
חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

10/12/2019 םיריחמה תיירפס
דף מס':     001 9102 םינגזמ זרכמ ןוריחמ

םילצופמ םינגזמ 10 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ם י ל צ ו פ מ  ם י נ ג ז מ  10 ק ר פ     
    
ם י ל צ ו פ מ  ם י נ ג ז מ  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  10.10 ק ר פ  ת ת     
    
לש הקופתל ,יזאפ דח ,יליע לצופמ ןגזמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.01.0010

 2,750.00 'פמוק H/UTB 002,9 תמלשומ הקופתל שרדנה לכ לע.  
    
לש הקופתל ,יזאפ דח ,יליע לצופמ ןגזמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.01.0020

 2,890.00 'פמוק H/UTB 008,11 תמלשומ הקופתל שרדנה לכ לע.  
    
לש הקופתל ,יזאפ דח ,יליע לצופמ ןגזמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.01.0030

 3,610.00 'פמוק H/UTB 005,41 תמלשומ הקופתל שרדנה לכ לע.  
    
לש הקופתל ,יזאפ דח ,יליע לצופמ ןגזמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.01.0040

 4,050.00 'פמוק H/UTB 006,71 תמלשומ הקופתל שרדנה לכ לע.  
    
לש הקופתל ,יזאפ דח ,יליע לצופמ ןגזמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.01.0050

 5,060.00 'פמוק H/UTB 000,32 תמלשומ הקופתל שרדנה לכ לע.  
    
לש הקופתל ,יזאפ דח ,יליע לצופמ ןגזמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.01.0060

 6,070.00 'פמוק H/UTB 008,62 תמלשומ הקופתל שרדנה לכ לע.  
    
לש הקופתל ,יזאפ דח ,יליע לצופמ ןגזמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.01.0070

 6,720.00 'פמוק H/UTB 000,23 תמלשומ הקופתל שרדנה לכ לע.  
    
לש הקופתל ,יזאפ תלת ,יליע לצופמ ןגזמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.01.0080

 6,430.00 'פמוק H/UTB 006,72 תמלשומ הקופתל שרדנה לכ לע.  
    
לש הקופתל ,יזאפ תלת ,יליע לצופמ ןגזמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.01.0090

 7,250.00 'פמוק H/UTB 008,13 תמלשומ הלועפל שרדנה לכ לע.  
    
תנקתה תוברל ,לדוגו גוס לכמ ,לצופמ ןגזמ לש ,דבלב הנקתהו הלבוה   01.01.0100
חפ וא C.V.P תלעתו למשח ,זג תרנצ א"מ 01 ,הבעמו יקפוא/יכנא דייאמ    

 1,850.00 'פמוק 21X6 תושרה י"ע קפוסי ןגזמה( ,זוקינ תויתשתו מ"ס(.  
    
תנקתה תוברל ,לדוגו גוס לכמ ,לצופמ ןגזמ לש ,דבלב הנקתהו הלבוה   01.01.0110
חפ וא C.V.P תלעתו למשח ,זג תרנצ א"מ 6 ,הבעמו יקפוא/יכנא דייאמ    

 1,630.00 'פמוק 21X6 תושרה י"ע קפוסי ןגזמה( ,זוקינ תויתשתו מ"ס(.  
    
006,9 לש הקופתל ,תיזאפ דח יוביע תדיחי תנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.01.0120
  H/UTB, םח ןווליגב ןוולוגמ לזרב ליפורפמ ,חירב/גרוס + אשנמ ללוכ,  
הבעמהו הדימב .תוחתפמ 3 + רטסמ לוענמ ןכו הנבמה ריקל קזוחמ    
לע חנוי ,קלחה דצה רשאכ ,תופצרמ עברא לע חנוי אוה ,גגה לע ןקתומ    

 2,890.00 .ץרוחמ ימוג ןכו גגה 'חי   
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: מחירון מכרז מזגנים   .../002 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

10/12/2019
דף מס':     002 9102 םינגזמ זרכמ ןוריחמ

םילצופמ םינגזמ 10 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

008,11 לש הקופתל ,תיזאפ דח יוביע תדיחי תנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.01.0130
  H/UTB, םח ןווליגב ןוולוגמ לזרב ליפורפמ ,חירב/גרוס + אשנמ ללוכ,  
הבעמהו הדימב .תוחתפמ 3 + רטסמ לוענמ ןכו הנבמה ריקל קזוחמ    
לע חנוי ,קלחה דצה רשאכ ,תופצרמ עברא לע חנוי אוה ,גגה לע ןקתומ    

 3,010.00 .ץרוחמ ימוג ןכו גגה 'חי   
    
005,41 לש הקופתל ,תיזאפ דח יוביע תדיחי תנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.01.0140
  H/UTB, םח ןווליגב ןוולוגמ לזרב ליפורפמ ,חירב/גרוס + אשנמ ללוכ,  
הבעמהו הדימב .תוחתפמ 3 + רטסמ לוענמ ןכו הנבמה ריקל קזוחמ    
לע חנוי ,קלחה דצה רשאכ ,תופצרמ עברא לע חנוי אוה ,גגה לע ןקתומ    

 3,740.00 .ץרוחמ ימוג ןכו גגה 'חי   
    
006,71 לש הקופתל ,תיזאפ דח יוביע תדיחי תנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.01.0150
  H/UTB, םח ןווליגב ןוולוגמ לזרב ליפורפמ ,חירב/גרוס + אשנמ ללוכ,  
הבעמהו הדימב .תוחתפמ 3 + רטסמ לוענמ ןכו הנבמה ריקל קזוחמ    
לע חנוי ,קלחה דצה רשאכ ,תופצרמ עברא לע חנוי אוה ,גגה לע ןקתומ    

 4,220.00 .ימוג ןכו גגה 'חי   
    
000,32 לש הקופתל ,תיזאפ דח יוביע תדיחי תנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.01.0160
  H/UTB, םח ןווליגב ןוולוגמ לזרב ליפורפמ ,חירב/גרוס + אשנמ ללוכ,  
הבעמהו הדימב .תוחתפמ 3 + רטסמ לוענמ ןכו הנבמה ריקל קזוחמ    
לע חנוי ,קלחה דצה רשאכ ,תופצרמ עברא לע חנוי אוה ,גגה לע ןקתומ    

 5,180.00 .ימוג ןכו גגה 'חי   
    
008,62 לש הקופתל ,תיזאפ דח יוביע תדיחי תנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.01.0170
  H/UTB, םח ןווליגב ןוולוגמ לזרב ליפורפמ ,חירב/גרוס + אשנמ ללוכ,  
הבעמהו הדימב .תוחתפמ 3 + רטסמ לוענמ ןכו הנבמה ריקל קזוחמ    
לע חנוי ,קלחה דצה רשאכ ,תופצרמ עברא לע חנוי אוה ,גגה לע ןקתומ    

 6,270.00 .ץרוחמ ימוג ןכו גגה 'חי   
    
000,13 לש הקופתל ,תיזאפ דח יוביע תדיחי תנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.01.0180
  H/UTB, םח ןווליגב ןוולוגמ לזרב ליפורפמ ,חירב/גרוס + אשנמ ללוכ,  
הבעמהו הדימב .תוחתפמ 3 + רטסמ לוענמ ןכו הנבמה ריקל קזוחמ    
לע חנוי ,קלחה דצה רשאכ ,תופצרמ עברא לע חנוי אוה ,גגה לע ןקתומ    

 6,870.00 .ץרוחמ ימוג ןכו גגה 'חי   
    
006,72 לש הקופתל ,תיזאפ דח יוביע תדיחי תנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.01.0190
  H/UTB, םח ןווליגב ןוולוגמ לזרב ליפורפמ ,חירב/גרוס + אשנמ ללוכ,  
הבעמהו הדימב .תוחתפמ 3 + רטסמ לוענמ ןכו הנבמה ריקל קזוחמ    
לע חנוי ,קלחה דצה רשאכ ,תופצרמ עברא לע חנוי אוה ,גגה לע ןקתומ    

 6,630.00 .ץרוחמ ימוג ןכו גגה 'חי   
    
008,13 לש הקופתל ,תיזאפ דח יוביע תדיחי תנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.01.0200
  H/UTB, םח ןווליגב ןוולוגמ לזרב ליפורפמ ,חירב/גרוס + אשנמ ללוכ,  
הבעמהו הדימב .תוחתפמ 3 + רטסמ לוענמ ןכו הנבמה ריקל קזוחמ    
לע חנוי ,קלחה דצה רשאכ ,תופצרמ עברא לע חנוי אוה ,גגה לע ןקתומ    

 7,470.00 .ץרוחמ ימוג ןכו גגה 'חי   
    
    
    
    
    

קובץ: מחירון מכרז מזגנים   .../003 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

10/12/2019
דף מס':     003 9102 םינגזמ זרכמ ןוריחמ

םילצופמ םינגזמ 10 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ןגזמל ,תיזאפ דח דייאמ תדיחי לש תמלשומ הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.01.0210
3 לעב חופמ ,תפטעמ תוברל ,H/UTB 006,9 לש הקופתל ,לצופמ    

 2,050.00 .שרדנכ תומחלה עוציבו תמייק תרנצ רודיס ,רקב ,הללוס ,תויוריהמ 'חי   
    
ןגזמל ,תיזאפ דח דייאמ תדיחי לש תמלשומ הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.01.0220
3 לעב חופמ ,תפטעמ תוברל ,H/UTB 008,11 לש הקופתל ,לצופמ    

 2,170.00 .שרדנכ תומחלה עוציבו תמייק תרנצ רודיס ,רקב ,הללוס ,תויוריהמ 'חי   
    
ןגזמל ,תיזאפ דח דייאמ תדיחי לש תמלשומ הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.01.0230
3 לעב חופמ ,תפטעמ תוברל ,H/UTB 005,41 לש הקופתל ,לצופמ    

 2,530.00 .שרדנכ תומחלה עוציבו תמייק תרנצ רודיס ,רקב ,הללוס ,תויוריהמ 'חי   
    
ןגזמל ,תיזאפ דח דייאמ תדיחי לש תמלשומ הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.01.0240
3 לעב חופמ ,תפטעמ תוברל ,H/UTB 006,71 לש הקופתל ,לצופמ    

 2,890.00 .שרדנכ תומחלה עוציבו תמייק תרנצ רודיס ,רקב ,הללוס ,תויוריהמ 'חי   
    
ןגזמל ,תיזאפ דח דייאמ תדיחי לש תמלשומ הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.01.0250
3 לעב חופמ ,תפטעמ תוברל ,H/UTB 000,32 לש הקופתל ,לצופמ    

 3,500.00 .שרדנכ תומחלה עוציבו תמייק תרנצ רודיס ,רקב ,הללוס ,תויוריהמ 'חי   
    
ןגזמל ,תיזאפ דח דייאמ תדיחי לש תמלשומ הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.01.0260
3 לעב חופמ ,תפטעמ תוברל ,H/UTB 008,62 לש הקופתל ,לצופמ    

 4,220.00 .שרדנכ תומחלה עוציבו תמייק תרנצ רודיס ,רקב ,הללוס ,תויוריהמ 'חי   
    
ןגזמל ,תיזאפ דח דייאמ תדיחי לש תמלשומ הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.01.0270
3 לעב חופמ ,תפטעמ תוברל ,H/UTB 000,13 לש הקופתל ,לצופמ    

 4,700.00 .שרדנכ תומחלה עוציבו תמייק תרנצ רודיס ,רקב ,הללוס ,תויוריהמ 'חי   
    
ןגזמל ,תיזאפ דח דייאמ תדיחי לש תמלשומ הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.01.0280
3 לעב חופמ ,תפטעמ תוברל ,H/UTB 006,72 לש הקופתל ,לצופמ    

 4,460.00 .שרדנכ תומחלה עוציבו תמייק תרנצ רודיס ,רקב ,הללוס ,תויוריהמ 'חי   
    
ןגזמל ,יזאפ דח דייאמ תדיחי לש תמלשומ הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.01.0290
3 לעב חופמ ,תפטעמ תוברל ,H/UTB 008,13 לש רורק תקופתל ,לצופמ    

 4,940.00 .שרדנכ תומחלה עוציבו תמייק תרנצ רודיס ,רקב ,הללוס ,תויוריהמ 'חי   
    
ם י ל צ ו פ מ  ר ט ר ו ו נ י א  י נ ג ז מ  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  20.10 ק ר פ  ת ת     
    
הקופתל ,יזאפ דח ,יליע רטרווניא ןגזמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0010

 3,610.00 'פמוק .תמלשומ הלועפל שרדנה לכ לע H/UTB 005,8 לש ילנימונ  
    
הקופתל ,יזאפ דח ,יליע רטרווניא ןגזמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0020

 3,980.00 'פמוק .תמלשומ הלועפל שרדנה לכ לע H/UTB 002,11 לש ילנימונ  
    
הקופתל ,יזאפ דח ,יליע רטרווניא ןגזמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0030

 5,200.00 'פמוק .תמלשומ הלועפל שרדנה לכ לע H/UTB 005,71 לש ילנימונ  
    
הקופתל ,יזאפ דח ,יליע רטרווניא ןגזמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0040

 6,650.00 'פמוק .תמלשומ הלועפל שרדנה לכ לע H/UTB 000,22 לש ילנימונ  
    
    

קובץ: מחירון מכרז מזגנים   .../004 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

10/12/2019
דף מס':     004 9102 םינגזמ זרכמ ןוריחמ

םילצופמ םינגזמ 10 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

הקופתל ,יזאפ דח ,יליע רטרווניא ןגזמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0050
 9,230.00 'פמוק .תמלשומ הלועפל שרדנה לכ לע H/UTB 000,62 לש ילנימונ  

    
,יזאפ דח וא יזאפ תלת ,יליע רטרווניא ןגזמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0060

 6,500.00 'פמוק .תמלשומ הלועפל שרדנה לכ לע H/UTB 000,03 לש ילנימונ הקופתל  
    
תרשפאמה רטרווניא דייאמ בר גוסמ יוביע תדיחי תנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0070
דע רוביחל תדעוימה ,תיזאפ תלת וא תיזאפ דח ,םוח תבאשמ י"ע םומיח    
רוריק תקופתל ,דייאמ לכל תדרפנ ררק תרנצ םע םידייאמ 2 תוחפל    

 2,990.00 .H/UTB 000,71 לש תילנימונ 'חי   
    
תרשפאמה רטרווניא דייאמ בר גוסמ יוביע תדיחי תנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0080
דע רוביחל תדעוימה ,תיזאפ תלת וא תיזאפ דח ,םוח תבאשמ י"ע םומיח    
רוריק תקופתל ,דייאמ לכל תדרפנ ררק תרנצ םע םידייאמ 3 תוחפל    

 4,100.00 .H/UTB 000,62 לש תילנימונ 'חי   
    
תרשפאמה רטרווניא דייאמ בר גוסמ יוביע תדיחי תנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0090
דע רוביחל תדעוימה ,תיזאפ תלת וא תיזאפ דח ,םוח תבאשמ י"ע םומיח    
רוריק תקופתל ,דייאמ לכל תדרפנ ררק תרנצ םע םידייאמ 4 תוחפל    

 5,540.00 .H/UTB 005,92 לש תילנימונ 'חי   
    
תרשפאמה רטרווניא דייאמ בר גוסמ יוביע תדיחי תנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0100
דע רוביחל תדעוימה ,תיזאפ תלת וא תיזאפ דח ,םוח תבאשמ י"ע םומיח    
רוריק תקופתל ,דייאמ לכל תדרפנ ררק תרנצ םע םידייאמ 5 תוחפל    

 6,980.00 .H/UTB 005,04 לש תילנימונ 'חי   
    
דייאמ בר תכרעמל דעוימה ,יריק יליע דייאמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0110
H/UTB לש תילנימונ רוריק תקופתל ,דייאמ לכל תדרפנ ררק תרנצ םע    

 1,110.00 .םומיחלו רוריקל ,005,8 'חי   
    
דייאמ בר תכרעמל דעוימה ,יריק יליע דייאמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0120
H/UTB לש תילנימונ רוריק תקופתל ,דייאמ לכל תדרפנ ררק תרנצ םע    

 1,260.00 .םומיחלו רוריקל ,000,21 'חי   
    
דייאמ בר תכרעמל דעוימה ,יריק יליע דייאמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0130
H/UTB לש תילנימונ רוריק תקופתל ,דייאמ לכל תדרפנ ררק תרנצ םע    

 1,570.00 .םומיחלו רוריקל ,000,71 'חי   
    
בר תכרעמל דעוימה ,רתסנ יקפוא דייאמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0140
לש תילנימונ רוריק תקופתל ,דייאמ לכל תדרפנ ררק תרנצ םע דייאמ    

 1,380.00 .םומיחלו רוריקל ,H/UTB 005,8 'חי   
    
בר תכרעמל דעוימה ,רתסנ יקפוא דייאמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0150
לש תילנימונ רוריק תקופתל ,דייאמ לכל תדרפנ ררק תרנצ םע דייאמ    

 1,500.00 .םומיחלו רוריקל ,H/UTB 003,21 'חי   
    
בר תכרעמל דעוימה ,רתסנ יקפוא דייאמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0160
לש תילנימונ רוריק תקופתל ,דייאמ לכל תדרפנ ררק תרנצ םע דייאמ    

 1,740.00 .םומיחלו רוריקל ,H/UTB 005,71 'חי   
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בר תכרעמל דעוימה ,רתסנ יקפוא דייאמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0170
לש תילנימונ רוריק תקופתל ,דייאמ לכל תדרפנ ררק תרנצ םע דייאמ    

 1,980.00 .םומיחלו רוריקל ,H/UTB 005,22 'חי   
    
תוברל ,לדוגו גוס לכמ ,רטרווניא לצופמ ןגזמ לש ,דבלב הנקתהו הלבוה   01.02.0180
.C.V תלעתו למשח ,זג תרנצ א"מ 01 ,הבעמו יקפוא/יכנא דייאמ תנקתה    

   990.00 .)תושרה י"ע קפוסי ןגזמה( זוקינ תויתשתו מ"ס 21X6 חפ וא P 'חי   
    
תוברל ,לדוגו גוס לכמ ,רטרווניא לצופמ ןגזמ לש ,דבלב הנקתהו הלבוה   01.02.0190
C.V.P תלעתו למשח ,זג תרנצ א"מ 6 ,הבעמו יקפוא/יכנא דייאמ תנקתה    

   870.00 .)תושרה י"ע קפוסי ןגזמה( זוקינ תויתשתו מ"ס 21X6 חפ וא 'חי   
    
תכרעמ רובע ,רטרווניא דייאמ לש דבלב הנקתהו הלבוהל ריחמ תפסות   01.02.0200
.C.V תלעתו למשח ,זג תרנצ א"מ 01 ,תוברל ,לדוגו גוס לכמ ,דייאמ בר    

   650.00 .)תושרה י"ע קפוסי ןגזמה( זוקינ תויתשתו מ"ס 21X6 חפ וא P 'חי   
    
תכרעמ רובע ,רטרווניא דייאמ לש דבלב הנקתהו הלבוהל ריחמ תפסות   01.02.0210
C.V.P תלעתו למשח ,זג תרנצ א"מ 6 תוברל,לדוגו גוס לכמ ,דייאמ בר    

   580.00 .)תושרה י"ע קפוסי ןגזמה( זוקינ תויתשתו מ"ס 21X6 חפ וא 'חי   
    

   150.00 .םיחירבלו םיגרוסל תבשותה ןיב ,םיכותיר עוציבל תפסות 'חי  01.02.0220
    
לש הקופתל ,תיזאפ דח רטרווניא יוביע תדיחי תנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0230
  H/UTB 000,8, ןווליגב ןוולוגמ לזרב ליפורפמ ,חירב/גרוס + אשנמ ללוכ  
הדימב .תוחתפמ 3 + רטסמ גוסמ לוענמ ןכו הנבמה ריקל קזוחמ ,םח    
,קלחה דצה רשאכ ,תופצרמ עברא לע חנוי אוה ,גגה לע ןקתומ הבעמהו    

 1,870.00 .ימוג ןכו גגה לע חנוי 'חי   
    
לש הקופתל ,תיזאפ דח רטרווניא יוביע תדיחי תנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0240
  H/UTB 002,9, ןווליגב ןוולוגמ לזרב ליפורפמ ,חירב/גרוס + אשנמ ללוכ  
הדימב .תוחתפמ 3 + רטסמ גוסמ לוענמ ןכו הנבמה ריקל קזוחמ ,םח    
,קלחה דצה רשאכ ,תופצרמ עברא לע חנוי אוה ,גגה לע ןקתומ הבעמהו    

 2,060.00 .ימוג ןכו גגה לע חנוי 'חי   
    
לש הקופתל ,תיזאפ דח רטרווניא יוביע תדיחי תנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0250
  H/UTB 002,11, ןווליגב ןוולוגמ לזרב ליפורפמ ,חירב/גרוס + אשנמ ללוכ  
הדימב .תוחתפמ 3 + רטסמ גוסמ לוענמ ןכו הנבמה ריקל קזוחמ ,םח    
,קלחה דצה רשאכ ,תופצרמ עברא לע חנוי אוה ,גגה לע ןקתומ הבעמהו    

 2,190.00 .ימוג ןכו גגה לע חנוי 'חי   
    
לש הקופתל ,תיזאפ דח רטרווניא יוביע תדיחי תנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0260
  H/UTB 000,81, ןווליגב ןוולוגמ לזרב ליפורפמ ,חירב/גרוס + אשנמ ללוכ  
הדימב .תוחתפמ 3 + רטסמ גוסמ לוענמ ןכו הנבמה ריקל קזוחמ ,םח    
,קלחה דצה רשאכ ,תופצרמ עברא לע חנוי אוה ,גגה לע ןקתומ הבעמהו    

 2,890.00 .ימוג ןכו גגה לע חנוי 'חי   
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לש הקופתל ,תיזאפ דח רטרווניא יוביע תדיחי תנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0270
  H/UTB 000,22, ןווליגב ןוולוגמ לזרב ליפורפמ ,חירב/גרוס + אשנמ ללוכ  
הדימב .תוחתפמ 3 + רטסמ גוסמ לוענמ ןכו הנבמה ריקל קזוחמ ,םח    
,קלחה דצה רשאכ ,תופצרמ עברא לע חנוי אוה ,גגה לע ןקתומ הבעמהו    

 3,660.00 .ימוג ןכו גגה לע חנוי 'חי   
    
םידייאמ )2( ינשל תדעוימה רטרווניא יוביע תדיחי תנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0280
,חירב/גרוס + אשנמ ללוכ ,H/UTB 000,02 לש תילמינימ הקופתל ,    
גוסמ לוענמ ןכו הנבמה ריקל קזוחמ ,םח ןווליגב ןוולוגמ לזרב ליפורפמ    
עברא לע חנוי אוה ,גגה לע ןקתומ הבעמהו הדימב .תוחתפמ 3 + רטסמ    

 3,600.00 .ימוג ןכו גגה לע חנוי ,קלחה דצה רשאכ ,תופצרמ 'חי   
    
)3( השולשל תדעוימה רטרווניא יוביע תדיחי תנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0290
+ אשנמ ללוכ ,H/UTB 000,82 לש תילמינימ הקופתל ,םידייאמ    
ןכו הנבמה ריקל קזוחמ ,םח ןווליגב ןוולוגמ לזרב ליפורפמ ,חירב/גרוס    
אוה ,גגה לע ןקתומ הבעמהו הדימב .תוחתפמ 3 + רטסמ גוסמ לוענמ    

 5,010.00 .ימוג ןכו גגה לע חנוי ,קלחה דצה רשאכ ,תופצרמ עברא לע חנוי 'חי   
    
לש הקופתל ,תיזאפ דח רטרווניא יוביע תדיחי תנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0300
  H/UTB 005,03 ןווליגב ןוולוגמ לזרב ליפורפמ ,חירב/גרוס + אשנמ ללוכ  
הדימב .תוחתפמ 3 + רטסמ גוסמ לוענמ ןכו הנבמה ריקל קזוחמ ,םח    
,קלחה דצה רשאכ ,תופצרמ עברא לע חנוי אוה ,גגה לע ןקתומ הבעמהו    

 6,290.00 .ימוג ןכו גגה לע חנוי 'חי   
    
לש הקופתל ,תיזאפ תלת רטרווניא יוביע תדיחי תנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0310
  H/UTB 000,74, ןווליגב ןוולוגמ לזרב ליפורפמ ,חירב/גרוס + אשנמ ללוכ  
הדימב .תוחתפמ 3 + רטסמ גוסמ לוענמ ןכו הנבמה ריקל קזוחמ ,םח    
,קלחה דצה רשאכ ,תופצרמ עברא לע חנוי אוה ,גגה לע ןקתומ הבעמהו    

 7,580.00 .ימוג ןכו גגה לע חנוי 'חי   
    
לש הקופתל ,תיזאפ תלת רטרווניא יוביע תדיחי תנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0320
  H/UTB 000,25, ןווליגב ןוולוגמ לזרב ליפורפמ ,חירב/גרוס + אשנמ ללוכ  
הדימב .תוחתפמ 3 + רטסמ גוסמ לוענמ ןכו הנבמה ריקל קזוחמ ,םח    
,קלחה דצה רשאכ ,תופצרמ עברא לע חנוי אוה ,גגה לע ןקתומ הבעמהו    

 8,220.00 .ימוג ןכו גגה לע חנוי 'חי   
    
לצופמ ןגזמל ,דייאמ תדיחי לש תמלשומ הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0330
עוציבו תמייק תרנצ רודיס תוברל ,H/UTB 000,8 לש הקופתל ,רטרווניא    

 1,220.00 .שרדנכ תומחלה 'חי   
    
לצופמ ןגזמל ,דייאמ תדיחי לש תמלשומ הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0340
עוציבו תמייק תרנצ רודיס תוברל ,H/UTB 002,9 לש הקופתל ,רטרווניא    

 1,350.00 .שרדנכ תומחלה 'חי   
    
לצופמ ןגזמל ,דייאמ תדיחי לש תמלשומ הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0350
עוציבו תמייק תרנצ רודיס תוברל ,H/UTB 002,11 לש הקופתל ,רטרווניא    

 1,480.00 .שרדנכ תומחלה 'חי   
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לצופמ ןגזמל ,דייאמ תדיחי לש תמלשומ הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0360
עוציבו תמייק תרנצ רודיס תוברל ,H/UTB 000,81 לש הקופתל ,רטרווניא    

 1,930.00 .שרדנכ תומחלה 'חי   
    
לצופמ ןגזמל ,דייאמ תדיחי לש תמלשומ הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0370
עוציבו תמייק תרנצ רודיס תוברל ,H/UTB 000,22 לש הקופתל ,רטרווניא    

 2,440.00 .שרדנכ תומחלה 'חי   
    
לצופמ ןגזמל ,דייאמ תדיחי לש תמלשומ הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.02.0380
תוברל ,H/UTB 005,01 לש הקופתל ,דייאמ ברל דעוימה ,רטרווניא    

 1,480.00 .שרדנכ תומחלה עוציבו תמייק תרנצ רודיס 'חי   
    
ם י ל צ ו פ מ  ם י נ ג ז מ ל  ת ו פ ס ו ת ו  ם י ר ז י ב א  30.10 ק ר פ  ת ת     
    
ררוב ,קספה/לעפה קספמ תללוכה ,הלעפה תיחול תנקתהו הקפסא   01.03.0010
רודיס םע ,טטסומרטו תילטיגיד הגוצת ,תויוריהמ ררוב ,רורוויא ,ףרוח/ץיק    
רוניצ ,תיטסלפ ,מ"ס 5.1X5.1 "עבצא" תלעתב טוויח תוברל ,ינכמ הנגה    

   640.00 .ןורירמ מ"מ 61 רטוקב ,C.V.P 'חי   
    
יושע ,יוביעה תדיחיל ,חירב םע אשנמו גרוס תנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.03.0020
,חתפמו לוענמ םע ,הנבמל תקזוחמו עובצ ,תנוולוגמ תכתמ יליפורפ    

   610.00 'פמוק .חתפמ יקתעה 3-ו "רטסמ" סופיטמ  
    
תדמע רובע הבעמ תדיחי תדמעל הדלפ דמעמ תנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.03.0030

 1,330.00 'פמוק .רוטקורטסנוק רושיאו הקידב ללוכ .ינשה לעמ דחא םיבעמ  
    
תריחב יפל עבצ ןווג( עובצ הדלפמ הנגה בולכ תנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.03.0040
הקוזחתו לופיט יכרצל החיתפל תורשפא םע יליע גוסמ דייאמל )תושרה    

 2,830.00 'פמוק .הנקתה םרט תושרה י"ע רשואי .חתפמ יקתעה השולשו לוענמ ללוכה  
    
תריחב יפל עבצ ןווג( עובצ הדלפמ הנגה בולכ תנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.03.0050
י"ע רשואי .חתפמ יקתעה 3-ו רטסמ סופיטמ קתר לוענמ םע ,)תושרה    

 3,200.00 'פמוק .הנקתה םרט תושרה  
    

   270.00 'פמוק .םיחירבלו םיגרוסל תבשותה ןיב ,םיכותיר עוציב 01.03.0060
    

   170.00 'פמוק .מ"ס 03 לש הבוגב ,הבעמ ןקתמל תוהבגומ םיילגר עברא תנקתה 01.03.0070
    
,השדח תרנצ תבכרה רחאל ,הלעפהו הקידב עוציב ללוכ ,ררק יולימ   01.03.0080

   430.00 'פמוק .העגפנש תרנצה םוקמב  
    
לע עצובי חדקה .ריקה יבוע לכב הרקת/ריקב ,תרנצ רבעמל ,חדק עוציב   01.03.0090
,תרנצל ביבסמ דודיב םע םטאי חדקה .4" רטוקב ,ןוטבל החידק תיסוכ ידי    

   430.00 'פמוק .םלשומ םוטיאו תפז תועירי ,תועובצ המיטא תויחפ  
    
תנקתה תוברל ,ריק יבוע לכב ,ד"ממ ריקב ,4" רטוקב ,םולהי חדק עוציב   01.03.0100
,ןגומ בחרמב ,ןגזמ תרנצ תמצ תרבעהל ,ינקית TCM-ו ףרועה דוקיפ טרפ    

 1,690.00 'פמוק .זוקינ רוניצל ירודכ קותינ זרב ללוכ   
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גוסמ ד"ממ ריק ךרד זוקינו גוזימ תרנצ רבעמל ינקת םוטיא טרפ   01.03.0110
  TSB/TCM קותינ זרב ללוכה שרדנה רטוקל םאתהב ירלודומ םוטיא  

   970.00 'פמוק .חודיק ללוכ אל .זוקינ רוניצל ירודכ  
    
החידקל ,םולהי ,סוכ חדקמ ידי לע עצובי חדקה .ד"ממב ןוטב חדק עוציב   01.03.0120

 1,150.00 'פמוק .8" רטוקב ,ןוטבב  
    

   610.00 .מ"ס 04 יבועב ריקל ,ד"ממל 8" רטוקב ינקת רורווא רוניצ 'חי  01.03.0130
    

 1,210.00 .םייק טלקמב רורווא רוניצל ףילחתכ ,ד"ממל 8" רטוקב חדקל ינקת ןקתה 'חי  01.03.0140
    
וא ץע תרגסמב ןקתומ ,ברעו יתש ,יריק יריווא סירת תנקתהו הקפסא   01.03.0150
חתפה תחיתפ ללוכ ,יתפציר ןגזמל ,ןגזמ וד רובע הלעת םע ,קיטסלפ    

   950.00 .)"םינוש םינוויכ ינשל רזפמ םע ןגזמ" רובע( עבצו חיט ינוקיתו ריקב 'חי   
    
,סוכ חדקמ ידי לע עצובי חדקה .)אבס לקמ( טרב גגב תרנצ רבעמ חדק   01.03.0160
,ל"וצ 4-5.2 רטוקב תרנצ רבעמל םיאתמה רטוקב ,ןוטבב החידקל ,םולהי    
ללוכ ,V.U ןגומ תויוז תמלשהו חישק יטסלפ רוניצ תנקתהו הקפסא ללוכ    
םלשומ םוטיאל "םוגיטסמ" תחירמו רדוחה רוניצה ביבס ןוטב תייבוק תקיצי    

   630.00 'פמוק .  
    

   250.00 'פמוק .ןקנח ידי לע ררק תרנצ תפיטש 01.03.0170
    
ןיב רוביחל ,למשח לבכ ןכו תדדובמ תשוחנ תרנצ לש הנקתהו הקפסא   01.03.0180
5.1X5 גוסמ ,לבכ ןכו הקיני וק 8/3"-ו לזונ וק ,4/1" לש רטוקב ,תודיחיה    
  YYN 5.0 דוקיפ לבכוX2 תינוציחה הדיחיל םינפה תדיחי ןיב רוביחל,  
ריחמ .מ"ס 6/21 תודימב הסכמ םע CVP תלעת י"ע תרנצ יוסיכ תוברל    

   160.00 .תרנצה לש ריחמב לולכ הלעת רטמ   
    
ןיב רוביחל ,למשח לבכ ןכו תדדובמ תשוחנ תרנצ לש הנקתהו הקפסא   01.03.0190
5.1X5 גוסמ ,לבכ ןכו הקיני וק 2/1"-ו לזונ וק ,4/1" לש רטוקב ,תודיחיה    
  YYN 5.0 דוקיפ לבכוX2 תינוציחה הדיחיל םינפה תדיחי ןיב רוביחל,  
ריחמ .מ"ס 6/21 תודימב הסכמ םע CVP תלעת י"ע תרנצ יוסיכ תוברל    

   170.00 .תרנצה לש ריחמב לולכ הלעת רטמ   
    
ןיב רוביחל ,למשח לבכ ןכו תדדובמ תשוחנ תרנצ לש הנקתהו הקפסא   01.03.0200
,5.0X2 דוקיפ לבכו 5.2X9 ,YX2N לבכו 3/3"+8/5" לש רטוקב ,תודיחיה    
תלעת י"ע תרנצ יוסיכ תוברל ,תינוציחה הדיחיל םינפה תדיחי ןיב רוביחל    

   180.00 .תרנצה לש ריחמב לולכ הלעת ריחמ .מ"ס 6/21 תודימב הסכמ םע CVP רטמ   
    
ןיב רוביחל ,למשח לבכ ןכו תדדובמ תשוחנ תרנצ לש הנקתהו הקפסא   01.03.0210
,5.0X2 דוקיפ לבכו 5.2X9 ,YX2N לבכו 8/3"+4/3" לש רטוקב ,תודיחיה    
תלעת י"ע תרנצ יוסיכ תוברל ,תינוציחה הדיחיל םינפה תדיחי ןיב רוביחל    

   190.00 .תרנצה לש ריחמב לולכ הלעת ריחמ .מ"ס 6/21 תודימב הסכמ םע CVP רטמ   
    
העובצ ,מ"ס 06X04 ,תנוולוגמ חפ תלעת לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.03.0220
,רטמ 5.1 לכ ,םיחוטש חפ יגרב תרזעב קזוחמ ,הסכמ ללוכ ,ןבל עבצב    
רטמל אוה ריחמה .ריווא גוזימ תרנצ תנקתהל ,תוילניגירוא תויווז ללוכ    

   210.00 .ךרוא רטמ   
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העובצ ,מ"ס 6X21 ,תנוולוגמ חפ תלעת לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.03.0230
,רטמ 5.1 לכ ,םיחוטש חפ יגרב תרזעב קזוחמ ,הסכמ ללוכ ,ןבל עבצב    
רטמל אוה ריחמה .ריווא גוזימ תרנצ תנקתהל ,תוילניגירוא תויווז ללוכ    

   170.00 .ךרוא רטמ   
    
ןווגב הסכמ םע ,העובצו תנוולוגמ חפ תלעת לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.03.0240
א"וזימ תרנצ תנקתה ךרוצל ,הנימזמה תושרה תושירד י"פע וא ,ןבל    
הבלצהב ,רטמ 5.1 לכ ,םיחוטש חפ יגרב ללוכ ,מ"ס 6X6 תודימב ,למשחו    

    80.00 .הלעת א"מ 1-ל סחייתמ ריחמה .)דבלב תוילניגירוא תויווז( רטמ   
    
,שא תוניסח ,C.V.P תלעת לש תמלשומ הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.03.0250
תלעב ,הלעת ,רטמ 1 לכ ,םיקבח קוזיחו הסכמ ללוכ ,מ"ס 6X21 תודימב    

    60.00 .הלעת א"מ 1-ל סחייתמ ריחמה .א"וזימ תויתשת תנקתהל ,ןקת ות רטמ   
    
,שא תוניסח ,C.V.P תלעת לש תמלשומ הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.03.0260
תלעב ,הלעת ,רטמ 1 לכ ,םיקבח קוזיחו הסכמ ללוכ ,מ"ס 6X6 תודימב    

    50.00 .הלעת א"מ 1-ל סחייתמ ריחמה .א"וזימ תויתשת תנקתהל ,ןקת ות רטמ   
    
ןגומ ,4" רטוקב ,C.V.P יושע ,ירושרש רוניצ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא   01.03.0270

    70.00 .ךרוא רטמ יפל אוה ריחמה .תינוציח תיתשת יבג לע ןקתומ ,V.U רטמ   
    
,יוביע ימ זוקינל ,השימג תירושרש תיטסלפ תקנצ לש הנקתהו הקפסא   01.03.0280

    20.00 .הנבמה ריקל תקזוחמ ,מ"מ 61 לש ירעזמ ימינפ רטוקב רטמ   
    
ירעזמ ימינפ רטוקב ,יוביע ימ זוקינל ,רופא C.V.P-מ ,חישק קיטסלפ תרנצ   01.03.0290
לולכל ןלבקה לע ,הז ףיעסב .שרדנכ ,הנבמה ריקל תקזוחמ ,מ"מ 32 לש    

   100.00 .םינגזמ 4 דעל ,תויורבחתההו םירזיבאה לכ תא רטמ   
    
ילרגטניא הקיני לכימב תנקתומ ,זוקינ תבאשמ לולכמ לש הנקתהו הקפסא   01.03.0300
יולת אל ,עובק רוביח( למשחל הרוביח ללוכ ,יוביע ימ זוקינל ,ףוצמ ללוכ ,    

   970.00 'פמוק .)ןגזמה תדובעב  
    
ל"נה תפסות .רטמ 5.3 לעמ הבוגב הנקתה רובע ןגזמל ריחמ תפסות   01.03.0310
םישרדנה םיעצמאה לכב שומיש רובע ןגזמ ריחמל תפסות הווהמ    

   250.00 'פמוק .רטמ 5.3 לעמ הבוגב דדוב ןגזמ תנקתהל  
    
לכ ללוכ ל"נה ריחמ .הבוגל הפנה ו/וא הנבמה גג לע דדוב ןגזמ תפנה   01.03.0320
אוהש גוס לכמ ןולעמ וא ףונמ תוברל םישרדנה המרה ו/וא המרה יעצמאה    

   630.00 'פמוק .חוקיפה תרבח וא הנימזמה תושרה לש שארמ רושיאב ,  
    
לכ ללוכ ל"נה ריחמ .הבוגל הפנה ו/וא הנבמה גג לע םינגזמ 5 דע 2 תפנה   01.03.0330
אוהש גוס לכמ ןולעמ וא ףונמ תוברל םישרדנה המרה ו/וא המרה יעצמאה    

   930.00 'פמוק .חוקיפה תרבח וא הנימזמה תושרה לש שארמ רושיאב ,  
    
ללוכ ל"נה ריחמ .הבוגל הפנה ו/וא הנבמה גג לע םינגזמ 01 דע 6 תפנה   01.03.0340
גוס לכמ ןולעמ וא ףונמ תוברל םישרדנה המרה ו/וא המרה יעצמאה לכ    

 1,230.00 'פמוק .חוקיפה תרבח וא הנימזמה תושרה לש שארמ רושיאב ,אוהש  
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ללוכ ל"נה ריחמ .הבוגל הפנה ו/וא הנבמה גג לע םינגזמ 51 דע 11 תפנה   01.03.0350
גוס לכמ ןולעמ וא ףונמ תוברל םישרדנה המרה ו/וא המרה יעצמאה לכ    

 1,860.00 'פמוק .חוקיפה תרבח וא הנימזמה תושרה לש שארמ רושיאב ,אוהש  
    
ללוכ ל"נה ריחמ .הבוגל הפנה ו/וא הנבמה גג לע םינגזמ 52 דע 61 תפנה   01.03.0360
גוס לכמ ןולעמ וא ףונמ תוברל םישרדנה המרה ו/וא המרה יעצמאה לכ    

 2,490.00 'פמוק .חוקיפה תרבח וא הנימזמה תושרה לש שארמ רושיאב ,אוהש  
    
ללוכ ל"נה ריחמ .הבוגל הפנה ו/וא הנבמה גג לע םינגזמ 05 דע 62 תפנה   01.03.0370
גוס לכמ ןולעמ וא ףונמ תוברל םישרדנה המרה ו/וא המרה יעצמאה לכ    

 4,340.00 'פמוק .חוקיפה תרבח וא הנימזמה תושרה לש שארמ רושיאב ,אוהש  
    
,רורוואו א"וזימ דויצ תנקתהל ,הבוגב הדובעל תדיינ המרה תמב תדובע   01.03.0380
סחייתמ הז ףיעס .הנימזמה תושרה לש שארמ רושיאב ,אוהש גוס לכמ    

 1,750.00 .הנימזמה תושר וא חקפמ רושיאל םאתהב תודחוימ הבוגב תודובעל ע"י   
    

   790.00 'פמוק .אלמ טוויח תוברל יטוח תוחכונ יאלג 01.03.0390
    

   490.00 .למשחב ןוכסחל יטוחלא תוחכונ יאלג 'חי  01.03.0400
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ם י י ז כ ר מ  י נ י מ  ם י נ ג ז מ  20 ק ר פ     
    
ם י י ז כ ר מ  י נ י מ  ם י נ ג ז מ  10.20 ק ר פ  ת ת     
    
,תיטרדנטס הנקתה( RH/UTB 000,72 רוריק תקופתל יזכרמ ינימ ןגזמ   02.01.0010

 7,470.00 'פמוק סבגו הינב תודובע ,א.מ תלעת ללוכ אל ,זג תרנצ א"מ 2  
    
,תיטרדנטס הנקתה( RH/UTB 000,33 רוריק תקופתל יזכרמ ינימ ןגזמ   02.01.0020

 8,060.00 'פמוק )סבגו הינב תודובע ,.א.מ תלעת ללוכ אל ,זג תרנצ א"מ 2  
    
,תיטרדנטס הנקתה( RH/UTB 000,63 רוריק תקופתל יזכרמ ינימ ןגזמ   02.01.0030

 8,860.00 'פמוק )סבגו הינב תודובע ,.א.מ תלעת ללוכ אל ,זג תרנצ א"מ 2  
    
,תיטרדנטס הנקתה( RH/UTB 000,84 רוריק תקופתל יזכרמ ינימ ןגזמ   02.01.0040

10,660.00 'פמוק )סבגו הינב תודובע ,.א.מ תלעת ללוכ אל ,זג תרנצ א"מ 2  
    
,תיטרדנטס הנקתה( RH/UTB 000,85 רוריק תקופתל יזכרמ ינימ ןגזמ   02.01.0050

12,070.00 'פמוק )סבגו הינב תודובע ,.א.מ תלעת ללוכ אל ,זג תרנצ א"מ 2  
    
RH/UTB 000,43 תילנימונ רוריק תקופתל רטרווניא יזכרמ ינימ ןגזמ   02.01.0060
הינב תודובע ,.א.מ תלעת ללוכ אל ,זג תרנצ א"מ 2 ,תיטרדנטס הנקתה(    

14,060.00 'פמוק סבגו  
    
RH/UTB 000,24 תילנימונ רוריק תקופתל רטרווניא יזכרמ ינימ ןגזמ   02.01.0070
הינב תודובע ,.א.מ תלעת ללוכ אל ,זג תרנצ א"מ 2 ,תיטרדנטס הנקתה(    

15,450.00 'פמוק )סבגו  
    
RH/UTB 000,84 תילנימונ רוריק תקופתל רטרווניא יזכרמ ינימ ןגזמ   02.01.0080
הינב תודובע ,.א.מ תלעת ללוכ אל ,זג תרנצ א"מ 2 ,תיטרדנטס הנקתה(    

17,490.00 'פמוק )סבגו  
    
RH/UTB 000,84 תילנימונ רוריק תקופתל רטרווניא יזכרמ ינימ ןגזמ   02.01.0090
הינב תודובע ,.א.מ תלעת ללוכ אל ,זג תרנצ א"מ 2 ,תיטרדנטס הנקתה(    

17,490.00 'פמוק )סבגו  
    
ם י י ז כ ר מ  י נ י מ  ם י נ ג ז מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ת ו פ ס ו ת  20.20 ק ר פ  ת ת     
    

    50.00 .4" רטוקב ,הקיניל דודיב אלל ,תניירושמ תינקת השימג ריוא תלעת רטמ  02.02.0084
    

    70.00 .6" רטוקב ,הקיניל דודיב אלל ,תניירושמ תינקת השימג ריוא תלעת רטמ  02.02.0085
    

    80.00 .8" רטוקב ,הקיניל דודיב אלל ,תניירושמ תינקת השימג ריוא תלעת רטמ  02.02.0086
    
תדעוימה ,םינגוא ירוביחב ,הובג ץחלב ריווא תכלוהל ןוולגמ חפמ הלעת   02.02.0087

   270.00 .מ"מ 52.1 יבועב ,ץלואמ ןשע רורחשל ר"מ   
    

   220.00 .ר"מ 51.0 דע חטשב םוינימולאמ הקיני/רזוח ריוא סירת 'חי  02.02.0088
    

   220.00 .ר"מ 2.0 דע חטשב םוינימולאמ הקיני/רזוח ריוא סירת 'חי  02.02.0089
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   580.00 .ר"מ 5.0 דע חטשב םוינימולאמ הקיני/רזוח ריוא סירת 'חי  02.02.0090
    

 2,650.00 .ר"מ 0.1 דע חטשב םוינימולאמ הקיני/רזוח ריוא סירת 'חי  02.02.0091
    
51.0 דע חטשב ,ריוא תומכ תסו םע ,םוינימולאמ הקיני/רזוח ריוא סירת   02.02.0092

   220.00 .ר"מ 'חי   
    
2.0 דע חטשב ,ריוא תומכ תסו םע ,םוינימולאמ הקיני/רזוח ריוא סירת   02.02.0093

   290.00 .ר"מ 'חי   
    
5.0 דע חטשב ,ריוא תומכ תסו םע ,םוינימולאמ הקיני/רזוח ריוא סירת   02.02.0094

   630.00 .ר"מ 'חי   
    
0.1 דע חטשב ,ריוא תומכ תסו םע ,םוינימולאמ הקיני/רזוח ריוא סירת   02.02.0095

 2,650.00 .ר"מ 'חי   
    

   220.00 .מ"מ 521 רטוקב ןנווכתמ לוגע הקיני סירת 'חי  02.02.0096
    

   270.00 .מ"מ 051 רטוקב ןנווכתמ לוגע הקיני סירת 'חי  02.02.0097
    

 1,210.00 .ר"מב דדמנ ,תודגונמ תופכ לעב ינדי ריוא תומכ תסו ר"מ  02.02.0098
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: מחירון מכרז מזגנים   .../013 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

10/12/2019
דף מס':     013 9102 םינגזמ זרכמ ןוריחמ

FRV ינגזמ 30 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

FRV י נ ג ז מ  30 ק ר פ     
    
FRV י ב ע מ  10.30 ק ר פ  ת ת     
    
הפנה תוברל RH/UTB 000,84 לש רוריק תקופתל pmuP taeH הבעמ   03.01.0010

27,000.00 למשחו תרושקת ,תרנצ ירוביח ,גגל 'חי   
    
הפנה תוברל RH/UTB 000,27 לש רוריק תקופתל pmuP taeH הבעמ   03.01.0020

31,000.00 למשחו תרושקת ,תרנצ ירוביח ,גגל 'חי   
    
הפנה תוברל RH/UTB 000,69 לש רוריק תקופתל pmuP taeH הבעמ   03.01.0030

33,000.00 למשחו תרושקת ,תרנצ ירוביח ,גגל 'חי   
    
תוברל RH/UTB 000,021 לש רוריק תקופתל pmuP taeH הבעמ   03.01.0040

40,000.00 למשחו תרושקת ,תרנצ ירוביח ,גגל הפנה 'חי   
    
YREVOCER TAEH םיבעמ    
    
תוברל RH/UTB 000,27 לש רוריק תקופתל yrevoceR taeH הבעמ   03.01.0060

36,000.00 למשחו תרושקת ,תרנצ ירוביח ,גגל הפנה 'חי   
    
תוברל RH/UTB 000,69 לש רוריק תקופתל yrevoceR taeH הבעמ   03.01.0070

40,000.00 למשחו תרושקת ,תרנצ ירוביח ,גגל הפנה 'חי   
    
תוברל RH/UTB 000,021 לש רוריק תקופתל yrevoceR taeH הבעמ   03.01.0080

48,000.00 למשחו תרושקת ,תרנצ ירוביח ,גגל הפנה 'חי   
    
FRV י י ד י י א מ  20.30 ק ר פ  ת ת     
    
)תולעת תדובע ללוכ אל( לעותמ רתסנ דייאמ    
    
ירוביח תוברל םימ 1" דע RH/UTB 000,91 לש הקופתל רתסנ דייאמ   03.02.0020

 5,560.00 למשחו תרושקת ,תרנצ 'חי   
    
ירוביח תוברל םימ 1" דע RH/UTB 000,42 לש הקופתל רתסנ דייאמ   03.02.0030

 6,060.00 למשחו תרושקת ,תרנצ 'חי   
    
ירוביח תוברל םימ 1" דע RH/UTB 000,82 לש הקופתל רתסנ דייאמ   03.02.0040

 6,560.00 למשחו תרושקת ,תרנצ 'חי   
    
,תרנצ ירוביח תוברל RH/UTB 000,21 לש לש הקופתל יולג יליע דייאמ   03.02.0050

 4,430.00 למשחו תרושקת 'חי   
    
,תרנצ ירוביח תוברל RH/UTB 000,61 לש הקופתל יולג יליע דייאמ   03.02.0060

 4,540.00 למשחו תרושקת 'חי   
    
,תרנצ ירוביח תוברל RH/UTB 000,91 לש הקופתל יולג יליע דייאמ   03.02.0070

 5,180.00 למשחו תרושקת 'חי   
    
,תרנצ ירוביח תוברל RH/UTB 000,42 לש הקופתל יולג יליע דייאמ   03.02.0080

 5,720.00 למשחו תרושקת 'חי   
קובץ: מחירון מכרז מזגנים   .../014 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

10/12/2019
דף מס':     014 9102 םינגזמ זרכמ ןוריחמ

FRV ינגזמ 30 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

FRV ת ו כ ר ע מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ת ו פ ס ו ת  30.30 ק ר פ  ת ת     
    

   750.00 תימוקמ הלעפה תיחול 'חי  03.03.0010
    
ןקנח תמרזה ךות םימחלומ ,תשוחנ תורוניצ 2 תללוכה FRV תרנצ תמולא   03.03.0020

   265.00 תרושקת לבכו םישרדנה תרנצה יחפס לכ ,מ"מ 31 סקלפומרא םידדובמו רטמ   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: מחירון מכרז מזגנים   .../015 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

10/12/2019
דף מס':     015 9102 םינגזמ זרכמ ןוריחמ

םיחופמ 40 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ם י ח ו פ מ  40 ק ר פ     
    
ם י י ר י ק  ם י ח ו פ מ  10.40 ק ר פ  ת ת     
    
הווש וא ,"הטנוו" תרבח תמגוד ,4" רטוקב ,חופמ לש הנקתהו הקפסא   04.01.0010
דוקיפל ילמשח רוביח ללוכ ,חתפ עוציב ללוכ ,תמלשומ הנקתה ללוכ ,ךרע    

 1,030.00 .הנזהו דוקיפ ילבכו ינוויכ וד קספמ ללוכ ,ןגזמה 'חי   
    
הווש וא ,"הטנוו" תרבח תמגוד ,6" רטוקב ,חופמ לש הנקתהו הקפסא   04.01.0020
דוקיפל ילמשח רוביח ללוכ ,חתפ עוציב ללוכ ,תמלשומ הנקתה ללוכ ,ךרע    

 1,450.00 .הנזהו דוקיפ ילבכו ינוויכ וד קספמ ללוכ ,ןגזמה 'חי   
    
הווש וא ,"הטנוו" תרבח תמגוד ,8" רטוקב ,חופמ לש הנקתהו הקפסא   04.01.0030
דוקיפל ילמשח רוביח ללוכ ,חתפ עוציב ללוכ ,תמלשומ הנקתה ללוכ ,ךרע    

 1,690.00 .הנזהו דוקיפ ילבכו ינוויכ וד קספמ ללוכ ,ןגזמה 'חי   
    
הווש וא ,"הטנוו" תרבח תמגוד ,21" רטוקב ,חופמ לש הנקתהו הקפסא   04.01.0040
דוקיפל ילמשח רוביח ללוכ ,חתפ עוציב ללוכ ,תמלשומ הנקתה ללוכ ,ךרע    

 1,930.00 .הנזהו דוקיפ ילבכו ינוויכ וד קספמ ללוכ ,ןגזמה 'חי   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: מחירון מכרז מזגנים   .../016 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

10/12/2019
דף מס':     016 9102 םינגזמ זרכמ ןוריחמ

םיקוריפו תוקתעה ,תונוש תודובע 50 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ק ת ע ה  ,ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ     
    
ל מ ש ח  ת ו ד ו ק נ ו  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת     
    
ריחמה .ןגזמה דעו למשחה חולמ יזאפ דח לצופמ ןגזמל ,למשח תדוקנ   05.01.0010

 1,330.00 'פמוק .תולעת/תרנצו לבכ רטמ 53 דע ללוכ  
    
רטמ 53  - ל רבעמ למשח לבכ רובע תיזאפ דח למשח תדוקנל תפסות   05.01.0020

    20.00 .לבכ יוסיכל הלעת ללוכ ,הדוקנה ריחמב םילולכה רטמ   
    
ריחמה .ןגזמה דעו למשח חולמ יזאפ תלת לצופמ ןגזמל ,למשח תדוקנ   05.01.0030

 1,450.00 'פמוק .תולעת/תרנצו לבכ רטמ 53 דע ללוכ  
    
רטמ 53 - ל רבעמ למשח לבכ רובע תיזאפ תלת למשח תדוקנל תפסות   05.01.0040

    20.00 .לבכ יוסיכל הלעת ללוכ ,הדוקנה ריחמב םילולכה רטמ   
    

   290.00 'פמוק .א"מ 01 דע ,יזאפ תלת/יזאפ דח ןגזמל ,תמייק למשח תדוקנ תקתעה 05.01.0050
    
לכ קותינב הייהשה ללוכ ,תילמשח הצק תדיחי לש הנקתהו הקפסא   05.01.0060

   730.00 'פמוק .תינגזמ תאמגודכ ,העש לכ לויכל ןתינו םייתעש  
    

   210.00 'פמוק .ןגזמה תנזהל ,םיאתמ עקשב ,למשח עקש תפלחה 05.01.0070
    
,זגה תמצל ליבקמב דייאמל הבעמ ןיב דוקיפו חכ לבכ תנקתהו הקפסא   05.01.0080

   790.00 'פמוק .רטמ 02 דע ךרואב ,ידועיי ףכירמ רוניצ ךותב  
    
תכרעמ רוביחל הנכה עוציבל ,מ"מ 5.1 ,ידיג-וד לבכ תנקתהו הקפסא   05.01.0090

   250.00 'פמוק .א"מ 04 דע ,הקעזא  
    
תכרעמ רוביחל הנכה עוציבל ,מ"מ 5.1 ,ידיג-בר לבכ תנקתהו הקפסא   05.01.0100

   340.00 'פמוק .א"מ 04 דע ,הקעזא  
    
,הקעזא תכרעמל ,56PI ,המוטא ,תופעתסה תאספוק תנקתהו הקפסא   05.01.0110

   260.00 'פמוק .םינגזמ 01 דע רוביחל  
    
הנכהל ,ןגזמל תבשותה ןיב רוביחל ,הבריק עגמ תנקתהו הקפסא   05.01.0120

   370.00 .הקעזא תכרעמל 'חי   
    
הנכהל ,ןגזמל תבשותה ןיב רוביחל ,הבריק עגמ תנקתהו הקפסא   05.01.0130

   370.00 .הקעזא תכרעמל 'חי   
    
ג ו ז י מ  ת ו כ ר ע מ  ת ק ת ע ה  20.50 ק ר פ  ת ת     
    
ותנקתה תוברל ,לדוגו גוס לכמ ,יליע לצופמ ןגזמ דייאמ לש הקתעה   05.02.0010
מ"ס 21X6 חפ וא C.V.P תלעתו למשח ,זג תרנצ א"מ 01 ,שדחמ    

 1,150.00 'פמוק .זוקינ תויתשתו  
    
ותנקתה תוברל ,לדוגו גוס לכמ ,יליע לצופמ ןגזמ הבעמ לש הקתעה   05.02.0020
מ"ס 21X6 חפ וא C.V.P תלעתו למשח ,זג תרנצ א"מ 01 ,שדחמ    

 1,150.00 'פמוק .זוקינ תויתשתו  
קובץ: מחירון מכרז מזגנים   .../017 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

10/12/2019
דף מס':     017 9102 םינגזמ זרכמ ןוריחמ

םיקוריפו תוקתעה ,תונוש תודובע 50 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ג ו ז י מ  ת ו כ ר ע מ  ק ו ר י פ  30.50 ק ר פ  ת ת     
    
קורפ ,חוקלה ןסחמל הלבוה תוברל ,לדוגו גוס לכמ ,לצופמ ןגזמ קורפ   05.03.0010
וכרד ,ריקב רוחה תריגס ןכו למשחה לבכו תרנצ קורפ ,הבעמ + דייאמ    

   250.00 .תמלשומ תיזחל דע עבצו םוטיא ,תרנצה הרבע 'חי   
    
חוקלה ןסחמל תלבוה תוברל ,לדוגו גוס לכמ ,יזכרמ ינימ לצופמ ןגזמ קורפ   05.03.0020
םילירג ,א"מ 03 דע חפ וא ירושרש תולעת ,הבעמ ,דייאמ קורפ ללוכ ,    
ןכו למשח לבכו תרנצ קורפ ,תורקתו תוריקב םירוח תריגס ללוכ גוס לכמ    

   800.00 .תמלשומ תיחל דע עבצו םוטיא ,תרנצה הרבע וכרד ,ריקב רוחה תריגס 'חי   
    
,חוקלה ןסחמל הלבוה תוברל ,לדוגו גוס לכמ ,לצופמ ןגזמ לש ריהז קורפ   05.03.0030
תרנצ קורפ + הילת ינקתמ + הבעמ + דייאמ קורפ ,הבעמל זגה זוקינ    
דע עבצו םוטיא ,תרנצה הרבע וכרד ,ריקב רוחה תריגס ןכו למשחה לבכו    

   510.00 .תמלשומ תיזחל 'חי   
    
תלבוה תוברל ,לדוגו גוס לכמ ,יזכרמ ינימ לצופמ ןגזמ לש ריהז קורפ   05.03.0040
+ הילת ינקתמ + הבעמ + דייאמ קורפ ,הבעמל זגה זוקינ ,חוקלה ןסחמל    
םירוח תריגס ללוכ גוס לכמ םילירג + א"מ 03 דע חפ וא ירושרש תולעת    
וכרד ,ריקב רוחה תריגס ןכו למשח לבכו תרנצ קורפ + תורקתו תוריקב    

 2,110.00 .תמלשומ תיזחל דע עבצו םוטיא ,תרנצה הרבע 'חי   
    

   120.00 .חוקלה ןסחמל הלבוה תוברל ,לדוגו גוס לכמ ריווא תולעת קורפ 'חי  05.03.0050
    
דע עבצו ןוטב תמלשה ללוכ יתפציר ןגזמ וא ןולח ןגזמ לש ,חתפ תריגס   05.03.0060

 1,090.00 'פמוק .םירמוחהו תוריקה יגוס לכל ריחמה.תמלשומ תיזחה  
    
ם י נ ו ש  ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ד ו ב ע  40.50 ק ר פ  ת ת     
    

    90.00 .סבג ריק וא סבג תרקת קוריפ ר"מ  05.04.0010
    

   460.00 .סבג ריק וא סבג תרקת עוציב ר"מ  05.04.0020
    
הבכרהו תרנצ תויתשת רבעמ ךרוצל הקירפ תיטסוקא הרקת קוריפ   05.04.0030

   100.00 .םויס רחאל שדחמ ר"מ   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: מחירון מכרז מזגנים 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


