
6930568-40:לט      מ"עב םיצעוי םיסדנהמ סירפיש .י  
0930568-40:סקפ 00013 הפיח 037 ד.ת 6 טאיכ
 

16/04/2020 זרכמ
דף מס':     001 VU תכרעמ תנקתה 5 ראב

VU תכרעמ 5 ראב 20 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       
      
ת ו ד ו ב ע  ה ב י א ש ה  ת נ ח ת  10.20 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב       
      
יקפוא ,תרנצה חטשמל 51-ב הזר ןוטב עצמ     02.01.001

                    8.00 יכנא לטיהב דדמנ ,מ"ס 5 יבועב ,עפושמו ר"מ   
      
03-ב ןוטב ,תרנצה חטשמ תפשב יזפרט יוביע     02.01.002

                    1.50 ףצרמה תיתחת דע דדמנ ק"מ   
      
ללוכ ,03-ב ןוטב ,מ"ס 02 יבועב תרנצ חטשמ     02.01.003

                    5.00 רטפוקילהב הקלחה רמג ר"מ   
רתאב קוצי ןוטב תודובע הביאשה תנחת 10.20 כ"הס          

      
.ן ו ג י ע  י ק ו ל ב  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
03-ב אבומ ןוטבמ תרניצל ןוגיע קולב תיישע     02.02.001
ללוכ ,תוינכתה יפל הלופכ ןויז תשר ללוכ      
תאקשהו ןוטבה תקיצי ,תיתש קודיה ,הריפח      

                    1.00 .הקיציה רחאל ןוטבה ק"מ   
.ןוגיע יקולב 20.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

.רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
קובץ: 188-125   .../002 4434889-40 )1.31.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



6930568-40:לט      מ"עב םיצעוי םיסדנהמ סירפיש .י  
0930568-40:סקפ 00013 הפיח 037 ד.ת 6 טאיכ
 

16/04/2020
דף מס':     002 VU תכרעמ תנקתה 5 ראב

VU תכרעמ 5 ראב 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

VU ת כ ר ע מ  ל ע מ  ה כ כ ס  40 ק ר פ       
      
VU ת כ ר ע מ  ל ע מ  ה כ כ ס  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
VU תכרעמ לעמ הככס תנקתהו תקפסא     04.01.001
יפל רטמ 00.1X0.2 :םידממב למשחה חולו      
1 2/1" םינבלוגמ םייתכתמ תורוניצמ תינכתה      
03X03 SHR  םינבלוגמ קוזיח יליפורפ ללוכ      
חפב יופיח ללוכ תינכתה יפל מ"ס 03 לכ      
וקוזיחו ןבלב עובצ מ"מ 8.0 תירוכסיא      
הככסה רוביחו תינכתה יפל לכה - םיליפורפל      

                    1.00 'פמוק .תינכתה יפל ,הפצרלו ןוטבה דוסיל  
VU תכרעמ לעמ הככס 10.40 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

VU תכרעמ לעמ הככס 40 כ"הס          
קובץ: 188-125   .../003 4434889-40 )1.31.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



6930568-40:לט      מ"עב םיצעוי םיסדנהמ סירפיש .י  
0930568-40:סקפ 00013 הפיח 037 ד.ת 6 טאיכ
 

16/04/2020
דף מס':     003 VU תכרעמ תנקתה 5 ראב

VU תכרעמ 5 ראב 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

VU ת כ ר ע מ  ת נ ק ת ה ו  ת ק פ ס א  70 ק ר פ       
.ם י מ  י ו ט י ח ל       
      
ת כ ר ע מ  ת נ ק ת ה ו  ת ק פ ס א  10.70 ק ר פ  ת ת       
    VU  ר א ב ה  י מ  י ו ט י ח ל.  
      
ימ יוטיחל תכרעמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     07.01.001
תקיפסל   VU תנירק תכרעמ תועצמאב 5 ראב      
קרפל םאתהב טרופמכ ש"קמ 021 לש ןכתה      
הירזיבא לכ לע תמלשומ היהת תכרעמה . 70      
,תיטאמוטוא יוקינ תכרעמ ללוכ היקלחו      
-  רקבו למשח חול תוארתהו הרקב תכרעמ      
היהת היביכר לכ לע ,תכרעמה .טרופמכ לכה      
ללוכ ,םימשה תפיכ תחת הנקתהל תדעוימ      

                    1.00 'פמוק הכרדהו הצרה ,הלעפה  
      
VU תכרעמל תואירבה דרשממ רושיא תלבק     07.01.002
ןלבקה .תואירבה דרשמ לש תושירדה לכ ללוכ      
ימ דיגאת ידי לע רשואמ החמומ ץעוי קיסעי      
,עקר ינותנ ףוסאי רשא תואירבה דרשמו ונוא      
,םימה לשתוימיכ תוקידבל תוסחייתה      
רושיאו ךילהתה תרדגה ,יוטיחה תייגטרטסא      
דרשמ תושירדל םאתהב שורדה לכו דויצה      

                    1.00 'פמוק .וז תכרעמל םינקתהו תואירבה  
.ראבה ימ יוטיחל VU תכרעמ תנקתהו תקפסא 10.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

.םימ יוטיחל VU תכרעמ תנקתהו תקפסא 70 כ"הס          
קובץ: 188-125   .../004 4434889-40 )1.31.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



6930568-40:לט      מ"עב םיצעוי םיסדנהמ סירפיש .י  
0930568-40:סקפ 00013 הפיח 037 ד.ת 6 טאיכ
 

16/04/2020
דף מס':     004 VU תכרעמ תנקתה 5 ראב

VU תכרעמ 5 ראב 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  ת נ ק ת ה ו  ת ק פ ס א  75 ק ר פ       
      
ת ר נ צ  ת נ ק ת ה ו  ת ק פ ס א  10.75 ק ר פ  ת ת       
.ם י ר ז י ב א ו       
      
)הפומ( הדמצמ ךותירו הנקתה ,הקפסא     57.01.001
רוח ללוכ )0003 הדלפ( ןפוד תבע 2/1" רטוקב      

                    4.00 .רוניצב 'חי   
      
ללוכ ם"בלפמ 2/1" םוגיד זרב תנקתהו תקפסא     57.01.002
קיטסלפמ השושמ ץויח לפינ תנקתהו תקפסא      
61 הדובע ץחלל 2/1" רטוקב "ןואסלפ" תרצות      

                    2.00 .'טא 'חי   
      
רטוקב T תופעתסה הנקתהו הקפסא     57.01.003
     "6X"6X"6 םינפ יופיצ םע ךותירל תדעוימ  

                    2.00 .םיווקל םיכותירה ללוכ ץוחבמ העובצו ןוטבמ 'חי   
      
ירטנצסקא ,ןגואמ רפרפ ףוגמ תבכרהו תקפסא     57.01.004
'טא 61 הדובע ץחלל ,6" רטוקב לופכ      
    )61-NP( םכותירו םיידגנ םינגוא גוז ללוכ,  
היהי ףוגמה .םימטאו םיגרב תקפסא ללוכ      

                    3.00 .בכוכה וא ,"לאפר" תרצות 'חי   
      
)רסרד ןגוא( ןגוא רבחמ תבכרהו תקפסא     57.01.005
ןוגיע יגרב 4 תבכרהו תקפסא ללוכ 6" רטוקב      

                    1.00 .תויתשורח ךותירל תוינזוא םע 4/3" 'חי   
      
6" רטוקב תולעמ 09 תשק הנקתהו הקפסא     57.01.006
    TDS םע ךותירל תדעוימ ,לודג סוידר תלעב  
ללוכ ץוחבמ העובצו ןוטבמ םינפ יופיצ      

                    5.00 .םיווקל םיכותירה 'חי   
      
6" רטוקב תולעמ 54 תשק הנקתהו הקפסא     57.01.007
    TDS םע ךותירל תדעוימ ,לודג סוידר תלעב  
ללוכ ץוחבמ העובצו ןוטבמ םינפ יופיצ      

                    1.00 .םיווקל םיכותירה 'חי   
      
1" רטוקב )הפומ( הדמצמ תמחלהו תקפסא     57.01.008

                    2.00 .ןפוד תבע 0003 הדלפמ 'חי   
      
רטוקב )הפומ( הדמצמ תמחלהו תקפסא     57.01.009

                    2.00 .ןפוד תבע 0003 הדלפמ 1 2/1" 'חי   
      
2" רטוקב )הפומ( הדמצמ תמחלהו תקפסא     57.01.010

                    1.00 .ןפוד תבע 0003 הדלפמ 'חי   
      
רטוקב ץחל ררחשמ זרב  תבכרהו תקפסא     57.01.011
    "2/1 P.S.B רפסמ "קפא-וגמ" :תרצות  

                    2.00 000476 :יגולטק 'חי   
      

10.75.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 188-125   .../005 4434889-40 )1.31.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



6930568-40:לט      מ"עב םיצעוי םיסדנהמ סירפיש .י  
0930568-40:סקפ 00013 הפיח 037 ד.ת 6 טאיכ
 

16/04/2020
דף מס':     005 VU תכרעמ תנקתה 5 ראב

VU תכרעמ 5 ראב 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
לדוג 'טא 21  דע 0 מ רטמונמ תבכרהו תקפסא     57.01.012
B.S.P 2/1" הגרבהו ןירצילג םע 4" בוקנ      
םירזיבאהו םילפינה לכ תא ביכריו קפסי ןלבקה      

                    2.00 .םישורדה 'חי   
      
,אלמ רבעמ ,ירודכ 2" זרב תבכרהו תקפסא     57.01.013

                    1.00 .'טא 61 לש הדובע ץחלל דעוימ 'חי   
      
,אלמ רבעמ 1" ירודכ זרב תבכרהו תקפסא     57.01.014

                    1.00 .'טא 61 לש הדובע ץחלל דעוימ 'חי   
      
2" רטוקב לופכ ריוא םותסש תבכרהו תקפסא     57.01.015
םגדה תמגודכ 'טא 61 לש הדובע ץחלל דעוימ      
    C-050-D ירא" תרבח :תרצות ןגוממ  רצות"  
םילפינ ללוכ ,הגרבה ירוביחל דעוימ      
טרפ יפל הבכרהל 2" רטוקב םינבלוגמ      

                    2.00 .רטמונמה תבכרה ללוכ ,תנכתבש 'א 'חי   
      
רטוקב יליע הדלפ רוניצ יעטק תחנהו תקפסא     57.01.016
וא/ו תיקפוא הרוצב ןקתומ 4/1" ןפוד יבוע 6"      
םע 035 י.ת יפל רצוימ תוינכתה יפל תיכנא      
ללוכ ,טרופמכ ץוחב עובצו ןוטבמ םינפ יופיצ      
תומאתההו םיכותירה , םיכותיחה לכ עוציב      
םאתהב ץוחו םינפ יופיצ ןוקית ,תושרדנה      
,וקל ץחל ןחבמ תכירע ,יופיצה ןרצי טרפמל      

                   12.00 .הדובע בצמב ותריסמו יוטיח ,הפיטש רטמ   
      
:תינכת יפל רזיבאל תננווכתמ הכימת תיישע     57.01.017
םירמוחה לכ תקפסא ללוכ 92-4980-11- ג      
תקיציו הריפח ללוכ ,ןלבקה י"ע םירזיבאהו      

                    4.00 .ןוטבה קולב 'חי   
      
,ןבלוגמ יליע 2" הדלפ רוניצ תנקתהו תקפסא     57.01.018
תודמצמ ,תותשק :םיחפס תקפסא ללוכ      
ימותסש תנקתה רובע - 'וכו םידרוקר )תופומ(      
,םיכותיחה לכ ללוכ ,חודיקה תבאשמל ריוא      

                    6.00 .תוגרבה תיישעו תומאתהה רטמ   
      
תדובע .6" שדח וקל 6" רטוקב םייק וק רוביח     57.01.019
,וקהמ םזוקינו םימ תריגס :תללוכ ןלבקה      
ללוכ םיווקה ינש ןיב םירוביחה תיישע      
,תושורדה תומאתההו םיכותיח ,םיכותירה      
,םימה תקפסאשודיח ,ץוחו םינפ יופיצ ןוקית      

                    2.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחהו יוסיכ  
.םירזיבאו תרנצ תנקתהו תקפסא 10.75 כ"הס          

      
      

.םירזיבאו תרנצ תנקתהו תקפסא 75 כ"הס          
VU תכרעמ 5 ראב כ"הס        

קובץ: 188-125   .../006 4434889-40 )1.31.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



6930568-40:לט      מ"עב םיצעוי םיסדנהמ סירפיש .י  
0930568-40:סקפ 00013 הפיח 037 ד.ת 6 טאיכ
 

16/04/2020 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     006 VU תכרעמ תנקתה 5 ראב

  
כ"הס  

VU תכרעמ 5 ראב 20 הנבמ   
  
.רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע הביאשה תנחת 10.20 קרפ תת     
  
.ןוגיע יקולב 20.20 קרפ תת     
  
.רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
VU תכרעמ לעמ הככס 40 קרפ    
  
VU תכרעמ לעמ הככס 10.40 קרפ תת     
  
VU תכרעמ לעמ הככס 40 כ"הס    
  
.םימ יוטיחל VU תכרעמ תנקתהו תקפסא 70 קרפ    
  
.ראבה ימ יוטיחל VU תכרעמ תנקתהו תקפסא 10.70 קרפ תת     
  
.םימ יוטיחל VU תכרעמ תנקתהו תקפסא 70 כ"הס    
  
.םירזיבאו תרנצ תנקתהו תקפסא 75 קרפ    
  
.םירזיבאו תרנצ תנקתהו תקפסא 10.75 קרפ תת     
  
.םירזיבאו תרנצ תנקתהו תקפסא 75 כ"הס    
VU תכרעמ 5 ראב 20 כ"הס   

 
  
כ"הס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 188-125 4434889-40 )1.31.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


