
מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

12/02/2022

 
דף מס':     001 דיגאתה ייבושיב םימ ידמ תפלחהל היצפואו הקפסא - רמת

םישדח םימ ידמב םימ ידמ  תפלחהו תקפסא ,השיכר 10 הנבמ
.םישדח םימ ידמ תפלחהו תקפסא,השיכר 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

י ד מ  ת פ ל ח ה ו  ת ק פ ס א ,ה ש י כ ר  10 ק ר פ     
.ם י ש ד ח  ם י מ     
    
י ד מ  ת ק פ ס א ו  ה ש י כ ר  10.10 ק ר פ  ת ת     
.ם י ש ד ח  ם י מ     
    
רוציה תנשמ ,םישדח םימ ידמ תקפסא    
תורבחמ ללוכ םגד רושיא ילעב ,הנורחאה    
הקפסאה  .םימטאו םידרוקר ,)תובנז(    
ינסחמב הקירפו הלבוה ,הסמעה תללוכ    
ינמז.ריחמ תפסות לכ אלל , ,הרבחה    
דע םימ ידמל ,הדובע ימי 3 דע הקפסא    
ימי 7 דע ,2" רטוק לעמ םימ ידמו 2" רטוק    
.הדובע    
    
ןיא דיירטב םישדח םימ ידמ תקפסא רובע    
,ןלבקל ורבעוי ,קורפ רחאל ןשי דמ תרזחה    
,ח"ש 01  -4/3" -דמ : לכ רובע התחפהב    
,ח"ש 02 - 2/11" דמ ,ח"ש 51- 1" םימ דמ    
ח"ש 05- 3" םימ דמ,ח"ש 52- 2" םימ דמ     
07- 6" םימ דמ ,ח"ש 55- 4" םימ דמ ,    
תרימש רחאל ,ח"ש 09- 8" םימ דמ ,ח"ש    
,םישדוח 4 ,דיגאתה ינסחמב םידמה    
.קורפה םוימ ,תוחפל    
    
'סמ ןקת תושירדב ודמעי םימה ידמ לכ    
םגד רושיא ילעב / היתש ימב עגמל ,2545    
    
,מ"מק גוסמ ,שדח םימ דמ  תקפסא   01.01.0015
ללוכ(ינכטה טרפמה יפ לע , 4/3" רטוקב    
היהת םימטאו תובנז ללוכ םידרוקר גוז    

  120.00 .) ח"ש 51 לש תפסות 'חי   
    
רטוקב ,מ"מק גוסמ ,שדח םימ דמ תקפסא   01.01.0020
תובנז תפסותב(.ינכטה טרפמה יפ לע ,1"    

  235.00 )ח"ש 02 לש  תפסות היהת םידרוקרו 'חי   
    
רטוקב ,מ"מק גוסמ ,שדח םימ דמ תקפסא   01.01.0030
תפסותב(.ינכטה טרפמה יפ לע ,1½"    
56 לש  תפסות היהת םידרוקרו תובנז    

  410.00 )ח"ש 'חי   
    
    
    

002/...   38560A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

12/02/2022

 
דף מס':     002 דיגאתה ייבושיב םימ ידמ תפלחהל היצפואו הקפסא - רמת

םישדח םימ ידמב םימ ידמ  תפלחהו תקפסא ,השיכר 10 הנבמ
.םישדח םימ ידמ תפלחהו תקפסא,השיכר 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,ינוסרטלוא גוסמ ,שדח םימ דמ תקפסא   01.01.0031
טרפמה יפ לע ,1½" רטוקב גרבותמ    

2,100.00 R-005 .ינכטה 'חי   
    
רטוקב ,מ"מק גוסמ ,שדח םימ דמ תקפסא   01.01.0035
תובנז תפסותב(.ינכטה טרפמה יפ לע ,2"    

  650.00 )ח"ש09  לש  תפסות היהת םידרוקרו 'חי   
    
,2" רטוקב ,ןגואמ ,שדח םימ דמ תקפסא   01.01.0040
יפ לע ,ךרע הווש ,MAERTSIEM גוסמ    

1,600.00 .ינכטה טרפמה 'חי   
    
,2" רטוקב ,ןגואמ ,שדח םימ דמ תקפסא   01.01.0041
,ךרע הווש ,SULP MAERTSIEM גוסמ    

2,100.00 .ינכטה טרפמה יפ לע 'חי   
    
,2" רטוקב ,יגירבת ,שדח םימ דמ תקפסא   01.01.0042
יפ לע ,ךרע הווש ,MAERTSIEM גוסמ    

1,450.00 .ינכטה טרפמה 'חי   
    
,ינוסרטלוא גוסמ ,שדח םימ דמ תקפסא   01.01.0044
.ינכטה טרפמה יפ לע ,2" רטוקב גרבותמ    

2,700.00 R-500 'חי   
    
,3" רטוקב ,ןגואמ ,שדח םימ דמ תקפסא   01.01.0050
לכמ/ ךרע הווש וא MAERTSIEM גוסמ    

1,700.00 .ינכטה טרפמה יפ לע,והשלכ גוס 'חי   
    
,3" רטוקב ,ןגואמ ,שדח םימ דמ תקפסא   01.01.0051
ךרע הווש וא SULP MAERTSIEM גוסמ    

2,420.00 .ינכטה טרפמה יפ לע,והשלכ גוס לכמ/ 'חי   
    
,3" רטוקב ,ןגואמ ,שדח םימ דמ תקפסא   01.01.0052
גוס לכמ/ ךרע הווש וא NIWTIEM גוסמ    

6,700.00 .ינכטה טרפמה יפ לע,והשלכ 'חי   
    
,ינוסרטלוא גוסמ ,שדח םימ דמ תקפסא   01.01.0053
.ינכטה טרפמה יפ לע ,3" רטוקב ןגואמ    

4,400.00 R-500 'חי   
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דף מס':     003 דיגאתה ייבושיב םימ ידמ תפלחהל היצפואו הקפסא - רמת

םישדח םימ ידמב םימ ידמ  תפלחהו תקפסא ,השיכר 10 הנבמ
.םישדח םימ ידמ תפלחהו תקפסא,השיכר 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,ןגואמ ,םימ דמל הדידמ לולכמ תקפסא   01.01.0054
וא SULP MAERTSIEM גוסמ ,3" רטוקב    
טרפמה יפ לע,והשלכ גוס לכמ/ ךרע הווש    

1,500.00 .ינכטה 'חי   
    
,4" רטוקב ,ןגואמ ,שדח םימ דמ תקפסא   01.01.0060
לכמ/ךרע הווש וא MAERTSIEM גוסמ    

2,000.00 .ינכטה טרפמה יפ לע   ,והשלכ גוס 'חי   
    
,4" רטוקב ,ןגואמ ,שדח םימ דמ תקפסא   01.01.0061
הווש וא SULP  MAERTSIEM גוסמ    
טרפמה יפ לע   ,והשלכ גוס לכמ/ךרע    

2,700.00 .ינכטה 'חי   
    
,4" רטוקב ,ןגואמ ,שדח םימ דמ תקפסא   01.01.0062
גוס לכמ/ךרע הווש וא NIWTIEM גוסמ    

7,100.00 .ינכטה טרפמה יפ לע ,והשלכ 'חי   
    
,ןגואמ ,םימ דמל הדידמ לולכמ תקפסא   01.01.0063
וא SULP MAERTSIEM גוסמ ,4" רטוקב    
טרפמה יפ לע,והשלכ גוס לכמ/ ךרע הווש    

1,800.00 .ינכטה 'חי   
    
בטקוא / ינוס הרטלוא םימ דמ תקפסא   01.01.0066
יפ לע ,ךרע הווש וא ,4" רטוקב ,שדח    

4,800.00 .R-005 ינכטה טרפמה 'חי   
    
,6" רטוקב ,ןגואמ ,שדח םימ דמ תקפסא   01.01.0070
לכמ/ךרע הווש וא  MAERTSIEM גוסמ    

3,200.00 .ינכטה טרפמה יפ לע ,והשלכ גוס 'חי   
    
,ןגואמ ,םימ דמל הדידמ לולכמ תקפסא   01.01.0073
וא SULP MAERTSIEM גוסמ ,6" רטוקב    
טרפמה יפ לע,והשלכ גוס לכמ/ ךרע הווש    

2,100.00 .ינכטה 'חי   
    
בטקוא / ינוס הרטלוא ,םימ דמ תקפסא    01.01.0076
יפ לע ,ךרע הווש וא ,6" רטוקב ,שדח    

6,700.00 R-005  .ינכטה טרפמה 'חי   
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דף מס':     004 דיגאתה ייבושיב םימ ידמ תפלחהל היצפואו הקפסא - רמת

םישדח םימ ידמב םימ ידמ  תפלחהו תקפסא ,השיכר 10 הנבמ
.םישדח םימ ידמ תפלחהו תקפסא,השיכר 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,8" רטוקב ,ןגואמ ,שדח םימ דמ תקפסא   01.01.0080
הווש וא  SULP MAERTSIEMגוסמ    
טרפמה יפ לע ,והשלכ גוס לכמ/ךרע    

4,000.00 .ינכטה 'חי   
    
,ןגואמ ,םימ דמל הדידמ לולכמ תקפסא   01.01.0083
וא SULP MAERTSIEM גוסמ ,8" רטוקב    
טרפמה יפ לע,והשלכ גוס לכמ/ ךרע הווש    

2,300.00 .ינכטה 'חי   
    
בטקוא / ינוס הרטלוא ,םימ דמ תקפסא   01.01.0086
לע ,ךרע הווש וא ,ןגואמ ,8" רטוקב ,שדח    

6,570.00 .ינכטה טרפמה יפ 'חי   
    
,01" רטוקב ,ןגואמ ,שדח םימ דמ תקפסא   01.01.0090
הווש וא  SULP MAERTSIEMגוסמ    
טרפמה יפ לע ,והשלכ גוס לכמ/ךרע    

6,000.00 .ינכטה 'חי   
    
,ןגואמ ,םימ דמל הדידמ לולכמ תקפסא   01.01.0093
SULP MAERTSIEM גוסמ ,01" רטוקב    
יפ לע,והשלכ גוס לכמ/ ךרע הווש וא    

2,500.00 .ינכטה טרפמה 'חי   
    
ה ק פ ס א ל  ה י צ פ ו א  30.10 ק ר פ  ת ת     
ה י צ פ ו א ו  ם י נ ו ש  ם י ר ז י ב א  ת נ ק ת ה ו     
.ם י ק ו ר פ  ע ו צ י ב ל     
    
וא RFU תנקתהו הקפסאל תפסות    
הרומשה ,היצפוא םיווהמ ,םירזוחלא    
לכ תא לולכת הנקתהה .דבלב ןימזמל    
אלל םג.תושרדנה תומאתההו םייונישה    
.םימה דמ תנקתה    
    
רטוקב ,RFU תנקתהו הקפסאל תפסות   01.03.0120

  170.00 .זילפמ ,4/3" 'חי   
    
רטוקב ,RFU תנקתהו הקפסאל תפסות   01.03.0130

  190.00 .זילפמ ,1" 'חי   
    
הנבומ רזוח לא תנקתהו הקפסאל תפסות   01.03.0135

   80.00 .זילפמ ,4/3" רטוקב ,םימ דמ לש דרוקרב 'חי   
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דף מס':     005 דיגאתה ייבושיב םימ ידמ תפלחהל היצפואו הקפסא - רמת

םישדח םימ ידמב םימ ידמ  תפלחהו תקפסא ,השיכר 10 הנבמ
.םישדח םימ ידמ תפלחהו תקפסא,השיכר 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,רזוח לא תנקתהו הקפסאל תפסות   01.03.0140
   50.00 .זילפמ ,4/3" רטוקב ,הטפלק 'חי   

    
,רזוח לא תנקתהו הקפסאל תפסות   01.03.0150

   90.00 .זילפמ ,1" רטוקב ,הטפלק 'חי   
    
,רזוח לא תנקתהו הקפסאל תפסות   01.03.0160

  150.00 .זילפמ ,1½" רטוקב ,הטפלק 'חי   
    
,רזוח לא תנקתהו הקפסאל תפסות   01.03.0170

  220.00 .זילפמ ,2" רטוקב ,הטפלק 'חי   
    
/ אספוקה - םימ ידמל ,ןוגימ תספוק / יוסיכ    
לכל  .דיגאתה י"ע ,שארמ רשואת ,םגדה    
.רטסמ תוחתפמ 2 וקפוסי ,תואספוק 01    
    
ידמל ,ןוגימ תספוק / יוסיכ תנקתהו הקפסא   01.03.0180

  450.00 .רטסמ לוענמ ללוכ ,4/3"-2" רטוקב ,םימ 'חי   
    
ידמל ,ןוגימ תספוק / יוסיכ תנקתהו הקפסא   01.03.0190

  550.00 .רטסמ לוענמ ללוכ ,3"-4" רטוקב ,םימ 'חי   
    
,דמל רושיג / הקראה ספ תנקתהו הקפסא   01.03.0200

   90.00 .שארמ רושיאב ,2" רטוק דע 4/3" רטוקב 'חי   
    
    תייחנה י"פע( םימ ידמ לש דבלב קורפ  
  )דיגאתה    
    
    לע ףסוותי בוח ןיגב םימ דמ קותינ רובע  
ריחמל 001 % לש תפסות קורפה ריחמ    
.'חיה    
    

   60.00 .4/3" רטוקב ,םימ דמ תנקתה/קורפ 'חי  01.03.0240
    

   70.00 .1" רטוקב ,םימ דמ תנקתה/קורפ 'חי  01.03.0250
    

   80.00 .1½"-2" רטוקב ,םימ דמ תנקתה/קורפ 'חי  01.03.0260
    

  450.00 .3"-4" רטוקב ,םימ דמ תנקתה/קורפ 'חי  01.03.0280
    

   50.00 .6"-8" רטוקב ,םימ דמ תנקתה/קורפ 'חי  01.03.0290
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דף מס':     006 דיגאתה ייבושיב םימ ידמ תפלחהל היצפואו הקפסא - רמת

םישדח םימ ידמב םימ ידמ  תפלחהו תקפסא ,השיכר 10 הנבמ
.םישדח םימ ידמ תפלחהו תקפסא,השיכר 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

י ד מ  ת פ ל ח ה ל  ה י צ פ ו א  40.10 ק ר פ  ת ת     
.ת ש ר ב  ם י מ י י ק  ם י מ     
    
ללוכו םייק םימ דמ קורפ תללוכ הדובעה    
םידרוקר ,)תובנז( תורבחמ תקפסא    
לכ אלל םירזיבא 3 דע תפלחהו,םימטאו    
.ריחמ תפסות    
    
תודובע לכ עוציב תללוכ  הפלחה/הנקתהה    
,םילק םיאנתב ,חטשב המאתההו קורפה    
,ףוגמ ללוכ םירזיבא השולש תקפסא דע    
דע םישק םיאנתבו ריחמ תפסות לכ אלל    
,הקראה ללוכ הדידמה תכרעמ לכ תפלחה    
עוציב.דחוימה ינכטה טרפמב טרופמכ     
גיצנ רושיאב םישק םיאנתב הנקתהה    
.בתכבו שארמ דיגאתה    
    
םימייקו הדימב ,תשרב םימייקה םימה ידמ    
ןלבקל ורבעוי ,קורפ רחאל ,םימייק םינכרצל    
6 ,ןלבקה ינסחמב םידמה תרימשל ,    
6 רחאל.קורפה םוימ ,תוחפל ,םישדוח    
תולעבל ורבעי םינשיה םימה ידמ םישדוח    
.ןלבקה    
    
םייקה םימה דמ םוליצ תללוכ הדובעה    
שדחה םימה דמ םוליצו קוריפ תאירק ללוכ    
ורבעוי םימוליצה לכ .הנקתהה דמעמב    
.תכרעמב הטילקל ץבוקב    
    
םינמזה תוחולב דומעי אל ןלבקהו הדימב    
לכב ןלבקה אשי ,הפלחהל ורדגוהש    
םירזחההו תוסנקה אולמ םולשתבו םיקזנה    
.דיגאתה לע ולטוהש םינכרצל םייפסכה    
    
רטוקב ,םימ ידמ ורזחוי אל ,הרקמ לכב    
ידמל ופלחוי םהו 002 לש ךרואב ,4/3"    
תפסות לכ אלל ,091 ךרואב ,םיינקת םימ    
.ריחמ    
    
    ם י ל ק  ם י א נ ת    
    
דיגאתה ינסחממ וקפוסי םימה ידמ    
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דף מס':     007 דיגאתה ייבושיב םימ ידמ תפלחהל היצפואו הקפסא - רמת

םישדח םימ ידמב םימ ידמ  תפלחהו תקפסא ,השיכר 10 הנבמ
.םישדח םימ ידמ תפלחהו תקפסא,השיכר 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

יפל ,4/3" רטוקב ,םימ דמ תפלחהו הלבוה   01.04.0010
   45.00 .םילק םיאנתב ,ינכטה טרפמה 'חי   

    
יפל ,1" רטוקב ,םימ דמ תפלחהו הלבוה   01.04.0020

   50.00 .םילק םיאנתב ,ינכטה טרפמה 'חי   
    
יפל ,1½" רטוקב ,םימ דמ תפלחהו הלבוה   01.04.0030

   75.00 .םילק םיאנתב ,ינכטה טרפמה 'חי   
    
יפל ,2" רטוקב ,םימ דמ תפלחהו הלבוה   01.04.0040

   80.00 .םילק םיאנתב ,ינכטה טרפמה 'חי   
    
,ןגואמ ,3" רטוקב ,םימ דמ תפלחהו הלבוה   01.04.0050
,בטקוא וא/ו בלושמ ללוכ ,אוהש גוס לכמ    
טרפמה יפל ,בלושמ ללוכ ,אוהש גוס לכמ    

  350.00 .םילק םיאנתב ,ינכטה 'חי   
    
,ןגואמ ,4" רטוקב ,םימ דמ תפלחהו הלבוה   01.04.0060
,בטקוא וא/ו בלושמ ללוכ ,אוהש גוס לכמ    
טרפמה יפל ,בלושמ ללוכ ,אוהש גוס לכמ    

  400.00 .םילק םיאנתב ,ינכטה 'חי   
    
לכמ ,6" רטוקב ,םימ דמ תפלחהו הלבוה   01.04.0061
טרפמה יפל ,בלושמ ללוכ ,אוהש גוס    

  500.00 .םילק םיאנתב ,ינכטה 'חי   
    
    ם י ש ק  ם י א נ ת    
    
רושיא תלבק רחאל םישק םיאנתב הפלחה    
רחאלו עוציב ינפל םוליצ לולכת, בתכב    
לכ שודיח דע לולכת הדובעה, עוציב    
.הדידמה תכרעמ    
    
רטוקב ,םימ דמ תפלחהו הלבוהל תפסות   01.04.0070

   70.00 .  ינכטה טרפמה יפל ,םישק םיאנתב ,4/3" 'חי   
    
רטוקב ,םימ דמ תפלחהו הלבוהל תפסות   01.04.0080

   95.00 .ינכטה טרפמה יפל ,םישק םיאנתב ,1" 'חי   
    
רטוקב ,םימ דמ תפלחהו הלבוהל תפסות   01.04.0090

  280.00 .ינכטה טרפמה יפל ,םישק םיאנתב ,1½" 'חי   
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דף מס':     008 דיגאתה ייבושיב םימ ידמ תפלחהל היצפואו הקפסא - רמת

םישדח םימ ידמב םימ ידמ  תפלחהו תקפסא ,השיכר 10 הנבמ
.םישדח םימ ידמ תפלחהו תקפסא,השיכר 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

רטוקב ,םימ דמ תפלחהו הלבוהל תפסות   01.04.0100
  330.00 .ינכטה טרפמה יפל ,םישק םיאנתב ,2" 'חי   

    
רטוקב ,םימ דמ תפלחהו הלבוהל תפסות   01.04.0110
וא/ו בלושמ ללוכ ,אוהש גוס לכמ ,3"    
,ינכטה טרפמה יפל ,םישק םיאנתב ,בטקוא    

1,207.00 .ךותיר תודובע ללוכ  'חי   
    
רטוקב ,םימ דמ תפלחהו הלבוהל תפסות   01.04.0120
וא/ו בלושמ ללוכ ,אוהש גוס לכמ ,4"    
,ינכטה טרפמה יפל ,םישק םיאנתב ,בטקוא    

1,460.00 .ךותיר תודובע ללוכ  'חי   
    
רטוקב ,םימ דמ תפלחהו הלבוהל תפסות   01.04.0130
םיאנתב ,בלושמ ללוכ ,אוהש גוס לכמ ,6"    
תודובע ללוכ ,ינכטה טרפמה יפל ,םישק    

1,550.00 .ךותיר 'חי   
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דף מס':     009 דיגאתה ייבושיב םימ ידמ תפלחהל היצפואו הקפסא - רמת

םיווק ללוכ ,תוננכותמ תושדח םימ ידמ תוכרעמ עוציב 50 הנבמ
םיווק ללוכ ,תוננכותמ תושדח םימ ידמ תוכרעמ עוציב 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ש ד ח  ם י מ  י ד מ  ת ו כ ר ע מ  ע ו צ י ב  10 ק ר פ     
.)ה י צ פ ו א ( ם י ו ו ק  ל ל ו כ  ,ת ו נ נ כ ו ת מ     
    
.ם י מ  י ו ו ק  ת ח נ ה  10.10 ק ר פ  ת ת     
    
תללוכ הריפחה  : םימ יווקל הביצחו הריפח    
דבכ ילכב שומיש ,קסידב םיטלפסא ךותיח    
תריבש ,דבלב םיידיב םימיוסמ תומוקמבו    
תחתמו לעמ םיאצמנה םילושכמה לכ    
,הפש ינבא ללוכ הרזחב םנוקיתו עקרקל    
תבחרה ,שאר יכותירל תורוב תריפח    
יפדוע תקחרה ,םיפוגמ יאתל הריפח    
רשואמ הכיפש רתאל ,תומירעו הריפח    
תריפח  .לגר יכלוהל רבעמ תרדסהו    
תועשב עצובת ,שיבכ תייצחב תולעת    
  .םירחא םימרוגו הרטשמה עבקתש  
םרגיש קזנ לכל ,ידיחי יארחא היהי ןלבקה    
אל  .וז הדובעמ האצותכ ,ישילש דצל    
/ יאוות יונישמ האצותכ ,תפסות םלושת    
.חקפמה רושיא אלל ,הקמעה    
    
הפלחהה ,הקפסאה רובע םולשתה    
םימה דמ םא קר היהת ,תוררובה תקידבו    
תפוקתב םיאצמנש םימה ידמל ,ןיקת אצמנ    
הדידמה תונקתל םאתהבו תוירחאה    
ןמזב םימה דמ םוליצ ללוכ םולשתה(    
  .)םישדוח 4 ךשמל דמה ןוסחיאו קורפה  
,תואצוהה לכ ,ןיקת אל אצמי דמהו הדימב    
.ןלבקה לע ולוחי ,אוהש גוס לכמ    
    
עצוממ קמועב ,6" רטוקב ,םימ וקל הריפח   01.01.0009

   60.00 'מ 01.1 רטמ   
    
עצוממ קמועב ,4" רטוקב ,םימ וקל הריפח   01.01.0010

   50.00 'מ 00.1 רטמ   
    
עצוממ קמועב ,3" רטוקב ,םימ וקל הריפח   01.01.0011

   45.00 'מ 09.0 רטמ   
    
עצוממ בחורב ,2" רטוקב ,תורוניצל הריפח   01.01.0012

   40.00 .07.0 קמועבו 'מ 2.0 רטמ   
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דף מס':     010 דיגאתה ייבושיב םימ ידמ תפלחהל היצפואו הקפסא - רמת

םיווק ללוכ ,תוננכותמ תושדח םימ ידמ תוכרעמ עוציב 50 הנבמ
םיווק ללוכ ,תוננכותמ תושדח םימ ידמ תוכרעמ עוציב 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

עצוממ בחורב ,1" רטוקב ,תורוניצל הריפח   01.01.0013
   35.00 .03.0 קמועבו 'מ 2.0 רטמ   

    
םימ יווק תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא    
ןוטבו C.P.A ץוחו טלמ ימינפ יופיצ ,הדלפמ    
םרוביחו 'מ 02.21 רוניצ לכ ךרוא  .סוחד    
תחשמב שומיש ,ילמשח ךותיר י"ע    
לכ ךרואל םייופיצה לכ ןוקית ,ודנפסקא    
רתי יופיצ ,םיכותירה לעמ ללוכ ,רוניצה    
י"פע ,םירזיבאה רתיו תומאתהה ,תוינפתה    
ירזיבא לכ תקפסא ללוכ ,ןרציה תוארוה    
ןוטב םינפ יופיצ םע ,04 לוידקס ,ךותירה    
ךותיר T ירבעמ ,םיפקז ,תותשק ,יתשורח    
.וקה ךרואל םתנקתה תוברל ,'וכו    
    

  460.00 .23/5 .ד.ע ,6" רטוקב תורוניצ רטמ  01.01.0022
    

  390.00 .23/5 .ד.ע ,4" רטוקב תורוניצ רטמ  01.01.0023
    

  350.00 .23/5 .ד.ע ,3" רטוקב תורוניצ רטמ  01.01.0024
    
לש ךרואב ,56.3 .ד.ע ,2" רטוקב תורוניצ   01.01.0025

  120.00 .C.P.A ץוחו ןוטב םינפ יופיצ ,א"מ 6 רטמ   
    
ללוכ ,לוידקס ןוולוגמ ,1" רטוקב תורוניצ   01.01.0026

   70.00 .א"מ 6 לש ךרואב ,C.P.A ינוציח יופיצ רטמ   
    
,ןגוא ללוכ ,זירט ףוגמ תבכרהו הקפסא    
ןוגיע תוטומ ללוכ ,0002 ןגואמ רבחמ    
הקפסא ללוכ ,טרפ יפל ,ךותיר ירזיבאו    
י"פע לכה ,םיחפסו םירזיבא ,תנקתהו    
.תוינכותהו טרפה    
    

3,900.00 .6" רטוקב ,זירט ףוגמ תבכרהו הקפסא 'חי  01.01.0077
    

3,400.00 .4" רטוקב ,זירט ףוגמ תבכרהו הקפסא 'חי  01.01.0078
    

3,000.00 .3" רטוקב ,זירט ףוגמ תבכרהו הקפסא 'חי  01.01.0079
    

2,300.00 .2" רטוקב ,זירט ףוגמ תבכרהו הקפסא 'חי  01.01.0080
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דף מס':     011 דיגאתה ייבושיב םימ ידמ תפלחהל היצפואו הקפסא - רמת

םיווק ללוכ ,תוננכותמ תושדח םימ ידמ תוכרעמ עוציב 50 הנבמ
םיווק ללוכ ,תוננכותמ תושדח םימ ידמ תוכרעמ עוציב 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

לכ עוציב ללוכ ,הדלפמ םייק וקל תורבחתה    
תקפסא תוברל ,תושרדנה תונכהה    
  .םיריבעמו ךותיר ףקז ,תותשק ,םירזיבא  
יופיצ םע ,04 לוידקס ויהי םירזיבאה לכ    
.םייקה וקה קותינ ללוכ ,יתשורח ןוטב םינפ    
    

1,200.00 .6" רטוקב ,םייק וקל תורבחתה 'חי  01.01.0105
    

1,100.00 .4" רטוקב ,םייק וקל תורבחתה 'חי  01.01.0106
    

  900.00 .3" רטוקב ,םייק וקל תורבחתה 'חי  01.01.0107
    

  700.00 .2" רטוקב ,םייק וקל תורבחתה 'חי  01.01.0108
    
,ןבא אלל ,תימוקמ עקרקב ,רזוח יולימ   01.01.0161
,ותומדקל חטשה תרזחהו קודיה ,רושיי    
ןנוגמ חטשב ,הדשב רבועה עטקה ךרואל    
2" לעמ םירטקב ,םיתבה תורצחב וא/ו    

    4.00 .3"-מ םינטקה םירטקב לוחב דופירה לעמו ק"מ   
    
2" רטוקב ,ריוא םותסש תנקתהו הקפסא   01.01.0180
הווש וא "ירא" תרצות C-050-D ,לופכ    
,םירזיבאה רתיו ירודכ ףוגמ ,רשואמ ךרע    

2,400.00 .טרפ י"פע 'חי   
    
וא/ו ןוטב חטשמ / ליבש / הכרדמ ןוקית   01.01.0191
אוהש גוס לכמ וא/ו ימרק ףוציר וא/ו טילונרג    
,תוגרדמ וא/ו םירבעמהו םיתבה תורצחב ,    
הכרדמה בחור לכל ,הכרדמה רושיו ךותיח    
המלשה תוברל ,לוח עצמ קודיה רושי ,    
תאמגודכ ,לזרב תשר תמלשה ,ףסונ לוחב    
ןוטב תקיציו הקפסא ,תמייקה תשרה    
,אוהש גוס לכמ וא/ו טילונרג תמלשהו    
ירוקמה חטשמה וא/ו הכרדמל םאתהב    

  130.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו ר"מ   
    
,תבלתשמ ןבאמ ליבש / הכרדמ ןוקית   01.01.0192
ללוכ ,תבלתשמ ןבא תבכרהו קורפ    
בחור לכל ,ךרוצה תדימב ,הקפסא    
תוברל ,לוח עצמ קודיה ,רושי ,הכרדמה    
בצמה תרזחהו ףסונ לוחב המלשה    

   95.00 .ותומדקל ר"מ   
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דף מס':     012 דיגאתה ייבושיב םימ ידמ תפלחהל היצפואו הקפסא - רמת

םיווק ללוכ ,תוננכותמ תושדח םימ ידמ תוכרעמ עוציב 50 הנבמ
םיווק ללוכ ,תוננכותמ תושדח םימ ידמ תוכרעמ עוציב 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

8 יבועב ,טלפסאמ הכרדמ / שיבכ ןוקית   01.01.0200
עוציב ללוכ ,הכרדמב מ"ס 5-ו שיבכב מ"ס    
,הבטרהו קודיה ,תושרדנה תונכהה לכ    
/ שיבכל םירשי םיווקב ,המאתהו רוסינ    
בחורל עצבתי ןוקיתה( תמייק הכרדמ    

   60.00 .)החיתפה ר"מ   
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דף מס':     013 דיגאתה ייבושיב םימ ידמ תפלחהל היצפואו הקפסא - רמת

שארמ םימכסומ םייוציפ / תוסנק 60 הנבמ
.שארמ םימכסומ םייוציפ / תוסנק 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ כ ס ו מ  ם י י ו צ י פ  / ת ו ס נ ק  10 ק ר פ     
.ש א ר מ     
    
ם י י ו צ י פ  / ת ו ס נ ק  10.10 ק ר פ  ת ת     
.ש א ר מ  ם י מ כ ס ו מ     
    
קרפב הלקת ןוקית יא רובע ,םכסומ יוציפ   01.01.0001
4 דע( זרכמה יכמסמב עובקה ןמזה    

 -500.00 .)תועש 'חי   
    
ןמזב ,רוחא תעש לכ רובע ,םכסומ יוציפ   01.01.0002

 -500.00 .רוחא תעש לכ רובע ,הדובע יתווצ תעגה 'חי   
    
םויל תובצייתה יא רובע ,םכסומ יוציפ   01.01.0003

-2,500.00 .הדובע 'חי   
    
םימ ידמ תלבק יא רובע ,םכסומ יוציפ   01.01.0007

 -300.00 םוי/י רוחיא םוי לכל הנמזהב עבקנש ןמזה קרפב  
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