
556782415 .פ.ח  מ"עב חוקיפו לוהינ דעלג ןתנוי
הפיח,04 היישעתה יצולח
 

24/12/2017 למרכ אובמ
דף מס':     001 תויומכ בתכ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  80 ק ר פ       
      
ם י ל ב כ  100.80 ק ר פ  ת ת       
      
לע :הרעה םילבכ רובחו הנקתה ,הקפסא      
ילגעמ רובע םילבכהש ןובשחב תחקל ןלבקה      
'וכו תרושקתהו בושחמה חכה ,הרואתה      
.תודוקנה יריחמב תולולכ      
      

                  100.00 .ר"ממ 4x5 דע ךתחב YX2N לבכ רטמ  08.001.0002
      

                  200.00 .ר"ממ 6x5 ךתחב YX2N לבכ רטמ  08.001.0003
      

                  150.00 .01x5 ךתחב YX2N לבכ רטמ  08.001.0004
      

                   50.00 .ר"ממ 05x4 ךתחב YX2N לבכ רטמ  08.001.0005
      

                  250.00 ר"ממ 53 ךתחב )היולג תשוחנ( הקראה דיג רטמ  08.001.0006
      
תת הנקתהל ל'ג 5.0x2x01 ןופלט לבכ     08.001.0007

                  100.00 קזב טרדנטס תיעקרק רטמ   
      

                  100.00 5.1X6 ךתחב YX2N לבכ רטמ  08.001.0008
םילבכ 100.80 כ"הס          

      
ת ר נ צ ו  ה י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  200.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתהו הקפסא      
      
ןלבקה לע( .תונוולוגמ הדלפ תויצקורטסנוק     08.002.0001
לולכ םלוסל תוכימתה ריחמש ןובשחב תחקל      

                   10.00 .)םלוסה ריחמב ג"ק   
      

                   10.00 .יבוע מ"מ 2 ןוולוגמ חפמ יושע ןגמ חפ תלעת ג"ק  08.002.0002
      

                   10.00 .4/3"-1" ןוולוגמ םימ רונצ רטמ  08.002.0003
      

                   10.00 2" רטוקב ל"נכ רטמ  08.002.0004
      

                   10.00 .1" דע ןורירמ רונצ רטמ  08.002.0005
      

                   10.00 .2" דע ןורירמ רונצ רטמ  08.002.0006
      
חטשב םילבכ רבעמ חתפל שא תמיסח עוצב     08.002.0007
דימע רמוחב םילבכה תעיבצ ללוכ רטמ 5.0 דע      
םאתהב רבעמה ידיצ ינשמ רטמ 1 שאב      
תטלחה יפל תוטישהמ תחא יפל ינכטה טרפמל      

                    1.00 'פמוק .חקפמה  
      
      

200.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מבוא כרמל   .../002 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



556782415 .פ.ח  מ"עב חוקיפו לוהינ דעלג ןתנוי
הפיח,04 היישעתה יצולח
 

24/12/2017
דף מס':     002 תויומכ בתכ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ר"ממ 5x04 ךתחב תשוחנמ תוקראה זוכיר ספ     08.002.0008

                    1.00 'פמוק .מ"ס 06 ךרואב ולוקיפ ידדובמ לע ןקתומ  
      
011 רטוקב הרבוק ,יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.002.0009

                  200.00 מ"מ רטמ   
      

                  300.00 מ"מ 08 רטוקב ךא ל"נכ רטמ  08.002.0010
      

                  250.00 קזב ןקת מ"מ 05 רטוקב 5.31 ע.ק.י תרנצ רטמ  08.002.0011
      

                    1.00 P םגד תרושקת תחוש 'חי  08.002.0012
      
ימורט את םילבכל הרקב את תנקתהו הקפסא     08.002.0013
ללוכ מ"ס 021 קמועב מ"ס 021 רטוק      

                    2.00 'פמוק טלפמוק ינוניב גוסמ הסכמ ללוכ הביצח/הריפח  
      
תודימב 03-ב ןוטבמ קוצי הרואת דומעל דוסי     08.002.0014
,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 001/001/001      
יגרב ללוכ ,תינכת יפל רבעמ ילוורש תנכה      
תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי      
8 דומעל :הרעה טלפמוק םישורדה םירמוחהו      

                    5.00 'פמוק .הבוג רטמ  
      
םיידיב וא םילכב םילבכ תולעת תביצחו הריפח     08.002.0015
תרזחה ,הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ      
הלעתה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה      

                  150.00 מ"ס 05 בחורבו מ"ס 021 קמועב רטמ   
      
,םח ץבאב לובט ןוולוגמ הדלפמ הרואת דומע     08.002.0016
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע דוסי תטלפ ללוכ      
לכו םיקדהמו םיז"אמ םע שגמ ,דומעה      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      

                    5.00 ןמותמ רטמ 8 הבוגב דומעה .עורזה 'חי   
      
םח ץבאב ןוולוגמ הדלפ רוניצ היושע עורז     08.002.0017
תרבוחמו 2" רטוקב רטמ 0.2 דע ךרואב      

                    8.00 הרואת דומעל 'חי   
      
תינקת הקראה תדורטקלא ללוכ הקראה     08.002.0018
םירזיבאה לכ ללוכ תשוחנ/הדלפ טומ סופיטמ      
,הביצח/הריפח ,םורט ןוטבמ את לכ .םישורדה      
םע מ"ס 06 קמועבו מ"ס 06 רטוקב אתה      
טוליש ,םימ זוקינל רוח ,ןוטבמ תיעקרק      

                    3.00 'פמוק טלפמוק העיבצו  
תרנצו היצקורטסנוק 200.80 כ"הס          

      
      
      
      

קובץ: מבוא כרמל   .../003 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



556782415 .פ.ח  מ"עב חוקיפו לוהינ דעלג ןתנוי
הפיח,04 היישעתה יצולח
 

24/12/2017
דף מס':     003 תויומכ בתכ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו א ס פ ו ק ו  ה ר ו א ת  י פ ו ג  300.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו פ ע ת ס ה       
      
דומע לע הנקתהל DEL ץוח תרואת ףוג     08.003.0001
םילודומ 4+4 ידדצ וד ולופא םגד שעג תרצות      

                    8.00 טלפמוק .W091 muL 06522 'חי   
תופעתסה תואספוקו הרואת יפוג 300.80 כ"הס          

      
ת ו ד ו ק נ ו  ם י ע ק ש  400.80 ק ר פ  ת ת       
      
רובחו הנקתה הקפסא      
      
C.V.P היושע "טלפמוק" םיעקש תספוק     08.004.0001
רסממ )1(  :תללוכה "ילוזאלפ" תרצות המוטא      
)1( A23x3 ת"מאמ )A04x4, AM03 )1 תחפ      
תמאמ )AK01(  )2 רצק םרז( A61x3 ת"מאמ      
    1x1A6 )רצק םרז AK01(  )1( יטסלפ עקש  
יטסלפ עקש )A61X5 EEC )1 ןיירושמ      
עקש יטסלפ עקש )A23x3 EEC )1 ןיירושמ      
תחתמ 4N םיעקש תייעיבר )A61x3 )1 ליגר      
םיתמאמל ףוקש הסכמ .טרפ פ"ע .אספוקל      

                    1.00 'פמוק .תויפוס םע שימג טווחב םיטווחמ  
      
רזיבא ללוכ אל טלפמוק םיעקש תדיחיל הדוקנ     08.004.0002

                    1.00 'פמוק .YX2N 6x5 לבכ םע יפוס  
      
,תרושקתו למשחו תולעתל הקראה תדוקנ     08.004.0003

                    2.00 טלפמוק 'קנ   
תודוקנו םיעקש 400.80 כ"הס          

      
V004 ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  500.80 ק ר פ  ת ת       
      
הלעפהו רוביח ,הנקתה ,הקפסא      
      
ללוכ 56PI תומיטא תגרד רטסאילופ חול הנבמ     08.005.0001
,םיקדהמ ,טוויח תולעת ,טווחו הריבצ יספ      
שורדה דויצה לכו םיררוואמ ,הרואת ,טוליש      
םוקמ 03%( טלפמוק חולה הנבמ תמלשהל      

                    2.00 .)רומש ר"מ   
      
םרזל קוצי יטמוטוא יצח יזאפ תלת םרז קספמ     08.005.0002
לילס ללוכ )AK54 רצק םרז(  A061x3 דע      

                    2.00 תינורטקלא הנגה םע )LIOC PIRT( קותינ 'חי   
      

                    1.00 .A4 דע םרזל OMZKP יומד קספמ 'חי  08.005.0003
      
ימצע יאנש םע DEL ,היצקידניא תוירונ     08.005.0004

                    3.00 230/6V. 'חי   
      
      
      

500.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מבוא כרמל   .../004 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



556782415 .פ.ח  מ"עב חוקיפו לוהינ דעלג ןתנוי
הפיח,04 היישעתה יצולח
 

24/12/2017
דף מס':     004 תויומכ בתכ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םרז רפמא A04x3 דע םרזל יזאפ תלת ת"מאמ     08.005.0005

                    2.00 .א"ק 01 רצק 'חי   
      
םרז רפמא 23x3 דע םרזל יזאפ תלת ת"מאמ     08.005.0006

                    4.00 .א"ק 01 רצק 'חי   
      
םרז( רפמא 23X1 דע םרזל יזאפ דח ת"מאמ     08.005.0007

                    2.00 .)א"ק 01 רצק 'חי   
      
רזע יעגמ ללוכ רפמא 52x2 דע םרזל ןעגמ     08.005.0008

                    1.00 .שרדנכ 'חי   
      
ללוכ AK04x4 יבטוק עברא רתי חתמ ןגמ     08.005.0009

                    1.00 'פמוק .םיאתמ םיכיתנ קתנמ  
      

                    1.00 .מ"מ 22 רטוק םיבצמ 3 ררוב קספמ 'חי  08.005.0010
      
םאתהב חולה תלעפהו רובח ,הנקתה ,הלבוה     08.005.0011

                    1.00 'פמוק .ינכטה טרפמל  
      

                    1.00 .תינכמ הנגה םע לעננ םוריח ןצחל 'חי  08.005.0012
      

                    1.00 .יליגיד יעובש תבש ןועש 'חי  08.005.0013
      

                    1.00 םיפילחמ םיעגמ V032 , 4 דוקיפ יילר 'חי  08.005.0014
      

                    1.00 B-655 OSI-4 תכרעמ 'חי  08.005.0015
      

                    1.00 'פמוק לצוטופ 08.005.0016
V004 למשח תוחול 500.80 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  600.80 ק ר פ  ת ת       
      
תרבח יקדוב / קדוב סדנהמ י"ע ןקתמה תקידב     08.006.0001
תומדקתה בצק יפל םיבלשב הקידב( למשחה      
טרפמל םאתהב טקייורפה לכ לש הדובעה      

                    1.00 'פמוק .) ינכטה  
      

                   10.00 .ךמסומ יאלמשח י'גרב תועש ע"ש  08.006.0002
      

                   10.00 .יאלמשח רזוע י'גרב תועש ע"ש  08.006.0003
      
דוסי תקראה חלפ תאיציל "שיטפ" תואספוק     08.006.0004

                    4.00 'פמוק טלפמוק  
תונוש 600.80 כ"הס          
למשח 80 כ"הס          

      
      
      

קובץ: מבוא כרמל   .../005 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



556782415 .פ.ח  מ"עב חוקיפו לוהינ דעלג ןתנוי
הפיח,04 היישעתה יצולח
 

24/12/2017
דף מס':     005 תויומכ בתכ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
, ת ו כ ר ד מ ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  100.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ר ד מ ו  ת ו ב ח ר       
      
םוחיתו ןג ,הפש ינבא      
      
תנעשמו דוסי םיללוכ ןגו הפש ינבא יפיעס      
םינבאל םג ףקת ,)היומס הרוגח( ןוטב      
.תויתשק      
      
וא 01 הבוגב הכרדמל תומיאתמה הפש ינבא      
ןונכתל תויחנה"ה יפ לע העסמה לעמ מ"ס 51      
."םירעב תובוחר      
      
52/02 תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.001.0470
תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס      
- ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תמגודכ      
תדימב הפש ןבאה לש תוכמנה ללוכ ריחמה      

                  300.00 ךרוצה רטמ   
      
81/04/05 תודימב  תודימב בכרל הילע ןבא     40.001.0560
שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע      

                   11.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש רטמ   
      

                  100.00 ןוטב דוסי לע 02/001/01 ןוטבמ ןג ןבא רטמ  40.001.0565
תוגרדמו תובחר, תוכרדמ,םיליבש ףוציר 100.04 כ"הס          

      
ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר  350.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו ב ל ת ש מ       
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.053.0312
תויעובר וא מ"ס 02/01 תודימב תוינבלמ      
אל( מ"ס 5 לוח תוברל ,מ"ס 02/02 תודימב      
ןבל טלמ סיסב לע - ינועבצ  ןווג ,)עצמ ללוכ      

                  400.00 לייטקוק ינווג וא/ו ןבל ןווג וא/ו )ןוטס רפוס( ר"מ   
      
םגד ,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.053.0602
7 לש טס םינתשמ םילדגב ע"ש וא "ופי"      
ןווג ,)עצמ ללוכ אל( מ"ס 5 לוח תוברל ,םינבא      
וא/ו )ןוטס רפוס( ןבל טלמ סיסב לע - ינועבצ      

                  100.00 לייטקוק ינווג וא/ו ןבל ןווג ר"מ   
תובלתשמ םינבאב ףוציר 350.04 כ"הס          

      
ם ו ח י ת ו  ן ג  ,ה פ ש  י נ ב א  450.04 ק ר פ  ת ת       
      
דוסי תוברל מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     40.054.0040

                  250.00 רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו רטמ   
םוחיתו ןג ,הפש ינבא 450.04 כ"הס          
יפונ חותיפ 04 כ"הס          

      
קובץ: מבוא כרמל   .../006 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



556782415 .פ.ח  מ"עב חוקיפו לוהינ דעלג ןתנוי
הפיח,04 היישעתה יצולח
 

24/12/2017
דף מס':     006 תויומכ בתכ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג   14 ק ר פ       
      
ת מ ד א ו  ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע  110.14 ק ר פ  ת ת       
ן ו נ י ג       
      
יוסיכל, ל"קקמ םירזחוממ ,םיינועבצ ץע יבבש     41.011.0095
היחמצ ןיב מ"ס 8-כ הבכש  יבוע ,עקרק      

                  170.00 .הלותשה ק"מ   
      
וא חקפמה י"ע רשואש רוקממ ןג תמדא     41.011.0200
היקנ היהת המדאה .ףונה לכירדא      
,םייתנש בר םיבשעו םיערז ,םישרוש,םינבאמ      
ללוכ ףיעסה ריחמ .רחא תלוספ לכו םיקיזמ      
5.1 לש תומכב טסופמוק םע המדאה בוברע      
יפל לכה .ר"מ/טוקומסוא 'רג 001 + ר"מ/'ל      

                1,350.00 .ףרוצמ ינכט טרפמ ק"מ   
ןוניג תמדאו עקרקה דוביע 110.14 כ"הס          

      
ה י ק ש ה  ת ר נ צ  070.14 ק ר פ  ת ת       
      
,23/5" ןפוד יבוע ,4" רטוק הדלפ לוורש     41.070.0620
שיבכל דעוימה רבעמב ףוטעו טלמ הפוצמ      
מ"ס 021 דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל      

                   20.00 ןוליינ טוח תלחשהו רטמ   
      
,מ"מ 011 רטוק 01 גרד C.V.P רוניצמ לוורש     41.070.0640
תוברל ךרדמ יחטשל םידעוימה תומוקמב      
תלחשהו מ"ס 001 דע יוסיכ קמועב הריפח      

                   30.00 ןוליינ טוח רטמ   
היקשה תרנצ 070.14 כ"הס          
הייקשהו ןוניג  14 כ"הס          

      
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
תודימב ,5 גוס יניפ ןרוא ץע תורוקמ תולוגרפ     42.0010
מ"ס 08-07 לכ ,מ"ס 01/5 וא מ"ס 02/5      
ץעמ םילגרסב יקפוא יוריק ,ץע ידומע תוברל      
וא הכלב העיבצו ץעה דוביע ,תופיפצ לכב ןרוא      
הלוגרפ חטשל .םידדצב יופיח ללוכ אל ,עבצ      

                   20.00 ר"מ 51 דע ר"מ   
      
44/44 תודימב םורט ןוטבמ עבורמ ןותפשא     42.0015
תוברל ,מ"ס 26 הבוג ,ןוטב/טילונרג רמג ,מ"ס      
54 חפנב ןוולוגמ חפ לכימו הטסורינ הסכמ      
וא "אכירא םחש" תרצות "סוטול" םגד ,רטיל      

                    3.00 ע"ש 'חי   
      
      
      
      

000.24 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מבוא כרמל   .../007 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



556782415 .פ.ח  מ"עב חוקיפו לוהינ דעלג ןתנוי
הפיח,04 היישעתה יצולח
 

24/12/2017
דף מס':     007 תויומכ בתכ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
מ"ס 36/071 תודימב די דעסמ םע לספס     42.0070
לספסה ילגרו דיה ידעסמ ,מ"ס 77 הבוגו      
תנעשמהו לספסה בשומ .לזרבמ םיקוצי      
תרצות "תילגרמ" םגד ,ץע תוחולמ םייושע      

                    6.00 ע"ש וא "אכירא םחש" 'חי   
ץוח טוהיר 24 כ"הס          

      
ר ו ד י ג  44 ק ר פ       
      
ת ו י ד ס ו מ  ת ו ר ד ג  210.44 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
ינגו רפס יתבל( ע"ש וא "תישמש"  םגד רדג     44.012.0030
םיליפורפמ היושע 'מ 0.2 הבוגב )םידלי      
,מ"מ 99  לש חוורמב מ"מ 5.1/52/52 םיבצינ      
םידומעו מ"מ 2/04/06 םייקפוא םיליפורפ 3      
פ"ע 'מ 0.3 / 5.2 לכ מ"מ 2.2/06/06 ליפורפמ      
ןימזמה תריחב פ"ע ןווג .תורדגה ןרצי תשירד      

                  300.00 .ןנכתמה רושיאו רטמ   
הדלפ יליפורפמ תוידסומ תורדג 210.44 כ"הס          

      
ת ו ר ד ג  ס ו ס י ב  310.44 ק ר פ  ת ת       
      
עוציבל שרדנה לכ תא םיללוכ הדיחי יריחמ      
,תיתש קודיה ,הריפח ,ןונכת תוברל הדובעה      
'דכו ןויז ,ןוליינ      
      
ןיב קמועב מ"ס 04 דע רטוקב סנולכ - 'צפוא     44.013.0010
םוכיסל אל             1.00 א"מ 6-2ל  רטמ   
      
הרוק( מ"ס 02/06 דע לש ךתחב הרוק- 'צפוא     44.013.0020
לש הרקמל תיקפוא הרוק וא/ו תואסנולכה ןיב      
םוכיסל אל             1.00 . )רבוע דוסי רטמ   
      
םוכיסל אל             1.00 מ"ס 04/04 דוסי סיסב- 'צפוא 'חי  44.013.0030

תורדג סוסיב 310.44 כ"הס          
      
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ם י ר ע ש  130.44 ק ר פ  ת ת       
      
ע"ש וא "תישמש" םגד ןוולוגמ יפנכ דח רעש     44.031.0042
ליפורפמ ףנכה תרגסמ ,מ"ס 002/541 תודימב      
5.1/52/52 ליפורפמ םיבצינ ,מ"מ 2/04/06      
ינשל םירבוחמ מ"מ 99 לש חוורמב מ"מ      
תרתוכו מ"מ 2/04/06 םייקפוא םיליפורפ      
ליפורפמ םידומע תוברל ,"ח" תרוצב  הנוילע      
ןוטב תודוסיו לוזרפ ,מ"מ 6.2/08/08      

                    1.00 רונתב עובצו ןוולוגמ רעשה .מ"ס 04/04/04 'חי   
130.44 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: מבוא כרמל   .../008 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



556782415 .פ.ח  מ"עב חוקיפו לוהינ דעלג ןתנוי
הפיח,04 היישעתה יצולח
 

24/12/2017
דף מס':     008 תויומכ בתכ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
וא "זרא" םגד הליסמ לע ןוולוגמ ררגנ רעש     44.031.0192
8 דעו 'מ 6 לעמ ךרואבו מ"ס 002 הבוג ע"ש      
,מ"מ 2.3/08/061 ןותחת תרגסמ ליפורפ ,'מ      
םיבצינ ,מ"מ 2.3/08/08 ןוילע תרגסמ ליפורפ      
,מ"מ 99 לש חוורמב מ"מ 5.1/03/03 ליפורפמ      
ליפורפמ םילופכ רעש ידומע תוברל      
ךתחב הקוצי הליסמ ,מ"מ 2.3/001/001      
םילגלג ,היילת לוענמל םיינזוא ,מ"ס 02/03      
תונכה ללוכ אל .מ"ס 001/06/06 ןוטב תודוסיו      
,םייניש ספ :ןוגכ ילמשח רעשל רעשה תכיפהל      

                    1.00 תבהבהמ הרונמו עונמ ,תויניע רטמ   
הדלפ יליפורפמ םירעש 130.44 כ"הס          
רודיג 44 כ"הס          

      
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  100.15 ק ר פ  ת ת       
      

                2,000.00 היחמצ תדרוהו ףושיח ר"מ  51.001.0020
      
ישרוש תליטקל הרבדה רמוחב םיחטש סוסיר     51.001.0060

                  300.00 רב יבשעו היחמצ ר"מ   
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.001.0110

                   30.00 . קוליסו יוניפ תוברל שרדייש ר"מ   
      
וא/רוסינ י"ע ,תובלתשמ/טלפסא שיבכ תחיתפ     51.001.0370
לש קמועל תויווק תויתשת תחנה ךרוצל קוריפ      
בצמה תרזחהו ,מ"ס 003 דעו מ"ס 021-מ      
.בשמ ףוציר/טלפסאה תבכש ללוכ ,ותומדקל      

                   15.00 .שרדנכ החיתפה בחור רטמ   
      

                   15.00 .הפש ינבא יוניפו קוריפ רטמ  51.001.0375
      

                    1.00 .ץע יוניפו תריקע 'חי  51.001.0380
קוריפו הנכה תודובע 100.15 כ"הס          

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  200.15 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו תריפח     51.002.0060
)ןוימ רחאל( קחרמ לכל וקוליסו רמוחה תלבוה      

                1,000.00 תויושרה י"ע השרומ הכיפש רתאל ק"מ   
      
      
      
      
      
      

200.15 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מבוא כרמל   .../009 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



556782415 .פ.ח  מ"עב חוקיפו לוהינ דעלג ןתנוי
הפיח,04 היישעתה יצולח
 

24/12/2017
דף מס':     009 תויומכ בתכ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ק"תת תויתשת רותיאל הריהז שושיג תריפח     51.002.0154
תדובע ,ה"מצ ילכ תללוכה עקרק יגוס לכב      
תדידמ 'מ 5.1 דע קמועל ,ךרוצה תדימב םיידי      
דמ י"ע )םוקימו םור( תויוקה תויתשתה      

                   20.00 .חטשב ןומיסו ,ךמסומ רטמ   
      
הנתשמ יבועב תובכשב רקובמ יולימ קודיה     51.002.0510

                  100.00 .)קודיהה רחאל( ק"מ   
רפע תודובע 200.15 כ"הס          

      
ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  400.15 ק ר פ  ת ת       
ת ו ע ס י מ ב       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     51.004.0180

                1,300.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      

                1,300.00 .ר"מ/ג"ק 1 רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר ר"מ  51.004.0380
      

                   15.00 .שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ רטמ  51.004.0410
תועסימב תויטלפסא תובכש 400.15 כ"הס          

      
ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  600.15 ק ר פ  ת ת       
      
עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ      
תודובע ללוכ הנמטהה תכאלמ לכ תא םיללוכ      
.'וכו ןומיס רזוח יולימ ,הביצחה וא/ו הריפחה      
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.006.0024

                   30.00 .'מ 0.2 דע קמועב 2 גרד רטמ   
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.006.0064

                   30.00 .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב 2 גרד רטמ   
      
)זוקינ( םייק אתל תורוניצ רוביח      
      
םינוש םירטקב זוקינ רוניצ רוביח רובע תפסות     51.006.0496

                    1.00 'פמוק .םייק אתל מ"ס 08 דע  
      
)זוקינ( לועיתל הרקב תוחוש      
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.006.0536
04 ,מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      

                    1.00 'פמוק .'מ 0.2 דע קמועב ,004D ןיממ ןוט  
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.006.0537
52 ,מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      

                    1.00 'פמוק .'מ 05.2 דע 00.2 מ קמועב ,C-052 ןיממ ןוט  
      

600.15 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מבוא כרמל   .../010 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



556782415 .פ.ח  מ"עב חוקיפו לוהינ דעלג ןתנוי
הפיח,04 היישעתה יצולח
 

24/12/2017
דף מס':     010 תויומכ בתכ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
)םינטלוק( הסיפת תוחוש      
      
תודימב הפש ןבאל דומצ קומע ישאר ןטלוק     51.006.0664
רוח םע מ"ס 041 הבוגב מ"ס 87/84 םינפ      
וא ןמפלוו לש DM-1 תמגודכ ןוטבמ 04 רוניצל      
וא הכ לזרבמ תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש      

                    1.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח 'חי   
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     51.006.0668
לש DM-2 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ  לזרבמ  

                    1.00 .984 י"ת תושירדלופכב 'חי   
זוקינו לועית תודובע 600.15 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  900.15 ק ר פ  ת ת       
      
ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת      
      
תויהל תוחיטבה ירזיבאו העונתה ינקתה לע      
ןיבה הדעוה י"ע שרדנכ ףקותבו םירשואמ      
. תוחיטבו העונת ינקתה תניחבל תידרשמ      
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.009.0030

                    4.00 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.009.0040

                    2.00 .דומע אלל 'חי   
      
,מ"ס 21 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.009.0050

                   20.00 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( .אלמ ןבל רטמ   
      
,מ"ס 01 בחורב תוינחל הדרפה יווק תעיבצ     51.009.0051

                  200.00 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( .אלמ ןבל רטמ   
      
דע מ"ס 02-מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     51.009.0060
יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 52      

                   10.00 .)וטנ העיבצ ר"מ   
      

                    1.00 .דדוב ץח תעיבצ 'חי  51.009.0080
      

                  300.00 .הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.009.0110
      
065/003 תודימב םיכנ תיינח תעיבצ - "שיגנ"     51.009.0800

                    3.00 לוחכ םישיבכ עבצב מ"ס 'חי   
      
      
      

900.15 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מבוא כרמל   .../011 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



556782415 .פ.ח  מ"עב חוקיפו לוהינ דעלג ןתנוי
הפיח,04 היישעתה יצולח
 

24/12/2017
דף מס':     011 תויומכ בתכ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םיכנ תיינח למס לש הנולבשב העיבצ - "שיגנ"     51.009.0801
עקר לע לוחכ עבצב םיכנ בכר תיינח םוקמ לע      

                    3.00 מ"ס 06/06 תודימב ןבל 'חי   
תונוש 900.15 כ"הס          

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  020.15 ק ר פ  ת ת       
      
רתאב רוזיפו הלבוה הסמעה תוברל הריפח     51.020.0010

                   20.00 הדובעה ק"מ   
      
לדוג( A-7 דע A-6  גוסמ רמוחמ אבומ יולימ     51.020.0083

                  200.00 ליגר קודיהו רוזיפ תוברל ,)5 ק"מ   
      
םישיבכל תיתש לש רקובמ קודיהו רושיי     51.020.0130

                  500.00 )Q( מ"ס 02 הבוג דע )ךרד תרוצ( תוכרדמו ר"מ   
רפע תודובע 020.15 כ"הס          

      
ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  030.15 ק ר פ  ת ת       
      

                  200.00 רקובמ קודיהו רוזיפ תוברל 'א גוס עצמ ק"מ  51.030.0010
תויתשתו םיעצמ 030.15 כ"הס          
תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס          

      
ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
0.75 ק ר פ  ת ת  000.75 ק ר פ  ת ת       
      
בויבו םימ יווק      
      
עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ      
תודובע ללוכ הנמטהה תכאלמ לכ תא םיללוכ      
.'וכו ןומיס רזוח יולימ ,הביצחה וא/ו הריפחה      
לש לוחה תפיטעל יוסיכל טנמצ תפסות תוברל      
.ןנכתמה תשירד יפל תרנצה      

0.75 קרפ תת 000.75 כ"הס          
      
ם י מ  י נ ק ת מ ו  ם י מ  י ו ו ק  100.75 ק ר פ  ת ת       
      
םירודיסהו תונכהו תוקידבה לכ ,הדש יתורש      
,תוקידבל המרגורפל םאתהב תוקידבה עוציבל      
,םימ בותיכ םע ןומיס טרס ,לוח תפיטעו דופיר      
קודיה ,יטרדנטסה טרפה פ"ע רזוח יולימ      
םירמוח יביכרמ לכו םיחפסה לכ ,תובכש      
.יללכה טרפמב 75 קרפ יפל הדובעו      
      
      
      

100.75 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מבוא כרמל   .../012 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



556782415 .פ.ח  מ"עב חוקיפו לוהינ דעלג ןתנוי
הפיח,04 היישעתה יצולח
 

24/12/2017
דף מס':     012 תויומכ בתכ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
,תלוספ לש קוחכ רשואמ םוקמו קחרמ לכל      
.קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע      
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ      
תינוציח הפיטע םע ,ךותירל הדח הזאפ      
טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת ןליתאילופ      
,לוח תפטע םע קמוע לכל עקרקב חנומ ,טנמצ      
לכ תוברל הנוש ןפוד יבועבו ,םינוש םירטקב      
.םיחפסה      
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.001.0058
ןפוד יבוע , 3" רטוקב ךותירל הדח הזאפ      
לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע 23/5"      
חנומ טנמיצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת      

                  115.00 קמוע לכל עקרקב רטמ   
      
ףיקז לע 3" רטוקב טנרדיה שא יוביכ זרב     57.001.0404
הריבש ןקתמ תוברל 4" רטוקב  יתשורח      

                    1.00 'פמוק .טרפל םאתהב  
      
הייקשהל רוביח וא דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.001.0484

                    1.00 . יטרדנטסה טרפ יפל )3" ףיקז( 2" רטוקב 'חי   
      
הייקשהל רוביח וא לופכ יתיב רוביחל הנכה     57.001.0492

                    1.00 . יטרדנטסה טרפ יפל )3" ףיקז( 2*2" רטוקב 'חי   
      
תינכות יפל ישאר םימ דמ - 1 'סמ טרפ     57.001.0600
הלבוה הקפסא ללוכ ריחמה , 10-20-1225      
יפל םירזיבאהו תרנצה יעטק לכ לש החנהו      
.טרפה לש םלשומ עוציבל שרדנה לכו טרפה      
רמוש ןימזמהש ןובשחב תחקל ןלבקה לע      
םיחפס ,םיקלח תיחפהל תוכזה תא ומצעל      
ורחמותי תותחפהה ,1 רפסמ טרפמ םיטרפו      

                    1.00 'פמוק .לקד ןוריחמ פ"ע  
      
תינכות יפל םימ למגל הנכה - 2 'סמ טרפ     57.001.0602
הלבוה הקפסא ללוכ ריחמה , 10-20-1225      
יפל םירזיבאהו תרנצה יעטק לכ לש החנהו      

                    1.00 'פמוק .טרפה לש םלשומ עוציבל שרדנה לכו טרפה  
םימ ינקתמו םימ יווק 100.75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מבוא כרמל   .../013 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



556782415 .פ.ח  מ"עב חוקיפו לוהינ דעלג ןתנוי
הפיח,04 היישעתה יצולח
 

24/12/2017
דף מס':     013 תויומכ בתכ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ז י ב א ו  ב ו י ב  ת ר נ צ  200.75 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ גוס לכמ בויב יווק תחנהו הקפסא      
הביצח וא\ו םיינכמ םילכב הביצח וא\ו הריפח      
םילבגומ םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי      
הדובע ,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע      
לעמ תויתשת תיצח ,תויתשתל תוכימסב      
חוקיפו תוישרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו      
,תויושר וא םיפוג םתוא לש      
      
םירודיסהו תונכהו תוקידבה לכ ,הדש יתורש      
,תוקידבל המרגורפל םאתהב תוקידבה עוציבל      
טרפה פ"ע רזוח יולימ ,לוח תפיטעו דופיר      
םירמוח יביכרמ לכו ,תובכש קודיה ,יטרדנטסה      
.יללכה טרפמב 75 קרפ יפל הדובעו      
      
קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
,תלוספ לש קוחכ רשואמ םוקמו קחרמ לכל      
.קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע      
      
לכ תא  םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
םירתיהו םירושיא תלבקל םישורדה םימואיתה      
םתומלשב תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה      
עמתשמה לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת  תוברל      
ךרוצ פ"עו שרדיש יפכ ךכמ      
      
C.V.P תורוניצ      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ בויבל C.V.P תורוניצ     57.002.0046
עקרקב םיחנומ , 488 י"ת יפל מ"מ 011      

                   14.00 .'מ 52.1 דע קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ בויבל C.V.P תורוניצ     57.002.0192
עקרקב םיחנומ , 488 י"ת יפל מ"מ 061      

                   27.00 .'מ 52.1 דע קמועב רטמ   
      
בויבל הרקב תוחוש      
      
תיתחתו תוימורט תוילוחמ םילוגע הרקב יאת      
.תיטילונומ הקיציב תרצוימ      
      
הביצח וא/ו הריפח םיללוכ תוחושה יריחמ      
דע רזוח יולימ ,םיידיב וא/ו םינכמ םילכב      
שיבכ הנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל      
יבלש תוברל הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב      
. ביבוטיא גוסמ החוש רבחמו הדירי      
      
שגדומ .יטרדנטסה טרפה יפל ויהי הרקב יאת      
הביצח וא/ו הריפח ללוכ הרקב יאת ריחמש      
. רזוח יולימ , םיידיב או/ו םיינכמ םילכב      
      
      

200.75 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מבוא כרמל   .../014 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



556782415 .פ.ח  מ"עב חוקיפו לוהינ דעלג ןתנוי
הפיח,04 היישעתה יצולח
 

24/12/2017
דף מס':     014 תויומכ בתכ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.002.0568
תימורט הרקת תוברל רטמ 52.1 דע קמועבו      
ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל      
"521B 55 למרכ וא "33 למרכ" םגד תמגוד      
וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 05 רטוקב חתפ םע      
םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר םע      

                    2.00 .'וכו 'עמה םש ,דיגאת/תושרה 'חי   
      
החושל מ"מ 061 םירטקב בויב רוניצ רוביח     57.002.0626
תודובע ,הריפחה תודובע לכ תוברל תמייק      
םירמוחה ,םיכפש תייטה ,תוביאש ,רוביחה      

                    1.00 'פמוק .תומלשב לעתמה דוביעו םישורדה  
      
יס יו יפ רוניצמ בויבל שרגמ רוביחל הנכה     57.002.0658
    8-NS לכבו מ"מ 011 רטוקב 488 י"ת יפל  
יו יפ קקפב רוניצה הצק תריגס תוברל קמוע      

                    1.00 .יס רטמ   
םירזיבאו בויב תרנצ 200.75 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  900.75 ק ר פ  ת ת       
      

                    1.00 'פמוק אוהש רטוק לכב בויב יווק םוליצו הפיטש 57.009.0370
תונוש 900.75 כ"הס          
בויבו םימ יווק 75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מבוא כרמל   .../015 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



556782415 .פ.ח  מ"עב חוקיפו לוהינ דעלג ןתנוי
הפיח,04 היישעתה יצולח
 

24/12/2017 )זוכיר( למרכ אובמ
דף מס':     015 תויומכ בתכ

  
כ"הס  

למשח 80 קרפ   
  
םילבכ 100.80 קרפ תת    
  
תרנצו היצקורטסנוק 200.80 קרפ תת    
  
תופעתסה תואספוקו הרואת יפוג 300.80 קרפ תת    
  
תודוקנו םיעקש 400.80 קרפ תת    
  
V004 למשח תוחול 500.80 קרפ תת    
  
תונוש 600.80 קרפ תת    
  
למשח 80 כ"הס   
  
יפונ חותיפ 04 קרפ   
  
תוגרדמו תובחר, תוכרדמ,םיליבש ףוציר 100.04 קרפ תת    
  
תובלתשמ םינבאב ףוציר 350.04 קרפ תת    
  
םוחיתו ןג ,הפש ינבא 450.04 קרפ תת    
  
יפונ חותיפ 04 כ"הס   
  
הייקשהו ןוניג  14 קרפ   
  
ןוניג תמדאו עקרקה דוביע 110.14 קרפ תת    
  
היקשה תרנצ 070.14 קרפ תת    
  
הייקשהו ןוניג  14 כ"הס   
  
ץוח טוהיר 24 קרפ   
  
ץוח טוהיר 24 כ"הס   
  
רודיג 44 קרפ   
  
הדלפ יליפורפמ תוידסומ תורדג 210.44 קרפ תת    
  
תורדג סוסיב 310.44 קרפ תת    
  
הדלפ יליפורפמ םירעש 130.44 קרפ תת    
  
רודיג 44 כ"הס   

 
 
 
 

קובץ: מבוא כרמל   .../016 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הפיח,04 היישעתה יצולח
 

24/12/2017
דף מס':     016 תויומכ בתכ

  
כ"הס  

תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ   
  
קוריפו הנכה תודובע 100.15 קרפ תת    
  
רפע תודובע 200.15 קרפ תת    
  
תועסימב תויטלפסא תובכש 400.15 קרפ תת    
  
זוקינו לועית תודובע 600.15 קרפ תת    
  
תונוש 900.15 קרפ תת    
  
רפע תודובע 020.15 קרפ תת    
  
תויתשתו םיעצמ 030.15 קרפ תת    
  
תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס   
  
בויבו םימ יווק 75 קרפ   
  
0.75 קרפ תת 000.75 קרפ תת    
  
םימ ינקתמו םימ יווק 100.75 קרפ תת    
  
םירזיבאו בויב תרנצ 200.75 קרפ תת    
  
תונוש 900.75 קרפ תת    
  
בויבו םימ יווק 75 כ"הס   

 
  
כ"הס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: מבוא כרמל 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


