
מ"עב יסדנה לוהינו ןונכת  -  ן ד י ק
0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט

26/12/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 הדוארב

XN ןינב 1 הנבמ
רפע תודובע 10 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
ה ב י צ ח  ו א /ו  ה ר י פ ח  03.10 ק ר פ  ת ת       

קמועה לכ חטשב תיללכ הביצח וא/ו הריפח ק"מ      1,500                   01.30.010
03-02 בחורב דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח     01.30.020

מ"ס ק"מ      180                    
תואסנלוכ ישארל הביצח וא/ו הריפח ק"מ      50                    01.30.030

ם י ע צ מ  ,א ב ו מ  י ו ל י מ  05.10 ק ר פ  ת ת       
ק ו ד י ה ו       
מ"ס 02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,ררבנ יולימ     01.50.010

תורוק ןיב יולימל ,רקובמ אל קודיהו ק"מ      250                    
קובץ: 2823-100-100   .../002 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     002 הדוארב

XN ןינב 1 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
20 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.20 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע       
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .2      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
וא יללכה טרפמב םיללכנ םניאש םיפיעסב      
םירקמב קר שמתשהל שי ,וב רמאנל םידגונמ      
.תדחוימ השירד לש      
םוקמב טעמל( הז קרפב םיפיעסה לכ .3      
ןויז .ןויזה םיללוכ םניא )תרחא ןייוצש      
תתב םיריחמה יפל דרפנב דדמנ םינוטבה      
. 001.20 קרפ      
,03-ב בורל( םיפיעסב ןייוצמכ ןוטבה גוס .4      
הפישח תגרדב ,)הבאשמ ןוטבו 5" העיקש      
תודובעה יריחמ .תרחא רמאנ אל םא ,4-2      
.שרדתש הטיש לכב ןוטבה עוניש םיללוכ      
05-ב וא 04-ב ןוטב םע תודובעה עוציב רובע      
האר - 5 הפישח תגרדב ןוטב רובע ןכו      
.690.20 קרפ תתב תפסות      
+ הדובע + רמוח םיללוכ םיריחמה לכ .6      
)מ"עמ אלל( םישדח םילקשב םיבוקנו חוור      
.ישאר ןלבק יריחמ םניהו      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע ל  ם י ע צ מ  11.20 ק ר פ  ת ת       
וא "למרכ ןיע" תמגודכ הריזג תולעת עצמ     02.11.110
הבוגב ףצקומ ןריטסילופמ ע"ש וא "דיבילופ"      
תורוקה בחור דוסי תורוקל תחתמ מ"ס 91      

מ"ס 53-02 רטמ      350                    
ףצקומ ןריטסילופמ "םיניכס יזגרא" עצמ     02.11.120

םיפצרמל תחתמ מ"ס 91 הבוגב ר"מ      800                    
י ש א ר ו  ה ד ו ס פ ר  ,ת ו ד ו ס י  21.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו א ס נ ו ל כ       
,5" העיקש( 03-ב ןוטב תואסנולכ ישאר     02.12.400

תונוש תודימב )4-2 הפישח ק"מ      50                     
ד ו ס י  ת ו ר ו ק  14.20 ק ר פ  ת ת       
הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב דוסי תורוק     02.41.020
לע וא עצמ יבג לע ,הפצרה םע תוקוצי )4-2      
דדמנ עצמה( מ"ס 03 תורוקה בחור .עקרקה      

)דרפנב ק"מ      20                     
,5" העיקש( 03-ב ןוטב תולדב דוסי תורוק     02.41.090
.עקרקה לע וא עצמ לע תוקוצי )4-2 הפישח      
דדמנ עצמה( מ"ס 53-02 תורוקה בחור      

)דרפנב ק"מ      44                     
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  05.20 ק ר פ  ת ת       
,5" העיקש( 03-ב תויולת ןוטב תופצר     02.50.100

מ"ס 02 יבועב )4-2 הפישח ר"מ      430                    
,5" העיקש( 03-ב תויולת ןוטב תופצר     02.50.105

מ"ס 52 יבועב )4-2 הפישח ר"מ      280                    
0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   מ"עב יסדנה לוהינו ןונכת  -  ן ד י ק

 
 

קובץ: 2823-100-100   .../003 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     003 הדוארב

XN ןינב 1 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו ר י ק  16.20 ק ר פ  ת ת       
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוריק     02.61.030

מ"ס 02 יבועב ק"מ      235                    
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוריק     02.61.040

מ"ס 52 יבועב ק"מ      70                     
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוריק     02.61.060

מ"ס 53 יבועב ק"מ      50                     
ן ו ט ב  י ד ו מ ע  26.20 ק ר פ  ת ת       
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב ידומע     02.62.140
םיכתח ,מ"ס 02 הינב ריק הצקב םיקוצי      

מ"ס 021/04-05/52 םינוש ק"מ      120                    
,5" העיקש( 03-ב ןוטב םילוגע םידומע     02.62.230

מ"ס 55 רטוקב )4-2 הפישח ק"מ      40                     
05-ב ןוטבב הקיציל תפסות ק"מ      160                   02.62.245

ן ו ט ב  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ו ק  17.20 ק ר פ  ת ת       
העיקש( 03-ב ןוטב תויולת תונותחת תורוק     02.71.014
061-05/02 םינוש םיכתחב )4-2 הפישח ,5"      

הרקתה תיתחתל דע דדמנ הרוקה הבוג .מ"ס ק"מ      165                    
העיקש( 03-ב ןוטב תויולת תונותחת תורוק     02.71.044
םינוש םיכתחב )4-2 הפישח ,5"      
דע דדמנ הרוקה הבוג .מ"ס 001-55/05-03-      

הרקתה תיתחתל ק"מ      85                     
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוקעמ     02.71.250

מ"ס 02 בחורב ק"מ      135                    
א ל מ  ן ו ט ב  ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  18.20 ק ר פ  ת ת       
,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת     02.81.040

מ"ס 02 יבוע )4-2 הפישח ר"מ      110                    
,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת     02.81.050

מ"ס 52 יבוע )4-2 הפישח ר"מ      1,060                    
,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת     02.81.060

מ"ס 03 יבוע )4-2 הפישח ר"מ      130                    
,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת     02.81.065

מ"ס 53 יבוע )4-2 הפישח ר"מ      910                    
,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת     02.81.070

מ"ס 73 יבוע )4-2 הפישח ר"מ      420                    
ן ו ט ב  ת ו ע ל צ  ת ו ר ק ת  38.20 ק ר פ  ת ת       
,5" העיקש( 03-ב ןוטב תועלצ תורקת     02.83.140
יולימ םע 6+54=מ"ס 14 יבועב )4-2 הפישח      
יבוע .יולימה תא ללוכ ריחמה ,גנוטיא יקולב      

מ"ס12 ןוטבה לש עצוממ ר"מ      780                    
04-ב ןוטב תקיציל תפסות ר"מ      780                   02.83.150

ן ו ט ב ו  ג נ י פ ו ט  ן ו ט ב  58.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ג ל  ם י ע ו פ י ש       
,)"לק ןוטב"( ףצקומ ןוטבמ תוגג יעופיש     02.85.220
5.2 קזוח ק"מ/ג"ק 0001 יבחרמ לקשמב      

ס"פגמ ק"מ      195                    
0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   מ"עב יסדנה לוהינו ןונכת  -  ן ד י ק

 
 
 
 

קובץ: 2823-100-100   .../004 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     004 הדוארב

XN ןינב 1 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו י ז  ת ד ל פ  09.20 ק ר פ  ת ת       
המיאתמ - W005 גוסמ הדלפ .1 :תורעה      
.6644 יי"ת תושירדל      
קרפ תת האר - תואסנולכל ןויז יבולכו ןויז .2      
    23.100  
תותשרו םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.90.011

ןוטבה ןויזל םיכרואהו םירטקה לכב תוכתורמ ןוט      180                    
י ש ל ו ש מ ו  ם י ח ט ש מ  29.20 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב מ  ת ו ג ר ד מ       
ןוטב םייניב יחטשמו םיעפושמ םיחטשמ     02.92.030
02 יבועב )4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב      

תוגרדמ ירדחב מ"ס ר"מ      40                     
הגרדמה ךתח 03-ב ,תוגרדמל ןוטב ישלושמ     02.92.090

מ"ס 82/61 רטמ      200                    
ה ד ל פ  י פ ו ק ש מ ל  ה ק י צ י  39.20 ק ר פ  ת ת       
םיפוקשמ ,הקיציב הדלפ יפוקשמ ןוטיב     02.93.010
ללוכ )מ"ממב םיפוקשמ אל( תונוש תודימב      

.עבצל ןכומ הקיציה רחאל ףוקשמה ןויקינ 'חי      75                     
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קובץ: 2823-100-100   .../005 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     005 הדוארב

XN ןינב 1 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
50 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.50 ק ר פ  ת ת       
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע       
טרפמ"ב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
ללוכ )"לוחכה ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ      
.ףיעסב תרחא ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא      
ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
תופצרל תחתמ הזרה ןוטבה ג"ע םוטיא     05.02.010
תויעקרק תת  םיזגרא לע "תויולת"      
דע עקרקה תמוקב תופצרל תחתמו      
תת תוריקמ מ"ס 03 לש קחרמל      
לש תיתבכש וד תכרעמ תועצמאב ,םייעקרק      
SBS רמילופב תוחבשומ תוינמוטיב תועירי      
0341 י"ת תושירדב תודמועה מ"מ 4 יבועב      
הנגהל הדרפה תועירי :ללוכ ,R המרב 3 קלח      

רמיירפו ןיירדזפ ר"מ      30                     
,תילעמ ריפ לש םייעקרק תתה תוריקה םוטיא     05.02.020
תועירי לש תיתבכש -וד תכרעמ תועצמאב      
4 יבועב SBS רמילופב תוחבשומ תוינמוטיב      
0341 י"ת תושירדב תודמועה ,תחא לכ מ"מ      
,ןמוטיב ,רמיירפ םושיי ללוכ ,R המרב 3 קלח      
הקיצי תוקספה םוטיא ,תרנצ תורידח םוטיא      
5 יבועב 03F הנגהל רקלק תוחול תקבדהו      

מ"ס ר"מ      35                     
ינוציחהו ימינפה דצה ,דוסי תורוק ידיצ םוטיא     05.02.030
,עקרקה סלפמב תופצרב תויפקה תורוק לש      
םע תולבוגה תויפקיה תורוק לש ינוציחה דצהו      
"ומזדרפיה" יופיצ םע ,עקרק תמוקב תופצר      
2 לש שבי יבועב ,ע"וש וא "המיכלא" תרצותמ      

מ"מ ר"מ      300                    
3 יבועב ,F-03 םיינקת רקלק תוחול תקבדה     05.02.040
תויפקהה תורוקה לש םוטיאה יופיצ לע ,מ"ס      

טרפמה תויחנה יפל תוינוציחה ר"מ      300                    
יופיצ םע  "םיבוטר םירדח"ב תופצר םוטיא     05.02.050
תמגודכ ירמוטסלא ינתירואילופ ינמוטיב      
יבועב "המיכלא"  תרצותמ "BP ומזדרפיה"      
תיתשתה תנכה :ללוכ ,מ"מ 5.2 לש שבי      
,תרנצ ירבעמ םוטיא ,תרנצ ןוטיב ,םוטיאל      
בוציע ,הקלחהל הדמ םושיי ,הפצר ימוסחמו      
תוינכטואיג תועירי םושייו תויטנמצ תוקלור      

הנגה ר"מ      130                    
F-03 גוסמ ימרת דודיבל רקלק תוחול תקבדה     05.02.060
9221 י"ת תושירדב םידמועה ,מ"ס 5 יבועב      
,האלמ הבכש םח ןמוטיב םע 1 קלח      
5.4 לקשמב ,םידא םוסחמכ םג שמשתש      
ןוטבה תוגגב תיקפואה תיתשתה לע ,ר"מ/ג"ק      

טרפמה תויחנה יפל ,םינוש םיסלפמב םחתמב ר"מ      1,250                    
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קובץ: 2823-100-100   .../006 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     006 הדוארב

XN ןינב 1 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ"ס 7/7 תוירמילופ תויטנמצ תוקלור בוציע     05.02.070
םיחטשמ - תיקפוא תיתשת ישגפמ ךרואל      

תוגגב םייכנא רטמ      300                    
ןוטבה תוגגב תיקפואה תיתשתה םוטיא     05.02.080
תועירי לש תיתבכש-וד תכרעמ תועצמאב      
4 יבועב SBS רמילופב תוחבשומ תוינמוטיב      
0341 י"ת תושירדב תודמועה ,תחא לכ ,מ"מ      
תיתשתה תנכה :ללוכ M המרב 3 קלח      
םוטיא ,ינמוטיב רמיירפ םושיי ,םוטיאל      
תפסכהו ןוטבב תרנצ לש םילוורשו םירבעמ      

תויפח ר"מ      1,250                    
םיחטשמ - תיקפוא תיתשת ישגפמ םוטיא     05.02.090
תועוצר שולש םע ,ןוטבה תוגגב םייכנא      

מ"ס 05-03 בחורב תוינמוטיב יופיח/קוזיח רטמ      300                    
םייכנא םיחטשמ לע יופיחה תועירי עוביק     05.02.100
,המיטא קיטסמ + םוינימולא ליפורפ םע תוגגב      

טרפמה תויחנה יפל רטמ      300                    
תוגגב יופיחה תועירי לעמ תוקעמ םוטיא     05.02.110
דמועה שימג ילירקא יופיצ םע ,ןוטבה      
תכרעמ" תמגודכ 1 קלח 1371 י"ת תושירדב      
םשוייש ,ע"וש וא "רובמט" תרצותמ "שימג בר      
תויחנה יפל , ר"מ/ג"ק 1 לש תומכב תובכשב      

ןרציה ר"מ      750                    
גוסמ ילוארדיה יטנמצ חיטב תוריק םוטיא     05.02.120
"701 ליס פוט הקיס" וא  "XF-221  ליסורוט"      
תובכש יתשב ר"מ/ג"ק 5 תללוכ תומכב ע"ש וא      

.ןרציה תויתנה יפלו ר"מ      1,600                    
וא 400809 ט"קמ "פייטרטסאמ" גוסמ םטא     05.02.130
ביבס ע"וש וא "רקזפ" 'בח י"ע קוושמ ,ע"וש      

תונוש תודימב םירדוח תורונצ 'חי      10                     
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קובץ: 2823-100-100   .../007 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     007 הדוארב

XN ןינב 1 הנבמ
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ תודובע 60 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
ה ד ל פ       
- ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  40.60 ק ר פ  ת ת       
מ "מ מ       

M-180 טירפ 3" רבעמ 'חי      5                     06.04.010
M-280 טירפ 3" רבעמ 'חי      5                     06.04.020
M-380 טירפ 8" ריווא רוניצ 'חי      10                    06.04.030
M-480 טירפ 8" ריווא רוניצ 'חי      5                     06.04.040
M-580 טירפ 8" ריווא רוניצ 'חי      5                     06.04.050
M-680 טירפ ףדה ןולח 'חי      5                     06.04.060
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קובץ: 2823-100-100   .../008 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     008 הדוארב

XN ןינב 1 הנבמ
חיט תודובע 90 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90 ק ר פ  ת ת       
,םיפשח ללוכ הסירפב חטש -  חיטה תדידמ      
.םיפסו םיגניפוק ,םיפוקשמ      
תועוצקמה לכ קוזיח ריחמב ללוכ םינפ חיט     09.01.010

.םינוולוגמ תשר ינתיווזב הבוגה לכל ר"מ      1,000                    
,ףרועה דוקיפ תדקפמ י"ע רשואמה ימרת חיט     09.01.020
לש םיינוציחה תוריקה לש ימינפה דצ ג"ע      

.ד"ממה ר"מ      60                     
,ףרועה דוקיפ תדקפמ י"ע רשואמה רגב חיט     09.01.030

.מ"ממב םיחטש ג"ע ר"מ      190                    
םיינוציח םיחטש ג"ע תובכש יתשב ץוח חיט     09.01.040

)23W( .הנותחת הצברה תבכש תוברל ר"מ      250                    
.מ"ס 4.2 יבועב תיאת סיסב לע יטסוקא חיט     09.01.050
וא 31K תמגודכ RCN 57.0 יטסוקא םדקמ      

ןימזמה תטלחהל תומכהמ  %05 .ע"וש ר"מ      305                    
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קובץ: 2823-100-100   .../009 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     009 הדוארב

XN ןינב 1 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
י ל ל כ  10.01 ק ר פ  ת ת       
רבעמ/הדרפה יספ וא/ו תותלד ינתפמ ,םיפס     10.01.001
םילולכ ,םינוש ףוציר יחטש ןיבו םיסלפמ ןיב      

'ץניא                         םינושה הדיחיה ריחמב  
,הצק ,טושיק ,)MTP( הקולח ,הדרפה יליפורפ      
הדיחיה יריחמב םילולכ םוינימולאמ 'ודכו הניפ      
.םינושה      
חטשה תנכה תא ריחמב םיללוכ םיפוצירה לכ      
ףוציר ללוכ( םיחירא ףוציר/תקבדהל השורדה      
)'וכו תיטנמצ הדמ ,תסלפצמ הדמ ,'ב גוס      
םינרציה תייחנה יפל שורדה לכ עוציב תוברלו      
. םינושה      
םינושה םיביכרהו םייופיחה ,םיפוצירה לכ      
רואתב טרופמה לכ תא ריחמב םיללוכ      
.רמג תורבוח/תוינכותבש םיטירפה      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  20.01 ק ר פ  ת ת       
םינפ תוגרדמ רדח      
    ---------------------------------------------  
06/06 תודימב טינרג תוחולב םיטסדופ ףוציר     10.02.010

)6F( .מ"ס ר"מ      10                     
.מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילופיש רטמ      14                    10.02.020

טינרגב חלשו םור תוברל תוגרדמ יופיח     10.02.030
חלשו מ"ס 2 יבועב םור ,םיטסדופה תמגודכ      
הקלחה דגנו הרהזא ספ תוברל ,מ"ס 3 יבועב      
,םלש חולמ הגרדמ לכ ,)41F( יסקופאמ      
הגרדמ לש םלשומ ךרוא יפל הדידמה      

)6F( .)חלש+םור( רטמ      70                     
תוגרדמה תא םיוולמ ףוצירה גוסמ םילופיש     10.02.040

.מ"ס 7 הבוגב רטמ      30                     
הטסורינמ תוישושבג םיעוקש הרהזא יחטשמ     10.02.050
.מ"ס 06/051-כ לש תודימב 8191 י"ת יפל      

(F13) 'חי      8                      
קלחומ ןיוזמ ןוטב י"ע הבוג תמלשה     10.02.070
רמג + שרדנה סלפמל יבועב רטפוקילהב      
עוציב ללוכ רליס + ןורטילפ הקיחש תבכש      
מ"ס 51/51  ןויז תשר ללוכ.רוסינב םירפת      

)1F( מ"מ 6  יבועב ר"מ      1,401                    
לנפ" תמגודכ ל"נה ףוצירל םיעוקש םילופיש     10.02.080
וא םיליפורפ יבוק לש "GFB - קותינ + סבג      

.ע"ווש רטמ      800                    
06/06 תודימב  ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.02.090

.ר"מל ח"ש 08 דוסי ריחמ )2F( .מ"ס ר"מ      1,283                    
לנפ" תמגודכ ל"נה ףוצירל םיעוקש םילופיש     10.02.100
וא םיליפורפ יבוק לש "GFB - קותינ + סבג      

.ע"ווש רטמ      600                    
דוסי ריחמ )3F( .ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.02.110

.ר"מל "ש 08 ר"מ      111                    
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קובץ: 2823-100-100   .../010 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     010 הדוארב

XN ןינב 1 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ריחמ )31W( .ןלצרופ טינרג יחיראב יופיח     10.02.120
.ר"מל "ש 08 דוסי ר"מ      450                    

ריחמ )41W( .ןלצרופ טינרג יחיראב יופיח     10.02.130
.ר"מל "ש 08 דוסי ר"מ      40                     

ריחמ )61W( .ןלצרופ טינרג יחיראב יופיח     10.02.140
.ר"מל "ש 08 דוסי ר"מ      25                     

דוסי ריחמ.)4F( . ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.02.150
.ר"מל "ש 08 ר"מ      60                     
.מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילופיש רטמ      60                    10.02.160

דוסי ריחמ .)5F( .ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.02.170
.ר"מל "ש 08 ר"מ      86                     
.מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילופיש רטמ      80                    10.02.180

תוישושבגמ מ"ס 03 בחורב ליבומ ןומיס     10.02.200
.)11F( .הטסורינ רטמ      20                     

תוישושבגמ מ"ס 06 בחורב רתאמ ספ     10.02.210
)51F( .הטסורינ רטמ      10                     

מ"ס 06 בחורב ץוח הרהזא חטשמ     10.02.220
)22F( .ןטרואילופמ רטמ      20                     

1064 הרדסמ רסיק ןבאמ םירויכ יחטשמ     10.02.230
מ"ס 06/571-כ לש תודימב ,לכירדאה תריחבל      
הבוגב ימדיק רוניס ,םילרגטניא םירויכ 2 ללוכ      
תולוזנוק ,םיחתפ דוביע תוברל ,םיטרפה יפל      
'חי יפל הדידמה ,ריקל ןוגיעו ןבלוגמ לזרבמ      

'פמוק     3                     .םלשומ חטשמ  
1064 הרדסמ רסיק ןבאמ םירויכ יחטשמ     10.02.240
מ"ס 06/092-כ לש תודימב ,לכירדאה תריחבל      
הבוגב ימדיק רוניס ,םילרגטניא םירויכ 3 ללוכ      
תולוזנוק ,םיחתפ דוביע תוברל ,םיטרפה יפל      
'חי יפל הדידמה ,ריקל ןוגיעו ןבלוגמ לזרבמ      

'פמוק     3                     .םלשומ חטשמ  
.5-ש סופיטמ טלאוט ריינל ןקתמ 'חי      24                    10.02.250
.7-ש סופיטמ רויכל ילזונ ןובסל ןקתמ 'חי      15                    10.02.260
.01-ש בופיטמ ריינ ינובגמ ןקתמ 'חי      12                    10.02.270
.6-ש סופיטמ תולסא הקנמ 'חי      24                    10.02.280
.7-ש סופיטמ יולת הפשא חפ 'חי      24                    10.02.290
.8-ש סופיטמ הילת יוו 'חי      24                    10.02.300
.9-ש סופיטמ םיידי שובייל ןקתמ 'חי      9                     10.02.310

מ"ס 06/06 תודימב הקירפ הפצ הפצר     10.02.320
)8R(.םיינכט םירדחב ר"מ      110                    
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קובץ: 2823-100-100   .../011 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     011 הדוארב

XN ןינב 1 הנבמ
העיבצ תודובע 11 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
י ל ל כ  10.11 ק ר פ  ת ת       
תלבק דעו תוחפל תובכש שלשב העיבצה לכ      
תריחב יפל םינווגה ,דיחא ןווגו אלמ יוסיכ      
."סקימרובמט" גולטק יפל לכירדאה      
הנכההו תיתשה תובכש לכ תא תללוכ העיבצה      
.קפס/ןרציה תוארוה יפל השורדה      
,חיט יחטשל םיסחייתמ העיבצה יפיעס יריחמ      
ןוטב יחטשלו סבג יחטשל      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  20.11 ק ר פ  ת ת       

.ע"ווש וא דיסילופ ר"מ      400                   11.02.010
ילירקא עבצ ר"מ      8,000                   11.02.020
)22C(  ילירקא עבצ ר"מ      650                   11.02.030
)52W(  ילירקא עבצ ר"מ      400                   11.02.040

סבג תורקת ג"ע תוביטר דימע עבצ     11.02.050
.)םיתוריש( ר"מ      50                     
)12F( .ע"ווש וא סלגמט עבצ ר"מ      15                    11.02.060

םילוגע ןוטב ידומעל ע"ווש וא סלגמט עבצ     11.02.070
)42W( םימינפ ר"מ      150                    

.םינוציח םיחטש ג"ע ע"ווש וא ד.מ לירקרפוס     11.02.090
(C23 ,C32) ר"מ      250                    
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קובץ: 2823-100-100   .../012 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     012 הדוארב

XN ןינב 1 הנבמ
ןבא תודובע 41 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  10.41 ק ר פ  ת ת       
מ"ס 023/001 תודימב ןוטקד תחולב יופיח     14.01.100
ןונכת ,תיתשתה תנכה תוברל מ"מ 4  יבועבו      
םידוביע קוזיחו רוביח תיצקורטסנוק עוציבו      
הסירפה חטש יפל הדידמה םיחתפל ביבסמ      
םיחטש תוברל( ןיעל הארנה יופיחה לש      
תומכהמ %05 ) ישאר יבול W 11( ) םייקפוא      

ןימזמה תטלחהל ר"מ      20                     
)תונורדסמ 21W(  ל"נכ  ןוטקד תוחולב יופיח     14.01.110

ןימזמה תטלחהל תומכהמ %05 ר"מ      175                    
תונתשמ תודימב ןוטקד תוחולב ץוח יופיח     14.01.120
, תיתשתה  תנכה תוברל מ"מ 21  יבועבו      
,קוזיחו רוביח היצקורטסנוק עוציבו ןונכת      
חטש יפל הדידמה םיחתפל ביבסמ םידוביע      
תוברל( ןיעל הארנה יופיחה לש הסירפב      
תומכהמ W( %05 13( )םייקפוא םיחטש      

ןימזמה תטלחהל ר"מ      750                    
דנוה תשטולמ ןבא תוחולב םינפ תוריק יופיח     14.01.130
ריקה לא ןוטב תקיצי תוברל מ"ס 3 יבועב      
הדובע מ"ס 7 יופיחה לש ללוכ יבוע .םייקה      
טוחב רוביח ,ןבא לכב םיחודיק 4 תללוכ      
הדלפ תשר ,ןבאה ירוחאמ תשר לא הטסורינ      
,מ"ס 51/51 לכ מ"מ  8.4 רטוקב תנוולגמ      
ללוכ םינוולוגמ םינתיווז ללוכ הנוגיע תוברל      
ריחמ 8732 ןקת יפל לכה ריקל םינגועמ  יולימ      
%05 )ישאר יבול( .ח"ש 081 ןבאל דוסי      

ןימזמה תטלחהל תומכהמ ר"מ      20                     
תטלחהל %05   .תונורדסמב ל"נכ ןבא יופיח     14.01.140

ןימזמה ר"מ      175                    
תטלחהל %05  .ץוח תוריקב ל"נכ ןבא יופיח     14.01.150

ןימזמה ר"מ      750                    
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קובץ: 2823-100-100   .../013 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     013 הדוארב

XN ןינב 1 הנבמ
שרח תורגסמ 91 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  01.91 ק ר פ  ת ת       
יליפורפמ תוגרדמל הדלפ תיצקורטסנוק     19.10.045
0.4 לעמ ןפוד יבועב םינוש םיכתחב תכתמ      
תוברל ,םיגרבו ןוגיע יחפ ,רשק יחפ ןכו ,מ"מ      
עבצו םיכותיר ,הדלפ תושרבמב יוקינ      

,יטטניסדוסי ןוט      3                      
הדלפה תיצקורטסנוק ןווליג רובע תפסות ןוט      3                     19.10.064

,תוגרדמ ךלהמל )טסדופ( םייניב יחטשמ     19.10.102
ןווליגב מ"מ 6 יבועב גורמ חפמ 'דכו הפמר      
ןקתומ תוגרדמה ךלהמ .המח הליבטב ץבא      

דרפנב תדדמנה הדלפ תייצקורטסנוק לע ר"מ      20                     
מ"מ 0021 בחורב תויתיישעת תוגרדמ יבלש     19.10.109
גורמ חפמ היושע תבלוצמ הכבסמ ,חלשו םור      
.המח הליבטב ץבא ןווליגב מ"מ 6 יבועב      
בחורב חלשהו מ"ס 81-51 הבוגב םורה      
ררוחמ לגועמ הצק ןתיווז תוברל ,מ"ס23-62      
לע תונקתומ תוגרדמה .הקלחה תעינמל      

.דרפנב תדדמנה הדלפ תיצקורטסנוק 'חי      150                    
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קובץ: 2823-100-100   .../014 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     014 הדוארב

XN ןינב 1 הנבמ
ןופידלו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

,י ר א ל ס  י ט נ מ ל א ו  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
ן ו פ י ד ל ו  ם י נ ב מ  ס ו ס י ב ל       
32 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.32 ק ר פ  ת ת       
ו ס י ב ל  ,י ר א ל ס  י ט נ מ ל א ו  ת ו א ס נ ו ל כ       
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .2      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
םוקמב טעמל( הז קרפב םיפיעסה לכ .3      
ןויז .ןויזה םיללוכ םניא )תרחא ןייוצש      
תתב םיריחמה יפל דרפנב דדמנ םינוטבה      
. 001.32 קרפ      
א"מל םניה ןלהלש תואסנולכה יריחמ - 'א4      
חודיק יריחמל .ןוטבה תולע תוברל סנולכ      
האר - )ןוטבה תולע ללוכ אל( תואסנולכל      
יוניפ םיללוכ םיפיעסה יריחמ - 'ב4.10 קרפ      
תויושרה י"ע רשואמ ךפש םוקמל רפע יפדוע      
קחרמל ,חקפמה תוארוה יפל רחא רתאל וא      
תרבעה רובע .רתאהמ מ"ק 51 דע לש      
ףיעס האר רתוי לודג קחרמל רמוחה      
םולשת ללוכ וניא ריחמה.0060.020.10      
ןלבקל םלושי הכיפש תורגא רובע .תורגא      
ןימזמ י"ע ורשואיו גיציש תולבקל םאתהב      
םזיה עבקיש תורחא תויחנה יפל וא הדובעה      
הדובעהתליחת ינפל הזוחב      
האר - תינוסרטלוא הקידבל הדלפ רוניצ .5      
.0040.010.32 ףיעס      
תללכנ תינוסרטלואו תינוס הקידב תולע .6      
.תואסנולכה ריחמב      
בורל( םיפיעסב ןייוצמכ ןוטבה גוס .7      
רובע ,4-2 הפישח תגרדב ,)6" העיקש,03-ב      
ןכו 05-ב וא 04-ב ןוטב םע תודובעה עוציב      
תפסות האר - 5 הפישח תגרדב ןוטב רובע      
.690.20 קרפ תתב      
+ הדובע + רמוח םיללוכ םיריחמה לכ .9      
)מ"עמ אלל( םישדח םילקשב םיבוקנו חוור      
.ישאר ןלבק יריחמ םניהו      
ת ו א ס נ ו ל כ ( ם י ל י י פ ו ר ק י מ  14.32 ק ר פ  ת ת       
)ה ש ק ה  ת ח י ד ק ב       
.אלמה וכרוא יפל דדמנ סנולכה .1 :תורעה      
חודיק .2.קמוע יבלש יפל הדידמ ןיא      
תטישב םילייפורקימ/םילייפינימ תואסנולכ      
ךותב מ"ס 04 רטוקב השקה )תחידק(      
קרפ תת האר - 'מ 5.2 הבוגמ הנבמה      
יריחמ םניה ןלהלש םיריחמה .3 .470.10      
.ישאר ןלבק      
ןוטב השקה תחידקב םילייפורקימ תואסנולכ     23.41.050
מ"ס 54 רטוק הקיציו חודיק 03-ב      
יפדוע יוניפו ןויזה תסנכה תוברל       

הריפח רטמ      1,000                    
0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   מ"עב יסדנה לוהינו ןונכת  -  ן ד י ק

 
 

קובץ: 2823-100-100   .../015 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     015 הדוארב

XN ןינב 1 הנבמ
ןופידלו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו י ז  ת ד ל פ  09.32 ק ר פ  ת ת       
המיאתמה - W005 גוסמ הדלפה :הרעה      
6644 י"ת ילארשיה ןקתה תושירדל      

םירטקה לכב ,תואסנולכל ןויז בולכ ןוט      20                    23.90.030
0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   מ"עב יסדנה לוהינו ןונכת  -  ן ד י ק

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 2823-100-100   .../016 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     016 הדוארב

XN ןינב 1 הנבמ
תונוש תודובע 97 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  97 ק ר פ       
ן ש ע ו  ש א  י ד י ר פ מ  10.97 ק ר פ  ת ת       
ןיבו תומוק ןיב םירבעמב םייתעשל שא םוטיא     79.01.010
תוחיטב ץעוי תויחנה יפל לכה ,ןםינוש םירדח      
םירמוחב שומיש ללוכה ,ןימזמה לש      

.תומוק  יפל הדידמה .ודי לע םירשואמה ר"מ      50                     
ן ו ט י ב ו  ת ו י ל ע מ  י ר י פ  20.97 ק ר פ  ת ת       
ם י פ ו ק ש מ       
,םינוש םילדגב ריפל  םוגיפ תיינב     79.02.010
ןכותש תינכתל םאתהב השעת היצקורטסנוקה      
,דרפנב ריפ לכל ריחמה .תילעמה ןרצי ידי לע      
הרויש דעומב וקוריפו םוגיפה תיינב ללוכ      

'פמוק     1                     .חקפמה  
03-ב ןייוזמ ןןוטבמ םירוצעמו תולוקשמ     79.02.020

.תונוש תורוצב ק"מ      2                      
מ"ס 02 עצוממב תוילעמ יפוקשמ אלמ ןוטב     79.02.030

.ןויז ללוכ  םידדצה לכמ 'חי      6                      
תילעמ תונוכמ רדח תרקתב םיוו תנקתה     79.02.040

.ןוט 0.1 לש םיסמוע תמרהל 'חי      6                      
ן ג ו מ  ב ח ר מ ב  ת ו ד ו ב ע  30.97 ק ר פ  ת ת       
תושירד יפל מ"ממל רוא טלופ טולישו עבצ     79.03.010

'פמוק     5                     .ףרועה דוקיפ תדקפמ  
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קובץ: 2823-100-100   .../017 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     017 הדוארב

GN ןינב 2 הנבמ
רפע תודובע 10 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
ה ב י צ ח  ו א /ו  ה ר י פ ח  03.10 ק ר פ  ת ת       

קמוע לכב חטשב תיללכ הביצח וא/ו הריפח ק"מ      1,500                   01.30.010
03-02 בחורב דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח     01.30.020

מ"ס ק"מ      180                    
תואסנלוכ ישארל הביצח וא/ו הריפח ק"מ      50                    01.30.030

ם י ע צ מ  ,א ב ו מ  י ו ל י מ  05.10 ק ר פ  ת ת       
ק ו ד י ה ו       
מ"ס 02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,ררבנ יולימ     01.50.010

תורוק ןיב יולימל ,רקובמ אל קודיהו ק"מ      399                    
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קובץ: 2823-100-100   .../018 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     018 הדוארב

GN ןינב 2 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
20 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.20 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע       
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .2      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
וא יללכה טרפמב םיללכנ םניאש םיפיעסב      
םירקמב קר שמתשהל שי ,וב רמאנל םידגונמ      
.תדחוימ השירד לש      
םוקמב טעמל( הז קרפב םיפיעסה לכ .3      
ןויז .ןויזה םיללוכ םניא )תרחא ןייוצש      
תתב םיריחמה יפל דרפנב דדמנ םינוטבה      
. 001.20 קרפ      
,03-ב בורל( םיפיעסב ןייוצמכ ןוטבה גוס .4      
הפישח תגרדב ,)הבאשמ ןוטבו 5" העיקש      
תודובעה יריחמ .תרחא רמאנ אל םא ,4-2      
.שרדתש הטיש לכב ןוטבה עוניש םיללוכ      
05-ב וא 04-ב ןוטב םע תודובעה עוציב רובע      
האר - 5 הפישח תגרדב ןוטב רובע ןכו      
.690.20 קרפ תתב תפסות      
+ הדובע + רמוח םיללוכ םיריחמה לכ .6      
)מ"עמ אלל( םישדח םילקשב םיבוקנו חוור      
.ישאר ןלבק יריחמ םניהו      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע ל  ם י ע צ מ  11.20 ק ר פ  ת ת       
וא "למרכ ןיע" תמגודכ הריזג תולעת עצמ     02.11.110
הבוגב ףצקומ ןריטסילופמ ע"ש וא "דיבילופ"      
תורוקה בחור דוסי תורוקל תחתמ מ"ס 91      

מ"ס 53-02 רטמ      680                    
ףצקומ ןריטסילופמ "םיניכס יזגרא" עצמ     02.11.120

םיפצרמל תחתמ מ"ס 91 הבוגב ר"מ      1,330                    
י ש א ר ו  ה ד ו ס פ ר  ,ת ו ד ו ס י  21.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו א ס נ ו ל כ       
,5" העיקש( 03-ב ןוטב תואסנולכ ישאר     02.12.400

תונוש תודימב )4-2 הפישח ק"מ      100                    
ד ו ס י  ת ו ר ו ק  14.20 ק ר פ  ת ת       
הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב דוסי תורוק     02.41.020
לע וא עצמ יבג לע ,הפצרה םע תוקוצי )4-2      
דדמנ עצמה( מ"ס 03 תורוקה בחור .עקרקה      

)דרפנב ק"מ      85                     
,5" העיקש( 03-ב ןוטב תולדב דוסי תורוק     02.41.090
.עקרקה לע וא עצמ לע תוקוצי )4-2 הפישח      
דדמנ עצמה( מ"ס 53-02 תורוקה בחור      

)דרפנב ק"מ      20                     
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  05.20 ק ר פ  ת ת       
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב יפצרמ     02.50.050
מ"ס 02 יבועב עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי      

)דרפנב דדמנ עצמה( ר"מ      340                    
0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   מ"עב יסדנה לוהינו ןונכת  -  ן ד י ק

 
 
 

קובץ: 2823-100-100   .../019 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     019 הדוארב

GN ןינב 2 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

,5" העיקש( 03-ב תויולת ןוטב תופצר     02.50.090
מ"ס 52 יבועב )4-2 הפישח ר"מ      1,330                    

ן ו ט ב  ת ו ר י ק  16.20 ק ר פ  ת ת       
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוריק     02.61.030

מ"ס 02 יבועב ק"מ      260                    
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוריק     02.61.040

מ"ס 52 יבועב ק"מ      275                    
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוריק     02.61.050

מ"ס 03 יבועב ק"מ      34                     
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוריק     02.61.060

מ"ס 53 יבועב ק"מ      165                    
ן ו ט ב  י ד ו מ ע  26.20 ק ר פ  ת ת       
םיקוצי )4-2 הפישח ,5" העיקש( ןוטב ידומע     02.62.140
םינוש םיכתח ,מ"ס 02 הינב ריק הצקב      

מ"ס 021/04-05/52 ק"מ      200                    
)4-2 הפישח ,5" העיקש( םילוגע ןוטב ידומע     02.62.230

מ"ס 55 רטוקב ק"מ      71                     
05-ב ןוטבב הקיציל תפסות ק"מ      251                   02.62.245

ן ו ט ב  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ו ק  17.20 ק ר פ  ת ת       
העיקש( 03-ב ןוטב תויולת תונותחת תורוק     02.71.014
061-05/02 םינוש םיכתחב )4-2 הפישח ,5"      

הרקתה תיתחתל דע דדמנ הרוקה הבוג .מ"ס ק"מ      190                    
העיקש( 03-ב ןוטב תויולת תונותחת תורוק     02.71.044
םינוש םיכתחב )4-2 הפישח ,5"      
דע דדמנ הרוקה הבוג .מ"ס 001-55/55-52-      

הרקתה תיתחתל ק"מ      191                    
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוקעמ     02.71.250

מ"ס 02 בחורב ק"מ      170                    
ה ק ד ב מ  ף ת ר מ  57.20 ק ר פ  ת ת       

ףתרמל הביצח הריפח ק"מ      500                   02.75.005
הקיציו חודיק 54 לייפורקימ תואסנולכ רטמ      140                   02.75.010
הזר ןוטב ר"מ      100                   02.75.015
דוסי תורק ק"מ      50                    02.75.020
מ"ס 53 יבועב ןוטב תפצר ר"מ      90                    02.75.030
תורוקו הפצרל תחתמ דיבילופ יזגרא ר"מ      90                    02.75.040
מ"ס 53 יבועב ןוטב תוריק ק"מ      14                    02.75.050

טגרגא 06-ב ןוטב מ"ס 08 יבועב ןוטב תוריק     02.75.060
יטימולוד ק"מ      60                     
מ"ס 021 יבועב ףתרמ תרקת ר"מ      90                    02.75.080
ןוטב תודובעל ןויז ןוט      25                    02.75.090
קקפ אלל ריקב קחרמ רמוש קיטסלפ לוורש 'חי      200                   02.75.100
םוטיאה לע הנגה ללוכ הפצר םוטיא 'חי      100                   02.75.110
םוטיאה לע הנגה ללוכ ףתרמ תוריק םוטיא 'חי      190                   02.75.120

א ל מ  ן ו ט ב  ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  18.20 ק ר פ  ת ת       
,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת     02.81.040

מ"ס 02 יבוע )4-2 הפישח ר"מ      230                    
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קובץ: 2823-100-100   .../020 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     020 הדוארב

GN ןינב 2 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת     02.81.050
מ"ס 52 יבוע )4-2 הפישח ר"מ      500                    

,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת     02.81.060
מ"ס 03 יבוע )4-2 הפישח ר"מ      1,640                    

,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת     02.81.062
מ"ס23 יבוע )4-2 הפישח ר"מ      1,220                    

,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת     02.81.065
מ"ס 53 יבוע )4-2 הפישח ר"מ      1,970                    

,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת     02.81.070
מ"ס 73 יבוע )4-2 הפישח ר"מ      300                    

,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת     02.81.075
מ"ס 44 יבוע )4-2 הפישח ר"מ      220                    

ן ו ט ב ו  ג נ י פ ו ט  ן ו ט ב  58.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ג ל  ם י ע ו פ י ש       
יבג לע מ"ס 6 יבועב 03-ב גניפוט ןוטב     02.85.010
תועוצרב תוברל ,תורוקו תוימורט תוטלפ      

תוטלפה ןיב מ"ס 03 דע בחורב ק"מ      9                      
,)"לק ןוטב"( ףצקומ ןוטבמ תוגג יעופיש     02.85.220
5.2 קזוח ק"מ/ג"ק 0001 יבחרמ לקשמב      

ס"פגמ ק"מ      270                    
ן ו י ז  ת ד ל פ  09.20 ק ר פ  ת ת       
המיאתמ - W005 גוסמ הדלפ .1 :תורעה      
.6644 יי"ת תושירדל      
קרפ תת האר - תואסנולכל ןויז יבולכו ןויז .2      
    23.100  
תותשרו םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.90.011

ןוטבה ןויזל םיכרואהו םירטקה לכב תוכתורמ ןוט      410                    
י ש ל ו ש מ ו  ם י ח ט ש מ  29.20 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב מ  ת ו ג ר ד מ       
ןוטב םייניב יחטשמו םיעפושמ םיחטשמ     02.92.030
02 יבועב )4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב      

תוגרדמ ירדחב מ"ס ר"מ      160                    
הגרדמה ךתח 03-ב ,תוגרדמל ןוטב ישלושמ     02.92.090

מ"ס 82/61 רטמ      310                    
ה ד ל פ  י פ ו ק ש מ ל  ה ק י צ י  39.20 ק ר פ  ת ת       
םיפוקשמ ,הקיציב הדלפ יפוקשמ ןוטיב     02.93.010
ללוכ )מ"ממב םיפוקשמ אל( תונוש תודימב      

.עבצל ןכומ הקיציה רחאל ףוקשמה ןויקינ 'חי      75                     
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קובץ: 2823-100-100   .../021 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     021 הדוארב

GN ןינב 2 הנבמ
ךורדו םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ך ו ר ד ו  ם ו ר ט  ן ו ט ב  י ר צ ו מ  30 ק ר פ       
,ת ו י מ ו ר ט  ן ו ט ב  ת ו ט ל פ  03.30 ק ר פ  ת ת       
)ם י ד "ח ו ל ( ת ו כ ו ר ד ו  ת ו ל ו ל ח       
רבעמ סמוע אוה - ףסונ סמוע .1 :תורעה      
הקיציהו ד"חולה לש ימצעה לקשמל      
.2 .)מ"ס 5 יבועב גניפוט ןוטב( המילשמה      
)םיד"חול( תוכורדהו תולולחה תוטלפה יריחמ      
.ןויז םיללוכ 030.30 הז קרפ תתב      
ןוטב ,)םיד"חול( תוכורדו תולולח תוטלפ     03.30.191
0001 דע ףסונ סמועל מ"ס 05 יבועב 05-ב      
,'מ 0.61 דעו 'מ 0.21 לעמ ךרואו ר"מ/ג"ק      
יטוח תא ללוכ ריחמה ,רתאב תובכרומ      

הכירדה ר"מ      145                    
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קובץ: 2823-100-100   .../022 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     022 הדוארב

GN ןינב 2 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
50 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.50 ק ר פ  ת ת       
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע       
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ )"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
תופצרל תחתמ הזרה ןוטבה ג"ע םוטיא     05.02.010
4 יבועב SBS רמילופב םיזגרא לע "תויולת"      
3 קלח 0341 י"ת תושירדב תודמועה מ"מ      
ןיירדזפ" תמגודכ הנגה תועירי :ללוכ ,R המרב      

הפצר תורוק ישגפמ םוטיא ,רמיירפו ר"מ      30                     
תכרעמ תועצמאב םייעקרק תת תוריק םוטיא     05.02.020
תוחבשומ תוינמוטיב תועירי לש תיתבכש -וד      
,תחא לכ מ"מ 4 יבועב SBS רמילופב      
המרב 3 קלח 0341 י"ת תושירדב תודמועה      
    R, תורידח םוטיא ,ןמוטיב ,רמיירפ םושיי ללוכ  
תוחול תקבדהו הקיצי תוקספה םוטיא ,תרנצ      

מ"ס 5 יבועב הנגהל 03P רקלק ר"מ      600                    
ינוציחהו ימינפה דצה ,דוסי תורוק ידיצ םוטיא     05.02.030
,עקרקה סלפמב תופצרב תויפקה תורוק לש      
וא "המיכלא" תרצותמ "ומזדרפיה" יופיצ םע      

מ"מ 2 לש שבי יבועב ,ע"וש ר"מ      180                    
3 יבועב ,F-03 םיינקת רקלק תוחול תקבדה     05.02.040
תויפקהה תורוקה לש םוטיאה יופיצ לע ,מ"ס      

תוינוציחה ר"מ      200                    
יופיצ םע  "םיבוטר םירדח"ב תופצר םוטיא     05.02.050
תמגודכ ירמוטסלא ינתירואילופ ינמוטיב      
יבועב "המיכלא"  תרצותמ "BP ומזדרפיה"      
תיתשתה תנכה :ללוכ ,מ"מ 5.2 לש שבי      
,תרנצ ירבעמ םוטיא ,תרנצ ןוטיב ,םוטיאל      
בוציע ,הקלחהל הדמ םושיי ,הפצר ימוסחמו      
תוינכטואיג תועירי םושייו תויטנמצ תוקלור      

הנגה ר"מ      300                    
F-03 גוסמ ימרת דודיבל רקלק תוחול תקבדה     05.02.060
9221 י"ת תושירדב םידמועה ,מ"ס 5 יבועב      
שמשתש,האלמ הבכש םח ןמוטיב םע 1 קלח      
לע ,ר"מ/ג"ק 5.4 לקשמב םידא םוסחמכ םג      
םחתמב ןוטבה תוגגב תיקפואה תיתשתה      

םינוש םיסלפמב ר"מ      2,500                    
מ"ס 7/7 תוירמילופ תויטנמצ תוקלור בוציע     05.02.070
םיחטשמ - תיקפוא תיתשת ישגפמ ךרואל      
המוק תוספרמב ,םחתמב ןוטבה תוגגב םייכנא      

ףצורמה םידרשמה הנבמ גגבו 'א רטמ      400                    
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קובץ: 2823-100-100   .../023 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     023 הדוארב

GN ןינב 2 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ןוטבה תוגגב תיקפואה תיתשתה םוטיא     05.02.080
תועירי לש תיתבכש-וד תכרעמ תועצמאב      
4 יבועב SBS רמילופב תוחבשומ תוינמוטיב      
0341 י"ת תושירדב תודמועה ,תחא לכ ,מ"מ      
תיתשתה תנכה :ללוכ M המרב 3 קלח      
םוטיא ,ינמוטיב רמיירפ םושיי ,םוטיאל      
תפסכהו ןוטבב תרנצ לש םילוורשו םירבעמ      

תויפח ר"מ      2,600                    
םיחטשמ - תיקפוא תיתשת ישגפמ םוטיא     05.02.090
תוספרמב ,םחתמב ןוטבה תוגגב םייכנא      
יופיח/קוזיח תועוצר שולש םע ,ןיינבה גגב      

מ"ס 05-03 בחורב תוינמוטיב רטמ      400                    
םייכנא םיחטשמ לע יופיחה תועירי עוביק     05.02.100

המיטא קיטסמ + םוינימולא ליפורפ םע תוגגב רטמ      400                    
תוגגב יופיחה תועירי לעמ תוקעמ םוטיא     05.02.110
דמועה שימג ילירקא יופיצ םע ,ןוטבה      
תכרעמ" תמגודכ 1 קלח 1371 י"ת תושירדב      
םשוייש ,ע"וש וא "רובמט" תרצותמ "שימג בר      
תויחנה יפל , ר"מ/ג"ק 1 לש תומכב תובכשב      

ןרציה ר"מ      850                    
ףתרמ תמוקל ביבסמ 6" רטוקב ירושרש רוניצ     05.02.120
יבועב רוניצה יפקיה לכב ץצח תפיטע ללוכ      

מ"ס 04/04 ר"מ      160                    
גוסמ ילוארדיה יטנמצ חיטב תוריק םוטיא     05.02.130
"701 ליס פוט הקיס" וא  "XF-221  ליסורוט"      
תובכש יתשב ר"מ/ג"ק 5 תללוכ תומכב ע"ש וא      

.ןרציה תויחנה יפלו ר"מ      2,700                    
וא 400809 ט"קמ "פייטרטסאמ" גוסמ םטא     05.02.140
ביבס ע"וש וא "רקזפ" 'בח י"ע קוושמ ,ע"וש      

תונוש תודימב םירדוח תורונצ 'חי      20                     
םוטיא רמוח י"ע גגב תוטשפתה רפת םוטיא     05.02.150
םקלוו גוסמ ןתירואילופ סיסב לע ירמוטסלא      
גוסמ יביכר וד וא דח דיפלוסילופ  וא 129      
. ץבא חפ תנגהו ע"וש וא H99 רטילופ      
,רפתה יתפש רושייו יוקינ תללוכ הדובעה      
ןתירואילופמ יוביג ליפורפ תרדחה ,רמיירפ      
יולימ ,מ"מ 52 רטוקב םירוגס םיאת םע ףצקומ      

.ץבא חפ תנקתהו םוטיאה רמוחב רטמ      20                     
םיינוציח םייכנא תוטשפתה ירפת םוטיא     05.02.160
סיסב לע ירמוטסלא םוטיא רמוח י"ע תוריקב      
דיפלוסילופ  וא 129 םקלוו גוסמ ןתירואילופ      
.ע"וש וא H99 רטילופ גוסמ יביכר וד וא דח      
,רפתה יתפש רושייו יוקינ תללוכ הדובעה      
ןתירואילופמ יוביג ליפורפ תרדחה ,רמיירפ      

.םוטיאה רמוחב יולימו מ"מ 52 רטוקב ףצקומ רטמ      32                     
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קובץ: 2823-100-100   .../024 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     024 הדוארב

GN ןינב 2 הנבמ
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ תודובע 60 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
ה ד ל פ       
- ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  60.60 ק ר פ  ת ת       
מ "מ מ       

M-180 טירפ 3" רבעמ 'חי      9                     06.06.010
M-280 טירפ 3" רבעמ 'חי      9                     06.06.020
M-380 טירפ 8" ריווא רוניצ 'חי      10                    06.06.030
M-480 טירפ 8" ריווא רוניצ 'חי      10                    06.06.040
M-580 טירפ 8" ריווא רוניצ 'חי      10                    06.06.050
M-680 טירפ ןולח 'חי      10                    06.06.060
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קובץ: 2823-100-100   .../025 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     025 הדוארב

GN ןינב 2 הנבמ
חיט תודובע 90 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90 ק ר פ  ת ת       
,םיפשח ללוכ הסירפב חטש -  חיטה תדידמ      
.םיפסו םיגניפוק ,םיפוקשמ      
ריחמב ללוכ תורקתו תוריק ג"ע םינפ חיט     09.01.010
תשר ינתיווזב הבוגה לכל תועוצקמה לכ קוזיח      

.םינוולוגמ ר"מ      3,600                    
,ףרועה דוקיפ תדקפמ י"ע רשואמה ימרת חיט     09.01.020
לש םיינוציחה תוריקה לש ימינפה דצ ג"ע      

.ד"ממה ר"מ      100                    
,ףרועה דוקיפ תדקפמ י"ע רשואמה רגב חיט     09.01.030

.מ"ממב םיחטש ג"ע ר"מ      350                    
םיינוציח םיחטש ג"ע תובכש יתשב ץוח חיט     09.01.040

)23W(.הנותחת הצברה תבכש תוברל ר"מ      300                    
.מ"ס 4.2 יבועב תיאת סיסב לע יטסוקא חיט     09.01.050
וא 31K תמגודכ RCN 57.0 יטסוקא םדקמ      

ןימזמה תטלחהל תומכהמ  %05 .ע"וש ר"מ      1,000                    
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קובץ: 2823-100-100   .../026 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     026 הדוארב

GN ןינב 2 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
י ל ל כ  10.01 ק ר פ  ת ת       
רבעמ/הדרפה יספ וא/ו תותלד ינתפמ ,םיפס      
םילולכ ,םינוש ףוציר יחטש ןיבו םיסלפמ ןיב      
םינושה הדיחיה ריחמב      
,הצק ,טושיק ,)MTP( הקולח ,הדרפה יליפורפ      
הדיחיה יריחמב םילולכ םוינימולאמ 'ודכו הניפ      
חטשה תנכה תא ריחמב םיללוכ םיפוצירה לכ      
ףוציר ללוכ( םיחירא ףוציר/תקבדהל השורדה      
)'וכו תיטנמצ הדמ ,תסלפצמ הדמ ,'ב גוס      
םינרציה תייחנה יפל שורדה לכ עוציב תוברלו      
. םינושה      
םינושה םיביכרהו םייופיחה , םיפוצירה לכ      
רואתב טרופמה לכ תא ריחמב םיללוכ      
.רמג תורבוח/תוינכותבש םיטירפה      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  20.01 ק ר פ  ת ת       
םינפ תוגרדמ רדח      
    ---------------------------------------------  
.מ"ס 06/06 תודימב טינרגב םיטסדופ ףוציר     10.02.010

(F6) ר"מ      60                     
.מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילופיש רטמ      70                    10.02.020

טינרגב חלשו םור תוברל תוגרדמ יופיח     10.02.030
חלשו מ"ס 2 יבועב םור ,םיטסדופה תמגודכ      
הקלחה דגנו הרהזא ספ תוברל ,מ"ס 3 יבועב      
,םלש חולמ הגרדמ לכ ,)41F( יסקופאמ      
הגרדמ לש םלשומ ךרוא יפל הדידמה      

)6F( .)חלש+םור( רטמ      460                    
תוגרדמה תא םיוולמ ףוצירה גוסמ םילופיש     10.02.040

.מ"ס 7 הבוגב רטמ      190                    
הטסורינמ תוישושבג םיעוקש הרהזא יחטשמ     10.02.050
.מ"ס 06/051-כ לש תודימב 8191 י"ת יפל      

(F13) 'חי      19                     
    ---------------------------------------------  
קלחומ ןיוזמ ןוטב י"ע הבוג תמלשה     10.02.070
סלפמל יבועב רוסינב םירפת ללוכ רטפוקילהב      
+ ןורטנילפ הקיחש תבכש רמג + שרדנה      
מ"מ 6  יבועב מ"ס 51/51  ןויז תשר ללוכ רליס      

(F1) . ר"מ      4,800                    
לנפ" תמגודכ ל"נה ףוצירל םיעוקש םילופיש     10.02.080
וא םיליפורפ יבוק לש "GFB - קותינ + סבג      

.ע"ווש רטמ      1,700                    
ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.02.090
ח"ש 08 דוסי ריחמ )2F( .מ"ס06/06 תודימב      

ר"מל ר"מ      5                      
לנפ" תמגודכ ל"נה ףוצירל םיעוקש םילופיש     10.02.100
וא םיליפורפ יבוק לש "GFB - קותינ + סבג      

.ע"ווש רטמ      6                      
)תוספרמ ,3F( .ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.02.110

ר"מל ח"ש 08 דוסי ריחמ ר"מ      455                    
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קובץ: 2823-100-100   .../027 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     027 הדוארב

GN ןינב 2 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

)10L ,ויטפ ,3F( .ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.02.120
ר"מל ח"ש 08 דוסי ריחמ ר"מ      25                     

)םיתוריש ,3F( .ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.02.130
ר"מל ח"ש 08 דוסי ריחמ ר"מ      250                    

ריחמ  )31W( .ןלצרופ טינרג יחיראב יופיח     10.02.140
ר"מל ח"ש 08 דוסי ר"מ      850                    

ריחמ  )41W( .ןלצרופ טינרג יחיראב יופיח     10.02.150
ר"מל ח"ש 08 דוסי ר"מ      20                     

ריחמ  )61W( .ןלצרופ טינרג יחיראב יופיח     10.02.160
ר"מל ח"ש 08 דוסי ר"מ      50                     

ריחמ  .)4F( . ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.02.170
ר"מל ח"ש 08 דוסי ר"מ      150                    
.מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילופיש רטמ      135                   10.02.180

דוסי ריחמ  .)5F( .ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.02.190
ר"מל ח"ש 08 ר"מ      150                    
.מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילופיש רטמ      140                   10.02.200

דוסי ריחמ  .)7F( .ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.02.210
ר"מל ח"ש 08 ר"מ      20                     

תוישושבגמ מ"ס 03 בחורב ליבומ ןומיס     10.02.240
.)11F( .הטסורינ רטמ      25                     

תוישושבגמ מ"ס 03 בחורב הרהזא יחטשמ     10.02.250
.)31F( .הטסורינ רטמ      20                     

תוישושבגמ מ"ס 06 בחורב רתאמ ספ     10.02.260
.)51F( .הטסורינ רטמ      10                     

מ"ס 06 בחורב ץוח הרהזא חטשמ     10.02.280
)22F( .ןטרואילופמ רטמ      20                     

1064 הרדסמ רסיק ןבאמ םירויכ יחטשמ     10.02.290
מ"ס 06/014-כ לש תודימב ,לכירדאה תריחבל      
הבוגב ימדיק רוניס ,םילרגטניא םירויכ 5 ללוכ      
תולוזנוק ,םיחתפ דוביע תוברל ,םיטרפה יפל      
'חי יפל הדידמה ,ריקל ןוגיעו ןבלוגמ לזרבמ      

'פמוק     2                     .םלשומ חטשמ  
1064 הרדסמ רסיק ןבאמ םירויכ יחטשמ     10.02.300
מ"ס 06/034-כ לש תודימב ,לכירדאה תריחבל      
הבוגב ימדיק רוניס ,םילרגטניא םירויכ 5 ללוכ      
תולוזנוק ,םיחתפ דוביע תוברל ,םיטרפה יפל      
'חי יפל הדידמה ,ריקל ןוגיעו ןבלוגמ לזרבמ      

'פמוק     6                     )51W( .םלשומ חטשמ  
1064 הרדסמ רסיק ןבאמ םירויכ יחטשמ     10.02.310
מ"ס 06/071-כ לש תודימב ,לכירדאה תריחבל      
הבוגב ימדיק רוניס ,םילרגטניא םירויכ 2 ללוכ      
תולוזנוק ,םיחתפ דוביע תוברל ,םיטרפה יפל      
'חי יפל הדידמה ,ריקל ןוגיעו ןבלוגמ לזרבמ      

'פמוק     3                     )51W( .םלשומ חטשמ  
.5-ש סופיטמ טלאוט ריינל ןקתמ 'חי      71                    10.02.320
.7-ש סופיטמ רויכל ילזונ ןובסל ןקתמ 'חי      46                    10.02.330
.01-ש סופיטמ ריינ ינובגמ ןקתמ 'חי      22                    10.02.340
.6-ש סופיטמ תולסא הקנמ 'חי      71                    10.02.350
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קובץ: 2823-100-100   .../028 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     028 הדוארב

GN ןינב 2 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.7-ש סופיטמ יולת הפשא חפ 'חי      71                    10.02.360
.8-ש סופיטמ הילת יוו 'חי      71                    10.02.370
.9-ש סופיטמ םיידי שובייל ןקתמ 'חי      11                    10.02.380

ןוטבה תפצר הצקב מ"ס 05 לש העוצר דודיב     10.02.390
ינוציח ריק םע שגפמב ףוצירל תחמ      

)F  )61F-03 רטסאילופב רטמ      400                    
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קובץ: 2823-100-100   .../029 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     029 הדוארב

GN ןינב 2 הנבמ
העיבצ תודובע 11 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
י ל ל כ  10.11 ק ר פ  ת ת       
תלבק דעו תוחפל תובכש שלשב העיבצה לכ      
תריחב יפל םינווגה ,דיחא ןווגו אלמ יוסיכ      
."סקימרובמט" גולטק יפל לכירדאה      
הנכההו תיתשה תובכש לכ תא תללוכ העיבצה      
.קפס/ןרציה תוארוה יפל השורדה      
יחטשל ןה םיסחייתמ העיבצה יפיעס יריחמ      
יקנ ןוטב יחטשל והו סבג יחטשל ןה חיט      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  20.11 ק ר פ  ת ת       

.ע"ווש וא דיסילופ ר"מ      800                   11.02.010
                  11,500 ילירקא עבצ ר"מ  11.02.020
)22C(  ילירקא עבצ ר"מ      850                   11.02.030
)52W(  ילירקא עבצ ר"מ      450                   11.02.040

סבג תורקת ג"ע תוביטר דימע עבצ     11.02.050
.)םיתוריש( ר"מ      50                     
)12F( .ע"ווש וא סלגמט עבצ ר"מ      25                    11.02.060

םילוגע ןוטב ידומעל ע"ווש וא סלגמט עבצ     11.02.070
)42W( .םימינפ ר"מ      150                    

,אלמ לטכפש רובע העיבצל ריחמ תפסות     11.02.080
.בתכב חקפמה תארוה יפל קר עוציבה ר"מ      1,500                    

.םינוציח םיחטש ג"ע ע"ווש וא ד.מ לירקרפוס     11.02.090
(C23 ,C32) ר"מ      300                    
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קובץ: 2823-100-100   .../030 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     030 הדוארב

GN ןינב 2 הנבמ
ןבא תודובע 41 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  10.41 ק ר פ  ת ת       
מ"ס 023/001 תודימב ןוטקד תוחולב יופיח     14.01.100
ןונכת ,תיתשתה תנכה תוברל ,מ"מ 4 יבועבו      
םידוביע,קוזיחו רוביח תייצקורטסנוק עוציבו      
הסירפב חטש יפל הדידמה ,םיחתפל ביבסמ      
םיחטש תוברל( ןיעל הארינה יופיחה לש      
תטלחהל תומכהמ 11W( %05( .)םייקפוא      

ןימזמה ר"מ      25                     
,21W( .ל"נכ ןוטקד תוחולב יופיח     14.01.120

ןימזמה תטלחהל תומכהמ %05)תונורדסמ ר"מ      255                    
תונתשמ תודימב ןוטקד תוחולב ץוח יופיח     14.01.130
ןונכת ,תיתשתה תנכה תוברל  ,מ"מ 21 יבועבו      
םידוביע ,קוזיחו רוביח תייצקורטסנוק עוציבו      
הסירפב חטש יפל הדידמה ,םיחתפל ביבסמ      
םיחטש תוברל( ןיעל הארינה יופיחה לש      
תטלחהל תומכהמ 13W(%05( .)םייקפוא      

ןימזמה ר"מ      1,250                    
דנוה תשטולמ ןבא תוחולב םינפ תוריק יופיח     14.01.140
ריקה לא ןוטב תקיצי תוברל מ"ס 3 יבועב      
הדובע מ"ס 7 יופיחה לש ללוכ יבוע .םייקה      
טוחב רוביח ,ןבא לכב םיחודיק 4 תללוכ      
הדלפ תשר ,ןבאה ירוחאמ תשר לא הטסורינ      
,מ"ס 51/51 לכ מ"מ  8.4 רטוקב תנוולגמ      
ללוכ םינוולוגמ םינתיווז ללוכ הנוגיע תוברל      
ריחמ 8732 ןקת יפל לכה ריקל םינגועמ  יולימ      
%05 )ישאר יבול( .ח"ש 081 ןבאל דוסי      

ןימזמה תטלחהל תומכהמ ר"מ      25                     
תטלחהל %05   .תונורדסמב ל"נכ ןבא יופיח     14.01.150

ןימזמה ר"מ      255                    
תטלחהל %05  .ץוח תוריקב ל"נכ ןבא יופיח     14.01.160

ןימזמה ר"מ      1,250                    
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קובץ: 2823-100-100   .../031 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     031 הדוארב

GN ןינב 2 הנבמ
שרח תורגסמ 91 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  01.91 ק ר פ  ת ת       
תוגרדמו רשגל הדלפ תיצקורטסנוק     19.10.045
ןפוד יבועב םינוש םיכתחב תכתמ יליפורפמ      
ןוגיע יחפ ,רשק יחפ ןכו ,מ"מ 0.4 לעמ      
,הדלפ תושרבמב יוקינ תוברל ,םיגרבו      

,יטטניס דוסיעבצו םיכותיר ןוט      8                      
הדלפה תיצקורטסנוק ןווליג רובע תפסות ןוט      8                     19.10.064

,תוגרדמ ךלהמל )טסדופ( םייניב יחטשמ     19.10.102
ןווליגב מ"מ 6 יבועב גורמ חפמ 'דכו הפמר      
ןקתומ תוגרדמה ךלהמ .המח הליבטב ץבא      

דרפנב תדדמנה הדלפ תייצקורטסנוק לע ר"מ      22                     
מ"מ 0021 בחורב תויתיישעת תוגרדמ יבלש     19.10.109
גורמ חפמ היושע תבלוצמ הכבסמ ,חלשו םור      
.המח הליבטב ץבא ןווליגב מ"מ 6 יבועב      
בחורב חלשהו מ"ס 81-51 הבוגב םורה      
ררוחמ לגועמ הצק ןתיווז תוברל ,מ"ס23-62      
לע תונקתומ תוגרדמה .הקלחה תעינמל      

.דרפנב תדדמנה הדלפ תיצקורטסנוק 'חי      100                    
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קובץ: 2823-100-100   .../032 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     032 הדוארב

GN ןינב 2 הנבמ
ןופידלו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

,י ר א ל ס  י ט נ מ ל א ו  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
ן ו פ י ד ל ו  ם י נ ב מ  ס ו ס י ב ל       
32 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.32 ק ר פ  ת ת       
ו ס י ב ל  ,י ר א ל ס  י ט נ מ ל א ו  ת ו א ס נ ו ל כ       
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .2      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
םוקמב טעמל( הז קרפב םיפיעסה לכ .3      
ןויז .ןויזה םיללוכ םניא )תרחא ןייוצש      
תתב םיריחמה יפל דרפנב דדמנ םינוטבה      
. 001.32 קרפ      
א"מל םניה ןלהלש תואסנולכה יריחמ - 'א4      
חודיק יריחמל .ןוטבה תולע תוברל סנולכ      
האר - )ןוטבה תולע ללוכ אל( תואסנולכל      
יוניפ םיללוכ םיפיעסה יריחמ - 'ב4.10 קרפ      
תויושרה י"ע רשואמ ךפש םוקמל רפע יפדוע      
קחרמל ,חקפמה תוארוה יפל רחא רתאל וא      
תרבעה רובע .רתאהמ מ"ק 51 דע לש      
ףיעס האר רתוי לודג קחרמל רמוחה      
םולשת ללוכ וניא ריחמה.0060.020.10      
ןלבקל םלושי הכיפש תורגא רובע .תורגא      
ןימזמ י"ע ורשואיו גיציש תולבקל םאתהב      
םזיה עבקיש תורחא תויחנה יפל וא הדובעה      
הדובעהתליחת ינפל הזוחב      
האר - תינוסרטלוא הקידבל הדלפ רוניצ .5      
.0040.010.32 ףיעס      
תללכנ תינוסרטלואו תינוס הקידב תולע .6      
.תואסנולכה ריחמב      
בורל( םיפיעסב ןייוצמכ ןוטבה גוס .7      
רובע ,4-2 הפישח תגרדב ,)6" העיקש,03-ב      
ןכו 05-ב וא 04-ב ןוטב םע תודובעה עוציב      
תפסות האר - 5 הפישח תגרדב ןוטב רובע      
.690.20 קרפ תתב      
+ הדובע + רמוח םיללוכ םיריחמה לכ .9      
)מ"עמ אלל( םישדח םילקשב םיבוקנו חוור      
.ישאר ןלבק יריחמ םניהו      
ת ו א ס נ ו ל כ ( ם י ל י י פ ו ר ק י מ  14.32 ק ר פ  ת ת       
)ה ש ק ה  ת ח י ד ק ב       
.אלמה וכרוא יפל דדמנ סנולכה .1 :תורעה      
חודיק .2.קמוע יבלש יפל הדידמ ןיא      
תטישב םילייפורקימ/םילייפינימ תואסנולכ      
ךותב מ"ס 04 רטוקב השקה )תחידק(      
קרפ תת האר - 'מ 5.2 הבוגמ הנבמה      
יריחמ םניה ןלהלש םיריחמה .3 .470.10      
.ישאר ןלבק      
ןוטב השקה תחידקב םילייפורקימ תואסנולכ     23.41.050
מ"ס 54 רטוק הקיציו חודיק 03-ב      
יפדוע יוניפו ןויזה תסנכה תוברל      

הריפח רטמ      1,800                    
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קובץ: 2823-100-100   .../033 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     033 הדוארב

GN ןינב 2 הנבמ
ןופידלו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו י ז  ת ד ל פ  09.32 ק ר פ  ת ת       
המיאתמה - W005 גוסמ הדלפה :הרעה      
6644 י"ת ילארשיה ןקתה תושירדל      

םירטקה לכב ,תואסנולכל ןויז בולכ ןוט      35                    23.90.030
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קובץ: 2823-100-100   .../034 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     034 הדוארב

GN ןינב 2 הנבמ
תונוש תודובע 97 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  97 ק ר פ       
ן ש ע ו  ש א  י ד י ר פ מ  10.97 ק ר פ  ת ת       
ןיבו תומוק ןיב םירבעמב םייתעשל שא םוטיא     79.01.010
תוחיטב ץעוי תויחנה יפל לכה ,ןםינוש םירדח      
םירמוחב שומיש ללוכה ,ןימזמה לש      

.תומוק  יפל הדידמה .ודי לע םירשואמה ר"מ      50                     
ן ו ט י ב ו  ת ו י ל ע מ  י ר י פ  20.97 ק ר פ  ת ת       
ם י פ ו ק ש מ       
,םינוש םילדגב ריפל  םוגיפ תיינב     79.02.010
ןכותש תינכתל םאתהב השעת היצקורטסנוקה      
,דרפנב ריפ לכל ריחמה .תילעמה ןרצי ידי לע      
הרויש דעומב וקוריפו םוגיפה תיינב ללוכ      

'פמוק     1                     .חקפמה  
03-ב ןייוזמ ןןוטבמ םירוצעמו תולוקשמ     79.02.020

.תונוש תורוצב ק"מ      2                      
מ"ס 02 עצוממב תוילעמ יפוקשמ אלמ ןוטב     79.02.030

.ןויז ללוכ  םידדצה לכמ 'חי      8                      
תילעמ תונוכמ רדח תרקתב םיוו תנקתה     79.02.040

.ןוט 0.1 לש םיסמוע תמרהל 'חי      12                     
ן ג ו מ  ב ח ר מ ב  ת ו ד ו ב ע  30.97 ק ר פ  ת ת       
תושירד יפל מ"ממל רוא טלופ טולישו עבצ     79.03.010

'פמוק     8                     .ףרועה דוקיפ תדקפמ  
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קובץ: 2823-100-100   .../035 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     035 הדוארב

היגרנא זכרמ 3 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
20 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.20 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע       
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .2      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
וא יללכה טרפמב םיללכנ םניאש םיפיעסב      
םירקמב קר שמתשהל שי ,וב רמאנל םידגונמ      
.תדחוימ השירד לש      
םוקמב טעמל( הז קרפב םיפיעסה לכ .3      
ןויז .ןויזה םיללוכ םניא )תרחא ןייוצש      
תתב םיריחמה יפל דרפנב דדמנ םינוטבה      
. 001.20 קרפ      
,03-ב בורל( םיפיעסב ןייוצמכ ןוטבה גוס .4      
הפישח תגרדב ,)הבאשמ ןוטבו 5" העיקש      
תודובעה יריחמ .תרחא רמאנ אל םא ,4-2      
.שרדתש הטיש לכב ןוטבה עוניש םיללוכ      
05-ב וא 04-ב ןוטב םע תודובעה עוציב רובע      
האר - 5 הפישח תגרדב ןוטב רובע ןכו      
.690.20 קרפ תתב תפסות      
+ הדובע + רמוח םיללוכ םיריחמה לכ .6      
)מ"עמ אלל( םישדח םילקשב םיבוקנו חוור      
.ישאר ןלבק יריחמ םניהו      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע ל  ם י ע צ מ  11.20 ק ר פ  ת ת       
וא "למרכ ןיע" תמגודכ הריזג תולעת עצמ     02.11.110
הבוגב ףצקומ ןריטסילופמ ע"ש וא "דיבילופ"      
תורוקה בחור דוסי תורוקל תחתמ מ"ס 91      

מ"ס 53-02 רטמ      300                    
ףצקומ ןריטסילופמ "םיניכס יזגרא" עצמ     02.11.120

םיפצרמל תחתמ מ"ס 91 הבוגב ר"מ      610                    
ד ו ס י  ת ו ר ו ק  14.20 ק ר פ  ת ת       
הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב דוסי תורוק     02.41.020
לע וא עצמ יבג לע ,הפצרה םע תוקוצי )4-2      
דדמנ עצמה( מ"ס 03 תורוקה בחור .עקרקה      

)דרפנב ק"מ      60                     
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  05.20 ק ר פ  ת ת       
,5" העיקש( 03-ב תויולת ןוטב תופצר     02.50.080

מ"ס 02 יבועב )4-2 הפישח ר"מ      210                    
,5" העיקש( 03-ב תויולת ןוטב תופצר     02.50.090

מ"ס 52 יבועב )4-2 הפישח ר"מ      400                    
הפצירל רטפוקילה תקלחה רובע תפסות ר"מ      600                   02.50.100

ן ו ט ב  ת ו ר י ק  16.20 ק ר פ  ת ת       
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוריק     02.61.030

מ"ס 02 יבועב ק"מ      105                    
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוריק     02.61.040

מ"ס 52 יבועב ק"מ      110                    
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קובץ: 2823-100-100   .../036 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     036 הדוארב

היגרנא זכרמ 3 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ו ק  17.20 ק ר פ  ת ת       
העיקש( 03-ב ןוטב תויולת תונותחת תורוק     02.71.014
הבוג .םינוש םיכתחב )4-2 הפישח ,5"      

הרקתה תיתחתל דע דדמנ הרוקה ק"מ      10                     
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוקעמ     02.71.250

מ"ס 02 בחורב ק"מ      25                     
א ל מ  ן ו ט ב  ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  18.20 ק ר פ  ת ת       
,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת     02.81.050

מ"ס 52 יבוע )4-2 הפישח ר"מ      200                    
,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת     02.81.060

מ"ס 03 יבוע )4-2 הפישח ר"מ      270                    
ן ו ט ב ו  ג נ י פ ו ט  ן ו ט ב  58.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ג ל  ם י ע ו פ י ש       
,)"לק ןוטב"( ףצקומ ןוטבמ תוגג יעופיש     02.85.220
5.2 קזוח ק"מ/ג"ק 0001 יבחרמ לקשמב      

ס"פגמ ק"מ      44                     
ן ו י ז  ת ד ל פ  09.20 ק ר פ  ת ת       
המיאתמ - W005 גוסמ הדלפ .1 :תורעה      
.6644 יי"ת תושירדל      
קרפ תת האר - תואסנולכל ןויז יבולכו ןויז .2      
    23.100  
תותשרו םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.90.011

ןוטבה ןויזל םיכרואהו םירטקה לכב תוכתורמ ןוט      56                     
ה ד ל פ  י פ ו ק ש מ ל  ה ק י צ י  19.20 ק ר פ  ת ת       
םיפוקשמ ,הקיציב הדלפ יפוקשמ ןוטיב     02.91.010
ללוכ )מ"ממב םיפוקשמ אל( תונוש תודימב      

.עבצל ןכומ הקיציה רחאל ףוקשמה ןויקינ 'חי      10                     
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קובץ: 2823-100-100   .../037 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     037 הדוארב

היגרנא זכרמ 3 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
50 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.50 ק ר פ  ת ת       
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע       
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ )"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
תופצרל תחתמ הזרה ןוטבה ג"ע םוטיא     05.02.010
תויעקרק תת  םיזגרא לע "תויולת"      
דע עקרקה תמוקב תופצרל תחתמו      
תת תוריקמ מ"ס 03 לש קחרמל      
לש תיתבכש וד תכרעמ תועצמאב ,םייעקרק      
SBS רמילופב תוחבשומ תוינמוטיב תועירי      
0341 י"ת תושירדב תודמועה מ"מ 4 יבועב      
הנגהל הדרפה תועירי :ללוכ ,R המרב 3 קלח      

ריימרפו םוטיאה תועירי לע ןיירדזפ ר"מ      225                    
תועצמאב םייעקרק תתה תוריקה םוטיא     05.02.020
תוינמוטיב תועירי לש תיתבכש -וד תכרעמ      
לכ מ"מ 4 יבועב SBS רמילופב תוחבשומ      
3 קלח 0341 י"ת תושירדב תודמועה ,תחא      
םוטיא ,ןמוטיב ,רמיירפ םושיי ללוכ ,R המרב      
תקבדהו הקיצי תוקספה םוטיא ,תרנצ תורידח      

מ"ס 5 יבועב 03F הנגהל רקלק תוחול ר"מ      80                     
ינוציחהו ימינפה דצה ,דוסי תורוק ידיצ םוטיא     05.02.030
,עקרקה סלפמב תופצרב תויפקה תורוק לש      
וא "המיכלא" תרצותמ "ומזדרפיה" יופיצ םע      
תויחנה יפל מ"מ 2 לש שבי יבועב ,ע"וש      

טרפמה ר"מ      60                     
3 יבועב ,F-03 םיינקת רקלק תוחול תקבדה     05.02.040
תויפקהה תורוקה לש םוטיאה יופיצ לע ,מ"ס      

טרפמה תויחנה יפל תוינוציחה ר"מ      60                     
מ"ס 7/7 תוירמילופ תויטנמצ תוקלור בוציע     05.02.050
םיחטשמ - תיקפוא תיתשת ישגפמ ךרואל      

תוגגב םייכנא רטמ      80                     
ןוטבה תוגגב תיקפואה תיתשתה םוטיא     05.02.060
תועירי לש תיתבכש-וד תכרעמ תועצמאב      
4 יבועב SBS רמילופב תוחבשומ תוינמוטיב      
0341 י"ת תושירדב תודמועה ,תחא לכ ,מ"מ      
תיתשתה תנכה :ללוכ M המרב 3 קלח      
םוטיא ,ינמוטיב רמיירפ םושיי ,םוטיאל      
תפסכהו ןוטבב תרנצ לש םילוורשו םירבעמ      

תויפח ר"מ      270                    
םיחטשמ - תיקפוא תיתשת ישגפמ םוטיא     05.02.070
תועוצר שולש םע ,ןוטבה תוגגב םייכנא      
יופיחה תועירי עוביקו תוינמוטיב יופיח/קוזיח      

תיתשתל תונוילעה רטמ      80                     
םייכנא םיחטשמ לע יופיחה תועירי עוביק     05.02.080
,המיטא קיטסמ + םוינימולא ליפורפ םע תוגגב      

טרפמה תויחנה יפל רטמ      80                     
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קובץ: 2823-100-100   .../038 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     038 הדוארב

היגרנא זכרמ 3 הנבמ
חיט תודובע 90 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90 ק ר פ  ת ת       
,םיפשח ללוכ הסירפב חטש -  חיטה תדידמ      
.םיפסו םיגניפוק ,םיפוקשמ      
תועוצקמה לכ קוזיח ריחמב ללוכ םינפ חיט     09.01.010

)W32( .םינוולוגמ תשר ינתיווזב הבוגה לכל ר"מ      1,500                    
םיינוציח םיחטש ג"ע תובכש יתשב ץוח חיט     09.01.020

)23W( .הנותחת הצברה תבכש תוברל ר"מ      600                    
0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   מ"עב יסדנה לוהינו ןונכת  -  ן ד י ק

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 2823-100-100   .../039 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     039 הדוארב

היגרנא זכרמ 3 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
י ל ל כ  10.01 ק ר פ  ת ת       
רבעמ/הדרפה יספ וא/ו תותלד ינתפמ ,םיפס      
םילולכ ,םינוש ףוציר יחטש ןיבו םיסלפמ ןיב      
םינושה הדיחיה ריחמב      
'ודכו הניפ ,הצק ,טושיק ,הדרפה יליפורפ      
.םינושה הדיחיה יריחמב םילולכ םוינימולאמ      
חטשה תנכה תא ריחמב םיללוכ םיפוצירה לכ      
ףוציר ללוכ םיחירא ףוציר/תקבדהל השורדה      
תייחנה יפל שורדה לכ עוציב תוברלו )'ב גוס      
. םינושה םינרציה      
חטשה תנכה תא ריחמב םיללוכ םיפוצירה לכ      
ףוציר ללוכ( םיחירא ףוציר/תקבדהל השורדה      
)'וכו תיטנמצ הדמ ,תסלפצמ הדמ ,'ב גוס      
םינרציה תייחנה יפל שורדה לכ עוציב תוברלו      
. םינושה      
םינושה םיביכרהו םייופיחה , םיפוצירה לכ      
רואתב טרופמה לכ תא ריחמב םיללוכ      
.רמג תורבוח/תוינכותבש םיטירפה      
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קובץ: 2823-100-100   .../040 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     040 הדוארב

היגרנא זכרמ 3 הנבמ
העיבצ תודובע 11 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
י ל ל כ  10.11 ק ר פ  ת ת       
תלבק דעו תוחפל תובכש שלשב העיבצה לכ      
תריחב יפל םינווגה ,דיחא ןווגו אלמ יוסיכ      
."סקימרובמט" גולטק יפל לכירדאה      
הנכההו תיתשה תובכש לכ תא תללוכ העיבצה      
.קפס/ןרציה תוארוה יפל השורדה      
,חיט יחטשל םיסחייתמ העיבצה יפיעס יריחמ      
יקנ ןוטב יחטשלו סבג יחטשל      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  20.11 ק ר פ  ת ת       

.ע"ווש וא דיסילופ ר"מ      275                   11.02.010
ילירקא עבצ ר"מ      1,250                   11.02.020

.םינוציח םיחטש ג"ע ע"ווש וא ד.מ לירקרפוס     11.02.030
(C23 ,C32) ר"מ      600                    
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קובץ: 2823-100-100   .../041 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     041 הדוארב

היגרנא זכרמ 3 הנבמ
ןופידלו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

,י ר א ל ס  י ט נ מ ל א ו  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
ן ו פ י ד ל ו  ם י נ ב מ  ס ו ס י ב ל       
32 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.32 ק ר פ  ת ת       
ו ס י ב ל  ,י ר א ל ס  י ט נ מ ל א ו  ת ו א ס נ ו ל כ       
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .2      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
א"מל םניה ןלהלש תואסנולכה יריחמ - 'א4      
חודיק יריחמל .ןוטבה תולע תוברל סנולכ      
האר - )ןוטבה תולע ללוכ אל( תואסנולכל      
יוניפ םיללוכ םיפיעסה יריחמ - 'ב4.10 קרפ      
תויושרה י"ע רשואמ ךפש םוקמל רפע יפדוע      
קחרמל ,חקפמה תוארוה יפל רחא רתאל וא      
תרבעה רובע .רתאהמ מ"ק 51 דע לש      
ףיעס האר רתוי לודג קחרמל רמוחה      
םולשת ללוכ וניא ריחמה.0060.020.10      
ןלבקל םלושי הכיפש תורגא רובע .תורגא      
ןימזמ י"ע ורשואיו גיציש תולבקל םאתהב      
םזיה עבקיש תורחא תויחנה יפל וא הדובעה      
הדובעהתליחת ינפל הזוחב      
ת ו א ס נ ו ל כ ( ם י ל י י פ ו ר ק י מ  14.32 ק ר פ  ת ת       
)ה ש ק ה  ת ח י ד ק ב       
.אלמה וכרוא יפל דדמנ סנולכה .1 :תורעה      
חודיק .2.קמוע יבלש יפל הדידמ ןיא      
תטישב םילייפורקימ/םילייפינימ תואסנולכ      
ךותב מ"ס 04 רטוקב השקה )תחידק(      
קרפ תת האר - 'מ 5.2 הבוגמ הנבמה      
יריחמ םניה ןלהלש םיריחמה .3 .470.10      
.ישאר ןלבק      
ןוטב השקה תחידקב םילייפורקימ תואסנולכ     23.41.050
מ"ס 54 רטוק הקיציו חודיק 03-ב      
יפדוע יוניפו ןויזה תסנכה תוברל       

הריפח רטמ      420                    
ן ו י ז  ת ד ל פ  09.32 ק ר פ  ת ת       

םירטקה לכב ,תואסנולכל ןויז בולכ ןוט      9                     23.90.030
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קובץ: 2823-100-100   .../042 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     042 הדוארב

גותימ רדח 4 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
20 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.20 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע       
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .2      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
וא יללכה טרפמב םיללכנ םניאש םיפיעסב      
םירקמב קר שמתשהל שי ,וב רמאנל םידגונמ      
.תדחוימ השירד לש      
םוקמב טעמל( הז קרפב םיפיעסה לכ .3      
ןויז .ןויזה םיללוכ םניא )תרחא ןייוצש      
תתב םיריחמה יפל דרפנב דדמנ םינוטבה      
. 001.20 קרפ      
,03-ב בורל( םיפיעסב ןייוצמכ ןוטבה גוס .4      
הפישח תגרדב ,)הבאשמ ןוטבו 5" העיקש      
תודובעה יריחמ .תרחא רמאנ אל םא ,4-2      
.שרדתש הטיש לכב ןוטבה עוניש םיללוכ      
05-ב וא 04-ב ןוטב םע תודובעה עוציב רובע      
האר - 5 הפישח תגרדב ןוטב רובע ןכו      
.690.20 קרפ תתב תפסות      
+ הדובע + רמוח םיללוכ םיריחמה לכ .6      
)מ"עמ אלל( םישדח םילקשב םיבוקנו חוור      
.ישאר ןלבק יריחמ םניהו      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע ל  ם י ע צ מ  11.20 ק ר פ  ת ת       
וא "למרכ ןיע" תמגודכ הריזג תולעת עצמ     02.11.110
הבוגב ףצקומ ןריטסילופמ ע"ש וא "דיבילופ"      
תורוקה בחור דוסי תורוקל תחתמ מ"ס 91      

מ"ס 53-02 רטמ      55                     
ףצקומ ןריטסילופמ "םיניכס יזגרא" עצמ     02.11.120

םיפצרמל תחתמ מ"ס 91 הבוגב ר"מ      110                    
ד ו ס י  ת ו ר ו ק  14.20 ק ר פ  ת ת       
הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב דוסי תורוק     02.41.020
לע וא עצמ יבג לע ,הפצרה םע תוקוצי )4-2      
דדמנ עצמה( מ"ס 03 תורוקה בחור .עקרקה      

)דרפנב ק"מ      8                      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  05.20 ק ר פ  ת ת       
,5" העיקש( 03-ב תויולת ןוטב תופצר     02.50.080

מ"ס 02 יבועב )4-2 הפישח ר"מ      110                    
ן ו ט ב  ת ו ר י ק  16.20 ק ר פ  ת ת       
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוריק     02.61.030

מ"ס 02 יבועב ק"מ      25                     
ן ו ט ב  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ו ק  17.20 ק ר פ  ת ת       
העיקש( 03-ב ןוטב תויולת תונותחת תורוק     02.71.014
הבוג .םינוש םיכתחב )4-2 הפישח ,5"      

הרקתה תיתחתל דע דדמנ הרוקה ק"מ      5                      
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוקעמ     02.71.250

מ"ס 02 בחורב ק"מ      4                      
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קובץ: 2823-100-100   .../043 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     043 הדוארב

גותימ רדח 4 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

א ל מ  ן ו ט ב  ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  18.20 ק ר פ  ת ת       
,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת     02.81.040

מ"ס02 יבוע )4-2 הפישח ר"מ      65                     
,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת     02.81.050

מ"ס 52 יבוע )4-2 הפישח ר"מ      30                     
ן ו ט ב ו  ג נ י פ ו ט  ן ו ט ב  58.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ג ל  ם י ע ו פ י ש       
,)"לק ןוטב"( ףצקומ ןוטבמ תוגג יעופיש     02.85.220
5.2 קזוח ק"מ/ג"ק 0001 יבחרמ לקשמב      

ס"פגמ ק"מ      8                      
ן ו י ז  ת ד ל פ  09.20 ק ר פ  ת ת       
המיאתמ - W005 גוסמ הדלפ .1 :תורעה      
.6644 יי"ת תושירדל      
קרפ תת האר - תואסנולכל ןויז יבולכו ןויז .2      
    23.100  
תותשרו םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.90.011

ןוטבה ןויזל םיכרואהו םירטקה לכב תוכתורמ ןוט      9                      
ה ד ל פ  י פ ו ק ש מ ל  ה ק י צ י  19.20 ק ר פ  ת ת       
םיפוקשמ ,הקיציב הדלפ יפוקשמ ןוטיב     02.91.010
ללוכ )מ"ממב םיפוקשמ אל( תונוש תודימב      

.עבצל ןכומ הקיציה רחאל ףוקשמה ןויקינ 'חי      5                      
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קובץ: 2823-100-100   .../044 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     044 הדוארב

גותימ רדח 4 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
50 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.50 ק ר פ  ת ת       
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע       
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ )"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
תופצרל תחתמ הזרה ןוטבה ג"ע םוטיא     05.02.010
תויעקרק תת  םיזגרא לע "תויולת"      
דע עקרקה תמוקב תופצרל תחתמו      
תת תוריקמ מ"ס 03 לש קחרמל      
לש תיתבכש וד תכרעמ תועצמאב ,םייעקרק      
SBS רמילופב תוחבשומ תוינמוטיב תועירי      
0341 י"ת תושירדב תודמועה מ"מ 4 יבועב      
הנגהל הדרפה תועירי :ללוכ ,R המרב 3 קלח      

םוטיאה תועירי לע ןיירדזפ ר"מ      30                     
תועצמאב םייעקרק תתה תוריקה םוטיא     05.02.020
תוינמוטיב תועירי לש תיתבכש -וד תכרעמ      
לכ מ"מ 4 יבועב SBS רמילופב תוחבשומ      
3 קלח 0341 י"ת תושירדב תודמועה ,תחא      
םוטיא ,ןמוטיב ,רמיירפ םושיי ללוכ ,R המרב      
תקבדהו הקיצי תוקספה םוטיא ,תרנצ תורידח      

מ"ס 5 יבועב 03F הנגהל רקלק תוחול ר"מ      40                     
מ"ס 7/7 תוירמילופ תויטנמצ תוקלור בוציע     05.02.030
םיחטשמ - תיקפוא תיתשת ישגפמ ךרואל      

ןוטבה תוגגב םייכנא רטמ      32                     
ןוטבה תוגגב תיקפואה תיתשתה םוטיא     05.02.040
תועירי לש תיתבכש-וד תכרעמ תועצמאב      
4 יבועב SBS רמילופב תוחבשומ תוינמוטיב      
0341 י"ת תושירדב תודמועה ,תחא לכ ,מ"מ      
תיתשתה תנכה :ללוכ M המרב 3 קלח      
תועירי תמחלה,ינמוטיב רמיירפ םושיי ,םוטיאל      
תרנצ לש םילוורשו םירבעמ םוטיא ,םוטיאה      

תויפח תפסכהו ןוטבב ר"מ      60                     
םיחטשמ - תיקפוא תיתשת ישגפמ םוטיא     05.02.050
תועוצר שולש םע ,ןוטבה תוגגב םייכנא      
יופיחה תועירי עוביקו תוינמוטיב יופיח/קוזיח      

מ"ס 05-03 בחורב תיתשתל תונוילעה רטמ      32                     
םייכנא םיחטשמ לע יופיחה תועירי עוביק     05.02.060

המיטא קיטסמ + םוינימולא ליפורפ םע תוגגב רטמ      32                     
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קובץ: 2823-100-100   .../045 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     045 הדוארב

גותימ רדח 4 הנבמ
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ תודובע 60 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
ה ד ל פ       
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  20.60 ק ר פ  ת ת       

M-530 טירפ תלד 'חי      2                     06.02.010
M-570 טירפ ןורא 'חי      1                     06.02.020
M-290 טירפ הפפר 'חי      1                     06.02.030
M-421 טירפ הפצר חתפ 'חי      1                     06.02.040
M-521 טירפ הפצר חתפ 'חי      1                     06.02.050
M-621 טירפ הפצר חתפ 'חי      1                     06.02.060
M-721 טירפ םלוס 'חי      1                     06.02.070
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קובץ: 2823-100-100   .../046 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     046 הדוארב

גותימ רדח 4 הנבמ
חיט תודובע 90 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90 ק ר פ  ת ת       
,םיפשח ללוכ הסירפב חטש -  חיטה תדידמ      
.םיפסו םיגניפוק ,םיפוקשמ      
תועוצקמה לכ קוזיח ריחמב ללוכ םינפ חיט     09.01.010

)W32(.םינוולוגמ תשר ינתיווזב הבוגה לכל ר"מ      125                    
םיינוציח םיחטש ג"ע תובכש יתשב ץוח חיט     09.01.020

)23W( .הנותחת הצברה תבכש תוברל ר"מ      200                    
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קובץ: 2823-100-100   .../047 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     047 הדוארב

גותימ רדח 4 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
י ל ל כ  10.01 ק ר פ  ת ת       
רבעמ/הדרפה יספ וא/ו תותלד ינתפמ ,םיפס      
םילולכ ,םינוש ףוציר יחטש ןיבו םיסלפמ ןיב      
םינושה הדיחיה ריחמב      
'ודכו הניפ ,הצק ,טושיק ,הדרפה יליפורפ      
.םינושה הדיחיה יריחמב םילולכ םוינימולאמ      
חטשה תנכה תא ריחמב םיללוכ םיפוצירה לכ      
ףוציר ללוכ( םיחירא ףוציר/תקבדהל השורדה      
)'וכו תיטנמצ הדמ ,תסלפצמ הדמ ,'ב גוס      
םינרציה תייחנה יפל שורדה לכ עוציב תוברלו      
. םינושה      
םינושה םיביכרהו םייופיחה , םיפוצירה לכ      
רואתב טרופמה לכ תא ריחמב םיללוכ      
.רמג תורבוח/תוינכותבש םיטירפה      
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קובץ: 2823-100-100   .../048 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     048 הדוארב

גותימ רדח 4 הנבמ
העיבצ תודובע 11 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
י ל ל כ  10.11 ק ר פ  ת ת       
תלבק דעו תוחפל תובכש שלשב העיבצה לכ      
תריחב יפל םינווגה ,דיחא ןווגו אלמ יוסיכ      
."סקימרובמט" גולטק יפל לכירדאה      
הנכההו תיתשה תובכש לכ תא תללוכ העיבצה      
.קפס/ןרציה תוארוה יפל השורדה      
יחטשל ןה םיסחייתמ העיבצה יפיעס יריחמ      
יקנ ןוטב יחטשלו סבג יחטשל ,חיט      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  20.11 ק ר פ  ת ת       

.ע"ווש וא דיסילופ ר"מ      25                    11.02.010
ילירקא עבצ ר"מ      100                   11.02.020

.םינוציח םיחטש ג"ע ע"ווש וא ד.מ לירקרפוס     11.02.030
(C23 ,C32) ר"מ      200                    
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קובץ: 2823-100-100   .../049 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     049 הדוארב

גותימ רדח 4 הנבמ
ןופידלו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

,י ר א ל ס  י ט נ מ ל א ו  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
ן ו פ י ד ל ו  ם י נ ב מ  ס ו ס י ב ל       
32 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.32 ק ר פ  ת ת       
ו ס י ב ל  ,י ר א ל ס  י ט נ מ ל א ו  ת ו א ס נ ו ל כ       
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .2      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
א"מל םניה ןלהלש תואסנולכה יריחמ - 'א4      
חודיק יריחמל .ןוטבה תולע תוברל סנולכ      
האר - )ןוטבה תולע ללוכ אל( תואסנולכל      
יוניפ םיללוכ םיפיעסה יריחמ - 'ב4.10 קרפ      
תויושרה י"ע רשואמ ךפש םוקמל רפע יפדוע      
קחרמל ,חקפמה תוארוה יפל רחא רתאל וא      
תרבעה רובע .רתאהמ מ"ק 51 דע לש      
ףיעס האר רתוי לודג קחרמל רמוחה      
םולשת ללוכ וניא ריחמה.0060.020.10      
ןלבקל םלושי הכיפש תורגא רובע .תורגא      
ןימזמ י"ע ורשואיו גיציש תולבקל םאתהב      
םזיה עבקיש תורחא תויחנה יפל וא הדובעה      
הדובעהתליחת ינפל הזוחב      
ת ו א ס נ ו ל כ ( ם י ל י י פ ו ר ק י מ  14.32 ק ר פ  ת ת       
)ה ש ק ה  ת ח י ד ק ב       
.אלמה וכרוא יפל דדמנ סנולכה .1 :תורעה      
חודיק .2.קמוע יבלש יפל הדידמ ןיא      
תטישב םילייפורקימ/םילייפינימ תואסנולכ      
ךותב מ"ס 04 רטוקב השקה )תחידק(      
קרפ תת האר - 'מ 5.2 הבוגמ הנבמה      
יריחמ םניה ןלהלש םיריחמה .3 .470.10      
.ישאר ןלבק      
ןוטב השקה תחידקב םילייפורקימ תואסנולכ     23.41.050
מ"ס 54 רטוק הקיציו חודיק 03-ב      

הריפח יפדוע יוניפו ןויזה תסנכה תוברל רטמ      80                     
ן ו י ז  ת ד ל פ  09.32 ק ר פ  ת ת       

םירטקה לכב ,תואסנולכל ןויז בולכ ןוט      2                     23.90.030
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קובץ: 2823-100-100   .../050 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     050 הדוארב

ישאר ןלבק חוור 5 הנבמ
ישאר ןלבק חוור 10 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ש א ר  ן ל ב ק  ח ו ו ר  10 ק ר פ       
י ש א ר  ן ל ב ק  ח ו ו ר  10.10 ק ר פ  ת ת       
םינלבק תוירחאו לוהינ ןיגב ישאר ןלבק חוור     01.01.010

%4 םזיה י"ע ונומי רשא םינוממ %        1                      
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קובץ: 2823-100-100   .../051 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     051 הדוארב

היצלטסניא תודובע 7 הנבמ
היצלטסניא תודובע-XN הנבמ 10 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י צ ל ט ס נ י א  ת ו ד ו ב ע -XN ה נ ב מ  10 ק ר פ       
ם י ל ו ו ר ש  ,ם י ר ב ע מ   10.10 ק ר פ  ת ת       
ם י ח ו ד י ק ו       
רוזאמ תורוניצ רבעמל לוורש - שא דגנ רלוק     01.01.010

.3" רטוקב שא רוזאל שא 'חי      5                      
רוזאמ תורוניצ רבעמל לוורש - שא דגנ רלוק     01.01.020

.4" רטוקב שא רוזאל שא 'חי      20                     
םולהי חדקמב חודיק תופצר ,תוריקב חודיק     01.01.030
,הלעמו מ"ס 04 יבועב ןוטבמ םיטנמלאב      

.2" רטוקב םירוח עוציבל 'חי      3                      
.3" רטוקב ,ל"נכ 'חי      15                    01.01.040
.4" רטוקב ,ל"נכ 'חי      10                    01.01.050

מ"ממ ריק רבעמל RR-001 םגד TSB לוורש     01.01.060
.)ר"עקפ י"ע רשואמ( 'חי      5                      

ר ו ר ו ו א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  20.10 ק ר פ  ת ת       
R-PP MREHTAMILC ריווא גוזימל רוניצ     01.02.010
םינקתומ קורי ספ םע לוחכ ןווגב םיחפס ללוכ      
04 רטוקב ךותירב םירוביח יולימב וא םייומס      

.מ"מ 05 ,מ"מ רטמ      630                    
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ תורוניצ     01.02.030
    E.P.D.H עקרקב וא םייומס ,םייולג םינקתומ  
,תודובע ,רוביח יחפס ללוכ מ"מ 011 רטוקב      

.הביצחו הריפח תודובע רטמ      330                    
.מ"מ 09 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ      180                   01.02.040
.מ"מ 002 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      100                   01.02.050
.מ"מ 061 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      140                   01.02.060
.מ"מ 36/05 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      95                    01.02.070

םע 4"/2" ןליפורפילופמ הפצר ימוסחמ     01.02.080
םורכ הפוצמ תשר הסכמו תעבורמ תרגסמ      

.רנסיק תרצות לקינ 'חי      26                     
םע 4"/2" ןליפורפילופמ תרוקיב תואספוק     01.02.090
לקינ םורכ הפוצמ הסכמו תעבורמ תרגסמ      

.רנסיק תרצות 'חי      60                     
.4"/4" תלפונ ךא ,ל"נכ 'חי      10                    01.02.100
.6" ,4" רטוקב ריוא תורוניצ רובע םיעבוכ 'חי      15                    01.02.110

תפטעמ לכל ביבסמ ןוטב תפיטע     01.02.120
4( ןויז ללוכ מ"ס 51 יבועב תורוניצ/רוניצ      

.)מ"ס 02 לכ מ"מ 6 םיקושיחו מ"מ 01 תוטומ רטמ      210                    
ם י מ ח ו  ם י ר ק  ם י מ  ת ר נ צ  30.10 ק ר פ  ת ת       
םירק םימל םינבלוגמ 04 לוידקס תורוניצ     01.03.010
םירבוחמ ,םייומס וא םייולג םינקתומ םימחו      
ללוכ 2" רטוקב רוביח יחפס ללוכ הגרבהב      

.תרנצ תיילתו תיתשורח העיבצ רטמ      450                    
.1" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ      100                   01.03.020
.4/3" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ      40                    01.03.030
.6" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ      300                   01.03.040
.4" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ      145                   01.03.050
.3" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ      800                   01.03.060
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קובץ: 2823-100-100   .../052 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     052 הדוארב

היצלטסניא תודובע 7 הנבמ
היצלטסניא תודובע-XN הנבמ 10 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

םירקו םימח םימל לורילופ תורוניצ     01.03.070
    RPP6RDS/02NP 04 רטוקב X7.6 ללוכ  

.םיחפס רטמ      220                    
מ"מ 3.8X05 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ      130                   01.03.080
.מ"מ 36X5.01 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      20                    01.03.090
.מ"מ 57X5.21 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      250                   01.03.100

םירקו םימח םימל לורילופ רוניצ     01.03.110
.23X4.5 רטוקב RPP6RDS/02NP רטמ      230                    
.52X2.4 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      220                   01.03.120
.02X4.3 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      440                   01.03.130
.1 2/1" ירודכ זרב 'חי      160                   01.03.140

תומלשב תנקתומ תינקת שא יוביכ תדמע     01.03.150
דמצמ םע 2" הפירש זרב ללוכ ,השינ ךותב      
בר" השבי הקבא ,ג"ק 6 הקבא ףטמ ,ץרוטש      
)לכימ ץחלב ,ג,ב,א תופירש גוסל( "תיתילכת      
ידמצמ םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז      
,ירודכ זרב םע 2" סוסיר/ןוליס קנזמ ,ץרוטש      
ךרואבו 4/3" רטוקב שימג רוניצ םע ןולגלג      
תב בותסמ עורז םע ףות לע ןקתומ 'מ 03      
זרבו 4/3" רטוק סוסיר/קוליס קנזמ ללוכ      

'פמוק     10                    .ןקתה י"פע רחא דויצ לכו 1" ירודכ  
רטוקב ימוג וא יטסלפ שימג רוניצ םע ןולגלג     01.03.160
עורז םע ףות לע ןקתומ 'מ 03 ךרואבו 4/3"      
רטוקב סוסיר/ןוליס קנזמ תוברל ,תבבותסמ      

'פמוק     2                     .1" ירודכ זרבו 4/3"  
.)תוגרדמ רדח ךותב( 2" רטוקב הפירש זרב 'חי      8                     01.03.170

םע 1 2/1" רטוקב 1" יבועב סקלפמרא דודיב     01.03.180
תחתמ ץע תויבוקו CVP טרס תפיטע      

.ןעשמה תודוקנל רטמ      440                    
רוניצל לכירדא יפל עבצב ןבלוגמ חפב הפיטע     01.03.210
אלל ,םידרשמ לש םירוזאב םימח ,םירק םימ      

.םינוש םירטקל תורקת רטמ      300                    
ת ו י ת א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  40.10 ק ר פ  ת ת       
ן ה י ר ז י ב א ו       
.הנקתה םיללוכ םיפיעסה לכ      
החדה זגרא , ליגר בשומ ללוכ היולת הלסא     01.04.020
,"תירבג" תרצות יתומכ וד סקיפיבמוק יומס      
תיילתל ןקתמ ,ירוקמ לזרב תרגסמ ללוכ      
רוביח תיוז ,ןוטב/קולב/סבג ריקל הלסא      
בשומ ,2/1" םימ זרב ,הילת יגרב ,הלסא      
לכה ,לכירדאה תריחב יפל ןצחל , הסכמ      

.הלעפהל ןכומ טלפמוק 'חי      25                     
. לקינ ריצ הסכמו בשומ ללוכ ל"נכ 'חי      4                     01.04.030

תולוזנוק ,לגר ללוכ הנומ ןוילע הציחר רויכ     01.04.040
.ןיחולדל רוביחו 1 4/1 " ןופיס ,הכימת 'חי      18                     

ןופיס ,הכימת תולוזנוק ללוכ יריק הציחר רויכ     01.04.050
.)םיכנ יתורש( ןיחולדל רוביח ,1 4/1" 'חי      4                      
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קובץ: 2823-100-100   .../053 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     053 הדוארב

היצלטסניא תודובע 7 הנבמ
היצלטסניא תודובע-XN הנבמ 10 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

,לגר ללוכ הנותחת הנקתהב סרח הציחר רויכ     01.04.060
רוביחו 1 4/1" ןופיס ,הכימת תולוזנוק      

.ןיחולדל 'חי      23                     
,ןוזניש ידי לע קפוסמ , חטשממ ילמשח זרב     01.04.070
למשח תנזה ,לניגרוא קותינ יזרב ללוכ      

.למשחה ןנכתמ םע םואיתב 'חי      23                     
ידי לע קפוסמ , ריקמ ינורטקלא ילמשח זרב     01.04.080
למשח תנזה .לניגרוא קותינ יזרב ללוכ ,ןוזניש      

.למשחה ןנכתמ םע םואתב 'חי      75                     
06x04 תודימב הסרח תרצות חבטמ רויכ     01.04.090
1 4/1" ןופיס ,הכימת תולוזנוק ללוכ ,מ"ס      

.ןיחולדל רוביחו 'חי      4                      
"תמח" תמגוד ,ריקהמ ,הקנמ רדחב ןג זרב     01.04.100
הפוצמ ע"ווש וא 272003 ט,קמ 2/1" רטוק      

.םלשומ ןקתומ ,טילקב תידי םע םורכ 'חי      8                      
הנקתהל רויכל םירקו םימח םימל הללוס     01.04.110
ט"קמ הכורא היפ םע "םתור" תרדסמ ריקהמ      

'פמוק     12                    .ע"ווש וא 025009  
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  50.10 ק ר פ  ת ת       
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ תורוניצ     01.05.010
    .E.P.D.H םיילמשח תופומו םיחפס ללוכ  
םייומס וא םייולג םינקתומ ,ילמשח ךותירל      

.מ"מ 05 רטוקב רטמ      20                     
.מ"מ 57 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      50                    01.05.020
.מ"מ 09 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      100                   01.05.030
.מ"מ 011 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      450                   01.05.040
.מ"מ 061 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      550                   01.05.050
.מ"מ 002 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      170                   01.05.060

תוגגל "טיבלד" S-51 םגד םשג ימ טלוק     01.05.080
וא "רמלד" תרצות 490036 ט"קמ 6"*6"      

.ע"וש 'חי      11                     
.699026-3 ט"קמ S UPP-51 סדרב 'חי      11                    01.05.090

יגולטק רפסמ "ןיירדונגמ" זוקינ תולעת     01.05.120
םיסמועל ןמפלו לש 03 םגד 153030133      

.004D םידבכ רטמ      30                     
.זילפמ תשר הסכמ םע 6X8 הפצר םוסחמ 'חי      5                     01.05.150

זוקינל א"וש וא "לאפר" תרצות זירט ףוגמ     01.05.160
.ידגנ ץנלפ ללוכ 3" רטוקב 'חי      4                      

תרצות S-51 "6*"4 םגד םשג ימ טלוק     01.05.210
    "REMLAD" ןנכתמה רושיאב א"וש וא  

.ןותחת זקנ ללוכ ,ןימזמהו 'חי      10                     
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קובץ: 2823-100-100   .../054 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     054 הדוארב

היצלטסניא תודובע 7 הנבמ
היצלטסניא תודובע-GN הנבמ 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י צ ל ט ס נ י א  ת ו ד ו ב ע -GN ה נ ב מ  20 ק ר פ       
ם י ל ו ו ר ש  ,ם י ר ב ע מ   10.20 ק ר פ  ת ת       
ם י ח ו ד י ק ו       
רוזאמ תורוניצ רבעמל לוורש - שא דגנ רלוק     02.01.010

.3" רטוקב שא רוזאל שא 'חי      14                     
רוזאמ תורוניצ רבעמל לוורש - שא דגנ רלוק     02.01.020

.4" רטוקב שא רוזאל שא 'חי      45                     
םולהי חדקמב חודיק תופצר ,תוריקב חודיק     02.01.030
,הלעמו מ"ס 04 יבועב ןוטבמ םיטנמלאב      

.2" רטוקב םירוח עוציבל 'חי      9                      
.3" רטוקב ,ל"נכ 'חי      41                    02.01.040
.4" רטוקב ,ל"נכ 'חי      18                    02.01.050

ר ו ר ו ו א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  20.20 ק ר פ  ת ת       
R-PP MREHTAMILC ריווא גוזימל רוניצ     02.02.010
םינקתומ קורי ספ םע לוחכ ןווגב םיחפס ללוכ      
04 רטוקב ךותירב םירוביח יולימב וא םייומס      

.מ"מ 05 ,מ"מ רטמ      950                    
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ תורוניצ     02.02.030
    E.P.D.H עקרקב וא םייומס ,םייולג םינקתומ  
,תודובע ,רוביח יחפס ללוכ מ"מ 011 רטוקב      

.הביצחו הריפח תודובע רטמ      350                    
.מ"מ 09 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ      370                   02.02.040
.מ"מ 002 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      170                   02.02.050
.מ"מ 061 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      230                   02.02.060
.מ"מ 36/05 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      140                   02.02.070

םע 4"/2" ןליפורפילופמ הפצר ימוסחמ     02.02.080
םורכ הפוצמ תשר הסכמו תעבורמ תרגסמ      

.רנסיק תרצות לקינ 'חי      39                     
םע 4"/2" ןליפורפילופמ תרוקיב תואספוק     02.02.090
לקינ םורכ הפוצמ הסכמו תעבורמ תרגסמ      

.רנסיק תרצות 'חי      100                    
.4"/4" תלפונ ךא ,ל"נכ 'חי      21                    02.02.100
.6" ,4" רטוקב ריוא תורוניצ רובע םיעבוכ 'חי      25                    02.02.110

תפטעמ לכל ביבסמ ןוטב תפיטע     02.02.120
4( ןויז ללוכ מ"ס 51 יבועב תורוניצ/רוניצ      

.)מ"ס 02 לכ מ"מ 6 םיקושיחו מ"מ 01 תוטומ רטמ      310                    
ם י מ ח ו  ם י ר ק  ם י מ  ת ר נ צ  30.20 ק ר פ  ת ת       
םירק םימל םינבלוגמ 04 לוידקס תורוניצ     02.03.010
םירבוחמ ,םייומס וא םייולג םינקתומ םימחו      
ללוכ 2" רטוקב רוביח יחפס ללוכ הגרבהב      

.תרנצ תיילתו תיתשורח העיבצ רטמ      370                    
.1" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ      470                   02.03.020
.4/3" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ      40                    02.03.030
.6" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ      540                   02.03.040
.4" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ      301                   02.03.050
.3" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ      890                   02.03.060
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קובץ: 2823-100-100   .../055 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     055 הדוארב

היצלטסניא תודובע 7 הנבמ
היצלטסניא תודובע-GN הנבמ 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

םירקו םימח םימל לורילופ תורוניצ     02.03.070
    RPP6RDS/02NP 04 רטוקב X7.6 ללוכ  

.םיחפס רטמ      250                    
מ"מ 3.8X05 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ      130                   02.03.080
.מ"מ 36X5.01 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      20                    02.03.090
.מ"מ 57X5.21 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      210                   02.03.100

םירקו םימח םימל לורילופ רוניצ     02.03.110
.23X4.5 רטוקב RPP6RDS/02NP רטמ      370                    
.52X2.4 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      450                   02.03.120
.02X4.3 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      750                   02.03.130

פפ ירודכ זרב)5.21NP( פפ ירודכ זרב     02.03.140
.29314 ט"קמ23 'חי      350                    

תומלשב תנקתומ תינקת שא יוביכ תדמע     02.03.150
דמצמ םע 2" הפירש זרב ללוכ ,השינ ךותב      
בר" השבי הקבא ,ג"ק 6 הקבא ףטמ ,ץרוטש      
)לכימ ץחלב ,ג,ב,א תופירש גוסל( "תיתילכת      
ידמצמ םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז      
,ירודכ זרב םע 2" סוסיר/ןוליס קנזמ ,ץרוטש      
ךרואבו 4/3" רטוקב שימג רוניצ םע ןולגלג      
תב בותסמ עורז םע ףות לע ןקתומ 'מ 03      
זרבו 4/3" רטוק סוסיר/קוליס קנזמ ללוכ      

'פמוק     29                    .ןקתה י"פע רחא דויצ לכו 1" ירודכ  
רטוקב ימוג וא יטסלפ שימג רוניצ םע ןולגלג     02.03.160
עורז םע ףות לע ןקתומ 'מ 03 ךרואבו 4/3"      
רטוקב סוסיר/ןוליס קנזמ תוברל ,תבבותסמ      

'פמוק     1                     .1" ירודכ זרבו 4/3"  
.)תוגרדמ רדח ךותב( 2" רטוקב הפירש זרב 'חי      23                    02.03.170

םע 1 2/1" רטוקב 1" יבועב סקלפמרא דודיב     02.03.180
תחתמ ץע תויבוקו CVP טרס תפיטע      

.ןעשמה תודוקנל רטמ      700                    
ת ו י ת א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  40.20 ק ר פ  ת ת       
ן ה י ר ז י ב א ו       
.הנקתה םיללוכ םיפיעסה לכ      
החדה זגרא , ליגר בשומ ללוכ היולת הלסא     02.04.020
,"תירבג" תרצות יתומכ וד סקיפיבמוק יומס      
תיילתל ןקתמ ,ירוקמ לזרב תרגסמ ללוכ      
רוביח תיוז ,ןוטב/קולב/סבג ריקל הלסא      
בשומ ,2/1" םימ זרב ,הילת יגרב ,הלסא      
תריחב יפל ןצחל ,"CITLAB " םגד הסכמ      

.הלעפהל ןכומ טלפמוק לכה ,לכירדאה 'חי      67                     
לקינ ריצ הסכמו בשומ ללוכ ךא ל"נכ 'חי      7                     02.04.030

תולוזנוק ,לגר ללוכ הנומ ןוילע הציחר רויכ     02.04.040
.ןיחולדל רוביחו 1 4/1 " ןופיס ,הכימת 'חי      47                     

ןופיס ,הכימת תולוזנוק ללוכ יריק הציחר רויכ     02.04.050
.)םיכנ יתורש( ןיחולדל רוביח ,1 4/1" 'חי      7                      

,לגר ללוכ הנותחת הנקתהב סרח הציחר רויכ     02.04.060
רוביחו 1 4/1" ןופיס ,הכימת תולוזנוק      

.ןיחולדל 'חי      23                     
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קובץ: 2823-100-100   .../056 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     056 הדוארב

היצלטסניא תודובע 7 הנבמ
היצלטסניא תודובע-GN הנבמ 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

לע קפוסמ ,BLD םגד חטשממ ילמשח זרב     02.04.070
תנזה ,לניגרוא קותינ יזרב ללוכ ,ןוזניש ידי      

.למשחה ןנכתמ םע םואיתב למשח 'חי      35                     
,BLD םגד ריקמ ינורטקלא ילמשח זרב     02.04.080
קותינ יזרב ללוכ ,ןוזניש ידי לע קפוסמ      
ןנכתמ םע םואתב למשח תנזה .לניגרוא      

.למשחה 'חי      75                     
06x04 תודימב הסרח תרצות חבטמ רויכ     02.04.090
1 4/1" ןופיס ,הכימת תולוזנוק ללוכ ,מ"ס      

.ןיחולדל רוביחו 'חי      7                      
"תמח" תמגוד ,ריקהמ ,הקנמ רדחב ןג זרב     02.04.100
הפוצמ ע"ווש וא 272003 ט,קמ 2/1" רטוק      

.םלשומ ןקתומ ,טילקב תידי םע םורכ 'חי      8                      
הנקתהל רויכל םירקו םימח םימל הללוס     02.04.110
ט"קמ הכורא היפ םע "םתור" תרדסמ ריקהמ      

'פמוק     15                    .ע"ווש וא 025009  
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  50.20 ק ר פ  ת ת       
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ תורוניצ     02.05.010
    .E.P.D.H םיילמשח תופומו םיחפס ללוכ  
םייומס וא םייולג םינקתומ ,ילמשח ךותירל      

.מ"מ 05 רטוקב רטמ      36                     
.מ"מ 57 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      105                   02.05.020
.מ"מ 09 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      210                   02.05.030
.מ"מ 011 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      340                   02.05.040
.מ"מ 061 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      170                   02.05.050
.מ"מ 002 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      100                   02.05.060

תוגגל "טיבלד" S-51 םגד םשג ימ טלוק     02.05.080
וא "רמלד" תרצות 490036 ט"קמ 6"*6"      

.ע"וש 'חי      11                     
.699026-3 ט"קמ S UPP-51 סדרב 'חי      15                    02.05.090

תמגודכ 03X45X01 תודימב בזרמל טקוש     02.05.100
.ןמפלו לש SM-22 'חי      6                      
.זילפמ תשר הסכמ םע 6X8 הפצר םוסחמ 'חי      5                     02.05.150

זוקינל א"וש וא "לאפר" תרצות זירט ףוגמ     02.05.160
.ידגנ ץנלפ ללוכ 3" רטוקב 'חי      4                      

תרצות S-51 "6*"4 םגד םשג ימ טלוק     02.05.210
    "REMLAD" ןנכתמה רושיאב א"וש וא  

.ןותחת זקנ ללוכ ,ןימזמהו 'חי      10                     
0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   מ"עב יסדנה לוהינו ןונכת  -  ן ד י ק

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 2823-100-100   .../057 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     057 הדוארב

היצלטסניא תודובע 7 הנבמ
75 קרפ -XN  הנבמ 30 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

75 ק ר פ  -XN  ה נ ב מ  30 ק ר פ       
75  ק ר פ  10.30 ק ר פ  ת ת       
ףקז לע לופכ 2X3" ינוציח הפירש זרב     03.01.080
ןגמ תפיכ ,ןוגיעל ןוטב שוג ללוכ 4" רטוקב      
ןקתמו ץרוטש דמצמ ,החיתפ ןפ תלעב      
לכו עבצ ללוכ ,שא יוביכ תבחר הריבש      

.םישרדנה םירזיבאה 'חי      3                      
םיחפס CSSALC םגד 1" רטוקב םימ דמ     03.01.110

'פמוק     1                     .)היקשהל הנכה( השורדה הדובעה לכו  
םע 5/23 ןפוד יבועב הדלפמ םימ רוניצ     03.01.120
דע קמועב ערקב חנומ ,ץוחב CPA-3 תפיטע      

.םיחפס ללוכ ,2" רטו'ב 'מ 1 רטמ      70                     
רטוקב ESSEMALS םגדמ תיאבכל רוביח     03.01.130
    "3X2 רשואמ 4" רטוקב ףקז לע MF/LU  
םינדואו רזוח לא םותסש ,ץרוטש רוביח ללוכ      

'פמוק     3                     .םישרדנה םירזיבאה לכו עבצ ללוכ ,םיידגנ  
ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע הדלפ תורוניצ     03.01.170
עקרקב םיחנומ ע"ווש וא LAG-CPA תמגוד      
6" רטוק ,לוח תפיטע םע 'מ0.1 דע קמועב      

32x5. רטמ      120                    
רטוק 61 גרד EP-001 ןליתאילופ תורוניצ     03.01.180
,ךותירה ירזיבאו הדובע תוברל מ"מ 002      
עקרקב םיחנומ ,רזוח יולימו לוח תפיטע      

.'מ 57.0 דע קמועב רטמ      150                    
י נ ו צ י ח  ב ו י ב  ת כ ר ע מ  20.30 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב  ת פ צ ר ל  ת ח ת מ ו       
ההובג תופיפצב ןליטאילופמ תורוניצ     03.02.010
    E.P.D.H םיחפס ללוכ מ"מ 011 רטוקב  
דע קמועב ילמשח ךותירב םיילמשח תופומו      

.ןוטב תפיטע םע 'מ 52.1 רטמ      90                     
52.1 דע קמועב מ"מ 061 רטוקב ךא ,ל"נכ     03.02.020

.'מ רטמ      25                     
.'מ 57.1 דע קמועב ךא ,ל"נכ רטמ      30                    03.02.030

ההובג תופיפצב ןליטאילופמ תורוניצ     03.02.040
    E.P.D.H םיחפס ללוכ מ"מ 002 רטוקב  
דע קמועב ילמשח ךותירב םיילמשח תופומו      

.ןייוזמ ןוטב תפיטע ללוכ'מ 52.1 רטמ      15                     
תפיטע ללוכ 'מ 57.1 דע קמועב ךא ,ל"נכ     03.02.050

.ןייוזמ ןוטב רטמ      30                     
תפיטע ללוכ 'מ 52.2 דע קמועב ךא ,ל"נכ     03.02.060

.ןייוזמ ןוטב רטמ      25                     
.ןוטב תפיטע ללוכ אל ךא ,ל"נכ רטמ      20                    03.02.070

'מ 57.2 דע קמועב מ"מ 002 רטוק רוניצ     03.02.080
.לוח תפיטע תוברל עקרקב םיחנומ רטמ      35                     
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26/12/2022
דף מס':     058 הדוארב

היצלטסניא תודובע 7 הנבמ
75 קרפ -XN  הנבמ 30 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

תיתחתו תוילוחמ ,תולוגע הרקב תוחוש     03.02.090
08 ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תימורט      
05 רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס      
יבלש ,)ןוט B-521 )5.21 ןיממ מ"ס      
52.1 דע קמועבו םירזיבאה לכ( םלוס/הכירד      

.)'מ 'חי      4                      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     03.02.100
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תימורט      
.ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס 001      
יבלש ,B-521 ןיממ מ"ס 06 רטוקב      
57.1 דע קמועבו םירזיבאה לכו םלוס/הכירד      

."ביבוטיא" גוסמ החוש רבחמ םע 'מ 'חי      4                      
.'מ 52.2 דע קמועב ךא ,ל"נכ 'חי      1                     03.02.110

תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     03.02.120
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תימורט      
.ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס 001      
יבלש ,D-006 ןיממ מ"ס 06 רטוקב      
57.2 דע קמועבו םירזיבאה לכו םלוס/הכירד      

."ביבוטיא" גוסמ החוש רבחמ םע 'מ 'חי      1                      
.'מ 57.2 לעמ קמועב ךא ,ל"נכ 'חי      2                     03.02.130
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26/12/2022
דף מס':     059 הדוארב

היצלטסניא תודובע 7 הנבמ
75 קרפ -GN  הנבמ 40 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

75 ק ר פ  -GN  ה נ ב מ  40 ק ר פ       
ת ו י נ ו צ י ח  ם י מ  ת ו כ ר ע מ  10.40 ק ר פ  ת ת       
רבחמ ללוכ ,"לאפר" תרצות 6" רטוקב ןנסמ     04.01.010

.םיידגנ םינגואו ןגוא 'חי      1                      
ןוילע חתפ םע ינוסכלא רזוח לא םותסש     04.01.020
וא V-15 םגד "לאפר" תרצות 4" רטוקב      

.םיידגנ םינגוא ללוכ ,א"וש 'חי      1                      
.3" רטוקב ךא ,ל"נכ 'חי      5                     04.01.030
3"."לאפר" תרצות 0002T זירט ףוגמ 'חי      3                     04.01.040
.6" רטוקב ךא ,ל"נכ 'חי      3                     04.01.050

תרצות ,2" רטוקב בלושמ ריוא םותסש     04.01.060
,תכתמ יושע א"וש וא ,C-04-D םגד ".י.ר.א      

.םיידגנ םינגוא ללוכ 'חי      1                      
תרצות 6" רטוקב תרזוח המירז ענומ     04.01.070
    "SNIKLIW" דרשמ תשירד יפל א"וש וא  
םיידגנ םינגואו ןגוא רבחמ ללוכ תואירבה      

'פמוק     1                     .)תוינפ תודמע -שא יוביכל(  
ףקז לע לופכ 2X3" ינוציח הפירש זרב     04.01.080
ןגמ תפיכ ,ןוגיעל ןוטב שוג ללוכ 4" רטוקב      
ןקתמו ץרוטש דמצמ ,החיתפ ןפ תלעב      
לכו עבצ ללוכ ,שא יוביכ תבחר הריבש      

.םישרדנה םירזיבאה 'חי      3                      
.)למגה לע( 3" רטוקב ל"נכ 'חי      1                     04.01.090

4" רטוקב בטקוא םגד ינוסרטלוא םימ דמ     04.01.100
הדובע לכו םיחפס ,תרנצ "הילד דרא" תרצות      

'פמוק     1                     .השורדה  
םיחפס CSSALC םגד 1" רטוקב םימ דמ     04.01.110

'פמוק     1                     .)היקשהל הנכה( השורדה הדובעה לכו  
םע 5/23 ןפוד יבועב הדלפמ םימ רוניצ     04.01.120
דע קמועב ערקב חנומ ,ץוחב CPA-3 תפיטע      

.םיחפס ללוכ ,2" רטו'ב 'מ 1 רטמ      210                    
רטוקב ESSEMALS םגדמ תיאבכל רוביח     04.01.130
    "3X2 רשואמ 4" רטוקב ףקז לע MF/LU  
םינדואו רזוח לא םותסש ,ץרוטש רוביח ללוכ      

'פמוק     3                     .םישרדנה םירזיבאה לכו עבצ ללוכ ,םיידגנ  
ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע הדלפ תורוניצ     04.01.170
עקרקב םיחנומ ע"ווש וא LAG-CPA תמגוד      
6" רטוק ,לוח תפיטע םע 'מ0.1 דע קמועב      

32x5. רטמ      250                    
רטוק 61 גרד EP-001 ןליתאילופ תורוניצ     04.01.180
,ךותירה ירזיבאו הדובע תוברל מ"מ 002      
עקרקב םיחנומ ,רזוח יולימו לוח תפיטע      

.'מ 57.0 דע קמועב רטמ      370                    
61 לש הדובע ץחלל 6" רטוק זירט ףוגמ     04.01.190

.םיידגנ םינגוא תוברל 'מטא 'חי      3                      
םינפבמ ןוטב ,רוחש הדלפ רוניצמ תשק     04.01.210

.4" ,6" רטוקב ץוחב CPA הפוצמו 'חי      5                      
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26/12/2022
דף מס':     060 הדוארב

היצלטסניא תודובע 7 הנבמ
75 קרפ -GN  הנבמ 40 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

,הרוחש הדלפ רוניצמ T תופעתסהו תותשק     04.01.220
רטוקב ,ץוחבמ CPA הפוצמו םינפבמ ןוטב      

"6, "4. 'חי      3                      
לש הנומה לע - תופילד רותיאו רוטינ תכרעמ     04.01.230
,תופילד יוליגל תכרעמ ןקתות 3" רטוקב ןיינב      
תכרעמב תולודג תופילד תולגל תלגוסמה      
עיתרהלו םימב רתי שומיש וא םימה תקפסא      
לכב תופילד רתאל לכות תכרעמה .ךכ לע      
םימה תקפסא תכרעמ לש םימה תורוניצ      
,שרגמה לובג ןיבל ןיינבה ןיבו ןיינבה ךותב      

'פמוק     1                     .הנבמה תרקבל רוביח ללוכ  
- ךותישו תינבא תורבטצה תתחפהל תוכרעמ     04.01.240
תינבא תורבטצה תתחפהל םיעצמא ונקתוי      
תרנצב )היזורוק( ךותיש תעינמל םגו/וא      
תוכרעמהמ %57-ב םימ תקפסאל םירזיבאבו      

'פמוק     1                     .תוחפל ןיינבב םימהתקפסאל  
.)היקשהל הנכה( ירא תרצות 2" רטוקב ח"זמ 'חי      1                     04.01.250

י נ ו צ י ח  ב ו י ב  ת כ ר ע מ  20.40 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב  ת פ צ ר ל  ת ח ת מ ו       
ההובג תופיפצב ןליטאילופמ תורוניצ     04.02.010
    E.P.D.H םיחפס ללוכ מ"מ 011 רטוקב  
דע קמועב ילמשח ךותירב םיילמשח תופומו      

.ןוטב תפיטע םע 'מ 52.1 רטמ      90                     
52.1 דע קמועב מ"מ 061 רטוקב ךא ,ל"נכ     04.02.020

.'מ רטמ      25                     
.'מ 57.1 דע קמועב ךא ,ל"נכ רטמ      30                    04.02.030

ההובג תופיפצב ןליטאילופמ תורוניצ     04.02.040
    E.P.D.H םיחפס ללוכ מ"מ 002 רטוקב  
דע קמועב ילמשח ךותירב םיילמשח תופומו      

.ןייוזמ ןוטב תפיטע ללוכ'מ 52.1 רטמ      15                     
תפיטע ללוכ 'מ 57.1 דע קמועב ךא ,ל"נכ     04.02.050

.ןייוזמ ןוטב רטמ      30                     
תפיטע ללוכ 'מ 52.2 דע קמועב ךא ,ל"נכ     04.02.060

.ןייוזמ ןוטב רטמ      25                     
.ןוטב תפיטע ללוכ אל ךא ,ל"נכ רטמ      20                    04.02.070

'מ 57.2 דע קמועב מ"מ 002 רטוק רוניצ     04.02.080
.לוח תפיטע תוברל עקרקב םיחנומ רטמ      35                     

תיתחתו תוילוחמ ,תולוגע הרקב תוחוש     04.02.090
08 ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תימורט      
05 רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס      
יבלש ,)ןוט B-521 )5.21 ןיממ מ"ס      
52.1 דע קמועבו םירזיבאה לכ( םלוס/הכירד      

.)'מ 'חי      5                      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     04.02.100
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תימורט      
.ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס 001      
יבלש ,B-521 ןיממ מ"ס 06 רטוקב      
57.1 דע קמועבו םירזיבאה לכו םלוס/הכירד      

."ביבוטיא" גוסמ החוש רבחמ םע 'מ 'חי      5                      
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26/12/2022
דף מס':     061 הדוארב

היצלטסניא תודובע 7 הנבמ
75 קרפ 60 הנבמ 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

75 ק ר פ  60 ה נ ב מ  50 ק ר פ       
02 ק ר פ  ת ת  20.50 ק ר פ  ת ת       

םינוש םיגוסמ תוחוש הבוג תמאתה 'חי      10                    05.02.200
72 ק ר פ  ת ת  30.50 ק ר פ  ת ת       

C01 טרפ יפל זוקינ תחושל ןוטב הסכמ 'חי      1                     05.03.200
טרפ יפל .זוקינ תחושל לזרב תשר הסכמ     05.03.400

10A 'חי      1                      
יפל ףוציר ירוזאב תוחושל הקיצי לזרב הסכמ     05.03.500

B01 טרפ 'חי      8                      
01 טרפ יפל תרתסנ תרתסנ זוקינ תלעת רטמ      12                    05.03.600

35 ק ר פ  ת ת  40.50 ק ר פ  ת ת       
תוברל חישק .יס.יו.יפמ 8 רטוק זוקינ רוניצ     05.04.220

תוחושל םישורדה םירוביחה לכ רטמ      450                    
תוברל 'מ 0.2 קמוע 5.1 רטוק הרקב תחוש     05.04.230

הסכמ 'חי      2                      
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26/12/2022
דף מס':     062 הדוארב

למשח תודובע 8 הנבמ
XN הנבמ - למשח תודובע 10 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

XN ה נ ב מ  - ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
)ת ר נ צ ו  ת ו ל ע ת ( ם י ל י ב ו מ  10.10 ק ר פ  ת ת       
הנקתהו הקפסא ללוכ הז קרפ  .1 :הרעה      
הנקתה ךרוצל שרדנכ תונוולוגמ תוכימת ללוכ      
.תולעת לש תמלשומ      
תקראהש ןובשחב תחקל ןלבקה לע .2:הרעה      
ר"ממ 61 יולג תשוחנ דיג ידי לע הלעתה      
תופיצר תריציל לולכ םישרדנ םירוביחו      
.הלעתה ריחמב הקראה      
ללוכ .09E שא ינפב תדמוע תצרוחמ הלעת     01.01.030
םואו גרוב ללוכ הלעתב הנבומ ריהמ רבחמ      
הלעת ,הקראה ףצר תרימשל ןפוד לכל      
,מ"מ 57.0 ןפוד יבוע ,מ"מ 06X001 תודימב      

"הכרא" 'בח קווישב XADEIN תמגודכ רטמ      60                     
יליית היושע םח ןוולגב תנוולוגמ תשר תלעת     01.01.180
58X001 תודימב מ"מ 4 םינוולוגמ הדלפ      

.תוכימת ללוכ מ"מ רטמ      1,580                    
יליית היושע םח ןוולגב תנוולוגמ תשר תלעת     01.01.190
58X002 תודימב םח מ"מ 4 םינוולוגמ הדלפ      

תוכימת ללוכ מ"מ רטמ      720                    
יליית היושע םח ןוולגב תנוולוגמ תשר תלעת     01.01.200
58X003 תודימב מ"מ 4 םינוולוגמ הדלפ      

.תוכימת ללוכ מ"מ רטמ      250                    
יליית היושע םח ןוולגב תנוולוגמ תשר תלעת     01.01.210
58X004 תודימב מ"מ 4 םינוולוגמ הדלפ      

.תוכימת ללוכ מ"מ רטמ      110                    
יליית היושע םח ןוולגב תנוולוגמ תשר תלעת     01.01.215
58X005 תודימב מ"מ 4 םינוולוגמ הדלפ      

.תוכימת ללוכ מ"מ רטמ      120                    
"לגלפ" תרצות חישק CVP-מ תיטסלפ הלעת     01.01.220
םיסכמ ינש םע מ"מ 06X041 תודימב      
תרושקתו למשח ירזיבא תנקתהל ,םידרפנ      

למשח ילבכ תנקתהלו "SSIWEG" גוסמ רטמ      620                    
"לגלפ" תרצות חישק CVP-מ תיטסלפ הלעת     01.01.230
תנקתהל הסכמ םע מ"מ 06X06 תודימב      

תרושקתו למשח ילבכ רטמ      700                    
"לגלפ" תרצות חישק CVP-מ תיטסלפ הלעת     01.01.235
תנקתהל הסכמ םע מ"מ 06X07 תודימב      
תנקתהלו"SSIWEG" גוסמ למשח ילבכ      

םילבכ רטמ      75                     
םילודומ 3-ל הספוקו םימאתמ תרגסמ     01.01.240
לכ ללוכ "SSIWEG" יעקש תנקתהל      

םירוביחהו םינקתהה 'חי      530                    
למשח ילבכ רבעמל היוצח םוינימולא תלעת     01.01.250
הדבעמ תונחלושל דעו הרקתהמ תרושקתו      
תודימב הלעתה .)י'צנב תונחלושל תונטנא(      
    06X071 הציחמ ללוכ 'מ 0.2 דע ךרואל מ"מ  

הסכמו 'חי      10                     
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26/12/2022
דף מס':     063 הדוארב

למשח תודובע 8 הנבמ
XN הנבמ - למשח תודובע 10 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

העיבצ דעב םוינימולא תלעתל תפסות     01.01.255
ריחמה .לכירדא תריחב יפל ןווגב הנוילע      

העיבצה חטש יפל סחייתמ ר"מ      5                      
םינפ ןפוד יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     01.01.280
תקיציב מ"מ 57 דע רטוקב "הרבוק" קלח      

ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ .הפצר רטמ      50                     
םינפ ןפוד יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     01.01.290
תקיציב מ"מ 011 רטוקב "הרבוק" קלח      

ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ .הפצר רטמ      50                     
םינפ ןפוד יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     01.01.300
תקיציב מ"מ 061 רטוקב "הרבוק" קלח      

ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ .הפצר רטמ      150                    
מ"מ 52 דע רטוקב ןורירמ חישק יטסלפ רוניצ     01.01.320

.היולג הנקתהל רטמ      40                     
מ"מ 23 דע רטוקב הפיפכ תיטסלפ תרנצ     01.01.325

םינוש םיעבצב רטמ      100                    
מ"מ 23 דע רטוקב ןורירמ חישק יטסלפ רוניצ     01.01.330

.היולג הנקתהב רטמ      30                     
מ"מ 05 רטוקב 5.31 ע.ק.י ןלתאילופ תרנצ     01.01.335

הכישמ טוח ללוכ הפצר תקיציב רטמ      70                     
מ"מ 57 רטוקב 5.31 ע.ק.י ןלתאילופ תרנצ     01.01.340

הכישמ טוח ללוכ הפצר תקיציב רטמ      30                     
ןפוד יבוע מ"מ 011 רטוק חישק CVP רוניצ     01.01.350

.הכישמ טוח ללוכ מ"מ 3.5 רטמ      30                     
יבוע מ"מ 57 רטוק םיחישק C.V.P  תורוניצ     01.01.360

.הכישמ טוח ללוכ מ"מ 2.3 ןפוד רטמ      20                     
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  20.10 ק ר פ  ת ת       
ינשב  רוביחו הנקתה ,הקפסא :1 הרעה      
תווצקה      
םילבכהש ןובשחב תחקל ןלבקה לע :2 הרעה      
יריחמב םילולכ חוכהו הרואתה ילגעמ רובע      
הדוקנה      
ויהי )שא יניסח דבלמ( םילבכה לכ :3 הרעה      
1RF-YX2N גוסמ      

ר"ממ 5.1X7 ךתחב YX2N לבכ רטמ      60                    01.02.090
ר"ממ 5.1X01 דע ךתחב  YX2N לבכ רטמ      50                    01.02.100
ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ      100                   01.02.110
ר"ממ 5.2X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ      350                   01.02.120
ר"ממ 4X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ      620                   01.02.140
ר"ממ 6X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ      1,400                   01.02.150
ר"ממ 01X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ      150                   01.02.170
ר"ממ 53X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ      40                    01.02.187
ר"ממ 07X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ      40                    01.02.188
ר"ממ 59X4 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ רטמ      100                   01.02.189

61 ךתחב יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     01.02.270
ר"ממ רטמ      100                    

52 ךתחב יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     01.02.280
ר"ממ רטמ      15                     
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קובץ: 2823-100-100   .../064 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     064 הדוארב

למשח תודובע 8 הנבמ
XN הנבמ - למשח תודובע 10 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

53 ךתחב יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     01.02.290
ר"ממ רטמ      20                     

05 ךתחב יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     01.02.295
ר"ממ רטמ      15                     

07 ךתחב יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     01.02.300
ר"ממ רטמ      15                     

59 ךתחב יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     01.02.310
ר"ממ רטמ      15                     
.ר"ממ 61 ךתחב יולג תשוחנמ הקראה דיג רטמ      60                    01.02.370

ת ו ק ר א ה  30.10 ק ר פ  ת ת       
ןוטבה תורוקב תנקתומ דוסי תקראה תכרעמ     01.03.020
,ןויזה לזרבל םיכותיר ללוכ הנבמה לש      
תוינכתל םאתהב תוימינפ/תוינוציח תואיצי      

'פמוק     1                     2056-NX-L-101  
תשוחנ ר"ממ 61 דע הקראה דיג רוביח     01.03.040
היצקרטסנוק וא תרנצל CVP דדובמ      
ספל וא תיטסוקא הרקתל וא תנוולוגמ      
רוביח תועצמאב הנבמה יקלח לכב הקראה      

דבלב ינקת 'קנ      100                    
מ"מ 4X04 תשוחנ יושע תוקראה זוכיר יספ     01.03.050
יתמוק חול תקראה רובע מ"ס 06 דע ךרואב      
ריקל ןקתומ המוקב שרדנ יתכתמ תוריש לכו      

.סקפסרפ יוסיכ ללוכ ולוקיפ ידדובמ לע 'חי      7                      
מ"מ 4/04/0001 םיילאיצנטופ תאוושה ספ     01.03.060
יוסיכ ללוכ םידדובמ לע ןקתומ תשוחנ יושע      

'פמוק     1                     סקפסרפ  
ך ו מ נ  ח ת מ  ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  40.10 ק ר פ  ת ת       
)הנקתהו הלבוה ,הקפסא ,רוציי(:הרעה      
תוינכתל םאתהב הדבעמ למשח חול     01.04.010
    2056-NX-P-002/006/007/101/110/111/  
תותלד םע חפ תספוק -הנבמ 112/411/311      
03%( מ"מ 002X006X0021 דע הילתל      

'פמוק     9                     )רומש םוקמ  
תוינכתל םאתהב הדבעמ למשח חול     01.04.020
    801/602-P-XN-6502  חפ תספוק -הנבמ  
מ"מ 002X008X0021 דע הילתל תותלד םע      

'פמוק     2                     )רומש םוקמ 03%(  
תוינכתל םאתהב הדבעמ למשח חול     01.04.025
    902/802-P-XN-6502  חפ תספוק -הנבמ  
מ"מ 002X008X0021 דע הילתל תותלד םע      

'פמוק     2                     )רומש םוקמ 03%(  
תוינכתל םאתהב הדבעמ למשח חול     01.04.030
    901/601-P-XN-6502  חפ תספוק -הנבמ  
מ"מ 002X008X0021 דע הילתל תותלד םע      

'פמוק     2                     )רומש םוקמ 03%(  
תוינכתל םאתהב הדבעמ למשח חול     01.04.040
    012-P-XN-6502  םע חפ תספוק -הנבמ  
מ"מ 002X008X0021 דע הילתל תותלד      

'פמוק     1                     )רומש םוקמ 03%(  
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קובץ: 2823-100-100   .../065 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     065 הדוארב

למשח תודובע 8 הנבמ
XN הנבמ - למשח תודובע 10 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

תוינכתל םאתהב הדבעמ למשח חול     01.04.050
    202/002-P-XN-6502  חפ תספוק -הנבמ  
מ"מ 002X006X0001 דע הילתל תותלד םע      

'פמוק     2                     )רומש םוקמ 03%(  
תוינכתל םאתהב OXN ישאר למשח חול     01.04.060

'פמוק     1                     00-P-XN-6502 )03% רומש םוקמ(  
םאתהב 2XN/1XN יתמוק ישאר למשח חול     01.04.070

'פמוק     2                     P-XN-6502-20/10 תוינכתל  
תוינכתל םאתהב תרושקת רדח למשח חול     01.04.080
    30-P-XN-6502 דע הילתל הנבמ  

'פמוק     1                     1000X600X200  
ףסונ בטוק רובע למשח תוחולל תפסות     01.04.090

ספאב קותינ ךרוצל הרואת ז"אמל 'חי      70                     
ם י ר ז י ב א ו  ת ו ד ו ק נ  50.10 ק ר פ  ת ת       
רוביחו הנקתה ,הקפסא :הרעה      
תיכוכז םע ,יתכתמ םורח תקספה ןצחל     01.05.010
תמגודכ ,תרשרשב רושק ץופינ שיטפ ,ץופינ      
טרופמכ רשואמ ךרע הווש וא SAX קינכמלט      

טלפמוק 'חי      22                     
קספמ ללוכ יזאפ דח לגעמב רואמ תדוקנ     01.05.020
ר"ממ 5.1X3 לבכ ,הקלדה ןצחל/הקלדה      

מ"מ 02 רטוקב ףכירמ רוניצ 'קנ      1,130                    
דע לבכ ,יזאפ תלת לגעמב רואמ תדוקנ     01.05.025

מ"מ 52 רטוקב ףכירמ רוניצ ר"ממ 5.2X5 'קנ      20                     
הלעתב וא תיטסוקא הרקתב הנכה תדוקנ     01.05.030
םירזיבא רובע הפושח הרקתב וא הפושח      
הזירכ תבלושמ שא יוליג 'עמ ט"הע וא ט"הת      
,המירז רפוצ/שגר ןשע יאלג וא לוקמרל      
ללוכ ,תוילעמל 'קנ ,"שא" ןצחל ,ןומיס תורונמ      
ללוכ מ"מ 02 רטוקב המודא ףכירמ תרנצ      

מ"מ 4 הכישמ טוח 'קנ      310                    
ט"הע וא ט"הת יעקשל הנכה תדוקנ     01.05.040
רטוקב תרנצ ללוכ הדוחא תכרעמ תרושקתל      

מ"מ 4 הכישמ טוח םע ,מ"מ 52 'קנ      400                    
דיחי רזיבא A61 יזאפ דח עקת תיבל הדוקנ     01.05.070
וא םיליגר ט"הע וא ט"הת םירזיבא 4 דע וא      
תרנצ ר"ממ 5.2X3 לש לבכ ללוכ םימ ינגומ      

מ"מ 52 דע  רטוקב ףכירמ 'קנ      940                    
,הינופלט( יהשלכ תרושקתל הנכה תדוקנ     01.05.080
ףכירמ רוניצ )'וכו תומלצמ ,תותלד תרקב      
מ"מ 4 הכישמ טוח םע מ"מ 52 רטוקב      

הבורק תרושקת תלעת לע רבעמ תואספוקו 'קנ      170                    
רובע יזאפ דח עקת תיב תדוקנל תפסות     01.05.090

םימ ןגומ רזיבא 'חי      50                     
רובע יזאפ דח עקת תיב תדוקנל תפסות     01.05.092

לופכ רזיבא 'חי      180                    
רובע יזאפ דח עקת תיב תדוקנל תפסות     01.05.093

"וקסינ 2N" םיעקש תספוק 'חי      55                     
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קובץ: 2823-100-100   .../066 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     066 הדוארב

למשח תודובע 8 הנבמ
XN הנבמ - למשח תודובע 10 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

עקת רובע A61 יזאפ דח עקת תיבל תפסות     01.05.095
)SPU - לוחכ ,ינויח-םודא( ינועבצ 'חי      615                    

תלד תחיתפ ןונגנמל דוקיפ רובע הנכה     01.05.100
)יטנגמ סיטרכ/ןדוק/םוקרטניא תועצמאב(      
הרקת לעמ םירוביח תספוק תללוכה      
,טנגמ/לוענמל דע מ"מ 52 רוניצ ,תיטסוקא      
רוניצ ,תלד תחיתפ ןצחלל דע מ"מ 52 רוניצ      
52 רוניצ ,ןורדסמב תשר תלעתל דע מ"מ 52      
ויהי תורוניצה לכ .םוקרטניא תדוקנל דע מ"מ      

'פמוק     70                    דבלב הכישמ טוח וללכיו לוחכ עבצב  
הנגה תדיחי ללוכ יזאפ דח עקת תיב תדוקנ     01.05.120
,םילודג םיאיפקמו םיררקמ( דויצל      
A4-PC" םגד הייהשה םע )םירוטבוקניא      

"ןוא-זוע לגוט 'קנ      35                     
,םיררקמ דויצ רובע תוכילהת הארתה תדוקנ     01.05.130
רטוקב תרנצ ללוכ םירוטבוקניא ,םיאיפקמ      
ידיג וד רופא לבכ ללוכ ,מ"מ 52      
    )57.0X2(X2 הצק תודוקנ יתשב רוביח ללוכ  

הרקב תכרעמל רבוחמו 'קנ      45                     
ףכירמ תרנצ תנכה ללוכ VT ךסמל הנכה 'קנ     01.05.150
דע תרושקתלו למשחל  5.2X3 לבכ מ"מ 02      

.מ"מ 4 רטוקב הכישמ טוח םע ,מ"מ 23 'קנ      15                     
)רטלוו( םיעקש תספוק לש הנקתהו הקפסא     01.05.170
ןיירושמ יטסלפ עקש )1( :ללוכ טנוברקילופמ      
    A61X5 EEC )1( יזאפ דח ילארשי עקש  
615X011 52D טסלפ.א.ד.ע 'ספוק תמגודכ      

)דרפנ ףיעסב דדמנ לבכ( A61 'חי      2                      
לבכב A61 יזאפ דח עקת תיבל הדוקנ     01.05.180
    YX2N 5.2X3 עקש יפוס רזיבא ללוכ EEC  

3X16A 'קנ      25                     
לבכב A61 יזאפ תלת עקת תיבל הדוקנ     01.05.190
    YX2N 5.2X5 עקש יפוס רזיבא ללוכ EEC  

5X16A 'קנ      20                     
לבכב A23 יזאפ תלת עקת תיבל הדוקנ     01.05.195
    YX2N 6X5 עקש יפוס רזיבא ללוכ EEC  

5X32A 'קנ      2                      
םע A52X3 טקפ קספמ תנקתהו הקפסא     01.05.230
לש דוקיפו למשח חול תנזהל המודא תידי      

תילעמ 'חי      2                      
תילעמ רובע ןיעידומל םוקרטניא תכרעמ 'קנ     01.05.235
52 ףכירמ רוניצ ללוכ 5.0X8 תרושקת לבכו      

מ"מ 'קנ      2                      
םיעקש תספוק לש הנקתהו הקפסא     01.05.240
א.ד.ע תמגודכ הדובע תדמעל תירלודומ      
יעקש )4( :ללוכ ט"הע/ט"הת 81D טסלפ      
יעקש )2( ,ןבל עבצב ינויח יתלב למשח      
תרושקת יעקש )2( ,לוחכ עבצב SPU למשח      
תרושקת ,למשח תדוקנ( הדוחא תכרעמ      

)דרפנ ףיעסב ודדמנ 'חי      60                     
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קובץ: 2823-100-100   .../067 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     067 הדוארב

למשח תודובע 8 הנבמ
XN הנבמ - למשח תודובע 10 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

םיעקש תספוק לש הנקתהו הקפסא     01.05.250
א.ד.ע תמגודכ הדובע תדמעל תירלודומ      
יעקש )4(:ללוכ ט"הע/ט"הת 71D טסלפ      
עקש )2( ןבל עבצב ינויח יתלב למשח      
ןופלט עקשו הדוחא תכרעמ תרושקת      
תרושקת ,למשח תדוקנ( הדוחא תרושקת      

)דרפנ ףיעסב ודדמנ ןופלטו 'חי      40                     
םיעקש תספוק לש הנקתהו הקפסא     01.05.255
א.ד.ע תמגודכ היזיוולט תדמעל תירלודומ      
יעקש )2(:ללוכ ט"הע/ט"הת 41D טסלפ      
יעקש )2( ןבל עבצב ינויח יתלב למשח      
היזיוולט עקש )1( ,הדוחא תכרעמ תרושקת      
ודדמנ היזיולטו תרושקת ,למשח תדוקנ(      

)דרפנ ףיעסב 'חי      15                     
עקש ללוכ יריק/יתרקת ןגזמל למשח תדוקנ     01.05.260

A61 יזאפ דח 'קנ      65                     
תועצמאב א"מ תלעפה חולל הנכה תדוקנ     01.05.280
מ"מ 4 הכישמ טוח םע מ"מ 02 ףכירמ רוניצ      
הדוקנה אצומל דעו הרקת לעמ CF תדיחימ      

55 העוקש אספוקב ,רוניצ הצקב םייתסתש 'קנ      25                     
תבלושמ שא יוליג לנפל למשח תנזה תדוקנ     01.05.290
,תומלצמ תזכר/הצירפ תזכר/םוריח תזירכ      
יפל יזאפ דח עקת תיב תדוקנ ומכ תדדמנ      
לבכו מ"מ 02 ףכירמ רוניצ ,ינכטה טרפמה      

.2X3 YX2N5 דע 'קנ      5                      
םיאבכ הטילשו דוקיפל לנפ תנקתהו הקפסא     01.05.310
תומוק 3 ילעב םוריחב קותינ ינצחל :ללוכ      
רוטרנג קותינ ןצחל 1 ,)ח"ח תודש 3 קותינ(      
,רוטרנג לש םייוויח חול ,תומוק 2 ילעב      
לכל( ןשע יוניפ יחופמל יוויח תוירונו םיררוב      
תזכר ,)דרפנ ףיעסב דדמנ חול - דרפנב חופמ      
,םוריח תזירכ תכרעמ ןופורקימ ,שא יוליג      
לנפ .שרדנכ תרנצ ,םילבכ ,תונכהה לכ ללוכ      
תרימשל חפ תאספוקו לוענמ םע תלד ללוכ      
יקספמ ,שא יוליג תזכר( .םיאבכל חתפמ      
םיפיעסב ודדמנ הזירכ ןופורקימ ,למשח      

'פמוק     1                     )םידרפנ  
המוטא םילבכ תסינכל TCM תדיחי     01.05.330
הדלפ תרגסממ הדיחיה .םינגומ םיבחרמל      
המיטא תכרעמ םע ןוטבב הקוצי תירוקמ      
    1X6 BS 021 רוא חתפ רובעX022 מ"מ  
םירוויע םימטא ימוגמ המיטא "תרווכ"ו      

'פמוק     3                     .םוטא רבעמ 001%  
המוטא םילבכ תסינכל TCM תדיחי     01.05.340
הדלפ רונצמ הדיחיה .םינגומ םיבחרמל      
תכרעמ םע ןוטבב קוצי 2'' רטוקב ירוקמ      
)רחס ןוי-רוא קוויש( לוגע חדקל המיטא      
םירוויע םימטא ימוגמ המיטא "תרווכ"ו      

'פמוק     3                     םוטא רבעמ 001%  
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26/12/2022
דף מס':     068 הדוארב

למשח תודובע 8 הנבמ
XN הנבמ - למשח תודובע 10 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י פ ו ג  60.10 ק ר פ  ת ת       
םיללוכ הז קרפב םיפוגה לכ :1 הרעה      
רוביחו הנקתה ,הקפסא      
ויהי הרקתב םיעוקש הרואת יפוג :2 הרעה      
ןיילנייפ הרקתב הנקתהל םימיאתמ      
דל תורונל הרקתב עוקש 06/06 הרואת ףוג     01.06.010
    W03/W04, K0004 תמגודכ  

"סקולארשי" תרבח תרצות "RO-KARAB" 'חי      230                    
דל תורונל הרקתב עוקש 06/06 הרואת ףוג     01.06.020
    W03 דוקיפ רושיא לעב "דלנאפ" תמגודכ  

"שעג" תרבח תרצות ,ףרועה 'חי      18                     
דל תורונל הרקתב עוקש 06/06 הרואת ףוג     01.06.030
    W04, K0004 44 ןגומPI תמגודכ  

"סקולארשי" תרבח תרצות "RO-KARAB" 'חי      45                     
םוינימולא תרקתב עוקש  דל ספ הרואת ףוג     01.06.040
תמגודכ ,רטמ 0.1-ל W51 דל תורונל      

"טפושה ןיע םתלא" 'בח  "AIZARG-01" רטמ      165                    
הדבעמ תרקתב עוקש דל ספ הרואת ףוג     01.06.050
דל רהוז " תמגודכ W04 דל תורונל      

"סקולארשי" 'בח ,56PI ןגומ "M-2103 'חי      35                     
דל תורונל הרקתב עוקש לוגע הרואת ףוג     01.06.060
    W91 44 רחש" תמגודכPI 30164", בח'  

"סקולארשי" 'חי      80                     
תמגודכ ןוטב תפצרב עוקש לוגע הרואת ףוג     01.06.070
    "W9- REGNIG" תרבח ןוטיב תספוק ללוכ  

"טפושה ןיע םתלא" 'חי      3                      
ויטפ לעמ םידומע תרקתל ינוציח הרואת ףוג     01.06.080
PIRTS" תמגודכ דל תורונל      
    DELULLA-SV" W24-5.2 םוטא ,רטמ  

"טפושה ןיע םתלא" תרבח 56PI 'חי      3                      
תמגודכ W41 דל תורונל יריק הרואת ףוג     01.06.090

"שעג" 'בח ,56PI "רובת" 'חי      9                      
תרקתב הלעתל תינוציח הנקתהל הרואת ףוג     01.06.100
תמגודכ W52 דל תורונל תונורדסמ      
    "0004-5705 DEL 80 MOLAHY" "בח'  

"סקולארשי" 'חי      155                    
תרקתב הלעתל תינוציח הנקתהל הרואת ףוג     01.06.110
תמגודכ W53 דל תורונל תודבעמ      
    "0004-5705 DEL 80 MOLAHY" "בח'  

"סקולארשי" 'חי      240                    
תורונל הרקתל תינוציח הנקתהל הרואת ףוג     01.06.120
56PI םוטא דל םעונ" תמגודכ W63 דל      

"שעג" 'בח "0811 'חי      35                     
תוריקל תינוציח הנקתהל הפצה הרואת ףוג     01.06.130
םגד תמגודכ W72, 56PI דל תרונ םע      

."שעג" תרבח תרצות "0004 דל ראטס" 'חי      15                     
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26/12/2022
דף מס':     069 הדוארב

למשח תודובע 8 הנבמ
XN הנבמ - למשח תודובע 10 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

הרקתב עוקש יתילכת דח םורח תרואת ףוג     01.06.170
'עמ םע "OCIM INIM" תמגודכ W3 דל      
תרבח תרצות TA תימצע הקידב      

"סקולארשי" 'חי      50                     
הלעת/הרקתל ינוציח םורח תרואת ףוג     01.06.180
'עמ םע "LLL" תמגודכ W5.2X1 דל תורונל      
תרבח תרצות TA תימצע הקידב      

"סקולארשי" 'חי      60                     
הלעת/הרקתל ינוציח םורח תרואת ףוג     01.06.185
"LLL" תמגודכ W5.2X1 56PI דל תורונל      
תרבח תרצות TA תימצע הקידב 'עמ םע      

"סקולארשי" 'חי      15                     
תוגרדמ רדחל יתילכת וד םורח תרואת ףוג     01.06.190
"44PI  "082-YBBUR תמגודכ דל תורונל      
תרבח תרצות TA תימצע הקידב 'עמ םע      

"סקולארשי" 'חי      20                     
,דל תורונל ראומ האיצי טלשל הרואת ףוג     01.06.200
הקידב תכרעמ םע "01 רוא דל" תמגודכ      
51 תויתוא םע ינקת טלש ,TA תימצע      
תרצות ץח ילב/ץח םע ידדצ וד/ידדצ דח,מ"ס      

"סקולארשי" תרבח 'חי      75                     
W5 דל תורונל ראומ האיצי טלשל הרואת ףוג     01.06.210
'עמ םע 56PI ןגומ "SUBUK" תמגודכ      

"סקולארשי" תרבח ,TA תימצע הקידב 'חי      4                      
ILAD קנשמ רובע והשלכ ת.גל תפסות 'חי      290                   01.06.220

ןשייח ללוכה ILAD רוסנס תנקתהו תקפסא     01.06.230
הנבומ רקב ללוכה הראה תמרל תוחכונ      
ILAD-2 תמגודכ הרואתה יפוג לע הטילשל      

"סקולארשי" 'בח קווישב 'חי      18                     
הרואת ןצחל ךפוה רשא רזיבא רובע תפסות     01.06.240
V01-0/+CM ILAD תמגודכ ILAD תדוקפל      

"סקולארשי" קווישב 'חי      65                     
חולב הנקתהל ILAD חכ קפס תפסות     01.06.250
קווישב SP ILAD תמגודכ התיכ/הדבעמ      

"סקולארשי" 'חי      22                     
'פמוק     1                     הנבמה לכב ILAD הרואת תכרעמ תונכת 01.06.260

ת ו נ ו ש  70.10 ק ר פ  ת ת       
'פמוק     1                     3 גוס ךמסומ למשח קדוב י"ע ןקתמה תקידב 01.07.010

04 דע יבועב ינוציח ריקב 4" םולהי חודיק     01.07.020
מ"ס 'חי      6                      

04 דע יבועב ינוציח ריקב 6" םולהי חודיק     01.07.030
מ"ס 'חי      10                     

םילבכ רבעמ חתפל שא תמיסח עוציב     01.07.060
םילבכה תעיבצ ללוכ למשח תוחול תיתחתו      
1 תוחפל םייתעש ךשמל שאב דימע רמוחב      
טרפמל םאתהב ריק רבעמ ידיצ ינשמ רטמ      

SBK תמגודכ רמוח תועצמאב ינכטה ר"מ      25                     
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קובץ: 2823-100-100   .../070 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     070 הדוארב

למשח תודובע 8 הנבמ
XN הנבמ - למשח תודובע 10 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

תועצמאב תיטנגמורטקלא הנירק דגנכ ןוגימ     01.07.070
ךרעמ( תוינכתב רדגומל םאתהב תובכש 'סמ      
ינכטה טרפמב רדגומל םאתהבו )תויתשת      

23.8 קרפ ר"מ      15                     
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קובץ: 2823-100-100   .../071 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     071 הדוארב

למשח תודובע 8 הנבמ
GN הנבמ - למשח תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

GN ה נ ב מ  - ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
)ת ר נ צ ו  ת ו ל ע ת ( ם י ל י ב ו מ  10.20 ק ר פ  ת ת       
הנקתהו הקפסא ללוכ הז קרפ  .1 :הרעה      
הנקתה ךרוצל שרדנכ תונוולוגמ תוכימת ללוכ      
.תולעת לש תמלשומ      
תקראהש ןובשחב תחקל ןלבקה לע .2:הרעה      
ר"ממ 61 יולג תשוחנ דיג ידי לע הלעתה      
תופיצר תריציל לולכ םישרדנ םירוביחו      
.הלעתה ריחמב הקראה      
ללוכ .09E שא ינפב תדמוע תצרוחמ הלעת     02.01.030
םואו גרוב ללוכ הלעתב הנבומ ריהמ רבחמ      
הלעת ,הקראה ףצר תרימשל ןפוד לכל      
,מ"מ 57.0 ןפוד יבוע ,מ"מ 06X001 תודימב      

"הכרא" 'בח קווישב XADEIN תמגודכ רטמ      80                     
)בחור תודימ לכב( תצרוחמ הלעתל תפסות     02.01.160

.םח ןוולגב חפמ הסכמ רובעב ר"מ      70                     
וא מ"ס 08/001 תצרוחמ חפ תלעתל תפסות     02.01.175
יפל ןווגב הנוילע העיבצ דעב מ"ס 08/002      

לכירדאה תריחב רטמ      470                    
יליית היושע םח ןוולגב תנוולוגמ תשר תלעת     02.01.180
58X001 תודימב מ"מ 4 םינוולוגמ הדלפ      

.תוכימת ללוכ מ"מ רטמ      2,940                    
יליית היושע םח ןוולגב תנוולוגמ תשר תלעת     02.01.190
58X002 תודימב םח מ"מ 4 םינוולוגמ הדלפ      

תוכימת ללוכ מ"מ רטמ      1,200                    
יליית היושע םח ןוולגב תנוולוגמ תשר תלעת     02.01.200
58X003 תודימב מ"מ 4 םינוולוגמ הדלפ      

.תוכימת ללוכ מ"מ רטמ      195                    
יליית היושע םח ןוולגב תנוולוגמ תשר תלעת     02.01.210
58X004 תודימב מ"מ 4 םינוולוגמ הדלפ      

.תוכימת ללוכ מ"מ רטמ      110                    
יליית היושע םח ןוולגב תנוולוגמ תשר תלעת     02.01.215
58X005 תודימב מ"מ 4 םינוולוגמ הדלפ      

.תוכימת ללוכ מ"מ רטמ      110                    
"לגלפ" תרצות חישק CVP-מ תיטסלפ הלעת     02.01.220
םיסכמ ינש םע מ"מ 06X041 תודימב      
תרושקתו למשח ירזיבא תנקתהל ,םידרפנ      

למשח ילבכ תנקתהלו "SSIWEG" גוסמ רטמ      670                    
"לגלפ" תרצות חישק CVP-מ תיטסלפ הלעת     02.01.230
תנקתהל הסכמ םע מ"מ 06X06 תודימב      

תרושקתו למשח ילבכ רטמ      1,200                    
"לגלפ" תרצות חישק CVP-מ תיטסלפ הלעת     02.01.235
תנקתהל הסכמ םע מ"מ 06X07 תודימב      
תנקתהלו"SSIWEG" גוסמ למשח ירזיבא      

םילבכ רטמ      100                    
םילודומ 3-ל הספוקו םימאתמ תרגסמ     02.01.240
לכ ללוכ "SSIWEG" יעקש תנקתהל      

םירוביחהו םינקתהה 'חי      650                    
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קובץ: 2823-100-100   .../072 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     072 הדוארב

למשח תודובע 8 הנבמ
GN הנבמ - למשח תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

למשח ילבכ רבעמל היוצח םוינימולא תלעת     02.01.250
הדבעמ תונחלושל דעו הרקתהמ תרושקתו      
תודימב הלעתה .)י'צנב תונחלושל תונטנא(      
    06X071 הציחמ ללוכ 'מ 0.2 דע ךרואל מ"מ  

הסכמו 'חי      14                     
העיבצ דעב םוינימולא תלעתל תפסות     02.01.255
ריחמה .לכירדא תריחב יפל ןווגב הנוילע      

העיבצה חטש יפל סחייתמ ר"מ      7                      
םינפ ןפוד יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     02.01.280
תקיציב מ"מ 57 דע רטוקב "הרבוק" קלח      

ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ .הפצר רטמ      50                     
םינפ ןפוד יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     02.01.290
תקיציב מ"מ 011 רטוקב "הרבוק" קלח      

ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ .הפצר רטמ      50                     
םינפ ןפוד יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     02.01.300
תקיציב מ"מ 061 רטוקב "הרבוק" קלח      

ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ .הפצר רטמ      150                    
מ"מ 52 דע רטוקב ןורירמ חישק יטסלפ רוניצ     02.01.320

.היולג הנקתהל רטמ      60                     
מ"מ 23 דע רטוקב הפיפכ תיטסלפ תרנצ     02.01.325

םינוש םיעבצב רטמ      200                    
מ"מ 23 דע רטוקב ןורירמ חישק יטסלפ רוניצ     02.01.330

.היולג הנקתהב רטמ      40                     
מ"מ 05 רטוקב 5.31 ע.ק.י ןלתאילופ תרנצ     02.01.335

הכישמ טוח ללוכ הפצר תקיציב רטמ      30                     
מ"מ 57 רטוקב 5.31 ע.ק.י ןלתאילופ תרנצ     02.01.340

הכישמ טוח ללוכ הפצר תקיציב רטמ      30                     
ןפוד יבוע מ"מ 011 רטוק חישק CVP רוניצ     02.01.350

.הכישמ טוח ללוכ מ"מ 3.5 רטמ      30                     
מ"מ 57 דע רטוק םיחישק C.V.P  תורוניצ     02.01.360

.הכישמ טוח ללוכ מ"מ 2.3 ןפוד יבוע רטמ      20                     
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  20.20 ק ר פ  ת ת       
ינשב  רוביחו הנקתה ,הקפסא :1 הרעה      
תווצקה      
םילבכהש ןובשחב תחקל ןלבקה לע :2 הרעה      
יריחמב םילולכ חוכהו הרואתה ילגעמ רובע      
הדוקנה      
ויהי )שא יניסח דבלמ( םילבכה לכ :3 הרעה      
1RF-YX2N גוסמ      

ר"ממ 5.1X7 ךתחב YX2N לבכ רטמ      70                    02.02.090
ר"ממ 5.1X01 דע ךתחב  YX2N לבכ רטמ      60                    02.02.100
ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ      320                   02.02.110
ר"ממ 5.2X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ      350                   02.02.120
ר"ממ 4X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ      895                   02.02.140
ר"ממ 6X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ      710                   02.02.150
ר"ממ 01X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ      475                   02.02.170
ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ      125                   02.02.175
ר"ממ 53X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ      75                    02.02.187
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26/12/2022
דף מס':     073 הדוארב

למשח תודובע 8 הנבמ
GN הנבמ - למשח תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר"ממ 07X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ      140                   02.02.188
ר"ממ 59X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ      60                    02.02.189
ר"ממ 021X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ      25                    02.02.190

61 ךתחב יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     02.02.270
ר"ממ רטמ      125                    

52 ךתחב יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     02.02.280
ר"ממ רטמ      15                     

53 ךתחב יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     02.02.290
ר"ממ רטמ      110                    

05 ךתחב יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     02.02.295
ר"ממ רטמ      60                     

07 ךתחב יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     02.02.300
ר"ממ רטמ      100                    

051 ךתחב יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     02.02.310
ר"ממ רטמ      15                     
.ר"ממ 61 ךתחב יולג תשוחנמ הקראה דיג רטמ      130                   02.02.370

ת ו ק ר א ה  30.20 ק ר פ  ת ת       
ןוטבה תורוקב תנקתומ דוסי תקראה תכרעמ     02.03.020
,ןויזה לזרבל םיכותיר ללוכ הנבמה לש      
תוינכתל םאתהב תוימינפ/תוינוציח תואיצי      

'פמוק     1                     2056-NG-L-101  
היולג תשוחנ ר"ממ 61 דע הקראה דיג רוביח     02.03.040
הרקתל וא תנוולוגמ היצקרטסנוק וא תרנצל      
הנבמה יקלח לכב הקראה ספל וא תיטסוקא      

דבלב ינקת רוביח תועצמאב 'קנ      160                    
מ"מ 4X04 תשוחנ יושע תוקראה זוכיר יספ     02.03.050
יתמוק חול תקראה רובע מ"ס 06 דע ךרואב      
ריקל ןקתומ המוקב שרדנ יתכתמ תוריש לכו      

.סקפסרפ יוסיכ ללוכ ולוקיפ ידדובמ לע 'חי      10                     
4X04 תשוחנ יושע םיילאיצנטופ תאוושה ספ     02.03.060
םידדובמ לע ןקתומ מ"ס  001 ךרואב מ"מ      

'פמוק     1                     סקפסרפ יוסיכ ללוכ  
ך ו מ נ  ח ת מ  ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  40.20 ק ר פ  ת ת       
)הנקתהו הלבוה ,הקפסא ,רוציי(:הרעה      
תוינכתל םאתהב הדבעמ למשח חול     02.04.010
    130-P-GN-6502 םע חפ תספוק -הנבמ  
מ"מ 003X008X0041 דע הילתל תותלד      

'פמוק     1                     )רומש םוקמ 03%(  
תוינכתל םאתהב הדבעמ למשח חול     02.04.020
    901-P-GN-6502  םע חפ תספוק -הנבמ  
מ"מ 052X008X0041 דע הילתל תותלד      

'פמוק     1                     )רומש םוקמ 03%(  
תוינכתל םאתהב הדבעמ למשח חול     02.04.030
    110-P-GN-6502  םע חפ תספוק -הנבמ  
מ"מ 002X008X0021 דע הילתל תותלד      

'פמוק     1                     )רומש םוקמ 03%(  
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קובץ: 2823-100-100   .../074 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     074 הדוארב

למשח תודובע 8 הנבמ
GN הנבמ - למשח תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

תוינכתל םאתהב הדבעמ למשח חול     02.04.040
    2056-NG-P-105/207/209/210/211/212  
דע הילתל תותלד םע חפ תספוק -הנבמ      

'פמוק     6                     002X008X0021 רומש םוקמ 03%( מ"מ(  
תוינכתל םאתהב הדבעמ למשח חול     02.04.050
    56-NG-P-010/032/100/102/200/203/20  
דע הילתל תותלד םע חפ תספוק -הנבמ 2 0      

'פמוק     7                     002X008X0021 רומש םוקמ 03%( מ"מ(  
תוינכתל םאתהב הדבעמ למשח חול     02.04.060
    120-P-GN-6502  םע חפ תספוק -הנבמ  
מ"מ 002X008X0021 דע הילתל תותלד      

'פמוק     1                     )רומש םוקמ 03%(  
תוינכתל םאתהב הדבעמ למשח חול     02.04.070
    800-P-GN-6502  םע חפ תספוק -הנבמ  
מ"מ 003X008X0061 דע הילתל תותלד      

'פמוק     1                     )רומש םוקמ 03%(  
םאתהב BGN הנבמ ישאר למשח חול     02.04.080
םוקמ P-GN-6502 )03%-030 תוינכתל      

'פמוק     1                     )רומש  
םאתהב OGN הסינכ תמוק למשח חול     02.04.090
חפ הנבמ P-GN-6502-00 תוינכתל      

'פמוק     1                     056X0003X0012 רומש םוקמ 03%( מ"מ(  
1GN הנושאר המוק ישאר למשח חול     02.04.100
חפ הנבמ P-GN-6502-10 תוינכתל םאתהב      

'פמוק     1                     056X0003X0012 רומש םוקמ 03%( מ"מ(  
םאתהב 2GN הינש המוק ישאר למשח חול     02.04.110
חפ הנבמ P-GN-6502-20 תוינכתל      

'פמוק     1                     056X0003X0012 רומש םוקמ 03%( מ"מ(  
תוינכתל םאתהב תרושקת רדח למשח חול     02.04.120
    330-P-GN-6502 דע הילתל הנבמ  

'פמוק     1                     002X006X0001 רומש םוקמ 03%( מ"מ(  
הנבמ  3GN תישילש המוק ישאר למשח חול     02.04.125
םוקמ 03%( מ"מ 056X0003X0012 חפ      

'פמוק     1                     )רומש  
ECAPS NEPO םידרשמ למשח חול     02.04.126
םע חפ הנבמ, 213GN תישילש המוקב      
מ"מ 052X008X0041 דע הילתל תותלד      

'פמוק     1                     )רומש םוקמ 03%(  
ףסונ בטוק רובע למשח תוחולל תפסות     02.04.130

ספאב קותינ ךרוצל הרואת ז"אמל 'חי      100                    
ם י ר ז י ב א ו  ת ו ד ו ק נ  50.20 ק ר פ  ת ת       
רוביחו הנקתה ,הקפסא :הרעה      
תיכוכז םע ,יתכתמ םורח תקספה ןצחל     02.05.010
תמגודכ ,תרשרשב רושק ץופינ שיטפ ,ץופינ      
טרופמכ רשואמ ךרע הווש וא SAX קינכמלט      

טלפמוק 'חי      17                     
קספמ ללוכ יזאפ דח לגעמב רואמ תדוקנ     02.05.020
ר"ממ 5.1X3 לבכ ,הקלדה ןצחל/הקלדה      

מ"מ 02 רטוקב ףכירמ רוניצ 'קנ      1,820                    
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קובץ: 2823-100-100   .../075 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     075 הדוארב

למשח תודובע 8 הנבמ
GN הנבמ - למשח תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

דע לבכ ,יזאפ תלת לגעמב רואמ תדוקנ     02.05.025
מ"מ 52 רטוקב ףכירמ רוניצ ר"ממ 5.2X5 'קנ      85                     

ט"הע וא ט"הת יעקשל הנכה תדוקנ     02.05.040
רטוקב תרנצ ללוכ הדוחא תכרעמ תרושקתל      

מ"מ 4 הכישמ טוח םע ,מ"מ 52 'קנ      625                    
רזיבא ללוכ A61 יזאפ דח עקת תיבל הדוקנ     02.05.070
םיליגר ט"הע וא ט"הת םירזיבא 4 דע וא דיחי      
ר"ממ 5.2X3 לש לבכ ללוכ םימ ינגומ וא      

מ"מ 52 דע  רטוקב ףכירמ תרנצ 'קנ      975                    
רובע יזאפ דח עקת תיב תדוקנל תפסות     02.05.090

םימ ןגומ רזיבא 'חי      55                     
רובע יזאפ דח עקת תיב תדוקנל תפסות     02.05.092

לופכ רזיבא 'חי      250                    
רובע יזאפ דח עקת תיב תדוקנל תפסות     02.05.093

"וקסינ 2N" םיעקש תספוק 'חי      70                     
עקת רובע A61 יזאפ דח עקת תיבל תפסות     02.05.095

)SPU - לוחכ ,ינויח-םודא( ינועבצ 'חי      670                    
תלד תחיתפ ןונגנמל דוקיפ רובע הנכה     02.05.100
)יטנגמ סיטרכ/ןדוק/םוקרטניא תועצמאב(      
הרקת לעמ םירוביח תספוק תללוכה      
,טנגמ/לוענמל דע מ"מ 52 רוניצ ,תיטסוקא      
רוניצ ,תלד תחיתפ ןצחלל דע מ"מ 52 רוניצ      
52 רוניצ ,ןורדסמב תשר תלעתל דע מ"מ 52      
ויהי תורוניצה לכ .םוקרטניא תדוקנל דע מ"מ      

'פמוק     70                    דבלב הכישמ טוח וללכיו לוחכ עבצב  
,הדבעמ דויצ רובע תוכילהת הארתה תדוקנ     02.05.130
וד רופא לבכ ללוכ ,מ"מ 52 רטוקב תרנצ ללוכ      
תודוקנ יתשב רוביח ללוכ 57.0X2(X2( ידיג      

הרקב תכרעמל רבוחמו הצק 'קנ      5                      
ףכירמ תרנצ תנכה ללוכ VT ךסמל הנכה 'קנ     02.05.150
דע תרושקתלו למשחל  5.2X3 לבכ מ"מ 02      

.מ"מ 4 רטוקב הכישמ טוח םע ,מ"מ 23 'קנ      27                     
)רטלוו( םיעקש תספוק לש הנקתהו הקפסא     02.05.170
ןיירושמ יטסלפ עקש )1( :ללוכ טנוברקילופמ      
    A61X5 EEC )1( יזאפ דח ילארשי עקש  
615X011 52D טסלפ.א.ד.ע 'ספוק תמגודכ      

)דרפנ ףיעסב דדמנ לבכ( A61 'חי      4                      
לבכב A61 יזאפ דח עקת תיבל הדוקנ     02.05.180
    YX2N 5.2X3 עקש יפוס רזיבא ללוכ EEC  

3X16A 'קנ      60                     
לבכב A61 יזאפ תלת עקת תיבל הדוקנ     02.05.190
    YX2N 5.2X5 עקש יפוס רזיבא ללוכ EEC  

5X16A 'קנ      25                     
לבכב A23 יזאפ תלת עקת תיבל הדוקנ     02.05.195
    YX2N 6X5 עקש יפוס רזיבא ללוכ EEC  

5X32A 'קנ      4                      
לבכב A36 יזאפ תלת עקת תיבל הדוקנ     02.05.200
    YX2N 61X5 עקש יפוס רזיבא ללוכ EEC  

5X63A 'קנ      2                      
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קובץ: 2823-100-100   .../076 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     076 הדוארב

למשח תודובע 8 הנבמ
GN הנבמ - למשח תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

עקש ללוכ A61 יזאפ דח עקת תיבל הדוקנ     02.05.210
תרבחמ הלעת לע שימג לבכל רבוחמ 'קנ      10                     

םע A52X3 טקפ קספמ תנקתהו הקפסא     02.05.230
לש דוקיפו למשח חול תנזהל המודא תידי      

תילעמ 'חי      2                      
תילעמ רובע ןיעידומל םוקרטניא תכרעמ 'קנ     02.05.235
52 ףכירמ רוניצ ללוכ 5.0X8 תרושקת לבכו      

מ"מ 'קנ      2                      
םיעקש תספוק לש הנקתהו הקפסא     02.05.240
א.ד.ע תמגודכ הדובע תדמעל תירלודומ      
יעקש )4( :ללוכ ט"הע/ט"הת 81D טסלפ      
למשח יעקש )2( ,םודא עבצב ינויח למשח      
    SPU תרושקת יעקש )2( ,לוחכ עבצב  
תרושקת ,למשח תדוקנ( הדוחא תכרעמ      

)דרפנ ףיעסב ודדמנ 'חי      115                    
םיעקש תספוק לש הנקתהו הקפסא     02.05.250
א.ד.ע תמגודכ הדובע תדמעל תירלודומ      
יעקש )4(:ללוכ ט"הע/ט"הת 71D טסלפ      
עקש )2( ןבל עבצב ינויח יתלב למשח      
ןופלט עקשו הדוחא תכרעמ תרושקת      
תרושקת ,למשח תדוקנ( הדוחא תרושקת      

)דרפנ ףיעסב ודדמנ ןופלטו 'חי      95                     
םיעקש תספוק לש הנקתהו הקפסא     02.05.255
א.ד.ע תמגודכ היזיוולט תדמעל תירלודומ      
יעקש )2(:ללוכ ט"הע/ט"הת 41D טסלפ      
יעקש )2( ןבל עבצב ינויח יתלב למשח      
היזיוולט עקש )1( ,הדוחא תכרעמ תרושקת      
ודדמנ היזיולטו תרושקת ,למשח תדוקנ(      

)דרפנ ףיעסב 'חי      35                     
יריק/יתרקת ןגזמל יזאפ דח למשח תדוקנ     02.05.260

A61 יזאפ דח עקש ללוכ 'קנ      140                    
ללוכ יתרקת ןגזמל יזאפ תלת למשח תדוקנ     02.05.270

A61 יזאפ תלת טקפ קספמ 'קנ      4                      
טטסומרט/א"מ תלעפה תוחולל הנכה תדוקנ     02.05.280
טוח םע מ"מ 02 ףכירמ רוניצ תועצמאב      
דעו הרקת לעמ CF תדיחימ מ"מ 4 הכישמ      
,רוניצ הצקב םייתסתש הדוקנה אצומל      

55העוקש אספוקב 'קנ      145                    
תוחל ףיסומל יזאפ תלת למשח תדוקנ     02.05.285
YX2N 5.2X5 לבכ ללוכ םינבמ תדבעמב      

ג"מ 52 רוניצ ר"ממ 'קנ      1                      
תבלושמ שא יוליג לנפל למשח תנזה תדוקנ     02.05.290
,תומלצמ תזכר/הצירפ תזכר/םוריח תזירכ      
יפל יזאפ דח עקת תיב תדוקנ ומכ תדדמנ      
לבכו מ"מ 02 ףכירמ רוניצ ,ינכטה טרפמה      

.2X3 YX2N5 דע 'קנ      5                      
ימיכ ףדנמל יזאפ תלת למשח תנזה תדוקנ     02.05.295
טקפ קספמ ללוכו ר"ממ 5.2X5 לבכ ללוכ      

3X16A 'קנ      2                      
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קובץ: 2823-100-100   .../077 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     077 הדוארב

למשח תודובע 8 הנבמ
GN הנבמ - למשח תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

לבכ ללוכ םמורתמ ילמשח רעשל הנזה תדוקנ     02.05.300
    YX2N 5.2X5 טקפ קספמ ללוכ ,ר"ממ  
    A61X3 חולל ג"מ 52 רוניצ תנכה ללוכו  

רעשה תלעפהו דוקיפ 'קנ      1                      
YX2N 6X5 לבכ ללוכ ןרוגעל הנזה תדוקנ     02.05.305
A52X3 יזאפ תלת טקפ קספמ ללוכ ר"ממ      
דע מ"מ 52 רוזש תשוחנ הקראה לבכ ללוכ      
ג"מ 52 רוניצ תנכה ללוכו ןרוגעה תוליסמל      

ןרוגעה תלעפה לנפל 'קנ      1                      
םיאבכ הטילשו דוקיפל לנפ תנקתהו הקפסא     02.05.310
תומוק 3 ילעב םוריחב קותינ ינצחל :ללוכ      
רוטרנג קותינ ןצחל 1 ,)ח"ח תודש 3 קותינ(      
,רוטרנג לש םייוויח חול ,תומוק 2 ילעב      
לכל( ןשע יוניפ יחופמל יוויח תוירונו םיררוב      
תזכר ,)דרפנ ףיעסב דדמנ חול - דרפנב חופמ      
,םוריח תזירכ תכרעמ ןופורקימ ,שא יוליג      
לנפ .שרדנכ תרנצ ,םילבכ ,תונכהה לכ ללוכ      
תרימשל חפ תאספוקו לוענמ םע תלד ללוכ      
יקספמ ,שא יוליג תזכר( .םיאבכל חתפמ      
םיפיעסב ודדמנ הזירכ ןופורקימ ,למשח      

'פמוק     1                     )םידרפנ  
המוטא םילבכ תסינכל TCM תדיחי     02.05.330
הדלפ תרגסממ הדיחיה .םינגומ םיבחרמל      
המיטא תכרעמ םע ןוטבב הקוצי תירוקמ      
    1X6 BS 021 רוא חתפ רובעX022 מ"מ  
םירוויע םימטא ימוגמ המיטא "תרווכ"ו      

'פמוק     8                     .םוטא רבעמ 001%  
המוטא םילבכ תסינכל TCM תדיחי     02.05.340
הדלפ רונצמ הדיחיה .םינגומ םיבחרמל      
תכרעמ םע ןוטבב קוצי 2'' רטוקב ירוקמ      
)רחס ןוי-רוא קוויש( לוגע חדקל המיטא      
םירוויע םימטא ימוגמ המיטא "תרווכ"ו      

'פמוק     8                     םוטא רבעמ 001%  
ה ר ו א ת  י פ ו ג  60.20 ק ר פ  ת ת       
םיללוכ הז קרפב םיפוגה לכ :1 הרעה      
רוביחו הנקתה ,הקפסא      
ויהי הרקתב םיעוקש הרואת יפוג :2 הרעה      
ןיילנייפ הרקתב הנקתהל םימיאתמ      
דל תורונל הרקתב עוקש 06/06 הרואת ףוג     02.06.010
    W03/W04, K0004 תמגודכ  

"סקולארשי" תרבח תרצות "RO-KARAB" 'חי      210                    
דל תורונל הרקתב עוקש 06/06 הרואת ףוג     02.06.020
    W03 דוקיפ רושיא לעב "דלנאפ" תמגודכ  

"שעג" תרבח תרצות ,ףרועה 'חי      51                     
םוינימולא תרקתב עוקש  דל ספ הרואת ףוג     02.06.040
תמגודכ ,רטמ 0.1-ל W51 דל תורונל      

"טפושה ןיע םתלא" 'בח  "AIZARG-01" רטמ      370                    
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קובץ: 2823-100-100   .../078 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     078 הדוארב

למשח תודובע 8 הנבמ
GN הנבמ - למשח תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

הדבעמ תרקתב עוקש דל ספ הרואת ףוג     02.06.050
דל רהוז " תמגודכ W04 דל תורונל      

"סקולארשי" 'בח ,56PI ןגומ "M-2103 'חי      30                     
דל תורונל הרקתב עוקש לוגע הרואת ףוג     02.06.060
    W91 44 רחש" תמגודכPI 30164", בח'  

"סקולארשי" 'חי      125                    
תמגודכ ןוטב תפצרב עוקש לוגע הרואת ףוג     02.06.070
    "W9- REGNIG" תרבח ןוטיב תספוק ללוכ  

"טפושה ןיע םתלא" 'חי      4                      
תמוק םידומע תרקתל יראניל הרואת ףוג     02.06.080
PIRTS" תמגודכ דל תורונל הסינכ      
    DELULA-SV" W24-5.2 66 םוטא ,רטמPI  

"טפושה ןיע םתלא" תרבח 'חי      12                     
תמוק םידומע תרקתל ינוציח הרואת ףוג     02.06.085
PIRTS" תמגודכ דל תורונל הסינכ      
    DELULA-SV" W5.31-0221 םוטא ,מ"מ  

"טפושה ןיע םתלא" תרבח 66PI 'חי      8                      
תמוק םידומע תרקתל ינוציח הרואת ףוג     02.06.086
PIRTS" תמגודכ דל תורונל הסינכ      
    DELULA-SV" W1.01-029 םוטא ,מ"מ  

"טפושה ןיע םתלא" תרבח 66PI 'חי      5                      
תמגודכ W41 דל תורונל יריק הרואת ףוג     02.06.090

"שעג" 'בח ,56PI "רובת" 'חי      35                     
תרקתב הלעתל תינוציח הנקתהל הרואת ףוג     02.06.100
תמגודכ W52 דל תורונל תונורדסמ      
    "0004-5705 DEL 80 MOLAHY" "בח'  

"סקולארשי" 'חי      250                    
תרקתב הלעתל תינוציח הנקתהל הרואת ףוג     02.06.110
תמגודכ W53 דל תורונל תודבעמ      
    "0004-5705 DEL 80 MOLAHY" "בח'  

"סקולארשי" 'חי      520                    
תורונל הרקתל תינוציח הנקתהל הרואת ףוג     02.06.120
56PI םוטא דל םעונ" תמגודכ W63 דל      

"שעג" 'בח "0811 'חי      115                    
הלעתל תינוציח הנקתהל YAB HGIH ףוג     02.06.125
DEL W001 תורונל ,'מ 7 הבוגב לופכ ללחב      
,K0004,001-OFU, 56PI   תמגודכ      

"סקולארשי" תרבח תרצות 'חי      28                     
תוריקל תינוציח הנקתהל הפצה הרואת ףוג     02.06.130
םגד תמגודכ W72, 56PI דל תרונ םע      

."שעג" תרבח תרצות "0004 דל ראטס" 'חי      25                     
הרקתב עוקש יתילכת דח םורח תרואת ףוג     02.06.170
'עמ םע "OCIM INIM" תמגודכ W3 דל      
תרבח תרצות TA תימצע הקידב      

"סקולארשי" 'חי      70                     
ינוציח יתילכת דח םורח תרואת ףוג     02.06.180
תמגודכ W5.2X1 דל תורונל הלעת/הרקתל      
    "LLL" תימצע הקידב 'עמ םע TA תרצות  

"סקולארשי" תרבח 'חי      140                    
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קובץ: 2823-100-100   .../079 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     079 הדוארב

למשח תודובע 8 הנבמ
GN הנבמ - למשח תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ינוציח יתילכת דח םורח תרואת ףוג     02.06.185
W5.2X1 56PI דל תורונל הלעת/הרקתל      
TA תימצע הקידב 'עמ םע "LLL" תמגודכ      

"סקולארשי" תרבח תרצות 'חי      10                     
תוגרדמ רדחל יתילכת וד םורח תרואת ףוג     02.06.190
"44PI  "082-YBBUR תמגודכ דל תורונל      
תרבח תרצות TA תימצע הקידב 'עמ םע      

"סקולארשי" 'חי      33                     
ינוציח יתילכת דח םוריח תרואת ףוג     02.06.195
תמגודכ W3X2 דל תורונל הלעת/הרקתל      
    OCIM תימצע הקידב תכרעמ םע ט"הע TA  

"סקולארשי" תרבח תרצות 'חי      8                      
,דל תורונל ראומ האיצי טלשל הרואת ףוג     02.06.200
הקידב תכרעמ םע "01 רוא דל" תמגודכ      
51 תויתוא םע ינקת טלש ,TA תימצע      
תרצות ץח ילב/ץח םע ידדצ וד/ידדצ דח,מ"ס      

"סקולארשי" תרבח 'חי      105                    
W5 דל תורונל ראומ האיצי טלשל הרואת ףוג     02.06.210
'עמ םע 56PI ןגומ "SUBUK" תמגודכ      

"סקולארשי" תרבח ,TA תימצע הקידב 'חי      7                      
ILAD קנשמ רובע והשלכ ת.גל תפסות 'חי      400                   02.06.220

ןשייח ללוכה ILAD רוסנס תנקתהו תקפסא     02.06.230
הנבומ רקב ללוכה הראה תמרל תוחכונ      
ILAD-2 תמגודכ הרואתה יפוג לע הטילשל      

"סקולארשי" 'בח קווישב 'חי      23                     
הרואת ןצחל ךפוה רשא רזיבא רובע תפסות     02.06.240
V01-0/+CM ILAD תמגודכ ILAD תדוקפל      

"סקולארשי" קווישב 'חי      75                     
חולב הנקתהל ILAD חכ קפס תפסות     02.06.250
קווישב SP ILAD תמגודכ התיכ/הדבעמ      

"סקולארשי" 'חי      18                     
'פמוק     1                     הנבמה לכב ILAD הרואת תכרעמ תונכת 02.06.260

ת ו נ ו ש  70.20 ק ר פ  ת ת       
'פמוק     1                     3 גוס ךמסומ למשח קדוב י"ע ןקתמה תקידב 02.07.010

04 דע יבועב ינוציח ריקב 4" םולהי חודיק     02.07.020
מ"ס 'חי      9                      

04 דע יבועב ינוציח ריקב 6" םולהי חודיק     02.07.030
מ"ס 'חי      10                     

םילבכ רבעמ חתפל שא תמיסח עוציב     02.07.060
םילבכה תעיבצ ללוכ למשח תוחול תיתחתו      
1 תוחפל םייתעש ךשמל שאב דימע רמוחב      
טרפמל םאתהב ריק רבעמ ידיצ ינשמ רטמ      

SBK תמגודכ רמוח תועצמאב ינכטה ר"מ      32                     
תועצמאב תיטנגמורטקלא הנירק דגנכ ןוגימ     02.07.070
ךרעמ( תוינכתב רדגומל םאתהב תובכש 'סמ      
ינכטה טרפמב רדגומל םאתהבו )תויתשת      

23.8 קרפ ר"מ      15                     
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26/12/2022
דף מס':     080 הדוארב

למשח תודובע 8 הנבמ
היגרנא זכרמ - למשח תודובע 30 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ג ר נ א  ז כ ר מ  - ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  30 ק ר פ       
)ת ר נ צ ו  ת ו ל ע ת ( ם י ל י ב ו מ  10.30 ק ר פ  ת ת       
ללוכ הנקתהו הקפסא ללוכ הז קרפ  :1 הרעה      
הנקתה ךרוצל שרדנכ תונוולוגמ תוכימת      
טרפמב רדגומכ תולעת/תומלוס לש תמלשומ      
ינכטה      
תקראהש ןובשחב תחקל ןלבקה לע :2 הרעה      
םירוביחו ר"ממ 61 דיג ידי לע הלעתה      
ריחמב הקראה תופיצר תריציל לולכ םישרדנ      
.הלעתה      
9 הסמעה הבוג םח ןוולגב דבכ םילבכ םלוס     03.01.040
,תוינפ ללוכ מ"ס 08 בחור תודימב מ"ס      

.תוכימתו תויווז ,תותשק רטמ      80                     
9 הסמעה הבוג םח ןוולגב דבכ םילבכ םלוס     03.01.050
,תוינפ ללוכ מ"ס 06 בחור תודימב מ"ס      

.תוכימתו תויווז ,תותשק רטמ      30                     
9 הסמעה הבוג םח ןוולגב דבכ םילבכ םלוס     03.01.070
,תוינפ ללוכ מ"ס 04 בחור תודימב מ"ס      

.תוכימתו תויווז ,תותשק רטמ      130                    
9 הסמעה הבוג םח ןוולגב דבכ םילבכ םלוס     03.01.080
,תוינפ ללוכ מ"ס 02 בחורב תודימב מ"ס      

.תוכימתו תויווז ,תותשק רטמ      30                     
מ"מ 522 רטוקב הלופכ ןפוד ירושרש רוניצ     03.01.300

מ"מ 8 הכישמ טוח ללוכ רטמ      60                     
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  20.30 ק ר פ  ת ת       
רוביחו הנקתה ,הקפסא :םיללוכ םילבכה לכ      
תווצק ינשב      

ר"ממ 5.2X7 ךתחב YX2N לבכ רטמ      320                   03.02.090
5.2X3 ךתחב 1RF/YX2N גוסמ םילבכ     03.02.100

ר"ממ רטמ      200                    
5.2X5 ךתחב 1RF/YX2N גוסמ םילבכ     03.02.110

ר"ממ רטמ      110                    
5.1X3 ךתחב 1RF/YX2N גוסמ םילבכ     03.02.120

ר"ממ רטמ      230                    
ר"ממ 6X5 ךתחב 1RF/YX2N גוסמ םילבכ רטמ      180                   03.02.130
ר"ממ 61X5 ךתחב 1RF/YX2N גוסמ םילבכ רטמ      350                   03.02.140
ר"ממ 01X4 ךתחב 1RF/YX2N גוסמ םילבכ רטמ      750                   03.02.150
ר"ממ 59X4 ךתחב 1RF/YX2N גוסמ םילבכ רטמ      100                   03.02.160
ר"ממ 07X4 ךתחב 1RF/YX2N גוסמ םילבכ רטמ      200                   03.02.170

051X4 ךתחב 1RF/YX2N גוסמ םילבכ     03.02.180
ר"ממ רטמ      140                    

581X4 ךתחב 1RF/YX2N גוסמ םילבכ     03.02.185
ר"ממ רטמ      150                    
ר"ממ 042X4 ךתחב YX2N לבכ רטמ      750                   03.02.190

61 ךתחב יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     03.02.270
ר"ממ רטמ      200                    

53 ךתחב יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     03.02.290
ר"ממ רטמ      550                    
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26/12/2022
דף מס':     081 הדוארב

למשח תודובע 8 הנבמ
היגרנא זכרמ - למשח תודובע 30 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

59 ךתחב יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     03.02.310
ר"ממ רטמ      300                    

051 ךתחב יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     03.02.330
ר"ממ רטמ      550                    

003X1 בוהצ/לוחכ עבצב דדובמ תשוחנ דיג     03.02.340
ר"ממ רטמ      150                    

61X1 ךתחב יולג תשוחנמ הקראה דיג     03.02.370
.ר"ממ רטמ      300                    

53X1 ךתחב יולג תשוחנמ הקראה דיג     03.02.380
.ר"ממ רטמ      900                    

ת ו ק ר א ה  30.30 ק ר פ  ת ת       
זכרמב ןוטב דוסי רובע הקראה תעבט     03.03.010
4X04 ןוולוגמ ספ היושע תעבטה .היגרנא      
ללוכ ,רטמ 3 לכ ןוויזה לזרבל תכתורמ מ"מ      

'פמוק     1                     .תינכתל םאתהב האיצי יצוק תאצוה  
תנחת לש ןוטב דוסי רובע הקראה תעבט     03.03.011
ןוולוגמ ספ היושע תעבטה .תישאר גותימ      
    4X04 רטמ 3 לכ ןוויזה לזרבל תכתורמ מ"מ,  

'פמוק     1                     .תינכתל םאתהב האיצי יצוק תאצוה ללוכ  
מ"מ 52 דע הקראה דיג לש דבלב רוביח     03.03.040
והשלכ תוריש לש תיתכתמ תרנצל תשוחנ      
תרחא תנוולוגמ היצקרטסנוק וא )םימ ,קלד(      
תועצמאב הנבמה יקלח לכב הקראה ספל וא      

דבלב ינקת רוביח 'חי      100                    
תודימב ישאר םילאיצנטופ תאוושה ספ     03.03.060
לע ןקתומ תשוחנ יושע מ"מ 01/001/0002      
רדחב ןקתומ סקפסרפ יוסיכ ללוכ םידדובמ      

'פמוק     1                     םיישאר תוחול  
תודימב םילאיצנטופ תאוושה ספ     03.03.070
לע ןקתומ תשוחנ יושע מ"מ 01/04/0001      
רדחב ןקתומ סקפסרפ יוסיכ ללוכ םידדובמ      

'פמוק     1                     םירלי'צ  
5/04/006 תודימב םילאיצנטופ תאוושה ספ     03.03.080
ללוכ םידדובמ לע ןקתומ תשוחנ יושע מ"מ      

'פמוק     1                     םירוטארנג רדחב ןקתומ סקפסרפ יוסיכ  
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  40.30 ק ר פ  ת ת       
)הנקתהו הלבוה ,הקפסא ,רוציי(      
תינכתל םאתהב 21T-11T למשח ישאר חול     03.04.010

'פמוק     1                     2056-M-P-001  
תינכתל םאתהב 41T-31T למשח ישאר חול     03.04.020

'פמוק     1                     2056-M-P-002  
תינכתל םאתהב םוריח למשח חול     03.04.030

'פמוק     1                     2056-M-P-003  
תינכתל םאתהב SPU למשח חול     03.04.040

'פמוק     1                     2056-M-P-004  
תינכתל םאתהב הנחת תוריש למשח חול     03.04.050

'פמוק     1                     2056-M-P-005  
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26/12/2022
דף מס':     082 הדוארב

למשח תודובע 8 הנבמ
היגרנא זכרמ - למשח תודובע 30 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

תינכתל םאתהב חותיפ תרואת למשח חול     03.04.060
'פמוק     1                     2056-M-P-006  

תינכתל םאתהב םירוטרנג למשח חול     03.04.070
'פמוק     1                     2056-M-P-007  

תינכתל םאתהב םינומ זוכיר חול     03.04.080
'פמוק     1                     2056-M-P-008  

,RAVITCA קפסה לפוכ יוציפל םילבק חול     03.04.090
'פמוק     2                     RAVK 052 קפס לא תרצות  

RAVK 003 קפסה לפוכ יוציפל םילבק חול     03.04.100
'פמוק     2                     RAVITCA קפסלא תרצות  

י"חח גותימ תונחת רובע תוריש למשח חול     03.04.370
טנוברקילופ יושע תיטרפ גותימ תנחתו      
תלת ת"מאמ ללוכ מ"מ 052X003 תודימב      
,A04X4 Am03 תחפ רסממ ,A52X3 יזאפ      
ילארשי עקש ,X2 Am03A04 תחפ רסממ      

'פמוק     2                     יזאפ דח A61 דע םיז"אמ 4-ו  
ם י ר ז י ב א ו  ת ו ד ו ק נ  50.30 ק ר פ  ת ת       
תיכוכז םע ,יתכתמ םורח תקספה ןצחל     03.05.010
תמגודכ ,תרשרשב רושק ץופינ שיטפ ,ץופינ      

רשואמ ךרע הווש וא SAX קינכמלט 'חי      5                      
דע לבכ ,הקלדה קספמ ללוכ רואמל תדוקנ     03.05.020
    5.2X3 מ"מ 02 רטוקב ןורירמ רוניצ ר"ממ,  

ךרוצה תדימב תופעתסה תספוק ללוכ 'קנ      60                     
)רטלוו( םיעקש תספוק לש הנקתהו הקפסא     03.05.170
ןיירושמ יטסלפ עקש )1( :ללוכ טנוברקילופמ      
    A61X5 EEC )1( יזאפ דח ילארשי עקש  
52D 6+5+011 טסלפ.א.ד.ע 'ספוק תמגודכ      

)דרפנ ףיעסב דדמנ לבכ( A61 'חי      6                      
5.2X3 לבכו תילמשח חופמ /הטנוול הדוקנ     03.05.220
ןגומ A61X1 טקפ קספמ ללוכ YX2N ר"ממ      

למשחה חולמ הרישי תוחפל 45PI 'קנ      2                      
עקש ללוכ יריק/יתרקת ןגזמל למשח תדוקנ     03.05.260

למשחה חולמ הרישי A61 יזאפ דח 'קנ      4                      
ת ר ו א ת ו  ה ר ו א ת  י פ ו ג  60.30 ק ר פ  ת ת       
ם ו ר י ח       
םוטא DEL W04 רביפ יטמרה גוסמ .ת.ג     03.06.010
וא ריקל דומצב וא םלוס תיתחתל ןקתומו      

תינוציח הנקתהב הרקת 'חי      55                     
ללוכ DEL גוסמ יתילכת דח םוריח .ת.ג     03.06.020
'קד 06 לש יוביג ןמז ךשמל םויתיל תללוס      

ינכטה טרפמב רדגומל םאתהבו תוחפל 'חי      32                     
ינקת "האיצי" טוליש ללוכה יתילכת וד .ת.ג     03.06.030
,הרקתהמ הילתל וא ריק תדומצ הנקתהל      
06 לש יוביג ןמז ךשמל םויתיל תוללוס ללוכ      

'קד 'חי      4                      
ה ר י ב צ  י ס פ  ת ו ל ע ת  70.30 ק ר פ  ת ת       
)רוביחו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,רוציי(      
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קובץ: 2823-100-100   .../083 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     083 הדוארב

למשח תודובע 8 הנבמ
היגרנא זכרמ - למשח תודובע 30 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

לכ תא ללוכ )צ"פ( הריבצ יספ תולעת ריחמ      
תוכימת ,חטשב הנקתהה ירזיבא      
תוינכת תנכה ,חטשב תודידמ ,הרקת/ריקל      
הנקתה תמלשהל שורדה לכו דמימ תלת      
האלמ      
6-93416 ילארשי ןקתל ומיאתי צ"פ      
תשוחנמ A0023X4 )צ"פ( הריבצ יספ תלעת     03.07.010
    45PI,  )ךרוא .שרדנה לככ )תויכנאו תויקפוא  
רוביחל רוביח ןיב ריצ ךרואל דדמי ספה      
םיירוקמ םילתימ טסו רבחמ ללוכ ,ץר רטמל      

תינכתב טרופמה לכ תאו רטמ      15                     
הנקתה ללוכ A0052X4 צ"פ תלעת ךא ל"נכ     03.07.015

האלמ רטמ      15                     
A0023X4 צ"פ תלעת שאר רובעב תפסות     03.07.030
רוביחל םאות םישימג םירבחמ טס ללוכ      
ירזיבא ללוכ  AVK0061 יאנשל שארה      

'פמוק     2                     .'פמוק האישנו הכימת  
A0052X4 צ"פ תלעת שאר רובעב תפסות     03.07.035
רוביחל םאות םישימג םירבחמ טס ללוכ      
ירזיבא ללוכ  AVK0521 יאנשל שארה      

'פמוק     2                     .'פמוק האישנו הכימת  
A0023X4 צ"פ רוביח שאר רובעב תפסות     03.07.040
ןרציל םימאות םירבחמ ללוכ למשח חולל      
גגב הכימתל 'גנלפ .ודי לע םירשואמו חולה      

'פמוק     2                     .'פמוק הכימת ירזיבא ללוכ חולה  
A0052X4 צ"פ רוביח שאר רובעב תפסות     03.07.045
ןרציל םימאות םירבחמ ללוכ למשח חולל      
גגב הכימתל 'גנלפ .ודי לע םירשואמו חולה      

'פמוק     2                     .'פמוק הכימת ירזיבא ללוכ חולה  
09 A0023X4 תיוז רובע צ"פל תפסות     03.07.060

צ"פ יעטקמל תיכנא/תיקפוא 'חי      10                     
תיכנא/תיקפוא 09 תיוז רובע צ"פל תפסות     03.07.065

'פמוק     4                     A0052X4 צ"פ יעטקמל  
צ"פ רובע שא רבעמ םסוח תפסות     03.07.080
    A0023/A0052 דמוע תוקד 021 ךשמל  

2014NID+438OSI םינקתב 'חי      4                      
ה ו ב ג  ח ת מ  י נ ק ת מ  80.30 ק ר פ  ת ת       
,הקפסא םיללוכ הז קרפב םיביכרמה לכ      
קרפ תושירדב דומעל םיבייחו רוביחו הנקתה      
ינכטה טרפמב 9.8      
)VK81/03-YSX2N05X1 )ELPX לבכ     03.08.030
ןקתומ וא תרנצב לחשומ ,ידיג דח ,תשוחנ      
תומלוסו תולעת ,תרנצה רובע( הלעתב      

)דרפנב םלושמ רטמ      400                    
ךכוסמו  דדובמ ,םוטא לבכ שאר תיפוס     03.08.040
וא רשי הנבמ ינוציח וא ימינפ VK42 חתמל      

גרבותמ יתיוז 'חי      24                     
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קובץ: 2823-100-100   .../084 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     084 הדוארב

למשח תודובע 8 הנבמ
היגרנא זכרמ - למשח תודובע 30 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ךכוסמו  דדובמ ,םוטא לבכ שאר תיפוס     03.08.050
וא ימינפ VK42 חתמל BT004K תמגודכ      

גרבותמ יתיוז וא רשי הנבמ ינוציח 'חי      12                     
דדובמ ,םוטא לבכ שאר תיפוסל תפסות     03.08.060

'פמוק     4                     AK5, VK42 קרב יאלוכ 3 טס רובע ךכוסמו  
VK03/81 םוטא םקייר לבכ שאר תיפוס     03.08.065
    021X1 תעינמל תוחלצ 2 ללוכ ,םוינימולא  

הליחז 'חי      3                      
הנקתה ,הנחתל הסנכה ,הלבוה ,הקפסא     03.08.070
רדחב ךכל דעוימה יאנש לש םימלשומ רוביחו      
םוטא ןמש גוסמ AVK0061 קפסהב,יאנשה      
תנקתהו תקפסא ,)TPGD הנגה רסממ ללוכ(      
,םילגלגה קורפ ,תודונת יליבגמ 4-ו םימלוב 4      
תומלשב ןקתומ לכה הטישו הנגה תקראה      

'פמוק     2                     .3.9.8 קרפב ינכטה טרפמל םאתהבו  
הנקתה ,הנחתל הסנכה ,הלבוה ,הקפסא     03.08.080
רדחב ךכל דעוימה יאנש לש םימלשומ רוביחו      
םוטא ןמש גוסמ AVK0521 קפסהב,יאנשה      
תנקתהו תקפסא ,)TPGD הנגה רסממ ללוכ(      
,םילגלגה קורפ ,תודונת יליבגמ 4-ו םימלוב 4      
תומלשב ןקתומ לכה הטישו הנגה תקראה      

'פמוק     2                     .3.9.8 קרפב ינכטה טרפמל םאתהבו  
ןמש ףוסיא תרצאמ רובעב יאנשל תפסות     03.08.090
ללוכ יאנשה ןמש תלוביק 011% לש הלוכתב      
תקראה ללוכו ןמשה זוקינ זרב ,האלמ הנקתה      
הפצר ללחב ןקתות הרצאמה .הרצאמה      

'פמוק     4                     יאנשל תחתמ הלופכ  
,המוטא םקייר תפומ עוציבו לבכ ךותיח     03.08.095
יושע VK03/81 )021X1(3 לבכל הכראה      
VK03/81 לבכ ןיבל )םייק( תשוחנ      

םוינימולא יושע 021X1(3( 'חי      1                      
תנחתב תמלשומ תוקראה תכרעמ     03.08.100
תללוכה למשחה ירדחבו היצמרופסנרטה      
הובג חתמ רדח םירדחה ףקיהב הנקתה      
לזרב ספ לש נ.מ תוחול רדח ,םיאנש ירדח      
,קורי/בוהצ ןיגוריסל עובצ 4X04 ןוולוגמ      
לכל ךתורמ 4/1'' םיסיפליפ י"ע ,ריקל ןקתומ      
טווחמ ,םירשג ללוכ םיעובצה תכתמה יקלח      
תכתמה יקלח לכל ר"ממ 05 ,תשוחנ ,שימג      
,תשר תוציחמ ,םיפוקשמ ,תותלד( םידיינה      

'פמוק     1                     )דועו תולעת תומלוס  
גותימ תנחת רובע ל"נכ הקראה תכרעמ     03.08.110

'פמוק     1                     תוינכותל םאתהב )תיטרפ + י"חח( תישאר  
מ"ס 021X09 תודימב תרגסוממ תשרמ תלד     03.08.115

הילת לוענמל תוינזוא ללוכ 'חי      4                      
תלד םע עובצ חפמ תוחיטב דויצ ןורא     03.08.120
דויצה לכ תא ללוכה הפצרהמ הדמעהל      
טרופמכ הובג חתמ תנחתב לופיטל שורדה      

'פמוק     2                     טלפמוק טרפמב 11.9.8 ףיעסב  
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קובץ: 2823-100-100   .../085 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     085 הדוארב

למשח תודובע 8 הנבמ
היגרנא זכרמ - למשח תודובע 30 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

םיאתמ םחפ אלל מ"מ 8 יבועב ימוג חיטש     03.08.130
חתמה רדחב סורפ ו"ק 03 הובג חתמ ירדחל      

.הובגה ר"מ      8                      
חול רובע דוקיפה ךרעמ לש םלשומ רוביח     03.08.140
)ויקלח לכ לע( הנחתב הובגה חתמה      
תוסינכ ירוביח דבלמ( םידוקיפל ,תוקראהל      

'פמוק     2                     )דרפנב םלושמ םהילע תואיציו  
קתנמ את לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     03.08.160
תרצות ME הנחתב םייק .ג.מ חולל סמועב      
    CIRTCELE REDIENHCS 6 םגדמMS  
לש הקזחא תקלחמ לומ םואת תללוכ הדובעה      
גותימו קותינ תולועפ עוציב ,הדוארב תללכמ      
ץוחמו תוגירח תועשב עצובת הדובעה .רזוח      

'פמוק     1                     הללכמב דוקפת תועשל  
רובע VK42 .ג.מ חול לש  הלבוהו הקפסא     03.08.170
קספמ את - -מ בכרומה תישאר .ג.מ תנחת      
חתמ ינשמ ללוכה הדידמ את -  ישאר הסינכ      
-  האיצי יקספמ יאת ינש -           םיכיתנו      
טרפמב 7.9.2.8 ףיעסב טרופמל םאתהב      

'פמוק     1                     ינכטה  
VK42 ג.מ חול לש הנקתה ,הלבוה ,הקפסא     03.08.180
:מ בכרומה היגרנא זכרמ לש ישאר      
יאת )4( -   ישאר סמועב קתנמ את )2( -       
בלושמ סמועב קתנמ גוסמ םיאנשל האיצי      
תידיתע הבחרהל תורשפא ללוכו םיכיתנ      
לכ לע 'פמוק  טרפמב 7.2.9.8 קרפל םאתהב      

'פמוק     1                     ויביכרמ  
'פמוק     1                     ןימזמל הריסמל VK42  A05 םיכיתנ 3 טס 03.08.190

הריסמל A08 דע VK42 םיכיתנ 3 טס     03.08.200
'פמוק     1                     ןימזמל  

ל ז י ד  ת נ ק ת ה ו  ת ק פ ס א  90.30 ק ר פ  ת ת       
)ג "ד ( ר ו ט א ר נ ג       
ג"ד תסנכהו תפנה ,תלבוה ,תקפסא     03.09.010
    AVK052 EMIRP םאתהב ,הנחתה לא  
העובק הנקתה ללוכ 52.8 קרפ ינכט טרפמל      

'פמוק     2                     הנחתה ךותב  
תכרעמ דובעב ג"ד תדיחי תנקתהל תפסות     03.09.030
SREBBUNS CIMSIES גוסמ תמלשומ      
תדיער תעב רוטארנגה תודונת תלבגהל      

'פמוק     2                     .המדא  
ללוכ תנוולוגמ תכתממ רזע תייצקורטסנוק     03.09.040
דומצב הניעט ירבצמ גוז תחנהל ץע תוחול      

'פמוק     2                     ג"ד תדיחיל  
הקתשהו הטילפ תכרעמ      
    ===============  
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קובץ: 2823-100-100   .../086 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     086 הדוארב

למשח תודובע 8 הנבמ
היגרנא זכרמ - למשח תודובע 30 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

תכרעמ תנקתהו הקפסא ,רוציי ,םלשומ ןונכת     03.09.050
תדיחימ )םיינש וא דחא( הטילפ תורוניצ      
רטמ 3 לש ךרואב רדחל ץוחמ לא לזידה      
,תותשק ,םישימג םירבחמ ללוכ רדחל ץוחמ      
דבלב הנקתה ,לוק יקיתשמ ,םינגוא םיפופכ      
ל שערה תתחנהל הקתשה ידוד/דוד לש      
    BD56/M7, לזידל רוביחב שימג מ"בלפ קרפ  
לזידה ןרצי תויחנהו תושירדל םאתהב לכה      
,םישימג םילתמ ,םיכמות ,םיקוזיח ,רוטרנג      
,טלפמוק םלשומ לכה ,ריקהמ האיציב המיטא      

'פמוק     2                     .)AVK052 )EMIRP רוטרנג לזיד רובע  
קיתשמו הטילפה תכרעמ לש 2'' ימרט דודיב     03.09.060

'פמוק     2                     ילילג הטסורינ חפ תפיטע ללוכ ,לוקה  
סיסב לע 4'' הטילפ רוניצל לוק קיתשמ     03.09.100
SDA תמגודכ העילב סיסב לעו יביטקאיר      
םי'זנלפ ללוכ םאות רטוק , אנח תרצות      

'פמוק     2                     .טרפמה תושירדל המאתה ךות רוביחל  
ריוא תסינכל תמלשומ לוק תקתשה תכרעמ     03.09.130
םיחתפב ונקתויש םיקיתשמ תללוכה הנחתל      
33% ריוא רבעמ םע ,הנבמב ךכל םידעוימה      
002X052X521 תודימב )H םגד קיתשמ(      

'פמוק     1                     מ"ס )הבוגXבחורXךרוא(  
ריוא תאיציל תמלשומ לוק תקתשה תכרעמ     03.09.140
חתפב ןקתות רשא רוטרנגה לש רוטאידרמ      
םגדמ( 52% ריוא רבעמ ,הנבמב ךכל ידועיי      
    HS( 051  תודימבX521X521  

'פמוק     1                     מ"ס )הבוגXבחורXךרוא(  
קיתשמל רוטאידר ןיב תינושמש דב רוניס 'חי      2                     03.09.160

רוניצ תאיצי יופיחל תנוולוגמ תשר לזרב     03.09.170
תעב תויווכ תעינמל רוטארנגה לש הטילפה      
ענומ םח ץבא עבצב העיבצ ללוכ ,ירקמ עגמ      

'פמוק     2                     מ"ס 06X051 תודימב ,היזורוק  
םירבצמ ינש תכרעמ טס תנקתהו תקפסא     03.09.180
הגוצת םע םירבצמ ןעטמ ללוכ שרדנכ      
יוויחל רזע יעגמל רוביח תויורשפאו תילטיגיד      

'פמוק     2                     תולקת לע  
ללוכ קלד חול לש הנקתהו הקפסא ,רוציי     03.09.190
קלדה חול ןיב חוכו דוקיפל הליבכ תכרעמ      
לכימה לע הדידמל רושכמ דויצו םיזרב ןיבל      
הנחתב םירוטארנגה ינש רובע ימויה/יעובשה      
היצלומיס תקידב ,תוקראה ירוביח ללוכ      

'פמוק     1                     האלמ הלעפהו  
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קובץ: 2823-100-100   .../087 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     087 הדוארב

למשח תודובע 8 הנבמ
היגרנא זכרמ - למשח תודובע 30 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

חפ יושע דדוב רוטרנגל ןורכנסו הרקב חול     03.09.200
004X0002X006 תודימב חול הנבמ ללוכ      
םגדמ  רוטרנג רקב ,)בחור ,הבוג ,קמוע( מ"מ      
    0168ESD ללוכ יוויח תורונ ,םירסממ ללוכ  
לכו A5 ןעטמ קפס ,HA02  דוקיפ ירבצמ ינש      
חולה תלועפל םישורדה דוקיפה יעצמא      
לעש הרקבה יעצמאל טוויח ללוכ רוטרנגהו      
לש ינכטה קרפב ראותמה לכו רוטרנגה      

'פמוק     2                     טרפמה  
םירוטרנגה ןיב הטקש הרבעה תכרעמ חול     03.09.210
חפ יושע חולה הנבמ ללוכה למשח תרבחל      
לע ססובמ מ"מ 004X0002X006 תודימב      
הרקבה ירזיבא ללוכ 0668ESD םגד רקב      
לנפ ללוכ תכרעמה עוציבל םישורדה      
,ןומיס תורונמ ,טורח )קימימ( םוינימולאמ      
ינצחל ,תויכרד וד ןומיס תורונמ      
ירבצמ ללוכ טולישו םיררוב ,הקספה/הלעפה      
תכרעמ לכל A5 ןעטמ קפס ,AH02 דוקיפ      
טרפמב ינכטה קרפב ראותמה לכו דרפנב      

'פמוק     2                     ינכטה  
,רוטארנג לזיד ינש ךרעמ לש ןורכנסו הלעפה     03.09.230
תכרעמ ,הטקש הרבעה תוכרעמ ללוכ      
הקודב )ןנכתמו ןימזמ תוחכונב( תמלשומ      

'פמוק     1                     .ןימזמל הריסמו הכרדה ללוכ  
המד סמוע תכרעמ רוביחו תלבוה ,תרכשה     03.09.240
    WK052 ללוכ רתאב רוטארנג לזיד תצרהל  
84 לש ןמז קרפל ,)םישימג( םירוביח ילבכ      

'פמוק     1                     .האלמ היצלומיס עוציב רובע תוחפל תועש  
תועש 8 רתאב םירוטארנגה ינש תצרה     03.09.250
יכרצל שרדנכ רלוס תקפסא ללוכ ,וטנ הדובע      

'פמוק     1                     הצרהה  
)AVK052  ג"ד ינש( הנחתה יושירו תקידב     03.09.260
לש םיטס השולש ,היגרנאה דרשמ י"ע      
ךרוצל שרדה רתי לכו תונכדועמ תוינכת      

'פמוק     1                     הרגא ימולשת תוברל ,היצרנגה תנחת יושיר  
ק ל ד  ת כ ר ע מ  01.30 ק ר פ  ת ת       
ןנכתל ןלבקה לע 3.1.8 ךיעסב ראותמכ :יללכ      
הנעיש ךכ קלדה ךרעמ לכ תא םלשומ ןפואב      
.טרפמב 92.8 קרפב ינכטה טרפמה תושירדל      
רחאל קר חטשל םירזיבא תקפסאו רוציי      
למשחה ןנכתמ רושיא      
חפנב יעובש/ימוי לכימ תלבוהו הקפסא רוציי     03.10.020
םיילגר 4 ללוכ הלופכ ןפוד םע רטיל 0002      
רוביחל םינגוא ללוכ ,ןוטב תפצר לע הדמעהל      
לכ ללוכ ,הקיניו הדידמ ,יולימ תרנצ      
ךות לא תרדוחה תרנצה לכ ללוכ ,םימוטיאה      
רציימה לעפמה תוירחאב יוצמ רשאו לכימה      

'פמוק     1                     .... תינכתל םאתהב  
04/0002 תמגוד םימ דירפמו קלד ןנסמ     03.10.030

םישימג תרנצ ירוביחו תבשות ללוכ RAPES 'חי      2                      
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קובץ: 2823-100-100   .../088 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     088 הדוארב

למשח תודובע 8 הנבמ
היגרנא זכרמ - למשח תודובע 30 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

רלוס תקפסאל היולג ןוקירו הכלוה תרנצ     03.10.040
הדלפמ תרנצה .םיפדוע תרזחהו ימוי לכימל      
הדובעה .2" רטוקב רוחש A-601 04 לוידקס      
תיקפואה הכימתה ירזיבא לכ תא תללוכ      
,תוריקב םירבעמ תמיטא ,תרנצל תיכנאו      
הנקתהל דע ץחל תקידבו םיווק תפיטש      
תדמע ןיב ןקתות תרנצה .שרדנכ תמלשומ      
ןיבל הנחתה הנבמל הבורקה רלוס יולימ      

ימוי/יעובשה לכימה רטמ      15                     
ןגומ ילמשח עונמ ללוכ רלוס רורחסל הבאשמ     03.10.050
ךותב 97LU םאות XETA יפל תוצצופתה      

םיאתמ סיסב לע ימוי לכימ לש הרצאמ 'חי      1                      
1" לש  רטוקב לכימה לע רתי יולימ םותסש 'חי      1                     03.10.060

הסינכ דלופינמב רלוסל 1" רטוקב ירודכ זרב     03.10.070
לש םירוטרנגל האיצי דלופינמבו ימויה לכימל      

ימוי לכימ 'חי      3                      
1" רטוקב רפת אלל 04 לוידקס רוחש רוניצ     03.10.100
הנזה( רוטרנגל ימויה לכימה ןיב רוביחל      
לכו םימטא ,םיגרב ,םינגוא תוברל )םיפדועו      

.רוניצה תנקתהל רזעה דויצ רטמ      25                     
עבצב היולגה הדלפה תרנצ לכ תעיבצ     03.10.130
י"ע עבקיש ןווגב ןוילע דוסי "ןוטרמה"      

.ינכט טרפמ פ"עו סדנהמה רטמ      50                     
רתאב הצרהה תפוקתל רלוס תקפסא רטיל     1,000                   03.10.140

תלבקו ךמסומ סדנהמ י"ע ןקתמ תקידב     03.10.150
ינש ךרעמל היגרנאה דרשמ רושיא      

'פמוק     1                     םירוטרנגה  
דרשמ( םירושיאו םירתיה תאצוהב לופיט     03.10.160
ימוי קלד לכימ רובע הביבסה תנגה      

'פמוק     1                     )ויתוכרעמו  
םירוטארנגה ינשל יושיר תאצוה ךילהב לופיט     03.10.165

'פמוק     1                     תויתשתהו היגרנאה דרשמב  
לבכ םע םוטא הנבמ ,יציפק הקראה ףות     03.10.175
ירוביחו 'מ 02 לש ךרואב ר"ממ 61 ךתחב      

'פמוק     1                     )הקראהל קולדת תילכימ רוביח( תווצקב ןינת  
ינוסארטלוא הבוג דמ לש הנקתהו הקפסא     03.10.180
תאמגודכ תילאטיגיד הגוצת ללוכ קלדל      
ששגו artlU 5 רקב תוברל rasluP תרצות      
ימוי לכימב הנקתה רובע FDVP 3BD םגד      
תאיציו שבי עגמ םע םירסממ 5 ,רטיל 0002      
הגוצת תכרעמ ללוכ רפמאילימ 02-04      

רישכמה תונכתו םיקחורמ רדשמו 'חי      1                      
רוטארנגל ביבסמ הרצאמ תנקתהו הקפסא     03.10.190
םינקתומ L גוסמ תיווז ילזרב תועצמאב      

'פמוק     2                     ןוטב תפצרל  
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קובץ: 2823-100-100   .../089 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     089 הדוארב

למשח תודובע 8 הנבמ
היגרנא זכרמ - למשח תודובע 30 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  11.30 ק ר פ  ת ת       
קספ לא תכרעמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     03.11.050
    WK57 ללוכ ,םימוטא םירבצמ ךרעמ ללוכ  
תוחפל תוקד 51 לש יוביג ןמזל םירבצמ ןורא      
טרפמב 32.8 קרפ תושירדו רדגומל םאתהב      

'פמוק     2                     ינכטה  
,ריקב םילבכ רבעמ חתפל שא תמיסח עוציב     03.11.060
ללוכ למשח תוחולב םילבכה תאיצי יחתפ      
ךשמל שאב דימע רמוחב םילבכה תעיבצ      
ריק רבעמ ידיצ ינשמ רטמ 1 תוחפל םייתעש      
רמוח תועצמאב ינכטה טרפמל םאתהב      

SBK תמגודכ ר"מ      5                      
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קובץ: 2823-100-100   .../090 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     090 הדוארב

למשח תודובע 8 הנבמ
חותיפ - למשח תודובע 40 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  - ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
)ת ר נ צ ו  ת ו ל ע ת ( ם י ל י ב ו מ  10.40 ק ר פ  ת ת       
ללוכ הנקתהו הקפסא ללוכ הז קרפ :הרעה      
הדובעה תמלשהל םישורדה םירמוחה לכ      
הנכומ הריפחב      
םייק הנבמב םירוביח רובע תצרוחמ הלעת     04.01.120
    ME ללוכ הלעתב הנבומ ריהמ רבחמ ללוכ  
ףצר תרימשל הנבומה רבחמל םיגרב      
יבוע מ"מ 08X001 תודימב הלעת ,הקראה      

"הכרא" 'בח קווישב מ"מ 08.0 ןפוד רטמ      50                     
םייק הנבמב םירוביח רובע תצרוחמ הלעת     04.01.130
    ME ללוכ הלעתב הנבומ ריהמ רבחמ ללוכ  
ףצר תרימשל הנבומה רבחמל םיגרב      
יבוע מ"מ 08X002 תודימב הלעת ,הקראה      

"הכרא" 'בח קווישב מ"מ 08.0 ןפוד רטמ      30                     
רובע םח ןוולגב תנוולוגמ תשר תלעת     04.01.180
הדלפ יליית היושע ME םייק הנבמב םירוביח      
ללוכ מ"מ 58X001 תודימב מ"מ 4 םינוולוגמ      

.תוכימת רטמ      30                     
רובע םח ןוולגב תנוולוגמ תשר תלעת     04.01.190
הדלפ יליית היושע ME םייק הנבמב םירוביח      
מ"מ 58X002 תודימב םח מ"מ 4 םינוולוגמ      

תוכימת ללוכ רטמ      20                     
םינפ ןפוד יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     04.01.280
ןקתומ מ"מ 57 דע רטוקב "הרבוק" קלח      
הכישמ טוח ללוכ .הנכומ  הריפחב      
ללוכ ,ינקת ןומיס טרס ,מ"מ 8 ןליפורפילופמ      

תווצקב םוטיאה ירמוח רטמ      400                    
םינפ ןפוד יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     04.01.290
ןקתומ מ"מ 011 רטוקב "הרבוק" קלח      
הכישמ טוח ללוכ .הנכומ הריפחב      
ללוכ ,ינקת ןומיס טרס ,מ"מ 8 ןליפורפילופמ      

תווצקב םוטיאה ירמוח רטמ      1,050                    
םינפ ןפוד יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     04.01.300
ןקתומ מ"מ 061 רטוקב "הרבוק" קלח      
הכישמ טוח ללוכ .הנכומ הריפחב      
ללוכ ,ינקת ןומיס טרס ,מ"מ 8 ןליפורפילופמ      

תווצקב םוטיאה ירמוח רטמ      3,500                    
קלח םינפ ןפוד יתבכש וד יטסלפ רוניצ     04.01.320
מ"מ 061 רטוקב ילבכ רובע "חישק הרבוק"      
הכישמ טוח ללוכ .הנכומ  הריפחב ןקתומ      
ינקת ןומיס טרס ללוכ,מ"מ 8 ןליפורפילופמ      

בוהצ עבצב הרהזה טרסו רטמ      5,500                    
מ"מ 05 רטוקב 5.31 ע.ק.י ןלתאילופ רוניצ     04.01.335
הכישמ טוח ללוכ .הנכומ  הריפחב ןקתומ      

מ"מ 8 ןליפורפילופמ רטמ      480                    
מ"מ 57 רטוקב 5.31 ע.ק.י ןלתאילופ רוניצ     04.01.340
הכישמ טוח ללוכ .הנכומ  הריפחב ןקתומ      

מ"מ 8 ןליפורפילופמ רטמ      1,000                    
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קובץ: 2823-100-100   .../091 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022
דף מס':     091 הדוארב

למשח תודובע 8 הנבמ
חותיפ - למשח תודובע 40 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ןפוד יבוע מ"מ 011 רטוק חישק CVP רוניצ     04.01.350
טוח ללוכ .הנכומ  הריפחב ןקתומ מ"מ 3.5      

מ"מ 8 ןליפורפילופמ הכישמ רטמ      1,200                    
מ"מ 23 דע רטוקב הפיפכ תיטסלפ תרנצ     04.01.360

)הכישמ לבח ללוכ( םינוש םיעבצב רטמ      80                     
מ"מ 23 דע רטוקב ןורירמ דבכ יטסלפ רוניצ     04.01.370

)הכישמ לבח ללוכ( .היולג הנקתהב רטמ      90                     
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  20.40 ק ר פ  ת ת       
רוביחו הנקתה ,הקפסא :םיללוכ םילבכה לכ      
תווצק ינשב      

ר"ממ 09E/081EF-XHXHN 01X4 םילבכ רטמ      120                   04.02.010
ר"ממ 09E/081EF-XHXHN 53X4 םילבכ רטמ      350                   04.02.020
ר"ממ 52X4 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ רטמ      270                   04.02.030
ר"ממ 021X4 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ רטמ      300                   04.02.040
ר"ממ 59X4 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ רטמ      100                   04.02.050
ר"ממ 051X4 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ רטמ      250                   04.02.060
ר"ממ 581X4 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ רטמ      2,700                   04.02.070
ר"ממ 042X4 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ רטמ      300                   04.02.080

)VK81/03-YSX2AN 021X1 )EPLX לבכ     04.02.090
תת תרנצב לחשומ ,ידיג דח םוינימולא      
רובע( הרוגס חפ תלעתב ןקתומ וא תיעקרק      

)דרפנב םלושמ תומלוסו תולעת ,תרנצה רטמ      1,500                    
ת ר נ צ ל  ת ו ח ו ש ו  ת ו ר י פ ח  30.40 ק ר פ  ת ת       
ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח       
הקפסא םיללוכ ל"נה םיפיעסה לכ :הרעה      
הנקתהו      
וא/ו ילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     04.03.010
וא/ו םיידיב תרושקת\למשח תורוניצל      
יולימ, לוח יוסיכו דופיר ללוכ,םילכב      
קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה,הלעתה      
מ"ס 021 דע קמועב הריפחה .המדא יפדוע      

.רוניצ אלל ריחמה  .מ"ס 021 דע בחורו רטמ      320                    
וא/ו ילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     04.03.015
וא/ו םיידיב תרושקת\למשח תורוניצל      
יולימ, לוח יוסיכו דופיר ללוכ,םילכב      
קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה,הלעתה      
מ"ס 021 דע קמועב הריפחה .המדא יפדוע      

.רוניצ אלל ריחמה  .מ"ס 08 דע בחורו רטמ      140                    
תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות     04.03.017
תולעתל מ"ס 021 לעמ קמועל הריפחה      

מ"ס 001  דע בחורב רטמ      25                     
תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות     04.03.018
תולעתל מ"ס 021 לעמ קמועל הריפחה      

מ"ס 08 דע בחורב רטמ      30                     
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26/12/2022
דף מס':     092 הדוארב

למשח תודובע 8 הנבמ
חותיפ - למשח תודובע 40 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

וא/ו ילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     04.03.020
דופיר ללוכ םיידיב תרושקתו למשח תורוניצל      
חטשה תרזחה ,הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו      
הריפחה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל      
.מ"ס 001 דע בחורו מ"ס 011 דע קמועב      

רוניצ אלל ריחמה רטמ      160                    
וא/ו ילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     04.03.025
דופיר ללוכ םיידיב תרושקתו למשח תורוניצל      
חטשה תרזחה ,הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו      
הריפחה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל      
.מ"ס 08 דע בחורו מ"ס 011 דע קמועב      

רוניצ אלל ריחמה רטמ      140                    
וא/ו ילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     04.03.030
דופיר ללוכ םיידיב תרושקתו למשח תורוניצל      
חטשה תרזחה ,הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו      
הריפחה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל      
.מ"ס 06 דע בחורו מ"ס 011 דע קמועב      

רוניצ אלל ריחמה רטמ      270                    
למשח ילבכל הרקב את תנקתהו הקפסא     04.03.040
תודימב את ,ימורט ןוטבמ ךומנ חתמ      
    001X001 ללוכ ,מ"ס 021 קמועב מ"ס  
ללוכ ,זוקינו ןוטב תפצר ללוכ ,הביצח/הריפח      
הסכמ ללוכ טולישו םוטיא ,םיחתפ תנכה      

ןוט 5.21-ל םיאתמ לזרב תקיצי 'חי      8                      
מ"נמ ילבכל הרקב את תנקתהו הקפסא     04.03.045
מ"ס 001X001 תודימב את ,ימורט ןוטבמ      
ללוכ ,הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 021 קמועב      
םוטיא ,םיחתפ תנכה ללוכ ,זוקינו ןוטב תפצר      
םיאתמ לזרב תקיצי הסכמ ללוכ טולישו      

ןוט 5.21-ל 'חי      4                      
תרושקתל לוגע הרקב את תנקתהו הקפסא     04.03.050
001 קמועב מ"ס 08 רטוקב ימורט ןוטבמ      
ןוטב תפצר ללוכ ,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס      
ללוכ טולישו םוטיא ,םיחתפ תנכה ללוכ      
םיאתמ לזרב תקיצי הסכמ ללוכ ,זוקינו      

ןוט 5.21-ל 'חי      13                     
ןוטבמ למשחל הרקב את תנקתהו הקפסא     04.03.060
ללוכ מ"ס 001 קמועב מ"ס 08 רטוקב ימורט      
ללוכ זוקינו ןוטב תפצר ללוכ,הביצח/הריפח      
הסכמ ללוכ ,טולישו םוטיא ,םיחתפ תנכה      

ןוט 5.21-ל םיאתמ לזרב תקיצי 'חי      4                      
למשח ילבכל הרקב את תנקתהו הקפסא     04.03.070
תודימב את ,ימורט ןוטבמ הובג חתמ      
    051X051 ללוכ מ"ס 021 קמועב מ"ס  
ללוכ ,זוקינו ןוטב תפצר ללוכ ,הביצח /הריפח      
הסכמ ללוכ ,טולישו םוטיא ,םיחתפ תנכה      

521B גוסמ יטרדנטס לזרב תקיצי 'חי      12                     
ןוט 04-ל םיאתמ הסכמ רובע תפסות     04.03.080
םיאתמ הסכמ םוקמב שיבכב הנקתהל      

ןוט 5.21-ל 'חי      2                      
0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   מ"עב יסדנה לוהינו ןונכת  -  ן ד י ק

 
 

קובץ: 2823-100-100   .../093 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



26/12/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     093 הדוארב

  
כ"הס  

XN ןינב 1 הנבמ   
רפע תודובע 10 קרפ    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
םוטיא תודובע 50 קרפ    
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ תודובע 60 קרפ    
חיט תודובע 90 קרפ    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
העיבצ תודובע 11 קרפ    
ןבא תודובע 41 קרפ    
שרח תורגסמ 91 קרפ    
ןופידלו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 קרפ    
תונוש תודובע 97 קרפ    
XN ןינב 1 כ"הס   
GN ןינב 2 הנבמ   
רפע תודובע 10 קרפ    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
ךורדו םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ    
םוטיא תודובע 50 קרפ    
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ תודובע 60 קרפ    
חיט תודובע 90 קרפ    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
העיבצ תודובע 11 קרפ    
ןבא תודובע 41 קרפ    
שרח תורגסמ 91 קרפ    
ןופידלו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 קרפ    
תונוש תודובע 97 קרפ    
GN ןינב 2 כ"הס   
היגרנא זכרמ 3 הנבמ   
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
םוטיא תודובע 50 קרפ    
חיט תודובע 90 קרפ    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
העיבצ תודובע 11 קרפ    
ןופידלו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 קרפ    
היגרנא זכרמ 3 כ"הס   
גותימ רדח 4 הנבמ   
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
םוטיא תודובע 50 קרפ    
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ תודובע 60 קרפ    
חיט תודובע 90 קרפ    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
העיבצ תודובע 11 קרפ    
ןופידלו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 קרפ    
גותימ רדח 4 כ"הס   
ישאר ןלבק חוור 5 הנבמ   
ישאר ןלבק חוור 10 קרפ    
ישאר ןלבק חוור 5 כ"הס   
היצלטסניא תודובע 7 הנבמ   
היצלטסניא תודובע-XN הנבמ 10 קרפ    
היצלטסניא תודובע-GN הנבמ 20 קרפ    
75 קרפ -XN  הנבמ 30 קרפ    
75 קרפ -GN  הנבמ 40 קרפ    
75 קרפ 60 הנבמ 50 קרפ    
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דף מס':     094 הדוארב

  
כ"הס  

היצלטסניא תודובע 7 כ"הס   
למשח תודובע 8 הנבמ   
XN הנבמ - למשח תודובע 10 קרפ    
GN הנבמ - למשח תודובע 20 קרפ    
היגרנא זכרמ - למשח תודובע 30 קרפ    
חותיפ - למשח תודובע 40 קרפ    
למשח תודובע 8 כ"הס   
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דף מס':     095 הדוארב

  
כ"הס  

XN ןינב 1 הנבמ   
GN ןינב 2 הנבמ   
היגרנא זכרמ 3 הנבמ   
גותימ רדח 4 הנבמ   
ישאר ןלבק חוור 5 הנבמ   
היצלטסניא תודובע 7 הנבמ   
למשח תודובע 8 הנבמ   

 
  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    
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ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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