתחב      
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

             37.24 תווצקה רטמ           
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0100
וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 5.2X21 ךתחב      
וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש      
רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא תולעתב      

             47.04 תווצקה ינשב רטמ           
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0110
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 4X3 ךתחב      
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

             26.46 תווצקה רטמ           
      
      
      
      
      
      

620.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../064 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     064 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0120
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 4X4 ךתחב      
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

             31.36 תווצקה רטמ           
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0130
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 4X5 ךתחב      
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

             37.24 תווצקה רטמ           
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0140
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 6X3 ךתחב      
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

             35.28 תווצקה רטמ           
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0150
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 6X4 ךתחב      
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

             39.20 תווצקה רטמ           
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0160
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 6X5 ךתחב      
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

             47.04 תווצקה רטמ           
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0170
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 01X3 ךתחב      
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

             45.08 תווצקה רטמ           
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0180
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 01X4 ךתחב      
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

             69.58 תווצקה רטמ           
      
      
      
      
      
      

620.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../065 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     065 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0190
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 01X5 ךתחב      
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

             73.50 תווצקה רטמ           
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0200
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 61X3 ךתחב      
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

             88.20 תווצקה רטמ           
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0210
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 61X4 ךתחב      
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

             88.20 תווצקה רטמ           
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0220
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 61X5 ךתחב      
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

             98.00 תווצקה רטמ           
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0230
וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 61+52X3 ךתחב      
וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש      
רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא תולעתב      

            121.52 תווצקה ינשב רטמ           
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0240
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 52X4 ךתחב      
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

            126.42 תווצקה רטמ           
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0250
וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 61+53X3 ךתחב      
וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש      
רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא תולעתב      

            134.26 תווצקה ינשב רטמ           
      
      
      
      
      
      

620.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../066 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     066 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ םילבכ     008.026.0260
    53X4 םיעובק ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ  
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ      

            147.00 תווצקה רטמ           
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0270
וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 52+05X3 ךתחב      
וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש      
רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא תולעתב      

            200.90 תווצקה ינשב רטמ           
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0280
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 05X4 ךתחב      
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

            211.68 תווצקה רטמ           
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0290
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 01X1 ךתחב      
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

             27.44 תווצקה רטמ           
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0300
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 61X1 ךתחב      
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

             27.44 תווצקה רטמ           
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0310
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 52X1 ךתחב      
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

             41.16 תווצקה רטמ           
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0320
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 53X1 ךתחב      
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

             54.88 תווצקה רטמ           
      
      
      
      
      
      

620.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../067 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     067 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     008.026.0330
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 05X1 ךתחב      
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

             82.32 תווצקה רטמ           
שא יניסח םילבכ 620.800 כ"הס            

      
ן ו פ ל ט  י ל ב כ  720.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ     008.027.0010
וא "הכרא" תמגודכ ,4.0X2X5 "קזב" תושירדל      

             14.70 ע"ש רטמ           
      
םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ     008.027.0020
"הכרא" תמגודכ ,4.0X2X01 "קזב" תושירדל      

             16.66 ע"ש וא רטמ           
      
םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ     008.027.0030
"הכרא" תמגודכ ,4.0X2X02 "קזב" תושירדל      

             27.44 ע"ש וא רטמ           
      
םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ     008.027.0040
"הכרא" תמגודכ ,4.0X2X03 "קזב" תושירדל      

             35.28 ע"ש וא רטמ           
      
םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ     008.027.0050
"הכרא" תמגודכ ,4.0X2X05 "קזב" תושירדל      

             45.08 ע"ש וא רטמ           
      
םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ     008.027.0060
"הכרא" תמגודכ ,4.0X2X001 "קזב" תושירדל      

             72.52 ע"ש וא רטמ           
      
םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ     008.027.0070
"הכרא" תמגודכ ,4.0X2X002 "קזב" תושירדל      

            133.28 ע"ש וא רטמ           
      
םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ     008.027.0080
"הכרא" תמגודכ ,6.0X2X01 "קזב" תושירדל      

             26.46 ע"ש וא רטמ           
      
םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ     008.027.0090
"הכרא" תמגודכ ,6.0X2X02 "קזב" תושירדל      

             41.16 ע"ש וא רטמ           
      

720.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../068 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     068 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ     008.027.0100
"הכרא" תמגודכ ,6.0X2X03 "קזב" תושירדל      

             54.88 ע"ש וא רטמ           
      
םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ     008.027.0110
"הכרא"תמגודכ ,6.0X2X05 "קזב" תושירדל      

             75.46 ע"ש וא רטמ           
      
םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ     008.027.0120
"הכרא" תמגודכ ,6.0X2X001 "קזב" תושירדל      

            131.32 ע"ש וא רטמ           
      
םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ     008.027.0130
"הכרא" תמגודכ ,6.0X2X002 "קזב" תושירדל      

            209.72 ע"ש וא רטמ           
      
)הנבמה ךותב( ןופלטל םיימינפ הנקתה ילבכ     008.027.0140
תושירדל םאתהב תוגוז 2 ילעב םיידיג-בר      
םילבכ תולעתב וא תרנצב םילחשומ "קזב"      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

              4.90 ע"ש וא רטמ           
      
)הנבמה ךותב( ןופלטל םיימינפ הנקתה ילבכ     008.027.0150
תושירדל םאתהב תוגוז 3 ילעב םיידיג-בר      
םילבכ תולעתב וא תרנצב םילחשומ "קזב"      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

              6.86 ע"ש וא רטמ           
      
)הנבמה ךותב( ןופלטל םיימינפ הנקתה ילבכ     008.027.0160
תושירדל םאתהב תוגוז 4 ילעב םיידיג-בר      
םילבכ תולעתב וא תרנצב םילחשומ "קזב"      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

              7.84 ע"ש וא רטמ           
      
)הנבמה ךותב( ןופלטל םיימינפ הנקתה ילבכ     008.027.0170
תושירדל םאתהב תוגוז 6 ילעב םיידיג-בר      
םילבכ תולעתב וא תרנצב םילחשומ "קזב"      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

              9.80 ע"ש וא רטמ           
      
)הנבמה ךותב( ןופלטל םיימינפ הנקתה ילבכ     008.027.0180
תושירדל םאתהב תוגוז 01 ילעב םיידיג-בר      
םילבכ תולעתב וא תרנצב םילחשומ "קזב"      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             16.66 ע"ש וא רטמ           
      
      

720.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../069 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     069 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
)הנבמה ךותב( ןופלטל םיימינפ הנקתה ילבכ     008.027.0190
תושירדל םאתהב תוגוז 02 ילעב םיידיג-בר      
םילבכ תולעתב וא תרנצב םילחשומ "קזב"      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             24.50 ע"ש וא רטמ           
      
)הנבמה ךותב( ןופלטל םיימינפ הנקתה ילבכ     008.027.0200
תושירדל םאתהב תוגוז 62 ילעב םיידיג-בר      
םילבכ תולעתב וא תרנצב םילחשומ "קזב"      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             28.42 ע"ש וא רטמ           
      
)הנבמה ךותב( ןופלטל םיימינפ הנקתה ילבכ     008.027.0210
תושירדל םאתהב תוגוז 05 ילעב םיידיג-בר      
םילבכ תולעתב וא תרנצב םילחשומ "קזב"      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             37.24 ע"ש וא רטמ           
      
)הנבמה ךותב( ןופלטל םיימינפ הנקתה ילבכ     008.027.0220
תושירדל םאתהב תוגוז 001 ילעב םיידיג-בר      
םילבכ תולעתב וא תרנצב םילחשומ "קזב"      
י"ע קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

             58.80 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
      
)הנבמה ךותב( ןופלטל םיימינפ הנקתה ילבכ     008.027.0230
םאתהב  תוגוז  002  ילעב  םיידיג-בר      
תולעתב וא תרנצב םילחשומ "קזב" תושירדל      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ      

            108.78 ע"ש וא "הכרא" רטמ           
ןופלט ילבכ 720.800 כ"הס            

      
ם י ל ב כ  ת נ ק ת ה  820.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
תשוחנ ילבכ תנקתה      
      
5.1x5 דע והשלכ ךתחב תשוחנ לבכ תנקתה     008.028.0020
ירמוח לכ תוברל ,םירחא י"ע קפוסיש ר"ממ      

              7.84 ויתוצק ינשב ורוביחו םישורדה רזעה רטמ           
      
5.2x5 דע והשלכ ךתחב תשוחנ לבכ תנקתה     008.028.0030
ירמוח לכ תוברל ,םירחא י"ע קפוסיש ר"ממ      

             11.76 ויתוצק ינשב ורוביחו םישורדה רזעה רטמ           
      
      
      

820.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../070 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     070 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
01x5 דע והשלכ ךתחב תשוחנ לבכ תנקתה     008.028.0040
ירמוח לכ תוברל ,םירחא י"ע קפוסיש ר"ממ      

             20.58 ויתוצק ינשב ורוביחו םישורדה רזעה רטמ           
      
52x4 דע והשלכ ךתחב תשוחנ לבכ תנקתה     008.028.0050
ירמוח לכ תוברל ,םירחא י"ע קפוסיש ר"ממ      

             27.44 ויתוצק ינשב ורוביחו םישורדה רזעה רטמ           
      
05x4 דע והשלכ ךתחב תשוחנ לבכ תנקתה     008.028.0060
ירמוח לכ תוברל ,םירחא י"ע קפוסיש ר"ממ      

             37.24 ויתוצק ינשב ורוביחו םישורדה רזעה רטמ           
      
59x4 דע והשלכ ךתחב תשוחנ לבכ תנקתה     008.028.0070
ירמוח לכ תוברל ,םירחא י"ע קפוסיש ר"ממ      

             50.96 ויתוצק ינשב ורוביחו םישורדה רזעה רטמ           
      
051x4 דע והשלכ ךתחב תשוחנ לבכ תנקתה     008.028.0080
ירמוח לכ תוברל ,םירחא י"ע קפוסיש ר"ממ      

             77.42 ויתוצק ינשב ורוביחו םישורדה רזעה רטמ           
      
042x4 דע והשלכ ךתחב תשוחנ לבכ תנקתה     008.028.0090
ירמוח לכ תוברל ,םירחא י"ע קפוסיש ר"ממ      

            100.94 ויתוצק ינשב ורוביחו םישורדה רזעה רטמ           
      
םוינימולא ילבכ תנקתה      
      
52x4 דע והשלכ ךתחב םוינימולא לבכ תנקתה     008.028.0110
ירמוח לכ תוברל ,םירחא י"ע קפוסיש ר"ממ      

             22.54 ויתוצק ינשב ורוביחו םישורדה רזעה רטמ           
      
05x4 דע והשלכ ךתחב םוינימולא לבכ תנקתה     008.028.0120
ירמוח לכ תוברל ,םירחא י"ע קפוסיש ר"ממ      

             33.32 ויתוצק ינשב ורוביחו םישורדה רזעה רטמ           
      
59x4 דע והשלכ ךתחב םוינימולא לבכ תנקתה     008.028.0130
ירמוח לכ תוברל ,םירחא י"ע קפוסיש ר"ממ      

             49.00 ויתוצק ינשב ורוביחו םישורדה רזעה רטמ           
      
דע והשלכ ךתחב םוינימולא לבכ תנקתה     008.028.0140
    051x4 לכ תוברל ,םירחא י"ע קפוסיש ר"ממ  

             60.76 ויתוצק ינשב ורוביחו םישורדה רזעה ירמוח רטמ           
      
דע והשלכ ךתחב םוינימולא לבכ תנקתה     008.028.0150
    042x4 לכ תוברל ,םירחא י"ע קפוסיש ר"ממ  

             72.52 ויתוצק ינשב ורוביחו םישורדה רזעה ירמוח רטמ           
םילבכ תנקתה 820.800 כ"הס            

      
קובץ: 22166   .../071 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     071 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  920.800 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר ח א       
      
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     008.029.0010
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
םירזיבא תוברל ,עקרקב תיכנא םיעוקת      

            396.90 םיירוקמ 'חי           
      
םע ,מ"ס 05 רטוק ןוטב רוניצמ תרוקיב תחוש     008.029.0020

            563.50 הכרדמב הנקתהל הסכמ 'חי           
      
תשוחנמ םייושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ     008.029.0030

            377.30 םיכילומ 7 רובע מ"מ 4/04 ךתחב 'חי           
      
תשוחנמ םייושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ     008.029.0040

            595.84 מ"מ 4x04x004 תודימב 'חי           
      
תשוחנמ םייושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ     008.029.0050

            822.22 מ"מ 006X04X4 תודימב 'חי           
      
תשוחנמ םייושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ     008.029.0060

          1,167.18 מ"מ 0001X06X01 תודימב 'חי           
      
יפל הכרעהב ריחמ .הנבמ לש דוסי תוקראה     008.029.0070

             14.70 ןינבה לש דוסיה תמוק חטש ר"מ ר"מ           
      
ספמ ר"ממ 61 תשוחנ ךילומב הקראה תדוקנ     008.029.0080
וא ,יתכתמ טנמלאל םילאיצנטופה תאוושה      

            202.86 תינקת הלשו ןגמ תרנצ תוברל ,םימ תרנצל 'קנ           
      
ספמ ר"ממ 52 תשוחנ ךילומב הקראה תדוקנ     008.029.0090
וא ,יתכתמ טנמלאל םילאיצנטופה תאוושה      

            263.62 תינקת הלשו ןגמ תרנצ תוברל ,םימ תרנצל 'קנ           
      
תולש תוברל םימ הנומ לע ינקת הקראה רשג     008.029.0100

            143.08 "קתנל אל הקראה" טלשו תוינקת 'חי           
      
תקראהל מ"מ 5.3X03 תודימב הדלפ ספ     008.029.0110

             28.42 םיכותיר תוברל תוקיציב ןומט תודוסי רטמ           
      
תודוסי תקראהל מ"מ 4X04 תודימב הדלפ ספ     008.029.0120

             45.08 םיכותיר תוברל תוקיציב ןומט רטמ           
      
ןוולוגמ לזרבב הקראה תעבטמ ץוח תאיצי     008.029.0130

            414.54 טולישו םימ תנגומ הבית תוברל מ"מ 04X5 'חי           
      
      
      

920.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../072 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     072 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
טנמלאל ר"ממ 01 ךילומב הקראה תדוקנ     008.029.0140
םלושמ ךילומה רובע( םימ תרנצל וא יתכתמ      
,דויצל ךתורמ וא רבוחמ גרוב תוברל ,)דרפנב      
שרדנה רתי לכו טוליש ,לבכ לענ ,תויקסיד      

             54.88 הדוקנה רוביחל 'קנ           
      
טנמלאל ר"ממ 61 ךילומב הקראה תדוקנ     008.029.0150
םלושמ ךילומה רובע( םימ תרנצל וא יתכתמ      
,דויצל ךתורמ וא רבוחמ גרוב תוברל ,)דרפנב      
שרדנה רתי לכו טוליש ,לבכ לענ ,תויקסיד      

             59.78 הדוקנה רוביחל 'קנ           
      
טנמלאל ר"ממ 52 ךילומב הקראה תדוקנ     008.029.0160
םלושמ ךילומה רובע( םימ תרנצל וא יתכתמ      
,דויצל ךתורמ וא רבוחמ גרוב תוברל ,)דרפנב      
שרדנה רתי לכו טוליש ,לבכ לענ ,תויקסיד      

             61.74 הדוקנה רוביחל 'קנ           
      
טנמלאל ר"ממ 53 ךילומב הקראה תדוקנ     008.029.0170
םלושמ ךילומה רובע( םימ תרנצל וא יתכתמ      
,דויצל ךתורמ וא רבוחמ גרוב תוברל ,)דרפנב      
שרדנה רתי לכו טוליש ,לבכ לענ ,תויקסיד      

             75.46 הדוקנה רוביחל 'קנ           
      
טנמלאל ר"ממ 05 ךילומב הקראה תדוקנ     008.029.0180
םלושמ ךילומה רובע( םימ תרנצל וא יתכתמ      
,דויצל ךתורמ וא רבוחמ גרוב תוברל ,)דרפנב      
שרדנה רתי לכו טוליש ,לבכ לענ ,תויקסיד      

             81.34 הדוקנה רוביחל 'קנ           
      
טנמלאל ר"ממ 07 ךילומב הקראה תדוקנ     008.029.0190
םלושמ ךילומה רובע( םימ תרנצל וא יתכתמ      
,דויצל ךתורמ וא רבוחמ גרוב תוברל ,)דרפנב      
שרדנה רתי לכו טוליש ,לבכ לענ ,תויקסיד      

             92.12 הדוקנה רוביחל 'קנ           
      
טנמלאל ר"ממ 59 ךילומב הקראה תדוקנ     008.029.0200
םלושמ ךילומה רובע( םימ תרנצל וא יתכתמ      
,דויצל ךתורמ וא רבוחמ גרוב תוברל ,)דרפנב      
שרדנה רתי לכו טוליש ,לבכ לענ ,תויקסיד      

             98.00 הדוקנה רוביחל 'קנ           
      
      
      
      
      
      

920.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../073 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     073 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
טנמלאל ר"ממ 021 ךילומב הקראה תדוקנ     008.029.0210
םלושמ ךילומה רובע( םימ תרנצל וא יתכתמ      
,דויצל ךתורמ וא רבוחמ גרוב תוברל ,)דרפנב      
שרדנה רתי לכו טוליש ,לבכ לענ ,תויקסיד      

            117.60 הדוקנה רוביחל 'קנ           
      

             34.30 1" דע רטוקב םימ תרנצל דבכ הקראה קדהמ 'חי          008.029.0220
      
דע רטוקב םימ תרנצל דבכ הקראה קדהמ     008.029.0230

             42.14 "1/4 1 'חי           
      
דע רטוקב םימ תרנצל דבכ הקראה קדהמ     008.029.0240

             43.12 "1/2 1 'חי           
      

             46.06 2"  רטוקב םימ תרנצל דבכ הקראה קדהמ 'חי          008.029.0250
      

             49.00 2 2/1" רטוקב םימ תרנצל דבכ הקראה קדהמ 'חי          008.029.0260
      

             53.90 3" דע רטוקב םימ תרנצל דבכ הקראה קדהמ 'חי          008.029.0270
      

             61.74 4" דע רטוקב םימ תרנצל דבכ הקראה קדהמ 'חי          008.029.0280
      

             86.24 6" דע רטוקב םימ תרנצל דבכ הקראה קדהמ 'חי          008.029.0290
      

             27.44 ר"ממ 61 דע לדוגב ידנק קדהמ 'חי          008.029.0300
      

             28.42 ר"ממ 52 לדוגב ידנק קדהמ 'חי          008.029.0310
      

             35.28 ר"ממ 53 לדוגב ידנק קדהמ 'חי          008.029.0320
      

             44.10 ר"ממ 05 לדוגב ידנק קדהמ 'חי          008.029.0330
      

             54.88 ר"ממ 07 לדוגב ידנק קדהמ 'חי          008.029.0340
      

             65.66 ר"ממ 59 לדוגב ידנק קדהמ 'חי          008.029.0350
      

             84.28 ר"ממ 021 לדוגב ידנק קדהמ 'חי          008.029.0360
      

            106.82 ר"ממ 051 לדוגב ידנק קדהמ 'חי          008.029.0370
      
םימה ינומ לע רשג וא הקראה תדוקנ ץופיש     008.029.0380

             77.42 שרדנכ םיגרב תפלחהו הדולח יוקינ תוברל 'חי           
תורחא תונגהו תוקראה 920.800 כ"הס            

      
      
      
      

קובץ: 22166   .../074 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     074 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ל ב כ ו  ת ש ו ח נ  י ל י ת  230.800 ק ר פ  ת ת       
ם י י ל י ע       
      
      

              9.80 םידדבמ ןיב םיחותמ ר"ממ 6 תשוחנ ילית רטמ          008.032.0010
      

             14.70 םידדבמ ןיב םיחותמ ר"ממ 01 תשוחנ ילית רטמ          008.032.0020
      

             17.64 םידדבמ ןיב םיחותמ ר"ממ 61 תשוחנ ילית רטמ          008.032.0030
      
םע ר"ממ 5X61 ךתחב YX2N גוסמ יליע לבכ     008.032.0040
רוביח תוברל מ"מ 8 רטוקב הדלפמ אשונ לית      

             62.72 רזעה ירמוח לכו תווצקה ינשב רטמ           
      
    ******************************************  
    *****************************  
      
תוברל יריווא הרואת לבכ לש "הדש" קוריפ     008.032.0060

            357.70 המרה יעצמא רטמ           
םייליע םילבכו תשוחנ ילית 230.800 כ"הס            

      
ם ו י נ י מ ו ל א  י ל י ת  330.800 ק ר פ  ת ת       
      
      

             14.70 םידדבמ ןיב םיחותמ ר"ממ 53 םוינימולא ילית רטמ          008.033.0010
םוינימולא ילית 330.800 כ"הס            

      
ה ד ל פ  י ל י ת  430.800 ק ר פ  ת ת       
      
      

             14.70 מ"מ 6 רטוקב תנוולוגמ הדלפמ םיאשונ םילית רטמ          008.034.0010
      

             22.54 מ"מ 8 רטוקב תנוולוגמ הדלפמ םיאשונ םילית רטמ          008.034.0020
הדלפ ילית 430.800 כ"הס            

      
ד ד ו ב מ  י ר י ו ו א  ל י ת  730.800 ק ר פ  ת ת       
)מ "א ת (      
      
      
)מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר     008.037.0010
תוברל ,ר"ממ 6.45+05X3 ךתחב םוינימולאמ      
ןוגיע ירזיבא ,תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא      

             73.50 םלשומ ,תשרה קוזיחו רטמ           
      
)מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר     008.037.0020
,ר"ממ 6.45+61X2+05X3 ךתחב םוינימולאמ      
,תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל      

             73.50 םלשומ ,תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא רטמ           
730.800 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 22166   .../075 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     075 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
)מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר     008.037.0030
תוברל ,ר"ממ 6.45+07X3 ךתחב םוינימולאמ      
ןוגיע ירזיבא ,תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא      

             79.38 םלשומ ,תשרה קוזיחו רטמ           
      
)מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר     008.037.0040
,ר"ממ 6.45+61X2+07X3 ךתחב םוינימולאמ      
,תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל      

             86.24 םלשומ ,תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא רטמ           
      
)מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר     008.037.0050
6.45+52X2+07X3  ךתחב םוינימולאמ      
תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל ,ר"ממ      

             86.24 םלשומ ,תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא ,תשרה רטמ           
      
)מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר     008.037.0060
,ר"ממ 07+61X2+59X3  ךתחב םוינימולאמ      
,תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל      

            100.94 םלשומ ,תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא רטמ           
      
)מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר     008.037.0070
תוברל,ר"ממ 07+051X3  ךתחב םוינימולאמ      
ןוגיע ירזיבא ,תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא      

            127.40 םלשומ ,תשרה קוזיחו רטמ           
      
)מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר     008.037.0080
תוברל ,ר"ממ 59+051X3  ךתחב םוינימולאמ      
ןוגיע ירזיבא ,תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא      

            194.04 םלשומ ,תשרה קוזיחו רטמ           
      
)מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר     008.037.0090
,ר"ממ 59+52X2+051X3  ךתחב םוינימולאמ      
,תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל      

            194.04 םלשומ ,תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא רטמ           
      
52X2 ךתחב םוינימולאמ מ"את רוביח ילבכ     008.037.0100
,לבכה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל ,ר"ממ      

             45.08 םלשומ רטמ           
      
52X4 ךתחב םוינימולאמ מ"את רוביח ילבכ     008.037.0110
,לבכה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל ,ר"ממ      

             50.96 םלשומ רטמ           
)מ"את( דדובמ יריווא לית 730.800 כ"הס            

      
      
      
      

קובץ: 22166   .../076 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     076 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל ל  ה נ ב מ  830.800 ק ר פ  ת ת       
I.C ת ו ב י ת ו       
      
      
הנקתה ,הלבוה ללוכ אל תוחולה הנבמ :הרעה      
.חולה רוביחו      
      
למשח תוחולל הנבמ      
      
למשח חול הנבמ רובע םילנפ םייוסיכ תמלשה     008.038.0021
םיגרב תוברל יסוקפא עבצב ףפוכמ מ"מ 2 חפ      

            416.50 חולה םוטיאל םיוולנה םירזיבאה לכו ר"מ           
      
יספ דודיב רובע סקפסרפ דודיב תמלשה     008.038.0031
הדובעה תלבקל םיימוא םיגרב תוברל הריבצ      

            416.50 התומלשב ר"מ           
      
וא למשח תוחול תנקתה רובע תורגסמ תודובע     008.038.0041
םיכותיר ללוכ הלופכ הפצר וא םיחתפ תרגס      
תוולנה תודובעה לכו ובמג יגרב םיכותיח      
יפל דדמיש ףיעס .התומלשב הדובעה תלבקל      

          2,978.22 .לקשמ ןוט           
      
דחאב( ישאר ז"פמ םע למשח חול רובע הנבמ     008.038.0051
םאתהב צ"פ ,רפמא 001 )ללוכו( דע )תודשה      
,דבלב תיזחמ השיג ,דחוימה ינכטה טרפמל      

          4,193.42 .'זב יסקופא עבצ ר"מ           
      
דחאב( ישאר ז"פמ םע למשח חול רובע הנבמ     008.038.0061
052 -ל צ"פ ,רפמא 061 )ללוכו( דע )תודשה      

          4,455.08 .'זב יסקופא עבצ ,דבלב תיזחמ השיג ,רפמא ר"מ           
      
דחאב( ישאר ז"פמ םע למשח חול רובע הנבמ     008.038.0071
004 -ל צ"פ ,רפמא 052 )ללוכו( דע )תודשה      

          4,716.74 .'זב יסקופא עבצ ,דבלב תיזחמ השיג ,רפמא ר"מ           
      
דחאב( ישאר ז"פמ םע למשח חול רובע הנבמ     008.038.0081
036 -ל צ"פ ,רפמא 004 )ללוכו( דע )תודשה      

          6,551.30 .'זב יסקופא עבצ ,דבלב תיזחמ השיג ,רפמא ר"מ           
      
דחאב( ישאר ז"פמ םע למשח חול רובע הנבמ     008.038.0091
,רפמא 008 -ל צ"פ ,רפמא 036 דע )תודשה      

          7,147.14 .'זב יסקופא עבצ ,דבלב תיזחמ השיג ר"מ           
      
דחאב( ישאר ז"פמ םע למשח חול רובע הנבמ     008.038.0101
םאתהב צ"פ ,רפמא 0001 )ללוכו( דע )תודשה      
,דבלב תיזחמ השיג ,דחוימה ינכטה טרפמל      

          7,742.98 .'זב יסקופא עבצ ר"מ           
      

830.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../077 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     077 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דחאב( ישאר ז"פמ םע למשח חול רובע הנבמ     008.038.0111
םאתהב צ"פ ,רפמא 0061 )ללוכו( דע )תודשה      
,דבלב תיזחמ השיג ,דחוימה ינכטה טרפמל      

          8,933.68 .'זב יסקופא עבצ ר"מ           
      
דחאב( ישאר ז"פמ םע למשח חול רובע הנבמ     008.038.0121
םאתהב צ"פ ,רפמא 0052 )ללוכו( דע )תודשה      
,דבלב תיזחמ השיג ,דחוימה ינכטה טרפמל      

          11,792.34 .'זב יסקופא עבצ ר"מ           
      
דחאב( ישאר ז"פמ םע למשח חול רובע הנבמ     008.038.0131
םאתהב צ"פ ,רפמא 0023 )ללוכו( דע )תודשה      
,דבלב תיזחמ השיג ,דחוימה ינכטה טרפמל      

          13,103.58 .'זב יסקופא עבצ ר"מ           
      
םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ ,תוחולל םינבמ     008.038.0141
,מ"מ 005/0012/0001  תודימב ,םיעובצו      
יספ ללוכ אל(  ,הבכרה תטלפו תלד תוברל      

          5,086.20 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ 'חי           
      
םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ ,תוחולל םינבמ     008.038.0151
תוברל ,מ"מ 005/0012/008 תודימב ,םיעובצו      
,הריבצ יספ ללוכ אל(  ,הבכרה תטלפו תלד      

          4,193.42 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח 'חי           
      
םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ ,תוחולל םינבמ     008.038.0161
,מ"מ 005/0012/006  תודימב ,םיעובצו      
יספ ללוכ אל(  ,הבכרה תטלפו תלד תוברל      

          3,239.88 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ 'חי           
      
םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ ,תוחולל םינבמ     008.038.0171
,מ"מ 005/0012/004  תודימב ,םיעובצו      
יספ ללוכ אל(  ,הבכרה תטלפו תלד תוברל      

          2,262.82 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ 'חי           
      
071/006/004 תודימב המוטא תלד םע את     008.038.0181
יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפ תוברל ,מ"מ      

            690.90 )רזע ירמוחו טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ 'חי           
      
052/008/004 תודימב המוטא תלד םע את     008.038.0191
יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפ תוברל ,מ"מ      

          1,083.88 )רזע ירמוחו טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ 'חי           
      
071/006/006 תודימב המוטא תלד םע את     008.038.0201
יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפ תוברל ,מ"מ      

            940.80 )רזע ירמוחו טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ 'חי           
      

830.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../078 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     078 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
052/006/006 תודימב המוטא תלד םע את     008.038.0211
יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפ תוברל ,מ"מ      

          1,035.86 )רזע ירמוחו טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ 'חי           
      
052/008/006 תודימב המוטא תלד םע את     008.038.0221
יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפ תוברל ,מ"מ      

          1,095.64 )רזע ירמוחו טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ 'חי           
      
052/0001/006 תודימב המוטא תלד םע את     008.038.0231
יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפ תוברל ,מ"מ      

          1,548.40 )רזע ירמוחו טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ 'חי           
      
052/008/008 תודימב המוטא תלד םע את     008.038.0241
יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפ תוברל ,מ"מ      

          1,619.94 )רזע ירמוחו טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ 'חי           
      
052/0001/008 תודימב המוטא תלד םע את     008.038.0251
יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפ תוברל ,מ"מ      

          1,858.08 )רזע ירמוחו טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ 'חי           
      
םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ     008.038.0261
,םילנפ ,הבכרה תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו      
,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ      
חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה סיסב      

          4,657.94 A001X3 דע טלפמוק ר"מ           
      
םיפיעסב למשח תוחול הנבמל תפסות     008.038.0271
.םטסיס םגד הנבמ רובע 4410-0100.160.80      
תוחול ינבמ יריחמל %51 הניה תפסותה      

              0.19 'פמוק         למשחה  
      
תודימב רטסאילופמ חול הנבמ     008.038.0281
    061X003X053 66 מ"מPI תלד תוברל  
,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפו      
"REGAH" תרצות ,)רזע ירמוחו םיקדהמ      
י"ע קוושמה סיווג וא "וכלומ" 'בח י"ע קוושמה      

            542.92 ע"ש וא "הכרא" 'חי           
      
תודימב רטסאילופמ חול הנבמ     008.038.0291
    002X003X005 56 מ"מPI תלד תוברל  
,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפו      
"REGAH" תרצות ,)רזע ירמוחו םיקדהמ      
י"ע קוושמה סיווג וא "וכלומ" 'בח י"ע קוושמה      

            755.58 ע"ש וא "הכרא" 'חי           
      
      
      

830.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../079 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     079 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תודימב רטסאילופמ חול הנבמ     008.038.0301
    002X004X005 56  מ"מPI תלד תוברל  
,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפו      
"REGAH" תרצות ,)רזע ירמוחו םיקדהמ      
י"ע קוושמה סיווג וא "וכלומ" 'בח י"ע קוושמה      

            917.28 ע"ש וא "הכרא" 'חי           
      
תודימב רטסאילופמ חול הנבמ     008.038.0311
    002X004X056 56 מ"מPI תלד תוברל  
,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפו      
"REGAH" תרצות ,)רזע ירמוחו םיקדהמ      
י"ע קוושמה סיווג וא "וכלומ" 'בח י"ע קוושמה      

          1,095.64 ע"ש וא "הכרא" 'חי           
      
תודימב רטסאילופמ חול הנבמ     008.038.0321
    052X005X056 56 מ"מPI תלד תוברל  
,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפו      
"REGAH" תרצות ,)רזע ירמוחו םיקדהמ      
י"ע קוושמה סיווג וא "וכלומ" 'בח י"ע קוושמה      

          1,643.46 ע"ש וא "הכרא" 'חי           
      
תודימב רטסאילופמ חול הנבמ     008.038.0331
    003X006X008 56 מ"מPI תלד תוברל  
,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפו      
"REGAH" תרצות ,)רזע ירמוחו םיקדהמ      
י"ע קוושמה סיווג וא "וכלומ" 'בח י"ע קוושמה      

          2,060.94 ע"ש וא "הכרא" 'חי           
      
לוענמ םע "קזב" ןקת רטסאילופמ חול הנבמ     008.038.0341
תודימב ץעמ בגו "קזב" למס ,חירב בר      

          1,191.68 מ"מ 061X003X053 'חי           
      
לוענמ םע "קזב" ןקת רטסאילופמ חול הנבמ     008.038.0351
תודימב ץעמ בגו "קזב" למס ,חירב בר      

          1,619.94 מ"מ 002X004X005 'חי           
      
לוענמ םע "קזב" ןקת רטסאילופמ חול הנבמ     008.038.0361
תודימב ץעמ בגו "קזב" למס ,חירב בר      

          1,715.00 מ"מ 032X004X006 'חי           
      
לוענמ םע "קזב" ןקת רטסאילופמ חול הנבמ     008.038.0371
תודימב ץעמ בגו "קזב" למס ,חירב בר      

          2,262.82 מ"מ 013X575X048 'חי           
      
      
      
      

830.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../080 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     080 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תודימב רטסאילופמ חול הנבמ     008.038.0381
    006X006X003 56 מ"מPI לקוס ,תלד תוברל  

          2,608.76 עוביק תרגסמו הנבומ 'חי           
      
תודימב רטסאילופמ חול הנבמ     008.038.0391
    006X058X003 56 מ"מPI לקוס ,תלד תוברל  

          3,144.82 עוביק תרגסמו הנבומ 'חי           
      
תודימב רטסאילופמ חול הנבמ     008.038.0401
    009X058X003 56 מ"מPI לקוס ,תלד תוברל  

          3,835.72 עוביק תרגסמו הנבומ 'חי           
      
תודימב רטסאילופמ חול הנבמ     008.038.0411
    0021X006X003 56 מ"מPI תלד תוברל,  

          3,632.86 עוביק תרגסמו הנבומ לקוס 'חי           
      
תודימב רטסאילופמ חול הנבמ     008.038.0421
    0021X0011X003 56 מ"מPI תלד תוברל,  

          4,657.94 עוביק תרגסמו הנבומ לקוס 'חי           
      
דע לדוגב למשח חולב תוזפ ןוזיא עוציב     008.038.0431

            750.68 3x100A 'חי           
      
דע לדוגב למשח חולב תוזפ ןוזיא עוציב     008.038.0441

          1,167.18 3x400A 'חי           
      
דע לדוגב למשח חולב תוזפ ןוזיא עוציב     008.038.0451

          1,393.56 3x1,000A 'חי           
      

. 'חי                            008.038.0461
      
I.C תובית      
      
טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית     008.038.0481
    )I.C( מ"מ 051 קמועבו מ"מ 571/052 תודימב  
ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל(      

            109.76 )רזע 'חי           
      
טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית     008.038.0491
    )C.I( מ"מ 051 קמועב מ"מ 525/052 תודימב  
ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל(      

            248.92 )רזע 'חי           
      
      
      
      
      

830.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../081 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     081 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית     008.038.0501
    )I.C( מ"מ 051 קמועבו מ"מ 052/053 תודימב  
ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל(      

            122.50 )רזע 'חי           
      
טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית     008.038.0511
    )C.I( מ"מ 002 קמועבו מ"מ 052/571 תודימב  
ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל(      

            149.94 )רזע 'חי           
      
טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית     008.038.0521
    )C.I( מ"מ 002 קמועבו מ"מ 525/052 תודימב  
ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל(      

            259.70 )רזע 'חי           
      
טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית     008.038.0531
    )C.I( מ"מ 002 קמועב מ"מ 053/052 תודימב  
ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל(      

            202.86 )רזע 'חי           
      
טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית     008.038.0541
    )C.I( מ"מ 002 קמועב מ"מ 053/005 תודימב  
ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל(      

            357.70 )רזע 'חי           
      
למשח חול לש ילמשח רוביחו תינכמ הנקתה     008.038.0551
קמוע .םילבכהו םיכילומה ןומיסו טוליש תוברל      
דדמת ,שרדנ םא ,הלבוה( מ"ס 05 דע חולה      

          1,417.08 )דרפנב ר"מ           
      
למשח חול לש ילמשח רוביחו תינכמ הנקתה     008.038.0561
קמוע .םילבכהו םיכילומה ןומיסו טוליש תוברל      
םא ,הלבוה( מ"ס 001 דעו מ"ס 05 לעמ חולה      

          1,560.16 )דרפנב דדמת ,שרדנ ר"מ           
      
םייתריד תוחולל הנבמ      
      
'בח י"ע קוושמה "REGAH" תרצותמ :הרעה      
ע"ש וא "הכרא" י"ע קוושמה סיווג וא "וכלומ"      
      
רמוחמ ,ט"הע הנקתהל יתריד חול הנבמ     008.038.0591
םיז"אמ 21-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ      
תלדו הקראה ,ספא יספ ,טוליש ,טווח תוברל      

            198.94 )דרפנב םלושי םיז"אמ רובע( הפוקש 'חי           
      
      
      

830.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../082 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     082 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רמוחמ ,ט"הע הנקתהל יתריד חול הנבמ     008.038.0601
םיז"אמ 42-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ      
תלדו הקראהו ספא יספ ,טוליש ,טווח תוברל      

            289.10 )דרפנב םלושי םיז"אמ רובע( הפוקש 'חי           
      
רמוחמ ,ט"הע הנקתהל יתריד חול הנבמ     008.038.0611
םיז"אמ 63-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ      
תלדו הקראהו ספא יספ ,טוליש ,טווח תוברל      

            387.10 )דרפנב םלושי םיז"אמ רובע( הפוקש 'חי           
      
רמוחמ ,ט"הע הנקתהל יתריד חול הנבמ     008.038.0621
םיז"אמ 84-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ      
תלדו הקראהו ספא יספ ,טוליש ,טווח תוברל      

            628.18 )דרפנב םלושי םיז"אמ רובע( הפוקש 'חי           
      
רמוחמ ,ט"הע הנקתהל יתריד חול הנבמ     008.038.0631
םיז"אמ 45-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ      
תלדו הקראהו ספא יספ ,טוליש ,טווח תוברל      

            768.32 )דרפנב םלושי םיז"אמ רובע( הפוקש 'חי           
      
רמוחמ ,ט"הע הנקתהל יתריד חול הנבמ     008.038.0641
םיז"אמ 27-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ      
תלדו הקראהו ספא יספ ,טוליש ,טווח תוברל      

            977.06 )דרפנב םלושי םיז"אמ רובע( הפוקש 'חי           
      
רמוחמ ט"הת הנקתהל יתריד חול הנבמ     008.038.0651
םיז"אמ 21 -ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ      
תלדו הקראה ,ספא יספ ,טוליש ,טווח תוברל      

            184.24 )דרפנב םלושי םיז"אמ רובע( הפוקש 'חי           
      
רמוחמ ט"הת הנקתהל יתריד חול הנבמ     008.038.0661
םיז"אמ 81 -ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ      
תלדו הקראה ,ספא יספ ,טוליש ,טווח תוברל      

            238.14 )דרפנב םלושי םיז"אמ רובע( הפוקש 'חי           
      
רמוחמ ט"הת הנקתהל יתריד חול הנבמ     008.038.0671
םיז"אמ 42 -ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ      
תלדו הקראה ,ספא יספ ,טוליש ,טווח תוברל      

            280.28 )דרפנב םלושי םיז"אמ רובע( הפוקש 'חי           
      
רמוחמ ט"הת הנקתהל יתריד חול הנבמ     008.038.0681
םיז"אמ 63 -ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ      
תלדו הקראה ,ספא יספ ,טוליש ,טווח תוברל      

            369.46 )דרפנב םלושי םיז"אמ רובע( הפוקש 'חי           
      
      
      

830.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../083 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     083 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רמוחמ ט"הת הנקתהל יתריד חול הנבמ     008.038.0691
םיז"אמ 84 -ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ      
תלדו הקראה ,ספא יספ ,טוליש ,טווח תוברל      

            662.48 )דרפנב םלושי םיז"אמ רובע( הפוקש 'חי           
      
רמוחמ ט"הת הנקתהל יתריד חול הנבמ     008.038.0701
םיז"אמ 45 -ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ      
תלדו הקראה ,ספא יספ ,טוליש ,טווח תוברל      

            714.42 )דרפנב םלושי םיז"אמ רובע( הפוקש 'חי           
      
רמוחמ ט"הת הנקתהל יתריד חול הנבמ     008.038.0711
םיז"אמ 27 -ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ      
תלדו הקראה ,ספא יספ ,טוליש ,טווח תוברל      

            881.02 )דרפנב םלושי םיז"אמ רובע( הפוקש 'חי           
      
,םית"מאמ 61 דע למשח חול לש דבלב ץופיש     008.038.0721
םירשג תפלחה ,םירוביחה קוזיח תוברל      

            234.22 טולישו חולה יוקינ ,םיפורש 'חי           
      

            278.32 םית"מאמ 63 דע למשח חול לש דבלב ץופיש 'חי          008.038.0731
      
הינב רתאל ינמז חול      
      
םימ ןגומ רפמא X352 הינב רתאל ינמז חול     008.038.0751
    PI55, תרבחו םינקתה ןוכמ י'ע רשואמ  
םגדה תמגוד , דויצו םי'זאמ תוברל , למשחה      

          1,358.28 ע'וש וא "וכלומ" 'בח  י'ע קוושמה 52Z31SC 'חי           
      
םימ ןגומ רפמא X352 הינב רתאל ינמז חול     008.038.0761
    PI55, ישאר - םיתחפ 2 לעב AM003 ינשמו  
    AM03 תרבחו םינקתה ןוכמ י'ע רשואמ  
םגדה תמגוד , דויצו םי'זאמ תוברל , למשחה      
    522Z81NSC וא "וכלומ" 'בח  י'ע קוושמה  

          2,537.22 ע'וש 'חי           
      
    ******************************************  
    *****************************  
      
,םירדח 4 דע( יתריד למשח ןקתמ קוריפ     008.038.0781

            587.02 'פמוק         )למשחה חול קוריפ תוברל  
      

            316.54 'פמוק         םילגעמ 61 דע יתריד למשח חול קותינו קוריפ 008.038.0791
      

            368.48 'פמוק         םילגעמ 63 דע יתריד למשח חול קותינו קוריפ 008.038.0801
      

            476.28 'פמוק         םילגעמ 27 דע יתריד למשח חול קותינו קוריפ 008.038.0811
      

830.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../084 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     084 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תוברל למשח חול לש ינכמו ילמשח קוריפ     008.038.0821
וקרופש םילבכהו םיכילומה ןומיסו טוליש      
םא יוניפ( .מ"ס 05 דע חולה קמוע .חולהמ      

          1,250.48 )דרפנב דדמי ,שרדנ ר"מ           
      
תוברל למשח חול לש ינכמו ילמשח קוריפ     008.038.0831
וקרופש םילבכהו םיכילומה ןומיסו טוליש      
001 דעו מ"ס 05 לעמ חולה קמוע .חולהמ      

          1,381.80 )דרפנב דדמי ,שרדנ םא יוניפ( .מ"ס ר"מ           
      

          1,131.90 הרואת תיזכרמ קוריפו קותינ 'חי          008.038.0841
      
תוברל ,שדחמ ורוביחו למשח חול תקתעה     008.038.0851
חולה קמוע .םילבכהו םיכילומה ןומיסו טוליש      

          2,096.22 )דרפנב דדמת ,שרדנ םא ,הלבוה( מ"ס 05 דע ר"מ           
      
תוברל ,שדחמ ורוביחו למשח חול תקתעה     008.038.0861
חולה קמוע .םילבכהו םיכילומה ןומיסו טוליש      
,שרדנ םא ,הלבוה(מ"ס 001 דעו מ"ס 05 לעמ      

          2,322.60 )דרפנב דדמת ר"מ           
I.C תוביתו למשח תוחולל הנבמ 830.800 כ"הס            

      
C ן י י פ ו א  ם י ז "א מ  930.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
םייבטוק דח םיז"אמ      
      
תרצותמ ,EEI 898 ןקת יפל :הרעה      
    "BBA" ע"ש וא   י"ע קוושמה  
      
דח רפמא 6 דע ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0023

             50.96 רפמאוליק 6 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי           
      
דח רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0033

             49.00 רפמאוליק 6 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי           
      
דח רפמא 04 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0043

             66.64 רפמאוליק 6 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי           
      
רפמא 36 וא 05 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0053

             88.20 רפמאוליק 6 קותינ רשוכ ,יבטוק דח 'חי           
      
דח רפמא 4 דע 1 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0063

             94.08 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי           
      
      

930.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../085 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     085 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דח רפמא 6 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0073

             67.62 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי           
      
דח רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0083

             63.70 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי           
      
דח רפמא 04 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0093

             77.42 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי           
      
רפמא 36 וא 05 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0103

            111.72 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק דח 'חי           
      
דח A08X1 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0113

            276.36 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי           
      
דח A001X1 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0123

            321.44 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי           
      
דח A521X1 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0133

            380.24 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי           
      
ספאה קותינ םע םייבטוק דח םיז"אמ      
      
ע"ש וא   "BBA" תרצות      
      
דח רפמא 2 דע ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0163
6  קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע יבטוק      

            102.90 רפמאוליק 'חי           
      
דח רפמא 23-6 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0173
6 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע יבטוק      

             91.14 רפמאוליק 'חי           
      
דח רפמא 04 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0183
6 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע יבטוק      

             93.10 רפמאוליק 'חי           
      
דח רפמא 6 דע ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0193
01 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע יבטוק      

            148.96 רפמאוליק 'חי           
      
דח רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0203
01 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע יבטוק      

            136.22 רפמאוליק 'חי           
      
      
      

930.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../086 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     086 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דח רפמא 04 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0213
01 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע יבטוק      

            159.74 רפמאוליק 'חי           
      
רפמא 36 וא 05 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0223
01 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע יבטוק דח      

            238.14 רפמאוליק 'חי           
      
םייבטוק וד םיז"אמ      
      
ע"ש וא   "BBA" תרצות      
      

            210.70 C ןיפוא ,A4X2 AK01 דע 2A2X ז"אמ 'חי          008.039.0253
      

            199.92 A23X2 AK01 דע 2A6X ז"אמ 'חי          008.039.0263
      

            245.00 A04X2 AK01  ז"אמ 'חי          008.039.0273
      

            315.56 A05X2 AK01 ז"אמ 'חי          008.039.0283
      

            315.56 A36X2 AK01 ז"אמ 'חי          008.039.0293
      

            784.00 A08X2 AK01 ז"אמ 'חי          008.039.0303
      

            810.46 A001X2 AK01 ז"אמ 'חי          008.039.0313
      

            851.62 A521X2 AK01 ז"אמ 'חי          008.039.0323
      
םייבטוק תלת םיז"אמ      
      
ע"ש וא  "BBA" תרצות      
      
רפמא 52 דע ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0353

            160.72 רפמאוליק 6 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת 'חי           
      
תלת רפמא 23 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0363

            160.72 רפמאוליק 6 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי           
      
תלת רפמא 04 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0373

            160.72 רפמאוליק 6 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי           
      
רפמא 36 וא 05 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0383

            222.46 רפמאוליק 6 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת 'חי           
      
רפמא 4 דע 1 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0393

            322.42 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת 'חי           
      

930.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../087 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     087 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תלת רפמא 6 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0403

            255.78 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי           
      
רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0413

            255.78 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת 'חי           
      
תלת רפמא 04 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0423

            294.98 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי           
      
36 דעו 04 לעמ ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0433

            416.50 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת רפמא 'חי           
      
תלת A08X3 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0443

            762.44 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי           
      
תלת A001X3 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0453

            810.46 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי           
      
תלת A521X3 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0463

            952.56 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי           
      
רפמא 23 דע ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0473

            346.92 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק עברא 'חי           
      
עברא רפמא 04 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0483

            530.18 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי           
      
עברא רפמא 05 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0493

            700.70 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי           
      
עברא רפמא 36 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0503

            700.70 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי           
      
עברא רפמא 08 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0513

          1,476.86 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי           
      
עברא רפמא 001 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0523

          1,643.46 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי           
      
עברא רפמא 521 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     008.039.0533

          1,715.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי           
      

            114.66 A6CN1+ON1  ז"אמל רזע יעגמ 'חי          008.039.0543
      

            226.38 ז"אמל הקספה לילס 'חי          008.039.0553
      

            259.70 ז"אמל חתמ רסוח לילס 'חי          008.039.0563
930.800 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 22166   .../088 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     088 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דבלב תיטנגמ הנגה םע םיז"אמ      
      
2/74906CEI ןקת יפל BBA תרצותמ :הרעה      
    IEC/EN60898,  
      
תיטנגמ הנגה םע A52X1 דע A4X1 ז"אמ     008.039.0593

            140.14 דבלב 'חי           
      

            142.10 דבלב תיטנגמ הנגה םע A23X1 ז"אמ 'חי          008.039.0603
      

            156.80 דבלב תיטנגמ הנגה םע A04X1 ז"אמ 'חי          008.039.0613
      

            165.62 דבלב תיטנגמ הנגה םע A05X1 ז"אמ 'חי          008.039.0623
      

            193.06 דבלב תיטנגמ הנגה םע A36X1 ז"אמ 'חי          008.039.0633
      
תיטנגמ הנגה םע A23X2 דע A4X2 ז"אמ     008.039.0643

            307.72 דבלב 'חי           
      

            347.90 דבלב תיטנגמ הנגה םע A04X2 ז"אמ 'חי          008.039.0653
      

            365.54 דבלב תיטנגמ הנגה םע A05X2 ז"אמ 'חי          008.039.0663
      

            432.18 דבלב תיטנגמ הנגה םע A36X2 ז"אמ 'חי          008.039.0673
      
תיטנגמ הנגה םע A61X3 דע A4X3 ז"אמ     008.039.0683

            458.64 דבלב 'חי           
      
תיטנגמ הנגה םע A23X3 דע A02X3 ז"אמ     008.039.0693

            460.60 דבלב 'חי           
      

            504.70 דבלב תיטנגמ הנגה םע A04X3 ז"אמ 'חי          008.039.0703
      

            529.20 דבלב תיטנגמ הנגה םע A05X3 ז"אמ 'חי          008.039.0713
      

            621.32 דבלב תיטנגמ הנגה םע A36X3 ז"אמ 'חי          008.039.0723
      
A02X3 דבלב תיטנגמ הנגה םע קספמ     008.039.0733

          1,310.26 ןנווכתמ 'חי           
      
A23X3 דבלב תיטנגמ הנגה םע קספמ     008.039.0743

          1,310.26 ןנווכתמ 'חי           
      
A05X3 דבלב תיטנגמ הנגה םע קספמ     008.039.0753

          1,310.26 ןנווכתמ 'חי           
      
      

930.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../089 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     089 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
A08X3 דבלב תיטנגמ הנגה םע קספמ     008.039.0763

          1,429.82 ןנווכתמ 'חי           
      
A001X3 דבלב תיטנגמ הנגה םע קספמ     008.039.0773

          1,429.82 ןנווכתמ 'חי           
      
A521X3 דבלב תיטנגמ הנגה םע קספמ     008.039.0783

          1,715.00 ןנווכתמ 'חי           
      
A061X3 דבלב תיטנגמ הנגה םע קספמ     008.039.0793

          1,715.00 ןנווכתמ 'חי           
      
A002X3 דבלב תיטנגמ הנגה םע קספמ     008.039.0803

          1,715.00 ןנווכתמ 'חי           
      
    ******************************************  
    *****************************  
      
תוברל למשח חולב יזפ דח ז"אמ קוריפ     008.039.0823
דע לדוגב AK6 שדח ז"אמ תנקתהו הקפסא      

             82.32 רפמא 1X23 'חי           
      
תוברל למשח חולב יזפ דח ז"אמ קוריפ     008.039.0833
דע לדוגב AK01 שדח ז"אמ תנקתהו הקפסא      

             94.08 רפמא 1X23 'חי           
      
תוברל למשח חולב יזאפ תלת ז"אמ קוריפ     008.039.0843
AK6 שדח יזאפ תלת ז"אמ תנקתהו הקפסא      

            199.92 רפמא 3X04 דע לדוגב 'חי           
      
תוברל למשח חולב יזפ תלת ז"אמ קוריפ     008.039.0853
AK01 שדח יזאפ תלת ז"אמ תנקתהו הקפסא      

            370.44 רפמא 3X04 דע לדוגב 'חי           
C ןייפוא םיז"אמ 930.800 כ"הס            

      
ם י ת "מ א מ  040.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
םייבטוק-תלת םית"מאמ      
      
52 קותינ רשוכ רפמא04X3 דע םית"מאמ     008.040.0020
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

            881.02 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי           
      
      
      

040.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../090 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     090 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
52 קותינ רשוכ רפמא 36X3 דע םית"מאמ     008.040.0030
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

            893.76 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי           
      
52 קותינ רשוכ רפמא 001X3 דע םית"מאמ     008.040.0040
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

          1,250.48 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי           
      
52 קותינ רשוכ רפמא 061X3 דע םית"מאמ     008.040.0050
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

          1,894.34 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי           
      
63 קותינ רשוכ רפמא 04X3 דע םית"מאמ     008.040.0060
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

          1,024.10 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי           
      
63 קותינ רשוכ רפמא 36X3 דע םית"מאמ     008.040.0070
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

          1,035.86 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי           
      
63 קותינ רשוכ רפמא 001X3 דע םית"מאמ     008.040.0080
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

          1,358.28 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי           
      
63 קותינ רשוכ רפמא 061X3 דע םית"מאמ     008.040.0090
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

          2,084.46 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי           
      
63 קותינ רשוכ רפמא 052X3 דע םית"מאמ     008.040.0100
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

          3,204.60 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי           
      
63 קותינ רשוכ רפמא 004X3 דע םית"מאמ     008.040.0110

          5,265.54 הליגר תינורטקלא הנגה םע רפמאוליק 'חי           
      
63 קותינ רשוכ רפמא 036X3 דע םית"מאמ     008.040.0120

          6,802.18 הליגר תינורטקלא הנגה םע רפמאוליק 'חי           
      
05 קותינ רשוכ רפמא 001X3 דע םית"מאמ     008.040.0130
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגה םע רפמאוליק      

          1,596.42 ןווכל 'חי           
      
05 קותינ רשוכ רפמא 061X3 דע םית"מאמ     008.040.0140
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגה םע רפמאוליק      

          2,262.82 ןווכל 'חי           
      
      

040.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../091 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     091 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
05 קותינ רשוכ רפמא 052X3 דע םית"מאמ     008.040.0150
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגה םע רפמאוליק      

          3,669.12 ןווכל 'חי           
      
05 קותינ רשוכ רפמא 004X3 דע םית"מאמ     008.040.0160

          6,372.94 הליגר תינורטקלא הנגה םע רפמאוליק 'חי           
      
05 קותינ רשוכ רפמא 036X3 דע םית"מאמ     008.040.0170

          8,409.38 הליגר תינורטקלא הנגה םע רפמאוליק 'חי           
      
56 קותינ רשוכ רפמא 0052X3 ריווא קספמ     008.040.0180

          27,957.44 הליגר תינורטקלא הנגה םע רפמאוליק 'חי           
      
07 קותינ רשוכ רפמא 36X3 דע םית"מאמ     008.040.0190
ןווכל תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

          1,405.32 )הליגר תידי תוברל( 'חי           
      
07 קותינ רשוכ רפמא 001X3 דע םית"מאמ     008.040.0200
ןווכל תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

          1,465.10 )הליגר תידי תוברל( 'חי           
      
07 קותינ רשוכ רפמא 061X3 דע םית"מאמ     008.040.0210
ןווכל תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

          2,668.54 )הליגר תידי תוברל( 'חי           
      
םיבטק 4 םית"מאמ      
      
52 קותינ רשוכ רפמא 4X04 דע םית"מאמ     008.040.0230
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

          1,133.86 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי           
      
52 קותינ רשוכ רפמא 36X4 דע םית"מאמ     008.040.0240
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

          1,133.86 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי           
      
52 קותינ רשוכ רפמא 001X4 דע םית"מאמ     008.040.0250
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

          1,441.58 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי           
      
52 קותינ רשוכ רפמא 061X4 דע םית"מאמ     008.040.0260
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

          2,465.68 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי           
      
52 קותינ רשוכ רפמא 052X4 דע םית"מאמ     008.040.0270
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

          3,597.58 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי           
      

040.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../092 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     092 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
63 קותינ רשוכ רפמא 04X4 דע םית"מאמ     008.040.0280
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

          1,333.78 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי           
      
63 קותינ רשוכ רפמא 36X4 דע םית"מאמ     008.040.0290
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

          1,333.78 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי           
      
63 קותינ רשוכ רפמא 001X4 דע םית"מאמ     008.040.0300
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

          1,680.70 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי           
      
63 קותינ רשוכ רפמא 061X4 דע םית"מאמ     008.040.0310
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

          2,761.64 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי           
      
63 קותינ רשוכ רפמא 052X4 דע םית"מאמ     008.040.0320
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

          4,335.52 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי           
      
63 קותינ רשוכ רפמא 004X4 דע םית"מאמ     008.040.0330

          7,075.60 הליגר תינורטקלא הנגה םע רפמאוליק 'חי           
      
63 קותינ רשוכ רפמא 036X4 דע םית"מאמ     008.040.0340

          9,076.76 הליגר תינורטקלא הנגה םע רפמאוליק 'חי           
      
05 קותינ רשוכ רפמא 001X4 דע םית"מאמ     008.040.0350
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגה םע רפמאוליק      

          1,734.60 ןוויכל 'חי           
      
05 קותינ רשוכ רפמא 061X4 דע םית"מאמ     008.040.0360
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגה םע רפמאוליק      

          3,068.38 ןוויכל 'חי           
      
05 קותינ רשוכ רפמא 052X4 דע םית"מאמ     008.040.0370
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגה םע רפמאוליק      

          4,871.58 ןוויכל 'חי           
      
05 קותינ רשוכ רפמא 004X4 דע םית"מאמ     008.040.0380

          8,469.16 הליגר תינורטקלא הנגה םע רפמאוליק 'חי           
      
05 קותינ רשוכ רפמא 036X4 דע םית"מאמ     008.040.0390

          11,411.12 הליגר תינורטקלא הנגה םע רפמאוליק 'חי           
      
05 קותינ רשוכ רפמא 008X4 דע ריווא קספמ     008.040.0400

          20,940.64 הליגר תינורטקלא הנגה םע רפמאוליק 'חי           
      

040.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../093 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     093 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
07 קותינ רשוכ רפמא 04X4 דע םית"מאמ     008.040.0410
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

          1,801.24 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי           
      
07 קותינ רשוכ רפמא 36X4 דע םית"מאמ     008.040.0420
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

          1,801.24 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי           
      
07 קותינ רשוכ רפמא 001X4 דע םית"מאמ     008.040.0430
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

          1,867.88 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי           
      
07 קותינ רשוכ רפמא 061X4 דע םית"מאמ     008.040.0440
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

          3,469.20 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי           
      
07 קותינ רשוכ רפמא 052X4 דע םית"מאמ     008.040.0450
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

          5,336.10 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי           
      
07 קותינ רשוכ רפמא 004X4 דע םית"מאמ     008.040.0460

          8,409.38 הליגר תינורטקלא הנגה םע רפמאוליק 'חי           
      
07 קותינ רשוכ רפמא 036X4 דע םית"מאמ     008.040.0470

          13,210.40 הליגר תינורטקלא הנגה םע רפמאוליק 'חי           
      
רובע רפמא 36X3 דע לדוגב ת"מאמל תפסות     008.040.0480
תימרת הנגה םוקמב( הליגר תינורטקלא הנגה      

          1,012.34 )תיטנגמ 'חי           
      
רפמא 001X3 דע לדוגב ת"מאמל תפסות     008.040.0490
הנגה םוקמב( הליגר תינורטקלא הנגה רובע      

            905.52 )תיטנגמ תימרת 'חי           
      
רפמא 061X3 דע לדוגב ת"מאמל תפסות     008.040.0500
הנגה םוקמב( הליגר תינורטקלא הנגה רובע      

            845.74 )תיטנגמ תימרת 'חי           
      
רפמא 052X3 דע לדוגב ת"מאמל תפסות     008.040.0510
הנגה םוקמב( הליגר תינורטקלא הנגה רובע      

            774.20 )תיטנגמ תימרת 'חי           
      
רפמא 004X3 דע לדוגב ת"מאמל תפסות     008.040.0520
הנגה םוקמב( הליגר תינורטקלא הנגה רובע      

            679.14 )תיטנגמ תימרת 'חי           
      
      

040.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../094 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     094 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רפמא 036X3 דע לדוגב ת"מאמל תפסות     008.040.0530
הנגה םוקמב( הליגר תינורטקלא הנגה רובע      

            952.56 )תיטנגמ תימרת 'חי           
      
דע ת"מאמל הריגס לילס וא CT הקספה לילס     008.040.0540

            399.84 A3X630 'חי           
      

            241.08 A036 דע ת"מאמל רזע יעגמ 'חי          008.040.0550
      

            346.92 A0061-008 ת"מאמל רזע יעגמ 'חי          008.040.0560
      

            399.84 052X3A דע ת"מאמל ךיראמו דמצמ תידי 'חי          008.040.0570
      

            534.10 036X3A דע ת"מאמל ךיראמו דמצמ תידי 'חי          008.040.0580
      
061X3 דע לדוגב ת"מאמל הלעפה עונמ     008.040.0590

          2,537.22 רפמא 'חי           
      
052X3 דע לדוגב ת"מאמל הלעפה עונמ     008.040.0600

          3,204.60 רפמא 'חי           
      
A0061-036X3 לדוגב ת"מאמל הלעפה עונמ     008.040.0610

          4,133.64 רפמא 'חי           
      
052X3 דע לדוגב םיקספמ ןיב ינכמ רוגיח     008.040.0620

            905.52 רפמא 'חי           
      
004X3 דע לדוגב םיקספמ ןיב ינכמ רוגיח     008.040.0630

          1,095.64 רפמא 'חי           
      
036X3 דע לדוגב םיקספמ ןיב ינכמ רוגיח     008.040.0640

          1,262.24 רפמא 'חי           
םית"מאמ 040.800 כ"הס            

      
י צ ח  ם ר ז  י ק ס פ מ  140.800 ק ר פ  ת ת       
ם י י ט מ ו ט ו א       
      
      
םייבטוק תלת םייטמוטוא יצח םרז יקספמ     008.041.0010

            399.84 א"ק 51 קותינ רשוכ - רפמא 61 דע םרזל 'חי           
      
םייבטוק תלת םייטמוטוא יצח םרז יקספמ     008.041.0020

            520.38 א"ק 51 קותינ רשוכ - רפמא 52 דע םרזל 'חי           
      
םייבטוק תלת םייטמוטוא יצח םרז יקספמ     008.041.0030

            797.72 א"ק 51 קותינ רשוכ - רפמא 23 דע םרזל 'חי           
140.800 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 22166   .../095 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     095 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םייבטוק תלת םייטמוטוא יצח םרז יקספמ     008.041.0040

            810.46 א"ק 51 קותינ רשוכ - רפמא 04 דע םרזל 'חי           
      
םייבטוק תלת םייטמוטוא יצח םרז יקספמ     008.041.0050

            399.84 א"ק 05 קותינ רשוכ - רפמא 6 דע םרזל 'חי           
      
םייבטוק תלת םייטמוטוא יצח םרז יקספמ     008.041.0060

            492.94 א"ק 05 קותינ רשוכ - רפמא 61 דע םרזל 'חי           
      
םייבטוק תלת םייטמוטוא יצח םרז יקספמ     008.041.0070

            492.94 א"ק 05 קותינ רשוכ - רפמא 02 דע םרזל 'חי           
      
םייבטוק תלת םייטמוטוא יצח םרז יקספמ     008.041.0080

            587.02 א"ק 05 קותינ רשוכ - רפמא 52 דע םרזל 'חי           
      
םייבטוק תלת םייטמוטוא יצח םרז יקספמ     008.041.0090

            907.48 א"ק 05 קותינ רשוכ - רפמא 23 דע םרזל 'חי           
      
םייבטוק תלת םייטמוטוא יצח םרז יקספמ     008.041.0100

          1,298.50 א"ק 05 קותינ רשוכ - רפמא 04 דע םרזל 'חי           
      

             53.90 יטמוטוא יצח םרז קספמל רזע יעגמ 2 קולב 'חי          008.041.0300
      
יצח םרז קספמל ידימ עגמו הלקת עגמ     008.041.0310

            103.88 יטמוטוא 'חי           
      

            166.60 יטמוטוא יצח םרז קספמל הקספה/הדובע לילס 'חי          008.041.0400
      

            166.60 יטמוטוא יצח םרז קספמל חתמ רסוח לילס 'חי          008.041.0410
םייטמוטוא יצח םרז יקספמ 140.800 כ"הס            

      
ם ר ז  י ק ס פ מ  240.800 ק ר פ  ת ת       
      
      

             99.96 רפמא 21 םרזל םייבטוק דח םרז יקספמ 'חי          008.042.0010
      

            147.00 רפמא 52 םרזל םייבטוק דח םרז יקספמ 'חי          008.042.0020
      

            187.18 רפמא 04 םרזל םייבטוק דח םרז יקספמ 'חי          008.042.0030
      

            226.38 רפמא 36 םרזל םייבטוק דח םרז יקספמ 'חי          008.042.0040
      

            106.82 רפמא 21 םרזל םייבטוק וד םרז יקספמ 'חי          008.042.0050
      

            133.28 רפמא 52X2 םרזל םייבטוק וד םרז יקספמ 'חי          008.042.0060
      

240.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../096 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     096 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

            226.38 רפמא 04X2 םרזל םייבטוק וד םרז יקספמ 'חי          008.042.0070
      

            293.02 רפמא 36X2 םרזל םייבטוק וד םרז יקספמ 'חי          008.042.0080
      

            387.10 רפמא 001X2 םרזל םייבטוק וד םרז יקספמ 'חי          008.042.0090
      

            144.06 רפמא 21X3 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי          008.042.0100
      

            197.96 רפמא 52X3 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי          008.042.0110
      

            346.92 רפמא 04X3 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי          008.042.0120
      

            459.62 רפמא 36X3 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי          008.042.0130
      

            667.38 רפמא 001X3 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי          008.042.0140
      

          1,012.34 רפמא 061X3 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי          008.042.0150
      
002X3  םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ     008.042.0160

          1,333.78 רפמא 'חי           
      

          1,869.84 רפמא 052X3 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי          008.042.0170
      

          2,132.48 רפמא 513X3 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי          008.042.0180
      

          3,263.40 רפמא 004X3 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי          008.042.0190
      

          4,764.76 רפמא 036X3 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי          008.042.0200
      

            187.18 רפמא 21X4 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי          008.042.0210
      

            246.96 רפמא 52X4 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי          008.042.0220
      

            399.84 רפמא 04X4 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי          008.042.0230
      

            534.10 רפמא 36X4 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי          008.042.0240
      

            762.44 רפמא 001X4 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי          008.042.0250
      

          1,131.90 רפמא 061X4 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי          008.042.0260
      

          1,333.78 רפמא 002X4 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי          008.042.0270
      

          2,001.16 רפמא 052X4 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי          008.042.0280
      

          2,334.36 רפמא 513X4 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי          008.042.0290
      

240.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../097 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     097 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

          3,537.80 רפמא 004X4 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי          008.042.0300
      

          5,074.44 רפמא 036X4 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי          008.042.0310
      

          11,340.56 רפמא 008X4 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי          008.042.0320
      
0001X4 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ     008.042.0330

          13,341.72 רפמא 'חי           
      
0521X4 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ     008.042.0340

          15,473.22 רפמא 'חי           
      
0061X4 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ     008.042.0350

          22,680.14 רפמא 'חי           
      
םיפילחמ םרז יקספמ      
      
21 םרזל יבטוק דח םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0370

            108.78 קספומ בצמ םע ,רפמא 'חי           
      
52 םרזל יבטוק דח םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0380

            122.50 קספומ בצמ םע ,רפמא 'חי           
      
04 םרזל יבטוק דח םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0390

            180.32 קספומ בצמ םע ,רפמא 'חי           
      
36 םרזל יבטוק דח םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0400

            210.70 קספומ בצמ םע ,רפמא 'חי           
      
21 םרזל יבטוק וד םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0410

            142.10 קספומ בצמ םע ,רפמא 'חי           
      
52X2 םרזל יבטוק וד םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0420

            180.32 קספומ בצמ םע ,רפמא 'חי           
      
04X2 םרזל יבטוק וד םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0430

            253.82 קספומ בצמ םע ,רפמא 'חי           
      
36X2 םרזל יבטוק וד םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0440

            346.92 קספומ בצמ םע ,רפמא 'חי           
      
001X2 םרזל יבטוק וד םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0450

            441.00 קספומ בצמ םע ,רפמא 'חי           
      
21 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0460

            187.18 קספומ בצמ םע ,רפמא 'חי           
      

240.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../098 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     098 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
52X3 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0470

            213.64 קספומ בצמ םע ,רפמא 'חי           
      
04X3 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0480

            320.46 קספומ בצמ םע ,רפמא 'חי           
      
36X3 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0490

            407.68 קספומ בצמ םע ,רפמא 'חי           
      
םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0500

            893.76 קספומ בצמ םע ,רפמא 001X3 'חי           
      
םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0510

          1,250.48 קספומ בצמ םע ,רפמא 061X3 'חי           
      
םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0520

          1,929.62 קספומ בצמ םע ,רפמא 052X3 'חי           
      
םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0530

          3,466.26 קספומ בצמ םע ,רפמא 004X3 'חי           
      
םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0540

          5,741.82 קספומ בצמ םע ,רפמא 036X3 'חי           
      
21X4 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0550

            233.24 קספומ בצמ םע ,רפמא 'חי           
      
52X4 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0560

            307.72 קספומ בצמ םע ,רפמא 'חי           
      
04X4 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0570

            466.48 קספומ בצמ םע ,רפמא 'חי           
      
36X4 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0580

            640.92 קספומ בצמ םע ,רפמא 'חי           
      
םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0590

          1,846.32 קספומ בצמ םע ,רפמא  001X4 'חי           
      
םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0600

          2,239.30 קספומ בצמ םע ,רפמא  061X4 'חי           
      
םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0610

          3,537.80 קספומ בצמ םע ,רפמא  052X4 'חי           
      
םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0620

          6,468.00 קספומ בצמ םע ,רפמא  004X4 'חי           
240.800 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 22166   .../099 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     099 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0630

          7,873.32 קספומ בצמ םע ,רפמא  036X4 'חי           
      
21 םרזל יבטוק דח םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0640

             99.96 ספא בצמ ילב ,רפמא 'חי           
      
52 םרזל יבטוק דח םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0650

            122.50 ספא בצמ ילב ,רפמא 'חי           
      
04 םרזל יבטוק דח םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0660

            166.60 ספא בצמ ילב ,רפמא 'חי           
      
36 םרזל יבטוק דח םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0670

            213.64 ספא בצמ ילב ,רפמא 'חי           
      
21 םרזל יבטוק וד םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0680

            131.32 ספא בצמ ילב ,רפמא 'חי           
      
52 םרזל יבטוק וד םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0690

            173.46 ספא בצמ ילב ,רפמא 'חי           
      
04 םרזל יבטוק וד םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0700

            241.08 ספא בצמ ילב ,רפמא 'חי           
      
36 םרזל יבטוק וד םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0710

            299.88 ספא בצמ ילב ,רפמא 'חי           
      
001 םרזל יבטוק וד םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0720

            441.00 ספא בצמ ילב ,רפמא 'חי           
      
21 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0730

            173.46 ספא בצמ ילב ,רפמא 'חי           
      
52 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0740

            215.60 ספא בצמ ילב ,רפמא 'חי           
      
04 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0750

            307.72 ספא בצמ ילב ,רפמא 'חי           
      
36 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0760

            399.84 ספא בצמ ילב ,רפמא 'חי           
      
001  םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0770

            893.76 ספא בצמ ילב ,רפמא 'חי           
      
061  םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0780

          1,191.68 ספא בצמ ילב ,רפמא 'חי           
240.800 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 22166   .../100 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     100 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
052  םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0790

          1,734.60 ספא בצמ ילב ,רפמא 'חי           
      
004 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0800

          3,204.60 ספא בצמ ילב ,רפמא 'חי           
      
036 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ     008.042.0810

          5,336.10 ספא בצמ ילב ,רפמא 'חי           
      
    ******************************************  
    *****************************  
      
דע לדוגב ףילחמ םרז קספמ לש דבלב הלאשה     008.042.0830
    3XA001 תיזכרמל רוטרנג ןיב הנקתהל  
קורפו קותינ ללוכ טווחו הנקתה תוברל ,הרואת      

            512.54 שרדנכ םויסב 'חי           
םרז יקספמ 240.800 כ"הס            

      
ם י נ ע ג מ ו  ם י ר ס מ מ  340.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
דוקיפ ירסממ      
      

            126.42 םיניפ 8 - ףלשנ דוקיפ רסממ 'חי          008.043.0020
      

             52.92 םיניפ 8 - ףלשנ דוקיפ רסממל סיסב 'חי          008.043.0030
      

            140.14 םיניפ 11 - ףלשנ דוקיפ רסממ 'חי          008.043.0040
      

             52.92 םיניפ 11 - ףלשנ דוקיפ רסממל סיסב 'חי          008.043.0050
      
וא סיווג תמגוד ,A61 יבטוק דח דעצ רסממ     008.043.0060

            159.74 ע"ש 'חי           
      
וא סיווג תמגוד ,A61 יבטוק וד דעצ רסממ     008.043.0070

            187.18 ע"ש 'חי           
      
וא סיווג תמגוד ,A61 יבטוק עברא דעצ רסממ     008.043.0080

            260.68 ע"ש 'חי           
      
)DAOLREVO(  םרז תרתיל םירסממ      
      
םע רפמא 1 דע ימרט םרז תרתיל םירסממ     008.043.0100

            366.52 םיפילחמ רזע יעגמ 'חי           
      
      

340.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../101 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     101 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םע רפמא 42 דע ימרט םרז תרתיל םירסממ     008.043.0110

            326.34 םיפילחמ רזע יעגמ 'חי           
      
םע רפמא 05 דע ימרט םרז תרתיל םירסממ     008.043.0120

            642.88 םיפילחמ רזע יעגמ 'חי           
      
םע רפמא 07 דע ימרט םרז תרתיל םירסממ     008.043.0130

            917.28 םיפילחמ רזע יעגמ 'חי           
      
םע רפמא 401 דע ימרט םרז תרתיל םירסממ     008.043.0140

          1,012.34 םיפילחמ רזע יעגמ 'חי           
      
רצק תנגה תוברל ,םירוטסימרט דוקיפ רסממ     008.043.0150

            639.94 ינדי סופיא ןצחלו וקב 'חי           
      
תחפ ירסממ      
      
03 תושיגר רפמא 52X2 תחפ רסממ     008.043.0170

            359.66 ע"ש וא  "BBA" תרצות A םגד רפמאילימ 'חי           
      
03 תושיגר רפמא 04X2 תחפ רסממ     008.043.0180

            374.36 ע"ש וא  "BBA" תרצות A םגד רפמאילימ 'חי           
      
03 תושיגר רפמא  52X4 תחפ רסממ     008.043.0190

            441.00 ע"ש וא  "BBA" תרצות A םגד רפמאילימ 'חי           
      
03 תושיגר רפמא  04X4 תחפ רסממ     008.043.0200

            441.00 ע"ש וא  "BBA" תרצות A םגד רפמאילימ 'חי           
      
03 תושיגר רפמא  36X4 תחפ רסממ     008.043.0210

            797.72 ע"ש וא  "BBA" תרצות A םגד רפמאילימ 'חי           
      
03 תושיגר רפמא  08X4 תחפ רסממ     008.043.0220

          1,083.88 ע"ש וא  "BBA" תרצות A םגד רפמאילימ 'חי           
      
03 תושיגר רפמא  001X4 תחפ רסממ     008.043.0230

          1,083.88 ע"ש וא  "BBA" תרצות A םגד רפמאילימ 'חי           
      
003 תושיגר רפמא  04X2 תחפ רסממ     008.043.0240

            441.00 ע"ש וא "BBA" תרצותמ ,A םגד רפמאילימ 'חי           
      
003 תושיגר רפמא  52X4 תחפ רסממ     008.043.0250

            547.82 ע"ש וא "BBA" תרצותמ ,A םגד רפמאילימ 'חי           
      
      
      
      

340.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../102 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     102 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
003 תושיגר רפמא  04X4 תחפ רסממ     008.043.0260
"BBA" תרצותמ ,A םגד רפמאילימ      

            547.82 ע"ש וא   'חי           
      
003 תושיגר רפמא  36X4 תחפ רסממ     008.043.0270

            869.26 ע"ש וא   "BBA" תרצותמ ,A םגד רפמאילימ 'חי           
      
003 תושיגר רפמא  08X4 תחפ רסממ     008.043.0280
"BBA" תרצותמ ,A םגד רפמאילימ      

          1,035.86 ע"ש וא    'חי           
      
003 תושיגר רפמא  001X4 תחפ רסממ     008.043.0290
"BBA" תרצותמ ,A םגד רפמאילימ      
      

          1,060.36 ע"ש וא  'חי           
      
03 תושיגר רפמא  04X2 בלושמ תחפ רסממ     008.043.0300

            525.28 C ןייפוא ז"אמ תוברל A םגד רפמאילימ 'חי           
      
03 תושיגר רפמא  04X4 בלושמ תחפ רסממ     008.043.0310

            810.46 C ןייפוא ז"אמ תוברל A םגד רפמאילימ 'חי           
      
דע םרזל םית"מאמל ילרגטניא בלושמ תחפ     008.043.0320

          3,144.82 רפמא 052 'חי           
      
דע םרזל םית"מאמל ילרגטניא בלושמ תחפ     008.043.0330

          4,621.68 רפמא 004 'חי           
      
הייהשה ירסממ      
      

ע"ש וא   "BBA" תרצות 'חי                            008.043.0350
      
העובק היהשהל ,םיינורטקלא היהשה ירסממ     008.043.0360

            333.20 ףלחתמ עגמ םע 'חי           
      
םע ןמז תוסיו םע םיינורטקלא היהשה ירסממ     008.043.0370

            399.84 ףלחתמ עגמ 'חי           
      
דוקיפ ינועשו הזפ רסוח רסממ      
      
004X3 יזפ תלת חתמל הזפ רסוחל םירסממ     008.043.0390

            595.84 טלוו 'חי           
      
תועש 42 לש תינכמ הברזר םע ןועש קספמ     008.043.0400

            433.16 )תבש ןועש( 'חי           
      
ע"ש וא  "BBA" תרצות :הרעה      

340.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../103 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     103 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לש תינכמ הברזר םע ימוי ילטיגיד ןועש קספמ     008.043.0420

            507.64 )תבש ןועש( תועש 42 'חי           
      

            546.84 יעובש/ימוי ילטיגיד ןועש קספמ 'חי          008.043.0430
      

            266.56 תינכמ הברזר אלל ןועש קספמ 'חי          008.043.0440
      

            199.92 תוגרדמ רדח טמוטוא 'חי          008.043.0450
      
םינעגמ      
      
רפמא 52 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     008.043.0470

            440.02 AC3 'חי           
      
רפמא 03 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     008.043.0480

            492.94 AC3 'חי           
      
רפמא 05 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     008.043.0490

            869.26 AC3 'חי           
      
רפמא 08 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     008.043.0500

          1,703.24 AC3 'חי           
      
רפמא 52 דע םרזל םייבטוק עברא םינעגמ     008.043.0510

            519.40 AC3 'חי           
      
רפמא 05 דע םרזל םייבטוק עברא םינעגמ     008.043.0520

          1,333.78 AC3 'חי           
      
רפמא 08 דע םרזל םייבטוק עברא םינעגמ     008.043.0530

          2,204.02 AC3 'חי           
      
ידגנ םע ,5.21RAVK םילבק גותימל םינעגמ     008.043.0540

            571.34 הקירפ 'חי           
      
ידגנ םע ,7.61RAVK םילבק גותימל םינעגמ     008.043.0550

            631.12 הקירפ 'חי           
      
ידגנ םע ,02RAVK םילבק גותימל םינעגמ     008.043.0560

            810.46 הקירפ 'חי           
      
ידגנ םע ,52RAVK םילבק גותימל םינעגמ     008.043.0570

            845.74 הקירפ 'חי           
      
ידגנ םע ,04RAVK םילבק גותימל םינעגמ     008.043.0580

          1,596.42 הקירפ 'חי           
      

340.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../104 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     104 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

             23.52 WK54 דע ןעגמל ןוילע רזע עגמ 'חי          008.043.0590
      

             59.78 WK54 דע ןעגמל ההשומ ןוילע רזע עגמ 'חי          008.043.0600
      

             66.64 WK54 דע ןעגמל ןוילע רזע יעגמ קולב 'חי          008.043.0610
      
דע ןעגמל תידיצ הבכרהל רזע יעגמ קולב     008.043.0620

             53.90 45KW 'חי           
      
ןעגמל תידיצ הבכרהל רזע יעגמ קולב     008.043.0630

             79.38 55-800KW 'חי           
      
דע םייבטוק תלת םינעגמל ינכמ רוגיח     008.043.0640

            103.88 18.5KW 'חי           
      
דע םייבטוק תלת םינעגמל ינכמ רוגיח     008.043.0650

            199.92 22-45KW 'חי           
      
דע םייבטוק עברא םינעגמל ינכמ רוגיח     008.043.0660

            103.88 18.5KW 'חי           
      
דע םייבטוק עברא םינעגמל ינכמ רוגיח     008.043.0670

            199.92 22-37KW 'חי           
      
דע םייבטוק עברא םינעגמל ינכמ רוגיח     008.043.0680

            307.72 55-160KW 'חי           
      
    ******************************************  
    *****************************  
      
תנקתהו הקפסא תוברל תחפ רסממ קוריפ     008.043.0700
03 תושיגר רפמא 2X52 שדח תחפ רסממ      

            423.36 A םגד רפמאילימ 'חי           
      
תנקתהו הקפסא תוברל תחפ רסממ קוריפ     008.043.0710
03 תושיגר רפמא 04X2 שדח תחפ רסממ      

            435.12 A םגד רפמאילימ 'חי           
      
תנקתהו הקפסא תוברל תחפ רסממ קוריפ     008.043.0720
03 תושיגר רפמא 52X4 שדח תחפ רסממ      

            589.96 A םגד רפמאילימ 'חי           
      
תנקתהו הקפסא תוברל תחפ רסממ קוריפ     008.043.0730
03 תושיגר רפמא 04X4 שדח תחפ רסממ      

            571.34 A םגד רפמאילימ 'חי           
םינעגמו םירסממ 340.800 כ"הס            

      
קובץ: 22166   .../105 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     105 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ע נ ת מ  440.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
ס"כ 5 דע קפסהב עונמל שלושמ בכוכ ענתמ     008.044.0010

          1,346.52 )סמוע תרתי אלל( 'חי           
      
ס"כ 01 דע קפסהב עונמל שלושמ בכוכ ענתמ     008.044.0020

          1,346.52 )סמוע תרתי אלל( 'חי           
      
ס"כ 52 דע קפסהב עונמל שלושמ בכוכ ענתמ     008.044.0030

          1,869.84 )סמוע תרתי אלל( 'חי           
      
ס"כ 05 דע קפסהב עונמל שלושמ בכוכ ענתמ     008.044.0040

          4,133.64 )סמוע תרתי אלל( 'חי           
      
001 דע קפסהב עונמל שלושמ בכוכ ענתמ     008.044.0050

          5,872.16 )סמוע תרתי אלל( ס"כ 'חי           
      
ףקועו עונמל תונגה תוברל ינורטקלא ךר ענתמ     008.044.0060

          2,620.52 ס"כ 5.5 קפסהב ימינפ 'חי           
      
ףקועו עונמל תונגה תוברל ינורטקלא ךר ענתמ     008.044.0070

          2,715.58 ס"כ 01 קפסהב ימינפ 'חי           
      
ףקועו עונמל תונגה תוברל ינורטקלא ךר ענתמ     008.044.0080

          2,966.46 ס"כ 02 קפסהב ימינפ 'חי           
      
ףקועו עונמל תונגה תוברל ינורטקלא ךר ענתמ     008.044.0090

          3,180.10 ס"כ 03 קפסהב ימינפ 'חי           
      
ףקועו עונמל תונגה תוברל ינורטקלא ךר ענתמ     008.044.0100

          3,526.04 ס"כ 04 קפסהב ימינפ 'חי           
      
ףקועו עונמל תונגה תוברל ינורטקלא ךר ענתמ     008.044.0110

          3,859.24 ס"כ 05 קפסהב ימינפ 'חי           
      
ףקועו עונמל תונגה תוברל ינורטקלא ךר ענתמ     008.044.0120

          6,134.80 ס"כ 06 קפסהב ימינפ 'חי           
םיענתמ 440.800 כ"הס            

      
י ק ת נ מ ו  ם י כ י ת נ  540.800 ק ר פ  ת ת       
ם י ח י ט ב מ       
      
      

            160.72 CRH יכיתנ תוברל A23X3  םיחיטבמ קתנמ 'חי          008.045.0010
      

             80.36 CRH ךיתנ תוברל A23X1  םיחיטבמ קתנמ 'חי          008.045.0020
      
      

540.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../106 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     106 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לדוג( רפמא 061X3 סמועב םיחיטבמ קתנמ     008.045.0030

            441.00 00) 'חי           
      
לדוג( רפמא 052X3 סמועב םיחיטבמ קתנמ     008.045.0040

            655.62 1) 'חי           
      
לדוג( רפמא 004X3 סמועב םיחיטבמ קתנמ     008.045.0050

            893.76 2) 'חי           
      
רפמא 001 דע הובג קותינ רשוכ ןיכס יחיטבמ     008.045.0060

             30.38 )00 לדוג( 'חי           
      
רפמא 061 דע הובג קותינ רשוכ ןיכס יחיטבמ     008.045.0070

             44.10 )00 לדוג( 'חי           
      
רפמא 052 דע הובג קותינ רשוכ ןיכס יחיטבמ     008.045.0080

             79.38 )1 לדוג( 'חי           
      
רפמא 004 דע הובג קותינ רשוכ ןיכס יחיטבמ     008.045.0090

            106.82 )2 לדוג( 'חי           
      

             82.32 רפמא 061 דע ןיכס יחיטבמל דיחי סיסב 'חי          008.045.0100
      

            243.04 רפמא 061 דע ןיכס יחיטבמל שלושמ סיסב 'חי          008.045.0110
      

             90.16 דיחי חיטבמל הפילש תידי 'חי          008.045.0120
      
,ךיתנ םע רפמא 52 דע גרבתמ םגד םיחיטבמ     008.045.0130

             39.20 גרבתמ הסכמ תוברל 'חי           
      
,ךיתנ םע רפמא 53 דע גרבתמ םגד םיחיטבמ     008.045.0140

             70.56 גרבתמ הסכמ תוברל 'חי           
      
,ךיתנ םע רפמא 36 דע גרבתמ םגד םיחיטבמ     008.045.0150

             70.56 גרבתמ הסכמ תוברל 'חי           
      
,ךיתנ םע רפמא 08 דע גרבתמ םגד םיחיטבמ     008.045.0160

            128.38 גרבתמ הסכמ תוברל 'חי           
      
םע רפמא 001 דע גרבתמ םגד םיחיטבמ     008.045.0170

            128.38 גרבתמ הסכמ תוברל ,ךיתנ 'חי           
      
םע רפמא 23 דע ריעז גרבתמ םגד םיחיטבמ     008.045.0180

             38.22 ךיתנ 'חי           
םיחיטבמ יקתנמו םיכיתנ 540.800 כ"הס            

      
      

קובץ: 22166   .../107 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     107 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,ם י ל ב ק  ,ם י א נ ש  640.800 ק ר פ  ת ת       
ה ד י ד מ  י ר י ש כ מ ו  ה ר ק ב ו  ד ו ק י פ  י ר ז י ב א       
      
      
םיאנש      
      

            299.88 רפמא טלוו 001 דע םיאנש 'חי          008.046.0020
      

            441.00 רפמא טלוו 003 דע םיאנש 'חי          008.046.0030
      

            762.44 רפמא טלוו 005 דע םיאנש 'חי          008.046.0040
      

            822.22 רפמא טלוו 057 דע םיאנש 'חי          008.046.0050
      

          1,167.18 רפמא טלוו 0001 דע םיאנש 'חי          008.046.0060
      

          1,608.18 רפמא טלוו 0002 דע םיאנש 'חי          008.046.0070
      
קפסה לפוכ ירקבו םילבק      
      

            490.98 ר"אוק 5.2 יזפ תלת ילילג לבק 'חי          008.046.0090
      

            911.40 ר"אוק 5 יזפ תלת ילילג לבק 'חי          008.046.0100
      

          1,191.68 ר"אוק 5.7 יזפ תלת ילילג לבק 'חי          008.046.0110
      

          1,681.68 ר"אוק 01 יזפ תלת ילילג לבק 'חי          008.046.0120
      

          2,242.24 ר"אוק 51 יזפ תלת ילילג לבק 'חי          008.046.0130
      

          3,363.36 ר"אוק 02 יזפ תלת ילילג לבק 'חי          008.046.0140
      

          3,503.50 ר"אוק 04 יזפ תלת ילילג לבק 'חי          008.046.0150
      

          1,596.42 תוגרד 2-ל םילבק דוקיפ רקב 'חי          008.046.0160
      

          2,242.24 תוגרד 6 דע םילבק דוקיפ רקב 'חי          008.046.0170
      

          3,363.36 תוגרד 8 דע םילבק דוקיפ רקב 'חי          008.046.0180
      
הרקבו דוקיפ ירזיבא      
      
האיצי םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ     008.046.0200

            381.22 OSI - 655 B הרקב גצמ תמגוד תחא 'חי           
      
תואיצי 2 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ     008.046.0210

            429.24 OSI - 655 2B הרקב גצמ תמגוד 'חי           
      
      

640.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../108 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     108 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תואיצי 4 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ     008.046.0220

            929.04 OSI - 655 4B הרקב גצמ תמגוד 'חי           
      
תואיצי 8 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ     008.046.0230

            988.82 OSI - 655 8B הרקב גצמ תמגוד 'חי           
      
21 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ     008.046.0240

          1,536.64 OSI - 655 21B הרקב גצמ תמגוד תואיצי 'חי           
      
61 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ     008.046.0250

          1,726.76 OSI - 655 61B הרקב גצמ תמגוד תואיצי 'חי           
      
דח "לגוט" וא "טקפ" סופיטמ דוקיפ יקספמ     008.046.0260

            102.90 רפמא 01 םייבטוק 'חי           
      
וד "לגוט" וא "טקפ" סופיטמ דוקיפ יקספמ     008.046.0270

            110.74 רפמא 01 םייבטוק 'חי           
      
וא "טקפ" סופיטמ םיפילחמ דוקיפ יקספמ     008.046.0280

            114.66 ספא בצמ םע רפמא 01 םייבטוק-דח "לגוט" 'חי           
      
וא "טקפ" סופיטמ םיפילחמ דוקיפ יקספמ     008.046.0290

            112.70 ספא בצמ אלל רפמא 01 םייבטוק-דח "לגוט" 'חי           
      
וא "טקפ" סופיטמ םיפילחמ דוקיפ יקספמ     008.046.0300

            126.42 ספא בצמ םע רפמא 01 םייבטוק-וד "לגוט" 'חי           
      
וא "טקפ" סופיטמ םיפילחמ דוקיפ יקספמ     008.046.0310

            126.42 ספא בצמ אלל רפמא 01 םייבטוק-וד "לגוט" 'חי           
      

            100.94 הקספה/הלעפה ןצחל 'חי          008.046.0320
      

            126.42 םיעגמ השולש ןצחל 'חי          008.046.0330
      

            173.46 לעננ הקספה ןצחל 'חי          008.046.0340
      

            220.50 למשח חולב הנקתהל עורז תוברל לובג קספמ 'חי          008.046.0350
      
םע למשח חולל )לצוטופ( ירטקלא וטופ את     008.046.0360
REGAH תרצות תמגוד 55PI תינוציח תיניע      

            774.20 ע"ש וא "וכלומ" 'בח י'ע קוושמה 'חי           
      
תוברל 'ש/ק"מ 07 דע למשח חולל ררוואמ     008.046.0370

          1,072.12 ןנסמו רורווא יסירת 'חי           
      

            690.90 09W חולל םומיח ףוג 'חי          008.046.0380
      

640.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../109 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     109 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ךילומל ע"ש וא "סקינופ" תמגוד הליסמ קדהמ     008.046.0390

              8.82 קדהמה רופסמ תוברל ר"ממ 4 דע 'חי           
      

            313.60 רורווא/םומיח חולל טטסומרט 'חי          008.046.0400
      
םתירוגלא םע רוטרנג/י"חח הפלחה רקב     008.046.0410
םיעורא לש םינותנ ףוסיאו טווח תקידבל      

          5,884.90 ע"ש וא "OC טנלא" תמגוד למשחב 'חי           
      
םגד "רדמא" תמגוד רוטרנג/י"חח הפלחה רקב     008.046.0420

          6,170.08 ע"ש וא MA D 035 'חי           
      
"רדמא" תמגוד םרז יקספמ 3-ל הפלחה רקב     008.046.0430
םאתמ תוברל ע"ש וא 1S-EIT-036 MA םגד      

          11,495.40 PI/PCT תרושקת 'חי           
      
"רדמא" תמגוד CDV42 יוביג םע תונזה ףלחמ     008.046.0440

          5,002.90 ע"ש וא D825MA םגד 'חי           
      
ילארשי םגד רפמא 61 יזפ דח עקת תיב     008.046.0450

             82.32 ןיד ספ לע הנקתהל 'חי           
      
ילארשי םגד רפמא 61 יזפ תלת עקת תיב     008.046.0460

            106.82 ןיד ספ לע הנקתהל 'חי           
      
קרב יניגמו ןומיס תורונמ ,הדידמ ירישכמ      
      

            193.06 רישי ,רפמא 06 דע עבורמ רטמרפמא 'חי          008.046.0480
      

            166.60 רפמא .... /5 רטמרפמא 'חי          008.046.0490
      

            193.06 רפמא 5/052 דע םרז הנשמ 'חי          008.046.0500
      

            246.96 רפמא 5/006 דע םרז הנשמ 'חי          008.046.0510
      
קספמ תוברל ,טלוו 005 דע עבורמ רטמטלוו     008.046.0520

            314.58 ספא םע םיבצמ 6 תוזפ ררוב 'חי           
      
:תדידמל למשח חולל ילטיגיד דדומ בר     008.046.0530
,קפסה םדקמ ,קפסה ,רדת ,םימרז ,םיחתמ      
םגד "קטס" תמגוד היגרנאו שוקיב איש      

          2,883.16 )םרז ינשמ ללוכ אל( HE031MP -SULP 'חי           
      
      
      
      
      

640.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../110 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     110 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
:תדידמל למשח חולל ילטיגיד דדומ בר     008.046.0540
,קפסה םדקמ ,קפסה ,רדת ,םימרז ,םיחתמ      
םגד "קטס" תמגוד היגרנאו שוקיב איש      

          2,465.68 )םרז ינשמ ללוכ אל( E031MP -SULP 'חי           
      
:תדידמל למשח חולל ילטיגיד דדומ בר     008.046.0550
,קפסה םדקמ ,קפסה ,רדת ,םימרז ,םיחתמ      
םגד "קטס" תמגוד היגרנאו שוקיב איש      

          6,027.00 )םרז ינשמ ללוכ אל( HE271MP -SULP 'חי           
      
:תדידמל למשח חולל ילטיגיד דדומ בר     008.046.0560
,קפסה םדקמ ,קפסה ,רדת ,םימרז ,םיחתמ      
םגד "קטס" תמגוד היגרנאו שוקיב איש      

          5,622.26 PM175 'חי           
      
ילבכו םיבשחמ תרושקתל םאתמ רובע תפסות     008.046.0570

            690.90 תרושקת 'חי           
      
תדידמל תינועבצ תיפרג הגוצת םע דדומ בר     008.046.0580
,םיקפסה ,תינומרה 46 דע ,םימרז ,םיחתמ      
איש ,DHT ינומרה תוויע ,קפסה ימדקמ ,רדת      
תמגוד ,ז'ועת לודומ תוברל ,היגרנאו שוקיב      
אל( ע'וש וא "טנלא" 'בח י'ע קוושמה TL םגדה      

          2,192.26 )םרז ינשמ ללוכ 'חי           
      
תדידמל תינועבצ תיפרג הגוצת םע דדומ בר     008.046.0590
,קפסה ימדקמ ,רדת ,םיקפסה ,םימרז ,םיחתמ      
ז'ועת לודומ תוברל ,היגרנאו שוקיב איש      

          1,989.40 ע'ש וא "CISAB TL" םגד "טנלא" 'בח תמגוד 'חי           
      
תדידמל תינועבצ תיפרג הגוצת םע דדומ בר     008.046.0600
,קפסה ימדקמ ,רדת ,םיקפסה ,םימרז ,םיחתמ      
,היגרנאו שוקיב איש ,DHT ינומרה תוויע      

          1,846.32 ע'ש וא "ETL" םגד "טנלא" 'בח תמגוד 'חי           
      
תדידמל תינועבצ תיפרג הגוצת םע דדומ בר     008.046.0610
,םיקפסה ,תוינומרה 46 דע םימרז ,םיחתמ      
איש ,DHT ינומרה תוויע ,קפסה ימדקמ ,רדת      
תמגוד ,ז'ועת לודומ תוברל ,היגרנאו שוקיב      

          3,430.98 ע'ש וא "PCT-TL" םגד "טנלא" 'בח 'חי           
      

             89.18 דל תרונו ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ 'חי          008.046.0620
      

            148.96 דל תרונו ינועבצ הסכמ םע ןומיס תורונמ 3 'חי          008.046.0630
      

            242.06 הלועפ תועש הנומ 'חי          008.046.0640
      

640.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../111 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     111 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
001( םיבטק העברא קרב יניגמ תיעיבר     008.046.0650

          4,062.10 B+C רפמאוליק O+HP3( 'חי           
      
001( םיבטק העברא קרב יניגמ תיעיבר     008.046.0660

          2,620.52 רפמאוליק O+HP3( 'חי           
      
02( םיבטק העברא קרב יניגמ תיעיבר     008.046.0670

          1,643.46 רפמאוליק O+HP3( 'חי           
      

            476.28 רפמאוליק O( 02+( יבטוק דח קרב ןגמ 'חי          008.046.0680
      
היגרנא ינומ      
      

            433.16 יזפ דח ילטיגיד 04A רישי היגרנא הנומ 'חי          008.046.0700
      

            869.26 יזפ דח ילטיגיד A36 רישי היגרנא הנומ 'חי          008.046.0710
      
םע יזפ תלת ילטיגיד  A36 רישי היגרנא הנומ     008.046.0720

          1,274.98 םיסלופ 'חי           
      
למשח תוחול תקוזחת      
      
,ר"מ 5.0 דע לדוגב למשח חולל ענומ לופיט     008.046.0740
תקידב ,חולה יוקינ ,םיגרב קוזיח תוברל      
תילאוזיו הקידב ,הלקתה לגעמו תוקראה      
עוציבל ,םייוקילהו הקידבה תואצות םושירו      

            173.46 ןימזמה םע םואתב תוגירח תועשב 'חי           
      
,ר"מ 2 דע לדוגב למשח חולל ענומ לופיט     008.046.0750
תקידב ,חולה יוקינ ,םיגרב קוזיח תוברל      
תילאוזיו הקידב ,הלקתה לגעמו תוקראה      
עוציבל ,םייוקילהו הקידבה תואצות םושירו      

            254.80 ןימזמה םע םואתב תוגירח תועשב 'חי           
      
,ר"מ 01 דע לדוגב למשח חולל ענומ לופיט     008.046.0760
תקידב ,חולה יוקינ ,םיגרב קוזיח תוברל      
תילאוזיו הקידב ,הלקתה לגעמו תוקראה      
עוציבל ,םייוקילהו הקידבה תואצות םושירו      

            520.38 ןימזמה םע םואתב תוגירח תועשב 'חי           
הדידמ ירישכמו הרקבו דוקיפ ירזיבא ,םילבק ,םיאנש 640.800 כ"הס            

      
ר ו א מ ל  ם ר ז  י ק ס פ מ  740.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
'זארימ םגד A01 דיחי ,ט"הת רואמל ז"מ     008.047.0010

             35.28 ע"ש וא "הכרא" י"ע קוושמה 'חי           
740.800 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 22166   .../112 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     112 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
'זארימ םגד A01 דיחי ,ט"הת רואמל לופכ ז"מ     008.047.0020

             42.14 ע"ש וא "הכרא" י"ע קוושמה 'חי           
      
םגד A01 דיחי ,ט"הת רואמל ףילחמ ז"מ     008.047.0030

             38.22 ע"ש וא "הכרא" י"ע קוושמה 'זארימ 'חי           
      

             62.72 דיחי ,ןיירושמ רואמל ז"מ 'חי          008.047.0040
      

             76.44 לופכ ,ןיירושמ רואמל ז"מ 'חי          008.047.0050
      

             76.44 ףילחמ ,ןיירושמ רואמל ז"מ 'חי          008.047.0060
      
"METSYS" םגד A61 רואמל דיחי קספמ     008.047.0070
הסכמ תוברל ט"הת ע"ש וא "סיווג" תרצות      

             53.90 םאתמו 'חי           
רואמל םרז יקספמ 740.800 כ"הס            

      
ע ק ת  י ת ב  840.800 ק ר פ  ת ת       
      
      

             41.16 רפמא 61 , ט"הת הנקתהל עקת יתב 'חי          008.048.0010
      
,ט"הת הנקתהל םיבכרהב םילופכ עקת יתב     008.048.0020

             58.80 רפמא 61 'חי           
      
"וקסינ" תמגוד A61 ט"הע הנקתהל עקת יתב     008.048.0030
וא IBMOC  םגד סיווג תרצות וא  "1N" םגד      

             36.26 ע"ש 'חי           
      
"וקסינ" תמגוד A61 ט"הע הנקתהל עקת יתב     008.048.0040
וא  IBMOC 2 םגד סיווג תרצות וא "2N" םגד      

             43.12 ע"ש 'חי           
      
"וקסינ" תמגוד A61 ט"הע הנקתהל עקת יתב     008.048.0050
וא IBMOC 3 םגד סיווג תרצות וא "3N" םגד      

             47.04 ע"ש 'חי           
      
"וקסינ" תמגוד A61 ט"הע הנקתהל עקת יתב     008.048.0060
וא IBMOC 4 םגד סיווג תרצות וא "4N" םגד      

             60.76 ע"ש 'חי           
      
"וקסינ" תמגוד A61 ט"הע הנקתהל עקת יתב     008.048.0070
וא IBMOC 6 םגד סיווג תרצות וא "6N" םגד      

             87.22 ע"ש 'חי           
      
      

840.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../113 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     113 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
IBMOC  םגד רפמא 61 םימ ינגומ עקת יתב     008.048.0080

             51.94 ע"ש וא סיווג תרצות 'חי           
      
תמגוד רפמא 61  םילופכ םימ ינגומ עקת יתב     008.048.0090
תרצות IBMOC םגד וא "WN-2" םגד "וקסינ"      

             79.38 ע"ש וא סיווג 'חי           
      
תמגוד רפמא 61 םימ ינגומ עקת יתב 3     008.048.0100
תרצות IBMOC םגד וא "WN-3" םגד "וקסינ"      

            112.70 ע"ש וא סיווג 'חי           
      
3 םגד ,רפמא 61 חיטה לע הנקתהל עקת יתב     008.048.0110

             67.62 ע"ש וא "סיווג" תרצות 44PI םיעגמ  "EEC" 'חי           
      
3 םגד ,רפמא 23 חיטה לע הנקתהל עקת יתב     008.048.0120

             82.32 ע"ש וא "סיווג" תרצות 44PI םיעגמ "EEC" 'חי           
      
5 םגד ,רפמא 61 חיטה לע הנקתהל עקת יתב     008.048.0130

             95.06 ע"ש וא "סיווג" תרצות 44PI םיעגמ "EEC" 'חי           
      
5 םגד ,רפמא 23 חיטה לע הנקתהל עקת יתב     008.048.0140

            109.76 ע"ש וא "סיווג" תרצות 44PI םיעגמ "EEC" 'חי           
      
3 םגד ,רפמא 61 חיטה לע הנקתהל עקת יתב     008.048.0150

            109.76 ע"ש וא "סיווג" תרצות 76PI םיעגמ "EEC" 'חי           
      
3 םגד ,רפמא 23 חיטה לע הנקתהל עקת יתב     008.048.0160

            149.94 ע"ש וא "סיווג" תרצות 76PI םיעגמ "EEC" 'חי           
      
5 םגד ,רפמא 61 חיטה לע הנקתהל עקת יתב     008.048.0170

            164.64 ע"ש וא "סיווג" תרצות 76PI םיעגמ "EEC" 'חי           
      
5 םגד ,רפמא 23 חיטה לע הנקתהל עקת יתב     008.048.0180

            204.82 ע"ש וא "סיווג" תרצות 76PI םיעגמ"EEC" 'חי           
      
5 םגד ,רפמא 36 חיטה לע הנקתהל עקת יתב     008.048.0190

            328.30 ע"ש וא "סיווג" תרצות 76PI םיעגמ"EEC" 'חי           
      
רפמא 61 ט"הת הנקתהל יטירב םגד עקת יתב     008.048.0200

             42.14 ע"ש וא "סיווג" תרצות "METSYS" םגד 'חי           
      
"METSYS" םגד A61 V052 עקת יתב     008.048.0210

             67.62 םאתמו הסכמ תוברל ע"ש וא "סיווג" תרצות 'חי           
      
      
      
      

840.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../114 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     114 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םגד 61A 052V םילופכ עקת יתב     008.048.0220
    "METSYS" הנקסוט" םגד וא "סיווג" תרצות"  
AMITPO " םגד וא "דרובסיוו" תרצות      
    AEHT" תוברל ע"ש וא "קינוסנפ" תרצותמ  

             81.34 םאתמו הסכמ 'חי           
      
"METSYS" םגד 61A 052V עקת יתב 3     008.048.0230
תרצות "הנקסוט" םגד וא "סיווג" תרצות      
"AMITPO AEHT " םגד וא "דרובסיוו"      
הסכמ תוברל ע"ש וא "קינוסנפ" תרצותמ      

            122.50 םאתמו 'חי           
      
,םירזיבא 2 רובע ,םירזיבא אלל עקת יתב בר     008.048.0240
11D םגד "טסלפ .א.ד.ע" תמגוד ,סיסב תוברל      

            120.54 ע"ש וא 'חי           
      
,םירזיבא 4 רובע ,םירזיבא אלל עקת יתב בר     008.048.0250
41D םגד "טסלפ .א.ד.ע" תמגוד ,סיסב תוברל      

            171.50 ע"ש וא 'חי           
      
,םירזיבא 6 רובע ,םירזיבא אלל עקת יתב בר     008.048.0260

            188.16 71D םגד "טסלפ .א.ד.ע" תמגוד ,סיסב תוברל 'חי           
      
,םירזיבא 8 רובע ,םירזיבא אלל עקת יתב בר     008.048.0270
81D םגד "טסלפ .א.ד.ע" תמגוד ,סיסב תוברל      

            243.04 ע"ש וא "דרובסיוו" תרצות "הנקסוט" םגד וא 'חי           
      
,םירזיבא 21 רובע ,םירזיבא אלל עקת יתב בר     008.048.0280
02D םגד "טסלפ .א.ד.ע" תמגוד ,סיסב תוברל      

            314.58 ע"ש וא "דרובסיוו" תרצות "הנקסוט" םגד וא 'חי           
      

             27.44 רפמא 61 יזאפ דח עקת 'חי          008.048.0290
      
םגד יטירב םגד רפמא 61 יזאפ דח עקת     008.048.0300

             29.40 "PM-2" 'חי           
      
וא רואמל םרז קספמ לש דבלב רוביחו הנקתה     008.048.0310

             34.30 )ןימזמה י"ע קפוסיש( יזפ דח עקת תיב 'חי           
      
וקסינ תמגוד טנוברקילופמ תוריש תספוק     008.048.0320
    LPN תוברל ףוקש הסכמ םע טסלפ .א.ד.ע וא  
ינש ,A52X4 תחפ רסממ ,A52X3 ז"אמ      
םגד A61 יזפ דח עקת תיב ,A61X1  םיז"אמ      
EEC םגד 61A יזפ דח עקת תיב ,ילארשי      
ןקתומ EEC םגד 23A יזפ תלת עקת תיבו      

          1,501.36 )הנזה וק ללוכ אל( טלפמוק רבוחמו 'חי           
      

840.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../115 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     115 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
.א.ד.ע תמגוד טנוברקילופמ תוריש תספוק     008.048.0330
ז"אמ תוברל ףוקש הסכמ םע וקסינ וא טסלפ      
    A61X3, תחפ רסממ A52X4, ז"אמ  A61X1,  
יתב EEC, 2 םגד 61A יזפ תלת עקת תיב      
ןקתומ ,ילארשי םגד 61A םייזפ דח עקת      

          1,298.50 )הנזה וק ללוכ אל( טלפמוק רבוחמו 'חי           
      
    ******************************************  
    *****************************  
      
הקפסא תוברל 3X61A יטירב םגד עקת קוריפ     008.048.0350

             43.12 שדח עקת תנקתהו 'חי           
      
תוברל 3X61A יטירב םגד עקת תיב קוריפ     008.048.0360

             57.82 שדח עקת תיב תנקתהו הקפסא 'חי           
      
3X61A יטירב םגד ןגזמל עקת תיב קוריפ     008.048.0370
תנקתהו הקפסא תוברל ,ראומ קספמ ללוכה      

             64.68 שדח רזיבא 'חי           
      
תוברל רפמא 61 יזאפ דח עקת תיב קוריפ     008.048.0380

             49.98 שדח עקת תיב תנקתהו הקפסא 'חי           
      
ילארשי םגד רפמא 61 יזאפ דח עקת קוריפ     008.048.0390

             33.32 שדח עקת תנקתהו הקפסא תוברל 'חי           
      
יזאפ דח עקת תיב וא רואמל םרז קספמ קוריפ     008.048.0400

             18.62 רפמא 61 'חי           
      
,עקת תיב וא רואמל םרז קספמ קוריפו קותינ     008.048.0410
תופעתסהה תבית דע םיכילומה קוריפ תוברל      

             37.24 הבורקה 'חי           
עקת יתב 840.800 כ"הס            

      
ל מ ש ח ל  ה צ ק  י ר ז י ב א  940.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
קר ,דרפנב ודדמי הז קרפב םירזיבאה :הרעה      
ןתינ ןכ ומכ .הדוקנ תרגסמב םיללכנ םניא םא      
רזיבא ןיב ריחמ שרפה הז קרפב בשחל      
.לעופב ןקתוהש רזיבאל זרכמבש      
      

             57.82 היזיולט תנטנאל עקש 'חי          008.049.0020
      

             48.02 "קזב" ןופלט עקש 'חי          008.049.0030
      

940.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../116 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     116 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תרצות "METSYS" םגד היזיולטל עקש     008.049.0040

             78.40 םאתמו הסכמ תוברל ע"ש וא "סיווג" 'חי           
      
"סיווג" תרצות "METSYS" םגד ןופלטל עקש     008.049.0050

             64.68 םאתמו הסכמ תוברל ע"ש וא 'חי           
      

             52.92 תוגרדמ ירדחב םיראומ םינצחל 'חי          008.049.0060
      
"סיווג" תרצות "METSYS" םגד ראומ ןצחל     008.049.0070

             67.62 םאתמו הסכמ תוברל ע"ש וא 'חי           
      
תרצות "METSYS" םגד רזיבאל תפסות     008.049.0080

             31.36 ינועבצ הסכמ רובע ע"ש וא סיווג 'חי           
      

              3.92 סיווג ימד 'חי          008.049.0090
      
55PI )לסוטופ( ץוח תרואתל ירטקלא-וטופ את     008.049.0100

            241.08 תוינש 021-1 תוסיול ןתינ A61 'חי           
      
תמגוד ןונווכל ןתינ ירטקלא-וטופ את     008.049.0110

            774.20 SD 305 םגד NILSSARG 'חי           
      

             42.14 ןומיס תירונ םע רפמא 61 יבטוק וד ז"מ 'חי          008.049.0120
      
תנגומ הביתב רפמא X161 טקפ םרז קספמ     008.049.0130

            165.62 ע"ש וא "סיווג" תרצות םימ 'חי           
      
תנגומ הביתב רפמא  52X1 טקפ םרז קספמ     008.049.0140

            180.32 ע"ש וא "סיווג" תרצות םימ 'חי           
      
תנגומ הביתב רפמא  61X3 טקפ םרז קספמ     008.049.0150

            207.76 ע"ש וא "סיווג" תרצות םימ 'חי           
      
תנגומ הביתב רפמא  52X3 טקפ םרז קספמ     008.049.0160

            220.50 ע"ש וא "סיווג" תרצות םימ 'חי           
      
תנגומ הביתב רפמא 23X3 טקפ םרז קספמ     008.049.0170

            276.36 ע"ש וא "סיווג" תרצות םימ 'חי           
      
תנגומ הביתב רפמא 04X3 טקפ םרז קספמ     008.049.0180

            410.62 ע"ש וא "סיווג" תרצות םימ 'חי           
      
תנגומ הביתב רפמא  36X3 טקפ םרז קספמ     008.049.0190

            441.98 ע"ש וא "סיווג" תרצות םימ 'חי           
      
תנגומ הביתב רפמא  001X3 טקפ םרז קספמ     008.049.0200

            690.90 ע"ש וא "סיווג" תרצות םימ 'חי           
940.800 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 22166   .../117 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     117 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תנגומ הביתב רפמא  521X3 טקפ םרז קספמ     008.049.0210

            958.44 ע"ש וא "סיווג" תרצות םימ 'חי           
      
תנגומ הביתב רפמא  061X3 טקפ םרז קספמ     008.049.0220

          1,083.88 ע"ש וא "סיווג" תרצות םימ 'חי           
      
חתמל  56PI םימ ןגומ 8" יתיישעת ןומעפ     008.049.0230

            690.90 שרדנכ 'חי           
      
ןצחל תוברל יעובש/ ימוי בשחוממ ןועש     008.049.0240
- HSALF" תמגוד תונורכז 02 ינדי לוצלצל      

          1,739.50 ע"ש וא "לוקלט 'חי           
      

          1,191.68 הריבשל תיכוכז םע יתכתמ םורח ןצחל 'חי          008.049.0250
      

            416.50 ט"הת הריבשל תיכוכז םע יטסלפ םורח ןצחל 'חי          008.049.0260
      

            381.22 ט"הע הריבשל תיכוכז םע יטסלפ םורח ןצחל 'חי          008.049.0270
      

            221.48 ראומ הלעפה ןצחל םע הבית 'חי          008.049.0280
      

            310.66 םיראומ הלעפה ינצחל 2 םע הבית 'חי          008.049.0290
      

            358.68 םיראומ הלעפה ינצחל 3 םע הבית 'חי          008.049.0300
      
ט"הע הנקתהל ילמשח םימ דוד תלעפהל ןועש     008.049.0310

            387.10 ע"ש וא "דרובסיוו" תרצות "ןוא סוטטס" םגד 'חי           
      
הנקתהל ילמשח םימ דוד תלעפהל ןועש     008.049.0320
תרצות "ןוא סוטטס" םגד ,55 הביתב      

            372.40 ע"ש וא "דרובסיוו" 'חי           
      
הנקתהל םימ דוד תלעפהל 'קד 021 רמייט     008.049.0330

            372.40 ע"ש וא "דרובסיוו" תרצות ,ךורא ט"הת 'חי           
      
הנקתהל םימ דוד תלעפהל 'קד 021 רמייט     008.049.0340

            372.40 ע"ש וא "דרובסיוו" תרצות ,ךורא ט"הע 'חי           
      
הנקתהל םימ דוד תלעפהל 'קד 021 רמייט     008.049.0350

            372.40 ע"ש וא "דרובסיוו" תרצות ,55 הביתב 'חי           
      
הביתל ,ילמשח סירת תלעפהל תבש ןועש     008.049.0360
תרצות ,ט"הת הנקתהל ,םוקמ 4 תינבלמ      

            774.20 ע"ש וא "דרובסיוו" 'חי           
      
      
      

940.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../118 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     118 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
3 תינבלמ הביתל ,םימ דוד תלעפהל ןועש     008.049.0370
,"ןוא סוטטס" םגד ,ט"הת הנקתהל ,םוקמ      

            636.02 ע"ש וא "דרובסיוו" תרצות 'חי           
      
,יבטוק וד קספמ + םימ דוד תלעפהל ןועש     008.049.0380
םגד ,ט"הת הנקתהל ,םוקמ 4 תינבלמ הביתל      

            690.90 ע"ש וא "דרובסיוו" תרצות ,"ןוא סוטטס" 'חי           
      
אלמ יוויח רשפאמה ,םימ דוד תלעפהל ןועש     008.049.0390
,םוקמ 3 תינבלמ הביתל ,דודה תלועפ יבצמל      

            690.90 ע"ש וא "דרובסיוו" תרצות ,"ןוא סוטטס" םגד 'חי           
      
אלמ יוויח רשפאמה ,םימ דוד תלעפהל ןועש     008.049.0400
סוטטס" םגד ,55 הביתל ,דודה תלועפ יבצמל      

            414.54 ע"ש וא "דרובסיוו" תרצות ,"ןוא 'חי           
      
אלמ יוויח רשפאמה ,םימ דוד תלעפהל ןועש     008.049.0410
,ךורא ט"הת הנקתהל ,דודה תלועפ יבצמל      

            414.54 ע"ש וא "דרובסיוו" תרצות ,"ןוא סוטטס" םגד 'חי           
      
אלמ יוויח רשפאמה ,םימ דוד תלעפהל ןועש     008.049.0420
םגד ,ךורא ט"הע הנקתהל ,דודה תלועפ יבצמל      

            414.54 ע"ש וא "דרובסיוו" תרצות ,"ןוא סוטטס" 'חי           
למשחל הצק ירזיבא 940.800 כ"הס            

      
ח ת מ  י ר ד ח ב  ת ו י ת ש ת  150.800 ק ר פ  ת ת       
ה ו ב ג       
      
      
םאתהב םידדמנ הובג חתמ ינקתמ :הרעה      
לש םיללכו תונקת 00.80 קרפ יללכה טרפמל      
למשח תרבח לש תיצראה תשרה      
      
וא הובג חתמ רדחב םלשומ הקראה ןקתמ     008.051.0020

          8,219.26 יאנש רדח 'חי           
      
ירדחב תורגסוממ תונוולוגמ תשר תוציחמ     008.051.0030

            595.84 הובג חתמ ר"מ           
      
חתמ ירדחל בא חתפמ-ילת ילוענמ תכרעמ     008.051.0040

            571.34 'פמוק         םיאנשו הובג  
      
הובג חתמ ירדחל תמלשומ טוליש תכרעמ     008.051.0050

            833.98 'פמוק         םיאנשו  
      

          10,005.80 'פמוק         שרדנ דויצ תוברל םלשומ תוחיטב דויצ ןורא 008.051.0060
150.800 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 22166   .../119 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     119 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

            345.94 ו"ק 04 חתמל מ"מ 5 ימוג חיטש ר"מ          008.051.0070
      
יאנשב הלקת תוארתהל תמלשומ תכרעמ     008.051.0080
עבצב )קא'זוק( תבבותסמ הרונמו רפוצ תוברל      

          1,786.54 'פמוק         םודא  
      
מ"מ 002X001 ןבלוגמ חפמ םילבכ תלעת     008.051.0090
תוברל םודא עבצב העובצ מ"מ 5.1 יבועב      

            196.98 הובג חתמ טולישו הסכמ רטמ           
הובג חתמ ירדחב תויתשת 150.800 כ"הס            

      
ה ו ב ג  ח ת מ  ם י א נ ש  250.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
הנקתה ,םידספה לד יתיישעת קפסה יאנש     008.052.0010
VK40/22 חתמ תשר דומע לע תינוציח      
תוברל  11NYD םירוביח ,AVK061 קפסהב      

          51,221.66 הנקתהו הפנה ,הלבוה האישנ עורז 'חי           
      
הנקתה ,םידספה לד יתיישעת קפסה יאנש     008.052.0020
VK40/22 חתמ תשר דומע לע תינוציח      
תוברל  11NYD םירוביח ,AVK052 קפסהב      

          61,703.74 הנקתהו הפנה ,הלבוה האישנ עורז 'חי           
      
הנקתה ,םידספה לד יתיישעת קפסה יאנש     008.052.0030
VK40/22 חתמ תשר דומע לע תינוציח      
תוברל  11NYD םירוביח ,AVK004 קפסהב      

          73,853.78 הנקתהו הפנה ,הלבוה האישנ עורז 'חי           
      
הנקתה ,םידספה לד יתיישעת קפסה יאנש     008.052.0040
VK40/22 חתמ תשר דומע לע תינוציח      
תוברל  11NYD םירוביח ,AVK036 קפסהב      

          97,677.58 הנקתהו הפנה ,הלבוה האישנ עורז 'חי           
      
םע םוטא ,םידספה לד יתיישעת קפסה יאנש     008.052.0050
,תינוציח וא תימינפ הנקתה םימוטא םידדבמ      
קפסהב  VK40/22 חתמ תשר דומע לע      
    AVK036, 11 םירוביחNYD  עורז תוברל  

          96,486.88 הנקתהו הפנה ,הלבוה האישנ 'חי           
      
םע םוטא ,םידספה לד יתיישעת קפסה יאנש     008.052.0060
תינוציח וא תימינפ הנקתה םימוטא םידדבמ      
קפסהב  VK40/22 חתמ תשר דומע לע      
    AVK0001, 11 םירוביחNYD  עורז  תוברל  

          119,119.00 הנקתהו הפנה ,הלבוה האישנ 'חי           
      

250.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../120 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     120 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םע םוטא ,םידספה לד יתיישעת קפסה יאנש     008.052.0070
תינוציח וא תימינפ הנקתה םימוטא םידדבמ      
קפסהב  VK40/22 חתמ תשר דומע לע      
    AVK0521, 11 םירוביחNYD   עורז תוברל  

          137,939.90 הנקתהו הפנה ,הלבוה האישנ 'חי           
      
םע םוטא ,םידספה לד יתיישעת קפסה יאנש     008.052.0080
תינוציח וא תימינפ הנקתה םימוטא םידדבמ      
קפסהב  VK40/22 חתמ תשר דומע לע      
    AVK0061, 11 םירוביחNYD   עורז תוברל  

          161,406.00 הנקתהו הפנה ,הלבוה האישנ 'חי           
      

          4,526.62 TPGD תונגה רובע יאנשל תפסות 'חי          008.052.0090
      
תוברל ,םידספה לד ףרשב קוצי שבי יאנש     008.052.0100
חתמ ,הרוטרפמט תיילעל תונגה תכרעמ      

          100,059.96 036AVK קפסהב 4.0/22VK 'חי           
      
תוברל ,םידספה לד ףרשב קוצי שבי יאנש     008.052.0110
חתמ ,הרוטרפמט תיילעל תונגה תכרעמ      

          133,889.56 0001AVK קפסהב 4.0/22VK 'חי           
      
תוברל ,םידספה לד ףרשב קוצי שבי יאנש     008.052.0120
חתמ ,הרוטרפמט תיילעל תונגה תכרעמ      

          150,685.78 0521AVK קפסהב 4.0/22VK 'חי           
      
ץלואמ רורווא תכרעמ רובע שבי יאנשל תפסות     008.052.0130

          13,103.58 הלעפה חול תוברל 'חי           
הובג חתמ םיאנש 250.800 כ"הס            

      
ה ו ב ג  ח ת מ  ם י ל ב כ  350.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
גוסמ  VK03/81 הובג חתמל םיידיג דח םילבכ     008.053.0010
    YSX2N ןקתומ ,תשוחנ ר"ממ 05 ךתחב  

             79.38 דרפנב םידדמנה הלעתב וא רוניצב וא הריפחב רטמ           
      
גוסמ  VK03/81 הובג חתמל םיידיג דח םילבכ     008.053.0020
    YSX2N ןקתומ ,תשוחנ ר"ממ 59 ךתחב  

            130.34 דרפנב םידדמנה הלעתב וא רוניצב וא הריפחב רטמ           
      
גוסמ  VK03/81 הובג חתמל םיידיג דח םילבכ     008.053.0030
    YSX2N ןקתומ ,תשוחנ ר"ממ 051 ךתחב  

            184.24 דרפנב םידדמנה הלעתב וא רוניצב וא הריפחב רטמ           
      
      

350.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../121 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     121 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
גוסמ VK03/81 הובג חתמל םיידיג דח םילבכ     008.053.0040
    YSX2AN םוינימולאמ ר"ממ 021 ךתחב,  
םידדמנה הלעתב וא רוניצב וא הריפחב ןקתומ      

             79.38 דרפנב רטמ           
      
לבכל ךכוסמו דדובמ םוטא לבכ שאר תיפוס     008.053.0050

          1,667.96 גרבותמ  VK22 A004-006 הובג חתמ 'חי           
      
לבכל ךכוסמו דדובמ םוטא לבכ שאר תיפוס     008.053.0060

          1,155.42 גרבותמ ןיפ םגד VK22 A052 הובג חתמ 'חי           
      
יניגמ רובע ל"נה לבכ שאר תיפוסל תפסות     008.053.0070
,לבכ שאר תיפוס לע הנקתהל רתי יחתמ      

          2,560.74 שרדנכ םאתמ תוברל 'חי           
      
תירונ רובע ל"נה לבכ שאר תיפוסל תפסות     008.053.0080

            857.50 שרדנכ םאתמ תוברל חתמ םויק ןומיס 'חי           
      
תינוציח הנקתהל ךכוסמ לבכ שאר תיפוס     008.053.0090

          1,178.94 VK22 הובג חתמ לבכל 'חי           
הובג חתמ םילבכ 350.800 כ"הס            

      
ה ו ב ג  ח ת מ  ת ו ח ו ל  450.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
זגב דדובמ - UMR - דוחא ,הובג חתמ חול     008.054.0010
    6FS  סמועב קתנמ :ללוכה A004  1 הסינכ  
קתנמ ,'חי 1 האיצי -  A004 סמועב קתנמ ,'חי      
,'חי 1 יאנשל האיצי - םיכיתנ + A002 סמועב      
,הקראה ירצקמ ,רזעה ירזיבא לכ תוברל      

          69,684.86 הרקבו דוקיפ ירזיבא 'חי           
      
םרז קספמ רובע ל"נה הובג חתמ חולל תפסות     008.054.0020
םוקמב יאנשל האיציב תונגה + יטמוטוא יצח      

          17,748.78 םיכיתנה םע קתנמה 'חי           
      
זגב דדובמ - UMR - דוחא ,הובג חתמ חול     008.054.0030
    6FS  סמועב קתנמ :ללוכה A004  - 1 הסינכ  
קתנמ ,'חי 1 האיצי -  A004 סמועב קתנמ ,'חי      
2 - יאנשל האיצי - םיכיתנ םע A002 סמועב      
,הקראה ירצקמ ,רזעה ירזיבא לכ תוברל 'חי      

          92,912.82 הרקבו דוקיפ ירזיבא 'חי           
      
      
      
      

450.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../122 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
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25/02/2023
דף מס':     122 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
6FS   זגב דדובמ הובג חתמ חול     008.054.0040
    DESOLCNE LATEM  סמועב קספמ את  
    004X3 רצקמ תוברל לבכ תסינכל רפמא  

          26,802.02 הקראה 'חי           
      
6FS זגב דדובמ הובג חתמ חול     008.054.0050
    DESOLCNE LATEM  3 ג"בזמו אתX004  
,תונגה רסממו תוינשמ תונגה םע רפמא      

          102,442.34 הקראה רצקמ תוברל 'חי           
      
6FS זגב דדובמ הובג חתמ חול     008.054.0060
    DESOLCNE LATEM סמועב קספמ את  
    004X3  תוברל ,הובג חתמ םיכיתנו רפמא  

          35,735.70 הקראה רצקמ 'חי           
      
6FS זגב דדובמ הובג חתמ חול     008.054.0070
    DESOLCNE LATEM תוברל הדידמ את  

          40,500.46 םיקוצי םרז ינשמו חתמ ינשמ 'חי           
      
6FS זגב דדובמ הובג חתמ חול     008.054.0080
    DESOLCNE LATEM תכרעמו הדידמ את  
םרז הנשמ ,םרז ינשמ תוברל ,תירטמטוו הנגה      

          67,898.32 תירטמטוו הנגה רסממו חתמ ינשמ ,םכסמ 'חי           
      
42 חתמל )6FS( הובג חתמל יטקפמוק חול     008.054.0090
תדומע תוברל 8HD01 סנמיס תמגוד ו"ק      
קספמ םע הדומע ,סמועב קספמ םע הסינכ      
תודומע 3 ןכו יתעבט ךרעמל האיצי - סמועב      

          160,811.14 ג"מל  CRH יכיתנו סמועב קספמ םע 'חי           
      
יניגמ 3 תכרעמ רובע הובג חתמ חולל תפסות     008.054.0100

          6,313.16 רתי חתמ 'חי           
      
MAPES תמגוד ירטמ טאוו הנגה רסממ     008.054.0110

          16,676.66 למשח תרבח תושירדל םיאתמ סנמיס וא T-24 'חי           
הובג חתמ תוחול 450.800 כ"הס            

      
ת ו ק י ד ב  550.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
ידי לע הובג חתמב ילמשח ןקתמ תקידב     008.055.0010
תוברל 3  קדוב סדנהמ ןוישר לעב יאלמשח      
קדובל עויס תשגהו הקידבה רובע םולשת      

          4,526.62 'פמוק         תודידמה תכירעב  
      
      

550.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../123 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
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25/02/2023
דף מס':     123 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ידי לע רפמא 3*052 דע ילמשח ןקתמ תקידב     008.055.0020
תוברל  קדוב סדנהמ ןוישר לעב יאלמשח      
קדובל עויס תשגהו הקידבה רובע םולשת      

          2,102.10 'פמוק         תודידמה תכירעב  
      
ידי לע רפמא 3*036 דע ילמשח ןקתמ תקידב     008.055.0030
תוברל  קדוב סדנהמ ןוישר לעב יאלמשח      
קדובל עויס תשגהו הקידבה רובע םולשת      

          2,802.80 'פמוק         תודידמה תכירעב  
      
ידי לע רפמא 3*0001 דע ילמשח ןקתמ תקידב     008.055.0040
תוברל  קדוב סדנהמ ןוישר לעב יאלמשח      
קדובל עויס תשגהו הקידבה רובע םולשת      

          3,363.36 'פמוק         תודידמה תכירעב  
תוקידב 550.800 כ"הס            

      
ר ו א מ  ת ו ד ו ק נ  650.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
ףוגל האיצי איה רואמ תדוקנ .1 :תורעה      
.רואמ לגעמל רבוחמה ררוואמל וא הרואת      
קספמ י"ע םילעפומ הרואת יפוג 5 םא :המגודל      
.2.רואמ 'קנ 5 יפל בשוחי םולשתה - דחא      
עקת יתב תודוקנו רואמ תודוקנ תדידמ      
80 קרפ יללכה טרפמב יוניש יפל - תויתריד      
ואב לטוב ,5102 תנש תיעיבש הרודהמ      
      
תוברל יזפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     008.056.0020
ילבכ ,הפישח וא היולג הנקתהב תורוניצ      
םע תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ      
דע חולהמ ר"ממ 5.1 ךתחב  C.V.P דודיב      
,םיקספמה דעו ריקה וא הרקתהמ האיציה      
וא יבטוק וד וא לופכ וא דיחי םרז י/קספמ      

            208.74 וא םימ ןגומ וא םינצחל וא בלצ וא ףוליח 'קנ           
      
תשוחנ ילבכ רובע רואמ תדוקנל תפסות     008.056.0030

             35.28 ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומ וא/ו RF/YX2N 'חי           
      
םע לגעמב הדוקנ רובע רואמ תדוקנל תפסות     008.056.0040
וא היולג הנקתהב םיחישק םייטסלפ תורוניצ      

             22.54 מ"מ X 51 51 תיטסלפ הלעת 'חי           
      
      
      
      
      

650.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../124 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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25/02/2023
דף מס':     124 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יזפ דח לגעמב תמלשומ תיתריד רואמ תדוקנ     008.056.0050
,הפישח וא היומס הנקתהב תורוניצ תוברל      
םע תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ      
דע חולהמ ר"ממ 5.1 ךתחב C.V.Pדודיב      
,םיקספמה דעו ריקה וא הרקתהמ האיציה      
וא יבטוק וד וא לופכ וא דיחי םרז י/קספמ      

            259.70 מ ןגומ וא םינצחל וא בלצ וא ףוליח 'קנ           
      
5 םע( יזפ תלת לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     008.056.0060
היומס הנקתהב תורוניצ תוברל )םיכילומ 6 וא      
וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ ,הפישח וא      
5.1 ךתחב C.V.P  דודיב םע תשוחנ יכילומ      
ריקה וא הרקתהמ האיציה דע חולהמ ר"ממ      
וא לופכ וא דיחי םרז י/קספמ ,םיקספמה דעו      

            233.24 וא בלצ וא ףוליח וא יבטוק וד 'קנ           
      
רובע יזפ תלת לגעמב רואמ תדוקנל תפסות     008.056.0070

             37.24 ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומ 'חי           
      
רובע יזפ תלת לגעמב רואמ תדוקנל תפסות     008.056.0080
םיחישק םייטסלפ תורוניצ םע לגעמב הדוקנ      

             25.48 מ"מ 51x51 תיטסלפ הלעת וא היולג הנקתהב 'חי           
      
"סיווג" ז"מ רזיבא רובע רואמ תדוקנל תפסות     008.056.0090

             32.34 ע"ש וא "METSYS" םגד 'חי           
      
לופכ ז"מ רזיבא רובע רואמ תדוקנל תפסות     008.056.0100

             37.24 ע"ש וא "METSYS" םגד "סיווג" 'חי           
      
לש ריהמ רוביחל A61 יזאפ דח עקתו עקש     008.056.0110
הרואתה ףוגמ לבכה עטק תוברל הרואת ףוג      

            128.38 עקתה דע 'חי           
      
    ******************************************  
    *****************************  
      
קוריפ תוברל רואמ תדוקנ לוטיבו קותינ     008.056.0130

             35.28 ז"מו םיכילומ 'קנ           
      
תמייק עקת תיב תדוקנ וא רואמ תדוקנ ץופיש     008.056.0140
,רואמל ז"מ וא עקש רזיבא תפלחה תוברל      
םיכילומ תפלחהו הדוקנל הקראה תקידב      

            112.70 שרדנכ 'קנ           
      
      
      
      

650.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../125 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     125 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
עקת תיב תדוקנ וא רואמ תדוקנ תקתעה     008.056.0150
חיט ינוקת ,הביצח תוברל 'מ 2 דע קחרמל      

            147.98 שרדנכ תופעתסה תואספוקו 'קנ           
רואמ תודוקנ 650.800 כ"הס            

      
ע ק ת  י ת ב  ת ו ד ו ק נ  750.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
תשוחנ ילבכ היושע תמלשומ עקת תיב תדוקנ     008.057.0010
    RF/YX2N דודיב םע תשוחנ יכילומ וא/ו  
    C.V.P  5.1 ךתחבX3 תרנצב םילחשומ ,ר"ממ  
תיב דע חולהמ ,הפישח וא היומס הנקתהב      
'זארימ תמגוד ,רפמא 61 עקת תיב ןכו עקתה      
,ט"הת ןקתומ ,ע"ש וא "הכרא" י"ע קוושמה      

            203.84 םימאתמ תוברל םלשומ לכה 'קנ           
      
לגעמב הדוקנ רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     008.057.0020
היולג הנקתהב םיחישק םייטסלפ תורוניצ םע      

             22.54 מ"מ 51X51  תיטסלפ הלעת וא 'חי           
      
לופכ ת"ב רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     008.057.0030

             27.44 ט"הת וא טה"ע הנקתהל 'חי           
      
הדיחיב ת"ב 3 רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     008.057.0040

             41.16 ט"הת וא טה"ע הנקתהל 'חי           
      
הדיחיב ת"ב 4 רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     008.057.0050

             47.04 ט"הת וא טה"ע הנקתהל 'חי           
      
הדיחיב ת"ב 6 רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     008.057.0060

             65.66 ט"הת וא טה"ע הנקתהל 'חי           
      
וא/ו םילבכ רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     008.057.0070

             31.36 ר"ממ 5.2 םיכילומ 'חי           
      

             24.50 םימ ןגומ ת"ב רובע עקת תיב תדוקנל תפסות 'חי          008.057.0080
      

             25.48 ןיירושמ ת"ב רובע עקת תיב תדוקנל תפסות 'חי          008.057.0090
      
דח הדוקנ רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     008.057.0100

             17.64 יזפ תלת לגעמב תיזפ 'חי           
      
      
      
      
      

750.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../126 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     126 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
היושע תמלשומ תיזפ-תלת עקת תיב תדוקנ     008.057.0110
םע תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ      
םילחשומ ,ר"ממ 5.1X5 ךתחב C.V.P דודיב      
דע חולהמ ,הפישח וא היומס הנקתהב תרנצב      
ןקתומ ,רפמא 61 עקת תיב ןכו עקתה תיב      

            309.68 םלשומ לכה ,ט"הת 'קנ           
      
רובע תיזפ תלת עקת תיב תדוקנל תפסות     008.057.0120
םיחישק םייטסלפ תורוניצ םע לגעמב הדוקנ      

             35.28 מ"מ 51x51 תיטסלפ הלעת וא היולג הנקתהב 'חי           
      
רובע תיזפ תלת עקת תיב תדוקנל תפסות     008.057.0130

             47.04 ר"ממ 5.2 םיכילומ וא/ו םילבכ 'חי           
      
ילבכ היושע תמלשומ תיתריד עקת תיב תדוקנ     008.057.0140
םע תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ      
םילחשומ ,ר"ממ 5.1X3 ךתחב  C.V.P דודיב      
דע חולהמ ,הפישח וא היומס הנקתהב תרנצב      
תמגוד ,רפמא 61 עקת תיב ןכו עקתה תיב      
ןקתומ ,ע"ש וא "הכרא" י"ע קוושמה 'זארימ      

            207.76 םלשומ לכה ,ט"הת 'קנ           
      
םילבכ רובע תיתריד עקת תיב תדוקנל תפסות     008.057.0150

             37.24 ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומ וא/ו 'חי           
      
"סיווג" רזיבא רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     008.057.0160

             38.22 ע"ש וא "METSYS" םגד 'חי           
      
הדובע תודמע      
      
תמגוד עקת יתב בר תללוכה הדובע תדמע     008.057.0180
4-ל ע"ש וא  41D םגד "טסלפ .א.ד.ע"      
תדוקנ ,61A  עקת יתב 2 תוברל ,םירזיבא      
,ר"ממ 5.2 םיכילומו תרנצ םע 61A עקת תיב      
,םירווע םילודומו תרושקת יעקשל םימאתמ      
תדוקנ( הכישמ טוח םע תרושקתל הנכה תרנצ      

            762.44 לט תדוקנו )םירזיבא אלל תחא ךומנ חתמ 'חי           
      
תמגוד עקת יתב בר תללוכה הדובע תדמע     008.057.0190
6-ל ע"ש וא  71D םגד "טסלפ .א.ד.ע"      
תיב תדוקנ ,61A עקת יתב 4 תוברל ,םירזיבא      
,ר"ממ 5.2 םיכילומו תרנצ םע 61A עקת      
,םירווע םילודומו תרושקת יעקשל םימאתמ      
2( הכישמ טוח םע תרושקתל הנכה תרנצ      

          1,131.90 תודוקנ 2- ו )םירזיבא אלל ךומנ חתמ תודוקנ 'חי           
      
      

750.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../127 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     127 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תמגוד עקת יתב בר תללוכה הדובע תדמע     008.057.0200
8-ל ע"ש וא  81D םגד "טסלפ .א.ד.ע"      
תודוקנ 61A, 2 עקת יתב 6 תוברל ,םירזיבא      
,ר"ממ 5.2 םיכילומו תרנצ םע 61A עקת תיב      
,םירווע םילודומו תרושקת יעקשל םימאתמ      
2( הכישמ טוח םע תרושקתל הנכה תרנצ      

          1,524.88 וקנ 2- ו )םירזיבא אלל ךומנ חתמ תודוקנ 'חי           
      
תמגוד עקת יתב בר תללוכה הדובע תדמע     008.057.0210
21-ל ע"ש וא  02D םגד "טסלפ .א.ד.ע"      
תודוקנ 61A, 2 עקת יתב 01 תוברל ,םירזיבא      
,ר"ממ 5.2 םיכילומו תרנצ םע 61A עקת תיב      
,םירווע םילודומו תרושקת יעקשל םימאתמ      
2( הכישמ טוח םע תרושקתל הנכה תרנצ      

          1,703.24 נ 2- ו )םירזיבא אלל ךומנ חתמ תודוקנ 'חי           
      
תמגוד עקת יתב בר :תללוכה הדובע תדמע     008.057.0220
תיב תדוקנ 1 :תוברל 41D םגד טסלפ .א.ד.ע      
םירזיבא 2 םע YX2N לבכב תמלשומ עקת      
    61A תמלשומ תרושקת תדוקנ 1 ,ילארשי םגד  
ינשב רוביחו רזיבא ללוכ E5-TAC לבכב      
רזיבא ללוכ תמלשומ ןופלט תדוקנ 1 ,תווצקה      

            849.66 םידדצה ינשב רבוחמ לבכו קזב םגד 'חי           
      
תמגוד עקת יתב בר :תללוכה הדובע תדמע     008.057.0230
תיב תדוקנ 1 :תוברל 71D םגד טסלפ .א.ד.ע      
םירזיבא 4 םע YX2N לבכב תמלשומ עקת      
    61A תמלשומ ןופלט תדוקנ 1 ,ילארשי םגד  
ינשב רבוחמ לבכו קזב םגד רזיבא ללוכ      

            931.98 םידדצה 'חי           
      
תמגוד עקת יתב בר :תללוכה הדובע תדמע     008.057.0240
תיב תדוקנ 1 :תוברל 71D םגד טסלפ .א.ד.ע      
םירזיבא 4 םע YX2N לבכב תמלשומ עקת      
    61A תרושקת תודוקנ 2 ,ילארשי םגד  
רוביחו רזיבא ללוכ E5-TAC לבכב תומלשומ      

            940.80 תווצקה ינשב 'חי           
      
תמגוד עקת יתב בר :תללוכה הדובע תדמע     008.057.0250
תיב תדוקנ 1 :תוברל 81D םגד טסלפ .א.ד.ע      
םירזיבא 4 םע YX2N לבכב תמלשומ עקת      
    61A תרושקת תודוקנ 2 ,ילארשי םגד  
רוביחו רזיבא ללוכ E5-TAC לבכב תומלשומ      
ללוכ תומלשומ ןופלט תודוקנ 2 ,תווצקה ינשב      

          1,370.04 ידדצה ינשב רבוחמ לבכו קזב םגד רזיבא 'חי           
      
      

750.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../128 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     128 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תמגוד עקת יתב בר :תללוכה הדובע תדמע     008.057.0260
תיב תדוקנ 1 :תוברל 81D םגד טסלפ .א.ד.ע      
םירזיבא 2 םע YX2N לבכב תמלשומ עקת      
    61A תיב תדוקנ 1 ,תשר למשחל ילארשי םגד  
2-ל ילארשי םגד םירזיבא 2 םע 61A עקת      
    ,SPU לבכב תומלשומ תרושקת תודוקנ  

          1,619.94 2 ,תווצקה ינשב רוביחו רזיבא ללוכ E5-TAC 'חי           
      
תמגוד עקת יתב בר :תללוכה הדובע תדמע     008.057.0270
תיב תדוקנ 1 :תוברל 81D םגד טסלפ .א.ד.ע      
םירזיבא 4 םע YX2N לבכב תמלשומ עקת      
    61A תרושקת תודוקנ 4 ,ילארשי םגד  
רוביחו רזיבא ללוכ E5-TAC לבכב תומלשומ      

          1,405.32 תווצקה ינשב 'חי           
      
תמגוד עקת יתב בר :תללוכה הדובע תדמע     008.057.0280
תיב תדוקנ 1 :תוברל 81D םגד טסלפ .א.ד.ע      
1 ,ילארשי םגד םירזיבא 4 םע 61A עקת      
םגד םירזיבא 2 םע 61A עקת תיב תדוקנ      
תומלשומ תרושקת תודוקנ SPU, 4-ל ילארשי      
    A6-TAC 7 לבכ ללוכ-TAC תדוקנ לכל  
םאתומה AGIG ילבכ תרדסמ ,תרושקת      

          2,501.94 קב הדובעל 'חי           
      
תמגוד עקת יתב בר :תללוכה הדובע תדמע     008.057.0290
תיב תדוקנ 1 :תוברל 02D םגד טסלפ .א.ד.ע      
1 ,ילארשי םגד םירזיבא 6 םע 61A עקת      
םגד םירזיבא 4 םע 61A עקת תיב תדוקנ      
תומלשומ תרושקת תודוקנ SPU, 4-ל ילארשי      
    A6-TAC 7 לבכ ללוכ-TAC תדוקנ לכל  
םאתומה AGIG ילבכ תרדסמ ,תרושקת      

          2,656.78 קב הדובעל 'חי           
      
    ******************************************  
    *****************************  
      
קוריפ תוברל עקת תיב תדוקנ לוטיבו קותינ     008.057.0310

             34.30 עקשו םיכילומ 'קנ           
עקת יתב תודוקנ 750.800 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 22166   .../129 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     129 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ק נ  850.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
םע יבטוק וד ז"מ תוברל םימח םימ דוד תדוקנ     008.058.0010
י"ע קוושמה 'זארימ תמגוד ,טלשו ןומיס תרונמ      
םא( דודה דיל ןוחטיב קספמ ,ע"ש וא "הכרא"      
יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ ,)שרדנ      
ר"ממ  5.1x3 ךתחב C.V.P דודיב םע תשוחנ      
תרנצב םילחשומ ,)שרדנכ ר"ממ  5.2X3וא(      

            287.14 שח וא היומס הנקתהב 'קנ           
      
יבטוק וד ז"מ תוברל יראלוס דוד תדוקנ     008.058.0020
גג לע דודה תברקב ,45PI םוטאו ןיירושמ      
תרונמ םע םימ תנגומ המוטא הספוקב הנבמה      
י"ע קוושמה 'זארימ תמגוד ,טלשו ןומיס      
םא( דודה דיל ןוחטיב קספמ ,ע"ש וא "הכרא"      
יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ ,)שרדנ      

            348.88 1x3 ךתחב C.V.P דודיב םע תשוחנ 'קנ           
      
וד ז"מ תוברל תיתריד םימח םימ דוד תדוקנ     008.058.0030
'זארימ תמגוד ,טלשו ןומיס תרונמ םע יבטוק      
ןוחטיב קספמ ,ע"ש וא "הכרא" י"ע קוושמה      
RF/YX2N תשוחנ ילבכ ,)שרדנ םא( דודה דיל      
ךתחב C.V.P דודיב םע תשוחנ יכילומ וא/ו      
    3X5.1 5.2וא( ר"ממX3 שרדנכ ר"ממ(  

            362.60 וא היומס הנקתהב תרנצב םילחשומ 'קנ           
      
וד ז"מ תוברל תיתריד יראלוס דוד תדוקנ     008.058.0040
הנבמה גג לע דודה תברקב ןיירושמ יבטוק      
ןומיס תרונמ םע ,םימ תנגומו המוטא הספוקב      
,ע"ש וא "סוקופ" םגד "דרובסיוו" תמגוד ,טלשו      
ילבכ ,)שרדנ םא( דודה דיל ןוחטיב קספמ      
םע תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ      

            433.16 "ממ 3X5.1 ךתחב C.V.P דודיב 'קנ           
      
הדוקנ רובע ילמשח םימ דוד תדוקנל תפסות     008.058.0050
היולג הנקתהב םיחישק םייטסלפ תורוניצ םע      

             27.44 מ"מ 51X51 תיטסלפ הלעת וא 'חי           
      
םע יבטוק וד ז"מ תוברל היטבמא רונתל הדוקנ     008.058.0060
י"ע קוושמה 'זארימ תמגוד טלשו ןומיס תרונמ      
וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ , ע"ש וא "הכרא"      
02 רטוק ףכירמ תרנצב ר"ממ 3X5.2 םיכילומ      
עקת תיב ,הפישח וא היומס הנקתהב מ"מ      

            285.18 טלפמוק םלשומ לכה ,םומיחה ףוגל האיציב 'קנ           
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25/02/2023
דף מס':     130 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
וד ז"מ תוברל תיתריד  היטבמא רונתל הדוקנ     008.058.0070
קוושמה 'זארימ תמגוד ןומיס תרונמו יבטוק      
RF/YX2N תשוחנ ילבכ ,ע"ש וא "הכרא" י"ע      
רטוק ףכירמ תרנצב ר"ממ 3X5.2 םיכילומ וא/ו      
עקת תיב ,הפישח וא היומס הנקתהב מ"מ 02      
יסחיה הקלח  תוברל ,םומיחה ףוגל האיציב      

            345.94 יתרידה חולב הדוקנה לש 'קנ           
      
וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכב ןגזמל הדוקנ     008.058.0080
02 רטוקב תרנצב ר"ממ  5.2X3 םיכילומב      
למשחה חולמ הפישח וא היומס הנקתהב ,מ"מ      
'זארימ תמגוד ,ןגזמל עקת תיב ןכו הדוקנה דע      

            320.46 ע"ש וא "הכרא" י"ע קוושמה 'קנ           
      
ינצחל תוברל ,ןעגמ םע ןגזמל הדוקנ     008.058.0090
וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ ,הקספה/הלעפה      
02 רטוקב תרנצב ר"ממ  5.2X3 םיכילומב      
למשחה חולמ הפישח וא היומס הנקתהב ,מ"מ      
תמגוד ,ןגזמל עקת תיב ןכו  הדוקנה דע      

            545.86 ע"ש וא "הכרא" י"ע קוושמה 'זארימ 'קנ           
      
,הלעפהב הייהשה םע ,ןעגמ םע ןגזמל הדוקנ     008.058.0100
היהשה םע הקספה/הלעפה ינצחל תוברל      
וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ ,הלעפהב      
רטוק מ"מ 02 תרנצב ר"ממ  5.2X3 םיכילומב      
עקת תיב ןכו  הדוקנה דע למשחה חולמ ט"הת      
וא "הכרא" י"ע קוושמה 'זארימ תמגוד ,ןגזמל      

            642.88 ע"ש 'קנ           
      
4 ךתחב םיכילומ רובע ןגזמ תדוקנל תפסות     008.058.0110

             82.32 ר"ממ 'חי           
      
תשוחנ ילבכב )יזפ תלת( ןגזמל הדוקנ     008.058.0120
    RF/YX2N 5 םיכילומב וא/וX5.1 ר"ממ  
דע למשחה חולמ הפישח וא היומס הנקתהב      

            383.18 יטירב םגד ,ןגזמל עקת תיב ןכו הדוקנה 'קנ           
      
ינצחל תוברל ןעגמ םע )יזפ תלת( ןגזמל הדוקנ     008.058.0130
RF/YX2N תשוחנ ילבכב ,הקספה/הלעפה      
היומס הנקתהב ,ר"ממ  5.1X5 םיכילומב וא/ו      
תיב ןכו הדוקנה דע למשחה חולמ הפישח וא      

            592.90 יטירב םגד ,ןגזמל עקת 'קנ           
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25/02/2023
דף מס':     131 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ינצחל תוברל ןעגמ םע )יזפ תלת( ןגזמל הדוקנ     008.058.0140
ילבכב ,הלעפהב היהשה םע ,הקספה/הלעפה      
5.1X5 םיכילומב וא/ו RF/YX2N תשוחנ      
חולמ הפישח וא היומס הנקתהב ,ר"ממ      
םגד ,ןגזמל עקת תיב ןכו הדוקנה דע למשחה      

            609.56 יטירב 'קנ           
      
5.2 ךתחב םיכילומ רובע ןגזמ תדוקנל תפסות     008.058.0150

             48.02 ר"ממ 'חי           
      
תשוחנ ילבכ ,תורוניצ תוברל ןומעפ תדוקנ     008.058.0160
    RF/YX2N דע חולה וא לגעמהמ םיכילומ וא/ו  
ןצחלו יאנש םע ןומעפ ,ןצחלה דעו ןומעפה      

            205.80 ראומ 'קנ           
      
ילבכ ,תורוניצ תוברל תיתריד ןומעפ תדוקנ     008.058.0170
וא לגעמהמ םיכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ      
ןצחל תוברל ןצחלה דעו ןומעפה דע חולה      
לש יסחיה הקלחו יאנש םע ןומעפו ראומ      
תנזהו הרידה תקראהב ,יתרידה חולב הדוקנה      

            238.14 הרידה 'קנ           
      
ןצחל תוברל טלקמב ןיירושמ ןומעפל הדוקנ     008.058.0180

            249.90 ןיירושמ ןומעפו 'קנ           
      
וא ןגזמ וא היטבמא רונת תדוקנל תפסות     008.058.0190
םיחישק םייטסלפ תורוניצ רובע ןומעפ      
51X51 תיטסלפ הלעת וא ,היולג הנקתהב      

             24.50 מ'מ 'חי           
      
יפוס רזיבא אלל רישכמ תנקתהל הדוקנ     008.058.0200
5.1 לש םיכילומב וא/ו םילבכב יזפ-דח לגעמב      

            175.42 רוניצ תוברל ,ר"ממ 'קנ           
      
יפוס רזיבא אלל רישכמ תנקתהל הדוקנ     008.058.0210
5.2 לש םיכילומב וא/ו םילבכב יזפ-דח לגעמב      

            213.64 רוניצ תוברל ,ר"ממ 'קנ           
      
יפוס רזיבא אלל רישכמ תנקתהל הדוקנ     008.058.0220
4 לש םיכילומב וא/ו םילבכב יזפ-דח לגעמב      

            291.06 רוניצ תוברל ,ר"ממ 'קנ           
      
לגעמב יפוס רזבא אלל רישכמ תנקתהל הדוקנ     008.058.0230
,ר"ממ 5.1 לש םיכילומב וא/ו םילבכב יזפ-תלת      

            222.46 רוניצ תוברל 'קנ           
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25/02/2023
דף מס':     132 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לגעמב יפוס רזבא אלל רישכמ תנקתהל הדוקנ     008.058.0240
,ר"ממ 5.2 לש םיכילומב וא/ו םילבכב יזפ-תלת      

            283.22 רוניצ תוברל 'קנ           
      
לגעמב יפוס רזבא אלל רישכמ תנקתהל הדוקנ     008.058.0250
,ר"ממ 4 לש םיכילומב וא/ו םילבכב יזפ-תלת      

            383.18 רוניצ תוברל 'קנ           
      
יזאפ דח לגעמב רישכמ תנקתהל הדוקנ     008.058.0260
תוברל ר"ממ 5.1 ךתחב םיכילומב וא/ו םילבכב      

            283.22 םימ תנגומ הביתב רפמא 61 ז"מו רוניצ 'קנ           
      
יזאפ דח לגעמב רישכמ תנקתהל הדוקנ     008.058.0270
תוברל ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומב וא/ו םילבכב      

            357.70 םימ תנגומ הביתב רפמא 61 ז"מו רוניצ 'קנ           
      
יזאפ דח לגעמב רישכמ תנקתהל הדוקנ     008.058.0280
תוברל ר"ממ 4 ךתחב םיכילומב וא/ו םילבכב      

            456.68 םימ תנגומ הביתב רפמא 52 ז"מו רוניצ 'קנ           
      
יזאפ תלת לגעמב רישכמ תנקתהל הדוקנ     008.058.0290
,ר"ממ 5.1 ךתחב םיכילומב וא/ו םילבכב      
תנגומ הביתב רפמא  61X3 ז"מו רוניצ תוברל      

            380.24 םימ 'קנ           
      
יזאפ תלת לגעמב רישכמ תנקתהל הדוקנ     008.058.0300
,ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומב וא/ו םילבכב      
תנגומ הביתב רפמא  61X3 ז"מו רוניצ תוברל      

            454.72 םימ 'קנ           
      
יזאפ תלת לגעמב רישכמ תנקתהל הדוקנ     008.058.0310
תוברל ,ר"ממ 4 ךתחב םיכילומב וא/ו םילבכב      

            521.36 םימ תנגומ הביתב רפמא  52X3 ז"מו רוניצ 'קנ           
      
וא/ו םילבכב היגרנאב ןוכסח תרקבל הדוקנ     008.058.0320

            167.58 רוניצ תוברל ר"ממ 2X5.1 םיכילומ 'קנ           
      
5.1 םיכילומ וא/ו םילבכב טטסומרט תדוקנ     008.058.0330
רוביחו רוניצ תוברל שרדנכ תומכב ר"ממ      

            147.00 םירחא י"ע קפוסיש טטסומרטה 'קנ           
      
תוברל ,שא יוליג תזכרל הנזה רוביח תדוקנ     008.058.0340
יבטוק וד םרז קספמ ,ר"ממ 3X5.2 לבכו תרנצ      

            253.82 ע"ש וא "סיווג" תמגוד ,ןומיס תרונ םע 'קנ           
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25/02/2023
דף מס':     133 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תוברל יטסלפ םורח תקספה ןצחלל הדוקנ     008.058.0350
רזיבאו ר"ממ 3X5.1 םילבכ וא םיכילומו תרנצ      

            630.14 הריבשל תיכוכז םע 'קנ           
      
רטוקב רוניצ היושע תמלשומ ןופלט תדוקנ     008.058.0360
לבכ תוברל ,הפישח וא היומס הנקתהב שרדנכ      
רבוחמו  לחשומ תוחפל תוגוז 3 ןופלט       
דע מ"התה וא/ו ר"התהמ וקה ,טלפמוק      
,"קזב" תושירד יפל םויס רזיבא ןכו הדוקנה      
,ע"ש וא "הכרא" י"ע קוושמה 'זארימ תמגוד      

            199.92 גמו הנורוק ירבחמ תוברל םלשומ לכה 'קנ           
      
רטוקב רוניצ היושע ןופלטל הנכה תדוקנ     008.058.0370
טוח תוברל הפישח וא היומס הנקתהב שרדנכ      
הדוקנה דע מ"התה וא ר"התהמ הכישמ      
'זארימ תמגוד "קזב" תושירד יפל םויס רזיבאו      

            132.30 ע"ש וא "הכרא" י"ע קוושמה 'קנ           
      
םגד "סיווג" רזיבא רובע ןופלט תדוקנל תפסות     008.058.0380

             15.68 ע"ש וא "METSYS" 'חי           
      
רטוקב רוניצ היושע תמלשומ היזיולט תדוקנ     008.058.0390
תוברל הפישח וא היומס הנקתהב שרדנכ      
תושירד יפל ילאיסקאוק לבכו תופעתסה תובית      
תמגוד םויס רזיבאו תימוקמה היזיולטה תרבח      

            263.62 ע"ש וא "METSYS" םגד "סיווג" 'קנ           
      
רוניצ היושע םילבכב היזיולטל הנכה תדוקנ     008.058.0400
הנקתהב ,הכישמ טוח םע שרדנכ רטוקב      
,תופעתסה תואספוק ללוכ ,הפישח וא היומס      
תוברל תיתמוק תופעתסה תספוקמ וקה לכ      
קזוחמ יטסלפ הסכמ תוברל הקולחה וקב וקלח      

            114.66 האיציה תביתל םיגרבב 'קנ           
      
רזיבא רובע היזיולטל הנכה תדוקנל תפסות     008.058.0410

             18.62 ע"ש וא "METSYS" םגד "סיווג" 'חי           
      
23" דע לדוגב היזיוולט ךסמ לש דבלב הילת     008.058.0420
.רזעה ירמוח תוברל םיקולב וא ןוטב ריק לע      

            297.92 ןימזמה י"ע קפוסת הילתה תטלפ וא עורזה 'חי           
      
23" לעמ לדוגב היזיוולט ךסמ לש דבלב הילת     008.058.0430
.רזעה ירמוח תוברל םיקולב וא ןוטב ריק לע      

            321.44 ןימזמה י"ע קפוסת הילתה תטלפ וא עורזה 'חי           
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25/02/2023
דף מס':     134 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
23" דע לדוגב היזיוולט ךסמ לש דבלב הילת     008.058.0440
עורזה .רזעה ירמוח תוברל סבג ריק לע      
םייק ןקתמ לע ןקתותו ןימזמה י"ע קפוסת      
האר - םידבכ םירזיבא תיילת רובע סבגה ריקב      

            261.66 110.22 קרפ תת 'חי           
      
23" לעמ לדוגב היזיוולט ךסמ לש דבלב הילת     008.058.0450
עורזה .רזעה ירמוח תוברל סבג ריק לע      
םייק ןקתמ לע ןקתותו ןימזמה י"ע קפוסת      
האר - םידבכ םירזיבא תיילת רובע סבגה ריקב      

            286.16 110.22 קרפ תת 'חי           
      
דע היזיוולט ךסממ הליבכ לש דבלב הלחשה     008.058.0460
רובע( 'מ 01 דע לש קחרמל בשחמ תדוקנל      

             95.06 )דרפנב םלושמ תוביצחו תרנצ 'חי           
      
,םוקרטניא( ךומנ חתמ תכרעמל הנכה תדוקנ     008.058.0470
היושע  )'ודכו  םילוקמר ,בשחמ  ,ןשע  יאלג      
,הכישמ טוח םע  שרדנכ רטוקב תרנצ      
הנקתהב רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוק      
תביתמ םיוקה תוברל ,הפישח וא היומס      
תוברל הנכהה 'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה      

            109.76 האיציה תביתל םיגרבב קזוחמ יטסלפ הסכמ 'קנ           
      
A6-TAC תמלשומ הדוחא תרושקת תדוקנ     008.058.0480
וא היומס הנקתהב שרדנכ רטוקב רוניצ היושע      
ילבכ תרדסמ TAC-7 לבכ תוברל ,הפישח      
    AGIG בצקב הדובעל םאתומה G01 תוברל  

            413.56 תווצקה ינשב הדוקנה רוביחו שרדנכ רזיבא 'קנ           
      
רטוקב רוניצ היושע תמלשומ LSDA תדוקנ     008.058.0490
לבכ תוברל ,הפישח וא היומס הנקתהב שרדנכ      
ןכו טלפמוק רבוחמו לחשומ תוחפל תוגוז 3      
"הכרא" י"ע קוושמה 'זארימ תמגוד םויס רזיבא      

            204.82 ע"ש וא 'קנ           
      
רטוקב רוניצ היושע תמלשומ BSU תדוקנ     008.058.0500
לבכ תוברל ,הפישח וא היומס הנקתהב שרדנכ      
תמגוד םויס רזיבא ןכו טלפמוק רבוחמו לחשומ      
וקה ךרוא .ע"ש וא "הכרא" י"ע קוושמה 'זארימ      

            232.26 'מ 51 דע 'קנ           
      
      
      
      
      
      

850.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../135 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     135 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רטוקב רוניצ היושע תמלשומ BSU תדוקנ     008.058.0510
תחתמ וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת ןקתומ שרדנכ      
לחשומ לבכ תוברל ,תורקתב וא/ו ףוצירל      
תמגוד םויס רזיבא ןכו טלפמוק רבוחמו      
לעמ וק  ךרוא .ע"ש וא "סוקופ" םגד דרובסיוו      

            680.12 הרמה תדיחי תוברל 'מ 03 דעו 'מ 51 'קנ           
      
,םכח תיב תכרעמב םכח קספמל הנכה תדוקנ     008.058.0520
היומס הנקתהב ,מ"מ 02 רטוקב תרנצ היושע      
,רבעמ תוביתו הכישמ טוח תוברל ,הפישח וא      
ןיב רשרושמ וא ,הדוקנה דע הרקבה חולמ      
חולמ הקולחה וקב הקלח תוברל ,תודוקנה      
תומוקמ 4 וא 3 סיווג תבית תוברל ,הרקבה      

            145.04 האיציה תביתל קזוחמ יטסלפ הסכמו 'קנ           
      
םיכילומו תורוניצ תוברל ילמשח סירת תדוקנ     008.058.0530
,עונמה דעו קספמה ךרד חולהמ םילבכ וא      
לכה ,עונמה רוביחו ינוויכ וד יבטוק וד ןצחל      

            352.80 טלפמוק םלשומ 'קנ           
      
תורוניצ תוברל תיתריד ילמשח סירת תדוקנ     008.058.0540
דעו קספמה ךרד חולהמ םילבכ וא םיכילומו      
עונמה רוביחו ינווכ-וד ןצחל וא קספמ ,עונמה      
,יתרידה חולב הדוקנה לש יסחיה הקלח תוברל      
םלשומ לכה ,הרידה תנזהבו הרידה תקראהב      

            381.22 טלפמוק 'קנ           
      
םיכילומו תורוניצ תוברל ילמשח סירת תדוקנ     008.058.0550
,עונמה דעו קספמה ךרד חולהמ םילבכ וא      
רוביח ,תבש ןועש םע ינווכ-וד ןצחל וא קספמ      
ךרואב סירתל( טלפמוק םלשומ לכה ,עונמה      

            857.50 )'מ 5.1 דע 'קנ           
      
תורוניצ תוברל תיתריד ילמשח סירת תדוקנ     008.058.0560
דעו קספמה ךרד חולהמ םילבכ וא םיכילומו      
,תבש ןועש םע ינווכ-וד ןצחל וא קספמ ,עונמה      
חולב הדוקנה לש יסחיה הקלחו עונמה רוביח      
לכה ,הרידה תנזהבו הרידה תקראהב ,יתרידה      

            893.76 )'מ 5.1 דע ךרואב סירתל( טלפמוק םלשומ 'קנ           
      
    ******************************************  
    *****************************  
      
תוברל ילמשח םימ דודל הדוקנ לוטיבו קותינ     008.058.0580

             60.76 ז"מו םיכילומ קוריפ 'קנ           
      
      

850.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../136 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     136 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
קוריפ תוברל יראלוס דודל הדוקנ לוטיבו קותינ     008.058.0590

             73.50 ז"מו םיכילומ 'קנ           
      
תפלחה תוברל ילמשח םימ דוד תדוקנ ץופיש     008.058.0600

            214.62 םרזה קספמו לבכ וא םיכילומ 'קנ           
      
תפלחה תוברל ,יראלוס דוד תדוקנ ץופיש     008.058.0610

            267.54 םרזה יקספמ תפלחהו לבכ וא םיכילומ 'קנ           
      
היזיולט וא םוקרטניא וא ןופלט תדוקנ ץופיש     008.058.0620

             95.06 שרדנכ לבכו רזיבא תפלחה תוברל 'קנ           
      
חתמ ,רואמ ,חכ( דרשמב למשח תודוקנ קוריפ     008.058.0630
תולעתו הרואת יפוג קוריפ תוברל )'דכו ךומנ      
דרשמ תלבק דע )למשח חול ללוכ אל( םילבכ      

             40.18 דרשמה חטש יפל ריחמה .יקנ ר"מ           
      

             83.30 הליבכו היזיוולט ךסמ קותינו קורפ ר"מ          008.058.0640
תונוש תודוקנ 850.800 כ"הס            

      
ת ו נ ו ש ו  ת ו ב י צ ח  950.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
למשח וק תחנה רובע םיקולב תוריקב הביצח     008.059.0010
,חיט ינוקית תוברל ,מ"מ 23 דע רטוקב רוניצב      

             36.26 םלשומ רטמ           
      
למשח וק תחנה רובע ןוטב תוריקב הביצח     008.059.0020
,חיט ינוקית תוברל ,מ"מ 23 דע רטוקב רוניצב      

             55.86 םלשומ רטמ           
      
02 דע יבועב ןוטב תפצרב וא ריקב הביצח     008.059.0030
52X02 דע תודימב ,למשח ילבכ רבעמל מ"ס      

            282.24 חיט ינוקית תוברל מ"ס 'חי           
      
04 דע יבועב ןיוזמ ןוטב ריקב רבעמ חודיק     008.059.0040

            265.58 רוניצה  תוברל 2" רטוקב רוניצ רובע ,מ"ס 'חי           
      
04 דע יבועב ןיוזמ ןוטב ריקב רבעמ חודיק     008.059.0050

            443.94 רוניצה  תוברל 4" רטוקב רוניצ רובע ,מ"ס 'חי           
      
04 דע יבועב ןיוזמ ןוטב ריקב רבעמ חודיק     008.059.0060

            553.70 רוניצה  תוברל 6" רטוקב רוניצ רובע ,מ"ס 'חי           
      
ןיירושמ גוסמ ,םילבכ 4 ןיב תופעתסה תובית     008.059.0070

             38.22 4/3" רטוקב 'חי           
950.800 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 22166   .../137 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     137 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןיירושמ גוסמ ,םילבכ 3 ןיב תופעתסה תובית     008.059.0080

             60.76 1" רטוקב 'חי           
      
תודוסי תקראהל תוניירושמ תוינבלמ תובית     008.059.0090

             69.58 טוליש ללוכ 'חי           
      
56PI "וילאמ הבכ" תיטסלפ תופעתסה תספוק     008.059.0100
001X001X05 תודימב תומוטוא תוסינכ םע      

             25.48 מ"מ 'חי           
      
"וילאמ הבכ" תיטסלפ תופעתסה תספוק     008.059.0110
    561PI תודימב תומוטוא תוסינכ םע  

             22.54 מ"מ 08X08X05 'חי           
      
תועורזל םח ץבאב םינוולוגמ לזרב יליפורפ     008.059.0120

             26.46 םיקוזיח וא םיכמות ג"ק           
      
שרדנכ עבצב בותיכ םע טורח 'ץיבדנס טלש     008.059.0130

             27.44 מ'מ 07X02 תודימב 'חי           
      
שרדנכ עבצב בותיכ םע טורח 'ץיבדנס טלש     008.059.0140

             33.32 מ'מ 08X04 תודימב 'חי           
      
שרדנכ עבצב בותיכ םע טורח 'ץיבדנס טלש     008.059.0150

             38.22 מ'מ 001X05 תודימב 'חי           
      
תוברל רצק ןוקיתו למשח ןקתמב הלקת רותא     008.059.0160
דויצ רובע - דבלב הדובע( ףורש ךיתנ תפלחה      

            286.16 )דרפנב םלושי 'קנ           
תונושו תוביצח 950.800 כ"הס            

      
י ר ז י ב א ו  ם י ע ו נ מ  ר ו ב י ח  060.800 ק ר פ  ת ת       
ד ו ק י פ       
      
      
01 דע יזפ תלת עונמל םלשומ ילמשח רוביח     008.060.0010
ןיירושמ רוניצו רזעה ירמוח לכ תוברל ,ס"כ      

            233.24 'פמוק         עונמה תברקב יטסלפ יופיצ םע ירושרש  
      
02 דע יזפ תלת עונמל םלשומ ילמשח רוביח     008.060.0020
ןיירושמ רוניצו רזעה ירמוח לכ תוברל ,ס"כ      

            294.00 'פמוק         עונמה תברקב יטסלפ יופיצ םע ירושרש  
      
03 דע יזפ תלת עונמל םלשומ ילמשח רוביח     008.060.0030
ןיירושמ רוניצו רזעה ירמוח לכ תוברל ,ס"כ      

            314.58 'פמוק         עונמה תברקב יטסלפ יופיצ םע ירושרש  
060.800 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 22166   .../138 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     138 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
04 דע יזפ תלת עונמל םלשומ ילמשח רוביח     008.060.0040
ןיירושמ רוניצו רזעה ירמוח לכ תוברל ,ס"כ      

            392.98 'פמוק         עונמה תברקב יטסלפ יופיצ םע ירושרש  
      
06 דע יזפ תלת עונמל םלשומ ילמשח רוביח     008.060.0050
ןיירושמ רוניצו רזעה ירמוח לכ תוברל ,ס"כ      

            416.50 'פמוק         עונמה תברקב יטסלפ יופיצ םע ירושרש  
      
001 דע יזפ תלת עונמל םלשומ ילמשח רוביח     008.060.0060
ןיירושמ רוניצו רזעה ירמוח לכ תוברל ,ס"כ      

            524.30 'פמוק         עונמה תברקב יטסלפ יופיצ םע ירושרש  
      
5 דע( דוקיפ רזיבאל םלשומ ילמשח רוביח     008.060.0070
ןיירושמ רוניצו רזעה ירמוח לכ תוברל ,)םידיג      

            127.40 'פמוק         עונמה תברקב יטסלפ יופיצ םע ירושרש  
      
דע לש לדוגב הרואת תיזכרמ לש רוביחל הנכה     008.060.0080
    3X001A לבכ תלאשה תוברל ,רוטרנגל  
קותינו קורפ ןכו הטיש תנגהו תוקראה,הנזה      
קדוב תקידב רובע( שרדנכ םויסב הנזהה      

          1,131.90 )דרפנב םלושמ ךמסומ 'חי           
דוקיפ ירזיבאו םיעונמ רוביח 060.800 כ"הס            

      
ת ו פ ע ת ס ה  ת ו ב י ת  160.800 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו פ ל ט ל       
      
      
תתב האר - )ENORC( רוביח יסיספ :הרעה      
.040.81 קרפ      
      
ץעמ בג תוברל ,םינופלטל תופעתסה תובית     008.061.0020
תלד םע מ"מ 02 לש יבועב עצקוהמ ןבל      
יפל לוענמו מ"ס 02/04/06 םינפ תודימב      

            965.30 "קזב" 'בח תושירד 'חי           
      
ץעמ בג תוברל ,םינופלטל תופעתסה תובית     008.061.0030
תלד םע מ"מ 02 לש יבועב עצקוהמ ןבל      
יפל לוענמו מ"ס 02/08/06 םינפ תודימב      

          1,238.72 "קזב" 'בח תושירד 'חי           
      

            257.74 םינופלטל תופעתסה תביתל חירב בר לוענמ 'חי          008.061.0040
      
תלד םע טנוברקילופמ יתריד תרושקת חול     008.061.0050
מ"מ 045X023X001 תודימב ט"הת וא ט"הע      

            565.46 ע"ש וא טסלפ .א.ד.ע תמגוד 'חי           
      

160.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../139 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     139 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תלד םע טנוברקילופמ יתריד תרושקת חול     008.061.0060
מ"מ 093X023X001 תודימב ט"הת וא ט"הע      

            514.50 ע"ש וא טסלפ .א.ד.ע תמגוד 'חי           
      
תלד םע טנוברקילופמ יתריד תרושקת חול     008.061.0070
מ"מ 072X023X001 תודימב ט"הת וא ט"הע      

            488.04 ע"ש וא טסלפ .א.ד.ע תמגוד 'חי           
םינופלטל תופעתסה תובית 160.800 כ"הס            

      
ך מ ס ו מ  ק ד ו ב  ת ו ק י ד ב  260.800 ק ר פ  ת ת       
ת ו י פ ר ג ו מ ר ת  ת ו ק י ר ס ו       
      
      
תוקירסו למשח ינקתמ תוקידב :הרעה      
תולולכ ,תושדח למשח תוכרעמב תויפרגומרת      
ףיעס "לוחכה רפס"ב האר ,80 קרפ יריחמב      
.)ח( ןטק ףיעס םיריחמ תלוכת 20.00.80      
תוקידב רובע שמתשהל ןתינ ןלהלש םיפיעסב      
הנבמב םימייק למשח ינקתמל תוקירס וא      
.ןימזמה י"ע רשואו שארמ םכוס םאו ,םייק      
      
י"ע ךומנ חתמב יתריד למשח ןקתמ תקידב     008.062.0020
,הקידבה רובע םולשת תוברל ךמסומ קדוב      

            893.76 'פמוק         תודידמה תכירעב קדובל עויסו תוינכות תשגה  
      
3X36 דע לדוגב ירחסמ למשח ןקתמ תקידב     008.062.0030
רובע םולשת תוברל ךמסומ קדוב י"ע רפמא      
תכירעב קדובל עויסו תוינכות תשגה ,הקידבה      

          1,095.64 'פמוק         תודידמה  
      
3X052 דע לדוגב ירחסמ למשח ןקתמ תקידב     008.062.0040
רובע םולשת תוברל ךמסומ קדוב י"ע רפמא      
תכירעב קדובל עויסו תוינכות תשגה ,הקידבה      

          2,465.68 'פמוק         תודידמה  
      
לעמ לדוגב ירחסמ למשח ןקתמ תקידב     008.062.0050
    3X052 ךמסומ קדוב י"ע רפמא 019 דע רפמא  
תוינכות תשגה ,הקידבה רובע םולשת תוברל      

          3,430.98 'פמוק         תודידמה תכירעב קדובל עויסו  
      
תוכרעמב םייוקיל רותיאל תיפרגומרת הקירס     008.062.0060
עצובת הקירסה .טרופמ ח"וד תשגהו למשח      
גיצנ יאלמשח וא למשחה ןלבק לש עויסו יווילב      
לש הקירס רובע 'פמוק וניה ריחמה .ןימזמה      
2 דע חול לכ( תוחולה לכ רובע - תוחול 5 דע      

          1,095.64 'פמוק         )םיאת  
260.800 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 22166   .../140 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     140 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תוכרעמב םייוקיל רותיאל תיפרגומרת הקירס     008.062.0070
עצובת הקירסה .טרופמ ח"וד תשגהו למשח      
גיצנ יאלמשח וא למשחה ןלבק לש עויסו יווילב      
לש הקירס רובע 'פמוק וניה ריחמה .ןימזמה      
לכ( תוחולה לכ רובע - תוחול 01 דעו 5 לעמ      

          1,643.46 'פמוק         )םיאת 2 דע חול  
      
תוכרעמב םייוקיל רותיאל תיפרגומרת הקירס     008.062.0080
עצובת הקירסה .טרופמ ח"וד תשגהו למשח      
גיצנ יאלמשח וא למשחה ןלבק לש עויסו יווילב      
ףסונ חול לכ תקירס רובע ריחמה .ןימזמה      

             95.06 )דרפנב םלושיש( תוחול 01 -ל רבעמ 'חי           
      
תוכרעמב םייוקיל רותיאל תיפרגומרת הקירס     008.062.0090
עצובת הקירסה .טרופמ ח"וד תשגהו למשח      
גיצנ יאלמשח וא למשחה ןלבק לש עויסו יווילב      

          3,287.90 ע"יל ריחמה .ןימזמה ע"י           
      

. 'חי                            008.062.0100
      

. 'חי                            008.062.0110
תויפרגומרת תוקירסו ךמסומ קדוב תוקידב 260.800 כ"הס            

      
ד ג נ  ם י ר ב ע מ  ם ו ט י א  360.800 ק ר פ  ת ת       
ש א       
      
      
:תורעה      
      
תרנצ ירבעמל תירלודומ םוטיא תכרעמ   .1      
קרפ תת האר - םינגומ םיבחרמב םילבכו      
    59.042  
      
עצבל שי ,םיימורק וד םודא סבג תוריקב  .2      
הדידמהו ריקה ידיצ ינשמ שא רבעמ םוטיא      
.דרפנב ,דצ לכל היהת      
      
רושיא לבקל םיבכרומה םיטנמלאה לכ לע  .3      
.טקיורפה לש תוחיטבה ץעוי      
      
םירבעמה םוטיא עוציב תוטישו יטרפ לכ  .4      
עוציב תטיש יפל ויהי שאה תוריקבו תורקתב      
יפל וא 2 קלח ,139 י"ת יפל תלעב תרשואמ      
.שא ינפב הנגהל רשואמ רז ןקת      
      
      

360.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../141 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     141 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רבעמ לש שא תפצר וא ריקב חתפב שא םוטיא      
תרושקת וא למשח ילבכ תלעת      
      
םוטיא וא שא תפצר וא ריקב חתפל שא םוטיא     008.063.0011
,םייתעש ךשמל שא יוביכ זג תפילד דגנכ      
ילבכ תלעת רבעמ לש ר"מ 2.0 דע חטשב      
תמשה י"ע השעיי םוטיאה .תרושקת וא למשח      
תחירמ וילעו שא ןיסח חול וא םיעלס רמצ      
LAESERIF" וא "RF טסמוטיא" גוסמ קיטסמ      
    TAOCOLIP" וא "CILYRCA KBJ" וא  

            166.60 "FLA 'חי           
      
ךשמל שא תפצר וא ריקב חתפל שא םוטיא     008.063.0024
3 דע רבעמ לש ר"מ 2.0 לעמ חטשב ,םייתעש      
םוטיאה .תרושקת וא למשח ילבכ תולעת      
שא ןיסח חול וא םיעלס רמצ תמשה י"ע השעיי      
LAESERIF" גוסמ קיטסמ תחירמ וילעו      
    TAOCOLIP" וא "CILYRCA KBJ" וא  
    "A-TCETOMMALF" יפל הדידמה .ע"ש וא  

            797.72 רב חתפה חטש ר"מ           
      
םוטיא וא שא תפצר וא ריקב חתפל שא םוטיא     008.063.0027
תולעת רבעמ אלל שא יוביכ זג תפילד דגנכ      
.ר"מ 2.0 דע חטשב ,םייתעש ךשמל םילבכו      
חול וא םיעלס רמצ תמשה י"ע השעיי םוטיאה      
טסמוטיא" גוסמ קיטסמ תחירמ וילעו שא ןיסח      
    RF" וא "LAESERIF TAOCOLIP" וא  
    "CILYRCA KBJ" וא "TSALPOMMALF"  

            103.88 א 'חי           
      
םוטיא וא שא תפצר וא ריקב חתפל שא םוטיא     008.063.0028
תולעת רבעמ אלל שא יוביכ זג תפילד דגנכ      
.ר"מ 2.0 לעמ חטשב ,םייתעש ךשמל םילבכו      
חול וא םיעלס רמצ תמשה י"ע השעיי םוטיאה      
טסמוטיא" גוסמ קיטסמ תחירמ וילעו שא ןיסח      
    RF" וא "LAESERIF TAOCOLIP" וא  

            575.26 "TSALPOMMALF" וא "CILYRCA KBJ" ר"מ           
      
דימע רמוחב תרושקת וא למשח ילבכ יופיצ      
שא      
      
      
      
      
      
      
      

360.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../142 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     142 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דע שאב דימע רמוחב למשח ילבכ יופיצ     008.063.0032
ירחאו ינפל וא למשח תונורא לעמ ,םייתעש      
וא הזתהב יופיצה ,שא תוריק וא תורקת רבעמ      
ידועיי שא ןיסח ירמוטסלא קיטסמ לש החירמב      
CILYRCA" וא "YARPS ELBAC" גוסמ      
    KBJ" וא "TNECSEMUTNI TAOCOLIP"  
יפל הדידמה .ע"ש "A-TCETOMMALF" וא      

            393.96 טשה ר"מ ר"מ           
      
דימע רמוחב מ"ס 05 ךרואב למשח ילבכ יופיצ     008.063.0033
לבכ לכ( ילבכ 01 דע המצל תוקד 021-ל שאב      
תוריקב תרושקת וא למשח )מ"מ 61 רטוק דע      
גוסמ קיטסמ לש החירמב יופיצה ,תופצרב וא      
    "CILYRCA KBJ" וא "LAESERIF  
    TAOCOLIP" וא "A-TCETOMMALF" וא  
'חי יפל הדידמה .2 קלח 139 י"ת יפל ע"ש      

            203.84 טשה 'חי           
      
םידעוימה םירוזאל םילבכ רבעמב שא םוטיא      
תוירכ וא לוורש תועצמאב תופסותו םייונישל      
תוחפות      
      
םידעוימה םירוזאל םילבכ רבעמב שא םוטיא     008.063.0060
תודימב לוורש תועצמאב תופסותו םייונישל      
שא יניסח םילבכ תרבעהל מ"מ 653/811/201      
"HTAP-ZE" גוסמ LU רושיאב ,תוקד 021-ל      

          1,811.04 'חי יפל ריחמה .ע"ש וא "ITS" 'בח תמגודכ 'חי           
      
םידעוימה םירוזאל םילבכ רבעמב שא םוטיא     008.063.0066
תודימב לוורש תועצמאב תופסותו םייונישל      
שא יניסח םילבכ תרבעהל מ"מ 062/001/001      
"SSEPORPOLIP" גוסמ ,תוקד 021-ל      
,139 ןקתב רשואמ ,ע"ש וא "שא וליפ" תמגודכ      

          1,203.44 'חי יפל ריחמה .2 קלח 'חי           
שא דגנ םירבעמ םוטיא 360.800 כ"הס            

      
ק ס פ -ל א  ת ו כ ר ע מ  460.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
תוברל AVK1 תיזפ דח קספ-לא תכרעמ     008.064.0010
,תוקד 01 ךשמל אלמ סמועב הלועפל ,םירבצמ      
,אלמ סמועב הצרה ,רוביחו הנקתה תוברל      
AVK1 AS TEN G םגד "קינורטאמג" תמגוד      

          2,262.82 תוירחא םייתנש 'חי           
      
      

460.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../143 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     143 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תוברל AVK2 תיזפ דח קספ-לא תכרעמ     008.064.0020
,תוקד 01 ךשמל אלמ סמועב הלועפל ,םירבצמ      
,אלמ סמועב הצרה ,רוביחו הנקתה תוברל      
AVK1 AS TEN G םגד "קינורטאמג" תמגוד      

          3,812.20 תוירחא םייתנש 'חי           
      
תוברל AVK3 תיזפ דח קספ-לא תכרעמ     008.064.0030
,תוקד 01 ךשמל אלמ סמועב הלועפל ,םירבצמ      
,אלמ סמועב הצרה ,רוביחו הנקתה תוברל      
AVK1 AS TEN G םגד "קינורטאמג" תמגוד      

          5,122.46 תוירחא םייתנש 'חי           
      
תוברל AVK6 תיזפ דח קספ-לא תכרעמ     008.064.0040
,תוקד 01 ךשמל אלמ סמועב הלועפל ,םירבצמ      
,אלמ סמועב הצרה ,רוביחו הנקתה תוברל      
םייתנש TSM םגד "קינורטאמג" תמגוד      

          7,623.42 תוירחא 'חי           
      
תוברל AVK01 תיזפ דח קספ-לא תכרעמ     008.064.0050
,תוקד 01 ךשמל אלמ סמועב הלועפל ,םירבצמ      
,אלמ סמועב הצרה ,רוביחו הנקתה תוברל      
םייתנש G TEN AS םגד "קינורטאמג" תמגוד      

          13,103.58 תוירחא 'חי           
      
V004 AVK051 תיזפ תלת קספ-לא תכרעמ     008.064.0200
WK411 סמועב הלועפל ,םירבצמ תוברל      
,םירבצמל דמעמ תוברל ,תוקד 51 ךשמל      
תמגוד ,אלמ סמועב הצרה ,רוביחו הנקתה      
L002.B3/3H05 V004, 4 םגד "קינורטאמג"      

          188,208.02 תוירחא תונש K051 CIRTNEC 'חי           
      
V004 AVK01 תיזפ תלת קספ-לא תכרעמ     008.064.0300
,רוביחו הנקתה תוברל ,)םירבצמ ללוכ אל(      
םגד "קינורטאמג" תמגוד ,אלמ סמועב הצרה      

          10,721.20 תוירחא םייתנש ,3/3H05 V004 K01 AS+P 'חי           
      
V004 AVK02 תיזפ תלת קספ-לא תכרעמ     008.064.0310
,רוביחו הנקתה תוברל ,)םירבצמ ללוכ אל(      
םגד "קינורטאמג" תמגוד ,אלמ סמועב הצרה      

          20,250.72 תוירחא םייתנש ,AS+P K02 'חי           
      
V004 AVK51 תיזפ תלת קספ-לא תכרעמ     008.064.0400
,רוביחו הנקתה תוברל ,)םירבצמ ללוכ אל(      
םגד  "קינורטאמג" תמגוד ,אלמ סמועב הצרה      
    3/3H05 MUIMERP+P, הבחרהל ירלודומ  

          28,588.56 תוירחא םייתנש ,AVK06 דע 'חי           
      

460.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../144 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     144 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
V004 AVK03 תיזפ תלת קספ-לא תכרעמ     008.064.0600
,רוביחו הנקתה תוברל ,)םירבצמ ללוכ אל(      
םגד "קינורטאמג" תמגוד ,אלמ סמועב הצרה      
    ,P+PREMIUM SA 30K 400V 50H3/3  
םייתנש ,AVK06 דע הבחרהל ירלודומ      

          35,735.70 תוירחא 'חי           
      
V004 AVK05 תיזפ תלת קספ-לא תכרעמ     008.064.0700
,רוביחו הנקתה תוברל ,)םירבצמ ללוכ אל(      
םגד "קינורטאמג" תמגוד ,אלמ סמועב הצרה      
    3/3H05 V004 K05 CIRTNEC, ןתינ  

          40,500.46 תוירחא םייתנש ,AVK002 דע הבחרהל 'חי           
קספ-לא תוכרעמ 460.800 כ"הס            

      
ר ו ט ר נ ג  ל ז י ד  ת ו ד י ח י  660.800 ק ר פ  ת ת       
י ט מ ו ט ו א       
      
      
,)YBDNATS( 22AVK קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0010
תוברל ,"ורכניס-גנילרמש" י"ע קוושמה תמגוד      
,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה סיסבב קלד לכימ      
חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב ,םירבצמו ןעטמ      
הלבוה רובע( םרז קספמו יטמוטוא דוקיפ      

          51,459.80 )דרפנב םלושמ הנקתהו 'חי           
      
,)YBDNATS( 03AVK קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0020
תוברל ,"ורכניס-גנילרמש" י"ע קוושמה תמגוד      
,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה סיסבב קלד לכימ      
חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב ,םירבצמו ןעטמ      
הלבוה רובע( םרז קספמו יטמוטוא דוקיפ      

          57,177.12 )דרפנב םלושמ הנקתהו 'חי           
      
,)YBDNATS( 04AVK קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0030
תוברל ,"ורכניס-גנילרמש" י"ע קוושמה תמגוד      
,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה סיסבב קלד לכימ      
חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב ,םירבצמו ןעטמ      
הלבוה רובע( םרז קספמו יטמוטוא דוקיפ      

          63,133.56 )דרפנב םלושמ הנקתהו 'חי           
      
,)YBDNATS( 05AVK קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0040
תוברל ,"ורכניס-גנילרמש" י"ע קוושמה תמגוד      
,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה סיסבב קלד לכימ      
חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב ,םירבצמו ןעטמ      
הלבוה רובע( םרז קספמו יטמוטוא דוקיפ      

          69,089.02 )דרפנב םלושמ הנקתהו 'חי           
      

660.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../145 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     145 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,)YBDNATS( 06AVK קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0050
תוברל ,"ורכניס-גנילרמש" י"ע קוושמה תמגוד      
,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה סיסבב קלד לכימ      
חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב ,םירבצמו ןעטמ      
הלבוה רובע( םרז קספמו יטמוטוא דוקיפ      

          75,045.46 )דרפנב םלושמ הנקתהו 'חי           
      
,)YBDNATS( 07AVK קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0060
תוברל ,"ורכניס-גנילרמש" י"ע קוושמה תמגוד      
,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה סיסבב קלד לכימ      
חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב ,םירבצמו ןעטמ      
הלבוה רובע( םרז קספמו יטמוטוא דוקיפ      

          81,000.92 )דרפנב םלושמ הנקתהו 'חי           
      
,)YBDNATS( 08AVK קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0070
תוברל ,"ורכניס-גנילרמש" י"ע קוושמה תמגוד      
,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה סיסבב קלד לכימ      
חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב ,םירבצמו ןעטמ      
הלבוה רובע( םרז קספמו יטמוטוא דוקיפ      

          85,765.68 )דרפנב םלושמ הנקתהו 'חי           
      
,)YBDNATS( 09AVK קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0080
תוברל ,"ורכניס-גנילרמש" י"ע קוושמה תמגוד      
,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה סיסבב קלד לכימ      
חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב ,םירבצמו ןעטמ      
הלבוה רובע( םרז קספמו יטמוטוא דוקיפ      

          91,722.12 )דרפנב םלושמ הנקתהו 'חי           
      
)YBDNATS קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0090
    001AVK(, י"ע קוושמה תמגוד  
סיסבב קלד לכימ תוברל ,"ורכניס-גנילרמש"      
,םירבצמו ןעטמ ,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה      
יטמוטוא דוקיפ חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב      
םלושמ הנקתהו הלבוה רובע( םרז קספמו      

          97,677.58 )דרפנב 'חי           
      
)YBDNATS קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0100
    011AVK(, י"ע קוושמה תמגוד  
סיסבב קלד לכימ תוברל ,"ורכניס-גנילרמש"      
,םירבצמו ןעטמ ,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה      
יטמוטוא דוקיפ חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב      
םלושמ הנקתהו הלבוה רובע( םרז קספמו      

          103,634.02 )דרפנב 'חי           
      
      
      
      

660.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../146 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     146 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
)YBDNATS קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0110
    521AVK(, י"ע קוושמה תמגוד  
סיסבב קלד לכימ תוברל ,"ורכניס-גנילרמש"      
,םירבצמו ןעטמ ,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה      
יטמוטוא דוקיפ חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב      
םלושמ הנקתהו הלבוה רובע( םרז קספמו      

          109,589.48 )דרפנב 'חי           
      
)YBDNATS קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0120
    051AVK(, י"ע קוושמה תמגוד  
סיסבב קלד לכימ תוברל ,"ורכניס-גנילרמש"      
,םירבצמו ןעטמ ,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה      
יטמוטוא דוקיפ חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב      
םלושמ הנקתהו הלבוה רובע( םרז קספמו      

          114,354.24 )דרפנב 'חי           
      
)YBDNATS קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0130
    561AVK(, י"ע קוושמה תמגוד  
סיסבב קלד לכימ תוברל ,"ורכניס-גנילרמש"      
,םירבצמו ןעטמ ,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה      
יטמוטוא דוקיפ חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב      
םלושמ הנקתהו הלבוה רובע( םרז קספמו      

          121,501.38 )דרפנב 'חי           
      
)YBDNATS קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0140
    081AVK(, י"ע קוושמה תמגוד  
סיסבב קלד לכימ תוברל ,"ורכניס-גנילרמש"      
,םירבצמו ןעטמ ,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה      
יטמוטוא דוקיפ חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב      
םלושמ הנקתהו הלבוה רובע( םרז קספמו      

          128,648.52 )דרפנב 'חי           
      
)YBDNATS קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0150
    002AVK(, י"ע קוושמה תמגוד  
סיסבב קלד לכימ תוברל ,"ורכניס-גנילרמש"      
,םירבצמו ןעטמ ,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה      
יטמוטוא דוקיפ חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב      
םלושמ הנקתהו הלבוה רובע( םרז קספמו      

          135,795.66 )דרפנב 'חי           
      
      
      
      
      
      
      
      

660.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../147 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     147 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
)YBDNATS קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0160
    022AVK(, י"ע קוושמה תמגוד  
סיסבב קלד לכימ תוברל ,"ורכניס-גנילרמש"      
,םירבצמו ןעטמ ,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה      
יטמוטוא דוקיפ חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב      
םלושמ הנקתהו הלבוה רובע( םרז קספמו      

          142,942.80 )דרפנב 'חי           
      
)YBDNATS קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0170
    052AVK(, י"ע קוושמה תמגוד  
סיסבב קלד לכימ תוברל ,"ורכניס-גנילרמש"      
,םירבצמו ןעטמ ,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה      
יטמוטוא דוקיפ חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב      
םלושמ הנקתהו הלבוה רובע( םרז קספמו      

          157,237.08 )דרפנב 'חי           
      
)YBDNATS קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0180
    003AVK(, י"ע קוושמה תמגוד  
סיסבב קלד לכימ תוברל ,"ורכניס-גנילרמש"      
,םירבצמו ןעטמ ,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה      
יטמוטוא דוקיפ חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב      
םלושמ הנקתהו הלבוה רובע( םרז קספמו      

          171,531.36 )דרפנב 'חי           
      
)YBDNATS קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0190
    033AVK(, י"ע קוושמה תמגוד  
סיסבב קלד לכימ תוברל ,"ורכניס-גנילרמש"      
,םירבצמו ןעטמ ,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה      
יטמוטוא דוקיפ חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב      
םלושמ הנקתהו הלבוה רובע( םרז קספמו      

          185,825.64 )דרפנב 'חי           
      
)YBDNATS קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0200
    004AVK(, י"ע קוושמה תמגוד  
סיסבב קלד לכימ תוברל ,"ורכניס-גנילרמש"      
,םירבצמו ןעטמ ,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה      
יטמוטוא דוקיפ חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב      
םלושמ הנקתהו הלבוה רובע( םרז קספמו      

          228,708.48 )דרפנב 'חי           
      
      
      
      
      
      
      
      

660.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../148 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     148 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
)YBDNATS קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0210
    044AVK(, י"ע קוושמה תמגוד  
סיסבב קלד לכימ תוברל ,"ורכניס-גנילרמש"      
,םירבצמו ןעטמ ,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה      
יטמוטוא דוקיפ חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב      
םלושמ הנקתהו הלבוה רובע( םרז קספמו      

          243,002.76 )דרפנב 'חי           
      
)YBDNATS קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0220
    005AVK(, י"ע קוושמה תמגוד  
סיסבב קלד לכימ תוברל ,"ורכניס-גנילרמש"      
,םירבצמו ןעטמ ,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה      
יטמוטוא דוקיפ חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב      
םלושמ הנקתהו הלבוה רובע( םרז קספמו      

          264,444.18 )דרפנב 'חי           
      
)YBDNATS קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0230
    055AVK(, י"ע קוושמה תמגוד  
סיסבב קלד לכימ תוברל ,"ורכניס-גנילרמש"      
,םירבצמו ןעטמ ,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה      
יטמוטוא דוקיפ חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב      
םלושמ הנקתהו הלבוה רובע( םרז קספמו      

          285,885.60 )דרפנב 'חי           
      
)YBDNATS קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0240
    006AVK(, י"ע קוושמה תמגוד  
סיסבב קלד לכימ תוברל ,"ורכניס-גנילרמש"      
,םירבצמו ןעטמ ,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה      
יטמוטוא דוקיפ חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב      
םלושמ הנקתהו הלבוה רובע( םרז קספמו      

          321,621.30 )דרפנב 'חי           
      
)YBDNATS קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0250
    056AVK(, י"ע קוושמה תמגוד  
סיסבב קלד לכימ תוברל ,"ורכניס-גנילרמש"      
,םירבצמו ןעטמ ,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה      
יטמוטוא דוקיפ חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב      
םלושמ הנקתהו הלבוה רובע( םרז קספמו      

          364,504.14 )דרפנב 'חי           
      
      
      
      
      
      
      
      

660.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../149 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     149 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
)YBDNATS קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0260
    007AVK(, י"ע קוושמה תמגוד  
סיסבב קלד לכימ תוברל ,"ורכניס-גנילרמש"      
,םירבצמו ןעטמ ,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה      
יטמוטוא דוקיפ חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב      
םלושמ הנקתהו הלבוה רובע( םרז קספמו      

          400,239.84 )דרפנב 'חי           
      
)YBDNATS קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0270
    057AVK(, י"ע קוושמה תמגוד  
סיסבב קלד לכימ תוברל ,"ורכניס-גנילרמש"      
,םירבצמו ןעטמ ,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה      
יטמוטוא דוקיפ חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב      
םלושמ הנקתהו הלבוה רובע( םרז קספמו      

          443,122.68 )דרפנב 'חי           
      
)YBDNATS קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0280
    008AVK(, י"ע קוושמה תמגוד  
סיסבב קלד לכימ תוברל ,"ורכניס-גנילרמש"      
,םירבצמו ןעטמ ,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה      
יטמוטוא דוקיפ חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב      
םלושמ הנקתהו הלבוה רובע( םרז קספמו      

          478,858.38 )דרפנב 'חי           
      
)YBDNATS קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0300
    009AVK(, י"ע קוושמה תמגוד  
סיסבב קלד לכימ תוברל ,"ורכניס-גנילרמש"      
,םירבצמו ןעטמ ,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה      
יטמוטוא דוקיפ חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב      
םלושמ הנקתהו הלבוה רובע( םרז קספמו      

          650,389.74 )דרפנב 'חי           
      
)YBDNATS קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0310
    000,1AVK(, י"ע קוושמה תמגוד  
סיסבב קלד לכימ תוברל ,"ורכניס-גנילרמש"      
,םירבצמו ןעטמ ,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה      
יטמוטוא דוקיפ חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב      
םלושמ הנקתהו הלבוה רובע( םרז קספמו      

          786,185.40 )דרפנב 'חי           
      
      
      
      
      
      
      
      

660.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../150 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     150 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
)YBDNATS קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0320
    001,1AVK(, י"ע קוושמה תמגוד  
סיסבב קלד לכימ תוברל ,"ורכניס-גנילרמש"      
,םירבצמו ןעטמ ,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה      
יטמוטוא דוקיפ חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב      
םלושמ הנקתהו הלבוה רובע( םרז קספמו      

          829,068.24 )דרפנב 'חי           
      
)YBDNATS קפסהב רוטרנג לזיד     008.066.0330
    052,1AVK(, י"ע קוושמה תמגוד  
סיסבב קלד לכימ תוברל ,"ורכניס-גנילרמש"      
,םירבצמו ןעטמ ,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה      
יטמוטוא דוקיפ חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב      
םלושמ הנקתהו הלבוה רובע( םרז קספמו      

          957,716.76 )דרפנב 'חי           
יטמוטוא רוטרנג לזיד תודיחי 660.800 כ"הס            

      
ל ז י ד ל  ת ק ת ש ו מ  ה פ ו ח  760.800 ק ר פ  ת ת       
ר ו ט ר נ ג       
      
      
AVK04 דע קפסהב רוטרנג לזידל תפסות     008.067.0010
לש קחרממ לביצד 57 - תקתשומ הפוח רובע      

          11,435.62 'מ 7 'חי           
      
דע קפסהב רוטרנג לזידל תפסות     008.067.0020
    AVK001-05 57 - תקתשומ הפוח רובע  

          13,698.44 'מ 7 לש קחרממ לביצד 'חי           
      
דע קפסהב רוטרנג לזידל תפסות     008.067.0030
    AVK561-011 57 - תקתשומ הפוח רובע  

          19,059.04 'מ 7 לש קחרממ לביצד 'חי           
      
דע קפסהב רוטרנג לזידל תפסות     008.067.0040
    AVK002-081 57 - תקתשומ הפוח רובע  

          25,015.48 'מ 7 לש קחרממ לביצד 'חי           
      
דע קפסהב רוטרנג לזידל תפסות     008.067.0050
    AVK033-052 57 - תקתשומ הפוח רובע  

          35,735.70 'מ 7 לש קחרממ לביצד 'חי           
      
דע קפסהב רוטרנג לזידל תפסות     008.067.0060
    AVK005-004 57 - תקתשומ הפוח רובע  

          50,029.98 'מ 7 לש קחרממ לביצד 'חי           
      
      

760.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../151 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     151 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דע קפסהב רוטרנג לזידל תפסות     008.067.0070
    AVK055-005 57 - תקתשומ הפוח רובע  

          64,324.26 'מ 7 לש קחרממ לביצד 'חי           
      
דע קפסהב רוטרנג לזידל תפסות     008.067.0080
    AVK007-006 57 - תקתשומ הפוח רובע  

          92,912.82 'מ 7 לש קחרממ לביצד 'חי           
      
דע קפסהב רוטרנג לזידל תפסות     008.067.0090
    AVK008-057 57 - תקתשומ הפוח רובע  

          114,354.24 'מ 7 לש קחרממ לביצד 'חי           
      
דע קפסהב רוטרנג לזידל תפסות     008.067.0100
    AVK0001-009 57 - תקתשומ הפוח רובע  

          157,237.08 'מ 7 לש קחרממ לביצד 'חי           
      
דע קפסהב רוטרנג לזידל תפסות     008.067.0110
    AVK0521-0011 57 - תקתשומ הפוח רובע  

          214,414.20 'מ 7 לש קחרממ לביצד 'חי           
רוטרנג לזידל תקתשומ הפוח 760.800 כ"הס            

      
ת ו ד י ח י  ת נ ק ת ה ו  ה ל ב ו ה  860.800 ק ר פ  ת ת       
ר ו ט ר נ ג  ל ז י ד       
      
      
דע קפסהב רוטרנג לזיד תנקתהו הלבוה     008.068.0010
    AVK04 הסינכה סלפמב ,יטרדנטס רדחב,  
5 דע ךרואב זוזגא ,הדיחיה לש הבצה תוברל      
קספמ דצב למשחה ילבכ רוביח ,ריוא סנוכ ,'מ      
ילבכ תנקתהו הקפסא ללוכ אל( רוטרנגה      
תקידב ,תחא היצרגטניא ,הלעפה ,)למשח      

          12,507.74 היגרנאה דרשמ יושירו קדוב סדנהמ 'חי           
      
דע קפסהב רוטרנג לזיד תנקתהו הלבוה     008.068.0020
    AVK011 הסינכה סלפמב ,יטרדנטס רדחב,  
5 דע ךרואב זוזגא ,הדיחיה לש הבצה תוברל      
קספמ דצב למשחה ילבכ רוביח ,ריוא סנוכ ,'מ      
ילבכ תנקתהו הקפסא ללוכ אל( רוטרנגה      
תקידב ,תחא היצרגטניא ,הלעפה ,)למשח      

          16,676.66 היגרנאה דרשמ יושירו קדוב סדנהמ 'חי           
      
      
      
      
      
      

860.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../152 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     152 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דע קפסהב רוטרנג לזיד תנקתהו הלבוה     008.068.0030
    AVK002 הסינכה סלפמב ,יטרדנטס רדחב,  
5 דע ךרואב זוזגא ,הדיחיה לש הבצה תוברל      
קספמ דצב למשחה ילבכ רוביח ,ריוא סנוכ ,'מ      
ילבכ תנקתהו הקפסא ללוכ אל( רוטרנגה      
תקידב ,תחא היצרגטניא ,הלעפה ,)למשח      

          19,654.88 היגרנאה דרשמ יושירו קדוב סדנהמ 'חי           
      
דע קפסהב רוטרנג לזיד תנקתהו הלבוה     008.068.0040
    AVK005 הסינכה סלפמב ,יטרדנטס רדחב,  
5 דע ךרואב זוזגא ,הדיחיה לש הבצה תוברל      
קספמ דצב למשחה ילבכ רוביח ,ריוא סנוכ ,'מ      
ילבכ תנקתהו הקפסא ללוכ אל( רוטרנגה      
תקידב ,תחא היצרגטניא ,הלעפה ,)למשח      

          25,015.48 היגרנאה דרשמ יושירו קדוב סדנהמ 'חי           
      
דע קפסהב רוטרנג לזיד תנקתהו הלבוה     008.068.0050
    AVK008 הסינכה סלפמב ,יטרדנטס רדחב,  
5 דע ךרואב זוזגא ,הדיחיה לש הבצה תוברל      
קספמ דצב למשחה ילבכ רוביח ,ריוא סנוכ ,'מ      
ילבכ תנקתהו הקפסא ללוכ אל( רוטרנגה      
תקידב ,תחא היצרגטניא ,הלעפה ,)למשח      

          33,353.32 היגרנאה דרשמ יושירו קדוב סדנהמ 'חי           
      
דע קפסהב רוטרנג לזיד תנקתהו הלבוה     008.068.0060
    AVK0521 הסינכה סלפמב ,יטרדנטס רדחב,  
5 דע ךרואב זוזגא ,הדיחיה לש הבצה תוברל      
קספמ דצב למשחה ילבכ רוביח ,ריוא סנוכ ,'מ      
ילבכ תנקתהו הקפסא ללוכ אל( רוטרנגה      
תקידב ,תחא היצרגטניא ,הלעפה ,)למשח      

          50,029.98 היגרנאה דרשמ יושירו קדוב סדנהמ 'חי           
רוטרנג לזיד תודיחי תנקתהו הלבוה 860.800 כ"הס            

      
ה ק ת ש ה  ת ו ס י ל ו ק  960.800 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר י ק  י ו פ י צ ו       
      
      

          3,812.20 H םגד הקתשה תסילוק ק"מ          008.069.0010
      
5 יבועב םיעלס רמצ יושע יטסוקא תוריק יופיצ     008.069.0030

            476.28 ררוחמו ןוולוגמ חפ ךותב ןקתומ מ"ס ר"מ           
תוריק יופיצו הקתשה תוסילוק 960.800 כ"הס            

      
      
      
      
      

קובץ: 22166   .../153 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     153 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ז ו ז ג א  070.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
תוברל ,רוטב םירבוחמ ינשמו ינושאר זוזגא     008.070.0010
דע קפסהב רוטרנג לזידל ,םייציפק םילתמ      

          6,551.30 40KVA 'חי           
      
תוברל ,רוטב םירבוחמ ינשמו ינושאר זוזגא     008.070.0020
דע קפסהב רוטרנג לזידל ,םייציפק םילתמ      

          9,291.38 110KVA 'חי           
      
תוברל ,רוטב םירבוחמ ינשמו ינושאר זוזגא     008.070.0030
דע קפסהב רוטרנג לזידל ,םייציפק םילתמ      

          10,721.20 200KVA 'חי           
      
תוברל ,רוטב םירבוחמ ינשמו ינושאר זוזגא     008.070.0040
דע קפסהב רוטרנג לזידל ,םייציפק םילתמ      

          12,507.74 500KVA 'חי           
      
תוברל ,רוטב םירבוחמ ינשמו ינושאר זוזגא     008.070.0050
דע קפסהב רוטרנג לזידל ,םייציפק םילתמ      

          17,868.34 800KVA 'חי           
      
תוברל ,רוטב םירבוחמ ינשמו ינושאר זוזגא     008.070.0060
דע קפסהב רוטרנג לזידל ,םייציפק םילתמ      

          23,227.96 1250KVA 'חי           
      
,רוטב רבוחמ "4" דע זוזגא רובע ךירעמ רוניצ     008.070.0070
םייציפק םילתמ , םיכותיר , םיכותיח תוברל      
, רטמ יפל דדמי  ףיעס ,תוריקל םירבוחמ      

            536.06 .רוטרנגה ןרצי רושיאב רטמ           
םיזוזגא 070.800 כ"הס            

      
ק ל ד  י ל כ י מ  170.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
הרצאמ תוברל רטיל 000,1 חפנב קלד לכימ     008.071.0010
תאיציו הסינכל םירבחמ ,םשנ ,%011 חפנב      

          7,861.56 ינכמ הבוג דידמו יולימ תדוקנ ,קלדה 'חי           
      
הרצאמ תוברל רטיל 005,1 חפנב קלד לכימ     008.071.0020
תאיציו הסינכל םירבחמ ,םשנ ,%011 חפנב      

          11,435.62 ינכמ הבוג דידמו יולימ תדוקנ ,קלדה 'חי           
      
הרצאמ תוברל רטיל 000,2 חפנב קלד לכימ     008.071.0030
תאיציו הסינכל םירבחמ ,םשנ ,%011 חפנב      

          14,294.28 ינכמ הבוג דידמו יולימ תדוקנ ,קלדה 'חי           
      
      

170.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../154 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     154 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הרצאמ תוברל רטיל 000,3 חפנב קלד לכימ     008.071.0040
תאיציו הסינכל םירבחמ ,םשנ ,%011 חפנב      

          16,676.66 ינכמ הבוג דידמו יולימ תדוקנ ,קלדה 'חי           
      
תודובע אלל( רלוסל םייעקרק תת קלד ילכימ      
יוסיכ ,ןוטב חטשמ ,הריפח תוללוכה תויחרזא      
)םילבכו      
      
ללוכה תכתממ רטיל 000,5 יעקרק תת לכימ     008.071.0100

          64,324.26 תכתממ %011 הרצאמ 'חי           
      
ללוכה תכתממ רטיל 000,01 יעקרק תת לכימ     008.071.0110

          107,207.10 תכתממ %011 הרצאמ 'חי           
      
ללוכה תכתממ רטיל 000,02 יעקרק תת לכימ     008.071.0120

          157,237.08 תכתממ %011 הרצאמ 'חי           
      
ללוכ תכתממ םדא תחוש רובע לכימל תפסות     008.071.0130

          9,291.38 הסכמ 'חי           
      
רובל ותדרוה ,)מ"ק 021 דע( לכימה תלבוה     008.071.0140

          10,721.20 הדלפ ילבכ י"ע ןוטב חטשמל ונוגיעו םייק 'חי           
      
ןוטבה חטשמ ןיבל לכימה ןיב EPDH תועירי     008.071.0150

            249.90 הביבסה תוכיא תויחנה י"פע ר"מ           
      

          4,168.92 היצטיברגב הכיפש ליבגמ 'חי          008.071.0155
      

          9,409.96 ץחלב הכיפש ליבגמ 'חי          008.071.0157
      

          4,002.32 החוש ללוכ רטמוזיפ 'חי          008.071.0160
      

          3,430.98 המיאתמ החוש ללוכ םשנ 'חי          008.071.0170
      
לכימל תיפקיה תיביטקא תידוטק הנגה תכרעמ     008.071.0180

          33,591.46 יעקרק תת 'חי           
      
רלוס תומכ תדידמל תינוס ארטלוא תכרעמ     008.071.0190

          10,721.20 הפיצר 'חי           
      

          7,861.56 יעקרק תת לכימל תופילד רוטינ תכרעמ 'חי          008.071.0200
      
לש הקיפסל ץוציפ תנגומ תילמשח הבאשמ     008.071.0210

          7,445.06 העשל רלוס רטיל 005,4 'חי           
      
יטמוטוא ןפואב הבאשמ תלעפהל למשח חול     008.071.0220

          10,721.20 יוויחו תויצקדניא ללוכ 'חי           
170.800 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 22166   .../155 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
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25/02/2023
דף מס':     155 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הלופכ ןפוד לעב 2" שימג יטסלפ קלד רוניצ     008.071.0230

            744.80 הביבסה תוכיא י"ע רשואמה רטמ           
      

          4,574.64 יציפק ןקתה ללוכ תילכמ תקראהל ףות 'חי          008.071.0240
      
לכימ ןוניסו יוקינל תיטמוטוא הזילאיד תכרעמ     008.071.0250
תכרעמ ,בשחוממ רקב ,הבאשמ :תללוכה רלוס      
,םימו ןורקימ 3 דע םיקיקלח תדרפהל םירטליפ      
לש הקיפס בצק תלעב ,תוארתהו ץחל ינשייח      

          107,207.10 רלוס רטיל 000,5 'חי           
      
קלד ילכימל םירזיבא      
      
םישבי םיעגמ ללוכ קלד לכימל םיפוצמ 4 טס     008.071.0400

          2,572.50 תויצקדניא רובע 'חי           
      

          1,215.20 לכימה תרצאמב ןקתומה תופילד רוטינל ףוצמ 'חי          008.071.0410
      
לכימב קלד תומכל תילטיגיד הדידמ תכרעמ     008.071.0420

          7,861.56 רפמאילימ 02-4 רדשמו שגר ללוכ 'חי           
      
ןיזמה לכימ רובע רלוס םימ דירפמ ןנסמ     008.071.0430

          3,156.58 AVK005 דע רוטרנג 'חי           
      
ןיזמה לכימ רובע רלוס םימ דירפמ ןנסמ     008.071.0440

          5,002.90 AVK052,1 דע רוטרנג 'חי           
      
רבחמ ללוכה תילכמ יולימל קולדת ףוס חול     008.071.0450
רזוח לא םותסש ,ינדי זרב ,תילכמל ריהמ      

          3,574.06 אלמ לכימ תארתהו 'חי           
      
ןיבל קלד לכימ ןיב 1" 04 לוידקס קלד רוניצ     008.071.0460
לכימה דצב רוביח ללוכ ריחמה ,רוטרנג      

            232.26 רוטרנגהו רטמ           
      
ןיבל קלד לכימ ןיב 5.1" 04 לוידקס קלד רוניצ     008.071.0470
לכימה דצב רוביח ללוכ ריחמה ,רוטרנג      

            232.26 רוטרנגהו רטמ           
      
ןיבל קלד לכימ ןיב 2" 04 לוידקס קלד רוניצ     008.071.0480
לכימה דצב רוביח ללוכ ריחמה ,רוטרנג      

            299.88 רוטרנגהו רטמ           
      

            154.84 קלדה תרנצ לע ןוטב יופיצ רובע תפסות רטמ          008.071.0510
      
"  רטוקב ןמש וא רלוסל תינדי קלד תבאשמ     008.071.0520

          1,906.10 0.5 'חי           
170.800 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 22166   .../156 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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25/02/2023
דף מס':     156 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
DETAR" םגד 5.0" גרבותמ ירודכ זרב     008.071.0530

            476.28 FIRE" 'חי           
      

            536.06 "DETAR ERIF" םגד 1" גרבותמ ירודכ זרב 'חי          008.071.0540
      
DETAR" םגד 5.1" גרבותמ ירודכ זרב     008.071.0550

            595.84 FIRE" 'חי           
      

            714.42 "DETAR ERIF" םגד 2" גרבותמ ירודכ זרב 'חי          008.071.0560
      

          1,072.12 "DETAR ERIF" םגד 3" גרבותמ ירודכ זרב 'חי          008.071.0570
      

          2,620.52 1" הניברוט המירז הארמ 'חי          008.071.0580
      

          4,168.92 2" הניברוט המירז הארמ 'חי          008.071.0590
      

          1,429.82 1" דע רזוח לא 'חי          008.071.0600
      

          2,501.94 2" דע רזוח לא 'חי          008.071.0610
      

          1,906.10 "DETAR ERIF" םגד 1" יכרד תלת ףוגמ 'חי          008.071.0620
      

          4,168.92 "DETAR ERIF" םגד 2" יכרד תלת ףוגמ 'חי          008.071.0630
      
םע הרזחה רובע יכרד תלת ףוגמל תפסות     008.071.0640

          2,024.68 ץיפק 'חי           
      
םע 'מ 03 דע רוניצ ללוכ תינדי קלד תלגלג     008.071.0700

          11,435.62 תילכמל ריהמ רבחמ 'חי           
      
03 דע רוניצ ללוכ ילמשח עונמ םע קלד תלגלג     008.071.0710

          17,868.34 תילכמל ריהמ רבחמ םע 'מ 'חי           
      
הרקבו "3" דע רוניצ תכרעמ עוציב ןונכת     008.071.0720
קחורמ רוטרנג קלד לכימ רובע קלד תטילקל      
דרומב הבאשמ תוברל ,הבוג וא ךרוא רטמ 05      
קלדל םיידועי קיטסלפ תורוניצ , הניזה      
הניזה דרומבו הניזה הלעמב הקבה תכרעמב      
07 קלד יולימ .1  רובע םמזמז + תורונ היהי      
.3 קיר קלד לכימ .2 זוחא 09 ו לכימ זוחא      
יגולנא קלד דמ היהי ףסונב .קולדתב הבאשמ      
בצמ ןותנ עגר לכב הארמש רפמא ילימ 02-4       
םע היהת ןותחתה קלחב הייפ .לכימב קלד      

          5,360.60 'פמוק         .קלד תרצעמ  
      
      
      

170.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../157 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     157 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םדוקה ףיעסה רובע "3" רוניצ תפסות     008.071.0730
רוניצ תכרעמ עוציב ןונכת - ל םירטמב דדמי      
קלד לכימ רובע קלד תטילקל הרקבו "3" דע      
תוברל ,הבוג וא ךרוא רטמ 05 קחורמ רוטרנג      
קיטסלפ תורוניצ , הניזה דרומב הבאשמ      
הניזה הלעמב הקבה תכרעמב קלדל םיידועי      
.1  רובע םמזמז + תורונ היהי הניזה דרומבו      
לכימ .2 זוחא 09 ו לכימ זוחא 07 קלד יולימ      
דמ היהי ףסונב .קולדתב הבאשמ .3 קיר קלד      
עגר לכב הארמש רפמא ילימ 02-4 יגולנא קלד      
ןותחתה קלחב הייפ .לכימב קלד בצמ ןותנ      

            112.70 .קלד תרצעמ םע היהת רטמ           
קלד ילכימ 170.800 כ"הס            

      
ת ו א ר ת ה  ל נ פ  270.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
שא יוביכ תושירדל םאתהב תוארתה לנפ     008.072.0010
קספמ ,הניעט ,ןמש ,קלד רסוח ,תיללכ הלקת(      
לע תונגה תנקתה תוברל )טמוטוא בצמב      

          10,721.20 םירסממו רקב תמאתה ,עונמה 'חי           
תוארתה לנפ 270.800 כ"הס            

      
ן ו ר כ נ י ס  ת כ ר ע מ  370.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
תרבח תשרל רוטרנג ןיב ןורכניס תכרעמ     008.073.0010
הדובע רובע .)דוקיפ ילבכ אלל( למשחה      

          121,501.38 דרפנב םלושי תוגירח תועשב 'חי           
      
ריחמה( םירוטרנג תצובק ןיב ןורכניס תכרעמ     008.073.0020
תשרדנ - דחא רוטרנג רובע תכרעמל סחייתמ      

          78,618.54 )דרפנב רוטרנג לכל תחא תכרעמ 'חי           
ןורכניס תכרעמ 370.800 כ"הס            

      
ם י נ פ  ה ר ו א ת  י פ ו ג  470.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
לנאפ םגד םיסדנהמ דערוא תרצות .פ.ת.ג     008.074.0010
הרקתב הנקתהל W04 מ"ס 06*06 טייל-קב      
סיפליפ רבירד ללוכה ,תינוציח וא תיטסוקא      

            392.00 .ספליפ תורונ 'חי           
      
      
      

470.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../158 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     158 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לנאפ םגד םיסדנהמ דערוא תרצות .פ.ת.ג     008.074.0020
הרקתב הנקתהל W04 מ"ס 03*021 טייל-קב      
סיפליפ רבירד ללוכה ,תינוציח וא תיטסוקא      

            392.00 .ספליפ תורונ 'חי           
      
W24 דל םעונ םגד שעג תרצות .פ.ת.ג     008.074.0030
תריחב יפל עבצ ,44PI ריקה לע הנקתה      

            280.28 .תילכירדאה 'חי           
      
ףוג ךרוא יולת זפוט םגד שעג תרצות .פ.ת.ג     008.074.0040
וא תיטסוקא הרקתב הנקתהל W84  מ"ס071      

            490.98 .ספליפ תורונ סיפליפ רבירד ללוכה ,תינוציח 'חי           
      
XOMALG  םיסדנהמ דערוא תרצות .פ.ת.ג     008.074.0050
מ"ס 071 ףוגה ךרוא 2961RR-08C  םגד      
    W54 תינוציח וא תיטסוקא הרקתב הנקתהל,  

            631.12 .ספליפ תורונ סיפליפ רבירד ללוכה 'חי           
      
XOMALG  םיסדנהמ דערוא תרצות .פ.ת.ג     008.074.0060
W02 מ"ס 06 ףוגה ךרוא 465RR-08C  םגד      
ללוכה ,תינוציח וא תיטסוקא הרקתב הנקתהל      

            420.42 .ספליפ תורונ סיפליפ רבירד 'חי           
      
הנקתהל W52  לכירדאה תריחבל יולת .פ.ת.ג     008.074.0070
רבירד ללוכה ,תינוציח וא תיטסוקא הרקתב      

            631.12 .ספליפ תורונ סיפליפ 'חי           
      
םיסדנהמ דערוא תרצות .פ.ת.ג     008.074.0080
    THGILIXAM םגד B8160DLD W61  
ללוכה ,תינוציח וא תיטסוקא הרקתב הנקתהל      

            771.26 .ספליפ תורונ סיפליפ רבירד 'חי           
      
םיסדנהמ דערוא תרצות .פ.ת.ג     008.074.0090
    THGILIXAM םגד B5280DLD W52  
ללוכה ,תינוציח וא תיטסוקא הרקתב הנקתהל      

            911.40 .ספליפ תורונ סיפליפ רבירד 'חי           
      
W02 לוגע דל דלימ םגד שעג תרצות .פ.ת.ג     008.074.0100
ריבירד ,סבג תרקתב הנקתה מ"מ 522 רטוק      
םירזיבא ,תילכירדאה תריחב יפל 56PI,םועמע      
וא הפוריא ברעמ EERC וא ספליפ תרצות      

            461.58 .תירבה תוצרא 'חי           
      
      
      
      
      

470.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../159 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     159 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
W02 לוגע דל סוקסיד םגד שעג תרצות .פ.ת.ג     008.074.0110
56PI,םועמע ריבירד ,סבג תרקתב הנקתה      
תרצות םירזיבא ,תילכירדאה תריחב יפל      
תוצרא וא הפוריא ברעמ EERC וא ספליפ      

            418.46 .תירבה 'חי           
      
םגד םיסדנהמ דערוא תרצות .פ.ת.ג     008.074.0120
הנקתה W9 לוגע דל 56NABRUיריק      
תריחב יפל 56PI,םועמע ,הפמר ריקב  ריבירד      
וא ספליפ תרצות םירזיבא ,תילכירדאה      

            360.64 .תירבה תוצרא וא הפוריא ברעמ EERC 'חי           
      
םגד םיסדנהמ דערוא תרצות .פ.ת.ג     008.074.0130
    TNADNEP 031 AER לוגע W61 יולת  
תריחב יפל 56PI,םועמע ריבירד ,הרקתב      
וא ספליפ תרצות םירזיבא ,תילכירדאה      

            475.30 .תירבה תוצרא וא הפוריא ברעמ EERC 'חי           
      
םגד םיסדנהמ דערוא תרצות .פ.ת.ג     008.074.0140
    048-B8160DLO קפסה לוגע W81 עוקש  
תריחב יפל 56PI,םועמע ריבירד ,הרקתב      
וא ספליפ תרצות םירזיבא ,תילכירדאה      

            373.38 .תירבה תוצרא וא הפוריא ברעמ EERC 'חי           
      
םגד םיסדנהמ דערוא תרצות .פ.ת.ג     008.074.0150
    048-B5280DLO קפסה לוגע W52 עוקש  
תריחב יפל 56PI,םועמע ריבירד ,הרקתב      
וא ספליפ תרצות םירזיבא ,תילכירדאה      

            547.82 .תירבה תוצרא וא הפוריא ברעמ EERC 'חי           
      
םועמע רבירד םע ןוסידא תרצות דל ספ     008.074.0160
    V01-1 םימ ןגומ דל ספ W5.41 ךרואב רטמל  
הבקנ רכז רוביח ללוכ טנמגיסל רטמ 5      
תרצות םירזיבא ,ףסונ טנמגיס תורבחתהל      
תוצרא וא הפוריא ברעמ EERC וא ספליפ      

            648.76 .תירבה 'חי           
      
םגד םיסדנהמ דערוא תרצות .פ.ת.ג     008.074.0170
    XOMALG 4652961RR-08C ףוג ךרוא  
הנקתה ,ןמול 3191 רוא ףטש W02 ,מ"ס 06       
יפל 56PI,םועמע ריבירד ,ץע וא סבג תרקתב      

            562.52 .תילכירדאה תריחב 'חי           
      
      
      
      
      

470.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../160 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     160 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םגד םיסדנהמ דערוא תרצות .פ.ת.ג     008.074.0180
    XOMALG 0141RR-08C 041 ףוג ךרוא  
סבג תרקתב הנקתה  ,ןמול W52, 5742 ,מ"ס      
תריחב יפל 56PI,םועמע ריבירד ,ץע וא      

            602.70 .תילכירדאה 'חי           
      
םגד םיסדנהמ דערוא תרצות .פ.ת.ג     008.074.0190
רטמ 5 לש םיטנגיס רטמל/W62 דל ספ      
ללוכה ,תינוציח וא תיטסוקא הרקתב הנקתהל      

            911.40 .ספליפ תורונ סיפליפ רבירד 'חי           
      
לע ןקתומ ןמזה לכ ראומ םורח תרואתל .פ.ת.ג     008.074.0200
יפל טלשו מ"מ 8 יבועב סקפסרפ חול םע ריקה      
ןמז ,DEL תורונו תוחיטבה ץעוי תויחנה      

            406.70 .תוקד 021 ימונוטוא הלועפ 'חי           
      
תורונ 2 יתילכת דח ,םוריחל DEL .פ.ת.ג     008.074.0210
האר( ילארגטניא הקידב ןונגנמ םע  W3*2 דל      
021 לש תיטמוטוא הלועפל )דחוימ טרפמ      
וא( תעקושמ הנקתהב ירטמיס רוזיפ ,תוקד      
הללוס ללוכ)חקפמה תטלחה יפל ,היולג      

            392.00 .סיפליפ דל תורונ ספליפ ריביירד תילרגטניא 'חי           
      
תורונ 2 יתילכת דח ,םוריחל DEL .פ.ת.ג     008.074.0220
האר( ילארגטניא הקידב ןונגנמ םע  W6*2 דל      
021 לש תיטמוטוא הלועפל )דחוימ טרפמ      
וא( תעקושמ הנקתהב ירטמיס רוזיפ ,תוקד      
הללוס ללוכ)חקפמה תטלחה יפל ,היולג      

            490.98 .סיפליפ דל תורונ ספליפ ריביירד תילרגטניא 'חי           
      
תורונ 2 יתילכת דח ,םוריחל DEL .פ.ת.ג     008.074.0230
האר( ילארגטניא הקידב ןונגנמ םע  W3 דל      
021 לש תיטמוטוא הלועפל )דחוימ טרפמ      
וא( תעקושמ הנקתהב ירטמיס רוזיפ ,תוקד      
הללוס ללוכ)חקפמה תטלחה יפל ,היולג      

            308.70 .סיפליפ דל תורונ ספליפ ריביירד תילרגטניא 'חי           
םינפ הרואת יפוג 470.800 כ"הס            

      
ץ ו ח  ת ר ו א ת  י פ ו ג  570.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
הנקתה םיללוכ הרואתה יפוג לכ :הרעה      
קרפ תת האר - םינפ םידל תרואת.תמלשומ      
    .08.085  
      
      

570.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../161 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     161 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םגד תובוחר/םישיבכ תרואתל דל תרואת ףוג     008.075.0070
    "W051 DEL S ACSOT" רוא" 'בח תמגודכ  

          3,083.08 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא "םיסדנהמ דע 'חי           
      
םגד תובוחר/םישיבכ תרואתל דל תרואת ףוג     008.075.0071
    "W001 DEL S ACSOT" רוא" 'בח תמגודכ  

          2,522.52 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא "םיסדנהמ דע 'חי           
      
הרואתל טנוברקילופמ םוטא הרואת ףוג     008.075.0110
םגד "0002דל ראטס שעג" תמגוד תיפקיה      

            631.12 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא 4975Z41 'חי           
      
הרואתל טנוברקילופמ םוטא הרואת ףוג     008.075.0120
םגד "0004 דל ראטס שעג" תמגוד תיפקיה      

            631.12 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא 4975Z42 'חי           
      
ןגומ 80KI םוינימולא תקיצימ ץוח תרואת ףוג     008.075.0130
W83 DEL ,K0004 ML0004, 56PI םימ      
,רביירד תוברל תירטמיסא/תירטמיס המולא      
תמגודכ ספיליפ תרצותמ ,011PVB םגד      

            911.40 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא ןטשק 'חי           
      
ןגומ 80KI םוינימולא תקיצימ ץוח תרואת ףוג     008.075.0140
W021 DEL ,K0004 ML00021,56PI םימ      
,רביירד תוברל תירטמיסא/תירטמיס המולא      
תמגודכ ספיליפ תרצותמ ,021PVB םגד      

          1,331.82 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא ןטשק 'חי           
      
גוסמ W651 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     008.075.0450
    M DEL YIRELLAG תרצותמ  GNITHGIL  
    REPOOC- NOTAE  דע רוא תמגודכ  

          4,904.90 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא ,םיסדנהמ 'חי           
      
גוסמ W801 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     008.075.0460
    M DEL YIRELLAG תרצותמ  GNITHGIL  
    REPOOC- NOTAE  דע רוא תמגודכ  

          4,204.20 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא ,םיסדנהמ 'חי           
      
S  גוסמ W57 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     008.075.0470
    DEL YIRELLAG תרצותמ  GNITHGIL  
    REPOOC- NOTAE  דע רוא תמגודכ  

          3,503.50 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא ,םיסדנהמ 'חי           
      
      
      
      
      

570.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../162 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     162 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
S גוסמ W45 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     008.075.0480
    DEL YIRELLAGתרצותמ  GNITHGIL  
    REPOOC- NOTAE  דע רוא תמגודכ  

          3,363.36 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא ,םיסדנהמ 'חי           
      
גוסמ W312 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     008.075.0490
    NOIVAN  תרצותמ  GNITHGIL  
    REPOOC- NOTAE  דע רוא תמגודכ  

          5,325.32 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא ,םיסדנהמ 'חי           
      
גוסמ W661 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     008.075.0500
    NOIVAN  תרצותמ  GNITHGIL  
    REPOOC- NOTAE דע רוא תמגודכ  

          4,204.20 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא ,םיסדנהמ 'חי           
      
גוסמ W311 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     008.075.0510
    NOIVAN  תרצותמ  GNITHGIL  
    REPOOC- NOTAE  דע רוא תמגודכ  

          3,923.92 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא ,םיסדנהמ 'חי           
      
גוסמ W95 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     008.075.0520
    NOIVAN  תרצותמ  GNITHGIL  
    REPOOC- NOTAE דע רוא תמגודכ  

          2,802.80 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא ,םיסדנהמ 'חי           
      
גוסמ W651 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     008.075.0530
    M IAK  תרצותמ  INOBIRAC-PEVIF  
ןקתומ ,ע"ש וא ,םיסדנהמ דע רוא תמגודכ      

          3,923.92 םלשומ 'חי           
      
גוסמ W721 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     008.075.0540
    M IAK תרצותמ INOBIRAC-PEVIF  
ןקתומ ,ע"ש וא ,םיסדנהמ דע רוא תמגודכ      

          3,503.50 םלשומ 'חי           
      
גוסמ W211 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     008.075.0550
    M IAK  תרצותמ   INOBIRAC-PEVIF  
ןקתומ ,ע"ש וא ,םיסדנהמ דע רוא תמגודכ      

          3,363.36 םלשומ 'חי           
      
גוסמ W54  דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     008.075.0580
    IAK S  תרצותמ   INOBIRAC-PEVIF  
ןקתומ ,ע"ש וא ,םיסדנהמ דע רוא תמגודכ      

          2,942.94 םלשומ 'חי           
      
      
      

570.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../163 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     163 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
גוסמ W43  דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     008.075.0590
    IAK  S   תרצותמ   INOBIRAC-PEVIF  
ןקתומ ,ע"ש וא ,םיסדנהמ דע רוא תמגודכ      

          2,942.94 םלשומ 'חי           
      
גוסמ W93  דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     008.075.0600
    M2  2 DOMX תרצותמ   CEA תמגודכ  

          2,102.10 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש 'חי           
      
W67-75  דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     008.075.0610
CEA   תרצותמ M3  2 DOMX  גוסמ      

          2,802.80 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש תמגודכ 'חי           
      
W201-67  דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     008.075.0620
CEA   תרצותמ  M4  2 DOMX  גוסמ      

          3,923.92 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש תמגודכ 'חי           
      
W001   דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     008.075.0630
CEA   תרצותמ M5  2 DOMX    גוסמ      

          3,503.50 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש תמגודכ 'חי           
      
גוסמ W651   דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     008.075.0640
       M6  2 DOMX  תרצותמ   CEA תמגודכ  

          4,484.48 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש 'חי           
      
גוסמ W741   דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     008.075.0650
       M7  2 DOMXתרצותמ   CEA תמגודכ  

          4,484.48 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש 'חי           
      
גוסמ W961   דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     008.075.0660
       M8  2 DOMX  תרצותמ   CEA תמגודכ  

          4,624.62 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש 'חי           
      
םגד MEC תרצות ץוח ת"ג הנקתה הקפסא     008.075.0670
    rojaM nocI 76 טאוו 002 קפסהPI  קפס  
הדלפ טוח תוברל , הרואת יתוריש קיולא      

          2,102.10 םינש 01 תוירחא סנפהמ דומעל רושקה 'חי           
      
םגד MEC תרצות ץוח ת"ג הנקתה הקפסא     008.075.0680
    rojaM nocI 76 טאוו 004 קפסהPI  קפס  
הדלפ טוח תוברל , הרואת יתוריש קיולא      

          4,904.90 םינש 01 תוירחא סנפהמ דומעל רושקה 'חי           
      
      
      
      
      

570.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../164 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     164 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םגד MEC תרצות ץוח ת"ג הנקתה הקפסא     008.075.0690
    rojaM nocI 76 טאוו 006 קפסהPI  קפס  
הדלפ טוח תוברל , הרואת יתוריש קיולא      

          7,707.70 םינש 01 תוירחא סנפהמ דומעל רושקה 'חי           
      
םגד MEC תרצות ץוח ת"ג הנקתה הקפסא     008.075.0700
    rojaM nocI 76 טאוו 008 קפסהPI  קפס  
הדלפ טוח תוברל , הרואת יתוריש קיולא      

          11,911.90 םינש 01 תוירחא סנפהמ דומעל רושקה 'חי           
      
םגד MEC תרצות ץוח ת"ג הנקתה הקפסא     008.075.0710
    rojaM nocI 76 טאוו 0001 קפסהPI  קפס  
הדלפ טוח תוברל , הרואת יתוריש קיולא      

          16,816.80 םינש 01 תוירחא סנפהמ דומעל רושקה 'חי           
      
םגד MEC תרצות ץוח ת"ג הנקתה הקפסא     008.075.0720
    rojaM nocI 76 טאוו 0021 קפסהPI  קפס  
הדלפ טוח תוברל , הרואת יתוריש קיולא      

          20,320.30 םינש 01 תוירחא סנפהמ דומעל רושקה 'חי           
      
םגד MEC תרצות ץוח ת"ג הנקתה הקפסא     008.075.0730
    rojaM nocI 76 טאוו 0061 קפסהPI  קפס  
הדלפ טוח תוברל , הרואת יתוריש קיולא      

          24,524.50 םינש 01 תוירחא סנפהמ דומעל רושקה 'חי           
      
הרואת שעג תרצות ץוח ת"ג הנקתה הקפסא     008.075.0740
טוח תובל ,76PI טאוו 001 קפסה ןומעפ םגד      

            808.50 םינש 01 תוירחא סנפהמ דומעל רושקה הדלפ 'חי           
      
הרואת שעג תרצות ץוח ת"ג הנקתה הקפסא     008.075.0750
טוח תובל ,76PI טאוו 051 קפסה ןומעפ םגד      

          1,293.60 םינש 01 תוירחא סנפהמ דומעל רושקה הדלפ 'חי           
      
הרואת שעג תרצות ץוח ת"ג הנקתה הקפסא     008.075.0760
טוח תובל ,76PI טאוו 052 קפסה ןומעפ םגד      

          1,724.80 םינש 01 תוירחא סנפהמ דומעל רושקה הדלפ 'חי           
      
הרואת שעג תרצות ץוח ת"ג הנקתה הקפסא     008.075.0770
טוח תובל ,76PI טאוו 053 קפסה ןומעפ םגד      

          2,587.20 םינש 01 תוירחא סנפהמ דומעל רושקה הדלפ 'חי           
ץוח תרואת יפוג 570.800 כ"הס            

      
      
      
      
      
      

קובץ: 22166   .../165 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     165 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ע  י ד ו מ ע  670.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
עקרקב םיעוקת ,'מ 5.8 ךרואב ץע ידומע     008.076.0010
תיחולו ,רובה תמיתס ,הביצח/הריפח תוברל      

          1,822.80 ע"ש וא "הכרא" י"ע קוושמ ,יוהיז 'חי           
      
עקרקב םיעוקת ,'מ 01 ךרואב ץע ידומע     008.076.0020
תיחולו רובה תמיתס ,הביצח/הריפח תוברל      

          2,358.86 ע"ש וא "הכרא" י"ע קוושמ ,יוהיז 'חי           
      
,'מ 5.8 םכרואש ץע ידומעל ןעשמ ידומע     008.076.0030

          1,643.46 רוביחה ןונגנמ תוברל 'חי           
      
תוברל ,'מ 01 םכרואש ץע ידומעל ןעשמ ידומע     008.076.0040

          1,941.38 רוביחה ןונגנמ 'חי           
      
,'מ 01 דע ךרואב ץע ידומע לש דבלב הנקתה     008.076.0050
או/ו הריפח תוברל ,ןימזמה י"ע קפוסיש      
יולימ( המדאו ןוטב וא םינבא יולימ ,רוב תביצח      

            524.30 הריפחה בוציו קודיה ,)טרפמב שרדנכ 'חי           
      
    ******************************************  
    *****************************  
      
01 דע ךרואב ןעשמ דומע וא ץע דומע קוריפ     008.076.0070

            441.00 חטשה רושייו 'מ 'חי           
      
תוברל 'מ 01 דע הבוגב ץע דומע קורפו קותינ     008.076.0080
טלפסא וא ףוציר קורפ ,הרואת יפוגו תועורז      
, ותומדקל בצמה תרזחהו דומעל ביבסמ      

            655.62 המרה יעצמא תוברל 'חי           
ץע ידומע 670.800 כ"הס            

      
ת ש ר  י ר ז י ב א ו  ם י נ ג ו ע  770.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
םידומעל ,ר"ממ 52  ךתחב עקרקל םינגוע     008.077.0010
,קוזיח ןדא ,שבד ינבא ,הביצח/הריפח תוברל      
יפדוע קוליס ,רובה תמיתס ,קוזיח ירזיבא      
וו ,דדבמ ,)שרדנ םא( החיתמ ןונגנמ ,רפע      

            492.94 ןומיס יעצמאו הניגע 'חי           
      
,ר"ממ 52 ןגוע ךתח ,עקרקל םילופכ םינגוע     008.077.0020
,רובה תמיתס ,הביצח/הריפח תוברל םידומעל      
הניגע וו ,דדבמ ,)שרדנ םא( החיתמ ןונגנמ      

            726.18 ןומיס יעצמאו 'חי           
      
      

770.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../166 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     166 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דע ךרואבו ר"ממ 52 ךתחב םייריווא םינגוע     008.077.0030

            690.90 'מ 51 'חי           
      
51 דע ךרואבו ר"ממ 52  ךתחב הנבמל םינגוע     008.077.0040

            631.12 'מ 'חי           
      
2 2/1" רטוקב םינוולוגמ הדלפ תורוניצמ זיז     008.077.0050

            500.78 הנבמל קוזיחו זיזה תקראה תוברל ,'מ 3 ךרואו 'חי           
תשר ירזיבאו םינגוע 770.800 כ"הס            

      
ם י ר ז י ב א ו  ד ו י צ  י ש ג מ  870.800 ק ר פ  ת ת       
      
      
הרואת ףוג רובע הרואת דומעל םירזיבא שגמ     008.078.0010
קותינ םע ז"אמ תוברל ,טוו 0001 דע הרונ םע      
רוביחו הקראה גרוב ,קפסה יקדהמ ,ספאה      
הרואתה ףוגל שגמה ןיב רוביח ילבכ ,הקראה      
ירמוחו )הלעפה דויצ אלל( טלפמוק טרופמכ      

            397.88 רזעה 'חי           
      
יפוג 2 רובע הרואת דומעל םירזיבא שגמ     008.078.0020
ז"אמ תוברל ,טוו  0001  דע תורונ םע הרואת      
הקראה גרוב ,קפסה יקדהמ ,ספאה קותינ םע      
ףוגל שגמה ןיב רוביח ילבכ ,הקראה רוביחו      
)הלעפה דויצ אלל( טלפמוק טרופמכ הרואתה      

            492.94 רזעה ירמוחו 'חי           
      
יפוג 3 רובע הרואת דומעל םירזיבא שגמ     008.078.0030
ז"אמ תוברל ,טוו  0001  דע תורונ םע הרואת      
הקראה גרוב ,קפסה יקדהמ ,ספאה קותינ םע      
ףוגל שגמה ןיב רוביח ילבכ ,הקראה רוביחו      
)הלעפה דויצ אלל( טלפמוק טרופמכ הרואתה      

            631.12 רזעה ירמוחו 'חי           
      
יפוג  4 רובע הרואת דומעל םירזיבא שגמ     008.078.0040
ז"אמ תוברל ,טוו 0001   דע תורונ םע הרואת      
הקראה גרוב ,קפסה יקדהמ ,ספאה קותינ םע      
ףוגל שגמה ןיב רוביח ילבכ ,הקראה רוביחו      
)הלעפה דויצ אלל( טלפמוק טרופמכ הרואתה      

            785.96 רזעה ירמוחו 'חי           
      
גח תרואתל 61A יזפ דח םימ ןגומ עקת תיב     008.078.0050
ז"אמ תפסוה תוברל הרואת דומעב הנקתהל      
    61A 5.2 לבכו םירזיבאה שגמ לעX3 YX2N  

            287.14 עקתה תיבל םירזיבאה שגממ ר"ממ 'חי           
      

870.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../167 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     167 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הרואת דומע רובע םירזיבא את חתפל הסכמ     008.078.0060

            301.84 הסכמה תקראהו םיגרב תוברל ,יתכתמ 'חי           
      
םירזיבא אתל חפ הסכמ לש דבלב הנקתה     008.078.0070

             95.06 הרואת דומעב 'חי           
      
    ******************************************  
    *****************************  
      
דומע לע תנקתומה דויצ תבית קוריפו קותינ     008.078.0090
תוברל ,'מ 01 דע הבוגב למשחה תרבח      

            143.08 המרה יעצמא 'חי           
      
חתפב ןקתומה םירזיבא שגמ קוריפו קותינ     008.078.0100

            119.56 הרואת דומעב דויצה 'חי           
םירזיבאו דויצ ישגמ 870.800 כ"הס            

      
ד ע  ה ר ו א ת  י ד ו מ ע  970.800 ק ר פ  ת ת       
ם י ל ג ד  י ק י ז ח מ ו  ת ו ע ו ר ז  ר ט מ 51      
      
      
רטמ 8 הבוג דע הרואת ידומע .1  : הרעה      
לעמ הרואת ידומע .2 .מ"מ 1.4 לעמ ןפוד יבוע      
לכ .4 .מ"מ 1.5  לעמ ןפוד יבוע רטמ 9 הבוג      
דנאז לוורש םע ויהי הרואתה ידומע      
      
ןוולוגמ ,ןמותמ ינוק הדלפמ הרואת דומע     008.079.0010
דוסי תטלפ תוברל 'מ 2 הבוגב םח ץבאב      
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      

          1,331.82 ושארב עורזה 'חי           
      
ןוולוגמ ,ןמותמ ינוק הדלפמ הרואת דומע     008.079.0020
דוסי תטלפ תוברל 'מ 3 הבוגב םח ץבאב      
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      

          1,681.68 ושארב עורזה 'חי           
      
ןוולוגמ ,ןמותמ ינוק הדלפמ הרואת דומע     008.079.0030
דוסי תטלפ תוברל 'מ 4 הבוגב םח ץבאב      
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      

          2,102.10 ושארב עורזה 'חי           
      
      
      

970.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../168 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     168 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
06 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע     008.079.0100
תוברל 'מ 2 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,מ"מ      
םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ      
דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד      

          1,331.82 ושארב עורזה רוביחלו 'חי           
      
מ"מ 67 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע     008.079.0150
תטלפ תוברל 'מ 4 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ      
םירזיבא אתל הנכה ,צ'עמ םגד ,טולישו דוסי      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע      

          1,961.96 ושארב עורזה רוביחלו דומעה 'חי           
      
מ"מ 67 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע     008.079.0155
תטלפ תוברל 'מ 8.4 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ      
םירזיבא אתל הנכה ,צ'עמ םגד ,טולישו דוסי      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע      

          2,242.24 ושארב עורזה רוביחלו דומעה 'חי           
      
מ"מ 67 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע     008.079.0160
תטלפ תוברל 'מ 5 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ      
םירזיבא אתל הנכה ,צ'עמ םגד ,טולישו דוסי      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע      

          2,802.80 ושארב עורזה רוביחלו דומעה 'חי           
      
מ"מ 67 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע     008.079.0165
תטלפ תוברל 'מ 6 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ      
םירזיבא אתל הנכה ,צ'עמ םגד ,טולישו דוסי      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע      

          3,363.36 ושארב עורזה רוביחלו דומעה 'חי           
      
מ"מ 67 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע     008.079.0170
תטלפ תוברל 'מ 7 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ      
םירזיבא אתל הנכה ,צ'עמ םגד ,טולישו דוסי      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע      

          3,923.92 ושארב עורזה רוביחלו דומעה 'חי           
      
מ"מ 67 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע     008.079.0175
תטלפ תוברל 'מ 8 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ      
םירזיבא אתל הנכה ,צ'עמ םגד ,טולישו דוסי      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע      

          4,204.20 ושארב עורזה רוביחלו דומעה 'חי           
      
      
      
      
      
      

970.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../169 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     169 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
מ"מ 67 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע     008.079.0180
תטלפ תוברל 'מ 8.8 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ      
םירזיבא אתל הנכה ,צ'עמ םגד ,טולישו דוסי      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע      

          4,904.90 ושארב עורזה רוביחלו דומעה 'חי           
      
מ"מ 67 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע     008.079.0185
תטלפ תוברל 'מ 9 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ      
םירזיבא אתל הנכה ,צ'עמ םגד ,טולישו דוסי      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע      

          5,325.32 ושארב עורזה רוביחלו דומעה 'חי           
      
מ"מ 67 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע     008.079.0190
תטלפ תוברל 'מ 01 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ      
םירזיבא אתל הנכה ,צ'עמ םגד ,טולישו דוסי      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע      

          5,465.46 ושארב עורזה רוביחלו דומעה 'חי           
      
09 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע     008.079.0250
תוברל 'מ 8.3 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,מ"מ      
םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ      
דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד      

          2,102.10 ושארב עורזה רוביחלו 'חי           
      
09 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע     008.079.0255
תוברל 'מ 8.5 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,מ"מ      
םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ      
דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד      

          2,802.80 ושארב עורזה רוביחלו 'חי           
      
09 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע     008.079.0300
תוברל 'מ 08.4 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,מ"מ      
אתל הנכה ,צ"עמ םגד ,טולישו דוסי תטלפ      
םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא      

          2,942.94 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל 'חי           
      
09 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע     008.079.0310
תוברל 'מ 08.5 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,מ"מ      
אתל הנכה ,צ"עמ םגד ,טולישו דוסי תטלפ      
םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא      

          3,503.50 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל 'חי           
      
      
      
      
      
      

970.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../170 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     170 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,2" רטוקב גרדומ לוגע הדלפמ הרואת דומע     008.079.0400
תוברל 'מ 2 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,4"      
םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ      
דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד      

            911.40 ושארב עורזה רוביחלו 'חי           
      
,2" רטוקב גרדומ לוגע הדלפמ הרואת דומע     008.079.0410
תוברל 'מ 3 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,4"      
םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ      
דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד      

          1,121.12 ושארב עורזה רוביחלו 'חי           
      
,2" רטוקב גרדומ לוגע הדלפמ הרואת דומע     008.079.0420
תוברל 'מ 4 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,4"      
םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ      
דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד      

          1,331.82 ושארב עורזה רוביחלו 'חי           
      
,3" רטוקב גרדומ לוגע הדלפמ הרואת דומע     008.079.0430
תטלפ תוברל 'מ 4 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ 6"      
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      

          1,681.68 ושארב עורזה 'חי           
      
,4" רטוקב גרדומ לוגע הדלפמ הרואת דומע     008.079.0440
תוברל 'מ 6 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,6"      
םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ      
דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד      

          2,102.10 ושארב עורזה רוביחלו 'חי           
      
,4" רטוקב גרדומ לוגע הדלפמ הרואת דומע     008.079.0450
תוברל 'מ 8 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,6"      
םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ      
דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד      

          2,802.80 ושארב עורזה רוביחלו 'חי           
      
,4" רטוקב גרדומ לוגע הדלפמ הרואת דומע     008.079.0460
תוברל 'מ 01 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,6"      
םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ      
דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד      

          4,064.06 ושארב עורזה רוביחלו 'חי           
      
      
      
      
      
      

970.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../171 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     171 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,4" רטוקב גרדומ לוגע הדלפמ הרואת דומע     008.079.0470
תוברל 'מ 11 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,6"      
םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ      
דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד      

          4,624.62 ושארב עורזה רוביחלו 'חי           
      
,2" רטוקב גרדומ לוגע הדלפמ הרואת דומע     008.079.0500
תוברל 'מ 5 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,6" ,4"      
םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ      
דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד      

          2,102.10 ושארב עורזה רוביחלו 'חי           
      
,2" רטוקב גרדומ לוגע הדלפמ הרואת דומע     008.079.0510
תוברל 'מ 6 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,6" ,4"      
םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ      
דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד      

          2,242.24 ושארב עורזה רוביחלו 'חי           
      
,3" רטוקב גרדומ לוגע הדלפמ הרואת דומע     008.079.0520
תוברל 'מ 6 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,6" ,4"      
םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ      
דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד      

          2,522.52 ושארב עורזה רוביחלו 'חי           
      
,4" רטוקב גרדומ לוגע הדלפמ הרואת דומע     008.079.0530
תוברל 'מ 6 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,8" ,6"      
םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ      
דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד      

          2,662.66 ושארב עורזה רוביחלו 'חי           
      
,4" רטוקב גרדומ לוגע הדלפמ הרואת דומע     008.079.0540
תוברל 'מ 8 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,8" ,6"      
םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ      
דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד      

          3,503.50 ושארב עורזה רוביחלו 'חי           
      
,4" רטוקב גרדומ לוגע הדלפמ הרואת דומע     008.079.0550
תוברל 'מ 01 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,8" ,6"      
םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ      
דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד      

          3,643.64 ושארב עורזה רוביחלו 'חי           
      
      
      
      
      
      

970.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../172 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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25/02/2023
דף מס':     172 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע     008.079.0640
דוסי תטלפ תוברל ,הננב ינוק ,'מ 4 הבוגב      
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      

          3,503.50 ושארב עורזה 'חי           
      
,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע     008.079.0641
דוסי תטלפ תוברל ,הננב ינוק ,'מ 5 הבוגב      
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      

          3,923.92 ושארב עורזה 'חי           
      
,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע     008.079.0642
דוסי תטלפ תוברל ,הננב ינוק ,'מ 6 הבוגב      
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      

          4,204.20 ושארב עורזה 'חי           
      
,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע     008.079.0643
דוסי תטלפ תוברל ,הננב ינוק ,'מ 7 הבוגב      
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      

          4,764.76 ושארב עורזה 'חי           
      
,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע     008.079.0644
דוסי תטלפ תוברל ,הננב ינוק ,'מ 8 הבוגב      
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      

          4,904.90 ושארב עורזה 'חי           
      
,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע     008.079.0645
דוסי תטלפ תוברל ,הננב ינוק ,'מ 9 הבוגב      
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      

          5,185.18 ושארב עורזה 'חי           
      
,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע     008.079.0646
דוסי תטלפ תוברל ,הננב ינוק ,'מ 01 הבוגב      
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      

          5,325.32 ושארב עורזה 'חי           
      
      
      
      
      
      

970.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../173 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     173 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע     008.079.0648
דוסי תטלפ תוברל ,הננב ינוק ,'מ 21 הבוגב      
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      

          5,465.46 ושארב עורזה 'חי           
      
,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע     008.079.0650
סנפה תילת הבוג( ףפוכמ ינוק ,'מ 4 הבוגב      
דוסי תטלפ תוברל ,)'מ 5.1 דומעה ףופיכ ללוכ      
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      

          2,522.52 ושארב עורזה 'חי           
      
,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע     008.079.0651
סנפה תילת הבוג( ףפוכמ ינוק ,'מ 5 הבוגב      
דוסי תטלפ תוברל ,)'מ 5.1 דומעה ףופיכ ללוכ      
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      

          3,223.22 ושארב עורזה 'חי           
      
,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע     008.079.0652
סנפה תילת הבוג( ףפוכמ ינוק ,'מ 6 הבוגב      
דוסי תטלפ תוברל ,)'מ 5.1 דומעה ףופיכ ללוכ      
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      

          3,503.50 ושארב עורזה 'חי           
      
,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע     008.079.0653
סנפה תילת הבוג( ףפוכמ ינוק ,'מ 7 הבוגב      
דוסי תטלפ תוברל ,)'מ 5.1 דומעה ףופיכ ללוכ      
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      

          3,923.92 ושארב עורזה 'חי           
      
,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע     008.079.0654
סנפה תילת הבוג( ףפוכמ ינוק ,'מ 8 הבוגב      
דוסי תטלפ תוברל ,)'מ 5.1 דומעה ףופיכ ללוכ      
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      

          4,204.20 ושארב עורזה 'חי           
      
      
      
      
      
      
      

970.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../174 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     174 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע     008.079.0655
סנפה תילת הבוג( ףפוכמ ינוק ,'מ 9 הבוגב      
דוסי תטלפ תוברל ,)'מ 5.1 דומעה ףופיכ ללוכ      
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      

          4,484.48 ושארב עורזה 'חי           
      
,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע     008.079.0656
סנפה תילת הבוג( ףפוכמ ינוק ,'מ 01 הבוגב      
דוסי תטלפ תוברל ,)'מ 5.1 דומעה ףופיכ ללוכ      
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      

          4,904.90 ושארב עורזה 'חי           
      
,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע     008.079.0657
סנפה תילת הבוג( ףפוכמ ינוק ,'מ 21 הבוגב      
דוסי תטלפ תוברל ,)'מ 5.1 דומעה ףופיכ ללוכ      
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      

          5,325.32 ושארב עורזה 'חי           
      
ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומעל עורז תפסות     008.079.0658
ףפוכמ ינוק ,'מ 21  דע הבוגב ,םח ץבאב      
עבורמ וא שלושמ וא לופכל דומעה תכיפהו      

          1,401.40 תחא עורז רובע ריחמ 'חי           
      
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ הדלפמ הרואת דומע     008.079.0660
תודימב וכרוא לכל דיחא יעוביר ךתח לעב 'מ 4      
    051X051 טולישו דוסי תטלפ תוברל מ"מ,  
םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      

          2,522.52 ושארב 'חי           
      
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ הדלפמ הרואת דומע     008.079.0662
תודימב וכרוא לכל דיחא יעוביר ךתח לעב 'מ 5      
    051X051 טולישו דוסי תטלפ תוברל מ"מ,  
םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      

          3,083.08 ושארב 'חי           
      
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ הדלפמ הרואת דומע     008.079.0665
תודימב וכרוא לכל דיחא יעוביר ךתח לעב 'מ 6      
    051X051 טולישו דוסי תטלפ תוברל מ"מ,  
םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      

          3,223.22 ושארב 'חי           
      

970.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../175 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     175 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ הדלפמ הרואת דומע     008.079.0670
תודימב וכרוא לכל דיחא יעוביר ךתח לעב 'מ 8      
    051X051 טולישו דוסי תטלפ תוברל מ"מ,  
םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      

          3,923.92 ושארב 'חי           
      
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ הדלפמ הרואת דומע     008.079.0675
וכרוא לכל דיחא יעוביר ךתח לעב 'מ 01      
דוסי תטלפ תוברל מ"מ 002X002 תודימב      
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      

          4,904.90 ושארב עורזה 'חי           
      
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ הדלפמ הרואת דומע     008.079.0680
וכרוא לכל דיחא יעוביר ךתח לעב 'מ 21      
דוסי תטלפ תוברל מ"מ 002X002 תודימב      
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      

          5,325.32 ושארב עורזה 'חי           
      
רונתב יטטסורטקלא עבצב דומע תעיבצ     008.079.0700

            126.42 'מ 8.5 דע הבוגב דומע - רטסאילופ תקבאב רטמ           
      
רונתב יטטסורטקלא עבצב דומע תעיבצ     008.079.0710
'מ 8.5 לעמ הבוגב דומע - רטסאילופ תקבאב      

            156.80 'מ 5.21 דעו רטמ           
      
הביבסל עבצב 'מ 8.5 דע הבוגב דומע תעיבצ     008.079.0720

            249.90 תימי רטמ           
      
'מ 5.21 דעו 'מ 8.5 לעמ הבוגב דומע תעיבצ     008.079.0725

            318.50 תימי הביבסל עבצב רטמ           
      
הרואת דומע לע תנקתומה תדדוב עורז תעיבצ     008.079.0726
דוסי עבצ תוברל 'מ 21 דע הבוגב ינוריע      

            308.70 המרה יעצמאו 'חי           
      
6 דע הבוגב ינוריע הרואת דומע תעיבצו יוקינ     008.079.0727

            546.84 דוסי עבצ תוברל 'מ 'חי           
      
9-1.6 הבוגב ינוריע הרואת דומע תעיבצו יוקינ     008.079.0728

            729.12 דוסי עבצ תוברל 'מ 'חי           
      
הבוגב ינוריע הרואת דומע תעיבצו יוקינ     008.079.0729

            827.12 דוסי עבצ תוברל 'מ 21-1.9 'חי           
      

970.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../176 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     176 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יטטסורטקלא עבצב תדדוב תינוק עורז תעיבצ     008.079.0730

            234.22 רטסאילופ תקבאב רונתב 'חי           
      
יטטסורטקלא עבצב הלופכ תינוק עורז תעיבצ     008.079.0732

            459.62 רטסאילופ תקבאב רונתב 'חי           
      
עבצב תשלושמ תינוק עורז תעיבצ     008.079.0734

            691.88 רטסאילופ תקבאב רונתב יטטסורטקלא 'חי           
      
עבצב תעבורמ תינוק עורז תעיבצ     008.079.0736

            919.24 רטסאילופ תקבאב רונתב יטטסורטקלא 'חי           
      

            459.62 תימי הביבסל עבצב תדדוב תינוק עורז תעיבצ 'חי          008.079.0740
      

            919.24 תימי הביבסל עבצב הלופכ תינוק עורז תעיבצ 'חי          008.079.0742
      
הביבסל עבצב תשלושמ תינוק עורז תעיבצ     008.079.0744

          1,372.98 תימי 'חי           
      
הביבסל עבצב תעבורמ תינוק עורז תעיבצ     008.079.0746

          1,765.96 תימי 'חי           
      
הבוגב דנאז לוורש רובע הרואת דומעל תפסות     008.079.0755

            350.84 הכרדמה ינפ לעמ מ"ס 03 'חי           
      

            111.72 דדוב םילגד קיזחמ 'חי          008.079.0760
      

            133.28 לופכ םילגד קיזחמ 'חי          008.079.0765
      
דומעל םיקרפתמ וא םיעובק סופיט יבלש טס     008.079.0770

            531.16 'פמוק         'מ 01 דע הבוגב  
      
דומעל םיקרפתמ וא םיעובק סופיט יבלש טס     008.079.0775

            636.02 'פמוק         'מ 21 דע הבוגב  
      
דומעל םיקרפתמ וא םיעובק סופיט יבלש טס     008.079.0780

            726.18 'פמוק         'מ 51 דע הבוגב  
      
הבוגב דומעל םיקרפתמ סופיט יבלשל הנכה     008.079.0790

            450.80 'מ 01 דע 'חי           
      
הבוגב דומעל םיקרפתמ סופיט יבלשל הנכה     008.079.0792

            547.82 'מ 21 דע 'חי           
      
הבוגב דומעל םיקרפתמ סופיט יבלשל הנכה     008.079.0794

            797.72 'מ 51 דע 'חי           
      

970.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../177 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     177 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
וא ךתורמ 'מ 1 ךרואב 2" ,בוחר סנפל עורז     008.079.0800

            628.18 םיפופיכ 'חי           
      
ךתורמ 'מ 1 ךרואב 2" ,בוחר סנפל הלופכ עורז     008.079.0802

            911.40 םיפופיכ וא 'חי           
      
'מ 1 ךרואב 2" ,בוחר סנפל תשלושמ עורז     008.079.0804

          1,127.98 םיפופיכ וא ךתורמ 'חי           
      
'מ 1 ךרואב 2" ,בוחר סנפל תעבורמ עורז     008.079.0806

          1,418.06 םיפופיכ וא ךתורמ 'חי           
      

            612.50 ףפוכמ 'מ 1 ךרואב 2" ,בוחר סנפל עורז 'חי          008.079.0810
      

            773.22 ףפוכמ 'מ 1 ךרואב 2" ,בוחר סנפל הלופכ עורז 'חי          008.079.0812
      
'מ 1 ךרואב 2" ,בוחר סנפל תשלושמ עורז     008.079.0814

            879.06 ףפוכמ 'חי           
      
'מ 1 ךרואב 2" ,בוחר סנפל תעבורמ עורז     008.079.0816

          1,336.72 ףפוכמ 'חי           
      

            201.88 תדדוב עורזל ךרוא 'מ 1 לכל תפסות 'חי          008.079.0818
      
םח ץבאב תנוולוגמ סנפל תדדוב תינוק עורז     008.079.0820

          1,046.64 'מ 2.1X2.1 'חי           
      
םח ץבאב תנוולוגמ סנפל הלופכ תינוק עורז     008.079.0822

          1,740.48 תולעמ 081 'מ 2.1X2.1 'חי           
      
םח ץבאב תנוולוגמ סנפל הלופכ תינוק עורז     008.079.0824

          1,740.48 תולעמ 09 'מ 2.1X2.1 'חי           
      
םח ץבאב תנוולוגמ סנפל תשלושמ תינוק עורז     008.079.0826

          2,417.66 תולעמ 09 'מ 2.1X2.1 'חי           
      
םח ץבאב תנוולוגמ סנפל תשלושמ תינוק עורז     008.079.0828

          2,417.66 תולעמ 021 'מ 2.1X2.1 'חי           
      
םח ץבאב תנוולוגמ סנפל תעבורמ תינוק עורז     008.079.0830

          3,141.88 'מ 2.1X2.1 'חי           
      

            902.58 'מ 3 דע ךרואב ןוטב דומעל תיטרדנטס עורז 'חי          008.079.0840
      

            805.56 'מ 3 דע ךרואב ץע דומעל תיטרדנטס עורז 'חי          008.079.0842
      

            805.56 'מ 3 דע ךרואב ריקל תיטרדנטס עורז 'חי          008.079.0844
970.800 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 22166   .../178 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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25/02/2023
דף מס':     178 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

            902.58 'מ 3 דע ךרואב  ןוטב דומעל תפפוכמ עורז 'חי          008.079.0846
      

            821.24 'מ 3 דע ךרואב ץע דומעל תפפוכמ עורז 'חי          008.079.0848
      

            812.42 'מ 3 דע ךרואב ריקל תפפוכמ עורז 'חי          008.079.0850
      
םח ץבאב תנוולוגמ הפצה יסנפ ינשל עורז     008.079.0860
הסדנה .ה.ל.פ י"ע קוושמה  20-720Z תמגוד      

            798.70 ע"ש וא הרואת 'חי           
      
םח ץבאב תנוולוגמ הפצה יסנפ 3-ל עורז     008.079.0862
הסדנה .ה.ל.פ י"ע קוושמה  30-720Z תמגוד      

            896.70 ע"ש וא הרואת 'חי           
      
םח ץבאב תנוולוגמ הפצה יסנפ 4-ל עורז     008.079.0864
הסדנה .ה.ל.פ י"ע קוושמה  40-720Z תמגוד      

          1,009.40 ע"ש וא הרואת 'חי           
      
םח ץבאב תנוולוגמ הפצה יסנפ 5-ל עורז     008.079.0866
הסדנה .ה.ל.פ י"ע קוושמה  50-720Z תמגוד      

          1,107.40 ע"ש וא הרואת 'חי           
      
םח ץבאב תנוולוגמ הפצה יסנפ ינשל עורז     008.079.0868
הסדנה .ה.ל.פ י"ע קוושמה  20-820Z תמגוד      

            686.98 ע"ש וא הרואת 'חי           
      
םח ץבאב תנוולוגמ הפצה יסנפ 3-ל עורז     008.079.0870
הסדנה .ה.ל.פ י"ע קוושמה  30-820Z תמגוד      

            798.70 ע"ש וא הרואת 'חי           
      
םח ץבאב תנוולוגמ הפצה יסנפ 4-ל עורז     008.079.0872
הסדנה .ה.ל.פ י"ע קוושמה  40-820Z תמגוד      

            896.70 ע"ש וא הרואת 'חי           
      
םח ץבאב תנוולוגמ הפצה יסנפ 5-ל עורז     008.079.0874
הסדנה .ה.ל.פ י"ע קוושמה  50-820Z תמגוד      

          1,107.40 ע"ש וא הרואת 'חי           
      
הדלפמ הרואת דומע לש שדחמ הבכרהו קוריפ     008.079.0890
ירוביח ,םיסנפ ,תועורז תוברל 'מ 7 דע הבוגב      
דומעה תנקתהו םדודיבו הנזהה לבכ ,למשח      
סיסבה רובע( רתאה םוחתב רחא סיסב לע      
ורוביח ,דומעה סוליפ תוברל )דרפנב םלושי      

            882.98 טלפמוק ותלעפהו 'חי           
      
      
      

970.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../179 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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25/02/2023
דף מס':     179 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הדלפמ הרואת דומע לש שדחמ הבכרהו קוריפ     008.079.0900
ירוביח ,םיסנפ ,תועורז תוברל 'מ 01-8 הבוגב      
דומעה תנקתהו םדודיבו הנזהה לבכ ,למשח      
סיסבה רובע( רתאה םוחתב רחא סיסב לע      
ורוביח ,דומעה סוליפ תוברל )דרפנב םלושי      

          1,415.12 טלפמוק ותלעפהו 'חי           
      
הדלפמ הרואת דומע לש שדחמ הבכרהו קוריפ     008.079.0910
,םיסנפ ,תועורז תוברל 'מ 51-11 הבוגב      
תנקתהו םדודיבו הנזהה לבכ ,למשח ירוביח      
רובע( רתאה םוחתב רחא סיסב לע דומעה      
,דומעה סוליפ תוברל )דרפנב םלושי סיסבה      

          1,569.96 טלפמוק ותלעפהו ורוביח 'חי           
      
7 דע הבוגב הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     008.079.0940
יולימ ,םתומדקל חטשה ינפ תרזחה תוברל 'מ      

            504.70 ףוציר וא טלפסא ינוקיתו הריפחה 'חי           
      
01-8 הבוגב הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     008.079.0950
יולימ ,םתומדקל חטשה ינפ תרזחה תוברל 'מ      

            658.56 ףוציר וא טלפסא ינוקיתו הריפחה 'חי           
      
הבוגב הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     008.079.0960
,םתומדק חטשה ינפ תרזחה תוברל 'מ 51-11      

            812.42 ףוציר וא טלפסא ינוקיתו הריפחה יולימ 'חי           
      
הרואת ידומע תללוכה תינמז הרואת תכרעמ     008.079.1000
לע םינקתומ ,'מ 01 וא 'מ 5.8 הבוגב ץעמ      
תומוטק תוניפ םע םיימורט ןוטב תודוסי      
הרואת יפוג ,מ"ס 001/001/001 תודימב      
וא "01 סרמ" וא "52 ןוא-רוא" שעג תמגוד      
,שרדנכ תנוולוגמ עורז תוברל רשואמ ע"ש      

          2,831.22 'פמוק         למשח לבכ ,טוו 052 ג"לנ תרונ תוברל  
      
תרזעב הרואת דומע רופסמ יוניש וא ,רופסמ     008.079.1100

             57.82 שרדנכ עבצו הנולבש 'חי           
      
םגד הפלק םע םימ תנגומ תיטסלפ הבית     008.079.1200
    D-42 דע לדוגב ז'אמ תוברל A02X1 תנקתומ  

            364.56 המרה יעצמא תוברל הרואת דומע לע 'חי           
      

            210.70 'מ 5 דע הבוגב ינוריע הרואת דומע רושיי 'חי          008.079.2000
      

            251.86 'מ 9 דע הבוגב ינוריע הרואת דומע רושיי 'חי          008.079.2010
      

            336.14 'מ 21 דע הבוגב ינוריע הרואת דומע רושיי 'חי          008.079.2020
      

970.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../180 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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25/02/2023
דף מס':     180 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תכרעמב הלקת ןוקיתו רותיאל תורש תאירק     008.079.2100
00.70-ל 00.71 תועשה ןיב תינוריע הרואת      

            518.42 המרה יעצמא תוברל 'חי           
      
דומעב דויצה שגמב הלקת ןוקיתו רותיא     008.079.2110

            350.84 )דרפנב דדמי דויצ( הרואת 'חי           
      
הבוגב הרואתה תכרעמב הלקת ןוקיתו רותיא     008.079.2120
דדמי דויצ( המרה יעצמא תוברל 'מ 6 דע      

            392.00 )דרפנב 'חי           
      
הבוגב הרואתה תכרעמב הלקת ןוקיתו רותיא     008.079.2130
דדמי דויצ( המרה יעצמא תוברל 'מ 21-1.6      

            448.84 )דרפנב 'חי           
      
דויצ( הרואת תיזכרמב הלקת ןוקיתו רותיא     008.079.2140

            504.70 )דרפנב דדמי 'חי           
      
דומע לש דוסי תטלפב היזורוק דגנ לופיט     008.079.2200
וא ףוציר תחיתפ ,הריפח תוברל הרואת      
יוקינ ,ותומדקל חטשה תרזחהו טלפסא      
לש הבוג דע דומעהו דוסיה תטלפמ הדולחה      
העיבצ ,לפוטמה רוזאה שוביו הפיטש,מ'ס 04      

            350.84 שרדנכ םח תפז תחירמו רוחש טוקורא עבצב 'חי           
      
בוחר תרואתל למשח תנזה קותינ וא רוביח     008.079.2210
ינוריע הרואת דומע וא למשח תרבח דומעב      

            364.56 )שרדנ םא( המרה יעצמא תוברל 'חי           
      
    ******************************************  
    *****************************  
      
6 דע הבוגב יתכתמ הרואת דומע קוריפו קותינ     008.079.9080
וא ףוציר קורפ ,הרואת יפוגו תועורז תוברל 'מ      
ותומדקל בצמה תרזחהו דומעל ביבסמ טלפסא      

            771.26 המרה יעצמא תוברל 'חי           
      
הבוגב יתכתמ הרואת דומע קוריפו קותינ     008.079.9085
קורפ ,הרואת יפוגו תועורז תוברל 'מ 21-1.6      
בצמה תרזחהו דומעל ביבסמ טלפסא וא ףוציר      

            911.40 המרה יעצמא תוברל ותומדקל 'חי           
      
תרבח דומעמ םיסנפו עורז קותינו קוריפ     008.079.9200

            251.86 למשחה 'חי           
      
הרואת דומעמ םיסנפו עורז קותינו קוריפ     008.079.9210

            210.70 המרה יעצמא תוברל 'מ 4 דע הבוגב 'חי           
970.800 קרפ תתב הרבעהל          
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מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     181 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הרואת דומעמ םיסנפו עורז קותינו קוריפ     008.079.9220

            238.14 המרה יעצמא תוברל 'מ 9-1.4 הבוגב 'חי           
      
הרואת דומעמ םיסנפו עורז קותינו קוריפ     008.079.9230

            280.28 המרה יעצמא תוברל 'מ 21-1.9 הבוגב 'חי           
םילגד יקיזחמו תועורז רטמ51 דע הרואת ידומע 970.800 כ"הס            

      
51 ל ע מ  ה ר ו א ת  י ד ו מ ע  180.800 ק ר פ  ת ת       
ר ט מ       
      
      
ביבסמ ןויז ילזרב םע ןוטבמ קוצי חטשמ     008.081.0010
מ"ס 002*002 תודימב ,תרוקיב תחושל      
יולימו חטשה רושיי ללוכ מ"ס 02 יבועבו      

          2,102.10 מ"ס 02 יבועב קדוהמ 'א גוס עצמ תבכש 'חי           
      
דעוימה 'מ 51 הבוגב הרואת דומעל ןוטב דוסי     008.081.0020
'מ 4 דע 3 יקפוא ךרואב תיתשק עורז תנקתהל      

          2,262.82 'פמוק         היצקורטסנוקה סדנהמ תוינכות יפל תודימב  
      

            679.14 'מ 51 הדלפ דומעל דוסי יגריב העברא 'חי          008.081.0030
      
'מ 51 וא 21 הדלפ דומעל 1¼" דוסי יגריב טס     008.081.0040
4 וא 3 ךרואב הלופכ וא תדדוב עורזל דעוימה      

            833.98 'מ 'חי           
      
יבועב חפמ ,דוסי יגרבל ילדנו יטנא הנגה יוסיכ     008.081.0050

            274.40 תינכות יפל םיקלח ינשמ יונב ,ןוולוגמ מ''מ 4 'חי           
      
הרואת דומעל ןייוזמ ןוטב דוסי עוציבו ןונכת     008.081.0060
דומע שארב תספרמ םע קזוחמ תועלצ בר      
דומעה שארב ,רטמ 51 דומע הבוג ,תוגרדמו      
ריחמה ,טאוו 0021 דע הרואת יפוג 52 ןקתומ      
תלבקל םיוולנה םירזיבאה לכ תא ללוכ      
ינכטה טרפמב ראותמכ התומלשב הדובעה      

          21,021.00 63102 םיטרפ תינכותבו 'חי           
      
הרואת דומעל ןייוזמ ןוטב דוסי עוציבו ןונכת     008.081.0070
דומע שארב תספרמ םע קזוחמ תועלצ בר      
דומעה שארב ,רטמ 02 דומע הבוג ,תוגרדמו      
ריחמה ,טאוו 0021 דע הרואת יפוג 52 ןקתומ      
תלבקל םיוולנה םירזיבאה לכ תא ללוכ      
ינכטה טרפמב ראותמכ התומלשב הדובעה      

          28,028.00 63102 םיטרפ תינכותבו 'חי           
      
      

180.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../182 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     182 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הרואת דומעל ןייוזמ ןוטב דוסי עוציבו ןונכת     008.081.0080
דומע שארב תספרמ םע קזוחמ תועלצ בר      
דומעה שארב ,רטמ 03 דומע הבוג ,תוגרדמו      
ריחמה ,טאוו 0061 דע הרואת יפוג 54 ןקתומ      
תלבקל םיוולנה םירזיבאה לכ תא ללוכ      
ינכטה טרפמב ראותמכ התומלשב הדובעה      

          42,042.00 63102 םיטרפ תינכותבו 'חי           
      
הרואת דומעל ןייוזמ ןוטב דוסי עוציבו ןונכת     008.081.0090
דומע שארב תספרמ םע קזוחמ תועלצ בר      
דומעה שארב ,רטמ 04 דומע הבוג ,תוגרדמו      
ריחמה ,טאוו 0061 דע הרואת יפוג 05 ןקתומ      
תלבקל םיוולנה םירזיבאה לכ תא ללוכ      
ינכטה טרפמב ראותמכ התומלשב הדובעה      

          63,063.00 63102 םיטרפ תינכותבו 'חי           
      
הרואת דומעל ןייוזמ ןוטב דוסי עוציבו ןונכת     008.081.0100
דומע שארב תספרמ םע קזוחמ תועלצ בר      
דומעה שארב ,רטמ 54 דומע הבוג ,תוגרדמו      
ריחמה ,טאוו 0061 דע הרואת יפוג 05 ןקתומ      
תלבקל םיוולנה םירזיבאה לכ תא ללוכ      
ינכטה טרפמב ראותמכ התומלשב הדובעה      

          91,091.00 63102 םיטרפ תינכותבו 'חי           
      
קזוחמ תועלצ בר הרואת דומע עוציבו ןונכת     008.081.0110
דומע הבוג ,תוגרדמו דומע שארב תספרמ םע      
הרואת יפוג 02 ןקתומ דומעה שארב ,רטמ 51      
םירזיבאה לכ תא ללוכ ריחמה ,טאוו 0021 דע      
ראותמכ התומלשב הדובעה תלבקל םיוולנה      

          30,830.80 63102 םיטרפ תינכותבו ינכטה טרפמב 'חי           
      
קזוחמ תועלצ בר הרואת דומע עוציבו ןונכת     008.081.0120
דומע הבוג ,תוגרדמו דומע שארב תספרמ םע      
הרואת יפוג 52 ןקתומ דומעה שארב ,רטמ 02      
םירזיבאה לכ תא ללוכ ריחמה ,טאוו 0021 דע      
ראותמכ התומלשב הדובעה תלבקל םיוולנה      

          39,239.20 63102 םיטרפ תינכותבו ינכטה טרפמב 'חי           
      
קזוחמ תועלצ בר הרואת דומע עוציבו ןונכת     008.081.0130
דומע הבוג ,תוגרדמו דומע שארב תספרמ םע      
הרואת יפוג 04 ןקתומ דומעה שארב ,רטמ 53      
םירזיבאה לכ תא ללוכ ריחמה ,טאוו 0061 דע      
ראותמכ התומלשב הדובעה תלבקל םיוולנה      

          105,105.00 63102 םיטרפ תינכותבו ינכטה טרפמב 'חי           
      
      
      

180.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../183 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     183 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
קזוחמ תועלצ בר הרואת דומע עוציבו ןונכת     008.081.0140
דומע הבוג ,תוגרדמו דומע שארב תספרמ םע      
הרואת יפוג 08 ןקתומ דומעה שארב ,רטמ 54      
םירזיבאה לכ תא ללוכ ריחמה ,טאוו 0061 דע      
ראותמכ התומלשב הדובעה תלבקל םיוולנה      

          224,224.00 63102 םיטרפ תינכותבו ינכטה טרפמב 'חי           
      
הרואת דומעל ןייוזמ ןוטב דוסי עוציבו ןונכת     008.081.0150
    .M.H ל הרואת יפוג רתכ רובע 'מ 02 הבוגב  
ראותמכ ,טאוו 0001 סנפ לכל םיסנפ 21      

          16,816.80 ינכטה טרפמב 'חי           
      
הרואת דומעל ןייוזמ ןוטב דוסי עוציבו ןונכת     008.081.0160
    .M.H ל הרואת יפוג רתכ רובע 'מ 52 הבוגב  
ראותמכ ,טאוו 0001 סנפ לכל םיסנפ 21      

          19,619.60 ינכטה טרפמב 'חי           
      
הרואת דומעל ןייוזמ ןוטב דוסי עוציבו ןונכת     008.081.0170
    .M.H ל הרואת יפוג רתכ רובע 'מ 03 הבוגב  
ראותמכ ,טאוו 0001 סנפ לכל םיסנפ 21      

          21,021.00 ינכטה טרפמב 'חי           
      
הרואת דומעל ןייוזמ ןוטב דוסי עוציבו ןונכת     008.081.0180
    .M.H ל הרואת יפוג רתכ רובע 'מ 53 הבוגב  
יפוג רתכ רובע,טאוו 0001 סנפ לכל םיסנפ 21      
,טאוו 0001 סנפ לכל םיסנפ 21 ל הרואת      

          25,225.20 ינכטה טרפמב ראותמכ 'חי           
      
M.H. הרואת דומעל ןוטב דוסי עוציבו ןונכת     008.081.0190
21 ל הרואת יפוג רתכ רובע 'מ 04 הבוגב      
טרפמב ראותמכ,טאוו 0001 סנפ לכל םיסנפ      

          30,830.80 ינכטה 'חי           
      
הרואת דומעל ןייוזמ ןוטב דוסי עוציבו ןונכת     008.081.0200
    .M.H ל הרואת יפוג רתכ רובע 'מ 54 הבוגב  
ראותמכ,טאוו 0001 סנפ לכל םיסנפ 21      

          35,035.00 ינכטה טרפמב 'חי           
      
54 דע הבוגב M.H. הרואת דומעל דוסי יגריב     008.081.0210
םע םואתבו תוינכותלו טרפמל םאתהב 'מ      
הרואת יפוג רתכ רובע  היצקורטסנוקה סדנהמ      

          7,147.14 ,טאוו 0001 סנפ לכל םיסנפ 21 ל 'חי           
      
      
      
      
      

180.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../184 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     184 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דוסי יגריב טס לש הדובעה רתאל הקפסא     008.081.0220
'מ 54 דע הבוגב #MH# הרואת דומעל      
דומע לש הנקתה עצבמ ןלבקש הרקמב(      
    #MH# תוינכותלו טרפמל םאתהב לכה )םייק  
רתכ רובע היצקורטסנוקה סדנהמ םע םואתבו      

          11,911.90 ,טאוו 0061 סנפ לכל םיסנפ 08 ל הרואת יפוג 'חי           
      
דומעל ,השיג ךרד ללוכ לופיטו תורש חטשמ     008.081.0230
וא הייזכרמ וא ,'מ 54 דע הבוגב M.H. הרואת      

            210.70 דומעה דעו שיבכה טלפסא ילושמ ר"מ           
      
םאתומ לוגע ךתחב ינוק דחוימ הדלפמ דומע     008.081.0240
ןוטב ריק/יסר'ג-וינ הקעמ יבג לע הנקתהל      
,)עורזה ללוכ הבוג( 'מ 2.41 הבוגב ןייוזמ      
ךרואב הלופכ וא תדדוב עורז תאישנל דעוימ      

          5,670.28 'מ 4 דע 3  יקפוא 'חי           
      
'מ 51 הבוגב לוגע ךתחב ינוק הדלפמ דומע     008.081.0250
עורז תאישנל דעוימ ,)עורזה ללוכ הבוג(      

          4,800.04 רטמ 5.1 דע יקפוא ךרואב הלופכ וא  תדדוב 'חי           
      
'מ 51 הבוגב  לוגע ךתחב ינוק הדלפמ דומע     008.081.0260
עורז תאישנל דעוימ ,)עורזה ללוכ הבוג(      

          5,670.28 רטמ 4 דע 3 יקפוא ךרואב הלופכ וא תדדוב 'חי           
      
ללוכ ,רבעמ יאת ינש ןיב תמייק תרנצ יוקינ     008.081.0270
8 רטוקב הכישמ טוח תסנכה ,תומיתס תחיתפ      
תווצקב םיאתה יוקינ ללוכו רוזש ןולינמ מ"מ      
ריחמה( .ינכטה טרפמב טרופמכ תרנצה      
תרנצה לכו רבעמ יאת ינש רובע טלפמוק      

            700.70 'פמוק         )םיאתה ינש ןיב תמייקה  
      
דגנ אוהש רטוק לכב תמייק תרנצ תמיתס     008.081.0280

             42.14 )דחא רוניצב המיתס = הדיחי( םירבכע תרידח 'חי           
      
רשואמה םגדהמ 'מ 02 הבוגב הרואת דומע     008.081.0290
הדלפמ תועלצ בר ינוק  , הלאה קמע לש      
,םיסנפ 01 דע 8 -ל דרוי רתכ םע תנוולוגמ      
לכ תא ללוכ  ויביכרמ לכו ת"וג םע דומעה      
םישורדה םירמוחהו דויצה ,תוכרעמה      
טרפמב שרדנכ הרואתה דומע תמלשהל      
תוקידבה לכו דוסי יגריב תוברל ,יללכה      

          66,408.72 םירושיאהו 'חי           
      
      
      
      

180.800 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../185 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     185 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דע הבוגב םייק הרואת דומעל ענ רתכ     008.081.0300
ללוכ תינכמ הליענ םע םיסנפ 6 רובע  רטמ 03      
תוכרעמ  לכו רתכה לע למשח ירוביח תבית      
יוניפו קוריפ ללוכ תושרדנה תוילמשחו תוינכמ      
םירושיאו תוקידב ללוכ תמייקה תכרעמה      

          11,211.20 'פמוק         טרפמב שרדנכ  
      
דע הבוגב םייק הרואת דומעל םייק רתכ ןוקית     008.081.0310
ללוכ תינכמ הליענ םע םיסנפ 6 רובע 'מ 03      
תוכרעמ לכו רתכה לע למשח ירוביח תבית      
ןוקית ,קוריפ ללוכ תושרדנה תוילמשחו תוינכמ      
שרדנכ םירושיאו תוקידב ,שדחמ הנקתהו      

          5,605.60 טרפמב 'חי           
      
לע תדיינ תינוציח המרהו הדרוה תכרעמ     008.081.0320

          23,585.66 .ינכטה טרפמב טרופמכ תורשל םילגלג 'חי           
      
יונב M.H. הובג דומעל דומצ ינוציח למשח חול     008.081.0330
תודימב רונתב עובצו ןוולוגמ תכתמ ןורא ךותב      
טרפמב טרופמכ תוחפל מ"ס 001*06*52       

          10,510.50 'פמוק         .הרואת יפוג 05 דע תנקתהל ינכטה  
      
54-52 הבוגב הרואת דומע תונזהל למשח חול     008.081.0340
ללחב הנקתהל IC תואספוקמ יונב רטמ      
קולרטניא ,תואספוקב ןקתומ דויצ ללוכ ,דומעה      
,םיקדהמ ,הריבצ יספ תוברל ,ילמשחו ינכמ      
רזעה דויצ לכו ינוציחו ימינפ טוליש ,טוויחו      

          4,085.62 שורדה 'חי           
רטמ 51 לעמ הרואת ידומע 180.800 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הרואתו למשח תויתשת 800 כ"הס            
קובץ: 22166   .../186 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     186 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

ןשעו שא יוליג 430 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  430 ק ר פ       
      
      
ן ש ע  י ו ל י ג  100.430 ק ר פ  ת ת       
      
      
.דחוימה טרפמב ראותמכ יטפוא יגולנא ןשע יאלג     034.001.0010

            476.28 תילרגטניא תבותכ תדיחי תוברלו 'חי           
      
.דחוימה טרפמב ראותמכ יטפוא יגולנא ןשע יאלג     034.001.0020
ללחב ןקתומ תילרגטניא תבותכ תדיחי תוברלו      
ידומעל קוזיח ןקתה תוברלו םייניב תפצר      

            595.84 'פמוק         .הפצרה  
      
,ילכ אלל הריבשל ימדק ןגמ הסכמ םע שא ןצחל     034.001.0030
תילרגטניא ןצחלה תלועפ ןומיסל ןומיס תרונמו      
תבותכ תדיחי תוברלו ןצחלה הנבמב      

            297.92 .תילרגטניא 'חי           
      
"הכישמ תידי" תועצמאב תינדי הקעזא תדמע     034.001.0040
    )noitats lluP( תלועפ ןומיסל ןומיס תרונמו  
תוברלו רזיבאה הנבמב תילרגטניא הקעזאה      

            476.28 .תילרגטניא תבותכ תדיחי 'חי           
      

          1,786.54 'פמוק         .םירוזא ינשל ,ראותמכ ןשע יוליג תזכר 034.001.0050
      

          3,930.78 'פמוק         .םירוזא העבראל ,ראותמכ ןשע יוליג תזכר 034.001.0060
      

          6,551.30 'פמוק         .םירוזא הנומשל ,ראותמכ ןשע יוליג תזכר 034.001.0070
      

          7,147.14 'פמוק         .םירוזא 23 -ל ,ראותמכ ןשע יוליג תזכר 034.001.0080
      
טרפמב ראותמכ תנעוממ שא יוביכו יוליג תזכר     034.001.0090
תדעוימ הירזיבא לכו זראמ תוברל ,דחוימה      
םירוזא עבראו תונעוממ תואלול יתשל      
,חוכ תקפסא תכרעמ תוברל ,םייטרקסיד      
לנפ ,זראמ ,תרושקת תאיצי ,םירבצמ יוביג      
רובע תוסינכהו תואיציה לכ תונכית ,לועפית      
-מ תוחפ אל ןהמ ,תובותכ 004 -מ תוחפ אל      
םינצחל ,םיאלג( הצק ינשייח לש תוסינכ 002      

          14,294.28 'פמוק         .)ב"ויכו  
      
תיביטאקארטניא תנעוממ תזכר ריחמל תפסות     034.001.0100
-מ תוחפ אל רובע ,תופסונ תואלול יתש רובע      
הצק ינשייח 002 -מ תוחפ אל ןהמ תובותכ 004      

          5,956.44 'פמוק         .עמתשמה לכ םע  
      
      
      

100.430 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../187 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     187 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

ןשעו שא יוליג 430 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הנקתהב שא יוליג תזכרל ינשימ הגוצת לנפ     034.001.0110
רבוחמ ,בגה תספוק תוברלו תעקושמ וא היולג      
.תירבעב הגוצת םע ,יוליגה תזכרל תרושקתב      
יסיטרכ ,תזכרל רוביחה לבכ תוברל ריחמה      

          6,485.64 'פמוק         .תמלשומה ותלועפל שורדה לכו תרושקתה  
      
תבותכ תדיחי םע esir fo etaR / םוח יאלג     034.001.0120

            536.06 תילרגטניא 'חי           
      
יסחיה קלחה תוברל תוצצופתה ןגומ יאלג     034.001.0130

          2,382.38 .תבותכ תדיחי תוברלו ץצוחה לש 'חי           
      

          3,216.36 תבותכ תדיחי תוברלו ןמימ יאלג 'חי          034.001.0140
      
ריוא גוזימ תלעתל ןשע יוליגו ריוא תמיגד תדיחי     034.001.0150

          1,906.10 .ל"נל תבותכ תדיחי תוברלו 'חי           
      
הפצרמ וא למשח חולמ ריוא תמיגד תדיחי     034.001.0160
,תרנצ ,חופמה תדיחי תוברל המוד וא הלופכ      

          11,911.90 'פמוק         .הרקבה תדיחיו תבותכ תדיחי ,ןשע יאלג  
      
וא תודויד ללוכו ,ןשע יאלג תלועפל ןומיס תרונמ     034.001.0170
)םישורדו הדימב( םישורדה םירחא םיעצמא      
יווחל      

            178.36 .םיאלג רפסמ תלועפ לע 'חי           
      
,םימ תנגומ ןשע יאלג תלועפל ןומיס תרונמ     034.001.0180

            286.16 .םדוקה ףיעסב ראותמה לכ תוברל 'חי           
      
יוליג לע הארתהל ,תימינפ הנקתהל ,ץנצנו רפוצ     034.001.0190
'מ 1 לש קחרממ ב"ד 59 לש המצועב ,שא      

            387.10 .תכרעמה חתמב הלועפלו 'חי           
      
גזמ לכ ןגומ תינוציח הנקתהל ,ץנצנו רפוצ     034.001.0200
59 לש המצועב ,שא יוליג לע הארתהל ,ריוא      
חתמב הלועפלו 'מ 1 לש קחרממ ב"ד      

            595.84 .תכרעמה 'חי           
      
תוברלו ,זראמב )tupnI( תיתבותכ חווד תדיחי     034.001.0210
קספממ שא יוליג תזכרב יווח תלבקל ,זראמה      
.םירלקנירפס תכרעמ לש םימ ףוגמ וא/ו המירז      
ריחמב םילולכ םניא ףוגמ וא/ו  המירז קספמ      

            595.84 .הז ףיעס 'חי           
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25/02/2023
דף מס':     188 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

ןשעו שא יוליג 430 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
)tuptuO( תיתבותכ הלעפהו דוקיפ תדיחי     034.001.0220
תודיחיל      
תונולח תכרעמ תלעפה ,שא יפדמ ומכ תוינוציח      
זחוא ,הקספה לילס קותינ תדוקפ ,ןשע רורחש      

            595.84 .ב"ויכו יטנגמ תלד 'חי           
      
הכירצב רשי חתמ לע לעופ ,יטנגמ תלד זחוא     034.001.0230
לש      
,תינקת חוכ תקפסא תכרעמ תוברלו טוו 3      
וא ריק לע הנקתהל ,תיביטקא תבותכ תדיחי      
,ל"נל המיאתמ תיתכתמ הטלפ תוברלו הפצר      
תרבוחמו תנקתומ ,ריצ לע עגמ חטשמ םע      

            714.42 .תלד לע 'חי           
      
ןשעל יראניל ןרק יאלג לש תמלשומ תכרעמ     034.001.0240

          5,002.90 .תבותכ תדיחי תוברלו  'חי           
      
,ןצחל ,יאלג ומכ תכרעמ תדוקנ רוביחו טווח     034.001.0250
,רפוצ      
וא תבותכ תדיחי וא ילמשח זרב וא ןומיס תרונמ      
תוברל ,םירחא םיפיעסב תדדמנה תרנצב המוד      
לש םייפוס םיעטקל תרנצ תומלשהו וק ףוס ידגנ      

             89.18 .הדוקנה 'קנ           
      

             59.78 תוגוז 01 שא ןיסח ינקת שא יוליג לבכ רטמ          034.001.0260
      
תרוקיב ןשעהו שאה יוליג תו/תכרעמ תרבעה     034.001.0270
אל רושיא תלבקל דע ,ילארשיה םינקתה ןוכמ      
םולשת תוברלו ,ןוכמהמ ,תכרעמה לע תורעה      
םילכהו הרזעה לכ תשגהו תובייחתמה תורגאה      

          1,429.82 'פמוק         .קדובל םישורדה  
      
תרוקיב זגב יטמוטוא יוביכ תו/תכרעמ תרבעה     034.001.0280
אל רושיא תלבקל דע ,ילארשיה םינקתה ןוכמ      
םולשת תוברלו ,ןוכמהמ ,תכרעמה לע תורעה      
םילכהו הרזעה לכ תשגהו תובייחתמה תורגאה      

          1,429.82 'פמוק         .קדובל םישורדה  
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25/02/2023
דף מס':     189 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

ןשעו שא יוליג 430 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
היצרגטניא תוקידב ךרעמ עוציבו ןונכית     034.001.0290
תוכרעמה לכ בולישב טקיורפל      
תוחיטבה ךרעמב תובלושמה תוינכמורטקלאה      
לש הנשמה ינלבק בוליש .טקיורפה לש      
.חקפמה ידי לע - תוינכמורטקלאה תוכרעמה      
תוחיטבה תמרגורפ תעמטה תוברל הדובעה      
לש תוחיטבה תוארוהו תוחיטבה ץעוי לש      
תוכרעמה תלועפ לש המגדהו יוסינ ,תויושרה      
תועיבשל תוחיטב יעוריא לש תויצלומיסב      
.חקפמה תועצמאב תוחיטבה ץעוי לש ונוצר      
דע תורזוח תוקידב וא םיבלשב תוקידב      

          2,382.38 'פמוק         .הז ףיעסב םילולכ המישמה לכ תמלשהל  
      
תלועפ לע תועדוה תריסמל יטמוטוא ןגיח     034.001.0300
,תזכרה      
)"קזב"( תרושקתה דרשמ ידי לע רשואמ      
הרטמל      
םייונמ העבראל יטמוטוא גויחל תורשפא םע ,וז      
םידיקפת ילעב ינשו הרטשמ ,שא יבכמ( םינוש      

          1,191.68 'פמוק         .)ןימזמה לש  
      
תוברל ,למשח חולב יטמוטוא יוביכ תכרעמ     034.001.0310
דויצ לכ לע 002MF זגל ינקית ןוסחיא ילכימ      
,ראותמכ יוביכה זג ,טרפימב ראותמה רזעה      
טלפמוק לכה ,ב"ויכו יוביכ יריחנ ,רוזיפ תרנצ      
.ג"ק 2 זגה לקשמ ,רטיל 3 לכימה חפנ .חולב      
םיאלגו ןומיס תורונמ ,םינצחל ,תבותכ תודיחי      

          2,740.08 'פמוק         .םירחא םיפיעסב םידדמנ  
      
תוברל ,למשח חולב יטמוטוא יוביכ תכרעמ     034.001.0320
דויצ לכ לע 002MF זגל ינקית ןוסחיא ילכימ      
,ראותמכ יוביכה זג ,טרפימב ראותמה רזעה      
טלפמוק לכה ,ב"ויכו יוביכ יריחנ ,רוזיפ תרנצ      
.ג"ק 5 זגה לקשמ ,רטיל 7 לכימה חפנ .חולב      
םיאלגו ןומיס תורונמ ,םינצחל ,תבותכ תודיחי      

          6,551.30 'פמוק         .םירחא םיפיעסב םידדמנ  
      
תוברל ,למשח חולב יטמוטוא יוביכ תכרעמ     034.001.0330
דויצ לכ לע 002MF זגל ינקית ןוסחיא ילכימ      
,ראותמכ יוביכה זג ,טרפימב ראותמה רזעה      
טלפמוק לכה ,ב"ויכו יוביכ יריחנ ,רוזיפ תרנצ      
11 זגה לקשמ ,רטיל 61 לכימה חפנ .חולב      
ןומיס תורונמ ,םינצחל ,תבותכ תודיחי .ג"ק      

          6,909.00 'פמוק         .םירחא םיפיעסב םידדמנ םיאלגו  
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25/02/2023
דף מס':     190 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

ןשעו שא יוליג 430 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,רדח וא למשח חולב יטמוטוא יוביכ תכרעמ     034.001.0340
לכ לע 002MF זגל ינקית ןוסחיא ילכימ תוברל      
יוביכה זג ,טרפימב ראותמה רזעה דויצ      
לכה ,ב"ויכו יוביכ יריחנ ,רוזיפ תרנצ ,ראותמכ      
לקשמ ,רטיל 23 לכימה חפנ .חולב טלפמוק      
תורונמ ,םינצחל ,תבותכ תודיחי .ג"ק 22 זגה      

          11,911.90 'פמוק         .םירחא םיפיעסב םידדמנ םיאלגו ןומיס  
      
תוברל ,למשח חולב יטמוטוא יוביכ תכרעמ     034.001.0350
דויצ לכ לע 002MF זגל ינקית ןוסחיא ילכימ      
,ראותמכ יוביכה זג ,טרפימב ראותמה רזעה      
טלפמוק לכה ,ב"ויכו יוביכ יריחנ ,רוזיפ תרנצ      
74 זגה לקשמ ,רטיל 76 לכימה חפנ .חולב      
ןומיס תורונמ ,םינצחל ,תבותכ תודיחי .ג"ק      

          25,015.48 'פמוק         .םירחא םיפיעסב םידדמנ םיאלגו  
      
תלעפהל יאמצע זראמו )tuptuO( תבותכ תדיחי     034.001.0360

            536.06 'פמוק         .יוביכה זג  
      
תלעפהל יאמצע זראמו )tuptuO( תבותכ תדיחי     034.001.0370

            536.06 'פמוק         ."לעפוה יוביכ" הארתהה תרונמ  
      
תלעפהל יאמצע זראמו )tuptuO( תבותכ תדיחי     034.001.0380

            536.06 'פמוק         .וילא תורבחתה תוברלו ת"מאמב הקספה לילס  
      
תלבקל יאמצע זראמו )tupnI( תבותכ תדיחי     034.001.0390
חווד      

            536.06 'פמוק         .יוביכה זג ץחל תדירי לע  
      
תלעפהל םיאתמ טוליש םע בוהצ ןווגב ינדי ןצחל     034.001.0400

            536.06 'פמוק         .תבותכ תדיחי תוברלו יוביכה זג  
      
וא "רדח הנפ" וא "לעפוה יוביכ" ראומ טלש     034.001.0410
יוביכה תכרעמ םע בולישב לעפומ ,המוד      

            416.50 'פמוק         .יטמוטואה  
      
היביכרמ לכ לע תכרעמל תוירחאו תורש תנש     034.001.0420
קדבה תנשל רבעמ ,םיביכר תולע תוברל      

          2,382.38 'פמוק         .הנושאר  
      
הטילשל דחוימה טרפמב ראותמכ הרקב תזכר     034.001.0430
ןשע רורחשל םיחתפ / תונולח העברא לע      
תינקתה התלועפל רזעה ירזיבא לכ תוברל      
תינדי הלעפה תורשפא םע ,תמלשומהו      
יוליג תזכרמ לנגיס תועצמאב( תיטמוטואו      

          5,002.90 'פמוק         .ל"נה םיחתפ / תונולחה לש )שא  
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25/02/2023
דף מס':     191 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

ןשעו שא יוליג 430 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הטילשל דחוימה טרפמב ראותמכ הרקב תזכר     034.001.0440
ןשע רורחשל םיחתפ / תונולח הנומש דע לע      
תינקתה התלועפל רזעה ירזיבא לכ תוברל      
תינדי הלעפה תורשפא םע ,תמלשומהו      
)שא יוליג תזכרמ לנגיס תועצמאב( תיטמוטואו      

          5,956.44 'פמוק         .ל"נה םיחתפ / תונולחה לש  
      
הטילשל דחוימה טרפמב ראותמכ הרקב תזכר     034.001.0450
רורחשל םיחתפ / תונולח רשע םיינש דע לע      
התלועפל רזעה ירזיבא לכ תוברל ןשע      
הלעפה תורשפא םע ,תמלשומהו תינקתה      
תזכרמ לנגיס תועצמאב( תיטמוטואו תינדי      

          7,147.14 'פמוק         .ל"נה םיחתפ / תונולחה לש )שא יוליג  
      
תונולחל הלעפה תזכרל למשח תנזה תדוקנ     034.001.0460
ןיסח לבכב ךא חוכ עקת תיב תדוקנ ומכ ,ןשע      

            238.14 'פמוק         .דחוימה טרפמב ראותמכ שא  
      
ןשע רורחשל פיק ןולח לע הטילשל ינכמ ןונגנמ     034.001.0470
053 לש ךלהמל דעוימ ,ןולחל םאותמ      

          1,191.68 'פמוק         .ל"נה תזכרה ידי לע רקובמו מ"מ  
      
ןשע רורחשל פיק ןולח לע הטילשל ינכמ ןונגנמ     034.001.0480
מ"מ 006 לש ךלהמל דעוימ ,ןולחל םאותמ      

          1,548.40 'פמוק         .ל"נה תזכרה ידי לע רקובמו  
      
ןונגנמל ןשע תונולח תזכר ןיב הנזה תדוקנ     034.001.0490
מ"מ 02 רטוקב ליבומ ,ןשע ןולח לש הלעפה      
,דחוימה  טרפמב ראותמכ שא ןיסח לבכו      
קפס תושירדל םאתהב ךתחו תומכב םידיג      

            261.66 .תכרעמה 'קנ           
      
רורחש ןולח לש ינדי / ימוקמ לועפתל ןצחל     034.001.0500

            416.50 'פמוק         .ןשע  
      
ןצחל( ןשע רורחש ןולח לש ינדי לועפתל רקב     034.001.0510

            952.56 'פמוק         .)םיאבכ  
      
לנפל ןשע תונולח תזכר ןיב הנזה תדוקנ     034.001.0520
מ"מ 02 רטוקב ליבומ ,ןשע ןולח לש הלעפה      
,דחוימה  טרפמב ראותמכ שא ןיסח לבכו      
קפס תושירדל םאתהב ךתחו תומכב םידיג      

            261.66 .תכרעמה 'קנ           
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25/02/2023
דף מס':     192 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

ןשעו שא יוליג 430 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תוכרעמ זוכיר תוברל ,ישאר םיאבכ לנפ     034.001.0530
םייח תוכמות תוכרעמ לע הטילשו הגוצתה      
הליבכה לכ תוברל ריחמה ,תינכתב טרפ האר      
לש תויצקנופה םושייל םיבייחתמה םילבומהו      
הליבכה .לכירדאה רושיאל לנפה בוציע .לנפה      
םינועה שא יניסח םילבכב הצקה תודוקנ לכל      

          5,956.44 'פמוק         .ילארשיה ןקתה תושירדל  
      
םיאבכ ןופלט תוברל ,ישאר םיאבכ ןופלט לנפ     034.001.0540
61 -ל החיש גותימו הגוצת תכרעמ ,עובק      
תזכרל רוביח ,דיינ םיאבכ ןופלט עקש תודוקנ      

          2,858.66 'פמוק         .טולישו שא יוליג  
      
רובע ישאר םיאבכ ןופלט לנפ ריחמל תפסות     034.001.0550
דיינ םיאבכ ןופלט לש תופסונ תודוקנ 61      

          1,429.82 'פמוק         .תכרעמל םירוביחה תוברל ,לנפב תוגצוימה  
      
ינקת לבכ ,דיינ יאבכ ןופלטל עקת תיב תדוקנ     034.001.0560
עקת תיב ,םירחא םיפיעסב תדדמנה תרנצב      
תווצק ינשב םירוביח ,דיינה ןופלטל םאותה      

            238.14 .ינקת טולישו 'קנ           
      
,םאות גלפו לבכ םע דיינ םיאבכ ןופלט     034.001.0570

            595.84 .הנסחא תספוקב הרימשל 'חי           
      
ןופלט ירישכמ הרשעל הלוענ ןוסחיא תספוק     034.001.0580

            595.84 'פמוק         .םידיינ םיאבכ  
      
םע  תילרגטניאו תינקת הרבגה תכרעמ     034.001.0590
רזעה דויצ לכ תוברל ,ןשעו שא יוליג תכרעמ      
תכרעמב ןה םישרדנה םיינקתה םירזיבאהו      
תכרעמב ןהו הקולחה תכרעמב ןה ,הרבגהה      
לע הירזיבאו תכרעמה .)םיאבכ לנפ( הטילשה      
.ןשעהו שאה יוליג תזכר ןרצי תרצותמו ידי      
ןמזו טאו ...מ ןטקי אל הרבגהה תכרעמ קפסה      

          14,294.28 'פמוק         . תונקתב שרדנכ היהי םירבצמ לע יוביגה  
      
ל"נה םוריחה תזירכ תכרעמל ינקת לוקמר     034.001.0600
,שרדנה לכו וק יאנש ,ימדק לירג ,זראמ תוברלו      
ראותמכ היולג וא תעקושמ הנקתהב לכה      

            357.70 'פמוק         .דחוימה טרפימב  
      
ןיסח לבכב ל"נה לוקמר תדוקנ טווח     034.001.0610
,ךילומ לכ ר"ממ 1 -מ לפונ וניאש ךתחב שא      

            143.08 .םירחא םיפיעסב םידדמנה םיליבומב 'קנ           
ןשע יוליג 100.430 כ"הס            

      
קובץ: 22166   .../193 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     193 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

ןשעו שא יוליג 430 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ח ו פ מ  ל ע  ה ט י ל ש  200.430 ק ר פ  ת ת       
ן ש ע  ר ו ר ח ש       
      
      
,םיסחוד ,ןשע יחופמ לע דוקיפל הטילש תדמע     034.002.0010
יוליג תכרעממ ילארגטניא קלחכ 'וכו םירפמד      
3 תלעב תחא לכ( תולעפה 8 דע תללוכה שאה      
noitatS גוסמ )LAUNAM ,FFO ,NO םיבצמ      
    lortnoC ekomS תרשואמ LU 9 הרודהמ  

          1,429.82 'פמוק         . APFN תוחיטב תושירדו  
      
הבחרה רובע הטילשה תדמע ריחמל תפסות     034.002.0020

'פמוק                           .תופסונ תולעפה 8 לש  
      
םישרתו deL תוירונ תללוכה תיטפוניס הפמ     034.002.0030
םוקימו שאה ירוזא לש ירוזא וא יתמוק      
הפמה , תוירונ 23 דע - רחא דויצו םיחופמה      
תינוציח הנקתהל תלדו םוינימולא זראמ לולכת      
תולעופה תויפארג תופמ ללוכה עגמ גצ וא      
noisiV tsriF תמגודכ עוריאה םע תימאניד      
בותיכ םע רשואמ ע"ש וא רייפיטונ תרצותמ      
בותיכ םע תכרעמ לבקתת אל - תירבעב      

'פמוק                           .הרז הפשב  
      
תללוכה תיטפוניס הפמל הבחרה ךא ל"נכ     034.002.0040
ירוזא לש ירוזא וא יתמוק םישרתו deL תוירונ      
23 דע - רחא דויצו םיחופמה םוקימו שאה      

'פמוק                           זראמה  תבחרה לולכתו , תוירונ  
      
הפמה לע revirD ןומיס תוירונ תלעפה סיטרכ     034.002.0050
וא L8-SCS גוסמ םיאצומ 61 לעב תיטפוניסה      
    23-MDL רשואמ LU ילארגטניא קלחכו  
תזכרל תרושקתב רבוחיש שאה יוליג תכרעממ      
הפמה זראמב ןקתוי סיטרכה - שאה יוליג      

'פמוק                           תיטפוניסה  
      
תכרעמל הטילשה תדמע ןיב תרושקת םאתמ     034.002.0060

'פמוק                           שאה יוליג  
      
הריגאל תשמשמה תיזכרמ ןורכיז תדיחי     034.002.0070

'פמוק                           .תכרעמה בצמ לע חווידלו  
      
תכרעמל תשר סיטרכ םע CP בשחמ     034.002.0080

'פמוק                           שאה יוליג תכרעמל קשממו תיפארגה  
      
םע רוביחל תיפארג תכרעמל PI םאתמ סיטרכ     034.002.0090
תללוכה ןרציה ותואמ תשרב שאה יוליג תזכר      

'פמוק                           .םישקמ חול םע הנכות תדיחי  
      

200.430 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../194 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
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25/02/2023
דף מס':     194 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

ןשעו שא יוליג 430 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

'פמוק                           .הטילשה תדמעל ןעטמו חכ קפס 034.002.0100
      

'פמוק                           שרדנה ןקתל םאתהב םירבצמ תדיחי 034.002.0110
      
יוליג תכרעמב O/I תוסינכ תבחרה סיטרכ     034.002.0120

'פמוק                           תוחפל תובותכ 421 דע שאה  
      
eludoM יתבותכ )דוקיפ( הלעפה סיטרכ     034.002.0130
    tuptuO  תוחפל רפמא 3 דע רזע עגמ ללוכה  
'וכו םירפמד , םיסחוד ,םיחופמ תלעפהל      
לש דוקיפה תוחול תברקב ןקתוי - LU רשואמ      

'פמוק                           םיאתמ זראמ ךותב ןשע יוניפל דויצה  
      
תלבקל eludoM tupnI הסינכ סיטרכ     034.002.0140
םבצמ לע ןשע יוניפל דויצהמ תויצקידניא      
    sutatS  דוקיפה תוחול תברקב ןקתוי - לעופב  

'פמוק                           םיאתמ זראמ ךותב  
      
תלבקל eludoM tupnI הסינכ סיטרכ     034.002.0150
הלקת בצמ לע ןשע יוניפל דויצהמ תויצקידניא      
ךותב  דוקיפה תוחול תברקב ןקתוי - לעופב      

'פמוק                           םיאתמ זראמ  
      
תוחפל מ"מ 1 ךתח חטשב גוז 2 בלצומ לבכ     034.002.0160
.םיחופמב הטילשה תוחול םע תרושקת ךרוצל      
+ 'קד 081 -ב דימע שא ןיסח גוסמ היהי לבכה      

תולעמ 008 רטמ                             
      
תוכרעמ דויצל למשח תוחולב דוקיפ רוביח     034.002.0170

'פמוק                           םיכמסומ םיאלמשח י"ע עצובי - יוניפה  
      
2 -ל תיפארג תכרעמ רובע הנכות תונוישיר     034.002.0180

'פמוק                           .םינש  
      
התומלשב תכרעמה לש הלעפהו הקידב רוביח     034.002.0190

'פמוק                           חוקלל התריסמל דע  
ןשע רורחש יחופמ לע הטילש 200.430 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןשעו שא יוליג 430 כ"הס            
קובץ: 22166   .../195 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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25/02/2023
דף מס':     195 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

מ"נמ תוכרעמ 530 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מ "נ מ  ת ו כ ר ע מ  530 ק ר פ       
      
      
ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  100.530 ק ר פ  ת ת       
      
      
:הזירכ תכרעמ      
      
הנקתהב ,ראותמכ ,בלושמ וק יאנש םע לוקמר     035.001.0015
,היולג הנקתהב וא םייניב תרקתב תעקושמ      

            297.92 .לנפו יטסוקא זגרא תוברל 'חי           
      
םדוקה ףיעסבש לוקמרה ריחמל תפסות     035.001.0025
וק יאנש םע םוריח תזירכל לוקמר רובע      
reilednuoS saltA תרצותמ ,בלושמ      
םייניב תרקתב תעקושמ הנקתהב ,ראותמכ      
רשואמ לכה זראמ תוברל ,היולג הנקתהב וא      
    LU תוכמות םוריח תזירכ תוכרעמב שומישל  

            309.68 .םייח 'חי           
      
,ראותמכ ,בלושמ וק יאנש םע רפוש לוקמר     035.001.0035
תוברל ריוא גזמ לכל תנגומו היולג הנקתהב      

            595.84 'פמוק         .העובצו תנוולוגמ ,הנקתה וא הילת עורז  
      
חפ תספוק תוברל ,םוריח ןופורקימ תדיחי     035.001.0045
היולג וא תעקושמ הנקתהב העובצו תנירושמ      
,ילרגטניא הזירכ ןופורקימ ,)הרקמל םאתהב(      
תלד ,לתופמ שימג ןופורקימ לבכ ,רוביד ןצחל      
ןופורקימ לבכ תוברל ריחמה .טולישו הליענ םע      

            714.42 'פמוק         .הזירכה רבגמל דע רוביחל  
      
,יזכרמה הרבגהה דויצל ,ראותמכ דויצ דסמ     035.001.0055

          2,382.38 'פמוק         .ןעטמהו םירבצמל םירוביחה תכרעמל  
      
,טאו 002 לש ילנימונ קפסהב קפסה רבגמ     035.001.0065
ןקתומ ,תשר חתמו םירבצמ לע הלועפל      

          4,904.90 .דויצה דסמב רבוחמו 'חי           
      
,טאו 021 לש ילנימונ קפסהב קפסה רבגמ     035.001.0075
רבוחמו ןקתומ ,תשר חתמו םירבצמ לע הלועפל      

          3,503.50 .דויצה דסמב 'חי           
      
קפסהב ,דחוימה טרפמב ראותמכ קפסה רבגמ     035.001.0085
חתמו םירבצמ לע הלועפל ,טאו 06 לש ילנימונ      

          2,102.10 .דויצה דסמב רבוחמו ןקתומ ,תשר 'חי           
      
תשר חתמ לע הדובעל ,ראותמכ לברע רבגמ     035.001.0095
,הקעזאל תילרגטניא תכרעמ תוברל ,םירבצמו      

          2,102.10 .דויצה דסמב רבוחמו ןקתומ 'חי           
100.530 קרפ תתב הרבעהל          
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25/02/2023
דף מס':     196 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

מ"נמ תוכרעמ 530 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןעטמ תוברל ,תיפולח חתמ תקפסא תכרעמ     035.001.0105
אלל םימוטא םירבצמ ,רפמא 01 "טאסלט"      
לופיט      
תכרעמ ,תועש\רפמא 06 ,ןמימ תטילפ אללו      

          1,548.40 'פמוק         .םירוביחו תיטמוטוא הפלחה  
      
תוברל ,ןחלוש לע הדמעהל הזירכ תלוזנוק     035.001.0115
הזירכ" ןצחל ,םירוזא יררוב 8 ,הזירכ ןופורקימ      
תכרעמל רוביחו טוליש "רוביד" ןצחל ,"תיללכ      

            771.26 'פמוק         .תיזכרמה  
      
תוברל ,ןחלוש לע הדמעהל הזירכ תלוזנוק     035.001.0125
ןצחל ,םירוזא יררוב 61 ,הזירכ ןופורקימ      
רוביחו טוליש "רוביד" ןצחל ,"תיללכ הזירכ"      

          1,051.54 'פמוק         .תיזכרמה תכרעמל  
      
וא היומס הנקתהל ,יארשה ,ירוזא חתמ תסוו     035.001.0135

            595.84 .בג תספוק תוברל ,היולג 'חי           
      
שא ןיסח לבכב לוקמר תדוקנ רוביחו טווח     035.001.0145
תרנצבו      

             77.42 .םירחא םיפיעסב תדדמנה 'קנ           
      
לש םירזיבא תמלשהו היצרגטניאו רוביח     035.001.0155
,הזירכה ירוזא תוברל תיזכרמה תכרעמה      
,הזירכה תלוזנוק ,הנטנא ,לוקה תורוקמ      
םישורדה תכרעמ וא ביכר לכו חתמה תוקפסא      

            952.56 'פמוק         .תכרעמה לש תמלשומה התלועפל  
      
טלקמ רובע תיזכרמה תכרעמל תפסות     035.001.0165
    FM\AM  

          1,797.32 .דויצה דסמב רבוחמו ןקתומ 'חי           
      
ןוולוגמ רוניצמ ,הנבמה גג לע וידר תנטנא ןרות     035.001.0175
םירתימ םע םירטמ 6 דע הבוג ,3" רטוקב      
הקראה ,סיסב תטלפ ,ןרותה תכימתל םינוולוגמ      

          1,310.26 .וידר תנטנאל ספתו 'חי           
      
הנקתהל MF וידר ירודיש תטילקל הנטנא     035.001.0185
וקלחב ןרותל דמצומ )"טוש"( טומ ,תינוציח      
,ןוילעה      
תוברלו הטילקה תכרעמל דע ילאיסקאוק לבכו      

            655.62 'פמוק         .םירבחמו ךרוצל םאתהב ליבומ  
      
:םימסרכמ דגנ תינוסארטלוא תכרעמ      
      
      

100.530 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../197 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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25/02/2023
דף מס':     197 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

מ"נמ תוכרעמ 530 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
03 דע תלעפהל תדעוימ ,הרקבו רודיש תיזכרמ     035.001.0195
"קינוסורטקלא" תרצותמ ,םיינוסרטלוא םילוקמר      
DTL CINOS.( .0021 קינוסרפוס םגד      

          6,879.60 )1196659-90 'לט ORTCELE .A.G 'חי           
      

            379.26 .ל"נל ינוסארטלוא לוקמר 'חי          035.001.0205
      
ןיסח לבכב ,ל"נכ לוקמר תדוקנ רוביחו טווח     035.001.0215
מ"מ )2*2*7.0( םילתופמ תוגוז ינש שא      
לבכהמ תופעתסהל םירוביח תספוק תוברל      

             67.62 .םירחא םיפיעסב תדדמנ תרנצ .ישארה 'קנ           
הזירכ תכרעמ 100.530 כ"הס            

      
ד ג נ  ה נ ג ה  ת כ ר ע מ  200.530 ק ר פ  ת ת       
ה צ י ר פ       
      
      
:הצירפ דגנ הנגה תכרעמ      
רוביחו טווח לולכי הטמ טרופמה דויצה ריחמ      
.םירחא םיפיעסב תדדמנה תרנצב      
      

            326.34 .ראותמכ "קינוסיו" חפנ יאלג 'חי          035.002.0020
      

            326.34 .תיכוכז רבש יאלג 'חי          035.002.0030
      

            326.34 .ראותמכ יתרקת חפנ יאלג 'חי          035.002.0040
      
ןוניס ןונגנמ רובע חפנ יאלג ריחמל תפסות     035.002.0050

            326.34 'פמוק         .תיב תויחמ אווש תוארתה תעינמל ילרגטניא  
      
יאלג רובע חפנ יאלג ריחמל תפסות     035.002.0060
-ל "האיצי" ןיב הנחבה תוברל "ןוליו"      

            326.34 'פמוק         ."הסינכ"  
      

            163.66 .ךרע הווש וא OCMEDA ,תלדל לובג עגמ 'חי          035.002.0070
      
,הקעזאה תכרעמל קוחרמ לוטיב\הלעפה לנפ     035.002.0080

            490.98 .היולג וא היומס הנקתהב 'חי           
      
תוברל ,היולג ,תימינפ הנקתהל הנריס     035.002.0085

            571.34 .ראותמכ םיימינפ םירבצמ 'חי           
      
ריוא גזמ לכ תנגומ ,תינוציח הנקתהל הנריס     035.002.0090

            571.34 .ראותמכ םיימינפ םירבצמ תוברל 'חי           
      
      

200.530 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../198 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     198 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

מ"נמ תוכרעמ 530 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לע הטילשל ראותמכ תילטיגיד הקעזא תזכר     035.002.0100
תורשפא תוברלו תראותמה תכרעמה      
חתמ תקפסא תכרעמ ,03 % לש הבחרה      
,ינורטקלא רפוצ ,תילרגטניא תיפולח      

          2,751.84 'פמוק         .תטלושמו תרבוחמ  
      
גויח וא ןופלט תזכרמ לועפיתל יטמוטוא ןגייח     035.002.0110
,רישי      
העדוה תריסמ תוברל ,םינוש םייונמ העבראל      

          1,470.98 'פמוק         .תטלקומ  
      
הנקתהל יביטקא םודא-ארפניא העונת יאלג     035.002.0120
ריחמה ,דחוימה טרפמב ראותמכ תינוציח      
טווחו דוקיפ םע טלקמ רדשמ לש תכרעמל      

            595.84 'פמוק         .םהיניב  
הצירפ דגנ הנגה תכרעמ 200.530 כ"הס            

      
ת ל י ב כ ל  ה צ ק  י ר ז י ב א  300.530 ק ר פ  ת ת       
ת ש ו ח נ       
      
      
לכ .םילבכל טווח ללוכ םירזיבאה ריחמ :הרעה      
תינוציח הדבעמ לש ןקת ות םע םירבחמה      
.היולת יתלב תכמסומ      
      
    CAT-5e  
      
e5-taC( ךכוסמ אל )ןוטסיק( JR-54 רבחמ     035.003.0101
    )PTU, 865 ןקתב-AIT/AIE לש ןקת ות םע  
,היולת יתלב תכמסומ תינוציח הדבעמ      
,ירלודומ בותינ חולב וא אספוקב הנקתהל      

             48.02 טוויחו הנקתה תוברל 'חי           
      
,e5-taC אלמ ךכוסמ )ןוטסיק( JR-54 רבחמ     035.003.0105
הדבעמ לש ןקת ות םע AIT/AIE-865 ןקתב      
הנקתהל ,היולת יתלב תכמסומ תינוציח      
תוברל ,ירלודומ בותינ חולב וא אספוקב      

             48.02 טוויחו הנקתה 'חי           
      
    CAT-6  
      
TAC-6 אלמ ךכוסמ )ןוטסיק( JR-54 רבחמ     035.003.0115
הדבעמ לש ןקת ות םע AIT/AIE-865 ןקתב      
הנקתהל ,היולת יתלב תכמסומ תינוציח      
תוברל ,ירלודומ בותינ חולב וא אספוקב      

             52.92 טוויחו הנקתה 'חי           
300.530 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 22166   .../199 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     199 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

מ"נמ תוכרעמ 530 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
    CAT-6a  
      
A6-TAC  אלמ ךכוסמ )ןוטסיק( JR-54 רבחמ     035.003.0125
,ERAWDRAH GNITCENNOC PTS ללוכ      
הדבעמ לש ןקת ות םע AIT/AIE-865 ןקתב      
הנקתהל ,היולת יתלב תכמסומ תינוציח      
תוברל ,ירלודומ בותינ חולב וא אספוקב      

             57.82 טוויחו הנקתה 'חי           
      
    CAT-7  
      
מ"מ 08X08 ט"הת/ט"הע SBA תספוק     035.003.0140
JR-54 םירבחמ ינש דע רוביחו תנקתהל      
ןווג ,טוהירב/הלעתב/ט"הת/ט"הע הצק תדמעב      
הטומ וא רשי ןקתוי רבחמה .םרק וא ןבל עבצ      
םיאתמ קמוע ,תולעמ 54 לש תיוזב הטמ יפלכ      
,רבחמל סנכנה לבכה לש דח ףופיכ תעינמל      

             33.32 הקבדהב ןומיס תיחולל תערגימ ללוכו 'חי           
      
הספוקב JR-54 רבחמ תנקתהל SBA םאתמ     035.003.0150
לע קפוסתש המוד רחא גוסמ הספוקב וא ל"נה      

             20.58 םירחא ידי 'חי           
      
תנמזה רובע 0410.020.81 ףיעסל תפסות     035.003.0160

             16.66 הנוש ןווגב אספוק 'חי           
      
י"ע הצקל הצקמ תרושקת עקש תוניקת תקידב     035.003.0300
טרדנטסל םיאתמ kulF ןוגכ ידועיי רישכמ      
טלפ ץבוק תריסמ ללוכ ,xxTAC קדבנה      
קדבנ רישכמה ,הקידבה תואצות לש טרופמ      
עוציב ינפל םישדוח 21 מ רחואי אל ליוכו      

             13.72 הקידבה 'חי           
      
2 טורח יטסלפ טלשב תרושקת עקש ןומיס     035.003.0310

              2.94 ריהמ קבדב קבדומ םיעבצ 'חי           
תשוחנ תליבכל הצק ירזיבא 300.530 כ"הס            

      
י ר ז י ב א ו  ת ו נ ו ר א /ם י ד ס מ  400.530 ק ר פ  ת ת       
ד ו ו י ז       
      
      
םיללוכ דוויז ירזיבאו םידסמ יריחמ :הרעה      
ןקת ות ןומיסו רודיס ,הנקתה ,הקפסא      
.םירצומ לש הז וקל ימואלניב      
      
      

400.530 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../200 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     200 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

מ"נמ תוכרעמ 530 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
emarF החותפ תרגסמ גוסמ תרושקת דסמ     035.004.0005
    nepO 44 הבוגב ידועייU, ימינפ תרגסמ בחור  
ימואו יגרבל םירוח םע 91" יספ הילעו 91"      
יפל הבוג תקולח ןומיס ללוכ ,םייטרדנטס בולכ      
    U, םירשגמ ןוסחאל תוימדק דצ תולעת ללוכ  
דצ יקרסמ םע מ"ס 02 קמועו מ"ס 02 בחורב      

          4,693.22 'פמוק         כ ,91" ה יספל תולעתה ןיב  
      
בחור ,44U דע הבוגב ידועיי תרושקת דסמ     035.004.0011
תוליסמ ללוכ .מ"מ 008 קמוע ,מ"מ 057      
דויצל )TUN-T( הזזהל תונתינ תוצרוחמ      
,בולכ ימואל םירוח םע 91" יספ וא 91" בחורב      
,תועובק תוירטפ תוילגר ללוכ ,U ןומיס ללוכ      
תיתכתמ תימדק תלד ללוכ ,דצ תונפד ללוכ      

          5,372.36 'פמוק         וירוחא תותלד יתש ,%08 תררוחמ  
      
בחור ,44U דע הבוגב ידועיי תרושקת דסמ     035.004.0015
תוליסמ ללוכ .מ"מ 0001 קמוע ,מ"מ 057      
דויצל )TUN-T( הזזהל תונתינ תוצרוחמ      
,בולכ ימואל םירוח םע 91" יספ וא 91" בחורב      
,תועובק תוירטפ תוילגר ללוכ ,U ןומיס ללוכ      
תיתכתמ תימדק תלד ללוכ ,דצ תונפד ללוכ      

          6,539.54 'פמוק         ירוחא תותלד יתש ,%08 תררוחמ  
      
בחור ,84U דע הבוגב ידועיי תרושקת דסמ     035.004.0021
תוליסמ ללוכ .מ"מ 0001 קמוע ,מ"מ 057      
דויצל )TUN-T( הזזהל תונתינ תוצרוחמ      
,בולכ ימואל םירוח םע 91" יספ וא 91" בחורב      
,תועובק תוירטפ תוילגר ללוכ ,U ןומיס ללוכ      
תיתכתמ תימדק תלד ללוכ ,דצ תונפד ללוכ      

          7,421.54 'פמוק         ירוחא תותלד יתש ,%08 תררוחמ  
      
בחור ,84U דע הבוגב ידועיי תרושקת דסמ     035.004.0022
תוליסמ ללוכ .מ"מ 0021 קמוע ,מ"מ 057      
דויצל )TUN-T( הזזהל תונתינ תוצרוחמ      
,בולכ ימואל םירוח םע 91" יספ וא 91" בחורב      
,תועובק תוירטפ תוילגר ללוכ ,U ןומיס ללוכ      
תיתכתמ תימדק תלד ללוכ ,דצ תונפד ללוכ      

          8,040.90 'פמוק         ירוחא תותלד יתש ,%08 תררוחמ  
      
ללוכ םילגלג 4 תנקתהו הקפסא רובע תפסות     035.004.0023

            283.22 'פמוק         דסמל םיאתמ האישנ רשוכ םע ,הליענ ןונגנמ  
      
1100.030.81 ףיעסב טרופמה דסמל תפסות     035.004.0025
תרגסמ םע הפוקש תמסוחמ תיכוכז תלד רובע      

            952.56 'פמוק         רדניליצ לוענמ םע הליענ תידי תוברל ,האלמ  
      

400.530 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../201 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     201 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

מ"נמ תוכרעמ 530 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
1100.030.81 ףיעסב טרופמה דסמל תפסות     035.004.0027
וא תחא ףנכ ,תררוחמ הדלפ תשר תלד רובע      
תוברל ,םידסמל האלמ תרגסמ םע ,םייתש      

            631.12 'פמוק         רדניליצ לוענמ םע הליענ תידי  
      
,02U הבוג - היילתב הנקתהל תרושקת דסמ     035.004.0045
תוליסמ ללוכ ,מ"מ 006 קמוע ,מ"מ 007 בחור      
דצ תונפד ללוכ ,הזזהל תונתינ 91" בולכ םוא      
,םינפבמ העובק הליענ תורשפא םע תוקירפ      
חול התיברמו תכתמ תרגסמ םע תימדק תלד      
יפל-תררוחמ תכתמ תלד וא ףוקש טנוברקילופ      

          2,120.72 'פמוק         יליצ םע הליענ ללוכ ,השירד  
      
,51U הבוג - היילתב הנקתהל תרושקת דסמ     035.004.0050
תוליסמ ללוכ ,מ"מ 006 קמוע ,מ"מ 007 בחור      
דצ תונפד ללוכ ,הזזהל תונתינ 91" בולכ םוא      
,םינפבמ העובק הליענ תורשפא םע תוקירפ      
חול התיברמו תכתמ תרגסמ םע תימדק תלד      
יפל-תררוחמ תכתמ תלד וא ףוקש טנוברקילופ      

          2,204.02 'פמוק         יליצ םע הליענ ללוכ ,השירד  
      
,21U הבוג - היילתב הנקתהל תרושקת דסמ     035.004.0055
תוליסמ ללוכ ,מ"מ 005 קמוע ,מ"מ 007 בחור      
דצ תונפד ללוכ ,הזזהל תונתינ 91" בולכ םוא      
,םינפבמ העובק הליענ תורשפא םע תוקירפ      
חול התיברמו תכתמ תרגסמ םע תימדק תלד      
יפל-תררוחמ תכתמ תלד וא ףוקש טנוברקילופ      

          1,441.58 'פמוק         יליצ םע הליענ ללוכ ,השירד  
      
,01U הבוג - היילתב הנקתהל תרושקת דסמ     035.004.0061
תוליסמ ללוכ ,מ"מ 005 קמוע ,מ"מ 007 בחור      
דצ תונפד ללוכ ,הזזהל תונתינ 91" בולכ םוא      
,םינפבמ העובק הליענ תורשפא םע תוקירפ      
חול התיברמו תכתמ תרגסמ םע תימדק תלד      
יפל-תררוחמ תכתמ תלד וא ףוקש טנוברקילופ      

          1,167.18 'פמוק         יליצ םע הליענ ללוכ ,השירד  
      
רובע 1600-5000.030.81 םיפיעסל תפסות     035.004.0065

            164.64 'פמוק         הנוש ןווגב דסמ תקפסא  
      
תרגסמב הנקתהל דעוימה למשח יעקש ספ     035.004.0071
ןקתו גוסמ חכ יעקש 6 לולכי ספה .91"      
G גוסמ A61 ת"מאמ גתמ ללוכ "םיילארשי"      
ות אשיו תכתמ זראמ היהי ספל .ןומיס תירונו      
והצקבו 'מ 51 דע ךרואב לדנפ לבכ ללוכ .ןקת      

            231.28 A61EEC גוסמ ילמשח עקת 'חי           
      

400.530 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../202 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     202 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

מ"נמ תוכרעמ 530 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תרגסמב הנקתהל דעוימה למשח יעקש ספ     035.004.0072
ןקתו גוסמ חכ יעקש 21 לולכי ספה .91"      
G גוסמ A61 ת"מאמ גתמ ללוכ "םיילארשי"      
ות אשיו תכתמ זראמ היהי ספל .ןומיס תירונו      
והצקבו 'מ 51 דע ךרואב לדנפ לבכ ללוכ .ןקת      

            316.54 A61EEC גוסמ ילמשח עקת 'חי           
      
תרגסמב הנקתהל דעוימה למשח יעקש ספ     035.004.0074
C-31 גוסמ חכ יעקש 6 לולכי ספה .91"      
A61 ת"מאמ גתמ ללוכ )"םוקמוק/יאקירמא"(      
תכתמ זראמ היהי ספל .ןומיס תירונו G גוסמ      
'מ 51 דע ךרואב לדנפ לבכ ללוכ .ןקת ות אשיו      

            360.64 A61EEC גוסמ ילמשח עקת והצקבו 'חי           
      
תרגסמב הנקתהל דעוימה למשח יעקש ספ     035.004.0076
C-31 גוסמ חכ יעקש 21 לולכי ספה .91"      
A61 ת"מאמ גתמ ללוכ )"םוקמוק/יאקירמא"(      
תכתמ זראמ היהי ספל .ןומיס תירונו G גוסמ      
'מ 51 דע ךרואב לדנפ לבכ ללוכ .ןקת ות אשיו      

            424.34 A61EEC גוסמ ילמשח עקת והצקבו 'חי           
      
םיתרש רובע )הבקנ-רכז( למשח תנזה לבכ     035.004.0078
םירבחמ ויהי םירבחמה .'מ 5.1 לש ךרואב      
לכ .)"םוקמוק/יאקירמא"( C-31 גוסמ םיקוצי      

             37.24 םהיתווצק ינשב םינמוסמ ויהי םילבכה 'חי           
      
םיתרש רובע )הבקנ-רכז( למשח תנזה לבכ     035.004.0079
םירבחמ ויהי םירבחמה .'מ 5.1 לש ךרואב      
.)"םוקמוק/יאקירמא"( C-31 גוסמ םיקוצי      
לכ ,למשחה ספל הליענל הרצנ ספת םיללוכ      

             42.14 םהיתווצק ינשב םינמוסמ ויהי םילבכה 'חי           
      
םיתרש רובע )הבקנ-רכז( למשח תנזה לבכ     035.004.0081
םירבחמ ויהי םירבחמה .'מ 5.1 לש ךרואב      
לכ .)םיגתמ ןוגכ דויצל( C-91 גוסמ םיקוצי      

             66.64 םהיתווצק ינשב םינמוסמ ויהי םילבכה 'חי           
      
יעקש 42 ללוכ ,םיתרש דסמל למשח יעקש ספ     035.004.0082
הנזה ,91C למשח יעקש השולש ,31C למשח      
למשח לבכ ,61A ת"מאמ םע תיזאפ תלת      
ות ,יזאפ תלת EEC עקת םע רטמ 3 ךרואב      
,U-oreZ דסמה הבוגב הנקתהל ,ילארשי ןקת      

          2,037.42 רוחש עבצ 'חי           
      
      
      
      

400.530 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../203 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
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25/02/2023
דף מס':     203 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

מ"נמ תוכרעמ 530 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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יעקש 81 ללוכ ,םיתרש דסמל למשח יעקש ספ     035.004.0083
הנזה ,91C למשח יעקש השיש ,31C למשח      
למשח לבכ ,23A ת"מאמ םע תיזאפ תלת      
ות ,יזאפ תלת EEC עקת םע רטמ 3 ךרואב      
,U-oreZ דסמה הבוגב הנקתהל ,ילארשי ןקת      

          2,728.32 רוחש עבצ 'חי           
      
יעקש 81 ללוכ ,םיתרש דסמל למשח יעקש ספ     035.004.0084
הנזה ,91C למשח יעקש השיש ,31C למשח      
ךרואב למשח לבכ ,23A ת"מאמ םע תיזאפ דח      
ןקת ות ,יזאפ תלת EEC עקת םע רטמ 3      
עבצ ,U-oreZ דסמה הבוגב הנקתהל ,ילארשי      

          2,417.66 רוחש 'חי           
      
דדמנ - םיתרש דסמל  למשח יעקש ספ     035.004.0085
    dereteM - םרז תכירצ תדידמו תשרל רוביח  
6-ו ,31C למשח יעקש 63 ללוכ ,הזאפ לכל      
םע תיזאפ תלת הנזה ,91C למשח יעקש      
םע רטמ 3 ךרואב למשח לבכ ,61A ת"מאמ      
,ילארשי ןקת ות ,יזאפ תלת EEC עקת      

          4,038.58 רוחש עבצ ,U-oreZ דסמה הבוגב הנקתהל 'חי           
      
דדמנ - םיתרש דסמל  למשח יעקש ספ     035.004.0086
    dereteM - םרז תכירצ תדידמו תשרל רוביח  
6-ו ,31C למשח יעקש 63 ללוכ ,הזאפ לכל      
םע תיזאפ תלת הנזה ,91C למשח יעקש      
םע רטמ 3 ךרואב למשח לבכ ,23A ת"מאמ      
,ילארשי ןקת ות ,יזאפ תלת EEC עקת      

          4,180.68 רוחש עבצ ,U-oreZ דסמה הבוגב הנקתהל 'חי           
      
דדמנ - םיתרש דסמל  למשח יעקש ספ     035.004.0087
    dereteM - םרז תכירצ תדידמו תשרל רוביח  
6-ו ,31C למשח יעקש 63 ללוכ ,הזאפ לכל      
םע תיזאפ דח הנזה ,91C למשח יעקש      
םע רטמ 3 ךרואב למשח לבכ ,23A ת"מאמ      
,ילארשי ןקת ות ,יזאפ תלת EEC עקת      

          4,180.68 רוחש עבצ ,U-oreZ דסמה הבוגב הנקתהל 'חי           
      
להונמ - םיתרש דסמל למשח יעקש ספ     035.004.0088
    deganaM - םרז תכירצ תדידמ ,תשרל רוביח  
למשח יעקש 42 ללוכ ,עקש לכ לע הטילשו      
    31C, 91 למשח יעקש השולשC, תלת הנזה  
3 ךרואב למשח לבכ ,61A ת"מאמ םע תיזאפ      
ןקת ות ,יזאפ תלת EEC עקת םע רטמ      
עבצ ,U-oreZ דסמה הבוגב הנקתהל ,ילארשי      

          6,253.38 רוחש 'חי           
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להונמ - םיתרש דסמל למשח יעקש ספ     035.004.0089
    deganaM - םרז תכירצ תדידמ ,תשרל רוביח  
למשח יעקש 42 ללוכ ,עקש לכ לע הטילשו      
    31C, 91 למשח יעקש השולשC, תלת הנזה  
3 ךרואב למשח לבכ ,23A ת"מאמ םע תיזאפ      
ןקת ות ,יזאפ תלת EEC עקת םע רטמ      
עבצ ,U-oreZ דסמה הבוגב הנקתהל ,ילארשי      

          6,611.08 רוחש 'חי           
      
להונמ - םיתרש דסמל למשח יעקש ספ     035.004.0090
    deganaM - םרז תכירצ תדידמ ,תשרל רוביח  
למשח יעקש 42 ללוכ ,עקש לכ לע הטילשו      
    31C, 91 למשח יעקש השולשC, דח הנזה  
3 ךרואב למשח לבכ ,23A ת"מאמ םע תיזאפ      
ןקת ות ,יזאפ תלת EEC עקת םע רטמ      
עבצ ,U-oreZ דסמה הבוגב הנקתהל ,ילארשי      

          6,611.08 רוחש 'חי           
      
יעקש 6 ללוכ ,תרושקת דסמל למשח יעקש ספ     035.004.0091
לבכ ,תרוקיב תרונ ,61A ת"מאמ ,למשח      
,יזאפ דח EEC עקתו רטמ 3 דע ךרואב למשח      
עבצ ,91" בחורב הנקתהל ,ילארשי ןקת ות      

            244.02 רוחש 'חי           
      
21 ללוכ ,תרושקת דסמל למשח יעקש ספ     035.004.0094
ת"מאמ ,U-oreZ תיכנא הנקתהל םיעקש      
    61A, 3 דע ךרואב למשח לבכ ,תרוקיב תרונ  
,ילארשי ןקת ות ,יזאפ דח EEC עקתו רטמ      

            383.18 רוחש עבצ ,91" בחורב הנקתהל 'חי           
      
תכירצ תכרעמ לוהינ תנכות תנקתהו הקפסא     035.004.0095
הרקב רשפאת הנכותה .םיעקש יספמ למשח      
םושיר עוציב ללוכ םיעקשה יספ לע האלמ      

          3,787.70 'פמוק         דרפנב ספ לכל היינמו  
      
    STS - 21-8 -ו הלופכ הנזה םע למשח גתמ 035.004.0097
2 שרודה דדוב קפס לעב דויצל 31C תואיצי      
לע הרקב ללוכ ,םינוש תורוקממ חתמ תונזה      

          5,997.60 חתמה תואיצי 'חי           
      
    STS - 61-ו הלופכ הנזה םע למשח גתמ 035.004.0098
2 שרודה דדוב קפס לעב דויצל 31C תואיצי      
לע הרקב ללוכ ,םינוש תורוקממ חתמ תונזה      

          8,505.42 חתמה תואיצי 'חי           
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הקראה לבכ ללוכ תרושקת דסמל הקראה טיק     035.004.0100
רוביח ללוכ .שרדייש לככ רוביח יגרבו רוזש      
מ"מ 6 הקראה לבכב הנבמה לש הקראה ספל      

            244.02 'פמוק         רטמ 4 דע ךרואב  
      
םינגומ ,א"כ MFC 06 םיררוואמ 2 תריגמ     035.004.0105

            322.42 ןקתות וב דסמל המיאתמ ,תשרב 'חי           
      
םינגומ ,א"כ MFC 06 םיררוואמ 4 תריגמ     035.004.0107

            398.86 ןקתות וב דסמל המיאתמ ,תשרב 'חי           
      
ררוואמ רובע 7010.030.81 ףיעסל תפסות     035.004.0108

             64.68 ףסונ MFC 06 'חי           
      

            112.70 תרושקת דסמל עובק ץרוחמ ףדמ 'חי          035.004.0110
      
,תרושקת דסמל תיפוקסלט תוריש תריגמ     035.004.0120

            336.14 לוענמ תוברל ,32" וא 91" בחורו 3U הבוגב 'חי           
      

             32.34 1U הבוגב "רוויע" הריגס לנפ 'חי          035.004.0130
      

             35.28 2U הבוגב "רוויע" הריגס לנפ 'חי          035.004.0135
      
רודיסל תוירוחא תולעתו תוימדק תולעת טס     035.004.0137

            158.76 'פמוק         דסמה הבוגב םידדצה ינשב םילבכ  
      
,1U הבוגב םירשגמל רבעמו הכימת לנפ     035.004.0140
תויכנא תויתכתמ "C" תועבט 5 ללוכ ,יתכתמ      
טעמ חותפ ןוילעה םדיצו ויבג לע תונקתומה      

            110.74 רשגמ תסנכהל 'חי           
      
םע ,2/1U וא 1U ,םירשגמל רבעמ לנפ     035.004.0145

             45.08 )"תורעש לנפ"( רבעמה ץירחב תשרבמ 'חי           
      
ידועיי םיתרשל דסמ סיסבכ החותפ תרגסמ     035.004.0150
91" יספ ,24U הבוג ,מ"מ 0021 קמועב      
אלל ,בולכ ימואל רוריח םע דויצ תנקתהל      
רודיסל חפ יספ ללוכ ,דצ תונפד וא תותלד      
לכב מ"ס 03 בחורב דסמה ידיצ ינשמ םילבכ      
,LAR-1109 רוחש עבצ ,בוציי תוילגר ,דצ      

          6,170.08 תוחפל ג"ק 0001 לש האישנ רשוכ 'חי           
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ידועיי םיתרשל דסמ סיסבכ החותפ תרגסמ     035.004.0160
91" יספ ,84U הבוג ,מ"מ 0021 קמועב      
אלל ,בולכ ימואל רוריח םע דויצ תנקתהל      
רודיסל חפ יספ ללוכ ,דצ תונפד וא תותלד      
לכב מ"ס 03 בחורב דסמה ידיצ ינשמ םילבכ      
,LAR-1109 רוחש עבצ ,בוציי תוילגר ,דצ      

          6,491.52 תוחפל ג"ק 0001 לש האישנ רשוכ 'חי           
      
הבוג ,מ"מ 0021 קמועב ידועיי םיתרשל דסמ     035.004.0170
    24U, ימואל רוריח םע דויצ תנקתהל 91" יספ  
%08, תררוחמ הדלפמ תימדק תלד ללוכ ,בולכ      
דצ תונפד ,%08 תוררוחמ תוירוחא תותלד 2      
רודיסל חפ יספ ,םינפבמ תולעננו תוקירפ      
,ירוחאה ודיצב דסמה ידיצ ינשמ םילבכ      

          11,697.28 וציי תוילגר ,תותלדל םילוענמ 'חי           
      
לגעמ םע ,PTU e5TAC ,91" בותינ חול     035.004.0210
לש ןקת ות םע ,JR-54 םיעקש 42 ספדומ      
ללוכ ,היולת יתלב תכמסומ תינוציח הדבעמ      
.טוויחו הנקתה ללוכו םילבכה תרישקל רודיס      

            618.38 'פמוק         רופא וא רוחש עבצ  
      
לגעמ םע ,PTU 6TAC ,91" בותינ חול     035.004.0220
לש ןקת ות םע ,JR-54 םיעקש 42 ספדומ      
ללוכ ,היולת יתלב תכמסומ תינוציח הדבעמ      
.טוויחו הנקתה ללוכו םילבכה תרישקל רודיס      

            869.26 'פמוק         רופא וא רוחש עבצ  
      
)PTU( ךוכיס אלל ,e5-taC ,91" בותינ חול     035.004.0250
ןוטסיק יעקש 42 תנקתהל םיחתפ םע ירלודומ      
    JR-54 לבכה קוזיחל שגמ ללוכ ,םיככוסמ,  
היולת יתלב תינוציח הדבעמ רושיא ללוכ      
רוביח ללוכ ,AIT/AIE-865 ןקתב הדימעל      

            153.86 'פמוק         רופא וא רוחש עבצ .הקראהל  
      
)PTS( ךוכיס ללוכ ,e5-taC ,91" בותינ חול     035.004.0255
ןוטסיק יעקש 42 תנקתהל םיחתפ םע ירלודומ      
    JR-54 לבכה קוזיחל שגמ ללוכ ,םיככוסמ,  
היולת יתלב תינוציח הדבעמ רושיא ללוכ      
רוביח ללוכ ,AIT/AIE-865 ןקתב הדימעל      

            164.64 'פמוק         רופא וא רוחש עבצ .הקראהל  
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)PTS( ךוכיס ללוכ ,taC-6 ,91" בותינ חול     035.004.0265
ןוטסיק יעקש 42 תנקתהל םיחתפ םע ירלודומ      
    JR-54 לבכה קוזיחל שגמ ללוכ ,םיככוסמ,  
היולת יתלב תינוציח הדבעמ רושיא ללוכ      
רוביח ללוכ ,AIT/AIE-865 ןקתב הדימעל      

            193.06 'פמוק         רופא וא רוחש עבצ .הקראהל  
      
)PTS( ךוכיס ללוכ ,a6-taC ,91" בותינ חול     035.004.0275
ןוטסיק יעקש 42 תנקתהל םיחתפ םע ירלודומ      
    JR-54 לבכה קוזיחל שגמ ללוכ ,םיככוסמ,  
היולת יתלב תינוציח הדבעמ רושיא ללוכ      
רוביח ללוכ ,AIT/AIE-865 ןקתב הדימעל      

            219.52 'פמוק         רופא וא רוחש עבצ .הקראהל  
      
רובע 5720-0120.030.81 םיפיעסל תפסות     035.004.0285

             10.78 הנוש ןווגב בותינ חול תקפסא 'חי           
      
יטסלפ טוליש ספב דסמב בותינ חול ןומיס     035.004.0320

             20.58 ריהמ קבדב קבדומ םיעבצ 2 טורח 'חי           
      
    ******************************************  
    *****************************  
      
,םייק בצמ דועית תוברל םייק דסמ קוריפ     035.004.9000
,הליבכהו םייקה דויצה לכ לש רדוסמ קוריפ      
רדחמ דסמה תאצוהו םיפלפלב הליבכה ןומיס      

          1,167.18 'פמוק         תרושקתה  
      
44U הבוגב םייק דסמ לש שדחמ רודיס     035.004.9010
הליבכה לכ קוריפ ,ןשי בצמ דועית תוברל      
דועיתו ןומיסו טוליש ,שדחמ הנקתה ,דויצהו      

          1,667.96 'פמוק         שדח בצמ  
דוויז ירזיבאו תונורא/םידסמ 400.530 כ"הס            

      
ת י ט פ ו א  ת י ת ש ת  500.530 ק ר פ  ת ת       
      
      
תיטפוא הליבכ      
      
MM םילבכ      
      
521/05 ,תימינפ הנקתהל םיביס 6 יטפוא לבכ     035.005.0004
    3MO edom itluM norcim, הטעמ ללוכ  
    RFFH, יקוזיח ralveK,  הנבמ EBUT  
    THGIT, הנקתה סמועב קוזיחל םיטנמלא  

             16.66 טולישו הקידב ,הלחשה ,הנקתה ללוכ .תיכנא רטמ           
500.530 קרפ תתב הרבעהל          
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,תימינפ הנקתהל םיביס 21 יטפוא לבכ     035.005.0006
    521/05 3MO edom itluM norcim, ללוכ  
EBUT הנבמ  ,ralveK יקוזיח ,RFFH הטעמ      
    THGIT, הנקתה סמועב קוזיחל םיטנמלא  

             22.54 טולישו הקידב ,הלחשה ,הנקתה ללוכ .תיכנא רטמ           
      
,תימינפ הנקתהל םיביס 42 יטפוא לבכ     035.005.0008
    521/05 3MO edom itluM norcim, ללוכ  
EBUT הנבמ  ,ralveK יקוזיח ,RFFH הטעמ      
    THGIT, הנקתה סמועב קוזיחל םיטנמלא  

             38.22 טולישו הקידב ,הלחשה ,הנקתה ללוכ .תיכנא רטמ           
      
,תימינפ הנקתהל םיביס 84 יטפוא לבכ     035.005.0012
    521/05 3MO edom itluM norcim, ללוכ  
EBUT הנבמ  ,ralveK יקוזיח ,RFFH הטעמ      
    THGIT, הנקתה סמועב קוזיחל םיטנמלא  

             64.68 טולישו הקידב ,הלחשה ,הנקתה ללוכ .תיכנא רטמ           
      
,תימינפ הנקתהל םיביס 69 יטפוא לבכ     035.005.0014
    521/05 3MO edom itluM norcim, ללוכ  
EBUT הנבמ  ,ralveK יקוזיח ,RFFH הטעמ      
    THGIT, הנקתה סמועב קוזיחל םיטנמלא  

             99.96 טולישו הקידב ,הלחשה ,הנקתה ללוכ .תיכנא רטמ           
      
,תימינפ הנקתהל םיביס 21 יטפוא לבכ     035.005.0016
    521/05 4MO edom itluM norcim, ללוכ  
EBUT הנבמ  ,ralveK יקוזיח ,RFFH הטעמ      
    THGIT, הנקתה סמועב קוזיחל םיטנמלא  

             31.36 טולישו הקידב ,הלחשה ,הנקתה ללוכ .תיכנא רטמ           
      
,תימינפ הנקתהל םיביס 42 יטפוא לבכ     035.005.0018
    521/05 4MO edom itluM norcim, ללוכ  
EBUT הנבמ  ,ralveK יקוזיח ,RFFH הטעמ      
    THGIT, הנקתה סמועב קוזיחל םיטנמלא  

             42.14 טולישו הקידב ,הלחשה ,הנקתה ללוכ .תיכנא רטמ           
      
,תימינפ הנקתהל םיביס 84 יטפוא לבכ     035.005.0022
    521/05 4MO edom itluM norcim, ללוכ  
EBUT הנבמ  ,ralveK יקוזיח ,RFFH הטעמ      
    THGIT, הנקתה סמועב קוזיחל םיטנמלא  

             51.94 טולישו הקידב ,הלחשה ,הנקתה ללוכ .תיכנא רטמ           
      
MS םילבכ      
      
      
      
      

500.530 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../209 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     209 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

מ"נמ תוכרעמ 530 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
521/9  ,תימינפ הנקתהל םיביס 6 יטפוא לבכ     035.005.0024
    edom elgniS m D.256.G T-UTI, ללוכ  
EBUT הנבמ  ,ralveK יקוזיח ,RFFH הטעמ      
    THGIT, הנקתה סמועב קוזיחל םיטנמלא  

             19.60 טולישו הקידב ,הלחשה ,הנקתה ללוכ .תיכנא רטמ           
      
,תימינפ הנקתהל םיביס 21 יטפוא לבכ     035.005.0026
    521/9 edom elgniS m D.256.G T-UTI,  
הנבמ  ,ralveK יקוזיח ,RFFH הטעמ ללוכ      
    EBUT THGIT, סמועב קוזיחל םיטנמלא  
הקידב ,הלחשה ,הנקתה ללוכ .תיכנא הנקתה      

             26.46 טולישו רטמ           
      
,תימינפ הנקתהל םיביס 42 יטפוא לבכ     035.005.0028
    521/9 edom elgniS m D.256.G T-UTI,  
הנבמ  ,ralveK יקוזיח ,RFFH הטעמ ללוכ      
    EBUT THGIT, סמועב קוזיחל םיטנמלא  
הקידב ,הלחשה ,הנקתה ללוכ .תיכנא הנקתה      

             35.28 טולישו רטמ           
      
,תימינפ הנקתהל םיביס 84 יטפוא לבכ     035.005.0032
    521/9 edom elgniSm D.256.G T-UTI,  
הנבמ  ,ralveK יקוזיח ,RFFH הטעמ ללוכ      
    EBUT THGIT, סמועב קוזיחל םיטנמלא  
הקידב ,הלחשה ,הנקתה ללוכ .תיכנא הנקתה      

             54.88 טולישו רטמ           
      
,תימינפ הנקתהל םיביס 69 יטפוא לבכ     035.005.0034
    521/9 edom elgniSm D.256.G T-UTI,  
הנבמ  ,ralveK יקוזיח ,RFFH הטעמ ללוכ      
    EBUT THGIT, סמועב קוזיחל םיטנמלא  
הקידב ,הלחשה ,הנקתה ללוכ .תיכנא הנקתה      

             72.52 טולישו רטמ           
      
תיליע תינוציח הנקתהל םיביס 6 יטפוא לבכ     035.005.0036
3MO edom itluM 521/05 ,ק"תת וא      
    norcim, ךותב ל'ג יולימו הדלפ ןויריש ללוכ  
,CVP יופיצו "רלבכ" יקוזיח ,תוירוניצה ןיבו      
,הקפסא ללוכ .ebuT sooL הנבמב VU ןגומ      

             29.40 טולישו הקידב ,הנקתה רטמ           
      
      
      
      
      
      
      

500.530 קרפ תתב הרבעהל          
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li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     210 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

מ"נמ תוכרעמ 530 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תיליע תינוציח הנקתהל םיביס 21 יטפוא לבכ     035.005.0038
3MO edom itluM 521/05 ,ק"תת וא      
    norcim, ךותב ל'ג יולימו הדלפ ןויריש ללוכ  
,CVP יופיצו "רלבכ" יקוזיח ,תוירוניצה ןיבו      
,הקפסא ללוכ .ebuT sooL הנבמב VU ןגומ      

             35.28 טולישו הקידב הנקתה רטמ           
      
תיליע תינוציח הנקתהל םיביס 42 יטפוא לבכ     035.005.0042
3MO edom itluM 521/05 ,ק"תת וא      
    norcim, ךותב ל'ג יולימו הדלפ ןויריש ללוכ  
,CVP יופיצו "רלבכ" יקוזיח ,תוירוניצה ןיבו      
,הקפסא ללוכ .ebuT sooL הנבמב VU ןגומ      

             49.98 טולישו הקידב הנקתה רטמ           
      
תיליע תינוציח הנקתהל םיביס 84 יטפוא לבכ     035.005.0044
3MO edom itluM 521/05 ,ק"תת וא      
    norcim, ךותב ל'ג יולימו הדלפ ןויריש ללוכ  
,CVP יופיצו "רלבכ" יקוזיח ,תוירוניצה ןיבו      
,הקפסא ללוכ .ebuT sooL הנבמב VU ןגומ      

             98.98 טולישו הקידב ,הנקתה רטמ           
      
תיליע תינוציח הנקתהל םיביס 69 יטפוא לבכ     035.005.0046
3MO edom itluM 521/05 ,ק"תת וא      
    norcim, ךותב ל'ג יולימו הדלפ ןויריש ללוכ  
,CVP יופיצו "רלבכ" יקוזיח ,תוירוניצה ןיבו      
,הקפסא ללוכ .ebuT sooL הנבמב VU ןגומ      

            183.26 טולישו הקידב ,הנקתה רטמ           
      
תיליע תינוציח הנקתהל םיביס 42 יטפוא לבכ     035.005.0048
4MO edom itluM 521/05 ,ק"תת וא      
    norcim, ךותב ל'ג יולימו הדלפ ןויריש ללוכ  
,CVP יופיצו "רלבכ" יקוזיח ,תוירוניצה ןיבו      
,הקפסא ללוכ .ebuT sooL הנבמב VU ןגומ      

             62.72 טולישו הקידב ,הנקתה רטמ           
      
תיליע תינוציח הנקתהל םיביס 84 יטפוא לבכ     035.005.0052
4MO edom itluM 521/05 ,ק"תת וא      
    norcim, ךותב ל'ג יולימו הדלפ ןויריש ללוכ  
,CVP יופיצו "רלבכ" יקוזיח ,תוירוניצה ןיבו      
,הקפסא ללוכ .ebuT sooL הנבמב VU ןגומ      

            116.62 טולישו הקידב ,הנקתה רטמ           
      
      
      
      
      
      

500.530 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../211 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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25/02/2023
דף מס':     211 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

מ"נמ תוכרעמ 530 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תיליע תינוציח הנקתהל םיביס 69 יטפוא לבכ     035.005.0054
4MO edom itluM 521/05 ,ק"תת וא      
    norcim, ךותב ל'ג יולימו הדלפ ןויריש ללוכ  
,CVP יופיצו "רלבכ" יקוזיח ,תוירוניצה ןיבו      
,הקפסא ללוכ .ebuT sooL הנבמב VU ןגומ      

            236.18 טולישו הקידב ,הנקתה רטמ           
      
edom elgniS 521/9  ,םיביס 6 יטפוא לבכ     035.005.0081
    m D.256.G T-UTI, תינוציח הנקתהל  
ל'ג יולימו הדלפ ןויריש ללוכ ,ק"תת וא תיליע      
יופיצו "רלבכ" יקוזיח ,תוירוניצה ןיבו ךותב      
    CVP, ןגומ VU הנבמב ebuT sooL. ללוכ  

             18.62 טולישו הקידב ,הנקתה ,הקפסא רטמ           
      
edom elgniS 521/9  ,םיביס 21 יטפוא לבכ     035.005.0091
    m D.256.G T-UTI, תינוציח הנקתהל  
ל'ג יולימו הדלפ ןויריש ללוכ ,ק"תת וא תיליע      
יופיצו "רלבכ" יקוזיח ,תוירוניצה ןיבו ךותב      
    CVP, ןגומ VU הנבמב ebuT sooL. ללוכ  

             21.56 טולישו הקידב ,הנקתה ,הקפסא רטמ           
      
edom 521/9  ,םיביס 42 יטפוא לבכ     035.005.0101
    elgniSm D.256.G T-UTI, הנקתהל  
הדלפ ןויריש ללוכ ,ק"תת וא תיליע תינוציח      
"רלבכ" יקוזיח ,תוירוניצה ןיבו ךותב ל'ג יולימו      
.ebuT sooL הנבמב VU ןגומ ,CVP יופיצו      

             31.36 טולישו הקידב ,הנקתה ,הקפסא ללוכ רטמ           
      
edom 521/9  ,םיביס 84 יטפוא לבכ     035.005.0110
    elgniSm D.256.G T-UTI, הנקתהל  
הדלפ ןויריש ללוכ ,ק"תת וא תיליע תינוציח      
"רלבכ" יקוזיח ,תוירוניצה ןיבו ךותב ל'ג יולימו      
.ebuT sooL הנבמב VU ןגומ ,CVP יופיצו      

             51.94 טולישו הקידב ,הנקתה ,הקפסא ללוכ רטמ           
      
edom 521/9  ,םיביס 69 יטפוא לבכ     035.005.0120
    elgniSm D.256.G T-UTI, הנקתהל  
הדלפ ןויריש ללוכ ,ק"תת וא תיליע תינוציח      
"רלבכ" יקוזיח ,תוירוניצה ןיבו ךותב ל'ג יולימו      
.ebuT sooL הנבמב VU ןגומ ,CVP יופיצו      

             98.98 טולישו הקידב ,הנקתה ,הקפסא ללוכ רטמ           
      
תועצמאב םיטפוא םיביסל תוקידב עוציב     035.005.0160
רודישה תמצוע תדידמל יטפוא טלקמ רדשמ      
תואצות ח"וד תנכה ללוכ ,קוחרה דצב תוחינהו      

             15.68 )ביס תקידב לש 'חיל וניה ריחמה( םיגירחו 'חי           
      

500.530 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../212 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
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25/02/2023
דף מס':     212 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

מ"נמ תוכרעמ 530 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תועצמאב םיטפוא םיביסל תוקידב עוציב     035.005.0162
םושיר טלפ תאצוה ללוכ RDTO רישכמ      
'חיל וניה ריחמה( ןייפוא תמרגאידו בשחוממ      

             20.58 )ביס תקידב לש 'חי           
      
םילודג םיקחרמל תיטפוא הליבכ תלחשה      
      
רוניצב םילודג םיקחרמל יטפוא לבכ תלחשה     035.005.0180
הדובע( הכישמ וא ףושינ תועצמאב ,םייק      
ריחמה ,)ןימזמה י"ע קפוסי לבכה ,דבלב      

             20.58 מ"ק 01 דע לש תומכל רטמ           
      
רוניצב םילודג םיקחרמל יטפוא לבכ תלחשה     035.005.0182
הדובע( הכישמ וא ףושינ תועצמאב ,םייק      
ריחמה ,)ןימזמה י"ע קפוסי לבכה ,דבלב      

             15.68 מ"ק 001 דעו 01 לעמ תומכל רטמ           
      
רוניצב םילודג םיקחרמל יטפוא לבכ תלחשה     035.005.0184
הדובע( הכישמ וא ףושינ תועצמאב ,םייק      
ריחמה ,)ןימזמה י"ע קפוסי לבכה ,דבלב      

             11.76 מ"ק 001 לעמ תומכל רטמ           
      
םייטפוא םילבכל הצק ירזיבא      
      
6( םיביס 21 -ל 1U יטפוא בותינ לנפ     035.005.0200
שגמ ,CL ירבחמל םימאתמ תוברל )םירבחמ      
+ הרישקו רודיס יעצמא םע םיביס יפדועל      
1U הבוגב רוויע לנפ םע  secilpS -ל שגמ      
ילנויצפוא( השיגל ןוילע חוור תרימשל      
לבכ תרישק רודיס ,טלפמוק ןומיס ,)הנקתהל      

            595.84 'פמוק         םימאתמל םייוסיכו  לנפל הסינכב יטפוא  
      
21( םיביס 42 -ל 1U יטפוא בותינ לנפ     035.005.0210
שגמ ,CL ירבחמל םימאתמ תוברל )םירבחמ      
+ הרישקו רודיס יעצמא םע םיביס יפדועל      
1U הבוגב רוויע לנפ םע  secilpS -ל שגמ      
ילנויצפוא( השיגל ןוילע חוור תרימשל      
לבכ תרישק רודיס ,טלפמוק ןומיס ,)הנקתהל      

            726.18 'פמוק         םימאתמל םייוסיכו  לנפל הסינכב יטפוא  
      
      
      
      
      
      
      
      

500.530 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../213 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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25/02/2023
דף מס':     213 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

מ"נמ תוכרעמ 530 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
42( םיביס 84 -ל 1U יטפוא בותינ לנפ     035.005.0220
שגמ ,CL ירבחמל םימאתמ תוברל )םירבחמ      
+ הרישקו רודיס יעצמא םע םיביס יפדועל      
1U הבוגב רוויע לנפ םע  secilpS -ל שגמ      
ילנויצפוא( השיגל ןוילע חוור תרימשל      
לבכ תרישק רודיס ,טלפמוק ןומיס ,)הנקתהל      

          1,215.20 'פמוק         םימאתמל םייוסיכו  לנפל הסינכב יטפוא  
      
84( םיביס 69 -ל 1U יטפוא בותינ לנפ     035.005.0230
שגמ ,CL ירבחמל םימאתמ תוברל )םירבחמ      
+ הרישקו רודיס יעצמא םע םיביס יפדועל      
1U הבוגב רוויע לנפ םע  secilpS -ל שגמ      
ילנויצפוא( השיגל ןוילע חוור תרימשל      
לבכ תרישק רודיס ,טלפמוק ןומיס ,)הנקתהל      

          1,417.08 'פמוק         םימאתמל םייוסיכו  לנפל הסינכב יטפוא  
      
ביסל ,CL גוסמ דדוב יטפוא רבחמ     035.005.0305
    3MO-edom-itluM לבכל ינכמ קזחמ תוברל,  
    ecilpS ,liaT giP ה שגמ קלחו לבכל רוביחל-  

             77.42 Splice 'חי           
      
ביסל ,CL גוסמ דדוב יטפוא רבחמ     035.005.0307
    4MO-edom-itluM לבכל ינכמ קזחמ תוברל,  
    ecilpS ,liaT giP ה שגמ קלחו לבכל רוביחל-  

             94.08 Splice 'חי           
      
ביסל ,CL גוסמ דדוב יטפוא רבחמ     035.005.0315
    edom-elgniS, לבכל ינכמ קזחמ תוברל,  
    ecilpS ,liaT giP ה שגמ קלחו לבכל רוביחל-  

             73.50 Splice 'חי           
      
תוברל ,TS וא CS גוסמ דדוב יטפוא רבחמ     035.005.0325

             59.78 םיביסה רוביחו יטפוא בותינ חולב הנקתה 'חי           
      
,DTTF תכרעמל ט"הת/ט"הע יטפוא עקש     035.005.0360
לבכל רוביח תוברל CS/CL ירבחמ גוז ללוכ      

            106.82 'פמוק         עקשל עיגמה יטפואה  
      
םייטפוא םירשגמ      
      
3MO, edom 521/05 ,יביס וד יטפוא רשגמ     035.005.0380
    itluM norcim ירבחמ םע JRTM/CS/CL ot  
    CL, תוברל ,תווצקה יתשב ןומיס ,רלבכ קוזיח  
דע ךרואב - םיפרוצמ RDTO תקידב יכמסמ      

             49.98 מ"ס 051 'חי           
      
      

500.530 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../214 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     214 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

מ"נמ תוכרעמ 530 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
3MO, edom 521/05 ,יביס וד יטפוא רשגמ     035.005.0390
    itluM norcim ירבחמ םע JRTM/CS/CL ot  
    CL, תוברל ,תווצקה יתשב ןומיס ,רלבכ קוזיח  
2 ךרואב - םיפרוצמ RDTO תקידב יכמסמ      

             56.84 רטמ 'חי           
      
3MO, edom 521/05 ,יביס וד יטפוא רשגמ     035.005.0400
    itluM norcim ירבחמ םע JRTM/CS/CL ot  
    CL, תוברל ,תווצקה יתשב ןומיס ,רלבכ קוזיח  
3 ךרואב - םיפרוצמ RDTO תקידב יכמסמ      

             66.64 רטמ 'חי           
      
3MO, edom 521/05,יביס וד יטפוא רשגמ     035.005.0410
    itluM norcim ירבחמ םע JRTM/CS/CL ot  
    CL, תוברל ,תווצקה יתשב ןומיס ,רלבכ קוזיח  
5 ךרואב - םיפרוצמ RDTO תקידב יכמסמ      

             71.54 רטמ 'חי           
      
3MO, edom 521/05,יביס וד יטפוא רשגמ     035.005.0420
    itluM norcim ירבחמ םע JRTM/CS/CL ot  
    CL, תוברל ,תווצקה יתשב ןומיס ,רלבכ קוזיח  
01 ךרואב - םיפרוצמ RDTO תקידב יכמסמ      

             95.06 רטמ 'חי           
      
וד יטפוא רשגמל מ"ס 001 לש ךרוא תפסות     035.005.0422

              4.90 3MO 521/05 ,יביס 'חי           
      
4MO, edom 521/05 ,יביס וד יטפוא רשגמ     035.005.0460
    itluM norcim ירבחמ םע JRTM/CS/CL ot  
    CL, תוברל ,תווצקה יתשב ןומיס ,רלבכ קוזיח  
דע ךרואב - םיפרוצמ RDTO תקידב יכמסמ      

             62.72 מ"ס 051 'חי           
      
4MO, edom 521/05 ,יביס וד יטפוא רשגמ     035.005.0462
    itluM norcim ירבחמ םע JRTM/CS/CL ot  
    CL, תוברל ,תווצקה יתשב ןומיס ,רלבכ קוזיח  
2 ךרואב - םיפרוצמ RDTO תקידב יכמסמ      

             70.56 רטמ 'חי           
      
4MO, edom 521/05 ,יביס וד יטפוא רשגמ     035.005.0464
    itluM norcim ירבחמ םע JRTM/CS/CL ot  
    CL, תוברל ,תווצקה יתשב ןומיס ,רלבכ קוזיח  
3 ךרואב - םיפרוצמ RDTO תקידב יכמסמ      

             82.32 רטמ 'חי           
      
      
      

500.530 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../215 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     215 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

מ"נמ תוכרעמ 530 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
4MO, edom 521/05,יביס וד יטפוא רשגמ     035.005.0466
    itluM norcim ירבחמ םע JRTM/CS/CL ot  
    CL, תוברל ,תווצקה יתשב ןומיס ,רלבכ קוזיח  
5 ךרואב - םיפרוצמ RDTO תקידב יכמסמ      

             88.20 רטמ 'חי           
      
4MO, edom 521/05,יביס וד יטפוא רשגמ     035.005.0468
    itluM norcim ירבחמ םע JRTM/CS/CL ot  
    CL, תוברל ,תווצקה יתשב ןומיס ,רלבכ קוזיח  
01 ךרואב - םיפרוצמ RDTO תקידב יכמסמ      

            120.54 רטמ 'חי           
      
וד יטפוא רשגמל מ"ס 001 לש ךרוא תפסות     035.005.0470

              6.86 4MO 521/05 ,יביס 'חי           
      
edom elgniS 521/9 ,יביס וד יטפוא רשגמ     035.005.0480
    m, ירבחמ םע JRTM/CS/CL ot CL, ןומיס  
RDTO תקידב יכמסמ ללוכ ,תווצקה יתשב      

             44.10 רטמ 1 ךרואב - םיפרוצמ 'חי           
      
edom elgniS 521/9 ,יביס וד יטפוא רשגמ     035.005.0482
    m, ירבחמ םע JRTM/CS/CL ot CL, ןומיס  
RDTO תקידב יכמסמ ללוכ ,תווצקה יתשב      

             49.98 רטמ 2 ךרואב - םיפרוצמ 'חי           
      
edom elgniS 521/9 ,יביס וד יטפוא רשגמ     035.005.0484
    m, ירבחמ םע JRTM/CS/CL ot CL, ןומיס  
RDTO תקידב יכמסמ ללוכ ,תווצקה יתשב      

             54.88 רטמ 3 ךרואב - םיפרוצמ 'חי           
      
edom 521/9,יביס וד יטפוא רשגמ     035.005.0486
    elgniSm, ירבחמ םע JRTM/CS/CL ot  
    CL, תקידב יכמסמ ללוכ ,תווצקה יתשב ןומיס  

             62.72 רטמ 5 ךרואב - םיפרוצמ RDTO 'חי           
      
edom 521/9,יביס וד יטפוא רשגמ     035.005.0488
    elgniSm, ירבחמ םע JRTM/CS/CL ot  
    CL, תקידב יכמסמ ללוכ ,תווצקה יתשב ןומיס  

             88.20 רטמ 01 ךרואב - םיפרוצמ RDTO 'חי           
      
וד יטפוא רשגמל מ"ס 001 לש ךרוא תפסות     035.005.0490

              4.90 edom-elgniS 521/9 ,יביס 'חי           
תיטפוא תיתשת 500.530 כ"הס            

      
      
      
      

קובץ: 22166   .../216 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     216 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

מ"נמ תוכרעמ 530 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ק ר ט נ י א  600.530 ק ר פ  ת ת       
      
      

            325.36 תלד תחיתפ ןצחל תוברל תיבל רישכמ 'חי          035.006.0010
      
תוברל תוריד 01 רובע תלד תדיחי     035.006.0020

          1,453.34 םיראומ םיטלשו םינצחל ,ןופורקימ/לוקמר 'חי           
      
רוביד ץורע-תינדי תרפופש םע םוקרטניא     035.006.0030

            667.38 תחא החולשל רישכמ ,ףתושמ 'חי           
      
רוביד ץורע-תינדי תרפופש םע םוקרטניא     035.006.0040

            845.74 תוחולש 3-ל רישכמ ,ףתושמ 'חי           
      
רוביד ץורע-תינדי תרפופש םע םוקרטניא     035.006.0050

          1,346.52 תוחולש 6-ל רישכמ ,ףתושמ 'חי           
      
תוידוס םע םישמתשמ תבר םוקרטניא תכרעמ     035.006.0070

            833.98 תחא החולשל רטסמ ,האירקל ןורכזו 'חי           
      
תוידוס םע םישמתשמ תבר םוקרטניא תכרעמ     035.006.0080

          1,120.14 תוחולש 3-ל רטסמ ,האירקל ןורכזו 'חי           
      
תוידוס םע םישמתשמ תבר םוקרטניא תכרעמ     035.006.0090

          2,001.16 תוחולש 5-ל רטסמ ,האירקל ןורכזו 'חי           
      
תרנצב ידיג בר לבכב םוקרטניא תכרעמ טוויח     035.006.0095

             20.58 םירחא י"ע העצובש רטמ           
      
תוברל םישמתשמ תבר םוקרטניא תכרעמ     035.006.0105
תיבל רישכמו תלד תחיתפל םאתמ ,חכ קפס      
טלפמוק ריחמה .תלדה תחיתפל ןצחל םע      

            738.92 'פמוק         טווח תוברל החולשל  
      
היזיולט םוקרטניא      
      
הסינכ לנפ תוברל היזיולט םוקרטניא תכרעמ     035.006.0500
,ילדנו יטנא םישקמ חול ,יטרפ תיבל ישאר      
תינועבצ DCC 2/1" תמלצמ ,הנבומ דדוקמ      
חוטש ינועבצ 'צניא 7 יתריד עבצ ךסמו      
תטישב הלעפה ינצחל םע חיטה ג"ע הנקתהל      
    eerF sdnaH 4 םגדC195LP תרצותמ  
    LETGNOR, הקזחא יתורש .ב.ב י"ע קוושמ  

          4,276.72 'פמוק         שחו  
      
      
      
      
      
      

600.530 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 22166   .../217 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     217 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

מ"נמ תוכרעמ 530 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,םירוגמ ןינבל ילדנו יטנא ינוציח הסינכ לנפ     035.006.0510
יסיטרכ י"ע וא דוק י"ע החיתפ עגמ ינצחל      
DCC" תמלצמ ,םירייד 999 דע גויחל ,הבריק      
KDPC4CD108LP םגד ,תינועבצ 2/1      
יתורש .ב.ב י"ע קוושמ ,LETGNOR תרצות      

          3,871.00 ע"ש וא מ"עב למשחו הקזחא 'חי           
      
C4C082RM םגד 3.4" ינועבצ יתריד ךסמ     035.006.0520
יתורש .ב.ב י"ע קוושמ ,LETGNOR תרצות      

          1,453.34 ע"ש וא מ"עב למשחו הקזחא 'חי           
      
םגדמ עגמ ינצחל 7" יתריד ךסמ     035.006.0530
    C4C0065RM תרצות LETGNOR, קוושמ  

          2,060.94 ע"ש וא מ"עב למשחו הקזחא יתורש .ב.ב י"ע 'חי           
      
םגד ךסמ אלל םוקרטניא תחולש     035.006.0540
    W222-AV-TR תרצות LETGNOR, קוושמ  

            297.92 ע"ש וא מ"עב למשחו הקזחא יתורש .ב.ב י"ע 'חי           
      
004JF-TR םגדמ תוריד 4 -ל יתמוק לצפמ     035.006.0550
יתורש .ב.ב י"ע קוושמ ,LETGNOR תרצות      

            690.90 ע"ש וא מ"עב למשחו הקזחא 'חי           
      
52 דע תורשל V51 CDA01 בצוימ חוכ קפס     035.006.0560
יתורש .ב.ב י"ע קוושמ BB-01 םגד תוריד      

            690.90 ע"ש וא מ"עב למשחו הקזחא 'חי           
      
51 דע תורשלV51 CDA6 בצוימ חוכ קפס     035.006.0570
יתורש .ב.ב י"ע קוושמ BB-6 םגד תוריד      

            345.94 ע"ש וא מ"עב למשחו הקזחא 'חי           
      
05 דע תורשלV51 CDA03 בצוימ חוכ קפס     035.006.0575
יתורש .ב.ב י"ע קוושמ BB-03 םגד תוריד      

          1,024.10 ע"ש וא מ"עב למשחו הקזחא 'חי           
      
הקזחא יתורש .ב.ב י"ע קוושמ האיצי ןצחל     035.006.0580

            238.14 ע"ש וא מ"עב למשחו 'חי           
      
    ******************************************  
    *****************************  
      
רישכמ( םוקרטניא תכרעמב רזיבא קוריפ     035.006.9000
לוטיבו קוריפ תוברל ,)'דכו תלד תדיחי ,תיבל      

             43.12 הדוקנה 'חי           
םוקרטניא 600.530 כ"הס            

      
מ"נמ תוכרעמ 530 כ"הס            

קובץ: 22166   .../218 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     218 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

הרואתו למשח תויתשת 800 קרפ    
   
   

תורעה 000.800 קרפ תת                             
   
   

תויללכ הקזחא תודובע 100.800 קרפ תת                             
   
   

היגרנאב ןוכסיח 200.800 קרפ תת                             
   
   

הובג חתמ רדסמ הקזחא תודובע 500.800 קרפ תת                             
   
   

רוטרנג הקזחא תודובע 600.800 קרפ תת                             
   
   

םילבכ תולקת רותיאו םילבכ הקזחא תודובע 700.800 קרפ תת                             
   
   

ףונמ תודובע 800.800 קרפ תת                             
   
   

יטנגמ הדש ףטש םוצמצ ןוגימ 900.800 קרפ תת                             
   
   

םינקתמ תרושקתו למשח ןונכת 010.800 קרפ תת                             
   
   

םידבוע הדובע תועש 110.800 קרפ תת                             
   
   

הרקב תכרעמו הרואת תויזכרמ 210.800 קרפ תת                             
   
   

51 דע םידומעל ןוטב יסיסבו םיחודיק תוריפח 310.800 קרפ תת                             
רטמ        
   
   

הרקב תוחוש 410.800 קרפ תת                             
   
   

םינומ תוחולל ןוטב תוחמוג 510.800 קרפ תת                             
   
   

"קזב" תוחוש 610.800 קרפ תת                             
   
   

תיטסלפ למשח תרנצ 710.800 קרפ תת                             
 

קובץ: 22166   .../219 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     219 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

תכתממ למשח תורוניצ 810.800 קרפ תת                             
   
   

םילבכ תולעת 910.800 קרפ תת                             
   
   

םילבכ תומלוס 020.800 קרפ תת                             
   
   

)YX2N )EPLX  תשוחנ ילבכ 120.800 קרפ תת                             
   
   

)YX2AN )EPLX  םוינימולא ילבכ 220.800 קרפ תת                             
   
   

םידדובמ תשוחנ יכילומ 320.800 קרפ תת                             
   
   

םייולג תשוחנ יכילומ 420.800 קרפ תת                             
   
   

תופומ 520.800 קרפ תת                             
   
   

שא יניסח םילבכ 620.800 קרפ תת                             
   
   

ןופלט ילבכ 720.800 קרפ תת                             
   
   

םילבכ תנקתה 820.800 קרפ תת                             
   
   

תורחא תונגהו תוקראה 920.800 קרפ תת                             
   
   

םייליע םילבכו תשוחנ ילית 230.800 קרפ תת                             
   
   

םוינימולא ילית 330.800 קרפ תת                             
   
   

הדלפ ילית 430.800 קרפ תת                             
   
   

)מ"את( דדובמ יריווא לית 730.800 קרפ תת                             
   
   

I.C תוביתו למשח תוחולל הנבמ 830.800 קרפ תת                             
   
   

C ןייפוא םיז"אמ 930.800 קרפ תת                             
קובץ: 22166   .../220 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוכרעמו םיטקייורפ תסדנה ךרדב םיענ
li.oc.gne-bn@2miangnE 7553074-770:פ 0200357-370:לט
 
 

25/02/2023
דף מס':     220 ריעה יבחר הנומיד תייריע למשח הקזחא זרכמ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

םית"מאמ 040.800 קרפ תת                             
   
   

םייטמוטוא יצח םרז יקספמ 140.800 קרפ תת                             
   
   

םרז יקספמ 240.800 קרפ תת                             
   
   

םינעגמו םירסממ 340.800 קרפ תת                             
   
   

םיענתמ 440.800 קרפ תת                             
   
   

םיחיטבמ יקתנמו םיכיתנ 540.800 קרפ תת                             
   
   

ירישכמו הרקבו דוקיפ ירזיבא ,םילבק ,םיאנש 640.800 קרפ תת                             
הדידמ        
   
   

רואמל םרז יקספמ 740.800 קרפ תת                             
   
   

עקת יתב 840.800 קרפ תת                             
   
   

למשחל הצק ירזיבא 940.800 קרפ תת                             
   
   

הובג חתמ ירדחב תויתשת 150.800 קרפ תת                             
   
   

הובג חתמ םיאנש 250.800 קרפ תת                             
   
   

הובג חתמ םילבכ 350.800 קרפ תת                             
   
   

הובג חתמ תוחול 450.800 קרפ תת                             
   
   

תוקידב 550.800 קרפ תת                             
   
   

רואמ תודוקנ 650.800 קרפ תת                             
   
   

עקת יתב תודוקנ 750.800 קרפ תת                             
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קרפ ךס קרפ תת ךס  

תונוש תודוקנ 850.800 קרפ תת                             
   
   

תונושו תוביצח 950.800 קרפ תת                             
   
   

דוקיפ ירזיבאו םיעונמ רוביח 060.800 קרפ תת                             
   
   

םינופלטל תופעתסה תובית 160.800 קרפ תת                             
   
   

תויפרגומרת תוקירסו ךמסומ קדוב תוקידב 260.800 קרפ תת                             
   
   

שא דגנ םירבעמ םוטיא 360.800 קרפ תת                             
   
   

קספ-לא תוכרעמ 460.800 קרפ תת                             
   
   

יטמוטוא רוטרנג לזיד תודיחי 660.800 קרפ תת                             
   
   

רוטרנג לזידל תקתשומ הפוח 760.800 קרפ תת                             
   
   

רוטרנג לזיד תודיחי תנקתהו הלבוה 860.800 קרפ תת                             
   
   

תוריק יופיצו הקתשה תוסילוק 960.800 קרפ תת                             
   
   

םיזוזגא 070.800 קרפ תת                             
   
   

קלד ילכימ 170.800 קרפ תת                             
   
   

תוארתה לנפ 270.800 קרפ תת                             
   
   

ןורכניס תכרעמ 370.800 קרפ תת                             
   
   

םינפ הרואת יפוג 470.800 קרפ תת                             
   
   

ץוח תרואת יפוג 570.800 קרפ תת                             
   
   

ץע ידומע 670.800 קרפ תת                             
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קרפ ךס קרפ תת ךס  

תשר ירזיבאו םינגוע 770.800 קרפ תת                             
   
   

םירזיבאו דויצ ישגמ 870.800 קרפ תת                             
   
   

יקיזחמו תועורז רטמ51 דע הרואת ידומע 970.800 קרפ תת                             
םילגד        
   
   

רטמ 51 לעמ הרואת ידומע 180.800 קרפ תת                             
   
   

הרואתו למשח תויתשת 800 כ"הס                            
   
   
ןשעו שא יוליג 430 קרפ    
   
   

ןשע יוליג 100.430 קרפ תת                             
   
   

ןשע רורחש יחופמ לע הטילש 200.430 קרפ תת                             
   
   

ןשעו שא יוליג 430 כ"הס                            
   
   
מ"נמ תוכרעמ 530 קרפ    
   
   

הזירכ תכרעמ 100.530 קרפ תת                             
   
   

הצירפ דגנ הנגה תכרעמ 200.530 קרפ תת                             
   
   

תשוחנ תליבכל הצק ירזיבא 300.530 קרפ תת                             
   
   

דוויז ירזיבאו תונורא/םידסמ 400.530 קרפ תת                             
   
   

תיטפוא תיתשת 500.530 קרפ תת                             
   
   

םוקרטניא 600.530 קרפ תת                             
   
   

מ"נמ תוכרעמ 530 כ"הס                            
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לכה ךס  

 יללכ כ"הס               
מ"עמ %71                
מ"עמ ללוכ כ"הס                
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ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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