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15/05/2015 רשוכ רדח תינב-''בל'' ימדקא זכרמ
דף מס':     165

רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע 1 הנבמ
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       
      
ן ו ט ב  ת ו ק י צ י ו  ן ו ט ב  ת ו ר ו ק  30.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש       
      
03-ב  יולג ןוטב   הנוילע ןוטב תרוק     02.03.010

                    5.36 .מ''ס 52-02 בחורב ינבלמ ךתחב ק"מ   
      
21T2@02 לזרב יצוק תרדחהו הקפסא     02.03.020
קבד תרזעב מ''ס 05 ךרואב       

                  342.00 .חודיק תוברל יסקפא 'חי   
      
ן ו י ז  ת ד ל פ  40.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןוטב ןויזל םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.04.010

                    0.50 םינוש םירטקב ןוט   
רתאב קוצי ןוטב תודובע  20 כ"הס          

      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע   40 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
.מ"ס 7 יבועב םילולח ןוטב יקולב תוציחמ     04.01.010
תויכנאו תויקפוא ןוטב תורוגח ללוכ ריחמה      
הנושאר הרוש תליבט ללוכ ,לזרב תפסותב      

                   58.00 םח תפזב ר"מ   
      
םע מ''ס 7 קולבמ םיונב דודיב תוריק ךא ל''נכ     04.01.011
םידא םוסחמו )בוהצ(מ''ס3 ''ןפודנור'' תוטלפ      

                   67.20 ןליטאילופ תעירימ ר"מ   
      
.מ"ס 01 יבועב םילולח ןוטב יקולב תוציחמ     04.01.020
תויכנאו תויקפוא ןוטב תורוגח ללוכ ריחמה      
הנושאר הרוש תליבט ללוכ ,לזרב תפסותב      

                  156.40 םח תפזב ר"מ   
      
.מ"ס 51 יבועב םילולח ןוטב יקולב תוציחמ     04.01.030
תויכנאו תויקפוא ןוטב תורוגח ללוכ ריחמה      
הנושאר הרוש תליבט ללוכ ,לזרב תפסותב      

                   15.00 םח תפזב ר"מ   
      
.מ"ס 02 יבועב םילולח ןוטב יקולב תוריק     04.01.040
תויכנאו תויקפוא ןוטב תורוגח ללוכ ריחמה      
הנושאר הרוש תליבט ללוכ ,לזרב תפסותב      

                   15.00 םח תפזב ר"מ   
      
      
      

7001545-450   בונוסקס לאכימ
 
 
קובץ: 1-31001   .../166 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2015
דף מס':     166

רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

''ס י מ ו פ '' י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  20.40 ק ר פ  ת ת       
      
22 יבועב ''סימופ'' יקולב תוריק     04.02.010
ללוכ ריחמה . ''עקט-עקש'' )05/02/22(מ"ס      
,לזרב תפסותב תויכנאו תויקפוא ןוטב תורוגח      

                   58.27 םח תפזב הנושאר הרוש תליבט ללוכ ר"מ   
הינב תודובע  40 כ"הס          

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם י ת ו ר ש  י ר ד ח  ם ו ט י א   20.50 ק ר פ  ת ת       
      
תכרעמה תרנצ תבכרה תודובע םויס רחאל      
םע תוקלורו תקלחומ הדמ עצבל שי ,ןהינימל      
חיטפהל ידכב "דנוב רפוס ובונ" גוסמ ףסות      
שי ,הרשפאה ןמז רחאל .הקידס תעינמו קזוח      
תועצמאב )דרפנב דדמנ( םוטיא תבכש עצבל      
"קיטסלהרק" גוסמ ןטיראילופ ב"ע םוטיא רמוח      
לע הלעי רשא , "IEPAM" תרבח תרתותמ      
תבכש יבוע .מ"ס 03  כ םוטיאה לעמ , תוריקה      
תדובע ןיגב .מ"מ 2 - מ ןטקי אל םוטיאה      
הדיחיה יריחמו דרפנב םלושי אל "הדמ"ה      
.וז הדובע םיללוכ םינושה      
      
חיט וא ןוטב ג"ע תוריק ילופישו הפצר םוטיא     05.02.010
ילוארדיה חיט סיסב לע המיטא תכרעמב טנמצ      
שולשב ע''ש וא ''701-פוט הקיס'' ןוגכ שמגומ      
סלגרביפ תשר תעבטהו םנוש םינווגב תובכש      
יבועב ,מ"מ 5/5 רוח לדוג םע  תילקלא הניסח      
ללוכ הדיחיה ריחמ .,מ"מ 5.2 לש ירעזימ ללוכ      
טיטמ "תוקלור" תריצי , תקלחומ הדמ עוציב      
.מ"ס 6X6 לדוגב ,רמילופב רפושמ טנמצ      
תרבועה תרנצל ביבסמ םוטיא תללוכ הדובעה      
קיטסמב החירמו תוריקה וא/ו הפצרה ךרד      
ג"ע םוטיאה ,"רקזפ" תרבח לש  ינמוטיב      
ןוגכ ,םינוש םירושימ ישגפמו "תוקלור"      
טנמצ תובכשב ,םירחא םיטנמלאו הפצר/ריק      
יוסיכל תוחפל מ"מ 4 יבועב ,שמגומ ילוארדיה      

                   56.76 .תשר ר"מ   
      
םוטיאו )"יומס רכס"( ןוטב תורוגח תקיצי     05.02.020

                   12.00 תותלדבו םיחתפב הילעמ רטמ   
םוטיא תודובע 50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

7001545-450   בונוסקס לאכימ
 
קובץ: 1-31001   .../167 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2015
דף מס':     167

רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג נ ו  ת ו ר ג ס מ  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
תמגודכ 751/022 תויתשת ןורא -1-מ טירפ     06.01.010
יתשל קלוחמ םיפנכ 4  - 4052 ''לגניר''      
הפוצמ טקיד חול יופיצ תפסותבו תודיחי      
םאתהב לכה .חפ יפנכ יבג לע הקיאמרופ      
לוענמ תוברל תורגסמה תמישרב טרופמל      
רמג .''רטסמ'' תוחתפמ תכרעמ םע רדנליצ      

                    1.00 הקיאמרופ םע ץע יופיח 'חי   
      
תמגודכ 012/09 תויתשת ןורא -2-מ טירפ     06.01.020
חול יופיצ תפסותבו םיפנכ 2  - 4052 ''לגניר''      
לכה . חפ יפנכ יבג לע הקיאמרופ הפוצמ טקיד      
תוברל תורגסמה תמישרב טרופמל םאתהב      
.''רטסמ'' תוחתפמ תכרעמ םע רדנליצ לוענמ      

                    1.00 הקיאמרופ םע ץע יופיח רמג 'חי   
      
חפ יושע ריוא גוימ 'חיל רותסמ -3-מ טירפ     06.01.030
רודיס םע שפשפ ללוכ תרגסמ יבג לע ררוחמ      
003/022 תוילנימונ תויללכ תודימב- הליענ      
עצבמה לע .  תומישרב טרופמל םאתהב לכה      
לכירדא םע הנקתהו םע עוציב יטרפ םאתל      

                    1.00 . חקפמהו ריוא גוזימ ץעויו 'חי   
      
ת ו ר ג נ  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
061/001 תודימ ןומיא יסיטרכ ןורא-1-נ טירפ     06.02.010
רמגב מ''מ 03 דובל ץע יפנכ םע תרגסמ      
תומישרב טרופמכ לכה .תידדצ וד הקיאמרופ      

                    1.00 .תורגנ 'חי   
      
061/021 תודימ  ישומיש בר ןורא-2-נ טירפ     06.02.020
רמגב מ''מ 03 דובל ץע יפנכ םע תרגסמ      
תומישרב טרופמכ לכה .תידדצ וד הקיאמרופ      

                    1.00 .תורגנ 'חי   
      
061/59 תודימ שא יוביכ  ןורא-3-נ טירפ     06.02.030
רמגב מ''מ 03 דובל ץע יפנכ םע תרגסמ      
תומישרב טרופמכ לכה .תידדצ וד הקיאמרופ      

                    1.00 .תורגנ 'חי   
      
יושע תוחתלמב םירקול   ןורא-4-נ טירפ     06.02.040
    LPH)םיטקיורפ לנפ'' 'בח תמגודכ )הפסרט''  
33כ''הס םירקול3 לש תודומע 11  ליכמה      
תריחבבל ןווגב55/06/03 תודימב םיאת      
תוחתפמ תכרעמו רדנליצ לוענמ םע לכירדאה      

                    2.00 תורגנ תומישרב טרופמכ לכה ''רטסמ '' 'חי   
      
      
      

7001545-450   בונוסקס לאכימ
 
קובץ: 1-31001   .../168 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2015
דף מס':     168

רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

יתניפ קפלד-םיכירדמ תדמע-5-נ טירפ     06.02.050
םיפדמ םע  הדובע ןחלוש-061+003 /09      
הקירט(תכתמ תוליסמ םע תודיינ תוריגמו      
ץע רינרופ הפוצמ דובל ץע חטשמ . )הטקש      
לע לכהו- ינשוג  ןולא ץע טנק םע  ןבלומ ןולא      
ןיכהל עצבמה לע . תומישרב ינורקע טורפ יפ      
ץעויו לכירדאה רושיאל תטרופמ רוציי תינכת      

                    1.00 רשוכ ירדח 'חי   
      
'בח לש CB31 םגד-הפסרט לספס-6-נ טירפ     06.02.060
בחור מ''ס 052 ךרואב ע'ש וא ''םיטקיורפ לנפ''      

                    1.00 לכירדאה תריחבל ןווג .מ''ס 04 'חי   
      
'בח לש CB31 םגד-הפסרט לספס-6-נ טירפ     06.02.070
בחור מ''ס 024 ךרואב ע'ש וא ''םיטקיורפ לנפ''      

                    1.00 לכירדאה תריחבל ןווג .מ''ס 04 'חי   
      
'בח לש CB31 םגד-הפסרט לספס-6-נ טירפ     06.02.080
בחור מ''ס 013 ךרואב ע'ש וא ''םיטקיורפ לנפ''      

                    1.00 לכירדאה תריחבל ןווג .מ''ס 04 'חי   
      
'בח לש CB31 םגד-הפסרט לספס-6-נ טירפ     06.02.090
בחור מ''ס 031 ךרואב ע'ש וא ''םיטקיורפ לנפ''      

                    1.00 לכירדאה תריחבל ןווג .מ''ס 04 'חי   
      
תודימב תוחתלמל הסינכ תלד 7-נ טירפ     06.02.100
ףוקשמו הפפר סירת םע ףנכ -022/59      
טרופמכ הוולנ לוזרפ+ עובצו ןוולוגמ הדלפ      

                    1.00 תורגנ תומישרב 'חי   
      
תודימב םיכנ יתוריש  תלד 8-נ טירפ     06.02.110
םימ דימע )הפסרט ( LPHףנכ -022/001      
הלעמלמ חותפ  םונימולא ףוקשמ תוברל      
טרופמכ הוולנ לוזרפ+ רונתב עובצו ןוולוגמ      

                    1.00 תורגנ תומישרב 'חי   
      
תודימב םיתוריש  תלד 9-נ טירפ     06.02.120
)הפסרט ( מ''מ 53 יבועב LPHףנכ -022/07      
םונימולא ףוקשמ תוברל םימ דימע      
לוזרפ+ רונתב עובצו ןוולוגמ הלעמלמ חותפ      

                    1.00 תורגנ תומישרב טרופמכ הוולנ 'חי   
      
-022/07 תחלקמ את  תלד 01-נ טירפ     06.02.130
םימ דימע )הפסרט (מ''מ 53 יבועב LPHףנכ      
הלעמלמ חותפ םונימולא ףוקשמ תוברל      
טרופמכ הוולנ לוזרפ+ רונתב עובצו ןוולוגמ      

                    4.00 תורגנ תומישרב 'חי   
      
      
      
      
      
      

7001545-450   בונוסקס לאכימ
 
קובץ: 1-31001   .../169 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2015
דף מס':     169

רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

04/03/77תוחלקמה רוזא לספס -11-נ טירפ     06.02.140
    LPH)םגד )הפסרטCB31   לש  
טרופמכ לכהו ע''ש וא ''םיטקיורפ לנפ 'בח      

                    4.00 תומישרב 'חי   
      
081/57תוחתלמב ןוסחא ןורא -21-נ טירפ     06.02.150

                    1.00 תומישרב טרופמכ לכה- )הפסרט(LPH 'חי   
      
081/031תוחתלמב ןוסחא ןורא -31-נ טירפ     06.02.160
טרופמכ לכה- )הפסרט( LPH  יפנכ תלת      

                    1.00 תומישרב 'חי   
      
ןוסחא ןורא -41-נ טירפ     06.02.170
55/28/061תוחתלמב םירויכל תחתמב      
LPH תותלד םע  613מ''בלפ תרגסמ  יפנכ      
תוברל תומישרב טרופמכ לכה- )הפסרט(      

                    1.00 שיש חטשמ תחנהל תוכמות תנכה 'חי   
      
רדח תוריק לע תנקתהל ''לטסירק'' תוארמ     06.02.180
תוארמה לדוג .הזאפ םע מ''מ 6 יבועב רשוכ      

                   30.00 לכירדאה ידי לע עבקיי ר"מ   
      
הפוצמ מ''מ02 ץיוודנס חול יושע ריק ןגמ לנפ     06.02.190
לע הנגהל  לכירדאה תריחבל ןווגב הקיאמרופ      
לנפה הבוג . םילוגע םידומעו ריקה תיתחת      
םיגרב אלל  הילתב הנקתה  . מ''ס 54-כ      
סבג תוריק יבג לע הנקתה .ןיעל םיארנ      
תורבחתהל יומס טקיד בג תנקתה תבייחמ      

                   82.00 .התואנ רטמ   
      
ת ו נ ו ש  30.60 ק ר פ  ת ת       
      
עוקש עקר םע הדלפ הסכמ תנקתהו הקפסא     06.03.010
םייעבועב ףוצר תלבקל ןוולוג הדלפ חפמ      
םימייק בויב יאת  לעמ יוסוכל  םישרדנ      
תרבוחבש 6'סמ טרפל םאתהב הנבמה ךותב      
תמאות תרגסמ תוברל לכירדא לש םיטרפ      

                    2.00 תיביטקורטסנוק הפצרל תנגועמו 'חי   
      
יאתל תמסוחמ מ''מ 01 יבועב תיכוכז תציחמ     06.03.020
לוזרפה לכ תוברל 022/05 תודימב תוחלקמ      
טרופמכ תמלשומ הנקתהל  הטסורנמ הוולנה      

                    4.00 לכירדאה לש םיטרפ תרבוחבש 21 טרפב 'חי   
תורגנו תורגסמ 60 כ"הס          

      
ה א ו ר ב ת  70 ק ר פ       
      
.ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
תרנצ                                 
    ------                            
      

7001545-450   בונוסקס לאכימ
 
קובץ: 1-31001   .../170 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2015
דף מס':     170

רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

הגרבהב 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורונצ     07.01.001
LAG-CPA יופיצ םע םימחו םירק םימל      
ללוכ םייולג וא יולימב וא תוריקב םיצירחב      
םיגרב םיוו םילתמ םילוזנוק םינוולוגמ םירזיבא      
ללוכו תשר יוסיכו תוריקב הביצח וא םימוא      
טרופמכ םתמיטאו תוריק ךרד רבעמל םילוורש      

                   20.00 2" רטוקב טרפמב רטמ   
      

                   55.00 1 2/1" רטוקב     ל"נכ רטמ  07.01.002
      

                   30.00 4/3" רטוקב     ל"נכ רטמ  07.01.003
      

                   45.00 2/1" רטוקב     ל"נכ רטמ  07.01.004
      
"לוגסקפ" תטישב תרנצ                  
    ------------------------             
      
זרב ללוכ זילפמ םימח וא/ו םירק םימל קלחמ     07.01.005
םישרדנה םירזיבאה לכו ינוק דרוקרו ירודכ      
4/3" רטוקב יטסלפ רונצל תורבחתהל      

                    1.00 2/1" תואיצי 6-ל                           'חי   
      
לכו םימוא ,תויוז ללוכ תמלשומ תכרעמ     07.01.006
תרנצ תורבחתהל םישרדנה םירזיבאה      
םימ תקפסא תדוקנל "לוגסקפ      

                    6.00 'פמוק מ"מ 61 לש רטוקל             
      
תרצות "לוגסקפ" בלוצמ ןליטאילופ תרנצ     07.01.007
ללוכ ,מ"מ 61 ץוח רטוק "42" גרד "ןלוג"      
מ"מ 52 ינוציח רטוקב שימג לעתמ רונצ      

                   60.00 טרפמב טרופמכ רטמ   
      
ללוכ מ"ס X05 04 :תודימב םיקלחמל חפ ןורא     07.01.008

                    1.00 טרפמב טרופמכ הטסורינ חפמ ריצ לע תלד 'חי   
      
דודב                                
    -----                           
      
יבועב "סקלפמרא" םימח םימ תורונצל דודב     07.01.009

                   15.00 4/3" רטוקב רונצל  4/3" ילנימונ רטמ   
      

                   20.00 2/1" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  07.01.010
      

                   20.00 1 2/1" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  07.01.011
      
םירזיבאו םיזרב                        
    -----------------                   
      
ללוכ "ביגש" תרצותמ םיירודכ םיזרב     07.01.012

                    5.00 1 2/1" רטוקב טרפמב טרופמכ םידרוקר 'חי   
      

                    6.00 4/3" רטוקב   ךא ל"נכ 'חי  07.01.013
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15/05/2015
דף מס':     171

רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

                    3.00 2/1" רטוקב   ךא ל"נכ 'חי  07.01.014
      

                    1.00 1 2/1" רזוח-לא 'חי  07.01.015
      

                    1.00 4/3" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  07.01.016
      

                    1.00 רורחס תבאשמ 'חי  07.01.017
      
םירורוויאו םיזוקינ תכרעמ               
    ------------------------------          
      
לש 'פמטב םידימע "EPDH"-מ ןיחולד תורונצ     07.01.018
    C09, תפיטע ,םיחפסו תרוקב יניע ללוכ  
תוריקב העיגפ ינפב הנגה ,יולימב ןוטב      

                   30.00 2" רטוקב ,טרפמב טרופמכ רטמ   
      

                   80.00 ריוא גוזמ זוקנל 1 4/1" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  07.01.019
      
תקיצי ךותב וא ןינבב םייולג ןיכפוש תורונצ     07.01.020
יניע ללוכ "EPDH" -מ תוריק ךותב וא תופצר      

                   10.00 4" רטוקב טרפמב טרופמכ םיחפסו תרוקב רטמ   
      
רטוקב ןוטב תפיטעב הפצרל תחתמ ךא ל"נכ     07.01.021

                    2.00 "4 רטמ   
      
םיחפס ללוכ "EPDH"-מ רורווא רונצ     07.01.022

                   25.00 4" רטוקב            רטמ   
      
ללוכ "EPDH" - מ םייטסלפ תרוקב תואספוק     07.01.023
תורבחתהו ההבגה ללוכו הגרבהב זילפמ הסכמ      
ע"וש וא "יקספיל" תרצותמ םידרוקר יצח י"ע      

                   19.00 4"/4" וא 4"/2" רטוקב ,טרפמב טרופמכ 'חי   
      
הטסורינמ זוקינ תלעת לש תנקתהו הקפסא     07.01.024
תחלקמל תוחפל מ"מ 5.1 יבועב 613 מ''בלפ      
    51X011 תשר ללוכ מ"ס 01 קמועב מ"ס  
הטסורינמ  מ''מ03/03 ברעו יתש הכבס      

                    5.00 הכירד סלפמב 'חי   
      
האורבת תועובק                        
    -------------------                   
      
תחתמ תילבוא תינחלוש םיידי תציחרל הרעק     07.01.025
"רפונ" םגד "הסרח" 83X05 :תודימב שישה      
רונצמ םילוזנוק ללוכ ןבל 'א גוס 261 'סמ      
יטסלפ קובקב םוסחמ ,םתעיבצו 2/1" ןבלוגמ      
לכ ללוכו םישרדנה םירזיבאה לכו םותסשו ןבל      

                    2.00 טרפמב טרופמה 'חי   
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15/05/2015
דף מס':     172

רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

"15 המלפ" םגד "הסרח" תרצותמ םיכנ רויכ     07.01.026
:תודימב 541+311 םגד ולסואו לגר יצח ללוכ      
    43 X 54 םילוזנוק ללוכו ןבל 'א גוס ללוכ מ"ס  
קובקב םוסחמ ,םתעיבצו 2/1" ןבלוגמ רונצמ      
םישרדנה םירזיבאה לכו םותסשו ןבל יטסלפ      

                    1.00 טרפמב טרופמה לכ ללוכו 'חי   
      
הצחר רויכל םימחו םירק םימל הללוס     07.01.027
54 חרפ זרב :רואית228203  ''תמח'' תרצותמ      
:רומיג.תבבותסמ הרצק רוברב תייפ ,תולעמ      

                    2.00 "לינ" יזרב 2 ללוכ ןטאס ,םורכ 'חי   
      
חרפ זרב "טסרבא" םגד "תמח" םיכנל הללוס     07.01.028
קפרמ תידי + 358203 תבבותסמ הכורא היפ      

                    1.00 13113 'חי   
      
"הסרח" תרצות ןבל סרחמ היולת הלסא     07.01.029
םאות יטסומרט בשומ ללוכ 483 םגד "םטול"      
הפיטש תלעתב הרוזלגו הטסורינ יריצ םע      
"טירבג" רתסנ החדה לכימ םע 'א גוס ןופיסבו      
ללוכ םלשומ לכה הדלפ תיצקורטסנוק ללוכ      
ןיעו 4" רטוקב תרוקב ןיע םע תולעמ 09 תשק      

                    1.00 טרפמב טרופמכ םיחפס ללוכ וק הצקב תרוקב 'חי   
      
ללוכ 683 םגד "תקרב" םיכנ תלסא ךא ל"נכ     07.01.030

                    1.00 הטסורינ יריצו םאות הסרפ בשומ 'חי   
      
ילאדנו יטנא סופיטמ רוזפ שאר ללוכ תחלקמ     07.01.031
תלבגה תורשפא ללוכ - ימינפ ןכסח םע      
תרנצ ללוכ הקדל/רטיל 9 וא 8 ל םימ תקיפס      
תללוס ללוכו 04 לוידקס תנבלוגמ תימינפ      
תרדסמ "תמח" תרצות ךרד 3 ץופרטניא      
שאר+עורזו 588202+778202 םגד "טסרבא"      

                    4.00 165108 םגד "תמח" ילאדנו יטנא תחלקמ 'חי   
      
םגד "טסרבא" םיכנ תחלקמל ךא ל"נכ     07.01.032
ךרד 4 ץופרטניא םע 488202+878202      

                    1.00 419108 "תיפוח" תחלקמל הכרע םע ףלזמ+ 'חי   
      
וא "רוקמא" תרצות םירק םימ תייתש ןקתמ     07.01.033
תורבחתהל םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכ .ע.ש      

                    1.00 זוקינלו םימל 'חי   
      
5.2 םומח ףוג םע רטיל 051 למשח םומח דוד     07.01.034
טרופמה לכו םירזיבא םיזרב ללוכ ט"ווק      
זרבו ינקת תוטשפתה לכימ ללוכ טרפמב      
הנקתה .ע.ש וא "ביגש" לש "םוחיגשמ" בוברע      

                    6.00 הביכשב תקזוחמ הרקתל 'חי   
      
שא יוביכ תכרעמ                      
    --------------------                 
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15/05/2015
דף מס':     173

רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

                    1.00 'פמוק תמייק שא יוביכ תדמע לש הקתעה 07.01.035
      
האלמ שא יוביכ תדמע לש הנקתהו הקפסא     07.01.036

                    1.00 .טרפמב טרופמה לכ ללוכ 'חי   
      
םירלקנירפס תינכות תומאתהו םייוניש     07.01.037
01 דע לש הפסוה ךות השדח תינכותל      
םישימג תפסוהו תרנצ יוניש ,םירלקנירפס      
החיתפ- תוולנ סבג תודובע תוברל      
שרדנה לכו לטכפש ינוקית,הריגס, תימוקמ      

                    1.00 'פמוק עבצל הנכהכ  
      
ןיינבל ץוחמ בויב                       
    --------------------                  
      
.יס.יו.יפמ לועת וא בויב רוניצ תחנהו הקפסא     07.01.038
הריפח תודובע ללוכ הבע "ביבירמ" םגד " חישק      
יולימו ,מ"ס 51 רונצל תחתמ לוח יולימ ,הביצח-      
תרזעב ינכימ קודהו תונויד לוחב הריפחה לכ      
י"ע תרוקב יאתל םירוביח מ"ס 03 לכ םימ      
רונצל טלפמוק לכה ,תופומ      
מ"ס 001 לש קמוע דע 6" רטוקב             
ובצמל ותרזחהו םייקה ףוצירה קוריפל ללוכ      

                   25.00 יחכונה רטמ   
      
מ"ס 521 דע קמועב בויבל תרוקב תחוש     07.01.039

                    2.00 ןוט 21 דע סמועל הסכמ םע מ"ס 08 רטוקבו 'חי   
      

                    2.00 מ"ס 08 קמועבו מ"ס 06 רטוקב ךא ל"נכ 'חי  07.01.040
      
םאתהב מ"ס 08 רטוקב ןופיס תחוש ךא ל"נכ     07.01.041

                    1.00 טרפל 'חי   
      
ללוכו לפמ ללוכ תמייק בויב תחושל תורבחתה     07.01.042
םיגני'צנבהו םירמוחה לכו יוסיכו יולמ ,הריפח      

                    1.00 רטמ 004 דע קמועב םישרדנה םיימינפה 'חי   
      
תפצרב תומייק תוחושל יביטרוקד יוסיכ     07.01.045

                    2.00 ףתרמה 'חי   
האורבת 70 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ה ר ע ה  00.80 ק ר פ  ת ת       
      
י"פע תודוקנה תרדגהו הדובעה רואית      
קלח הווהמה דחוימה ינכטה טרפמב עיפומה      
לש הנעט לכ .הז תויומכ בתכמ דרפנ יתלב      
אל ,טרפמה תא ןיבה אל וא ארק אל יכ ןלבקה      
_____________ ןלבקה תמיתח .לבקתת      
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15/05/2015
דף מס':     174

רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ל י ב ו מ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
םיליבומה יריחמ םניה הז קרפב םיריחמה .1      
םיפיעסב וא תודוקנה יריחמב םילולכ םניאש      
הנקתה םיללוכו הז תויומכ בתכב םירחא      
.שומישב םניאש תורוניצב הכישמ טוח תלחשהו      
הגרבה טומ תועצמאב תולעת ןיקתהל ןיא .2      
.תויתשורח תולוזנוק םע קר אלא תכתמ ךלפו      
ונקתוי הלעתה ג"ע םירוביח תואספוק  .3      
תמגוד םירוביח תספוקל םאתמ תועצמאב      
לולכ הז !!!הלעתל תורישי אלו תודיפל קלימ      
תודוקנבו תולעתה ריחמב      
      

                   50.00 מ"מ 02 רטוקב וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.02.010
      

                   50.00 מ"מ 52 רטוקב וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.02.015
      

                   30.00 מ"מ 23 רטוקב וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.02.020
      

                   30.00 מ"מ 04 רטוקב וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.02.025
      

                   50.00 מ"מ 05 רטוקב וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.02.030
      
םגד וילאמ הבכ C.V.P היושע םילבכ תלעת     08.02.150
,מ"מ 06 בחור ,מ"מ 24 הבוג :תודימב ,"לגלפ"      
- םילבכ תסיפתל םינקתה ,תויפוס ,הסכמ ללוכ      

                   10.00 "םרק-ןבל" ןווג רטמ   
      
םגד וילאמ הבכ C.V.P היושע םילבכ תלעת     08.02.160
תורשפא םע םיסכמ ינשו הציחמ םע "לגלפ"      
,הכותב )'וכו םיעקש( םירזיבא תנקתהל      
ללוכ ,מ"מ 041 בחור ,מ"מ 06 הבוג :תודימב      
םינקתה ,תויוז תויפוס ,הציחמ ,םיסכמ 2      

                   10.00 "םרק-ןבל" ןווג - םילבכ תסיפתל רטמ   
      
ר"ממ 6 לית תנוולוגמ תשרמ םילבכ תלעת     08.02.235
,םילתמ ללוכ מ"ס 01 הבוג ,מ"ס 01 בחורב      
רזעה ירמוח לכו םיקוזיח תלעת ,תולוזנוק      

                   20.00 התנקתהל םישורדה רטמ   
      
ר"ממ 6 לית תנוולוגמ תשרמ םילבכ תלעת     08.02.240
,םילתמ ללוכ מ"ס 01 הבוג ,מ"ס 02 בחורב      
רזעה ירמוח לכו םיקוזיח תלעת ,תולוזנוק      

                   20.00 התנקתהל םישורדה רטמ   
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דף מס':     175

רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ל ב כ ו  ם י כ י ל ו מ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
יריחמ םניה הז קרפב םיכילומה יריחמ :הרע      
וא תודוקנה יריחמב םילולכ םניאש םיכילומה      
םיללוכו הז תויומכ בתכב םירחא םיפיעסב      
וא/ו תולעתב החנה וא/ו תרנצב הלחשה      
.תווצקמ םירוביחו הריפחב      
      
05 ךתחב C.V.P דודיב םע תשוחנ ךילומ     08.03.075

                   20.00 ר"ממ רטמ   
      

                   30.00 ר"ממ 3*5.1 ךתחב YX2N יטסלפומרט לבכ רטמ  08.03.110
      

                   20.00 ר"ממ 4*59 ךתחב YX2N יטסלפומרט לבכ רטמ  08.03.185
      
ת ו ק ר א ה  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
י"ע תרושקתו למשח תולעת ,תומלוס תקראה     08.04.020
תועצמאב ,ףושח ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ      

                   50.00 רטמ 5 לכ םואו גרוב וא/ו םיידנק םיקדהמ רטמ   
      
תורקת ,הנבמב םייתכתמ םיתורש תקראה     08.04.025
ךילומ י"ע ,.א.מ תולעת ,םימ תרנצ ,תויטסוקא      
,ךילומה ללוכו ר"ממ 01 ךתחב דדובמ תשוחנ      
ספל יתכתמה תורישהמ רישי היהי רוביחה      

                    1.00 'פמוק טולישו ןומיס ללוכ םילאיצנטופ תאוושה  
      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
.93416 ןקת ות ואשי תוחולה לכ .1      
.ןינבב םייק םגדכ היהי דויצה .2      
      
!!!דבלב amzirP םגד למשח חול הנבמ     08.06.020
מ"מ 2 טריפוקד חפמ יושע A004 דע      
    )01=KI(, יספ ללוכ תותלד ילב רונתב עובצ  
ןכו ,תוזפל םיקדהמו הקראו ספא יספ ,הריבצ      
חולה תמלשהל םישורדה רזעה ירמוח לכ      
ספ ךתח .תיזח תרגסמ תשבלה ללוכ טלפמוק      
למשח חול רובע .תוזפ יספ ךתחל הווש ספא      

                    3.00 .5 'סמ ר"מ   
      
חפ תלד רובע חולה הנבמל ריחמ תפסות     08.06.045

                    3.00 תינוציח ר"מ   
      
םרזל ,"C" וא "B" ןייפוא לעב יזפ-דח ז"אמ     08.06.070

                   65.00 א"ק 01 ק"ז - A23*1 דע ילנימונ 'חי   
      
םרזל ,"C" וא "B" ןייפוא לעב יזפ-וד ז"אמ     08.06.085

                    1.00 ספא קותינ םע א"ק 01 ק"ז - A4*2 דע ילנימונ 'חי   
      
      
      

7001545-450   בונוסקס לאכימ
 
קובץ: 1-31001   .../176 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2015
דף מס':     176

רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

םרזל ,"C" וא "B" ןייפוא לעב יזפ-וד ז"אמ     08.06.090
                    1.00 א"ק 01 ק"ז - A4*2 דע ילנימונ 'חי   

      
םרזל ,"C" וא "B" ןייפוא לעב יזפ-תלת ז"אמ     08.06.100

                   12.00 א"ק 01 ק"ז - A23*3 דע ילנימונ 'חי   
      
םרזל "C" וא "B" ןייפוא לעב יזפ-תלת ז"אמ     08.06.105

                   10.00 א"ק 01 ק"ז - A04*3 דע ילנימונ 'חי   
      
הנגה םע ,)B.C.C.M( יזפ-תלת ת"מאמ     08.06.175
ילנימונ םרזל ,תיטנגמו תוסוול תנתינ תימרט      
.רזע יעגמ ללוכ א"ק 63 ק"ז - A052*3 דע      

                    1.00 .1 'סמ םייק למשח חולב הנקתה 'חי   
      
ת"מאמל קיספמל )C.T( הקספה ילילס תפסות     08.06.235

                    2.00 )B.C.C.M( יזאפ תלת 'חי   
      
3*052 "קפסה" גוסמ ,יזפ-תלת םרז קיספמ     08.06.315

                    1.00 רזע יעגמ ללוכ ת"מאמ יומד רפמא 'חי   
      
ספא בצמ םע דוקיפל ףילחמ ירלודומ ז"פמ     08.06.455

                   10.00 0-1-2 'חי   
      
תושדע םע DEL מ"מ 22 רטוק ןומס תרונמ     08.06.475

                    3.00 םינוש םיעבצב 'חי   
      

                    3.00 רפמא 2*61 דעצ רסממ 'חי  08.06.500
      
חותפ םיעגמ 4 - טלוו 42/84/032 דוקפ רסממ     08.06.515

                    2.00 סיסב ללוכ ףילחמ וא רוגס 'חי   
      

                    3.00 3CA - רזע יעגמ ללוכ רפמא 3*21 ןעגמ 'חי  08.06.540
      

                    2.00 3CA - רזע יעגמ ללוכ רפמא 3*81 ןעגמ 'חי  08.06.545
      

                    1.00 3CA - רזע יעגמ ללוכ רפמא 3*52 ןעגמ 'חי  08.06.550
      

                    3.00 3CA -רזע יעגמ ללוכ רפמא 3*04 ןעגמ 'חי  08.06.560
      
הברזר ללוכ יעובש ימוי ילטיגיד - ןמז ןועש     08.06.640

                    5.00 תוחפל תועש 051 'חי   
      
רפמאלימ 03 תושיגר רפמא 4*04 ןגמ רסממ     08.06.660

                   12.00 A גוס 'חי   
      
- טלוו 032 ינושאר חתמ - םילילס ינש - יאנש     08.06.730

                    1.00 א"ו 05 קפסהל טלוו 42 ינשמ 'חי   
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15/05/2015
דף מס':     177

רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ת נ ק ת ה ו  ם י ר ז י ב א  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הקפסא םיללוכ םירזיבאה יריחמ      
.רוביחו      
      
םירזיבאה יריחמ םניה הז קרפב םיריחמה      
םיפיעסב וא תודוקנה יריחמב םילולכ םניאש      
.הז תויומכ בתכב םירחא      
      
תועצמאב רזיבא לכ טוליש םיללוכ םיריחמה      
01*01 לדוגב )הקבדמ אל( תורח ץיוונס טלש      
.מ"ס      
      
סיווג תרצות ויהי "טקפ"ה יקספמ      
.המודא תידי TR07 תרדסמ      
      
תרדסמ סיווג תרצותמ ויהי EEC יעקש      
    .IP69 IEC309  
      
תרדסמ סיווג תמגוד ויהי תוריש ינחול      
    .68-Q-DIN  
      
2*61 "טקפ" גוסמ יזפ-תלת םרז קיספמ     08.07.009
תנגומ "טנוברקילופ" תספוקב ןקתומ ,רפמא      

                   10.00 56PI םימ 'חי   
      
4*61 "טקפ" גוסמ יזפ-תלת םרז קיספמ     08.07.010
תנגומ "טנוברקילופ" תספוקב ןקתומ ,רפמא      

                   10.00 56PI םימ 'חי   
      
4*52 "טקפ" גוסמ יזפ-תלת םרז קיספמ     08.07.016
תנגומ "טנוברקילופ" תספוקב ןקתומ ,רפמא      

                    1.00 56PI םימ 'חי   
      
םימייק תרושקתו למשח תשר קוריפ     08.07.110
יוניפו ןימזמל םירזיבא תריסמ ,רתא/ןקתמב      

                    1.00 'פמוק תלוספה  
      
רבעמל תרושקתהו למשחה יחתפ לכ םוטיא     08.07.140
ירמוח תועצמאב םייתעש ךשמב ןשעו שא      
תואבכה תוריש י"ע רשואמ ירמוטסלא םוטיא      

                    1.00 'פמוק תוחיטבה ץעוי רושיאבו ימוקמה  
      
,קדוב סדנהמ י"ע תרוקיב תרבעה רובע םולשת     08.07.165
הדובעה עוציב רמגב ןנכתמה י"ע רשואמ      

                    1.00 'פמוק ןקתמה לכל טלפמוק  
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דף מס':     178

רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

הפצרב הנקתהל תלד םע תירלודומ הספוק     08.07.220
תמגוד תרושקת/למשח לודומ 8 רובע השבי      
    961-FCD-ST קפס REWOP ST. הספוקה  
עקשל םוקמ ,A61 יזפ -דח למשח עקש תללוכ      

                    8.00 'פמוק .םירווע םיסכמו תרושקת  
      
ןינבב תמייק תרושקת תכרעמל תורבחתה     08.07.225

                    1.00 'פמוק םישורדה רזעה ירמוח לכו םילבכ ללוכ  
      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
.ףוגה תנקתהו הקפסא םיללוכ םיריחמה      
      
ילארשי ןקת ות אלל הרואת יפוג ורשואי אל .1      
הניא "םינקת ןוכמ תקידב"( יאפורא ןקת ות וא      
.)לבקתת אלו תקפסמ      
      
יפל אלו בותכה יפל םיריחמה תא אלמל שי .2      
."ךרע הווש"      
      
.ורשואי אל קוחרה חרזמהמ םיפוג .3      
      
אל םא םג םינורטקלא ויהי םיקנשמה לכ .4      
. ט"קמב ןייוצמ      
      
ןיב ריהמ רבחמ היהי הרואתה יפוג לכל .5      
.דויצל ףוגה      
      
יוסיכ םע W82*2 - 5T יטנסרולפ הרואת ףוג     08.08.072
ט"קמ ינוציח טיילאטנפ שעג תמגוד ילפוא      

                   28.00 59V605 'חי   
      
םע הרקתב עוקש W81*2 LP לוגע הרואת ףוג     08.08.110
תמסוחמ תיכוכז ללוכ םוינימולא רוטקלפר      

                   18.00 דריל ץינייטש 812.0212L OCED תמגוד 'חי   
      
עוקש W3 DEL יתילכת דח םורח הרואת ףוג     08.08.135
רטוקב )הקירפ אל הרקתל וא הקירפ( הרקתב      
טיילורטקלא תמגוד מ"מ 08/05      

                   12.00 EL 602LED3W 'חי   
      
הנווכהל יתילכת-וד םורח יביטרוקד הרואת ףוג     08.08.145
DEL גוסמ הרישי יתלב הרואת  ,טולישו      
הנקתהל תוקד 081 םוריח ריממו בותיכ ללוכ      
תמגוד ידדצ וד וא דח הרקתב עוקש      
)DEL616LE/326LE/)05*52 טיילורטקלא      

                    2.00 EL-622 'חי   
      
ת ו ד ו ק נ  01.80 ק ר פ  ת ת       
      
ינכטה טרפמב עיפומש יפכ תודוקנה רואת      
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דף מס':     179

רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

                   70.00 רואמ תדוקנ 'חי  08.10.010
      

                    5.00 ראומ הרואת ןצחל תדוקנ 'חי  08.10.025
      

                   50.00 יזאפ דח עקת תיב תדוקנ 'חי  08.10.035
      

                    6.00 הלופכ יזאפ דח עקת תיב תדוקנ 'חי  08.10.040
      

                   10.00 ןגזמ לש דייאמל עקת תיב תדוקנ 'חי  08.10.050
      
רובע יזאפ דח עקת תיב תדוקנ ריחמל תפסות     08.10.055

                    3.00 םימ ןגומ רזיבאב םויס 'חי   
      

                   10.00 A61*5 תיזאפ תלת עקת תיב תדוקנ 'חי  08.10.065
      

                    6.00 ילמשח םימ דוד תדוקנ 'חי  08.10.075
      
תיזאפ תלת עקת תיב תדוקנ ריחמל תפסות     08.10.085

                    1.00 מ"מ 23 רטוקב רוניצב ר"ממ 5*4  לבכ רובע 'חי   
      

                    1.00 םורח ןצחל תדוקנ 'חי  08.10.110
      

                    2.00 ןופלט תדוקנ 'חי  08.10.120
      

                   22.00 תרושקת תדוקנ 'חי  08.10.123
      

                    2.00 בשחמ תדוקנ 'חי  08.10.125
      

                   25.00 שא יאלג תדוקנ 'חי  08.10.150
      

                   15.00 הרבגה תכרעמ/הזירכ לוקמר תדוקנ 'חי  08.10.155
      

                   10.00 ןגזמ דוקיפ תדוקנ 'חי  08.10.180
      
ן ש ע ו  ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  43.80 ק ר פ  ת ת       
      
,טווח ,הנקתה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה .1      
םישורדה רזעה ירמוח  לכו םילבכ          
.ןינבב םייק םגדכ היהי דויצה .2      
      
ירמוח לכו תונכת ללוכ ןינבב תזכרל תורבחתה     08.34.011

                    1.00 'פמוק םישורדה רזעה  
      

                   15.00 תנעוממ תכרעמל יגולנא יטפוא ןשע יאלג 'חי  08.34.015
      

                    2.00 תנעוממ תכרעמל שא תקעזא ןצחל 'חי  08.34.035
      
תימינפ הנקתהל ץנצנ םע שא תקעזא רפוצ     08.34.040

                    2.00 תנעוממ תכרעמל 'חי   
      

                    2.00 גוס לכמ ןשע יאלגל ןומיס תירונ 'חי  08.34.050
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דף מס':     180

רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

המירז קספמ רוביחל )tupni( תבותכ תדיחי     08.34.055
                    2.00 'וכו םירפמד ,החיתפ  זרב ,)S.F( 'חי   

      
לש )tup tuo( הקספה/הלעפהל תבותכ תדיחי     08.34.060
,.א.מ  ,שא יוביכ תכרעמ ,ןוגכ תונוש תוכרעמ      
םילוענמ ,תוילעמ ,שא יפדמ ,ןשע יחתפ      

                    2.00 'וכו תותלדב םיטנגמ 'חי   
      
יוביכ רובע ג"ק 1 לקשמב MF-002 זג לכימ     08.34.075
תרנצ ,הזתה יריחנ ללוכ למשח חולב יטמוטוא      
שא יוביכ תלעפה ןצחל ללוכ לכימהו םיריחנה ןיב      
תרונמ)tup tuo( הלעפה תדיחי ללוכ ,בוהצ      
טווחו התנקתה ללוכ "לעפוה יוביכ" ןומיס      

                    1.00 'פמוק טלפמוק  
      
יוביכ ןקתמ לכו שא יוליג ןקתמ לכ תרבעה     08.34.130
הקידב ללוכ םינקתה ןוכמ תקידב ,שא      
דע ושרדיש תורזוחה תוקידבה לכו הנושאר      
םואת ללוכ םינקתה ןוכמ י"ע ןקתמה רושיאל      
לכ ךשמב קדובה יוויל ,םינקתה ןוכמ תנמזה      
הכורכש תינכט הרזע ללוכ ,תוקידבה ןמז      
שרדיתש רזע ירמוח וא/ו  הדובע תועשב      
םג ללוכ ריחמה .םינקתה ןוכמל ךרוצה תדימב      
דע ןוקיתל ושרדיש םייוקילה לע עוצב תא      
ריחמה.םינקתה ןוכמ י"ע ןקתמה תמלשהל      

                    1.00 'פמוק .םינקתה ןוכמל םולשתה תא ללוכ  
      
ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  53.80 ק ר פ  ת ת       
      
טווח ,הנקתה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה .1      
םישורדה רזעה ירמוח לכו םילבכ          
.ןינבב םייק םגדכ היהי דויצה .2      
      
ללוכ EGNAR LLUF סופיטמ  6" לוקמר     08.35.035
ללוכ הרקתב עוקש ,ימדק לירגו וק יאנש      

                   10.00 . הנקתה ירזיבא 'חי   
      
ללוכ ןינבב תמייק הזירכ תכרעמל תורבחתה     08.35.090

                    1.00 'פמוק .םישורדה רזעה ירמוח לכו םילבכ ,טוויח  
למשח תודובע 80 כ"הס          

      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
תורקת וא םיקולב וא ,ןוטב תוריק לע םינפ חיט     09.01.010
םיחטשמ לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתשב      

                  144.60 טכילש תבכש ללוכ םיירושימ ר"מ   
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15/05/2015
דף מס':     181

רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

לע יברימ קוידב סלופמו רשיימ חיט תבכש      09.01.020
תקבדהל הנכהכ  תחלקמ יאת תוריק      
גוסמ ףסות ללוכ )םינוויכ 2 לגרס( הקימרקה      

                   57.32 ע"ש וא "BS 211 הקיס" ר"מ   
      
י נ ו ע ב צ  ט כ י ל ש ו  ץ ו ח  ח י ט  20.90 ק ר פ  ת ת       
י ב י ט ר ו ק ד       
      
הצברה תבכש- תובכש יתשב ץוח חיט     09.02.010
הנכהכ טכילש אלל תרשיימ הבכשו הנותחת      
יבג לע עוציב .יביטרוקד ינועבצ טכילש עוציבל      
םיפילגו תוניפ עוציב תוברל קולב תוריק      

                   74.55 מ''ס 52 דע בחורב ר"מ   
      
תומכב  שימג יביטרוקד ינועבצ  ץוח טכילש     09.02.020
תויחנה יפ לע רמיירפ תוברל ר''מ/ג''ק 5.2      
תריחבל  ןווגו הרוטסקטו םקרמב ןרציה      

                   74.55 לכירדאה ר"מ   
חיט תודובע 90 כ"הס          

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע   01 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
תודימ :םיללוכ םייופיחהו ףוצירה יריחמ      
תודובה לכ ,לכירדאה תריחב יפל םיחיראה      
תיתשת ,יולימ רמוח ,רזעה ירמוחו תיתשת      
טלמו לוחמ החל הביצי תיתשת וילעמ ,השבי      
דבלב םי לוח םע טיט ,םיקבד ,5:1 סחיב      
.םייופיחהו ףוצירה רובע םיברע תפסותב      
וא טיט י"ע םייופיחהו ףוצירה תבכרה      
בג לכ וא שישה בג לכ תחירמ ,הקבדהב      
,הדובע ,בוטר לע בוטר םושיו קבדב חיראה      
ףוציר . , ,תוטשפתה ירפת ,תילירקא הבור      
הרוצ לכב וא/ו הינב תרוצב ,ןוסכלאב יופיחו      
תויחנה פ"ע וא/ו הסירפה תוינכות פ"ע      
,לגועמ וקב דוביע ,חקפמה וא לכירדאה      
.גנוריגב םילנפ ךותיח .םיכותיח      
      
:םיללוכ הדיחה יריחמ ,תרחא רמאנ אל םא      
בוליש ,טושיק יחירא וא/ו טושיק יספ תבכרה      
שיש יספ תבכרה ,םינוש םיגוסו םיעבצ ןיב      
םינטק םיבחורב םיעוקש      
      
םיעופיש דוביע :םיללוכ ףוצירה יריחמ      
תוחלקמ יאתב םיזוקינל      
      
,תרשיימ חיט תבכש םיללוכ יופיחה יריחמ      
םאתהב םינוש םוינימולא ליפורפ      
הקימרק תופוחמ תוניפ םויסל השירדל      
      
      

7001545-450   בונוסקס לאכימ
 
קובץ: 1-31001   .../182 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2015
דף מס':     182

רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

,תותלד ינתפמ :םיללוכ ףוצירה יריחמ      
ןיב מ"מ 04/4 תודימב זילפמ ,םינתיוזמ      
םינוש ףוציר יחטש ןיבו םיסלפמ      
      
י"ע ךרעית םיפוצירה לש הקלחה תמר תקידב      
ןלבקה ח"ע תכמסומ הדבעמ      
      
וא ,תיסקופא הבור םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תוברל ,לכירדאה תריחב יפל תילירקא      
.ודי לע ועבקייש םיחוורמה      
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע   20.01 ק ר פ  ת ת       
      
ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.02.010
ללוכ   מ"ס03/03 תודימב םיתורש/תוחתלמב      
לכירדאה תויחנה פ"ע םינוש םינווג בוליש      
ןתפמ בוליש,יסקופא הבורב  םיקשיימ יולימ      
ףוצר ןיבל תוחתלמ ףוצר ןיב מ''מ 4 זילפ      
תמר .)ר"מ/ח"ש 001 דוסי ריחמ(  ינוציח      
קפסל ןלבקה לע-R-11 תשרדנ  הקלחה      

                   49.60 הקלחה תמרל הקידב תדועת ר"מ   
      
רמג יפוציר תנקתהל הנכהכ 'ב גוס ףוציר     10.02.020
רושיגו תוכמנה עוציב תוברל םינוש םיגוסמ      
הדלפ ןתיוז תרזעב םינושה םיסלפמה ןיב      
ירבעמ ןקתומה   תונוש תודימב ןוולוגמ      

                  305.00 םיסלפמ ר"מ   
      
מ''מ 52 יבועב ימוג יחירא תנקתהו הקפסא     10.02.030
לע םינווגבו הריחב יפ לע םילילגב וא םיחיראב      
'בח תמגודכ תולוקשמ רוזא רובע  הריחב יפ      
    ARON עצבמה לע .ע''ש וא  
המילב,תינכמ המילמ טרפמו תואמגוד גיצהל      

                  158.46 לכירדאהו רשוכ ירדח ץעוי רושיאל תיטסוקא ר"מ   
      
21 יבועב  יתבכש תלת  היצנימל טקרפ ףוצר     10.02.040
הקלחה תגרד מ''מ 081/0021 תודימב  מ''מ      
    5-CA תמגודכ תוחפל ''PETS KCIUQ  
ידי לע רחבייש םגדב  ע''ש וא )היגלב תרצות(''      
עצמ לולכי ריחמה.רשוכ ירדח ץעויו לכירדאה      
קפסל בייוחמ ןלבקה .םיפס,יתוכיא גופס      
הבוגת( 557 י''ת ןקתל המאתה תדועת      

                   95.48 .129 י''תו  )הפירשב ר"מ   
      
9 יבועב  enoz lanoitcnuf-mygivaP תפצר     10.02.050
.הריחב יפל םינווג בוליש/ ןווגב  הקבדהב מ''מ      
המאתה  הקידב תדועת קפסל עצבמה לע      
רצומה .129 י''תו הפירשב הבוגת 557י''תל      

                   49.00 לכירדאהו רשוכ רדח ץעוי רושיא ןועט ר"מ   
      
      
      

7001545-450   בונוסקס לאכימ
 
 
קובץ: 1-31001   .../183 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2015
דף מס':     183

רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

םיב הדרפהל  תונוש תורוצב םוינימולא יפס      10.02.060
                   50.00 םינוש םיפוצר רטמ   

      
תנכה תוברל יטטניס ימוגמ  םילגר בוגינ חיטש     10.02.070

                    1.50 חיטשה יבועל םאתהב ףוצרב עקש ר"מ   
      
ש י ש  י ח ט ש מ ו  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  30.01 ק ר פ  ת ת       
      
טינרג וא/ו הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.03.010
בולישו החנהה ןפוא . ןלצרופ      
03/06 תודימב ,לכירדאה י"ע ועבקיי םיחירא      
021 דוסי ריחמ( .מ"ס 03/51,02/01ו      
תבכש עוציב לולכי הדיחי ריחמ .)ר"מ/ח"ש      
תומיטא ירפשמ יפסומ תפסותב תרשיימ חיט      
םויס יליפורפ םושיי ,ע''ש וא ''סקטלוזיא'' ןוגכ      

                  184.46 לכירדאה יטרפב ןייוצמכ תוניפו ר"מ   
      
גוסמ מ"ס 2 יבועב "רסיק" גוסמ שיש יחטשמ     10.03.020
0031  דוסי ריחמב לכירדא י"ע רחבייש ןווגבו      
.חבטמ תונוראלוםיתורישב לכירדאה ר''מ/ח''ש      
ההבגהוימדיק רוניס עוציב ללוכ ריחמה      
,םירויכל דוביע )תוינכתב שרדנ יפל( תירוחא      
יחודיק ,''6 רטוקב הפשא חפל חתפ דוביע      
.לכירדאה תריחב יפל הצק טנק דוביעו םירוח      

                    3.00 הסירפב ר"מב הדידמה ר"מ   
      
ןבא יושע  תונולח תיתחתב ןולח ןדא     10.03.030
וא  לכירדאה תריחב יפ לע מ''ס 3  תשטולמ      
בחורב  לכירדאה תריחב יפ לע  ''רסיק'' שיש      
יפל-הזאפ/לגועמ הצק דוביע תוברל מ''ס 54-כ      

                   12.60 לכירדאה תריחב רטמ   
      
ם י ר ז י ב א   50.01 ק ר פ  ת ת       
      
יתורשב מ"מ 6 יבועב 'א גוס לטסירק תוארמ     10.05.010
םיילוש םע ,םיירוביצה םיתורשבו םירדחה      
גוס לכמ תרגסמ וא ,הרוצ לכב םישטולמ      
ןתקולחו תוארמה תודימ .לכירדאה תעיבקל      

                    4.00 )תונוראל הפולחכ( לכירדאה י"ע עבקית ר"מ   
      
תרצות םיכנ יתורשל תממורתמ הזיחא תידי     10.05.020

                    3.00 R-0011 םגד "טילאסרפ" 'חי   
      
םיכנ יתורשב הלסאה דיל L06/06 הזיחא תידי     10.05.030

                    1.00 R-4731 םגד "טילאסרפ"  תרצות 'חי   
      
תרצות םיכנ יתורשב תלדה לע הזיחא תידי     10.05.040

                    2.00 R-4531 םגד "טילאסרפ" 'חי   
      
ששג י"ע  לעפומה ינוליס ילמשח םיידי שבימ     10.05.050

                    2.00 ירטקלא וטופ 'חי   
      

7001545-450   בונוסקס לאכימ
 
קובץ: 1-31001   .../184 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2015
דף מס':     184

רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

2-ב טלבומ לוחכ ןווגב לירקאמ םיתורש טלש     10.05.060
את רובע מ"ס 21/21 לדוגב טלשה ינפמ מ"מ      
,םיכנ /םישנ/םירבג םיתורש      

                    2.00 רק-ימ תדמע 'חי   
      
טלבומ לוחכ ןווגב לירקאמ םיכנ יתורש טלש     10.05.070
רובע מ"ס 21/21 לדוגב טלשה ינפמ מ"מ 2-ב      

                    1.00 םיכנ יתורש את 'חי   
      
םגד תמגודכ הכנל  לפקתמ תחלקמ בשומ     10.05.080

                    1.00 ע''ש וא ''םיטקיורפלנפ'' , ''ןוזניש'' קוויש -797 'חי   
יופיחו ףוציר תודובע  01 כ"הס          

      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע   11 ק ר פ       
      
-  10.11.20 ק ר פ  ת ת  10.11 ק ר פ  ת ת       
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע       
      
תלבק דעו תוחפל תובכש שולשב עיבצה לכ      
תריחב יפל םינווגה ,דיחא ןווגו אלמ יוסיכ      
סיסב ללוכ ,"סקימרובמט" גולטק יפל לכירדאה      
    P  
      
תוריק לע ע"ש וא ,"0002 לירקרפוס"  עבצ     11.01.020
דוסי עבצ תוברל סבג  תוריק וא םינפ חיט      
יבוליש וא ,ןווג ."לירקרפוס" תובכש יתשו      

                  276.70 לכירדאה תריחבל םינווג ר"מ   
      
יבג לע ע"וש וא ,"0002 לירקרפוס"  עבצ     11.01.030
דוסי עבצ תוברל ,סבג ירניס ללוכ סבג תורקת      
."לירקרפוס" עבצ תובכש יתשו יטטניס ןושאר      

                  317.94 לכירדאה תריחבל םינווג יבוליש וא ,ןווג ר"מ   
      
ע"וש וא ,"רואילופ" עבצב העיבצ רובע תפסות     11.01.040
עבצ םוקמב סבג יבג לע וא/ו םינפ חיט יבג-לע      
ןושאר דוסי עבצ תוברל ,"0002 לירקרפוס"      
וא ,ןווג ."רואילופ" עבצ תובכש יתשו יטטניס      

                  120.30 לכירדאה תריחבל םינווג יבוליש ר"מ   
      
,"לונירקא" תוירטיפ דגנ ןגמ עבצ רובע תפסות     11.01.050
רוזאב םינפ חיט יבג-לע ע"וש וא ,"ק'צגנופ" וא      

                  120.30 םיתורישה ר"מ   
העיבצ תודובע  11 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

7001545-450   בונוסקס לאכימ
 
קובץ: 1-31001   .../185 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2015
דף מס':     185

רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
טרופמה טוריפה לכ תא םיללוכ הדיחיה יריחמ      
ןלהל טוריפבו לכירדא לש םוינימולאה תמישרב      
יריחימב םיטוריפה תא לולכל ןלבקה לעו      
הדיחיה      
      
רוביח .מ"מ 0.2 ןוולוגמ חפמ רוויע ףוקשמ      
םיכותירו םירוביח .םיטינ אלל רוויעה ףוקשמה      
ץבא רישע עבצב ועבציי      
      
תנייוצמה הרדסמ 0094 "לילק" :םיליפורפ      
ע"וש וא , ,תומישרב      
      
יטרפ לכ תא ןכו .M.D.P.E .תועיריב םוטיא      
רתויב םירימחמה םוטיאה      
      
ןורקימ 52-02 ןוגליאב םוינימולא יליפורפ      
תוחפל      
      
יפ"ע ןווגב ע"וש וא ,יתקבא/בוטר עבצ רמג      
תוארוה יפל הבכשה יבוע .לכירדאה  תריחב      
"לילק" 'בח      
      
"ININREB OIVAS" םגדמ והי הלהב תוידי      
הליענ םע תינוציח תידי ללוכ ףנכ לכל      
ריחמב תולולכ תכרעמה לורטינ תרשפאמה      
תותלדה יריחמב  תולולכ תלדה      
      
םוינימולא תמישרב טרופמה פ"ע תיכוכז      
שיש תומוקמב תיכוכזה םוסיח ללוכ ריחמב      
ןכ םשרנ אל םא םג ,ןקתה יפ"ע םסחל ךרוצ      
םוינימולאה תמישרב      
      
לכל  AMROD" 39ST NE" לש ןמש יריזחמ      
תידי ללוכ תולעמ 011-ו 09 ב רוצעמ םע ףנכ      
הליענה לורטינו הליענ תורשפא םע תינוציח      
תותלדה יריחמב םילולכ      
      
לכירדאה תריחב יפ"ע ףנכ לכל הפצר רוצעמ      
      
ת ו נ ו ל ח ו  ת ו ת ל ד  20.21 ק ר פ  ת ת       
      
022/002 תודימב תיפנכ וד תלד 1-לא טירפ       12.02.010
תוברל ''0094 לילק'' יליפורפ תכרעממ היונב      
טרופמכ לוענמ , ןמש ריזחמ, הלהב ןונגנמ      

                    1.00 הז קרפל המדקהב 'חי   
      
      
      

7001545-450   בונוסקס לאכימ
 
קובץ: 1-31001   .../186 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2015
דף מס':     186

רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

תויללכ תודימב  םוינימולא ןולח 2-לא טירפ     12.02.020
לילק '' יליפורפ תכרעממ יונב   החיתת003/08      
עובק+ןותחת עובק הדש''-0574  וא ''0055      
גוגיז םע מ"ס 06/08 -כ תודימב "פיק" +ןוילע      

                    6.00 יבלח 'חי   
      
תודימב  םוינימולא ןולח 3-לא טירפ      12.02.030
תכרעממ יונב   החיתת003/08 תויללכ      
עובק הדש''-0574  וא ''0055 לילק '' יליפורפ      
06/08 -כ תודימב "פיק" +ןוילע עובק+ןותחת      

                    7.00 מ"ס 'חי   
םוינימולא תודובע 21 כ"הס          

      
ר י ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       
      
ר י ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
יליע יריק לצופמ ןגזמ לש הנקתהו הקפסא     15.01.001
UTB 00143-00201  הקופתל רטרבניא גוסמ      
ואT04 רטרוניא קיסאלק הרטקלא תמגודכ       
דייאמ הבעמ ללוכ .רפמא 7X3 יזאפ תלת  ע.ש      
דגנכ םיציפקו תוימוג םע יריק היילת ןקתמ      
למשח( למשחו דוקיפ ררק תרנצו תודיער      
יטוחלא טלש ללוכ רטמ 01 דע )דרפנ לוורשב      

                   10.00 'פמוק ינכטה טרפמב טרופמכ לכה ללוכו  
      
הנקתהל ררק תרנצ תפסות הנקתהו הקפסא     15.01.002

                  150.00 טרפמל םאתהבו ןונכת יפ לע תמלשומ רטמ   
      
הלעפהו דוקיפל רקב לש הנקתהו הקפסא     15.01.003
עגמ ךסמ םע IFIW ססובמ תילאטגיד תיזכרמ      
    "8 DCL ליעפמ לש תולעפה לנפכ הנקתהל  
לכ תא תללוכה תמלשומ הנקתהלו רשוכ רדח      
ללוכ םינגזמה לכ רוביחל םישרדנה םיטנמלאה      
םייעובש הלעפה ירטשמ 'פמט ףרוח/ץיק ןוויכ      
הרטקלא תמגודכ( ילאניגרואה דויצה קפס לש      
תרושקתל םאתמ ללוכ )ע"ש וא ןאירדת      
    SSUBDOM וא TENCUB חותפ דוק וא  
תשירד יפלו  םחתמה לש תמייק הנבמ תרקבל      

                    1.00 'פמוק הקזחא 'חמ תושירדל םיכסמ תמאתהו ןימזמה  
      
תקופתל חצ ריוא 'חי לש הנקתהו הקפסא     15.01.004
042,1 -ו H/UTB 005,59 לש תילמינימ רוריק      
    MFC ןייוצמה יפ לעו קינוי וא סירוא תמגודכ  
תוימוג תללוכה תיריק היילת ללוכ טרפמב      
םיטמלאה לכ ללוכ תודיער תעינמל םיציפקו      

                    1.00 טרפמב טרופמכ תמלשומ הנקתהל םישרדנה 'חי   
      
      
      
      
      

7001545-450   בונוסקס לאכימ
 
קובץ: 1-31001   .../187 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2015
דף מס':     187

רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

WE 008  'סירוא' תמגודכ חופמ     15.01.005
ךותב הנקתהו תוריהמ הנשמו ענתמ ללוכ      
MFC לש הקיפסל חפמ תיטסוקא הספוק      
לכ םע םיתוריש תרקת ךותב הנקתהלו 008      
הנקתהל שרדנה לכו םיימשגה םירבחמה      

                    1.00 תמלשומ 'חי   
      
ךומנ ץחלב ריוא תכלוהל ןוולוגמ  חפמ הלעת     15.01.006
יללכה טרפמב הלבטל םאתהב חפ יבועב      
םוטיא ללוכ 1"  יטסוקא ומרט דודיב תללוכה      
יפ לע הרקתל הכימת תולעת ירוביחב 'סקקד'      

                   40.00 טרפמ ר"מ   
      
ןקתל תינקת 8" תירושרש השימג הלעת     15.01.007
ךומנ ץחלב ריוא תכלוהל 1001 שא תודימע      
םימאתמ ללוכ 1" יטסוקא ומרט דודיב תללוכה      
הרקתמ הדיריל רצוטש תולעת ירוביחב חפמ      
םירזפמל תוינקת רוביח תואספוק ללוכו      

                    8.00 טרפמ יפ לע סבג תרקתל םייתרקת ר"מ   
      
ךומנ ץחלב ריוא תכלוהל ןוולוגמ  חפמ הלעת     15.01.008
יללכה טרפמב הלבטל םאתהב חפ יבועב      
ירוביחב 'סקקד' םוטיא ללוכ ךא דודיב אלל      

                   40.00 טרפמ יפ לע הרקתל הכימת תולעת ר"מ   
      
ןגלואמ ךושמ םוינמולאמ םייתרקת ריוא ירזפמ     15.01.009
לש הקיפסל X "81 81" עבורמ יתרקת גוסמ      
    MFC 034 םע תדדובמ םונלפ תספוק ללוכ  
תואיציו םיספת םישימג םירבחמ ריווא תסוו      
הנקתהל ןרצי תויחנה יפ לע תודימב תודדובמ      
רשואמ עבצב טרפמו תינכות יפ לע תמלשומ      

                    4.00 לכירדא ידי לע רטמ   
      
ךותב ןקתומ +"ברעו יתש" רזוח ריואל סירת     15.01.010
הרקתל המאתהל 06X001 לדוגב תרגסמ      
ריצ לע החיתפל רשואמ ןווגב ןגלואמ ךושמ      
06X001 :תודימב םיתסוו אלל ריוא ןנסמ ללוכ      
ןקתלו 557 םקתל שא דימע רמוח םע מ"ס      

                    1.00 1001 'חי   
      
"סקורט" תמגודכ לוגע םיתורשמ הקיניל סירת     15.01.011

                   10.00 TROX-LV-160 'חי   
      
םוינימולאמ 21X"8" ינבלמ הקיניל סירת     15.01.012
ידי לע רשואמ ןווגב רונתב עובצ ןגלואמ      
םע תמלשומ הנקתהלו ריווא תסוו ללוכ לכירדא      
לעמ הנקתה .תמייק הלעתל תושימג תולעת      
תודובע ןובשחב איבהל שיו תומייק סג תורקת      
תוטלפ יתשב הריגס,ימורק וד סבג תחיתפ      
לכו לטכפש עוציב,שא ןיסח םודע סבג      

                    2.00 העיבצל הנכהכ תודובעה 'חי   
      
      

7001545-450   בונוסקס לאכימ
 
קובץ: 1-31001   .../188 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2015
דף מס':     188

רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

םוינמולאמ תרגסמ ללוכ םשג דגנ סירת     15.01.013
                    1.00 מ"ס 04X06 :תודימב הנקתהל 'חי   

      
                    1.00 מ"ס 04X05 :תודימב  ךא ל"נכ 'חי  15.01.014

      
                   30.00 גוזימ יאנכט/חחפ י'גרב תודובע ע"ש  15.01.015

      
                    4.00 'פמוק מ"ס 04 ןוטב ריקב 6" וא 4" ריקב חודיק 15.01.016

      
                    1.00 'פמוק ףתרמ תרקתמ הקיני תולעת קוריפ 15.01.017

      
                    1.00 'פמוק תמייק הקיני תכרעמל תורבחתה 15.01.018

      
הדימב קר ר"מ 5.0 דע לש חטשב שא יפדמ     15.01.019
םוכיסל אל             3.00 ושרדיו 'חי   

ריוא גוזימ 51 כ"הס          
      
ס ב ג  ת ו צ י ח מ ו  ת ו י ו ל ת  ת ו ר ק ת  22 ק ר פ       
      
-  10.22.20 ק ר פ  ת ת  10.22 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר ע ה       
      
יכ הרהבהל ודוענ הז קרפ תתב ןלהל םיפיעסה      
רמאנה לכ תא םיללוכ םינושה הדיחיה יריחמ      
עורגל אלו ףיסוהל אב רואתה .הז קרפ - תתב      
רפסב דחוימה ינכטה טרפמב   רמאנה לכמ      
לוחכה      
      
םינטק םיחטשב עוציב םיללוכ תורקתה יריחמ      
וא/ו םילגועמ םיווקב עוציב ללוכ ,םירצו      
גוסב הנחבא אלל ,תותשקבו םיעפושמ      
תוריקה וא/ו תורקתה      
      
םידתוימו דבלב תוטומב עצובת תורקת תילת      
םה וכותל רשא רמוחל םימאתומ )םילביד(      
רושיא שרדנ חפ יטרסב הילתל .םירדחומ      
.חקפמה /  טקיורפה להנמ לש ,שארמ בתכב      
      
ילתמל תורחא תוכרעמ רוביח השרוי אל      
לש םילתמ לע הרקתה הלתת אלו תורקתה      
דרפנב הלתת תכרעמ לכ .תורחא תוכרעמ      
.תיביטקורטסנוקה הרקתהמ      
      
עצובי הרקת לש ישפוח )טנק( עוצקמ רמג      
.ריינ אלו תכתמ ליפורפב      
      
םא ,תורקתה ילושב רחא וא Z+L םיליפורפ      
הלולכ םתרומתו דרפנב ודדמיי אל ,ושרדי      
הדיחיה יריחמב      
      
      
      

7001545-450   בונוסקס לאכימ
 
קובץ: 1-31001   .../189 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2015
דף מס':     189

רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

תמיטאו קוזיח ,החיתפ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
.תכרעמל םיחתפ רובע תיטסוקא וא/ו שא      
      
הבוג לכב הדובע םיללוכ הדיחי יריחמ      
      
םע תורקת עוציב םיללוכ הדיחי יריחמ      
והשלכ הבוגב היצקורטסנוק      
      
תינב/תוריק יופיח עוציב םיללוכ הדיחי יריחמ      
ךרואב םיבצינ םע רטמ 4 דע הבוגב תוציחמ      
םיבצינ ינש ןיב רוביח השרוי אל .םיאתמ      
שרדנ ךרוא תלבקל      
      
לש הקידב תרבעה םיללוכ הדיחי יריחמ      
םולשת ללוכ םיגוסה לכמ תויולת תורקת      
אלל ח''וד תלבקל דע תורזוח תוקידבו הרובע      
תורעה      
      
-  20.22.20 ק ר פ  ת ת  20.22 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ט ס ו ק א  ו א  ת ו י ו ל ת  ת ו ר ק ת       
      
היושע  תימורק  תימורק דח  סבג תרקת     22.02.010
4 םע  5.0" יבועב סבג תוחולמ      
ןוולוגמ חפ יליפורפמ תאשונ תכרעמ לע תוזאפ      
ריחמה .ע"וש וא ,"דנוברוא" לש F-74 גוסמ      
,םיפקיהב תכתממ המלשה יליפורפ םג ללוכ      
ךותיח ,םייומס םיקשימ דוביעו תריצי      
,ריוא גוזימ ירזפמל םיחתפ דוביע ,תומאתהו      
שולשב לטכפש ללוכ םירלקנירפס ,הרואת יפוג      

                  109.25 םלשומ רמגל שרדנה לכו אלמ תובכש ר"מ   
      
בחורב םוינימולא חפ יחיראמ םישגמ תרקת     22.02.020
חפ יבועבו מ"ס 03      
םיחא" םגד ,לכירדאה תריחבל ןווגב מ"מ 9.0      
םיליפורפ ללוכ ריחמה .ע"וש וא ,"ינויבא      

                   49.60 Z+L ליפורפ םע הילתה יטנמלאו םיאשונ ר"מ   
      
תודימב ע"ש וא ,"דנוברוא" םגד השיג יחתפ     22.02.030
םוינימולא תרגסממ יושע חתפה .מ"ס 06*06      
חולב הפוצמ חתפה .הרקתב בלתשמה עבצב      
גיצהל ןלבקה לע .הרקתה חולל םאות סבג      

                    2.00 לכירדאה רושיאל אמגוד 'חי   
      
תודימב ע"ש וא ,"דנוברוא" םגד השיג יחתפ     22.02.040
םוינימולא תרגסממ יושע חתפה .מ"ס 54*54      
חולב הפוצמ חתפה .הרקתב בלתשמה עבצב      
גיצהל ןלבקה לע .הרקתה חולל םאות סבג      

                    2.00 לכירדאה רושיאל אמגוד 'חי   
      
      
      
      

7001545-450   בונוסקס לאכימ
 
קובץ: 1-31001   .../190 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2015
דף מס':     190

רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ס ב ג  י ו פ י ח  -  30.22 ק ר פ   30.22 ק ר פ  ת ת       
)ס ב ג  י ר נ י ס (  ת ו י כ נ א ו  ת ו י ק פ ו א  ת ו ר י ג ס ו       
      
הסירפ בחורב תיכנא+תויקפוא סבג תוריגס     22.03.020
אלמ תובכש שולשב לטכפש ללוכ מ''ס 08 דע      
חטש יפל הדידמה . םלשומ רמגל שרדנה לכו      

                   30.00 דבלב הארנ ר"מ   
      
לע  ימורק וד  תוחל דימע קורי סבג יופיח     22.03.050
היצקורטסנוק יבג לע ''5.0 סבג תוחולב תוריק      
שרדנה לכו אלמ תובכש שולשב לטכפש ללוכ      

                  163.20 םלשומ רמגל ר"מ   
      
ףוטע ק''מ/ג''ק 06 םיעלס ''2 רמצ דודיב      22.03.051

                  163.20 ןליטאילופ ר"מ   
      
מ''מ 02 ץיודנס תוחול תנקטהו הקפסא     22.03.060
סבג יופיח/סבג תוריק ךותב היומס הנקתהל      
לע עוציב .םינקתמ רוביחל תיתשת קוזיח םשל      

                   50.00 חקפמ לש תשרופמ הארוה יפ ר"מ   
סבג תוציחמו תויולת תורקת 22 כ"הס          

      
ם י ק ו ר פ ו  ת ו ס י ר ה  42 ק ר פ       
      
ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע -ה א ו ר ב ת  70.42 ק ר פ  ת ת       
ה מ א ת ה ו       
      
םוקימב הנקתהו תמייק שא יובכ תדמע קורפ     24.07.010
וק ןוקיר תודובע תוברל תינכתב ןייוצמכ שדח      
לכו שרדנכ 04  לוידקס ''2 תרנצ תפסות,םימ      
לע . הדובעה עוציבל תורושקה תודובעה      
םיאנתה לכ תוארלו םוקמב רקבל עצבמה      

                    1.00 'פמוק הדובע עוציבל  
      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע   ק ו ר פ  80.42 ק ר פ  ת ת       
ת ו ו ל נ  ת ר ו ש ק ת ו       
      
המוקב תודובעה לכל רזוע םע יאלמשח יוויל     24.08.010
םירחא םירזיבאו הרואת יפוג קוריפ תוברל      
תרושקתו למשח ירזיבא ןוסכאו  ךרוצה תדימב      

                    1.00 'פמוק .תודובע רמגב םתנקתהו םינוש   
      
ם י פ ו צ ר  ק ו ר פ  01.42 ק ר פ  ת ת       
      
תאצוה ללוכ םייק 02/02 תובלתשמ ףוצר קורפ     24.10.010
םינבא רודיס לולכת הדובעה .יבוע לוכב יולימ      
יפל םוקמב ןוסכאו םיחטשמה לע תובלתשמ      

                  380.00 תלוספכ חטשהמ יוניפ וא/ו ןימזמה תארוה ר"מ   
      
      
      

7001545-450   בונוסקס לאכימ
 
קובץ: 1-31001   .../191 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2015
דף מס':     191

רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ל ה י  י ח ו ד י ק   42.42 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל קר ומלשי םולהי יחודיק לש םיפיעס      
תוכרעמ לש םירבעמ רובעו תשרופמ הארוה      
עוציב לולכי ןתניש ריחמה .שארמ וננכת אלש      
םייכנאו םייקפוא םיטנמלאב םיחודיק      
מ''ס 04-02 םייעבועב      
      

                    5.00 ''6 רטוקב ךא ל''נכ 'חי  24.24.020
      

                    5.00 ''4 רטוקב ךא ל''נכ 'חי  24.24.030
      

                    5.00 ''3 רטוקב ךא ל''נכ 'חי  24.24.040
םיקורפו תוסירה 42 כ"הס          

      
ת ו כ ר ד מ ו  ,ם י ש י ב כ  ,ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע   04 ק ר פ       
      
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע   10.04 ק ר פ  ת ת       
      
תלוספה קוליסו הכרדמב טלפסא קורפ     40.01.010

                   50.00 חטשהמ ר"מ   
      
תיחרזמ תיזח ךרואל הכרדמב ןבא ףוצר קורפ     40.01.020

                   30.00 תושדח בויב תויתשת תחנה םשל ר"מ   
      
י"ע תשרופמ השירד י"ע עצובי( טלפסא רוסינ     40.01.030

                   30.00 )חקפמ רטמ   
      
הריפח ללוכ שיבכ הפש ןבא תבכרהו הקפסא     40.01.040

                   30.00 ןוטב בגו רטמ   
      
ללוכ מ"ס 51 יבועב םיפוצירל 'א גוס עצמ     40.01.050

                   15.00 קודיהו רוזיפ ק"מ   
      
לש תברעתמ תרשקמ הבכשל טלפסא ןוטב     40.01.060

                   50.00 מ"ס 3 יבועב ב גוס טגרגא ר"מ   
      
לש תברעתמ תרשקמ הבכשל טלפסא ןוטב     40.01.070

                   50.00 מ"ס 5 יבועב א גוס טגרגא ר"מ   
      
וקרופש מ"ס 02/02 תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.080

                   30.00 מ"ס 6 יבועב ר"מ   
      
,מ"ס 5 יבועב תרסונמ תיעבט ןבא ףוציר     40.01.090

                   70.00 לוח + טיט עצמ ג"ע םסמסמ דוביעב ר"מ   
      
הסינכב םימ תתילק תותשרל הבוג תמאתה     40.01.100

                    1.00 'פמוק רשוכ רדחל  
תוכרדמו ,םישיבכ ,חותיפ תודובע  04 כ"הס          
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15/05/2015
דף מס':     192

רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י מ ו י  ר כ ש  י פ ל  ת ו ד ו ב ע  09 ק ר פ       
      
-  10.09.20 ק ר פ  ת ת  10.09 ק ר פ  ת ת       
י מ ו י  ר כ ש  י פ ל  ת ו ד ו ב ע       
      
םדקומ רושיא פ"ע ומלושי ימוי רכשב תודובע      
הדובעה ןמויב םושירו חקפמה לש      
      
,חייט ,ןלזרב ,ןספט( יעוצקמ לעופ תודובע     90.01.010

                   50.00 )תתס ,ףצר ע"ש   
      

                   50.00 ל"נל רזוע לעופ תדובע ע"ש  90.01.020
      

                   80.00 למשח יעוצקמ לעופ תדובע ע"ש  90.01.030
      

                   80.00 ל"נל רזוע לעופ תדובע ע"ש  90.01.040
      

                   50.00 היצלטסניא יעוצקמ לעופ תדובע ע"ש  90.01.050
      

                   50.00 ל"נל רזוע לעופ תדובע ע"ש  90.01.060
      
ךותיר תודובעל וירישכמו וילכ לע הלועמ  ךתר     90.01.070

                   10.00 תשוחנ תמחלה וא הדלפ תרנצ ע"ש   
      

                   50.00 ליעפמ ללוכ "וגנוק" ילמשח שיטפ ע"ש  90.01.080
      
-  20.09.20 ק ר פ  ת ת  20.09 ק ר פ  ת ת       
י מ ו י  ר כ ש ב  ם י י נ כ מ  ם י ל כ  ת ד ו ב ע       
      
ףכו ילוארדיה שיטפ םע ס"כ 06 ינפוא ןורפחמ     90.02.010

                    5.00 .ליעפמ ללוכ B.C.J,4 3 - מ"ס 06-04-02 ע"י   
ימוי רכש יפל תודובע 09 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע כ"הס        
7001545-450   בונוסקס לאכימ

 
 
קובץ: 1-31001   .../193 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 

15/05/2015 )זוכיר( רשוכ רדח תינב-''בל'' ימדקא זכרמ
דף מס':     193

  
כ"הס  

רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע 1 הנבמ   
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע  20 קרפ    
  
הינב תודובע  40 קרפ    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
תורגנו תורגסמ 60 קרפ    
  
האורבת 70 קרפ    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
יופיחו ףוציר תודובע  01 קרפ    
  
העיבצ תודובע  11 קרפ    
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
ריוא גוזימ 51 קרפ    
  
סבג תוציחמו תויולת תורקת 22 קרפ    
  
םיקורפו תוסירה 42 קרפ    
  
תוכרדמו ,םישיבכ ,חותיפ תודובע  04 קרפ    
  
ימוי רכש יפל תודובע 09 קרפ    
  
רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע 1 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7001545-450   בונוסקס לאכימ
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15/05/2015
דף מס':     194

  
כ"הס  

רשוכ רדח תמקה רובע םיונישו ץופיש תודובע 1 הנבמ   
 

  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %81    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

7001545-450   בונוסקס לאכימ
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ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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