
53883 רפח נ.ד הביבח תובהל ץוביק    ןלפק .נ.א
T:04-6268000 F:04-6268001 office@ankaplan.com

 

02/07/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     001 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

ביבא רפכ ןטק ש"טמ גורדש 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר ע ה  00 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  1.00 ק ר פ  ת ת       
      
86811 תינכתל סחייתמ הז ןדמוא .1      
:םיאבה תונוילגל          
חותיפ תינכת - 10.4 ןויליג          
החונת - 10.7 ןויליג          
םיכתחו החונת - 20.7 ןויליג          
םיכתחו םיטרפ - 30.7 ןויליג          
הסירה תינכת - 40.7 ןויליג          
למשח תינכת - 20.8-10.8 ןויליג          
      
יללכה טרפמ"ב רמאנל תופופכ תודובעה לכ .2      
ינפוא ללוכ )לוחכה ןדגואה( "ןיינב תודובעל          
תודובעה לכ .תרחא ןייוצ םא אלא ,הדידמה          
דחוימה טרפמב רמאנל תופופכ          
      
תוירחאב ,ליעפ ןטקה ש"טמהו רחאמ .3      
תקוזחתו תלעפהל גואדל ןלבקה          
,ראשה ןיב ,ללוכ תמלשומ הרוצב הנחתה          
םיכפש ,הצוב יוניפו ןוקיר ,םיכפש תביאש          
.רשואמ ש"טמל ךולכלו          
רתאל םיכפשה תא קלסל ןלבקה תוירחאב          
תורגא תוברל( ונובשח לע ,השרומ          
לכ לע יארחאה היהי ןלבקה .)םילטיהו          
הירזבאו הנחתה יכפשב הגירח וא/ו הלקת          
ןיבו הנחתב תודובעה תובקעב הרק םא ןיב          
תנחת גורדש םות דע תאז לכ .אל םא          
תרגסמב תודובעה ללכ תמלשה ,הביאשה          
תפטוש הדובעל הנחתה תסנכה ,טקייורפה          
.התריסמו          
יריחמב לולכ היהי ל"נה ןיגב םולשת          
.דרפנב םלושי אלו םינושה הדיחיה          
לכב .טלחהב הרוסא הנחתהמ בויב תשילג          
ןלבקה לע סנק לטוי השילג לש הרקמ          
.השילג תעשל ח"ש 0001 רועישב עצבמה          
      
רתאל יוניפהו הסירהה ,קוריפה תודובע לכ .4      
ינקתמ לכ ללוכ ,ןה רשאבו גוס לכמ ,השרומ          
,הביאשה תנחת ינקתמ ,םידקמה לופיטה          
יפכ .דועו למשח תוחול ,ש"טמה ינקתמ          
תויומכה בתכב הסירהה תינכתב עיפומש          
.ינכטה טרפמבו          
      
      
      
      
      
      

1.00.1 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 11871_11868   .../002 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



53883 רפח נ.ד הביבח תובהל ץוביק    ןלפק .נ.א
T:04-6268000 F:04-6268001 office@ankaplan.com

 
02/07/2018
דף מס':     002 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

ביבא רפכ ןטק ש"טמ גורדש 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןיב ,םיטרפמהו םירזיבאה ,תרנצה תודובע.5      
תא םיללוכ ,אל םא ןיבו עקרקב םיחנומ םא         
תודובע ללוכ הנמטההו הקפסאה תכאלמ לכ         
דופיר יולימ ,החידק וא/ו הביצח וא/ו הריפח         
רוניצה תחנה ,תונגה/םיעצמ/לוח תופיטע         
,ךותיר ,םישורדה םיעופישב םירזיבאה וא/ו         
בצמה תרזחהו ןומיס ,רזוח יולימ ,עוציב         
עוציבל שורדה לכו תינכת פ"ע וא ותומדקל         
.טלפמוק לכה - םלשומ         

תויללכ תורעה 1.00 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תורעה 00 כ"הס            
קובץ: 11871_11868   .../003 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



53883 רפח נ.ד הביבח תובהל ץוביק    ןלפק .נ.א
T:04-6268000 F:04-6268001 office@ankaplan.com

 
02/07/2018
דף מס':     003 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

ביבא רפכ ןטק ש"טמ גורדש 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ה נ ח ת ה   ר צ ח  ה נ ב מ  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
תיתש תנכהו םיננכותמ םיסלפמל הריפח     01.1.010
ללוכ 10.4 ןויליג 86811 תינכת יפל תקדוהמ      
חטשל ץוחמ רשואמ רתאל הריפח יפדוע יוניפ      

                    180.00 םילטיהו תורגא םולשת תוברל הצעומה ק"מ   
      
תובכש יתש לש םלשומ עוציבו החנה ,הקפסא     01.1.020
מ"ס 51 לש תובכשב רוזיפ ללוכ ,'א גוס עצמ      
דומ %89 לש תופיפצל רקובמ קודיהו וטנ      

                    100.00 10.4 ןויליג 86811  תינכת 1 טרפ יפל וטששא ק"מ   
      
ירבשב יולימ לש םלשומ עוציבו החנה ,הקפסא     01.1.030
לש קמועב מ"ס 02 דע מ"ס 7 יבועב ןבא      
,שרדנכ קודיהו רוזפ ללוכ מ"ס 03 םומינימ      

                    100.00 10.4 ןויליג 86811 תינכות 1 טרפ יפל לכה ק"מ   
הנחתה  רצח הנבמ 1.10 כ"הס            

      
ה נ ח ת ה  ה נ ב מ ל  ץ ו ח מ  2.10 ק ר פ  ת ת       
      
תיתש תנכהו םיננכותמ םיסלפמל הריפח     01.2.010
86811 תינכת יפל הינחה חטשב תקדוהמ      
רתאל הריפח יפדוע יוניפ ללוכ 10.4 ןויליג      

                     50.00 םילטיהו תורגא םולשת תוברל רשואמ ק"מ   
      
תובכש יתש לש םלשומ עוציבו החנה הקפסא     01.2.020
מ"ס 51 לש תובכשב רוזיפ ללוכ ,'א גוס עצמ      
דומ %89 לש תופיפצל רקובמ קודיהו וטנ      
תינכת 1 טרפ יפל  .הינחה חטשב וטששא      

                     35.00 10.4 ןויליג 86811 ק"מ   
      
ירבשב יולימ לש םלשומ עוציבו החנה הקפסא     01.2.030
לש קמועב מ"ס 02 דע מ"ס 7 יבועב ןבא      
,שרדנכ קודיהו רוזפ ללוכ מ"ס 03 םומינימ      

                     35.00 10.4 ןויליג 86811 תינכות 1 טרפ יפל לכה ק"מ   
הנחתה הנבמל ץוחמ 2.10 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס            
קובץ: 11871_11868   .../004 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



53883 רפח נ.ד הביבח תובהל ץוביק    ןלפק .נ.א
T:04-6268000 F:04-6268001 office@ankaplan.com

 
02/07/2018
דף מס':     004 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

ביבא רפכ ןטק ש"טמ גורדש 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ 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       
      
ע ק ר ק ה  פ "ע  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
חטשמ תקיציו תיתשת תנכה םירמוח תקפסא     02.1.010
לרטנמו הקתשה תפוחב רוטרנג לזידל ןוטב      
ןויז ללוכ מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטב ,תוחיר      
'סמ טרפ יפל טלפמוק לכה - תוטשפתה ירפתו      

                     52.00 10.4 'סמ ןויליג 86811 'סמ תינכת 31 ר"מ   
      
הפמר תקיציו תיתשת תנכה םירמוח תקפסא     02.1.020
- תוטשפתה ירפתו ןויז ללוכ 03-ב ןוטב ,בלודל      
'סמ תינכת 31 'סמ טרפ יפל טלפמוק לכה      

                     12.00 10.4 'סמ ןויליג 86811 ר"מ   
      
םלשומ עוציבו תיתשת תנכה םירמוח תקפסא     02.1.030
ללוכ 03-ב ןוטב ,ןוטב ליבשל הרבוד דוסי לש      
טרפ יפל .טלפמוק לכה .תוטשפתה ירפתו ןויז      

                      3.00 10.4ןויליג 86811 תינכת 86 ק"מ   
עקרקה פ"ע ןוטב תודובע 1.20 כ"הס            

      
ת ו ר ו ב ב  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  2.20 ק ר פ  ת ת       
ם י מ י י ק       
      
ןוטב תקיצי לש םלשומ עוציבו םירמוח תקפסא     02.2.010
0041 לש יבחרמ לקשמב )"לק ןוטב"( ףצקומ      
,הסינכה רוב תפצר עופיש תרדסהל ק"מ/ג"ק      

                     40.00 .טלפמוק לכה .םיפדועהו הביאשה ,עוקישה ק"מ   
םימייק תורובב ןוטב תודובע 2.20 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס            
קובץ: 11871_11868   .../005 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



53883 רפח נ.ד הביבח תובהל ץוביק    ןלפק .נ.א
T:04-6268000 F:04-6268001 office@ankaplan.com

 
02/07/2018
דף מס':     005 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

ביבא רפכ ןטק ש"טמ גורדש 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ת ו ר ו ב ב  ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  1.50 ק ר פ  ת ת       
ם י מ י י ק       
      
תבכש םושייו ,םירמוח תקפסא ,תיתשת תנכה     05.1.010
יבוע ,ע"ש וא הקיס תרבח לש 027 דרג הקיס      
רובב ,ר"מל ג"ק 4 לש רועיש ,מ"מ 2 הבכש      
לכה ,הביאשהו םיפדועה ,עוקישה ,הסינכה      
םירודיסהו תונכהה לכל ףופכבו טלפמוק      

                      1.00 'פמוק דחוימה ינכטה טרפמב טרופמכ םישרדנה  
      
תבכש םושייו ,םירמוח תקפסא ,תיתשת תנכה     05.1.020
,ע"ש וא הקיס תרבח לש N 36 דרג הקיס      
,הסינכה רובב ,ר"מל ג"ק 1 לש רועישב      
טלפמוק לכה ,הביאשהו םיפדועה ,עוקישה      
לכל ףופכבו םיכתחו החונת יפל תוקלור ללוכ      
טרפמב טרופמכ םישרדנה םירודיסהו תונכהה      

                      1.00 'פמוק דחוימה ינכטה  
םימייק תורובב םוטיא תודובע 1.50 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא תודובע 50 כ"הס            
קובץ: 11871_11868   .../006 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



53883 רפח נ.ד הביבח תובהל ץוביק    ןלפק .נ.א
T:04-6268000 F:04-6268001 office@ankaplan.com

 
02/07/2018
דף מס':     006 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

ביבא רפכ ןטק ש"טמ גורדש 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  1.60 ק ר פ  ת ת       
      
םייק הדלפ הקעמ םוקיש לש םלשומ עוציב     06.1.010
דוסי תעיבצ יוקינ ,םייק עבצ ףוליק ללוכ      
ינכטה טרפמל ףופכב טלפמוק לכה העיבצו      

                     50.00 8 ףיעס 6 קרפ רטמ   
      
תומייק הדלפ תוכבש םוקיש לש םלשומ עוציב     06.1.020
דוסי תעיבצ יוקינ ,םייק עבצ ףוליק ללוכ      
ינכטה טרפמל ףופכב טלפמוק לכה העיבצו      

                     60.00 8 ףיעס 6 קרפ ר"מ   
תורגסמ תודובע 1.60 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תורגסמ תודובע 60 כ"הס            
קובץ: 11871_11868   .../007 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



53883 רפח נ.ד הביבח תובהל ץוביק    ןלפק .נ.א
T:04-6268000 F:04-6268001 office@ankaplan.com

 
02/07/2018
דף מס':     007 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

ביבא רפכ ןטק ש"טמ גורדש 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ר פ כ  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  ן ד מ ו א  1.80 ק ר פ  ת ת       
ב י ב א       
      
הביאש תנחתל למשח חול תנקתהו הקפסא     08.1.001
, תנכותמ רקב ללוכ WK57 תובאשמ 2 רובע      
יתסוו ,ינוסארטלוא סלפמ דמ ,ליעפמ גצ      
םיטרדנטסב לכה הנכות תביתכו תוריהמ      
ףופכבו ינכטה טרפמה יפל רתויב םיהובגה      

                      1.00 'פמוק 000,541 לש דוסי ריחמב .ןנכתמ רושיאל  
      
לכה ינכמ בוגמ חול תנקתהו הקפסא     08.1.002
טרפמה יפל רתויב םיהובגה םיטרדנטסב      
לש דוסי ריחמב .ןנכתמ רושיאל ףופכבו ינכטה      

                      1.00 'פמוק 15,000  
      
יוהיז , דומיל ללוכ םייק למשח חול יוניפו קוריפ     08.1.003

                      1.00 'פמוק םנומיסו םילבכ ןומיסו  
      
ךרוצל למשחה חול דיל ריק יוניפו דויצ קוריפ     08.1.004

                      1.00 'פמוק .תוריהמה יתסוו תנקתה  
      
ךשמהב ריקה יבג לע תוריהמ תסוו תנקתה     08.1.007
חולמ הנזה ילבכ תרבעה ללוכ למשחה חולל      
ילבכ תכראהו תוריהמה יתסוו תא למשחה      

                      2.00 'פמוק םיתסווה לא ןשיה חולה םוקיממ םיעונמה  
      
חולל י"חח רליפמ הנזה וק רובע הריפח עוציב     08.1.008

                     30.00 מ"ס 011 דע קמועב למשחה רטמ   
      
יתבכיש וד ירושרש רוניצ הנקתהו הקפסאב     08.1.009

                     25.00 6 רטוקב ע"וש וא הרבוק גוסמ רטמ   
      
םיוזיחו הסכמ ללוכ חפ תלעת הנקתהו הקפסא     08.1.010

                     40.00 מ"מ 001/002 דע בחורב רטמ   
      
YX2AN גוסמ הנזה לבכ הנקתהו הקפסא     08.1.011

                     30.00 מ"מ 021+042X3 ךתחב רטמ   
      
ךתחב YBX2N ןיירושמ לבכ תנקתהו הקפסא     08.1.012

                     50.00 ר"ממ 53+07X3 רטמ   
      
YX2N גוסמ דוקיפ לבכ תנקתהו הקפסא     08.1.013

                    100.00 ר"ממ 5.1X7 דע ךתחב רטמ   
      

                     50.00 61X2# ןיירושמ ךכוסמ לבכ תנקתהו הקפסא רטמ  08.1.014
      

                      3.00 סגא דוקיפ ףוצמ תנקתהו הקפסא 'חי  08.1.015
      

1.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 11871_11868   .../008 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



53883 רפח נ.ד הביבח תובהל ץוביק    ןלפק .נ.א
T:04-6268000 F:04-6268001 office@ankaplan.com

 
02/07/2018
דף מס':     008 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

ביבא רפכ ןטק ש"טמ גורדש 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

                      2.00 טטסטורפ תנקתהו הקפסא 'חי  08.1.016
      
לע םותסש לע ליבגמ קספמ הנקתהו הקפסא     08.1.017

                      2.00 רזוח 'חי   
      

                      1.00 הגוצת םע ףיצר ץחל רמתמ הנקתהו הקפסא 'חי  08.1.018
      
ןקתומ ינורטקלא םרז קספמ הנקתהו הקפסא     08.1.019
ןקתומו רפמא 023/023X3 רטסאילופ חולב      

                      1.00 .למשחה תרבח לש הנזה רליפ לע 'חי   
      
עונמה דיל ןוחטיב קספמ הנקתהו הקפסא     08.1.020

                      2.00 המוטא אספוק ךותב רפמא A061X3 'חי   
      

                      1.00 ינכמ בוגמל רפמא 52X3 ךא ל"נכ 'חי  08.1.021
      
המאתהו תוקראה תכרעמ גורדשו הקידב     08.1.022
הקראה ילבכ ללוכ ןקתמה לש תילמשח הנזהל      

                      1.00 'פמוק םילאיצנטופ תאוושה ספו תודורטקלא ,  
      

                     10.00 םייתכתמ םירזיבאל תקראה 'קנ עוציב 'קנ  08.1.023
      
ירושרש רוניצ ללוכ WK57 עונמ רוביח     08.1.024

                      2.00 'פמוק ןורגיטנאו ןיירושמ  
      

                      1.00 'פמוק ס"כ 01 דע ךא ל"נכ עונמ רוביח 08.1.025
      
,םיפוצמ :ןוגכ םידיג 7 דע דוקיפ רזיבא רוביח     08.1.026
ןגמ רוניצ ללוכ עונמ תונגהו םיטטסוסרפ      

                     10.00 'פמוק ןורגיטנאו ןיירושמ ירושרש  
      
ללוכו הליבכו תרנצ ללוכ רואמ 'קנ עוציב     08.1.027
רביפ יטמרה הרואת ףוג תנקתהו הקפסא      

                      2.00 2X36W 'חי   
      

                      1.00 םוריחל תחא הרונ םע יתילכת וד ת"ג ךא ל"נכ 'חי  08.1.028
      
הרונ םע הליבכו תרנצ ללוכ םוריח ת"גל 'קנ     08.1.029
    W02X1 הקפסא ללוכ "האיצי" טלש ללוכ  

                      1.00 .הרואת ףוג תנקתהו 'חי   
      
ללוכו הליבכו תרנצ ללוכ ץוח ת"גל רואמ 'קנ     08.1.030
W002 קפסה .הרואת ףוג תנקתהו הקפסא      

                      1.00 שעג ןוריק תמגודכ 'חי   
      
      
      
      

1.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 11871_11868   .../009 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



53883 רפח נ.ד הביבח תובהל ץוביק    ןלפק .נ.א
T:04-6268000 F:04-6268001 office@ankaplan.com

 
02/07/2018
דף מס':     009 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

ביבא רפכ ןטק ש"טמ גורדש 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הליבכו תרנצ ללוכ תיבטוק תלת ריק רוביח 'קנ     08.1.031
וקסינ תמגודכ רזיבא תנקתהו הקפסא ללוכו      

                      1.00 N516210 'חי   
      

                      1.00 הרהזא תאושמ לש הנקתהו הקפסא 'חי  08.1.032
      
שרדנכ םילבכו תרנצ ללוכ םוריח קספמל 'קנ     08.1.033
הסכמ םע הספוקב םוריח קספמ תקפסא ללוכ      

                      1.00 .ץופינ שיטפו תיכוכז 'חי   
      
ללוכ ישאר למשח חולל שא יוביכו יוליג תכרעמ     08.1.034
תכרעמ ,ןומיס תוירונ ,םוחו ןשע אלג ,תזכר      
רושיא ללוכ ,יוביכו יוליג ינצחלו חולל יוביכ      

                      1.00 'פמוק .םינקתה ןוכמ  
      
SBK תוטלפ םע למשחה חולל םוטיא עוציב     08.1.035

                      1.00 'פמוק .םילבכה יבג לע הרעב בכעמ רמוחו  
      
ישאר רעשלו הסינכ תלדל יטנגמ קספמל 'קנ     08.1.036
תנקתהו הקפסאו שרדנכ לבכו תרנצ ללוכ      

                      2.00 'פמוק יטנגמ רזיבא  
      
ימד ללוכ וקפוט תרצות תוארתה רודיש 'חי     08.1.037

                      1.00 'פמוק .הנושארה הנשל שומיש  
      
תוינכות תשגה ללוכ למשחה תרבחב לופיט     08.1.038

                      1.00 'פמוק .רוביח םואתו  
      

                      1.00 'פמוק .ח"וד תשגהו ךמסומ קדוב תקידב 08.1.039
      
יפל תנכותמ רקבל תרושקת סיטרכ תפסות     08.1.040

                      1.00 3100.21.78 ל"כשמ ףיעס 'חי   
      
םיפסונ רקב יסיטרכ 01-ל סיסב רובע תפסות     08.1.050

                      1.00 1100.21.78 ל"כשמ ףיעס יפל 'חי   
      
ףיעס יפל תירלולס תוארתה תכרעמ תקפסא     08.1.060

                      1.00 0010.51.78 ל"כשמ 'חי   
ביבא רפכ למשח תודובע ןדמוא 1.80 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 11871_11868   .../010 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



53883 רפח נ.ד הביבח תובהל ץוביק    ןלפק .נ.א
T:04-6268000 F:04-6268001 office@ankaplan.com

 
02/07/2018
דף מס':     010 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

ביבא רפכ ןטק ש"טמ גורדש 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו ט ר נ ג ל ז י ד  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
AVK לש קפסהב רוטרנג לזיד 'חי לש הקפסא     08.2.010
.א :לולכי ריחמה תדדוב הבאשמ תלעפהל 002      
דויצה לכ לע רוטרנגה לש הנקתהו הלבוה      
,רורקו הטילפ תכרעמ ,םירבצמ( הוולינה      
דוקיפ חול .ב .'וכו ימוי רלוס לכימ ,קלד תכרעמ      
הנזהל םילבכ ,הוולנה דויצה לכו וירזיבא לכ לע      
,'וטוא תופלחה תכרעמ ,הענתה רקב ,דוקפו      
תקראה .ג 'וכוהממדה יקספמ ,תוערתה לנפ      
יפל 'וכו פ"הפ ספמ םילבכ ,רוטרנגה ןקתמ      
.ד .למשחה קוח תושירדו ןנכתמה תויחנה      
דוד ללוכ ינוריע זוזגא 'עמ לש לש הקפסא      
תוקידבו םייוסנ תכרעמ עוציב .ה  הקתשה      

                      1.00 'פמוק .רוטרנגה תכרעמל הצרה  
      
דרשמב יושירו רושיא רוטרנגה תרבעה     08.2.020

                      1.00 'פמוק היגרנאה דרשמו הדובעה  
רוטרנגלזיד 2.80 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס            
קובץ: 11871_11868   .../011 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



53883 רפח נ.ד הביבח תובהל ץוביק    ןלפק .נ.א
T:04-6268000 F:04-6268001 office@ankaplan.com

 
02/07/2018
דף מס':     011 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

ביבא רפכ ןטק ש"טמ גורדש 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ק ו ר י פ ו  ה ס י ר ה  42 ק ר פ       
      
ת י ח ר ז א  ה ס ד נ ה  1.42 ק ר פ  ת ת       
      
רתאל ויהי הסירההו קוריפה ירצות לכ יוניפ      
היהי םריחמו .הצעומה חטשל ץוחמ השרומ      
תורגא םולשת תוברל .הדיחיה יריחמב לולכ      
.םילטיהו      
      
םלשומ ןפואב הנקתהו ןוסחיא ,רדג קוריפ     24.1.010
ןויליג 86811 תינכת יפל הדובעה עוציב רמגב      

                      1.00 'פמוק ינכטה טרפמהו 10.7  
      
תינכת ,הסירה תינכת פ"ע יוניפו הסירה קוריפ     24.1.030
ש"טמה ינקתמ לכ לש ,40.7 ןויליג 86811      
םדק את ,ינכמ בוגמ :תוברל םידקמה לופיטהו      
םישדח םיחופמ ,דוקיפ יזרב ,םירגס ,היצקאר      
דויצו םינקתמ ,למשח רדח תלוכת ,הזיראב      
טוריפ פ"ע דועו התביבסו הנחתה רצחב      

                      1.00 'פמוק .חטשב ןימזמה  
תיחרזא הסדנה 1.42 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םיקוריפו הסירה 42 כ"הס            
קובץ: 11871_11868   .../012 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



53883 רפח נ.ד הביבח תובהל ץוביק    ןלפק .נ.א
T:04-6268000 F:04-6268001 office@ankaplan.com

 
02/07/2018
דף מס':     012 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

ביבא רפכ ןטק ש"טמ גורדש 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ,ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ת ו ח ו ש ו  ת ר נ צ  1.75 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 061 רטוקב חדק  עוציבו תיתשת תנכה     57.1.010
רבעמ םוטיאו תרנצ ירבעמ ללוכ םייק ריקב      
15-ו 05 'סמ טרפ יפל םלשומ ןפואב םייק      

                      3.00 10.4 ןויליג 86811 תינכת 'חי   
      
מ"מ 004 רטוקב חדק עוציבו תיתשת תנכה     57.1.020
תרנצ ירבעמ ללוכ םייק ריקב תוחיר לרטנמל      
15 'סמ טרפ יפל םלשומ ןפואב םמוטיאו      

                      1.00 10.4 ןויליג 86811 תינכת 'חי   
תוחושו תרנצ 1.75 כ"הס            

      
ם י ט ר פ מ  2.75 ק ר פ  ת ת       
      
6 'סמ טרפ יפל הבאשמ טרפמ ץופיש     57.2.010

                      1.00 'פמוק 30.7 ןויליג 86811 תינכת  
      
A6 'סמ טרפ יפל םייק הקינס וק תייטה     57.2.020

                      1.00 'פמוק 30.7 ןויליג 86811 תינכת  
םיטרפמ 2.75 כ"הס            

      
ת ו נ ו ש  3.75 ק ר פ  ת ת       
      
לש םלשומ עוציבו תיתשת תנכה ,הקפסא     57.3.010
וא ,C-002 ןוגספ םגד , רובל הדירי םלוס      
םיטרפ יפל החונמ חטשמו די זחאמ ללוכ ,ע"ש      
יפלו 30.7 ןויליג 86811 תינכתב 41 -ו 11      

                      3.00 ןרציה תוארוה 'חי   
      
רגס לש םלשומ עוציבו תיתשת תנכה ,הקפסא     57.3.020
תודימב ע"ש וא XONIBRO םגד ינבלמ ריק      

                      6.00 'פמוק 002X002 דחוימה ינכטה טרפמל ףופכב מ"מ  
      
טרפ לש םלשומ עוציבו תיתשת תנכה ,הקפסא     57.3.025
זוקינ תלעתל האיציב םייק וק ףוס לע םותסש      
23 'סמ טרפ יפל מ"מ 061 רטוקב תמייק      

                      1.00 'פמוק 30.7 ןויליג 86811 תינכת  
      
לש םלשומ עוציבו הנכה םירמוח תקפסא     57.3.030
יבוע ,תועמד חפב תמייק הדלפ תכבס םוטיא      
חתפ הסכמל םיחתפ תחיתפ ללוכ ,מ"מ 2      
ךותיר ללוכ תרנצ ירבעמו לס בוגמל/םדא      
פ"ע .םלשומ עוציבל שורדה לכו םיליפורפ      
86811 תינכתל םאתהב לכה תודימהו םילדגה      

                     65.00 ינכטה טרפמהו 20.7 ,10.7 ןויליג - החונת ר"מ   
      
      

3.75.1 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 11871_11868   .../013 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



53883 רפח נ.ד הביבח תובהל ץוביק    ןלפק .נ.א
T:04-6268000 F:04-6268001 office@ankaplan.com

 
02/07/2018
דף מס':     013 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

ביבא רפכ ןטק ש"טמ גורדש 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לש םלשומ עוציבו תיתשת תנכה ,הקפסא     57.3.040
יפל מ"מ 008X008 תודימב םדא חתפ הסכמ      

                      3.00 30.7 ןויליג 86811 תינכת 13 'סמ טרפ 'חי   
      
לש םלשומ עוציבו תיתשת תנכה ,הקפסא     57.3.050
059X0091 תודימב לופכ םדא חתפ הסכמ      
ןויליג 86811 תינכת 03 'סמ טרפ יפל מ"מ      

                      1.00 7.03 'חי   
      
םלשומ עוציבו תיתשת תנכה םירמוח תקפסא     57.3.060
לוורשו ינוסרטלוא הדידמ תדיחי תנקתה לש      
ןויליג 86811 תינכת 9 'סמ טרפ יפל הדידמ      

                      1.00 'פמוק 7.03  
      
םלשומ עוציבו תיתשת תנכה םירמוח תקפסא     57.3.070
8 'סמ טרפ יפל שא יוביכ תדמע תפלחה לש      

                      1.00 'פמוק 30.7 ןויליג 86811 תינכת  
      
תנוולוגמ הפשא תלגע לש הלבוהו הקפסא     57.3.080

                      2.00 ע"ש וא ןולא 'בק תרצות רטיל 0011 חפנב 'חי   
      
עוציבו תויתשת תנכה ,םירמוח תקפסא     57.3.090
םירטמ 5 בחורב בכרל הסינכ רעש לש םלשומ      

                      1.00 10.4 ןוילג 86811 תינכתב 61 טרפ יפל 'חי   
תונוש 3.75 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס            
קובץ: 11871_11868   .../014 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



53883 רפח נ.ד הביבח תובהל ץוביק    ןלפק .נ.א
T:04-6268000 F:04-6268001 office@ankaplan.com

 
02/07/2018
דף מס':     014 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

ביבא רפכ ןטק ש"טמ גורדש 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ק י נ כ מ ו ר ט ק ל א  95 ק ר פ       
      
ה ק י נ כ מ ו ר ט ק ל א  1.95 ק ר פ  ת ת       
      
הבאשמ יפוצמ לש הנקתהו הפלחה ,הקפסא     59.1.010

                      2.00 95 קרפ ינכטה טרפמל ףופכב תמייק הבאשמל 'חי   
      
,םינגוע תוברל תיתשת תנכה ,הקפסא     59.1.020
עוציבל שורדה לכו םיחודיק ,תוכימת ,םינוגיע      
יטמטוא ןוניס לס - ינכמ בוגמ לש םלשומ      
ילבכ ,םיקלחמ ירוחא חפ ךפשמ ,403 מ"בלפמ      
ןפואב ןקתומ דוקיפו הענה תכרעמ ,המרה      
ללוכ ,ע"ש וא יד.לא תרבח תמגוד םלשומ      
ךותב ךרוצה תדימב רוסינו הנקתה ,הקפסא      
10.7 ןויליג 86811 תינכת יפל בוגמ רוב      

                      1.00 'פמוק 95 קרפ ינכטה טרפמל ףופכבו  
      
םלשומ עוציבו תיתשת תנכה ,םירמוח תקפסא     59.1.030
,ש"קמ 005,1 לש הקיפסב תוחיר לרטנמ לש      

                      1.00 'פמוק ינכטה טרפמל ףופכב ןוטב חטשמל ןגועמ  
      
םלשומ עוציבו תיתשת תנכה ,הקפסא     59.1.040
וא AMOH תרצות לובט לברעמ תנקתה לש      
טרפמל ףופכב C/203-4/80SRH גוסמ ע"ש      

                      1.00 95 קרפ ינכטה 'חי   
הקינכמורטקלא 1.95 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הקינכמורטקלא 95 כ"הס            
קובץ: 11871_11868   .../015 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



53883 רפח נ.ד הביבח תובהל ץוביק    ןלפק .נ.א
T:04-6268000 F:04-6268001 office@ankaplan.com

 
02/07/2018
דף מס':     015 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

ביבא רפכ ןטק ש"טמ גורדש 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  06 ק ר פ       
      
ה נ ח ת ל  ף ק ע מ  ע ו צ י ב  ן ו נ כ ת  1.06 ק ר פ  ת ת       
      
תקינס ףקעמ לש םלשומ עוציבו ןונכת     60.1.010
.הקינס וקל רוביח דעו םיפדוע רובמ םיכפש      
הלעפהל שורדה לכו למשח חול ןונכת תוברל      

                      1.00 'פמוק .ףקעמה לש תמלשומ הדובעו  
הנחתל ףקעמ עוציב ןונכת 1.06 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונוש 06 כ"הס            
ביבא רפכ ןטק ש"טמ גורדש כ"הס          

קובץ: 11871_11868   .../016 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



53883 רפח נ.ד הביבח תובהל ץוביק    ןלפק .נ.א
T:04-6268000 F:04-6268001 office@ankaplan.com

 
02/07/2018
דף מס':     016 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

יכדרמ רפכ הביאש תנחת גורדש 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר ע ה  00 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  1.00 ק ר פ  ת ת       
      
17811 תינכתל סחייתמ תויומכה בתכ .1      
:םיאבה תונוילגל          
החונת - 10.7 ןויליג          
םיכתחו החונת - 20.7 ןויליג          
םיטרפ - 30.7 ןויליג          
הסירהו חותיפ תודובע -40.7 ןויליג          
למשח תינכת - 20.8-10.8 ןויליג          
      
יללכה טרפמ"ב רמאנל תופופכ תודובעה לכ .2      
ינפוא ללוכ )לוחכה ןדגואה( "ןיינב תודובעל          
תודובעה לכ .תרחא ןייוצ םא אלא ,הדידמה          
דחוימה טרפמב רמאנל תופופכ          
      
,הליעפ הנחת הניה הביאשה תנחתו רחאמ .3      
תלעפהל גואדל ןלבקה תוירחאב          
,ללוכ תמלשומ הרוצב הנחתה תקוזחתו          
יוניפו ןוקיר ,םיכפש תביאש ,ראשה ןיב          
.רשואמ ש"טמל ךולכלו םיכפש ,הצוב          
רתאל םיכפשה תא קלסל ןלבקה תוירחאב          
תורגא תוברל( ונובשח לע ,השרומ          
לכ לע יארחאה היהי ןלבקה .)םילטיהו          
הירזבאו הנחתה יכפשב הגירח וא/ו הלקת          
ןיבו הנחתב תודובעה תובקעב הרק םא ןיב          
תנחת גורדש םות דע תאז לכ .אל םא          
תרגסמב תודובעה ללכ תמלשה ,הביאשה          
תפטוש הדובעל הנחתה תסנכה ,טקייורפה          
.התריסמו          
יריחמב לולכ היהי ל"נה ןיגב םולשת          
.דרפנב םלושי אלו םינושה הדיחיה          
.טלחהב הרוסא הנחתהמ בויב תשילג          
ןלבקה לע סנק לטוי השילג לש הרקמ לכב          
.השילג תעשל ח"ש 0001 רועישב עצבמה          
      
רתאל יוניפהו הסירהה ,קוריפה תודובע לכ .4      
ןקתמ לכ ללוכ ,ןה רשאבו גוס לכמ ,השרומ          
,תרנצ ,םילכימ ירק ויחפסו םיכפשב לופיטה          
,הסירהה תינכתב עיפומש יפכ .'וכו דוקיפ          
.ינכטה טרפמבו תויומכה בתכב          
      
      
      
      
      
      
      
      

1.00.2 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 11871_11868   .../017 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



53883 רפח נ.ד הביבח תובהל ץוביק    ןלפק .נ.א
T:04-6268000 F:04-6268001 office@ankaplan.com

 
02/07/2018
דף מס':     017 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

יכדרמ רפכ הביאש תנחת גורדש 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןיב ,םיטרפמהו םירזיבאה ,תרנצה תודובע .5      
תא םיללוכ ,אל םא ןיבו עקרקב םיחנומ םא          
תודובע ללוכ הנמטההו הקפסאה תכאלמ לכ         
תופיטע דופיר יולימ ,הביצח וא/ו הריפח         
וא/ו רוניצה תחנה ,תונגה/םיעצמ/לוח         
,ךותיר ,םישורדה םיעופישב םירזיבאה         
בצמה תרזחהו ןומיס ,רזוח יולימ ,עוציב         
עוציבל שורדה לכו תינכת פ"ע וא ותומדקל         
.טלפמוק לכה - םלשומ         

תויללכ תורעה 1.00 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תורעה 00 כ"הס            
קובץ: 11871_11868   .../018 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



53883 רפח נ.ד הביבח תובהל ץוביק    ןלפק .נ.א
T:04-6268000 F:04-6268001 office@ankaplan.com

 
02/07/2018
דף מס':     018 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

יכדרמ רפכ הביאש תנחת גורדש 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
תיתש תנכהו םיננכותמ םיסלפמל הריפח     01.1.010
-ו 10.7 ןויליג 17811 תינכות יפל תקדוהמ      
רשואמ רתאל הריפח יפדוע יוניפ ללוכ 20.7      
תורגא םולשת תוברל הצעומה חטשל ץוחמ      

                     60.00 םילטיהו ק"מ   
      
תובכש  לש םלשומ עוציבו החנה ,הקפסא     01.1.020
מ"ס 51 לש תובכשב רוזיפ ללוכ ,'א גוס עצמ      
דומ %89 לש תופיפצל רקובמ קודיהו וטנ      
לרטנמ ,בלודל ןוטב חטשמ סוסיבל ,וטששא      
םייק הביאש טרפמ ,רוטרנג לזיד ,תוחיר      
בלודל ןוטב ליבשו םייק וק לע החוש סוסיב      

                     40.00 20.7 ןויליג 17811 תינכת 53 טרפ יפל ק"מ   
      
ירבש יולימ לש םלשומ עוציבו החנה ,הקפסא     01.1.040
לש קמועב מ"ס 02 דע מ"ס 7 יבועב ןבא      
,שרדנכ קודיהו רוזפ ללוכ מ"ס 03 םומינימ      
ןויליג 17811 תינכת .םיכתחו 53 טרפ יפל      

                     40.00 7.02 ק"מ   
      
בטרומ לוח לש םלשומ עוציבו החנה ,הקפסא     01.1.060

                      1.00 'פמוק 20.7 ןויליג 17811 תינכותב A-A ךתח יפל  
רפע תודובע 1.10 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס            
קובץ: 11871_11868   .../019 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



53883 רפח נ.ד הביבח תובהל ץוביק    ןלפק .נ.א
T:04-6268000 F:04-6268001 office@ankaplan.com

 
02/07/2018
דף מס':     019 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

יכדרמ רפכ הביאש תנחת גורדש 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ 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  ח ט ש מ  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
עוציבו תיתשת תנכה םירמוח תקפסא     02.1.010
יבועב ,03-ב ,ןוטב חטשמ תקיצי לש םלשומ      
רובע , ןויז ללוכ עצמ יבג לע םיקוצי מ"ס 52      
תינכות 34 טרפ יפל .בלודל ןוטב חטשמ      

                      2.50 .טלפמוק לכה .20.7 ןויליג 17811 ר"מ   
      
עוציבו תיתשת תנכה םירמוח תקפסא     02.1.020
יבועב ,03-ב , ןוטב חטשמ תקיצי לש םלשומ      
לרטנמל ,ןויז ללוכ עצמ יבג לע םיקוצי מ"ס 02      
17811 תינכת B-B ךתחו 24 טרפ יפל תוחיר      

                     10.40 .טלפמוק לכה .20.7 ןויליג ר"מ   
      
םלשומ עוציבו תיתשת תנכה םירמוח תקפסא     02.1.025
מ"ס 02 יבועב ,03-ב , ןוטב חטשמ תקיצי לש      
רוטרנג לזידל ,ןויז ללוכ עצמ יבג לע םיקוצי      
ןויליג 17811 תינכת  24 טרפ יפל      

                     20.00 .טלפמוק לכה .20.7 ר"מ   
      
עוציבו תיתשת תנכה םירמוח תקפסא     02.1.030
יבועב ,03-ב ,ןוטב יחטשמ תקיצי לש םלשומ      
חטשמל,ןויז ללוכ עצמ יבג לע םיקוצי מ"ס 02      
C-C ךתחו 24 טרפ יפל תובאשמ טרפמ      

                     14.00 טלפמוק לכה .20.7 ןויליג 17811 תינכת ר"מ   
      
עוציבו תיתשת תנכה םירמוח תקפסא     02.1.040
ןוטב ,ןוטב ליבשל הרבוד דוסי לש םלשומ      
לכה .תוטשפתה ירפתו ןויז ללוכ 03-ב      
ןויליג 17811 תינכת 52 טרפ יפל .טלפמוק      

                      4.00 7.02 ק"מ   
      
בלוד חטשמ ,הביאש רוב ןיב ךוותב יולימ     02.1.050
תבורעת י"ע ,םייק וק לע תננכותמ החושו      

                      2.00 )רקובמ ךומנ קזוחב טילויפ( ,MSLC ק"מ   
ןוטב חטשמ 1.20 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס            
קובץ: 11871_11868   .../020 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



53883 רפח נ.ד הביבח תובהל ץוביק    ןלפק .נ.א
T:04-6268000 F:04-6268001 office@ankaplan.com

 
02/07/2018
דף מס':     020 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

יכדרמ רפכ הביאש תנחת גורדש 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ם י י ק  ן ר ו ג ע  1.60 ק ר פ  ת ת       
      
םייק הדלפ ןרוגע םוקיש לש םלשומ עוציב     06.1.010
דוסי תעיבצ יוקינ ,םייק עבצ ףוליק ללוכ      
ינכטה טרפמל ףופכב טלפמוק לכה העיבצו      

                      1.00 'פמוק 8 ףיעס 6 קרפ  
םייק ןרוגע 1.60 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תורגסמ תודובע 60 כ"הס            
קובץ: 11871_11868   .../021 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



53883 רפח נ.ד הביבח תובהל ץוביק    ןלפק .נ.א
T:04-6268000 F:04-6268001 office@ankaplan.com

 
02/07/2018
דף מס':     021 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

יכדרמ רפכ הביאש תנחת גורדש 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
תובאשמ 3 רובע הביאש תנחתל למשח חול     08.1.001
    WK5.81 דמ ,ליעפמ גצ,תנכותמ רקב ללוכ  
תביתכו םיכר םיענתמ ,ינוסארטלוא סלפמ      

                      1.00 'פמוק 005,29 לש דוסי ריחמב  הנכות  
      
םיהובגה םיטרדנטסב לכה ינכמ בוגמ חול     08.1.002
רושיאל ףופכבו ינכטה טרפמה יפל רתויב      
הלבוה ללוכ 000,51 לש דוסי ריחמב .ןנכתמ      

                      1.00 'פמוק הנקתהו הקפסא  
      
דומיל ללוכ םייק למשח תוחול יוניפו קוריפ     08.1.003

                      1.00 'פמוק .םנומיסו םילבכ ןומיסו יוהיז,  
      
ךרוצל למשחה חול דיל ריק יוניפו דויצ קוריפ     08.1.004

                      1.00 'פמוק .תוריהמה יתסוו תנקתה  
      
ךשמהב ריקה יבג לע תוריהמ תסוו תנקתה     08.1.007
חולמ הנזה ילבכ תרבעה ללוכ למשחה חולל      
ילבכ תכראהו תוריהמה יתסוו לא למשחה      

                      2.00 'פמוק .םיתסווה לא ןשיה חולה םוקיממ םיעונמה  
      
תספוקמ הנזה וק רובע הריפח עוציב     08.1.008
011 דע קמועב למשחה חולל י"חח םירוביח      

                     30.00 מ"ס רטמ   
      
יתבכיש וד ירושרש רוניצ הנקתהו הקפסא     08.1.009

                     25.00 6" רטוקב ע"וש וא הרבוק גוסמ רטמ   
      
הסכמ ללוכ חפ תלעת הנקתהו הקפסא     08.1.010

                     40.00 מ"מ 001/002 דע בחורב םי'וזיחו רטמ   
      
YX2AN גוסמ הנזה לבכ הנקתהו הקפסא     08.1.011

                     30.00 מ"מ 05+59X3 ךתחב רטמ   
      
61X4 ךתחב YX2N  לבכ תנקתהו הקפסא     08.1.012

                     50.00 .ר"ממ רטמ   
      
YX2N גוסמ דוקיפ לבכ תנקתהו הקפסא     08.1.013

                    100.00 .ר"ממ 5.1X7 דע ךתחב רטמ   
      

                     50.00 61X2# ןיירושמ ךכוסמ לבכ תנקתהו הקפסא רטמ  08.1.014
      

                      3.00 סגא דוקיפ ףוצמ תנקתהו הקפסא 'חי  08.1.015
      

                      2.00 טטסוסרפ תנקתהו הקפסא 'חי  08.1.016
      

1.80.2 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 11871_11868   .../022 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



53883 רפח נ.ד הביבח תובהל ץוביק    ןלפק .נ.א
T:04-6268000 F:04-6268001 office@ankaplan.com

 
02/07/2018
דף מס':     022 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

יכדרמ רפכ הביאש תנחת גורדש 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לע םותסש לע ליבגמ קספמ הנקתהו הקפסא     08.1.017

                      2.00 רזוח 'חי   
      

                      1.00 הגוצת םע ףיצר ץחל רמתמ הנקתהו הקפסא 'חי  08.1.018
      
ןקתומ ינורטקלא םרז קספמ הנקתהו הקפסא     08.1.019
ןקתומו רפמא 001/061X3 רטסאילופ חולב      

                      1.00 למשחה תרבח לש הנזה רליפ לע 'חי   
      
עונמה דיל ןוחטיב קספמ הנקתהו הקפסא     08.1.020

                      2.00 המוטא אספוק ךותב רפמא 36X3 'חי   
      

                      1.00 ינכמה בוגמל רפמא 52X3 ךא ל"נכ 'חי  08.1.021
      
המאתהו תוקראה תכרעמ גורדשו הקידב     08.1.022
ילבכ ללוכ ןקתמה לש תילמשחה הנזהל      

                      1.00 'פמוק םילאיצנטופ תאוושה ספו תודורטקלא ,הקראה  
      

                     10.00 םייתכתמ םירזיבאל תקראה 'קנ עוציב 'קנ  08.1.023
      
ירושרש רוניצ ללוכ WK5.81 עונמ רוביח     08.1.024

                      2.00 'פמוק .ןורגיטנאו ןיירושמ  
      

                      1.00 'פמוק ס"כ 01 דע ךא ל"נכ  עונמ רוביח 08.1.025
      
םידיג 7 דע דוקיפ רזיבא רוביח     08.1.026
ללוכ עונמ תונגהו םיטטסוסרפ,םיפוצמ:ןוגכ      

                     10.00 'פמוק ןורגיטנאו ןיירושמ ירושרש ןגמ רוניצ  
      
ללוכו הליבכו תרנצ ללוכ רואמ 'קנ עוציב     08.1.027
רביפ יטמרה הרואת ףוג תנקתהו הקפסא      

                      2.00 2X36W 'חי   
      

                      1.00 .םוריחל תחא הרונ םע יתילכת וד ת"ג ךא ל"נכ 'חי  08.1.028
      
הרונ םע הליבכו תרנצ ללוכ םוריח ת"גל 'קנ     08.1.029
    W02X1 הקפסא ללוכ "האיצי" טלש ללוכ  

                      1.00 .הרואתה ףוג תנקתהו 'חי   
      
ללוכו הליבכו תרנצ ללוכ ץוח ת"גל רואמ 'קנ     08.1.030
ןוריק תמגודכ הרואת ףוג תנקתהו הקפסא      

                      1.00 שעג 'חי   
      
הליבכו תרנצ ללוכ תיבטוק תלת ריק רוביח 'קנ     08.1.031
וקסינ תמגודכ רזיבא תנקתהו הקפסא ללוכו      

                      1.00 N516210 'חי   
      

                      1.00 הרהזא תאושמ לש הנקתהו הקפסא 'חי  08.1.032
1.80.2 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 11871_11868   .../023 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



53883 רפח נ.ד הביבח תובהל ץוביק    ןלפק .נ.א
T:04-6268000 F:04-6268001 office@ankaplan.com

 
02/07/2018
דף מס':     023 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

יכדרמ רפכ הביאש תנחת גורדש 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
שרדנכ םילבכו תרנצ ללוכ םוריח קספמל 'קנ     08.1.033
הסכמ םע הספוקב םוריח קספמ תקפסא ללוכ      

                      1.00 .ץופינ שיטפו תיכוכז 'חי   
      
ללוכ ישאר למשח חולל שא יוביכו יוליג תכרעמ     08.1.034
תכרעמ,ןומיס תוירונ,םוחו ןשע יאלג,תזכר      
ןוכמ רושיא ללוכ,יוביכו יוליג ינצחלו חולל יוביכ      

                      1.00 'פמוק םינקת  
      
SBK תוטלם םע למשחה חולל םוטיא עוציב     08.1.035

                      1.00 'פמוק .םילבכה יבג לע הרעב בכעמ רמוחו  
      
ימד ללוכ וקפוט תרצות תוארתה רודיש 'חי     08.1.037

                      1.00 'פמוק .הנושארה הנשל שומיש  
      

                      1.00 'פמוק .ח"וד תשגהו ךמסומ קדוב תקידב 08.1.039
      
יפל תנכותמ רקבל תרושקת סיטרכ תפסות     08.1.049

                      1.00 3100.21.78 ל"כשמ ףיעס 'חי   
      
םיפסונ רקב יסיטרכ 01-ל סיסב רובע תפסות     08.1.059

                      1.00 1100.21.78 ל"כשמ ףיעס יפל 'חי   
      
ףיעס יפל תירלולס תוארתה תכרעמ תקפסא     08.1.069

                      1.00 0010.51.78 ל"כשמ 'חי   
למשח תודובע 1.80 כ"הס            

      
ר ו ט ר נ ג ל ז י ד  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
קפסהב רוטרנג לזיד 'חי לש הנקתהו הקפסא     08.2.010
הלבוה .א :לולכי ריחמה . AVK 04 לש      
הוולינה דויצה לכ לע רוטרנגה לש הנקתהו      
,קלד תכרעמ ,רורקו הטילפ תכרעמ ,םירבצמ(      
לכ לע דוקיפ חול .ב .'וכו ימוי רלוס לכימ      
הנזהל םילבכ ,הוולנה דויצה לכו וירזיבא      
,'וטוא תופלחה תכרעמ ,הענתה רקב ,דוקפו      
תקראה .ג 'וכוהממדה יקספמ ,תוערתה לנפ      
יפל 'וכו פ"הפ ספמ םילבכ ,רוטרנגה ןקתמ      
.ד .למשחה קוח תושירדו ןנכתמה תויחנה      
דוד ללוכ ינוריע זוזגא 'עמ לש לש הקפסא      
תוקידבו םייוסנ תכרעמ עוציב .ה  הקתשה      

                      1.00 'פמוק .רוטרנגה תכרעמל הצרה  
רוטרנגלזיד 2.80 כ"הס            

      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס            
קובץ: 11871_11868   .../024 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



53883 רפח נ.ד הביבח תובהל ץוביק    ןלפק .נ.א
T:04-6268000 F:04-6268001 office@ankaplan.com

 
02/07/2018
דף מס':     024 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

יכדרמ רפכ הביאש תנחת גורדש 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ק ו ר י פ ו  ה ס י ר ה  42 ק ר פ       
      
ת י ח ר ז א  ה ס ד נ ה  1.42 ק ר פ  ת ת       
      
רתאל ויהי הסירההו קוריפה ירצות לכ יוניפ      
היהי םריחמו .הצעומה חטשל ץוחמ השרומ      
תורגא םולשת תוברל .הדיחיה יריחמב לולכ      
.םילטיהו      
      
לופיטה ןקתמ  לש יוניפו הסירה ,קוריפ     24.1.010
תרנצה תכרעמ תוברל ויחפס לכו םיכפשב      
17811 תינכת ,הסירה תינכת פ"ע .דוקיפהו      

                      1.00 'פמוק .ןימזמה טוריפו 40.7 ןויליג  
      
טרפמל םייק ןוטב חטשמ יוניפו הסירה ,קוריפ     24.1.020
ןוסחאו קוריפ ללוכ .תוחיר לרטנמו הביאש      
םתרזחה ,תוחיר לרטנמ/טרפמ ירזיבא      
עוציב םותב  םלשומ ןפואב הרזח םתבכרהו      

                      1.00 'פמוק הדובעה  
      
ןפואב התנקתהו ןוסחיא ,רדג קוריפ     24.1.030
.הנחתה גורדש תודובע עוציב רמגב םלשומ      

                     60.00 .40.7 ןויליג 18711 תינכות יפל רטמ   
תיחרזא הסדנה 1.42 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םיקוריפו הסירה 42 כ"הס            
קובץ: 11871_11868   .../025 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



53883 רפח נ.ד הביבח תובהל ץוביק    ןלפק .נ.א
T:04-6268000 F:04-6268001 office@ankaplan.com

 
02/07/2018
דף מס':     025 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

יכדרמ רפכ הביאש תנחת גורדש 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ,ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ת ו ח ו ש ו  ת ר נ צ  1.75 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 052 רטוקב חדק עוציבו תיתשת תנכה     57.1.010
תרנצ ירבעמ ללוכ םייק הביאש רוב ריקב      
םיטרפ יפל םלשומ ןפואב םייק רבעמ םוטיאו      

                      1.00 20.7 ןוילג 17811 תינכתב B44-ו A44 'חי   
      
רוניצ תחנה ,תויתשת תנכה , םירמוח תקפסא     57.1.040
)001EP+( ןליתאילופ רוניצ לש םלשומ עוציבו      
עקרקב ןומט , מ"מ 052 רטוקב 5.21 גרד      

                      5.00 .'מ 57.5 דעו 'מ 52.5 קמועמ רטמ   
      
םלשומ עוציבו תיתשת תנכה ,םירמוח תקפסא     57.1.080
051 רטוקב תימורט הרקב תחוש תליתש לש      
,'מ 57.5 קמוע דעו 'מ 52.5 לעמ קמועב מ"ס      
הריפח תונפד ךומית ללוכ .ליעפ בויב וק לע      
תבכרומ החושה .הדלפ תוריק י"ע םייכנא      
,ןוטבמ תימורט תיתחתו תוימורט תוילוחמ      
הרקת ,החושה תיתחתב דוביע עוציב ללוכ      
ינוניב סמועל הסכמו )ןוט 52( ינוניב סמועל      
החונמ יחטשמ ,הדירי םלוס ,מ"ס 06 רטוקב      
וקו ןנכותמו םייק בויב וקל םלשומ רוביח ללוכו      
הווש וא ןמפלוו( .טלפמוק לכה .בלוד יכפש      
17811 תינכת 41,2, 61 םיטרפ יפל .)ךרע      

                      1.00 30.7 ןויליג 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.1.140
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
ע"ש וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא 33 למרכ      

                      1.00 .לזרב תקיצי רגס םע 'חי   
      
עוציבו תויתשת תנכה ,םירמוח תקפסא     57.1.160
מ"מ 011 רטוקב .E.P.D.H רוניצ לש םלשומ      
ןפואב החושל וקה רוביח ללוכ הפצר םוסחממ      
34 'סמ טרפ יפל ןוטב תפצר זוקינל םלשומ      

                      1.00 'פמוק 20.7 ןויליג 17811 תינכותב  
תוחושו תרנצ 1.75 כ"הס            

      
ם י ט ר פ מ  2.75 ק ר פ  ת ת       
      
עוציבו תיתשת תנכה ,םירמוח תקפסא     57.2.010
ללוכ .םייק הביאש טרפמ גורדש לש םלשומ      
טרפמה תעיבצו דוסי תעיבצ ,םייק עבצ ףוליק      
תינכת 04 'סמ טרפ יפל טלפמוק לכה שדחמ      

                      3.00 'פמוק 30.7 ןוילג 17811  
      
      
      

2.75.2 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 11871_11868   .../026 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



53883 רפח נ.ד הביבח תובהל ץוביק    ןלפק .נ.א
T:04-6268000 F:04-6268001 office@ankaplan.com

 
02/07/2018
דף מס':     026 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

יכדרמ רפכ הביאש תנחת גורדש 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
עוציבו תויתשת תנכה , םירמוח תקפסא     57.2.020
תפצר זוקינל 4\8 הפצר םוסחמ לש םלשומ      
ןויליג 17811 תינכות 34 'סמ טרפ יפל ןוטב      

                      1.00 'פמוק 7.02  
םיטרפמ 2.75 כ"הס            

      
ת ו נ ו ש  3.75 ק ר פ  ת ת       
      
םלשומ עוציבו תיתשת תנכה םירמוח תקפסא     57.3.010
74 'סמ טרפ יפל שא יוביכ תדמע תפלחה לש      

                      1.00 'פמוק 30.7 ןויליג 17811 תינכת  
      
עוציבו תיתשת תנכה ,םירמוח תקפסא     57.3.020
, PRG מ הביאש רובל הדירי םלוס לש םלשומ      
חטשמו די זחאמ ללוכ C-002 ןוגספ םגד      
לכה םלשומ ןפואב רובה ןפודל ןגועמ ,החונמ      
ןויליג 17811 תינכותב 41 -ו 4 'סמ םיטרפ יפל      

                      9.00 7.03 רטמ   
      
עוציבו תויתשת תנכה ,םירמוח תקפסא     57.3.030
ינוסרטלוא הדידמ תדיחי תנקתה לש םלשומ      
42 'סמ טרפ יפל הדידמ לוורשו      
ינכטה טרפמהו 30.7 ןויליג 17811 תינכותב      

                      1.00 'פמוק .דחוימה  
      
תנוולוגמ הפשא תלגע לש הלבוהו הקפסא     57.3.040

                      2.00 ע"ש וא ןולא 'בק תרצות רטיל 0011 חפנב 'חי   
      
עוציבו תויתשת תנכה ,םירמוח תקפסא     57.3.050
םירטמ 5 בחורב בכרל הסינכ רעש לש םלשומ      

                      1.00 30.7 ןוילג 17811 תינכתב 8 טרפ יפל 'חי   
תונוש 3.75 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס            
קובץ: 11871_11868   .../027 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



53883 רפח נ.ד הביבח תובהל ץוביק    ןלפק .נ.א
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02/07/2018
דף מס':     027 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

יכדרמ רפכ הביאש תנחת גורדש 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ק י נ כ מ ו ר ט ק ל א  95 ק ר פ       
      
ה ק י נ כ מ ו ר ט ק ל א  1.95 ק ר פ  ת ת       
      
,םינגוע תוברל תיתשת תנכה ,הקפסא     59.1.010
עוציבל שורדה לכו םיחודיק ,תוכימת ,םינוגיע      
יטמטוא ןוניס לס - ינכמ בוגמ לש םלשומ      
, םיקלחמ ירוחא חפ ךפשמ , 403 מ"בלפמ      
ןקתומ דוקיפו הענה תכרעמ ,המרה ילבכ      
,ע"ש וא יד.לא תרבח תמגוד םלשומ ןפואב      
תרקתב חתפ רוסינו הנקתה ,הקפסא ללוכ      
טרפמל ףופכב .לסה תנקתה ךרוצל ןוטב      

                      1.00 'פמוק דחוימה ינכטה  
      
םלשומ עוציבו תיתשת תנכה ,םירמוח תקפסא     59.1.020
,ש"קמ 000,3 לש הקיפסב תוחיר לרטנמ לש      
ףופכב ,טלפמוק לכה ,ןוטב חטשמל ןגועמ      

                      1.00 'פמוק .ינכטה טרפמל  
      
הקפסא ללוכ .תמייק הבאשמ לש יוניפו קוריפ     59.1.030
בויבל הלובט הבאשמ לש תמלשומ הנקתהו      
041 לש הקיפס רובע ע"ש וא TGYLF תרצות      
ללוכ N םגד ץיאמ םע ,'מ 52 ץחלב ש"קמ      
,הבאשמ סיסב לש תמלשומ הנקתהו הקפסא      
,613 דלח-לא תכתממ םיכילומ תורוניצ רוביח      
רוביח ,םייק הבאשמ טרפמל םלשומ רוביח      
תומאתהה לכו למשחה חולל םלשומ      

                      3.00 'פמוק .טלפמוק לכה .תושרדנה  
הקינכמורטקלא 1.95 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הקינכמורטקלא 95 כ"הס            
קובץ: 11871_11868   .../028 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



53883 רפח נ.ד הביבח תובהל ץוביק    ןלפק .נ.א
T:04-6268000 F:04-6268001 office@ankaplan.com

 
02/07/2018
דף מס':     028 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

יכדרמ רפכ הביאש תנחת גורדש 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  06 ק ר פ       
      
ה נ ח ת ל  ף ק ע מ  ע ו צ י ב ו  ן ו נ כ ת  1.06 ק ר פ  ת ת       
      
םיכפש תקינס ףקעמ לש םלשומ עוציבו ןונכת     60.1.010
תוברל .םייק הקינס וקל רוביח דעו םייק רובמ      
שורדה לכו רובה שודיח ,למשח חול ןונכת      

                      1.00 'פמוק .ףקעמה לש תמלשומ הדובעו הלעפהל  
הנחתל ףקעמ עוציבו ןונכת 1.06 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונוש 06 כ"הס            
יכדרמ רפכ הביאש תנחת גורדש כ"הס          
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02/07/2018 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     029 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ביבא רפכ ןטק ש"טמ גורדש 1 הנבמ     
    
תורעה 00 קרפ      
    

תויללכ תורעה 1.00 קרפ תת                                           
    

תורעה 00 כ"הס                                          
    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

הנחתה  רצח הנבמ 1.10 קרפ תת                                           
    

הנחתה הנבמל ץוחמ 2.10 קרפ תת                                           
    

רפע תודובע 10 כ"הס                                          
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

עקרקה פ"ע ןוטב תודובע 1.20 קרפ תת                                           
    

םימייק תורובב ןוטב תודובע 2.20 קרפ תת                                           
    

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                                          
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

םימייק תורובב םוטיא תודובע 1.50 קרפ תת                                           
    

םוטיא תודובע 50 כ"הס                                          
    
תורגסמ תודובע 60 קרפ      
    

תורגסמ תודובע 1.60 קרפ תת                                           
    

תורגסמ תודובע 60 כ"הס                                          
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

ביבא רפכ למשח תודובע ןדמוא 1.80 קרפ תת                                           
    

רוטרנגלזיד 2.80 קרפ תת                                           
    

למשח תודובע 80 כ"הס                                          
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דף מס':     030 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םיקוריפו הסירה 42 קרפ      
    

תיחרזא הסדנה 1.42 קרפ תת                                           
    

םיקוריפו הסירה 42 כ"הס                                          
    
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ      
    

תוחושו תרנצ 1.75 קרפ תת                                           
    

םיטרפמ 2.75 קרפ תת                                           
    

תונוש 3.75 קרפ תת                                           
    

לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס                                          
    
הקינכמורטקלא 95 קרפ      
    

הקינכמורטקלא 1.95 קרפ תת                                           
    

הקינכמורטקלא 95 כ"הס                                          
    
תונוש 06 קרפ      
    

הנחתל ףקעמ עוציב ןונכת 1.06 קרפ תת                                           
    

תונוש 06 כ"הס                                          
ביבא רפכ ןטק ש"טמ גורדש 1 כ"הס                                         

    
יכדרמ רפכ הביאש תנחת גורדש 2 הנבמ     
    
תורעה 00 קרפ      
    

תויללכ תורעה 1.00 קרפ תת                                           
    

תורעה 00 כ"הס                                          
    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

רפע תודובע 1.10 קרפ תת                                           
    

רפע תודובע 10 כ"הס                                          
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

ןוטב חטשמ 1.20 קרפ תת                                           
    

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                                          
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דף מס':     031 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תורגסמ תודובע 60 קרפ      
    

םייק ןרוגע 1.60 קרפ תת                                           
    

תורגסמ תודובע 60 כ"הס                                          
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

למשח תודובע 1.80 קרפ תת                                           
    

רוטרנגלזיד 2.80 קרפ תת                                           
    

למשח תודובע 80 כ"הס                                          
    
םיקוריפו הסירה 42 קרפ      
    

תיחרזא הסדנה 1.42 קרפ תת                                           
    

םיקוריפו הסירה 42 כ"הס                                          
    
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ      
    

תוחושו תרנצ 1.75 קרפ תת                                           
    

םיטרפמ 2.75 קרפ תת                                           
    

תונוש 3.75 קרפ תת                                           
    

לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס                                          
    
הקינכמורטקלא 95 קרפ      
    

הקינכמורטקלא 1.95 קרפ תת                                           
    

הקינכמורטקלא 95 כ"הס                                          
    
תונוש 06 קרפ      
    

הנחתל ףקעמ עוציבו ןונכת 1.06 קרפ תת                                           
    

תונוש 06 כ"הס                                          
יכדרמ רפכ הביאש תנחת גורדש 2 כ"הס                                         
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דף מס':     032 יכדרמ רפכו ביבא רפכ הביאש תונחת גורדש - תויומכ בתכ

  
לכה ךס  
 יללכ כ"הס               

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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