
מ"עב ןיינב תסדנה םייח תא םירפא
02924 דוקימ  36 .ד.ת קחצי תיב
 

22/05/2022 זרכמ
דף מס':     001 דירש ןיע

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ס י ר ה ו  ק ו ר י פ  10 ק ר פ       
      
ה ס י ר ה ו  ק ו ר י פ  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
. הקימרק/חיט + מ"ס 01 קולב תוריק קוריפ     01.1.010
: תללוכ הדובעה      
תוריקה תסירה -      
רשואמ תלוספ רתאל תלוספה יוניפ -      
וקרופש ריקה יקלחב םייק ריקב חיט ןוקית -      

                   37.00 . עבצל הנכה דע רטמ   
      
:  תללוכ הדובעה , םייק חבטמ קוריפ     01.1.020
םייק רויכו שיש קוריפ -      
תונורא קוריפ -      
הקימרק יחירא קוריפ -      
. םייק זרב קוריפ -      

                    1.00 'פמוק רשואמ תלוספ רתאל יוניפ -  
      

                   55.00 יוניפו םילופיש קוריפ רטמ  01.1.030
      
: תללוכ הדובעה , תמייק הלסא קוריפ     01.1.040
. רזוח שומישל בויבו םימ תרנצ קוריפ -      

                    2.00 . הלסא יוניפו קוריפ - 'חי   
      
: תללוכ הדובעה , םייק רויכ קוריפ     01.1.050
. םייק רויכ יוניפו קוריפ -      

                    2.00 . םייק זרב יוניפו קוריפ - 'חי   
      

                   23.00 טיטה תבכש ללוכ הקימרק יחירא קוריפ ר"מ  01.1.060
      

                    4.00 . ףוקשמ ללוכ תמייק תלד יוניפו קוריפ 'חי  01.1.070
הסירהו קוריפ 1.10 כ"הס          

      
ן מ ו א  ת ו ר ג נ ו  ת ו ר ג ס מ  2.10 ק ר פ  ת ת       
      
תודובע תרזעב הנבמה קוזיח תדובע      01.2.010
: תללוכ הדובעה .תורגסמ      
קוזיחל תורגסמ תודובעב תנקתהו הקפסא      
םינוולוגמ הדלפ יליפורפ תרזעב הנבמה      
. הדובעה ךלהמב ונתני רשא םיטרפל םאתהב      
תכתמה יליפורפ לקשמ פ"ע עצומה ריחמה      
. תוריקל רוביחו תוקטלפ , תנוולוגמ      

                    0.50 תומלשב ןקתומ לכה ןוט   
      
      
      
      
      
      
      

2.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: לב השרון   .../002 4434889-40 )1.01.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיינב תסדנה םייח תא םירפא
02924 דוקימ  36 .ד.ת קחצי תיב
 

22/05/2022
דף מס':     002 דירש ןיע

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ץע %001 יולימ םע תלד תנקתהו הקפסא     01.2.030
תודימב , תיריצ החיתפל תיפנכ דח , ןרוא      
T הנבמב ינשוג טנק םע , מ"ס 012/09      
, יולימה ידיצ ינשמ תלדה תבילל רבוחמה      
תלדה יופיצ , מ"מ 8 "ץיוודנס" טקיד תפטעמה      
מ"מ 5.1 חפ ףוקשמ ,רופא עבצב הקיימקרופ       
ביבסמ המיטא ימוג םע ,   עבצו ףפוכמ      

                    3.00 . ףוקשמל 'חי   
      
מ"ס 03/06/062 תודימב ןוילע חבטמ ןורא     01.2.090
,מ"ס 06/09/062 תודימב ןותחת חבטמ ןוראו      

                    1.00 'פמוק . טלפמוק לכה  
ןמוא תורגנו תורגסמ 2.10 כ"הס          

      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  3.10 ק ר פ  ת ת       
      
תוריקב ,תוביצח תוללוכ היצלטסניאה תודובע      
יולמו עבצל הנכהל דע חיט ינוקית ,תופצרבו      
.ןוטב םע הפצרב תוביצח      
      
ללוכ ריחמה ) םירויכו תולסא ( תועובקה לכב      
םישרדנה םירזיבאהו תודובעה לכ תא      
, תמייקה םימה תכרעמל תורבחתהל      
. תמייקה בויב תרנצ תורבחתהו      
      
ןצחל+ האורג יומס לכימ תנקתהו הקפסא      01.3.040
הייולת טמ ןבל הלסא + קירבמ לקינ      
םימה תכרעמל רוביח : ללוכ ריחמה ."ונלטק"      
, הלסאה סיסבב ןוטב תקיצי , םימייקה בויבהו      
הקימרקב לכימה יופיחל תושרדנה תונכהה לכ      

                    2.00 תומלשב לכה . 'חי   
      
758203 טסרווא זרב לש הנקתהו הקפסא     01.3.050

                    1.00 'פמוק .תמח תרצות ) חבטמל(  
      
148203 טסרווא זרב לש הנקתהו הקפסא     01.3.060

                    1.00 'פמוק .תמח תרצות )םיתורישל(  
      
133503 תושיגנ זרב לש הנקתהו הקפסא     01.3.065

                    1.00 'פמוק .תמח תרצות  
      
זוקינל תיתשת תנכה - ןגזמל זוקינ תדוקנ     01.3.070

                    1.00 'פמוק .ןגזמ  
      
      
      
      
      

3.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: לב השרון   .../003 4434889-40 )1.01.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיינב תסדנה םייח תא םירפא
02924 דוקימ  36 .ד.ת קחצי תיב
 

22/05/2022
דף מס':     003 דירש ןיע

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םגד ילבוא הצחר רויכ לש הקפסאו הנקתה     01.3.081
04/05 תודימב ע"וש וא הסרח לש 705      
םימח םימ תקפסא ללוכ שישל תחתמ ןקתומה      
רויכה ףוגב בלושמה זרבל היזכרמהמ םירקו      
וא "4 רוניצ דע( ןיחולדל רוביחו קותינ יזרב םע      

                    1.00 .)תינוציח החוש 'חי   
      
תרצות םיידי תצחר רויכ תנקתהו הקפסא     01.3.091
ןקתומ לכה מ"ס 25 בחור תודימב ןסל הסרח      
תוכרעמל ןיחולדו םימ רוביח ללוכ תומלשב      

                    2.00 . תומייקה ןיחולדהו םימה 'חי   
      
הטסורינמ ויהי םיכנל םירזיבאהו םילכה לכ      
      
םיתורחישה את תלד לע, תנקתהו הקפסא     01.3.101

                    1.00 הכישמל יקפוא טומ, 'חי   
      

                    1.00 . תלדב הלתמ תנקתהו הקפסא 'חי  01.3.111
      

                    1.00 יכנאו יקפוא טומ תנקתהו הקפסא 'חי  01.3.121
      

                    1.00 םיכנ יתורישל לפקתמ טומ תנקתהו הקפסא 'חי  01.3.131
      
הבוגבו מ"ס 06 בחורב הארמ תנקתהו הקפסא     01.3.141

                    1.00 םיכנ יתוריש רויכ לעמ מ"ס 09 'חי   
      

                    1.00 הינובס תנקתהו הקפסא 'חי  01.3.151
      

                    1.00 רטיל 01 חפנב דיינ ןותפשא תנקתהו הקפסא 'חי  01.3.161
      

                    1.00 מ"ס 03/51 תודימב ףדמ תנקתהו הקפסא 'חי  01.3.171
      

                    1.00 . םיידי בוגינל ריינל ןקתמ תנקתהו הקפסא 'חי  01.3.181
      

                    1.00 טלאוט ריינ ןקתמ הנקתהו הקפסא 'חי  01.3.191
האורבת ינקתמ 3.10 כ"הס          

      
ף ו צ י ר  4.10 ק ר פ  ת ת       
      
ןלצרופ טינרג יחירא תקבדהו הקפסא     01.4.100
דוסי ריחמ , 06/06 תודימב 01R פילסיטנא      
לכה ) ןוריחמ אלו הינק ריחמ ( ר"מ/ח"ש 08      
תילירקא הבורב "תוגופ"ה יולימ ללוכ תומלשב      

                   10.00 . םייק ףוציר םע שגפמב םוינימולא ףסו ר"מ   
      
      
      
      

4.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: לב השרון   .../004 4434889-40 )1.01.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיינב תסדנה םייח תא םירפא
02924 דוקימ  36 .ד.ת קחצי תיב
 

22/05/2022
דף מס':     004 דירש ןיע

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
9R פילסיטנא ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     01.4.101
08 הינקל סיסב ריחמ,מ"ס 06/06 תודימב      
תוגופ תוברל הקבדהב עוציבה , ר"מ/ח"ש      
תילירקא הבורב ןייולימו מ"מ 5 בחורב      

                  105.00 לכירדאה תריחבל ןווגב "IEPAM" תרצותמ ר"מ   
      

                   60.00 מ"ס 7 תודימב ל"נה ףוצירל םילופיש רטמ  01.4.110
      
03/01 תודימב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     01.4.111
RAGUS VNMM OLLEM  תמגודכ מ"ס      
    IZZARAM  08 הינק ריחמ,םינוש םינווג  
,תרשיימ יטנמצ חיט תבכש תוברל ,ר"מ/ח"ש      
תילירקא הבורב ןייולימו מ"מ 3 בחורב תוגופ      
    "IEPAM" לכירדאה תריחבל ןווגב ,ע"ש וא.  

                   25.00 )םיתורישב( ר"מ   
      
םגדמ ל"נה םייופיחה ידיצב לקינמ טושיק ספ     01.4.130

                   20.00 . ןימזמה  תריחבל רטמ   
      
תודימב ENITSIRP 101 הגטרוא חטשמ      01.4.140
רניס םע ,לכירדאה תריחבל ןווגב מ"ס06/062      
ידיצו ירוחא לנפו מ"ס 6 הבוגב ידיצו ימדיק      
דוביע ,םיטנק דוביע תוברל מ"ס 1.01 הבוגב      
הינובסו זרב ,רויכל םיחתפ      

                    1.00 'פמוק תומלשב ןקתומ לכה  
ףוציר 4.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: לב השרון   .../005 4434889-40 )1.01.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיינב תסדנה םייח תא םירפא
02924 דוקימ  36 .ד.ת קחצי תיב
 

22/05/2022
דף מס':     005 דירש ןיע

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

. ע ב צ ו  ח י ט  5.10 ק ר פ  ת ת       
      
: תללוכ הדובעה , םיקודס תוריק     01.5.010
העוצרב ןוטב/קולבה דע חיטה תבכש תותיס-      
. םירפתה ךרואל מ"ס 02 לש      
לש קמועבו מ"ס 4-3 בחורב םיקדסה תחיתפ -      
מ"ס 5      
מ"ס 2 יבועב רקלק תוחולב םיקדסה יולימ -      
מ"ס 3 קמועבו      
העוצרב תרשיימ ןוטב חיט תבכש עוציב -      
. התתוסש      
הקיסב ) רקלקה קוריפ רחאל ( קדסה יולימ -      
. קדסה ךרואל השימג פוט      
02 בחורב סלגרטניא תשר תעוצר תקבדה      
. יולימה תרזעב ל"נה מ"ס      
שימג ריק קרמ תבכש חורמל אלמ שוביי רחאל      
. תשרה לע      
: םיקדס אלל תוריקה יקלחב      
דע תמייק תילירקא הזתהה תבכש תדרוה -      
. רוחשה חיטה תבכש      
תבכש תדרוה , ץחלב םימב תוריקה תפיטש -      
.  קבאה      
ריקה חטש לע סלגרטניא תשר תקבדה -      

                   50.00 ץוח תוריקל םיקבד תרזעב ר"מ   
      
ריקה לע שומג ריק קרמ תבכש תחירמ -      
. קרמה יבג לע סלגרטניא תשר תקבדה -      
תשרה יבג לע שימג ריק קרמ תבכש תחירמ -      
לש לקשמב שימג ילירקא טכילש תבכש רמג -      
. חקפמה תריחבל ןווגב ר"מל ג"ק 2      
      
םינפ תוריקב םיקדס ינוקית     01.5.020
םיקדסה ךרואל טכילשה תבכש תדרוה -      
. מ"ס 01 בחורב העוצרב םימייקה      
ינכמ ילכ וא גרבמ תרזעב םיקדסה תחיתפ -      
. רחא      
. תשרבמ תרזעב םיקדסה ינפ יוקינ -      
רמיירפ תמגודכ דוסי עבצב קדסה ינפ תעיבצ -      
    X טלרינ תרצות .  
. שימג ריק קרמב קדסה יולימ -      
דועב קדסה ךרואל תשר תעוצר תקבדה -      
. חל קרמה      
יבג לע תפסונ הבכש חורמל שי , שובי רחאל -      

                   50.00 . ריקה ינפ תקלחהו שימג ריק קרמ רטמ   
      
תמגודכ ילירקא עבצב םינפ תוריק תעיבצ     01.5.030

                  190.00 . אלמ יוסיכ דע תובכש יתשב לירקרפוס ר"מ   
      
      
      
      
      

5.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: לב השרון   .../006 4434889-40 )1.01.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיינב תסדנה םייח תא םירפא
02924 דוקימ  36 .ד.ת קחצי תיב
 

22/05/2022
דף מס':     006 דירש ןיע

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רמג תמייק תילירקא הזתה םע ץוח תוריק     01.5.040
: תללוכ הדובעה. ילירקא טכילש      
םיקדסה תחיתפו ףפור חיט יקלח קוריפ -      
םימייק      
. הובג ץחלב םימב ריקה תפיטש -      
רמיירפ תבכש תזתה -      
2 לקשמב שימג ילירקא טכילש עוציב -      

                  150.00 ר"מ/ג"ק ר"מ   
      
רמג םייק טלמ ץירפש םע תוקעמ וא/ו תוריק     01.5.050
: תללוכ הדובעה , שימג טכילש      
תבכש דע תמייקה ץירפשה תבכש תדרוה -      
תרשיימה חיוטה      
. הובג ץחלב םימב ריקה תפיטש -      
. טלמ טכילש תבכש -      

                   25.00 ל"נכ שימג ילירקא טכילש תבכש - ר"מ   
      
: תללוכ הדובעה , םייק חור זגרא תעיבצ     01.5.060
. ץעה תוחול יוקינ -      
ייוסיכ דע תובכש יתשב ץעה תוחול תעיבצ -      

                   35.00 . ץעל רוזל עבצב אלמ רטמ   
      
תיקפוא הרקתכ םישמשמה ץע תוחול תעיבצ     01.5.070

                   25.00 . ל"נכ םייק חור זגראמ קלחכ ר"מ   
. עבצו חיט 5.10 כ"הס          

      
ל מ ש ח  6.10 ק ר פ  ת ת       
      
יזאפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     01.6.100

                   25.00 הצק ירזיבא ללוכ תומלשב לכה 'חי   
      
יתב 3 תללוכה הדובע תדמע תנקתהו הקפסא     01.6.110
תרנצ םע A61 עקת תיב תדוקנ A61 עקת      
ע"וש וא סיווג חוכ יעקש , ר"ממ 5.2 םיכילומו      
דעו הנבמב םייקה חולהמ תומלשב לכה      
ויהי םיכלומה לכ . תינכתב תנמוסמה הדוקנה      
ךותב תומייקה תוריקה יבג לע וא סבגה תוריב      

                    3.00 . עבצא תולעת 'חי   
      
ללוכ תומלשב לכה ןגזמל תחא עקת תדוקנ     01.6.130

                    3.00 הצק ירזיבא 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

6.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: לב השרון   .../007 4434889-40 )1.01.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיינב תסדנה םייח תא םירפא
02924 דוקימ  36 .ד.ת קחצי תיב
 

22/05/2022
דף מס':     007 דירש ןיע

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יכילומ היושע תמלשומ עקת תיב תדוקנ     01.6.140
, מ"מ 5.1X3 ךתחב .C.V.P דודיב םע תשוחנ      
תחתמ וא ט"הת תונקתומ תרנצב םילחשומ      
ןכו עקתה תיב דע חולהמ , תורקתב וא ףוצירל      
. דדוב עקת תיב רובע  רפמא 61 עקת תיב      
הצק ירזבאו םימיאתמ תוברל םלשומ לכה      

                    5.00 . םחתמה םייקה תמגודכ 'חי   
      

                    2.00 לופכ עקת תיב רובע ךא ל"נכ 'חי  01.6.150
      
תודימב יעוביר הרואת יפוג תנקתהו הקפסא     01.6.180
LB  וקסינ ןוגכ  DEL לנאפ םגד מ"ס 06/06      

                   23.00 . ע"ש וא 0024 רוא ןווג 0013ML 'חי   
      
, ןשע יאלג ( ךומנ חתמ תכרעמל הנכה תדוקנ     01.6.300
תרנצ היושע )'דכו הקעזא םירוקמר , בשחמ      
תואספוק , הכישמ טוח םע שרדנכ רטוקב      
ט"הת םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה      
'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה תביתמ תורקתבו      

                  120.00 .הנכהה 'חי   
      
. היצזינוי סופיטמ סופיטמ ןשע יאלג     01.6.310

                   10.00 שא יוליג תזכר דע תומלשב ןקתומ לכה 'חי   
      

                    3.00 שא הקעזא ןומיס תורונמ 'חי  01.6.320
      

                    2.00 שא הקעזא ןצחל 'חי  01.6.330
      

                    1.00 םירוזא 8-ל שא יוליג תזכר 'חי  01.6.340
      

                    8.00 יתרקת חפנ יאלג 'חי  01.6.350
      

                    1.00 םירוזא 8 דע יוליג תזכר 'חי  01.6.360
      
םע. ןגומ , ץוח תנקתהל , ינקת הקעזא רפוצ     01.6.370

                    2.00 ץנצנ 'חי   
      

                    1.00 תטלקומ העדוה םע ילטגיד יטמוטוא ןגייח 'חי  01.6.380
      

                  100.00 םינפ תנקתה - םירפוצ/ םיאלגל טווח רטמ  01.6.390
למשח 6.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: לב השרון   .../008 4434889-40 )1.01.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיינב תסדנה םייח תא םירפא
02924 דוקימ  36 .ד.ת קחצי תיב
 

22/05/2022
דף מס':     008 דירש ןיע

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י ט ס ו ק א  ה ר ק ת  7.10 ק ר פ  ת ת       
      
: תיטסוקא הרקתל הנכה תודובע     01.7.010
תייצקורטסנוקל הדלפ ילפורפ תיילת      
תושרדנה תודימב , םיפערה גג לש ץעה תורוק      
הרקתה לש תואשונה תורוקה תאישנל        
. תיטסוקאה      

                    0.30 . םייכנאו םייקפוא םינוולוגמ הדלפ ילפורפ ןוט   
      
יבאנ םגד םיילרנימ םיחיראמ תיטסוקא הרקת      01.7.020
תודימב חירא ע"וש וא אוציו אובי הדוהי 072]      
םיליפורפה תא ללוכ ריחמה , מ"ס 06/06      
L רמגו הילתה יטנמלא , םיינשמהו םיאשונה      

                  176.00 . הדובעה לש םלשומ עוציבל דע  Z-ו ר"מ   
תיטסוקא הרקת 7.10 כ"הס          

      
ר י ו ו א  ג ו ז י מ  8.10 ק ר פ  ת ת       
      
: ןודעומל יזכרמ ינימ ריוא גוזימל ןקתמ     01.8.010
: תללוכ הדובעה      
ץעוי י"ע ןודעומל ריוא גוזימ תכרעמ ןונכת -      
. ריוא גוזימ      
ריואה רוזיפל ןוולוגמ חפמ תולעת ןונכת -      

                    1.00 'פמוק .  ריואה רוזיפל םיסירת -  
ריווא גוזימ 8.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הסירהו קוריפ 10 כ"הס          
קובץ: לב השרון   .../009 4434889-40 )1.01.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיינב תסדנה םייח תא םירפא
02924 דוקימ  36 .ד.ת קחצי תיב
 

22/05/2022 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     009 דירש ןיע

  
כ"הס  

הסירהו קוריפ 10 קרפ   
  
הסירהו קוריפ 1.10 קרפ תת    
  
ןמוא תורגנו תורגסמ 2.10 קרפ תת    
  
האורבת ינקתמ 3.10 קרפ תת    
  
ףוציר 4.10 קרפ תת    
  
. עבצו חיט 5.10 קרפ תת    
  
למשח 6.10 קרפ תת    
  
תיטסוקא הרקת 7.10 קרפ תת    
  
ריווא גוזימ 8.10 קרפ תת    
  
הסירהו קוריפ 10 כ"הס   

 
  
כ"הס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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