
 
 
 
 
 

09/09/2020 י ב י צ ק ת    ן ד מ ו א
דף מס':     001 תינרוא אתוברת בויבל הביאש תנחת

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

- 10 ק ר פ       
      
0.1 קרפ תת      
      
    -  
      
מ"ס 001x09 תודימב םיחתפ ינש רוסינ     01.0010
קסידב רוסינה .הביאשה את גגב תובאשמל      

  5,000.00 2,500.00     2.00 'פמוק יכנאו קלח ןוטב ךתח תלבקל דע  
      
רתאל תלוספה יוניפו םייק רליפ תסירה     01.0020

  1,500.00 1,500.00     1.00 השרומ הפשא 'חי   
  6,500.00 - 10 כ"הס  

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  20 ק ר פ       
      
0.2 קרפ תת      
      
    -  
      
חופמל ןוטב תהבגהב ןלבקה בוקניש ריחמה      
הקפסה םג לולכי ,תוחיר לוטנ ןקתמלו      
.דוסי תקראה תנקתהו      
      
תיעקרקב תמייק שלקב ןבא לש ץחלב יוקינ     02.0010
מ"ס 5 דעו םינבאה ןיב םיחוורמה יולימו אתה      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק 5 הפישח תגרד ,03-ב ןוטבב םינבאה לעמ  
      
8 הפישח תגרד 04-ב ןוטב תקיציו הקפסה     02.0020
ללוכ ,מ"ס 52 יבועב הביאשה את תפצרב      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק הפצרה ינפ תקלחהו ןויזה תנקתהו הקפסה  
      
,8 הפישח תגרד 04-ב ןוטב תקיציו הקפסה     02.0030
הבכש( ןוילע ןוטבב מ"מ 51 דע לדוגב טגרגא      
ללוכ ריחמה .םיעופישב אתה תפצרב )היינש      

  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק 6@51/51 הנוילע תשר תנקתה  
      
אתה גג לע ןוטב תהבגה תקיציו הקפסה     02.0040
ללוכ ריחמה .חופמו תוחיר לורטנ ןקתמ רובע      
חטשמה ינפ תקלחהו ןויז תנקתהו תקפסה      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק הקראהו  
      
תפצר ןוגיעל םידתיימ תנקתהו תקפסה     02.0050

  2,250.00    75.00    30.00 הביאשה את ריקל ןוטבה 'חי   
 34,250.00 רתאב קוצי ןוטב 20 כ"הס  

      
      

6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ
 

קובץ: 1486-001   .../002 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



09/09/2020
דף מס':     002 תינרוא אתוברת בויבל הביאש תנחת

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
0.5 קרפ תת      
      
    -  
      
יתשב K-1 הקיס לש 'גלעמב םושייו הקפסה     05.0010
גגה תיתחתו הפצר תוריק ינפ לע תובכש      

 20,000.00   250.00    80.00 הביאשה אתב ר"מ   
      
הקיסב תוריקה ןיבל אתה תפצר ןיב םוטיא     05.0020

  1,000.00   100.00    10.00 מ"ס 0.1x0.1 ךתחב 3-ורפ רטמ   
      
רוסינ תעב ובשחנש ןויז לזרב תוצק םוטיא     05.0030

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק 200 'סמ תינכותב שרדנכ גגב םירוח  
 23,000.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
0.6 קרפ תת      
      
    -  
      
מ"ס 09x001 םיסכמ תנקתהו הקפסה     06.0010
תינכותב שרדנה יפ לע ןיירושמ רטסאילופמ      

  7,000.00 3,500.00     2.00 200 'סמ 'חי   
      
613 מ"בלפ םיחפ תנקתהו הקפסה     06.0020
    2x004x004 הריגסו םייק חתפ יוסיכל מ"מ  

  1,200.00   600.00     2.00 )מ"בלפ יגרב( 4" רוניצ ביבס 'חי   
      
061PNI מ"בלפ ליפורפ תנקתהו הקפסה     06.0030
ליפורפה ןוגיעו םידתיימ ןוגיע ללוכ      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק גגלו הביאשה את תוריקל  ,םידתיימל  
      
ןיירושמ רטסאילופמ םלוס תנקתהו הקפסה     06.0040
-כ ךרוא .200 'סמ תינכותב טרפ יפ לע      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'מ 57.5 'חי   
      
מ"בלפ תוטומ ינש תנקתהו הקפסה     06.0050

    500.00   250.00     2.00 םלוסב הדיריל רזעכ 8/1x"2" 613? 'חי   
 26,700.00 תורגסמ תודובע 60 כ"הס  

      
ת י נ כ מ ו ר ט ק ל א  ה ס ד נ ה  ת ו ד ו ב ע  70 ק ר פ       
      
י נ כ מ ו ר ט ק ל א  ד ו י צ  ת ק פ ס א  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
ירמוח ,הבכרה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו ןימזמל הריסמ ,הלעפה ,רזע      
      
      
      

10.70 קרפ תתב הרבעהל          
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09/09/2020
דף מס':     003 תינרוא אתוברת בויבל הביאש תנחת

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תוינכת יפל הלובט םיכפשל הביאש תדיחי     07.01.0010
54 לש הקיפסל 50.70 מ"טמב טרופמכ      
ץיאמ תלעב ,'מ 81 לש דמועלו 'ש/ק"מ      
    XETROV, רטוקב רודכ לש ישפוח רבעמ  
'מ 51 ךרואב ילמשח לבכ ללוכ מ"מ 001      

 58,000.00 29,000.00     2.00 613 ם"בלפמ םיליבומו 'חי   
      
תוחיר לורטינ ןקתמ לש הנקתהו תקפסא     07.01.0020
,טלפמוק מ"טמב 51.70 ףיעסב טרופמכ      
תחת הנקתהל חופמ ללוכ ליעפ םחפ גוסמ      
תכרעמ ,יטסוקא ןוגימ םע םימשה תפיכ      
מ"מ 052 רטוקב CVP היושע הקיני רוניצ      
רובה תרקתל תחתמ הקלח רשא רובהמ      
ללוכ חופמל דע תינוציח הקלחו בוטרה      
דוקיפ חול ןכו רוניצה תנקתהל תוכימת      
תמלשומ תכרעמל ,הפיטש תבאשמ ,יטמוטוא      

 94,000.00 94,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
      
טרופמכ ,4" רטוקב יטנגמורטקלא הקיפס דמ     07.01.0030
,םימטא תוברל ,מ"טמב 21.70 ףיעסב      
הנקתהל םישורדה רזעה ירמוח לכו תוימוג      

  7,700.00 7,700.00     1.00 .טלפמוק לכה ,תמלשומ 'חי   
      
תוחפל 'מטא 01 ץחללו 2" רטוקב ירודכ זרב     07.01.0040
לכה ,613 מ"בלפמ יושע ,בויבל םיאתמ      

    270.00   270.00     1.00 .טלפמוק 'חי   
      
NID 61NP ןקת יפל ןגואמ זירט ףוגמ     07.01.0050
םיאתמ 'מטא 61 הדובע ץחללו 4" רטוקב      
,613 מ"בלפמ ריצ תוברל ,רצ םגד בויבל      
,ןסלירב ץוחו םינפ יופיצו הכר המיטא לעב      
,םיגרב תוברל ,ינדי הלעפה לגלג תוברל      
םישורדה רזעה ירמוח לכו תוימוג ,םימטא      
ףיעסב טרופמכ ,העיבצו תמלשומ הנקתהל      

 11,400.00 3,800.00     3.00 .טלפמוק לכה ,מ"טמב 90.70 'חי   
      
הדובע ץחללו  3" רטוקב ךא ,ל"נכ זירט ףוגמ     07.01.0060

  2,200.00 2,200.00     1.00 .טלפמוק לכה ,'מטא 0.61 'חי   
      
ןגואמ ןוילע חתפ םע בויבל רזוח לא םותסש     07.01.0070
הדובע ץחללו 4" רטוקב NID 61NP ןקת יפל      
,ילונפ םינפ יופיצ תוברל ,תוחפל 'מטא 61      
,תלוקשמ ,תועורז ,םידדצה ינשמ טלוב ריצ      
תוימוג ,םימטא ,םיגרב תוברל,לובג קספמ      
תמלשומ הנקתהל םישורדה רזעה ירמוח לכו      
לכה ,מ"טמב 01.70 ףיעס טרופמכ ,העיבצו      

 11,400.00 5,700.00     2.00 .טלפמוק 'חי   
      
      
      

184,970.00 10.70 קרפ תתב הרבעהל
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09/09/2020
דף מס':     004 תינרוא אתוברת בויבל הביאש תנחת

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

184,970.00 מהעברה      
      
      
םגד תמגודכ בלושמ בויבל ריווא םותסש     07.01.0080
    520-D ץחלל ,ע"ש וא י.ר.א תרצות ,רעס  
,2" הסינכ רוביח םע תוחפל 'מטא 61 הדובע      
תוימוג ,םימטא ,ףוגמ תוברל ,ילונפ יופיצ םע      
תמלשומ הנקתהל םישורדה רזעה רמוח לכו      
לכה ,מ"טמב 11.70 ףיעסב טרופמכ ,העיבצו      

 11,850.00 3,950.00     3.00 .טלפמוק 'חי   
      
ימלוג בויבל םאתומ )רטמונמ( ינכמ ץחל דמ     07.01.0090
,2/1" יכרד תלת זרב ללוכ 'מטא -6-1 ץחלל      
ףיעסב טרופמכ םיחפס ,םירוביח ,2/1" תרנצ      

  1,800.00   900.00     2.00 .טלפמוק לכה ,מ"טמב 80.70 'חי   
198,620.00 ינכמורטקלא דויצ תקפסא 10.70 כ"הס  

      
מ "ב ל פ  ת ר נ צ  ת ו ד ו ב ע  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
רפת םע L613 הדילחמ יתלב הדלפ תרנצ     07.02.0010
רובב 'מטא 61 הדובע ץחלל 4" רטוקב      
הכימתל L613 ם"בלפמ תולש ללוכ בוטרה      

  9,000.00   750.00    12.00 . תינכותב טרופמכ ,תומלשב ריקל רטמ   
      
הדובע ץחל 4 "רטוקב L613  ם"בלפ תשק     07.02.0020

  2,400.00 1,200.00     2.00 d5.1 = R  'מטא 61 'חי   
      
NID ןקת יפל L613 ם"בלפ NO PILS ןגוא     07.02.0030

    940.00   470.00     2.00 4 " רוניצל 61NP רטמ   
      

  2,400.00 1,200.00     2.00 4 " רטוקב הדלפ ןגואל ם"בלפ ןגוא ןיב ץויח 'חי  07.02.0040
 14,740.00 מ"בלפ תרנצ תודובע 20.70 כ"הס  

      
ת י נ ו צ י ח  ת ר נ צ  ת ו ד ו ב ע  30.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו       
      
בר טלמב םינפ הפוצמ הדלפמ תרנצ עוציב      
תוינכת יפל םיעטקב ץוחבמ העובצו הנימולא      
םיגרב ,םינגוא ,רזע ירמוחו תופומ תוברל      
,תומלשב ןקתומ לכה ,תנוולוגמ הדלפמ      
תינכותב טרופמכ      
      

    300.00   300.00     1.00 23/5" ןפוד יבועב 3" רוניצ רטמ  07.03.0020
      

  3,200.00   400.00     8.00 23/5" ןפוד יבועב 4" רוניצ רטמ  07.03.0030
      

    350.00   350.00     1.00 d5.1 = R-  4 "רטוקב תשק 'חי  07.03.0040
      

    920.00   920.00     1.00 4 " רטוקב יתשורח ףעסמ 'חי  07.03.0050
      
רוניצל NID 61NP ןקת יפל NO PILS ןגוא     07.03.0060

  5,040.00   280.00    18.00 4" רטוקב 'חי   
  9,810.00 30.70 קרפ תתב הרבעהל

6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ
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09/09/2020
דף מס':     005 תינרוא אתוברת בויבל הביאש תנחת

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  9,810.00 מהעברה      
      
      
רוניצל NID 61NP ןקת יפל NO PILS ןגוא     07.03.0070

    480.00   240.00     2.00 3" רטוקב 'חי   
      
לכה תינכותב טרפ יפל 4" רוניצל הכימת לגר     07.03.0080

  1,650.00   550.00     3.00 טלפמוק 'חי   
      

    600.00   600.00     1.00 4 " רטוקב ןגועמ ןגוא רבחמ ק"מ  07.03.0090
      
םיפוצמלו למשח ילבכל ,תרשרשל הילת יוו     07.03.0100

  2,100.00   350.00     6.00 הרקתל וא ריקל ןוגיעו 613 ם"בלפמ 'חי   
      
דמ תנקתהל -"23/5 4 " רטוקב רוניצ עטק     07.03.0110
ןגועמ 'מ 5.0-כ ךרואב ינוסארטלוא סלפמ      
,רונצל תכתורמ ןוגיע תטלפ ללוכ  ,ןוטב גגב      

    650.00   650.00     1.00 טלפמוק ,תוינכת יפל ,רוויע ןגוא ,ןגוא 'חי   
      
א"פ רוניצל 4 " רטוקב הדלפ ןגוא ןיב רבחמ     07.03.0120

  1,200.00 1,200.00     1.00 מ"מ 041 רטוקב 'חי   
      
רטוקב םימ תקפסא תכרעמל הדידמ טרפמ     07.03.0130
רבעמ ,3" תותשק 2 ללוכ תינכותה יפל 2"      
םימ דמ ,2" זירט יפוגמ ינש ,2/3" רטוק      
ינוסכלא זרב םע ףקז ,2" ח"זמ ,2" ןמטלו      

  6,500.00 6,500.00     1.00 'פמוק רזע ירמוחו תופומ ,1" ריווא םותסשו  
      
ינקת שא יוביכ זגרא תנקתהו תקפסא     07.03.0140

  2,800.00 2,800.00     1.00 מ"טמב 31.70 ףיעסב טרופמכ 'חי   
 25,790.00 תונושו תינוציח תרנצ תודובע 30.70 כ"הס  
239,150.00 תינכמורטקלא הסדנה תודובע 70 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ח ו ל  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
רטסאילופמ יונב ישאר למשח חולל הנבמ     08.01.0001
דימע לופכ דודב לעב וילאמ הבכ ןיירושמ      
IGF םגד PI-55 םילקמיכו V.U:היזרוקל      
הנבי חולה ע"וש וא רצוקמ לקוס םע " רבנע"      
,מ"מ 2491 בחור ,מ"מ 7871 הבוג :תודמב      
םרז קספמ אתל קלוחמ וניהו מ"מ 033 קמוע      
.תובאשמ דוקיפ אתו מ"מ 608 בחורב ישאר      
,תימינפ הבכרהל הדובע תוטלפ ללוכ      
תכרעמו ןוטבל ה תוחולל םיילגר ,תרגסמ      

 11,000.00 11,000.00     1.00 'פמוק .הילת לוענמ םע הליענ  
      
      
      
      
      

 11,000.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל
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09/09/2020
דף מס':     006 תינרוא אתוברת בויבל הביאש תנחת

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 11,000.00 מהעברה      
      
      
ךותב רשא םיטנמלאה לש הנקתהו הקפסא     08.01.0002
רזעה ירזיבאו ירמח לכ תא םג ללוכו חולה      
,טוויח רפמא 061 הריבצ יספ :ןוגכ םישורדה      
טוליש תואיציה ילגעמ לכ רובע םיקדהמ      
לכ ןכו תותלדבו דויצה ינפ לע ץיבדנס      
ללוכ תינכתב תולולכהו תושורדה תומלשהה      
טלפמוק הנכה לולכי חולה ריחמ .רומש םוקמ      
ןכו חולה תליענל רודס ,למשח תרבח רוביחל      
.חולה תונפדב תקפסמ תומכב רורווא י חתפ      
וינפ חטש יפל עבקי חולה לש יפוסה ריחמה      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק .םדוקה ףיעסב חולה ינפ חטש תמועל  
      

  2,400.00   800.00     3.00 .ל"נה חולל תימינפ תלדל ריחמ תפסות 'חי  08.01.0003
      
רשוכ 'א 04X3 יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.01.0004
תיטנגמ הנגה םע תוחפל א"ק 52 קותינ      
,תידי ,רזע ינעגמ ינש ,תונווכתמ תימרתו      
הקספה לילס ללוכ דמצמו הלעפה עונמ      
םגד "LE.HS" תרצות תמגודכ קוחרמ      
    001SN י"ע רשואמ לויכ ללוכ .ךרע הווש וא  

  2,300.00 1,150.00     2.00 .י"חח ןימזמה 'חי   
      
ז"מל רוטרנג\"ח יטמוטוא ףלחמ תכרעמ     08.01.0005
תרצות D-825-T תמגודכ ל"נה םיענוממ      
"עניה תסדנה" תרצות CSA םגד וא "רדמא"      

  3,900.00 3,900.00     1.00 .טוויח ללוכ 'חי   
      

    170.00   170.00     1.00 .יבטוק תלת ןצחל+תוזפל ןומיס תורונ שולש 'חי  08.01.0006
      
רשוכ 'א 52X3 יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.01.0007
תיטנגמ הנגה םע תוחפל א"ק 52 קותינ      
תידי ,רזע ינעגמ ינש ,תונווכתמ תימרתו      
תמגודכ קוחרמ הקספה לילס ללוכ דמצמו      
.ךרע הווש וא 001SN םגד "HS.LE" תרצות      

  2,300.00 1,150.00     2.00 .ןנכתמה י"ע רשואמ לויכ ללוכ 'חי   
      
םיבטוק השולש וק טאווק 4 דע עונמל ןעגמ     08.01.0008
לש הדובע םוחתל טלוו 022 הלעפה לילס      
    3-CA 90 תמגודכK-1CL תרצות  

    120.00   120.00     1.00 .רזע יעגמ ללוכ "קינכמהלט" 'חי   
      
םיבטוק העברא טאוק 02 דע עונמל ןעגמ     08.01.0009
לש הדובע םוחתל טלוו 022 הלעפה לילס      
    3-CA 73 תמגודכD-1CL תרצות  

    800.00   400.00     2.00 .םינעגמל רוביח ללוכ "קינכמהלט" 'חי   
      
ללוכ םישאר םיקספמ ןיב ילמשחו ינכמ רוגיח     08.01.0010

    800.00   800.00     1.00 'פמוק רזע ירזיבא לכ  
      
      

 25,390.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: 1486-001   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



09/09/2020
דף מס':     007 תינרוא אתוברת בויבל הביאש תנחת

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 25,390.00 מהעברה      
      
      
דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ת"מאמ     08.01.0011
םיתמאמ ללוכ( AK01 קותינ רשוכ ,יבטוק      

    600.00    40.00    15.00 )םירשוגמ 'חי   
      
,יבטוק וד רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ת"מאמ     08.01.0012

  1,120.00   140.00     8.00 .ספאה קותינ םע AK01 קותינ רשוכ 'חי   
      
תלת רפמא 04 דע ילנימונ םרזל ת"מאמ     08.01.0013

    570.00   190.00     3.00 .AK01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      
רפמא 001 לש ר"ממ 69X69 רטמרפמא     08.01.0014

    600.00   200.00     3.00 .5/001 םרז הנשמ ללוכ 'חי   
      
ררוב קספמ ללוכ V004 ל 69X69 רטמטלוו     08.01.0015

    200.00   200.00     1.00 .םיבצמ 7 תוזפ 'חי   
      
ללוכ רפמא 05 לש ר"ממ 69X69 רטמרפמא     08.01.0016

    400.00   200.00     2.00 .5/05 םרז הנשמ 'חי   
      
תימרת סמוע תרתי םע ינדי עונמ קספמ     08.01.0017
םגד לבגומ יתלב קותינ רשוכ תיטנגמו      
    8OEM-2VG תרצות  

  1,040.00   260.00     4.00 .ךרע הווש וא EUGINACEMELET 'חי   
      
תמגודכ 3CA ב 5RAVK דע םילבקל ןעגמ     08.01.0018
    KFDICL תרצות EUGINACEMELET וא  

    600.00   300.00     2.00 .ךרע הווש 'חי   
      
לש ילנימיונ הדובע חתמל יזאפ תלת לבק     08.01.0019
ר"אווק 5 קפסה ץרה 5 רדתב טלוו 044      
קפסה ידספה ,ץרה 05 רדת טלוו 004 חתמב      
סופיטמ הקירפ ידגנ ר"אוקל טו 5.0 םיכומנ      
הווש וא סנמיס תרצות וקלא תמגוד "שבי"      

    600.00   200.00     3.00 .טלפמוק טרופמכ רשואמ ךרע 'חי   
      
םיבצמ השולש ,טקפ A52X2 יבוביס קספמ     08.01.0020

    120.00   120.00     1.00 .טלפמוק טרופמכ ספא+ 'חי   
      

    450.00   150.00     3.00 .םיבטק 4 ףילחמ טקפ קספמ ךא ל"נכ 'חי  08.01.0021
      

    280.00   280.00     1.00 .םיבטק 5 טקפ A61X3 ךא ל"נכ 'חי  08.01.0022
      
טרופמכ )םיעגמ ינש( יתמוק דח דוקיפ ןצחל     08.01.0023

    180.00    60.00     3.00 .טלפמוק 'חי   
      

    320.00    80.00     4.00 .טלפמוק טרופמכ םיעגמ 3 דוקיפ ןצחל 'חי  08.01.0024
      

    210.00    70.00     3.00 DEL W8 הרואתמ ףוג 'חי  08.01.0025
      

    300.00   100.00     3.00 תלדה ידי לע לעפומ לובג קספמ 'חי  08.01.0026
 32,980.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל

6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ
 

קובץ: 1486-001   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



09/09/2020
דף מס':     008 תינרוא אתוברת בויבל הביאש תנחת

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 32,980.00 מהעברה      
      
      
03 תושיגר רפמא 4*52 תחפ רסממ     08.01.0027

    270.00   270.00     1.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות ,רפמאילימ 'חי   
      

    210.00   210.00     1.00 רפמא 52X2 תחפ רסממ ךא ,ל"נכ 'חי  08.01.0028
      
םיבטק עברא דוקיפ ירסממ     08.01.0029

  2,200.00   100.00    22.00 .טלוו CDV21\CDV42\CAV022 'חי   
      

    210.00   210.00     1.00 .טלפמוק טרופמכ בהבהמ יאליר ךא ל"נכ 'חי  08.01.0030
      
רוביחב היהשהל ינורטקלא היהשה רסממ     08.01.0031
רפמא 2 ףילחמ עגמ תבשות+הפילש הנבמ      
,שרדנכ היהשה ןמז ימוחת בר ,שרדנכ חתמל      
ףלוחה ןמזה ןומיס תרונ ,חתמ ןומיס תרונ      

    360.00   180.00     2.00 .טלפמוק ,טרופמכ A3TG/IMUZI תמגוד 'חי   
      
דגנ םע שרדנה עבצב DEL םגד ןומיס תרונמ     08.01.0032

    950.00    50.00    19.00 חתמה תלעפהל 'חי   
      
,ךומנ חתמל )N+HP3( קרב יניגמ תייעיבר     08.01.0033
טלפמוק טרופמכ תרבוחמו חולב תנקתומ      
קתנמ ללוכ B-52V/4 םגד לבמא תרצות      

  1,600.00 1,600.00     1.00 .A05/36X3 םיכיתנ 'חי   
      
רוביח רובע תולובט תובאשמל דוקיפ רסממ     08.01.0034
רסממ ללוכ ןמש ןגאב תוחל תדורטקלאל      
    ROTINOM LAES בח תרצות' "ARAKAB  
    GASTAM" םגד וא II ESACINIM לכ  
טרופמכ ןונכת יפל םישורדה םירזיבאה      

    700.00   350.00     2.00 'פמוק .טלפמוק  
      
הארתה ללוכ )R.V.N( חתמ רסוח רסממ     08.01.0035
תרצות הכופיהו הזפ רסוח חתמ תליפנ ינפב      
םג הדובעל םיאתמ .ךרע הווש וא "ןוא-זוע"      

    280.00   280.00     1.00 .רוטרנג םע הדובע רטשמל רבעמב 'חי   
      
בר חתמב הלעפהל הדובע תועש הנומ     08.01.0036

    320.00   160.00     2.00 .ימוחת 'חי   
      
N16 תשק יוניכ יאת םע םיחיטבמ קתנמ     08.01.0037
ילעב םיכיתנו רפמא 23X3 ילנימונ םרזל      
ןייוצמכ םרזל שרדנכ ןויפאו הובג קותינ רשוכ      

    240.00   120.00     2.00 .טלפמוק טרופמכ 'חי   
      

    200.00   200.00     1.00 .תועש 42 הברזר +ימוי ןועש 'חי  08.01.0038
      
      
      
      
      

 40,520.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: 1486-001   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



09/09/2020
דף מס':     009 תינרוא אתוברת בויבל הביאש תנחת

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 40,520.00 מהעברה      
      
      
,ס"כ 02 קפסהל ילטיגיד ךר ינורטקלא ענתמ     08.01.0039
ללוכ ,למשח חולב הנקתהל ,יזאפ תלת      
ןעגמ ללוכ ,םינומיס ,םישבי םיעגמ ,תונגה      
הפוצמ ינורטקלא סיטרכ ללוכ ,ינוציח רצקמ      
יגולנא סיטרכ ללוכ ,לעפמב םיימעפ הכל      
.טלפמוק טרופמכ לכה "ןוקלוס" תרצותמ      

  7,800.00 3,900.00     2.00 .'וכו טוויח ןומיס 'חי   
      
םיקיפס ןגמכ תשרב חתמ יוניש ינפמ ןגמ     08.01.0040

    450.00   450.00     1.00 'פמוק .FV-032 םגדמ  
      
טלוו 003 קפסהב טלוו 032/032 ופרט     08.01.0041

    300.00   300.00     1.00 .רפמא 'חי   
      
תרצות רפמא 5*23  םימל םוטא עקת תיב     08.01.0042

     70.00    70.00     1.00 ."ןוקס" וא "רטלוו" 'חי   
      

     70.00    70.00     1.00 .רפמא 61X3 םימ םוטא עקת ךא ,ל"נכ 'חי  08.01.0043
      

     50.00    50.00     1.00 .רפמא 61X1 ירלודומ עקש ךא ,ל"נכ 'חי  08.01.0044
      
521X5 םימל םוטא עקת תיב ךא ,ל"נכ     08.01.0045

    250.00   250.00     1.00 .רפמא 'חי   
 49,510.00 למשח חול 10.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ
 
 

קובץ: 1486-001   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



09/09/2020
דף מס':     010 תינרוא אתוברת בויבל הביאש תנחת

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת נ כ ו ת מ  ר ק ב  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
רקב לע ססובי הנחתה לש יטמוטואה דוקיפה      
יתיישעת גוסמ היהי רקבה .תנכותמ      
האיצי\הסינכ יסיטרכב דייוציו יטקפמוק      
לש הרקבו דוקיפ ירישכמ םע קשממ ךרוצל      
למשחה חול תיזחב ןקתות ןכ ומכ .ןקתמה      
תונשל םג היהי ןתינ התרזעבש הגוצת תדיחי      
עיגהל ךכ ידי לעו רקבה תנכותב םיכרע      
הביאשה דויצ לש תילמיטפוא הלעפהל      
י"ע ימינפ חתמ יוביג היהי רקבל .הנחתב      
רקבה .למשח תקספה לש הרקמל הללוס      
SNEMEIS 'בח לש 0021-7S גוסמ  היהי      
'לט מ"עב לארשי סנמיס - מ"עב :ןכוסה(      
עיפומכ םיסיטרכ ויהי רקבל .)6191519-30      
הנכתה תא ןיכי ןלבקה .א .תויומכה בתכב      
תנבהו דומיל רחאל תובאשמה תלעפהל      
םאתהבו תילמשחהו תילוארדיהה תוכרעמה      
.תפרוצמה דוקיפה תינכתלו ,הז טרפמל      
רמג םע ל"מיבב עצובת תינושאר הקידב      
יומיד םעו וירזיבא לכ לע למשחה חול תיינב      
תוינכת שיגהל שי .חטשב הלועפה יבצמ לכ      
ללוכ חולה עוציב ינפל ןנכתמה רושאל      
תכרעמה יביכר לכ לע האלמ היצטנמוקוד      
שיגהל עצבמה לע עוציב רחאל.תננכותמה      
לע האלמ היצטנמוקוד ןנכתמלו ןימזמל      
הרמוח ללוכ העצובש יפכ תנמזומה תכרעמה      
.הנכותו      
      
רקב .למשחה חולב אתב הנקתהל רקב     08.02.0001
לש ןורכיז ,דחוימה טרפמב רדגומכ תנכותמ      
    K09 232 יצורע ינשו תוחפלSR תרושקתל  
תכרעמב לפטל תלוכי לעבו בשחמה      
םיאבה םיפיעסב םירדגומה תואיצי\תוסינכה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .UPC/0021-7S סנמיס תרצותמ  
      
61 רוביחל םיאתמה רקבל הסינכ סיטרכ     08.02.0002
- סיטרכה םגד CD-V42 תויגול תוסינכ      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק .6ES7221-1BH-320XBO  
      
רוביחל םיאתמה רקבל רסממ תאיצי סיטרכ     08.02.0003
- סיטרכה םגד תואיצי 8      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .6ES7132-4BFOO  
      
םיאתמה רקבל תיגולנא )IA4( תוסינכ סיטרכ     08.02.0004
- סיטרכה םגד תוסינכ 4 רוביחל      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק .6ES7231-4HB32-OXBO  
      

     70.00    70.00     1.00 'פמוק .םיעקש השולש תכרעמ 08.02.0005
      
      
      
      

  4,770.00 20.80 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: 1486-001   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



09/09/2020
דף מס':     011 תינרוא אתוברת בויבל הביאש תנחת

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,770.00 מהעברה      
      
      
ןנכתמהמ םינותנה תלבק ללוכ הנכות     08.02.0006
התמלשהו התצרה תינכת תנכה ,ןימזמהו      
ללוכ תירבעב האלמ היצטנמוקוד תקפסאו      
םאתהב תיפוס עבקי ריחמב .יוביג תנכת      

 14,000.00 14,000.00     1.00 'פמוק .לעופב ויהיש O/I לש תיסחיה תומכל  
      

  2,200.00 2,200.00     1.00 .11FD4-8317SE6 תרושקת סיטרכ 'חי  08.02.0007
      

    350.00   350.00     1.00 . תרושקת לבכ 'חי  08.02.0008
      
רקבה תנכת יוביגל ןורכיז 'חי     08.02.0009

    750.00   750.00     1.00 'פמוק .6ES7953-8LG  
 22,070.00 תנכותמ רקב 20.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ן ק ת מ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
םע ןוולוגמ יבוע מ"מ 5.1 חפמ חפ תלעת     08.03.0001
וא מ"ס 6X01 :תודימ KM םגד םיצירח      
    6X02 םע רבוחמ ל"נכ חפמ הסכמ םע ,מ"ס  
תודוקנ ,םיכפשמ ,םיתמצ , תוינפ ללוכ ,םיריצ      
ןכו )דרפנב םלושמ םילבכ רובע( הכראה      
יליפורפמ לכה םיקוזיחו םיכמות ,תועורז      

  2,700.00    90.00    30.00 .טלפמוק טרופמכ ,םינוולוגמ לזרב רטמ   
      
חתמ לבכ רובע הלעת לש הביצח וא\ו הריפח     08.03.0002
בחורבו מ"ס 08 קמועב רפחת הלעתה .ךומנ      
יוסיכ לוח עצמו דופיר ללוכ ריחמה .מ"ס 06      
יוסכ "הביצפח" תרצות תיטסלפ הטלפ י"ע      
תחנה רחאל קודיה ךות תובכשב הלעתה      
טוליש ,יתלחתהה חטשה תרזחהו םילבכה      

  1,800.00    45.00    40.00 .טרופמכ לכה לבכה לש יאוותה רטמ   
      
EPLX 5.1X4 םילבכ לש הנקתהו הקפסה     08.03.0003
חפ תולעתב תורוניצב הרופח הלעתב ר"ממ      
)רגנוטכיופ תרצות יטרדנטס קוזיח ללוכ ( 'וכו      
ללוכ תווצק יתשב םירוביח ללוכ טוליש ללוכ      
לועפת ךרוצל םישורדה םיקוזיחה עוציב      

    220.00    11.00    20.00 .טלפמוק לכה -תכרעמה רטמ   
      

    960.00    12.00    80.00 .ר"ממ 4X5.2 ךתחב ELPX ךא ל"נכ רטמ  08.03.0004
      

    840.00    14.00    60.00 .ר"ממ 3X5.1 ךתחב ELPX ךא ל"נכ רטמ  08.03.0005
      

    160.00    16.00    10.00 .ר"ממ 5X5.1 ךתחב ELPX ךא ל"נכ רטמ  08.03.0006
      

    600.00    30.00    20.00 .ר"ממ 01X4ךתחב ELPX ךא ל"נכ רטמ  08.03.0007
      

    780.00    26.00    30.00 .ר"ממ 6X4 ךתחב ELPX ךא ל"נכ רטמ  08.03.0008
      

  8,060.00 30.80 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: 1486-001   .../012 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



09/09/2020
דף מס':     012 תינרוא אתוברת בויבל הביאש תנחת

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,060.00 מהעברה      
      
      

    360.00    12.00    30.00 .0.1X2X4 ךכוסמ לבכ ךא ל"נכ רטמ  08.03.0009
      

    400.00    20.00    20.00 .5.1X4 ךכוסמ לבכ ךא ל"נכ רטמ  08.03.0010
      

    300.00    15.00    20.00 CVP דדובמ ר"ממ 53 תשוחנ ךילומ ךא ל"נכ רטמ  08.03.0011
      

  1,000.00    25.00    40.00 .יס.יו.יפ דדובמ 52 תשוחנ ךילומ ךא ל"נכ רטמ  08.03.0012
      
91 הקראה תדורטקלא לש הנקתהו הקפסא     08.03.0013
'מ 4 ךרואב , תשוחנ הפוצמ הדלפמ רטוק      
טרופמכ תרבוחמו עקרקל תיכנא תרדומ      

  2,250.00   750.00     3.00 .תרוקב תחוש ללוכ טלפמוק 'חי   
      
למשח חולב ןקתוי םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.03.0014
04*4 תודימב תיטילורטקלא תשוחנ יושע      
יכילומל רוביח יגרב ללוכ שרדנה ךרואבו מ"מ      
+ וילא םירבוחמה םיכילומה רפסמכ הקראה      
- םיינקת טולישו ןומיס ללוכ םירומש םיינש      
לכ תא ללוכ 1724 תונקתה ץבוק יפל לכה      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .םישורדה רזעה ירזיבאו ירמח  
      
ןוטב י"ע למשח חולל םילבכ תוסינכ תמיטא     08.03.0015

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .הזר  
      
,לובג קספמ( דוקיפ רזיבא לש הלעפהו רוביח     08.03.0016
תקפסה תוברל )המודכו ףוצמ ,ילמשח זרב      
ראשו שרדנכ רטוקב שימג יתכתמ רוניצ      

  1,200.00   300.00     4.00 .)עצומ ריחמ( םישורדה רזעה ירזיבאו ירמח 'חי   
      
רקב ששגו םימ ידמ רוביח רובע ל"נכ     08.03.0017
עורז תנקתהו הקפסא ללוכ ינוסרטלוא      
דויצה קפסה לש טרפ יפל הטסורינ רמוחמ      

  1,200.00   600.00     2.00 .חקפמה תשירדו 'חי   
      
רוביח י"ע םילאיצנטופ תאוושה חטשמ עוציב     08.03.0018
,תינכות יפל םינוש םינבמ ןיב הקראה תואיצי      
ספ תחנה מ"ס 07 קמועב הריפח ללוכה      
םע מ"מ 4x04 תודימב ןוולוגמ הקראה      
דע הקודיהו עקרקה תרזחהו ןוטב תפיטע      
ריחמה ,יתלחתהה בצמל עקרקה תרזחהל      
תודובעה לכו םיינקת םיטוליש,רוביח:ללוכ      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .עוציבל םישרדנה רזעה ירמוחו  
      
      
      
      
      
      
      
      

 17,570.00 30.80 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: 1486-001   .../013 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



09/09/2020
דף מס':     013 תינרוא אתוברת בויבל הביאש תנחת

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 17,570.00 מהעברה      
      
      
,בויב,םימ תורוניצל תוקראה ירוביח עוציב     08.03.0019
ךרוצל םייתכתמ םיתוריש ,תויצקורטסנוק      
י"ע חטש לכב הקראה 'קנ ןיב תורבחתה      
ןיב רוביחו הקראהל מ"מ 21 יגרב ךותיר      
53x1 דדובמ תשוחנ ךילומ י"ע הקראה יגרב      
תודובעה לכו תולש ללוכו ךילומ ללוכ ,ר"ממ      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .םלשומ עוציבל םישרדנה םירזיבאהו  
      
לש קפסהב יזפ תלת עונמ לש הלעפהו רוביח     08.03.0020
רזעה ירזיבאו ירמוח לכ תא ללוכ ס"כ 02 דע      

  1,050.00   350.00     3.00 .טלפמוק - ל"נה רוביח עוציבל םישורדה 'חי   
      
,יוסינו תכרעמה תלעפה למשח חול תנקתה     08.03.0021
,חולה ךותב םיגרבה יקוזיח לכ ללוכ      
םיווקה רוביח ללוכ ,וסוליפו ובוציע ,ותדמעה      
ירזיבאו ירמוח לכ תוברל םיאצויהו םיסנכנה      
יאת ןיב ימינפ רוביחל םילבכ ללוכ( רזעה      
ןוקיתו חולה תלעפהל םישורדה )חולה      
הצרהה ךלהמב ולגתיש תולקתהו םייוקילה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .הקידבהו  
      
תרצות רפמא 04X4 דע לדוגב ןוחטב קספמ     08.03.0022
תידי םע "ILOZZLAP" תרבח      
חולב ןקתומ קספמה ,הקספה\הלעפהל      
תא ללוכ ריחמ( תלד םע ןיירושמ רטסאילופ      
ךרעמ ללוכ ,טרפ יפל הילת ןקתמל )חולה      
תודובע לכ עוציב ללוכ ,דוקיפל םיקדהמ      
לכו ,טוליש , תובאשמל םירוביח הנקתהה      
תמלשהל םישורדה רזעה תודובעו ירמוח      

    960.00   480.00     2.00 'פמוק .תינכתה יפל טלפמוק טרופמכ עוציבה  
      
ללוכה שרדנ לדוגב ןיירושמ רטסאילופ ןורא     08.03.0023
םע A001X3 לדוגב יטמוטוא יצח קספמ      
תרצות ES22RTS םגד תינורטקלא הנגה      
    LE.hS ןכו ליי לוענמו תידי םע תלד םע יונב  
ןכ .ןוטב תחמוגב ןקתומ ןוראה .םיאתמ ןוגג      
,םירוביחהו הנקתהה תודובע לכ עוציב ללוכ      
תושורדה רזעה תודובעו טוליש ,תורגסמ      
יפל טלפמוק טרופמכ עוציבה תמלשהל      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק .תינכתה  
      
45PI ןיירושמ טנוברקילופמ IC תבית     08.03.0024
תללוכה ךרעל מ"מ 031X052X052 תודימב      
לבכל םאתומ קזח םרזל םיקדהמ ךרעמ      
םיקדהמ ךרעמ ,תוחפל ר"ממ 01 ךתחב      
לכה .ר"ממ 4 דע ךתחב םילבכ\לבכב דוקיפל      

  1,920.00   480.00     4.00 .טלפמוק םלשומ 'חי   
      
      
      

 26,500.00 30.80 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: 1486-001   .../014 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



09/09/2020
דף מס':     014 תינרוא אתוברת בויבל הביאש תנחת

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 26,500.00 מהעברה      
      
      
תת רטוקב מ"מ 05 יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.03.0025
םלושמ הרובע הריפחב סורפ יעקרק      
טרופמכ הכישמ טוח םע ,םימדוקה םיפיעסב      

  1,500.00    25.00    60.00 .טלפמוק רטמ   
      
תונכה ללוכ ,גגו לגר םע 02-ב ןוטבמ החמוג     08.03.0026
ללוכ ,רטסאילופמ למשח ןוראל תישת      
לכה , שרדנכ םילוורש תחנהו הקפסא      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק י"חח םינומ ןוראל החמוג ךא ,ל"נכ 08.03.0027
      
"סונו" םגד "שעג" תרצות תמגודכ הרואת ףוג     08.03.0028
. דויצה ללוכ הרואתל W421 DEL הרונ םע      
לע הנקתהל ןוולוגמ לזרב רוניצמ עורז ללוכ      

  1,250.00 1,250.00     1.00 .הביאש הנבמ 'חי   
      
"TGYLF" תרצות תמגוד םימ סלפמ קספמ     08.03.0029
'מ 51 ךרואב ירוקמ לבכ ללוכ HNE-01 םגד      

  1,600.00   800.00     2.00 . 'חי   
      
םגד SSOFNAD תרצות ףיצר ץחל רמתמ     08.03.0030
    PME 0 האיצי םע ע"ש וא 'מטא 61 דע  
םירזיבאה לכ ללוכ .AM 02-4 רקבל      
1" הפומ הדלפ תרנצל רוביחל םישרדנה      
הנקתהל דעוימ רמתמה .המגרפאיד ללוכו      
ריחמה .76P.I ןקת יפל הנגה אלל תינוציח      

  1,400.00 1,400.00     1.00 .תמלשומ הנקתהל רזעה ירזיבא לכ תא ללוכ 'חי   
      
סלפמ דמ תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     08.03.0031
תקפסא ללוכ ARTLU-5  תמגוד ינוסרטלוא      
רוב הרקתב ותנקתהו  Bd-01 םגד שגר      
חווטב )םיכפש( םילזונ םע הדובעל הבאשמה      
חולל דע וכרוא לכל םלש למשח לבכ 'מ 51      
ןכ ומכ ,טוטרשב הארומכ רוביח ,למשח      
לכה תוניקת רושיא ןתמו הצרה ןוויכ ,הלעפה      

  8,500.00 8,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק טרופמכ RASLUP תרצות  
 45,450.00 למשח ןקתמ 30.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
תריחב יפל ךמסומ קדוב תרוקיב תנמזה     08.04.0001
לזיד י"ע ןקתמה תלעפה ךרוצל ןימזמה      
ןוקיתו הקידבה עוציבב הרזע ללוכ רוטרנג      
הקידבה ךלהמב ולגתי רשא םייוקילה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .הדובעה ןימזמו קדובה לש ןנוצר תועיבשל  
      
      
      

  2,000.00 40.80 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: 1486-001   .../015 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



09/09/2020
דף מס':     015 תינרוא אתוברת בויבל הביאש תנחת

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,000.00 מהעברה      
      
      
תולקת תארתהו תובאשמ תלעפה תכרעמ     08.04.0002
םגדמ הרקבו הטילשל MSG םדומ תועצמאב      
    3-027DM לארשי סנמיס" י"ע קפוסמה"  
םע םואתב( הנכת רקבל רוביח ללוכ      
הנטנא טוויח ,ירלולס ןופלטל רוביח ,)ןנכתמה      
סיטרכ רובע םולשת ללוכ למשח חולל רוביחו      

  6,800.00 6,800.00     1.00 לולכמ .SIM  
      
רעשל וא\ו תלדל היומס הנקתהל לובג קספמ     08.04.0003

    600.00   300.00     2.00 .םלשומ רוביחו ותנקתה ללוכ 'חי   
      
לש םלשומ ילמשח רוביחו הנקתה הקפסא     08.04.0004
ןוביל תרונ :ללוכ ,תבהבהמ המודא האושמ      
ללוכ ,טלוו 032 חתמבו טוו 06 קפסהב      
ןוולוגמ רוניצ יושע לוזנוק תנקתהו הקפסא      
םע 'מ 5.3 דע םיאתמ הבוגבו 2" רטוקב      
תנקתה ,םישורדה םייביטקורטסנוק םיקוזיח      
םע טוויחו םיאתמ לדוגב דרפנ ת"מאמ      
יחולה דוקיפ תמכסמ שבי עגמב שומיש      

    950.00   950.00     1.00 'פמוק .םלשומ לכה ,ל"נה  
      
םע עוציב םואת :ללוכ למשח רוביחב לופיט     08.04.0005
חול רוביח תולועפ עוציב ןיגב למשחה תרבח      
,םינומ חול רובע דוסי יגרב תלבק ללוכ ישאר      
ןקתמה תריסמו ןקתמה תקידב תנמזה ללוכ      
רשא םייוקילה לכ עוציב ללוכ .י"חח תקידבל      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .ריחמב תפסות אלל הקידבה ךלהמב ואצמי  
      
CD חתמ תקפסא תדיחי תנקתהו צתקפסא     08.04.0006
'בח תרצות תמגודכ םירבצמ תניעטו      
    ECIVDA 5082 םגדRA תודיחי 2 ללוכ  
לכ ללוכ א"כ HA55  תלוביקב V21 םירבצמ      
ללוכ ינוציח ףדמב דויצ תנקתהל תודובעה      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .תכתממ ףדמ  
 16,550.00 תונוש 40.80 כ"הס  
133,580.00 למשח תודובע 80 כ"הס  

      
ת ו ר ו נ י צ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
0.75 קרפ תת      
      
    -  
      
רטוק E.P.D.H גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.0010
,"סקלפירמ" EP-001 גוסמ ,מ"מ 041      
    11-RDS םיחפס ללוכ אל ,ע"ש וא 61 גרד  
,קמוע לכב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ טעמל      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל      

  5,500.00   220.00    25.00 רזוח רטמ   
  5,500.00 00.75 קרפ תתב הרבעהל

6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ
 

קובץ: 1486-001   .../016 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



09/09/2020
דף מס':     016 תינרוא אתוברת בויבל הביאש תנחת

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,500.00 מהעברה      
      
      
וקל ןליתאילופ רוניצמ שדח םימ וק רוביח     57.0020
שדח םימ וק רוביח ןליתאילופ רוניצמ םייק      
םייק וקל מ"מ 041 רטוק ןליתאילופ רוניצמ      
תוברל ,מ"מ 522 רטוק ןליתאילופ רוניצמ      
,וקה זוקינ ,םייקה וקה יוליגל הריפח תודובע      
רבעמ ,ךותיר תועצמאב םייקה וקל רוביח      
,)דמצמ( ילמשח ךותירל הפומ/תשק/רטוק      
םישרדנה םירזיבאהו תודובעה תוברל      

  4,000.00 4,000.00     1.00 ותומדקל בצמה תרזחהו ,םלשומ רוביחל 'חי   
      
וא/ו טלפסא רוסינ ידי לע שיבכ תחיתפ     57.0030
תוברל ,תובלתשמ םינבאמ הכרדמ תחיתפ      
רטוק לכב םימ תרנצ תחנה ךרוצל הפש ינבא      
תרנצה תחנה רחאל םנוקיתו קמוע לכבו      
הנבמה רוזחש תוברל ,החיתפה ינפל בצמל      
שיבכה הנבמל דע MSLC -ב רזוח יולימו      

  3,591.00   239.40    15.00 הכרדמה וא/ו רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ בויבל C.V.P תורוניצ     57.0040
לכב עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 052      

  2,800.00   280.00    10.00 קמוע רטמ   
      
אתל מ"מ 052 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.0050
תוברל ,קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
שורדה לכ ,שרדיי םא םייקה אתה יוליג      
הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז הקספהל      
רבחמ ,חדק עוציב ,תויתרגש אל תועשב      
)דוביע( םילעתמה רודיס ,ע"ש וא ביבטיא      

    923.10   923.10     1.00 הרקב אתל יטרדנטס טרפ יפל רזוח יולימו 'חי   
      
ללוכ ,םימייקה םימרותל ינמז בויב ןורתפ     57.0060
םייק וק תריגס ,םייק וק לע החוש תנקתה      
תועצמאב םיכפש תביאשו "קקפ" תועצמאב      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק .שביב הביאשה את לע תודובע ךרוצל ,תיבויב  
 46,814.10 תורוניצ יווק 75 כ"הס  
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09/09/2020 )זוכיר( י ב י צ ק ת    ן ד מ ו א
דף מס':     017 תינרוא אתוברת בויבל הביאש תנחת

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

- 10 קרפ    
   

     6,500.00 - 10 כ"הס               
   
רתאב קוצי ןוטב 20 קרפ    
   

    34,250.00 רתאב קוצי ןוטב 20 כ"הס               
   
םוטיא תודובע 50 קרפ    
   

    23,000.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס               
   
תורגסמ תודובע 60 קרפ    
   

    26,700.00 תורגסמ תודובע 60 כ"הס               
   
תינכמורטקלא הסדנה תודובע 70 קרפ    
   

                198,620.00 ינכמורטקלא דויצ תקפסא 10.70 קרפ תת   
   

                 14,740.00 מ"בלפ תרנצ תודובע 20.70 קרפ תת   
   

                 25,790.00 תונושו תינוציח תרנצ תודובע 30.70 קרפ תת   
   

   239,150.00 תינכמורטקלא הסדנה תודובע 70 כ"הס               
   
למשח תודובע 80 קרפ    
   

                 49,510.00 למשח חול 10.80 קרפ תת   
   

                 22,070.00 תנכותמ רקב 20.80 קרפ תת   
   

                 45,450.00 למשח ןקתמ 30.80 קרפ תת   
   

                 16,550.00 תונוש 40.80 קרפ תת   
   

   133,580.00 למשח תודובע 80 כ"הס               
   
תורוניצ יווק 75 קרפ    
   

    46,814.10 תורוניצ יווק 75 כ"הס               
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09/09/2020
דף מס':     018 תינרוא אתוברת בויבל הביאש תנחת

  
לכה ךס  

   509,994.10  יללכ כ"הס  
     86,699.00 מ"עמ %71  
    596,693.10 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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