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17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     002 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו א מ ו  ח כ  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80.1 ק ר פ       
      
ה ר ע ה  00.80.1 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
ןלבקל םלושי ויפל ןוריחמ אוה - ןלהל ןוריחמה .1      
"רבש  תקזחא "   וא/ו  " תומוזי  תודובע " ןיגב      
,יארקא ןפואב עצבל ןלבקה לע ליטי ןימזמהש      
י"פע      
. ןימזמה לש תידעלב הטלחה      
הלבוה ,הקפסא ללוכ בוקנה הדיחיה ריחמ .2      
הקידב , ילמשחו ינכמ רובח ,הנקתה ,רתאל      
.ןודנה טירפה לש הלעפהו      
סחייתמ םינושה םיפיעסה לכ רוחמת .3      
OBO 'בח לש LHAD  גוסמ CVP תולעתל      
סיבג 'בח לש ויהי םייפוס םירזיבא , לג לפ וא      
.למשח 'חמ להנמ י"ע ורשואיו ונ'ציטב וא      
      
ץ ו פ י ש (  ת ו ד ו ק נ  10.80.1 ק ר פ  ת ת       
)ה נ ק ת ה  ת ו ד ו ב ע ו  ם י נ ק ת מ       
      
םיכילומ תפלחה ללוכ תמייק רואמ 'קנ ץופיש     1.08.01.0001
תלעת תמגודכ .יס.יו.יפ הלעת ר"ממ 5.1 -ל      
    LHAD םע תרנצ וא םישורדה םילדגה לכ  
יבטוק וד םרז יקיספמ תפלחהו הקראה ךילומ      

    110.00   110.00     1.00 'פמוק .'מ 01 ךרואב  ונ'ציטיב/סיווג תרצותמ  
      

     95.00    95.00     1.00 'פמוק םיקיספמ ילב ל"נכ 1.08.01.0002
      
תולעת תפלחה ללוכ תמייק חכ 'קנ ץופיש     1.08.01.0003
    C.V.P וא םילדגה לכמ  תולעת תמגודכ  
לכמ  תולעת תמגודכ חפ תולעת וא ,תורוניצ      
חכ עקשו ר"ממ X 3 5.1 -ל םיכילומ םילדגה      
תמגודכ הנגה יסירת םע  'א 61 ילארשי      
תופעתסהל תורשפא םעו  ונ'ציטיב/סיבג      

    110.00   110.00     1.00 'פמוק .'מ 5  דע ךרואב  
      

     95.00    95.00     1.00 'פמוק עקש ילב ל"נכ 1.08.01.0004
      
עקשו ר"ממ X 3 5.2 םיכילומ םע ל"נכ     1.08.01.0005

    120.00   120.00     1.00 'פמוק  A61  סיבג םגד  
      

     95.00    95.00     1.00 'פמוק .'מ 5 ךרואב חכ עקש ילב ל"נכ 1.08.01.0006
      
יפוג םוקימל םאתהב הרקיתב 'קנ תזזה     1.08.01.0007
וא ט"הת ףכירמ וא ןורירמ תרנצב הרואת      
םע ר"ממ 5.1 םיכילומו  .C.V.P תולעת      

     75.00    75.00     1.00 'פמוק .א.מ 5 דע םירוביח תספוק  
      
      

קובץ: 3130   .../003 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     003 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םיגוסה לכמ םרז יקיספמ תזזה וא תמרה ל"נכ     1.08.01.0008
ללוכ 'מ 3 ךרואב ט"הת ק"ח וא םילדגהו      
םיטוח ,תרנצ ,תולעת מ"מ 55 םירוביח תספוק      
הבכרהו קוריפ ללוכ ריחמה ,םיגוסה לכמ      

     75.00    75.00     1.00 'פמוק .םישורדה םירזיבאה לכו שדחמ  
      
דח הנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה רואמ תודוקנ     1.08.01.0009
וא םיחישק קיטסלפ תורוניצ ,יזפ תלת וא יזפ      
ללוכ06/021 דע הדימב .C.V.P תולעת      
תרזעב תימינפ הקולחל תורשפא םע הסכמ      
ךותב גותימ ירזיבא תנקתהו תירולודומ הציחמ      
תויפוס םיינוציחו םיימינפ םימז תללוכו הלעתה      
C.V.P דודיב םע תשוחנ יכילומ .בלצ ,+ ,שיר      
קספמה דעו חולהמ .ר"מ 5.1 ךילומה ךתח      
בלצ וא ,לופכ וא דיחי ,סיוג קספמ ללוכ ריחמה      
ךילומ ללוכ ןיירושמ וא םימ ינגומ םינצחל וא      
לכו ,םורח תרואתל הדוקנ רובע ףסונ      
תופומ ,םיגרב םיקדהמ ,םישורדה םירזיבאה      
ןיגב הלחשה ללוכ ריחמה .תובוצח ,תותשק      

    140.00   140.00     1.00 'פמוק .תומייק ןהש לכמ תולעת וא ,תרנצ  
      
דח הנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה - חכ תודוקנ     1.08.01.0010
וא חישק קיטסלפ תורונצ ,יזפ תלת וא ,יזפ      
םגד הינמרג LHAD תרצות .C.V.P תולעת      
    CVP BKG הקולחל תורשפא םע הסכמ ללוכ  
תנקתהו ,תירולודומ הציחמ תרזעב תימינפ      
םימז תללוכו הלעתה ךותב גותימ ירזיבא      
יכילומ  .בלצ שיר ,תויפוס םיינוציחו םיימינפ      
חולהמ ר"ממ .C.V.P 5.2  דודיב םע תשוחנ      
וא דיחי עקש םג ללוכ ריחמה .קספמה דעו      
םימ ינגומ םינצחל וא בלצ וא ףילחמ וא לופכ      
הנגה יסירת םע A61 סיוג תרצותמ ןיירושמ וא      
,םיגרב םיקדהמ םישורדה םירזיבאה לכו      
ריחמה .ןוטב ריקב תוביצח ,תותשק ,תופומ      
חפ תולעת וא תרנצ ךותב הלחשה ללוכ      

    160.00   160.00     1.00 'פמוק .א.מ 51 ךרואב .תומייק  
      
יזפ דח לגעמב תמלשומ - תיתריד רואמ 'קנ     1.08.01.0011
תולעת וא םיחישק םייטסלפ תורונצ ללוכ      
    CVP תרצות LHAD דודיב םע תשוחנ יכילומו  
    C.V.P. חיטה ךותב ר"ממ 5.1 ךילומה ךתח  
דיחי ז"מ ללוכ ,קספמה דעו חולהמ חיטה לעמו      
םימ ינגומ םינצחל וא בלצ וא ףוליח וא לופכ וא      
ףסונ ךילומ ללוכ  סיוג תרצותמ ,ןיירושמ וא      
ללוכ ,שרדנ םא ,םורח תרואתל הדקונ רובע      
לש רוביח ןכו הרונ תיב ,לדנפ ,חדלב ,היילת      

    140.00   140.00     1.00 'פמוק .יתרידה למשחה חולב הדוקנה  
      
      
      
      

קובץ: 3130   .../004 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     004 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םע( יזפ תלת לגעמב - תמלשומ רואמ תדוקנ     1.08.01.0012
םייטסלפ תורונצ ללוכ )םיכילומ 6 וא 5      
דודיב םע תשוחנ םיכילומו תולעת וא םיחישק      
    .C.V.P 5.1 חיטה ךותבו חיטה לעמ ר"ממ  
וא לופכ וא דיחי ז"מ ללוכ ,קספמה דעו חולהמ      
וא םימ ינגומ וא םינצחל וא בלצ וא ףוליח      
רובע ףסונ ךילומ ללוכ  סיוג תרצותמ ,ןיירושמ      

    160.00   160.00     1.00 'פמוק .שרדנ םא םורח תרואתל הדוקנ  
      
רובע יזפ תלת לגעמב רואמ תדוקנל תפסות     1.08.01.0013

     22.00    22.00     1.00 'פמוק ר"מ 5.2 ךתחב םיכילומ  
      
יכילומ היושע תמלשומ ריק רוביח תדוקנ     1.08.01.0014
ר"ממ C.V.P 5.1 X 3 דודב םע תשוחנ      
תרצות חיטה לעמ תולעת וא תרנצב םילחשומ      
    LHAD תולעת וא םיחישק תורונצ ללוכ  
תחתמ וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת תנקתומ      
ןכו עקשה דע חולהמ תורקתב וא/ו ףוצירל      

    140.00   140.00     1.00 'פמוק םלשומ לכה ,ט"הת ןקתומ רפמא 61 עקש  
      
הדיחיב ק"ח 3 רובע ק"ח תדוקנל תפסות     1.08.01.0015
הרדסמ וקסינ תרצותמ ט"הת וא ט"הע      

     60.00    60.00     1.00 'פמוק N3  
      
הדיחיב ק"ח 4 רובע ק"ח תדוקנל תפסות     1.08.01.0016

     65.00    65.00     1.00 'פמוק 4N הרדיסמ וקסינ תרצות ט"הת וא ט"הע  
      
הדיחיב ק"ח 6 רובע ק"ח תדוקנל תפסות     1.08.01.0017

     70.00    70.00     1.00 'פמוק 6N הרדיסמ וקסינ תרצות ט"הת וא ט"הע  
      

     20.00    20.00     1.00 'פמוק ר"ממ 5.2 םיכילומ רובע ק"ח תדוקנל תפסות 1.08.01.0018
      
יבטוק וד ז"מ ללוכ םימח םימ דוד תדוקנ     1.08.01.0019
דודב םע תשוחנ יכילומ ללוכ ,ןומיס תרונמו      
    C.V.P 5.2X3 תרנצב םילחשומ שרדנכ ר"ממ  
ףוצירל תחתמ וא/ו ט"הת מ"מ 61 רטוק ףכירמ      
לע הייולג ןורירמ תרנצב וא/ו תורקתב וא/ו      
לכה םימה דודל ילמשח רוביח ללוכ ,חיטה      

    180.00   180.00     1.00 'פמוק .טלפמוק םלשומ  
      
יבטוק וד ז"מ ללוכ שמש דודל ךא ,ל"נכ הדוקנ     1.08.01.0020
המוטא הספוקב הנבמה גג לע דודה תברקב      

    220.00   220.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ,םימ תנגומו  
      
ךתחב YX2N גוסמ ינקית לבכב ק"ח 'קנ     1.08.01.0021
    5.2X3 תוככסב םיאתמ רוניצב לחשומ ר"ממ  

     80.00    80.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
      
      
      

קובץ: 3130   .../005 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     005 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר"ממ 5.2X3 םיכילומב ןגזמל הנכה תדוקנ     1.08.01.0022
ןכו ,חיטה לעמ וא ט"הת רטוק מ"מ 61 תרנצו      
חיטה לעמו א ט"הת ירלודומ ןגזמל עקש      

    180.00   180.00     1.00 'פמוק .למשחה חולב רוביחו הנגה יסירת םע   
      
תמגודכ תינקת היהשה תדיחי םע ךא ל"נכ     1.08.01.0023

    380.00   380.00     1.00 'פמוק .תינגזמ  
      
לגעמהמ םיכילומו תורונצ ללוכ ןומעפ תדוקנ     1.08.01.0024
יאנש םע ןומעפ ללוכ ןצחלה דעו ןומעפה דע      

    180.00   180.00     1.00 'פמוק .םימ ןגומ ראומ ןצחלו  
      
ןצחל ללוכ טלקמב ןיירושמ ןומעפל הדוקנ     1.08.01.0025

    220.00   220.00     1.00 'פמוק .ןיירושמ ןומעפו  
      
יפוס רזיבא אלל רישכמ תנקתהל תודוקנ     1.08.01.0026
ללוכ ,ר"ממ 5.1 לש םיכילומב יזפ-דח לגעמב      

    120.00   120.00     1.00 'פמוק .םיכילומו רוניצ  
      

    140.00   140.00     1.00 'פמוק .ר"ממ 5.2 לש םיכילומב תודוקנ ךא ,ל"נכ 1.08.01.0027
      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק .ר"ממ 4 לש םיכילומב תודוקנ ךא ,ל"נכ 1.08.01.0028
      
רטוקב רונצ היושע תמלשומ ןופלט תדוקנ     1.08.01.0029
תחתמ וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת ןקתומ שרדנכ      
תוגוז 2 ןופלט לבכ ללוכ תורקתב וא/ו ףוצירל      
וא/ו ר"התהמ וקה לכ טלפמוק רבוחמו לחשומ      
יפל םויס רזיבא ןכו הדוקנה דע מ"התה      
ירבחמ ללוכ םלשומ לכה ,"קזב" תושירד      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק .הנורוק  
      
רטוקב רונצ היושע היזיולטל תנכה תדוקנ     1.08.01.0030
היזיולטל עקש ,הכישמ טוח םע שרדנכ      
וקה לכ ,תופעתסה תואספוק,ט"הת הנקתהל      
,הקולחה וקב וקלח ללוכ תופעתסה תספוקמ      

    100.00   100.00     1.00 'פמוק .םלשומ לכה  
      
,םוקרטניא ,ךומנ חתמ תכרעמל הנכה תדוקנ     1.08.01.0031
רטוקב  תרנצ היושע ,)'כו בשחמ ,ןשע יאלג      
תופעתסה תואספוק ,הכישמ טוח םע שרדנכ      
םיווקה ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו      

     90.00    90.00     1.00 'פמוק .הנכהה 'קנ דע תיזכרממ תופעתסהה תביתמ  
      
ר"ממ 5.1  םיכילומ ךתחב, רואמ תדוקנ     1.08.01.0032

    110.00   110.00     1.00 טרפמב ראותמכ 'קנ   
      
ר"ממ 5.2  םיכילומ ךתחב  רואמ תדוקנ     1.08.01.0033

    120.00   120.00     1.00 טרפמב ראותמכ 'קנ   
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17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     006 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
5.1 םיכילומ ךתחב, תחא הזאפ חכ תדוקנ     1.08.01.0034

    120.00   120.00     1.00 טרפמב ראותמכ ,ר"ממ 'קנ   
      
5.2 םיכילומ ךתחב  תחא הזאפ חכ תדוקנ     1.08.01.0035

    140.00   140.00     1.00 טרפמב ראותמכ ,ר"ממ 'קנ   
      
ר"ממ 5.1 םיכילומ ךתחב  תוזפ שלש חכ תדוקנ     1.08.01.0036
    ,  

    180.00   180.00     1.00 טרפמב ראותמכ 'קנ   
      
ר"ממ 5.2 םיכילומ ךתחב  תוזפ שלש חכ תדוקנ     1.08.01.0037
    ,  

    200.00   200.00     1.00 טרפמב ראותמכ 'קנ   
      
םיכילומ ךתחב , תוזפ שולש ,תדדוב חכ תדוקנ     1.08.01.0038

    280.00   280.00     1.00 טרפמב ראותמכ ,ר"ממ  4 'קנ   
      
םיכילומ ךתחב , תוזפ שולש ,תדדוב חכ תדוקנ     1.08.01.0039

    320.00   320.00     1.00 טרפמב ראותמכ ,ר"ממ 6 'קנ   
      
רזיבא תנזהל תבלושמ  הדובע תדמעל הדוקנ     1.08.01.0040
וא/ו וקסינ י"ע קווושמ טנוקסינ תמגודכ      
ראותמכ בשחמו ןופלט למשח ללוכ טסלפאדע      

    450.00   450.00     1.00 טרפמב 'קנ   
      

    150.00   150.00     1.00 טרפמב ראותמכ , ץוח/םינפ ןופלט תדוקנ 'קנ  1.08.01.0041
      

    150.00   150.00     1.00 טרפמב ראותמכ ,  בשחמ תדוקנ 'קנ  1.08.01.0042
      
אלל ךא טרפמב ראותמכ  בשחמל הנכה תדוקנ     1.08.01.0043

     90.00    90.00     1.00 בשחמ לבכ 'קנ   
      
, תומלצמ /  החטבא תכרעמל הנכה תדוקנ     1.08.01.0044

     90.00    90.00     1.00 טרפמב ראותמכ 'קנ   
      

    120.00   120.00     1.00 .טרפמב ראותמכ , היזיולטל הנכה תדוקנ 'קנ  1.08.01.0045
      

    110.00   110.00     1.00 .טרפמב ראותמכ , םוקרטניאל הנכה תדוקנ 'קנ  1.08.01.0046
      

    110.00   110.00     1.00 .טרפמב ראותמכ , טטסומרטל הנכה תדוקנ 'קנ  1.08.01.0047
      

    120.00   120.00     1.00 .טרפמב ראותמכ , חופמל הנכה תדוקנ 'קנ  1.08.01.0048
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3130   .../007 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     007 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לבכ ,e5taC עקש ,טלפמוק תרושקת תדוקנ     1.08.01.0049
    7TAC. עקש תללוכה טלפמוק תרושקת תדוקנ  
הדבעמ תכמסה לעבJR-54 גוסמ דדוב הצק      
7TAC גוסמ לבכ ללוכ ,e5taC ןקתב הדימעל      
.םינומיס טרפמ יפ לע ןמוסמ ,לבכ טרפמ יפל      
,תולעת ,תרנצ( חטשה יאנת י"פע לועת      
רשגמו ןוראב לנפל רשגמ ,)'וכו םיחודיק      
יפ לע םהינש - רטמ 3 דע ריק -בשחמ רוביחל      
לבכה תוצק ינש טוליש ללוכ .e5tac טרפמ      
לנפב יסחיה קלחה ללוכ .עקשה טולישו      
רישכמב הדוקנ תקידב ללוכ .ןוראב תרושקתה      

    370.00   370.00     1.00 .טרפמ יפ לע הקידב 'קנ   
      
ם י ל י ב ו מ  20.80.1 ק ר פ  ת ת       
      
היולג וא היומס הנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה      
םייטסלפ תורוניצ רזע ירמוח תואספוק ללוכ      
תוברל םינוש םירטקב  םיחישק וא/ו םיפיפכ      
.ןוטב חיטב ןוקיתו הביצח      
      

      8.00     8.00     1.00 חיטל תחתמו ט"הע מ"מ 32 ןורירמ רוניצ רטמ  1.08.02.0001
      

     10.00    10.00     1.00 .חיטל תחתמו ט"הע מ"מ 92 ןורירמ רוניצ רטמ  1.08.02.0002
      

     14.00    14.00     1.00 חיטה תחתמו ט"הע 63 ןורירמ רוניצ רטמ  1.08.02.0003
      

     16.00    16.00     1.00 חיטל תחתמו ט"הע 24 ןורירמ רוניצ רטמ  1.08.02.0004
      
תואספוק ללוכ היולג / היומס הנקתהו הקפסא     1.08.02.0005
םיבר םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ רזע ירמוח      
םיפלאמ      
,ןוטב חיטב ןוקיתו הביצח תללוכ הדובעה נ"פ      
רובע      

      4.00     4.00     1.00 מ"מ 02 רטוקב תורונצ רטמ   
      

      7.00     7.00     1.00 מ"מ 32 רטוק תורונצ ךא ל"נכ רטמ  1.08.02.0006
      

      9.00     9.00     1.00 מ"מ 92 רטוק תורונצ ךא ל"נכ רטמ  1.08.02.0007
      

     12.00    12.00     1.00 מ"מ 63 רטוק תורונצ ךא ל"נכ רטמ  1.08.02.0008
      

     15.00    15.00     1.00 מ"מ 24 רטוק תורונצ ךא ל"נכ רטמ  1.08.02.0009
      

     22.00    22.00     1.00 מ"מ 08 רטוק תורונצ ךא ל"נכ רטמ  1.08.02.0010
      

     36.00    36.00     1.00 מ"מ 011 רטוק תורונצ ךא ל"נכ רטמ  1.08.02.0011
      
      
      
      
      

קובץ: 3130   .../008 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     008 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םע מ"מ 011 רטוקב םידבכ םייטסלפ תורונצ     1.08.02.0012
טוח      

     40.00    40.00     1.00 למשח 'בח תנזה רובע הכישמ רטמ   
      

     45.00    45.00     1.00 מ"מ 061 רטוק תורונצ ךא ל"נכ רטמ  1.08.02.0013
      
הכישמ טוח םע מ"מ 08 רטוקב יטסלפ רוניצ     1.08.02.0014
רובע      

     20.00    20.00     1.00 ."קזב" 'בחל םאתהב ןופלט וק רטמ   
      
לפ םגד C.V.P תולעת הנקתהו הקפסא     1.08.02.0015
תימינפ הקולח תורשפא םע הסכמ ללוכ לג      
ירזיבא תנקתהל תוציחמ תרזעב ,תירלודומ      
תוימינפ תויווז םיללוכה הלעתה ךותב גותימ      
וא ןבל עבצב .הצק תדיחיו שיר + תוינוציחו      

     14.00    14.00     1.00 .ןבל מ"מ  51/03 הלעתרובע טלפמוק רופא רטמ   
      

     18.00    18.00     1.00 ןבל מ"מ 52/03 הלעת ל"נכ רטמ  1.08.02.0016
      

     22.00    22.00     1.00 מ"מ 04/04 הלעת ל"נכ רטמ  1.08.02.0017
      

     28.00    28.00     1.00 מ"מ  06/04 הלעת ל"נכ רטמ  1.08.02.0018
      

     40.00    40.00     1.00 .תחא הדרפהל הנכה מ"מ 08/04 הלעת ל"נכ רטמ  1.08.02.0019
      

     50.00    50.00     1.00 תודרפה 3 -ל הנכה מ"מ 001/04 הלעת ל"נכ רטמ  1.08.02.0020
      

     65.00    65.00     1.00 תודרפה 3 - ל הנכה מ"מ 021/04 הלעת ל"נכ רטמ  1.08.02.0021
      

     45.00    45.00     1.00 תחא הדרפהל הנכה מ"מ 06/06 הלעת ל"נכ רטמ  1.08.02.0022
      

     50.00    50.00     1.00 תחא הדרפהל הנכה מ"מ 08/06 הלעת ל"נכ רטמ  1.08.02.0023
      

     55.00    55.00     1.00 תחא הדרפהל הנכה מ"מ 001/06 הלעת ל"נכ רטמ  1.08.02.0024
      

     65.00    65.00     1.00 תודרפה 3 -ל הנכה מ"מ 021/06 הלעת ל"נכ רטמ  1.08.02.0025
      

    110.00   110.00     1.00 תודרפה 5 -ל הנכה מ"מ 002/06 הלעת ל"נכ רטמ  1.08.02.0026
      
הנכה םהב תולעתה יגוס לכל םיוולינ םירזיבא     1.08.02.0027
ירזיבאל םימאתמו םינקתה ללוכ הדרפהל      

     30.00    30.00     1.00 'פמוק םינתשמ םיהבגב סיוג תמגוגכ םייפוס  
      
קרפתמ הסכמ םע ןוולגב תועובצ חפ תולעת     1.08.02.0028
תועובק LHAD 56/071 תרצות S/BKG םגד      
קוזיחו הסכמ ללוכ הרקתהמ תויולת וא הנבמ לע      

    180.00   180.00     1.00 .לזרב רטמ   
      
      
      
      

קובץ: 3130   .../009 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     009 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הסכמ םע ןוולגב תועובצ חפ תולעת ל"נכ     1.08.02.0029
קרפתמ      
LHAD תרצות 521 קמועבו מ"מ 56 בחורב      

    150.00   150.00     1.00 S/BKG םגד רטמ   
      
הסכמ םע ןוולגב תועובצ חפ תולעת ל"נכ      1.08.02.0030

    120.00   120.00     1.00 .מ"מ 021/06  קרפתמ רטמ   
      
הסכמ םע ןוולגב תועובצ חפ תולעת ל"נכ     1.08.02.0031
קרפתמ      

    210.00   210.00     1.00 S/BKG םגד LHAD תרצות   מ"מ 012/56 רטמ   
      
הסכמ םע ןוולגב תועובצ חפ תולעת ל"נכ     1.08.02.0032
קרפתמ      

    120.00   120.00     1.00 מ"מ 001/003 רטמ   
      
םיעקש 3 + קרפתמ הסכמ םע C.V.P תולעת     1.08.02.0033
םגד LHAD תרצות םהיניב םירבוחמ םידומצ      

    180.00   180.00     1.00 םיוולינה םירזיבאה ללוכ BKG רטמ   
      

     12.00    12.00     1.00 מ"מ 06 דע בחורב תויטסלפ תולעתל הציחמ רטמ  1.08.02.0034
      

     15.00    15.00     1.00 מ"מ001 דע בחורב תויטסלפ תולעתל הציחמ רטמ  1.08.02.0035
      
מ"מ 002 בחורב חפ תולעתל  הדרפה תציחמ     1.08.02.0036

     40.00    40.00     1.00 ןוולוגמ חפמ מ"מ 58 קמועבו רטמ   
      
מ"מ 58 קמועבו מ"מ 003 בחורב תולעת ל"נכ     1.08.02.0037

     45.00    45.00     1.00 ןוולוגמ לזרב תשרמ רטמ   
      
58 קמועבו מ"מ 004 בחורב תולעת ל"נכ     1.08.02.0038

     50.00    50.00     1.00 ןוולוגמ לזרב תשרמ מ"מ רטמ   
      
םגד הינמרג LHAD תרצות  םוינמולא תולעת     1.08.02.0039
    A/BKG םע מ"מ 08 הסכמ ללוכ ירביט זיידונא  
תרזעב תירולודומ תימינפ הקולח תורשפא      
הלעתה ךותב גותימ ירזיבא תנקתהל תוציחמ      
שיר /T/ תוציחמ תוימינפ תויווז תללוכה      
הנכה מ"מ 56 קמוע 521 בחורב הצק תודיחיו      

    450.00   450.00     1.00 .תודרפה 3 - ל רטמ   
      

     20.00    20.00     1.00 םילבכ לע הנגהל 1" ןוולוגמ םימ רוניצ רטמ  1.08.02.0040
      

     25.00    25.00     1.00 םילבכ לע הנגהל 4/11" ןוולוגמ םימ רוניצ רטמ  1.08.02.0041
      

     30.00    30.00     1.00 םילבכ לע הנגהל 2/11 ןוולוגמ םימ רוניצ רטמ  1.08.02.0042
      

     35.00    35.00     1.00 םילבכ לע הנגהל 2" ןוולוגמ םימ רוניצ רטמ  1.08.02.0043
      
      
      

קובץ: 3130   .../010 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     010 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1 2/1" ןוולוגמ םימ רוניצמ היושע הלוזנוק     1.08.02.0044
תנקתומ      
ללוכ ,טלפמוק 'מ 3 ךרואב הנבמל דומצב      
םיקבח      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק קוזיחל  
      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק 2" ןוולוגמ רוניצמ ל"נכ 1.08.02.0045
      

    100.00   100.00     1.00 'פמוק רטמ 6 דע ר"ממ 6 הדלפ לבכמ הלוזנוקל ןגוע 1.08.02.0046
      
'מ 01 דע ר"ממ 8 הדלפ לבכמ ץע דומעל ןגוע     1.08.02.0047

    200.00   200.00     1.00 'פמוק רזע ירזיבא לכ ללוכ  
      
, יבוע מ"מ 2.1 ןבלוגמ חפ םילבכ תלעת     1.08.02.0048
תודימב םיפופיכ 4 הסכמ םע 001 דע בחורב      

     50.00    50.00     1.00 .תונוש ר"מ   
      
:ללוכ CVP יופיצ םע ירושרש יתכתמ רונצ     1.08.02.0049
וא/ו 4/3" רטוקב 'וכו תויקסיד ,םימוא ,םילפינ      

     22.00    22.00     1.00 דיחא ריחמב ר'צנפ רונצ וא 1" רטמ   
      
:ללוכ CVP יופיצ םע ירושרש יתכתמ רונצ     1.08.02.0050
,םילפינ      
וא 1 2/1" וא/ו 1 4/1" רטוקב 'וכו תויקסיד ,םימוא      

     30.00    30.00     1.00 דיחא ריחמב ר'צנפ רונצ רטמ   
      
י"ע רשואמ סופיט עקש עקת ,חישק CVP רונצ     1.08.02.0051
מ"מ 011 רטוקב מ"מ 3.5 ןפוד יבוע למשח 'בח      

     45.00    45.00     1.00 ("4) רטמ   
      
י"ע רשואמ סופיט עקש עקת ,חישק CVP רונצ     1.08.02.0052
מ"מ 061 רטוקב מ"מ 3.5 ןפוד יבוע למשח 'בח      

     55.00    55.00     1.00 ("6) רטמ   
      

     18.00    18.00     1.00 .)2"( מ"מ 57 הרבוק ירושרש רונצ רטמ  1.08.02.0053
      

     24.00    24.00     1.00 .)3"( מ"מ 57 הרבוק ירושרש רונצ רטמ  1.08.02.0054
      

     45.00    45.00     1.00 ,)4"( מ"מ 011 הרבוק ירושרש רונצ רטמ  1.08.02.0055
      

     75.00    75.00     1.00 ,)6"( מ"מ 061 הרבוק ירושרש רונצ רטמ  1.08.02.0056
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3130   .../011 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     011 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תמגודכ ,ץרוחמ ןבלוגמ חפמ םילבכ תלעת     1.08.02.0065
"דריל"      
ללוכ,מ"מ 52.1 חפ יבוע ,N 181 KM םגד      
,ךותיח      
וא ריקל םיקוזיח ,רורמיס ,תוניפ דוביע ,ףופיכ      
'פמוק ,מ"מ 06X001 תודימב הלעת ,הרקת      
א"מ      

     45.00    45.00     1.00 ןקתומ רטמ   
      
תמגודכ ,ץרוחמ ןבלוגמ חפמ םילבכ תלעת     1.08.02.0066
52.1 חפ יבוע ,N 181 KM םגד "דריל"      
,רורמיס ,תוניפ דוביע ,ףופיכ ,ךותיח ללוכ,מ"מ      
תודימב הלעת ,הרקת וא ריקל םיקוזיח      

     50.00    50.00     1.00 ןקתומ א"מ 'פמוק ,מ"מ 06X051 רטמ   
      
תמגודכ ,ץרוחמ ןבלוגמ חפמ םילבכ תלעת     1.08.02.0067
"דריל"      
ללוכ,מ"מ 52.1 חפ יבוע ,N 181 KM םגד      
,ךותיח      
וא ריקל םיקוזיח ,רורמיס ,תוניפ דוביע ,ףופיכ      
'פמוק ,מ"מ 06X002 תודימב הלעת ,הרקת      
א"מ      

     60.00    60.00     1.00 ןקתומ רטמ   
      
תמגודכ ,ץרוחמ ןבלוגמ חפמ םילבכ תלעת     1.08.02.0068
"דריל"      
ללוכ,מ"מ 52.1 חפ יבוע ,N 181 KM םגד      
,ךותיח      
וא ריקל םיקוזיח ,רורמיס ,תוניפ דוביע ,ףופיכ      
'פמוק ,מ"מ 06X003 תודימב הלעת ,הרקת      
א"מ      

     65.00    65.00     1.00 ןקתומ רטמ   
      
תמגודכ ,ץרוחמ ןבלוגמ חפמ םילבכ תלעת     1.08.02.0069
"דריל"      
ללוכ,מ"מ 52.1 חפ יבוע ,N 181 KM םגד      
,ךותיח      
וא ריקל םיקוזיח ,רורמיס ,תוניפ דוביע ,ףופיכ      
'פמוק ,מ"מ 06X004 תודימב הלעת ,הרקת      
א"מ      

     70.00    70.00     1.00 ןקתומ רטמ   
      
ןיגב ליעל םיפיעסמ םילבכ תלעתל תפסות     1.08.02.0070
תעיבצ      
,תולעת ,יסקופא עבצו רשקמ עבצב הלעת      
בחורב      

     18.00    18.00     1.00 .מ"מ 002 ללוכו דע רטמ   
      
      
      
      

קובץ: 3130   .../012 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     012 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מ"מ 52.1 תשר וא חפמ ,םילבכ תלעתל הסכמ     1.08.02.0071
הסכמ םידוביעו םיכותיח ללוכ םיפופיכ 2 ,יבוע      
ללוכו דע בחורב תשר וא/ו חפ םילבכ תלעתל      
    200  

     25.00    25.00     1.00 .מ"מ רטמ   
      
מ"מ 52.1 תשר וא חפמ ,םילבכ תלעתל הסכמ     1.08.02.0072
הסכמ םידוביעו םיכותיח ללוכ םיפופיכ 2 ,יבוע      
ללוכו דע בחורב תשר וא/ו חפ םילבכ תלעתל      
    400  

     30.00    30.00     1.00 .מ"מ רטמ   
      
איהש הדימ לכב םילבכ תלעתל הסכמל תפסות     1.08.02.0073

     30.00    30.00     1.00 .יסקופא עבצו רשקמ עבצב העיבצ ןיגב רטמ   
      
םינבלוגמ לזרב יליפורפמ ,למשח ילבכל םלוס     1.08.02.0074
םגד      
םיקוזיח ללוכ, מ"מ 003 םלוסה בחור "הקטא"      
, 'וכו תוניפ דובע , ףופכ , ךותיח,הרקתל וא ריקל      

     50.00    50.00     1.00 ןקתומ א"מ 'פמוק רטמ   
      
םינבלוגמ לזרב יליפורפמ ,למשח ילבכל םלוס     1.08.02.0075
םגד      
םיקוזיח ללוכ, מ"מ 004 םלוסה בחור "הקטא"      
, 'וכו תוניפ דובע , ףופכ , ךותיח,הרקתל וא ריקל      

     60.00    60.00     1.00 ןקתומ א"מ 'פמוק רטמ   
      
םינבלוגמ לזרב יליפורפמ ,למשח ילבכל םלוס     1.08.02.0076
םגד      
םיקוזיח ללוכ, מ"מ 006 םלוסה בחור "הקטא"      
, 'וכו תוניפ דובע , ףופכ , ךותיח,הרקתל וא ריקל      

     70.00    70.00     1.00 ןקתומ א"מ 'פמוק רטמ   
      
,הסכמ םע OCBI םוינימולאמ םילבכ תלעת     1.08.02.0077
ללוכ      
רורמיס ,תוניפ דוביע ,ףופיכ ,ךותיח ללוכ, הציחמ      
    ,  
תודימב הלעת ,הרקת וא ריקל םיקוזיח      
    200X60  

    320.00   320.00     1.00 ןקתומ א"מ 'פמוק ,מ"מ רטמ   
      
ךותיח ללוכ ,הסכמ םע C.V.P -מ םילבכ תלעת     1.08.02.0078
    ,  
הלעת ,הרקת וא ריקל קוזיח ,תוניפ דוביע      
תודימב      

     12.00    12.00     1.00 ןקתומ א"מ 'פמוק , מ"מ 51X52 וא מ"מ 51X51 רטמ   
      
      
      
      
      

קובץ: 3130   .../013 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     013 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ךותיח ללוכ ,הסכמ םע C.V.P -מ םילבכ תלעת     1.08.02.0079
    ,  
הלעת ,הרקת וא ריקל קוזיח ,תוניפ דוביע      
תודימב      

     15.00    15.00     1.00 ןקתומ א"מ 'פמוק , מ"מ 03X04 רטמ   
      
,הסכמו הציחמ םע C.V.P -מ םילבכ תלעת     1.08.02.0080
ללוכ      
הלעת ,הרקת וא ריקל קוזיח תוניפ דוביע ,ךותיח      

     18.00    18.00     1.00 ןקתומ א"מ 'פמוק , מ"מ 52X06 תודימב רטמ   
      
ךותיח ללוכ ,הסכמ םע C.V.P -מ םילבכ תלעת     1.08.02.0081
    ,  
הלעת ,הרקת וא ריקל קוזיח ,תוניפ דוביע      
תודימב      

     24.00    24.00     1.00 ןקתומ א"מ 'פמוק , מ"מ 04X06 רטמ   
      
ךותיח ללוכ ,הסכמ םע C.V.P -מ םילבכ תלעת     1.08.02.0082
    ,  
הלעת ,הרקת וא ריקל קוזיח ,תוניפ דוביע      
תודימב      

     40.00    40.00     1.00 ןקתומ א"מ 'פמוק , מ"מ 06X021 רטמ   
      
,הסכמו הציחמ םע C.V.P -מ םילבכ תלעת     1.08.02.0083
ללוכ      
הלעת ,הרקת וא ריקל קוזיח תוניפ דוביע ,ךותיח      

     60.00    60.00     1.00 ןקתומ א"מ 'פמוק , מ"מ 06X002 תודימב רטמ   
      
תלעתב תיתכתמ הציחמ רובע ריחמ תפסות     1.08.02.0084
חפ      

     18.00    18.00     1.00 .תשר וא רטמ   
      
ז"פמ וא בשחמ ,ןופלט ,למשח יעקשל תפסות     1.08.02.0085
תולעתב הנקתהל דחוימ ןקתה רובע ,רואמ      
    PVC  

     50.00    50.00     1.00 .םוינימולא וא/ו 'חי   
      

     60.00    60.00     1.00 .רתאב ןקתומ ,דבועמ ןבלוגמ תכתמ ליפורפ ג"ק  1.08.02.0086
      
ם י כ י ל ו מ  30.80.1 ק ר פ  ת ת       
      
וא החנה הקפסא ללוכ םילבכו םיכילומ ריחמ      
תלעת וא C.V.P תולעת ,תרנצ ךותב הלחשה      
תומלוס לע םיחנומ וא תושדחו תומייק חפ      
הפפכ ללוכ תמלשומ הרוצב תווצוקב םרוביחו      
לבכה לש הנקתהל שרדנה לכו תצווכתמ      
.'פמוק      
      
CVP דודיב םע וא ,רוזש יולג תשוחנ טוח     1.08.03.0001

      3.00     3.00     1.00 ר"ממ 5.1 ךתחב,דיחא ריחמב רטמ   
      

קובץ: 3130   .../014 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     014 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
CVP דודיב םע וא ,רוזש יולג תשוחנ טוח     1.08.03.0002
ריחמב      

      3.50     3.50     1.00 ר"ממ 5.2 ךתחב,דיחא רטמ   
      
CVP דודיב םע וא ,רוזש יולג תשוחנ טוח     1.08.03.0003
ריחמב      

      4.50     4.50     1.00 ר"ממ 4 ךתחב,דיחא רטמ   
      
CVP דודיב םע וא ,רוזש יולג תשוחנ טוח     1.08.03.0004
ריחמב      

      7.00     7.00     1.00 ר"ממ 6 ךתחב,דיחא רטמ   
      
CVP דודיב םע וא ,רוזש יולג תשוחנ טוח     1.08.03.0005
ריחמב      

     13.00    13.00     1.00 ר"ממ 01 ךתחב,דיחא רטמ   
      
CVP דודיב םע וא ,רוזש יולג תשוחנ טוח     1.08.03.0006
ריחמב      

     19.00    19.00     1.00 ר"ממ 61 ךתחב,דיחא רטמ   
      
CVP דודיב םע וא ,רוזש יולג תשוחנ טוח     1.08.03.0007
ריחמב      

     25.00    25.00     1.00 ר"ממ 52 ךתחב,דיחא רטמ   
      
CVP דודיב םע וא ,רוזש יולג תשוחנ טוח     1.08.03.0008
ריחמב      

     38.00    38.00     1.00 ר"ממ 53 ךתחב,דיחא רטמ   
      
CVP דודיב םע וא ,רוזש יולג תשוחנ טוח     1.08.03.0009
ריחמב      

     48.00    48.00     1.00 ר"ממ 05 ךתחב,דיחא רטמ   
      
CVP דודיב םע וא ,רוזש יולג תשוחנ טוח     1.08.03.0010
ריחמב      

     70.00    70.00     1.00 ר"ממ 07 ךתחב,דיחא רטמ   
      
CVP דודיב םע וא ,רוזש יולג תשוחנ טוח     1.08.03.0011
ריחמב      

     87.00    87.00     1.00 ר"ממ59 ךתחב,דיחא רטמ   
      
CVP דודיב םע וא ,רוזש יולג תשוחנ טוח     1.08.03.0012
ריחמב      

    105.00   105.00     1.00 ר"ממ 021 ךתחב,דיחא רטמ   
      
CVP דודיב םע וא ,רוזש יולג תשוחנ טוח     1.08.03.0013
ריחמב      

    120.00   120.00     1.00 ר"ממ051 ךתחב,דיחא רטמ   
      
      
      
      

קובץ: 3130   .../015 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     015 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
CVP דודיב םע וא ,רוזש יולג תשוחנ טוח     1.08.03.0014
ריחמב      

    160.00   160.00     1.00 ר"ממ 042 ךתחב,דיחא רטמ   
      
ךתחב םייריווא םיווק רובע הדלפמ אשונ לבכ     1.08.03.0015

      8.00     8.00     1.00 מ"מ 4 רטמ   
      

     11.40    11.40     1.00 רטוק מ"מ 6 ל"נכ רטמ  1.08.03.0016
      
ךתחב אשונ לבכ םע )YX2N( יטסלפומרט לבכ     1.08.03.0017

     46.00    46.00     1.00 ר"ממ 6X4 רטמ   
      

     70.00    70.00     1.00 ר"ממ 01X5 ללוכו דע ל"נכ רטמ  1.08.03.0018
      
הלעתב חנומ וא רונצב לחשומ YX2N לבכ     1.08.03.0020

     13.00    13.00     1.00 ר"ממ 5.1X5 ללוכו דע ךתחב רטמ   
      
הלעתב חנומ וא רונצב לחשומ YX2N לבכ     1.08.03.0021
ךתחב      

     21.00    21.00     1.00 ר"ממ 5.1X01 ללוכו דע רטמ   
      
הלעתב חנומ וא רונצב לחשומ YX2N לבכ     1.08.03.0022
ךתחב      

     30.00    30.00     1.00 ר"ממ 5.1X61 ללוכו דע רטמ   
      
הלעתב חנומ וא רונצב לחשומ YX2N לבכ     1.08.03.0023
ךתחב      

     54.00    54.00     1.00 ר"ממ 5.1X02 ללוכו דע רטמ   
      
הלעתב חנומ וא רונצב לחשומ YX2N לבכ     1.08.03.0025
ךתחב      

     16.00    16.00     1.00 ר"ממ 5.2X5 ללוכו דע רטמ   
      
הלעתב חנומ וא רונצב לחשומ YX2N לבכ     1.08.03.0027
ךתחב      

     25.00    25.00     1.00 ר"ממ 4X5 ללוכו דע רטמ   
      
הלעתב חנומ וא רונצב לחשומ YX2N לבכ     1.08.03.0029
ךתחב      

     37.00    37.00     1.00 ר"ממ 6X5 ללוכו דע רטמ   
      
הלעתב חנומ וא רונצב לחשומ YX2N לבכ     1.08.03.0030
ךתחב      

     50.00    50.00     1.00 ר"ממ 01X5 ללוכו דע רטמ   
      
הלעתב חנומ וא רונצב לחשומ YX2N לבכ     1.08.03.0031
ךתחב      

     73.00    73.00     1.00 ר"ממ 61X5 ללוכו דע רטמ   
      
      
      

קובץ: 3130   .../016 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     016 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הלעתב חנומ וא רונצב לחשומ YX2N לבכ     1.08.03.0033
ךתחב      

     85.00    85.00     1.00 ר"ממ 52X4 ללוכו דע רטמ   
      
הלעתב חנומ וא רונצב לחשומ YX2N לבכ     1.08.03.0035
ךתחב      

     95.00    95.00     1.00 ר"ממ 53X4 ללוכו דע רטמ   
      
הלעתב חנומ וא רונצב לחשומ YX2N לבכ     1.08.03.0037
ךתחב      

    130.00   130.00     1.00 ר"ממ 05X4 ללוכו דע רטמ   
      
הלעתב חנומ וא רונצב לחשומ YX2N לבכ     1.08.03.0039
ךתחב      

    185.00   185.00     1.00 ר"ממ 07X4 ללוכו דע רטמ   
      
הלעתב חנומ וא רונצב לחשומ YX2N לבכ     1.08.03.0041
ךתחב      

    230.00   230.00     1.00 ר"ממ 59X4 ללוכו דע רטמ   
      
הלעתב חנומ וא רונצב לחשומ YX2N לבכ     1.08.03.0043
ךתחב      

    295.00   295.00     1.00 ר"ממ 021X4 ללוכו דע רטמ   
      
הלעתב חנומ וא רונצב לחשומ YX2N לבכ     1.08.03.0045
ךתחב      

    390.00   390.00     1.00 ר"ממ 051X4 ללוכו דע רטמ   
      
הלעתב חנומ וא רונצב לחשומ YX2N לבכ     1.08.03.0047
ךתחב      

    450.00   450.00     1.00 ר"ממ 581X4 ללוכו דע רטמ   
      
הלעתב חנומ וא רונצב לחשומ YX2N לבכ     1.08.03.0049
ךתחב      

    600.00   600.00     1.00 ר"ממ 042X4 ללוכו דע רטמ   
      
רונצב לחשומ EPLX YX2AN םוינימולא לבכ     1.08.03.0050

     40.00    40.00     1.00 ר"ממ 52X4 ללוכו דע ךתחב הלעתב חנומ וא רטמ   
      
רונצב לחשומ EPLX YX2AN םוינימולא לבכ     1.08.03.0051

     45.00    45.00     1.00 ר"ממ 53X4 ללוכו דע ךתחב הלעתב חנומ וא רטמ   
      
רונצב לחשומ EPLX YX2AN םוינימולא לבכ     1.08.03.0052

     55.00    55.00     1.00 ר"ממ 05X4 ללוכו דע ךתחב הלעתב חנומ וא רטמ   
      
רונצב לחשומ EPLX YX2AN םוינימולא לבכ     1.08.03.0053

     65.00    65.00     1.00 ר"ממ 07X4 ללוכו דע ךתחב הלעתב חנומ וא רטמ   
      
רונצב לחשומ EPLX YX2AN םוינימולא לבכ     1.08.03.0054

     73.00    73.00     1.00 ר"ממ 59X4 ללוכו דע ךתחב הלעתב חנומ וא רטמ   
      

קובץ: 3130   .../017 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     017 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רונצב לחשומ EPLX YX2AN םוינימולא לבכ     1.08.03.0055

     90.00    90.00     1.00 ר"ממ 021X4 ללוכו דע ךתחב הלעתב חנומ וא רטמ   
      
רונצב לחשומ EPLX YX2AN םוינימולא לבכ     1.08.03.0056

    125.00   125.00     1.00 ר"ממ 051X4 ללוכו דע ךתחב הלעתב חנומ וא רטמ   
      
רונצב לחשומ EPLX YX2AN םוינימולא לבכ     1.08.03.0057

    135.00   135.00     1.00 ר"ממ 581X4 ללוכו דע ךתחב הלעתב חנומ וא רטמ   
      
רונצב לחשומ EPLX YX2AN םוינימולא לבכ     1.08.03.0058

    165.00   165.00     1.00 ר"ממ 042X4 ללוכו דע ךתחב הלעתב חנומ וא רטמ   
      
09E/081EF - HXHN םגד שא ןיסח לבכ     1.08.03.0059
ללוכו דע ךתחב,הלעתב חנומ וא רונצב לחשומ      

     25.00    25.00     1.00 .ר"ממ 5.1X5 רטמ   
      
09E/081EF - HXHN םגד שא ןיסח לבכ     1.08.03.0060
ללוכו דע ךתחב,הלעתב חנומ וא רונצב לחשומ      

     30.00    30.00     1.00 .ר"ממ 5.2X5 רטמ   
      
09E/081EF - HXHN םגד שא ןיסח לבכ     1.08.03.0061
ללוכו דע ךתחב,הלעתב חנומ וא רונצב לחשומ      

     45.00    45.00     1.00 .ר"ממ 6X5 רטמ   
      
09E/081EF - HXHN םגד שא ןיסח לבכ     1.08.03.0062
ללוכו דע ךתחב,הלעתב חנומ וא רונצב לחשומ      

     70.00    70.00     1.00 .ר"ממ 01X5 רטמ   
      
09E/081EF - HXHN םגד שא ןיסח לבכ     1.08.03.0063
ללוכו דע ךתחב,הלעתב חנומ וא רונצב לחשומ      

     90.00    90.00     1.00 .ר"ממ 61X5 רטמ   
      
תימינפ הנקתהל,ר"ממ 5.0X2X3 ןופלט לבכ     1.08.03.0064
לחשומ וא הלעתב חנומ,"קזב" טרדנטס פ"ע      

      5.00     5.00     1.00 רונצב רטמ   
      
תימינפ הנקתהל,ר"ממ 5.0X2X5 ןופלט לבכ     1.08.03.0065
הלעתב חנומ,"קזב" טרדנטס פ"ע תינוציח וא      

     15.00    15.00     1.00 רונצב לחשומ וא רטמ   
      
תימינפ הנקתהל,ר"ממ 5.0X2X01 ןופלט לבכ     1.08.03.0066
וא      
וא הלעתב חנומ,"קזב" טרדנטס פ"ע תינוציח      

     17.00    17.00     1.00 רונצב לחשומ רטמ   
      
תימינפ הנקתהל,ר"ממ 5.0X2X02 ןופלט לבכ     1.08.03.0067
וא      
וא הלעתב חנומ,"קזב" טרדנטס פ"ע תינוציח      

     35.00    35.00     1.00 רונצב לחשומ רטמ   
      
      

קובץ: 3130   .../018 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     018 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תימינפ הנקתהל,ר"ממ 5.0X2X05 ןופלט לבכ     1.08.03.0068
וא      
וא הלעתב חנומ,"קזב" טרדנטס פ"ע תינוציח      

     45.00    45.00     1.00 רונצב לחשומ רטמ   
      
חנומ וא רונצב לחשומ,ר"ממ 8.0X2 בלצומ לבכ     1.08.03.0069

     15.00    15.00     1.00 הלעתב רטמ   
      
חנומ וא רונצב לחשומ,ר"ממ 1X2 פורד לבכ     1.08.03.0070

     20.00    20.00     1.00 הלעתב רטמ   
      
וא רונצב לחשומ,ר"ממ 1X2 ךכוסמ פורד לבכ     1.08.03.0071

     23.00    23.00     1.00 הלעתב חנומ רטמ   
      
רונצב לחשומ ,ר"ממ 8.0X2X21 םוקרטניא לבכ     1.08.03.0072

     35.00    35.00     1.00 הלעתב חנומ וא רטמ   
      
רונצב לחשומ ,ר"ממ 5.2X3 לסלוסמ לדנפ לבכ     1.08.03.0074

     45.00    45.00     1.00 הלעתב חנומ וא רטמ   
      
,תווצקב םירוטקנוק ירוביח ללוכ תרושקת לבכ     1.08.03.0075
לש דוסי ריחמב ,הלעתב חנומ וא רונצב לחשומ      

     22.00    22.00     1.00 .א"מל/ח"ש 81 רטמ   
      
"רודלט" םגד  תרושקת ילבכ תנקתהו הקפסא     1.08.03.0076

     30.00    30.00     1.00 .ךכוסמ 7TAC רטמ   
      
ם י ר ז י ב א  40.80.1 ק ר פ  ת ת       
      
תקפסא ןשיה קורפ םיללוכ םינוש םירזיבא      
םטוויחו םינקתמה הפלחה וא הנקתה ,שדחה      
.חולב      
      

     28.00    28.00     1.00 ע"ש וא דרובסייו תרצותמ דיחי ט"הת ז"מ 'חי  1.08.04.0001
      

     35.00    35.00     1.00 סיבג תרצותמ ל"נכ 'חי  1.08.04.0002
      

     33.00    33.00     1.00 ע"ש וא דרובסייו תרצותמ לופכ ט"הת ז"מ 'חי  1.08.04.0003
      

     30.80    30.80     1.00 ע"ש וא דרובסייו תרצותמ ףילחמ ט"הת ז"מ 'חי  1.08.04.0005
      

     40.00    40.00     1.00 סיבג תרצותמ ףילחמ קספמ 'חי  1.08.04.0006
      
תרצות םימ ןגומ ט"הע וא ט"הת ז"מ     1.08.04.0007

     33.00    33.00     1.00 ע"ש וא דרובסייו 'חי   
      

     40.00    40.00     1.00 ט"הע לע הנקתהל סיבג קספמ 'חי  1.08.04.0008
      

     45.00    45.00     1.00 לופכ ל"נכ ז"מ 'חי  1.08.04.0009
      
      

קובץ: 3130   .../019 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     019 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
     40.00    40.00     1.00 ףילחמ ל"נכ ז"מ 'חי  1.08.04.0010

      
     20.00    20.00     1.00 סיבג קספמל םימ ןגמ הסכמ תפסות 'חי  1.08.04.0011

      
     26.00    26.00     1.00 ע"ש וא דיחי הקוו תרצות ןיירושמ ז"מ 'חי  1.08.04.0015

      
     30.00    30.00     1.00 םימ ןגומ ל"נכ 'חי  1.08.04.0016

      
     35.00    35.00     1.00 ע"ש וא לופכ הקוו תרצות ןיירושמ ז"מ 'חי  1.08.04.0017

      
     45.00    45.00     1.00 םימ ןגומ ל"נכ 'חי  1.08.04.0018

      
     38.00    38.00     1.00 ע"ש וא ףילחמ הקוו תרצות ןיירושמ ז"מ 'חי  1.08.04.0019

      
     48.00    48.00     1.00 םימ ןגומ ל"נכ 'חי  1.08.04.0020

      
     40.00    40.00     1.00 ע"ש וא בלצ הקוו תרצות ןיירושמ ז"מ 'חי  1.08.04.0021

      
     50.00    50.00     1.00 םימ ןגומ ל"נכ 'חי  1.08.04.0022

      
תרצות ט"הת רפמא 61 יזפ דח חכ עקש     1.08.04.0023

     32.00    32.00     1.00 ןגמ יסירת םע סיבג 'חי   
      
ןגומ עקשל םאתמו ןגמ תרגסמ רובע תפסות     1.08.04.0024

     30.00    30.00     1.00 סיבג לש םימ 'חי   
      
םימ ןגומו ןיירושמ רפמא 01 יזפ דח חכ עקש     1.08.04.0025

     38.00    38.00     1.00 ע"ש וא הקוו תרצות 'חי   
      

     38.00    38.00     1.00 ע"ש וא רותיצ תרצות ט"הע ןופלטל הטזור 'חי  1.08.04.0026
      

     39.20    39.20     1.00 ןופלט רובע ל"נכ עקש 'חי  1.08.04.0030
      
יזאפ וד ןגזמל .א.מ 5 דע קחרמב עקש תזזה     1.08.04.0032
    4PC ללוכ ןומיס תרונו הייהשה םע ןוא-זוע  
תורוקיב תואספוק םילבכ תולעת ,טוויח      

    120.00   120.00     1.00 'פמוק )ךרוצה יפל( שדחמ ןרוביחו  
      

     31.90    31.90     1.00 'פמוק 'א 02 דע יטירב עקש םגדמ ןגזמל חכ עקש 1.08.04.0034
      

     39.00    39.00     1.00 'פמוק ט"הת תוגרדמ רדחל ראומ ןצחל 1.08.04.0036
      

     40.00    40.00     1.00 'פמוק ט"הע ןיירושמ ןומעפ ןצחל 1.08.04.0037
      

     49.00    49.00     1.00 'פמוק ט"הת ראומ סיווג ןצחל 1.08.04.0038
      
רובע N + 3-21 קיטסלפ וא חפמ הלעתל עקש     1.08.04.0039

    120.00   120.00     1.00 'פמוק .םיבשחמל הדמע  
      

     40.00    40.00     1.00 'פמוק שלח םרז ןומעפ ןצחל 1.08.04.0040
      

קובץ: 3130   .../020 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     020 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רטוקב V022 וא 42 לודג יטרדנטס ןומעפ     1.08.04.0041

    174.00   174.00     1.00 'פמוק ס"היבל ע"ש וא מ"ס 02  
      

    174.00   174.00     1.00 'פמוק םידלי ינג רובע ,ינוניב ל"נכ 1.08.04.0042
      

     36.00    36.00     1.00 שלח םרז םזמז וא ןומעפ 'חי  1.08.04.0045
      
םע דודל קספמ הפלחה וא הנקתה ,הקפסא     1.08.04.0046
וא ט"הת גיד תרצות .הרונ ללוכ תרוקיב תרונ      

     31.00    31.00     1.00 ע"ש 'חי   
      

     45.00    45.00     1.00 ט"הת וא חיטה לעמ דודל יבטוק וד ז"פמ 'חי  1.08.04.0047
      

    300.00   300.00     1.00 טוו 0051 םומיח ףוג הפלחהו הקפסא 'חי  1.08.04.0049
      

    200.00   200.00     1.00 םימח םימ דודל טטסומרט תפלחהו תקפסא 'חי  1.08.04.0050
      

     45.00    45.00     1.00 שלח םרז ןומעפל V42/032 ופרט 'חי  1.08.04.0052
      

    250.00   250.00     1.00 AV005 .ת.גל יזכרמ ופרט 'חי  1.08.04.0053
      

    199.00   199.00     1.00 םיראומ םיסנפל ירטקלאוטופ את 'חי  1.08.04.0060
      
ךותב ןוא-זוע תרצותמ MBP 1  םגד ןצחל     1.08.04.0061

     86.00    86.00     1.00 ע"ש וא פוטס וא טרטס רובע חפ תספוק 'חי   
      

    110.00   110.00     1.00 םינצחל םע MBP 2 םגד ל"נכ 'חי  1.08.04.0062
      
ירזיבא לכ ללוכ ס"כ 5 דע עונמל רוביח     1.08.04.0063
ןכומ 'וכו םיקדהמ שימג רוניצ ןוגכ רזע      

    180.00   180.00     1.00 .הלעפהל 'חי   
      

    400.00   400.00     1.00 55 אספוקל םיכילומ 2 טוו 0001 דע רמיד 'חי  1.08.04.0067
      
ללוכ N012615 וקסינ תרצות עקת יתב ץבקמ     1.08.04.0068

    700.00   700.00     1.00 תחפו םיתמאמ 'חי   
      
לעמ וא ט"הת ןגזמל היישה תדיחי + עקש     1.08.04.0069

    300.00   300.00     1.00 'פמוק חיטה  
      

     50.00    50.00     1.00 ןומיס תרונמל הנגה קתנמ 'חי  1.08.04.0070
      

     75.00    75.00     1.00 יבטוק דח קותינל לילס םע הירטפ ןצחל 'חי  1.08.04.0071
      

     90.00    90.00     1.00 03002WG יבטוק וד ל"נכ 'חי  1.08.04.0072
      
חיטל תחתמו חיטה לעמ דיחי רואמל ז"מל טס     1.08.04.0073
,םאתמ ,קספמ ללןוכה סיוג תרצותמ      

     65.00    65.00     1.00 ןוטיב תאספוקו תרגסמ 'חי   
      
      

קובץ: 3130   .../021 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     021 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
     75.00    75.00     1.00 חיטה לעמו ט"הת לופכ ז"מ ךא ל"נכ 'חי  1.08.04.0074

      
ןואנ ןומיס תירונ םע רפמא 61 יבטוק וד ז"מ     1.08.04.0079

     35.00    35.00     1.00 סיבג תרצותמ 'חי   
      
תרצותמ תינוציח הנקתהל 1N גוסמ דיחי עקש     1.08.04.0081

     27.30    27.30     1.00 וקסינ 'חי   
      
תרצותמ תינוציח הנקתהל 2N גוסמ דיחי עקש     1.08.04.0082

     31.30    31.30     1.00 וקסינ 'חי   
      
תרצותמ תינוציח הנקתהל 3N גוסמ דיחי עקש     1.08.04.0083

     35.30    35.30     1.00 וקסינ 'חי   
      
תרצותמ תינוציח הנקתהל 4N גוסמ דיחי עקש     1.08.04.0084

     45.30    45.30     1.00 וקסינ 'חי   
      
תרצותמ תינוציח הנקתהל 6N גוסמ דיחי עקש     1.08.04.0085

     66.00    66.00     1.00 וקסינ 'חי   
      
םגד רפמא 61 חיטה לע הנקתהל עקת יתב     1.08.04.0087

    121.00   121.00     1.00 SSIWEG תרצותמ םיעגמ EEC 5  'חי   
      

    161.00   161.00     1.00 רפמא 23 עקת יתב ךא ל"נכ 'חי  1.08.04.0088
      

    246.00   246.00     1.00 רפמא 36 עקת יתב ךא ל"נכ 'חי  1.08.04.0089
      

    300.00   300.00     1.00 רפמא 521 עקת יתב ךא ל"נכ 'חי  1.08.04.0090
      
תרגסמה ללוכ היזיולט לש הנטנאל עקש     1.08.04.0091

     46.00    46.00     1.00 WG-82202 םגד SSIWEG תרצותמ םאתמו 'חי   
      
תרגסמה ללוכ 54JR גוסמ םיבשחמל עקש     1.08.04.0092

     45.00    45.00     1.00 7TAC סיבג תרצותמ תרצותמ םאתמו 'חי   
      

    230.00   230.00     1.00 )לוסוטופ( ץוח תרואתל ירטקלא - וטופ את 'חי  1.08.04.0096
      
תרצות ט"הת וא/ו ט"הע ןגזמל הנזה תספוק     1.08.04.0109

    220.00   220.00     1.00 UD1-MS תינגזמ םגד "סרבינוי" 'חי   
      
םגד ט"הת וא/ו ט"הע ,ןופלטל עקת תיב     1.08.04.0110
רשואמה      

     34.00    34.00     1.00 "וקסינ" תרצות קזב 'בח י"ע 'חי   
      
ט"הת וא/ו ט"הע וידרו VT הנטנאל עקת תיב     1.08.04.0111

     34.00    34.00     1.00 "וקסינ" תרצות 'חי   
      
תללוכה "תינולח" םע,76PI קיטסלפמ הספוק     1.08.04.0122
תחפ רסממו רפמא 52-6 יזפ תלת ת"מאמ      

    485.00   485.00     1.00 'פמוק 52X4  א"מ 03 תושיגר רפמא  
      

קובץ: 3130   .../022 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     022 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םימח םימ דודל ןומיס תרונ םע יבטוק וד קספמ     1.08.04.0123

     35.00    35.00     1.00 וקסינ תרצות ט"הת וא ט"הע 'חי   
      
הנבמב 'א 52X4 דע יזפ תלת םרז קספמ     1.08.04.0124
יטסלפ      

     80.00    80.00     1.00 לופכ דודיבו 45PI ,ןיירושמ 'חי   
      
הנבמב 'א 04X4 דע יזפ תלת םרז קספמ     1.08.04.0125
יטסלפ      

    140.00   140.00     1.00 לופכ דודיבו 45PI ,ןיירושמ 'חי   
      
הנבמב 'א 36X4 דע יזפ תלת םרז קספמ     1.08.04.0126
יטסלפ      

    175.00   175.00     1.00 לופכ דודיבו 45PI ,ןיירושמ 'חי   
      
הנבמב 'א 001X4 דע יזפ תלת םרז קספמ     1.08.04.0127

    230.00   230.00     1.00 לופכ דודיבו 45PI ,ןיירושמ יטסלפ 'חי   
      
םיעגמ 2 ,ט"הת וא/ו ט"הע םורח תקספה ןצחל     1.08.04.0128
שיטפו סקפסרפ תיזח םע 'פוק םיפלחתמ      
,הריבש      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק טוליש ללוכ "וקשילט" י"ע "קינכמלט" תרצות  
      
אספוקב ןקתומ 2.0.1 "סיבג" רואמ ז"פמ     1.08.04.0129

     36.00    36.00     1.00 'פמוק ט"הת/ט"הע  
      
ט"הע הנקתהל "סיבג" רואמ ז"פמ זוכיר תספוק     1.08.04.0130

    280.00   280.00     1.00 'פמוק 'א 61 יבטוק דח ז"פמ 6 תללוכה ט"הת וא/ו  
      
תרצות WG 90066 םגד "קולרטניא" תספוק     1.08.04.0131

    460.00   460.00     1.00 .'א SSIWEG" 61X5" 'חי   
      
תרצות WG 90066 םגד "קולרטניא" תספוק     1.08.04.0132

    520.00   520.00     1.00 .'א SSIWEG" 52X5" 'חי   
      
61 יזפ-דח,ןבא תפצרב הנקתהל למשח עקת      1.08.04.0133
המוטא הנקתה תספוק ללוכ ,הקראה םע 'א      
תרצותמ תוחפל 56PI תומיטא תגרדב םימל      

  1,480.00 1,480.00     1.00 .ע"ש וא "ןמרקא" 'חי   
      
וא טקרפ תפצרב הנקתהל למשח עקת      1.08.04.0134
תספוק ללוכ ,הקראה םע 'א 61 יזפ-דח , חיטש      
56PI תומיטא תגרדב םימל המוטא הנקתה      

    850.00   850.00     1.00 .ע"ש וא "ןמרקא" תרצותמ תוחפל 'חי   
      
תנקתומ םיסנפ 4 תנקתהל תעבורמ עורז     1.08.04.0135
שרגמ יוריק לש היצקורטסנוק יבג לע      
םע עבורמ ליפורפמ היהת עורזה , טרופס      
הרואתה יפוג תנקתהל םינוויכ 4 ב רצוטש      
לש רושיאו םואתב היהת עורזה תיילת ,      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .'פמוק , רוטקורטסנוק םע ןלבקה 'חי   
קובץ: 3130   .../023 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     023 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  י פ ו ג  50.80.1 ק ר פ  ת ת       
      
,יאנש ,לבק םיללוכ ןלהל הרואתה יפוג יריחמ      
תושרדנ תודובעו רזע ירמוח ,תורונו חתמ      
הפלחה הקפסא ללוכ ינכטה טרפמל םאתהב      
.םוקמב הנקתהו      
      
.הנקתהו הקפסא םיללוכ הרואתה ףוג יריחמ      
וא/ו הרואתה יפוג לכ תא קפסל תוכזה ןימזמל      
ןלבק לע .תידעלבה ותטלחה יפל םקלח      
רושיאל הרואת ףוג לכ גיצהל למשחה      
ףוג לכ לש הקפסא/השיכר ינפל ןימזמה      
תונויסינ לש עוציב ללוכ ריחמה . הרואת      
תשירד יפל הרואת תוקידבו הרואת      
ויהי הקלדהה דויצו תורונה לכ . ןימזמה      
י"ע  רשואמ ע"ש וא םרסוא 'בח תרצותמ      
.ןימזמה      
      
תנקתהל םיסחייתמ םיפיעסה לכ יריחמ      
הרואת יפוג לש הפלחה / םישדח הרואת יפוג      
לש הנקתהו םייק ףוג קורפ יריחמ , םיניקת אל      
יריחמב לולכ ךשמהב טרופמכ שדח הרואת ףוג      
.הדיחיה      
      
, טוו 52 םימ ןגומ DEL הרואת ףוג     1.08.05.0003
תימינפ המזירפ הסטורינ םירגס טנוברקילופמ      
םגד דליס תמגודכ 56PI קבא תעינמל      

    350.00   350.00     1.00 .שעג תרבח לש 0093  'חי   
      
, טוו 63 םימ ןגומ DEL הרואת ףוג     1.08.05.0004
תימינפ המזירפ הסטורינ םירגס טנוברקילופמ      
לש דל םעונ תמגודכ 56PI קבא תעינמל      

    200.00   200.00     1.00 .שעג תרבח 'חי   
      
םינסחמו תומלוא תראהל DEL הרואת ףוג     1.08.05.0005
תמגודכ ,56PI , 'מ 21-6 הבוגב הנקתהל      

    950.00   950.00     1.00 .שעג תרבח לש טאוו 011 דלורטנס 'חי   
      
הרונ םעו טילקבמ הרונ תיב םע 'מ 1 דע לדנפ     1.08.05.0016

     50.00    50.00     1.00 הבכרה ללוכ ע"ש וא טוו 001-06 'חי   
      
טאוו 42 הרקת דומצ DEL  רובת הרואת ףוג     1.08.05.0017

    200.00   200.00     1.00 .שעג תרבח לש 'חי   
      
ריקל הרוטמרא רובע קנשמו LP הרונ תפלחה     1.08.05.0022

     60.00    60.00     1.00 .הרקיתל וא 'חי   
      
תרצות תמגודכ DEL סופיטמ האיצי טלש .ת.ג     1.08.05.0030
ידדצ וד/דח ינור םגדמ  טיילורטקלא      

    325.00   325.00     1.00 327LE םגד 'חי   
      

קובץ: 3130   .../024 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     024 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
/ עוקש יתילכת דח  םוריח תרואת ףוג     1.08.05.0031
לש 1 ירמוע תמגודכ DEL סופטמ ינוציח      
ללוכ TS136LE םגד טיילורטקלא תרבח      

    360.00   360.00     1.00 הרואת תרקב 'חי   
      
גוסמ .ת.ג הפלחה וא הנקתהו הקפסא     1.08.05.0033
'בח לש LEGE תמגודכ רטיילרופס      
    GNITHGIL REPPOC דע לש קפסהב  
הרונל דויצ שגמ ללוכ טלפמוק טוו 0001      
ריחמה 'מ 51 דע הבוגב .טוו 0001 דיילהלטמ      

  1,800.00 1,800.00     1.00 ףונמ וא םוגיפ ללוכ 'חי   
      
טוו 0051 לש .ת.ג הנקתהו הקפסא ל"נכ     1.08.05.0034
הרונו טוו 0051 הרונל דויצ ללוכ ,טלפמוק      

  2,500.00 2,500.00     1.00 .טוו 0051 'חי   
      

     88.00    88.00     1.00 הרואת ספל םלוא ןגמ תשר ל"נכ רטמ  1.08.05.0037
      
,ג"לנ תורונל דויצ שגמ ,לטימ הרונ תפלחה     1.08.05.0038
רושכמ ללוכ טוו 052 דע הובג ץחל ,ןרתנ      

    220.00   220.00     1.00 'פמוק .הבוג לכב םימוגיפ ,םלוס ,ינכמ  
      

    240.00   240.00     1.00 'פמוק טוו 004 הרונל ךא ל"נכ 1.08.05.0039
      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק טוו 0001 הרונל ךא ל"נכ 1.08.05.0040
      
הדלפמ הרואת דומע םוקמב הנקתהו הקפסא     1.08.05.0042

  1,400.00 1,400.00     1.00 'מ 4 דע הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,ןמותמ 'חי   
      
תחתמ וא לעמ עובצ עורז תנקתהו הקפסה     1.08.05.0044
מ"ס 051-003 ךרואב ח"ח ידומע לע תשרל      
םיקיזחמ ללוכ 2/1-1" ןוולוגמ םימ רוניצמ      
.YYN( יטסלפומרט ר"ממ 5.1X3 לבכו      
תנקתהל שורדה רמוחה לכו תיכוכז תורוניצ      

    400.00   400.00     1.00 .סנפ 'חי   
      

    100.00   100.00     1.00 TEMOC תמגודכ ירטקלא וטופ-את 'חי  1.08.05.0049
      
08  " דל ןוריק" תמגודכ הרואת ףוג     1.08.05.0053

    750.00   750.00     1.00 שעג תרבח לש טוו 'חי   
      
וקוריפ ללוכ יטנצסורולפ הרואת ףוג ץופיש     1.08.05.0055
ללוכ חקפמ תוארוה יפל שדחמ ותבכרהו      
תורונ תפלחה  .םיימינפ םיגרב קוזיחו יוקינ      
תורונ ריחמ ללוכ אל  .ךרוצה יפל םירזיבאו      

     60.00    60.00     1.00 .דרפנב ודדמיש םירזיבאו 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: 3130   .../025 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     025 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לכמ הרואת ףוג לש דבלב הנקתה     1.08.05.0056
יבג לע יולת וא הרקת דומצ / עוקש גוס      
תדימב לבכה תמלשה ללוכ . הרצק תרשרש      
לש הלעפהל םירזיבאה לכו א"מ 8 דע ךרוצה      

     60.00    60.00     1.00 .הרואתה ףוג 'חי   
      
הרואת ףוג לש שדחמ הנקתהו ןשי ףוג קוריפ     1.08.05.0057
לע וא תולזנוק יבג לע םלואה ךותב וא ץוח      
הבוגב ריק לע וא הרקת לע וא הרואת ידומע      
וא ףונמ תמגודכ םיינכמ םילכ ללוכ 'מ 01 לעמ      

     80.00    80.00     1.00 .םוגיפ 'חי   
      
תורונ רובע שדחמ דויצ תבכרהו קוריפ     1.08.05.0058
שגמ יבג לע ג"לנ וא ,דייליה לטמ ,תיפסכ      
ורוביחו ותפלחה וא ותנקתהו ןוקית רחאל      
םיינכמ םילכ ללוכ ריחמה הרואת דומע ךותב      

    120.00   120.00     1.00 .םיימוגיפ וא 'חי   
      

     15.00    15.00     1.00 .גוס לכמ יטנצסורולפ הרואת ףוג קוריפ 'חי  1.08.05.0059
      
דויצ שגמ לש דבלב הנקתהו הפלחה הקפסא     1.08.05.0060
םוקמב שדח דויצ שגמ לש דבלב שדח      
ג"לנ וא ,דיילה לטמ ,תיפסכ יסנפ לקלוקמה      
יבג לע וא תולוזנוק יבג לע םילדגה לכמ      
'מ 51 לעמ הבוגב הרקת לע וא םידומע      
וא ףונמ ןוגכ םיינכמ םילכ ללוכ ריחמה      

    250.00   250.00     1.00 'פמוק W004 ל"נכ  .םימוגיפ  
      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק W0001 ל"נכ 1.08.05.0061
      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק W0051 ל"נכ 1.08.05.0062
      
לפנש טנצסרולפ הרואת ףוג לש דבלב הנקתה     1.08.05.0063

     60.00    60.00     1.00 'פמוק .הרצק תרשרש יבג לע וא הרקתל גוס לכמ  
      
טרופס ישרגמב ץוח הרואת ףוגל הרונ תפלחה     1.08.05.0064
וא םילפקתמ וא סופיט יבלש םע םידומע לע      
תורונ לש תוריק ג"ע וא ,טרופס םלוא ךותב      
םילכ ללוכ 'מ 51 לעמ הבוגב W004 דילטמ      

    300.00   300.00     1.00 .םימוגיפ וא םיפונמ םיינכמ 'חי   
      

    400.00   400.00     1.00 W0001 דיילה לטימ הרונמל ל"נכ 'חי  1.08.05.0065
      

    500.00   500.00     1.00 W0051 דיילה לטימ הרונמל ל"נכ 'חי  1.08.05.0066
      
טנצסרולפ תרונ הנקתהו הפלחה ,הקפסא ל"נכ     1.08.05.0073

     45.00    45.00     1.00 םרסוא תרצות טוו 08  דע קפסהב 'חי   
      
טנצסרולפ תרונ הנקתהו הפלחה ,הקפסא ל"נכ     1.08.05.0074

     35.00    35.00     1.00 םרסוא תרצות טוו 45 'חי   
      

קובץ: 3130   .../026 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     026 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץרווק הרונ הנקתהו הפלחהו הקפסא ל"נכ     1.08.05.0076

     25.00    25.00     1.00 500W 'חי   
      
ץרווק הרונ הנקתהו הפלחהו הקפסא ל"נכ     1.08.05.0077

     25.00    25.00     1.00 100W 'חי   
      

     10.00    10.00     1.00 .טנצסרולפ הרונל תצמ ל"נכ 'חי  1.08.05.0079
      

     30.00    30.00     1.00 .טנצסרולפ הרונל יטנגמ קנשמ ל"נכ 'חי  1.08.05.0080
      

     45.00    45.00     1.00 .טנצסרולפ הרונל ינורטקלא קנשמ ל"נכ 'חי  1.08.05.0081
      

     10.00    10.00     1.00 יאקירמא טנצסרולפ דיחי הרונ תיב ל"נכ 'חי  1.08.05.0082
      
שרגמ רובע הרואת ףוג לש הפלחהו קורפ     1.08.05.0083
/ דויצ שגמ ,סנפה ללוכ תומלוא וא טרופס      
'מ 21 דע הבוגב תורקת/םידומעה לע םירזיבא      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .ללוכ  
      
טרופס ישרגמבו טרופס ימלואב הבוג תפסות     1.08.05.0095
ףוג וא הרונ לש הפלחה וא/ו תבכרהל ,'וכו      
הרואת      
י"פע  םולשתה , 'מ5 לש הבוג לעמ םינקתומה      
. ונקתוה/ופלחוהש הרואת יפוג וא תורונ תומכ      
רובע      
, םידיינ םימוגיפ ,ינכמ דויצ תולעב יסחיה קלחה      

     40.00    40.00     1.00 .םיפונמ וא םיהובג תומלוס 'חי   
      
לע דיילה-לטמ וא ג"לנ וא דוי ץרווק סנפ ץופיש     1.08.05.0096
וא ףונמ םיינכמ םילכ ללוכ 'מ 51 הבוגב דומע      
שגמה קוריפ ,הרואת סנפ קוריפ ללוכ םימוגיפ      
ורוביחו יוקינ ,הרונ יתב תפלחה ,לולכמהו      
ודדמי תורונה  .הרואת דומע לע הרזחב      

    100.00   100.00     1.00 דרפנב 'חי   
      
,תרשרש לע הילת רובע אוהשלכ ת.גל תפסות     1.08.05.0109

     25.00    25.00     1.00 מ"ס 051 עצוממ תרשרש ךרוא 'חי   
      
ריחמב ןימזמה תריחב יפל והשלכ גוסמ .ת.ג     1.08.05.0125

    250.00   250.00     1.00 .ח"ש 002 לש דוסי 'חי   
      
ריחמב ןימזמה תריחב יפל והשלכ גוסמ .ת.ג     1.08.05.0126
דוסי      

    500.00   500.00     1.00 .ח"ש 004 לש 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3130   .../027 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     027 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ללוכו דע טנצסרואולפ תרונל הנגה לוורש     1.08.05.0133
    04X1 וילאמ הבכ" טנוברקילופמ יושע , טוו"  
ףוקש      
םאתומ קקפ/יוסיכ תוברל ,VU תנירק דימע      
לוורשל      
םיאתמ , ןליפורפמ יושע תווצקה 2-ב הנקתהל      
קוושמ LAP-LPA תמגודכ , ימעפ בר שומישל      
י"ע      

     19.50    19.50     1.00 .ע"עב למשח רחצ 'חי   
      
ללוכו דע טנצסרואולפ תרונל הנגה לוורש     1.08.05.0134
    56X1 וילאמ הבכ" טנוברקילופמ יושע , טוו"  
קקפ/יוסיכ תוברל ,VU תנירק דימע ףוקש      
יושע תווצקה 2-ב הנקתהל לוורשל םאתומ      
תמגודכ , ימעפ בר שומישל םיאתמ , ןליפורפמ      

     24.00    24.00     1.00 .ע"עב למשח רחצ י"ע קוושמ LAP-LPA 'חי   
      
ינבלמ ינוציח / עוקש DEL לנאפ הרואת ףוג     1.08.05.0143
טאו 54 לש קפסהב רק/םח ןבל  מ"ס 03/021      
בצוימ הנזה חתמל םיאתמ רביירד תוברל      

    250.00   250.00     1.00 . שעג תרבח תרצותמ 'חי   
      
ינבלמ ינוציח / עוקש DEL לנאפ הרואת ףוג     1.08.05.0144
טאו 54 לש קפסהב רק/םח ןבל  מ"ס 06/06      
בצוימ הנזה חתמל םיאתמ רביירד תוברל      

    250.00   250.00     1.00 . שעג תרבח תרצותמ 'חי   
      
/ עוקש DEL  התיכ חולל הרואת ףוג     1.08.05.0145
רק/םח ןבל  מ"ס 021/03 ינבלמ ינוציח      
םיאתמ רביירד תוברל טאו 54 לש קפסהב      
ףטוש דלאטנפ תמגודכ בצוימ הנזה חתמל      

    500.00   500.00     1.00 . שעג תרבח תרצותמ , תוריק 'חי   
      
/עוקש DEL  thgil kcab לנאפ הרואת ףוג     1.08.05.0146
קפסהב רק/םח ןבל  מ"ס 06/06 ינבלמ ינוציח      
הנזה חתמל םיאתמ רביירד תוברל טאו 54 לש      

    300.00   300.00     1.00 . שעג תרבח תרצותמ בצוימ 'חי   
      
DEL 06/06 W54 thgil kcab הרואת ףוג     1.08.05.0902
דע רוא תמגודכ del lb thgilixam תמגודכ      

    300.00   300.00     1.00 . םיסדנהמ 'חי   
      
DEL 03/021 W54 thgil kcab הרואת ףוג     1.08.05.0904
דע רוא תמגודכ   del lb thgilixam תמגודכ      

    400.00   400.00     1.00 . םיסדנהמ 'חי   
      
56PI DEL הרקת /ריק דומצ הרואת ףוג     1.08.05.0905
    WOHS תרבח לש OKSIN קפסהב W02 ןווג  

    150.00   150.00     1.00 ךרע הווש וא K0004 רוא 'חי   
      
      

קובץ: 3130   .../028 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     028 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םגד TSY תרצות תמגודכ טלש הרואת ףוג     1.08.05.0906
ינוויכ וד הנווכה ץחו האיצי טלש םע המזלפ      
DEL תרואת םע  תוחיטב ץעוי תויחנה יפל      

    350.00   350.00     1.00 .תוחיטבה ץעוי תויחנה יפל ינקת בותיכו 'חי   
      
cibmok   םגדמ הרקת העוקש הרואת ףוג     1.08.05.0907
    inim רוא ןווגב םיסדנהמ דע רוא תרבח לש  

    400.00   400.00     1.00 ךרע הווש וא W02 קפסהב K0004 'חי   
      
56PI םימל םוטא ינוציח הפצה הרואת ףוג     1.08.05.0908
סקולארשי תרבח לש תיפוח W051 תמגודכ      

    700.00   700.00     1.00 . ףוגה תנקתהל שרדנה דויצה לכ תא ללוכו 'חי   
      
לש cibmok םגדמ הרקת עוקש הרואת ףוג     1.08.05.0909
K0004 רוא ןווגב םיסדנהמ דע רוא תרבח      

    450.00   450.00     1.00 .W24 דע קפסהב 'חי   
      
ךשמל DEL  סופיטמ םורחל ידועי הרואת ףןג     1.08.05.0910
המזלפ םגד TSY תרצות תמגודכ תוקד 06      

    300.00   300.00     1.00 . תויגולונכט לואש תרבח לש 72M 'חי   
      
, מ"ס 03 דע לש רטוקב לוגע הרואת ףוג     1.08.05.0911
עוקש DEL תיגולונכטב  קסיד ,הטלפ סופיטמ      
תינוציח הנקתהל םאתומ וא תכמנומ הרקתב      
DEL םגד תמגודכ טאו 52  דע לש קפסהב      
    KSID, םח רוא ןווג K 0004-0003, דויצ ללוכ  

    150.00   150.00     1.00 . דרפנב ףוג לכל הקלדהל ילרגטניא 'חי   
      
W652 DEL" םגד  ץוח תרואת ףוג     1.08.05.0915
    NOIVAN"תרצות "GNITHGIL  
    REPOOC" דילח יתלב יתכתמ רמוחמ  
קלחו 44PI תילאמינימ הנגה תגרד לעב      
לש ללוכ קפסהב הרואתה ףוג 55PI ילמשח      
תמצוע המיאתמ הקיטפוא םע טאוו 652 דע      
רוא ןווג טאוול ןמול 021 מ תחפת אלש הראה      
ספיליפ תרצות רביירד ללוכ ןיולק 0004-0003      
/םירזיבאה שגממ רוביח ר"ממ 3*5.2  לבכ ,      
רזעה ירזיבא לכו סנפה דעו םירוביח תספוק      

  4,000.00 4,000.00     1.00 . ףוגה לש הניקת הלעפהל םישרדנה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3130   .../029 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     029 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תייגולונכטב הפצהל רוטק'זורפ הרואת ףוג     1.08.05.0916
    DEL םיפ"צשב םיקחשמ ינקתמ תרואתל  
תקבאב עובצ םוינימולא תקיצימ יונבה      
תכרעמ , רונתב תיטטסורטקלא רטסאילופ      
תגרדב םימל המוטא תיטפוא      
םוינימולא רוטקלפר , 66PI תומיטא      
תיכוכז השדע , זיידונא יופיצ םע קירבמ      
SPILIHP תרצות םידל , תמסוחמ החוטש      
תועש 000,27 םייח ךרוא , K0053 ןווגב      
דודיב לעב SPILIHP תרצותמ רביירד ללוכ ,      
W62  הרואתה ףוג תמגודכ לופכ      
    DEL RUOTSSORC תרבח לש  
    GNITHGIL-REEPOC דע-רוא אובי  

  1,700.00 1,700.00     1.00 . םיסדנהמ 'חי   
      
תייגולונכטב ,טרופס ישרגמל הפצה רוקרז     1.08.05.0917
    DEL םגד תמגודכ ,םוינימולא תקיצימ  
    DEL TS MH , קפסהב דערוא תרצות  
דויצ לכ תא ללוכ ,טו 006 דע לש      
רוביח לבכו ,חתמ ילושחנמ תונגה ,הלעפה      
םירזיבא אתב םירזיבא שגמל דע םיאתמ      

  7,500.00 7,500.00     1.00 .דומעה תחתחתב 'חי   
      
תייגולונכטב ,טרופס ישרגמל הפצה רוקרז     1.08.05.0918
    DEL , םגד תמגודכ ORTSA ONASID  
לש קפסהב  ONASID תרבח לש ,  7871      
תונגה ,הלעפה דויצ לכ תא ללוכ ,טו 873דע      
שגמל דע םיאתמ רוביח לבכו ,חתמ ילושחנמ      

  5,500.00 5,500.00     1.00 .דומעה תיתחתב םירזיבא אתב םירזיבא 'חי   
      
תייגולונכטב ,טרופס ישרגמל הפצה רוקרז     1.08.05.0919
    DEL , םגד תמגודכ  
    5755LC ROJAM NOCI , תרצות  
    GADMEC לש קפסהב , קיוולא תרבח אובי  
תונגה ,הלעפה דויצ לכ תא ללוכ ,טו 006      
שגמל דע םיאתמ רוביח לבכו ,חתמ ילושחנמ      

  5,500.00 5,500.00     1.00 .דומעה תתחתב םירזיבא אתב םירזיבא 'חי   
      
תמאות עורז ללוכ ירטמיס דל הרואת ףוג     1.08.05.0920
םע םואתו רושיאב רוניצ לע הנקתהל      
לש TRAMS W632 4 תמגודכ רוטקורטסנוק      
י"ע הנזה םיסדנהמ דע-רוא אובי סיבג תרבח      
אספוקב ףוג לכל A01 ת"מאמ ללוכ עקת/עקש      
    LPN תיכוכזמ ןותחת יוסיכ ללוכ ףוגל הכומס  
דגנ החטבא ,רודכ תועיגפלו םוחל הדימע      
םע םאותמ םועמיעל ןתינ רביירד , הליפנ      
ינוויכ ללוכ , םזי לע רשואמו חקפמהו ןנכתמה      

  4,000.00 4,000.00     1.00 הרואת 'חי   
      
      
      

קובץ: 3130   .../030 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     030 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תמאות עורז ללוכ ירטמיס דל הרואת ףוג     1.08.05.0921
םואתו רושיאב טרופס םלוא תרקתב הנקתהל      
תמגודכ רוטקורטסנוק םע ןלבקה לש      
    W002 LBH-TS םיסדנהמ דע-רוא אובי  
לכל A01 ת"מאמ ללוכ עקת/עקש י"ע הנזה,       
יוסיכ ללוכ ףוגל הכומס LPN אספוקב ףוג      
,רודכ תועיגפלו םוחל הדימע תיכוכזמ ןותחת      
םועמיעל ןתינ רביירד , הליפנ דגנ החטבא      
יבושיח עוציב ללוכ , םזי לע רשואמו םאותמ      
תומאתהו םישרדנ הרואת ינוויכ , הרואת      

  2,700.00 2,700.00     1.00 . חטשב 'חי   
      
תיגולונכטב עקרקב עוקש הנקתהל הרואת ףוג     1.08.05.0922
    DEL םגד תמגודכ טאו 4.83 דע לש קפסהב  
    BGR 1056 DELRO דע רוא תרבח לש  
54 לש רוא רוזיפ םע , ע"ש וא םיסדנהמ      
ףוג לכל הקלדהל ילרגטניא דויצ ללוכ ,תולעמ      

  3,250.00 3,250.00     1.00 . םינקת ןוכמ רושיא לעב ,דרפנב 'חי   
      
ת ו נ ו ש  60.80.1 ק ר פ  ת ת       
      
םיקוזחה לכ ללוכ ,ןבלוגמ "תרשרש" ליפורפ     1.08.06.0001

     28.00    28.00     1.00 מ"מ 5.2X04X001 תודימב תושורדה תוכימתהו רטמ   
      
ןוויכ םע טלוו 032 הדובע חתמ :ירטקלאוטופ את     1.08.06.0002
לע אתה תנקתהל תנבלוגמ עורז ללוכ ,תושיגר      
יבג      

    230.00   230.00     1.00 הנבמה 'חי   
      
,םיליבומ וא/ו םילבכל רבעמ יחתפ םוטיא     1.08.06.0003
םייתעש ךשמל שא ינפב דימעו םסוח רמוחב      
ןוגימ תכרעמ" תרצות S.B.K תויקש תמגודכ      

    450.00   450.00     1.00 .ההז בכעמ רמוחב הפצקה וא/ו,"שא ר"מ   
      
ירושרש רונצ ללוכ ס"כ 01 ללוכו דע עונמ רוביח     1.08.06.0004

    150.00   150.00     1.00 'פמוק רזע ירמוחו םילפינ תולש CVP יופיצ םע יתכתמ  
      
ירושרש רונצ ללוכ ס"כ 52 ללוכו דע עונמ רוביח     1.08.06.0005

    250.00   250.00     1.00 'פמוק רזע ירמוחו םילפינ תולש CVP יופיצ םע יתכתמ  
      
5 ללוכו דע קפסהב רחא וא םומיח דויצ רוביח     1.08.06.0006
,רזע תודובע ,רזע ירמוח תקפסא ללוכ ,ט"ווק      
רוניצ      
ללוכ ,תולעפה ,תופומ ,ןיירושמ שימג םימ      
םינוקית      

    175.00   175.00     1.00 .ךרוצה יפל 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: 3130   .../031 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     031 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הדמעהל ןבלוגמ יתרוצ לזרבמ תכתמ דמעמ     1.08.06.0007
6 דע      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק .הפצר וא ריקל הנקתהלו םילבק  
      

    150.00   150.00     1.00 IC 001-4 ןיירושמ יטסלפ זגרא 'חי  1.08.06.0008
      

    180.00   180.00     1.00 001-94IC ךא ליעל ףיעס ל"נכ 'חי  1.08.06.0009
      
רנקולק תרצות IC 001-4 ןיירושמ יטסלפ זגרא     1.08.06.0010

    150.00   150.00     1.00 ריקב עוקש ןקתומ ,ץעמ ימינפ בג ללוכ ,רלימ 'חי   
      
004 בולש חתמל דיינ רוטרנגל םירוביח זגרא     1.08.06.0011
סלגרביפ זגרא ,ץרה 05 ,'א 006 םרזל ,טלוו      
ספא תוזאפל הריבצ יספ ללוכ ,ריקל ןקתומ      
,ר"ממ 042X3 דע םילבכ 4 -ל רוביח הקראהו      
תכיפה רסוח רסממ ,C/A2X3 ת"מאמ ללוכ      
לבכ תוסינכ ללוכ DEL ןומיס תרונמו הזאפ      

  3,875.00 3,875.00     1.00 'פמוק טרופמכו טלפמוק לכה ,םיקדהמו  
      
זכרמב ח"ח ינסחממ הלבוה ח"ח םינומ ןורא     1.08.06.0012

    500.00   500.00     1.00 'פמוק ץראה זכרמב למשח תוחול ןרצי לעפמל ץראה  
      
3 הנבמ ,תודובע יכרצל רתאב ינמז למשח חול     1.08.06.0013
רסממ 'א 36X3 ת"מאמ :ללוכה ,IC 051-4 'פוק      
3 'א 02X3 םית"מאמ 2 ,א"מ 03 'א 4X36 תחפ      
3 ,'א EEC 23X3 ק"ח 2 ,'א 61X1 םית"מאמ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק רתאב ןקתומו טווחמ 'פמוק חול 'א 61X1 ק"ח  
      
תויחנה יפל תודובע יכרצל תינמז הרואת     1.08.06.0014

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .חקפמה  
      
,'וכו ןשע יוליג ,הצירפ :ןוגכ ,שלח םרז תויזכרמ     1.08.06.0015
תותיס/הביצח ללוכ ,הנבמ ריקב עוקש הנקתה      
וקפוסי( חיטו ןוטב ינוקית ללוכ ,ינכמ ילכ וא דיב      
י"ע      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק )רתאב ןימזמה  
      
טנוברקילופ הנבמ ,תרושקת/ןופלט ןורא     1.08.06.0016
ללוכ ,מ"ס 04/08/021 דע תודימב       
הקראה ספ 1N וקסינ למשח עקש ,ץע בג      
2 ג"ע ןקתומ מ"ס 02 ךרואב מ"מ 5/05      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .םידדבמ  
      
,טנוברקילופ הנבמ ,תרושקת/ןופלט ןורא     1.08.06.0017
עקש ,ץע בג ללוכ ,מ"ס 03/08/06 דע תודימב      
ךרואב מ"מ 5/05 הקראה ספ 1N וקסינ למשח      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .םידדבמ 2 ג"ע ןקתומ מ"ס 02  
      
      
      
      

קובץ: 3130   .../032 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     032 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
טנוברקילופ הנבמ ,תרושקת/ןופלט ןורא     1.08.06.0018
עקש ,ץע בג ללוכ ,מ"ס 02/06/04 תודימב      
ךרואב מ"מ 5/05 הקראה ספ 1N וקסינ למשח      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .םידדבמ 2 ג"ע ןקתומ מ"ס 02  
      

     50.00    50.00     1.00 ASL םגד םיספ 02 "הנורק" היטבמא 'חי  1.08.06.0019
      

     35.00    35.00     1.00 ASL םגד קתנמ גוז 01  ללוכ "הנורק" היטבמא 'חי  1.08.06.0020
      

     25.00    25.00     1.00 ASL "הנורק" קולבל םושיר תטסק 'חי  1.08.06.0021
      
,יבוע מ"מ 5 ךוכיח  ינפב דימע דדובמ ימוג חיטש     1.08.06.0022
תוחול ינפל החנהל םיעטקב מ"ס 001 בחורב      

    250.00   250.00     1.00 .למשח רטמ   
      
הקידבה קדוב סדנהמ י"ע למשח ןקתמ תקידב     1.08.06.0023
בלש לכ ,חטשב םיצולא יפל םיבלשב עצובת      
דדמי      

  2,800.00 2,800.00     1.00 'פמוק דרפנב  
      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק למשח 'בח םע למשח רוביח םואת עוציב ,למשח 1.08.06.0024
      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק למשחה 'בח י"ע למשח תרוקב עוציב ,למשח 1.08.06.0025
      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק ןופלט רוביחל םואת עוציב קזב 1.08.06.0026
      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק כ"לט רוביחל םואת עוציב כ"לט 1.08.06.0027
      
3 דע ללוכ ינווכ דח 4" רטוקב הטנו גוסמ חופמ     1.08.06.0030
תחיתפ ,יביטרוקד סירתו ירושרש רוניצ 'מ       
חיט ינוקית תוברל הנקתהו ריקב םיאתמ חתפ      

    758.00   758.00     1.00 .הביצחו 'חי   
      

    923.00   923.00     1.00 ינווכ וד  6"  ךא, ל"נכ חופמ 'חי  1.08.06.0032
      

  1,282.00 1,282.00     1.00 8" ךא, ל"נכ חופמ 'חי  1.08.06.0033
      

  1,793.00 1,793.00     1.00 21" ךא, ל"נכ חופמ 'חי  1.08.06.0035
      

  2,100.00 2,100.00     1.00 41" ךא, ל"נכ חופמ 'חי  1.08.06.0036
      

  2,415.00 2,415.00     1.00 61" ךא, ל"נכ חופמ 'חי  1.08.06.0037
      
היהשה תדיחי רובע רובע הטנו ריחמל תפסות     1.08.06.0040

    180.00   180.00     1.00 .081" דע הלעפהל 'חי   
      

    180.00   180.00     1.00 הטנול ידועי קספמ רובע תפסות 'חי  1.08.06.0041
      
      
      
      

קובץ: 3130   .../033 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     033 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תורבועה תרושקתו למשח תוכרעמ לש הדרפה     1.08.06.0042
הדובעה .תודרפנ תולעתל תפתושמ הלעתה      
תולעתב םימייקה םילבכה תסירפ תא תללוכ      
רשאכ ךרוצה תדימב םיקוזיח ללוכ םדועי יפל      

     35.00    35.00     1.00 .דרפנב דדמנ הסכמה םע הלעתה ריחמ רטמ   
      
םוקמב  IC גוסמ םירוביח תואספוק עוציב     1.08.06.0043
שדח חולל םיוק תקתעה ךרוצל םייק חול      
הכראה , םילבכ ןומיסו יוהיז תללוכ הדובעה      
רזעה ירמוח לכו םימייק םילבכ לש      

    750.00   750.00     1.00 'פמוק ) אספוקב םילבכ 01 דע(. תושרדנה תודובעהו  
      
םוקמב  IC גוסמ םירוביח תואספוק עוציב     1.08.06.0044
שדח חולל םיוק תקתעה ךרוצל םייק חול      
הכראה , םילבכ ןומיסו יוהיז תללוכ הדובעה      
רזעה ירמוח לכו םימייק םילבכ לש      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק ) אספוקב םילבכ 02 דע(. תושרדנה תודובעהו  
      
םוקמב  IC גוסמ םירוביח תואספוק עוציב     1.08.06.0045
שדח חולל םיוק תקתעה ךרוצל םייק חול      
הכראה , םילבכ ןומיסו יוהיז תללוכ הדובעה      
רזעה ירמוח לכו םימייק םילבכ לש      

  1,250.00 1,250.00     1.00 'פמוק ) אספוקב םילבכ 03 דע(. תושרדנה תודובעהו  
      
תקראה תכרעמ לש ןונכתו עוציב םואת     1.08.06.0047
תוברל סופיאל הנכהכ םייק הנבמב דוסי      
'בח לש תינכטה 'חמה םע םואת תושיגפ      
לכ ללוכ הז ףיעס ריחמ  .הרושיאו למשח      
ודדמיש םירמוחה תא אל ךא( תוולינה תודובע      
א"ז  - 10 הנבמב םייטנבלר הדיחי יריחמ יפל      
הנבמב לזרב ןויז לש הפישחו הביצח תודובע      
הדורטקלאה תקפסא ,הז ףיעסב תולולכ םייק      
ןקתמ תלבקל לע )דרפנב תדדמנ      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .למשח 'בח י"ע סופיאל רשואמ הקראה  
      
005 דע הנבמב למשח רקס ללוכ ןקתמ תקידב     1.08.06.0048
תמישר תרבעהו ןומיס , דועת תוברל ר"מ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .ןנכתמל םילגעמ  
      
דע הנבמב למשח רקס ללוכ ןקתמ תקידב     1.08.06.0049
תרבעהו ןומיס , דועת תוברל ר"מ 0001      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .ןנכתמל םילגעמ תמישר  
      
דע הנבמב למשח רקס ללוכ ןקתמ תקידב     1.08.06.0050
תרבעהו ןומיס , דועת תוברל ר"מ 0002      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק .ןנכתמל םילגעמ תמישר  
      
דע הנבמב למשח רקס ללוכ ןקתמ תקידב     1.08.06.0051
תרבעהו ןומיס , דועת תוברל ר"מ 0004      

 16,000.00 16,000.00     1.00 'פמוק .ןנכתמל םילגעמ תמישר  
      

קובץ: 3130   .../034 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     034 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    400.00   400.00     1.00 'פמוק .םיפסונ 'מ 001 לכ רובע תפסות 1.08.06.0052

      
סיסב לע םייק הנבמל תודע תוינכות תנכה     1.08.06.0053
יפל רקסה יאצממו הנבמה לש דאקוטוא יצבק      

    110.00   110.00     1.00 ע"ש ע"ש   
      
פ"ע תרושקת / למשח תונורא תריגסל לוענמ     1.08.06.0054

    200.00   200.00     1.00 . הייריעה טרדנטס 'חי   
      
הדובע הבוגל )םיירפסמ( תילמשח המרה תמב     1.08.06.0055

  1,000.00 1,000.00     1.00 . ונממו רתאל הלבוה תוברל ,'מ 01 דע ע"י   
      
דע המרה תמב םע תילמשח תיקרפמ עורז     1.08.06.0056
רתאל הלבוה תוברל ,'מ 51 הדובע הבוגל      

  1,200.00 1,200.00     1.00 . ונממו ע"י   
      
ך ו מ נ  ח ת מ  ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  70.80.1 ק ר פ  ת ת       
      
תוקידב םיללוכ םינושה םיפיעסה יריחמ      
םילעפמב םישדח תוחול תיינבו המאתהו      
תוחול תיינבל םינקתה ןוכמ י"ע םיחקופמה      
ןרצי/רוקמ ןרצי לעפמ רותב ,93416 י"תל      
ךרע הווש וא BBA היהי דויצה גוס.ביכרמ      
תוחולב םניה תודובעה , ןימזמה י"ע רשואמ      
. םימייק / םישדח למשח      
      
תומאתה עוציב ללוכ םינושה םיפיעסה ריחמ      
,םילגעמ יוהיז תללוכ הדובעה . םייק חולב      
םתרבעהו תוקייודמ תומישר עוצב      
חול לש רקובמ קורפ , השירדל םאתהב ןימזמל      
פ"ע וקלח וא שדח חול לש הנקתהו םייק      
. םזיה תויחנה      
      
רובע הנכהה לכ םע הקראה םע תכתמ חול     1.08.07.0002
תודימב מ"מ 051 קמועב וילע דויצה תבכרה      
ספל חול יקדהמ ללוכ ריחמה  .מ"מ 003/573      
םע  .למשחה חולל רפוטס גוז 'חי 61 דע      
5.0 דע ינכטה טרפמל םאתהב תיזחב םילנפ      

    750.00   750.00     1.00 'פמוק למשחה תרבח ןקתל ףופכו )שא ןיסח( ר"ממ  
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק )שא ןיסח(  .לוענמו תלד םע ךא ל"נכ חול 1.08.07.0003
      
תבכרה רובע הנכהה לכ םע תכתמ חול ל"נכ     1.08.07.0004
יונב מ"מ 005/012/004 תודימב וילע דויצה      
םע לוענמו תוידי + המוטא תלדו ןורא תרוצב      
גוזו A001X3 דע הריבצ ספ ,חולל םיקדהמ      

  2,600.00 2,600.00     1.00 'פמוק .רפוטס  
      
      
      
      

קובץ: 3130   .../035 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     035 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הנכהה לכ םע מ"מ 005X012X008 תכתמ חול     1.08.07.0005
ספו םיקדהמ + )וילע דויצה תבכרה רובע(      
יונב רפוטס גוז A001X3 דע הריבצ ספ רושיג      
תוידי ,תותלד ,תיזחב םילנפ םע ןורא תרוצב      

  3,600.00 3,600.00     1.00 'פמוק .קבאו םימ ינפב ןגומ לוענמו  
      
'א 002*3 דעב צ"פ תלדגה רובע תפסות     1.08.07.0006

    300.00   300.00     1.00 'פמוק ליעל םישרדנה 'א 001-ל לעמ םיפסונ  
      
רמוחמ תלד םע .I.C. םגד ףוקש יטסלפ חול     1.08.07.0007
םע הבכרה תטלפ ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ      
קדהמ רושיג ספ + טלפמוק ףוקש הסכמ      
םוקמ רפוטס גוז ,םיקדהמו 'חי 61 דע חולל      

    120.00   120.00     1.00 'פמוק ם"יתמאמ 61-ל  
      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק םית"מאמ 23 - ל םוקמ ךא ל"נכ 1.08.07.0008
      

    180.00   180.00     1.00 'פמוק םית"מאמ 65 - ל םוקמ ךא ל"נכ 1.08.07.0009
      
רבנע תרצות תמגודכ רטסאילופ תוחול     1.08.07.0010
ןוגג םע 56PI דע תומיטא תגרדב היידמח      
תחא הקיצי יושע זגראה ףוגב תלדל יעבט      
קד ספ תנקתה תורשפא ,תוררופתה תעינמל      
יונישל תורשפאו תירלודומ הרוצב םיטנמומל      
לעמ היהת תלדה תחיתפשכ תלד תחיתפ ןוויכ      

  3,680.00 3,680.00     1.00 'פמוק .תולעמ 081  
      
63 - ל תורשפא םע 061X524X013 תודימב     1.08.07.0011

    500.00   500.00     1.00 'פמוק םית"מאמ  
      
- ל תורשפא םע 002X005X504 תודימב ל"נכ     1.08.07.0012

    710.00   710.00     1.00 'פמוק םית"מאמ 65  
      
- ל תורשפא םע 002X056X504 תודימב ל"נכ     1.08.07.0013

    900.00   900.00     1.00 'פמוק םיטמאמ 27  
      
- ל תורשפא םע 052X056X515 תודימב ל"נכ     1.08.07.0014

  1,150.00 1,150.00     1.00 'פמוק םיטמאמ 69  
      
- ל תורשפא םע 003X008X585 תודימב ל"נכ     1.08.07.0015

  1,750.00 1,750.00     1.00 'פמוק םיטמאמ 041  
      
ל תורשפא םע 053X0601X008 תודימב ל"נכ     1.08.07.0016

  3,100.00 3,100.00     1.00 'פמוק םיטמאמ 081 -  
      
הנגה םע יטמוטוא קפסה קתנמ וא ז"פמ     1.08.07.0017
וא רפמא A36 X3 תיטנגמו תימרט םרז תרתי      

    500.00   500.00     1.00 AK52 רצק םרזב דמוע ,ע"ש ר"מ   
      

    650.00   650.00     1.00 ע"ש וא רפמא A001 X 3 ךא ל"נכ 'חי  1.08.07.0018
      

קובץ: 3130   .../036 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     036 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,000.00 1,000.00     1.00 ע"ש וא רפמא A061 X 3 ךא ל"נכ 'חי  1.08.07.0019

      
  1,350.00 1,350.00     1.00 ע"ש וא רפמא A002 X 3 ךא ל"נכ 'חי  1.08.07.0020

      
רשוכ םע רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     1.08.07.0022

     48.00    48.00     1.00 רפמאוליק 01 לש קותינ 'חי   
      

     56.00    56.00     1.00 רפמא 04 ילנימונ םרזל ךא ל"נכ 'חי  1.08.07.0024
      

     65.00    65.00     1.00 רפמא 05 ילנימונ םרזל ךא ל"נכ 'חי  1.08.07.0025
      
52 ילנימונ םרזל יבטוק תלת ז"אמ ךא ל"נכ     1.08.07.0027

    220.00   220.00     1.00 רפמא 'חי   
      

    260.00   260.00     1.00 רפמא 04 ילנימונ םרזל ת"מאמ ךא ל"נכ 'חי  1.08.07.0029
      

    400.00   400.00     1.00 רפמא 36 ילנימונ םרזל ךא ל"נכ 'חי  1.08.07.0030
      
,יבטוק דח רפמא 52  דע ילנימונ םרזל ז"אמ     1.08.07.0031

     80.00    80.00     1.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע 'חי   
      

    100.00   100.00     1.00 רפמא 04 ילנימונ םרזל ךא ל"נכ 'חי  1.08.07.0034
      
קותינ רשוכ םע רפמא 52X3 יבטוק תלת ז"אמ     1.08.07.0036

    300.00   300.00     1.00 .רפמאוליק 51 'חי   
      

    400.00   400.00     1.00 04X3 םרזל ךא ל"נכ 'חי  1.08.07.0037
      

    500.00   500.00     1.00 36X3 םרזל ךא ל"נכ 'חי  1.08.07.0038
      

    600.00   600.00     1.00 001X3 םרזל ךא ל"נכ 'חי  1.08.07.0039
      

     60.00    60.00     1.00 יטמוטוא יצח םגדכ  רפמא 52 ףילחמ ז"מ 'חי  1.08.07.0041
      
םע יטמוטוא יצח םגדכ ירלודומ חולל ןצחל ז"מ     1.08.07.0042

     60.00    60.00     1.00 .קותינ לילס 'חי   
      

     45.00    45.00     1.00 יטמוטוא יצח םגדכ ירלודומ ןומיס תרונ 'חי  1.08.07.0043
      
חולל ע"ש וא .יס.יב.יב םגד דוקיפ ןועש     1.08.07.0044

    200.00   200.00     1.00 םיעגמ 2 םע ירלודומ 'חי   
      
42 -ל תינורטקלא הברזר םע םא ל"נכ ןועש     1.08.07.0045

    225.00   225.00     1.00 תוברזר תוינכות 2 ,תוחפל תועש 'חי   
      

    300.00   300.00     1.00 ןילזירג תוברזר + יעובש ילטגיד ןועש 'חי  1.08.07.0046
      
תמגודכ םיצורע ינש ימונורטסא ןועש קספמ     1.08.07.0047

  1,700.00 1,700.00     1.00 THEBEN 'חי   
      
      

קובץ: 3130   .../037 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     037 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
     50.00    50.00     1.00 לופכ וא דיחי A61 םרזל יבטוק דח םרז קספמ 'חי  1.08.07.0048

      
     60.00    60.00     1.00 A52 םרזל יבטוק דח םרז קספמ ל"נכ 'חי  1.08.07.0049

      
    100.00   100.00     1.00 רפמא 52X3 םלוא ל"נכ םרז קספמ 'חי  1.08.07.0050

      
    150.00   150.00     1.00 רפמא 04X3 םלוא ל"נכ םרז קספמ 'חי  1.08.07.0051

      
    180.00   180.00     1.00 רפמא A36X3 םלוא ל"נכ םרז קספמ 'חי  1.08.07.0052

      
    250.00   250.00     1.00 רפמא A001X3 םלוא ל"נכ םרז קספמ 'חי  1.08.07.0053

      
דועו םיבצמ 3 רפמא 52 יבטוק-וד ףילחמ ז"מ     1.08.07.0054

     71.00    71.00     1.00 .םיטלקמב ספא בצמ 'חי   
      

     90.00    90.00     1.00 ספא בצמ םע רפמא 36 יבטוק - וד ףילחמ ז"מ 'חי  1.08.07.0055
      

    100.00   100.00     1.00 ספא בצמ םע רפמא 001 יבטוק-וד ףילחמ ז"מ 'חי  1.08.07.0056
      

     30.00    30.00     1.00 A01 םרזל םייבטוק וד םרז יקיספמ 'חי  1.08.07.0057
      

     40.00    40.00     1.00 A61 םרזל םייבטוק וד םרז יקיספמ 'חי  1.08.07.0058
      

    125.00   125.00     1.00 ספא בצמ םע רפמא 52X4 ףילחמ םרז קספמ 'חי  1.08.07.0059
      

    200.00   200.00     1.00 רפמא 06X4 םלוא ל"נכ ז"מ 'חי  1.08.07.0060
      

    160.00   160.00     1.00 םיטלקמל רפמא 52 תוזפ ררוב קספמ 'חי  1.08.07.0061
      

    250.00   250.00     1.00 )VA005 )V21/42/022 לדבמ ופרט 'חי  1.08.07.0063
      

    360.00   360.00     1.00 VA057 ל"נכ ופרט 'חי  1.08.07.0064
      

    500.00   500.00     1.00 VA0001 ל"נכ ופרט 'חי  1.08.07.0065
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 VA0003 ל"נכ ופרט 'חי  1.08.07.0066
      

     50.00    50.00     1.00 DEL תרונ םע ןומיס תרונמ 'חי  1.08.07.0067
      

     90.00    90.00     1.00 שא יוליגל הרונ םע ןומיס תרונמ 'חי  1.08.07.0068
      
ףוצר םרזל םייבטוק תלחת םינעגמ     1.08.07.0069

    120.00   120.00     1.00 3CA גותימ תמרב A03X3 דע 'חי   
      

    220.00   220.00     1.00 A04X3 םינעגמ ל"נכ 'חי  1.08.07.0070
      

    300.00   300.00     1.00 רזע יעגמ 2 םע תוחולל  A36X3 ןעגמ 'חי  1.08.07.0071
      

    160.00   160.00     1.00 A02X4 ל"נכ 'חי  1.08.07.0072
      
      

קובץ: 3130   .../038 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     038 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    250.00   250.00     1.00 A04X4 ל"נכ 'חי  1.08.07.0073

      
    300.00   300.00     1.00 A55X4 ל"נכ 'חי  1.08.07.0074

      
    340.00   340.00     1.00 A36X4 ל"נכ 'חי  1.08.07.0075

      
תרצות )םינגזמל הנגה תדיחי( ןגזמל ןעגמ     1.08.07.0076
הייהשה םע רשואמ ע"ש וא PC-4 םגד ןוא-זוע      

    250.00   250.00     1.00 .ןומיס תירונו 'חי   
      

     50.00    50.00     1.00 למשח חולב ןיד ספ יבג לע הנקתהל עקש 'חי  1.08.07.0077
      

     40.00    40.00     1.00 תכתמ תוחולל קספה וא לעפה ןצחל 'חי  1.08.07.0078
      
תלת תכתמ תוחולל קספה וא לעפה ןצחל     1.08.07.0079

     60.00    60.00     1.00 יבטוק 'חי   
      

     80.00    80.00     1.00 תוחולב תוגרדמ תרואתל דעצ ןעגמ 'חי  1.08.07.0080
      

     40.00    40.00     1.00 רפמא 01 יבטק וד ףילחמ "לגוט" קספמ 'חי  1.08.07.0081
      
30.0 תושיגרל רפמא 52X2 תחפ רסמימ     1.08.07.0082

    186.00   186.00     1.00 רפמא 'חי   
      
30.0 תושיגרל רפמא 04X2 תחפ רסמימ     1.08.07.0083

    200.00   200.00     1.00 רפמא 'חי   
      
30.0 תושיגרל רפמא 36X2 תחפ רסמימ     1.08.07.0084

    220.00   220.00     1.00 רפמא 'חי   
      
30.0 תושיגרל רפמא 52X4 תחפ רסמימ     1.08.07.0085

    220.00   220.00     1.00 רפמא 'חי   
      
30.0 תושיגרל רפמא 04X4 תחפ רסמימ     1.08.07.0086

    250.00   250.00     1.00 רפמא 'חי   
      
30.0 תושיגרל רפמא 36X4 תחפ רסמימ     1.08.07.0087

    400.00   400.00     1.00 רפמא 'חי   
      
תוינש 06 הייהשהל ינורטקלא היישה רסממ     1.08.07.0088

    250.00   250.00     1.00 ףלחתמ עגמ םע 'חי   
      

     90.00    90.00     1.00 VA005-002 לדוגב יאנש רובע חפ תספוק 'חי  1.08.07.0089
      
ררוב קספמ ללוכ טלוו 005 דע עבורמ רטמלוו     1.08.07.0090

    250.00   250.00     1.00 ספא םע םיבצמ 6 'חי   
      

    100.00   100.00     1.00 רפמא 5/052 םרז הנשמ ךא עבורמ םרז דמ 'חי  1.08.07.0091
      

      8.00     8.00     1.00 השירד יפל דבלב חול ירזיבא קוריפ 'חי  1.08.07.0092
      

קובץ: 3130   .../039 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     039 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
טרפמו טרפמ יפל מ"מ 2 חפמ למשח חול הנבמ     1.08.07.0093
ןגומ ,'א 0001-005 ללוכו דע חול רובע 5080      
    45PI, יספ ,םילנפו תואלמ תותלד ללוכ  
,טוליש ,טוויח םיקדהמ ,םידדובמ הריבצ      

  4,000.00 4,000.00     1.00 .חול תיזח ר"מ יפל דדמנ ,יסקופא עובצ ר"מ   
      
טרפמו טרפמ יפל מ"מ 2 חפמ למשח חול הנבמ     1.08.07.0094
ןגומ ,'א 004-061 ללוכו דע חול רובע 5080      
    45PI, יספ ,םילנפו תואלמ תותלד ללוכ  
,טוליש ,טוויח םיקדהמ ,םידדובמ הריבצ      

  3,600.00 3,600.00     1.00 .חול תיזח ר"מ יפל דדמנ ,יסקופא עובצ ר"מ   
      
טרפמו טרפמ יפל מ"מ 2 חפמ למשח חול הנבמ     1.08.07.0095
ןגומ ,'א 001-52 ללוכו דע חול רובע 5080      
    45PI, יספ ,םילנפו תואלמ תותלד ללוכ  
,טוליש ,טוויח םיקדהמ ,םידדובמ הריבצ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 .חול תיזח ר"מ יפל דדמנ ,יסקופא עובצ ר"מ   
      
ןיירושמ טנוברקילופ תוביתמ למשח חול הנבמ     1.08.07.0096
    IC ללוכו דע חול רובע ,5080 טרפמו טרפמ יפל  
תופלק ,םיפוקש םיסכמ ללוכ ,'א 0001-005      
,םידדובמ הריבצ יספ ,ם'יצנלפ ,תויציפק      
תיזח ר"מ יפל דדמנ ,טוליש ,טוויח , םיקדהמ      

  2,800.00 2,800.00     1.00 חול ר"מ   
      
ןיירושמ טנוברקילופ תוביתמ למשח חול הנבמ     1.08.07.0097
יפל      
ללוכו דע חול רובע ,5080 טרפמו טרפמ      
תופלק ,םיפוקש םיסכמ ללוכ ,'א 004-061      
,םידדובמ הריבצ יספ ,ם'יצנלפ ,תויציפק      
תיזח ר"מ יפל דדמנ ,טוליש ,טוויח, םיקדהמ      

  3,200.00 3,200.00     1.00 חול ר"מ   
      
ןיירושמ טנוברקילופ תוביתמ למשח חול הנבמ     1.08.07.0098
יפל      
ללוכו דע חול רובע ,5080 טרפמו טרפמ      
תופלק ,םיפוקש םיסכמ ללוכ ,'א 001-52      
,םידדובמ הריבצ יספ ,ם'יצנלפ ,תויציפק      
תיזח ר"מ יפל דדמנ ,טוליש ,טוויח , םיקדהמ      

  3,250.00 3,250.00     1.00 .חול ר"מ   
      
תוביתמ יונב למשח חולל חפ סיסב הנבמ     1.08.07.0099
מ"ס 53 קמועב מ"ס 06 הבוגב, טנוברקילופ      
עובצ      

    375.00   375.00     1.00 הנבמ תיזח ר"מ יפל דדמנ ,יסקופא ר"מ   
      
,'א 0001 -ל יבטוק תלת ,יטמוטוא יצח ז"פמ     1.08.07.0101
תינורטקלא הנגה םע ,AK05 קותינ רשוכ      
לויכל תונתינ תידיימו תהשומ תיטנגמ ,תוימרט      

 12,000.00 12,000.00     1.00 . הקספה לילסו דמצמו תידי ללוכ 'חי   
      

קובץ: 3130   .../040 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     040 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רשוכ ,'א 008 -ל יבטוק תלת ,יטמוטוא יצח ז"פמ     1.08.07.0102
תוימרט תוינורטקלא תונגה םע ,AK05 קותינ      
ללוכ לויכל תונתינ תוהשומו תויידימ תויטנגמו      

  9,800.00 9,800.00     1.00 . הקספה לילסו דמצמו תידי 'חי   
      
רשוכ ,'א 036 -ל יבטוק תלת ,יטמוטוא יצח ז"פמ     1.08.07.0103
תוימרט תוינטרטקלא תונגה םע ,AK05 קותינ      
ללוכ לויכל תונתינ תוהשומו תודיימ תויטנגמו      

  7,500.00 7,500.00     1.00 . הקספה לילסו דמצמו תידי 'חי   
      
רשוכ ,'א 004 -ל יבטוק תלת ,יטמוטוא יצח ז"פמ     1.08.07.0104
תוימרט תוינורטקלא תונגה םע ,AK05 קותינ      
לילסו דמצמו תידי ללוכ לויכל תונתינ תויטנגמו      

  3,850.00 3,850.00     1.00 . הקספהנ 'חי   
      
052 -ל יבטוק תלת ,יטמוטוא יצח קפסה ז"פמ     1.08.07.0105
תינורטקלא תונגה םע AK05 קותינ רשוכ ,'א      
תידי ללוכ לויכל תונתינ תויטנגמו תוימרט      

  2,800.00 2,800.00     1.00 .הקספה לילסו דמצמו 'חי   
      
,'א 061 -ל יבטוק תלת ,יטמוטוא יצח ז"פמ     1.08.07.0106
תוימרט תונגה םע ,א.ק 52 קותינ רשוכ      
לילסו דמצמו תידי ללוכ לויכל תונתינ תויטנגמו      

  1,480.00 1,480.00     1.00 .הקספה 'חי   
      
רשוכ ,'א 001 -ל יבטוק תלת ,יטמוטוא יצח ז"פמ     1.08.07.0107
תויטנגמו תוימרט תונגה םע ,א.ק 52 קותינ      

    900.00   900.00     1.00 .הקספה לילסו דמצמו תידי ללוכ לויכל תונתינ 'חי   
      
)C.T( קוחרמ חתמ תקספה לילס תפסות     1.08.07.0108

    250.00   250.00     1.00 A052 דע ת"מאמל 'חי   
      
)C.T( קוחרמ חתמ תקספה לילס תפסות     1.08.07.0109

    400.00   400.00     1.00 A0061 דע ת"מאמל 'חי   
      
2 ןיב תמלשומ תילמשחו תינכמ רוגיח תכרעמ     1.08.07.0110
,קותינ לילס ללוכ 'א 008-036 םוחתב ז"פמ      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק .'וכו רזע יעגמ ,םירמייט ,דוקיפ ירסממ  
      
2 ןיב תמלשומ תילמשחו תינכמ רוגיח תכרעמ     1.08.07.0111
,קותינ לילס ללוכ 'א 004-052 םוחתב ז"פמ      

    620.00   620.00     1.00 'פמוק .'וכו רזע יעגמ ,םירמייט ,דוקיפ ירסממ  
      
2 ןיב תמלשומ תילמשחו תינכמ רוגיח תכרעמ     1.08.07.0112
קותינ לילס ללוכ 'א 061-04 םוחתב םרז יקספמ      
    ,  

    400.00   400.00     1.00 'פמוק .'וכו רזע יעגמ ,םירמייט ,דוקיפ ירסממ  
      
      
      
      

קובץ: 3130   .../041 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     041 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םע ,C ןייפוא יזפ-תלת ריעז יטמוטוא יצח ךיתנ     1.08.07.0113
01 ךותינ רשוכ ,'א 52-2 םרזל ספא קותינ      

     95.00    95.00     1.00 .א.ק 'חי   
      
םע ,C ןייפוא יזפ-תלת ריעז יטמוטוא יצח ךיתנ     1.08.07.0114
01 קותינ רשוכ ,'א 36-23 םרזל ספא קותינ      

    230.00   230.00     1.00 .א.ק 'חי   
      
םע ,C ןייפוא יזפ-דח ריעז יטמוטוא יצח ךיתנ     1.08.07.0115
ךותינ      
01 קותינ רשוכ ,'א 52-2 םרזל ספא ךותינ      

     50.00    50.00     1.00 .א.ק 'חי   
      
םע ,C ןייפוא יזפ-דח ריעז יטמוטוא יצח ךיתנ     1.08.07.0116
ךותינ      

     98.00    98.00     1.00 .א.ק 01 קותינ רשוכ ,'א 36-23 םרזל ספא 'חי   
      
ריחמ תפסות יזאפ-תלת ריעז יטמוטוא יצח ךיתנ     1.08.07.0117

     50.00    50.00     1.00 'פמוק .הליענ רודיס רובע  
      
ריחמ תפסות יזאפ-דח ריעז יטמוטוא יצח ךיתנ     1.08.07.0118

     60.00    60.00     1.00 'פמוק .הליענ רודיס רובע  
      
ללוכ ,'א 001X4 םרזל ,טקפ סמועב םרז קספמ     1.08.07.0119

    760.00   760.00     1.00 .תידיו דמצמ 'חי   
      
,ההשומ יזפ-תלת ,הגילז תנגה רסממ     1.08.07.0120
    0.03-250  

  2,800.00 2,800.00     1.00 .תוינש 5 דעל הייהשה 'א 'חי   
      

     75.00    75.00     1.00 .'א 052/5-05/5 םוחתל םרז הנשמ 'חי  1.08.07.0121
      

     95.00    95.00     1.00 .'א 006/5-003/5 םוחתל םרז הנשמ 'חי  1.08.07.0122
      

    120.00   120.00     1.00 'א 0061/5-008/5 םוחתל םרז הנשמ 'חי  1.08.07.0123
      

    350.00   350.00     1.00 .מ"מ 05  ללוכו דע רטוקב דיאורוט םרז הנשמ 'חי  1.08.07.0124
      

    700.00   700.00     1.00 .מ"מ 08  ללוכו דע רטוקב דיאורוט םרז הנשמ 'חי  1.08.07.0125
      
'א 52-6 םרז ימוחתב ,3CA יבטוק-תלת ןעגמ     1.08.07.0126

    195.00   195.00     1.00 .םינוש הלעפה יחתמ O.C. רזע יעגמ 2 ללוכ 'חי   
      
'א 06-23 םרז ימוחתב ,3CA יבטוק-תלת ןעגמ     1.08.07.0127

    340.00   340.00     1.00 .םינוש הלעפה יחתמ O.C. רזע יעגמ 2 ללוכ 'חי   
      
001-08 םרז ימוחתב ,3CA יבטוק-תלת ןעגמ     1.08.07.0128
'א      

    440.00   440.00     1.00 .םינוש הלעפה יחתמ O.C. רזע יעגמ 2 ללוכ 'חי   
      
      

קובץ: 3130   .../042 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     042 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
052-061 םרז ימוחתב ,3CA יבטוק-תלת ןעגמ     1.08.07.0129

  1,750.00 1,750.00     1.00 .םינוש הלעפה יחתמ O.C. רזע יעגמ 2 ללוכ 'א 'חי   
      
005-003 םרז ימוחתב ,3CA יבטוק-תלת ןעגמ     1.08.07.0130

  3,600.00 3,600.00     1.00 .םינוש הלעפה יחתמ O.C. רזע יעגמ 2 ללוכ 'א 'חי   
      
,'א 52-6 םרז ימוחתב ,3CA יבטוק-תלת ןעגמ     1.08.07.0131

    110.00   110.00     1.00 'פמוק .ילמשחו ינכמ רוגיח רובע ריחמ תפסות  
      
,'א 06-23 םרז ימוחתב ,3CA יבטוק-תלת ןעגמ     1.08.07.0132

    150.00   150.00     1.00 'פמוק .ילמשחו ינכמ רוגיח רובע ריחמ תפסות  
      
001-08 םרז ימוחתב ,3CA יבטוק-תלת ןעגמ     1.08.07.0133
,'א      

    170.00   170.00     1.00 'פמוק .ילמשחו ינכמ רוגיח רובע ריחמ תפסות  
      
052-061 םרז ימוחתב ,3CA יבטוק-תלת ןעגמ     1.08.07.0134

    190.00   190.00     1.00 'פמוק .ילמשחו ינכמ רוגיח רובע ריחמ תפסות ,'א  
      
תרצות קפסה לפוכ רופישל רקב     1.08.07.0135

  1,800.00 1,800.00     1.00 D8 םגד ROTUCRIC  'חי   
      
ךיתנו קתנמ ללוכ ,A6-ל ףלשנ יזפ-דח ךיתנ     1.08.07.0136

     85.00    85.00     1.00 טרפמב ראותמכ C.R.H 'חי   
      
םע ךא טרפמב רדגומכ A.O.H דוקיפ קספמ     1.08.07.0137

     75.00    75.00     1.00 דבלב םיעובק םיבצמ השולש 'חי   
      
,ימצע יופיר רשוכ לעב ,שבי םידספה לד לבק     1.08.07.0138
V064 הדובע חתמל RAVK5 יזאפ תלת      
    ZH05, הקירפ ידגנ ללוכ תוצצופתה דגנ ןגומ  
םירוביח ילבכו ףדמ תוברל קוחה תושירד יפל      

    325.00   325.00     1.00 טרפמב ראותמכ ROTUCRIC תרצות 'חי   
      

    400.00   400.00     1.00 RAVK01 יזאפ תלת לבק רובע ךא ל"נכ 'חי  1.08.07.0139
      

    650.00   650.00     1.00 RAVK02 יזאפ תלת לבק רובע ךא ל"נכ 'חי  1.08.07.0140
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 RAVK04 יזאפ תלת לבק רובע ךא ל"נכ 'חי  1.08.07.0141
      

  1,700.00 1,700.00     1.00 תוגרד 4 דע םילבק דוקיפ רקב 'חי  1.08.07.0142
      

  2,100.00 2,100.00     1.00 תוגרד 6 דע םילבק דוקיפ רקב 'חי  1.08.07.0143
      
תואיצי 4 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ     1.08.07.0144

    800.00   800.00     1.00 4B 655 - OSI הרקב גצמ תמגוד 'חי   
      
םיעגמ 8 טקוס ללוכ ףלשנ דוקיפ רסממ     1.08.07.0145
ללוכ CDV42 וא CAV022 חתמל םיפילחמ      

     80.00    80.00     1.00 הלעפה ןצחלו DEL 'חי   
      

קובץ: 3130   .../043 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     043 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
5 ללוכו דע םילבק רובע יבטוק-תלת ןעגמ     1.08.07.0146
יחתמ ,O.C  .עגמו הקירפ ידגנ ללוכ ר"אוק      

    275.00   275.00     1.00 .םינוש הלעפה 'חי   
      
01 ללוכו דע םילבק רובע יבטוק-תלת ןעגמ     1.08.07.0147
יחתמ ,O.C  .עגמו הקירפ ידגנ ללוכ ר"אוק      

    320.00   320.00     1.00 .םינוש הלעפה 'חי   
      
52 ללוכו דע םילבק רובע יבטוק-תלת ןעגמ     1.08.07.0149
יחתמ ,O.C עגמו הקירפ ידגנ ללוכ ,ר"אוק      

    600.00   600.00     1.00 .םינוש הלעפה 'חי   
      
04 ללוכו דע םילבק רובע יבטוק-תלת ןעגמ     1.08.07.0150
יחתמ ,O.C עגמו הקירפ ידגנ ללוכ ,ר"אוק      

  1,000.00 1,000.00     1.00 .םינוש הלעפה 'חי   
      
ללוכ A52 -ל יזאפ תלת סמועב םיכיתנ קתנמ     1.08.07.0151
) C.R.H( םיכיתנ קתנמ  .C.R.H ןיכס חיתנ      
ךיתנ תיב ללוכ יזאפ תלת ,ירולודומ ףלשנ      

    220.00   220.00     1.00 .'א 52 דע םרז ימוחתב ךיתנו 'חי   
      
תיב ללוכ יזאפ תלת ףלשנ םיכיתנ קתנמ     1.08.07.0152

    280.00   280.00     1.00 .'א 36 דע םרז ימוחתב םיכיתנו םיכיתנ 'חי   
      
ללוכ יזאפ תלת ףלשנ C.R.H םיכיתנ קתנמ     1.08.07.0153

    500.00   500.00     1.00 .'א 001  דע םרז ימוחתב םיכיתנו םייתנ תיב 'חי   
      
.א.ק 001 יבטוק עברא רתי חתמל ןגמ     1.08.07.0154

  1,300.00 1,300.00     1.00 .                    NHED תרצות 'חי   
      
תרצות .א.ק 05 יבטוק עברא רתי חתמל ןגמ     1.08.07.0155

    900.00   900.00     1.00 DEHN 'חי   
      
תרצות .א.ק 52 יבטוק עברא רתי חתמל ןגמ     1.08.07.0156

    400.00   400.00     1.00 DEHN 'חי   
      
"CETAS" תרצות ימוחת בר הדידמ רישכמ     1.08.07.0157

  2,200.00 2,200.00     1.00 .584SR תרושקת ללוכ HE-031MP םגד 'חי   
      
טרופ תפסות רובע ל"נל תפסות     1.08.07.0158

  2,200.00 2,200.00     1.00 CETAS רישכמל  PI/PCT 'חי   
      
הקספהל דעוימ ,א 61 יבטוק-דח דעצ רסממ     1.08.07.0159

     60.00    60.00     1.00 .םינוש הלעפה יחתמב ,תיזכרמ 'חי   
      
הקספהל דעוימ ,א 61 יבטוק-וד דעצ רסממ     1.08.07.0160

    110.00   110.00     1.00 .םינוש הלעפה יחתמב ,תיזכרמ 'חי   
      
הקספהל דעוימ ,א 61 יבטוק-תלת דעצ רסממ     1.08.07.0161

    125.00   125.00     1.00 .םינוש הלעפה יחתמב ,תיזכרמ 'חי   
      

קובץ: 3130   .../044 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     044 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
DEL תירונ O.C .םיעגמ 2 ,דוקיפ רסממ     1.08.07.0162
הלעפה יחתמ ,עקת ,עקש ,הלועפ ןומיס      

     60.00    60.00     1.00 .םינוש 'חי   
      
01-50.0 םוחתב ןוויכל ןתינ ,םרז רקב רסממ     1.08.07.0163

    650.00   650.00     1.00 .'א 'חי   
      

    750.00   750.00     1.00 .טלוו 004-5.0 ןוויכל ןתינ ,חתמ רקב רסממ 'חי  1.08.07.0164
      

    450.00   450.00     1.00 .תוזאפ ןוזיא תוזפ רדס ,חתמ רסוח רסממ 'חי  1.08.07.0165
      
ירלודומ ש"טוק תילמשח היגרנא הנומ     1.08.07.0166

    600.00   600.00     1.00 .'א 08 ללוכו דע הרישי האירקל ,יבטוק-דח 'חי   
      
האירקל ירלודומ ש"טוק ז"ועת היגרנא הנומ     1.08.07.0167
0002 לש דוסי ריחמב .'א 08 ללוכו דע הרישי      

  2,200.00 2,200.00     1.00 .ח"ש 'חי   
      
םוחת לכב רטמרפמא ,םרז תדידמ רישכמ     1.08.07.0168

     95.00    95.00     1.00 .מ"מ 69/69 'חי   
      

     80.00    80.00     1.00 .םיבצמ 3 ,דוקיפ קספמ 'חי  1.08.07.0169
      
הלעפה יחתמב 003-0 ,ירוט ינורטקלא רמייט     1.08.07.0170

    180.00   180.00     1.00 .םינוש 'חי   
      
הלעפה יחתמב חולב הנקתהל ,ירוטינימ םזמז     1.08.07.0171

     75.00    75.00     1.00 .םינוש 'חי   
      
תיב ללוכ םינוש םיעבצב DEL ןומיס תרונמ     1.08.07.0172
032/42 הלעפה חתמל מ"מ 22 רטוקב הרונ      

     50.00    50.00     1.00 .טלוו 'חי   
      
ןגומ ת.ג תללוכה חולב אתל הרואת תכרעמ     1.08.07.0173
קינכמ -הלט לובג עגמו W11LP  V032 הרונ      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק .תלד תחיתפב תקלדהל  
      
תוברל ,תיטסלפ אספוקב ינורטקלא טטסומורט     1.08.07.0174
לש קחרמל הקחרהל ןתינה הרוטרפמט שגר      
,םיירוקמ םידיג דמצ תועצמאב םירטמ 001 דע      
02-04 םוחתב היוצר הרוטרפמט ןוויכל תסוו      
בצמל יוויח תירונ תוברל ,סויזלצ תולעמ      

    400.00   400.00     1.00 .הדובע 'חי   
      
AK001X4 1 SSALC קרב יקרופ טס     1.08.07.0175
:םגד NHED תרצות תמגודכ 053/01      
    "TROP NHED" םיכיתנ קספמ ללוכ .ע"ש וא  

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .A001/001X3 םיפלשנ  
      
      
      

קובץ: 3130   .../045 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
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17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     045 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
AK02X4 2 SSALC 02/8 קרב יקרופ טס     1.08.07.0176
DRAUG" :םגד NHED תרצות תמגודכ      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק NHED" ע"ש וא.  
      
בר םע בלושמ תוגרד 8-ל קפסה םרוג רקב     1.08.07.0177
ללוכ םיילמשח םינותנ תודידמ עוציבל דדומ      
יפ לע םילבק תלעפה ללוכ .תוינומרה יתוויע      
יסיסבה קפסהב ,קפסהה םרוג תידידמ      
    )ZH05( יללכה קפסהה םרוג יפ לעו )ללוכה  
תרצות תמגודכ .)תוינומרהה יקפסה תא      
    CETAS 8 םגדFP291C טרופ ללוכ .ע"וש וא  
,PI/PCT תרושקת טרופו תירוט תרושקת      
ללוכ .CLP רקבל םיאתמ תרושקת לוקוטורפו      
םישורדה רזעה ירזיבא לכו תרושקת ילבכ      
הדידמ עוציב ,הלעפה ,רוביח ,הנקתהל      
ןוניסו קפסה םרוג רופיש ,תמלשומ      

  3,500.00 3,500.00     1.00 .תוינומרהה 'חי   
      
,ר"מ 5.0 דע לדוגב למשח חולל ענומ לופיט     1.08.07.0906
תקידב ,חולה יוקינ ,םיגרב קוזיח תוברל      
תילאוזיו הקידב ,הלקתה לגעמו תוקראה      
עוציבל ,םייוקילהו הקידבה תואצות םושירו      

    200.00   200.00     1.00 ןימזמה םע םואתב תוגירח תועשב 'חי   
      
,ר"מ 2 דע לדוגב למשח חולל ענומ לופיט     1.08.07.0907
תקידב ,חולה יוקינ ,םיגרב קוזיח תוברל      
תילאוזיו הקידב ,הלקתה לגעמו תוקראה      
עוציבל ,םייוקילהו הקידבה תואצות םושירו      

    350.00   350.00     1.00 ןימזמה םע םואתב תוגירח תועשב 'חי   
      
,ר"מ 01 דע לדוגב למשח חולל ענומ לופיט     1.08.07.0908
תקידב ,חולה יוקינ ,םיגרב קוזיח תוברל      
תילאוזיו הקידב ,הלקתה לגעמו תוקראה      
עוציבל ,םייוקילהו הקידבה תואצות םושירו      

    500.00   500.00     1.00 ןימזמה םע םואתב תוגירח תועשב 'חי   
      
רושכמ /דויצ /רזיבא לש הנקתה רובע תפסות     1.08.07.0909
חולב )ןוריחמה יפל( ח"ש 0001 דע לש תולעב      
תודובעה לע ללוכ חטשב םייק למשחה      
דועת תוברל םישרדנה רזעה ירמוחו תוולינה      

    110.00   110.00     1.00 'פמוק .החמומ טווח י"ע יונישה  
      
רושכמ /דויצ /רזיבא לש הנקתה רובע תפסות     1.08.07.0910
)ןוריחמה יפל( ח"ש 0001 לעמ לש תולעב      
תודובעה לע ללוכ חטשב םייק למשחה חולב      
דועת תוברל םישרדנה רזעה ירמוחו תוולינה      

    250.00   250.00     1.00 'פמוק .החמומ טווח י"ע יונישה  
      
למשח חולב טורח ץיודנס גוסמ שדחמ טוליש     1.08.07.0911

    120.00   120.00     1.00 'פמוק שרדנכ םיעבצב ,םילגעמ 02 דע םייק  
      

קובץ: 3130   .../046 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     046 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י נ ב ,ת ו ר י פ ח ,ת ו ק ר א ה  80.80.1 ק ר פ  ת ת       
ת ו ב י צ ח ו       
      
םילבכב וא םידיב הלעת תביצח וא הריפח     1.08.08.0001
לש קמועבו מ"ס 02-04 בחורב םיינכמ      
לוח עצמ ללוכ עקרק יגוס לכב  .מ"ס 08-011      
תוברל ,תורוניצ וא םילבכל מ"ס 01 יבועב      
יטרס ,הנגה תוטלפ וא ,םינבל ,רזחומ יולימ      
ןקתל םאתהב יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס      

     42.50    42.50     1.00 .למשחה רטמ   
      
דומעל ןוטב סיסב תקיצי רובע רוב תריפח     1.08.08.0002
תנכה דוסיה תקיציל תונכהה לכ ללוכ הרואת      
דוסיה תקיציו דוסי יגרב תשר רבעמ לוורש      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק 001/001/001 תודימב  
      

     18.00    18.00     1.00 מ"מ 05 הרבוק רוניצ רטמ  1.08.08.0003
      

     24.00    24.00     1.00 מ"מ 57 הרבוק רוניצ רטמ  1.08.08.0004
      

     45.00    45.00     1.00 מ"מ 011 הרבוק רוניצ רטמ  1.08.08.0005
      

     75.00    75.00     1.00 מ"מ 061  הרבוק רוניצ רטמ  1.08.08.0006
      
בכרומ עקש עקת ירוביח םע 4" .יס.יו.יפ רוניצ     1.08.08.0007

     45.00    45.00     1.00 ח"ח סופיטמ הלעת ךותב רטמ   
      

     55.00    55.00     1.00 6" ל"נכ רטמ  1.08.08.0009
      

     75.00    75.00     1.00 8" ל"נכ רטמ  1.08.08.0010
      
+ מ"ס 06 רטוקב תולוגע רבעמ תוחוש     1.08.08.0011
.הסכמו הנקתה הריפח ללוכ מ"ס 001 קמועבו      
לע לזרב טלש לולכי ריחמה תודורטקלא רובע      

    600.00   600.00     1.00 םודאב עובצ -  הקראה בתכיי וילע הסכמה 'חי   
      

  1,800.00 1,800.00     1.00 מ"ס 08 רטוקב ל"נכ 'חי  1.08.08.0012
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 רטמ 1 רטוקב ל"נכ 'חי  1.08.08.0013
      
6X5 דע לבכ ירוביחל יסקופא הפומ תקיצי     1.08.08.0014

    280.00   280.00     1.00 ר"ממ 'חי   
      
61X5 דע לבכ ירוביחל יסקופא הפומ תקיצי     1.08.08.0015

    320.00   320.00     1.00 ר"ממ 'חי   
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3130   .../047 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     047 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םיעורק למשח ילבכ תווצק יוליגו הריפח     1.08.08.0016
ללוכ ,ר"ממ 2 דע ללוכ חטשבו 'מ 1 לש קמועב      
טקיליס ינבלב יוסיכ  .לוח דופיר תווצק יוליג      
.דרפנב ודדמי יסקופא תוקיצי  .רפע רזחהו      
ןוקיתה םוקימ לש הציקס ריבעי ןלבקה      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק .חקפמל  
      
וא מ"ס 54X54 גוס לכמ תופצרמ תחיתפ     1.08.08.0017
לבכל תוריפח ךרוצל םילשורי ןבא וא תובלושמ      
ללוכ ריחמה ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ      

     60.00    60.00     1.00 .תושדחב תומוגפה תופצרמה תפלחה ר"מ   
      
גוס לכמ תופצרמ וא שיבכב תפז תחיתפ     1.08.08.0018

     96.00    96.00     1.00 הריפח ךרוצל ,אוהש רטמ   
      
,אוהש גוס לכמ תופצרמ לש דבלב החיתפ     1.08.08.0019

     96.00    96.00     1.00 הריפח ךרוצל רטמ   
      
ךרוצל טילונרגמ הקוצי הכרדמ תחיתפ     1.08.08.0020

    400.00   400.00     1.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ .תוריפח רטמ   
      
,למשחה תרבח הנומ חול רובע ןוטב תחמוג     1.08.08.0021
הלבוה ללוכ מ"ס 522X06X001 םינפ תודימב      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק י"חח תשירד יפל הנקתהו הריפח  
      
522X06X022 םינפ תודימב החמוג ךא ל"נכ     1.08.08.0022

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק היזיולטו ןופלט ,למשח רובע תוציחמ ללוכ מ"ס  
      
522X04X051 םינפ תודימב החמוג ל"נכ     1.08.08.0023

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק .םינומ תוחול ינש רובע  
      
ןוולוגמ חפמ תותלד תנקתהו הקפסה ןונכת     1.08.08.0024
,למשח ןוראל השינ תריגסל רונתב עובצ      
םע הליענ ןונגנמ , תרגסמ ללוכ 'דכו תרושקת      
הרקתל הפצרל ןגועמ היהי ןוראה  ,חתפמ      

  1,500.00 1,500.00     1.00 . םזיהו רוטקורטסנוק רושיאב תוריקלו ר"מ   
      
,הנגה ךילומ םע למשח חול - תונגהו תוקראה     1.08.08.0025
םישורדה םירמוחה לכ ללוכ הקראה ריחמ      
הקראה תודורטקלא :ןוגכ הניקת הקראהל      
'מ 5.1 ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשחונמ      
רוניכמ תרוקיב תוחוש 3 .תיכנא םיעוקת      
םע 06" וא 05" לזרב ןומיס טלש םע ןוטב      
םיספ ףולב םהניב תורושקו ןוטב הסכמ      
ךתחב תשוחנ םייושע תילאיצנטופ תאוושהל      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק םיכילומ 7 רובע מ"מ 4/04  
      
      
      
      
      

קובץ: 3130   .../048 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     048 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תשוחנ ךילומב םימ תרנצל הקראה תדוקנ     1.08.08.0026
רשג  .תינקת הלשו ןגמ תרנצ ללוכ ,ר"ממ 61      
טלשו תולש ללוכ םימ ינומ לע ינקית הקראה      
ללוכ ריחמה  .קוצי לזרבמ "קתנל אל הקראה"      
תרזחהו תוביצח ,הייוסיכו הלעת תריפח      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק .ותומדקל בצמה  
      
יפל םילדגה לבכ וא הקראה טוח תלחשה     1.08.08.0027

     10.00    10.00     1.00 C.V.P תלעת וא תמייק תרנצב ךרוצה רטמ   
      
עקרקל תרדחומ 4/3" תשוחנמ הדורטקלא     1.08.08.0028

    250.00   250.00     1.00 .טלפמוק 'מ 3 לש קמועב 'חי   
      
לכ ללוכ ל"נכ ףסונ רטמ לכל ריחמ תפסות     1.08.08.0029

     40.00    40.00     1.00 רזעה ירזיבא רטמ   
      

     50.00    50.00     1.00 הנקתהו הקפסא ללוכ "הקראה" לזרב טלש 'חי  1.08.08.0030
      

     25.00    25.00     1.00 ידנק םגד הקראה קדהמ הנקתהו הקפסא 'חי  1.08.08.0031
      
ןצחל ,לופכ ,דיחי ז"מ וא עקשל הסכמ תפלחה     1.08.08.0032
טילקב ט"הע וא ט"הת םירוביח תספוק וא      

     15.00    15.00     1.00 .םימגדה לכמ 'חי   
      

     10.00    10.00     1.00 ןיירושמ ל"נכ 'חי  1.08.08.0033
      
דע םיקבח 2 ללוכ םימ הנומ לש הקראה רשג     1.08.08.0034

     50.00    50.00     1.00 "4 'חי   
      
םע תומייק תורוניצ וא C.V.P תולעת קוריפ     1.08.08.0035
לכמ חפ תולעת ךותב םילבכ וא םיטוח      

     10.00    10.00     1.00 .םילדגה רטמ   
      
וא C.V.P תולעת ללוכ תמייק הדוקנ  קוריפ     1.08.08.0036
םקותינו תרוקיב תואספוק ,םילבכ תולעת      

     15.00    15.00     1.00 'פמוק .חולהמ  
      
דבלב ןיוזמ ןוטבמ ריקב וא/ו הרקתב הרידח     1.08.08.0037

    250.00   250.00     1.00 2" דע רטוקבו תולעת וא תורוניצ 'חי   
      

    420.00   420.00     1.00 6" רטוק דע תולעת וא תורוניצ  4 ל"נכ 'חי  1.08.08.0038
      
55-07 -ל תונירושמ וא ןמגרב תספוק  תפלחה     1.08.08.0039

     25.00    25.00     1.00 ט"הת מ"מ 'חי   
      
4/1" -מ ץוח ירוביחל תניירושמ הספוק תנקתה     1.08.08.0040

     50.00    50.00     1.00 .תוריקב וא הרקתב 2" דע 'חי   
      
      
      
      

קובץ: 3130   .../049 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     049 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2" דע רטוקב היומס תרנצ רובע ןוטבב הביצח     1.08.08.0041
רחאל הביצחה יוסיכו .תוריקב וא הרקתב      
ותואב עטקה תעיבצו ןוטבב תרנצה תחנה      

     50.00    50.00     1.00 .עבצ רטמ   
      

     35.00    35.00     1.00 םיקולב ריקב ל"נכ רטמ  1.08.08.0042
      
5/05 תשוחנמ ישאר םילאיצנטופ תאוושה ספ     1.08.08.0043
לע ןקתומ ,םינבלוגמ 2/1" םיגרב 52 ללוכ מ"מ      
תוברל ,IC-091-64 תספוק ךותב םידדבמ יבג      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק .םיטוליש  
      
תנקתומ םילאיצנטופ  תאוושהל םירוביח תבית     1.08.08.0044
םיגרב 01 -ו מ"מ 4X03 תשוחנ ספ םע ט"הע      

    480.00   480.00     1.00 'פמוק .טולישו רוביח ללוכ תוקראה רוביחל 4/1"  
      
ללוכ 2" דע תרנצל תוקראה ירוביח עוציב     1.08.08.0045
תקפסא      

    180.00   180.00     1.00 'פמוק .טוליש ללוכ ,םיאתמ תוקראה קבח  
      
ללוכ 4" דע תרנצל הקראה ירוביח עוציב     1.08.08.0046
תקפסא      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק טוליש ללוכ ,םיאתמ תוקראה קבח  
      
ךותיר ללוכ 8" לעמ תרנצל תוקראה ירוביח     1.08.08.0047
"ןזוא"      

    220.00   220.00     1.00 טוליש ללוכ , רוביח 'חי   
      
ךותיר ללוכ ,םייתכתמ םיקלחל הקראה ירוביח     1.08.08.0048

    180.00   180.00     1.00 'פמוק טוליש ללוכ ,ר"ממ 05 דע לבכ לענ 2/1" גרוב  
      
הרקת ריוא גוזמ תולעתל הקראה תדוקנ     1.08.08.0049
,תכמנומ      
תויקסיד ןבלוגמ 4/1" גרוב ללוכ 'וכו ןופלט ןורא      
שאר תעיבצ ,קראומה ףוגב רוח החידק ,תויציפק      
רוזש תשוחנ טוחל לבכ לענו םודא עבצב גרוב      

    110.00   110.00     1.00 'פמוק .דרפנב דדמנ תשוחנ טוח ר"ממ 61 דע דדובמ  
      
י"ע הנבמל הסינכ םימ רונצל תישאר הקראה     1.08.08.0050
דדמנה דדובמ תשוחנ ר"ממ 051X1 ךילומ      
טוליש ,םימה הנומ לע רשג עוציב ללוכ ,דרפנב      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק .טרופמכו טלפמוק לכה  
      
דדובמ תשוחנ ר"ממ 53X1 ךילומ י"ע ךא ל"נכ     1.08.08.0051
,םימה הנומ לע רשג עוציב ללוכ ,דרפנב דדמנה      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק .טרופמכו טלפמוק לכה טוליש  
      
ןיב רוביחל מ"מ 5X05 תודימב ןבלוגמ לזרב ספ     1.08.08.0052
תוברל םילאיצנטופ תאוושה ספל דוסי תקראה      

     90.00    90.00     1.00 .טרופמכ שרדנה לכו םיכותיר רטמ   
      

קובץ: 3130   .../050 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     050 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
חטש ר"מ 01 לכ , הנבמל דוסי תקראה     1.08.08.0053
ינכט טרפמ פ"ע תעצובמ, 'פמוק 1 = הנבמ      
רמגב הקראה ביט תקידב ללוכ ,םיטרפו תוינכות      

     40.00    40.00     1.00 'פמוק .קדוב סדנהמ י"ע עוציב  
      
רטוקב תשוחנמ "דלוורפוק" הקראה תדורטקלא     1.08.08.0054
קבח ללוכ םיעטקב ,מ"ס 003 ךרואב מ"מ 91      
רטוקב תועבט ,ןוטב תכירב ,לבכ לענ תסיפתל      
    40  
,ץצח יולימ ,דבכ הסכמ םע מ"ס 06 קמועב ,מ"ס      
םינקתומ הדורטקלאו הכירב 'פמוק הריפח      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק .עקרקב  
      
קמועב םיידיב וא ינכמ ילכב הביצח וא הריפח     1.08.08.0055
ןומיס טרס ללוכ מ"ס 06 בחורב מ"ס 001      
תטלפו      
קודיה רזוח יולימ מ"ס 02 בחורב "לג-לפ"      

    144.00   144.00     1.00 .תפדוע המידא קוליס תובכשב רטמ   
      
קמועב םיידיב וא ינכמ ילכב הביצח וא הריפח     1.08.08.0056
ןומיס טרס ללוכ מ"ס 001 בחורב מ"ס 051      
רזוח יולימ מ"ס 02 בחורב "לג-לפ" תטלפו      
קודיה      

    150.00   150.00     1.00 .תפדוע המידא קוליס תובכשב רטמ   
      
ןייוזמ ןוטב טנמלאב רבעמ חתפ תביצח עוציב     1.08.08.0057
לעב      
תרגסמב אלש( תונוש תודימב מ"ס 03 דע יבוע      

    500.00   500.00     1.00 .)תודוקנ ר"מ   
      
םינבאמ הכרדמ וא/ו טלפסא שיבכ תחיתפ     1.08.08.0058
בצמה תרזחהו הריפח ךרוצל ,תובלתשמ      
טלפסא וא ףוציר ןוקית ,הריפחה רמגב ותומדקל      

     94.00    94.00     1.00 . ר"מ   
      
תוימורט ןוטב תועבטמ תרוקיב/רבעמ את     1.08.08.0059
רטוקב      
דבכ הסכמ ,מ"ס 001 קמועב מ"ס 001 ימינפ      
    25  

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק .הריפחו תסנכנ תרנצל ןפודב תוחיתפ ללוכ ,ןוט  
      
תוימורט ןוטב תועבטמ תרוקיב/רבעמ את     1.08.08.0060
רטוקב      
דבכ הסכמ ,מ"ס 08 קמועב מ"ס 08 ימינפ      
    004D תסנכנ תרנצל ןפודב תוחיתפ ללוכ  

  1,580.00 1,580.00     1.00 'פמוק .הריפחו  
      
      
      
      
      

קובץ: 3130   .../051 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     051 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תוימורט ןוטב תועבטמ תרוקיב/רבעמ את     1.08.08.0061
רטוקב      
דבכ הסכמ ,מ"ס 08 קמועב מ"ס 06 ימינפ      
    004D, תסנכנ תרנצל ןפודב תוחיתפ ללוכ  

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק .הריפחו  
      
תוימורט ןוטב תועבטמ תרוקיב/רבעמ את     1.08.08.0062
רטוקב      
דבכ הסכמ ,מ"ס 06 קמועב מ"ס 04 ימינפ      
    521B, תסנכנ תרנצל ןפודב תוחיתפ ללוכ  

    880.00   880.00     1.00 'פמוק .הריפחו  
      
ה י ג ר נ א ב  ן ו כ ס י ח  90.80.1 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ רקבה .היגרנאב ןוכסיחל רדח רקב     1.08.09.0002
ואו הרואתל A 02 לש תדדוב האיצי גותימ      
.יטוח תוחכונ יאלגמ לעפומ רקבה .ריוא גוזימ      
.תוחכונ יאלגל חוכ קפס םג שמשמ רקבה      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק .NORTUL תרצות  
      
.היגרנאב ןוכסיח רובע רדחל הנשמ רקב     1.08.09.0003
A 02 לש תדדוב האיצי גותימ  ללוכ רקבה      
יאלגמ לעפומ רקבה .ריוא גוזימ ואו הרואתל      

    250.00   250.00     1.00 'פמוק .NORTUL תרצות .יטוח תוחכונ  
      
לעבו םודא ארפניא ססובמ תוחכונ יאלג     1.08.09.0004
54 לש חטש יוסיכ רשפאמ .הכומנ תושיגר      

    640.00   640.00     1.00 'פמוק NORTUL תרצות ר"מ  
      
ארטלואו םודא ארפניא ססובמ תוחכונ יאלג     1.08.09.0005
יוסיכ רשפאמ .ילארגטניא רוא שגר ללוכ ינוס      

    775.00   775.00     1.00 'פמוק NORTUL תרצות ר"מ 05 לש חטש  
      
דע חטשב םידלי ןג/ס"יבל היגרנא רקס עוציב     1.08.09.0006
היגרנאה דרשמ תויחנהל םאתהב ר"מ 005      
ינכרצ ,היגרנאה תורוקמ יוהיז ללוכה םימהו      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק ןוכסיחל תוצלמה תוברל 'וכו היגרנאה  
      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק ר"מ 0021 דע לש חטשב ךא ל"נכ 1.08.09.0007
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק ח"ש 0021 לעמ לש חטשב ךא ל"נכ 1.08.09.0008
      
ה ד ו ב ע  ת ו ע ש  01.80.1 ק ר פ  ת ת       
      

     60.00    60.00     1.00 רזוע יאלמשח לש הדובע תעש ע"ש  1.08.10.0001
      

     90.00    90.00     1.00 ךמסומ יאלמשח לש הדובע תעש ע"ש  1.08.10.0002
      

    120.00   120.00     1.00 סדנהמ/יאסדנה יאלמשח לש הדובע תעש ע"ש  1.08.10.0003
      

קובץ: 3130   .../052 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     052 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יפל םימייק םינקתמל ח"ח תרוקיב תנמזה     1.08.10.0004

  2,200.00 2,200.00     1.00 .הייריעה תושירד ע"ש   
      
תעש 1 ,תולקת וא ,הלקת ןוקיתל האירק     1.08.10.0005
ללוכ אלו רזע ירמח ללוכ ,דסומ ותואב הדובע      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק .םירמוח וא ,דויצ תפלחה ריחמ  
      
ל מ ש ח  ת ו ק י ד ב  11.80.1 ק ר פ  ת ת       
      
רפס יתבב למשח תוחולל תיפרגומרט הקידב      
ךמסומ סדנהמ י"ע תיפרגומרט הקידב      
ח"וד תריסמ ללוכ ,יפרגומרת רקוס תועצמאב      
ינש לש תווצ ללוכ  .הקידבה םויסב      
לש םילנפה תריגסו תחיתפל םיאלמשח      
תא רגוס דחא יאלמשח( ,םיקדבנה תוחולה      
חולה תא חתופ ףסונ יאלמשחו ,קדבנש חולה      
ןמזב ןוכסיח ךרוצל הקידבל רותב אבה      
.)יפרגומרת רקוסה לש הייהשה      
      

    480.00   480.00     1.00 'פמוק ס"היב ישאר חול לש תיפרגומרט תקידב 1.08.11.0001
      

    360.00   360.00     1.00 'פמוק ס"היב יתמוק חול לש תיפרגומרט תקידב 1.08.11.0002
      

    240.00   240.00     1.00 'פמוק ס"היב הדבעמ חול לש תיפרגומרט תקידב 1.08.11.0003
      
סדנהמ י"ע ס"היב ישאר למשח חול תקידב     1.08.11.0004

    750.00   750.00     1.00 'פמוק קדוב  
      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק ס"היב יתמוק חול רובע ךא ל"נכ 1.08.11.0005
      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק ס"היב הדבעמ חול רובע ךא ל"נכ 1.08.11.0006
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק קדוב סדנהמ י"ע למשח ןקתמ תקידב 1.08.11.0007
      
םידלי ןגל ןקתמל קדוב סדנהמ תרוקיב     1.08.11.0008
דע לש יללכ רוביחו )תוחול( תותיכ 3 דע םע      

    750.00   750.00     1.00 'פמוק .100A  
      
גוסמ למשח ןקתמל קדוב סדנהמ תרוקיב     1.08.11.0009

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק ללוכו A001 דע לדוגב רוביח םע ס"יב  
      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק ללוכו A052 דע למשח ןקתמל ךא ל"נכ 1.08.11.0010
      

  2,020.00 2,020.00     1.00 'פמוק ללוכו A005 דע למשח ןקתמל ךא ל"נכ 1.08.11.0011
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ללוכו A019 דע למשח ןקתמל ךא ל"נכ 1.08.11.0012
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ללוכו A019 לעמ למשח ןקתמל ךא ל"נכ 1.08.11.0013
      
      
      

קובץ: 3130   .../053 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     053 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
, FLE גוסמ תנניימ יתלב תנירק רקס/הקידב     1.08.11.0014
עוציבל רתיה לעב ךמסומ הנירק קדוב י"ע      
עיפומ ומושירו הביבסה תוכיא דרשממ תוקידב      
עצבמ .הביבסה תנגהל דרשמה רתאב      
םירישכמ םע הקידבה תא עצבי הקידבה      
המויסבש .ףקותב לויכ תדועת ילעב םילייוכמ      
ודדמנש הנירקה תומר תא טרפמה ח"וד קפוי      
הנגהה יעצמא תאו תרתומה תויומכל סחיב      
ןויסינ לעב היהי ח"ודה עצבמ .םיעצומה      
תורש ןתנש הדובעב ךוניח הנבמב תוקידבב      
רקס /ל ח"וד עוציב .תוחפל תויריע 2-ל      
ליעל טרופמה יפל FLE תנירק תקידבל      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק תוחול 2 דע ללוכה םידלי ןג תתיכל  
      
5 דעו תותיכ 21 דע ללוכה ס"יב רובע ךא ל"נכ     1.08.11.0016

    600.00   600.00     1.00 'פמוק .למשח תוחול  
      
01 דעו תותיכ 42 דע ס"יב רובע ךא ל"נכ     1.08.11.0017

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק . למשח תוחול  
      
51 דעו תותיכ 24 דע ס"יב רובע ךא ל"נכ     1.08.11.0018

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .למשח תוחול  
      
תרשקת( FR תקידב רובע תפסות     1.08.11.0019
)תירלולס תרושקתו תיטוחלא םיבשחמ      
תולעמ %52 לש תולעב FLE תקידב דמעמב      

    250.00   250.00     1.00 'פמוק .תירוקמה הקידבה  
      
דעוממ םוי 06 ךות תרזוח הקידב תולע     1.08.11.0020
הקידבה תולעמ %05 לש תולעב הקידבה      

    750.00   750.00     1.00 'פמוק תירוקמה  
      
FR גוסמ תנניימ יתלב תנירק רקס/הקידב     1.08.11.0021
תרושקתו תיטוחלא םיבשחמ תרשקת(      
רתיה לעב ךמסומ הנירק קדוב י"ע ,)תירלולס      
הביבסה תוכיא דרשממ תוקידב עוציבל      
.הביבסה תנגהל דרשמה רתאב עיפומ ומושירו      
םירישכמ םע הקידבה תא עצבי הקידבה עצבמ      
המויסבש .ףקותב לויכ תדועת ילעב םילייוכמ      
ודדמנש הנירקה תומר תא טרפמה ח"וד קפוי      
הנגהה יעצמא תאו תרתומה תויומכל סחיב      
ןויסינ לעב היהי ח"ודה עצבמ .םיעצומה      
תורש ןתנש הדובעב ךוניח הנבמב תוקידבב      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק .תוחפל תויריע 2-ל  
      
הנירק תורוקמ ןוגימל ח"וד תנכה     1.08.11.0022
לע רשואמ הנירק ץעוי ידי לע תיטנגמורטקלא      
ןוילע חוקיפ ללוכ ,הנימזמה תושרה ידי      
רוקמ ןוגימ םויס רחאל הנירק תקידבו      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק . םאתהב שדח ח"וד תאצוהו הנירקה  
      

קובץ: 3130   .../054 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     054 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רוקמ / למשח תונוראל הנירק ןוגימ עוציב     1.08.11.0023
הנירק ץעוי לש טרפמ / ח"וד פ"ע הנירק      

  1,000.00 1,000.00     1.00 . 'פמוק, תיטנגמורטקלא ר"מ   
      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  43.1 ק ר פ       
      
1.1 ק ר פ  ת ת  10.43.1 ק ר פ  ת ת       
      
LU ןקת תלעב תובותכ 06 דע תיתבותכ תזכר     1.34.01.0001
תמגודכ ילארשי ןקתל המאתה םעו      
    7-DRAUG ות תלעב רייפלט 'בח תרצותמ  
םיוות 04 דע תירבעב הגוצת םע ,קורי ןקת      
יפל ןשעה תמר לע ח"וד תאצוהל תורשפאו      

  2,268.00 2,268.00     1.00 .יאלגה תבותכ 'חי   
      
ןקת תלעב תובותכ 721 דע תיתבותכ תזכר     1.34.01.0002
    LU תמגודכ ילארשי ןקתל המאתה םעו  
    0007-REVAS תלעב רייפלט 'בח תרצותמ  
םיוות 04 דע תירבעב הגוצת םע,קורי ןקת ות      
יפל ןשעה תמר לע ח"וד תאצוהל תורשפאו      

  4,194.00 4,194.00     1.00 .יאלגה תבותכ 'חי   
      
ןקת תלעב תובותכ 452 דע תיתבותכ תזכר     1.34.01.0003
    LU תמגודכ ילארשי ןקתל המאתה םעו  
    0007-REVAS תלעב רייפלט 'בח תרצותמ  
םיוות 04 דע תירבעב הגוצת םע,קורי ןקת ות      
יפל ןשעה תמר לע ח"וד תאצוהל תורשפאו      

  5,927.00 5,927.00     1.00 .יאלגה תבותכ 'חי   
      
ןקת תלעב תובותכ 721 דע תיתבותכ תזכר     1.34.01.0004
    LU 0007 תמגודכ ילארשי ןקת ות םעו-RDA  
םע,קורי ןקת ות תלעב רייפלט 'בח תרצותמ      
תורשפאו םיוות 04 דע תירבעב הגוצת      
תבותכ יפל ןשעה תמר לע ח"וד תאצוהל      

  5,512.00 5,512.00     1.00 .יאלגה 'חי   
      
ןקת תלעב תובותכ 452 דע תיתבותכ תזכר     1.34.01.0005
    LU 0007 תמגודכ ילארשי ןקת ות םעו-RDA  
םע,קורי ןקת ות תלעב רייפלט 'בח תרצותמ      
תורשפאו םיוות 04 דע תירבעב הגוצת      
תבותכ יפל ןשעה תמר לע ח"וד תאצוהל      

  7,245.00 7,245.00     1.00 .יאלגה 'חי   
      
ןקת תלעב תובותכ 183 דע תיתבותכ תזכר     1.34.01.0006
    LU 0007 תמגודכ ילארשי ןקת ות םעו-RDA  
םע,קורי ןקת ות תלעב רייפלט 'בח תרצותמ      
תורשפאו םיוות 04 דע תירבעב הגוצת      
תבותכ יפל ןשעה תמר לע ח"וד תאצוהל      

  8,978.00 8,978.00     1.00 .יאלגה 'חי   
      
      

קובץ: 3130   .../055 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     055 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןקת תלעב תובותכ 805 דע תיתבותכ תזכר     1.34.01.0007
    LU 0007 תמגודכ ילארשי ןקת ות םעו-RDA  
םע,קורי ןקת ות תלעב רייפלט 'בח תרצותמ      
תורשפאו םיוות 04 דע תירבעב הגוצת      
תבותכ יפל ןשעה תמר לע ח"וד תאצוהל      

 10,711.00 10,711.00     1.00 .יאלגה 'חי   
      
ןקת תלעב תובותכ 536 דע תיתבותכ תזכר     1.34.01.0008
    LU 0007 תמגודכ ילארשי ןקת ות םעו-RDA  
םע,קורי ןקת ות תלעב רייפלט 'בח תרצותמ      
תורשפאו םיוות 04 דע תירבעב הגוצת      
תבותכ יפל ןשעה תמר לע ח"וד תאצוהל      

 16,411.00 16,411.00     1.00 .יאלגה 'חי   
      
ןקת תלעב תובותכ 267 דע תיתבותכ תזכר     1.34.01.0009
    LU 0007 תמגודכ ילארשי ןקת ות םעו-RDA  
םע,קורי ןקת ות תלעב רייפלט 'בח תרצותמ      
תורשפאו םיוות 04 דע תירבעב הגוצת      
תבותכ יפל ןשעה תמר לע ח"וד תאצוהל      

 18,144.00 18,144.00     1.00 .יאלגה 'חי   
      
ןקת תלעב תובותכ 998 דע תיתבותכ תזכר     1.34.01.0010
    LU 0007 תמגודכ ילארשי ןקת ות םעו-RDA  
םע,קורי ןקת ות תלעב רייפלט 'בח תרצותמ      
תורשפאו םיוות 04 דע תירבעב הגוצת      
תבותכ יפל ןשעה תמר לע ח"וד תאצוהל      

 19,877.00 19,877.00     1.00 .יאלגה 'חי   
      
ןקת תלעב תובותכ 6101 דע תיתבותכ תזכר     1.34.01.0011
    LU 0007 תמגודכ ילארשי ןקת ות םעו-RDA  
םע,קורי ןקת ות תלעב רייפלט 'בח תרצותמ      
תורשפאו םיוות 04 דע תירבעב הגוצת      
תבותכ יפל ןשעה תמר לע ח"וד תאצוהל      

 21,610.00 21,610.00     1.00 .יאלגה 'חי   
      
הגוצת םע תויתבותכ תוכרעמל הנשמ חול     1.34.01.0012
קשממ ללוכ ,קורי ןקת ות לעבו תירמונאפלא      
    584-SR 0007 תמגודכ תרושקתל-MR  

  2,228.00 2,228.00     1.00 רייפלט תרבח תרצותמ 'חי   
      
רובע RDA-0007 תזכרל הבחרה תספוק      1.34.01.0013
B0007-RDA תמגודכ תובותכ 805-מ רתוי      

  5,700.00 5,700.00     1.00 רייפלט תרצות 'חי   
      
תרצות BT-07 תמגודכ HA7 V21 תוללוס     1.34.01.0014
תרדסמ תיתבותכ תזכרל רוביח רובע רייפלט      

     99.00    99.00     1.00 0007-ה 'חי   
      
תמגודכ A4 קפסמה דווזמ יתבותכ חוכ קפס     1.34.01.0015

  1,193.00 1,193.00     1.00 TPS-74A 'חי   
      

קובץ: 3130   .../056 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     056 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןקת ות לעב יתבותכ ירטקלא וטופ ןשע יאלג     1.34.01.0016
'בח תרצותמ A084-OFT תמגודכ קורי      

    192.00   192.00     1.00 סיסב ללוכ רייפלט 'חי   
      
תמגודכ קורי ןקת ות לעב יתבותכ םוח יאלג     1.34.01.0017

    259.00   259.00     1.00 סיסב ללוכ רייפלט 'בח תרצותמ A082-HFT 'חי   
      
לעב יתבותכ םוח / ירטקלאוטופ בלושמ יאלג     1.34.01.0018
תרצותמ A284-HPT תמגודכ קורי ןקת ות      

    249.00   249.00     1.00 רייפלט 'חי   
      
V022 לש חתמב לעופה יאמצע ןשע יאלג     1.34.01.0019
םיאתמו יוביג תללוס םג וכותב בלשמה      
תמגודכ 5-0221 ילארשיה ןקתה תושירדל      

    126.00   126.00     1.00 TF-8220 'חי   
      
XE-OFT תמגודכ תוצצופתה ןגומ ןשע יאלג     1.34.01.0020
תוצצופתה ןגומ וק דדובמ - ריירב ללוכ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 רייפלט 'בח י"ע קוושמה 'חי   
      
ןורקעב לעופה 'מ 001 דע ןשע יוליגל ןרק יאלג     1.34.01.0021
תמגודכ המזירפ ךסמ י"ע ןרקה רזחה      
    0018-DBT ללוכ .רייפלט 'בח י"ע קוושמה  

    958.00   958.00     1.00 .המזירפ ךסמ 'חי   
      
ןורקעב לעופה 'מ 05 דע ןשע יוליגל ןרק יאלג     1.34.01.0022
תמגודכ המזירפ ךסמ י"ע ןרקה רזחה      
    05-DBT ךסמ ללוכ .רייפלט 'בח י"ע קוושמה  

  1,500.00 1,500.00     1.00 .המזירפ 'חי   
      
ןורקעב לעופה 'מ 001 דע ןשע יוליגל ןרק יאלג     1.34.01.0023
תמגודכ המזירפ ךסמ י"ע ןרקה רזחה      
    001-DBT ךסמ ללוכ .רייפלט 'בח י"ע קוושמה  

  1,908.00 1,908.00     1.00 .המזירפ 'חי   
      
ןוויכל וברס ענוממ רטמ 04-ל ןרק יאלג     1.34.01.0024
ןורקעב לעופה תוזוזת לע יוציפו יטמוטוא      
תמגודכ המזירפ ךסמ י"ע ןרקה רזחה      

  2,100.00 2,100.00     1.00 טלש ללוכ רייפלט 'בח י"ע קוושמה DBT-04 'חי   
      
ענוממ ןרק יאלג רובע 'מ 08-04 -ל המזירפ     1.34.01.0025
'בח י"ע קוושמה 0804P-DBT תמגודכ וברס      

    420.00   420.00     1.00 טלש ללוכ רייפלט 'חי   
      
ענוממ ןרק יאלג רובע 'מ 001-08 -ל המזירפ     1.34.01.0026
'בח י"ע קוושמה 00108P-DBT תמגודכ וברס      

  1,089.00 1,089.00     1.00 טלש ללוכ רייפלט 'חי   
      
      
      
      

קובץ: 3130   .../057 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     057 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תוקעזאל ההובג תוניסח םע RI/VU ןרק יאלג     1.34.01.0027
051 לש חווטל תולעמ 01 לש יוליג תיוזל אווש      
01ISO-DBT תמגודכ רדשמו טלקמ לעב רטמ      

  4,325.00 4,325.00     1.00 רייפלט י"ע קוושמה 'חי   
      
תוקעזאל ההובג תוניסח םע RI/VU ןרק יאלג     1.34.01.0028
06 לש חווטל תולעמ 54 לש יוליג תיוזל אווש      
תמגודכ םירדשמ 7 דעו טלקמ לעב רטמ      

  5,282.00 5,282.00     1.00 רייפלט י"ע קוושמה 54ISO-DBT 'חי   
      
תוקעזאל ההובג תוניסח םע RI/VU ןרק יאלג     1.34.01.0029
43 לש חווטל תולעמ 09 לש יוליג תיוזל אווש      
תמגודכ םירדשמ 7 דעו טלקמ לעב רטמ      

  4,478.00 4,478.00     1.00 רייפלט י"ע קוושמה 09ISO-DBT 'חי   
      
תמגודכ קיטסלפ יושע הבהל יאלג     1.34.01.0030

  7,000.00 7,000.00     1.00 רייפלט י"ע קוושמה IPM0202-DST 'חי   
      
תמגודכ תוצצופתה ןגומ הבהל יאלג     1.34.01.0031

 13,000.00 13,000.00     1.00 רייפלט י"ע קוושמה I0404-DST 'חי   
      
לכ ללוכ םימ ןגומ ןטוב ןפורפ גוסמ זג יאלג     1.34.01.0032
'בח תרצותמ ןשע יוליג תזכרל רוביחל שרדנה      
    NORTISNES תמגודכ B0011-DGT  

  2,828.00 2,828.00     1.00 רייפלט 'בח י"ע קוושמה 'חי   
      
לכ ללוכ םימ ןגומ ינצמח דח ןמחפ זג יאלג     1.34.01.0033
'בח תרצותמ ןשע יוליג תזכרל רוביחל שרדנה      
    NORTISNES תמגודכ OC0011-DGT  

  2,828.00 2,828.00     1.00 רייפלט 'בח י"ע קוושמה 'חי   
      
שרדנה לכ ללוכ תוצצופתה ןגומ ןמימ יאלג     1.34.01.0034
'בח תרצותמ ןשע יוליג  תזכרל רוביחל      
    NORTISNES תמגודכ HX0011-DGT  

  5,010.00 5,010.00     1.00 רייפלט 'בח י"ע קוושמה 'חי   
      
תושיגר תומרב ןשע יוליגל הקיני תכרעמ     1.34.01.0035
ךרוא רטמ 05 דע דחא ץורעל תוהובג      
'בח י"ע קוושמה DAT-52 תמגודכ,רוניצ      

  9,990.00 9,990.00     1.00 רייפלט 'חי   
      
תושיגר תומרב ןשע יוליגל הקיני תכרעמ     1.34.01.0036
רוניצ ךרוא רטמ 001 דע םיצורע ינשל תוהובג      
'בח י"ע קוושמה DAT-001 תמגודכ ,א"כ      

 12,936.00 12,936.00     1.00 רייפלט 'חי   
      
תושיגר תומרב ןשע יוליגל הקיני תכרעמ     1.34.01.0037
ךרוא רטמ 052 דע םיצורע 4-ל תוהובג      
'בח י"ע קוושמה DAT-002 תמגודכ,רוניצ      

 20,786.00 20,786.00     1.00 רייפלט 'חי   
      

קובץ: 3130   .../058 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     058 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ךרוא רטמ 001 דע 1 ץורעל )רזייל( הקיני יאלג     1.34.01.0038
'בח ידי לע קוושמה DSAL-1 תמגודכ רוניצ      

  7,090.00 7,090.00     1.00 רייפלט 'חי   
      
רטמ 002 דע םיצורע ינשל )רזייל( הקיני יאלג     1.34.01.0039
DSAL-2 תמגודכ לעב א"כ רוניצ ךרוא      

  9,760.00 9,760.00     1.00 רייפלט 'בח ידי לע קוושמה 'חי   
      
ריווא גוזימ תולעתב ןשע יוליגל דחוימ ןקתה     1.34.01.0040
A008-HTD תמגודכ סיסבו אספוק ללוכה      

    457.00   457.00     1.00 רייפלט תרצותמ 'חי   
      
תבותכ ללוכ יוליגל םודא יתבותכ ץופינ ןצחל     1.34.01.0041
תרצותמ RSA008-BPT תמגודכ תילרגטניא      

    192.00   192.00     1.00 רייפלט 'בח 'חי   
      
תבותכ ללוכ יוביכל בוהצ יתבותכ ץופינ ןצחל     1.34.01.0042
תרצותמ YSA008-BPT תמגודכ תילרגטניא      

    212.00   212.00     1.00 רייפלט 'בח 'חי   
      
תמגודכ יתבותכ םימ ןגומ ץופינ ןצחל     1.34.01.0043

    525.00   525.00     1.00 רייפלט 'בח תרצותמ MSA008-BPT 'חי   
      
תמגודכ יתבותכ BD09 ימינפ הקעזא רפוצ     1.34.01.0044

    338.00   338.00     1.00 סיסב ללוכ רייפלט 'בח תרצותמ A422-PIT 'חי   
      
לעב ץנצנ םע םימ ןגומ ינוציח הקעזא רפוצ     1.34.01.0045
44PI-SFT תמגודכ 44PI תומיטא תגרד      

    120.00   120.00     1.00 רייפלט 'בח י"ע קוושמה 'חי   
      
תגרד לעב םימ ןגומ ינוציח הקעזא רפוצ     1.34.01.0046
SFT-4844 תמגודכ ץנצנ םע 56PI תומיטא      

    240.00   240.00     1.00 רייפלט 'בח י"ע קוושמה 'חי   
      
SFT-0644 תמגודכ םימ ןגומ ינוציח רפוצ     1.34.01.0047

    139.00   139.00     1.00 רייפלט 'בח י"ע קוושמה 'חי   
      
SFT-6044 תמגודכ םימ ןגומ ינוציח ץנצנ     1.34.01.0048

    207.00   207.00     1.00 רייפלט 'בח י"ע קוושמה 'חי   
      
תמגודכ דרפנ ץורע לעב ימינפ ץנצנ-רפוצ     1.34.01.0049

    120.00   120.00     1.00 רייפלט 'בח י"ע קושמה S412-SFT 'חי   
      
LU ןקת לעב םימ ןגומ ינוציח ץנצנ-רפוצ     1.34.01.0050

    360.00   360.00     1.00 רייפלט 'בח י"ע קושמה SFT-423 תמגודכ 'חי   
      
LU רשואמה תננווכתמ המצועל ץנצנ -רפוצ     1.34.01.0051
תמגודכ תימינפו תינוציח הנקתהל דעוימו      

    312.00   312.00     1.00 TFS-GEC3W 'חי   
      
      

קובץ: 3130   .../059 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     059 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תמגודכ ץנצנ ללוכ ימינפ הקעזא רפוצ     1.34.01.0052

     60.00    60.00     1.00 רייפלט 'בח י"ע קוושמה SFT-413 'חי   
      
NA1-LFT תמגודכ תיתבותכ ןומיס תירונ     1.34.01.0053

     47.00    47.00     1.00 רייפלט 'בח תרצותמ 'חי   
      
קוושמה HDT-706 תמגודכ שא תלדל טנגמ     1.34.01.0054

     82.00    82.00     1.00 רייפלט 'בח י"ע 'חי   
      
תמגודכ רפוצ םע לעפוה יוביכ טלש     1.34.01.0055

    294.00   294.00     1.00 רייפלט 'בח י"ע קוושמה B333-SET 'חי   
      
ינשל תיתרפס הגוצת לעב יטמוטוא ןגייח     1.34.01.0056
תרקב לעב שא יבכמ תושירד יפ לע םיעוריא      
'בח תרצותמ i005-MDT תמגודכ ןופלט וק      

    350.00   350.00     1.00 רייפלט 'חי   
      
םילבכו תרנצ תנקתה תללוכה שא יוליג תדוקנ     1.34.01.0057
,ןשע יאלג רובעב ןשע יוליג תכרעמל םימודא      

    120.00   120.00     1.00 ןומיס תירונ ,אצומ/אובמ סיטרכ ,רפוצ ,ןצחל 'חי   
      
תיפרג הגוצת תלעב הרקבו הטילש תנכות     1.34.01.0058
שא יוביכו יוליג תוכרעמ רובע תיביטקארטניא      
יתבכש בר ילאוזיו יוויח תנתונו ףקיה תובחר      

 10,500.00 10,500.00     1.00 רייפלט תרצות SCT-2137 תמגודכ 'חי   
      
2.1 ק ר פ  ת ת  20.43.1 ק ר פ  ת ת       
      
רוזאל 52W טלפמוק םוריח תזירכ תכרעמ     1.34.02.0001
TTP ןופורקמ תללוכה XVFT-52 דחא הזירכ      
תקוושמה ילארשי ןקת ות םעו LU ןקת תלעב      

  7,740.00 7,740.00     1.00 רייפלט י"ע 'חי   
      
רוזאל 05W טלפמוק םוריח תזירכ תכרעמ     1.34.02.0002
TTP ןופורקמ תללוכה XVFT-05 דחא הזירכ      
תקוושמה ילארשי ןקת ות םעו LU ןקת תלעב      

  8,940.00 8,940.00     1.00 רייפלט י"ע 'חי   
      
םע ,ןגומ ןוראב ריקה לע הייולת הלעפה תדמע     1.34.02.0003
לחשומ שימג לבכ תללוכה תיללכ הזירכל ןצחל      

  1,495.00 1,495.00     1.00 .רייפלט ןאוביי MR-XVFT תמגודכ 'חי   
      
םגד תמגודכ W01 5'' רוטק'זורפ לוקמר     1.34.02.0004
    5213-SLT רייפלט תרבח ידי לע קוושמה,  

    204.00   204.00     1.00 .טלפמוק 'חי   
      
םגד תמגודכ W02 6'' רוטק'זורפ לוקמר     1.34.02.0005
    6213-SLT רייפלט תרבח ידי לע קוושמה,  

    234.00   234.00     1.00 .טלפמוק 'חי   
      
      

קובץ: 3130   .../060 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     060 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
W04/W02/W01'' הרקתב עוקש לוגע לוקמר     1.34.02.0006
ידי לע קוושמה SLT-801 םגד תמגודכ 8      

    120.00   120.00     1.00 .טלפמוק ,רייפלט תרבח 'חי   
      
הפוצמ הדלפמ היושעה W003 הזירכ תכרעמ     1.34.02.0007
8 דעו הרגיש תעשב הקיזומ תבלשמו הקבאב      
תללוכה םוריח תעשב תוטלקומ תועדוה      
תמגודכ NE-45 ןקת תלעבו TTP ןופורקמ      

 10,950.00 10,950.00     1.00 רייפלט י"ע קוושמה EVFT-003 'חי   
      
הזירכל ןצחל תללוכה קחורמ ןופורקמ תדמע     1.34.02.0008
ןאוביי MR-EVFT תמגודכ שימג לבכו      

  1,620.00 1,620.00     1.00 .רייפלט 'חי   
      
תמגודכ וק תרקב םע ינחלוש ןופורקמ תדמע     1.34.02.0009

  1,200.00 1,200.00     1.00 .רייפלט 'בח י"ע קוושמה MD-EVFT 'חי   
      
דע לש קפסה לעב ריק לע הנקתהל חרי לוקמר     1.34.02.0010
    W6 0001 םגד תמגודכT-SLT ידי לע קוושמ  

     82.00    82.00     1.00 .טלפמוק ,רייפלט 'חי   
      
W4/W2/W1 6'' הרקתב עוקש לוגע לוקמר     1.34.02.0011
ידי לע קוושמה 3001T-SLT םגד תמגודכ      

     40.00    40.00     1.00 .טלפמוק ,רייפלט תרבח 'חי   
      
W4/W2/W1 3'' הרקתב עוקש לוגע לוקמר     1.34.02.0012
ידי לע קוושמה 4001T-SLT םגד תמגודכ      

     52.00    52.00     1.00 .טלפמוק ,רייפלט תרבח 'חי   
      
, W04-5 תיבחרמ הנקתהל ,רפוש לוקמר     1.34.02.0013
ידי לע קוושמ 1001T-SLT םגד תמגודכ      

    280.00   280.00     1.00 .טלפמוק ,רייפלט 'חי   
      
חיטה לע הנקתהל ץנצנ םע בלושמ 5" לוקמר     1.34.02.0014
,רייפלט ידי לע קוושמ 05E-SFT םגד תמגודכ      

    640.00   640.00     1.00 .טלפמוק 'חי   
      
חיטה לע הנקתהל ץנצנ םע בלושמ 6" לוקמר     1.34.02.0015
,רייפלט ידי לע קוושמ 06E-SFT םגד תמגודכ      

    613.00   613.00     1.00 .טלפמוק 'חי   
      
הרקתב העוקש הנקתהל 5'' לוגע לוקמר     1.34.02.0016
םילוקמר וק חתמ חווטו W4 דע לש קפסהב      
    V52-V001. תמגודכ C-SLT י"ע קוושמה  

     52.00    52.00     1.00 .רייפלט תרבח 'חי   
      
קפסהב ריקב העוקש הנקתהל יעוביר לוקמר     1.34.02.0017
םילוקמר וק חתמ חווטו W4 דע לש      
    V52-V001. תמגודכ W-SLT י"ע קוושמה  

     80.00    80.00     1.00 .רייפלט תרבח 'חי   
      

קובץ: 3130   .../061 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     061 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
3.1 ק ר פ  ת ת  30.43.1 ק ר פ  ת ת       
      
8-ל יתבותכ םיאבכ ןופלטל הטילש תדמע     1.34.03.0001
ילארשיה ןקתל המאתה רושיא תלעב םיצורע      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק רייפלט תרצותמ PFT-8007 תמגודכ  
      
42-ל יתבותכ םיאבכ ןופלטל הטילש תדמע     1.34.03.0002
ילארשיה ןקתל המאתה רושיא תלעב םיצורע      

  5,962.00 5,962.00     1.00 'פמוק רייפלט תרצותמ PFT-0007 תמגודכ  
      
םיפסונ םיצורע 42-ל הטילש תדמע תבחרה     1.34.03.0003

  2,300.00 2,300.00     1.00 'פמוק רייפלט תרצותמ PFT-42 תמגודכ  
      
ללוכ דיינ רישכמ רובע יתבותכ עקש לולכמ     1.34.03.0004
ללוכו שומישל ןכומ טפלמוק תבותכ תדיחי      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק רייפלט תרצותמ PFT-608 תמגודכ טוויח  
      
ללוכ העובק תיתבותכ םיאבכ ןופלט תדמע     1.34.03.0005
PC1-PFT תמגודכ טוויח ללוכו תבותכ תדיחי      

  2,680.00 2,680.00     1.00 'פמוק רייפלט תרצותמ  
      
עיפומכ םיאבכ ןופלטל תדיינ תרפרופש     1.34.03.0006
תמגודכ שומישל ןכומ טלפמוק- טרפמב      

    493.00   493.00     1.00 'פמוק 1-PFT רייפלט תרצותמ  
      
רשא םיאבכ ןופלט תורפרופש זוכיר ןורא     1.34.03.0007
םוקמ( שא יבכמ שומישל ןיינבל הסינכב ונקתוי      
תמגודכ  )הבחרה תורשפא םע תורפרופש 6-ל      

  1,466.00 1,466.00     1.00 'פמוק C67-PFT רייפלט תרצותמ  
      
4.1 ק ר פ  ת ת  40.43.1 ק ר פ  ת ת       
      
תולעפה 61 דע ןשעב הטילשו לוהינ לנפ     1.34.04.0001
01 הרודהמ LKUU ןקת יפ לע רשואמה      
תרבח י"ע רצוימה CST-0007 תמגודכ תוחפל      
:ןשעב הטילש לש םיטנמלא רובע .רייפלט      
תונולחו ריווא יוציפל תותלד ,םיחופמ ,םירפמד      
לעפי לנפה .טלשנ טנמלא לכו ריווא יוציפל      
תמגודכ שא יוליג תזכר םע בלושמב      
    0007-RDA תא תאשונה רייפלט תרצותמ  
הקידב תרשפאמו ,45NE,LU םינקתה      
ןקת תושירד י"פע תינבומ תיטמוטוא תיעובש      

 13,400.00 13,400.00     1.00 'פמוק .NFPA-92  
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3130   .../062 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     062 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
5.1 ק ר פ  ת ת  50.43.1 ק ר פ  ת ת       
      
רשואמ MF-002 גוסמ זגב שא יוביכ לכמ     1.34.05.0001
לש לקשמב זג ליכמה ןקת ות לעב NE ןקתל      
,דיאונולוס הלעפה תדיחי ללוכ ג"ק 5.1      
היצקידניא ,תינדי הלעפהו תילמשח הלעפה      
ןוראל תשוחנ תרנצו רוזיפ יריחנ ,זגה תמירזל      
K5.1L2-NFT תמגודכ EFAS תרצות למשח      

  3,990.00 3,990.00     1.00 רייפלט 'בח י"ע קוושמה 'חי   
      
רשואמ MF-002 גוסמ זגב שא יוביכ לכמ     1.34.05.0002
לש לקשמב זג ליכמה ןקת ות לעב NE ןקתל      
,דיאונולוס הלעפה תדיחי ללוכ ג"ק 0.3      
היצקידניא ,תינדי הלעפהו תילמשח הלעפה      
ןוראל תשוחנ תרנצו רוזיפ יריחנ ,זגה תמירזל      
K0.3L4-NFT תמגודכ EFAS תרצות למשח      

  4,690.00 4,690.00     1.00 רייפלט 'בח י"ע קוושמה 'חי   
      
רשואמ MF-002 גוסמ זגב שא יוביכ לכמ     1.34.05.0003
5 לש לקשמב זג ליכמה ןקת ות לעב NE ןקתל      
הלעפה ,דיאונולוס הלעפה תדיחי ללוכ ג"ק      
תמירזל היצקידניא ,תינדי הלעפהו תילמשח      
למשח ןוראל תשוחנ תרנצו רוזיפ יריחנ ,זגה      
קוושמ K0.5L8-NFT תמגודכ EFAS תרצות      

  5,980.00 5,980.00     1.00 רייפלט 'בח י"ע 'חי   
      
רשואמ MF-002 גוסמ זגב שא יוביכ לכמ     1.34.05.0004
לש לקשמב זג ליכמה ןקת ות לעב NE ןקתל      
,דיאונולוס הלעפה תדיחי ללוכ ג"ק 5.6      
היצקידניא ,תינדי הלעפהו תילמשח הלעפה      
ןוראל תשוחנ תרנצו רוזיפ יריחנ ,זגה תמירזל      
K0.5L8-NFT תמגודכ EFAS תרצות למשח      

  6,505.00 6,505.00     1.00 רייפלט 'בח י"ע קוושמ 'חי   
      
רשואמ MF-002 גוסמ זגב שא יוביכ לכמ     1.34.05.0005
לקשמב רטיל 8 חפנב ןקת ות לעב LU  ןקתל      
,ילמשח ץפנ הלעפה תדיחי ללוכ ג"ק 5.9-5.5      
היצקידניא ,תינדי הלעפהו תילמשח הלעפה      
ןוראל תשוחנ תרנצו רוזיפ יריחנ ,זגה תמירזל      

  8,057.00 8,057.00     1.00 SUPL8-EFT תמגודכ EKIF תרצות למשח 'חי   
      
רשואמ MF-002 גוסמ זגב שא יוביכ לכמ     1.34.05.0006
לקשמב רטיל 51 חפנב ןקת ות לעב LU  ןקתל      
,ילמשח ץפנ הלעפה תדיחי ללוכ ג"ק 71-01      
היצקידניא ,תינדי הלעפהו תילמשח הלעפה      
ןוראל תשוחנ תרנצו רוזיפ יריחנ ,זגה תמירזל      

  8,631.00 8,631.00     1.00 SUPL51-EFT תמגודכ EKIF תרצות למשח 'חי   
      
      
      
      

קובץ: 3130   .../063 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     063 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רשואמ MF-002 גוסמ זגב שא יוביכ לכמ     1.34.05.0007
לקשמב רטיל 62 חפנב ןקת ות לעב LU  ןקתל      
,ילמשח ץפנ הלעפה תדיחי ללוכ ג"ק 82-71      
היצקידניא ,תינדי הלעפהו תילמשח הלעפה      
ןוראל תשוחנ תרנצו רוזיפ יריחנ ,זגה תמירזל      

 10,059.00 10,059.00     1.00 KUPL62-EFT תמגודכ EKIF תרצות למשח 'חי   
      
רשואמ MF-002 גוסמ זגב שא יוביכ לכמ     1.34.05.0008
לקשמב רטיל 54 חפנב ןקת ות לעב LU  ןקתל      
,ילמשח ץפנ הלעפה תדיחי ללוכ ג"ק 5.84-92      
היצקידניא ,תינדי הלעפהו תילמשח הלעפה      
ןוראל תשוחנ תרנצו רוזיפ יריחנ ,זגה תמירזל      

 11,364.00 11,364.00     1.00 KUPL54-EFT תמגודכ EKIF תרצות למשח 'חי   
      
רשואמ MF-002 גוסמ זגב שא יוביכ לכמ     1.34.05.0009
לקשמב רטיל 38 חפנב ןקת ות לעב LU  ןקתל      
ץפנ הלעפה תדיחי ללוכ ג"ק 5.98-5.35      
,תינדי הלעפהו תילמשח הלעפה ,ילמשח      
תרנצו רוזיפ יריחנ ,זגה תמירזל היצקידניא      
תמגודכ EKIF תרצות למשח ןוראל תשוחנ      

 14,070.00 14,070.00     1.00 TFE-83LPUK 'חי   
      
רשואמ MF-002 גוסמ זגב שא יוביכ לכמ     1.34.05.0010
רטיל 051 חפנב ןקת ות לעב LU  ןקתל      
הלעפה תדיחי ללוכ ג"ק 5.171-5.89 לקשמב      
,תינדי הלעפהו תילמשח הלעפה ,ילמשח ץפנ      
תרנצו רוזיפ יריחנ ,זגה תמירזל היצקידניא      
תמגודכ EKIF תרצות למשח ןוראל תשוחנ      

 19,300.00 19,300.00     1.00 TFE-150LPUK 'חי   
      
רשואמ MF-002 גוסמ זגב שא יוביכ לכמ     1.34.05.0011
רטיל 762 חפנב ןקת ות לעב LU  ןקתל      
הלעפה תדיחי ללוכ ג"ק 992-5.171 לקשמב      
,תינדי הלעפהו תילמשח הלעפה ,ילמשח ץפנ      
תרנצו רוזיפ יריחנ ,זגה תמירזל היצקידניא      
תמגודכ EKIF תרצות למשח ןוראל תשוחנ      

 26,900.00 26,900.00     1.00 TFE-267LPUS 'חי   
      
םינקתל רשואמ לוסוריאב שא יוביכ לכמ     1.34.05.0012
    NE/LU הלעפה םרג 05 לקשמב ןקת ות לעב  
תמגודכ XENEERG תרצות תילמשח      

    824.00   824.00     1.00 רייפלט י"ע קוושמה XGT-05 'חי   
      
םינקתל רשואמ לוסוריאב שא יוביכ לכמ     1.34.05.0013
    NE/LU הלעפה םרג 001 לקשמב ןקת ות לעב  
תמגודכ XENEERG תרצות תילמשח      

  1,195.00 1,195.00     1.00 רייפלט י"ע קוושמה XGT-001 'חי   
      
      
      
      

קובץ: 3130   .../064 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     064 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םינקתל רשואמ לוסוריאב שא יוביכ לכמ     1.34.05.0014
    NE/LU הלעפה םרג 002 לקשמב ןקת ות לעב  
תמגודכ XENEERG תרצות תילמשח      

  1,462.00 1,462.00     1.00 רייפלט י"ע קוושמה XGT-002 'חי   
      
םינקתל רשואמ לוסוריאב שא יוביכ לכמ     1.34.05.0015
    NE/LU הלעפה םרג 005 לקשמב ןקת ות לעב  
תמגודכ XENEERG תרצות תילמשח      

  2,450.00 2,450.00     1.00 רייפלט י"ע קוושמה XGT-005 'חי   
      
םינקתל רשואמ לוסוריאב שא יוביכ לכמ     1.34.05.0016
    NE/LU םרג 0001 לקשמב ןקת ות לעב  
תמגודכ XENEERG תרצות תילמשח הלעפה      

  2,831.00 2,831.00     1.00 רייפלט י"ע קוושמה XGT-0001 'חי   
      
םינקתל רשואמ לוסוריאב שא יוביכ לכמ     1.34.05.0017
    NE/LU הלעפה םרג 02 לקשמב ןקת ות לעב  
תמגודכ ORP-ERIF תרצות תילמשח      

    395.00   395.00     1.00 רייפלט י"ע קוושמה E02-AFT 'חי   
      
םינקתל רשואמ לוסוריאב שא יוביכ לכמ     1.34.05.0018
    NE/LU הלעפה םרג 04 לקשמב ןקת ות לעב  
תמגודכ ORP-ERIF תרצות תילמשח      

    825.00   825.00     1.00 רייפלט י"ע קוושמה E04-AFT 'חי   
      
םינקתל רשואמ לוסוריאב שא יוביכ לכמ     1.34.05.0019
    NE/LU הלעפה םרג 08 לקשמב ןקת ות לעב  
תמגודכ ORP-ERIF תרצות תילמשח      

    936.00   936.00     1.00 רייפלט י"ע קוושמה E08-AFT 'חי   
      
םינקתל רשואמ לוסוריאב שא יוביכ לכמ     1.34.05.0020
    NE/LU הלעפה םרג 001 לקשמב ןקת ות לעב  
תמגודכ ORP-ERIF תרצות תילמשח      

  1,207.00 1,207.00     1.00 רייפלט י"ע קוושמה E001-AFT 'חי   
      
םינקתל רשואמ לוסוריאב שא יוביכ לכמ     1.34.05.0021
    NE/LU הלעפה םרג 002 לקשמב ןקת ות לעב  
תמגודכ ORP-ERIF תרצות תילמשח      

  1,512.00 1,512.00     1.00 רייפלט י"ע קוושמה E002-AFT 'חי   
      
םינקתל רשואמ לוסוריאב שא יוביכ לכמ     1.34.05.0022
    NE/LU הלעפה םרג 005 לקשמב ןקת ות לעב  
תמגודכ ORP-ERIF תרצות תילמשח      

  2,462.00 2,462.00     1.00 רייפלט י"ע קוושמה E005-AFT 'חי   
      
םינקתל רשואמ לוסוריאב שא יוביכ לכמ     1.34.05.0023
    NE/LU םרג 0021 לקשמב ןקת ות לעב  
תמגודכ ORP-ERIF תרצות תילמשח הלעפה      

  4,615.00 4,615.00     1.00 רייפלט י"ע קוושמה E0021-AFT 'חי   
      
      

קובץ: 3130   .../065 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     065 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םינקתל רשואמ לוסוריאב שא יוביכ לכמ     1.34.05.0024
    NE/LU םרג 0002 לקשמב ןקת ות לעב  
תמגודכ ORP-ERIF תרצות תילמשח הלעפה      

  5,338.00 5,338.00     1.00 רייפלט י"ע קוושמה E0002-AFT 'חי   
      
םינקתל רשואמ לוסוריאב שא יוביכ לכמ     1.34.05.0025
    NE/LU םרג 0003 לקשמב ןקת ות לעב  
תמגודכ ORP-ERIF תרצות תילמשח הלעפה      

  6,400.00 6,400.00     1.00 רייפלט י"ע קוושמה E0003-AFT 'חי   
      
םינקתל רשואמ לוסוריאב שא יוביכ לכמ     1.34.05.0026
    NE/LU םרג 0075 לקשמב ןקת ות לעב  
תמגודכ ORP-ERIF תרצות תילמשח הלעפה      

 11,338.00 11,338.00     1.00 רייפלט י"ע קוושמה E0075-AFT 'חי   
      
6.1 ק ר פ  ת ת  60.43.1 ק ר פ  ת ת       
      
תזכרל תובותכ 721 דע סיטרכ תפסות     1.34.06.0001
תרצותמ RDA-2007 תמגודכ תיתבותכ      

  1,733.00 1,733.00     1.00 .רייפלט 'חי   
      
תויתבותכ תוזכר ןיב רוביחל תרושקת סיטרכ     1.34.06.0002

  2,250.00 2,250.00     1.00 רייפלט תרצותמ NOL-0007 תמגודכ 'חי   
      
תיתבותכ תוזכרל PI/PCT תרושקת סיטרכ     1.34.06.0003
תשרב הטילשו הרקבל TEN-0007 תמגודכ      
תרצותמ )NAW( תימלוע וא )NAL( תימוקמ      

  2,349.00 2,349.00     1.00 רייפלט 'חי   
      
יוויח תלבקל תובותכ 2 דע יתבותכ אובמ לגעמ     1.34.06.0004
אלל חוקיפ קספממ וא המירז זרבמ תזכרב      
דומצב IC תספוק ךותב ןקתומ וק תרקב      
'בח תרצותמ A507-RDA תמגודכ  קספמל      

    222.00   222.00     1.00 רייפלט 'חי   
      
תרקב םע תובותכ 2 דע יתבותכ אובמ לגעמ     1.34.06.0005
קספמל דומצב IC תספוק ךותב ןקתומ וק      

    270.00   270.00     1.00 רייפלט 'בח תרצותמ A217-RDA תמגודכ 'חי   
      
וק תרקב םע םיאצומ 2 לעב יתבותכ לגעמ     1.34.06.0006
המירז יקספמ ,ץחל יקספמ רובע דחא אובמו      
הספוקב ןקתומ וק תרקב אלל םירזיבא ראשו      

    299.00   299.00     1.00 רייפלט 'בח תרצות RDA-327 תמגודכ 'חי   
      
תמגודכ יתבותכ םינקתה וקל ןעוממ דדובמ     1.34.06.0007

    389.00   389.00     1.00 רייפלט תרצותמ C0003-IL 'חי   
      
תמגודכ תיטנגמורטקלא הנגהל קשממ לגעמ     1.34.06.0008

    428.00   428.00     1.00 רייפלט תרצותמ IPE-0003 'חי   
      
      

קובץ: 3130   .../066 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     066 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
וקמ לעפומה יתבותכ רסממ לעב אצומ סיטרכ     1.34.06.0009
RDA-147 תמגודכ דבלב )CLS( םיאלגה      

    199.00   199.00     1.00 רייפלט תרצותמ 'חי   
      
הזירכ רוזא רובע גותימל יתבותכ אצומ לגעמ     1.34.06.0010

    149.00   149.00     1.00 רייפלט תרצותמ RDA-247 תמגודכ 'חי   
      
םיקחורמ םינופורקימ 5 דע חוקיפ סיטרכ     1.34.06.0011

    680.00   680.00     1.00 רייפלט ןאובי CS-XFT תמגודכ 'חי   
      
גוסמ 002MF יוביכ לולכמל קשממ סיטרכ     1.34.06.0012

    249.00   249.00     1.00 ALT-511 תמגודכ EFAS 'חי   
      
גוסמ 002MF יוביכ לולכמל קשממ סיטרכ     1.34.06.0013

    249.00   249.00     1.00 ALT-32 תמגודכ EKIF 'חי   
      
ת י ת נ ש  ה ק ו ז ח ת ו  ת ו ר ש  01.43.1 ק ר פ  ת ת       
      
יביכר לכל תפטושו תיתנש הקזחאל ריחמ     1.34.10.0077
תללוכ תוירחאה .שא יוביכו יוליג תכרעמ      
,םימוגפ םיביכר תפלחהו תפטוש הקזחא      
םישדוח 6-ל תחא תכרעמ תקידב עוציב      
ןקתה תושירד י"פע םימיאתמ םירושיא תקפהו      
תרימשל שרדנה לכ ,שאה יבכמ תושירדו      

 45,000.00 45,000.00     1.00 .ןיקת בצמב תכרעמה הנש   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3130   .../067 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     067 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

תענומ הקזחא 'בע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ע נ ו מ  ה ק ז ח א  'ב ע  10.2 ק ר פ       
      
ת ע נ ו מ  ה ק ז ח א  'ב ע  10.10.2 ק ר פ  ת ת       
      
חפסנב ראותמה י"פע תענומ הקזחא תודובע     2.01.01.0001
,)2 הנבמ ,'י חפסנ( ןוריחמב ראותמש יפכו 'ח      

 11,000.00 11,000.00     1.00 'פמוק .דחוימה ינכטה טרפמ  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3130   .../068 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     068 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

הפוחד האירק 3 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה פ ו ח ד  ה א י ר ק  10.3 ק ר פ       
      
ה פ ו ח ד  ה א י ר ק  10.10.3 ק ר פ  ת ת       
      
חפסנב ראותמה י"פע הפוחד האירק     3.01.01.0001
,3 הנבמ 'י חפסנ( ןוריחמב ראותמש יפכו 'ח      

    750.00   750.00     1.00 'פמוק .דחוימה ינכטה טרפמ  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3130   .../069 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     069 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

םיעוריא תוננוכ 4 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ע ו ר י א  ת ו נ נ ו כ  10.4 ק ר פ       
      
ם י ע ו ר י א  ת ו נ נ ו כ  10.10.4 ק ר פ  ת ת       
      
חפסנב ראותמה י"פע חטשב םיעוריא תוננוכ     4.01.01.0001
,)4 הנבמ ,'י חפסנ( ןוריחמב ראותמש יפכו 'ח      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק .דחוימה ינכטה טרפמ  
      
ראותמה י"פע תיבב/דרשמב םיעוריא תוננוכ     4.01.01.0002
,'י חפסנ( ןוריחמב ראותמש יפכו 'ח חפסנב      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק .דחוימה ינכטה טרפמ ,)4 הנבמ  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3130   .../070 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     070 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 הנבמ     
    
רואמו חכ למשח תודובע 80 קרפ      
    

הרעה 00.80 קרפ תת                                           
    

                               7,222.00 תודובעו םינקתמ ץופיש(  תודוקנ 10.80 קרפ תת    
)הנקתה            
    

                               5,286.00 םיליבומ 20.80 קרפ תת    
    

                               4,977.40 םיכילומ 30.80 קרפ תת    
    

                              12,857.10 םירזיבא 40.80 קרפ תת    
    

                              53,971.50 הרואת יפוג 50.80 קרפ תת    
    

                              72,074.00 תונוש 60.80 קרפ תת    
    

                             146,927.00 ךומנ חתמ למשח תוחול 70.80 קרפ תת    
    

                              30,134.50 תוביצחו תוינב,תוריפח,תוקראה 80.80 קרפ תת    
    

                               7,265.00 היגרנאב ןוכסיח 90.80 קרפ תת    
    

                               2,620.00 הדובע תועש 01.80 קרפ תת    
    

                              23,050.00 למשח תוקידב 11.80 קרפ תת    
    

                366,384.50 רואמו חכ למשח תודובע 80 כ"הס                
    
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ      
    

                             260,086.00 1.1 קרפ תת 10.43 קרפ תת    
    

                              34,342.00 2.1 קרפ תת 20.43 קרפ תת    
    

                              16,751.00 3.1 קרפ תת 30.43 קרפ תת    
    

                              13,400.00 4.1 קרפ תת 40.43 קרפ תת    
    

                             163,336.00 5.1 קרפ תת 50.43 קרפ תת    
    

                               9,466.00 6.1 קרפ תת 60.43 קרפ תת    
    

                              45,000.00 תיתנש הקוזחתו תורש 01.43 קרפ תת    
    

                542,381.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס                
   908,765.50 צ"נבמו ךונח תודסומ הקזחא 'בע ןוריחמ 1 כ"הס                            

 
 
 

קובץ: 3130   .../071 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

17/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     071 צ"נבמ תקזחאל למשח 'בעל זרכמ:1-0313

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תענומ הקזחא 'בע 2 הנבמ     
    
תענומ הקזחא 'בע 10 קרפ      
    

                              11,000.00 תענומ הקזחא 'בע 10.10 קרפ תת    
    

                 11,000.00 תענומ הקזחא 'בע 10 כ"הס                
    11,000.00 תענומ הקזחא 'בע 2 כ"הס                            

    
הפוחד האירק 3 הנבמ     
    
הפוחד האירק 10 קרפ      
    

                                 750.00 הפוחד האירק 10.10 קרפ תת    
    

                    750.00 הפוחד האירק 10 כ"הס                
       750.00 הפוחד האירק 3 כ"הס                            

    
םיעוריא תוננוכ 4 הנבמ     
    
םיעוריא תוננוכ 10 קרפ      
    

                                 800.00 םיעוריא תוננוכ 10.10 קרפ תת    
    

                    800.00 םיעוריא תוננוכ 10 כ"הס                
       800.00 םיעוריא תוננוכ 4 כ"הס                            

 
  

לכה ךס  
   921,315.50 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    

        -0.12 לוגיע תחנה  
   921,315.39  כ"הס  

מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 3130 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


