
 
      

      
 

                                    
      
                 
      

               
      

              
      
          

                
      
          

              
      
          

               
      
          

              
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

         
             

001 

בן  חפר  פרויקטים  בע"מ 
משרד:4-6953737 0 נייד:54-4944229 0

 
28/07/2021 

 :'סמ ףדמכרז  קבלנים  - בית  החדשנות  והמדע   , מבנה  דרומי  - צמח 
מבנה   01 חדר  חשמל 

פרק   01 חפירה  מילוי  והפרדות  מהקרקע 

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

2,575.00 

2,575.00 

2,832.50 

283.25 

927.00 

154.50 

51.50 

51.50 

51.50 

5.15 

30.90 

5.15 

50.00

50.00

55.00

55.00

30.00

30.00

ק"מ

ק"מ

רטמ

רטמ

ר"מ

ר"מ

עקרקהמ תודרפהו יולימ הריפח 10 קרפ

יללכ 10.10 קרפ תת

מ"ס 08 קמועל חטשב תיללכ הריפח

 תובכשב קדוהמ עצמב רזוח יולימ

מ"ס 02 הבוגב "ןיכס" ךותיח דיבילופ יזגרא
 מ"ס 03 יבועב ןוטב תורוקל תחתמ

יזגרא לעמ מ"מ 1 יבועב ןליטאילופ ןוליינ
 דיבילופ

מ"ס 02 הבוגב "ןיכס" ךותיח דיבילופ יזגרא
 ןוטב תפצרל תחתמ

יזגרא לעמ מ"מ 1 יבועב ןליטאילופ ןולינ
דיבילופה

01.01.0010 

01.01.0015 

01.01.0020 

01.01.0030 

01.01.0040 

01.01.0050 

  9,347.25  )זוכיר ףדל הרבעהל( עקרקהמ תודרפהו יולימ הריפח 10 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../002 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
     

      
 

                               
      
                 
      
           
          
            
          
          
      
      
          
      
      
          

         
      

             
      

             
      
           

           
      

            
      

              
      
      
      

            
      

              
      
         

             
      
          

       
      
       
      
          

            
      

             
      

        
      
      

             

002 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

 יללכ 10.20 קרפ תת

 הנבמל דומצב וניה טקיורפה לכ .1:תורעה
 הנבמל דומצב תועצובמ תודובעה .2.םייק
 יריחמ .3.שרדיי םא שושיג תמרב ללוכ םייק
 םיצוק לש הרדחהו חודיק םיללוכ םיפיעסה
 םייקל םירוביח םיללוכ םיריחמה .4.םייסקופא
 תוימוקמ תוביצחו

 הגרד םינוטבה לכ לש הפישח תגרד:הרעה
 00.0 סלפמ3

ג"ע תוקוצי 03-ב תונוש תודימב דוסי תורוק 02.01.0010 
20,069.55 1,337.97 15.00 ק"מ  תובכשב קדוהמ עצמ

50,985.00 1,854.00 27.50 ק"מ  02.01.0030 04-ב ןוטב .מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק

9,270.00 1,854.00 5.00 ק"מ  02.01.0040 04-ב ןוטב תונוש תודימב םילדב םידומע

יזגרא ג"ע הקוצי מ"ס 02 יבועב ןוטב תפצר 02.01.0050 
25,688.20 298.70 86.00 ר"מ  )דרפנב םידדמנ( דיבילופ

6,180.00 1,236.00 5.00 ק"מ  02.01.0060 חלשו םור ללוכ ןוטב תוגרדמ

69,978.20 406.85 172.00 ר"מ  40-ב ןוטב 02 יבועב ןוטב תורקת

 +60.3 סלפמ

02.01.0070 

35,535.00 1,545.00 23.00 ק"מ  02.01.0080 03-ב ןוטב מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק

3,708.00 1,854.00 2.00 ק"מ  02.01.0090 04-ב ןוטב תונוש תודימב םילדב םידומע

י"פע םינוש םיכתחב תונוילעו תונותחת תורוק 02.01.0100 
16,995.00 1,545.00 11.00 ק"מ  04-ב ןוטב היצקורטסנוקו תולכירדא תוינכות

 02.01.0110 םיצוק לש הרדחהו חודיק ללוכ ןויז תדלפ
69,525.00 4,635.00 15.00 ןוט  םייסקופא

 +2.6 סלפמ

וא ,גנוטיא קולב י"ע תומוקה ןיב הדרפה 02.01.0120 
10,815.00 154.50 70.00 ק"מ  הדובא תונספט וא ,רקלק

24,720.00 1,545.00 16.00 ק"מ  02.01.0125 03-ב ןוטב מ"ס 02 יבועב ןוטב תוקעמ

13,905.00 4,635.00 3.00 ןוט  02.01.0160 ןויז לזרב

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../003 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
     

      
 

           
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

         
             

28/07/2021 

003 :' 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
8,240.00 1,648.00 5.00 ק"מ  02.01.0320 םינוש םירוזאב תונוש תוקיצי

365,613.95  )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../004  עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                     
      
                 
      
           
           
      
      
           

           
      
           

           
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

       
             

28/07/2021 

004 :' 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 הינב תודובע 40 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

4,635.00 

4,120.00 

103.00 

103.00 

45.00

40.00

ר"מ

ר"מ

 הינב תודובע 40 קרפ

 יללכ 10.40 קרפ תת

 םיללוכ הז קרפב םיקולבה יריחמ לכ :הרעה
 י"פע ןויז ללוכ ןוטבמ תויקפואו תויכנא תורוגח
 ןקתה תושירד

י"פע מ"ס 03 יבועב גוס לכמ םיקולבב הינב
 לכירדאה תשירד

י"פע מ"ס 03 יבועב גוס לכמ םיקולבב הינב
לכירדאה תשירד

04.01.0010 

04.01.0020 

  8,755.00  )זוכיר ףדל הרבעהל( הינב תודובע 40 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../005  עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                      
      
                 
      
           
           
        
      
          

                
      
           

                 
      
         
         
          
            
          
          
         
         
          
           

         
      
         

                
      
      
      
         

                
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

       
             

005 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 םוטיא תודובע 50 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 םוטיא תודובע 50 קרפ

 יללכ 10.50 קרפ תת

 תוללוכ ןניא תוינכותה :הרעה 00.0 סלפמ
 להנמ תשקב י"פע ועצוב תויומכה .םוטיא יטרפ
 .טקיורפה תא תמכל טקיורפה

י"ע הנבמה ףקיה לכב רשק תורוק םוטיא 05.01.0020 
6,180.00 154.50 40.00 רטמ  ע"ש וא הקיס גוסמ ןוטב םטא תחירמ

 F 05.01.0060-03 ףצקומ ןריטסילופ י"ע דודיב גגה לע
4,017.00 51.50 78.00 ר"מ  .םיעופישל תחתמ F-03 מ"ס 4 יבועב

 יתשב תולעתו תוקלור ללוכ תוגג םוטיא
 תוללכושמ תוינמוטיב תועירי לש תובכש
 רמילופ 51% תפסות תוליכמה ,גגל תומחלומ
 ןויז םע מ"מ 4 העיריה יבוע ,S.B.S ימורטסלא
 תוברל ר"מ/'רג 053 לקשמב רטסאילופ דבל
 הנותחתה הבכשב תועיריה .מ"ס 7/7 תוקלור
 הנוילעה הבכשב תועיריהו תיתשתל תומחלומ
 ללוכ ,הנוילעה הבכשה תועיריל תומחלומ
 תומכב "101 טוקמיירפ" גוסמ ינמוטיב רמירפ
 01-ל בתכב תוירחא םע .ר"מ/רג 003 לש

05.01.0070 

14,621.88 187.46 78.00 ר"מ  .םינש

יבוע ק"מ/ג"ק 0041 לק-טב םיעופיש ןוטב 05.01.0080 
1,545.00 77.25 20.00 ר"מ  .תולכירדא י"פע םיעופיש ,מ"ס 51 עצוממ

 +02.6 סלפמ

יבוע ק"מ/ג"ק 0041 לק-טב םיעופיש ןוטב 05.01.0120 
5,407.50 77.25 70.00 ר"מ .תולכירדא י"פע םיעופיש ,מ"ס 51 עצוממ

 31,771.38  )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 50 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../006 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                       
      
                         
      
            
          

             
      
           

              
      
          
              
          

          
      
           
           

               
      
          
           
         

        
      
          
           
           

           
      
          
           
           

          
      
          
           
          

          
      
          
           
           

           
      
          
          

            
      

       
             

006 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

 יללכ- תורגסמ 10.60 קרפ תת

רונתב עובצו ןוולוגמ 04 רוניצמ די זחאמ
 תוינכתב 10-01-מ ןומיסב .תוגרדמ רדחב

06.01.0010 

1,730.40 216.30 8.00 רטמ  .לכירדאה טרפמ י"פעו

ןומיסב .2" רטוקב ,יפקה ,ןוולוגמ הנגה רוניצ 06.01.0020 
3,331.02 226.60 14.70 רטמ  .לכירדאה טרפמ י"פעו תוינכתב 10-11-מ

 SHR ידומעמ בכרומ תוגרדמ ירדחב הקעמ
 עובצו ןוולוגמ 04 רוניצמ זחאמו מ"מ04/04
 טרפמ י"פעו תוינכתב 10-21-מ ןומיסב .רונתב

06.01.0030 

4,434.15 422.30 10.50 רטמ  .לכירדאה

האולימו 04 זחאמ 04 םידומעמ בכרומ הקעמ
 ןומיסב .רונתב עובצו ןוולוגמ לכה .תשר

06.01.0040 

1,900.35 422.30 4.50 רטמ  .לכירדאה טרפמ י"פעו תוינכתב 10-31-מ

מ"ס 012/09 תודימב תיפנכ דח חפ תלד
 .הלהב תידי תוברל א"ווש וא "זרלפ" תמגודכ
 טרפמ י"פעו תוינכתב 10-13-מ ןומיסב

06.01.0050 

16,068.00 5,356.00 3.00 'חי  .לכירדאה

מ"ס 012/09 תודימב תיפנכ דח חפ תלד
 תידי ,ףוקשמ תוברל א"ווש וא "זרלפ" תמגודכ
 תוינכתב 20-13-מ ןומיסב .ןמש ריזחמו הלהב

06.01.0060 

4,326.00 4,326.00 1.00 'חי  .לכירדאה טרפמ י"פעו

 012/09 תודימב תיפנכ דח הפפר חפ תלד
 ףוקשמ תוברל א"ווש וא "זרלפ" תמגודכ מ"ס
 י"פעו תוינכתב 10-33-מ ןומיסב .ןמש ריזחמו

06.01.0070 

4,326.00 4,326.00 1.00 'חי  .לכירדאה טרפמ

 032/051 תודימב תיפנכ וד הפפר חפ תלד
 ףוקשמ תוברל א"ווש וא "זרלפ" תמגודכ מ"ס
 י"פעו תוינכתב 10-43-מ ןומיסב .ןמש ריזחמו

06.01.0080 

5,047.00 5,047.00 1.00 'חי  .לכירדאה טרפמ

 032/061 תודימב תיפנכ וד הפפר חפ תלד
 ףוקשמ תוברל א"ווש וא "זרלפ" תמגודכ מ"ס
 20-43-מ ןומיסב .רטסאמ לוענמו ןמש ריזחמ

06.01.0090 

22,660.00 5,665.00 4.00 'חי  .לכירדאה טרפמ י"פעו תוינכתב

תדמעל ,סלגרביפמ יפנכ דח שא יוביכ ןורא
 ןומיסב .מ"ס 021/08 תודימב ,תינוציח יוביכ

06.01.0100 

1,648.00 1,648.00 1.00 'חי .לכירדאה טרפמו תוינכתב 10-26-מ

 65,470.92  )זוכיר ףדל הרבעהל( תורגסמו תורגנ 60 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../007 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                          
      
                   
      
      
          
      
      
         
          
          
          
          
           

         
      
          
           
            
          
           
         
          
          
        
          
             
         
          

         
      
          
           
          

              
      
          
          
          
           
          

             
      
      
      
      
      
      
      
      

             

007 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

 .תוקראה 20.80 קרפ תת

 :הרעה ******************************
 י"תו למשחה תונקת יפל הנעצובת תוקראה

****************************** .108 

 תשוחנמ ישאר םילאיצנטופ תאוושה ספ
 8.0 ךרואב מ"מ 05*4 ךתחב תיטילורטקלא
 יכילומו תישארה תקראה רבוחת וילאש רטמ
 רוביח יגרב ונקתוי ספב .םינוש הקראה
 5 תפסותב וילא םירבוחמה םיכילומה רפסמכ
 רובע טלפמוק לכה- דיתעב שומישל םיגרב

08.02.0010 

2,060.00 1,030.00 2.00 'פמוק  נ.מ+ג.מ למשח חול

תיינב ללוכ ,דוסי תקראה תכרעמ תמלשה
 רטוקב לזרב טומממ רושיג תעבטל תפסות
 ןוטבה תורוק לש הקיציה ךותב חנומ מ"מ 01
 תופיצר תריציל ךותיר ללוכ ,הנבמל תחתמ
 לש ךותר י"ע רוביח .םיעטקה ןיב תילמשח
 ,יאוותבש םיסנולכ ,הנבמה תפצרב ןויזה
 ,מ"מ 04*3 תנוולוגמ הדלפמ "םיצוק" תאצוה
 ספל סופיאו רושיגל 05?"דפ" תרנצו

 הקראה יכילומ ללוכ,םילאיצנטופה תאוושה
 האוושה יספל ץוח תואיציו םייליבקמ םייכנא
 , גגה תמוקל דע טרופמכ המוק לכב םיינשמ
 תיעיבר המוקב תויפקיה תועבק ללוכ
 י"פע ינוציח למשח הנבמו הנבמ ללוכתינימשו

08.02.0030 

1,030.00 1,030.00 1.00 'פמוק  טלפמוק לכה תוינכותה

ךילומ י"ע הנבמב תכתמה יקלח לכל הקראה
 תורנצ תורקת רובע תוקראה ספמ ר"ממ 52
 תרושקית א"וזימ זוקינ בויב וכו םימ

08.02.0040 

824.00 824.00 1.00 'פמוק  )ינופצו ימורד ףגא רובע(.'וכו

 4 י"ע השדח תיפקיה תיקפוא הקראה עוציב
 06 רטוקב הנבמל ביבסמ הקראה תוחוש
 003 ךרואב תשוחנמ הדורטקלא ללוכ מ"ס
 קרפל אל הקראה" טוילשו החושה ןומיס מ"ס
 תאוושה ספל תעבטה רוביח ללוכ "

08.02.0045 

6,180.00 6,180.00 1.00 'פמוק  . ר"ממ 52 ךילומ י"ע ישאר םילאיצנטופ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../008 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                            
      
          
         
         
          
          
      
          
         
         
       
      
          
           
          
          
          
     
      
          
           
          
         
          
          
            
          

              
      
           
           
            
          

             
      
           
           
             
           

                
      
           
           
            
           

                 
      
      
      

             

008 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 .םירזיבאו תודוקנ 30.80 קרפ תת

 םירזיבאה לכ ריחמ )1-:תורעה ***
 ,םתקפסא תא םיללוכ ןלהל םיטרופמה
 תואספוק ,תרנצ ,םטוויחו םרובח ,םתנקתה
 רזעה ירמוח לכ ללוכ רבעמו םירוביח
 .תרחא שרופמב רמאנ םא אלא םישורדה

 ףכירמ תרנצ י"ע ט"החת עצובי ןקתמה)2
 תולעת י"עו דבלב "נפ" המודא/הלוחכ/הקורי

 תורקתל תחתמו לעמ תונקתומה תויטסלפ
 .ךרוצה יפל תויטסוקא

 ןנכתמהו לכירדאה רושיא תא לבקל שי)3
 לש םייפוסה םירזיבאה לכ תמגודו עבצ יבגל
 לכ)4.םתנקתהו םתשיכר םדוק תודוקנה
 וא סיווג תמגוד ויהי שומישבש םירזיבאה
 ןימזמה י"ע רשואמ ע"ווש וא וניצוטיב

********* 

וא/ו הרקתב תויזאפ תלת/ דח רואמ תודוקנ
 רונצב .ט"החת ריק לע וא/ו תכמנומ הרקתב
 גוסמ םילבכ תועצמאב מ"מ 02 רטוקב
YX2N)5.25.1(*53 דוקיפ לבכו ר"ממ 
 דדמי אלש(8*5.1 הקלדה רזיבא רובע
 קספמ ללוכ חולה דעו הדוקנהמ )דרפנב
 לכ ללוכ תוינכתה יפ לע ט"הע וא/ו ט"החת
 גוסב לדבה אלל םישורדה רזעה ירזיבא

08.03.0010 

4,532.00 113.30 40.00 'חי  .ראומ ןצחל וא/ו ףוליח,לופכ,דיחי תומכבו

לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ
 .םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"החת ריק
 YX2N גוסמ לבכ מ"מ 02 רטוקב רונצב
 חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 53*5.2 ךתחב

08.03.0020 

1,236.00 123.60 10.00 'חי  .דיחי הצק רזיבא ללוכ

לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ
 .םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"החת ריק
 YX2N גוסמ לבכ מ"מ 02 רטוקב רונצב
 ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 3*5.2 ךתחב

08.03.0050 

659.20 164.80 4.00 'חי  .םימ ןגומ הצק רזיבא

לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ
 .םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"החת ריק
 YX2N גוסמ לבכ מ"מ 02 רטוקב רונצב
 ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 3*5.2 ךתחב

08.03.0060 

412.00 206.00 2.00 'חי  .םימ ןגומ לופכ הצק רזיבא

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../009 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
           
          
            

                    
      
          

                    
      
         
            

               
      
         
          
           
          

           
      
         
           
           
          

            
      
        
          
           
          

              
      
         
           
          

                 
      
          

                   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

             

009 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 יזאפ דח ןגזמל תימינפ ריק רוביח תדוקנ
 YX2N5.2*3 לבכב הנזה וק ללוכ ריחמה
 לוורש ללוכ,הדוקנל דעו למשחה חולמ ר"ממ
 רוביח רזיבא ללוכ ט"החת שא ןיסח מ"מ 02?

08.03.0070 

329.60 164.80 2.00 'חי  . הרקתב וא ריקב עקש ללוכה ןגזמל

תימינפ רורווא תדיחי רובע הנזה תדוקנ 08.03.0083 
618.00 154.50 4.00 'חי  .5.1X3YX2N לבכ יבטוק וד קספמ ללוכ

 תדיחימ ריקב טטסומרט רובע הנכה תדוקנ
 מ"מ 02 רוניצ י"ע ריקב וא הרקתב גוזימ

08.03.0085 

123.60 61.80 2.00  .הכישמ טוח+ 'חי

ריחמה .ט"החת םורח תקספה ןצחל תדוקנ
 "קינכמלט" תרצותמ םורח תקספה ןצחל ללוכ
 YX2N לבכ ללוכ הליענ חתפמ םע ט"החת
 דעו יטנוולרה חולהמ טווחמ ר"ממ 5*5.1

08.03.0420 

1,545.00 515.00 3.00 'חי  .הדוקנל

םהיביכר וא שא/ןשע יאלגל אצומ תדוקנ
 02 רוניצ י"ע )ב"ויכו רפוצ ,הלעפה ינצחל(
 וא הקיציב הכישמ טוחו "וילאמ הבכ" מ"מ
 הדוקנל דעו זוכיר חולמ ,תיטסוקא הרקתב

08.03.0430 

1,977.60 82.40 24.00 'חי  .תוינכתב טרופמכ

 ,םירודזופב הזירכ ילוקמרל אצומ תדוקנ
 הבכ" מ"מ 02 תרנצב םירדחבו תובחרב
 יתמוק זוכיר חולמ הכישמ טוח ללוכ "וילאמ
 טרופמכ הדוקנל דעו ,םירבגמ חול וא

08.03.0440 

329.60 82.40 4.00 'חי  .תוינכתב

הנבמ תרקב/ הצירפ /תרושקתל הנכה תדוקנ
 הבכ" מ"מ 32 תרנצב דואמ ךומנ חתמ
 תרושקת תלעתמ הכישמ טוח ללוכ "וילאמ

08.03.0450 

412.00 82.40 5.00 'חי  הנבמ תרקב ל דעו

י"ע ק"ממב היזיוולט וא ןופלט רוביח תדוקנ 08.03.0470 
123.60 123.60 1.00 'חי  ) תרושקתב אל ( תשוחנ יכילומ לבכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../010 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
              
            
            
         
          
          
           
          
         

              
      
                                 
      
         
      
            
             
          
         
         
           
          
         
      
           
          
         
           
         
           
      
      
          
           
           
          
         
         
         
      
           
             
         
        
      
      
      
      
      

             

010 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

618.00 618.00 1.00 'חי

 EEC ק"ח, תללוכה םימ תנגומ הדובע תדמע
 רפמא 61 פ"ח ק"ח 2, רפמא 61 פ"ת ק"ח 1
 פ"ת ז"אמ 1,רפמא 52 פ"ת ז"אמ ,םימ ינגומ
 רסממ ,רפמא 61 פ"ח ז"אמ 2,רפמא 61
 סנמיס" תספוקב םינקתומ A04*4 תחפ
 חולמ 5YX2N*01 הנזה לבכ ללוכ "וקסינ
 הדירי ללוכ הדובעה תדמעל דעו למשח
 הלעתמ מ"ס 6/6 תודימב ןבלוגמ חפ תלעתב
 לכ ללוכ הדובעה תדמעל דעו תישאר
 לש תמלשומ הנקתהל םישרדנה םירזיבאה
 .הדובעה תדמע

08.03.0510 

 ךומנ חתמ למשח תוחול 40.80 קרפ תת

 ***למשח רדחב םיישאר למשח תוחול**

 4 הבוגל חולה תפנה ללוכ ( הלבוהו הקפסא
 למשח חול לש ) למשח רדחל הסינכ חתפל 'מ
 לש היגרנא לוהינל LENAPTRAMS םכח
 תומדקתמ תרושקת תוכרעמ תרזעב ןקתמה
 תמלשומ היצרגטניא ךות הטילשו רוטינל
 תרצות B-SA תמגודכ ידועיי רקב תרזעב
 יתלב קלח אוה טרפמה .קירטקלא רדיינש
 .תויומכה בתכ לש םיפיעסהמ דרפנ

 LENAP םכח למשח חול לש הלבוהו הקפסא
TRAMS תרזעב ןקתמה לש היגרנא לוהינל 
 הטילשו רוטינל תומדקתמ תרושקת תוכרעמ
 ידועיי רקב תרזעב תמלשומ היצרגטניא ךות
 .קירטקלא רדיינש תרצות B-SA תמגודכ
 לש םיפיעסהמ דרפנ יתלב קלח אוה טרפמה
 .תויומכה בתכ

 הלבוה,הקפסא םיללוכ הז קרפב םיפיעסה לכ
 ויביכר לכ לע חולה טוויחו סוליפ הנקתה,
 רובחל חולב תימינפ PI תרושקת תדוקנ ללוכ
 םילבכה רוביחו הנקתה . תינוציח תרושקת
 תוחולה תנזה ללוכ םיסנכנהו םיאצויה
 יוביכ לכימל את ללוכ .)םוינימולא/תשוחנ(
002-MF. ףוקש ןולח םע את. 

 3 תוחפל גיצהל ןלבקה לע :ףס יאנת
 םינש 3 ב המוד דויצ םע ושענש םיטקייורפ
 תרקבל היצרגטניא תודובע ללוכ ,תונורחאה
 .היגרנא לוהינ תנכותלו הנבמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../011 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
          
         
           
      
           
            
          
         
          
           
          
          
          
       
      
          
          
           
           
         
           
          
           
          
            
          
         
           
           
          
          
           
             
         
          

          
      
        
         
           
           
         
          
           

            
      
         
      
      

             

011 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 הרקבה יביכר ,םלשומ טוויח ללוכ ריחמה
 יקספמ ללוכ םכחה למשחה חולב תרושקתהו

 cigolorciM תודיחי, םיקוצי םיקספמ, ריוא
 למשחה ץעוי י"ע רשואמ ע"ווש וא תומכח

 חתמ ישאר למשח חול תלבוה ללוכ ריחמה
 לעפממ , ביכרמ ןרצי ידי לע רצוימה ךומנ
 ללוכ ,למשח רדחב ותנקתה ,חטשל תוחולה
 םוקמב הלבוה ,חוטיב ,הקירפ ,הסמעה
 .ןקתהו רוקמה ןרצי תויחנהל םאתהב וקוזיחו
 תנכה ללוכ .חולה לש םלשומ סוליפ ללוכ
 יסכמ תמאתהו תולעת לעמ רזע תוכימת
 וקרפיש םילודג תוחול .ךרוצה יפל תולעת
 םאתהב חטשב שדחמ ובכרוי ,הלבוה ךרוצל
 .רוקמה ןרצי תוארוהל

 לש הקבדמב ןמוסמ ינקת למשח חול הנבמ
 תושירדל םאתומה 93416 י"ת םינקתה ןוכמ
 ןמקלדכ , םיינכט םינותינל ןכו ינכט טרפמ
 A0023X4-nI הריבצ יספ לש ילנמונה םרז:
 תנקתה .s1/AK56=WCI=UCI רצק םרזו

 םע תימדיק היהת תיכנאו יקפוא הריבצ יספ
 יתקוזחת לופיט ךרוצל חולה תיזחמ השיג
 BXXPI- תירקמ העיגנ ינפב הנגה תגרד
 תכתמ/תופוקש תותלד םע םילנפ תיזח םעו
 תגרד ,01KI ינכמ םלה ינפב הנגה תגרד
 תנקתה B4 רודימ תגרד 13PI תומיטא
 ללוכ .דבלב תיכנא/תיקפוא היהת םיקספמ
 02:לולכי רומש םוקמ .סוליפ תכרעו לקוס
 הריבצ יספ ללוכ "יתימא" רומש םוקמ זוחא
 CF תמגודכ A052 דע םיקספמ תנזהל
ygreniL םיזאמלו MFygreniL םוקמ 01%-ו 
 הנבמ .חטשב םלשומ סוליפ ללוכ .יללכ רומש
- P- הפצירה לע הדמעהל חול תמגודכ חול
AMSIRP תרצות cirtcelEredienhcS וא 
 םידרפנ תוחולל לצופי חולה רשואמ ע"ווש

08.04.0024 

92,700.00 

515.00 

92,700.00 

515.00 

1.00

1.00

'פמוק

'פמוק

 .ךרוצה ץתדימב ןנרכתמה תויחנה פ"ע

 תנכות תרזעב ויביכרמו חולה תקידב
hcaerocE לש תבשחוממ היימדה ללוכ 
 םלשומ ינכט ח"וד ללוכ חולה תדובע ןייפוא
 .םכחה למשחה חולב קספמו ביכר לכ רובע
 LENAPTRAMS הרקבה תכרעמ תונכת
 subdom/tenrehtE תובותכ תורדגה תוברל
 םגו תוחולה הנוב לצא תכרעמה תלעפה ללוכ
 .חטשב הלעפה

 ** תונגהו גותימ יעצמא **

08.04.0026 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../012 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
          
      
         
         
        
           
          
         
           
         
          
        
           

      
      
          
           
          
           
          
           
           
            
         
            
         
          

         
      
          
           
          
           
          
           
           
            
         
            
         
          

           
      
          

              
      
        

           
      

             

012 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ילעב ויהי םיישאר תוחולב גותימה יעצמא
 wcI=ucI תוחפל Ak56 לש קותינ רשוכ

 ,)הפילש תלגע ללוכ( ףלשנ ריווא קספמ
 רצק םרזב דמוע A0023X3 ענוממ
s1/AK56=wcI=ucI=scI 8 לולכי קספמה 
 הלקת עגמ ,FO םיליגר םיפילחמ רזע יעגמ
DS החיתפ לילס ,הלעפהו הקספה ילילסו 
 UTR תרושקת סיטרכ ללוכ ,הריגסו
subdoM קספמל BCA לש אלמ רוטינ רובע 
 טוויח םע subdoMocE הנגהה תדיחי

 היהי קספמה EFI הרקבה תדיחיל םלשומ
 cirtcelE תרצותמ 1H02WN תמגודכ
redienhcS ץעוי י"ע רשואמ ךרע הווש וא 

08.04.0032 

60,255.00 20,085.00 3.00 'פמוק  למשחה

 גוסמ קותינ תמוקע םע היהת הנגה תדיחי
ISL גצ םע DCL םינותנ תגוצת ללוכה, 
 דדומ בר תללוכה ygrenE הנגה תדיחי

 היגרנאה תודידמ לכ רובע גצ םע םדקתמ
 תמר יוויחל םידל לולכת הנגהה תדיחי,

 קספמה לויכל סחיב תוזאפה 3 לש הסמעה
 ,רצק ,רתי סמוע לש הלקת תביסל םידל,
 גצ אלל קספמ רשואי אל ,המדאל רצקו

DCL. תרושקת רקב ללוכ PI-PCT/UTR 
 הנגהה תדיחי םלשומ טוויח םע EFI גוסמ
 תרצותמ E0.5cigolorciM/ תמגודכ היהת
cirtcelEredienhcS רשואמ ךרע הווש וא 

08.04.0036 

5,201.50 5,201.50 1.00 'פמוק  למשחה ץעוי י"ע

 גוסמ קותינ תמוקע םע היהת הנגה תדיחי
ISL גצ םע DCL םינותנ תגוצת ללוכה, 
 דדומ בר תללוכה ygrenE הנגה תדיחי

 היגרנאה תודידמ לכ רובע גצ םע םדקתמ
 תמר יוויחל םידל לולכת הנגהה תדיחי,

 קספמה לויכל סחיב תוזאפה 3 לש הסמעה
 ,רצק ,רתי סמוע לש הלקת תביסל םידל,
 גצ אלל קספמ רשואי אל ,המדאל רצקו

DCL. תרושקת רקב ללוכ SUBDOM/UTR 
 הנגהה תדיחי םלשומ טוויח םע MFI גוסמ
 תרצותמ E0.5cigolorciM/ תמגודכ היהת
cirtcelEredienhcS רשואמ ךרע הווש וא 

08.04.0038 

8,755.00 4,377.50 2.00 'חי  למשחה ץעוי י"ע

לכ ןיב תויביטקלס ISZ טוויח רובע תפסות 08.04.0040 
927.00 309.00 3.00 'חי  BCCM/BCA םיקספמה

 cirtcelE 08.04.0042 תרצות A1/0023 םרז הנשמ
3,615.30 401.70 9.00  Schneider 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../013 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

        
        
         
            
         
           
       
           
         
         

          
      
          

                
      
         
         
        
           
          
         
           
         
          
        
           

        
      
         
         
        
           
          
         
           
         
          
        
           

         
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

             

013 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
תדידמל, רזיילאנא ,דדומ בר
 ,היגרנא ,רדת ,םיחתמ ,םיקפסה,םימרז
 ,קפסה םדקמ ,תיביטקאר היגרנא ,תיביטקא
 קויד תמר .,חתמבו םרזב יללכ ינומרה תוויע
S2.0SSALC סבדומ תרושקתב PI/PCT 
tenrehtE האיצי 1,תוילטיגיד תוסינכ 3 ללוכ 
 :םינקתב הדימע ,תוערתה,תילטיגיד

CLASS 0.2S & PMD-S IEC 61557-12 
02.21ISNA&06105NE תמגודכ 
0008MP תרצותמ cirtcelEredienhcS וא 

08.04.0044 

7,828.00 3,914.00 2.00 'חי  רשואמ ע"ווש

תינאכמ הנגה םע לעננ "הירטפ" םוריח ןצחל 08.04.0048 
618.00 206.00 3.00 'חי  תינכות יפל טוויח ללוכ

 ,)הפילש תלגע ללוכ( ףלשנ ריווא קספמ
 רצק םרזב דמוע A0002X3 ענוממ
s1/AK56=wcI=ucI=scI 8 לולכי קספמה 
 הלקת עגמ ,FO םיליגר םיפילחמ רזע יעגמ
DS החיתפ לילס ,הלעפהו הקספה ילילסו 
 UTR תרושקת סיטרכ ללוכ ,הריגסו
subdoM קספמל BCA לש אלמ רוטינ רובע 
 טוויח םע subdoMocE הנגהה תדיחי

 היהי קספמה MFI הרקבה תדיחיל םלשומ
 cirtcelE תרצותמ 1H61WN תמגודכ
redienhcS ץעוי י"ע רשואמ ךרע הווש וא 

08.04.0060 

12,360.00 12,360.00 1.00 'חי  למשחה

 ,)הפילש תלגע ללוכ( ףלשנ ריווא קספמ
 רצק םרזב דמוע A0001X3 ענוממ
s1/AK56=wcI=ucI=scI 8 לולכי קספמה 
 הלקת עגמ ,FO םיליגר םיפילחמ רזע יעגמ
DS החיתפ לילס ,הלעפהו הקספה ילילסו 
 UTR תרושקת סיטרכ ללוכ ,הריגסו
subdoM קספמל BCA לש אלמ רוטינ רובע 
 טוויח םע subdoMocE הנגהה תדיחי

 היהי קספמה MFI הרקבה תדיחיל םלשומ
 cirtcelE תרצותמ 1H61WN תמגודכ
redienhcS ץעוי י"ע רשואמ ךרע הווש וא 

08.04.0061 

9,270.00 9,270.00 1.00 'חי  למשחה

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../014 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

         
         
        
          
            
        
        
          
        
        

        
      
         
         
        
          
            
        
        
          
        
        

       
      
         
         
        
          
            
        
        
          
        
        

         
      
         
          
            
         
        
        
          
         

           
      
      
      
      
      

             

014 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A008,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK05=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 תרושקת םאתמ ללוכ .DSFO רזע יעגמ 4
MCSB םיעגמ בצמ הארמה 
 םיקוציה םיקספמה לש )הלקת/רוגס/חותפ(

XSN םלשומ טוויחו droCPLU תדיחיל 
 N036XSN תמגודכ .MFI תרושקתה
 ע"ווש וא cirtcelE-redienhcS תרצותמ

08.04.0070 

14,420.00 7,210.00 2.00 'חי  .רשואמ

יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A036,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK05=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 תרושקת םאתמ ללוכ .DSFO רזע יעגמ 4
MCSB םיעגמ בצמ הארמה 
 םיקוציה םיקספמה לש )הלקת/רוגס/חותפ(

XSN םלשומ טוויחו droCPLU תדיחיל 
 N036XSN תמגודכ .MFI תרושקתה
 ע"ווש וא cirtcelE-redienhcS תרצותמ

08.04.0074 

8,240.00 4,120.00 2.00 'פמוק  .רשואמ

יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A004,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK05=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 תרושקת םאתמ ללוכ .DSFO רזע יעגמ 4
MCSB םיעגמ בצמ הארמה 
 םיקוציה םיקספמה לש )הלקת/רוגס/חותפ(

XSN םלשומ טוויחו droCPLU תדיחיל 
 N004XSN תמגודכ .MFI תרושקתה
 ע"ווש וא cirtcelE-redienhcS תרצותמ

08.04.0086 

9,270.00 3,090.00 3.00 'חי  .רשואמ

 BCCM םיקספמל ISL הנגה תדיחי תפסות
A004-A036 גצ םע היגרנא גוסמ DCL 
 םידל. דדומ ברו nI%5 ךרעמ םינותנ הארמה
 תרושקת סיטרכ ללוכ ,הלקת תביסל
FIsubdoM/PLU-M םיקספמל 
tcapretsaM/XSN תרושקת טוויח תוברל 
droCWN/TN/XSN תמגודכ E3.5 
cigolorciM תרצות cirtcelEredienhcS וא 

08.04.0088 

6,180.00 1,030.00 6.00 'פמוק  ןנכתמה י"ע רשואמ ךרע הווש

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../015 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
         
        
          
            
         
       

         
      
          
         
        
          
            
         
       

         
      
          
           
          
           
          
           
           
            
         
            
         
          

           
      
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

             

015 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A036,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK05=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 תמגודכ .2.2cigolorciM תינורטקלא
N036XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS 

08.04.0090 

3,090.00 3,090.00 1.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש וא

דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A052,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK05=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 תמגודכ .2.2cigolorciM תינורטקלא
N036XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS 

08.04.0092 

1,339.00 1,339.00 1.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש וא

 גוסמ קותינ תמוקע םע היהת הנגה תדיחי
ISL גצ םע DCL םינותנ תגוצת ללוכה, 
 דדומ בר תללוכה ygrenE הנגה תדיחי

 היגרנאה תודידמ לכ רובע גצ םע םדקתמ
 תמר יוויחל םידל לולכת הנגהה תדיחי,

 קספמה לויכל סחיב תוזאפה 3 לש הסמעה
 ,רצק ,רתי סמוע לש הלקת תביסל םידל,
 גצ אלל קספמ רשואי אל ,המדאל רצקו

DCL. תרושקת רקב ללוכ SUBDOM/UTR 
 הנגהה תדיחי םלשומ טוויח םע MFI גוסמ
 תרצותמ E0.5cigolorciM/ תמגודכ היהת
cirtcelEredienhcS רשואמ ךרע הווש וא 

08.04.0094 

6,180.00 3,090.00 2.00 'חי  למשחה ץעוי י"ע

 ********* םילבק תוחול*********

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../016 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
          
           
           
        
           
          
           
           
            
          
         
           
           
          
          
           
            
         

       
      
          
          
          
          

          
      
         
           

             
      
         
           

             
      
         

            
      
         

            
      
          
           
           
         
          

         
      

               
      

             

016 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 לש הקבדמב ןמוסמ ינקת למשח חול הנבמ
 תושירדל םאתומה 93416 י"ת םינקתה ןוכמ
 ןמקלדכ , םיינכט םינותינל ןכו ינכט טרפמ
 A008X4-nI הריבצ יספ לש ילנמונה םרז:
 תנקתה s1/AK52=WCI=UCI רצק םרזו

 םע תימדיק היהת תיכנאו יקפוא הריבצ יספ
 יתקוזחת לופיט ךרוצל חולה תיזחמ השיג
 BXXPI- תירקמ העיגנ ינפב הנגה תגרד
 תגרד תופוקש תותלד םע םילנפ תיזח םעו

 תומיטא תגרד ,01KI ינכמ םלה ינפב הנגה
13PI רודימ תגרד B2 םיקספמ תנקתה 
 לקוס ללוכ .דבלב תיקפוא/תיכנא היהת
 זוחא 02:לולכי רומש םוקמ .סוליפ תכרעו

 תנזהל הריבצ יספ ללוכ "יתימא" רומש םוקמ
 CFygreniL תמגודכ A052 דע םיקספמ
 רומש םוקמ 01%-ו MFygreniL םיזאמלו
 חול הנבמ .חטשב םלשומ סוליפ ללוכ .יללכ
- P- הפצירה לע הדמעהל חול תמגודכ
AMSIRP תרצות cirtcelEredienhcS וא 

08.04.0104 

16,480.00 8,240.00 2.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש

םילבק תללוס ללוכ קפסהה לפוכ רופיש 'עמ
 רוביחב RAVK054 לש ללוכ קפסהב
'עמה טוויח ללוכ שלושמ  םילבקה ,פמוק '
 םילבקה ,ךרע הווש וא טימשרפוק תמגוד

08.04.0106 

13,390.00 6,695.00 2.00 'פמוק  .דבלב םיריהמ הקירפ ידגנ םיללוכ

הלעפה חתמ A521*4 יבטוק עברא ןעגמ
V022 םיעגמ 4 ללוכ O.N. םילבקל םאות 

08.04.0108 

7,416.00 309.00 24.00 'חי  .םיריהמ הקירפ ידגנ ללוכ

הלעפה חתמ A36*4 יבטוק עברא ןעגמ
V022 םיעגמ 4 ללוכ O.N. םילבקל םאות 

08.04.0110 

6,798.00 566.50 12.00 'חי  .םיריהמ הקירפ ידגנ ללוכ

םרזל C.R.H. יכיתנל LTL ףלשנ קתנמ 08.04.0112 
7,416.00 309.00 24.00  .A521/061*3 םיכיתנ ללוכ,A61 'חי

םרזל C.R.H. יכיתנל LTL ףלשנ קתנמ 08.04.0114 
3,708.00 309.00 12.00  .A36/001*3 םיכיתנ ללוכ,A61 'חי

 יטמוטוא םילבק תסו קפסה לפוכ רופיש רקב
 קפסהה לפוכ רופיש דמ ,ללוכ תוגרד 21
 םיקספמ 21,ןומיס תוירונ 21 ללוכ ,ילטיגיד
 ילרגטניא רזע דויצ ינדי-וטוא םיררוב
 תמגוד ,'פמוק הנקתה םרז הנשמל תורבחתה

08.04.0116 

5,562.00 2,781.00 2.00 'חי  .רוכב

1,854.00 927.00 2.00 'חי  08.04.0118 .םילבק אתב רורויא יחופמ 2 תפסות

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../017 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

           
      
            
           
          
          
            
          

         
      
          
            
          
          

             
      
          
            
           
         

          
      
          
           
           
          

             
      
          
            
          
          

           
      
         
      
           
            
         

                
      
          
           
           
          

             
      
      
      
      

             

017 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 **************** ג"מ גותימ רדח חול ****

 ,55PI93416 ןקת יפל למשח חול הנבמ
 רזיבא תותלד ,הילת ןקתה ,טוליש טוויח ללוכ
 תמלשהל שרדנה רבד לכו םיקדהמ ,הליענ
 חולה A04x3.01KI,55PI דע הנבמה
 תוינכות טס לולכיו יפל קייודמ םש םע טולשי

EDAMSA למשחה ץעוי י"ע תורשואמ. 

08.04.0961 

2,575.00 2,575.00 1.00 'פמוק  GamsirP תמגודכ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P3, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע 
)A36-04(. לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה 

Ak51. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.04.0965 

494.40 247.20 2.00 'חי  .רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P3, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע 
)A23-6(. לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה Ak51. 

 ע"וש וא cirtcelEredienhcS תרצות

08.04.0970 

2,472.00 154.50 16.00 'חי  .רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
N+P1, ןייפוא לעב C/B, ילנימונ םרז רובע 
 לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה .)A36-04( לש
Ak51. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.04.0975 

648.90 216.30 3.00 'חי  .רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P3, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע 
)A4-5.0(. לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה 

Ak07. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.04.0977 

1,565.60 195.70 8.00 'חי  .רשואמ

 .1-80016NE/CEI ןקתב ודמעי םיתחפה לכ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,Dli תחפ קספמ
AssalC,P2, לש ילנימונ םרז רובע A52, 
 cirtcelE תרצות .Am03 הגילז םרז

08.04.0980 

710.70 236.90 3.00  .רשואמ ע"וש וא redienhcS 'חי

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P1, ןייפוא לעב D/C/B, ילנימונ םרז רובע 
 לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה .)A23-6( לש
Ak51. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.04.0982 

772.50 30.90 25.00 'חי  .רשואמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../018 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                 
      
         
           
        
          
       
     
      
         
         

       
      
          
               
              
         
            
           
             

             
      
          

          
      
         
         
          

             
      
                       
      
        
      
          
         
          
            
           
            
         
          
        
      
            

              
      
          

               
      

             

018 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 .יללכ 50.80 קרפ תת

 הנקתהל דויצה לכ-:הרעה **************
 לכ ,55PI דודיב תגרד לעב היהי תינוציח
 תופעתסהה תואספוק ,הקולחה תונורא
 ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ויהי רבעמהו

 ."סיווג" תמגוד תואספוק
****************************** 

 קדוב סדנהמ תרוקיב למשחה ןקתמ תרבעה
 ןקתמ לש תמלשומו האלמ הריסמל,ךמסומ

08.05.0020 

3,605.00 3,605.00 1.00 'פמוק  .למשחה

 :ללוכ הנבמל למשח רוביח לש עוציבו םואת
 תונכהה לכ עוציב .י"חח םע אלמ םואת-
-.הדובעה עוציב םשל י"חח י"ע ושרדי רשא
 םתנקתהו למשחה תרבחמ םירזיבא תלבק
 עוציב ןיגב םולשת ללוכ לופיט-.רתאב
 םעטמ קדוב י"ע למשחה ןקתימ לש הקידב
 םייוקילה לכ ןוקית-.ןקתמה ללכל י"חח

08.05.0023 

5,150.00 5,150.00 1.00 'פמוק  .תשרל םלשומ רוביחל דע ולגתיש

 08.05.0028 ללוכ םייק ךומנו הובג חתמ ןקתמ קוריפ
2,060.00 2,060.00 1.00 'פמוק  ןימזמה ינסחמל םירמוח תלבוה

 הדלפ גוסמ הפצ הפצר תנקתהו הקפסא
 תרצותמ 008CS םגדמ לק ןוטביולימב
 ללוכ LPH יופיצ םע(ןיס)TZ תרבח

08.05.0038 

35,535.00 61.80 575.00 ר"מ  מ"ס 68 דעהבוגל הנותחת היצקורטסנוק

 .הרואת יפוג 60.80 קרפ תת

 .הרואת יפוג 'עמ

 בתכמ דרפנ יתלב קלח הווהמ טרפמה)1
 הקפסאל םניה םיפיעסה לכ)2.תויומכה
 תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה ,הנקתהו
 םקלח וא הרואתה יפוג לכ תא ןיקתהלו קפסל
 ריהצמ ןלבקה ,ןלבקה יריחמ תא תונשל ילבמ
 םולשתל תועיבת וא תונעט ול ויהי אל יכ
 ןיטקהל ,לידגהל יאשר ןימזמה)3.ףסונ
 ילבמ תויומכה בתכ ךותמ תויומכ םצמצלו
 .הדיחיה יריחמ תא תונשל

תמגודכ דל תרונ ללוכ םורח תאיצי .ת.ג 08.06.0011 
1,030.00 257.50 4.00  .טייל ורטקלא לש LE-226 'חי

 TS127-LE 08.06.0021 תמגודכ יתילכת דח םורח .ת.ג
1,854.00 309.00 6.00  .טייל ורטקלא לש W3 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../019 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

           
              

      
          
           

             
      
         
           

          
      
                          
      
         
           
     
         
          
         
          

          
      

              
      

              
      
          

              
      

          
      
          
          

              
      
          
          
         

           
      
         
          
           
           
           
          

          
      
      
      

             

019 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
הרקתב ןקתומ םימ ןגומ W93 דל .ת.ג 08.06.0810 

3,862.50 257.50 15.00 'חי  .הרואת דריל לש VBI תמגודכ

הרקתב ןקתומ םימ ןגומ W62 דל .ת.ג
 ירדחל הרואת שעג לש דל סוקסיד תמגודכ

08.06.0820 

1,442.00 360.50 4.00 'חי  םיינכט םיללחלו תוגרדמ

 קפסהב תינוציח הנקתהל דל הרואת ףוג
W656PI תמגודכ ELGNAIRHT דריל לש 

08.06.0840 

3,090.00 257.50 12.00 'חי  ץניטש

 .הובג חתמ ךרעמ 90.80 קרפ תת

תודימב "דריל" תרצות ןוולוגמ לזרבמ םלוס
 ללוכ מ"מ 5.2 דבכ םלוס מ"ס 01/06
 םירוביחה,םיכותירה,םיקוזיחה
 תויחנה יפל רזעה ירזיבאו ירמוח,םילתמה,

 םלוסב םילבכ תחנהל םלשומו ןכומ ןרציה
 דריל תלעת תסיפתל ומיאתי םירזיבאה
 םגד T רזיבא ןוגכ היצקורטסנוק תרקתל

08.09.0010 

4,635.00 154.50 30.00 רטמ .MK710 

1,004.25 66.95 15.00 רטמ מ"מ 002 בחורב םלוא ל"נכ 08.09.0020 

1,205.10 80.34 15.00 רטמ מ"מ 003 בחורב םלוא ל"נכ 08.09.0030 

ר"ממ 051X1 ידיג דח הובג חתמ לבכ 08.09.0032 
2,884.00 72.10 40.00 רטמ XLPE N2XSY 1X150 

24,720.00 154.50 160.00 רטמ ר"ממ 003X1YX2N דדובמ דיג 08.09.0033 

 051 ךתחב VK42 הובג חתמ לבכל תיפוס
 דלומיטסלא תרצות י"חח רובע תשוחנ ר"ממ

08.09.0050 

9,270.00 772.50 12.00  ר"ממ VK81/05-051 לבכל םאתומ A006 'חי

 05 ךתחב VK42 הובג חתמ לבכל תיפוס
 6FS רדסמב תימינפ הנקתהל תשוחנ ר"ממ
 לבכל םאתומ A006 דלומיטסלא תרצות

08.09.0060 

6,180.00 515.00 12.00  ר"ממ VK81/05-051 'חי

 ןוולוגמ לזרב תרגסממ היונבה הדרפה תשר
 העיבצ ללוכ 02*02 תנוולוגמ תשר 04*04*5
 תשרה .רופא יפוס עבצו לונגמ רשקמ עבצב
 תשרה תא קרפל ןתינו מ"ס 052 הבוגב
 .הובג חתמ רדחה דויצ איצוהל ידכ םיקלחל
 םיקוזיח ללוכ םיגרבב הפצרל רבוחת תשרה

08.09.0070 

1,236.00 103.00 12.00 ר"מ  תוריקל

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../020 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
          

               
      
           

               
      
          
         
           
           

         
      
         
          

         
      
           
         
          
          
          
        

             
      
         

              
      
          
          
          
          

             
      
         

          
      

             
      
          
          

            
      
          

             
      
         

              
      
      

             

020 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
תוחול לע ,רדחב ןומיסו הרהזא יטלש תכרעמ
 םאתהב תותשרה לעו הובג חתמ יקתנמו

08.09.0080 

515.00 515.00 1.00 'פמוק  ןנכתמהו ןימזמה ,למשח תרבח תושירדל

ר"מ יפל דודמ מ"מ 01 יבועב ימוגמ חיטש 08.09.0090 
247.20 123.60 2.00 רטמ  תינכותב תורעהב טרופמכ

 רשואמ םידספה לד יטמרה םוטא קוצי יאנש
 AVK0061,VK4.0/22 קפסהב . ח"ח
 ןלבקה לע( למשח תרבח ידי לע רשואמ
 )הנקתה ינפל למשח תרבח לש רושיא גיצהל

08.09.0100 

267,800.00 133,900.00 2.00 'חי  ינכטה טרפמב טרופמכ

תולעת ,םיחופמ ללוכ יאנשל ץלואמ רורויא
 יאנשה קפסה תלדגל שרדנה לכו םישגר

08.09.0110 

2,472.00 1,236.00 2.00 'חי  .03%ב

יאנשה לש הארתה חול ריקה לע I.C.זגרא
 תורונמ ,םירמייט ,םינצחל ,םינעגמ :ללוכה
 ,רפוצ תקתשה ןצחל ,הקעזא ,רפוצ ,ןומיס
 הדובעה לילסל חולהמ דוקפ לבכו םיקדהמ
 לכו ישאר למשח חולב ישארה ת"מאמה
 הרקמב תוארתה תלבקל שורדה

08.09.0120 

2,575.00 2,575.00 1.00 'חי  רתומה לעמ הלעת יאנשב הרוטרפמטהו

רובע יטקפמוק VK42,A036ג"מ חול הנבמ 08.09.0260 
12,360.00 4,120.00 3.00 'חי  ג"בזמ רובע טרפמב ראותמכ 6FS זגב דויצ

הובג חתמ רדחב ישאר )BC( םרז קספמ
 VK42,A036.יראלודומ 6FS אתב ןקתומ
 י"ע רשואמ AVM005 רצק קפסהב הדימעל
 BBA תרצןת V-CGR תמגודכ למשח תרבח

08.09.0270 

108,150.00 36,050.00 3.00 'חי  ע"ש וא ןר'ג ןלרמ לש MD-6MS וא

הפילש תלגע רובעב ל"נה קספמל תפסות 08.09.0280 
16,377.00 5,459.00 3.00 'חי  .םיגרב תחיתפ אלל

10,300.00 10,300.00 1.00 'חי  08.09.0282 .י"חח תשירד יפ לע תירטמ טאוו הנגה

דע VK42 חתמל תונגה רובע םרז הנשמ
AV51,A1/05 חיו חולה ינותנל םיאתמ' 

08.09.0290 

3,708.00 412.00 9.00 'חי  תינשמ הנגה

תדיחי רובע ל"נל םרז הנשמל תפסונ האיצי 08.09.0300 
927.00 103.00 9.00 'חי  הדידמ

רובע CN1+ON1 רזע יעגמ תכרעמ תפסות 08.09.0310 
1,390.50 154.50 9.00 'חי  )BC( ישאר םרז קספמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../021 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

               
      
        

             
      
         
        

           
      
         
            

           
      
         
           
           

                 
      
         
         

           
      
         

                  
      

                  
      

                  
      
         

          
      
           

               
      
         

         
      
          

         
      
        
         
           

          
      
      
      
      
      

             

021 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
2,317.50 257.50 9.00 'חי ישאר קספמל הקספה לילס תפסות

 אתב רוטקנוקסיד הקראה קתנמ תפסות

08.09.0320 

08.09.0330 
1,390.50 154.50 9.00 'חי  קספמל רגוחמה ג"בזמ

 קתנמ לש רזע יעגמ רובע תפסות
 לש תודיחי 3 רוטקנוקסיד+הקראה

08.09.0340 

2,502.90 278.10 9.00  1NO+1NC 'חי

 לש המצועב תינוציח הנקתהל הקעזא רפוצ
BD011 ח"ז טלוו 022-ל רטמ 1 לש קחרמב 

08.09.0350 

1,689.20 422.30 4.00  ,IP55. 'חי

 םגד קינכמלט תרצותמ םוריח תקספה ןצחל
SAX הנגה , תיכוכזמ הריבש שיטפ םע, 
 וילא למשח וק ללוכ 'וכו הרהזא טלש

08.09.0360 

494.40 494.40 1.00  מ"מ 61 ןורירמ רוניצו YYN5.1*4 'חי

 תוחיטב דווז רובע תכתממ תוחיטב ןורא
 מ"ס 04/041/081 תודימב הובג חתמ

08.09.0370 

1,545.00 1,545.00 1.00 'חי  .ינכטה טרפמב טרופמכ

 08.09.0380 ןקתמל תופפכ גוז תוחיטב ןוראב הקפסא
545.90 545.90 1.00 'חי  .האישנ קית ללוכ VK63 הובג חתמ

72.10 72.10 1.00 'חי  08.09.0390 .הובג חתמל עבוכ תוחיטב ןוראב

51.50 51.50 1.00 'חי  08.09.0400 .הובג חתמ יפקשמ תוחיטב ןוראב

ראותמכ VK03-ל חתמ קדוב תוחיטב ןוראב 08.09.0410 
1,854.00 1,854.00 1.00 'חי  ינכטה טרפמב

ג"ק 2 לקשמב שא יוביכ ףטמ תוחיטב ןוראב 08.09.0420 
566.50 566.50 1.00 'חי  .002MF זג ליכמה

 08.09.0430 טומ ללוכ םירצקמ תכרעמ תוחיטב ןוראב
2,842.80 2,842.80 1.00 'חי  .דדובמ

 08.09.0440 טרפמב טרופמכ הלצה טומ תוחיטב ןוראב
1,133.00 1,133.00 1.00 'חי  .ינכטה

 תאוושה ספ לא היצקורטסנוק תקראה
 ךתחב תשוחנ ךילומ תועצמאב םילאיצנטופ
 םיקבח ללוכ יולג ןורירמ רוניצ ר"ממ 52

08.09.0450 

1,545.00 154.50 10.00 'חי  םימיאתמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../022 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

        
           
             

              
      
         
            
           

                 
      
           
          
           
          

           
      
         
          

           
      

              
      
         
          

                
      
          

             
      

           
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

       
             

022 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ךתח תיטילורטקלא תיפקה תשוחנ ספ
 ללוכ הובג חתמ רדח תקראהל מ"מ 01/04
 רטמ 1 לכ 52.1" גרובו מ"ס 07 לכ םידדבמ

08.09.0460 

1,771.60 44.29 40.00 רטמ  םילאיצנטופ תאוושה ספל רבוחמו

 ףוקשמ תלד אוהשלכ יתכתמ רזיבא תקראה
 יפקיה הקראה ספ לא הובג חתמ רדחב 'וכו

 ןורירמ רוניצו ר"ממ 52 רוזש תשוחנ ךילומב

08.09.0470 

2,060.00 103.00 20.00  רזיבאל הקראה גרוב ךותיר םג ללוכ .מ"מ 91 'חי

 הקראה ספ לא תלד ןוגכ ענ רזיבא תקראה
 החוטש השימג "המצ" י"ע תעצובמ יפקיה
 תמחלה םג ללוכ ר"ממ 52 ךתחב תשוחנמ
 גרוב ךותירו תדחוימ לבכ לענ ,תווצקה

08.09.0480 

2,060.00 206.00 10.00 'חי  רזיבאל הקראה

 ינכטה טרפמב טרופמכ יאנשל הטיש תקראה
 תמלשהל שורדה לכו תשוחנה לבכ ללוכ

08.09.0490 

1,236.00 618.00 2.00 'חי  ףיעסה

1,236.00 618.00 2.00 'חי יאנשל ןגמ תקראה םלוא ל"נכ 08.09.0500 

גותימ רדחב ג"מ קתנמל הקראה תדוקנ
 תאוושה ספמ ר"ממ 05 תשוחנ ךילומב

08.09.0520 

494.40 123.60 4.00 'חי  .מ"מ 62 רוניצב םילאיצנטופ

רדחב ישאר למשח חול תקראה םלוא ל"נכ 08.09.0530 
515.00 257.50 2.00 'חי  למשח

2,472.00 1,236.00 2.00 'חי  AVK1. 08.09.0540 קפסהב SPU תכרעמ

911,616.95  )זוכיר ףדל הרבעהל( תילמש ח היצלטסניא 80 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../023 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                     
      
                 
      
          
          

              
      
          
         
           

            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

       
             

023 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 חייט תודובע 90 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

38,316.00 

22,412.80 

82.40 

87.55 

465.00

256.00

ר"מ

רטמ

 חייט תודובע 90 קרפ

 יללכ 10.90 קרפ תת

 ,םינוויכ יתשב לגרס ,תובכש יתשב םינפ חיט
 םיירושימ םיחטש ג"ע ,עבצל ןכומ,דבל רמג
 .רוחש חיט רמגב טכילש תבכש ללוכ

 םיחתפ ביבס ינועבצ טכילש רמגב ץוח חיט
 הצברה תבכש תוברל ,הנבמה תותיזחב
 לכירדאה תריחב יפל םינווגה .תמטוא תיטנמצ
.ןרציה תוארוה יפל עוציבו

09.01.0010 

09.01.0020 

 60,728.80  )זוכיר ףדל הרבעהל( חייט תודובע 90 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../024 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                    
      
                 
      
           
           

               
      
          

                
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

       
             

28/07/2021 

024 :' 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 עבצ תודובע 11 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

15,425.28 

2,090.90 

32.96 

36.05 

468.00

58.00

ר"מ

ר"מ

 עבצ תודובע 11 קרפ

 יללכ 10.11 קרפ תת

סבג תוחול וא/ו םינפ חיט ג"ע לירקרפוס עבצ
 דע ,תוחפל תובכש שולש ףושח ןוטב וא/ו

 .ןרציה טרפימ יפל שרדינכ דיחא ןווג תלבק

הווש וא "לונירקא" תוירטיפ דגנ ןגמ עבצ
.הפשא רדח תורקתו תוריק יבג-לע תוכיא

11.01.0010 

11.01.0020 

 17,516.18  )זוכיר ףדל הרבעהל( עבצ תודובע 11 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../025  עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                    
      
                 
      
          
          

          
      
             

                  
      
         

          
      

                
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

       
             

025 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 ןבא תודובע 41 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

80,752.00 

5,211.80 

4,532.00 

793.10 

360.50 

113.30 

226.60 

113.30 

224.00

46.00

20.00

7.00

ר"מ

רטמ

'חי

ר"מ

 ןבא תודובע 41 קרפ

 יללכ 10.41 קרפ תת

 תלזב ןבא תוחולב הקבדהב ץוח תוריק יופיח
 םידוביעה לכו תנוולוגמ תכתורמ תשר תוברל
 .האלמ הנקתהל םישורדה

מ"ס 3 יבועו מ"ס 53 בחורב תלזב ןבא גניפוק
 .גג הקעמ יבג לע ןקתומ םיטנקה דוביע ללוכ

טינרג ןבאב )םיחלש( תוגרדמ ךרדמל ףוציר
 .ספסוחמ

 .ספסוחמ טינרג ןבאב םיטסדופ ףוציר

14.01.0010 

14.01.0020 

14.01.0030 

14.01.0040

 91,288.90  )זוכיר ףדל הרבעהל( ןבא תודובע 41 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../026 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                       
      
                 
      
        

          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

       
             

28/07/2021 

026 :' 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 תורגסמ תודובע 91 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

30,900.00 15,450.00 2.00 ןוט

 תורגסמ תודובע 91 קרפ

 יללכ 10.91 קרפ תת

 ,םיגרב ללוכ םינוש םיליפורפמ םיקוזיח
וכו תוקטלפ ,םיכותיר

19.01.0010 

 30,900.00  )זוכיר ףדל הרבעהל( תורגסמ תודובע 91 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../027  עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                        
      
                 
      
         
              
           
         
           
         
        
          

               
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

       
             

027 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 םישעותמ םיביכר 22 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

9,888.00 247.20 40.00 ר"מ

 םישעותמ םיביכר 22 קרפ

 יללכ 10.22 קרפ תת

תוחול 2 תויושע הרקת/הפצר סבג תוציחמ
 דצ לכב דחא חול ,חול לכ ½" יבועב ,ןבל סבג
 תוברל ,מ"ס 01 דע לש ללוכ יבועבו

 םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ תיצקורטסנוק
 םאתהב ןקתה יפ לע םידטסה ןיב קחרמה(
 ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו )הציחמה הבוגל
 ,םיחתפה קוזיח,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה
 לכ,קותינ יליפורפ, ןגמ תוניפ ,עבצל הנכה
.טלפמוק לכה .'וכו שרדיש רחא ליפורפ

22.01.0010 

  9,888.00  )זוכיר ףדל הרבעהל( םיש עותמ םיביכר 22 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../028 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
  

      
 

                  
      
                 
      
        

               
      

        
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
             

28/07/2021 

028 :' 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 תואסנולכ 32 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

53,560.00 

27,810.00 

257.50 

4,635.00 

208.00

6.00

רטמ

ןוט

 תואסנולכ 32 קרפ

 יללכ 10.32 קרפ תת

רטוקבAFC תטישב תואסנולכ תקיציו חודיק
 לזרבה תרדחה ללוכ )'מ 61-כ ךרואב( מ"ס 06

ןויז לזרב

23.01.0010 

23.01.0020 

 81,370.00  )זוכיר ףדל הרבעהל( תואסנולכ 32 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../029  עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
  

      
 

               
      
                 
      
         
          
          
           

        
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
             

029 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 הסירה 42 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

20,600.00 20,600.00 1.00 'פמוק

 הסירה 42 קרפ

 יללכ 10.42 קרפ תת

 :תללוכ הדובעה .עקרק תמוקב תיללכ הסירה
 ,לזרב תוברל ןיקולבו ןוטב תוריק תסירה
 קוליסו תותלד רובע תוריקב םיחתפ תחיתפ
 לכה .רשואמ ,הינב תלוספ יוניפ רתאל סורהה
.לכירדאה תוינכת י"פע

24.01.0010 

 20,600.00  )זוכיר ףדל הרבעהל( הסירה 42 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../030 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
         

      
 

                                  
                  
      
                           
      
     
          
          
          
           
           
           
          
          
         
                
       
     
     
      
         
           
          
           
           
          
           

              
      

             
      

                 
      

               
      
         

              
      

                 
      

               
      
         
            
          
           

             
      
      
      

             

030 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 םורח תזירכ 'עמ םע תבלושמ שא יובכ/יולג 'עמ 34 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 םע תבלושמ שא יובכ/יולג 'עמ 43 קרפ
 םורח תזירכ 'עמ

 שא יוליג תכרעמ 10.43 קרפ תת

***************************************** 
 הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ-1
 ונוצר תועיבשל דויצה לש תמלשומ הנקתהו

 תא ומצעל רמוש ןימזמה-2.ןנכתמה לש
 יוניש אלל םיפיעס לטבל וא/ו לידגהל תוכזה
 יפל דויצה תא קפסל וא/ו הדיחיה יריחמב
 וא רועריע םוש ןלבקל אהת אלו הריחב
 טרפמה יפ"ע עצובת הדובעה לכ-3.תועיבת
 ילארשיה ןקתהו ,80 קרפ ידרשמניבה יללכה
 .םירחא םיטנוולר םירחא םינקתו 0221

 םיטס 3 תנכה תא ללוכ ןקתימה ריחמ-4
 ' AS MADE.כות

***************************************** 
****** 

 לולכת תזכרה תיתבותכ תיגולנא הרקב תזכר
 םירבצמו ימצע חוכ קפס תירבעב D.C.L גצ
 רצק תחטבאל הדיחי ,תימצע הניעט ילעב
 ,232SR סיטרכ ,חתמ וק תחטבאל הדיחיו

 תובותכ לולכת טרפמה תושירד לע הנעת
 ללוכ ןלהל םיטרופמה םיטנמלאה לכ רובע
 תזירכ תבלושמ דיתעל רומש םוקמ 03%

34.01.0010 

4,120.00 4,120.00 1.00 'חי  91" דסמ ללוכ רייפלט םגד םורח

3,862.50 257.50 15.00 'חי  34.01.0030 ירטקלאוטופ גוסמ יגולנא ןשע יאלג

494.40 123.60 4.00 'חי ינדי יוביכ 'עמ תלעפה/הקעזא הכישמ ןצחל 34.01.0070 

288.40 144.20 2.00 'חי תינוציח הנקתהל ךא ל"נכ 34.01.0080 

 ERIF(06 34.01.0090( ץנצנ םע יוניפ/הקעזא רפוצ
494.40 247.20 2.00 'חי  הקדל םישלפ

216.30 216.30 1.00 'חי םימ ןגומ תינוציח הנקתהל ךא ל"נכ 34.01.0100 

721.00 721.00 1.00 'חי  34.01.0110 קזב רשואמ יטמטוא ןגייח

 ,למשח תונוראב תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ
 ,MF-002 זג ג"ק 01 םע לכימ תללוכה
 ,תינדי הלעפה ,ילמשח הלעפה שאר ,תבשות
 'חי ,רוזיפ יריחנ ,תשוחנ תרנצ ,ץחל קספמ

34.01.0150 

14,420.00 7,210.00 2.00 'חי  טרפמה ינקת לע הנעת ,תיגולנא הלעפה

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../031 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
         

      
 

         
                

      
             

      
          

                  
      
          

              
      

                
      
         
            

         
      
         
           
          
         

          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

             
             

031 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 םורח תזירכ 'עמ םע תבלושמ שא יובכ/יולג 'עמ 34 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 34.01.0170 /תוכרעמ םומידלו רפוצל תיגולנא הלעפה 'חי

576.80 288.40 2.00  םייוביכ תלעפהל O.NC.N 'חי

721.00 721.00 1.00 'חי  TTP 34.01.0270 ןופורקימ

ימדק לירג ללוכ W6,8-6" הרקת לוקמר 34.01.0330 
618.00 154.50 4.00 'חי  ןבל לירג ללוכ הרקתב עוקש יאנשו

קפסהב 063 יבחרמ םימ ןגומ ינוציח לוקמר 34.01.0350 
515.00 515.00 1.00  25W . 'חי

257.50 257.50 1.00 'חי  W51. קפסהב ינוציח הזירכ רפוש

 ירזיבא דעו הצפהה ךרעממ םלשומ טוויח
 תשירד יפל ינקת םורח תזירכו יוביכו יוליג

34.01.0360 

34.01.0900 

2,060.00 2,060.00 1.00 'פמוק  0221 ילארשיה ןקתה

םינקתה ןוכמ י"ע תכרעמה רושיאו הקידב
 תקידב ללוכ 0221 ןקת יפל ילארשיה
 הייקנ הדועת תלבקל דע תוחולל םייוביכ
 םייוקיילה לכ ןוקית ללוכ ,תורעהמ

34.01.0901 

2,060.00 2,060.00 1.00 'פמוק היצרגטניאו יובכ יולג ללוכ.םישרדנה

 31,425.30  )זוכיר ףדל הרבעהל( םורח תזירכ 'עמ םע תבלוש מ ש א יובכ/יולג 'עמ 43 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../032 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
      

      
 

                                     
      
                              
      
            
                  
          

             
      
        

         
      

                
      
         
          

         
      
         
          
         
         
       
           
           
          
         

           
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

          
     

             

032 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 למשח תיינמו ךומנ ךתמ תוכרעמ 53 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 למשח תיינמו ךומנ ךתמ תוכרעמ 53 קרפ

 למשח תיינמ תכרעמ 20.53 קרפ תת

רשפאמה GNQ-4, םגדמ יצורע בר הנומ
 תויזאפ דח וא תלת תודידמ 4 12

 הקידבו הלעפה תונכת ללוכ.הנומב תודרפנ

35.02.0010 

3,708.00 1,236.00 3.00 'חי  .למשחה חולב טווחו הנקתה ללוכ

 35.02.0030 תרקב תכרעמל קשממ תנקתהו הקפסא
2,575.00 2,575.00 1.00 'חי  .הנבמ

741.60 20.60 36.00 'חי  1.0/008A דע םרז הנשמ

 תוחולב תכרעמה לכ לש טלפמוק טוויח
 רוביח ללוכ תכרעצמה יביכר לכו למשח

35.02.0040 

35.02.0060 

5,150.00 5,150.00 1.00 'פמוק  . הנבמה תרבל

 תונובשח תקפהו האירקל הנכות תקפסא
 הלבגה אלל שומישל ןוישיר ללוכ התנקתהו

 םינותנ ףוסיאל תלוכי. םישמתשמ לש
 תריצי ללוכ םינותנה חותינו םינומהמ
 ירואית תקפנהלסמוע ליפורפוםיפרג
 תוסנק ללוכ ליגר וא ז"ועתב למשח תונובשח
FP ןמזב הארתה תלבקשוקיב איש לע עדימו 
 ןימזמה תשירד פ"ע תוחוד גוליפ ללוכ.תמא
 החבגה אלל תוחוד תקפנה תורשפאו

35.02.0070 

7,210.00 7,210.00 1.00 'פמוק קפסל ישדוח םולשת אלל תיאמצע

 19,384.60  )זוכיר ףדל הרבעהל( למש ח תיינמו ךומנ ךתמ תוכרעמ 53 כ"הס
1,755,677.23  )זוכיר ףדל הרבעהל( למש ח רדח כ"הס

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../033 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
  

      
 

               
      
                                
           
      
          
            
           
           

     
      

              
      
         
          

        
      

           
      

             
      
          

            
      
          
           

            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
             

033 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 הריפח 10 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 הריפח 10 קרפ

 תודרפהו יולימ הריפח 10.10 קרפ תת
 עקרקהמ

 תאצוה ללוכ חטשב תיללכ הביצח וא הריפח
 תסירהו .'מ 1 קמוע דע עקרקהמ ןוטב יקלח
 ,התאצוהו רשק תורוקו ןוטבמ תמייק הפצר
 תלוספ רתאל שרדנה לכו תולעת יוניפ ללוכ

01.01.0010 

190,138.00 146.26 1,300.00 ק"מ  .רשואמ

41,715.00 278.10 150.00 רטמ תמייק הפצרב מ"ס 03 קמוע דע ןוטב ירוסינ

 הריפחל ףסונב הביצח וא תימוקמ הריפח
 תפישחו יוליגל שרדייש םוקמ לכב תיללכ

01.01.0014 

01.01.0015 

51,500.00 103.00 500.00 ק"מ  .תודוסי

129,780.00 108.15 1,200.00 ק"מ  01.01.0020 . תובכשב קדוהמ 'א עצמב רזוח יולימ

7,210.00 5.15 1,400.00 ר"מ הפצרל תחתמ מ"מ 1 ןלטאילופ ןוליינ 01.01.0030 

ןיכס ךותיח דיבילופ גוסמ םיזגרא י"ע הדרפה 01.01.0040 
43,260.00 30.90 1,400.00 ר"מ  ןוטב תופצרל תחתמ מ"ס 02 הבוגב

ןיכס ךותיח דיבילופ גוסמ םיזגרא י"ע הדרפה
 ללוכ ןוטב תורוקל תחתמ מ"ס 02 הבוגב

01.01.0050 

36,050.00 51.50 700.00 רטמ  תורוק ידיצב לגילופ תוחול

499,653.00  )זוכיר ףדל הרבעהל( הריפח 10 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../034 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
     

      
 

                               
      
                 
      
         
      
       
      

            
      
           

          
      
           

         
      

       
      

            
      

     
      
        
      

        
      

             
      
         

            
      
         

        
      
          

        
      
          

            
      
           
             

         
      

      
      
       
      

        
      

             

034 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

 יללכ 10.20 קרפ תת

 3 הפישח תגרד םינוטבה לכ:הרעה

 00.0 סלפמ

145,024.00 824.00 176.00 ק"מ  02.01.0010 03-ב ןוטב תונוש תודימב תואסנולכ ישאר

דחי תוקוצי 03-ב תונוש תודימב דוסי תורוק 02.01.0020 
197,760.00 1,236.00 160.00 ק"מ  . קדוהמ עצמ ג"ע הפצרה םע

ג"ע הקוצי מ"ס 02 יבועב היולת ןוטב תפצר 02.01.0030 
360,500.00 257.50 1,400.00 ר"מ  03-ב ןוטב)דרפנב םידדמנ( דיבילופ יזגרא

278,100.00 1,545.00 180.00 ק"מ  02.01.0040 םינוש םייבועב ןוטב תוריק

83,430.00 1,854.00 45.00 ק"מ  02.01.0050 05-ב ןוטב תונוש תודימב םילדב םידומע

672,075.00 4,635.00 145.00 ןוט  ןויזה תדלפ

 +87.3+89.5 סלפמ

02.01.0060 

288,915.00 1,545.00 187.00 ק"מ םינוש םייבועב 03-ב ןוטב תוריק 02.01.0070 

64,890.00 1,854.00 35.00 ק"מ  02.01.0080 05-ב ןוטב תונוש תודימב םילדב םידומע

י"פע םינוש םיכתחב תונוילעו תונותחת תורוק 02.01.0090 
52,221.00 1,339.00 39.00 ק"מ  03-ב ןוטב תולכירדאו היצקורטסנוק תוינכות

 02.01.0100 ןוטב תוכורד תוטלפ תואשונ תונותחת תורוק
153,985.00 1,339.00 115.00 ק"מ  םינוש םיכתחב 04-ב

מ"ס 02 יבועב +87.3 סלפמב ןוטב תרקת 02.01.0110 
139,050.00 257.50 540.00 ר"מ  03-ב ןוטב

מ"ס 02 יבועב +89.5 סלפמב ןוטב תרקת 02.01.0115 
2,575.00 257.50 10.00 ר"מ  .03-ב ןוטב

תוימורט תוטלפ ג"ע מ"ס 5 הבוגב גניפוט ןוטב
 ןיב מ"ס 03 דע בחור תעוצרב תוברל . תרוקו

02.01.0120 

17,098.00 20.60 830.00 ר"מ  תוטלפה

231,750.00 4,635.00 50.00 ןוט  ןויזה תדלפ

 +82.8 סלפמ

02.01.0130 

288,915.00 1,545.00 187.00 ק"מ םינוש םייבועב 03-ב ןוטב תוריק 02.01.0150 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../035 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
     

      
 

             
      
         

            
      
         

         
      

              
      
           
             

         
      

      
      
       
      

        
      

             
      
         

             
      
         

        
      

              
      
           
             

       
      

      
      
          
      

            
      
         

       
      

        
      
     
      

         
      
      

             

035 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
59,328.00 1,854.00 32.00 ק"מ  02.01.0160 05-ב ןוטב תונוש תודימב םילדב םידומע

י"פע םינוש םיכתחב תונוילעו תונותחת תורוק 02.01.0170 
29,458.00 1,339.00 22.00 ק"מ  03-ב ןוטב תולכירדאו היצקורטסנוק תוינכות

 02.01.0180 ןוטב תוכורד תוטלפ תואשונ תונותחת תורוק
113,815.00 1,339.00 85.00 ק"מ  םינוש םיכתחב 04-ב

82,400.00 206.00 400.00 ר"מ  02.01.0190 03-ב ןוטב מ"ס 51 יבועב ןוטב תרקת

תוימורט תוטלפ ג"ע מ"ס 5 הבוגב גניפוט ןוטב
 ןיב מ"ס 04 דע בחור תעוצרב תוברל . תרוקו

02.01.0200 

28,428.00 30.90 920.00 ר"מ  תוטלפה

185,400.00 4,635.00 40.00 ןוט  ןויזה תדלפ

 +91.21 סלפמ

02.01.0210 

228,660.00 1,545.00 148.00 ק"מ םינוש םייבועב 03-ב ןוטב תוריק 02.01.0220 

44,496.00 1,854.00 24.00 ק"מ  02.01.0230 03-ב ןוטב תונוש תודימב םילדב םידומע

י"פע םינוש םיכתחב תונוילעו תונותחת תורוק 02.01.0240 
10,712.00 1,339.00 8.00 ק"מ  03-ב ןוטב תולכירדאו היצקורטסנוק תוינכות

 02.01.0250 ןוטב תוכורד תוטלפ תואשונ תונותחת תורוק
162,019.00 1,339.00 121.00 ק"מ  םינוש םיכתחב 04-ב

56,650.00 206.00 275.00 ר"מ  02.01.0260 03-ב ןוטב מ"ס 51 יבועב ןוטב תרקת

תוימורט תוטלפ ג"ע מ"ס 5 הבוגב גניפוט ןוטב
 ןיב מ"ס 04 דע בחור תעוצרב תוברל . תרוקו

02.01.0270 

32,445.00 30.90 1,050.00 ר"מ  תוטלפה

185,400.00 4,635.00 40.00 ןוט  ןויזה תדלפ

 )םיד"ממ לעמ תוגג(+95.51 סלפמ

02.01.0280 

36,050.00 257.50 140.00 ר"מ מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטב תרקת 02.01.0290 

םיכתחב תונוילע+ תונותחת 03-ב ןוטב תורוק 02.01.0300 
46,865.00 1,339.00 35.00 ק"מ  םינוש

27,810.00 4,635.00 6.00 ןוט  ןויז לזרב

 יללכ

02.01.0310 

24,720.00 1,648.00 15.00 ק"מ  02.01.0320 םינוש םירוזאב תונוש תוקיצי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../036 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
     

      
 

          
            

           
      

            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

         
             

28/07/2021 

036 :' 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

7,416.00 

7,416.00 

41.20 

61.80 

180.00

120.00

 'חי

'חי

 לכמ תרנצ רבעמל ןוטב תורוקב םילוורש עוביק
 רטוק- דלשה ןנכתמ רושיא י"פע םימו גוס
C.V.P"8לוצ 

לוצ 21 רטוקב ל"נכ

02.01.0321 

02.01.0322 

4,345,776.00  )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../037  עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                   
      
                 
      
       
      
          
           

       
      
       
      
         
           

       
      
       
      
         
           

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

       
             

037 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םורט ןוטב 30 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

250,290.00 

284,280.00 

324,450.00 

309.00 

309.00 

309.00 

810.00

920.00

1,050.00

ר"מ

ר"מ

ר"מ

 םורט ןוטב 30 קרפ

 יללכ 10.30 קרפ תת

 +87.3 סלפמ

י"פע ןוטב תוכורדו תומורט תולולח תוטלפ
 רפסמ ןויליג תינכת יפל חתפמו סמוע תמאתה

19-50-03 

 +82.8 סלפמ

י"פע ןוטב תוכורדו תומורט תולולח תוטלפ
 רפסמ ןויליג תינכת יפל חתפמו סמוע תמאתה

19-50-04 

 +91.21 סלפמ

י"פע ןוטב תוכורדו תומורט תולולח תוטלפ
 רפסמ ןויליג תינכת יפל חתפמו סמוע תמאתה

19-50-05 

03.01.0010 

03.01.0020 

03.01.0030 

859,020.00  )זוכיר ףדל הרבעהל( םורט ןוטב 30 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../038 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                     
      
             
      
           
           
        
      
       
      
           

             
      
          
          

           
      
       
      
            

         
      
          
         

           
      
       
      
           

          
      
          
        

           
      
       
      
           

          
      
          
        

          
      
      
      
      
      
      

       
             

038 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 הינב תודובע 40 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 הינב תודובע 40 קרפ

 10.401 קרפ תת

 םיללוכ הז קרפב םיקולבה יריחמ לכ :הרעה
 י"פע ןויז ללוכ ןוטבמ תויקפואו תויכנא תורוגח
 .תוינכותב עיפומהו ןקתה תושירד

 00.0 סלפמ

גנוטיא מ"ס 02 יבועב גוס לכמ םיקולבב הינב 04.01.0010 
72,100.00 103.00 700.00 ר"מ  לכירדאה תשירד י"פע דדובמ ןוטב וא

גנוטיא 52 יבועב קולב תוריק-תפטעמ תוריק
 םיפוחמ לכירדאה תריחבל ע"ש וא

04.01.0020 

26,780.00 206.00 130.00 ר"מ  )תולכירדא י"פע םייבוע( דנובוקולא/ןבא

 +87.3 סלפמ

ןוטב וא גנוטיא מ"ס 02 יבועב םיקולבב הינב 04.01.0030 
118,450.00 103.00 1,150.00 ר"מ  לכירדאה תשירד י"פע דדובמ

גנוטיא 52 יבועב קולב תוריק-תפטעמ תוריק
 םיפוחמ לכירדאה תריחבל ע"ש וא

04.01.0040 

49,440.00 206.00 240.00 ר"מ  )תולכירדא י"פע םייבוע( דנובוקולא/ןבא

 +82.8 סלפמ

מ"ס 02 יבועב ע"ש וא גנוטיא םיקולבב הינב 04.01.0050 
36,050.00 103.00 350.00 ר"מ  לכירדאה תשירד י"פע

ע"ש וא גנוטיא קולב תוריק-תפטעמ תוריק
 דנובוקולא/ןבא םיפוחמ לכירדאה תריחבל

04.01.0060 

18,540.00 206.00 90.00 ר"מ  )תולכירדא י"פע םייבוע(

 +91.21 סלפמ

מ"ס 02 יבועב ע"ש וא גנוטיא םיקולבב הינב 04.01.0070 
28,840.00 103.00 280.00 ר"מ  לכירדאה תשירד י"פע

ע"ש וא גנוטיא קולב תוריק-תפטעמ תוריק
 דנובוקולא/ןבא םיפוחמ לכירדאה תריחבל

04.01.0080 

22,660.00 206.00 110.00 ר"מ  )תולכירדא י"פע םייבוע(

372,860.00  )זוכיר ףדל הרבעהל( הינב תודובע 40 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../039 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                      
      
                 
      
           
           
        
      
        
        
            
           
            
           

            
      
          

             
      
           
            
         

             
      
         
              
          
          

         
      
       
      
        
        
           
           
           
            

              
      
          
           
         
          

         
      
      
      
      
      

             

039 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םוטיא תודובע 50 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 םוטיא תודובע 50 קרפ

 יללכ 10.50 קרפ תת

 תוללוכ ןניא תוינכותה :הרעה 00.0 סלפמ
 להנמ תשקב י"פע ועצוב תויומכה .םוטיא יטרפ
 .טקיורפה תא תמכל טקיורפה

 תודבעמו םיבוטר םירדח תופצר םוטיא
 םיחבושמ םירמוטסולא םיינמוטיב םייופיצב
 תוברל ,ע"ש וא 01 םוגיטסמ וא זפיטסלא גוסמ
 רמיירפ" וא "דוסי זפ" גוסמ ינמוטיב רמיירפ
 יתש , ר"מ/'רג 003 תומכב ע"ש וא "םוגיטסמ
 תלבקל ר"מ/ג"ק 3 תללוכ תומכב יופיצ תובכש

05.01.0010 

50,985.00 154.50 330.00 ר"מ  מ"מ 2 יבועב שבי יופיצ

י"ע הנבמה ףקיה לכב רשק תורוק םוטיא 05.01.0015 
100,425.00 154.50 650.00 רטמ  ע"ש וא הקיס גוסמ ןוטב םטא תחירמ

םוטיב תרבח לש ימרט דודיבו יטנמצ םוטיא
 ןינבה תפטעמ תוריק יבג לע ,תוכיא הווש וא
 יופיח תוברל )דנובוקולאה יופיחל תיתשתכ(

05.01.0020 

201,880.00 128.75 1,568.00 ר"מ  . מ"ס 6 יבועב םוטיאה ג"ע םיימרט םינורזמב

תומוק ןיב ,תורקתב םירבעמו םיחתפ םוטיא
 שא רבעמל , ןימו גוס לכמ תוריקבו םיריפב
 םוטיא ירמוח תועצמאב םייתעש ךשמב ןשעו

 ימוקמה תואבכה תוריש י"ע רשואמ ירמוטסלא

05.01.0025 

7,210.00 7,210.00 1.00 'פמוק  .תוחיטבה ץעוי רושיאבו

 +87.3 סלפמ

 םיתוריש םיבוטר םירדח תופצר םוטיא
 םירמוטסולא םיינמוטיב םייופיצב תודבעמו

 וא 01 םוגיטסמ וא זפיטסלא גוסמ םיחבושמ
 "דוסי זפ" גוסמ ינמוטיב רמיירפ תוברל ,ע"ש
 003 תומכב ע"ש וא "םוגיטסמ רמיירפ" וא
 3 תללוכ תומכב יופיצ תובכש יתש , ר"מ/'רג

05.01.0040 

67,980.00 154.50 440.00 ר"מ  מ"מ 2 יבועב שבי יופיצ תלבקל ר"מ/ג"ק

םוקמ לכבו םיריפב , תורקתב םיחתפ םוטיא
 ןשעו שא רבעמל גוס לכמ תוריקבו שרדנ
 םוטיא ירמוח תועצמאב םייתעש ךשמב
 ימוקמה תואבכה תוריש י"ע רשואמ ירמוטסלא

05.01.0045 

7,210.00 7,210.00 1.00 'פמוק  .תוחיטבה ץעוי רושיאבו

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../040 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

        
        
           
           
            
           

              
      
         
          
          

           
      
        
        
           
           
            
           

              
      
         
          
          

           
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

       
             

040 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םוטיא תודובע 50 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 םייופיצב םיבוטר םירדח תופצר םוטיא
 גוסמ םיחבושמ םירמוטסולא םיינמוטיב
 תוברל ,ע"ש וא 01 םוגיטסמ וא זפיטסלא
 רמיירפ" וא "דוסי זפ" גוסמ ינמוטיב רמיירפ
 יתש , ר"מ/'רג 003 תומכב ע"ש וא "םוגיטסמ
 תלבקל ר"מ/ג"ק 3 תללוכ תומכב יופיצ תובכש

05.01.0050 

3,553.50 154.50 23.00 ר"מ  מ"מ 2 יבועב שבי יופיצ

 גוס לכמ תוריקבו תורקתב םיחתפ םוטיא
 תועצמאב םייתעש ךשמב ןשעו שא רבעמל
 תוריש י"ע רשואמ ירמוטסלא םוטיא ירמוח

05.01.0055 

7,210.00 7,210.00 1.00 'פמוק  .תוחיטבה ץעוי רושיאבו ימוקמה תואבכה

 םייופיצב םיבוטר םירדח תופצר םוטיא
 גוסמ םיחבושמ םירמוטסולא םיינמוטיב
 תוברל ,ע"ש וא 01 םוגיטסמ וא זפיטסלא
 רמיירפ" וא "דוסי זפ" גוסמ ינמוטיב רמיירפ
 יתש , ר"מ/'רג 003 תומכב ע"ש וא "םוגיטסמ
 תלבקל ר"מ/ג"ק 3 תללוכ תומכב יופיצ תובכש

05.01.0060 

7,725.00 154.50 50.00 ר"מ  מ"מ 2 יבועב שבי יופיצ

 גוס לכמ תוריקבו תורקתב םיחתפ םוטיא
 תועצמאב םייתעש ךשמב ןשעו שא רבעמל
 תוריש י"ע רשואמ ירמוטסלא םוטיא ירמוח

05.01.0065 

7,210.00 7,210.00 1.00 'פמוק  .תוחיטבה ץעוי רושיאבו ימוקמה תואבכה

461,388.50  )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 50 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../041 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                       
      
                    
      
     
      
          
          
           
        
         
          
        
     
      
            
           
            
          
           
          
          
          
         
         
         
          
            
           
          
            
          
       
      
          
           
          
          
           
          
          
        
      
           
       
      
      
      
      
      

             

041 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

 0.6 קרפ תת 00.60 קרפ תת

 תורעה

 קרפב תויומכה בתכב םירכזומה םיטנמלאה לכ
 לוזריפה לכ ,הבכרה ,הקפסא :םיללוכ הז
 יטרפב עיפומה יפ לע לכה העיבצו שורדה
 תומישרבו תוינכתב םינושה םיטנמלאה
 תויומכה בתכב םיפיעסה לכ רואת.תולכירדא
 יפ-לע אלמה עוציבהו רוחמיתה .רצוקמ וניה
 יטרפמבו תומישרב תוינכתב עיפומה
 .לכירדאה

 ןקת ות תולעב ויהי ,תורגנ קרפב תותלד לכ
 ץעמ תורגנה תותלד לכ. ךוניח תודסומל 5816
 מ"מ 04 לש ללוכ יבועב תודובל תותלדה .קוב
 יופיצב ,תואולימ 001% יולימב .םגדל םאתהב
 תריחב יפל ןווגב תלדה ידיצ ינשמ הקימרופ
 ץעמ טנק תרגסמ ,טרפמל םאתהב לכירדאה
 תודובע .רוויע ףוקשמו חפ ףוקשמ ,אלמ
 תבכרהו הקפסא :רתיה ןיב תוללוכ תורגנה
 קוזיח עוציב ,םיפוקשמה ןוטיב ,םיפוקשמ
 תהבגהל לקוצ תריצי,סבג תוציחמב םיפוקשמ
 תעיבצ ,םייפנכה תבכרהו הקפסא ,תונורא
 .לכירדאה י"ע רחבייש עבצב תותלדו םיפוקשמ
 שורדה לוזריפה לכ תלדה ריחמב לולכ ןכ ומכ
 ,הליענ ינונגנמ :ןוגכ תלדה לש םלשומ עוציבל
 ,םינוילע ןמש יריזחמ ,תוידי ,םיריצ ,םירפוטס
 .'דכו תיפוסה ותריסמ דע טירפה לע הנגה
 תוינכתב תויומכה בתכב טרופמכ טלפמוק לכה
 .לכירדאה יטרפמבו תומישרב

 חטשב םיחתפה תודימ אדוול ןלבקה תוירחאב
 תותלדה תנמזה םרט החיתפ ינוויכ ררבל ןכו
 תותלדה לכ.תונוראה / תונולחה / ןהיגוסל
 ראשה ןיב תוללוכ תוחיטב תותלדו תויטסוקאה
 חוורמב( םיידיה תועבצא לע הנגה ילוורש םג
 גוסמ )םיריצה רוזאב תלדל ףוקשמה ןיב

 ךוניח תודסומל 5816 ןקתל םאתהבינועבצא' '
 .תלדה ריחמב לולכ םריחמו

 תתחנה םע גוסמ ויהי תויטסוקאה תותלדה לכ
 .BD53-03 לש שער

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../042 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
            
          
          
           
      
      
           
            
       
      
           
            
      
      
            
          
        
        
      
       
      
                                 
      
         
      
           
          
         

             
      
           
          
         

           
      
           
          
         

           
      
           
          
          

            
      
      
      
      
      

             

042 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ויהי )םימ"ממ( םינגומ םיבחרמל םיטנמלאה לכ
 רכזוה אל םא םג ,ףרועה דוקיפ ןקת יפ-לע
 לכל איצמהל שי.תויומכה בתכ יפיעס תורדגהב
 ןוכמ רושיא תורגסמ וא/ו תורגנ תותלד
 לכ לע תונולחה וא תותלדה רובע םינקתה
 . םהיביכרמ

 יפל ויהי םימ"ממ תורגסמ קרפב םיטנמלאה לכ
 יפ לעו לכירדאה י"ע םירשואמו ילארשי ןקת
 .ףרועה דוקיפ תושירד

 ףוקשמ םיללוכ הז קרפב םיטנמלאה לכ יריחמ
 תרחא ןיוצ ןכ םא אלא ןוטבב ןגועמה הדלפ
 .לכירדאה יטרפב

 קוזיחה יטנמלא לכ לע דיה יזחאמו תוקעמה לכ
 תורוניצמ 2411 י"ת י"פע ויהי רוביחהו
 לכה ,םיבכרומו םיעובצ,םינוולוגמ םיליפורפו

 .תמלשומ הנקתהל דע טלפמוק

 .הדידמל תויומכה לכ

 עדמ 0 עקרק המוק תורגנ 10.60 קרפ תת

 עדמ 1.עקרק תמוק

 חפ ףוקשמו תיריצ החיתפל תיפנכ דח ץע תלד
 ,ילמשח דוקיפ תוברל מ"ס 012/59 תודימב
 .רטסאמ לוענמו BD03 יטסוקא דודיב

06.01.0011 

4,532.00 2,266.00 2.00 'חי  .לכירדאה תומישרבו תוינכתב 10-11-נ ןומיסב

 חפ ףוקשמו תיריצ החיתפל תיפנכ דח ץע תלד
 יטסוקא דודיב תוברל מ"ס 012/001 תודימב
BD03 90-11-נ ןומיסב .רטסאמ לוענמו 

06.01.0016 

4,429.00 2,214.50 2.00 'חי  .לכירדאה תומישרבו תוינכתב

 חפ ףוקשמו תיריצ החיתפל תיפנכ דח ץע תלד
 ןמש ריזחמ תוברל מ"ס 012/09 תודימב
 30-11-נ ןומיסב .רטסאמ לוענמו ןוילע

06.01.0021 

5,150.00 2,575.00 2.00 'חי  .לכירדאה תומישרבו תוינכתב

 חפ ףוקשמו תיריצ החיתפל תיפנכ דח ץע תלד
 יונפ/סופת ןונגנמ תוברל מ"ס 012/09 תודימב
 ןומיסב .רטסאמ לוענמו הכנל הזיחא תידי

06.01.0026 

2,369.00 2,369.00 1.00 'חי  .לכירדאה תומישרבו תוינכתב 40-11-נ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../043 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

           
          
         

             
      
           
          
          

         
      
           
          
          
         

         
      
        
           
          
          
            

             
      
        
           
           
          
            

             
      
        
           
            
           

       
      
         
          
          
            
          
         

        
      
      
      
      
      
      
      

             

043 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 חפ ףוקשמו תיריצ החיתפל תיפנכ דח ץע תלד
 ,ילמשח דוקיפ תוברל מ"ס 012/501 תודימב
 .רטסאמ לוענמו BD03 יטסוקא דודיב

06.01.0031 

7,570.50 2,523.50 3.00 'חי  .לכירדאה תומישרבו תוינכתב 60-11-נ ןומיסב

 תודימב חפ ףוקשמו םיריצ תיפנכ דח ץע תלד
 יטסוקא דודיבו ילמשח דוקיפ תוברל 012/59
BD53 תומישרבו תוינכתב 01-11-נ ןומיסב 

06.01.0035 

2,884.00 2,884.00 1.00 'חי  תולכירדאה

 חפ ףוקשמו תיריצ החיתפל תיפנכ דח ץע תלד
 ןמש ריזחמ תוברל מ"ס 012/521 תודימב
 BD53 יטסוקא דודיב ,ילמשח דוקיפ ,ןוילע
 תוינכתב 70-11-נ ןומיסב .רטסאמ לוענמו

06.01.0036 

15,450.00 3,090.00 5.00 'חי  .לכירדאה תומישרבו

 LPH-מ תולק תוירלודומ תוציחמ תכרעמ
 וא MUNITALP םגד לנמ 'בח לש )הפסרט(

 םיאת 5-4-ל ,לכירדאה תריחבל ןווגב ,א"ווש
 תימדק תיזח תללוכה תכרעמה .םישנ יתורשב
 לוזרפה לכ תא ללוכ ריחמה .תותלד םע תידיצו

06.01.0041 

47,380.00 23,690.00 2.00 'חי  .שומישל ןכומו םלשומ רמגל דע טלפמוק

 LPH-מ תולק תוירלודומ תוציחמ תכרעמ
 וא MUNITALP םגד לנמ 'בח לש )הפסרט(

 םיאת 5-4 ל ,לכירדאה תריחבל ןווגב ,א"ווש
 תימדק תיזח תללוכה תכרעמה .םירבג יתורשב
 לוזרפה לכ תא ללוכ ריחמה .תותלד םע תידיצו

06.01.0046 

21,630.00 21,630.00 1.00 'חי  .שומישל ןכומו םלשומ רמגל דע טלפמוק

 LPH-מ תולק תוירלודומ תוציחמ תכרעמ
 וא MUNITALP םגד לנמ 'בח לש )הפסרט(

 תא ללוכ ריחמה . תונתשמ ןיב תוציחמ ,א"ווש
 ןכומו םלשומ רמגל דע טלפמוק לוזרפה לכ

06.01.0047 

4,326.00 4,326.00 1.00 'פמוק  .שומישל

 תודימב ץיוודנס יושע ןותחת חבטמ ןורא
 .הקיאמרופו ןימלמ הפוחמ ,מ"ס 09/202/06
 הליגר החיתפל תותלד ,תוריגמ ללוכ ןוראה
 תוכימתה םיריצה לכ תא ללוכ ריחמה .םיפדמו

 י"פע לכה .םוינימולא לקוצו ויגוסל לוזריפה
 תוינכתב 10-24-נ ןומיסב .לכירדאה טרפמ

06.01.0051 

5,768.00 5,768.00 1.00 'פמוק  . תומישרבו

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../044 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

         
          
          
            
          
         

        
      
             
         

                
      
            
         
           

            
      
            
         
           

           
      
          
          

          
      
        

               
      
         
        

      
      
                                 
      
         
      
           
          
         

             
      
           
           
         

          
      
      
      
      

             

044 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 תודימב ץיוודנס יושע ןותחת חבטמ ןורא
 .הקיאמרופו ןימלמ הפוחמ ,מ"ס 09/312/06
 הליגר החיתפל תותלד ,תוריגמ ללוכ ןוראה
 תוכימתה םיריצה לכ תא ללוכ ריחמה .םיפדמו

 י"פע לכה .םוינימולא לקוצו ויגוסל לוזריפה
 תוינכתב 10-46-נ ןומיסב .לכירדאה טרפמ

06.01.0056 

5,613.50 5,613.50 1.00 'פמוק  . תומישרבו

 ,הקיאמרופ רמגב )L תרוצב ( ץע ףדמ
 .חבטמ ןורא לעמ ,מ"ס42/312/52 תודימב

06.01.0061 

360.50 360.50 1.00 'פמוק  .לכירדאה יטרפבו תוינכתב 20-46-נ ןומיסב

 רמג וא ןולא ץע עבצ רמגב ןרוא ץע תושבלה
 ,םינוש םיכרואבו הנתשמ לדוג/ךתחב ,יעבט
 10-07-נ ןומיסב .ריקל רתסנ רוביח תוברל

06.01.0066 

7,416.00 46.35 160.00 רטמ  .לכירדאה תומישרבו תוינכתב

 רמג וא ןולא ץע עבצ רמגב ןרוא ץע תושבלה
 ,םינוש םיכרואבו הנתשמ לדוג/ךתחב ,יעבט
 20-07-נ ןומיסב .ריקל רתסנ רוביח תוברל

06.01.0071 

13,905.00 46.35 300.00 רטמ  .לכירדאה תומישרבו תוינכתב

 תודימב תורש ןוראל תיפנכ וד הפסרט תלד
 תוינכתב 10-50-נ ןומיסב .מ"ס 032/001

06.01.0076 

1,740.70 1,740.70 1.00 'חי  .לכירדאה תומישרבו

 06.01.0077 יופיחבו תוריקב תובלושמ תונומתל תורגסמ
6,592.00 329.60 20.00 'חי  םינתשמ םילדגב 10-87-נ ילכירדא טרפ

 יטרפ האר הבישיל םילספסו םירקול תכרעמ
 תונתשמ תודימב 10-77 תולכירדא

06.01.0078 

22,660.00 22,660.00 1.00  690/210 'פמוק

 עדמה תיב 1 המוק תורגנ 20.60 קרפ תת

 עדמה תיב 2 המוק

 חפ ףוקשמו תיריצ החיתפל תיפנכ דח ץע תלד
 ,ילמשח דוקיפ תוברל מ"ס 012/09 תודימב
 .רטסאמ לוענמו BD03 יטסוקא דודיב

06.02.0116 

4,532.00 

5,253.00 

2,266.00 

2,626.50 

2.00

2.00

'חי

'חי

 .לכירדאה תומישרבו תוינכתב 01-11-נ ןומיסב

 חפ ףוקשמו תיריצ החיתפל תיפנכ דח ץע תלד
 ןוילע ןמש ריזחמ תוברל מ"ס 012/09 תודימב
 תוינכתב 30-11-נ ןומיסב .רטסאמ לוענמו
 .לכירדאה תומישרבו

06.02.0121 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../045 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

           
          
          

            
      
           
         
         

             
      
           
          
          
         

          
      
           
          
          
         

            
      
        
           
          
          
            

             
      
        
           
          
          
            

             
      
        
           
            
           

       
      
            
         
           

            
      
      
      
      

             

045 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 חפ ףוקשמו תיריצ החיתפל תיפנכ דח ץע תלד
 יונפ/סופת ןונגנמ תוברל מ"ס 012/59 תודימב
 ןומיסב .רטסאמ לוענמו הכנל הזיחא תידי

06.02.0126 

2,266.00 2,266.00 1.00 'חי  .לכירדאה תומישרבו תוינכתב 40-11-נ

 חפ ףוקשמו תיריצ החיתפל תיפנכ דח ץע תלד
 ריזחמ תוברל מ"ס 012/001 תודימב
 .רטסאמ לוענמו ילמשח דוקיפ,ןוילע ןמש

06.02.0131 

7,725.00 2,575.00 3.00 'חי  .לכירדאה תומישרבו תוינכתב 50-11-נ ןומיסב

 חפ ףוקשמו תיריצ החיתפל תיפנכ דח ץע תלד
 ןמש ריזחמ תוברל מ"ס 012/521 תודימב
 BD53 יטסוקא דודיב ,ילמשח דוקיפ ,ןוילע
 תוינכתב 70-11-נ ןומיסב .רטסאמ לוענמו

06.02.0136 

3,296.00 3,296.00 1.00 'חי  .לכירדאה תומישרבו

 חפ ףוקשמו תיריצ החיתפל תיפנכ דח ץע תלד
 ןמש ריזחמ תוברל מ"ס 012/521 תודימב
 דודיב ,ילמשח דוקיפ ,הלהב תידי ,ןוילע
 ןומיסב .רטסאמ לוענמו BD53 יטסוקא

06.02.0141 

2,678.00 2,678.00 1.00 'חי  .לכירדאה תומישרבו תוינכתב 180-1-נ

 LPH-מ תולק תוירלודומ תוציחמ תכרעמ
 וא MUNITALP םגד לנמ 'בח לש )הפסרט(

 םיאת 5-4-ל ,לכירדאה תריחבל ןווגב ,א"ווש
 תימדק תיזח תללוכה תכרעמה .םישנ יתורשב
 לוזרפה לכ תא ללוכ ריחמה .תותלד םע תידיצו

06.02.0146 

47,380.00 23,690.00 2.00 'חי  .שומישל ןכומו םלשומ רמגל דע טלפמוק

 LPH-מ תולק תוירלודומ תוציחמ תכרעמ
 וא MUNITALP םגד לנמ 'בח לש )הפסרט(

 םיאת 5-4-ל ,לכירדאה תריחבל ןווגב ,א"ווש
 תימדק תיזח תללוכה תכרעמה .םירבג יתורשב
 לוזרפה לכ תא ללוכ ריחמה .תותלד םע תידיצו

06.02.0151 

21,630.00 21,630.00 1.00 'חי  .שומישל ןכומו םלשומ רמגל דע טלפמוק

 LPH-מ תולק תוירלודומ תוציחמ תכרעמ
 וא MUNITALP םגד לנמ 'בח לש )הפסרט(

 תא ללוכ ריחמה . תונתשמ ןיב תוציחמ ,א"ווש
 ןכומו םלשומ רמגל דע טלפמוק לוזרפה לכ

06.02.0152 

4,326.00 4,326.00 1.00 'פמוק  .שומישל

 רמג וא ןולא ץע עבצ רמגב ןרוא ץע תושבלה
 ,םינוש םיכרואבו הנתשמ לדוג/ךתחב ,יעבט
 10-07-נ ןומיסב .ריקל רתסנ רוביח תוברל

06.02.0156 

7,416.00 46.35 160.00 ר"מ  .לכירדאה תומישרבו תוינכתב

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../046 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

            
         
           

           
      
          
          

          
      
         
        

      
      
                               
      
         
      
           
           
         

          
      
           
          
          

            
      
           
          
          

            
      
           
          
          

            
      
        
           
          
          
            

             
      
      
      
      
      
      
      

             

046 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 רמג וא ןולא ץע עבצ רמגב ןרוא ץע תושבלה
 ,םינוש םיכרואבו הנתשמ לדוג/ךתחב ,יעבט
 20-07-נ ןומיסב .ריקל רתסנ רוביח תוברל

06.02.0161 

13,905.00 46.35 300.00 ר"מ  .לכירדאה תומישרבו תוינכתב

 תודימב תורש ןוראל תיפנכ וד הפסרט תלד
 תוינכתב 10-50-נ ןומיסב .מ"ס 032/001

06.02.0166 

1,740.70 1,740.70 1.00 'חי  .לכירדאה תומישרבו

 יטרפ האר הבישיל םילספסו םירקול תכרעמ
 תונתשמ תודימב 10-77 תולכירדא

06.02.0167 

22,660.00 22,660.00 1.00  690/210 'פמוק

 תונשדח 2 המוק תורגנ 30.60 קרפ תת

 תונשדח 3 המוק

 חפ ףוקשמו תיריצ החיתפל תיפנכ דח ץע תלד
 ןוילע ןמש ריזחמ תוברל מ"ס 012/09 תודימב
 תוינכתב 30-11-נ ןומיסב .רטסאמ לוענמו

06.03.0211 

4,429.00 2,214.50 2.00 'חי  .לכירדאה תומישרבו

 חפ ףוקשמו תיריצ החיתפל תיפנכ דח ץע תלד
 יונפ/סופת ןונגנמ תוברל מ"ס 012/59 תודימב
 ןומיסב .רטסאמ לוענמו הכנל הזיחא תידי

06.03.0216 

2,266.00 2,266.00 1.00 'חי  .לכירדאה תומישרבו תוינכתב 40-11-נ

 חפ ףוקשמו תיריצ החיתפל תיפנכ דח ץע תלד
 ןמש ריזחמ תוברל מ"ס 012/011 תודימב
 ןומיסב .רטסאמ לוענמו ילמשח דוקיפ ,ןוילע

06.03.0221 

2,523.50 2,523.50 1.00 'חי  .לכירדאה תומישרבו תוינכתב 50-11-נ

 חפ ףוקשמו תיריצ החיתפל תיפנכ דח ץע תלד
 ןמש ריזחמ תוברל מ"ס 012/521 תודימב
 ןומיסב .רטסאמ לוענמו ילמשח דוקיפ ,ןוילע

06.03.0222 

2,523.50 2,523.50 1.00 'חי  .לכירדאה תומישרבו תוינכתב 80-11-נ

 LPH-מ תולק תוירלודומ תוציחמ תכרעמ
 וא MUNITALP םגד לנמ 'בח לש )הפסרט(

 םיאת 3-ל ,לכירדאה תריחבל ןווגב ,א"ווש
 תימדק תיזח תללוכה תכרעמה .םישנ יתורשב
 לוזרפה לכ תא ללוכ ריחמה .תותלד םע תידיצו

06.03.0226 

37,080.00 18,540.00 2.00 'חי  .שומישל ןכומו םלשומ רמגל דע טלפמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../047 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

        
           
          
          
            

             
      
        
           
            
           

       
      
            
          
         
           
         
          

         
      
          
           
          

        
      
            
          
         
           
         
          

         
      
          
            
          
           

          
      
            
         
           

           
      
            
         
           

           
      

             

047 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 LPH-מ תולק תוירלודומ תוציחמ תכרעמ
 וא MUNITALP םגד לנמ 'בח לש )הפסרט(

 םיאת 3-ל ,לכירדאה תריחבל ןווגב ,א"ווש
 תימדק תיזח תללוכה תכרעמה .םירבג יתורשב
 לוזרפה לכ תא ללוכ ריחמה .תותלד םע תידיצו

06.03.0231 

18,540.00 18,540.00 1.00 'חי  .שומישל ןכומו םלשומ רמגל דע טלפמוק

 LPH-מ תולק תוירלודומ תוציחמ תכרעמ
 וא MUNITALP םגד לנמ 'בח לש )הפסרט(

 תא ללוכ ריחמה . תונתשמ ןיב תוציחמ ,א"ווש
 ןכומו םלשומ רמגל דע טלפמוק לוזרפה לכ

06.03.0232 

4,326.00 4,326.00 1.00 'פמוק  .שומישל

ץיוודנס יושע )B ןוחבטמ ( ןותחת חבטמ ןורא
 ןימלמ הפוחמ ,מ"ס 09/526/06 תודימב
 תותלד ,תוריגמ ללוכ ןוראה .הקיאמרופו
 לכ תא ללוכ ריחמה .םיפדמו הליגר החיתפל
 לקוצו ויגוסל לוזריפה תוכימתה םיריצה
 ןומיסב .לכירדאה טרפמ י"פע לכה .םוינימולא

06.03.0236 

18,952.00 18,952.00 1.00 'פמוק  . תומישרבו תוינכתב 10-14-נ

 53/045/08 תודימב B ןוחבטמל ןוילע ףודימ
 י"פע לכה .הקיאמרופ רמגו FDM ףוג ,מ"ס
 תוינכתב 20-14-נ ןומיסב .לכירדאה טרפמ

06.03.0241 

8,858.00 8,858.00 1.00 'פמוק  . תומישרבו

ץיוודנס יושע )D ןוחבטמ ( ןותחת חבטמ ןורא
 ןימלמ הפוחמ ,מ"ס 09/038/06 תודימב
 תותלד ,תוריגמ ללוכ ןוראה .הקיאמרופו
 לכ תא ללוכ ריחמה .םיפדמו הליגר החיתפל
 לקוצו ויגוסל לוזריפה תוכימתה םיריצה
 ןומיסב .לכירדאה טרפמ י"פע לכה .םוינימולא

06.03.0246 

22,145.00 22,145.00 1.00 'פמוק  . תומישרבו תוינכתב 10-94-נ

ןגועמ מ"ס 09/335/06 תודימב D ןוחבטמ יא
 .הקיאמרופ רמגו מ"מ FDM83-מ הפצרל
 םישורדה םיליפורפה לכ תא ללוכ ריחמה
 .לכירדאה טרפמ י"פע לכה .אלמ עוציבל

06.03.0251 

15,573.60 15,573.60 1.00 'פמוק  . תומישרבו תוינכתב 20-94-נ ןומיסב

 רמג וא ןולא ץע עבצ רמגב ןרוא ץע תושבלה
 ,םינוש םיכרואבו הנתשמ לדוג/ךתחב ,יעבט
 30-07-נ ןומיסב .ריקל רתסנ רוביח תוברל

06.03.0256 

11,587.50 463.50 25.00 ר"מ  .לכירדאה תומישרבו תוינכתב

 רמג וא ןולא ץע עבצ רמגב ןרוא ץע תושבלה
 ,םינוש םיכרואבו הנתשמ לדוג/ךתחב ,יעבט
 40-07-נ ןומיסב .ריקל רתסנ רוביח תוברל

06.03.0261 

11,587.50 463.50 25.00 ר"מ  .לכירדאה תומישרבו תוינכתב

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../048 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                               
      
        
      
           
           
         

          
      
           
          
          

            
      
        
           
          
          
            

             
      
        
           
          
          
            

             
      
        
           
            
           

       
      
            
            

          
      
            
          
         
           
         
          

         
      
      
      
      
      

             

048 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 תונשדח 3 המוק תורגנ 40.60 קרפ תת

 תונשדח 4 המוק

 חפ ףוקשמו תיריצ החיתפל תיפנכ דח ץע תלד
 ןוילע ןמש ריזחמ תוברל מ"ס 012/09 תודימב
 תוינכתב 30-11-נ ןומיסב .רטסאמ לוענמו

06.04.0311 

5,150.00 2,575.00 2.00 'חי  .לכירדאה תומישרבו

 חפ ףוקשמו תיריצ החיתפל תיפנכ דח ץע תלד
 יונפ/סופת ןונגנמ תוברל מ"ס 012/59 תודימב
 ןומיסב .רטסאמ לוענמו הכנל הזיחא תידי

06.04.0316 

2,266.00 2,266.00 1.00 'חי  .לכירדאה תומישרבו תוינכתב 40-11-נ

 LPH-מ תולק תוירלודומ תוציחמ תכרעמ
 וא MUNITALP םגד לנמ 'בח לש )הפסרט(

 םיאת 3-ל ,לכירדאה תריחבל ןווגב ,א"ווש
 תימדק תיזח תללוכה תכרעמה .םישנ יתורשב
 לוזרפה לכ תא ללוכ ריחמה .תותלד םע תידיצו

06.04.0321 

37,080.00 18,540.00 2.00 'חי  .שומישל ןכומו םלשומ רמגל דע טלפמוק

 LPH-מ תולק תוירלודומ תוציחמ תכרעמ
 וא MUNITALP םגד לנמ 'בח לש )הפסרט(

 םיאת 3-ל ,לכירדאה תריחבל ןווגב ,א"ווש
 תימדק תיזח תללוכה תכרעמה .םירבג יתורשב
 לוזרפה לכ תא ללוכ ריחמה .תותלד םע תידיצו

06.04.0327 

18,540.00 18,540.00 1.00 'חי  .שומישל ןכומו םלשומ רמגל דע טלפמוק

 LPH-מ תולק תוירלודומ תוציחמ תכרעמ
 וא MUNITALP םגד לנמ 'בח לש )הפסרט(

 תא ללוכ ריחמה . תונתשמ ןיב תוציחמ ,א"ווש
 ןכומו םלשומ רמגל דע טלפמוק לוזרפה לכ

06.04.0328 

4,326.00 4,326.00 1.00 'פמוק  .שומישל

תודימב )3 המוק( הלבק רוזאב BSO ץע חול
 תוינכתב 10-08-נ ןומיסב .מ"ס 723/262

06.04.0331 

4,326.00 4,326.00 1.00 'חי  .לכירדאה טרפבו

ץיוודנס יושע )B ןוחבטמ ( ןותחת חבטמ ןורא
 ןימלמ הפוחמ ,מ"ס 09/526/06 תודימב
 תותלד ,תוריגמ ללוכ ןוראה .הקיאמרופו
 לכ תא ללוכ ריחמה .םיפדמו הליגר החיתפל
 לקוצו ויגוסל לוזריפה תוכימתה םיריצה
 ןומיסב .לכירדאה טרפמ י"פע לכה .םוינימולא

06.04.0336 

16,093.75 16,093.75 1.00 'פמוק  . תומישרבו תוינכתב 10-14-נ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../049 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
           
          

        
      
            
          
         
           
         
          

         
      
          
            
          
           

          
      
            
         
           

             
      
            
         
           

             
      
           
          
          
         
          
           

          
      
         

              
      
         

             
      
      
      
      
      
      
      
      

             

049 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 53/045/08 תודימב B ןוחבטמל ןוילע ףודימ
 י"פע לכה .הקיאמרופ רמגו FDM ףוג ,מ"ס
 תוינכתב 20-14-נ ןומיסב .לכירדאה טרפמ

06.04.0341 

8,034.00 8,034.00 1.00 'פמוק  . תומישרבו

ץיוודנס יושע )D ןוחבטמ ( ןותחת חבטמ ןורא
 ןימלמ הפוחמ ,מ"ס 09/038/06 תודימב
 תותלד ,תוריגמ ללוכ ןוראה .הקיאמרופו
 לכ תא ללוכ ריחמה .םיפדמו הליגר החיתפל
 לקוצו ויגוסל לוזריפה תוכימתה םיריצה
 ןומיסב .לכירדאה טרפמ י"פע לכה .םוינימולא

06.04.0346 

21,372.50 21,372.50 1.00 'פמוק  . תומישרבו תוינכתב 10-94-נ

ןגועמ מ"ס 09/335/06 תודימב D ןוחבטמ יא
 .הקיאמרופ רמגו מ"מ FDM83-מ הפצרל
 םישורדה םיליפורפה לכ תא ללוכ ריחמה
 .לכירדאה טרפמ י"פע לכה .אלמ עוציבל

06.04.0351 

13,905.00 13,905.00 1.00 'פמוק  . תומישרבו תוינכתב 20-94-נ ןומיסב

 רמג וא ןולא ץע עבצ רמגב ןרוא ץע תושבלה
 ,םינוש םיכרואבו הנתשמ לדוג/ךתחב ,יעבט
 30-07-נ ןומיסב .ריקל רתסנ רוביח תוברל

06.04.0356 

1,158.75 46.35 25.00 ר"מ  .לכירדאה תומישרבו תוינכתב

 רמג וא ןולא ץע עבצ רמגב ןרוא ץע תושבלה
 ,םינוש םיכרואבו הנתשמ לדוג/ךתחב ,יעבט
 40-07-נ ןומיסב .ריקל רתסנ רוביח תוברל

06.04.0361 

1,158.75 46.35 25.00 ר"מ  .לכירדאה תומישרבו תוינכתב

ץע ףנכ מ"ס 012/09 תודימב תויתשת ןורא
 חפמ יפקיה ףוקשמו הקיאמרופ הפוצמ האלמ
 ,הליענה ,םיחירבה ,םיריצה לכ תוברל ,ןוולוגמ
 םישורדה )ןוראה שומישל םאתהב( טולישהו
 דחוימה טרפמה יפל לכה .תמלשומ הנקתהל
 תוינכתב 10-21-נ ןומיסב .ט"בהשמ לש

06.04.0362 

4,635.00 1,545.00 3.00 'חי  .לכירדאה טרפמו

 06.04.0363 יופיחב וא תוריקב תובלושמ תונומתל תורגסמ
7,210.00 360.50 20.00 'חי  10-87-נ לכירדא יטרפ האר

 06.04.0364 יטרפ האר תובישיה ירדחל הסינכב תושבלה
6,180.00 1,236.00 5.00 'חי  'פמוק 17-17-נ תולכירדא

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../050 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                                 
                 
      
         
           
           
           
          

         
      
          

               
      
          

             
      
         

              
      
          
             

           
      
         
          
          

        
      
           
          
          

        
      
             
             
          

        
      
           
           
          

        
      
           
           
          

        
      
      
      

             

050 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 , םיטלקמ יללכ- תורגסמ 50.60 קרפ תת
 יוביכו תפטעמ

 09 החיתפל תידסומ םיסיסר ףדה תלד
 "זרלפ" תמגודכ מ"ס 002/09 תודימב ףוקשמו

 ,תוידי ,םימטאה ,םיריצה לכ תוברל ,א"ווש וא
 אלמ הנקתהל שורדה לכו העיבצ ,תלד רוצעמ
 10-10-מ ןומיסב .תלדה לש תמלשומו

06.05.0010 

203,940.00 16,995.00 12.00 'חי  .לכירדאה טרפמ י"פעו תוינכתב

ןומיסב .ינוציח ןגמ תוברל 8" רורוויא רוניצ 06.05.0020 
5,469.30 607.70 9.00 'חי  .לכירדאה טרפמ י"פעו תוינכתב 10-20-מ

ןומיסב .ןגומ בחרמל 8" רורוויא רוניצ 06.05.0030 
20,661.80 607.70 34.00 'חי  .לכירדאה טרפמ י"פעו תוינכתב 20-20-מ

ןומיסב .ןגומ בחרמל 4" רורוויא רוניצ 06.05.0040 
6,695.00 515.00 13.00 'חי  .לכירדאה טרפמ י"פעו תוינכתב 30-20-מ

 001/001 תודימב שדח רוד ידסומ ףדה ןולח
 10-30-מ ןומיסב סיכ ךותל תררגנ ףנכ מ"ס

06.05.0050 

14,420.00 3,605.00 4.00 'חי  .לכירדאה טרפמ י"פעו תוינכתב

 ) חנ תבית( ןוניסו רורוויא תכרעמ
enil-001neddiH וא "לא תיב" תוישעת תרצות 
 טרפמ י"פעו תוינכתב 10-40-מ ןומיסב .א"ווש

06.05.0060 

47,380.00 23,690.00 2.00 'חי  .לכירדאה

 tfelrenroc) חנ תבית( ןוניסו רורוויא תכרעמ
001neddiH וא "לא תיב" תוישעת תרצות 
 טרפמ י"פעו תוינכתב 20-40-מ ןומיסב .א"ווש

06.05.0070 

23,690.00 23,690.00 1.00 'חי  .לכירדאה

 line right) חנ תבית( ןוניסו רורוויא תכרעמ
Hidden 30 וא "לא תיב" תוישעת תרצות 

 טרפמ י"פעו תוינכתב 10-50-מ ןומיסב .א"ווש

06.05.0080 

52,530.00 17,510.00 3.00 'חי  .לכירדאה

 tfelrenroc) חנ תבית( ןוניסו רורוויא תכרעמ
03neddiH וא "לא תיב" תוישעת תרצות 
 טרפמ י"פעו תוינכתב 20-50-מ ןומיסב .א"ווש

06.05.0090 

35,020.00 17,510.00 2.00 'חי  .לכירדאה

 tfelrenroc) חנ תבית( ןוניסו רורוויא תכרעמ
05neddiH וא "לא תיב" תוישעת תרצות 
 טרפמ י"פעו תוינכתב 10-60-מ ןומיסב .א"ווש

06.05.0100 

70,040.00 17,510.00 4.00 'חי  .לכירדאה

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../051 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
             

      
          

             
      
          
          

          
      
            
          

          
      
            
          

           
      
          
             
          

          
      
         
            
          

         
      
          
           
          

            
      
          
           
           

            
      
         
           

         
      
          
         

             
      
         
          

         
      

             

051 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
ןומיסב .מ"ממב ריקל עובק הדלפ םלוס 06.05.0110 

4,944.00 1,236.00 4.00 'חי  .לכירדאה טרפמ י"פעו תוינכתב 80-25-מ

ןומיסב .מ"ממב ריקל עובק הדלפ םלוס 06.05.0120 
2,472.00 1,236.00 2.00 'חי  .לכירדאה טרפמ י"פעו תוינכתב 90-25-מ

תרצות מ"ס 07/07 תודימב יתמוק ץוליח חתפ
 תוינכתב 10-80-מ ןומיסב .א"ווש וא "זרלפ"

06.05.0130 

15,450.00 2,575.00 6.00 'חי  .לכירדאה טרפמ י"פעו

רונתב עובצו ןוולוגמ 04 רוניצמ די זחאמ
 תוינכתב 10-01-מ ןומיסב .תוגרדמ ירדחב

06.05.0140 

21,846.30 216.30 101.00 רטמ  .לכירדאה טרפמ י"פעו

רדחב 2" רטוקב ,יפקה ,ןוולוגמ הנגה רוניצ
 י"פעו תוינכתב 10-11-מ ןומיסב . הפשא

06.05.0150 

2,492.60 226.60 11.00 רטמ  .לכירדאה טרפמ

 SHR ידומעמ בכרומ תוגרדמ ירדחב הקעמ
 ןוולוגמ 04 רוניצמ זחאמו מ"מ04/04
 י"פעו תוינכתב 10-21-מ ןומיסב .רונתב עובצו

06.05.0160 

32,939.40 422.30 78.00 רטמ  .לכירדאה טרפמ

 04/04 םידומעמ בכרומ 2-ו1 תומוקב הקעמ
 עובצו ןוולוגמ לכה .תשר האולימו 54 זחאמ
 טרפמ י"פעו תוינכתב 10-31-מ ןומיסב .רונתב

06.05.0170 

12,360.00 515.00 24.00 רטמ  .לכירדאה

מ"ס 012/09 תודימב תיפנכ דח חפ תלד
 ריזחמ ףוקשמ תוברל א"ווש וא "זרלפ" תמגודכ
 10-13-מ ןומיסב .רטסאמ לוענמו ןמש

06.05.0180 

3,399.00 3,399.00 1.00 'חי  .לכירדאה טרפמ י"פעו תוינכתב

 012/081 תודימב תיפנכ וד הפפר חפ תלד
 ףוקשמ תוברל א"ווש וא "זרלפ" תמגודכ מ"ס
 10-43-מ ןומיסב .רטסאמ לוענמו ןמש ריזחמ

06.05.0190 

8,858.00 8,858.00 1.00 'חי  .לכירדאה טרפמ י"פעו תוינכתב

 05/081 תודימב עובצו ןוולוגמ חפמ הפפר
 תומישר י"פעו תוינכתב 20-14-מ ןומיסב מ"ס

06.05.0200 

3,708.00 1,236.00 3.00 'חי  .לכירדאה

מ"ס 04/08 תודימב עובצו ןוולוגמ חפמ הפפר
 תומישר י"פעו תוינכתב 30-14-מ ןומיסב

06.05.0210 

927.00 927.00 1.00 'חי  .לכירדאה

 05/021 תודימב עובצו ןוולוגמ חפמ הפפר
 תומישר י"פעו תוינכתב 40-14-מ ןומיסב מ"ס

06.05.0220 

1,133.00 1,133.00 1.00 'חי  .לכירדאה

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../052 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
         

         
      
         
          

         
      
          
         

             
      
         
          

         
      
          
         

           
      
          
         

             
      
          
         

             
      
         
          

         
      
         
          

         
      
          
                

              
      
         
          
          
          
         

           
      
      
      
      

             

052 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מ"ס 56/59 תודימב עובצו ןוולוגמ חפמ הפפר
 תומישר י"פעו תוינכתב 50-14-מ ןומיסב

06.05.0230 

1,030.00 1,030.00 1.00 'חי  .לכירדאה

 06/061 תודימב עובצו ןוולוגמ חפמ הפפר
 תומישר י"פעו תוינכתב 60-14-מ ןומיסב מ"ס

06.05.0240 

6,180.00 1,545.00 4.00 'חי  .לכירדאה

מ"ס 08/06 תודימב עובצו ןוולוגמ חפמ הפפר
 תומישר י"פעו תוינכתב 70-14-מ ןומיסב

06.05.0250 

824.00 824.00 1.00 'חי  .לכירדאה

 06/021 תודימב עובצו ןוולוגמ חפמ הפפר
 תומישר י"פעו תוינכתב 80-14-מ ןומיסב מ"ס

06.05.0260 

1,339.00 1,339.00 1.00 'חי  .לכירדאה

מ"ס 06/06 תודימב עובצו ןוולוגמ חפמ הפפר
 תומישר י"פעו תוינכתב 90-14-מ ןומיסב

06.05.0270 

1,442.00 721.00 2.00 'חי  .לכירדאה

מ"ס 06/59 תודימב עובצו ןוולוגמ חפמ הפפר
 תומישר י"פעו תוינכתב 01-14-מ ןומיסב

06.05.0280 

978.50 978.50 1.00 'חי  .לכירדאה

מ"ס 06/28 תודימב עובצו ןוולוגמ חפמ הפפר
 תומישר י"פעו תוינכתב 11-14-מ ןומיסב

06.05.0290 

927.00 927.00 1.00 'חי  .לכירדאה

 06/001 תודימב עובצו ןוולוגמ חפמ הפפר
 תומישר י"פעו תוינכתב 21-14-מ ןומיסב מ"ס

06.05.0300 

1,133.00 1,133.00 1.00 'חי  .לכירדאה

 05/031 תודימב עובצו ןוולוגמ חפמ הפפר
 תומישר י"פעו תוינכתב 31-14-מ ןומיסב מ"ס

06.05.0310 

1,442.00 1,442.00 1.00 'חי  .לכירדאה

 ןוילע קלחו תיריצ החיתפל םייפנכ יתש ןורא
 ןומיסב .מ"ס 012/521 תודימב עובק

06.05.0320 

5,768.00 2,884.00 2.00 'חי  .לכירדאה טרפמ י"פעו תוינכתב 30-25-מ

מ"ס012/521 תודימב תיפנכ דח ןוחטב תלד
 חירב-בר לש תלדלפ גוסמ ,תיריצ החיתפל
 תידי , א"ווש וא "םורמ" םגד
 לוענמ ,ילמשח דוקיפ ,ןמש ריזחמ ,הלהב
 10-16-מ ןומיסב .הקעזאו םוקרטניא ,רטסאמ

06.05.0330 

23,896.00 5,974.00 4.00 'חי  .לכירדאה טרפמ י"פעו תוינכתב

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../053 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
          

              
      
          

             
      
                            
                       
      
          
           
         

            
      
          
         
         

         
      
          
          
          

           
      
          
          
         

             
      
          
          
          

            
      
          
          
          

          
      
          
          
          

         
      
      
      
      
      
      

             

053 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
תדמעל ,סלגרביפמ יפנכ דח שא יוביכ ןורא
 ןומיסב .מ"ס 021/08 תודימב ,תינוציח יוביכ

06.05.0340 

1,339.00 669.50 2.00 'חי  .לכירדאה טרפמו תוינכתב 10-26-מ

 06.05.0341 האר םינפ בוציעב בלושמ יוביכ לנפל ןורא
1,648.00 1,648.00 1.00 'חי  10-30-נ 522/011 תולכירדא תומישר

 שא תותלד-תורגסמ 60.60 קרפ תת
 הנבמב טולימו תפטעמ

 תודימב תיריצ החיתפל תיפנכ דח שא תלד
 ילמשח דוקיפ ,ןמש ריזחמ תוברל מ"ס 012/09
 10-12-א.ד ןומיסב .הקעזאו רטסאמ לוענמ

06.06.0010 

8,034.00 8,034.00 1.00 רטמ  .לכירדאה טרפמ י"פעו תוינכתב

 תודימב תיריצ החיתפל תיפנכ דח שא תלד
 לוענמו ןמש ריזחמ תוברל מ"ס012/001
 י"פעו תוינכתב 20-12-א.ד ןומיסב .רטסאמ

06.06.0020 

14,008.00 7,004.00 2.00 'חי  .לכירדאה טרפמ

 תודימב תיריצ החיתפל תיפנכ דח שא תלד
 דוקיפ ,ןמש ריזחמ תוברל מ"ס 012/001
 01-12-א.ד ןומיסב .רטסאמ לוענמ ילמשח

06.06.0030 

48,204.00 8,034.00 6.00 'חי  .לכירדאה טרפמ י"פעו תוינכתב

 תודימב תיריצ החיתפל תיפנכ דח שא תלד
 ,ןמש ריזחמ ,רהוצ תוברל מ"ס 012/001
 ןומיסב .רטסאמ לוענמ ילמשח דוקיפ

06.06.0040 

8,034.00 8,034.00 1.00 'חי  .לכירדאה טרפמ י"פעו תוינכתב 11-12-א.ד

 תודימב תיריצ החיתפל תיפנכ דח שא תלד
 ילמשח דוקיפ ,רהוצ תוברל מ"ס 012/521
 ,02-12-א.ד ןומיסב .רטסאמ לוענמ

06.06.0050 

39,346.00 9,836.50 4.00  .לכירדאה טרפמ י"פעו תוינכתב91-12 'חי

 תודימב תיריצ החיתפל תיפנכ דח שא תלד
 ילמשח דוקיפ ,רהוצ תוברל מ"ס 012/521
 תוינכתב 12-12-א.ד ןומיסב .רטסאמ לוענמ

06.06.0060 

11,227.00 11,227.00 1.00 'חי  .לכירדאה טרפמ י"פעו

 תודימב תיריצ החיתפל תיפנכ דח שא תלד
 ,הלהב תידי ,רהוצ תוברל מ"ס 012/521
 י"פעו תוינכתב 32-12-א.ד ןומיסב .ןמש ריזחמ

06.06.0070 

19,364.00 9,682.00 2.00 'חי  .לכירדאה טרפמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../054 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
          
           
         

        
      
          
          
          

            
      
          
          
         

            
      
          
          
         

             
      
          
          
          
         

          
      
          
          
          

          
      
          
          
          
        

           
      
          
          
         

            
      
          
           
          

          
      
      
      

             

054 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 תודימב תיריצ החיתפל תיפנכ דח שא תלד
 ,הלהב תידי ,רהוצ תוברל מ"ס 012/521
 . רטסאמ לוענמו ילמשח דוקיפ ,ןמש ריזחמ
 טרפמ י"פעו תוינכתב 42-12-א.ד ןומיסב

06.06.0080 

22,454.00 11,227.00 2.00 'חי  .לכירדאה

 תודימב תיריצ החיתפל תיפנכ דח שא תלד
 ,הלהב תידי ,רהוצ תוברל מ"ס 012/521
 ןומיסב .םוקרטניאו ילמשח דוקיפ ,ןמש ריזחמ

06.06.0090 

11,227.00 11,227.00 1.00 'חי  .לכירדאה טרפמ י"פעו תוינכתב 52-12-א.ד

 תודימב תיריצ החיתפל תיפנכ דח שא תלד
 ,הלהב תידי ,רהוצ תוברל מ"ס 012/521
 ןומיסב .רטסאמ לוענמו ילמשח דוקיפ

06.06.0100 

48,410.00 9,682.00 5.00 'חי  .לכירדאה טרפמ י"פעו תוינכתב 62-12-א.ד

 תודימב תיריצ החיתפל תיפנכ דח שא תלד
 ,הלהב תידי ,רהוצ תוברל מ"ס 012/521
 ןומיסב .רטסאמ לוענמו ילמשח דוקיפ

06.06.0110 

9,682.00 9,682.00 1.00 'חי  .לכירדאה טרפמ י"פעו תוינכתב 72-12-א.ד

 תודימב תיריצ החיתפל תיפנכ דח שא תלד
 ,הלהב תידי ,רהוצ תוברל מ"ס 032/521
 רטסאמ לוענמ ,ילמשח דוקיפ ,ןמש ריזחמ
 י"פעו תוינכתב 92-12-א.ד ןומיסב .הקעזאו

06.06.0120 

9,785.00 9,785.00 1.00 'חי  .לכירדאה טרפמ

 תודימב תיריצ החיתפל תיפנכ דח שא תלד
 ,הלהב תידי ,רהוצ תוברל מ"ס 012/531
 תוינכתב 03-12-א.ד ןומיסב .ןמש ריזחמ

06.06.0130 

40,685.00 8,137.00 5.00 'חי  .לכירדאה טרפמ י"פעו

 תודימב תיריצ החיתפל תיפנכ דח שא תלד
 ,הלהב תידי ,רהוצ תוברל מ"ס 012/531
 ,רטסאמ לוענמ ,ילמשח דוקיפ ,ןמש ריזחמ
 13-12-א.ד ןומיסב .הקעזאו םוקרטניא

06.06.0140 

10,094.00 10,094.00 1.00 'חי  .לכירדאה טרפמ י"פעו תוינכתב

 תודימב תיריצ החיתפל תיפנכ דח שא תלד
 ,הלהב תידי ,רהוצ תוברל מ"ס 012/541
 ןומיסב .רטסאמ לוענמ ,ןמש ריזחמ

06.06.0150 

10,815.00 10,815.00 1.00 'חי  .לכירדאה טרפמ י"פעו תוינכתב 04-12-א.ד

 תודימב תיריצ החיתפל תיפנכ דח שא תלד
 לוענמו ןמש ריזחמ תוברל מ"ס 012/021
 י"פעו תוינכתב 05-12-א.ד ןומיסב .רטסאמ

06.06.0160 

7,261.50 7,261.50 1.00 'חי  .לכירדאה טרפמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../055 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
          
         
         

           
      
          
          
          

          
      
          
          
          
          

          
      
          
          
          
          

          
      
           
          
          
          

         
      
          
           
          
           

             
      
          
           
         
          
         

            
      
                              
          
      
         

           
      
      
      

             

055 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 תודימב תיריצ החיתפל תיפנכ דח שא תלד
 ,הלהב תידי ,רהוצ תוברל מ"ס 012/501
 רטסאמ לוענמ ,ילמשח דוקיפ,ןמש ריזחמ
 06-12-א.ד ןומיסב . הקעזאו םוקרטניא

06.06.0170 

19,776.00 9,888.00 2.00 'חי  .לכירדאה טרפמ י"פעו תוינכתב

 תודימב תיריצ החיתפל תיפנכ דח שא תלד
 ,הלהב תידי ,רהוצ תוברל מ"ס 012/501
 י"פעו תוינכתב 16-12-א.ד ןומיסב .ןמש ריזחמ

06.06.0180 

7,107.00 7,107.00 1.00 'חי  .לכירדאה טרפמ

 תודימב תיריצ החיתפל תיפנכ וד שא תלד
 ,הלהב תידי ,רהוצ תוברל מ"ס 512/061
 רטסאמ לוענמו ,ילמשח דוקיפ ,ןמש ריזחמ
 תוינכתב 10-22-א.ד ןומיסב .הריגס ןמזותמ

06.06.0190 

21,630.00 10,815.00 2.00 'חי  .לכירדאה טרפמ י"פעו

 תודימב תיריצ החיתפל תיפנכ וד שא תלד
 ,הלהב תידי ,רהוצ תוברל מ"ס 512/061
 רטסאמ לוענמו ,ילמשח דוקיפ ,ןמש ריזחמ
 תוינכתב 20-22-א.ד ןומיסב .הריגס ןמזותמ

06.06.0200 

67,362.00 11,227.00 6.00 'חי  .לכירדאה טרפמ י"פעו

תיריצ החיתפל תגגוזמ תיפנכ וד שא תלד
 ,ןמש ריזחמ תוברל מ"ס 072/102 תודימב
 רטסאמ לוענמ ,ילמשח דוקיפ ,הלהב תידי
 י"פעו תוינכתב 10-32-א.ד ןומיסב .הקעזאו

06.06.0210 

15,759.00 15,759.00 1.00 'חי  .לכירדאה טרפמ

החיתפל םייפנכ 4 תלדה .ןוראל שא תלד
 הינב חתפל םאתהב ,עובק ןוילע קלחו תיריצ
 ףוקשמ קוזיח תוברל ,מ"ס 012/002 תודימב
 ןומיסב . םיימינפה םיקוזיחה לכו ןוילע לנפו

06.06.0220 

7,210.00 7,210.00 1.00 'חי  .לכירדאה טרפמ י"פעו תוינכתב 10-42-א.ד

החיתפל תיפנכ וד תלדה .ןוראל שא תלד
 הינב חתפל םאתהב ,עובק ןוילע קלחו תיריצ
 ףוקשמ קוזיח תוברל ,מ"ס012/001 תודימב
 לכה םיימינפה םיקוזיחה לכו ןוילע לנפו

 ןומיסב .למשח תרבח תושירדל םאתהב

06.06.0230 

17,922.00 5,974.00 3.00 'חי  .לכירדאה טרפמ י"פעו תוינכתב 10-52-א.ד

65,611.00 504.70 130.00 רטמ

 תפטעמ יללכ-תושיגנ 70.60 קרפ תת
 הנבמה

 דידב ליבומ ספ לש הנקתהו הקפסא
 מ"ס 03 בחורב םוינימולאמ

06.07.0001 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../056 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

         
           

             
      
        

             
      
         

              
      
         

       
      
                                  
                   
      
       
      
           
          
          
         
          
           

          
      
           
          
          
         
          
         

          
      
           
          
          
         
          
         

          
      
      
      
      
      
      
      
      
      

             

056 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 םוינימולאמ רתאמ ספ לש הנקתהו הקפסא
 ינצחל ןוויכל מ"ס 06 בחורב הייאר ידבכל

06.07.0002 

48,204.00 535.60 90.00 רטמ  תושיגנה תויחנה י"פע ללכבו תוילעמה

 06.07.0003 06/06 הקבדהב הטסורינ תורמסמ תנקתה
9,084.60 504.70 18.00 'חי  ליבומ ספל העונת יוניש

 06.07.0004 לכבו תוסינכב הטסורינ תורמסמ לש הנקתה
34,031.20 607.70 56.00 ר"מ  ןקת י"פע תושיגנה ץעוי שורדיש םוקמ

 06.07.0005 הטסורינמ םיכנ יזחאמ לש הנקתהו הקפסא
13,184.00 824.00 16.00 'פמוק  םיתורישב

- היצרוקדו תורש תונורא 01.60 קרפ תת
 ףתושמ הנבמה עמ

 עקרק תמוק

ץע ףנכ מ"ס 012/09 תודימב תויתשת ןורא
 חפמ יפקיה ףוקשמו הקיאמרופ הפוצמ האלמ
 ,הליענה ,םיחירבה ,םיריצה לכ תוברל ,ןוולוגמ
 םישורדה )ןוראה שומישל םאתהב( טולישהו
 דחוימה טרפמה יפל לכה .תמלשומ הנקתהל
 תוינכתב 10-21-נ ןומיסב .ט"בהשמ לש

06.10.0010 

4,635.00 1,545.00 3.00 'חי  .לכירדאה טרפמו

ץע ףנכ מ"ס 012/511 תודימב תויתשת ןורא
 חפמ יפקיה ףוקשמו הקיאמרופ הפוצמ האלמ
 ,הליענה ,םיחירבה ,םיריצה לכ תוברל ,ןוולוגמ
 םישורדה )ןוראה שומישל םאתהב( טולישהו
 דחוימה טרפמה יפל לכה .תמלשומ הנקתהל
 תוינכתב 20-21-נ ןומיסב .ט"בהשמ לש

06.10.0020 

1,648.00 1,648.00 1.00 'חי  .לכירדאה טרפמו

ץע ףנכ מ"ס 012/521 תודימב תויתשת ןורא
 חפמ יפקיה ףוקשמו הקיאמרופ הפוצמ האלמ
 ,הליענה ,םיחירבה ,םיריצה לכ תוברל ,ןוולוגמ
 םישורדה )ןוראה שומישל םאתהב( טולישהו
 דחוימה טרפמה יפל לכה .תמלשומ הנקתהל
 תוינכתב 60-21-נ ןומיסב .ט"בהשמ לש

06.10.0030 

1,751.00 1,751.00 1.00 'חי  .לכירדאה טרפמו

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../057 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

           
          
          
         
          
         

          
      
           
          
          
         
          
         

            
      
       
      
           
          
          
         
          
         

          
      
           
          
          
         
          
         

          
      
           
          
          
         
          
         

          
      
           
          
          
         
          
         

          
      

             

057 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
ץע ףנכ מ"ס 012/001 תודימב תויתשת ןורא
 חפמ יפקיה ףוקשמו הקיאמרופ הפוצמ האלמ
 ,הליענה ,םיחירבה ,םיריצה לכ תוברל ,ןוולוגמ
 םישורדה )ןוראה שומישל םאתהב( טולישהו
 דחוימה טרפמה יפל לכה .תמלשומ הנקתהל
 תוינכתב 01-21-נ ןומיסב .ט"בהשמ לש

06.10.0040 

3,296.00 1,648.00 2.00 'חי  .לכירדאה טרפמו

ץע ףנכ מ"ס 041/05 תודימב תויתשת ןורא
 חפמ יפקיה ףוקשמו הקיאמרופ הפוצמ האלמ
 ,הליענה ,םיחירבה ,םיריצה לכ תוברל ,ןוולוגמ
 םישורדה )ןוראה שומישל םאתהב( טולישהו
 דחוימה טרפמה יפל לכה .תמלשומ הנקתהל
 תוינכתב 21-21-נ ןומיסב .ט"בהשמ לש

06.10.0050 

4,120.00 824.00 5.00 'חי  .לכירדאה טרפמו

 1 המוק

ץע ףנכ מ"ס 012/09 תודימב תויתשת ןורא
 חפמ יפקיה ףוקשמו הקיאמרופ הפוצמ האלמ
 ,הליענה ,םיחירבה ,םיריצה לכ תוברל ,ןוולוגמ
 םישורדה )ןוראה שומישל םאתהב( טולישהו
 דחוימה טרפמה יפל לכה .תמלשומ הנקתהל
 תוינכתב 10-21-נ ןומיסב .ט"בהשמ לש

06.10.0110 

8,240.00 1,648.00 5.00 'חי  .לכירדאה טרפמו

ץע ףנכ מ"ס 012/511 תודימב תויתשת ןורא
 חפמ יפקיה ףוקשמו הקיאמרופ הפוצמ האלמ
 ,הליענה ,םיחירבה ,םיריצה לכ תוברל ,ןוולוגמ
 םישורדה )ןוראה שומישל םאתהב( טולישהו
 דחוימה טרפמה יפל לכה .תמלשומ הנקתהל
 תוינכתב 20-21-נ ןומיסב .ט"בהשמ לש

06.10.0120 

1,751.00 1,751.00 1.00 'חי  .לכירדאה טרפמו

ץע ףנכ מ"ס 012/022 תודימב תויתשת ןורא
 חפמ יפקיה ףוקשמו הקיאמרופ הפוצמ האלמ
 ,הליענה ,םיחירבה ,םיריצה לכ תוברל ,ןוולוגמ
 םישורדה )ןוראה שומישל םאתהב( טולישהו
 דחוימה טרפמה יפל לכה .תמלשומ הנקתהל
 תוינכתב 30-21-נ ןומיסב .ט"בהשמ לש

06.10.0130 

2,369.00 2,369.00 1.00 'חי  .לכירדאה טרפמו

ץע ףנכ מ"ס 012/002 תודימב תויתשת ןורא
 חפמ יפקיה ףוקשמו הקיאמרופ הפוצמ האלמ
 ,הליענה ,םיחירבה ,םיריצה לכ תוברל ,ןוולוגמ
 םישורדה )ןוראה שומישל םאתהב( טולישהו
 דחוימה טרפמה יפל לכה .תמלשומ הנקתהל
 תוינכתב 40-21-נ ןומיסב .ט"בהשמ לש

06.10.0140 

2,420.50 2,420.50 1.00 'חי  .לכירדאה טרפמו

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../058 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

           
          
          
         
          
         

          
      
           
          
          
         
          
         

            
      
           
          
          
         
          
         

          
      
           
          
          
         
          
         

          
      
       
      
           
          
          
         
          
           

          
      
           
          
          
         
          
         

          
      

             

058 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
ץע ףנכ מ"ס 012/521 תודימב תויתשת ןורא
 חפמ יפקיה ףוקשמו הקיאמרופ הפוצמ האלמ
 ,הליענה ,םיחירבה ,םיריצה לכ תוברל ,ןוולוגמ
 םישורדה )ןוראה שומישל םאתהב( טולישהו
 דחוימה טרפמה יפל לכה .תמלשומ הנקתהל
 תוינכתב 60-21-נ ןומיסב .ט"בהשמ לש

06.10.0150 

6,180.00 2,060.00 3.00 'חי  .לכירדאה טרפמו

ץע ףנכ מ"ס 012/04 תודימב תויתשת ןורא
 חפמ יפקיה ףוקשמו הקיאמרופ הפוצמ האלמ
 ,הליענה ,םיחירבה ,םיריצה לכ תוברל ,ןוולוגמ
 םישורדה )ןוראה שומישל םאתהב( טולישהו
 דחוימה טרפמה יפל לכה .תמלשומ הנקתהל
 תוינכתב 90-21-נ ןומיסב .ט"בהשמ לש

06.10.0160 

1,442.00 721.00 2.00 'חי  .לכירדאה טרפמו

ץע ףנכ מ"ס 012/001 תודימב תויתשת ןורא
 חפמ יפקיה ףוקשמו הקיאמרופ הפוצמ האלמ
 ,הליענה ,םיחירבה ,םיריצה לכ תוברל ,ןוולוגמ
 םישורדה )ןוראה שומישל םאתהב( טולישהו
 דחוימה טרפמה יפל לכה .תמלשומ הנקתהל
 תוינכתב 01-21-נ ןומיסב .ט"בהשמ לש

06.10.0170 

3,296.00 1,648.00 2.00 'חי  .לכירדאה טרפמו

ץע ףנכ מ"ס 012/08 תודימב תויתשת ןורא
 חפמ יפקיה ףוקשמו הקיאמרופ הפוצמ האלמ
 ,הליענה ,םיחירבה ,םיריצה לכ תוברל ,ןוולוגמ
 םישורדה )ןוראה שומישל םאתהב( טולישהו
 דחוימה טרפמה יפל לכה .תמלשומ הנקתהל
 תוינכתב 11-21-נ ןומיסב .ט"בהשמ לש

06.10.0180 

1,545.00 1,545.00 1.00 'חי  .לכירדאה טרפמו

 2 המוק

ץע ףנכ מ"ס 012/09 תודימב תויתשת ןורא
 חפמ יפקיה ףוקשמו הקיאמרופ הפוצמ האלמ
 ,הליענה ,םיחירבה ,םיריצה לכ תוברל ,ןוולוגמ
 םישורדה )ןוראה שומישל םאתהב( טולישהו
 דחוימה טרפמה יפל לכה .תמלשומ הנקתהל
 תוינכתב 10-21-נ ןומיסב .ט"בהשמ לש

06.10.0210 

5,768.00 1,442.00 4.00 'חי  .לכירדאה טרפמו

ץע ףנכ מ"ס 012/511 תודימב תויתשת ןורא
 חפמ יפקיה ףוקשמו הקיאמרופ הפוצמ האלמ
 ,הליענה ,םיחירבה ,םיריצה לכ תוברל ,ןוולוגמ
 םישורדה )ןוראה שומישל םאתהב( טולישהו
 דחוימה טרפמה יפל לכה .תמלשומ הנקתהל
 תוינכתב 20-21-נ ןומיסב .ט"בהשמ לש

06.10.0220 

1,802.50 1,802.50 1.00 'חי  .לכירדאה טרפמו

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../059 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

           
          
          
         
          
         

          
      
           
          
          
         
          
         

          
      
           
          
          
         
          
         

          
      
           
          
          
         
          
         

          
      
           
          
          
         
          
         

          
      
       
      
           
          
          
         
          
         

         
      

             

059 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
ץע ףנכ מ"ס 012/002 תודימב תויתשת ןורא
 חפמ יפקיה ףוקשמו הקיאמרופ הפוצמ האלמ
 ,הליענה ,םיחירבה ,םיריצה לכ תוברל ,ןוולוגמ
 םישורדה )ןוראה שומישל םאתהב( טולישהו
 דחוימה טרפמה יפל לכה .תמלשומ הנקתהל
 תוינכתב 40-21-נ ןומיסב .ט"בהשמ לש

06.10.0230 

2,214.50 2,214.50 1.00 'חי  .לכירדאה טרפמו

ץע ףנכ מ"ס 012/032 תודימב תויתשת ןורא
 חפמ יפקיה ףוקשמו הקיאמרופ הפוצמ האלמ
 ,הליענה ,םיחירבה ,םיריצה לכ תוברל ,ןוולוגמ
 םישורדה )ןוראה שומישל םאתהב( טולישהו
 דחוימה טרפמה יפל לכה .תמלשומ הנקתהל
 תוינכתב 50-21-נ ןומיסב .ט"בהשמ לש

06.10.0240 

2,266.00 2,266.00 1.00 'חי  .לכירדאה טרפמו

ץע ףנכ מ"ס 012/521 תודימב תויתשת ןורא
 חפמ יפקיה ףוקשמו הקיאמרופ הפוצמ האלמ
 ,הליענה ,םיחירבה ,םיריצה לכ תוברל ,ןוולוגמ
 םישורדה )ןוראה שומישל םאתהב( טולישהו
 דחוימה טרפמה יפל לכה .תמלשומ הנקתהל
 תוינכתב 60-21-נ ןומיסב .ט"בהשמ לש

06.10.0250 

2,163.00 2,163.00 1.00 'חי  .לכירדאה טרפמו

ץע ףנכ מ"ס 012/011 תודימב תויתשת ןורא
 חפמ יפקיה ףוקשמו הקיאמרופ הפוצמ האלמ
 ,הליענה ,םיחירבה ,םיריצה לכ תוברל ,ןוולוגמ
 םישורדה )ןוראה שומישל םאתהב( טולישהו
 דחוימה טרפמה יפל לכה .תמלשומ הנקתהל
 תוינכתב 70-21-נ ןומיסב .ט"בהשמ לש

06.10.0260 

1,648.00 1,648.00 1.00 'חי  .לכירדאה טרפמו

ץע ףנכ מ"ס 012/021 תודימב תויתשת ןורא
 חפמ יפקיה ףוקשמו הקיאמרופ הפוצמ האלמ
 ,הליענה ,םיחירבה ,םיריצה לכ תוברל ,ןוולוגמ
 םישורדה )ןוראה שומישל םאתהב( טולישהו
 דחוימה טרפמה יפל לכה .תמלשומ הנקתהל
 תוינכתב 80-21-נ ןומיסב .ט"בהשמ לש

06.10.0270 

1,751.00 1,751.00 1.00 'חי  .לכירדאה טרפמו

 3 המוק

ץע ףנכ מ"ס 012/09 תודימב תויתשת ןורא
 חפמ יפקיה ףוקשמו הקיאמרופ הפוצמ האלמ
 ,הליענה ,םיחירבה ,םיריצה לכ תוברל ,ןוולוגמ
 םישורדה )ןוראה שומישל םאתהב( טולישהו
 דחוימה טרפמה יפל לכה .תמלשומ הנקתהל
 תוינכתב 10-21-נ ןומיסב .ט"בהשמ לש

06.10.0320 

11,330.00 2,266.00 5.00 'חי  .לכירדאה טרפמו

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../060 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

           
          
          
         
          
         

          
      
           
          
          
         
          
         

          
      
           
          
          
         
          
         

          
      
        
           
          

      
      
                                
                
      
         
           

          
      
         
           

         
      
         
           

          
      
            
            
         

         
      
      

             

060 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
ץע ףנכ מ"ס 012/09 תודימב תויתשת ןורא
 חפמ יפקיה ףוקשמו הקיאמרופ הפוצמ האלמ
 ,הליענה ,םיחירבה ,םיריצה לכ תוברל ,ןוולוגמ
 םישורדה )ןוראה שומישל םאתהב( טולישהו
 דחוימה טרפמה יפל לכה .תמלשומ הנקתהל
 תוינכתב 20-21-נ ןומיסב .ט"בהשמ לש

06.10.0363 

1,751.00 1,751.00 1.00 'חי  .לכירדאה טרפמו

ץע ףנכ מ"ס 012/09 תודימב תויתשת ןורא
 חפמ יפקיה ףוקשמו הקיאמרופ הפוצמ האלמ
 ,הליענה ,םיחירבה ,םיריצה לכ תוברל ,ןוולוגמ
 םישורדה )ןוראה שומישל םאתהב( טולישהו
 דחוימה טרפמה יפל לכה .תמלשומ הנקתהל
 תוינכתב 5-21-נ ןומיסב .ט"בהשמ לש

06.10.0364 

1,648.00 1,648.00 1.00 'חי  .לכירדאה טרפמו

ץע ףנכ מ"ס 012/09 תודימב תויתשת ןורא
 חפמ יפקיה ףוקשמו הקיאמרופ הפוצמ האלמ
 ,הליענה ,םיחירבה ,םיריצה לכ תוברל ,ןוולוגמ
 םישורדה )ןוראה שומישל םאתהב( טולישהו
 דחוימה טרפמה יפל לכה .תמלשומ הנקתהל
 תוינכתב 8-21-נ ןומיסב .ט"בהשמ לש

06.10.0365 

3,296.00 1,648.00 2.00 'חי  .לכירדאה טרפמו

 רחשומ הטסורינ חפ תופרפר תכרעמ
-מ תולכירדה יטרפ י"פע תורגסמ- יביטרוקד
 תוילעמה רוזאב םקוממ 40-77 דע 10-77

06.10.0366 

15,656.00 3,914.00 4.00 'פמוק  .תומוקב

 תונשדחה תיב- תורגסמ 31.60 קרפ תת
 םינפ בוציע 3+2

ךותב הארמ תודיחי יתש ,םיתורישל תוארמ
 י"פעו תוינכתב 10-07-מ ןומיסב . עובצ לוזריפ

06.13.0010 

9,270.00 1,854.00 5.00 'חי  .לכירדאה יטרפ

ךותב הארמ תודיחי שולש ,םיתורישל תוארמ
 י"פעו תוינכתב 20-07-מ ןומיסב . עובצ לוזריפ

06.13.0020 

18,746.00 2,678.00 7.00 'חי  .לכירדאה יטרפ

ךותב הארמ תודיחי שמח ,םיתורישל תוארמ
 י"פעו תוינכתב 30-07-מ ןומיסב . עובצ לוזריפ

06.13.0030 

9,476.00 4,738.00 2.00 'חי  .לכירדאה יטרפ

 572 ךרואב מ"ס "3 היחמצל יביטרוקד טומ
 טלרינ לש 1207 לאר רמג רוחש לוזרפה .מ"ס
 יטרפ י"פעו תוינכתב 10-17-מ ןומיסב

06.13.0040 

9,012.50 1,287.50 7.00 'חי  .לכירדאה

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../061 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

           
            
         

         
      
            
            
         

         
      
            
            
          

           
      
            
            
            

           
      
           
           
           

           
      
           
           
           

           
      
           
           
           

           
      
         
          
          
          

       
      
          
          
          

        
      
      
      
      
      

             

061 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 261 ךרואב מ"ס "3 היחמצל יביטרוקד טומ
 טלרינ לש 1207 לאר רמג רוחש לוזרפה .מ"ס
 יטרפ י"פעו תוינכתב 20-17-מ ןומיסב

06.13.0050 

6,437.50 1,287.50 5.00 'חי  .לכירדאה

 404 ךרואב מ"ס "3 היחמצל יביטרוקד טומ
 טלרינ לש 1207 לאר רמג רוחש לוזרפה .מ"ס
 יטרפ י"פעו תוינכתב 30-17-מ ןומיסב

06.13.0060 

3,914.00 1,957.00 2.00 'חי  .לכירדאה

תואה תרוצב מ"ס "3 היחמצל יביטרוקד טומ
 לאר רמג רוחש לוזרפה .מ"ס 813 ךרואב ח
 תוינכתב 10-27-מ ןומיסב טלרינ לש 1207

06.13.0070 

7,004.00 1,751.00 4.00 'חי  .לכירדאה יטרפ י"פעו

תואה תרוצב מ"ס "3 היחמצל יביטרוקד טומ
 לאר רמג רוחש לוזרפה .מ"ס 831 ךרואב ח
 תוינכתב 20-27-מ ןומיסב .טלרינ לש 1207

06.13.0080 

4,944.00 1,236.00 4.00 'חי  .לכירדאה יטרפ י"פעו

בחורבו מ"ס 261 ךרואב ףפוכמ מ"מ 2 חפ
 ןוולוגמ חפה .ןופיסל השבלהכ ,טרפ י"פע
 10-37-מ ןומיסב .טלרינ לש 1207 לאר רמגב

06.13.0090 

15,450.00 3,090.00 5.00 'חי  לכירדאה טרפ י"פעו תוינכתב

בחורבו מ"ס 572 ךרואב ףפוכמ מ"מ 2 חפ
 ןוולוגמ חפה .ןופיסל השבלהכ ,טרפ י"פע
 20-37-מ ןומיסב .טלרינ לש 1207 לאר רמגב

06.13.0100 

28,840.00 4,120.00 7.00 'חי  לכירדאה טרפ י"פעו תוינכתב

בחורבו מ"ס 404 ךרואב ףפוכמ מ"מ 2 חפ
 ןוולוגמ חפה .ןופיסל השבלהכ ,טרפ י"פע
 30-37-מ ןומיסב .טלרינ לש 1207 לאר רמגב

06.13.0110 

10,300.00 5,150.00 2.00 'חי  .לכירדאה טרפ י"פעו תוינכתב

 תרגסמ םע חפ תוחולמ תיביטרוקד הציחמ
03/03SHR לכ .םייכנא הדלפ תוטומ בולישב 
 1207 לאר עבצב העובצו תנוולוגמ הציחמה
 י"פעו תוינכתב 10-57-מ ןומיסב .טלרינ לש

06.13.0120 

15,656.00 3,914.00 4.00 'פמוק  .לכירדאה טרפ

הטסורינ יליפורפב תילעמ תלדל ביבסמ יופיח
 הטירח בולישב הנבל הטסורינו תרחשומ
 י"פעו תוינכתב 10-67-מ ןומיסב .המוק הארמו

06.13.0130 

8,240.00 4,120.00 2.00 'פמוק  .לכירדאה טרפ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../062 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
          
          

        
      
          
          
          

        
      
          
          
          

        
      
         
           
          

        
      
         
           
          

        
      
          
             
              

       
      
          
             
            

      
      
         
             
         

      
      
         
          
          
         

       
      
          
         

      
      

             

062 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
הטסורינ יליפורפב תילעמ תלדל ביבסמ יופיח
 הטירח בולישב הנבל הטסורינו תרחשומ
 י"פעו תוינכתב 20-67-מ ןומיסב .המוק הארמו

06.13.0140 

8,240.00 4,120.00 2.00 'פמוק  .לכירדאה טרפ

הטסורינ יליפורפב תילעמ תלדל ביבסמ יופיח
 הטירח בולישב הנבל הטסורינו תרחשומ
 י"פעו תוינכתב 30-67-מ ןומיסב .המוק הארמו

06.13.0150 

8,240.00 4,120.00 2.00 'פמוק  .לכירדאה טרפ

הטסורינ יליפורפב תילעמ תלדל ביבסמ יופיח
 הטירח בולישב הנבל הטסורינו תרחשומ
 י"פעו תוינכתב 40-67-מ ןומיסב .המוק הארמו

06.13.0160 

8,240.00 4,120.00 2.00 'פמוק  .לכירדאה טרפ

חפמ ,U תרוצב תיפקיה תיביטרוקד הרוק
 םיקוזיחה לכ תוברל עובצו ףפוכמ ןוולוגמ
 י"פעו תוינכתב 10-87-מ ןומיסב .םישורדה

06.13.0170 

23,484.00 1,957.00 12.00 רטמ  .לכירדאה טרפ

חפמ ,U תרוצב תיפקיה תיביטרוקד הרוק
 םיקוזיחה לכ תוברל עובצו ףפוכמ ןוולוגמ
 י"פעו תוינכתב 20-87-מ ןומיסב .םישורדה

06.13.0180 

23,484.00 1,957.00 12.00 רטמ  .לכירדאה טרפ

מ"ס 05 בחורב 200E דדנפסקא תשר ףדמ
 71-כ )D ןוחבטמב ( הדלפ תוטומ ג"ע היולת
 טרפ י"פעו תוינכתב 10-77-מ ןומיסב . א"מ

06.13.0190 

5,150.00 5,150.00 1.00 'פמוק  .לכירדאה

מ"ס 06 בחורב 200E דדנפסקא תשר ףדמ
 5.8-כ )D ןוחבטמב ( הדלפ תוטומ ג"ע היולת
 טרפ י"פעו תוינכתב 20-77-מ ןומיסב .א"מ

06.13.0200 

10,300.00 5,150.00 2.00 'פמוק  .לכירדאה

היולת ,היחמצ תילתל דדנפסקא תשר ףדמ
 .) התיכ / תובישי רדחב ( הדלפ תוטומ ג"ע
 טרפ י"פעו תוינכתב 30-77-מ ןומיסב

06.13.0210 

10,300.00 5,150.00 2.00 'פמוק  .לכירדאה

תבכרומ מ"ס 522/512 תודימב םיטוב תציחמ
 ידומעב הרקתו הפצרב תנגועמ לזרב תרגסממ
 יפל הקבדמ+ תמסוחמ תיכוכז האולימו לזרב
 י"פעו תוינכתב 10-08-מ ןומיסב .לכירדאה

06.13.0220 

50,985.00 16,995.00 3.00 'פמוק  .לכירדאה טרפ

 . מ"ס 3311/016 תודימב םיכסמו קורי ריק
 טרפ י"פעו תוינכתב 10-001-מ ןומיסב

06.13.0230 

39,140.00 39,140.00 1.00 'פמוק  לכירדאה

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../063 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

         
           

         
      
                              
                      
      
           

             
      
         

               
      
         

              
      
        
          
             

          
      
            

          
      
            

            
      
         

        
      
         

          
      
           

          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

       
             

063 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

7,004.00 7,004.00 1.00 'פמוק

תודימב 3 המוק הסינכ תאובמ-קורי ריק
 תוינכתב 10-101-מ ןומיסב . מ"ס 014/032
 לכירדאה טרפ י"פעו

06.13.0240 

 תונשדחה תיב תורגנ 41.60 קרפ תת
 םינפ בוציע 3+2 תומוק

רוזא- ןולא ץעמ יביטרוקד הבישי טנמלא 06.14.0001 
15,450.00 15,450.00 1.00 'חי  'פמוק 10-06-נ ילכירדא טרפ י"פע הבישי

יביטרוקד ץעמ ל"נכ הבישי טנמלאל הרקת 06.14.0002 
8,240.00 8,240.00 1.00 'חי  תורגנה תמישרב 20-06-נ טרפ י"פע- ןולא

 06.14.0003 האר סייפס ןפוא יביטרוקד הרקת טנמלא
7,725.00 7,725.00 1.00 'חי  10-16-נ ילכירדא טרפ תורגנ תמישר

 תונשדחה תיב תונורדסמב ץע תושבלה
 תובישיה ירדח לש םיחתפל םאתהב הנתשמ
 יטרפ י"פע עבצ רמגב ןרוא ץע יושע , םינושה

06.14.0004 

53,209.80 432.60 123.00 ר"מ  17-17-נ תולכירדאה

י"פע M תובישי .ח- תשר בולישב ץע תשבלה 06.14.0005 
11,845.00 11,845.00 1.00 'פמוק  71-72-נ תולכירדא יטרפ

ץע M תובישי .ח- תשר בולישב ץע תושבלה 06.14.0006 
11,845.00 11,845.00 1.00 'פמוק  1.27-17-נ תולכירדא יטרפ י"פע תשרו ןרוא

תולכירדא יטרפ י"פע תובישי רדח יופיח 06.14.0007 
18,540.00 18,540.00 1.00 'פמוק  012/2471 ךרוא 10-28-נ

תולכירדא יטרפ י"פע תובישי רדח יופיח 06.14.0008 
22,660.00 22,660.00 1.00 'פמוק  003/1342 תודימב 20-28-נ

 06.14.0009 3 המוק תאובמ ףודימ תכרעמ םע ץע תשבלה
11,124.00 11,124.00 1.00 'פמוק  10-97-נ תולכירדא טרפ י"פע

2,516,727.75  )זוכיר ףדל הרבעהל( תורגסמו תורגנ 60 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../064 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                          
      
                             
                
      
       
      
         
          
          
          
          
           
        
         
         
          
         
           

            
      

             
      

           
      

               
      

            
      

            
      
          

        
      
         

            
      
         
          

           
      

             
      

           
      

             
      

            
      
      

             

064 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

 םימ תקפסא תוכרעמ 10.70 קרפ תת
 0+1 םימחו םירק

 תונותחת תומוק

יפל םירק םימל "04-לוידקס" םינבלוגמ תורונצ
 וא תוריקב םייובח 2/1" רטוקב טרפמה
 םיקזחומו ישפוח ןפואב םיבכרומ וא תוציחמ
 )םכרד םירדוחש וא( םינושה הנבמה יקלחל
 טוהר ,תורקת ,תוריק ,תוציחמ ,םידומע :ןוגכ
 לכ תא ללוכ ריחמה .'וכו עובק יתדבעמ
 ,תותשקה ,םיזיזה ,תוכימתה ,םיקוזחה
 ,תוריק ךרד רבעמב םילוורש ,םיפופכה
 לכו תויופעתסה ,םייכרב ,תורקת ,תוציחמ
 יפל עבצ ןכו ,םישורדה םירזיבאה ראש
 תויופעתסה שורדל יאשר סדנהמה .טרפמה
"T" אלל איהש תומכ לכב םיקקפב תורוגס 

07.01.0010 

3,605.00 72.10 50.00 רטמ  .ריחמ תפסות

7,004.00 82.40 85.00 רטמ  07.01.0020 .4/3" רטוקב תורונצ ל"נכ

11,124.00 92.70 120.00 רטמ  07.01.0030 .1" רטוקב תורונצ ל"נכ

927.00 92.70 10.00 רטמ  07.01.0040 .1¼" רטוקב תורונצ ל"נכ

1,030.00 103.00 10.00 רטמ  07.01.0050 .1½" רטוקב תורונצ ל"נכ

9,888.00 123.60 80.00 רטמ  07.01.0060 .2" רטוקב תורונצ ל"נכ

םיחפס ללוכ אל ,3" רטוקב תורונצ ל"נכ 07.01.0070 
14,420.00 144.20 100.00 רטמ  .םירזיבאו

םיחפס רובע 070.1.70'סמ ףיעסל תופסות 07.01.0080 
4,120.00 103.00 40.00 'חי  .3" רטוקב םירזיבאו

תורונצ ךא 010.10.70'סמ ףיעסב ל"נכ
 רטוקב טרפימה יפל RPP םגדמ םייטסלפ

07.01.0090 

7,210.00 72.10 100.00 רטמ  .מ"מ 21-51

7,416.00 82.40 90.00 רטמ  07.01.0100 .מ"מ 91 רטוקב ל"נכ

11,124.00 92.70 120.00 רטמ  07.01.0110 .מ"מ 52 רטוקב ל"נכ

7,416.00 92.70 80.00 רטמ  07.01.0120 .מ"מ 23 רטוקב ל"נכ

8,240.00 103.00 80.00 רטמ  07.01.0130 .מ"מ 93 רטוקב ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../065 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
      
         

                 
      

             
      
          
          
          
         
          
         
          
          

             
      
          

                   
      

               
      

               
      
         

             
      

           
      

           
      

            
      

            
      
           

          
      
           

              
      

                 
      
      
      
      
      
      
      
      

             

065 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
12,360.00 123.60 100.00 רטמ  07.01.0140 .מ"מ 05 רטוקב ל"נכ

תורונצ ךא 090.10.70'סמ ףיעסב ל"נכ 07.01.0150 
1,545.00 103.00 15.00 רטמ  .מ"מ 51 רטוקב טרפימה יפל "L" גרד תשוחנ

2,008.50 133.90 15.00 רטמ  07.01.0160 .מ"מ 91 רטוקב תורונצ ל"נכ

 06 דע םיכרואב( םירצק םימ תקפסא ירובח
 םיבכרומה םינוש םייתדבעמ םיזרב לא )מ"ס
 ,םינוש םיסופיטמ יתדבעמ טוהר יקלח ג"ע
 םירבועה( הקפסאה תורונצמ ודדמי םיכרואה
 םיטיהרה תחת ילטנוזירוה ןפואב ללכ ךרדב
 ,םיזרבה לא רוביחה דעו )םייתדבעמה
 RPP וא תשוחנ תורונצמ ושעיי םירוביחה
 םירזיבאה לכו םידרוקר וללכיו 2/1" רטוקב

07.01.0170 

6,180.00 206.00 30.00 'חי  ."טלמה" תר צות םישורדה

 07.01.0180 הקפסא רובע םימ תורונצ יפיעס לכל תפסות
386.25 25.75 15.00 'חי  .2/1" רטוקב סונוק דרוקר ירזיבא לש הבכרהו

288.40 36.05 8.00 'חי  07.01.0190 .4/3" רטוקב ל"נכ

103.00 51.50 2.00 'חי  .1" רטוקב ל"נכ

 טרפימה יפל ביגש תרצות םיירודכ םיפוגמ

07.01.0200 

07.01.0210 
2,060.00 103.00 20.00 'חי  .תוגרבה םע 2/1" רטוקב

2,575.00 128.75 20.00 'חי  07.01.0220 .4/3" רטוקב ל"נכ

1,442.00 144.20 10.00 'חי  07.01.0230 .1" רטוקב ל"נכ

1,174.20 195.70 6.00 'חי  07.01.0240 .1½" רטוקב ל"נכ

1,297.80 216.30 6.00 'חי  07.01.0250 .2" רטוקב ל"נכ

םינגוא םע "רפרפ" םגד 3" רטוקב ףוגמ ל"נכ 07.01.0260 
3,090.00 1,030.00 3.00 'חי  .םיידגנ םינגואו

 RPP 07.01.0270 רונצל ףוגמ וא ןבלוגמ רונצ ןיב רובח
772.50 51.50 15.00 'חי  .1"-½" םירטקב

370.80 61.80 6.00 'חי  07.01.0280 .2"-¼1" םירטקל ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../066 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

         
          
             
            
           
            
           
           
           
          

           
      
           
           

           
      

                
      
          

             
      
        
           

             
      

                  
      
         
          

            
      
          

         
      
           

               
      
          

          
      

         
      
      
      
      
      
      
      
      
      

             

066 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
וא "תובהל" תרצות .שא יוביכל ןולגלג

 ןתינה תכתמ ףותמ יושע ןולגלגה ךרע-הוש
 וא ימוג רונצ ךורכ וילעש יזכרמ ריצ לע בובסל
 תנלסמ םע 'מ 02 ךרואבו 4/3" רטוקב יטסלפ
 .לפרע וא ןוליס תרוצב הלעפה רשפאמה זרבו
 לעב 1" רטוקב "ירודכ" זרב ריחמה ללוכ ןכ
 לע בובסל ןתינ ולוכ ןקתמה .הריהמ החיתפ
 ולוכ ףותה בובס רשפאמה ילקיטרו דחוימ ריצ
 ורשיא לבקי ןלבקה .עובקה ובצמל בצינ ןוויכה
 ינפל ןקתמל תוחיטבה סדנהממו שא יבכממ

07.01.0290 

1,648.00 412.00 4.00 'חי  .ותבכרה

םע מ"ס 51 ךרואבו 2" רטוקב ןילירט רונצ
 ינקת דמצמו 2" רטוקב ישומיש בר קנזמ

07.01.0300 

1,030.00 257.50 4.00 'חי  .ץרוטש

1,802.50 257.50 7.00 'חי  07.01.0310 .ינקת דמצמ ללוכ 2" רטוקב טנרדיה יזרב

תרצות ג"ק 6 לקשמב השבי הקבא הפטמ 07.01.0320 
1,442.00 360.50 4.00  .ךרע-הוש וא "תובהל" 'חי

תורונצל םישדח םימ-תקפסא תורונצ רובח
 הדובעה לכ ללוכ ,1½"-½" לש םירטקב םימייק

07.01.0330 

329.60 41.20 8.00 'פמוק  .ךכב הכורכה

370.80 61.80 6.00 'פמוק  .3"-2" לש רטוקב תורונצ ךא ל"נכ

 הנקתהו רוציי רובע תורונצה ריחמל תפסות
 הרקתמ תדרויה תילקיטרו תרנצל הכימת לש

07.01.0340 

07.01.0350 

1,030.00 515.00 2.00 'פמוק  .טוהירל תחתמ דע ,תיטסוקא

תרנצל הכימת תכרעמ לש הנקתהו רוציי ל"נכ 07.01.0360 
4,120.00 412.00 10.00 'פמוק  .טוהירה ירוחאמ

 07.01.0370 ½"-4/3" םירטקב םימח םימ תורוניצל דודיב
1,802.50 36.05 50.00 רטמ  .חפ יקוזיח םע "סקלפמרא" ילוורשמ

 RETAEH 07.01.0380 םגדמ ילמשח ריהמ םימ םמחמ
90,640.00 4,120.00 22.00  3XCM ט"קמ REPUS 'חי

22,660.00 5,665.00 4.00 'חי  UEC 07.01.0390 ט"קמ ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../067 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                                   
                          
      
        
          
          
          
           
         
          
         

               
      

            
      

              
      
        
          
          
          
         
          
          
           
           

            
      

               
      
         
         
         

               
      

             
      
         
           

          
      
         

              
      
          

          
      
      
      
      

             

067 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ןיכפושהו ןיחולדה תכרעמ 20.70 קרפ תת
 1+0 םייתדבעמהו םיירטינסה

 "טירבג" תרצות EPDH ןליטאילופ תורונצ
 תורונצו ןיחולד ימל מ"מ 04-23 רטוקב
 םיבכרומ תורונצה ,םינגזמ זוקינ וא ,רורוויא
 םינושה הנבמה יקלחל םיקזוחמו ישפוח ןפואב
 :ןוגכ )םכרד םירדוחש וא תוריקב םייובח וא(
 םיטיהר ,םידומע ,תוציחמ ,תורקת ,תוריק
 ,םיקוזיחה לכ תא ללוכ ריחמה .םייתדבעמ
 םילוורשה ,םיפופיכה ,םיזיז ה ,תוכימתה

07.02.0010 

15,862.00 72.10 220.00 רטמ  .טרפמה יל עבצ ןכו תוריק ךרד רבעמב

13,132.50 87.55 150.00 רטמ  07.02.0020 .מ"מ 05 רטוקב ךא ל"נכ

8,806.50 97.85 90.00 רטמ  .מ"מ 36 רטוקב ךא ל"נכ

 תורונצמ םייושע םירצק ןיחולד ירובח
 )ימינפ( מ"מ 24 רטוקב ל"נכ ןליטאילופ
 ,ןיחולד יאצוממ )מ"ס 08 דע םיכרואב(
 וא( יתדבעמ טוהיר יקלח ג"ע םיבכרומה
 ןיחולדה תורונצמ ודדמיי םיכרואה .)םירויכ
 תחתמ ילטנוזירוה ןפואב ללכ ךרדב םירבועה
 אצומה לא רובחל דעו םייתדבעמה םיטיהרה
 .)ל"נה םימוסחמה תו וצק וא( ןיחולדה לש
 ץוחמ ,'וכו םירזיבאה לכ תא ללוכ ריחמה

07.02.0030 

07.02.0040 

3,708.00 123.60 30.00 'חי  .ןמצע סוכה תוירעקל

2,945.80 133.90 22.00 'חי  07.02.0050 .םירויכ רוביחל מ"מ 05 רטוקב ךא ל"נכ

רובע 04.2.70-ו 010.2.70'סמ ףיעסל תפסות
 ,םייכרב ,תויוז ללוכ םייאורבת םירזיבא
 ,םידרוקר ,םיבלצ ,תופעתסה ירזיבא ,תותשק

07.02.0060 

9,888.00 82.40 120.00 'חי  .מ"מ 05-04 רטוקב ,'וכו תוירעקל םירובח

5,871.00 97.85 60.00 'חי  07.02.0070 .מ"מ 36 רטוקב ל"נכ

ימינפ רטוקב ל"נכ ןליטאילופמ רבעמ ימוסחמ
 יתשו םידרוקר ינש ללוכ טלפמוק ,מ"מ 05

07.02.0080 

7,210.00 360.50 20.00 'חי  .תותשק

 07.02.0090 ,1"1-½" רטוקב 04 לוידקס םינוולוגמ תורונצ
2,266.00 113.30 20.00 רטמ  .םינגזמ זוקינ רובע םיחפס ללוכ

ןגזמ רוביחל מ"מ 02 רטוקב ירושרש רוניצ 07.02.0100 
4,120.00 103.00 40.00 רטמ  .זוקינל

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../068 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

         
          
            

           
      
         

            
      
        
           

          
      
          

          
      
         
           

               
      

             
      
         
           

             
      
        
         

           
      
         
           

             
      
        
           
          

              
      
          
            

           
      

                
      
        

           
      
        

              
      

             

068 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 תופיפצ ןליטאילופמ זוקינ וא םיכפש תורונצ
 םינקתומ ,מ"מ 011 רטוקב EPDH ההובג
 תוריק לע וא תורקת תחת תוריקב וא ישפוח

07.02.0110 

28,325.00 113.30 250.00 רטמ  .תוילתהו םיקוזחה לכ ללוכ

ןליטאילופמ םיחפס רובע ל"נה ףיעסל תפסות 07.02.0120 
7,931.00 113.30 70.00 'חי  .מ"מ 011 רטוקב

 EPDH ההובג תופיפצ ןליטאילופמ תורונצ
 תורקת תחת ישפוח םינקתומ מ"מ 061 רטוקב

07.02.0130 

18,128.00 164.80 110.00 רטמ  .תוריק לע וא

 07.02.0140 061 רטוקב םיחפס רובע ל"נה ףיעסל תפסות
6,592.00 164.80 40.00 'חי  .מ"מ

ןוטב תופצרל תחתמ EPDH םיכפש תורונצ
 יולימו הריפח ללוכ מ"ס 001 דע םיקמועב

07.02.0150 

9,012.50 128.75 70.00 רטמ  .מ"מ 011 רטוקב תורונצ- הרזחב

12,051.00 185.40 65.00 רטמ  07.02.0160 .מ"מ 061 רטוקב תורונצ ךא ל"נכ

תחתמ מ"מ 011 רטוקב תורונצ תפיטע
 ןייוזמ ןוטבה ,מ"ס 001 דע קמועב תופצרל

07.02.0170 

7,210.00 103.00 70.00 רטמ  .תינכתב טרפה יפל "02-ב"

 תמייק ןוטב תפצרב תולעת בוציח
 011 םירטקב תורוניצ רובע עקרקה-תמוקב

07.02.0180 

13,905.00 103.00 135.00 רטמ  .מ"מ 061- מ"מ

תחתמ מ"מ 061 רטוקב תורונצ תפיטע
 ןייוזמ ןוטבב ,מ"ס 001 דע קמועב תופצרל

07.02.0190 

7,364.50 113.30 65.00 רטמ  .תינכתב טרפה יפל "02-ב"

תופיפצ ןליטאילופמ 8"/4" הפצר םוסחמ
 01 יבועב וביבס ןוטבב ןטובמ EPDH ההובג
 רשפאיש סלפמב ןקתוי םוסחמה .תוחפל מ"ס

07.02.0200 

8,755.00 875.50 10.00 'חי  .וילעמ ןוילע זוקינ רזבא תנקתה

תריגסל הכראה םע 5" רטוקב זילפ הסכמ
 םשל )4"( מ"מ 011 תורונצ יחפס לש תווצק

07.02.0210 

1,030.00 103.00 10.00 'חי  .יוקינו תרוקב

679.80 113.30 6.00 'חי  .מ"מ 061 רטוקב ךא ל"נכ

 ההובג תופיפצ ןליטאילופ תרוקב תספוק

07.02.0220 

07.02.0230 
3,399.00 226.60 15.00 'חי  .4" רטוקב

תופיפצ ןליטאילופמ 05x011 הפצר ימוסחמ 07.02.0240 
2,781.00 278.10 10.00 'חי  .יפות ימוסחמ וא )לפונ( ההובג

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../069 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

             
      
        

           
      
          

           
      

                  
      

               
      
         

                 
      
         

                 
      

                
      

                   
      
         
             

              
      

                 
      
       

               
      

                
      
           

                 
      
        
          
         
           

          
      
          

               
      

               
      
      
      
      

             

069 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
1,668.60 278.10 6.00 'חי  .05x011 יפות הפצר ימוסחמ

 ההובג תופיפצ ןליטאילופמ הפצר ימוסחמ

07.02.0250 

07.02.0260 
12,360.00 1,030.00 12.00  .תורקת תחת םייולת EPDH"4/"8 'חי

וא 6"/4" הפצר ימוסחמל ררוחמ הטסורינמ לס 07.02.0270 
1,236.00 206.00 6.00  "4/"8. 'חי

247.20 61.80 4.00 'חי  07.02.0280 .4" רטוקב רורווא תורונצל רורווא יעבוכ

288.40 72.10 4.00 'חי  .6" רטוקב ל"נכ

 םיגוסה לכמ הפצר ימוסחמל תוגרבתמ תותשר

07.02.0290 

07.02.0300 
824.00 206.00 4.00 'חי  .לקינ םורכ הפוצמ זילפמ םייושע

 07.02.0310 05 רטוקב תורונצל תוביטרל המיטא רזיבא
309.00 61.80 5.00 'חי  .תורקת ךרד םירדוחה מ"מ

618.00 103.00 6.00 'חי  07.02.0320 .מ"מ 011 רטוקב ךא ל"נכ

515.00 103.00 5.00 'חי  07.02.0330 .ןיכפוש וא ןיחולד רונצל הנוכמ וא רישכמ רובח

 01 רטוקב הפצירב ןליטאילופמ תרוקב תספוק
 םע תחא האיצי םייתש וא תחא הסינכ םע מ"ס

07.02.0340 

1,545.00 257.50 6.00 'חי  .החיתפל ןתינה יטמרה הסכמ

360.50 72.10 5.00 'חי  07.02.0350 .הפצר םוסחמל ןליטאילופמ םוטא הסכמ

ט"קמ ENETACLUV תרצות סוכ-תוירעק 07.02.0360 
6,592.00 412.00 16.00  .םיפדנמ וא היצלטסניא יספב תובכרומ 005 'חי

2,060.00 412.00 5.00 'חי  B994. 07.02.0370 ט"קמ תויטפילא תורעק ךא ףיעס ל"נכ

ללוכ ,רויכ לש ןופיסל א"מ זוקינ תרנצ רובח 07.02.0380 
494.40 82.40 6.00 'חי  .ןופיסה לעמ דחוימ רזבא

תודימב ,תודבעמב זוקינל הטסורינ תלעת
51X001X52 הנוילע הכבש ללוכ וטנ מ"ס 
 ריחמה .)םיחבטמב תולעת םגדמ( הטסורינמ
 הפצר םוסחמ לא רוביחל םיאתמ ןקתה ללוכ

07.02.0390 

47,380.00 2,369.00 20.00  .הלעתל תחתמ ןליטאילופמ 8"/4" 'חי

 07.02.0400 רובע עקרק תמוקב תמייק ןוטב תפצרב בוציח
247.20 61.80 4.00 'חי  .ל"נה הלעתה

927.00 61.80 15.00 'חי ןייוזמ ןוטבמ הרקתב ל"נכ 07.02.0410 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../070 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                              
      
        

              
      

              
      
         

                  
      

              
      
          

               
      
          

             
      

           
      
                   
      
         
           
             
          

                  
      

               
      

               
      
          
           
            
           
            

                
      

                  
      

                  
      

                  
      

                  
      

               
      
      

             

070 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 0+1 תוגג זוקינ תכרעמ 30.70 קרפ תת

 EPDH 07.03.0010 ההובג תופיפצ ןליטאילופ תורונצ
1,236.00 123.60 10.00 רטמ  .ישפח םינקתומ ,מ"מ 011 רטוקב

9,270.00 154.50 60.00 רטמ  07.03.0020 .מ"מ 061 רטוקב תורונצ ךא ל"נכ

ללוכ םיחפס רובע 010.3.70 ףיעסל תפסות 07.03.0030 
247.20 123.60 2.00 'חי  .מ"מ 011 רטוקב EPDH ןליטאילופמ תותשק

1,236.00 154.50 8.00 'חי  .מ"מ 061 רטוקב ךא ל"נכ

 רטוקב ילבוא יוקינ חתפ לעב הרקב רזיבא

07.03.0040 

07.03.0050 
1,442.00 360.50 4.00  .מ"מ 002 וא מ"מ 061 'חי

ללוכ 4" רטוקב REMLAD תרצות גג זקנ 07.03.0060 
2,060.00 1,030.00 2.00 'חי  .רוניצל רוביחו גגב ותנקתה

4,944.00 1,236.00 4.00 'חי  07.03.0070 6" רטוקבגג זקנ ל"נכ

 0+1 תונוש 40.70 קרפ תת

םינקתומ CVP-מ וא תנוולוגמ הדלפמ םילוורש
 .ןיוזמ ןוטב לש 'וכו תורוק ,תוריק ,תורקתב
 לש טנמלאה לש דצ לכמ מ"מ 01 טלוב לוורשה
 "1.5-2" רטוקב לוורשה ,ןייוזמ ןוטב

07.04.0010 

206.00 20.60 10.00 'חי  .יבוע מ"ס 52 דע ןוטבמ םיטנמלאל

515.00 51.50 10.00 'חי  07.04.0020 .3"4-" רטוקב םילוורש ל"נכ

618.00 103.00 6.00 'חי  07.04.0030 .6" רטוקב םילוורש ל"נכ

תוריק ,תורקתב חודיק תנוכמ י"ע םירוח חודיק
 רבעמ רובע םירחא ןייוזמ ןוטב יטנמלא וא
 שדחמ ןוטב ללוכ ,2" דע ½" םירטקב תורונצ
 ןוטבה יבוע .לוורשה וא רונצה תנקתה רחאל
 הארוה יפל קר עצובי חודיקה .מ"ס 01

07.04.0040 

257.50 51.50 5.00 'חי  .סדנהמה לש תשרופמ

515.00 103.00 5.00 'חי  07.04.0050 .מ"ס 02 דע יבועב ןוטבה ךא ,ל"נכ

412.00 206.00 2.00 'חי  07.04.0060 .מ"ס 03 דע יבועב ןוטבה ךא ,ל"נכ

618.00 309.00 2.00 'חי  07.04.0070 .4" דע 3" םירטקב תורונצה ךא ,ל"נכ

618.00 309.00 2.00 'חי  07.04.0080 .מ"ס 02 דע יבועב ןוטבה ךא ,ל"נכ

3,605.00 360.50 10.00 'חי  07.04.0090 .מ"ס 03 דע יבועב ןוטבה ךא ,ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../071 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                  
      

                
      
          

           
      

         
      

           
      
                          
               
      
          
           

       
      
          

           
      
         

            
      
          

         
      
        

           
      
          

               
      
         

               
      
           

            
      
          

            
      
          

             
      

                 
      

                  
      
      

             

071 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
309.00 15.45 20.00 'חי  07.04.0100 .מ"ס 3x6 לדוגב םיזרב יוהיזל ןומיס יטלש

309.00 15.45 20.00 'חי  07.04.0110 .מ"ס 5x01 לדוגב ל"נכ םיטלש

עצובת הדובעה .הדובע להנמ לש י'גר תודובע 07.04.0120 
12,360.00 123.60 100.00 ע"ש  .חקפמה רושא רחאל קר

12,360.00 123.60 100.00 ע"ש  07.04.0130 .יעוצקמ לעופ ל"נכ

7,210.00 72.10 100.00 ע"ש  07.04.0140 .טושפ לעופ ל"נכ

 םיירטינס םילכ 50.70 קרפ תת
 0+1 םהירזיבאו

ללוכ "ןומר" םגד "הסרח" תרצות היולת הלסא
 םגד החדה ןצחל םע יומס החדה לכימ

07.05.0010 

63,448.00 2,266.00 28.00  "יביראק" 'חי

וא ןרטש.י לש תונתשמ תודימב תקוש רויכ 07.05.0020 
39,552.00 4,944.00 8.00 'חי  תולכירדא יטרפ האר ע"ש

 07.05.0030 'סמ "ןוסלדנמ" םגד קולבונומ םיכנל הלסא
4,532.00 2,266.00 2.00 'חי  .ORPAVON0010433MK יגולטק

יגולטק 'סמ "ןוסלדנמ" םגד םיכנל סרח רויכ 07.05.0040 
3,708.00 1,854.00 2.00  KM38165000. 'חי

םגד "הסרח" תרצות היולת הנתשמ 07.05.0050 
12,360.00 2,060.00 6.00  .יומס ןופיס ללוכ "יטיניפניא" 'חי

וא ןרטשץי םגדמ "לארוק" תרצות חבטמ רויכ 07.05.0060 
2,472.00 1,236.00 2.00 'חי  .2" ןופיס ללוכ 06" החוטש הנקתה ע"ש

ללוכ "ןרטש" תרצות הנתשמל הפיטש זרב 07.05.0070 
5,098.50 849.75 6.00 'חי  057026 ט"קמ תיטמוטוא הלעפה

 07.05.0080 עגמ אלל לעפומו םיידי שביימ בלושמ זרב טס
44,908.00 5,613.50 8.00 'חי  OIETRALUBUT ריקב הנקתהל םדא

םגד "תמח" תרצות חבטמ רויכל ףלשנ זרב 07.05.0090 
2,472.00 1,236.00 2.00  464403 יגולטק 'סמ "MROTS" 'חי

 EVAW" 07.05.0100" םגד "תמח" תרצות םיכנ רויכל זרב
1,648.00 824.00 2.00 'חי  331503 יגולטק 'סמ

618.00 61.80 10.00 'חי  07.05.0110 "תמח" תרצות ½" רטוקב "לינ" זרב

309.00 61.80 5.00 'חי  07.05.0120 .104-4 םגד "תמח" תרצות ךפוש זרב

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../072 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                  
      
        
           

        
      

            
      
           

         
      
             

          
      
           

              
      
         

              
      
           

                
      
            

             
      
                             
                
      
       
      
         
          
          
          
          
           
        
         
         
          
         
           

            
      

             
      

             
      
      

             

072 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
247.20 61.80 4.00 'חי  07.05.0130 .114-4 םגד "תמח" תרצות ןג זרב

 ,02X04X05 תודימב תודבעמל הטסורינ רויכ
 טרפ יפל יתדבעמ טוהיר לש הטלפב הבכרהל

07.05.0140 

30,900.00 1,545.00 20.00 'חי  .תודבעמה לכירדא

3,296.00 1,648.00 2.00 'חי  07.05.0150 .מ"ס 02X04X06 תודימב רויכ ל"נכ

ןרטש.י :קפס 0309 ט"קמ טלאוט ריינ הלתמ 07.05.0160 
11,896.50 396.55 30.00 'חי  .הסדנה

ןרטש .י :קפס 25802 ט"קמ יולת ןותפשא 07.05.0170 
7,261.50 242.05 30.00 'חי  .הסדנה

 07.05.0180 :קפס 4218 ט"קמ היולת הלסא תשרבמ
638.60 159.65 4.00 'חי  הסדנה ןרטש.י

 07.05.0190 ריקב עוקש ןותפשאו ריינ בלושמ ןקתמ
11,330.00 2,832.50 4.00 'חי  .הסדנה ןרטש .י :קפס 7649םגד

תוינובס 6 דע + תינובסל יזכרמ יולימ תכרעמ 07.05.0200 
5,603.20 700.40 8.00 'חי  .הסדנה ןרטש.י :קפס 09002270 םגד

ןרטש.י :קפס B420837 םגד הטסורינ ףדמ 07.05.0210 
350.20 175.10 2.00 'חי  .הסדנה

 םימ תקפסא תוכרעמ 11.70 קרפ תת
 2+3 םימחו םירק

 תונוילע תומוק

יפל םירק םימל "04-לוידקס" םינבלוגמ תורונצ
 וא תוריקב םייובח 2/1" רטוקב טרפמה
 םיקזחומו ישפוח ןפואב םיבכרומ וא תוציחמ
 )םכרד םירדוחש וא( םינושה הנבמה יקלחל
 טוהר ,תורקת ,תוריק ,תוציחמ ,םידומע :ןוגכ
 לכ תא ללוכ ריחמה .'וכו עובק יתדבעמ
 ,תותשקה ,םיזיזה ,תוכימתה ,םיקוזחה
 ,תוריק ךרד רבעמב םילוורש ,םיפופכה
 לכו תויופעתסה ,םייכרב ,תורקת ,תוציחמ
 יפל עבצ ןכו ,םישורדה םירזיבאה ראש
 תויופעתסה שורדל יאשר סדנהמה .טרפמה
"T" אלל איהש תומכ לכב םיקקפב תורוגס 

07.11.0010 

2,884.00 72.10 40.00 רטמ  .ריחמ תפסות

2,472.00 82.40 30.00 רטמ  07.11.0020 .4/3" רטוקב תורונצ ל"נכ

2,781.00 92.70 30.00 רטמ  07.11.0030 .1" רטוקב תורונצ ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../073 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

               
      

            
      

            
      
          

         
      
         

            
      
         
           

           
      

             
      

             
      

             
      

            
      

            
      
          

                   
      

              
      

               
      
         

             
      

           
      

              
      

              
      

            
      
           

          
      
           

              
      

             

073 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
927.00 92.70 10.00 רטמ  07.11.0040 .1¼" רטוקב תורונצ ל"נכ

2,060.00 103.00 20.00 רטמ  07.11.0050 .1½" רטוקב תורונצ ל"נכ

4,326.00 123.60 35.00 רטמ  07.11.0060 .2" רטוקב תורונצ ל"נכ

םיחפס ללוכ אל ,3" רטוקב תורונצ ל"נכ 07.11.0070 
11,536.00 144.20 80.00 רטמ  .םירזיבאו

םיחפס רובע 070.1.70'סמ ףיעסל תופסות 07.11.0080 
3,605.00 103.00 35.00 'חי  .3" רטוקב םירזיבאו

תורונצ ךא 010.10.70'סמ ףיעסב ל"נכ
 51 רטוקב טרפימה יפל RPP םגדמ םייטסלפ

07.11.0090 

2,884.00 72.10 40.00 רטמ  .מ"מ

2,472.00 82.40 30.00 רטמ  07.11.0100 .מ"מ 91 רטוקב ל"נכ

2,781.00 92.70 30.00 רטמ  07.11.0110 .מ"מ 52 רטוקב ל"נכ

1,390.50 92.70 15.00 רטמ  07.11.0120 .מ"מ 23 רטוקב ל"נכ

2,060.00 103.00 20.00 רטמ  07.11.0130 .מ"מ 93 רטוקב ל"נכ

4,326.00 123.60 35.00 רטמ  .מ"מ 05 רטוקב ל"נכ

 הקפסא רובע םימ תורונצ יפיעס לכל תפסות

07.11.0140 

07.11.0150 
412.00 25.75 16.00 'חי  .2/1" רטוקב סונוק דרוקר ירזיבא לש הבכרהו

721.00 36.05 20.00 'חי  07.11.0160 .4/3" רטוקב ל"נכ

103.00 51.50 2.00 'חי  .1" רטוקב ל"נכ

 טרפימה יפל ביגש תרצות םיירודכ םיפוגמ

07.11.0170 

07.11.0180 
1,648.00 103.00 16.00 'חי  .תוגרבה םע 2/1" רטוקב

2,575.00 128.75 20.00 'חי  07.11.0190 .4/3" רטוקב ל"נכ

721.00 144.20 5.00 'חי  07.11.0200 .1" רטוקב ל"נכ

391.40 195.70 2.00 'חי  07.11.0210 .1½" רטוקב ל"נכ

1,297.80 216.30 6.00 'חי  07.11.0220 .2" רטוקב ל"נכ

םינגוא םע "רפרפ" םגד 3" רטוקב ףוגמ ל"נכ 07.11.0230 
2,060.00 1,030.00 2.00 'חי  .םיידגנ םינגואו

 RPP 07.11.0240 רונצל ףוגמ וא ןבלוגמ רונצ ןיב רובח
515.00 51.50 10.00 'חי  .1"-½" םירטקב

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../074 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                 
      
         
          
             
            
           
            
           
           
           
          

           
      
           
           

           
      

                
      
          

             
      
          

              
      
                                   
               
      
        
          
          
          
           
          
          
          

           
      

            
      

            
      
         
         
         

              
      

             
      

             

074 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
370.80 61.80 6.00 'חי  07.11.0250 .2"-¼1" םירטקל ל"נכ

וא "תובהל" תרצות .שא יוביכל ןולגלג
 ןתינה תכתמ ףותמ יושע ןולגלגה ךרע-הוש
 וא ימוג רונצ ךורכ וילעש יזכרמ ריצ לע בובסל
 תנלסמ םע 'מ 02 ךרואבו 4/3" רטוקב יטסלפ
 .לפרע וא ןוליס תרוצב הלעפה רשפאמה זרבו
 לעב 1" רטוקב "ירודכ" זרב ריחמה ללוכ ןכ
 לע בובסל ןתינ ולוכ ןקתמה .הריהמ החיתפ
 ולוכ ףותה בובס רשפאמה ילקיטרו דחוימ ריצ
 ורשיא לבקי ןלבקה .עובקה ובצמל בצינ ןוויכה
 ינפל ןקתמל תוחיטבה סדנהממו שא יבכממ

07.11.0260 

1,648.00 412.00 4.00 'חי  .ותבכרה

םע מ"ס 51 ךרואבו 2" רטוקב ןילירט רונצ
 ינקת דמצמו 2" רטוקב ישומיש בר קנזמ

07.11.0270 

1,030.00 257.50 4.00 'חי  .ץרוטש

1,545.00 257.50 6.00 'חי  07.11.0280 .ינקת דמצמ ללוכ 2" רטוקב טנרדיה יזרב

תרצות ג"ק 6 לקשמב השבי הקבא הפטמ 07.11.0290 
1,442.00 360.50 4.00  .ךרע-הוש וא "תובהל" 'חי

 07.11.0300 חבטמה ירויכל ריהמ ילמשח ריהמ םימ םמחמ
8,240.00 4,120.00 2.00 'חי  3XCM ט"קמ RETAEHREPUS תרצות

 ןיכפושהו ןיחולדה תכרעמ 21.70 קרפ תת
 2+3 םיירטינסה

 "טירבג" תרצות EPDH ןליטאילופ תורונצ
 תורונצו ןיחולד ימל מ"מ 04-23 רטוקב
 םיבכרומ תורונצה ,םינגזמ זוקינ וא ,רורוויא
 םינושה הנבמה יקלחל םיקזוחמו ישפוח ןפואב
 :ןוגכ )םכרד םירדוחש וא תוריקב םייובח וא(
 ללוכ ריחמה ,םידומע ,תוציחמ ,תורקת ,תוריק
 ,םיזיז ה ,תוכימתה ,םיקוזיחה לכ תא
 ןכו תוריק ךרד רבעמב םילוורשה ,םיפופיכה

07.12.0010 

32,445.00 72.10 450.00 רטמ  .טרפמה יל עבצ

24,514.00 87.55 280.00 רטמ  07.12.0020 .מ"מ 05 רטוקב ךא ל"נכ

13,699.00 97.85 140.00 רטמ  07.12.0030 .מ"מ 36 רטוקב ךא ל"נכ

רובע 03.2.70-ו 010.2.70'סמ ףיעסל תפסות
 ,םייכרב ,תויוז ללוכ םייאורבת םירזיבא
 ,םידרוקר ,םיבלצ ,תופעתסה ירזיבא ,תותשק

07.12.0040 

14,832.00 82.40 180.00 'חי  .מ"מ 05-04 רטוקב ,'וכו תוירעקל םירובח

1,957.00 97.85 20.00 'חי  07.12.0050 .מ"מ 36 רטוקב ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../075 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

         
              

      
          

          
      
         
          
            

           
      
         

            
      
        
           

            
      
         

           
      
          
            

              
      

                
      
        

           
      
        

             
      
        

          
      

                  
      

               
      
         

                 
      
         

                 
      

                
      

                   
      

             

075 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 07.12.0060 ,1"1-½" רטוקב 04 לוידקס םינוולוגמ תורונצ

1,699.50 113.30 15.00 רטמ  .םינגזמ זוקינ רובע םיחפס ללוכ

ןגזמ רוביחל מ"מ 02 רטוקב ירושרש רוניצ 07.12.0070 
5,150.00 103.00 50.00 רטמ  .זוקינל

 תופיפצ ןליטאילופמ זוקינ וא םיכפש תורונצ
 םינקתומ ,מ"מ 011 רטוקב EPDH ההובג
 תוריק לע וא תורקת תחת תוריקב וא ישפוח

07.12.0080 

49,440.00 123.60 400.00 רטמ  .תוילתהו םיקוזחה לכ ללוכ

ןליטאילופמ םיחפס רובע ל"נה ףיעסל תפסות 07.12.0090 
4,944.00 123.60 40.00 'חי  .מ"מ 011 רטוקב

 EPDH ההובג תופיפצ ןליטאילופמ תורונצ
 תורקת תחת ישפוח םינקתומ מ"מ 061 רטוקב

07.12.0100 

8,240.00 164.80 50.00 רטמ  .תוריק לע וא

רטוקב ןליטאילופמ םיחפס רובע ל"נל תפוסת 07.12.0110 
6,592.00 164.80 40.00  מ"מ 061 'חי

תריגסל הכראה םע 5" רטוקב זילפ הסכמ
 םשל )4"( מ"מ 011 תורונצ יחפס לש תווצק

07.12.0120 

618.00 103.00 6.00 'חי  .יוקינו תרוקב

453.20 113.30 4.00 'חי  .מ"מ 061 רטוקב ךא ל"נכ

 ההובג תופיפצ ןליטאילופ תרוקב תספוק

07.12.0130 

07.12.0140 
2,266.00 226.60 10.00 'חי  .4" רטוקב

תופיפצ ןליטאילופמ 05x011 הפצר ימוסחמ 07.12.0150 
11,124.00 278.10 40.00 'חי  .יפות ימוסחמ וא )לפונ( ההובג

 07.12.0160 ההובג תופיפצ ןליטאילופמ הפצר ימוסחמ
3,090.00 1,030.00 3.00  HDPE "4/"8 'חי

247.20 61.80 4.00 'חי  07.12.0170 .4" רטוקב רורווא תורונצל רורווא יעבוכ

288.40 72.10 4.00 'חי  .6" רטוקב ל"נכ

 םיגוסה לכמ הפצר ימוסחמל תוגרבתמ תותשר

07.12.0180 

07.12.0190 
824.00 206.00 4.00 'חי  .לקינ םורכ הפוצמ זילפמ םייושע

 07.12.0200 05 רטוקב תורונצל תוביטרל המיטא רזיבא
370.80 61.80 6.00 'חי  .תורקת ךרד םירדוחה מ"מ

515.00 103.00 5.00 'חי  07.12.0210 .מ"מ 011 רטוקב ךא ל"נכ

824.00 103.00 8.00 'חי  07.12.0220 .ןיכפוש וא ןיחולד רונצל הנוכמ וא רישכמ רובח

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../076 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

         
             

             
      

                 
      
           

                 
      
                   
      
         
           
             
          

                  
      

               
      

               
      
          
           
            
           
            

                
      

                  
      

                  
      

                  
      

                  
      

               
      

                  
      

                
      
          

           
      

         
      

           
      
      

             

076 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 01 רטוקב הפצירב ןליטאילופמ תרוקב תספוק
 םע תחא האיצי םייתש וא תחא הסינכ םע מ"ס

07.12.0230 

5,150.00 257.50 20.00 'חי  .החיתפל ןתינה יטמרה הסכמ

288.40 72.10 4.00 'חי  07.12.0240 .הפצר םוסחמל ןליטאילופמ םוטא הסכמ

ללוכ ,רויכ לש ןופיסל א"מ זוקינ תרנצ רובח 07.12.0250 
659.20 82.40 8.00 'חי  .ןופיסה לעמ דחוימ רזבא

 2+3 תונוש 31.70 קרפ תת

םינקתומ CVP-מ וא תנוולוגמ הדלפמ םילוורש
 .ןיוזמ ןוטב לש 'וכו תורוק ,תוריק ,תורקתב
 לש טנמלאה לש דצ לכמ מ"מ 01 טלוב לוורשה
 "1.5-2" רטוקב לוורשה ,ןייוזמ ןוטב

07.13.0010 

206.00 20.60 10.00 'חי  .יבוע מ"ס 52 דע ןוטבמ םיטנמלאל

515.00 51.50 10.00 'חי  07.13.0020 .3"4-" רטוקב םילוורש ל"נכ

618.00 103.00 6.00 'חי  07.13.0030 .6" רטוקב םילוורש ל"נכ

תוריק ,תורקתב חודיק תנוכמ י"ע םירוח חודיק
 רבעמ רובע םירחא ןייוזמ ןוטב יטנמלא וא
 שדחמ ןוטב ללוכ ,2" דע ½" םירטקב תורונצ
 ןוטבה יבוע .לוורשה וא רונצה תנקתה רחאל
 הארוה יפל קר עצובי חודיקה .מ"ס 01

07.13.0040 

257.50 51.50 5.00 'חי  .סדנהמה לש תשרופמ

515.00 103.00 5.00 'חי  07.13.0050 .מ"ס 02 דע יבועב ןוטבה ךא ,ל"נכ

412.00 206.00 2.00 'חי  07.13.0060 .מ"ס 03 דע יבועב ןוטבה ךא ,ל"נכ

618.00 309.00 2.00 'חי  07.13.0070 .4" דע 3" םירטקב תורונצה ךא ,ל"נכ

618.00 309.00 2.00 'חי  07.13.0080 .מ"ס 02 דע יבועב ןוטבה ךא ,ל"נכ

3,605.00 360.50 10.00 'חי  07.13.0090 .מ"ס 03 דע יבועב ןוטבה ךא ,ל"נכ

309.00 15.45 20.00 'חי  07.13.0100 .מ"ס 3x6 לדוגב םיזרב יוהיזל ןומיס יטלש

309.00 15.45 20.00 'חי  07.13.0110 .מ"ס 5x01 לדוגב ל"נכ םיטלש

עצובת הדובעה .הדובע להנמ לש י'גר תודובע 07.13.0120 
12,360.00 123.60 100.00 ע"ש  .חקפמה רושא רחאל קר

12,360.00 123.60 100.00 ע"ש  07.13.0130 .יעוצקמ לעופ ל"נכ

7,210.00 72.10 100.00 ע"ש  07.13.0140 .טושפ לעופ ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../077 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                          
               
      
          
           

       
      
           

             
      
         

            
      
          

         
      
        

            
      
          

            
      
         

              
      
            
           

       
      
          

            
      
          

             
      

               
      

               
      

                  
      
           

          
      
             

          
      
           

           
      

             

077 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 םיירטינס םילכ 41.70 קרפ תת
 2+3 םהירזיבאו

ללוכ "ןומר" םגד "הסרח" תרצות היולת הלסא
 םגד החדה ןצחל םע יומס החדה לכימ

07.14.0010 

40,788.00 2,266.00 18.00  "יביראק" 'חי

 07.14.0020 .י לש תונתשמ תודימב ןאירוק תקוש רויכ
27,810.00 4,635.00 6.00 'חי  .לקינ-ןורכ ןופיס ללוכ ןרטש

 07.14.0030 'סמ "ןוסלדנמ" םגד קולבונומ םיכנל הלסא
4,532.00 2,266.00 2.00 'חי  .ORPAVON0010433MK יגולטק

יגולטק 'סמ "ןוסלדנמ" םגד םיכנל סרח רויכ 07.14.0040 
3,708.00 1,854.00 2.00  KM38165000. 'חי

םגד "הסרח" תרצות היולת הנתשמ 07.14.0050 
8,240.00 2,060.00 4.00  .יומס ןופיס ללוכ "יטיניפניא" 'חי

 07.14.0060 "06 לארוקק הסרח "תרצות חבטמ רויכ
27,810.00 4,635.00 6.00 'חי  .2" ןופיס ללוכ החוטש הנקתה

ללוכ "ןרטש" תרצות הנתשמל הפיטש זרב 07.14.0070 
6,798.00 849.75 8.00 'חי  057026 ט"קמ תתיטמוטוא הלעפה

yxאלל הינובסו םיידי שביימ , זרב בלושמ טס
 OIRTPD םגד ריקב ןקתומ עגמ

07.14.0080 

89,816.00 5,613.50 16.00  TUBULAR 'חי

םגד "תמח" תרצות חבטמ רויכל ףלשנ זרב 07.14.0090 
7,416.00 1,236.00 6.00  464403 יגולטק 'סמ "MROTS" 'חי

 EVAW" 07.14.0100" םגד "תמח" תרצות םיכנ רויכל זרב
1,648.00 824.00 2.00 'חי  331503 יגולטק 'סמ

2,472.00 61.80 40.00 'חי  07.14.0110 "תמח" תרצות ½" רטוקב "לינ" זרב

2,472.00 61.80 40.00 'חי  07.14.0120 .104-4 םגד "תמח" תרצות ךפוש זרב

123.60 61.80 2.00 'חי  07.14.0130 .114-4 םגד "תמח" תרצות ןג זרב

ןרטש.י :קפס 0309 ט"קמ טלאוט ריינ הלתמ 07.14.0140 
2,575.00 128.75 20.00 'חי  .הסדנה

ןרטש .י :קפס 7137 ט"קמ יולת ןותפשא 07.14.0150 
4,841.00 242.05 20.00 'חי  .הסדנה

 07.14.0160 :קפס 4218 ט"קמ היולת הלסא תשרבמ
3,193.00 159.65 20.00 'חי  הסדנה ןרטש.י

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../078 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

         
              

      
         
          

              
      
            

             
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

       
             

28/07/2021 

078 :' 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

11,330.00 

4,202.40 

350.20 

2,832.50 

700.40 

175.10 

4.00

6.00

2.00

'חי

 'חי

'חי

 ריקב עוקש ןותפשאו ריינ בלושמ ןקתמ
 .הסדנה ןרטש .י :קפס 7649םגד

 TIK הינובסל יזכרמ יולימ תכרעמ
DEEFITLUMPOT דע 09002270 ט"קמ 
 תינמז וב תוינובס 6

ןרטש.י :קפס B420837 םגד הטסורינ ףדמ
 .הסדנה

07.14.0170 

07.14.0180 

07.14.0190 

1,399,188.05  )זוכיר ףדל הרבעהל( היצלטסניא תוכרעמ 70 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../079  עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

 0.8 קרפ תת 00.80 קרפ תת

 .תורעה

 ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ-:הרעה
 לכו רזע דויצ ללוכ תמלשומ הלעפהו הנקתה
 .םלשומ עוציבל תושרדנה תודובעה

 בתכמ דרפנ יתלב קלח הווהמ טרפמה)1
 הקפסאל םניה םיפיעסה לכ)2.תויומכה
 תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה ,הנקתהו
 תויתשתו למשחה ילבכ תא ןיקתהלו קפסל
 ןימזמה)3.ותעד לוקיש יפל לכה למשחה
 ךותמ תויומכ םצמצלו ןיטקהל ,לידגהל יאשר
 יריחמ תא תונשל ילבמ תויומכה בתכ
 םיבוציח עוציב םיללוכ םיריחמה)4.הדיחיה
 תומיק תורקיתו תופציר תוריקב םירבעמו

 .אוהש גוס לכמ

 תודבעמו תונותחת תומוק 10.80 קרפ תת
 םילבכו םיליבומ

***************************************** 
 םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ-1:תורעה
 דויצה לש תמלשומ הנקתהו הלבוה ,הקפסא
 רמוש ןימזמה-2.ןנכתמה לש ונוצר תועיבשל
 םיפיעס לטבל וא/ו ףיסוהל תוכזה תא ומצעל
 םירמוח קפסל וא/ו הדיחיה יריחמב יוניש אלל
 .תועיבת וא רועריע םוש ןלבקל אהת אלו

 יפ"ע עצובת הדובעה לכ-3
 יפ"ע ,80 קרפ ידרשמניבה יללכה טרפמה
 למשחה תרבח תויחנה יפ"עו למשחה קוח
 .קזב תרבחו

***************************************** 
* 

ךותיח הלבוה ללוכ םוינימולא גוסמ לבכ
 יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו תווצק

08.01.0022 

107,635.00 113.30 950.00 רטמ  .042X4YX2AN ךתחב לבכ ,יפוס רוביחו

 תווצק ךותיח הלבוה ללוכ תשוחנ גוסמ לבכ
 רוביחו יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו

08.01.0030 

7,725.00 154.50 50.00 רטמ  .07X4YX2N ךתחב לבכ ,יפוס

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../080 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
          
           

           
      
          
          
           

           
      
          
          
           

            
      
          
          
          

          
      
          
          
         

           
      
          
          
         

           
      
          
          
         

          
      
          
          
          

             
      

                 
      

                  
      

               
      
          

               
      
      

             

080 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 תווצק ךותיח הלבוה ללוכ תשוחנ גוסמ לבכ
 רוביחו יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו

 ללוכ אל (.52X4YX2N ךתחב לבכ ,יפוס

08.01.0034 

61,800.00 82.40 750.00 רטמ  .)א"וזימל הנזה תודוקנ

תווצק ךותיח הלבוה ללוכ YX2N גוסמ לבכ
 רוביחו יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו

 ללוכ אל (..61X5YX2N ךתחב לבכ ,יפוס

08.01.0036 

20,600.00 41.20 500.00 רטמ  .)א"וזימל הנזה תודוקנ

תווצק ךותיח הלבוה ללוכ YX2N גוסמ לבכ
 רוביחו יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו

 ללוכ אל (..01X5YX2N ךתחב לבכ ,יפוס

08.01.0040 

6,798.00 30.90 220.00 רטמ  .)א"וזימל הנזה תודוקנ

תווצק ךותיח הלבוה ללוכ YX2N גוסמ לבכ
 רוביחו יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו

 לולכ וניאש(.6X5YX2N ךתחב לבכ ,יפוס

08.01.0042 

2,008.50 15.45 130.00 רטמ  .)תודוקנב

תווצק ךותיח הלבוה ללוכ YX2N גוסמ לבכ
 רוביחו יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו

 לולכ וניאש(.5.2X5YX2N ךתחב לבכ ,יפוס

08.01.0050 

4,171.50 9.27 450.00 רטמ  .)תודוקנב

תווצק ךותיח הלבוה ללוכ YX2N גוסמ לבכ
 רוביחו יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו

 לולכ וניאש(.5.2X3YX2N ךתחב לבכ ,יפוס

08.01.0055 

3,090.00 6.18 500.00 רטמ  .)תודוקנב

תווצק ךותיח הלבוה ללוכ YX2N גוסמ לבכ
 רוביחו יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו

 לולכ וניאש(.4X3YX2N ךתחב לבכ ,יפוס

08.01.0057 

1,977.60 16.48 120.00 רטמ  .)תודוקנב

ללוכ YX2N גווסמ רפסוממ דוקיפ לבכ
 ינפל רגמ תקידבו תווצק ךותיח הלבוה
 ךתחב לבכ ,יפוס רוביחו יפוסה רוביחה

08.01.0059 

669.50 13.39 50.00 רטמ .N2XY10X1.5 

1,648.00 82.40 20.00 רטמ  52X5 08.01.0070 ךתחב לבכ ל"נכ שא ןיסח לבכ

1,081.50 36.05 30.00 רטמ  4X5 08.01.0080 ךתחב לבכ ל"נכ שא ןיסח לבכ

2,060.00 20.60 100.00 רטמ  5.2X5 08.01.0090 ךתחב לבכ ,ל"נכ שא ןיסח לבכ

 NHXHE90PR180 08.01.0100 גוסמ שא ןיסח לבכ
4,120.00 51.50 80.00 רטמ  5.1x01 רוטארנג דוקיפ רובע רפסוממ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../081 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
          

           
      
          
          

            
      
          
          

             
      
          
          

             
      
          
          

           
      
           
           
          
         
           

           
      
           
           
          
         
           

         
      
            
           
            
            
           
          
           

             
      

         
      

         
      

           
      
      

             

081 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
ר"ממ 021 ךתחב רוזשו יולג תשוחנ ךילומ
 לכו םימיאתמ םיקדהמ תנקתה לולכי ריחמה

08.01.0120 

10,660.50 92.70 115.00 רטמ  .םישורדה רזעה ירמוח

ריחמה ר"ממ 05 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ
 ירמוח לכו םימיאתמ םיקדהמ תנקתה לולכי

08.01.0124 

1,648.00 41.20 40.00 רטמ  .םישורדה רזעה

ר"ממ 53 ךתחב רוזשו יולג תשוחנ ךילומ
 לכו םימיאתמ םיקדהמ תנקתה לולכי ריחמה

08.01.0125 

1,143.30 38.11 30.00 רטמ  .םישורדה רזעה ירמוח

ר"ממ 52 ךתחב רוזשו יולג תשוחנ ךילומ
 לכו םימיאתמ םיקדהמ תנקתה לולכי ריחמה

08.01.0160 

2,132.10 23.69 90.00 רטמ  .םישורדה רזעה ירמוח

ר"ממ 61 ךתחב רוזשו יולג תשוחנ ךילומ
 לכו םימיאתמ םיקדהמ תנקתה לולכי ריחמה

08.01.0162 

19,776.00 20.60 960.00 רטמ  .םישורדה רזעה ירמוח

בחורב ןוולוגמ לזרבמ םילבכל דבכ םלוס
 יכנא ריפב וא הרקתהמ םייולת מ"מ 008
 תותשק םירבחמ תויוז לזרב יקוזיח תוברל
 תודימב. םילתמו הקראה יקדהמ תוכימת
 עבצ ללוכ."רואנ" לש דבכ םגד מ"ס 08*01

08.01.0170 

1,236.00 123.60 10.00 רטמ  לכירדא פ"ע

בחורב ןוולוגמ לזרבמ םילבכל דבכ םלוס
 יכנא ריפב וא הרקתהמ םייולת מ"מ 006
 תותשק םירבחמ תויוז לזרב יקוזיח תוברל
 תודימב. םילתמו הקראה יקדהמ תוכימת
 עבצ ללוכ."רואנ" לש דבכ םגד מ"ס 05*01

08.01.0180 

10,300.00 103.00 100.00 רטמ  לכירדא פ"ע

יפ לע רונתב עבצב עובצ ץרוחמ חפ תלעת
 תרושקתו חכ תרנצלו ילבכל לכירדא תריחב
- םיילניגרוא םילבכ יקיזחמ ללוכ הסכמ ללוכ
 ירזיבאו- מ"ס 05 לכ קחרמב ונקתוי רשא
 לכ הנבמה לש הרקתלו ריקל קוזיחו היילת
 .מ"מ 006*08 תודימב הלעת ,רטמ 2.1
 T יתמצ ,הדירי ,היילע תותשק ללוכ ריחמה

08.01.0240 

4,635.00 92.70 50.00 רטמ  .תוינכתב יאותה י"פע

13,699.00 72.10 190.00 רטמ  08.01.0250 004*08 ל"נכ

15,450.00 51.50 300.00 רטמ  08.01.0260 003*08 ל"נכ

2,678.00 41.20 65.00 רטמ  08.01.0270 002*08 ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../082 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

           
      
         

          
      

              
      
        
          
          
            
          
          
          

              
      
         

              
      
           

               
      
          

               
      
          

               
      
          

               
      

              
      
           

              
      
          

              
      
          

              
      
          
           

           
      
      
      
      
      

             

082 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
1,545.00 30.90 50.00 רטמ  08.01.0280 001*08 ל"נכ

 08.01.0300 ,ןוולוגמ לזרבמ תויושע םילבכל תשר תולעת
32,445.00 30.90 1,050.00 רטמ  .מ"מ 002*58 תודימב הלעת

1,236.00 30.90 40.00 רטמ  08.01.0310 .מ"מ 58/001 תודימב םלוא ל"נכ

 YTUDYVVAH םגד CVP תלעת
 תרושקתו חכ תרנצלו ילבכ רובע תוקלוחמ
 םילבכ יקיזחמ ללוכ הסכמו הציחמ ללוכ
-מ"ס 05 לכ קחרמב ונקתוי רשא- םיילניגרוא
 לש הרקתלו ריקל קוזיחו היילת ירזיבאו

 תציחמ ללוכ 021*06 תודימב הלעת ,הנבמה
 ,היילע תותשק ללוכ ריחמה .מ"מ הדרפה

08.01.0321 

19,158.00 61.80 310.00 רטמ  .תוינכתב יאותה י"פע T יתמצ ,הדירי

 08.01.0331 רובע הפצרב הנקתהל הכירד ספ תולעת
5,407.50 154.50 35.00 רטמ  דרפנב תרושקתו למשל תיתשת רבעמ

הכישמ טוח ללוכ מ"מ 05 הרבוק רוניצ 08.01.0350 
7,828.00 8.24 950.00 רטמ  . תודוקנה יריחמב לולכ ונניאש

 08.01.0360 .הכישמ טוח ללוכ מ"מ 04 ףכירמ רוניצ
1,545.00 5.15 300.00 רטמ  . תודוקנה יריחמב לולכ ונניאש

 08.01.0370 .הכישמ טוח ללוכ מ"מ 23 ףכירמ רוניצ
2,472.00 4.12 600.00 רטמ  . תודוקנה יריחמב לולכ ונניאש

 08.01.0380 .הכישמ טוח ללוכ מ"מ 52 ףכירמ רוניצ
1,081.50 3.09 350.00 רטמ  . תודוקנה יריחמב לולכ ונניאש

1,854.00 15.45 120.00 רטמ קזב ןקת מ"מ 36.ע.ק.י רוניצ 08.01.0390 

למשח רובע NS-8 חישק CVP רוניצ 08.01.0400 
824.00 41.20 20.00 רטמ  .8" רטוקב

למשח רובע NS-8 חישק CVP רוניצ 08.01.0410 
824.00 41.20 20.00 רטמ  .6" רטוקב

למשח רובע NS-8 חישק CVP רוניצ 08.01.0420 
618.00 30.90 20.00 רטמ  4" רטוקב

מ"מ 011 רטוקב םילבכ רבעמל TCM תדיחי
 שרדנה לכו םוטיא יקדהמ ,םוטיא תוימוג ללוכ

08.01.0430 

7,416.00 309.00 24.00 'חי  טלפמוק ןקתומ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../083 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                           
                   
      
      
          
      
      
         
          
          
          
          
           

         
      
        
          
          
          
          
           

          
      
         
           
           
          
           
         
          
          
        
          
             
         
          

        
      
          
           
          

          
      
         

             
      
      
      
      
      

             

083 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 תונותחת תומוק 20.80 קרפ תת
 .תוקראה תודבעמו

 :הרעה ******************************
 י"תו למשחה תונקת יפל הנעצובת תוקראה

****************************** .108 

 תשוחנמ ישאר םילאיצנטופ תאוושה ספ
 8.0 ךרואב מ"מ 05*4 ךתחב תיטילורטקלא
 יכילומו תישארה תקראה רבוחת וילאש רטמ
 רוביח יגרב ונקתוי ספב .םינוש הקראה
 5 תפסותב וילא םירבוחמה םיכילומה רפסמכ
 רובע טלפמוק לכה- דיתעב שומישל םיגרב

08.02.0010 

2,060.00 1,030.00 2.00 'פמוק  נ.מ+ג.מ למשח חול

 תשוחנמ יתמוק םילאיצנטופ תאוושה ספ
 4.0 ךרואב מ"מ 05*4 ךתחב תיטילורטקלא
 יכילומו תישארה תקראה רבוחת וילאש רטמ
 רוביח יגרב ונקתוי ספב .םינוש הקראה
 5 תפסותב וילא םירבוחמה םיכילומה רפסמכ
 רובע טלפמוק לכה- דיתעב שומישל םיגרב

08.02.0020 

1,854.00 309.00 6.00 'פמוק  .הנשמ תוחול

תיינב ללוכ ,דוסי תקראה תכרעמ עוציב
 מ"מ 01 רטוקב לזרב טומממ רושיג תעבט
 תחתמ ןוטבה תורוק לש הקיציה ךותב חנומ
 תילמשח תופיצר תריציל ךותיר ללוכ ,הנבמל
 ןויזה לש ךותר י"ע רוביח .םיעטקה ןיב
 תאצוה ,יאוותבש םיסנולכ ,הנבמה תפצרב
 תרנצו ,מ"מ 04*3 תנוולוגמ הדלפמ "םיצוק"
 תאוושה ספל סופיאו רושיגל 05?"דפ"
 םייכנא הקראה יכילומ ללוכ,םילאיצנטופה
 םיינשמ האוושה יספל ץוח תואיציו םייליבקמ
 ללוכ , גגה תמוקל דע טרופמכ המוק לכב
 ללוכתינימשו תיעיבר המוקב תויפקיה תועבק
 תוינכותה י"פע ינוציח למשח הנבמו הנבמ

08.02.0030 

5,150.00 5,150.00 1.00 'פמוק  טלפמוק לכה

ךילומ י"ע הנבמב תכתמה יקלח לכל הקראה
 תורנצ תורקת רובע תוקראה ספמ ר"ממ 52
 תרושקית א"וזימ זוקינ בויב וכו םימ

08.02.0040 

2,575.00 2,575.00 1.00 'פמוק  )ינופצו ימורד ףגא רובע(.'וכו

 08.02.0050 52 ךילומ י"ע תרושקת תונוראל הקראה
2,317.50 154.50 15.00 'חי  יתמוק תוקראה ספמ ר"ממ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../084 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                           
                            
      
          
         
         
          
          
      
          
         
         
       
      
          
           
          
          
          
     
      
          
           
          
         
          
          
            
          

            
      
           
           
            
          

           
      
           
           
             
           

           
      
          
           
           
           

             
      
      

             

084 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 תונותחת תומוק 30.80 קרפ תת
 .םירזיבאו תודוקנ תודבעמו

 םירזיבאה לכ ריחמ )1-:תורעה ***
 ,םתקפסא תא םיללוכ ןלהל םיטרופמה
 תואספוק ,תרנצ ,םטוויחו םרובח ,םתנקתה
 רזעה ירמוח לכ ללוכ רבעמו םירוביח
 .תרחא שרופמב רמאנ םא אלא םישורדה

 ףכירמ תרנצ י"ע ט"החת עצובי ןקתמה)2
 תולעת י"עו דבלב "נפ" המודא/הלוחכ/הקורי

 תורקתל תחתמו לעמ תונקתומה תויטסלפ
 .ךרוצה יפל תויטסוקא

 ןנכתמהו לכירדאה רושיא תא לבקל שי)3
 לש םייפוסה םירזיבאה לכ תמגודו עבצ יבגל
 לכ)4.םתנקתהו םתשיכר םדוק תודוקנה
 וא סיווג תמגוד ויהי שומישבש םירזיבאה
 ןימזמה י"ע רשואמ ע"ווש וא וניצוטיב

********* 

וא/ו הרקתב תויזאפ תלת/ דח רואמ תודוקנ
 רונצב .ט"החת ריק לע וא/ו תכמנומ הרקתב
 גוסמ םילבכ תועצמאב מ"מ 02 רטוקב
YX2N)5.25.1(*53 דוקיפ לבכו ר"ממ 
 דדמי אלש(8*5.1 הקלדה רזיבא רובע
 קספמ ללוכ חולה דעו הדוקנהמ )דרפנב
 לכ ללוכ תוינכתה יפ לע ט"הע וא/ו ט"החת
 גוסב לדבה אלל םישורדה רזעה ירזיבא

08.03.0010 

90,413.40 113.30 798.00 'חי  .ראומ ןצחל וא/ו ףוליח,לופכ,דיחי תומכבו

לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ
 .םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"החת ריק
 YX2N גוסמ לבכ מ"מ 02 רטוקב רונצב
 חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 53*5.2 ךתחב

08.03.0020 

13,596.00 123.60 110.00 'חי  .דיחי הצק רזיבא ללוכ

לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ
 .םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"החת ריק
 YX2N גוסמ לבכ מ"מ 02 רטוקב רונצב
 ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 3*5.2 ךתחב

08.03.0030 

10,815.00 154.50 70.00 'חי  .לופכ הצק רזיבא

 CVP הלעתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ
 6x21 הלעתב עוביקל ידועיי הצק רזיבא ללוכ
 רטוקב רונצב YTUDYVVUH םגדמ מ"ס
 3*5.2 ךתחב YX2N גוסמ לבכ מ"מ 02

08.03.0035 

14,420.00 206.00 70.00 'חי  .לופכ עקש-חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../085 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
           
            
           

             
      
          
           
           
           

            
      
           
           
             
           

             
      
           
           
             
           

             
      
           
           
            
           

              
      
            
           
          
            
           
           

               
      
          
           
          
            

               
      
      
      
      
      
      
      

             

085 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 CVP הלעתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ
 6x21 הלעתב עוביקל ידועיי הצק רזיבא ללוכ

 רטוקב רונצב YTUDYVVUH םגדמ מ"ס
 3*5.2 ךתחב YX2N גוסמ לבכ מ"מ 02

08.03.0040 

15,450.00 309.00 50.00 'חי  .םיעקש 4-חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ

 CVP הלעתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ
 6x21 הלעתב עוביקל ידועיי הצק רזיבא ללוכ
 רטוקב רונצב YTUDYVVUH םגדמ מ"ס
 3*5.2 ךתחב YX2N גוסמ לבכ מ"מ 02

08.03.0042 

61,800.00 412.00 150.00 'חי  .םיעקש 8-חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ

לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ
 .םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"החת ריק
 YX2N גוסמ לבכ מ"מ 02 רטוקב רונצב
 ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 3*5.2 ךתחב

08.03.0045 

9,888.00 412.00 24.00 'חי  היישיש D-71 הצק רזיבא

לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ
 .םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"החת ריק
 YX2N גוסמ לבכ מ"מ 02 רטוקב רונצב
 ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 3*5.2 ךתחב

08.03.0050 

6,592.00 164.80 40.00 'חי  .םימ ןגומ הצק רזיבא

לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ
 .םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"החת ריק
 YX2N גוסמ לבכ מ"מ 02 רטוקב רונצב
 ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 3*5.2 ךתחב

08.03.0060 

8,240.00 206.00 40.00 'חי  .םימ ןגומ לופכ הצק רזיבא

יזאפ תלת ןגזמל תימינפ ריק רוביח תדוקנ
 YX2N5.2*5 לבכב הנזה וק ללוכ ריחמה
 לוורש ללוכ,הדוקנל דעו למשחה חולמ ר"ממ
 רוביח רזיבא ללוכ ט"החת שא ןיסח מ"מ 52?
 טטסומרט 'קנל הנכה ללוכ עקש ללוכה ןגזמל
 טטסומרטל דייאמה ןיב מ"מ 02 רוניצ י"ע

08.03.0068 

906.40 226.60 4.00 'חי  ןוחטיב קספמ ללוכ

 יזאפ דח ןגזמל תימינפ ריק רוביח תדוקנ
 YX2N5.2*3 לבכב הנזה וק ללוכ ריחמה
 לוורש ללוכ,הדוקנל דעו למשחה חולמ ר"ממ
 רוביח רזיבא ללוכ ט"החת שא ןיסח מ"מ 02?

08.03.0070 

17,304.00 144.20 120.00 'חי  . הרקתב וא ריקב עקש ללוכה ןגזמל

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../086 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
            
           
           
           

           
      
          
            
           

            
      
          
          
        
           

                
      
            
           
          

                 
      
          
          
           

            
      
          
             

                
      
         
            

            
      
         
            
           
          
         

           
      
      
      
      
      
      
      
      

             

086 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 תינוציח הדיחי יזאפ תלת ןגזמל הנזה תדוקנ
 חולמ ר"ממ 5*52 לבכב הנזה וק ללוכ ריחמה
 ןוחטיב קספמ ללוכ ,הבעמל דעו גגב למשחה
 x0201 חפ תלעתב רבעמ ללוכ .רפמא 4*08
 דעו גגב הלעתהמ GP רוניצ ללוכ. מ"ס

08.03.0071 

3,605.00 515.00 7.00 'חי  .הדיחיל

קספמ ללוכ 61X5YX2N לבכ ללוכ ל"נכ
 חפ תלעתב רבעמ ללוכ .רפמא 4*36 טקאפ
01x02 רוניצ ללוכ. מ"ס GP גגב הלעתהמ 

08.03.0072 

2,472.00 412.00 6.00 'חי  .הדיחיל דעו

קספמ ללוכ 01X5YX2N לבכ ללוכ ל"נכ
 דעו גגב הלעתהמ GP רוניצ ללוכ
 רבעמ ללוכ.רפמא 4*04 טקאפ.הדיחיל
 GP רוניצ ללוכ. מ"ס 01x02 חפ תלעתב

08.03.0073 

309.00 309.00 1.00 'חי  .הדיחיל דעו גגב הלעתהמ

ללוכ גגב רורווא תדיחי רובע הנזה תדוקנ
 4*52 טקאפ קספמ ללוכ 4X5YX2N לבכ
 מ"ס 01x02 חפ תלעתב רבעמ ללוכ.רפמא

08.03.0074 

1,545.00 257.50 6.00  .הדיחיל דעו גגב הלעתהמ GP רוניצ ללוכ. 'חי

קספמ ללוכ 5.2X5YX2N לבכ ללוכ ל"נכ
 חפ תלעתב רבעמ ללוכ.רפמא 4*61 טקאפ
01x02 רוניצ ללוכ. מ"ס GP גגב הלעתהמ 

08.03.0075 

1,030.00 206.00 5.00 'חי  .הדיחיל דעו

תימינפ רורווא תדיחי רובע הנזה תדוקנ
 יבטוק וד קספמ ללוכ םיתורשב וא חבטמב

08.03.0083 

927.00 154.50 6.00 'חי  .5.1X3YX2N לבכ

 תדיחימ ריקב טטסומרט רובע הנכה תדוקנ
 מ"מ 02 רוניצ י"ע ריקב וא הרקתב גוזימ

08.03.0085 

3,708.00 61.80 60.00  .הכישמ טוח+ 'חי

 הסינכב הברק ארוקל הנכה אצומ תדוקנ
 מ"מ 02 רטוקב רוניצ ללוכ םירוגמ רדחל
 לעמ הדוקנל דעו תיזחה תלדב לנפה םוקממ
 55 הספוקב םויס ,ט"החת תלדה
 תילמשח הנזהל הרקתב עקש ללוכ.שרדינכ

08.03.0123 

1,854.00 61.80 30.00 'חי  .רקבל

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../087 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

         
            
            
          
            
          

               
      
         
            
            
          
            
          

           
      
        
             
            
          

            
      
          
           
           

                
      
          
              

           
      
        
            
           
           

              
      
         
           

          
      
         
          
          

            
      
         

               
      
      

             

087 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ,הרקתב הנקתהל ילמשח ךסמל אצומ תדוקנ
 02? תרנצ לש למשח וק אצומ 'קנ :תללוכה
 4*5.1 ךתחב םיכילומ ללוכו וילאמ הבכ "נפ"
 עונמה דיל תמקוממ ,תינכתה י"פע ר"ממ
 ללוכ , םיריהמ םיקדהמ םע 07 הספוקב
 םינצחל לנאפ "ע הלעפה. הנקתהו הקפסא

08.03.0124 

2,472.00 123.60 20.00 'חי  .תרושקת ןוראל 23 תרנצ ללוכ.םכח תיבל

 ,הרקתב הנקתהל ילמשח ןוליול אצומ תדוקנ
 02? תרנצ לש למשח וק אצומ 'קנ :תללוכה
 4*5.1 ךתחב םיכילומ ללוכו וילאמ הבכ "נפ"
 עונמה דיל תמקוממ ,תינכתה י"פע ר"ממ
 ללוכ , םיריהמ םיקדהמ םע 07 הספוקב
 םינצחל לנאפ "ע הלעפה. הנקתהו הקפסא

08.03.0125 

3,090.00 123.60 25.00 'חי  .םכח תיבל

 הנקתהל הידמיטלומ לוקמרל אצומ תדוקנ
 לש למשח וק אצומ 'קנ :תללוכה , הרקת לעמ
 םיכילומ ללוכו וילאמ הבכ "נפ"02? תרנצ
 תרנצ ללוכ,תינכתה י"פע ר"ממ 4*5.1 ךתחב

08.03.0126 

6,262.40 164.80 38.00  .תרושקת ןוראל 02 'חי

י"ע תירטיס וד תרושקת תדוקנל אצומ תדוקנ
 הכישמ טוחו "וילאמ הבכ" מ"מ 02 רוניצ
 דעו זוכיר חולמ ,תיטסוקא הרקתב וא הקיציב

08.03.0230 

185.40 61.80 3.00 'חי  .תוינכתב טרופמכ הדוקנל

םיפדנימל חופמ תדיחי רובע הנזה תדוקנ
 4X5 לבכ יבטוק עברא קספמ ללוכ גגב

08.03.0280 

2,884.00 206.00 14.00  N2XY . 'חי

 תונוליוו םיכסמו הרואת תוקלדה תדוקנ
 םינצחל 8 םכח לנאפ רזיבא י"ע . םיילמשח
 תרושקת לבכ ללוכ חולב הרואת ירקבל רוביח
 םע הצק רזיבא ללוכ .חולל דעו הדוקנהמ

08.03.0300 

53,560.00 412.00 130.00 'חי  . סיווג לש הקלדה בצמ סוטטס יוויח

 ללוכ הדבעמב למשח קותינל םורח ןצחל
 ןצחל" טולישו יבוביס רורחש םע קותינ רזיבא

08.03.0310 

8,755.00 257.50 34.00 'חי  "םורח

 יראטינס רזיבאל למשח תנזה רוביח תדוקנ
 תספוקמ הלסא וא םימ זרב םיתורשב
 םואתב םויס הדוקנל דעו הבורק םירוביח

08.03.0320 

3,399.00 61.80 55.00 'חי  .היצלטסניא ןלבק

ךילומ י":ע תרושקת תונוראל הקראה תדוקנ 08.03.0330 
5,562.00 185.40 30.00 'חי  .ר"ממ 52 ךתחב CVP הפוצמ תשוחנ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../088 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

        
          

           
      
          

          
      
          

              
      
           
             
           
              
             
               

            
      
        
             

                 
      
        
           
            

          
      
        
           

               
      
         
          
         
           

              
      
         
           
           
          

           
      
        
          
           
          

           
      
      

             

088 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 למשח תיתשת תדיריל תכתמ ןודומע
 דע מ"ס 001x021 ךתחב .הרקתמ תרושקתו

08.03.0340 

4,120.00 206.00 20.00 'חי  .תונחלוש הבוג

 08.03.0350 .ץוציפ ןגומ רזיבא ללוכ ריק רוביח עקש
3,090.00 257.50 12.00  class1 'חי

 08.03.0370 עקש רזיבא ללוכ יזאפ תלת ריק רוביח
12,360.00 206.00 60.00  /yx2n5.2x5 הנזה לבכ ללוכ.A61x5EEC 'חי

הספוק :תללוכה ןרקמל הדמע
XOBAMIC תויזאפ דח ק"ח תודוקנ 2 ל 
A6132 ףכירמ רטוקב רוניצב דחא לגעמב 
 5.2X3 ךתחב YX2N גוסמ לבכ מ"מ
 םילנאפ 2ללוכ .חולה דעו רזיבאהמ ר"ממ
 דע מ"מ 52 רוניצו 05 רונצ 1 רובע רוויע

08.03.0380 

6,180.00 309.00 20.00 'חי  . תרושקת ןוראל

הספוק"ע הרקתב רועיש תטלקהל הדוקנ
. CIMABOX רובע רוויע םילנאפ 2 ללוכ 

08.03.0400 

7,210.00 360.50 20.00 'חי  . תרושקת ןוראל דע מ"מ 05 רוניצ

 הצרמל הידמיטלומ הטילש לנאפל הדוקנ
 51x51 הספוק ללוכ .ריקב הנכה התיכב
 תרושקת ןוראל דע מ"מ 05 רוניצ רובע מ"ס

08.03.0405 

1,545.00 103.00 15.00  . 'חי

י"ע םייתכתמ םיטנמלאל הקראה רוביחתדוקנ
 רב טוליש ללוכCVP הפוצמ ר"ממ 01 ךילומ

08.03.0410 

4,635.00 92.70 50.00 'חי  ."קרפל אל הקראה"- אמייק

 לנאפב ישאר םורח תקספה ןצחל תדוקנ
 םורח תקספה ןצחל ללוכ ריחמה .םיאבכ
 חתפמ םע ט"החת "קינכמלט" תרצותמ
 טווחמ ר"ממ YX2N5.1*5 לבכ ללוכ הליענ

08.03.0420 

1,030.00 515.00 2.00 'חי  .הדוקנל דעו יטנוולרה חולהמ

םהיביכר וא שא/ןשע יאלגל אצומ תדוקנ
 02 רוניצ י"ע )ב"ויכו רפוצ ,הלעפה ינצחל(
 וא הקיציב הכישמ טוחו "וילאמ הבכ" מ"מ
 הדוקנל דעו זוכיר חולמ ,תיטסוקא הרקתב

08.03.0430 

9,579.00 61.80 155.00 'חי  .תוינכתב טרופמכ

 ,םירודזופב הזירכ ילוקמרל אצומ תדוקנ
 הבכ" מ"מ 02 תרנצב םירדחבו תובחרב
 יתמוק זוכיר חולמ הכישמ טוח ללוכ "וילאמ
 טרופמכ הדוקנל דעו ,םירבגמ חול וא

08.03.0440 

3,275.40 61.80 53.00 'חי  .תוינכתב

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../089 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

         
          
            
          

             
      
        
          
             
            
          

           
      
          

                
      
       
          
             
           
           
          
          
            
            
          
           
        

             
      
        
            
              
          
           
          
          
            
            
          
           

            
      
      
      
      
      
      
      
      

             

089 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
תומלצמ /IFIW רובע תרושקתל הנכה תדוקנ
 /הסינכ תרקב/ הצירפ יאלג/העונת יאלג /

 מ"מ 32 תרנצב דואמ ךומנ חתמב הקעזא
 תלעתמ הכישמ טוח ללוכ "וילאמ הבכ"

08.03.0450 

4,944.00 82.40 60.00 'חי  הדוקנל דעו תרושקת

 הלופכ תרושקת תדוקנל הנכה תדוקנ
 ללוכנצב CVPYTUDYVVUH תולעתב
 ןוראמ ידועיי תרוויע תבשות הצק רזיבא
 "וילאמ הבכ" מ"מ 92 תרנצב יתתכ תרושקת
 דעו תרושקת תלעתמ הכישמ טוח ללוכ

08.03.0460 

33,990.00 113.30 300.00 'חי  .לבכ ללוכ אל .הדוקנל

י"ע ק"ממב היזיוולט וא ןופלט רוביח תדוקנ 08.03.0470 
1,236.00 123.60 10.00 'חי  ) תרושקתב אל ( תשוחנ יכילומ לבכ

 ****םיבשחמ תדבעמב םידימלת תדמע*****
 8 תללוכ םילודומ XOBAMIC02 תספוק
 ללוכ ריקה לע A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ
 02 רטוקב רונצב .םישורדה רזעה ירזיבא לכ
 םיכילומ מ"ס C.V.P3*5.2 תלעתב וא מ"מ
.C.V.P גוסמ לבכ וא/ו YX2N ךתחב 
5.2*53 ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 
 4 ל הנכה ללוכ.A61 םיעקש 6-ל הצק רזיבא
 92? םילוורש 2ידי לע תרושקת תודוקנ
 םלוסל דעו רזיבאהמ ט"הת שא ןיסח
 ץיוודנס טלש ידי לע הדוקנה טוליש ,םיבשחמ
 תולעתל תחתמ םקוממ.שרדנכ טורח

08.03.0480 

9,064.00 412.00 22.00  D הדמע.טרופמכ ריקב וא.CVP 'חי

תספוק *** תידרשמ תדמע*****
XOBAMIC61 תודוקנ 6 תללוכ םילודומ 
 לכ ללוכ ריקה לע A61 תויזאפ דח .ק.ח
 02 רטוקב רונצב .םישורדה רזעה ירזיבא
 םיכילומ מ"ס C.V.P3*5.2 תלעתב וא מ"מ
.C.V.P גוסמ לבכ וא/ו YX2N ךתחב 
5.2*53 ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 
 4 ל הנכה ללוכ.A61 םיעקש 6-ל הצק רזיבא
 ןיסח 92? םילוורש 2 ידי לע תרושקת תודוקנ
 ,םיבשחמ םלוסל דעו רזיבאהמ ט"הת שא
 טורח ץיוודנס טלש ידי לע הדוקנה טוליש

08.03.0490 

15,141.00 360.50 42.00 'חי  A. הדמע.טרופמכ ריקב םקוממ.שרדנכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../090 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

             
            
              
          
           
          
          
            
             
          
           

              
      
           
              
           
             
         
          
           
           
          
         

            
      
                            
                       
      
         
      
            
             
          
         
         
           
          
         
      
           
          
         
           
         
           
      
      
      
      
      

             

090 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
תספוק *** הצרמ תדמע **** *

XOBAMIC61 תודוקנ 4 תללוכ םילודומ 
 לכ ללוכ ריקה לע A61 תויזאפ דח .ק.ח
 02 רטוקב רונצב .םישורדה רזעה ירזיבא
 םיכילומ מ"ס C.V.P3*5.2 תלעתב וא מ"מ
.C.V.P גוסמ לבכ וא/ו YX2N ךתחב 
5.2*53 ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 
 2 ל הנכה ללוכ.A61 םיעקש 6-ל הצק רזיבא
 ןיסח 92? לוורש ידי לע תרושקת תודוקנ
 ,םיבשחמ םלוסל דעו רזיבאהמ ט"הת שא
 טורח ץיוודנס טלש ידי לע הדוקנה טוליש

08.03.0500 

6,180.00 309.00 20.00 'חי  B. הדמע .טרופמכ ריקב םקוממ.שרדנכ

ק"ח, תללוכה םימ תנגומ ינכט למשח תדמע
EEC1 61 פ"ח ק"ח 2, רפמא 61 פ"ת ק"ח 
 1,רפמא 52 פ"ת ז"אמ ,םימ ינגומ רפמא
 ,רפמא 61 פ"ח ז"אמ 2,רפמא 61 פ"ת ז"אמ
 תספוקב םינקתומ A04*4 תחפ רסממ
 5YX2N*01 הנזה לבכ ללוכ "וקסינ סנמיס"
 הדירי ללוכ הדובעה תדמעל דעו למשח חולמ
 הלעתמ מ"ס 6/6 תודימב ןבלוגמ חפ תלעתב
 לכ ללוכ הדובעה תדמעל דעו תישאר
 לש תמלשומ הנקתהל םישרדנה םירזיבאה

08.03.0510 

3,708.00 618.00 6.00 'חי  .הדובעה תדמע

 תונותחת תומוק 40.80 קרפ תת
 למשח תוחול תודבעמו

 ***למשח רדחב םיישאר למשח תוחול**

 4 הבוגל חולה תפנה ללוכ ( הלבוהו הקפסא
 למשח חול לש ) למשח רדחל הסינכ חתפל 'מ
 לש היגרנא לוהינל LENAPTRAMS םכח
 תומדקתמ תרושקת תוכרעמ תרזעב ןקתמה
 תמלשומ היצרגטניא ךות הטילשו רוטינל
 תרצות B-SA תמגודכ ידועיי רקב תרזעב
 יתלב קלח אוה טרפמה .קירטקלא רדיינש
 .תויומכה בתכ לש םיפיעסהמ דרפנ

 LENAP םכח למשח חול לש הלבוהו הקפסא
TRAMS תרזעב ןקתמה לש היגרנא לוהינל 
 הטילשו רוטינל תומדקתמ תרושקת תוכרעמ
 ידועיי רקב תרזעב תמלשומ היצרגטניא ךות
 .קירטקלא רדיינש תרצות B-SA תמגודכ
 לש םיפיעסהמ דרפנ יתלב קלח אוה טרפמה
 .תויומכה בתכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../091 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
           
           
          
         
         
         
      
           
             
         
        
      
          
          
         
           
      
           
            
          
         
          
           
          
          
          
       
      
          
           
           
          
        
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

             

091 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 הלבוה,הקפסא םיללוכ הז קרפב םיפיעסה לכ
 ויביכר לכ לע חולה טוויחו סוליפ הנקתה,
 רובחל חולב תימינפ PI תרושקת תדוקנ ללוכ
 םילבכה רוביחו הנקתה . תינוציח תרושקת
 תוחולה תנזה ללוכ םיסנכנהו םיאצויה
 יוביכ לכימל את ללוכ .)םוינימולא/תשוחנ(
002-MF. ףוקש ןולח םע את. 

 3 תוחפל גיצהל ןלבקה לע :ףס יאנת
 םינש 3 ב המוד דויצ םע ושענש םיטקייורפ
 תרקבל היצרגטניא תודובע ללוכ ,תונורחאה
 .היגרנא לוהינ תנכותלו הנבמ

 הרקבה יביכר ,םלשומ טוויח ללוכ ריחמה
 יקספמ ללוכ םכחה למשחה חולב תרושקתהו

 cigolorciM תודיחי, םיקוצי םיקספמ, ריוא
 למשחה ץעוי י"ע רשואמ ע"ווש וא תומכח

 חתמ ישאר למשח חול תלבוה ללוכ ריחמה
 לעפממ , ביכרמ ןרצי ידי לע רצוימה ךומנ
 ללוכ ,למשח רדחב ותנקתה ,חטשל תוחולה
 םוקמב הלבוה ,חוטיב ,הקירפ ,הסמעה
 .ןקתהו רוקמה ןרצי תויחנהל םאתהב וקוזיחו
 תנכה ללוכ .חולה לש םלשומ סוליפ ללוכ
 יסכמ תמאתהו תולעת לעמ רזע תוכימת
 וקרפיש םילודג תוחול .ךרוצה יפל תולעת
 םאתהב חטשב שדחמ ובכרוי ,הלבוה ךרוצל
 .רוקמה ןרצי תוארוהל

 לע תעצובמה הנירק תנגה ללוכ ריחמה
 םעטמ יוזיחו ןונכת ללוכ ןלבקה ןובשח
 רחאל הנירק יוזיח תקפנה ללוכ ןלבקה
 סמועב הנגהה ביט תקידב הנבמה תסמעה
 .'פמוק ןלבקה ןובשח לע.יברימ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../092 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
          
           
           
         
          
           
          
           
          
            
          
         
           
          
          
          
           
            
         
          

          
      
        
         
           
           
         
          
           

        
      
         
      
          
          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

             

092 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 לש הקבדמב ןמוסמ ינקת למשח חול הנבמ
 תושירדל םאתומה 93416 י"ת םינקתה ןוכמ
 ןמקלדכ , םיינכט םינותינל ןכו ינכט טרפמ
 A0002X4-nI הריבצ יספ לש ילנמונה םרז:
 ספ ללוכ .s1/AK56=WCI=UCI רצק םרזו

 הריבצ יספ תנקתה A0001X4-nI ינויח הדש
 תיזחמ השיג םע תימדיק היהת תיכנאו יקפוא
 הנגה תגרד יתקוזחת לופיט ךרוצל חולה
 תיזח םעו BXXPI- תירקמ העיגנ ינפב
 הנגה תגרד תכתמ/תופוקש תותלד םע םילנפ
 13PI תומיטא תגרד ,01KI ינכמ םלה ינפב
 היהת םיקספמ תנקתה B4 רודימ תגרד
 תכרעו לקוס ללוכ .דבלב תיכנא/תיקפוא
 םוקמ זוחא 02:לולכי רומש םוקמ .סוליפ
 תנזהל הריבצ יספ ללוכ "יתימא" רומש
 CFygreniL תמגודכ A052 דע םיקספמ
 רומש םוקמ 01%-ו MFygreniL םיזאמלו
 חול הנבמ .חטשב םלשומ סוליפ ללוכ .יללכ
- P- הפצירה לע הדמעהל חול תמגודכ
AMSIRP תרצות cirtcelEredienhcS וא 
 םידרפנ תוחולל לצופי חולה רשואמ ע"ווש

08.04.0024 

92,700.00 

1,503.80 

92,700.00 

1,503.80 

1.00

1.00

'פמוק

'פמוק

 .ךרוצה ץתדימב ןנרכתמה תויחנה פ"ע

 תנכות תרזעב ויביכרמו חולה תקידב
hcaerocE לש תבשחוממ היימדה ללוכ 
 םלשומ ינכט ח"וד ללוכ חולה תדובע ןייפוא
 .םכחה למשחה חולב קספמו ביכר לכ רובע
 LENAPTRAMS הרקבה תכרעמ תונכת
 subdom/tenrehtE תובותכ תורדגה תוברל
 םגו תוחולה הנוב לצא תכרעמה תלעפה ללוכ
 .חטשב הלעפה

 ** תונגהו גותימ יעצמא **

 ילעב ויהי םיישאר תוחולב גותימה יעצמא
 wcI=ucI תוחפל Ak56 לש קותינ רשוכ

08.04.0026 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../093 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

         
         
        
           
          
         
           
         
          
        
           

      
      
          
           
          
           
          
           
           
            
         
            
         
          

         
      
        

           
      
        
        
         
            
         
           
       
           
         
         

          
      
      
      
      
      
      
      
      
      

             

093 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ,)הפילש תלגע ללוכ( ףלשנ ריווא קספמ
 רצק םרזב דמוע A0002X3 ענוממ
s1/AK56=wcI=ucI=scI 8 לולכי קספמה 
 הלקת עגמ ,FO םיליגר םיפילחמ רזע יעגמ
DS החיתפ לילס ,הלעפהו הקספה ילילסו 
 UTR תרושקת סיטרכ ללוכ ,הריגסו
subdoM קספמל BCA לש אלמ רוטינ רובע 
 טוויח םע subdoMocE הנגהה תדיחי

 היהי קספמה EFI הרקבה תדיחיל םלשומ
 cirtcelE תרצותמ 1H02WN תמגודכ
redienhcS ץעוי י"ע רשואמ ךרע הווש וא 

08.04.0032 

26,162.00 26,162.00 1.00 'פמוק  למשחה

 גוסמ קותינ תמוקע םע היהת הנגה תדיחי
ISL גצ םע DCL םינותנ תגוצת ללוכה, 
 דדומ בר תללוכה ygrenE הנגה תדיחי

 היגרנאה תודידמ לכ רובע גצ םע םדקתמ
 תמר יוויחל םידל לולכת הנגהה תדיחי,

 קספמה לויכל סחיב תוזאפה 3 לש הסמעה
 ,רצק ,רתי סמוע לש הלקת תביסל םידל,
 גצ אלל קספמ רשואי אל ,המדאל רצקו

DCL. תרושקת רקב ללוכ PI-PCT/UTR 
 הנגהה תדיחי םלשומ טוויח םע EFI גוסמ
 תרצותמ E0.5cigolorciM/ תמגודכ היהת
cirtcelEredienhcS רשואמ ךרע הווש וא 

08.04.0036 

5,201.50 5,201.50 1.00 'פמוק  למשחה ץעוי י"ע

 cirtcelE 08.04.0042 תרצות A1/0002 םרז הנשמ
2,410.20 401.70 6.00  Schneider 'חי

תדידמל, רזיילאנא ,דדומ בר
 ,היגרנא ,רדת ,םיחתמ ,םיקפסה,םימרז
 ,קפסה םדקמ ,תיביטקאר היגרנא ,תיביטקא
 קויד תמר .,חתמבו םרזב יללכ ינומרה תוויע
S2.0SSALC סבדומ תרושקתב PI/PCT 
tenrehtE האיצי 1,תוילטיגיד תוסינכ 3 ללוכ 
 :םינקתב הדימע ,תוערתה,תילטיגיד

CLASS 0.2S & PMD-S IEC 61557-12 
02.21ISNA&06105NE תמגודכ 
0008MP תרצותמ cirtcelEredienhcS וא 

08.04.0044 

3,914.00 3,914.00 1.00 'חי  רשואמ ע"ווש

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../094 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

         
         
          
          
          
        
       
           
         
         

          
      
          

                
      
         
         
        
          
            
        
        
          
        
        

         
      
         
           
            
        
        
        
          
         

           
      
          
         
        
          
            
         
       

         
      
      
      
      
      

             

094 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ,םיחתמ ,םיקפסה,םימרז תדידמל ,דדומ בר
 ,תיביטקאר היגרנא ,תיביטקא ,היגרנא ,רדת
 םרזב יללכ ינומרה תוויע ,קפסה םדקמ
 S2.0SSALC קויד תמר .,חתמבו

 3 ללוכ PI/PCTtenrehtE סבדומ תרושקתב
 האיצי 1,תוילטיגיד תוסינכ
 :םינקתב הדימע ,תוערתה,תילטיגיד

CLASS 0.2S & PMD-S IEC 61557-12 
02.21ISNA&06105NE תמגודכ 
1655MP תרצותמ cirtcelEredienhcS וא 

08.04.0046 

2,472.00 2,472.00 1.00 'חי  רשואמ ע"ווש

תינאכמ הנגה םע לעננ "הירטפ" םוריח ןצחל 08.04.0048 
412.00 206.00 2.00 'חי  תינכות יפל טוויח ללוכ

יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A008,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK05=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 תרושקת םאתמ ללוכ .DSFO רזע יעגמ 4
MCSB םיעגמ בצמ הארמה 
 םיקוציה םיקספמה לש )הלקת/רוגס/חותפ(

XSN םלשומ טוויחו droCPLU תדיחיל 
 N036XSN תמגודכ .MFI תרושקתה
 ע"ווש וא cirtcelE-redienhcS תרצותמ

08.04.0050 

5,768.00 5,768.00 1.00 'חי  .רשואמ

 BCCM םיקספמל ISL הנגה תדיחי תפסות
A008 גצ םע היגרנא גוסמ DCL הארמה 
 תביסל םידל. דדומ ברו nI%5 ךרעמ םינותנ

 תרושקת סיטרכ ללוכ ,הלקת
IsubdoM/PLU-MF םיקספמל 
tcapretsaM/XSN תרושקת טוויח תוברל 
droCWN/TN/XSN תמגודכ E3.5 
cigolorciM תרצות cirtcelEredienhcS וא 

08.04.0058 

3,903.70 3,903.70 1.00 'פמוק  ןנכתמה י"ע רשואמ ךרע הווש

דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A036,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK05=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 תמגודכ .2.2cigolorciM תינורטקלא
N036XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS 

08.04.0060 

6,592.00 3,296.00 2.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש וא

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../095 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
         
        
          
            
         
       

           
      
          
         
        
          
            
         
       

         
      
          
         
        
          
            
         
       

             
      
          
           
           
          

             
      
          
           
           
          

           
      
           
          
          

            
      
      
      
      
      
      
      

             

095 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A004,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK05=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 תמגודכ .2.2cigolorciM תינורטקלא
N004XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS 

08.04.0061 

5,768.00 1,442.00 4.00 'חי  .רשואמ ע"ווש וא

דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A052,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK05=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 תמגודכ .2.2cigolorciM תינורטקלא
N036XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS 

08.04.0062 

4,017.00 1,339.00 3.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש וא

דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A08,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK05=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 תמגודכ .2.2cigolorciM תינורטקלא
N001XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS 

08.04.0072 

4,120.00 824.00 5.00 'חי  .רשואמ ע"ווש וא

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
N+P1, ןייפוא לעב C/B, ילנימונ םרז רובע 
 לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה .)A23-6( לש
Ak51. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.04.0074 

576.80 144.20 4.00 'חי  .רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P3, ןייפוא לעב D/C/B, ילנימונ םרז רובע 
 לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה .)A4-1( לש
Ak07. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.04.0076 

1,421.40 236.90 6.00 'חי  .רשואמ

ןצחל ללוכ DEL תוזאפ חתמ ןומיס תורונ 3
 P2VG תמגודכ הנגה קספמ ללוכ ,הקידב
 וא קירטקלא רדיינש תרצות םיאתמ ןעגמו

08.04.0086 

1,133.00 566.50 2.00 'פמוק  ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ווש

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../096 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

           
              
            
          
          
          
           
         
         

           
      
          
            
           

           
      
            
           

                
      
        

             
      
          
      
          
          
           
           
        
           
          
           
          
            
          
         
           
           
          
          
           
             
         

       
      
      
      
      
      

             

096 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 הדיחיה בצמ תינולח םע ףלשנ רתי חתמ ןגמ
N+P3 1 רובע רזע עגמ ללוכepyT&2 
 רתי חתמ ןגמ .S-NT הקראה תטישל דעוימ
 053/011. םיאבה םינותנב דומעי

Typ e 2 8/20 Imax 40kAType 
Ak001/52pmiI המיאתמ םיכיתנ תנגה ללוכ 
 לע ןומיס תרונ ללוכ .ןרצי תוארוהל םאתהב
 תרדס תמגודכ .הלקת בצמל חולה
r521DRP תרצות cirrcelEredienhcS וא 

08.04.0088 

2,060.00 2,060.00 1.00 'חי  .רשואמ ךרע הווש

יוליג תייזכרממ תוארתה 21 ל רקב תפסות
 ללוכ ,V032 חתמל ,סוטטס יוויח םע שא
 תמגותכ תינכות יפל טוויח ללוכ רזע יעגמ

08.04.0092 

1,236.00 618.00 2.00  ISO-556B-12 'חי

ללוכ הרואת תוקלדה 8 הלעפהל רקב
 ללוכ ,V032 חתמל ,סוטטס יוויח םע םועמע

08.04.0094 

8,034.00 1,339.00 6.00 'חי  PI תדוקנ ללוכ טוויח ללוכ רזע יעגמ

 08.04.0101 רדמא תמגודכ תיטמטוא הפלחה תכרעמ
4,120.00 4,120.00 1.00 'חי  .םיעונמו ינכמו ילמשח רוגיח ללוכ

 **** יסופיט יתמוק חול***

 לש הקבדמב ןמוסמ ינקת למשח חול הנבמ
 תושירדל םאתומה 93416 י"ת םינקתה ןוכמ
 ןמקלדכ , םיינכט םינותינל ןכו ינכט טרפמ
 A036X4-nI הריבצ יספ לש ילנמונה םרז:
 תנקתה s1/AK05=WCI=UCI רצק םרזו

 םע תימדיק היהת תיכנאו יקפוא הריבצ יספ
 יתקוזחת לופיט ךרוצל חולה תיזחמ השיג
 BXXPI- תירקמ העיגנ ינפב הנגה תגרד
 תכתמ/תופוקש תותלד םע םילנפ תיזח םעו
 תגרד ,01KI ינכמ םלה ינפב הנגה תגרד
 תנקתה B2 רודימ תגרד 13PI תומיטא
 ללוכ .דבלב תיכנא/תיקפוא היהת םיקספמ
 02:לולכי רומש םוקמ .סוליפ תכרעו לקוס
 הריבצ יספ ללוכ "יתימא" רומש םוקמ זוחא
 CF תמגודכ A052 דע םיקספמ תנזהל
ygreniL םיזאמלו MFygreniL םוקמ 01%-ו 
 הנבמ .חטשב םלשומ סוליפ ללוכ .יללכ רומש
- P- הפצירה לע הדמעהל חול תמגודכ חול
AMSIRP תרצות cirtcelEredienhcS וא 

08.04.0312 

12,360.00 12,360.00 1.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../097 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
         
        
          
            
         
       

         
      
        

           
      
         
         
          
          
          
        
       
           
         
         

          
      
          

                
      
          
         
        
          
            
         
       

         
      
          
         
        
          
            
         
       

         
      
      
      
      
      
      

             

097 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A036,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK63=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 תמגודכ .2.2cigolorciM תינורטקלא
N036XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS 

08.04.0314 

5,356.00 5,356.00 1.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש וא

 cirtcelE 08.04.0318 תרצות A1/036 םרז הנשמ
1,205.10 401.70 3.00  Schneider 'חי

 ,םיחתמ ,םיקפסה,םימרז תדידמל ,דדומ בר
 ,תיביטקאר היגרנא ,תיביטקא ,היגרנא ,רדת
 םרזב יללכ ינומרה תוויע ,קפסה םדקמ
 S2.0SSALC קויד תמר .,חתמבו

 3 ללוכ PI/PCTtenrehtE סבדומ תרושקתב
 האיצי 1,תוילטיגיד תוסינכ
 :םינקתב הדימע ,תוערתה,תילטיגיד

CLASS 0.2S & PMD-S IEC 61557-12 
02.21ISNA&06105NE תמגודכ 
1655MP תרצותמ cirtcelEredienhcS וא 

08.04.0320 

2,472.00 2,472.00 1.00 'חי  רשואמ ע"ווש

תינאכמ הנגה םע לעננ "הירטפ" םוריח ןצחל 08.04.0322 
206.00 206.00 1.00 'חי  תינכות יפל טוויח ללוכ

דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A052,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK63=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 תמגודכ .2.2cigolorciM תינורטקלא
N052XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS 

08.04.0324 

3,296.00 3,296.00 1.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש וא

דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A061,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK52=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 תמגודכ .2.2cigolorciM תינורטקלא
N061XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS 

08.04.0326 

3,090.00 1,030.00 3.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש וא

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../098 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
         
        
          
            
         
       

           
      
          
         
        
          
            
         
       

           
      
       
           
          
        

                  
      
          
            
          
          

              
      
          
            
           
         

             
      
          
           
           
          

             
      
          
           
           
          

             
      
      
      

             

098 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A001,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK52=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 תמגודכ .2.2cigolorciM תינורטקלא
N001XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS 

08.04.0328 

1,854.00 927.00 2.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש וא

דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A36,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK05=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 תמגודכ .2.2cigolirciM תינורטקלא
N001XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS 

08.04.0330 

2,472.00 618.00 4.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש וא

הלעפה P3VG/P2VG יטנגמ-ומרת ענתמ
 הובג קותינ רשוכ לעב בוביס תידי י"ע
Ak001, ישארה חולב םיביכרל תונגה רובע 
 .V004 חתמב )Wk2.2-60.0( קפסהב

08.04.0332 

659.20 329.60 2.00 'חי  רשואמ ע"וש וא rtceleredienhcSci תרצות

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P3, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע 
)A36-04(. לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה 

Ak51. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.04.0334 

1,236.00 247.20 5.00 'חי  הרקבל רזע יעגמ ללוכ.רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P3, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע 
)A23-6(. לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה Ak51. 

 ע"וש וא cirtcelEredienhcS תרצות

08.04.0336 

4,635.00 154.50 30.00 'חי  הרקבל רזע יעגמ ללוכ.רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P1, ןייפוא לעב D/C/B, ילנימונ םרז רובע 
 לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה .)A04-6( לש
Ak51. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.04.0338 

3,151.80 30.90 102.00 'חי  .הרקבל רזע יעגמ ללוכ.רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
N+P1, ןייפוא לעב C/B, ילנימונ םרז רובע 
 לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה .)A23-6( לש
Ak51. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.04.0340 

432.60 144.20 3.00 'חי  .רשואמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../099 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
           
           
          

             
      
           
           
         

               
      
         
          
           

          
      
           
               
            
            
           
         

                 
      
          
           
           

             
      
            
           

                
      
         
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

             

099 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P3, ןייפוא לעב D/C/B, ילנימונ םרז רובע 
 לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה .)A4-1( לש
Ak07. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.04.0342 

473.80 236.90 2.00 'חי  .רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,Dli תחפ קספמ
AssalC,P4, לש ילנימונ םרז רובע 
A04/52, הגילז םרז Am03. תרצות 

08.04.0344 

1,915.80 319.30 6.00  .רשואמ ע"וש וא cirtcelEredienhcS 'חי

הדובע םרז רובע ,TCi יראלודומ ןעגמ
)A52-61( יפל a7CA, דוקיפ חתמ caV032 
,P3. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.04.0346 

4,078.80 123.60 33.00 'חי  .רשואמ

 הדיחיה בצמ תינולח םע ףלשנ רתי חתמ ןגמ
N+P3 רובע רזע עגמ ללוכ epyT2 דעוימ 
 דומעי רתי חתמ ןגמ .S-NT הקראה תטישל
 TAk04xamI02/82epy. םיאבה םינותנב
 תמגודכ ,רוקמ ןרצי יפל המיאתמ הנגה ללוכ
 cirtcelE תרצות r04DRP תרדס

08.04.0348 

978.50 978.50 1.00  .רשואמ ךרע הווש וא redienhcS 'חי

יוליג תייזכרממ תוארתה 2 ל רקב תפסות
 ללוכ ,V032 חתמל ,סוטטס יוויח םע שא
 תמגותכ תינכות יפל טוויח ללוכ רזע יעגמ

08.04.0350 

618.00 618.00 1.00  ISO-556B-2 'חי

ללוכ הרואת תוקלדה 8 הלעפהל רקב
 ללוכ ,V032 חתמל ,סוטטס יוויח םע םועמע

08.04.0360 

4,944.00 1,236.00 4.00 'חי  PI תדוקנ ללוכ טוויח ללוכ רזע יעגמ

 ישאר תרושקת רדח למשח חול***
************ 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../100 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
          
           
           
         
           
           
         
           
          
            
           
            
         
           
           
          
          
           
           
          

         
      
          
         
        
          
            
         
       

               
      
       
           
          
        

                
      
          
            
          
          

             
      
          
            
           
         

             
      

             

100 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 לש הקבדמב ןמוסמ ינקת למשח חול הנבמ
 תושירדל םאתומה 93416 י"ת םינקתה ןוכמ
 ןמקלדכ , םיינכט םינותינל ןכו ינכט טרפמ
 A001X4-nI הריבצ יספ לש ילנמונה םרז:
 הדש ללוכ .s1/AK52=WCI=UCI רצק םרזו

SPU לוחכ עבצב טוליש העובק הציחמ םע 
 הריבצ יספו אמייק רב םילגעמה לכל
A001X4-nI. יקפוא הריבצ יספ תנקתה 
 חולה תיזחמ השיג םע תימדיק היהת תיכנאו
 ינפב הנגה תגרד יתקוזחת לופיט ךרוצל
 םע םילנפ תיזח םעו B13PI- תירקמ העיגנ
 ינכמ םלה ינפב הנגה תגרד תופוקש תותלד
01KI, 13 תומיטא תגרדPI רודימ תגרד B2 
 .דבלב תיקפוא/תיכנא היהת םיקספמ תנקתה
 :לולכי רומש םוקמ .סוליפ תכרעו לקוס ללוכ
 יספ ללוכ "יתימא" רומש םוקמ זוחא 02
 תמגודכ A001 דע םיקספמ תנזהל הריבצ
CFygreniL םיזאמלו MFygreniL 01%-ו 
 .חטשב םלשומ סוליפ ללוכ .יללכ רומש םוקמ
 הפצירה לע הדמעהל חול תמגודכ חול הנבמ
-P-AMSIRP תרצות rtcelEredienhcSci 

08.04.0412 

4,120.00 4,120.00 1.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש וא

דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A061,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK05=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 תמגודכ .2.2cigolorciM תינורטקלא
F061XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS 

08.04.0414 

618.00 618.00 1.00 'חי  .רשואמ ע"ווש וא

הלעפה P3VG/P2VG יטנגמ-ומרת ענתמ
 הובג קותינ רשוכ לעב בוביס תידי י"ע
Ak001, ישארה חולב םיביכרל תונגה רובע 
 .V004 חתמב )Wk2.2-60.0( קפסהב

08.04.0416 

1,977.60 329.60 6.00 'חי  רשואמ ע"וש וא rtceleredienhcSci תרצות

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P3, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע 
)A36-04(. לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה 

Ak51. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.04.0418 

988.80 247.20 4.00 'חי  .רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P3, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע 
)A23-6(. לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה Ak51. 

 ע"וש וא cirtcelEredienhcS תרצות

08.04.0420 

463.50 154.50 3.00 'חי  .רשואמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../101 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

           
           
         

                 
      
         
          
           

             
      
          
            
           

             
      

                 
      
         
          

          
      
         
     
      
          
          
           
            
        
           
          
            
          
            
         
         
           
          
          
          
          
            
         

      
      
      
      
      
      
      

             

101 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,Dli תחפ קספמ
AssalC,P4, לש ילנימונ םרז רובע 
A04/52, הגילז םרז Am03. תרצות 

08.04.0422 

638.60 319.30 2.00  .רשואמ ע"וש וא cirtcelEredienhcS 'חי

הדובע םרז רובע ,TCi יראלודומ ןעגמ
)A52-61( יפל a7CA, דוקיפ חתמ caV032 
,P3. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.04.0424 

741.60 247.20 3.00 'חי  .רשואמ

יוליג תייזכרממ תוארתה 4 ל רקב תפסות
 ללוכ ,V032 חתמל ,סוטטס יוויח םע שא
 תמגותכ תינכות יפל טוויח ללוכ רזע יעגמ

08.04.0426 

618.00 618.00 1.00  ISO-556B-12 'חי

618.00 618.00 1.00 'חי  08.04.0428 .תונגה אלל. יבוביס A36X4 ףלחמ קספמ

רפוצ ללוכ A08ל הטקש הרבעה תכרעמ
 רושיאל הקורי תירונ .הקתשה ןצחלו הערתה

08.04.0430 

1,236.00 1,236.00 1.00 'פמוק  .'פמוק םינעגמו םירסממ הרבעה

 ***)תוחול 41( תותיכו תודבעמ חול***
*3x80A 

 לש הקבדמב ןמוסמ ינקת למשח חול הנבמ
 תושירדל םאתומה 93416 י"ת םינקתה ןוכמ
 ןמקלדכ , םיינכט םינותינל ןכו ינכט טרפמ
 םרזו 08X4-nI הריבצ יספ לש ילנמונה םרז:
 יספ תנקתה s1/AK52=WCI=UCI רצק
 השיג םע תימדיק היהת תיכנאו יקפוא הריבצ
 תגרד יתקוזחת לופיט ךרוצל חולה תיזחמ
 תיזח םעו BXXPI- תירקמ העיגנ ינפב הנגה
 ינפב הנגה תגרד תופוקש תותלד םעםילנפ
 תגרד 13PI תומיטא תגרד ,01KI ינכמ םלה
 היהת םיקספמ תנקתה B2 רודימ
 תכרעו לקוס ללוכ .דבלב תיקפוא/תיכנא
 םוקמ זוחא 02:לולכי רומש םוקמ .סוליפ
 תנזהל הריבצ יספ ללוכ "יתימא" רומש
 CFygreniL תמגודכ A001 דע םיקספמ
 רומש םוקמ 01%-ו MFygreniL םיזאמלו
 חול הנבמ.חטשב םלשומ סוליפ ללוכ .יללכ
- P- הפצירה לע הדמעהל חול תמגודכ
AMSIRP תרצות cirtcelEredienhcS וא 

08.04.0562 

50,470.00 3,605.00 14.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../102 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
         
        
          
            
         
        

      
      
          

             
      
       
           
         
         

               
      
          
            
          
          

         
      
          
            
           
         

         
      
          
           
           
          

          
      
           
           
         

             
      
          
           
           

          
      
             
           

              
      

             

102 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A08,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK52=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 תמגודכ .2.2cigolorciM תינורטקלא
B08XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS וא 

08.04.0564 

14,420.00 1,030.00 14.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש

תינאכמ הנגה םע לעננ "הירטפ" םוריח ןצחל 08.04.0572 
2,884.00 206.00 14.00 'חי  תינכות יפל טוויח ללוכ

הלעפה P3VG/P2VG יטנגמ-ומרת ענתמ
 הובג קותינ רשוכ לעב בוביס תידי י"ע
Ak001, קפסהב םייזאפ-תלת םיעונמ רובע 
)Wk2.2-60.0/ דע A6( חתמב V004. 

08.04.0574 

6,200.60 442.90 14.00 'חי  .רשואמ ע"וש וא rtceleredienhcSci תרצות

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P3, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע 
)A36-04(. לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה 

Ak51. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.04.0576 

10,876.80 247.20 44.00 'חי  .רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P3, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע 
)A23-6(. לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה Ak51. 

 ע"וש וא cirtcelEredienhcS תרצות

08.04.0578 

10,815.00 154.50 70.00 'חי  .רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P1, ןייפוא לעב D/C/B, ילנימונ םרז רובע 
 לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה .)A23-6( לש
Ak51. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.04.0580 

7,786.80 30.90 252.00 'חי  .רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,Dli תחפ קספמ
AssalC,P4, לש ילנימונ םרז רובע 
A04/52, הגילז םרז Am03. תרצות 

08.04.0582 

17,880.80 319.30 56.00  .רשואמ ע"וש וא cirtcelEredienhcS 'חי

יוליג תייזכרממ תוארתה 2 ל רקב תפסות
 ללוכ ,V032 חתמל ,סוטטס יוויח םע שא
 תמגותכ תינכות יפל טוויח ללוכ רזע יעגמ

08.04.0584 

8,652.00 618.00 14.00  ISO-556B-4 'חי

ללוכ הרואת תוקלדה 8 הלעפהל רקב
 ללוכ ,V032 חתמל ,סוטטס יוויח םע םועמע

08.04.0585 

17,304.00 1,236.00 14.00 'חי  PI תדוקנ ללוכ טוויח ללוכ רזע יעגמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../103 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

         
           

             
      
           
          
          

           
      
        
      
         
           
          
           
           
        
           
          
              
           
            
         
           
           
          
          
           
            
         

        
      
          
         
        
          
            
         
        

        
      
       
           
          
        

                
      
      
      
      

             

103 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 NWODPU תונוליו/םיכסמ הלעפהל רקב
 יעגמ ללוכ ,V032 חתמל ,סוטטס יוויח םע

08.04.0586 

21,630.00 1,545.00 14.00 'חי  PI תדוקנ ללוכ טוויח ללוכ רזע

ןצחל ללוכ DEL תוזאפ חתמ ןומיס תורונ 3
 P2VG תמגודכ הנגה קספמ ללוכ ,הקידב
 וא קירטקלא רדיינש תרצות םיאתמ ןעגמו

08.04.0588 

7,931.00 566.50 14.00 'פמוק  ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ווש

 ******A36x3****שא יוביכ תובאשמ חול***

 56PI םימ ןגומ-רטסאילופ למשח חול הנבמ
 י"ת םינקתה ןוכמ לש הקבדמב ןמוסמ ינקת
 ןכו ינכט טרפמ תושירדל םאתומה 93416
 לש ילנמונה םרז: ןמקלדכ , םיינכט םינותינל
 רצק םרזו A001X4-nI הריבצ יספ
s1/AK52=WCI=UCI הריבצ יספ תנקתה 
 תיזחמ השיג םע תימדיק היהת תיכנאו יקפוא
 הנגה תגרד יתקוזחת לופיט ךרוצל חולה
 םע םילנפ תיזח םעו B5 תירקמ העיגנ ינפב
 ינכמ םלה ינפב הנגה תגרד תופוקש תותלד

, IK10 רודימ תגרד B2 םיקספמ תנקתה 
 לקוס ללוכ .דבלב תיקפוא/תיכנא היהת
 זוחא 02:לולכי רומש םוקמ .סוליפ תכרעו

 תנזהל הריבצ יספ ללוכ "יתימא" רומש םוקמ
 CFygreniL תמגודכ A052 דע םיקספמ
 רומש םוקמ 01%-ו MFygreniL םיזאמלו
 חול הנבמ .חטשב םלשומ סוליפ ללוכ .יללכ
- P- הפצירה לע הדמעהל חול תמגודכ
AMSIRP תרצות cirtcelEredienhcS וא 

08.04.0662 

4,120.00 4,120.00 1.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש

דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A36,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK52=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 תמגודכ .2.2cigolorciM תינורטקלא
N36XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS וא 

08.04.0664 

2,884.00 1,442.00 2.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש

הלעפה P3VG/P2VG יטנגמ-ומרת ענתמ
 הובג קותינ רשוכ לעב בוביס תידי י"ע
Ak001, ישארה חולב םיביכרל תונגה רובע 
 .V004 חתמב )Wk2.2-60.0( קפסהב

08.04.0666 

1,977.60 329.60 6.00 'חי  רשואמ ע"וש וא rtceleredienhcSci תרצות

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../104 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
            
          
          

          
      
          
            
           
         

          
      
          
           
           
          

             
      
           
               
            
            
           
         

                 
      
          
          
            
          
          
           
          
         

           
      
       
         

       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

             

104 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P3, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע 
)A36-04(. לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה 

Ak51. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.04.0668 

6,180.00 247.20 25.00 'חי  .רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P3, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע 
)A23-6(. לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה Ak51. 

 ע"וש וא cirtcelEredienhcS תרצות

08.04.0670 

3,399.00 154.50 22.00 'חי  .רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P1, ןייפוא לעב D/C/B, ילנימונ םרז רובע 
 לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה .)A04-6( לש
Ak51. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.04.0671 

927.00 30.90 30.00 'חי  .רשואמ

 הדיחיה בצמ תינולח םע ףלשנ רתי חתמ ןגמ
N+P3 רובע רזע עגמ ללוכ epyT2 דעוימ 
 דומעי רתי חתמ ןגמ .S-NT הקראה תטישל
 TAk04xamI02/82epy. םיאבה םינותנב
 תמגודכ ,רוקמ ןרצי יפל המיאתמ הנגה ללוכ
 cirtcelE תרצות r04DRP תרדס

08.04.0676 

978.50 978.50 1.00  .רשואמ ךרע הווש וא redienhcS 'חי

 קספמ לכל עובק רוגיח ןקתה רובע תפסות
 רוגיחל לבכ ללוכה WN/TN ףלשנ ריווא
 ,רטמ 2 לש ךרואב םיקספמ ינש ןיב ינאכמ
 רוגיח רזיבאל עונמהמ ירוקמ תומצ טוויח
 י"ע תרשואמו הקודב ל"צ תכרעמה ,ילמשח
 ללוכ EVI ילמשח רוגיח תמגודכ ירוקמ ןרצי

 תופלחה תקידב ללוכ ,AU הפלחה רקב
 וא .cirtcelEredienhcS תרצות .לעפמב

08.04.0680 

8,497.50 8,497.50 1.00 'פמוק  למשחה ץעוי י"ע רשואמ ע"ווש

 תרבח תיטמטוא הפלחה תכרעמ
 ינכמו ילמשח רוגיח ללוכ רוטרנגלמשח

08.04.0684 

2,575.00 2,575.00 1.00 'פמוק  .םיעונמו

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../105 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                           
                 
      
         
           
        
          
       
     
      
          
         
           
         
          

               
      
         
         

       
      
          
               
              
         
            
           
             

             
      
          
            
          
         

      
      
           
          

            
      
                                  
               
      
                 
             
          

            
      
      
      

             

105 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 תונותחת תומוק 50.80 קרפ תת
 .יללכ תודבעמו

 הנקתהל דויצה לכ-:הרעה **************
 לכ ,55PI דודיב תגרד לעב היהי תינוציח
 תופעתסהה תואספוק ,הקולחה תונורא
 ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ויהי רבעמהו

 ."סיווג" תמגוד תואספוק
****************************** 

 קזב את תרושקת ןורא לש הנקתהו הקפסא
 רטסאילופמ הנורוק יסיספ+שורדה דויצה םע
 תודימב קזב תושירד י"פע דוויז ללוכ
 זוכירב תימינפ הנקתהל מ"ס 08*06*52
 הנורוק יסיספ ילרגטניא דויצ ללוכ(.תרושקת

08.05.0010 

309.00 309.00 1.00 'חי פמוק לכה ' )'וכו

 קדוב סדנהמ תרוקיב למשחה ןקתמ תרבעה
 ןקתמ לש תמלשומו האלמ הריסמל,ךמסומ

08.05.0020 

3,605.00 3,605.00 1.00 'פמוק  .למשחה

 :ללוכ הנבמל למשח רוביח לש עוציבו םואת
 תונכהה לכ עוציב .י"חח םע אלמ םואת-
-.הדובעה עוציב םשל י"חח י"ע ושרדי רשא
 םתנקתהו למשחה תרבחמ םירזיבא תלבק
 עוציב ןיגב םולשת ללוכ לופיט-.רתאב
 םעטמ קדוב י"ע למשחה ןקתימ לש הקידב
 םייוקילה לכ ןוקית-.ןקתמה ללכל י"חח

08.05.0023 

2,575.00 2,575.00 1.00 'פמוק  .תשרל םלשומ רוביחל דע ולגתיש

SPU קפסהב AVK03 הרקב חול ללוכ
 PI תרושקתל םאותמה ןייל ןוא בצמ הניעט
PCTSSUBDOM יצחל יוביג ירבצמ ללוכ 
 לש 003SsulpTCETORP תמגודכ .העש

08.05.0031 

10,300.00 10,300.00 1.00  AEG. 'פמוק

SPU לדוגב טנואמ קייר AVK1 ןוראב
 תיתתיכ םיבשחמ תנדס וא הדבעמ תרושקת

08.05.0041 

24,720.00 1,545.00 16.00 'חי  U01. יולת תרושקת ןוראב הנקתהל

 תודבעמו תונותחת תומוק 60.80 קרפ תת
 הרואת יפוג

58,401.00 648.90 90.00 'חי

L3 דומצ לוגע רדניליצ דל הרואת ףוג
 11W קפסהב מ"ס 03 הבוגב הרקת
K000344PI תמגודכ ALENAVLS לש 
 לכירדא רושיאב ץנייטש דריל

08.06.0030 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../106 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
L6 יולת לוגע רדניליצ דל הרואת ףוג

 3000K 36W קפסהב מ"ס 04 ךרואב
02PI תמגודכDPALENAVLS דריל לש 

08.06.0060 

2,626.50 875.50 3.00 'חי  ץנייטש

L10 עוקש ינבלמ דל ספ הרואת ףוג
 יוסיכ W63K000402PI קפסהב הרקתב
 לש 0411x56ENILTHGIL תמגודכ לפוא

08.06.0100 

36,050.00 515.00 70.00 'חי  ) םיבשחמ תותיכב ( ץנייטש דריל

L11 דל מ"ס 81 רטוק לוגע הרואת ףוג
 קפסהב םירבעמ ירוזאב סבג תרקתב עוקש

08.06.0110 

11,845.00 257.50 46.00  RELZIKI לש 62SUTEC תמגודכ W62 'חי

L14 יולת יראניל דל ליפורפ הרואת ףוג
 קפסהב מ"ס 021x01 תודימב םירודזורפב

W52 דחא לכ K000402PI תמגודכ 

08.06.0140 

33,475.00 669.50 50.00  לכירדא רושיאב 540ENILTHGIL 'חי

L16 תרקתב עוקש דל ספ הרואת ףוג
 תמגודכ K000302PI'מל W01 תולמל
01AIZARGSONELGVLS רושיאב 

08.06.0160 

28,016.00 329.60 85.00 רטמ  לכירדא

L18 תרקתב עוקש לוגע הרואת ףוג
 W43 קפסהב םיאבול רובע תולמל
THGILKCAB תמגודכ P0079TOD 

08.06.0180 

4,326.00 360.50 12.00 'חי  לכירדא רושיאב

L19 הרואת ףוג DEL06x06 עוקש
 יטמזירפ יוסיכ ללוכ קפוסמ תכמנומ הרקתב
 תמגודכ 0004 רוא עבצ W04 קפסהב
AGEMODELORP ןרצי THOREN 

08.06.0190 

74,160.00 309.00 240.00 'חי  דריל-ץינייש תרבח י"ע

L21 הרואת ףוג DEL06x06 חיטה לע מ
 רוא עבצ W04 קפסהב ףרועה דוקיפ רושיאב
 ןרצי AGEMODELORP תמגודכ 0004

08.06.0210 

5,562.00 309.00 18.00  דריל-ץינייש תרבח י"ע NEROHT 'חי

L24 ד"ממ תרקתב עוקש לוגע הרואת ףוג
 רושיאב W43 קפסהב תמסוחמ השדע
 80THGIRBD תמגודכ ףרועה דוקיפ

08.06.0240 

3,708.00 309.00 12.00 'חי  לכירדא רושיאב

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../107 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
L27 הרואת ףוג DEL 06 עוקשx06מ"ס

 קפסהב 56PI םימ ןגומ הדבעמ תותיכל
W25 תמגודכ 0004 רוא עבצ SSALG 
DETSORFGDLEIHS ןרצי REKZIKI 

08.06.0270 

26,368.00 824.00 32.00 'חי  דריל-ץינייש תרבח י"ע

L28 רובע יולת דל רילדנש הרואת ףוג
 דחא לכ W11 קפסהב םיפוג השימח
K000302PI 7655 הילת לגנא תמגודכ 

08.06.0280 

4,635.00 1,545.00 3.00 'חי  לכירדא רושיאב

L29 דל .ת.ג W93 ןקתומ םימ ןגומ 08.06.0290 
3,090.00 257.50 12.00 'חי  .הרואת דריל לש VBI תמגודכ הרקתב

L30 דל .ת.ג W25 251 ךרואב םימ ןגומ 
 דריל לש VBI תמגודכ הרקתב ןקתומ מ"ס

08.06.0300 

8,343.00 309.00 27.00 'חי  תודבעמ רובע .הרואת

L31 דל תרונ ללוכ יתילכת דח םורח .ת.ג 08.06.0310 
26,522.50 257.50 103.00 'חי  .טייל ורטקלא לש TS127-LE תמגודכ

תמגודכ דל תרונ ללוכ םורח תאיצי .ת.ג 08.06.0320 
15,450.00 309.00 50.00  .טייל ורטקלא לש LE-226 'חי

 םיליבומ תונוילע תומוק 70.80 קרפ תת
 םילבכו

***************************************** 
 םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ-1:תורעה
 דויצה לש תמלשומ הנקתהו הלבוה ,הקפסא
 רמוש ןימזמה-2.ןנכתמה לש ונוצר תועיבשל
 םיפיעס לטבל וא/ו ףיסוהל תוכזה תא ומצעל
 םירמוח קפסל וא/ו הדיחיה יריחמב יוניש אלל
 .תועיבת וא רועריע םוש ןלבקל אהת אלו

 יפ"ע עצובת הדובעה לכ-3
 יפ"ע ,80 קרפ ידרשמניבה יללכה טרפמה
 למשחה תרבח תויחנה יפ"עו למשחה קוח
 .קזב תרבחו

***************************************** 
* 

ךותיח הלבוה ללוכ םוינימולא גוסמ לבכ
 יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו תווצק

08.07.0022 

65,714.00 113.30 580.00 רטמ  .042X4YX2AN ךתחב לבכ ,יפוס רוביחו

 תווצק ךותיח הלבוה ללוכ תשוחנ גוסמ לבכ
 רוביחו יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו

 ללוכ אל (.52X4YX2N ךתחב לבכ ,יפוס

08.07.0034 

12,360.00 82.40 150.00 רטמ  .)א"וזימל הנזה תודוקנ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../108 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
תווצק ךותיח הלבוה ללוכ YX2N גוסמ לבכ
 רוביחו יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו

 ללוכ אל (..61X5YX2N ךתחב לבכ ,יפוס

08.07.0036 

4,944.00 41.20 120.00 רטמ  .)א"וזימל הנזה תודוקנ

תווצק ךותיח הלבוה ללוכ YX2N גוסמ לבכ
 רוביחו יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו

 ללוכ אל (..01X5YX2N ךתחב לבכ ,יפוס

08.07.0040 

5,562.00 30.90 180.00 רטמ  .)א"וזימל הנזה תודוקנ

תווצק ךותיח הלבוה ללוכ YX2N גוסמ לבכ
 רוביחו יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו

 לולכ וניאש(.6X5YX2N ךתחב לבכ ,יפוס

08.07.0042 

1,854.00 15.45 120.00 רטמ  .)תודוקנב

תווצק ךותיח הלבוה ללוכ YX2N גוסמ לבכ
 רוביחו יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו

 לולכ וניאש(.5.2X5YX2N ךתחב לבכ ,יפוס

08.07.0050 

3,708.00 9.27 400.00 רטמ  .)תודוקנב

תווצק ךותיח הלבוה ללוכ YX2N גוסמ לבכ
 רוביחו יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו

 לולכ וניאש(.5.2X3YX2N ךתחב לבכ ,יפוס

08.07.0055 

1,545.00 6.18 250.00 רטמ  .)תודוקנב

תווצק ךותיח הלבוה ללוכ YX2N גוסמ לבכ
 רוביחו יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו

 לולכ וניאש(.4X3YX2N ךתחב לבכ ,יפוס

08.07.0057 

2,142.40 16.48 130.00 רטמ  .)תודוקנב

ללוכ YX2N גווסמ רפסוממ דוקיפ לבכ
 ינפל רגמ תקידבו תווצק ךותיח הלבוה
 ךתחב לבכ ,יפוס רוביחו יפוסה רוביחה

08.07.0059 

1,740.70 13.39 130.00 רטמ .N2XY10X1.5 

 NHXHE90PR180 08.07.0060 גוסמ שא ןיסח לבכ
5,150.00 103.00 50.00 רטמ 4X50 

5,768.00 82.40 70.00 רטמ  61X5 08.07.0070 ךתחב לבכ ל"נכ שא ןיסח לבכ

5,768.00 36.05 160.00 רטמ  4X5 08.07.0080 ךתחב לבכ ל"נכ שא ןיסח לבכ

2,060.00 20.60 100.00 רטמ  5.2X5 08.07.0090 ךתחב לבכ ,ל"נכ שא ןיסח לבכ

 NHXHE90PR180 08.07.0100 גוסמ שא ןיסח לבכ
4,120.00 51.50 80.00 רטמ  5.1x01 רוטארנג דוקיפ רובע רפסוממ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../109 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
ר"ממ 021 ךתחב רוזשו יולג תשוחנ ךילומ
 לכו םימיאתמ םיקדהמ תנקתה לולכי ריחמה

08.07.0120 

15,295.50 92.70 165.00 רטמ  .םישורדה רזעה ירמוח

ריחמה ר"ממ 05 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ
 ירמוח לכו םימיאתמ םיקדהמ תנקתה לולכי

08.07.0124 

412.00 41.20 10.00 רטמ  .םישורדה רזעה

ר"ממ 53 ךתחב רוזשו יולג תשוחנ ךילומ
 לכו םימיאתמ םיקדהמ תנקתה לולכי ריחמה

08.07.0125 

1,143.30 38.11 30.00 רטמ  .םישורדה רזעה ירמוח

ר"ממ 52 ךתחב רוזשו יולג תשוחנ ךילומ
 לכו םימיאתמ םיקדהמ תנקתה לולכי ריחמה

08.07.0160 

947.60 23.69 40.00 רטמ  .םישורדה רזעה ירמוח

ר"ממ 61 ךתחב רוזשו יולג תשוחנ ךילומ
 לכו םימיאתמ םיקדהמ תנקתה לולכי ריחמה

08.07.0162 

412.00 20.60 20.00 רטמ  .םישורדה רזעה ירמוח

בחורב ןוולוגמ לזרבמ םילבכל דבכ םלוס
 יכנא ריפב וא הרקתהמ םייולת מ"מ 008
 תותשק םירבחמ תויוז לזרב יקוזיח תוברל
 תודימב. םילתמו הקראה יקדהמ תוכימת
 עבצ ללוכ."רואנ" לש דבכ םגד מ"ס 08*01

08.07.0170 

1,236.00 123.60 10.00 רטמ  לכירדא פ"ע

בחורב ןוולוגמ לזרבמ םילבכל דבכ םלוס
 יכנא ריפב וא הרקתהמ םייולת מ"מ 006
 תותשק םירבחמ תויוז לזרב יקוזיח תוברל
 תודימב. םילתמו הקראה יקדהמ תוכימת
 עבצ ללוכ."רואנ" לש דבכ םגד מ"ס 05*01

08.07.0180 

4,120.00 103.00 40.00 רטמ  לכירדא פ"ע

יפ לע רונתב עבצב עובצ ץרוחמ חפ תלעת
 תרושקתו חכ תרנצלו ילבכל לכירדא תריחב
- םיילניגרוא םילבכ יקיזחמ ללוכ הסכמ ללוכ
 ירזיבאו- מ"ס 05 לכ קחרמב ונקתוי רשא
 לכ הנבמה לש הרקתלו ריקל קוזיחו היילת
 .מ"מ 006*08 תודימב הלעת ,רטמ 2.1
 T יתמצ ,הדירי ,היילע תותשק ללוכ ריחמה

08.07.0240 

1,854.00 92.70 20.00 רטמ  .תוינכתב יאותה י"פע

18,025.00 72.10 250.00 רטמ  08.07.0250 004*08 ל"נכ

7,725.00 51.50 150.00 רטמ  08.07.0260 003*08 ל"נכ

5,356.00 41.20 130.00 רטמ  08.07.0270 002*08 ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../110 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
618.00 30.90 20.00 רטמ  08.07.0280 001*08 ל"נכ

חכ ילבכל גגב הסכמ םע חפ תלעת
- םיילניגרוא םילבכ יקיזחמ ללוכ תרושקתו

 ירזיבאו- מ"ס 05 לכ קחרמב ונקתוי רשא
 2.1 לכ הנבמה לש גגב הקעמל קוזיחו היילת
 ריחמה .מ"מ 005*001 תודימב הלעת ,רטמ
 י"פע T יתמצ ,הדירי ,היילע תותשק ללוכ

08.07.0285 

6,180.00 61.80 100.00 רטמ  .תוינכתב יאותה

חכ ילבכל גגב הסכמ םע חפ תלעת
- םיילניגרוא םילבכ יקיזחמ ללוכ תרושקתו

 ירזיבאו- מ"ס 05 לכ קחרמב ונקתוי רשא
 2.1 לכ הנבמה לש גגב הקעמל קוזיחו היילת
 ריחמה .מ"מ 002*001 תודימב הלעת ,רטמ
 י"פע T יתמצ ,הדירי ,היילע תותשק ללוכ

08.07.0287 

10,300.00 51.50 200.00 רטמ  .תוינכתב יאותה

חכ ילבכל גגב הסכמ םע חפ תלעת
- םיילניגרוא םילבכ יקיזחמ ללוכ תרושקתו

 ירזיבאו- מ"ס 05 לכ קחרמב ונקתוי רשא
 2.1 לכ הנבמה לש גגב הקעמל קוזיחו היילת
 ריחמה .מ"מ 001*001 תודימב הלעת ,רטמ
 י"פע T יתמצ ,הדירי ,היילע תותשק ללוכ

08.07.0288 

4,120.00 41.20 100.00 רטמ  .תוינכתב יאותה

 08.07.0290 , ןוולוגמלזרבמ תויושע םילבכל תשר תולעת
4,635.00 51.50 90.00 רטמ  .מ"מ 003*58 תודימב הלעת

 08.07.0300 ,ןוולוגמ לזרבמ תויושע םילבכל תשר תולעת
4,635.00 30.90 150.00 רטמ  .מ"מ 002*58 תודימב הלעת

4,944.00 30.90 160.00 רטמ  08.07.0310 .מ"מ 58/001 תודימב םלוא ל"נכ

הכישמ טוח ללוכ מ"מ 05 הרבוק רוניצ 08.07.0350 
412.00 8.24 50.00 רטמ  . תודוקנה יריחמב לולכ ונניאש

 08.07.0360 .הכישמ טוח ללוכ מ"מ 04 ףכירמ רוניצ
515.00 5.15 100.00 רטמ  . תודוקנה יריחמב לולכ ונניאש

 08.07.0370 .הכישמ טוח ללוכ מ"מ 23 ףכירמ רוניצ
412.00 4.12 100.00 רטמ  . תודוקנה יריחמב לולכ ונניאש

 08.07.0380 .הכישמ טוח ללוכ מ"מ 52 ףכירמ רוניצ
309.00 3.09 100.00 רטמ  . תודוקנה יריחמב לולכ ונניאש

154.50 15.45 10.00 רטמ קזב ןקת מ"מ 36.ע.ק.י רוניצ 08.07.0390 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../111 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
למשח רובע NS-8 חישק CVP רוניצ 08.07.0420 

927.00 30.90 30.00 רטמ  4" רטוקב

מ"מ 011 רטוקב םילבכ רבעמל TCM תדיחי
 שרדנה לכו םוטיא יקדהמ ,םוטיא תוימוג ללוכ

08.07.0430 

3,708.00 309.00 12.00 'חי  טלפמוק ןקתומ

 .תוקראהתונוילע תומוק 80.80 קרפ תת

 :הרעה ******************************
 י"תו למשחה תונקת יפל הנעצובת תוקראה

****************************** .108 

 תשוחנמ יתמוק םילאיצנטופ תאוושה ספ
 4.0 ךרואב מ"מ 05*4 ךתחב תיטילורטקלא
 יכילומו תישארה תקראה רבוחת וילאש רטמ
 רוביח יגרב ונקתוי ספב .םינוש הקראה
 5 תפסותב וילא םירבוחמה םיכילומה רפסמכ
 רובע טלפמוק לכה- דיתעב שומישל םיגרב

08.08.0020 

1,854.00 309.00 6.00 'פמוק  .הנשמ תוחול

ךילומ י"ע הנבמב תכתמה יקלח לכל הקראה
 תורנצ תורקת רובע תוקראה ספמ ר"ממ 52
 תרושקית א"וזימ זוקינ בויב וכו םימ

08.08.0040 

2,575.00 2,575.00 1.00 'פמוק  )ינופצו ימורד ףגא רובע(.'וכו

 08.08.0050 52 ךילומ י"ע תרושקת תונוראל הקראה
2,317.50 154.50 15.00 'חי  יתמוק תוקראה ספמ ר"ממ

ללוכ תינכתה פ"ע םיקרב ינפב הנגה תכרעמ
 ספ םוטיאה תבכש תחתמ הנוילע תשר
 הדרוה יכילומ גגה הקעמב יולג יפקיה
 תרוקיבל תואספוקל דע ןוטבב םינומט
 םירבחמ ללוכ עקרקה תמוקב הקראה
 יכרע תדידמל קורפל םינתינה םידחוימ
 טרפמב טרופמכ 'פמוק לכה םיקרב תקראה

08.08.0060 

10,300.00 10,300.00 1.00 'פמוק  .ינכטה

 תודוקנ תונוילע תומוק 90.80 קרפ תת
 .םירזיבאו

 םירזיבאה לכ ריחמ )1-:תורעה ***
 ,םתקפסא תא םיללוכ ןלהל םיטרופמה
 תואספוק ,תרנצ ,םטוויחו םרובח ,םתנקתה
 רזעה ירמוח לכ ללוכ רבעמו םירוביח
 .תרחא שרופמב רמאנ םא אלא םישורדה

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../112 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ףכירמ תרנצ י"ע ט"החת עצובי ןקתמה)2
 תולעת י"עו דבלב "נפ" המודא/הלוחכ/הקורי

 תורקתל תחתמו לעמ תונקתומה תויטסלפ
 .ךרוצה יפל תויטסוקא

 ןנכתמהו לכירדאה רושיא תא לבקל שי)3
 לש םייפוסה םירזיבאה לכ תמגודו עבצ יבגל
 לכ)4.םתנקתהו םתשיכר םדוק תודוקנה
 וא סיווג תמגוד ויהי שומישבש םירזיבאה
 ןימזמה י"ע רשואמ ע"ווש וא וניצוטיב

********* 

וא/ו הרקתב תויזאפ תלת/ דח רואמ תודוקנ
 רונצב .ט"החת ריק לע וא/ו תכמנומ הרקתב
 גוסמ םילבכ תועצמאב מ"מ 02 רטוקב
YX2N)5.25.1(*53 דוקיפ לבכו ר"ממ 
 דדמי אלש(8*5.1 הקלדה רזיבא רובע
 קספמ ללוכ חולה דעו הדוקנהמ )דרפנב
 לכ ללוכ תוינכתה יפ לע ט"הע וא/ו ט"החת
 גוסב לדבה אלל םישורדה רזעה ירזיבא

08.09.0010 

94,039.00 113.30 830.00 'חי  .ראומ ןצחל וא/ו ףוליח,לופכ,דיחי תומכבו

לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ
 .םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"החת ריק
 YX2N גוסמ לבכ מ"מ 02 רטוקב רונצב
 חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 53*5.2 ךתחב

08.09.0020 

11,124.00 123.60 90.00 'חי  .דיחי הצק רזיבא ללוכ

לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ
 .םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"החת ריק
 YX2N גוסמ לבכ מ"מ 02 רטוקב רונצב
 ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 3*5.2 ךתחב

08.09.0030 

13,905.00 154.50 90.00 'חי  .לופכ הצק רזיבא

לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ
 .םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"החת ריק
 YX2N גוסמ לבכ מ"מ 02 רטוקב רונצב
 ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 3*5.2 ךתחב

08.09.0040 

3,090.00 309.00 10.00 'חי  םיעקש תייעיברל D-41. הצק רזיבא

לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ
 .םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"החת ריק
 YX2N גוסמ לבכ מ"מ 02 רטוקב רונצב
 ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 3*5.2 ךתחב

08.09.0045 

2,060.00 412.00 5.00 'חי  היישיש D-71 הצק רזיבא

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../113 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ
 .םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"החת ריק
 YX2N גוסמ לבכ מ"מ 02 רטוקב רונצב
 ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 3*5.2 ךתחב

08.09.0050 

1,648.00 164.80 10.00 'חי  .םימ ןגומ הצק רזיבא

לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ
 .םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"החת ריק
 YX2N גוסמ לבכ מ"מ 02 רטוקב רונצב
 ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 3*5.2 ךתחב

08.09.0060 

10,300.00 206.00 50.00 'חי  .םימ ןגומ לופכ הצק רזיבא

לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ
 .םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"החת ריק
 YX2N גוסמ לבכ מ"מ 02 רטוקב רונצב
 ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 3*5.2 ךתחב

08.09.0061 

257.50 257.50 1.00 'חי  .םימ ןגומ הישילש הצק רזיבא

לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ
 .םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"החת ריק
 YX2N גוסמ לבכ מ"מ 02 רטוקב רונצב
 ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 3*5.2 ךתחב

08.09.0062 

1,545.00 154.50 10.00 'חי  .לופכ BSU עקשל האנשה הצק רזיבא

יזאפ תלת ןגזמל תימינפ ריק רוביח תדוקנ
 YX2N5.2*5 לבכב הנזה וק ללוכ ריחמה
 לוורש ללוכ,הדוקנל דעו למשחה חולמ ר"ממ
 רוביח רזיבא ללוכ ט"החת שא ןיסח מ"מ 52?
 טטסומרט 'קנל הנכה ללוכ עקש ללוכה ןגזמל
 טטסומרטל דייאמה ןיב מ"מ 02 רוניצ י"ע

08.09.0068 

4,532.00 226.60 20.00 'חי  ןוחטיב קספמ ללוכ

 יזאפ דח ןגזמל תימינפ ריק רוביח תדוקנ
 YX2N5.2*3 לבכב הנזה וק ללוכ ריחמה
 לוורש ללוכ,הדוקנל דעו למשחה חולמ ר"ממ
 רוביח רזיבא ללוכ ט"החת שא ןיסח מ"מ 02?

08.09.0070 

15,862.00 144.20 110.00 'חי  . הרקתב וא ריקב עקש ללוכה ןגזמל

 תינוציח הדיחי יזאפ תלת ןגזמל הנזה תדוקנ
 חולמ ר"ממ 5*52 לבכב הנזה וק ללוכ ריחמה
 ןוחטיב קספמ ללוכ ,הבעמל דעו גגב למשחה
 x0201 חפ תלעתב רבעמ ללוכ .רפמא 4*08
 דעו גגב הלעתהמ GP רוניצ ללוכ. מ"ס

08.09.0071 

3,605.00 515.00 7.00 'חי  .הדיחיל

קספמ ללוכ 61X5YX2N לבכ ללוכ ל"נכ
 חפ תלעתב רבעמ ללוכ .רפמא 4*36 טקאפ
01x02 רוניצ ללוכ. מ"ס GP גגב הלעתהמ 

08.09.0072 

2,884.00 412.00 7.00 'חי  .הדיחיל דעו

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../114 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
קספמ ללוכ 01X5YX2N לבכ ללוכ ל"נכ
 דעו גגב הלעתהמ GP רוניצ ללוכ
 רבעמ ללוכ.רפמא 4*04 טקאפ.הדיחיל
 GP רוניצ ללוכ. מ"ס 01x02 חפ תלעתב

08.09.0073 

618.00 309.00 2.00 'חי  .הדיחיל דעו גגב הלעתהמ

ללוכ גגב רורווא תדיחי רובע הנזה תדוקנ
 4*52 טקאפ קספמ ללוכ 4X5YX2N לבכ
 מ"ס 01x02 חפ תלעתב רבעמ ללוכ.רפמא

08.09.0074 

772.50 257.50 3.00  .הדיחיל דעו גגב הלעתהמ GP רוניצ ללוכ. 'חי

קספמ ללוכ 5.2X5YX2N לבכ ללוכ ל"נכ
 חפ תלעתב רבעמ ללוכ.רפמא 4*61 טקאפ
01x02 רוניצ ללוכ. מ"ס GP גגב הלעתהמ 

08.09.0075 

1,236.00 206.00 6.00 'חי  .הדיחיל דעו

תימינפ רורווא תדיחי רובע הנזה תדוקנ
 יבטוק וד קספמ ללוכ םיתורשב וא חבטמב

08.09.0083 

618.00 154.50 4.00 'חי  .5.1X3YX2N לבכ

 תדיחימ ריקב טטסומרט רובע הנכה תדוקנ
 מ"מ 02 רוניצ י"ע ריקב וא הרקתב גוזימ

08.09.0085 

8,034.00 61.80 130.00  .הכישמ טוח+ 'חי

 הסינכב הברק ארוקל הנכה אצומ תדוקנ
 מ"מ 02 רטוקב רוניצ ללוכ םירוגמ רדחל
 לעמ הדוקנל דעו תיזחה תלדב לנפה םוקממ
 55 הספוקב םויס ,ט"החת תלדה
 תילמשח הנזהל הרקתב עקש ללוכ.שרדינכ

08.09.0123 

1,483.20 61.80 24.00 'חי  .רקבל

רדחב הנקתהל ילמשח ןוליול אצומ תדוקנ
 לש למשח וק אצומ 'קנ :תללוכה ,םירוגמ
 םיכילומ ללוכו וילאמ הבכ "נפ"02? תרנצ
 תמקוממ ,תינכתה י"פע ר"ממ 4*5.1 ךתחב
 םיקדהמ םע 07 הספוקב סירתה דיל
 י"ע הלעפה .הנקתהו הקפסא ללוכ , םיריהמ

08.09.0124 

4,449.60 123.60 36.00 'חי  . רקב

י"ע תירטיס וד תרושקת תדוקנל אצומ תדוקנ
 הכישמ טוחו "וילאמ הבכ" מ"מ 02 רוניצ
 דעו זוכיר חולמ ,תיטסוקא הרקתב וא הקיציב

08.09.0230 

185.40 61.80 3.00 'חי  .תוינכתב טרופמכ הדוקנל

םיפדנימל חופמ תדיחי רובע הנזה תדוקנ
 4X5 לבכ יבטוק עברא קספמ ללוכ גגב

08.09.0280 

1,648.00 206.00 8.00  N2XY . 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../115 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 גגב ןשע רורחש חופמ רובע הנזה תדוקנ
 5.2X5 לבכ יבטוק תלת קספמ ללוכ

08.09.0290 

3,605.00 360.50 10.00  NHXHE90FR180 . 'חי

ללוכ םיילמשח תונוליוו הרואת תרקב תדוקנ
 ירקבל רוביח םינצחל 8 םכח לנאפ רזיבא
 הדוקנהמ תרושקת לבכ ללוכ חולב הרואת
 סוטטס יוויח םע הצק רזיבא ללוכ .חולל דעו

08.09.0300 

24,720.00 412.00 60.00 'חי  . סיווג לש הקלדה בצמ

 יראטינס רזיבאל למשח תנזה רוביח תדוקנ
 תספוקמ הלסא וא םימ זרב םיתורשב
 םואתב םויס הדוקנל דעו הבורק םירוביח

08.09.0320 

3,399.00 61.80 55.00 'חי  .היצלטסניא ןלבק

ךילומ י":ע תרושקת תונוראל הקראה תדוקנ 08.09.0330 
2,966.40 185.40 16.00 'חי  .ר"ממ 52 ךתחב CVP הפוצמ תשוחנ

 08.09.0370 עקש רזיבא ללוכ יזאפ תלת ריק רוביח
824.00 206.00 4.00  /yx2n5.2x5 הנזה לבכ ללוכ.A61x5EEC 'חי

הספוק :תללוכה ןרקמל הדמע
XOBAMIC תויזאפ דח ק"ח תודוקנ 2 ל 
A6132 ףכירמ רטוקב רוניצב דחא לגעמב 
 5.2X3 ךתחב YX2N גוסמ לבכ מ"מ
 םילנאפ 2ללוכ .חולה דעו רזיבאהמ ר"ממ
 דע 52 רוניצו מ"מ 05 רוניצ רובע רוויע

08.09.0380 

618.00 309.00 2.00 'חי  . תרושקת ןוראל

 08.09.0390 ןוראמ הידמיטלומ תכרעמב לוקמרל הדוקנ
1,854.00 61.80 30.00 'חי  ריקב הדוקנל דעו מ"מ 02 רוניצ י"ע תרושקת

י"ע םייתכתמ םיטנמלאל הקראה רוביחתדוקנ
 רב טוליש ללוכCVP הפוצמ ר"ממ 01 ךילומ

08.09.0410 

3,708.00 92.70 40.00 'חי  ."קרפל אל הקראה"- אמייק

ריחמה .ט"החת םורח תקספה ןצחל תדוקנ
 "קינכמלט" תרצותמ םורח תקספה ןצחל ללוכ
 YX2N לבכ ללוכ הליענ חתפמ םע ט"החת
 דעו יטנוולרה חולהמ טווחמ ר"ממ 5*5.1

08.09.0420 

1,030.00 515.00 2.00 'חי  .הדוקנל

םהיביכר וא שא/ןשע יאלגל אצומ תדוקנ
 02 רוניצ י"ע )ב"ויכו רפוצ ,הלעפה ינצחל(
 וא הקיציב הכישמ טוחו "וילאמ הבכ" מ"מ
 הדוקנל דעו זוכיר חולמ ,תיטסוקא הרקתב

08.09.0430 

12,360.00 61.80 200.00 'חי  .תוינכתב טרופמכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../116 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ,םירודזופב הזירכ ילוקמרל אצומ תדוקנ
 הבכ" מ"מ 02 תרנצב םירדחבו תובחרב
 יתמוק זוכיר חולמ הכישמ טוח ללוכ "וילאמ
 טרופמכ הדוקנל דעו ,םירבגמ חול וא

08.09.0440 

2,781.00 61.80 45.00 'חי  .תוינכתב

 /IFIW רובע תרושקתל הנכה תדוקנ
 תרקב/ הצירפ יאלג העונת יאלג/ תומלצמ
 32 תרנצב דואמ ךומנ חתמב הקעזא הסינכ
 תלעתמ הכישמ טוח ללוכ "וילאמ הבכ" מ"מ

08.09.0450 

12,978.00 61.80 210.00 'חי  הנבמ תרקב ל דעו תרושקת

י"ע ק"ממב היזיוולט וא ןופלט רוביח תדוקנ 08.09.0470 
1,236.00 123.60 10.00 'חי  ) תרושקתב אל ( תשוחנ יכילומ לבכ

 8 תללוכ םילודומ XOBAMIC02 תספוק
 ללוכ ריקה לע A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ
 02 רטוקב רונצב .םישורדה רזעה ירזיבא לכ
 םיכילומ מ"ס C.V.P3*5.2 תלעתב וא מ"מ
.C.V.P גוסמ לבכ וא/ו YX2N ךתחב 
5.2*53 ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 
 4 ל הנכה ללוכ.A61 םיעקש 6-ל הצק רזיבא
 92? םילוורש 2 ידי לע תרושקת תודוקנ
 םלוסל דעו רזיבאהמ ט"הת שא ןיסח
 ץיוודנס טלש ידי לע הדוקנה טוליש ,םיבשחמ

08.09.0480 

4,120.00 412.00 10.00 'חי  .שרדנכ טורח

 6 תללוכ םילודומ XOBAMIC61 תספוק
 ללוכ ריקה לע A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ
 02 רטוקב רונצב .םישורדה רזעה ירזיבא לכ
 םיכילומ מ"ס C.V.P3*5.2 תלעתב וא מ"מ
.C.V.P גוסמ לבכ וא/ו YX2N ךתחב 
5.2*53 ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 
 4 ל הנכה ללוכ.A61 םיעקש 6-ל הצק רזיבא
 92? םילוורש 2 ידי לע תרושקת תודוקנ
 םלוסל דעו רזיבאהמ ט"הת שא ןיסח
 ץיוודנס טלש ידי לע הדוקנה טוליש ,םיבשחמ

08.09.0490 

50,470.00 360.50 140.00 'חי  .שרדנכ טורח

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../117 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

6,180.00 618.00 10.00 'חי

ק"ח, תללוכה םימ תנגומ ינכט למשח תדמע
EEC1 61 פ"ח ק"ח 2, רפמא 61 פ"ת ק"ח 
 1,רפמא 52 פ"ת ז"אמ ,םימ ינגומ רפמא
 ,רפמא 61 פ"ח ז"אמ 2,רפמא 61 פ"ת ז"אמ
 תספוקב םינקתומ A04*4 תחפ רסממ
 5YX2N*01 הנזה לבכ ללוכ "וקסינ סנמיס"
 הדירי ללוכ הדובעה תדמעל דעו למשח חולמ
 הלעתמ מ"ס 6/6 תודימב ןבלוגמ חפ תלעתב
 לכ ללוכ הדובעה תדמעל דעו תישאר
 לש תמלשומ הנקתהל םישרדנה םירזיבאה
 .הדובעה תדמע

08.09.0510 

 תוחולתונוילע תומוק 01.80 קרפ תת
 למשח

 ***למשח רדחב םיישאר למשח תוחול**

 4 הבוגל חולה תפנה ללוכ ( הלבוהו הקפסא
 למשח חול לש ) למשח רדחל הסינכ חתפל 'מ
 לש היגרנא לוהינל LENAPTRAMS םכח
 תומדקתמ תרושקת תוכרעמ תרזעב ןקתמה
 תמלשומ היצרגטניא ךות הטילשו רוטינל
 תרצות B-SA תמגודכ ידועיי רקב תרזעב
 יתלב קלח אוה טרפמה .קירטקלא רדיינש
 .תויומכה בתכ לש םיפיעסהמ דרפנ

 LENAP םכח למשח חול לש הלבוהו הקפסא
TRAMS תרזעב ןקתמה לש היגרנא לוהינל 
 הטילשו רוטינל תומדקתמ תרושקת תוכרעמ
 ידועיי רקב תרזעב תמלשומ היצרגטניא ךות
 .קירטקלא רדיינש תרצות B-SA תמגודכ
 לש םיפיעסהמ דרפנ יתלב קלח אוה טרפמה
 .תויומכה בתכ

 הלבוה,הקפסא םיללוכ הז קרפב םיפיעסה לכ
 ויביכר לכ לע חולה טוויחו סוליפ הנקתה,
 רובחל חולב תימינפ PI תרושקת תדוקנ ללוכ
 םילבכה רוביחו הנקתה . תינוציח תרושקת
 תוחולה תנזה ללוכ םיסנכנהו םיאצויה
 יוביכ לכימל את ללוכ .)םוינימולא/תשוחנ(
002-MF. ףוקש ןולח םע את. 

 3 תוחפל גיצהל ןלבקה לע :ףס יאנת
 םינש 3 ב המוד דויצ םע ושענש םיטקייורפ
 תרקבל היצרגטניא תודובע ללוכ ,תונורחאה
 .היגרנא לוהינ תנכותלו הנבמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../118 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 הרקבה יביכר ,םלשומ טוויח ללוכ ריחמה
 יקספמ ללוכ םכחה למשחה חולב תרושקתהו

 cigolorciM תודיחי, םיקוצי םיקספמ, ריוא
 למשחה ץעוי י"ע רשואמ ע"ווש וא תומכח

 חתמ ישאר למשח חול תלבוה ללוכ ריחמה
 לעפממ , ביכרמ ןרצי ידי לע רצוימה ךומנ
 ללוכ ,למשח רדחב ותנקתה ,חטשל תוחולה
 םוקמב הלבוה ,חוטיב ,הקירפ ,הסמעה
 .ןקתהו רוקמה ןרצי תויחנהל םאתהב וקוזיחו
 תנכה ללוכ .חולה לש םלשומ סוליפ ללוכ
 יסכמ תמאתהו תולעת לעמ רזע תוכימת
 וקרפיש םילודג תוחול .ךרוצה יפל תולעת
 םאתהב חטשב שדחמ ובכרוי ,הלבוה ךרוצל
 .רוקמה ןרצי תוארוהל

 ובשח לע תעצובמה הנירק תנגה ללוכ ריחמה
 ןוגימ תרבח לש עוציב ןונכת יפ לע ןלבקה
 הנירק יוזיח תאצוה ללוכ ןלבקה םעטמ
 הנבמה תסמעה רחאלו תדרפנ תינכותב
 לע לכה.יברימ סמועב הנגהה ביט תקידב
 .'פמוק ןלבקה ןובשח

 ****גגב ריוא גוזימ חול**

10,300.00 10,300.00 1.00 'פמוק

ןמוסמ ינקת 56PI םימ ןגומ למשח חול הנבמ
 93416 י"ת םינקתה ןוכמ לש הקבדמב
 םינותינל ןכו ינכט טרפמ תושירדל םאתומה
 יספ לש ילנמונה םרז: ןמקלדכ , םיינכט
 רצק םרזו A0001X4-nI הריבצ
s1/AK52=WCI=UCI הריבצ יספ תנקתה 
 תיזחמ השיג םע תימדיק היהת תיכנאו יקפוא
 הנגה תגרד יתקוזחת לופיט ךרוצל חולה
 םע םילנפ תיזח םעוB5 תירקמ העיגנ ינפב
 ינכמ םלה ינפב הנגה תגרד תופוקש תותלד

, IK10 רודימ תגרד B2 םיקספמ תנקתה 
 לקוס ללוכ .דבלב תיקפוא/תיכנא היהת
 זוחא 02:לולכי רומש םוקמ .סוליפ תכרעו

 תנזהל הריבצ יספ ללוכ "יתימא" רומש םוקמ
 CFygreniL תמגודכ A052 דע םיקספמ
 רומש םוקמ 01%-ו MFygreniL םיזאמלו
 חול הנבמ .חטשב םלשומ סוליפ ללוכ .יללכ
- P- הפצירה לע הדמעהל חול תמגודכ
AMSIRP תרצות cirtcelEredienhcS וא 
 .רשואמ ע"ווש

08.10.0210 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../119 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
רצק םרזב דמוע BCCM,A008X3 קספמ
s1/AK56=wcI=ucI=scI 8 לולכי קספמה 
 הלקת עגמ ,FO םיליגר םיפילחמ רזע יעגמ
DS החיתפ לילס ,הלעפהו הקספה ילילסו 
 1H21WN תמגודכ היהי קספמה ,הריגסו

 ךרע הווש וא cirtcelEredienhcS תרצותמ

08.10.0212 

4,635.00 4,635.00 1.00 'פמוק  למשחה ץעוי י"ע רשואמ

דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A08,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK05=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 תמגודכ .2.2cigolirciM תינורטקלא
N001XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS 

08.10.0223 

17,304.00 1,236.00 14.00 'חי  .רשואמ ע"ווש וא

דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A36,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK05=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 תמגודכ .2.2cigolirciM תינורטקלא
N001XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS 

08.10.0224 

10,300.00 1,030.00 10.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש וא

הלעפה P3VG/P2VG יטנגמ-ומרת ענתמ
 הובג קותינ רשוכ לעב בוביס תידי י"ע
Ak001, ישארה חולב םיביכרל תונגה רובע 
 .V004 חתמב )Wk2.2-60.0( קפסהב

08.10.0226 

1,318.40 329.60 4.00 'חי  רשואמ ע"וש וא rtceleredienhcSci תרצות

תוינומרה ןוניס ללוכ A01 דע בצוימ חוכ קפס
 .טוויחו דוקיפ ,P2VG עונמ תנגה תוברל
 :המגודל קפס .קירטקלא רדיינש תרצות

08.10.0228 

1,308.10 1,308.10 1.00  ABL8RPS24100 'פמוק

ןצחל ללוכ DEL תוזאפ חתמ ןומיס תורונ 3
 P2VG תמגודכ הנגה קספמ ללוכ ,הקידב
 וא קירטקלא רדיינש תרצות םיאתמ ןעגמו

08.10.0234 

566.50 566.50 1.00 'פמוק  ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ווש

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../120 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

           
              
            
          
          
          
           
         
         

           
      
          

                
      
          
            
           

         
      
            
      
          
          
           
           
        
           
          
           
          
            
          
         
           
           
          
          
           
             
         

       
      
      
      
      
      
      
      
      
      

             

120 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 הדיחיה בצמ תינולח םע ףלשנ רתי חתמ ןגמ
N+P3 1 רובע רזע עגמ ללוכepyT&2 
 רתי חתמ ןגמ .S-NT הקראה תטישל דעוימ
 053/011. םיאבה םינותנב דומעי

Typ e 2 8/20 Imax 40kAType 
Ak001/52pmiI המיאתמ םיכיתנ תנגה ללוכ 
 לע ןומיס תרונ ללוכ .ןרצי תוארוהל םאתהב
 תרדס תמגודכ .הלקת בצמל חולה
r521DRP תרצות cirrcelEredienhcS וא 

08.10.0236 

3,903.70 3,903.70 1.00 'חי  .רשואמ ךרע הווש

תינאכמ הנגה םע לעננ "הירטפ" םוריח ןצחל 08.10.0244 
206.00 206.00 1.00 'חי  תינכות יפל טוויח ללוכ

יוליג תייזכרממ תוארתה 21 ל רקב תפסות
 ללוכ ,V032 חתמל ,סוטטס יוויח םע שא
 תמגותכ תינכות יפל טוויח ללוכ רזע יעגמ

08.10.0248 

5,974.00 1,493.50 4.00  ISO-556B-12 'חי

 ****) תוחול 2( יסופיט יתמוק חול***

 לש הקבדמב ןמוסמ ינקת למשח חול הנבמ
 תושירדל םאתומה 93416 י"ת םינקתה ןוכמ
 ןמקלדכ , םיינכט םינותינל ןכו ינכט טרפמ
 A036X4-nI הריבצ יספ לש ילנמונה םרז:
 תנקתה s1/AK05=WCI=UCI רצק םרזו

 םע תימדיק היהת תיכנאו יקפוא הריבצ יספ
 יתקוזחת לופיט ךרוצל חולה תיזחמ השיג
 BXXPI- תירקמ העיגנ ינפב הנגה תגרד
 תכתמ/תופוקש תותלד םע םילנפ תיזח םעו
 תגרד ,01KI ינכמ םלה ינפב הנגה תגרד
 תנקתה B2 רודימ תגרד 13PI תומיטא
 ללוכ .דבלב תיכנא/תיקפוא היהת םיקספמ
 02:לולכי רומש םוקמ .סוליפ תכרעו לקוס
 הריבצ יספ ללוכ "יתימא" רומש םוקמ זוחא
 CF תמגודכ A052 דע םיקספמ תנזהל
ygreniL םיזאמלו MFygreniL םוקמ 01%-ו 
 הנבמ .חטשב םלשומ סוליפ ללוכ .יללכ רומש
- P- הפצירה לע הדמעהל חול תמגודכ חול
AMSIRP תרצות cirtcelEredienhcS וא 

08.10.0312 

24,720.00 12,360.00 2.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../121 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A004,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK63=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 תמגודכ .2.2cigolorciM תינורטקלא
N004XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS 

08.10.0316 

7,004.00 3,502.00 2.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש וא

 cirtcelE 08.10.0318 תרצות A1/036 םרז הנשמ
2,410.20 401.70 6.00  Schneider 'חי

 ,םיחתמ ,םיקפסה,םימרז תדידמל ,דדומ בר
 ,תיביטקאר היגרנא ,תיביטקא ,היגרנא ,רדת
 םרזב יללכ ינומרה תוויע ,קפסה םדקמ
 S2.0SSALC קויד תמר .,חתמבו

 3 ללוכ PI/PCTtenrehtE סבדומ תרושקתב
 האיצי 1,תוילטיגיד תוסינכ
 :םינקתב הדימע ,תוערתה,תילטיגיד

CLASS 0.2S & PMD-S IEC 61557-12 
02.21ISNA&06105NE תמגודכ 
1655MP תרצותמ cirtcelEredienhcS וא 

08.10.0320 

4,944.00 2,472.00 2.00 'חי  רשואמ ע"ווש

תינאכמ הנגה םע לעננ "הירטפ" םוריח ןצחל 08.10.0322 
412.00 206.00 2.00 'חי  תינכות יפל טוויח ללוכ

דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A052,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK63=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 תמגודכ .2.2cigolorciM תינורטקלא
N052XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS 

08.10.0324 

6,592.00 3,296.00 2.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש וא

דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A061,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK52=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 תמגודכ .2.2cigolorciM תינורטקלא
N061XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS 

08.10.0326 

6,180.00 1,030.00 6.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש וא

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../122 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A001,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK52=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 תמגודכ .2.2cigolorciM תינורטקלא
N001XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS 

08.10.0328 

3,708.00 927.00 4.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש וא

דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A36,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK05=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 תמגודכ .2.2cigolirciM תינורטקלא
N001XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS 

08.10.0330 

4,944.00 618.00 8.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש וא

הלעפה P3VG/P2VG יטנגמ-ומרת ענתמ
 הובג קותינ רשוכ לעב בוביס תידי י"ע
Ak001, ישארה חולב םיביכרל תונגה רובע 
 .V004 חתמב )Wk2.2-60.0( קפסהב

08.10.0332 

659.20 329.60 2.00 'חי  רשואמ ע"וש וא rtceleredienhcSci תרצות

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P3, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע 
)A36-04(. לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה 

Ak51. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.10.0334 

2,472.00 247.20 10.00 'חי  הרקבל רזע יעגמ ללוכ.רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P3, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע 
)A23-6(. לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה Ak51. 

 ע"וש וא cirtcelEredienhcS תרצות

08.10.0336 

3,862.50 154.50 25.00 'חי  הרקבל רזע יעגמ ללוכ.רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P1, ןייפוא לעב D/C/B, ילנימונ םרז רובע 
 לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה .)A04-6( לש
Ak51. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.10.0338 

3,090.00 30.90 100.00 'חי  .הרקבל רזע יעגמ ללוכ.רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
N+P1, ןייפוא לעב C/B, ילנימונ םרז רובע 
 לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה .)A23-6( לש
Ak51. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.10.0340 

576.80 144.20 4.00 'חי  .רשואמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../123 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P3, ןייפוא לעב D/C/B, ילנימונ םרז רובע 
 לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה .)A4-1( לש
Ak07. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.10.0342 

947.60 236.90 4.00 'חי  .רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,Dli תחפ קספמ
AssalC,P4, לש ילנימונ םרז רובע 
A04/52, הגילז םרז Am03. תרצות 

08.10.0344 

3,831.60 319.30 12.00  .רשואמ ע"וש וא cirtcelEredienhcS 'חי

הדובע םרז רובע ,TCi יראלודומ ןעגמ
)A52-61( יפל a7CA, דוקיפ חתמ caV032 
,P3. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.10.0346 

8,157.60 123.60 66.00 'חי  .רשואמ

 הדיחיה בצמ תינולח םע ףלשנ רתי חתמ ןגמ
N+P3 רובע רזע עגמ ללוכ epyT2 דעוימ 
 דומעי רתי חתמ ןגמ .S-NT הקראה תטישל
 TAk04xamI02/82epy. םיאבה םינותנב
 תמגודכ ,רוקמ ןרצי יפל המיאתמ הנגה ללוכ
 cirtcelE תרצות r04DRP תרדס

08.10.0348 

978.50 978.50 1.00  .רשואמ ךרע הווש וא redienhcS 'חי

יוליג תייזכרממ תוארתה 2 ל רקב תפסות
 ללוכ ,V032 חתמל ,סוטטס יוויח םע שא
 תמגותכ תינכות יפל טוויח ללוכ רזע יעגמ

08.10.0350 

618.00 618.00 1.00  ISO-556B-2 'חי

ללוכ הרואת תוקלדה 8 הלעפהל רקב
 ללוכ ,V032 חתמל ,סוטטס יוויח םע םועמע

08.10.0360 

14,832.00 1,236.00 12.00 'חי  PI תדוקנ ללוכ טוויח ללוכ רזע יעגמ

 ***********A061x3) םיחופמ תנזה חול

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../124 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 56PI םימ ןגומ-רטסאילופ למשח חול הנבמ
 י"ת םינקתה ןוכמ לש הקבדמב ןמוסמ ינקת
 ןכו ינכט טרפמ תושירדל םאתומה 93416
 לש ילנמונה םרז: ןמקלדכ , םיינכט םינותינל
 רצק םרזו A061X4-nI הריבצ יספ
s1/AK52=WCI=UCI הריבצ יספ תנקתה 
 תיזחמ השיג םע תימדיק היהת תיכנאו יקפוא
 הנגה תגרד יתקוזחת לופיט ךרוצל חולה
 םע םילנפ תיזח םעו B5 תירקמ העיגנ ינפב
 ינכמ םלה ינפב הנגה תגרד תופוקש תותלד

, IK10 רודימ תגרד B2 םיקספמ תנקתה 
 לקוס ללוכ .דבלב תיקפוא/תיכנא היהת
 זוחא 02:לולכי רומש םוקמ .סוליפ תכרעו

 תנזהל הריבצ יספ ללוכ "יתימא" רומש םוקמ
 CFygreniL תמגודכ A052 דע םיקספמ
 רומש םוקמ 01%-ו MFygreniL םיזאמלו
 חול הנבמ .חטשב םלשומ סוליפ ללוכ .יללכ
- P- הפצירה לע הדמעהל חול תמגודכ
AMSIRP תרצות cirtcelEredienhcS וא 

08.10.0722 

6,180.00 6,180.00 1.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש

דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A061,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK52=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 תמגודכ .2.2cigolorciM תינורטקלא
N061XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS 

08.10.0724 

1,442.00 1,442.00 1.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש וא

דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A36,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK05=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 תמגודכ .2.2cigolirciM תינורטקלא
N001XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS 

08.10.0726 

4,120.00 1,030.00 4.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש וא

הלעפה P3VG/P2VG יטנגמ-ומרת ענתמ
 הובג קותינ רשוכ לעב בוביס תידי י"ע
Ak001, ישארה חולב םיביכרל תונגה רובע 
 .V004 חתמב )Wk2.2-60.0( קפסהב

08.10.0728 

11,865.60 329.60 36.00 'חי  רשואמ ע"וש וא rtceleredienhcSci תרצות

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../125 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P3, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע 
)A36-04(. לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה 

Ak51. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.10.0730 

1,977.60 247.20 8.00 'חי  .רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P3, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע 
)A23-6(. לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה Ak51. 

 ע"וש וא cirtcelEredienhcS תרצות

08.10.0732 

6,489.00 154.50 42.00 'חי  .רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P1, ןייפוא לעב D/C/B, ילנימונ םרז רובע 
 לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה .)A04-6( לש
Ak51. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.10.0734 

618.00 30.90 20.00 'חי  .רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
N+P1, ןייפוא לעב C/B, ילנימונ םרז רובע 
 לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה .)A23-6( לש
Ak51. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.10.0736 

288.40 144.20 2.00 'חי  .רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P3, ןייפוא לעב D/C/B, ילנימונ םרז רובע 
 לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה .)A4-1( לש
Ak07. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.10.0738 

710.70 236.90 3.00 'חי  .רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,Dli תחפ קספמ
AssalC,P4, לש ילנימונ םרז רובע 
A04/52, הגילז םרז Am03. תרצות 

08.10.0740 

638.60 319.30 2.00  .רשואמ ע"וש וא cirtcelEredienhcS 'חי

הדובע םרז רובע ,TCi יראלודומ ןעגמ
)A52-61( יפל a7CA, דוקיפ חתמ caV032 
,P3. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.10.0742 

10,382.40 247.20 42.00 'חי  .רשואמ

 הדיחיה בצמ תינולח םע ףלשנ רתי חתמ ןגמ
N+P3 רובע רזע עגמ ללוכ epyT2 דעוימ 
 דומעי רתי חתמ ןגמ .S-NT הקראה תטישל
 TAk04xamI02/82epy. םיאבה םינותנב
 תמגודכ ,רוקמ ןרצי יפל המיאתמ הנגה ללוכ
 cirtcelE תרצות r04DRP תרדס

08.10.0744 

978.50 978.50 1.00  .רשואמ ךרע הווש וא redienhcS 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../126 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
           
           

             
      
            
     
      
         
           
          
           
           
        
           
          
              
           
            
         
           
           
          
          
           
            
         

       
      
          
         
        
          
            
         
        

        
      
       
           
          
        

                
      
          
            
          
          

           
      

             

126 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
יוליג תייזכרממ תוארתה 2 ל רקב תפסות
 ללוכ ,V032 חתמל ,סוטטס יוויח םע שא
 תמגותכ תינכות יפל טוויח ללוכ רזע יעגמ

08.10.0746 

618.00 618.00 1.00  ISO-556B-2 'חי

 3x63A גגב םיפדנמ חול+תורש חול ***
******* 

 56PI םימ ןגומ-רטסאילופ למשח חול הנבמ
 י"ת םינקתה ןוכמ לש הקבדמב ןמוסמ ינקת
 ןכו ינכט טרפמ תושירדל םאתומה 93416
 לש ילנמונה םרז: ןמקלדכ , םיינכט םינותינל
 רצק םרזו A36X4-nI הריבצ יספ
s1/AK52=WCI=UCI הריבצ יספ תנקתה 
 תיזחמ השיג םע תימדיק היהת תיכנאו יקפוא
 הנגה תגרד יתקוזחת לופיט ךרוצל חולה
 םע םילנפ תיזח םעו B5 תירקמ העיגנ ינפב
 ינכמ םלה ינפב הנגה תגרד תופוקש תותלד

, IK10 רודימ תגרד B2 םיקספמ תנקתה 
 לקוס ללוכ .דבלב תיקפוא/תיכנא היהת
 זוחא 02:לולכי רומש םוקמ .סוליפ תכרעו

 תנזהל הריבצ יספ ללוכ "יתימא" רומש םוקמ
 CFygreniL תמגודכ A04 דע םיקספמ
 רומש םוקמ 01%-ו MFygreniL םיזאמלו
 חול הנבמ .חטשב םלשומ סוליפ ללוכ .יללכ
- P- הפצירה לע הדמעהל חול תמגודכ
AMSIRP תרצות cirtcelEredienhcS וא 

08.10.0762 

10,300.00 5,150.00 2.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש

דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A36,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK52=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 תמגודכ .2.2cigolorciM תינורטקלא
N36XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS וא 

08.10.0764 

2,884.00 1,442.00 2.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש

הלעפה P3VG/P2VG יטנגמ-ומרת ענתמ
 הובג קותינ רשוכ לעב בוביס תידי י"ע
Ak001, ישארה חולב םיביכרל תונגה רובע 
 .V004 חתמב )Wk2.2-60.0( קפסהב

08.10.0766 

1,318.40 329.60 4.00 'חי  רשואמ ע"וש וא rtceleredienhcSci תרצות

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P3, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע 
)A36-04(. לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה 

Ak51. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.10.0768 

1,236.00 247.20 5.00 'חי  .רשואמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../127 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P3, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע 
)A23-6(. לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה Ak51. 

 ע"וש וא cirtcelEredienhcS תרצות

08.10.0770 

1,545.00 154.50 10.00 'חי  .רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P1, ןייפוא לעב D/C/B, ילנימונ םרז רובע 
 לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה .)A04-6( לש
Ak51. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.10.0771 

1,545.00 30.90 50.00 'חי  .רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,Dli תחפ קספמ
AssalC,P4, לש ילנימונ םרז רובע 
A04/52, הגילז םרז Am03. תרצות 

08.10.0772 

1,915.80 319.30 6.00  .רשואמ ע"וש וא cirtcelEredienhcS 'חי

הדובע םרז רובע ,TCi יראלודומ ןעגמ
)A52-61( יפל a7CA, דוקיפ חתמ caV032 
,P3. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.10.0774 

5,438.40 247.20 22.00 'חי  .רשואמ

 הדיחיה בצמ תינולח םע ףלשנ רתי חתמ ןגמ
N+P3 רובע רזע עגמ ללוכ epyT2 דעוימ 
 דומעי רתי חתמ ןגמ .S-NT הקראה תטישל
 TAk04xamI02/82epy. םיאבה םינותנב
 תמגודכ ,רוקמ ןרצי יפל המיאתמ הנגה ללוכ
 cirtcelE תרצות r04DRP תרדס

08.10.0776 

978.50 978.50 1.00  .רשואמ ךרע הווש וא redienhcS 'חי

יוליג תייזכרממ תוארתה 2 ל רקב תפסות
 ללוכ ,V032 חתמל ,סוטטס יוויח םע שא
 תמגותכ תינכות יפל טוויח ללוכ רזע יעגמ

08.10.0778 

1,236.00 618.00 2.00  ISO-556B-2 'חי

 *************םורח רוטארנג חול ***

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../128 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 56PI םימ ןגומ-רטסאילופ למשח חול הנבמ
 י"ת םינקתה ןוכמ לש הקבדמב ןמוסמ ינקת
 ןכו ינכט טרפמ תושירדל םאתומה 93416
 לש ילנמונה םרז: ןמקלדכ , םיינכט םינותינל
 רצק םרזו A0001X4-nI הריבצ יספ
s1/AK52=WCI=UCI הריבצ יספ תנקתה 
 תיזחמ השיג םע תימדיק היהת תיכנאו יקפוא
 הנגה תגרד יתקוזחת לופיט ךרוצל חולה
 םע םילנפ תיזח םעו B5 תירקמ העיגנ ינפב
 ינכמ םלה ינפב הנגה תגרד תופוקש תותלד

, IK10 רודימ תגרד B2 םיקספמ תנקתה 
 לקוס ללוכ .דבלב תיקפוא/תיכנא היהת
 זוחא 02:לולכי רומש םוקמ .סוליפ תכרעו

 תנזהל הריבצ יספ ללוכ "יתימא" רומש םוקמ
 CFygreniL תמגודכ A052 דע םיקספמ
 רומש םוקמ 01%-ו MFygreniL םיזאמלו
 חול הנבמ .חטשב םלשומ סוליפ ללוכ .יללכ
- P- הפצירה לע הדמעהל חול תמגודכ
AMSIRP תרצות cirtcelEredienhcS וא 

08.10.0812 

9,270.00 9,270.00 1.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש

 ,)הפילש תלגע ללוכ( ףלשנ ריווא קספמ
 רצק םרזב דמוע A0001X3,ענוממ
s1/AK56=wcI=ucI=scI 8 לולכי קספמה 
 הלקת עגמ ,FO םיליגר םיפילחמ רזע יעגמ
DS החיתפ לילס ,הלעפהו הקספה ילילסו 
 UTR תרושקת סיטרכ ללוכ ,הריגסו
subdoM קספמל BCA לש אלמ רוטינ רובע 
 טוויח םע subdoMocE הנגהה תדיחי

 היהי קספמה MFI הרקבה תדיחיל םלשומ
 cirtcelE תרצותמ 1H21WN תמגודכ
redienhcS ץעוי י"ע רשואמ ךרע הווש וא 

08.10.0814 

16,377.00 16,377.00 1.00 'פמוק  למשחה

 גוסמ קותינ תמוקע םע היהת הנגה תדיחי
ISL גצ םע DCL םינותנ תגוצת ללוכה, 
 דדומ בר תללוכה ygrenE הנגה תדיחי

 היגרנאה תודידמ לכ רובע גצ םע םדקתמ
 תמר יוויחל םידל לולכת הנגהה תדיחי,

 קספמה לויכל סחיב תוזאפה 3 לש הסמעה
 ,רצק ,רתי סמוע לש הלקת תביסל םידל,
 גצ אלל קספמ רשואי אל ,המדאל רצקו

DCL. תרושקת רקב ללוכ PI-PCT/UTR 
 הנגהה תדיחי םלשומ טוויח םע EFI גוסמ
 תרצותמ E0.5cigolorciM/ תמגודכ היהת
cirtcelEredienhcS רשואמ ךרע הווש וא 

08.10.0816 

5,201.50 5,201.50 1.00 'פמוק  למשחה ץעוי י"ע

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../129 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
תדידמל, רזיילאנא ,דדומ בר
 ,היגרנא ,רדת ,םיחתמ ,םיקפסה,םימרז
 ,קפסה םדקמ ,תיביטקאר היגרנא ,תיביטקא
 קויד תמר .,חתמבו םרזב יללכ ינומרה תוויע
S2.0SSALC סבדומ תרושקתב PI/PCT 
tenrehtE האיצי 1,תוילטיגיד תוסינכ 3 ללוכ 
 :םינקתב הדימע ,תוערתה,תילטיגיד

CLASS 0.2S & PMD-S IEC 61557-12 
02.21ISNA&06105NE תמגודכ 
0008MP תרצותמ cirtcelEredienhcS וא 

08.10.0818 

3,914.00 3,914.00 1.00 'חי  רשואמ ע"ווש

יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A061,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK05=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 N061XSN תמגודכ .ciM.2.2 תינורטקלא
 ע"ווש וא cirtcelE-redienhcS תרצותמ

08.10.0820 

2,060.00 1,030.00 2.00 'חי  .רשואמ

דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A36,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK05=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 תמגודכ .2.2cigolirciM תינורטקלא
N001XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS 

08.10.0824 

2,060.00 1,030.00 2.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש וא

הלעפה P3VG/P2VG יטנגמ-ומרת ענתמ
 הובג קותינ רשוכ לעב בוביס תידי י"ע
Ak001, ישארה חולב םיביכרל תונגה רובע 
 .V004 חתמב )Wk2.2-60.0( קפסהב

08.10.0826 

1,318.40 329.60 4.00 'חי  רשואמ ע"וש וא rtceleredienhcSci תרצות

ןצחל ללוכ DEL תוזאפ חתמ ןומיס תורונ 3
 P2VG תמגודכ הנגה קספמ ללוכ ,הקידב
 וא קירטקלא רדיינש תרצות םיאתמ ןעגמו

08.10.0828 

566.50 566.50 1.00 'פמוק  ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ווש

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../130 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 הדיחיה בצמ תינולח םע ףלשנ רתי חתמ ןגמ
N+P3 1 רובע רזע עגמ ללוכepyT&2 
 רתי חתמ ןגמ .S-NT הקראה תטישל דעוימ
 053/011. םיאבה םינותנב דומעי

Typ e 2 8/20 Imax 40kAType 
Ak001/52pmiI המיאתמ םיכיתנ תנגה ללוכ 
 לע ןומיס תרונ ללוכ .ןרצי תוארוהל םאתהב
 תרדס תמגודכ .הלקת בצמל חולה
r521DRP תרצות cirrcelEredienhcS וא 

08.10.0830 

3,903.70 3,903.70 1.00 'חי  .רשואמ ךרע הווש

תינאכמ הנגה םע לעננ "הירטפ" םוריח ןצחל 08.10.0832 
206.00 206.00 1.00 'חי  תינכות יפל טוויח ללוכ

יוליג תייזכרממ תוארתה 21 ל רקב תפסות
 ללוכ ,V032 חתמל ,סוטטס יוויח םע שא
 תמגותכ תינכות יפל טוויח ללוכ רזע יעגמ

08.10.0834 

1,493.50 1,493.50 1.00  ISO-556B-12 'חי

 *******A004x3 היצלטסניא תונזה חול ***

 56PI םימ ןגומ-רטסאילופ למשח חול הנבמ
 י"ת םינקתה ןוכמ לש הקבדמב ןמוסמ ינקת
 ןכו ינכט טרפמ תושירדל םאתומה 93416
 לש ילנמונה םרז: ןמקלדכ , םיינכט םינותינל
 רצק םרזו A004X4-nI הריבצ יספ
s1/AK52=WCI=UCI הריבצ יספ תנקתה 
 תיזחמ השיג םע תימדיק היהת תיכנאו יקפוא
 הנגה תגרד יתקוזחת לופיט ךרוצל חולה
 םע םילנפ תיזח םעו B5 תירקמ העיגנ ינפב
 ינכמ םלה ינפב הנגה תגרד תופוקש תותלד

, IK10 רודימ תגרד B2 םיקספמ תנקתה 
 לקוס ללוכ .דבלב תיקפוא/תיכנא היהת
 זוחא 02:לולכי רומש םוקמ .סוליפ תכרעו

 תנזהל הריבצ יספ ללוכ "יתימא" רומש םוקמ
 CFygreniL תמגודכ A04 דע םיקספמ
 רומש םוקמ 01%-ו MFygreniL םיזאמלו
 חול הנבמ .חטשב םלשומ סוליפ ללוכ .יללכ
- P- הפצירה לע הדמעהל חול תמגודכ
AMSIRP תרצות cirtcelEredienhcS וא 

08.10.0842 

12,360.00 12,360.00 1.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../131 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A004,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK52=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 תמגודכ .2.2cigolorciM תינורטקלא
N004XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS 

08.10.0844 

6,180.00 6,180.00 1.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש וא

הלעפה P3VG/P2VG יטנגמ-ומרת ענתמ
 הובג קותינ רשוכ לעב בוביס תידי י"ע
Ak001, ישארה חולב םיביכרל תונגה רובע 
 .V004 חתמב )Wk2.2-60.0( קפסהב

08.10.0846 

1,318.40 329.60 4.00 'חי  רשואמ ע"וש וא rtceleredienhcSci תרצות

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P3, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע 
)A36-04(. לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה 

Ak51. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.10.0848 

1,236.00 247.20 5.00 'חי  .רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P3, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע 
)A23-6(. לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה Ak51. 

 ע"וש וא cirtcelEredienhcS תרצות

08.10.0850 

1,545.00 154.50 10.00 'חי  .רשואמ

 הדיחיה בצמ תינולח םע ףלשנ רתי חתמ ןגמ
N+P3 רובע רזע עגמ ללוכ epyT2 דעוימ 
 דומעי רתי חתמ ןגמ .S-NT הקראה תטישל
 TAk04xamI02/82epy. םיאבה םינותנב
 תמגודכ ,רוקמ ןרצי יפל המיאתמ הנגה ללוכ
 cirtcelE תרצות r04DRP תרדס

08.10.0856 

978.50 978.50 1.00  .רשואמ ךרע הווש וא redienhcS 'חי

יוליג תייזכרממ תוארתה 2 ל רקב תפסות
 ללוכ ,V032 חתמל ,סוטטס יוויח םע שא
 תמגותכ תינכות יפל טוויח ללוכ רזע יעגמ

08.10.0858 

1,236.00 618.00 2.00  ISO-556B-2 'חי

 .יללכ תונוילע תומוק 11.80 קרפ תת

 הנקתהל דויצה לכ-:הרעה **************
 לכ ,55PI דודיב תגרד לעב היהי תינוציח
 תופעתסהה תואספוק ,הקולחה תונורא
 ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ויהי רבעמהו

 ."סיווג" תמגוד תואספוק
****************************** 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../132 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 קדוב סדנהמ תרוקיב למשחה ןקתמ תרבעה
 ןקתמ לש תמלשומו האלמ הריסמל,ךמסומ

08.11.0020 

3,605.00 

175,100.00 

3,605.00 

175,100.00 

1.00

1.00

'פמוק

 'פמוק

 .למשחה

 םגד הקתשה תפוח ללוכ םורח רוטרנג
 ללוכ ריחמה. טרפמה י"ע AVK005 יאפורא
 ללוכ ןיינבה שארל ותפנהו רוטארנגה תלבוה
 ללוכ רוטארנגל יתחת לכימ תרנצה ירוביח
 PIPCT לוקוטורפב דוקיפ רקב

. MODEBUSS 

08.11.0032 

 יפוג תונוילע תומוק 21.80 קרפ תת
 הרואת

L1 הבוגב הרקתב עוקש יטנגמ הריבצ ספ
 )תבשות ללוכ ( מ"מ 47 בחורבו מ"ס 45
 תויוזו רוביח ירזיבא לכ ללוכ v84 חתמב
 םיוולנ םירזיבאו םינעגמ ללוכ תוילאניגרוא
 יטנגמ ספ תמגודכ.ךשמהו הנזה ירבחמ ללוכ
 רושיאב THGILAMROF00005TS2 לש

08.12.0010 

28,778.20 226.60 127.00 רטמ  לכירדא

L2 ספל מ"ס 03 ךרואב םיראניל םיפוג
 הקופתב ל"נכ v84 חתמב יטנגמ הריבצ
-sDEL61 תמגודכ NEMUL0061 תירוא
egatloVwoL-02siraloP לש 
GILAMROF11OB4069GNITH רושיאב 

08.12.0020 

91,587.60 370.80 247.00 'חי  לכירדא

L3 דומצ לוגע רדניליצ דל הרואת ףוג
 3000K 11W קפסהב מ"ס 03 הבוגב הרקת
44PI תמגודכ ALENAVLS ץנייטש דריל לש 

08.12.0030 

37,131.50 360.50 103.00 'חי  לכירדא רושיאב

L4 עוקש יראניל דל ספ הרואת ףוג
 יוסיכ W04K000402PI קפסהה הרקתב
 דריל לש 570ENILTHGIL תמגודכ לפוא

08.12.0040 

19,034.40 432.60 44.00 רטמ  לכירדא רושיאב ) תובישי ירדחב ( ץנייטש

L5 ילבוא לוגע יביטרוקד דל הרואת ףוג
 IP40 3000K 28W קפסהב הרקתמ יולת
 ץנייטש דריל לש OLITNAPVLS תמגודכ

08.12.0050 

16,737.50 669.50 25.00  לכירדא רושיאב )תובישי ירדחב( 'חי

L6 יולת לוגע רדניליצ דל הרואת ףוג
 3000K 36W קפסהב מ"ס 04 ךרואב
02PI תמגודכDPALENAVLS דריל לש 

08.12.0060 

4,944.00 494.40 10.00 'חי  ץנייטש

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../133 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
L7 ךרואב יולת יראניל ליפורפ הרואת ףוג

 IP20 4000K 40W קפסהב מ"ס 211
 רושיאב RELZIKI לש RTSEN תמגודכ

08.12.0070 

13,307.60 391.40 34.00 'חי  לכירדא

L8 דומצ לוגע רדניליצ דל הרואת ףוג
 IP40 3000K 15W קפסהב הרקת

08.12.0080 

4,326.00 360.50 12.00 'חי  ץנייטש דריל לש W51DELTOLS תמגודכ

L9 רובע דל היישימח רילדנש הרואת ףוג
 דחא לכW51 קפסהב םיפוג השימח
K000302PI הישימח הילת ריבא תמגודכ 

08.12.0090 

1,030.00 1,030.00 1.00 'חי  לכירדא רושיאב

L11 דל מ"ס 81 רטוק לוגע הרואת ףוג
 W קפסהב םירבעמ ירוזאב סבג תרקתב עוקש

08.12.0110 

7,725.00 257.50 30.00  RELZIKI לש 62SUTEC תמגודכ 62 'חי

L12 הרשע רובע דל רילדנש הרואת ףוג
 K000302PI דחא לכW01 קפסהב םיפוג

08.12.0120 

2,060.00 2,060.00 1.00 'חי  לכירדא רושיאבONRAJ תמגודכ

L13 רובע יולת דל רילדנש הרואת ףוג
 דחא לכ W52 קפסהב םיפוג השימח

08.12.0130 

2,060.00 2,060.00 1.00  לכירדא רושיאב IDOJ תמגודכ K000302PI 'חי

L14 יולת יראניל דל ליפורפ הרואת ףוג
 קפסהב מ"ס 021x01 תודימב םירודזורפב

W52 דחא לכ K000402PI תמגודכ 

08.12.0140 

40,170.00 401.70 100.00  לכירדא רושיאב 540ENILTHGIL 'חי

L15 תרקתב עוקש דל ספ הרואת ףוג
 תמגודכ K000302PI'מל W01 תולמל

08.12.0150 

4,944.00 329.60 15.00 רטמ 7011SONELGVLS לכירדא רושיאב 

L16 תרקתב עוקש דל ספ הרואת ףוג
 01 תמגודכ K000302PI'מל W01 תולמל

08.12.0160 

16,480.00 329.60 50.00 רטמ AIZARGSONELGVLS לכירדא רושיאב 

L17 הרקתב יולת רודכ הרואת ףוג W04 
K000302PI 5402001 תמגודכNUSVLS 

08.12.0170 

12,360.00 412.00 30.00 'חי  לכירדא רושיאב

L18 תרקתב עוקש לוגע הרואת ףוג
 W43 קפסהב םיאבול רובע תולמל
THGILKCAB תמגודכ P0079TOD רושיאב 

08.12.0180 

5,768.00 360.50 16.00 'חי  לכירדא

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../134 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
L 20 הרואת ףוג DEL הישילש טופס

 יוסיכ ללוכ קפוסמ םירודזורפב הרקתב עוקש
 0003 רוא עבצ W02 קפסהב יטמזירפ
 י"ע W02DELXUDAKVLS תמגודכ

08.12.0200 

46,350.00 463.50 100.00 'חי  דריל-ץינייש תרבח

L21 הרואת ףוג DEL06x06 חיטה לע מ
 רוא עבצ W04 קפסהב ףרועה דוקיפ רושיאב
 ןרצי AGEMODELORP תמגודכ 0004

08.12.0210 

2,472.00 309.00 8.00  דריל-ץינייש תרבח י"ע NEROHT 'חי

L22 הרואת ףוג DEL יולת יראניל ליפורפ
 W58 קפסהב םיאבול תרקתב הובג ללחב
 RELZIKIRDRON תמגודכ 0003 רוא עבצ
 תודימב דריל-ץינייש תרבח י"ע

08.12.0220 

14,832.00 1,854.00 8.00  75x1440x105 'חי

L24 ד"ממ תרקתב עוקש לוגע הרואת ףוג
 דוקיפ רושיאב W43 קפסהב תמסוחמ השדע
 רושיאב 80THGIRBD תמגודכ ףרועה

08.12.0240 

927.00 309.00 3.00 'חי  לכירדא

L26 ןומעפ ינימ יולת לוגע הרואת ףוג
 תמגודכ W81003x24x14 קפסהב יביטרוקד

08.12.0260 

6,849.50 360.50 19.00  לכירדא רושיאב IMLDITLUMARAP 'חי

L29 דל .ת.ג W93 ןקתומ םימ ןגומ 08.12.0290 
1,545.00 257.50 6.00 'חי  .הרואת דריל לש VBI תמגודכ הרקתב

L31 דל תרונ ללוכ םורח תאיצי .ת.ג 08.12.0310 
10,300.00 257.50 40.00 'חי  .טייל ורטקלא לש LE-226 תמגודכ

L 32 תמגודכ יתילכת דח םורח .ת.ג 08.12.0320 
31,209.00 309.00 101.00  .טייל ורטקלא לש TS127-LEW3 'חי

L33 גגהמ הפצה / הפיטש הרואת יפוג
 לע ןקתומ םימ ןגומW002 קפסהב רוטקגורפ
 ןונווכ ללוכ גגה הקעמל תרבוחמ עורז יבג

08.12.0330 

20,600.00 2,060.00 10.00 'חי  שעג לש סיטנלטא תמגודכ. תוריק תפיטשל

3,208,285.20  )זוכיר ףדל הרבעהל( תילמש ח היצלטסניא 80 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../135 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                     
      
                               
                
      
           
           
          
           
           
           

         
      
           
           
          
           
           
           

         
      

             
      
       
      
          
           

             
      
          
           

             
      
       
      
          
           

             
      
          
           

            
      
       
      
         
           

             
      
      

             

135 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 חייט תודובע 90 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 חייט תודובע 90 קרפ

 םיפתושמ םיחטש חייט 10.90 קרפ תת
 םיטלקמ ללוכ

תורקתו תוריק לע 1 תוגרדמ רדח םינפ חיט
 ינשב לגרס תובכש יתש .םיקולב וא ןוטב
 הבכיש ללוכ םיירושימ םיחטשמ לע םינוויכ
 תועוצקמ קוזיח ללוכ ריחמה .טכילש תישילש
 ,אוהש הבוג לכב תנבלוגמ תשר ינתיוזב תוניפ
 םוקמ לכבו םיחתפ לש םיימינפ םיפשחב ללוכ

09.01.0010 

42,333.00 77.25 548.00 ר"מ  .שרדיש

תורקתו תוריק לע 2 תוגרדמ רדח םינפ חיט
 ינשב לגרס תובכש יתש .םיקולב וא ןוטב
 הבכיש ללוכ םיירושימ םיחטשמ לע םינוויכ
 תועוצקמ קוזיח ללוכ ריחמה .טכילש תישילש
 ,אוהש הבוג לכב תנבלוגמ תשר ינתיוזב תוניפ
 םוקמ לכבו םיחתפ לש םיימינפ םיפשחב ללוכ

09.01.0020 

36,771.00 77.25 476.00 ר"מ  .שרדיש

38,625.00 77.25 500.00 ר"מ םיירוביצה םיחטשב םינפ חיט ל"נכ

 עקרק תמוק

 תרצות םינגומ םיבחרמל יתילכת בר חיט
 תוברל ,מ"מ 01 יבועב א"ווש וא "ריקומרת"

09.01.0030 

09.01.0050 

33,758.25 97.85 345.00 ר"מ  .רגב טכילשו תיכוכז יביס תשר

 תוריקל קבד תפסותב טלמ ימב הנותחת הזתה
 טלמ חיט תצברה ללוכ ,הקימרקל תחתמ םינפ

09.01.0060 

7,416.00 49.44 150.00 ר"מ  .מ"מ 4 יבועב טנמצ

 1 המוק

 תרצות םינגומ םיבחרמל יתילכת בר חיט
 תוברל ,מ"מ 01 יבועב א"ווש וא "ריקומרת"

09.01.0120 

20,450.65 97.85 209.00 ר"מ  .רגב טכילשו תיכוכז יביס תשר

 תוריקל קבד תפסותב טלמ ימב הנותחת הזתה
 טלמ חיט תצברה ללוכ ,הקימרקל תחתמ םינפ

09.01.0130 

12,360.00 49.44 250.00 ר"מ  .מ"מ 4 יבועב טנמצ

 2 המוק

 תרצות םינגומ םיבחרמל יתילכת בר חיט
 תוברל ,מ"מ 01 יבועב א"ווש וא "ריקומרת"

09.01.0210 

20,450.65 97.85 209.00 ר"מ  .רגב טכילשו תיכוכז יביס תשר

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../136 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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136 :' 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 חייט תודובע 90 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

5,932.80 

17,417.30 

17,417.30 

49.44 

97.85 

97.85 

120.00

178.00

178.00

ר"מ

ר"מ

ר"מ

 תוריקל קבד תפסותב טלמ ימב הנותחת הזתה
 טלמ חיט תצברה ללוכ ,הקימרקל תחתמ םינפ
 .מ"מ 4 יבועב טנמצ

 3 המוק

 תרצות םינגומ םיבחרמל יתילכת בר חיט
 תוברל ,מ"מ 01 יבועב א"ווש וא "ריקומרת"
 .רגב טכילשו תיכוכז יביס תשר

 תרצות םינגומ םיבחרמל יתילכת בר חיט
 תוברל ,מ"מ 01 יבועב א"ווש וא "ריקומרת"
 .רגב טכילשו תיכוכז יביס תשר

09.01.0220 

09.01.0310 

09.01.0320 

252,931.95  )זוכיר ףדל הרבעהל( חייט תודובע 90 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../137  עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 .יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

 0.01 קרפ תת 00.01 קרפ תת

 תורעה

 לכו הנקתהו הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ
 םילנפ ללוכ ,םלשומ עוציבל דע רזעה ירמוח
 . ףוצירה חטשמ קלחכ םיבשוחמה

 וקב דוביע ללוכ הז קרפב תודובעל ריחמה
 םיכותיח ללוכו עופישב וא ינוסכלא וא לגועמ
 .שרדיש לככ ,תומאתהו תוניפ ידוביע

 .הדידמל תויומכה לכ

 תריחבל גוסו ןווג הבור םיללוכ םיריחמה לכ
 לכירדאה

 עקרק המוק עדמה תיב 10.01 קרפ תת

 עקרק תמוק

 03/03 ןלצרופ טינרג יחיראב םי"מממ ףוציר
 2F ןומיסב .YDOM קפס .רופא ןווגב מ"ס

10.01.0010 

17,005.30 261.62 65.00 ר"מ  . םירימגתה תמישרבו תוינכתב

 09/09 ןלצרופ טינרג יחיראב םיתורש ףוציר
 :םגד 01R סופסיח תגרד םע ,ןוטב יומד מ"ס
atnegrAeroC קפס:YDOM. 3 ןומיסבF 

10.01.0015 

22,206.80 288.40 77.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו תוינכתב

 ןלצרופ טינרג יחיראב םיירוביצ םיחטש ףוציר
 :קפס .wonSeroC-eroC:םגד .מ"ס 051/57

.MODY 4 ןומיסבF תמישרבו תוינכתב 

10.01.0020 

84,377.60 329.60 256.00 ר"מ  .םירימגתה

 06/03 ןלצרופ טינרג יחיראב תואנדס ףוציר
 etercnoc:םינתשמ םינווג 3 ועצובי .מ"ס

grey concrete ,black concrete ,smoke 
 תוינכתב 31F ןומיסב .YDOM:קפס

10.01.0030 

102,155.40 298.70 342.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו

 :םגד מ"ס 06/06 ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר
etercnoC-eroC0249060177. קפס: 

.MODY 71 ןומיסבF תמישרבו תוינכתב 

10.01.0035 

54,960.80 298.70 184.00 ר"מ  .םירימגתה

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../138 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מ"ס 01/03 םיחיראב םיתורש תוריק יופיח
 תוינכתב 2W ןומיסב .הוורמ-egaS ןווגב

10.01.0040 

37,394.15 272.95 137.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו

ןווגב מ"ס 52/5 םיחיראב םיתורש תוריק יופיח
kniPybaB 3.2 ןומיסב דורווW תוינכתב 

10.01.0045 

10,815.00 257.50 42.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו

 02/01 זנובשיפ םיקירבב םיתורש תוריק יופיח
 תוינכתב 1.2W ןומיסב .קורי ןווגב מ"ס

10.01.0050 

11,896.50 360.50 33.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו

שיישמ מ"ס 3/202/06 תודימב הדובע חטשמ
 יבג לע ,0303tnemeC םגד רסיק ןבא
 ,)4 מ"ממב (10-24-נ ןומיסב חבטמ תונורא
 'וכו םילגרס ,זרבלו רויכל םיחתפ דוביע תוברל

10.01.0060 

2,245.40 2,245.40 1.00  . 'חי

שיישמ מ"ס 3/312/06 תודימב הדובע חטשמ
 יבג לע ,0303tnemeC םגד רסיק ןבא
 ןוחבטמ (10-46-נ ןומיסב חבטמ תונורא
 ,זרבלו רויכל םיחתפ דוביע תוברל ) ץוח ידומיל

10.01.0070 

2,369.00 2,369.00 1.00 'חי  ' .וכו םילגרס

בחור ,מ"ס 3 יבועב ןורבח שישמ תונולח ינדא
 םימ ףא תוברל םינוש םיכרואבו מ"ס 52 דע

10.01.0080 

6,051.25 242.05 25.00 רטמ  .ןדאה ינפ שוטילו

 טינרג גוסמ הללכמ ןורדסמ תוריק יופיח
 קפס AWONSEROCATNEGRA ןלצרופ

10.01.0081 

11,556.60 350.20 33.00 ר"מ  1.4W ידומ

 הנושאר המוק עדמה תיב 20.01 קרפ תת

 עדמה תיב הינש המוק

 09/09 ןלצרופ טינרג יחיראב םיתורש ףוציר
 :םגד 01R סופסיח תגרד םע ,ןוטב יומד מ"ס
atnegrAeroC קפס:YDOM. 3 ןומיסבF 

10.02.0110 

22,206.80 288.40 77.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו תוינכתב

 ןלצרופ טינרג יחיראב םיירוביצ םיחטש ףוציר
 .wonSeroC-eroC:םגד מ"ס 051/57
 תוינכתב 4F ןומיסב .YDOM:קפס

10.02.0115 

64,601.60 329.60 196.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../139 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
    

      
 

         
         
           

           
      
         
           

         
      
         
           

           
      
        
           

           
      
         
            

        
      
          

             
      
                    
      
       
      
          
           
          
          
              

         
      
          
           
          
              

           
      
          
          
           
           

          
      
      
      
      

             

139 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 06/06 ןלצרופ טינרג יחיראב םי"מממ ףוציר
 .etercnoC-eroC0249060177:םגד מ"ס
 תוינכתב 71F ןומיסב .YDOM:קפס

10.02.0120 

8,064.90 298.70 27.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו

מ"ס 01/03 םיחיראב םיתורש תוריק יופיח
 תוינכתב 2W ןומיסב .הוורמ-egaS ןווגב

10.02.0125 

40,170.00 267.80 150.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו

מ"ס 52/5 םיחיראב םיתורש תוריק יופיח
 3.2W ןומיסב דורוו kniPybaB ןווגב

10.02.0130 

19,188.90 417.15 46.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו תוינכתב

 זנובשיפ םיקירבב םיתורש תוריק יופיח
 1.2W ןומיסב .קורי ןווגב מ"ס 02/01

10.02.0135 

42,518.40 442.90 96.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו תוינכתב

 היצרביו דודיב תועירי לש םושייו הקפסא
 תחתמ מ"מ 6 יבועב AG-52 ע"ש וא ביצלפמ

10.02.0136 

48,925.00 39.14 1,250.00 ר"מ  תומוקה ףוצירל

 CORGENT 10.02.0137 ןלצרופ טינרג תוריק יופיח
47,792.00 329.60 145.00 ר"מ ATNEGRA 1.4 ע"ש וא ידומ קפסW 

 1+0 תודבעמ 30.01 קרפ תת

 עקרק תמוק

םגד מ"ס 06/06 ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר
YDOBLLUF 01 הקלחה םדקמ םעR ןווגב 
 הבור םע םיקשימה לוחיכ .ןימזמה תריחבל
 ןווגב א"ווש וא טירקיטל תמגודכ תיסקופא
 ג"ע 1F ןומיסב .מ"ס 7 לנפ תוברל .םאות

10.03.0010 

26,419.50 278.10 95.00 ר"מ  .תוינכתה

םגד מ"ס 06/06 ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר
YDOBLLUF 01 הקלחה םדקמ םעR ןווגב 
 הבור םע םיקשימה לוחיכ .ןימזמה תריחבל
 לע F2 ןומיסב .מ"ס 7 לנפ תוברל .םאות ןווגב

10.03.0020 

3,337.20 278.10 12.00 ר"מ  .תוינכתה יבג

הדמ יבג לע םיעופישב יסקופא תקיצי
 ץרווק ישיבג רמג ,תובכש שולשב תסלפתמ
 .הפצרה ףקיהב תוקלור ללוכ מ"מ 5.0-8.0
 4F ןומיסב .ןימזמה תריחבל ןווגב יסקופאה

10.03.0030 

31,868.20 175.10 182.00 ר"מ  .תוינכתה יבג לע

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../140 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
    

      
 

        
           
          

         
      
       
      
          
           
          
          
              

       
      
          
           
          
              

          
      
          
            
          
         

                
      

                
      
          
          
           
           

            
      
        
           
          

         
      
       
      
          
           
          
          
              

        
      
      
      

             

140 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 "סקיפ-רטסימ" תרצות תמגודכ תסלפתמ הדמ
 .שרדייש לככ יבועב ע"ש וא 344 ט"קמ
 יבועב תובשחתה אלל וטנ חטשב הדידמה

10.03.0040 

15,496.35 87.55 177.00 ר"מ  .הדמה

 1 המוק

םגד מ"ס 06/06 ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר
YDOBLLUF 01 הקלחה םדקמ םעR ןווגב 
 הבור םע םיקשימה לוחיכ .ןימזמה תריחבל
 ןווגב א"ווש וא טירקיטל תמגודכ תיסקופא
 ג"ע 1F ןומיסב .מ"ס 7 לנפ תוברל .םאות

10.03.0050 

154,788.40 267.80 578.00 ר"מ  .תוינכתה

םגד מ"ס 06/06 ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר
YDOBLLUF 01 הקלחה םדקמ םעR ןווגב 
 הבור םע םיקשימה לוחיכ .ןימזמה תריחבל
 לע 2F ןומיסב .מ"ס 7 לנפ תוברל .םאות ןווגב

10.03.0060 

20,888.40 267.80 78.00 ר"מ  .תוינכתה יבג

תמגודכ מ"מ 2 יבועב CVP תועיריב ףוציר
CSORROTQI ןווגב "טקרט" תרבח לש 
 הדמ יבג לע הקבדהב ףוצירה .הריחבל
 תוקלור תוברל )דרפנב רחמותמ( תסלפתמ

10.03.0070 

31,806.40 164.80 193.00 ר"מ  .תוינכתה יבג לע 3F ןומיסב .מ"ס 01 הבוגב

1,514.10 15.45 98.00 רטמ  10.03.0080 . ל"נל מ"ס 01 בחורב CVP ילופיש

הדמ יבג לע םיעופישב יסקופא תקיצי
 ץרווק ישיבג רמג ,תובכש שולשב תסלפתמ
 .הפצרה ףקיהב תוקלור ללוכ מ"מ 5.0-8.0
 4F ןומיסב .ןימזמה תריחבל ןווגב יסקופאה

10.03.0090 

2,451.40 175.10 14.00 ר"מ  .תוינכתה יבג לע

 "סקיפ-רטסימ" תרצות תמגודכ תסלפתמ הדמ
 .שרדייש לככ יבועב ע"ש וא 344 ט"קמ
 יבועב תובשחתה אלל וטנ חטשב הדידמה

10.03.0100 

18,122.85 87.55 207.00 ר"מ  .הדמה

 2 המוק

םגד מ"ס 06/06 ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר
YDOBLLUF 01 הקלחה םדקמ םעR ןווגב 
 הבור םע םיקשימה לוחיכ .ןימזמה תריחבל
 ןווגב א"ווש וא טירקיטל תמגודכ תיסקופא
 ג"ע 1F ןומיסב .מ"ס 7 לנפ תוברל .םאות

10.03.0110 

28,119.00 267.80 105.00 ר"מ  .תוינכתה

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../141 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
    

      
 

                               
      
         
      
         
         
          

          
      
         
        
            
          

        
      
         
            
        

            
      
        
      
      
          
           

           
      
         
        
        
            
          

           
      
        
         
        
                   
         

         
      
         
        
          

          
      
      
      
      
      

             

141 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 2 המוק תונשדחה תיב 40.01 קרפ תת

 תונשדחה תיב 2 המוק

 ןלצרופ טינרג יחיראב ינכט ןורדסמ ףוציר
 .wonSeroC-eroC:םגד מ"ס 051/57
 תוינכתב 4F ןומיסב .YDOM:קפס

10.04.0210 

12,195.20 329.60 37.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו

 :םגד TVL טקרפב םידרשמ תופצר יופיח
yenoH-kaOlainoloC טייבוניא :קפס 

.Aspecta גוס ףוציר יבג לע םשוימ יופיחה 
 תוינכתב F-7 ןומיסב .)דרפינב דדמנה('ב

10.04.0215 

122,570.00 288.40 425.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו

 יחיראב ינכט ןורדסמו תוילעמ תאובמ ףוציר
 :םגד ,ןוטב יומד מ"ס 08/08 יירג ונלימ שייש
P02080080LMZ קפס:YDOM. ןומיסב 

10.04.0220 

22,484.90 381.10 59.00 ר"מ 8F םירימגתה תמישרבו תוינכתב. 

 טקרפב תובישי רדח תופצר יופיח
enobhsihF-TVL םגד: 
5149211hcranoM-thgirwpihS קפס: 
 יבג לע םשוימ יופיחה .atcepsA טייבוניא
 F-9 ןומיסב .)דרפינב דדמנה('ב גוס ףוציר

10.04.0225 

10,959.20 288.40 38.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו תוינכתב

טקרפב S תובישי רדח תופצר יופיח
ozarret-mm2-TVL 20215:םגד 
etercnocdiviv-citegrenearehpS קפס: 

.FORBO גוס ףוציר יבג לע םשוימ יופיחה 
 תוינכתב F-41 ןומיסב .)דרפינב דדמנה('ב

10.04.0230 

5,211.80 226.60 23.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו

 םיירוביצ םיחטשו ןורדסמ תופצר יופיח
-munatiT:םגד TVL29/64 יחיראב
etercnoCcitnehtuA קפס:ATCEPSA. 

 'ב גוס ףוציר יבג לע םשוימ יופיחה
 תוינכתב F-61 ןומיסב .)דרפינב דדמנה(

10.04.0235 

64,375.00 257.50 250.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו

מ"ס 06/06 ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר
 .etercnoC-eroC0249060177:םגד
 תוינכתב 71F ןומיסב .YDOM:קפס

10.04.0240 

13,390.00 267.80 50.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../142 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
    

      
 

          
           
         

          
      
         
          
               

          
      
          
          
        
         
          

           
      
          
         

         
      
         
           

         
      
         
           

           
      
        
           

           
      
        
            
           

               
      
        
           
          
         

          
      
         
            

        
      
        

              
             

142 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מ"ס 04/04 וצרט יחיראב A ןוחבטמ ףוציר
 . םולהי ךותיח רומיג 0902VEacineF:םגד
 תוינכתב 91F ןומיסב .YDOM:קפס

10.04.0245 

11,458.75 458.35 25.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו

מ"ס 06/06 םיחיראב B ןוחבטמ ףוציר
 :קפס .0000906041etihwcissalc:םגד

.MODY 02 ןומיסבF תמישרבו תוינכתב 

10.04.0250 

9,228.80 329.60 28.00 ר"מ  .םירימגתה

 TVL יחיראב M תובישי רדח תופצר יופיח
 70400Ahsawetihw:םגד מ"ס 001/52

level set collection,texture woodgrains-
 לע םשוימ יופיחה ecafretni-טייבוניא :קפס
 F-12 ןומיסב .)דרפינב דדמנה( ףוציר יבג

10.04.0255 

11,330.00 226.60 50.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו תוינכתב

 'ב גוס 04/04 ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר
 ללוכ םינוש םיפוצירל תיתשתכ

10.04.0260 

169,496.80 226.60 748.00 ר"מ  .םיפיעסל םאתהב לטכפש

מ"ס 01/03 םיחיראב םיתורש תוריק יופיח
 תוינכתב 2W ןומיסב .הוורמ-egaS ןווגב

10.04.0265 

40,170.00 267.80 150.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו

מ"ס 52/5 םיחיראב םיתורש תוריק יופיח
 3.2W ןומיסב .דורוו kniPybaB ןווגב

10.04.0270 

27,531.90 417.15 66.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו תוינכתב

 זנובשיפ םיקירבב םיתורש תוריק יופיח
 1.2W ןומיסב .קורי ןווגב מ"ס 02/01

10.04.0275 

15,944.40 442.90 36.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו תוינכתב

מ"ס 3/526/06 תודימב הדובע חטשמ
 לע 1141etihweruP םגד ,רסיק ןבא שיישמ
 תוברל 10-14-נ ןומיסב חבטמ תונורא יבג

10.04.0280 

6,952.50 6,952.50 1.00 'חי  ' .וכו םילגרס ,זרבלו רויכל םיחתפ דוביע

מ"ס 3/038/06 תודימב הדובע חטשמ
 1015kcalBeripmE םגד ,רסיק ןבא שיישמ
 10-94-נ ןומיסב חבטמ תונורא יבג לע
 ,םיזרבלו םירויכל םיחתפ דוביע תוברל

10.04.0285 

9,232.92 9,232.92 1.00 'חי  .'וכו םילגרס

 היצרביו דודיב תועירי לש םושייו הקפסא
 תחתמ מ"מ 6 יבועב AG-52 ע"ש וא ביצלפמ

10.04.0286 

50,882.00 39.14 1,300.00 ר"מ  תומוקה ףוצירל

 neergtsimepiuqe 10.04.0287 םינייועמ םיחירא
6,952.50 463.50 15.00 ר"מ  B5W.חבטמ רובע 3.62/2.51

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../143 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
    

      
 

                              
      
         
      
         
          
          

          
      
        
          
            
               

          
      
          
        
            
          

         
      
           
       
      
          
           

          
      
         
        
        
           
          

           
      
          
           
            
                            

          
      
        
       
         
          
                      

          
      
      
      

             

143 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 3 המוק תונשדחה תיב 50.01 קרפ תת

 תונשדחה תיב 3 המוק

 ןלצרופ טינרג יחיראב ינכט ןורדסמ ףוציר
 .wonSeroC-eroC:םגד מ"ס 051/57
 תוינכתב 4F ןומיסב .YDOM:קפס

10.05.0310 

12,004.65 324.45 37.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו

 :םגד )לוגיעב םושייה( חיטש יופיח
tneicsnoC טייבוניא קפס -ecafretnI. 

 דדמנה('ב גוס ףוציר יבג לע םשוימ יופיחה
 תוינכתב F-5 ןומיסב .)דרפינב

10.05.0315 

3,460.80 3,460.80 1.00 'חי  .םירימגתה תמישרבו

 :םגד .םידרשמב TVL טקרפב תופצר יופיח
yenoH-kaOlainoloC טייבוניא :קפס 

.Aspecta גוס ףוציר יבג לע םשוימ יופיחה 
 תוינכתב F-7 ןומיסב .)דרפינב דדמנה('ב

10.05.0320 

87,508.80 247.20 354.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו

 ecapsnepo-ו תובישי ירדח תופצר יופיח
 :םגד enobhsihF-TVL טקרפב
5149211hcranoM-thgirwpihS קפס: 
 יבג לע םשוימ יופיחה .atcepsA טייבוניא
 F-9 ןומיסב .)דרפינב דדמנה('ב גוס ףוציר

10.05.0325 

90,846.00 288.40 315.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו תוינכתב

טקרפב S תובישי רדח תופצר יופיח
ozarret-mm2-TVL 20215:םגד 
etercnocdiviv-citegrenearehpS קפס: 
OBROF. גוס ףוציר יבג לע םשוימ יופיחה 
 תוינכתב F-41 ןומיסב .)דרפינב דדמנה('ב

10.05.0330 

6,921.60 288.40 24.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו

 :םגד הבישי רוזיאב ץע טקרפב תופצר יופיח
TVLdooWarullA קפס:OBROF. יופיחה 
 .)דרפינב דדמנה('ב גוס ףוציר יבג לע םשוימ

 תוינכתב F-51 ןומיסב

10.05.0335 

15,285.20 288.40 53.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו

 ,םיירוביצ םיחטשו ןורדסמ תופצר יופיח
 TVL29/64 יחיראב
 :קפס munatiT-etercnoCcitnehtuA:םגד
ATCEPSA. ףוציר יבג לע םשוימ יופיחה 
 ןומיסב .)דרפינב דדמנה('ב גוס

10.05.0340 

111,899.20 288.40 388.00 ר"מ 61-F םירימגתה תמישרבו תוינכתב. 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../144 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
    

      
 

          
        
          

         
      
         
           
         

          
      
         
          
           

           
      
         
         
          
               
           

           
      
          

         
      
         
           

         
      
         
            

           
      
        
           

           
      
        
            
           

               
      
        
           
          
         

          
      
      
      

             

144 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 :םגד מ"ס 06/06 ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר
etercnoC-eroC0249060177. קפס: 

.MODY 71 ןומיסבF תמישרבו תוינכתב 

10.05.0345 

15,532.40 298.70 52.00 ר"מ  .םירימגתה

מ"ס 04/04 וצרט יחיראב ןוחבטמ ףוציר
 . םולהי ךותיח רומיג 0902VEacineF:םגד
 תוינכתב 91F ןומיסב .YDOM:קפס

10.05.0350 

26,125.95 458.35 57.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו

םיחיראב ) םידרשמ רוזאב( ןוחבטמ ףוציר
 0000906041etihw:םגד מ"ס 06/06
cissalc. קפס:YDOM. 02 ןומיסF 

10.05.0355 

11,649.30 401.70 29.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו תוינכתב

מ"ס TVL001/52 יחיראב תופצר יופיח
 70400Ahsawetihw-sniargdoow:םגד

level set collection,texture קפס: 
 לע םשוימ יופיחה ecafretni-טייבוניא
 F-12 ןומיסב .)דרפינב דדמנה( ףוציר יבג

10.05.0360 

19,611.20 288.40 68.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו תוינכתב

 10.05.0365 'ב גוס 04/04 ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר
232,955.10 216.30 1,077.00 ר"מ  .םיפיעסל םאתהב םינוש םיפוצירל תיתשתכ

מ"ס 01/03 םיחיראב םיתורש תוריק יופיח
 תוינכתב 2W ןומיסב .הוורמ-egaS ןווגב

10.05.0370 

40,170.00 267.80 150.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו

מ"ס 52/5 םיחיראב םיתורש תוריק יופיח
 3.2W,2.2W ןומיסב .דורוו kniPybaB ןווגב

10.05.0375 

23,777.55 417.15 57.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו תוינכתב

 זנובשיפ םיקירבב םיתורש תוריק יופיח
 1.2W ןומיסב .קורי ןווגב מ"ס 02/01

10.05.0380 

15,944.40 442.90 36.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו תוינכתב

מ"ס 3/526/06 תודימב הדובע חטשמ
 לע 1141etihweruP םגד ,רסיק ןבא שיישמ
 תוברל 10-14-נ ןומיסב חבטמ תונורא יבג

10.05.0385 

6,952.50 6,952.50 1.00 'חי  ' .וכו םילגרס ,זרבלו רויכל םיחתפ דוביע

מ"ס 3/038/06 תודימב הדובע חטשמ
 1015kcalBeripmE םגד ,רסיק ןבא שיישמ
 10-94-נ ןומיסב חבטמ תונורא יבג לע
 ,םיזרבלו םירויכל םיחתפ דוביע תוברל

10.05.0390 

9,232.92 9,232.92 1.00 'חי  .'וכו םילגרס

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../145 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
    

      
 

         
            

        
      
         
          

           
      
                                 
          
      
       
      
          
         
          

           
      
         
        
          

              
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

        
             

145 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

50,882.00 

2,832.50 

39.14 

566.50 

1,300.00

5.00

ר"מ

ר"מ

 היצרביו דודיב תועירי לש םושייו הקפסא
 תחתמ מ"מ 6 יבועב AG-52 ע"ש וא ביצלפמ
 תומוקה ףוצירל

 ירדחל הסינכב ןלצרופ טינרגב תונורדסמ יופיח
 ט"קמ EDIXOLAETTVL תובישי

A01620 

10.05.0400 

10.05.0401 

38,964.90 

61,738.20 

401.70 

278.10 

97.00

222.00

ר"מ

ר"מ

 תאובמ םיירוביצ םיחטש 60.01 קרפ תת
 הסינכ

 עקרק תמוק

 יירג ונלימ שייש יחיראב הסינכ תאובמ ףוציר
 :םגד ,ןוטב יומד מ"ס 08/08
P02080080LMZ קפס:YDOM. 8 ןומיסבF 
 .םירימגתה תמישרבו תוינכתב

 גוסמ תוילעמל הסינכ תאובמ תוריק יופיח
RONDO LIGHT GREY MT 

ELITAREK טקמ ידומ קפס 
W3 7311263100 תולכירדאה תומישרב 

10.06.0025 

10.06.0026 

2,485,975.04  )זוכיר ףדל הרבעהל(.יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../146 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 העיבצ תודובע 11 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 העיבצ תודובע 11 קרפ

 0+1 תומוק עדמה תיב 10.11 קרפ תת

 "0002 לירקרפוס" תורקתו תוריק עבצ
 עבצ תבכש תוברל ,םינפ חיט לע ע"ש וא
 תובכש יתשו ע"ש וא "ליפרובמט" דוסי
 ,םידרשמב ע"ש וא "0002 לירקרפוס"

11.01.0002 

83,636.00 28.84 2,900.00 ר"מ  מ"ממו ,םינסחמ

ללוכ סבג וא קולב ג"ע םינפ תוריק לש העיבצ
 לש תובכש יתשב תושורדה תונכהה לכ

11.01.0010 

13,905.00 18.54 750.00 ר"מ  דיסילופ

וא " קיחמ" ץיחר עבצב תורקתו תוריק עבצ
 תוברל , סבג וא תובכש 2-םינפ חיט לע ע"ש
 ע"ש וא " ןרציה י"פע" דוסי עבצ תבכש

11.01.0225 

14,115.50 40.33 350.00 ר"מ  . םיתורשב

2,266.00 566.50 4.00 'חי א"גה תויחנה י"פע רהוז םיטלקמ ןומיס עבצ

 רמגל תובכש יתשב תוריקב לטכפש תונכה

11.01.0400 

11.01.0401 
6,798.00 22.66 300.00 ר"מ  קלח

הדובעה , לכירדא תריחב י"פע טפט עוציב
-תוריקה ג"ע טפטה םושייו הקפסא תללוכ
01-W לכו תוניפו תויווז ללוכ םלשומ ןפואב 

11.01.0402 

15,295.50 139.05 110.00 ר"מ  שרדנה

 תודבעמ 20.11 קרפ תת

 עקרק תמוק

וא "טלרינ" לש "לירקורינ" תמגוד ילירקא עבצ
 םינווגב סבג וא ןוטב חיט לע ,רשואמ א"ווש
 ןווג תלבק דע תובכש יתשב העיבצה .הריחבל

11.02.0010 

4,699.89 27.81 169.00 ר"מ  .תוינכתב 1W ןומיסב . דיחא

א"ווש וא "טסלפורינ" גוסמ ץיחר יטסלפ עבצ
 הריחבל םינווגב סבג וא ןוטב חיט יבג לע
 .דיחא ןווג תלבקל דע תובכש יתשב העיבצה

11.02.0020 

8,203.95 27.81 295.00 ר"מ  .תוינכתב 2W ןומיסב

 1 המוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../147 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 העיבצ תודובע 11 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
וא "טלרינ" לש "לירקורינ" תמגוד ילירקא עבצ
 םינווגב סבג וא ןוטב חיט לע ,רשואמ א"ווש
 ןווג תלבק דע תובכש יתשב העיבצה .הריחבל

11.02.0030 

31,703.40 27.81 1,140.00 ר"מ  .תוינכתב 1W ןומיסב . דיחא

א"ווש וא "טסלפורינ" גוסמ ץיחר יטסלפ עבצ
 הריחבל םינווגב סבג וא ןוטב חיט יבג לע
 .דיחא ןווג תלבקל דע תובכש יתשב העיבצה

11.02.0040 

18,855.18 27.81 678.00 ר"מ  .תוינכתב 2W ןומיסב

 2 המוק

וא "טלרינ" לש "לירקורינ" תמגוד ילירקא עבצ
 םינווגב סבג וא ןוטב חיט לע ,רשואמ א"ווש
 ןווג תלבק דע תובכש יתשב העיבצה .הריחבל

11.02.0050 

6,479.73 27.81 233.00 ר"מ  .תוינכתב 1W ןומיסב . דיחא

 2 המוק תונשדחה תיב 40.11 קרפ תת

ע"ש וא "0002 לירקרפוס" תורקתו תוריק עבצ
 דוסי עבצ תבכש תוברל ,םינפ חיט לע
 לירקרפוס" תובכש יתשו ע"ש וא "ליפרובמט"

11.04.0002 

100,940.00 28.84 3,500.00 ר"מ  מ"ממו ,םינסחמ ,םידרשמב ע"ש וא "0002

ללוכ סבג וא קולב ג"ע םינפ תוריק לש העיבצ
 לש תובכש יתשב תושורדה תונכהה לכ

11.04.0010 

4,635.00 18.54 250.00 ר"מ  דיסילופ

וא " קיחמ" ץיחר עבצב תורקתו תוריק עבצ
 תוברל , סבג וא תובכש 2-םינפ חיט לע ע"ש
 ע"ש וא " ןרציה י"פע" דוסי עבצ תבכש

11.04.0225 

18,148.50 40.33 450.00 ר"מ  . םיתורשב

1,133.00 566.50 2.00 'חי א"גה תויחנה י"פע רהוז םיטלקמ ןומיס עבצ

 רמגל תובכש יתשב תוריקב לטכפש תונכה

11.04.0400 

11.04.0401 
6,798.00 22.66 300.00 ר"מ  קלח

 W-01 ןומיסב סבג וא ו תוריק ג"ע טפט םושיי
 ללוכ םיט]פטה םושייו הקפסא תללוכ הדובעה

11.04.0402 

76,616.55 139.05 551.00 ר"מ  'פמוקלכירדאה י"ע שרדנה לכו תושבלהו תויווז

 3 המוק תונשדחה תיב 50.11 קרפ תת

93,730.00 28.84 3,250.00 ר"מ

ע"ש וא "0002 לירקרפוס" תורקתו תוריק עבצ
 דוסי עבצ תבכש תוברל ,םינפ חיט לע
 לירקרפוס" תובכש יתשו ע"ש וא "ליפרובמט"
 מ"ממו ,םינסחמ ,םידרשמב ע"ש וא "0002

11.05.0002 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../148 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 העיבצ תודובע 11 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

4,635.00 

12,099.00 

1,133.00 

27,192.00 

68,134.50 

18.54 

40.33 

566.50 

22.66 

139.05 

250.00

300.00

2.00

1,200.00

490.00

ר"מ

ר"מ

'חי

ר"מ

ר"מ

ללוכ סבג וא קולב ג"ע םינפ תוריק לש העיבצ
 לש תובכש יתשב תושורדה תונכהה לכ
 דיסילופ

וא " קיחמ" ץיחר עבצב תורקתו תוריק עבצ
 תבכש תוברל , תובכש 2-םינפ חיט לע ע"ש
 . םיתורשב ע"ש וא " ןרציה י"פע" דוסי עבצ

א"גה תויחנה י"פע רהוז םיטלקמ ןומיס עבצ

 רמגל תובכש יתשב תוריקב לטכפש תונכה
 קלח

 W-01 לכירדא יטרפ- סבג וא תוריק ג"ע טפט
 ללוכ םיטפט תנקתהו הקפסא תללוכ הדובעה
 'פמוק שרדנה לכ תושבלהו תויווז

11.05.0010 

11.05.0225 

11.05.0400 

11.05.0401 

11.05.0402 

621,152.70  )זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 11 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../149 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םוינימולא תודובע 21 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 םוינימולא תודובע 21 קרפ

 יללכ 10.21 קרפ תת

 תינופצ תיזח

 ) תינופצ תיזח( אלמ ילרוטקורטס ךסמ ריק
 וא 0038GS םגד ןטהנמ לילק יליפורפמ
 םינווג ינשב העובצ תיכוכזב בלושמ א"ווש
 תמישרבו תוינכתב 10-003-א ןמיסב .תוחפל

12.01.0010 

1,072,487.50 2,523.50 425.00 ר"מ  לכירדאה

ריקב בלושמ מ"ס 721/021 תודימב פיק ןולח
 םגד םוינימולא יליפורפמ ,ילרוטקורטס ךסמ
 ןמיסב .2G גוסמ גוגיזב יומס 0038 פיק לילק

12.01.0020 

37,989.49 3,453.59 11.00 'חי  לכירדאה תמישרבו תוינכתב 20-003-א

 תודימב הליגר החיתפל תיפנכ דח תלד
סיפוא לילק' ' יליפורפמ מ"ס 052/721
0094GS ךסמ ריק תבלושמ ,א"ווש וא 
 ריזחמ ,2G גוסמ גוגיז תוברל ,ילרוטקורטס
 רטסאמ לוענמ ילמשח דוקיפ הלהב תידי ,ןמש
 תמישרבו תוינכתב 10-101-א ןמיסב .הקעזאו

12.01.0030 

14,389.10 7,194.55 2.00 'חי  .לכירדאה

 תודימב הליגר החיתפל תיפנכ דח תלד
סיפוא לילק' ' יליפורפמ מ"ס 052/721
0094GS ךסמ ריק תבלושמ ,א"ווש וא 
 ריזחמ ,2G גוסמ גוגיז תוברל ,ילרוטקורטס
 רטסאמ לוענמ ילמשח דוקיפ הלהב תידי ,ןמש
 תמישרבו תוינכתב 20-101-א ןמיסב .הקעזאו

12.01.0035 

7,194.55 7,194.55 1.00 'חי  .לכירדאה

מ"ס ............... תודימב תסרוק תיפנכ וד תלד
 ,א"ווש וא 0094GSסיפוא לילק' ' יליפורפמ
 גוגיז תוברל ,ילרוטקורטס ךסמ ריק תבלושמ
 .הקעזאו םוקרטניא ,ילמשח דוקיפ ,2G גוסמ
 תמישרבו תוינכתב 30-101-א ןמיסב

12.01.0040 

11,453.60 11,453.60 1.00 'חי  .לכירדאה

תרבח תרצות )תינופצ תיזח( קורי ריק
LLAWNEERG תוברל ,ויביכרמ לכ לע 
 ללוכ ר"מ 861-כ .ראומ טוליש רובע תונכה

12.01.0050 

207,648.00 207,648.00 1.00 'פמוק  03W ןומיס הצק ליפורפ

מ"ס 09 בחורב ץע יומד םוינימולא תופפר 12.01.0060 
10,011.60 417.15 24.00 רטמ  )תינופצ תיזח( ךסמ ריקב בלושמ

 תיחרזמו תימורד ,תיברעמ תותיזח

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../150 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

           
          
         
          

          
      
           

          
      
          

           
      
          

          
      
                                   
                            
      
        
      
         
            
           
          

           
      
          
         
         

          
      
          
             
         

             
      
        
            

            
      
           
      
          
             
         

             
      
      
      
      

             

150 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םוינימולא תודובע 21 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 2 חפ תוחולב ,הנבמה תותיזח יבג לע יופיח
 תופפר םיבלושמ מ"מ 4 דנובוקולא /מ"מ
 תוינכתב 52W ןומיסב .)דרפנב תורחמותמ(
 לכ תא תללוכ הדובעה ,םירימגתה תמישרבו

12.01.0070 

1,141,497.50 669.50 1,705.00 ר"מ  .םוטיאל שרדנה לכו גנושלפ , תושבלהה

מ"ס04-05 בחורב ץע יומד םוינימולא תופפר 12.01.0100 
20,939.90 195.70 107.00 רטמ  ) תיברעמ תיזח(

מ"ס 04 בחורב ץע יומד םוינימולא תופפר 12.01.0110 
15,656.00 195.70 80.00 רטמ  ) תימורד תיזח(

מ"ס 04 בחורב ץע יומד םוינימולא תופפר 12.01.0120 
21,527.00 195.70 110.00 רטמ  ) תיחרזמ תיזח(

 תותיזח תותלדו תונירטיו 20.21 קרפ תת
 עדמה תיב תונותחת תומוקו

 תימורד הסינכ הנירטיו

 032/181 תודימב ,הנירטיול תיפנכ וד תלד
 תוברל א"ווש וא0094 לילק' ' יליפורפמ מ"ס
 דוקיפ ,הלהב תידי ,ןמש ריזחמ ,1G גוגיז
 תוינכתב 41-11-א ןמיסב .לוענמו ילמשח

12.02.0010 

8,575.78 8,575.78 1.00 'חי  .לכירדאה טרפ י"פעו

 ,ףנכ תילרגטניא תלד ,הנירטיול תיפנכ וד תלד
 דוקיפ תוברל 1G גוגיזב המוטא/תגגוזמ
 תוינכתב 01-204-א ןמיסב .לוענמו ילמשח

12.02.0020 

30,900.00 7,725.00 4.00 'חי  .לכירדאה טרפ י"פעו

 0094 לילק' יליפורפמ ,הנירטיול תיפנכ וד תלד
 תידי ,ןמש ריזחמ ,1G גוגיז תוברל א"ווש וא
 ןמיסב .לוענמו ילמשח דוקיפ ,הלהב

12.02.0030 

7,725.00 7,725.00 1.00 'חי  .לכירדאה טרפ י"פעו תוינכתב 11-204-א

יליפורפמ מ"ס 032/035 תודימב הנירטיו
 ןמיסב .1G גוגיז תוברל א"ווש וא0094 לילק' '

12.02.0040 

25,111.40 25,111.40 1.00 'חי  .לכירדאה טרפ י"פעו תוינכתב 10-014-א

 הללכמל הסינכ-תגגוזמ תיפנכ וד תלד

 0094 לילק' יליפורפמ ,הנירטיול תיפנכ וד תלד
 תידי ,ןמש ריזחמ ,1G גוגיז תוברל א"ווש וא
 ןמיסב .לוענמו ילמשח דוקיפ ,הלהב

12.02.0050 

7,725.00 7,725.00 1.00 'חי  .לכירדאה טרפ י"פעו תוינכתב 11-204-א

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../151 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

         
         
         
          

             
      
          
             
           
         

            
      
                               
                       
      
           
      
          
           
            
         

         
      
          
           
            
         

        
      
          
           
            
         

         
      
          
           
            
         

        
      
          
           
            
         

        
      
      
      
      

             

151 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םוינימולא תודובע 21 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ,תילרגטניא תיפנכ וד תימינפ הזזה תלד
 המוטא/תגגוזמ ףנכ ,מ"ס 003/042 תודימב
 ,רטסאמ לוענמ ילמשח דוקיפ תוברל
 ןמיסב תסרוק תלד.הקעזאו םוקרטניא

12.02.0060 

8,446.00 8,446.00 1.00 'חי  .לכירדאה טרפ י"פעו תוינכתב 40-101-א

 072/122 תודימב ,תגגוזמ תיפנכ וד ןשע תלד
 תוברל א"ווש וא 0094 לילק' יליפורפמ מ"ס
 דוקיפ ,הלהב תידי ,ןמש ריזחמ ,1G גוגיז
 ןמיסב .הקעזאו םוקרטניא ,לוענמו ילמשח

12.02.0070 

17,087.70 17,087.70 1.00 'חי  .לכירדאה טרפ י"פעו תוינכתב 30-001-א

 תיבו תותיזח תונולח 30.21 קרפ תת
 תונותחת תומוק עדמה

 עדמה תיב 1 המוק עקרק תמוק

יליפורפמ מ"ס 001/782 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 .תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תומישר י"פעו תוינכתב 70-004-א ןומיסב

12.03.0010 

4,434.15 4,434.15 1.00 'חי  .לכירדאה

יליפורפמ מ"ס 001/329 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 .תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תומישר י"פעו תוינכתב 11-004-א ןומיסב

12.03.0020 

14,260.35 14,260.35 1.00 'חי  .לכירדאה

יליפורפמ מ"ס 001/862 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 .תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תומישר י"פעו תוינכתב 11-104-א ןומיסב

12.03.0030 

4,140.60 4,140.60 1.00 'חי  .לכירדאה

יליפורפמ מ"ס 001/257 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 .תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תומישר י"פעו תוינכתב 31-104-א ןומיסב

12.03.0040 

11,618.40 11,618.40 1.00 'חי  .לכירדאה

יליפורפמ מ"ס 001/775 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 .תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תומישר י"פעו תוינכתב 10-204-א ןומיסב

12.03.0050 

23,947.50 11,973.75 2.00 'חי  .לכירדאה

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../152 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

        
          
            
         

         
      
          
           
            
         

        
      
         
      
          
           
            
         

         
      
          
           
            
         

         
      
          
           
            
         

         
      
          
           
            
         

         
      
          
           
            
         

         
      
          
           
           
         

           
      

             

152 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םוינימולא תודובע 21 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מ"ס 001/082,001/022 תודימב ןולח
0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא יליפורפמ
 ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל א"ווש וא
 י"פעו תוינכתב 70-204-א ןומיסב .תויכוכז

12.03.0060 

17,829.30 8,914.65 2.00 'חי  .לכירדאה תומישר

יליפורפמ מ"ס 161/07 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 .תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תומישר י"פעו תוינכתב 61-204-א ןומיסב

12.03.0070 

10,444.20 1,740.70 6.00 'חי  .לכירדאה

 עדמה תיב 2 המוק

יליפורפמ מ"ס 001/814 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 .תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תומישר י"פעו תוינכתב 90-004-א ןומיסב

12.03.0080 

6,458.10 6,458.10 1.00 'חי  .לכירדאה

יליפורפמ מ"ס 001/735 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 .תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תומישר י"פעו תוינכתב 01-004-א ןומיסב

12.03.0090 

8,296.65 8,296.65 1.00 'חי  .לכירדאה

יליפורפמ מ"ס 001/153 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 .תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תומישר י"פעו תוינכתב 80-104-א ןומיסב

12.03.0110 

5,422.95 5,422.95 1.00 'חי  .לכירדאה

יליפורפמ מ"ס 001/083 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 .תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תומישר י"פעו תוינכתב 01-104-א ןומיסב

12.03.0130 

6,025.50 6,025.50 1.00 'חי  .לכירדאה

יליפורפמ מ"ס 001/005 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 .תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תומישר י"פעו תוינכתב 30-204-א ןומיסב

12.03.0140 

7,725.00 7,725.00 1.00 'חי  .לכירדאה

יליפורפמ מ"ס 05/561 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 י"פע )תיבלח תיכוכז(1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תוינכתב 60-204-א ןומיסב .תויכוכז ארקמ

12.03.0150 

2,549.25 2,549.25 1.00 'חי  .לכירדאה תומישר י"פעו

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../153 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םוינימולא תודובע 21 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ץוח ידומיל הנירטיו

 :םגד מ"ס 032/972 תודימב הנירטיו
ENILSSALG דנלוה :קפס SRAAM ןומיסב 
 טרפמו תוינכת י"פע לכה 30-014-א

12.03.0152 

4,825.55 4,825.55 1.00 'חי  .לכירדאה

 :םגד מ"ס 032/572 תודימב הנירטיו
ENILSSALG דנלוה :קפס SRAAM ןומיסב 
 טרפמו תוינכת י"פע לכה 40-014-א

12.03.0153 

4,755.51 4,755.51 1.00 'חי  .לכירדאה

 :םגד מ"ס 032/562 תודימב הנירטיו
ENILSSALG דנלוה :קפס SRAAM ןומיסב 
 טרפמו תוינכת י"פע לכה 50-014-א

12.03.0154 

4,583.50 4,583.50 1.00 'חי  .לכירדאה

 תודימב תגגוזמ תיפנכ דח תילרגטניא תלד
 ןומיסב .הנירטיוב תבלושמ מ"ס 032/59

12.03.0155 

6,901.00 3,450.50 2.00 'חי  .לכירדאה טרפמ י"פעו תוינכתב 60-204-א

 2 המוק תותלדו תונירטיו 40.21 קרפ תת
 תונשדחה תיב

 תונשדחה תיב 3 המוק תונירטיו

 :םגד ר"מ 014-כ לש תללוכ תומכב תונירטיו
ENILSSALG דנלוה :קפס SRAAM 
 טרפמו תוינכת י"פע לכה 20-014-א ןומיסב

12.04.0080 

308,279.00 308,279.00 1.00 'פמוק  .לכירדאה

 תודימב תגגוזמ תיפנכ דח תילרגטניא תלד
 03BD יטסוקא דודיב תוברל מ"ס 072/59
 ןומיסב .רטסאמ לוענמו ילמשח דוקיפ

12.04.0090 

103,515.00 3,450.50 30.00 'חי  .לכירדאה טרפמ י"פעו תוינכתב 40-501-א

 :םגד מ"ס 032/972 תודימב הנירטיו
ENILSSALG דנלוה :קפס SRAAM ןומיסב 
 טרפמו תוינכת י"פע לכה 30-014-א

12.04.0140 

4,825.55 4,825.55 1.00 'חי  .לכירדאה

 :םגד מ"ס 032/572 תודימב הנירטיו
ENILSSALG דנלוה :קפס SRAAM ןומיסב 
 טרפמו תוינכת י"פע לכה 40-014-א

12.04.0150 

4,755.51 4,755.51 1.00 'חי  .לכירדאה

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../154 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                                  
                
      
           
      
          
          
           

     
      
         
          
         

           
      
         
          
         

          
      
         
        
            
          
         
          

           
      
                             
            
      
         
      
          
           
            
         

         
      
          
           
            
         

        
      
      
      
      
      
      

             

154 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םוינימולא תודובע 21 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 3 המוק תותלדו תונירטיו 50.21 קרפ תת
 תונשדחה תיב

 תונשדחה תיב 4 המוק תונירטיו

 :םגד ר"מ 573-כ לש תללוכ תומכב תונירטיו
ENILSSALG דנלוה :קפס SRAAM 
 טרפמו תוינכת י"פע לכה 20-014-א ןומיסב

12.05.0110 

281,962.50 281,962.50 1.00 'פמוק  .לכירדאה

 תודימב תגגוזמ תיפנכ דח תילרגטניא תלד
 03BD יטסוקא ודדיב תוברל מ"ס 072/59
 ןומיסב ..רטסאמ לוענמו ילמשח דוקיפ

12.05.0120 

62,109.00 3,450.50 18.00 'חי  .לכירדאה טרפמ י"פעו תוינכתב 40-501-א

 תודימב תגגוזמ תיפנכ דח תילרגטניא תלד
 לוענמו ילמשח דוקיפ תוברל מ"ס 003/061
 י"פעו תוינכתב 01-204-א ןומיסב .רטסאמ

12.05.0130 

7,107.00 7,107.00 1.00 'חי  .לכירדאה טרפמ

 םגד ןונגנמ תסרוק תררגנ םוינימולא תלד
EROCLAUD תרצותמ OMASES ללוכה 
 יטרפ האר ינורטקלא , םיבצמ ררוב , דוקיפ
 תודימב תוררגנ םייפנכ גוז- תולכירדאה
 ןונגנמ םילטמ ללוכה מ"מ 0042*0042
 לכירדא תריחבל LAR ןווג ,'פמוק תוליסמו

12.05.0140 

63,860.00 31,930.00 2.00 'פמוק  .םוריח תעשב החיתפל ינכמ ינורטקלא לוענמ

 תיב 2 המוק תונולח 60.21 קרפ תת
 תונשדחה

 תונשדחה תיב 3 המוק

יליפורפמ מ"ס 001/855 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 .תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תומישר י"פעו תוינכתב 10-004-א ןומיסב

12.06.0160 

8,621.10 8,621.10 1.00 'חי  .לכירדאה

יליפורפמ מ"ס 001/797 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 .תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תומישר י"פעו תוינכתב 20-004-א ןומיסב

12.06.0170 

12,313.65 12,313.65 1.00 'חי  .לכירדאה

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../155 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
           
           
         

           
      
          
           
           
         

         
      
          
           
           
         

         
      
          
           
           
         

         
      
          
           
           
         

         
      
          
           
            
         

           
      
          
           
           
         

         
      
          
           
           
         

         
      
      
      

             

155 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םוינימולא תודובע 21 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
יליפורפמ מ"ס 001/006 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 י"פע )תיבלח תיכוכז(1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תוינכתב 80-004-א ןומיסב .תויכוכז ארקמ

12.06.0180 

9,270.00 9,270.00 1.00 'חי  .לכירדאה תומישר י"פעו

יליפורפמ מ"ס 001/042 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 .תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תומישר י"פעו תוינכתב 40-104-א ןומיסב

12.06.0190 

3,708.00 3,708.00 1.00 'חי  .לכירדאה

יליפורפמ מ"ס 001/533 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 .תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תומישר י"פעו תוינכתב 50-104-א ןומיסב

12.06.0200 

1,591.35 1,591.35 1.00 'חי  .לכירדאה

יליפורפמ מ"ס 001/481 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 .תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תומישר י"פעו תוינכתב 60-104-א ןומיסב

12.06.0210 

2,842.80 2,842.80 1.00 'חי  .לכירדאה

יליפורפמ מ"ס 001/575 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 .תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תומישר י"פעו תוינכתב 21-104-א ןומיסב

12.06.0220 

8,883.75 8,883.75 1.00 'חי  .לכירדאה

יליפורפמ מ"ס 05/003 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 י"פע ) תיבלח תיכוכז(1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תוינכתב 01-204-א ןומיסב .תויכוכז ארקמ

12.06.0230 

2,317.50 2,317.50 1.00 'חי  .לכירדאה תומישר י"פעו

יליפורפמ מ"ס 001/161 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 .תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תומישר י"פעו תוינכתב 11-204-א ןומיסב

12.06.0240 

2,487.45 2,487.45 1.00 'חי  .לכירדאה

יליפורפמ מ"ס 001/944 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 .תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תומישר י"פעו תוינכתב 21-204-א ןומיסב

12.06.0250 

6,937.05 6,937.05 1.00 'חי  .לכירדאה

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../156 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
           
           
         

         
      
          
           
           
         

        
      
          
           
           
         

        
      
                             
            
      
         
      
          
           
            
         

         
      
          
           
            
         

         
      
          
           
            
         

        
      
          
           
            
         

         
      
      
      
      

             

156 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םוינימולא תודובע 21 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
יליפורפמ מ"ס 001/692 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 .תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תומישר י"פעו תוינכתב 31-204-א ןומיסב

12.06.0260 

4,573.20 4,573.20 1.00 'חי  .לכירדאה

יליפורפמ מ"ס 001/448 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 .תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תומישר י"פעו תוינכתב 41-204-א ןומיסב

12.06.0270 

13,039.80 13,039.80 1.00 'חי  .לכירדאה

יליפורפמ מ"ס 001/007 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 .תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תומישר י"פעו תוינכתב 51-204-א ןומיסב

12.06.0280 

10,815.00 10,815.00 1.00 'חי  .לכירדאה

 תיב 3 המוק תונולח 70.21 קרפ תת
 תונשדחה

 תונשדחה תיב 4 המוק

יליפורפמ מ"ס 001/134 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 .תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תומישר י"פעו תוינכתב 30-004-א ןומיסב

12.07.0310 

6,658.95 6,658.95 1.00 'חי  .לכירדאה

יליפורפמ מ"ס 001/046 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 .תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תומישר י"פעו תוינכתב 40-004-א ןומיסב

12.07.0320 

9,888.00 9,888.00 1.00 'חי  .לכירדאה

יליפורפמ מ"ס 001/876 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 .תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תומישר י"פעו תוינכתב 50-004-א ןומיסב

12.07.0330 

10,475.10 10,475.10 1.00 'חי  .לכירדאה

יליפורפמ מ"ס 001/291 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 .תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תומישר י"פעו תוינכתב 60-004-א ןומיסב

12.07.0340 

2,966.40 2,966.40 1.00 'חי  .לכירדאה

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../157 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םוינימולא תודובע 21 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
יליפורפמ מ"ס 001/815 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 .תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תומישר י"פעו תוינכתב 20-104-א ןומיסב

12.07.0360 

8,003.10 8,003.10 1.00 'חי  .לכירדאה

יליפורפמ מ"ס 001/082 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 .תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תומישר י"פעו תוינכתב 30-104-א ןומיסב

12.07.0370 

4,326.00 4,326.00 1.00 'חי  .לכירדאה

יליפורפמ מ"ס 05/061 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 י"פע )תיבלח תיכוכז(1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תוינכתב 20-204-א ןומיסב .תויכוכז ארקמ

12.07.0380 

1,584.14 1,584.14 1.00 'חי  .לכירדאה תומישר י"פעו

יליפורפמ מ"ס 351/077 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 ,תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 .תילמשח ,תינוציח תללגנ הפפר תוברל
 תומישר י"פעו תוינכתב 40-204-א ןומיסב

12.07.0390 

18,746.00 18,746.00 1.00 'חי  .לכירדאה

יליפורפמ מ"ס 351/392 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 ,תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 .תילמשח ,תינוציח תללגנ הפפר תוברל
 תומישר י"פעו תוינכתב 50-204-א ןומיסב

12.07.0400 

6,926.75 6,926.75 1.00 'חי  .לכירדאה

יליפורפמ מ"ס 351/613 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 ,תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 .תילמשח ,תינוציח תללגנ הפפר תוברל
 תומישר י"פעו תוינכתב 80-204-א ןומיסב

12.07.0410 

7,470.59 7,470.59 1.00 'חי  .לכירדאה

יליפורפמ מ"ס 351/055 תודימב ןולח
 א"ווש וא0055/0094 לילק' ' םגד םוינימולא
 ,תויכוכז ארקמ י"פע 1G ןומיסב גוגיז תוברל
 תוברל תילמשח תינוציח תללגנ הפפר תוברל
 י"ע מ"ס 1 לעמ החיתפ ענומה לבכ לוענמ
 90-204-א ןומיסב .01 יושר וניאש שמתשמ

12.07.0420 

12,859.55 12,859.55 1.00 'חי  .לכירדאה תומישר י"פעו תוינכתב

3,824,301.42  )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תודובע 21 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../158 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                    
      
                         
            
      
           
           
           

           
      
          
          

          
      
           
           
           

            
      
          
         

          
      
         
              

             
      
         

             
      
         

                
      
             
           

             
      
           
        

          
      
      
      
      
      
      
      
      
      

       
             

158 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 ןבא תודובע 41 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ןבא תודובע 41 קרפ

 םיחטש תוגרדמ 10.41 קרפ תת
 םיפתושמ

טרפ י"פע ,חלש + םור ,טינרג תוגרדמ יופיח
 הגרדמה ינפ םוטיק ,םימ ףא תוברל ,לכירדאה
 .תושיגנ ןקת י"פע הקלחה ענומ ספו 54-ב

14.01.0010 

30,688.85 303.85 101.00 'חי  ' 1סמ תוגרדמ רדח

מ"ס 3 יבועב טינרג תוחולב םיטסדופ ףוציר
 תוינכתב 22F ןומיסב .תוגרדמה תמגודכ

14.01.0020 

19,034.40 339.90 56.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו

טרפ י"פע ,חלש + םור ,טינרג תוגרדמ יופיח
 הגרדמה ינפ םוטיק ,םימ ףא תוברל ,לכירדאה
 .תושיגנ ןקת י"פע הקלחה ענומ ספו 54-ב

14.01.0030 

21,877.20 303.85 72.00 'חי  ' 2סמ תוגרדמ רדח

מ"ס 3 יבועב טינרג תוחולב םיטסדופ ףוציר
 תוינכתב 22F ןומיסב .תוגרדמה תמגודכ

14.01.0040 

14,955.60 339.90 44.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו

ירדחל מ"ס 06/011 תודימבםירותפכ' ' חטשמ
 ןקת י"פע 2סמ תוגרדמ רדחו 1' 'סמ תוגרדמ

14.01.0050 

4,326.00 360.50 12.00 'חי  .לכירדאה תריחבל םגדה .תוחיטב

 14.01.0051 ידוגינ הקלחה תעינמ ספ תנקתהו הקפסה
17,967.32 50.47 356.00 רטמ  3M םולהי םגד םינפ תוגרדמב

 14.01.0052 םירוזאב הרהזא יחטשמ לש הנקתהו הקפסא
13,905.00 463.50 30.00 'חי  021 ךרואבו 06 בחורב ינקת C.V.P םינושה

םימ ףא ללוכ מ"ס 5 יבועב גגה ג"ע ןבא גניפוק
 וא טינרג ןבא- תמלשומ הנקתהו הקפסא

14.01.0053 

6,437.50 257.50 25.00 ר"מ  לכירדא תריחבל תלזב

לש ילכירדא ןוטב חירא י"ע ץוח הנבמה יופיח
 ןומיס 443886 ט"קמ ןייטשרקא

14.01.0054 

95,172.00 432.60 220.00 ר"מ 02Wתולכירדאה תוינכתבו תומישרב 

224,363.87  )זוכיר ףדל הרבעהל( ןבא תודובע 41 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../159 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 ריווא גוזימ ךרעמ 51 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ריווא גוזימ ךרעמ 51 קרפ

 .תורעה תמישר 10.51 קרפ תת

 בתכמ דרפנ יתלב קלח הווהמ טרפמה)1****
 טרפמל ףופכב םניה םיפיעסה לכ )2.תויומכה
 )3.תרחא שרופמב רמאנ םא אלא ינכטה
 תויומכ םצמצלו ןיטקהל ,לידגהל יאשר ןימזמה
 תונשל ילבמ תומכ לכב תויומכה בתכ ךותמ
 *****.הדיחיה יריחמ תא

 ןקתוי רשא ינוציחה דויצה לכ-:הרעה ******
 לכ דיל ,56PI תומיטא תגרד לעב היהי אהי
 ******* ןוחטב קספמ ןקתוי הבעמ תדיחי

 םיללוכ םיריחמה לכ דויצה לכ-:הרעה ****
 דויצה לוכ ללוכ הנקתהו הלבוה הקפסא
 ****. תוילוארדה תומב םיפונמ שרדינה

 ונקתוי רשא םיפלחהו דויצה לכ :הרעה *****
 ןיגב תוירחאהו רתויב הובגה תוכיא ילעב ויהי

 תללוכ אהת האלמה םתוניקתו םתנקתה
 ****.תינרדנלק הנש ךשמלו

 שארמ בייחתמ הכוזה ןלבקה :הרעה ******
 עוציב ז"ולבו טרפמה תושירד לכב הדימע לע
 *****.טקייורפה להנמ תויחנה+טרפמה י"פע

 םיבוציח עוציב םיללוכ םיריחמה *******
 גוס לכמ תורקיתו תופציר תוריקב םירבעמו

 תרזחהו העיבצו ןוטיבו םוטיא ללוכ אוהש
-חקפמה תויחנה פ"ע לכה ותומדקל חטשה
 םבצמל םתרזחהו שרדינכ תורקת קוריפ ללוכ
 ******.םדוקה

 ,דויצו תודחי תנקתה תקפסא םיללוכ םיריחמה
 ,הרקב ,למשח ,זג תרנצל םירוביח ללוכ
 תיטמוטוא הלועפל שרדנכ לכה הצרהו הלעפה
 תוינכותבו ינכטה טרפמב ראותמכו הדיחיה לש
 םירמוחה לכו זג םימאתמ םירבחמה לכ ללוכ
 .האלמ הלעפהו הנקתהל םישורדה

 תומוק ריווא גוזימ דויצ 20.51 קרפ תת
 עדמה תיב תודבעמו תונותחת

185,400.00 185,400.00 1.00 'חי  PHSMVDh/utB002375 15.02.0001 ץוח 'חי

4,120.00 4,120.00 1.00 'חי  ELBUOD 15.02.0002 הבעמ- יביזורוק יטנא יופיצ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../160 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 ריווא גוזימ ךרעמ 51 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
ללוכ ,הירזיבא לכ לע תמלשומ זג תרנצ לולכמ
 ,ץחל תקידב ,הדודיב ,םילצפמ ,םירזיבא
 ןמש זג יולימ ללוכ תכרעמל תושרדנ תוכימת
 ראותמכ לכה תכרעמה תלעפהל שרדנה לכו

15.02.0003 

20,600.00 20,600.00 1.00 'פמוק  .תוינכותבו ינכטה טרפמב

257,500.00 257,500.00 1.00 'חי  PHSMVDh/utB004198 15.02.0004 ץוח 'חי

8,240.00 8,240.00 1.00 'חי  ELBUOD 15.02.0005 הבעמ- יביזורוק יטנא יופיצ

ללוכ ,הירזיבא לכ לע תמלשומ זג תרנצ לולכמ
 ,ץחל תקידב ,הדודיב ,םילצפמ ,םירזיבא
 ןמש זג יולימ ללוכ תכרעמל תושרדנ תוכימת
 ראותמכ לכה תכרעמה תלעפהל שרדנה לכו

15.02.0006 

61,800.00 61,800.00 1.00 'פמוק  .תוינכותבו ינכטה טרפמב

144,200.00 144,200.00 1.00 'חי  PHSMVDh/utB004024 15.02.0007 ץוח 'חי

8,240.00 8,240.00 1.00 'חי  ELBUOD 15.02.0008 הבעמ- יביזורוק יטנא יופיצ

ללוכ ,הירזיבא לכ לע תמלשומ זג תרנצ לולכמ
 ,ץחל תקידב ,הדודיב ,םילצפמ ,םירזיבא
 ןמש זג יולימ ללוכ תכרעמל תושרדנ תוכימת
 ראותמכ לכה תכרעמה תלעפהל שרדנה לכו

15.02.0009 

82,400.00 41,200.00 2.00 'פמוק  .תוינכותבו ינכטה טרפמב

370,800.00 185,400.00 2.00 'חי  PHSMVDh/utB008455 15.02.0010 ץוח 'חי

16,480.00 8,240.00 2.00 'חי  ELBUOD 15.02.0011 הבעמ- יביזורוק יטנא יופיצ

ללוכ ,הירזיבא לכ לע תמלשומ זג תרנצ לולכמ
 ,ץחל תקידב ,הדודיב ,םילצפמ ,םירזיבא
 ןמש זג יולימ ללוכ תכרעמל תושרדנ תוכימת
 ראותמכ לכה תכרעמה תלעפהל שרדנה לכו

15.02.0012 

82,400.00 41,200.00 2.00 'פמוק  .תוינכותבו ינכטה טרפמב

247,200.00 247,200.00 1.00 'חי  PHSMVDh/utB004387 15.02.0013 ץוח 'חי

12,360.00 12,360.00 1.00 'חי  ELBUOD 15.02.0014 הבעמ- יביזורוק יטנא יופיצ

ללוכ ,הירזיבא לכ לע תמלשומ זג תרנצ לולכמ
 ,ץחל תקידב ,הדודיב ,םילצפמ ,םירזיבא
 ןמש זג יולימ ללוכ תכרעמל תושרדנ תוכימת
 ראותמכ לכה תכרעמה תלעפהל שרדנה לכו

15.02.0015 

61,800.00 61,800.00 1.00 'פמוק  .תוינכותבו ינכטה טרפמב

226,600.00 226,600.00 1.00 'חי  PHSMVDh/utB005116 15.02.0016 ץוח 'חי

12,360.00 12,360.00 1.00 'חי  ELBUOD 15.02.0017 הבעמ- יביזורוק יטנא יופיצ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../161 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 ריווא גוזימ ךרעמ 51 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
ללוכ ,הירזיבא לכ לע תמלשומ זג תרנצ לולכמ
 ,ץחל תקידב ,הדודיב ,םילצפמ ,םירזיבא
 ןמש זג יולימ ללוכ תכרעמל תושרדנ תוכימת
 ראותמכ לכה תכרעמה תלעפהל שרדנה לכו

15.02.0018 

61,800.00 61,800.00 1.00 'פמוק  .תוינכותבו ינכטה טרפמב

15,450.00 3,090.00 5.00 'חי  h/utB00703 15.02.0019 הלוגע הטסק SMVD םינפ 'חי

2,369.00 2,369.00 1.00 'חי  h/utB00242 15.02.0020 הלוגע הטסק SMVD םינפ 'חי

4,326.00 2,163.00 2.00 'חי  h/utB00451 15.02.0021 הלוגע הטסק SMVD םינפ 'חי

4,738.00 2,369.00 2.00 'חי  h/utB00191 15.02.0022 הלוגע הטסק SMVD םינפ 'חי

55,620.00 2,060.00 27.00 'חי  h/utB00191 15.02.0027 הטסק SMVD םינפ 'חי

42,642.00 2,369.00 18.00 'חי  h/utB00451 15.02.0028 הטסק SMVD םינפ 'חי

64,890.00 2,163.00 30.00 'חי  h/utB00321 15.02.0029 הטסק SMVD םינפ 'חי

5,768.00 1,442.00 4.00 'חי  h/utB0069 15.02.0030 הטסק SMVD םינפ 'חי

6,180.00 1,236.00 5.00 'חי  h/utB0057 15.02.0031 הטסק SMVD םינפ 'חי

56,238.00 2,678.00 21.00 'חי  h/utB00502 15.02.0032 הטסק SMVD םינפ 'חי

4,326.00 2,163.00 2.00 'חי  001,91UTB. 15.02.0040 תיליע םינפ תדיחי

2,369.00 2,369.00 1.00 'חי  002,32UTB. 15.02.0041 תיליע םינפ תדיחי

20,600.00 4,120.00 5.00 'חי  00283UTB. 15.02.0042תרתסינ םינפ תדיחי

9,270.00 4,635.00 2.00 'חי  00734UTB. 15.02.0043 תרתסינ םינפ תדיחי

30,900.00 5,150.00 6.00 'חי  00416UTB. 15.02.0044 תרתסינ םינפ תדיחי

22,660.00 5,665.00 4.00 'חי  00467UTB. 15.02.0045 תרתסינ םינפ תדיחי

49,440.00 6,180.00 8.00 'חי  00874UTB. 15.02.0046 חצ ריווא תדיחי

7,725.00 7,725.00 1.00 'חי  00467UTB. 15.02.0047 חצ ריווא תדיחי

44,805.00 8,961.00 5.00 'חי  00559UTB. 15.02.0048 חצ ריווא תדיחי

42,024.00 309.00 136.00 'חי  CISAB+ 15.02.0049 טווחמ יריק טלש

18,540.00 123.60 150.00 'חי שבי עגמ / ינוציח קשממ לודומ 15.02.0052 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../162 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 ריווא גוזימ ךרעמ 51 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 יתנוכת בר יתכרעמ לוהינל הרקבו הטילש
 ילמשח טוויח ללוכ חוכ קפס ללוכ רשואמ ,יטוח
 םישרדנה םירזיבאה לכו הצרה תונכת שרדנ
 הבעמו דייאמ לכ לע הטילש תרשפאמה ךכל

15.02.0719 

5,150.00 5,150.00 1.00 'פמוק  .הרוטרפמטו הלעפה יובכ האלמ הטילש

ללוכ ש"קמ 0006 םיתוריש יריצ רורווא חופמ 15.02.0728 
1,442.00 1,442.00 1.00 'חי  .הקתשהל יטסוקא אתו רדת טסו

ללוכ ש"קמ 0053 םיתוריש יריצ רורווא חופמ 15.02.0729 
3,296.00 1,648.00 2.00 'חי  .הקתשהל יטסוקא אתו רדת טסו

יטסוקא דודיב ללוכ 21" רטוק תירושרש הלעת 15.02.0774 
3,708.00 30.90 120.00 רטמ  "1 יבוע

5,356.00 41.20 130.00 רטמ  15.02.0779 .41" רטוק תירושרש הלעת ךא ל"נכ

3,090.00 51.50 60.00 רטמ  15.02.0784 8" רטוק תירושרש הלעת ךא ל"נכ

4,944.00 61.80 80.00 רטמ  15.02.0789 6" רטוק תירושרש הלעת ךא ל"נכ

3,605.00 51.50 70.00 רטמ  15.02.0790 4" רטוק תירושרש הלעת ךא ל"נכ

רדת טסו ללוכ 213SDA םגד םיפדנמל חופמ
 הרקב תכרעמ ללוכ הקתשהל יטסוקא אתו
 תויורימ תוארתה ללוכ םיפדנמה לע הטילשו

 םיפדנמה רתיל תוסיוו תולעתו תוקיפס

15.02.0791 

84,460.00 4,223.00 20.00 'חי  .הדבעמב

ינוויכ תלת וא ינוויכ 4 יתרקת ריווא רזפמ
 06/06 יתרקת חיראל םאתומ 51"/51" תודימב
 הרוי וילע ןווגב עובצ תומכ תסוו ללוכ מ"ס

15.02.0794 

10,815.00 360.50 30.00 'חי  .לכירדאה

7,338.75 293.55 25.00 'חי  15.02.0799 .21"/21" ראווצ תודימב ךא ל"נכ

6,952.50 257.50 27.00 'חי  15.02.0804 .9"/9" ראווצ תודימב ךא ל"נכ

5,325.10 242.05 22.00 'חי  .6"/6" ראווצ תודימב ךא ל"נכ

 ןנסמ ללוכ יתרקת םוינמולאמ רזוח ריוא סירת
 עובצ ,םיריצ 2 לע חתפנ ,הפיטשל ילרגטניא

15.02.0809 

15.02.0814 

8,240.00 412.00 20.00 'חי  .מ"ס 03/06 תודימב לכירדאה הרוי וילע ןווגב

ללוכ מ"ס 51/51 הדימב ריווא תקיני סירת 15.02.0819 
3,090.00 154.50 20.00 'חי  .עובצ תומכ תסוו

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../163 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 ריווא גוזימ ךרעמ 51 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
א"וזימ דויצ רובע שא יובכו שא יולג תכרעמ

 תומייקה תוכרעמל רוביחו םואת ללוכ רורויאו
 םיאלג ללוכ הנבמ תרקב תכרעמ ללוכ הנבמ

15.02.0820 

3,090.00 3,090.00 1.00 'פמוק  .תולעתב

ללוכ מ"ס 02/02 תודימב ריווא תקיני סירת 15.02.0824 
1,545.00 154.50 10.00 'חי  .תומכ תסוו

3,090.00 618.00 5.00 'חי  15.02.0854 ןשע רורחש רפמד

מ"ס 02 דע ןייל פירטס יתרקת ריווא רזפמ
 הרוי וילע ןווגב עובצ תומכ תסוו ללוכ

15.02.0855 

13,699.00 72.10 190.00 רטמ  .לכירדאה

ללוכ מ"ס 03 דע רטוקב ןנוכתמ טג ריווא רזפמ 15.02.0856 
12,360.00 618.00 20.00 'חי  .לכירדאה הרוי וילע ןווגב עובצ תומכ תסוו

מ"ס 04 דע רטוקב לוגע יתרקת ריווא רזפמ
 הרוי וילע ןווגב עובצ תומכ תסוו ללוכ

15.02.0857 

11,124.00 412.00 27.00 'חי  .לכירדאה

ןבלוגמ חפמ לקיריפס תולוגע א"מ תולעת
 מ"ס 06 דע רטוקב ימינפ דודיב ללוכ 52.1

15.02.0908 

33,990.00 309.00 110.00 רטמ  .תוינכותבו טרפמב ראותמכ

דודיב ללוכ 52.1 ןבלוגמ חפמ א"מ תולעת 15.02.0909 
192,610.00 226.60 850.00 ר"מ  .תוינכותבו טרפמב ראותמכ מ"מ ינוציחו ימינפ

ללוכ א"וזימ תרנצ רובע ץרוחמ חפ תולעת
 תמגודכ םילניגרוא םיסכמו תותשק יכמות
 לכירדאה תשירד פ"ע עובצ תודיפל קלומ

15.02.0910 

13,905.00 92.70 150.00 רטמ  .תוינכותבו .מ"ס 01/04 תודימב

רורויא רובע ר"ממ 52.1 חפמ שא ךרב 15.02.0911 
5,407.50 360.50 15.00 'חי  .ןוחבטמ רורויאו םיתורש

ראותמכ מ"מ 2 ךתורמ רוחש חפ תולעת 15.02.0912 
7,416.00 123.60 60.00 ר"מ  .תוינכותבו טרפמב

לעב דעי ירזפמLE תמגודכ ריווא רוזיפ סירת
 פ"ע עובצ םוינמולאמ יקפואו יכנא םיבהל טסה

15.02.0995 

3,090.00 309.00 10.00 'חי  .סירת21/001 תודימב לכירדאה תשירד

לעב דעי ירזפמLE תמגודכ ריווא רוזיפ סירת
 פ"ע עובצ םוינמולאמ יקפואו יכנא םיבהל טסה

15.02.0996 

2,575.00 257.50 10.00 'חי  .סירת51/06 תודימב לכירדאה תשירד

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../164 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 ריווא גוזימ ךרעמ 51 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
א"וזימה תודיחי ללכל היגרנא הנומ תכרעמ
 ץוחהו םינפה תודיחי פ"ע האירק תרשפאמה
 אלל ןוישר ללוכ תונובשח תקפה תנכות ללוכ
 תואלבט תקפה ללוכ קפסה לש ישדוח בויח

15.02.0997 

13,390.00 13,390.00 1.00 'פמוק  ןימזמה לש הכרדהו הלבגה אלל תונובשחו

 םילבכ ללוכ האלמ תילמשח היצלטסניא עוציב
 שורדה לכו תוקראה ןוחטב יקספמ חפ תולעת

15.02.0998 

10,300.00 10,300.00 1.00 'פמוק  רורוויאו א"וזימה ךרעמ לכל למשחה קוח י"ע

 15.02.0999 ןקתימה לכל קדוב סדנהמ תרוקיב תרבעה
1,030.00 1,030.00 1.00 'פמוק  .ילמשחה

 תומוק ןוניס תוכרעמ 30.51 קרפ תת
 עדמה תיב תודבעמו תונותחת

 םגד היומס ןוניסו רורויא תכרעמ
05-NEDDIH הלעפה הרקיתב תבלתשמ 
 חופמ7ו ןנסמ יונפ ריקל לעו היומס תינדי

 הפושח ת45רנצו תרנצ ירוביח ילב םידוחא
 ש"קמ 006ו ןוניס בצמב ש"קמ 003 תקפסמ

15.03.0001 

24,720.00 12,360.00 2.00 'חי  הנגה תציחממ רוטפ רורויא בצמב

ש"קמ 006 תקפסמ NEDDIH-001 ל"נכ 15.03.0002 
72,100.00 14,420.00 5.00 'חי  רוריא בצמב ש"קמ 0021ו ןוניס בצמב

ריוא רורחשל לוצ 8 ינקית דממל ריווא רוניצ 15.03.0003 
4,120.00 412.00 10.00 'חי  ץחל רורחשו ףדה םותסש םע

ףוגמ ללוכ דממל ינקית לוצ 4 רורויא רוניצ 15.03.0004 
2,472.00 309.00 8.00 'חי  לוצ 8 רפרפ

דממל ריווא תסינכ דממל ינקית לוצ 8 רוניצ 15.03.0005 
3,296.00 412.00 8.00 'חי  םורחב המיטאו הריגס ללוכ

ללוכ לצופמ ןגזמ דממל ינקית4" תרנצ רבעמ 15.03.0006 
1,854.00 309.00 6.00 'חי  םוטיא

 MFC0007 15.03.0016 תולעמ 052 ןשע רורחש חופמ
9,888.00 3,296.00 3.00 'חי  רדת ריממו תסוו ללוכ

15,450.00 61.80 250.00 רטמ םיפדנמ רובע מ"ס 04/04 יס יו יפ תלעת 15.03.0026 

2,575.00 51.50 50.00 רטמ  15.03.0036 03/03 תודימב ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../165 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 ריווא גוזימ ךרעמ 51 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 תומוק ריווא גוזימ דויצ 40.51 קרפ תת
 תונשדח-תונוילע

185,400.00 185,400.00 1.00 'חי  PHSMVDh/utB002375 15.04.0001 ץוח 'חי

4,120.00 4,120.00 1.00 'חי  ELBUOD 15.04.0002 הבעמ- יביזורוק יטנא יופיצ

ללוכ ,הירזיבא לכ לע תמלשומ זג תרנצ לולכמ
 ,ץחל תקידב ,הדודיב ,םילצפמ ,םירזיבא
 ןמש זג יולימ ללוכ תכרעמל תושרדנ תוכימת
 ראותמכ לכה תכרעמה תלעפהל שרדנה לכו

15.04.0003 

20,600.00 20,600.00 1.00 'פמוק  .תוינכותבו ינכטה טרפמב

247,200.00 247,200.00 1.00 'חי  PHSMVDh/utB004387 15.04.0013 ץוח 'חי

12,360.00 12,360.00 1.00 'חי  ELBUOD 15.04.0014 הבעמ- יביזורוק יטנא יופיצ

ללוכ ,הירזיבא לכ לע תמלשומ זג תרנצ לולכמ
 ,ץחל תקידב ,הדודיב ,םילצפמ ,םירזיבא
 ןמש זג יולימ ללוכ תכרעמל תושרדנ תוכימת
 ראותמכ לכה תכרעמה תלעפהל שרדנה לכו

15.04.0015 

61,800.00 61,800.00 1.00 'פמוק  .תוינכותבו ינכטה טרפמב

453,200.00 226,600.00 2.00 'חי  PHSMVDh/utB001627 15.04.0016 ץוח 'חי

24,720.00 12,360.00 2.00 'חי  ELBUOD 15.04.0017 הבעמ- יביזורוק יטנא יופיצ

ללוכ ,הירזיבא לכ לע תמלשומ זג תרנצ לולכמ
 ,ץחל תקידב ,הדודיב ,םילצפמ ,םירזיבא
 ןמש זג יולימ ללוכ תכרעמל תושרדנ תוכימת
 ראותמכ לכה תכרעמה תלעפהל שרדנה לכו

15.04.0018 

123,600.00 61,800.00 2.00 'פמוק  .תוינכותבו ינכטה טרפמב

195,700.00 195,700.00 1.00 'חי  PHSMVDh/utB005116 15.04.0019 ץוח 'חי

37,080.00 12,360.00 3.00 'חי  ELBUOD 15.04.0020 הבעמ- יביזורוק יטנא יופיצ

ללוכ ,הירזיבא לכ לע תמלשומ זג תרנצ לולכמ
 ,ץחל תקידב ,הדודיב ,םילצפמ ,םירזיבא
 ןמש זג יולימ ללוכ תכרעמל תושרדנ תוכימת
 ראותמכ לכה תכרעמה תלעפהל שרדנה לכו

15.04.0021 

61,800.00 61,800.00 1.00 'פמוק  .תוינכותבו ינכטה טרפמב

92,700.00 92,700.00 1.00 'חי  PHSMVDh/utB007503 15.04.0022 ץוח 'חי

12,360.00 12,360.00 1.00 'חי  ELBUOD 15.04.0023 הבעמ- יביזורוק יטנא יופיצ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../166 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 ריווא גוזימ ךרעמ 51 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
ללוכ ,הירזיבא לכ לע תמלשומ זג תרנצ לולכמ
 ,ץחל תקידב ,הדודיב ,םילצפמ ,םירזיבא
 ןמש זג יולימ ללוכ תכרעמל תושרדנ תוכימת
 ראותמכ לכה תכרעמה תלעפהל שרדנה לכו

15.04.0248 

61,800.00 61,800.00 1.00 'פמוק  .תוינכותבו ינכטה טרפמב

19,467.00 2,163.00 9.00 'חי  h/utB00451 15.04.0250 הלוגע הטסק SMVD םינפ 'חי

49,440.00 2,060.00 24.00 'חי  h/utB00191 15.04.0251 הטסק SMVD םינפ 'חי

56,856.00 2,369.00 24.00 'חי  h/utB00451 15.04.0252 הטסק SMVD םינפ 'חי

43,260.00 2,163.00 20.00 'חי  h/utB00321 15.04.0253 הטסק SMVD םינפ 'חי

13,390.00 2,678.00 5.00 'חי  h/utB00502 15.04.0254 הטסק SMVD םינפ 'חי

53,560.00 4,120.00 13.00 'חי  00283UTB. 15.04.0255תרתסינ םינפ תדיחי

13,905.00 4,635.00 3.00 'חי  00734UTB. 15.04.0256 תרתסינ םינפ תדיחי

25,750.00 5,150.00 5.00 'חי  00416UTB. 15.04.0257 תרתסינ םינפ תדיחי

5,665.00 5,665.00 1.00 'חי  00467UTB. 15.04.0258 תרתסינ םינפ תדיחי

28,325.00 5,665.00 5.00 'חי  00559UTB. 15.04.0259 תרתסינ םינפ תדיחי

37,080.00 6,180.00 6.00 'חי  00874UTB. 15.04.0260 חצ ריווא תדיחי

23,175.00 7,725.00 3.00 'חי  00467UTB. 15.04.0261 חצ ריווא תדיחי

26,883.00 8,961.00 3.00 'חי  00559UTB. 15.04.0262 חצ ריווא תדיחי

40,170.00 309.00 130.00 'חי  CISAB+ 15.04.0263 טווחמ יריק טלש

18,540.00 123.60 150.00 'חי שבי עגמ / ינוציח קשממ לודומ

 יתנוכת בר יתכרעמ לוהינל הרקבו הטילש
 ילמשח טוויח ללוכ חוכ קפס ללוכ רשואמ ,יטוח
 םישרדנה םירזיבאה לכו הצרה תונכת שרדנ
 הבעמו דייאמ לכ לע הטילש תרשפאמה ךכל

15.04.0264 

15.04.0265 

5,150.00 5,150.00 1.00 'פמוק  .הרוטרפמטו הלעפה יובכ האלמ הטילש

ללוכ ש"קמ 0006 םיתוריש יריצ רורווא חופמ 15.04.0728 
2,884.00 1,442.00 2.00 'חי  .הקתשהל יטסוקא אתו רדת טסו

ללוכ ש"קמ 0053 םיתוריש יריצ רורווא חופמ 15.04.0729 
3,296.00 1,648.00 2.00 'חי  .הקתשהל יטסוקא אתו רדת טסו

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../167 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 ריווא גוזימ ךרעמ 51 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
רדת טסו ללוכ 213SDA םגד םיפדנמל חופמ
 הרקב תכרעמ ללוכ הקתשהל יטסוקא אתו
 תויורימ תוארתה ללוכ םיפדנמה לע הטילשו

 םיפדנמה רתיל תוסיוו תולעתו תוקיפס

15.04.0730 

8,446.00 4,223.00 2.00 'חי  .הדבעמב

יטסוקא דודיב ללוכ 21" רטוק תירושרש הלעת 15.04.0774 
3,708.00 30.90 120.00 רטמ  "1 יבוע

5,356.00 41.20 130.00 רטמ  15.04.0779 .41" רטוק תירושרש הלעת ךא ל"נכ

3,090.00 51.50 60.00 רטמ  15.04.0784 8" רטוק תירושרש הלעת ךא ל"נכ

4,944.00 61.80 80.00 רטמ  15.04.0789 6" רטוק תירושרש הלעת ךא ל"נכ

3,605.00 51.50 70.00 רטמ  15.04.0790 4" רטוק תירושרש הלעת ךא ל"נכ

ינוויכ תלת וא ינוויכ 4 יתרקת ריווא רזפמ
 06/06 יתרקת חיראל םאתומ 51"/51" תודימב
 הרוי וילע ןווגב עובצ תומכ תסוו ללוכ מ"ס

15.04.0794 

10,815.00 360.50 30.00 'חי  .לכירדאה

7,338.75 293.55 25.00 'חי  15.04.0799 .21"/21" ראווצ תודימב ךא ל"נכ

6,952.50 257.50 27.00 'חי  15.04.0804 .9"/9" ראווצ תודימב ךא ל"נכ

5,325.10 242.05 22.00 'חי  .6"/6" ראווצ תודימב ךא ל"נכ

 ןנסמ ללוכ יתרקת םוינמולאמ רזוח ריוא סירת
 עובצ ,םיריצ 2 לע חתפנ ,הפיטשל ילרגטניא

15.04.0809 

15.04.0814 

8,240.00 412.00 20.00 'חי  .מ"ס 03/06 תודימב לכירדאה הרוי וילע ןווגב

ללוכ מ"ס 51/51 הדימב ריווא תקיני סירת 15.04.0819 
3,090.00 154.50 20.00 'חי  .עובצ תומכ תסוו

א"וזימ דויצ רובע שא יובכו שא יולג תכרעמ
 תומייקה תוכרעמל רוביחו םואת ללוכ רורויאו

15.04.0820 

3,090.00 3,090.00 1.00 'פמוק  .הנבמ תרקב תכרעמ ללוכ הנבמ

ללוכ מ"ס 02/02 תודימב ריווא תקיני סירת 15.04.0824 
1,545.00 154.50 10.00 'חי  .תומכ תסוו

3,090.00 618.00 5.00 'חי  15.04.0854 ןשע רורחש רפמד תנקתהו תקפסא

ללוכ מ"ס 81 ןייל פירטס יתרקת ריווא רזפמ 15.04.0855 
13,699.00 72.10 190.00 רטמ  .לכירדאה הרוי וילע ןווגב עובצ תומכ תסוו

ללוכ מ"ס 03 דע רטוקב ןנוכתמ טג ריווא רזפמ 15.04.0856 
12,360.00 618.00 20.00 'חי  .לכירדאה הרוי וילע ןווגב עובצ תומכ תסוו

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../168 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
    

      
 

           
           

         
      
          
            

          
      
          

            
      
          
         
          

            
      
          

            
      
          

           
      
         
            
          

          
      
         
            
          

          
      
         
          
           
           

           
      
         
           

            
      
         

       
      
      
      
      
      
      

             

168 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 ריווא גוזימ ךרעמ 51 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מ"ס 04 דע רטוקב לוגע יתרקת ריווא רזפמ
 הרוי וילע ןווגב עובצ תומכ תסוו ללוכ

15.04.0857 

11,124.00 412.00 27.00 'חי  .לכירדאה

ןבלוגמ חפמ לקיריפס תולוגע א"מ תולעת
 מ"ס 06 דע רטוקב ימינפ דודיב ללוכ 52.1

15.04.0908 

46,350.00 309.00 150.00 רטמ  .תוינכותבו טרפמב ראותמכ

דודיב ללוכ 52.1 ןבלוגמ חפמ א"מ תולעת 15.04.0909 
197,142.00 226.60 870.00 ר"מ  .תוינכותבו טרפמב ראותמכ מ"מ ינוציחו ימינפ

ללוכ א"וזימ תרנצ רובע ץרוחמ חפ תולעת
 תמגודכ םילניגרוא םיסכמו תותשק יכמות
 לכירדאה תשירד פ"ע עובצ תודיפל קלומ

15.04.0910 

13,905.00 92.70 150.00 רטמ  .תוינכותבו .מ"ס 01/04 תודימב

רורויא רובע ר"ממ 52.1 חפמ שא ךרב 15.04.0911 
5,407.50 360.50 15.00 'חי  .ןוחבטמ רורויאו םיתורש

ראותמכ מ"מ 2 ךתורמ רוחש חפ תולעת 15.04.0912 
7,416.00 123.60 60.00 ר"מ  .תוינכותבו טרפמב

 תמגודכ ריווא רוזיפ סירת תנקתהו תקפסא
LEיקפואו יכנא םיבהל טסה לעב דעי ירזפמ 
 תודימב לכירדאה תשירד פ"ע עובצ םוינמולאמ

15.04.0995 

3,090.00 309.00 10.00  .סירת21/001 'חי

 תמגודכ ריווא רוזיפ סירת תנקתהו תקפסא
LEיקפואו יכנא םיבהל טסה לעב דעי ירזפמ 
 תודימב לכירדאה תשירד פ"ע עובצ םוינמולאמ

15.04.0996 

2,575.00 257.50 10.00  .סירת51/06 'חי

א"וזימה תודיחי ללכל היגרנא הנומ תכרעמ
 ץוחהו םינפה תודיחי פ"ע האירק תרשפאמה
 אלל ןוישר ללוכ תונובשח תקפה תנכות ללוכ
 תואלבט תקפה ללוכ קפסה לש ישדוח בויח

15.04.0997 

13,390.00 13,390.00 1.00 'פמוק  ןימזמה לש הכרדהו הלבגה אלל תונובשחו

 םילבכ ללוכ האלמ תילמשח היצלטסניא עוציב
 שורדה לכו תוקראה ןוחטב יקספמ חפ תולעת

15.04.0998 

10,300.00 10,300.00 1.00 'פמוק  רורוויאו א"וזימה ךרעמ לכל למשחה קוח י"ע

 15.04.0999 ןקתימה לכל קדוב סדנהמ תרוקיב תרבעה
1,030.00 1,030.00 1.00 'פמוק  .ילמשחה

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../169 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
    

      
 

                               
                    
      
        
        
           
          
           

            
      
        

             
      
           

           
      
         

            
      

               
      

            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

        
             

169 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 ריווא גוזימ ךרעמ 51 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 תומוק ןוניס תוכרעמ 50.51 קרפ תת
 תונשדח- תונוילע

 םגד היומס ןוניסו רורויא תכרעמ
05-NEDDIH הלעפה הרקיתב תבלתשמ 
 חופמ7ו ןנסמ יונפ ריקל לעו היומס תינדי

 הפושח ת45רנצו תרנצ ירוביח ילב םידוחא
 ש"קמ 006ו ןוניס בצמב ש"קמ 003 תקפסמ

15.05.0001 

24,720.00 12,360.00 2.00 'חי  הנגה תציחממ רוטפ רורויא בצמב

ש"קמ 006 תקפסמ NEDDIH-001 ל"נכ 15.05.0002 
72,100.00 14,420.00 5.00 'חי  רוריא בצמב ש"קמ 0021ו ןוניס בצמב

ללוכ לצופמ ןגזמ דממל ינקית 4" תרנצ רבעמ 15.05.0006 
1,854.00 309.00 6.00 'חי  םוטיא

 MFC0007 15.05.0016 תולעמ 052 ןשע רורחש חופמ
9,888.00 3,296.00 3.00 'חי  רדת ריממו תסוו ללוכ

15,450.00 61.80 250.00 רטמ םיפדנמ רובע מ"ס 04/04 יס יו יפ תלעת 15.05.0026 

2,575.00 51.50 50.00 רטמ  15.05.0036 03/03 תודימב ל"נכ

5,601,335.70  )זוכיר ףדל הרבעהל( ריווא גוזימ ךרעמ 51 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../170 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
  

      
 

                
      
                    
      
     
      
          
           
           
        
      
           
      
      
            
          
          
      
                                 
      
          
          
          

              
      
          
          
          

              
      
           
          

             
      
           
          

             
      
          

                
      
           
            

            
      
      
      
           

             
      

             

170 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תוילעמ 71 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 תוילעמ 71 קרפ

 0.71 קרפ תת 00.71 קרפ תת

 תורעה

 בתכו טרפמ י"פע תוילעמה עוציבו ןונכית
 םיצעוי דרשמ ,בינ דוד סדנהמה לש תויומכה
 וא 8784846-30:לט .בינ ןמרבוא קיפא
 li.oc.kifa@vin:ליימ 3322084-450

 םואתבו ןרצי טרפמ י"פע תוילעמה םינפ בוציע
 .לכירדאה םע

 תוילעמה יריפ רודיג ללוכ תוילעמה ריחמ
 יעצמא תוברל ,םיאתמ הרהזא טולישו הנגהל
 .הנקתהה עוציבל רזע ילכ לכו ףונימ

 םיפתושמ םיחטש תוילעמ 10.71 קרפ תת

ג"ק 0001 סמועל םיעסונ 31 רובע תילעמ
 , הינש/מ תוריהמב ,ינכטה טרפמל םאתהב
 4 תתרשמ ,אלמ ףסאמ סקלפוד דוקיפב

17.01.0010 

597,400.00 298,700.00 2.00 'חי  )2-ו 1'סמ תוילעמ (.תונחת

 ,יוויל םע ג"ק 0061 סמועל אשמ תילעמ
 ,הינש/מ 1 תוריהמב ,ינכטה טרפמל םאתהב
 תתרשמ .האירק םושיר םע ילסרבינוא דוקיפב

17.01.0020 

319,300.00 319,300.00 1.00  ' 3 ).סמ תילעמ (.תונחת 4 'חי

עבצב ,ןוטב יבג לע םיעסונ תילעמ ריפ תעיבצ
 תלבק דע ,תובכש שולשב0002 לירקרפוס' '

17.01.0030 

8,075.20 32.96 245.00 ר"מ  .דיחא ןווגו אלמ יוסיכ

עבצב ,ןוטב יבג לע אשמ תילעמ ריפ תעיבצ
 תלבק דע ,תובכש שולשב0002 לירקרפוס' '

17.01.0040 

7,086.40 32.96 215.00 ר"מ  .דיחא ןווגו אלמ יוסיכ

 17.01.0050 טינרג שייש יחיראב םיעסונ תילעמ את ףוציר
1,339.00 669.50 2.00 'חי  .א"כ ר"מ 5-כ .לכירדאה תריחב יפל

גורמ מ"בלפ חפ חולב אשמ תילעמ את ףוציר
 םע םואתבו ןרציה טרפמ י"פע מ"מ 6 יבועב

17.01.0060 

1,442.00 1,442.00 1.00 'חי  .ר"מ 6-כ .לכירדאה

 תוביטנרטלא

תחא לכ לע )ףסונב( ףטוע ףוקשמ רובע ריחמ 17.01.0090 
14,420.00 3,605.00 4.00 'חי  ' 3סמ אשמה תילעמב ריפה תותלדמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../171 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תוילעמ 71 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

19,776.00 

24,720.00 

18,540.00 

7,725.00 

824.00 

1,030.00 

1,545.00 

2,575.00 

24.00

24.00

12.00

3.00

שדוח

שדוח

'חי

 'חי

 תורש

תוילעמ 2-ל תוירחאה תפוקתב תורש ריחמ
 )תילעמה ריחמב לולכ(.םיעסונ

 אשמ תילעמל תוירחאה תפוקתב תורש ריחמ
 )תילעמה ריחמב לולכ(

ישאר ןלבק י"ע תוילעמ יפוקשמ ןוטיב

 תילעמה תמקה ךרוצל ינמז םוגיפ לש הינב

17.01.0120 

17.01.0130 

17.01.0141 

17.01.0142 

1,019,823.60  )זוכיר ףדל הרבעהל( תוילעמ 71 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../172 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

 דויצו תרושקת תויתשת 10.81 קרפ תת
 הללכמ-יביטקא

תדוקנ לש הקידבו רוביח, הנקתה,הקפסא
 ןקתב ךכוסמ 54JR רבחמ ללוכ תרושקת
A6TAC תספוקב הנקתהל ADA/AMIC 
 ecaps תדמעל ידועי רזיבאב וא תינקת
nepO ט"הת ט"הע מ"מ 55 הספוקב וא 
 ורדגוי םירזיבאה

approved-(RIT/PENDUIT/HCS 
hardware Componnent 

gnitcennoC(.םידיג 8 דדוב תרושקת לבכ. 
 %55 לש ךוכיסו GWA22 ויהי םידיגה
 הדימעל תכמסומ הדבעמ לש ןקת ות ואשיו

 dE.2:ףקותב רושיא ןקת תושירדב
7A ISO/IEC11801 and IEC-61156-5 

taCPTF/S,2.C-865-AIT/ISNA, הטעמ 
 תא לולכת הדובעה .RFFH היהי לבכה
 תוקבדמ תועצמאב םינקתומה םילבכה טוליש
 םילבכ(.םיצווכתמ םילוורשו תופפלתמ
 ספ ללוכ .)RODLET/T&TA תמגודכ

18.01.0010 

33,155.70 381.10 87.00 'חי  רטמ 08 דע הדוקנה ךרוא.טוליש

תילעמל תרושקת תדוקנ תנקתה,הקפסא
 תרושקת לבכ ללוכ ךכוסמ 54JR רבחמ ללוכ
 היהי לבכה הטעמ תילעמל ידועיי

RFFH.םילבכה טוליש תא לולכת הדובעה 
 תופפלתמ תוקבדמ תועצמאב םינקתומה
 08 דע הדוקנה ךרוא.םיצווכתמ םילוורשו

18.01.0020 

1,174.20 391.40 3.00 'חי  רטמ

גוז 4 תללוכה ןופלט תדוקנ תנקתהו הקפסא
 )םיאבכ לנפ( שאה יוליג תרעמ רוביחל
 דומצב לופכ הצק עקש ללוכ קזבל תורישי

18.01.0030 

226.60 226.60 1.00 'חי  'מ 051 דע הדוקנ ךרוא .םיאבכה לנפל

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../173 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
    

      
 

        
           
        
          
           
       
     
       
           
             
         
          
         
        
          
        
       
         

          
      
       
          
        
          
           
      
     
      
        
          
           
          
        
        
          
         
       
         

              
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

             

173 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
תדוקנ לש הקידבו רוביח, הנקתה,הקפסא
 ךכוסמ 54JR ירבחמ 2 ללוכ הלופכ תרושקת
 תספוקב הנקתהל A6TAC ןקתב
ADA/AMIC תדמעל ידועי רזיבאב וא תינקת 
ecapsnepO ט"הע מ"מ 55 הספוקב וא 
 ורדגוי םירזיבאה ט"הת

approved-(RIT/PENDUIT/HCS 
(Connecting hardware Componnent 

 ויהי םידיגה .םידיג 8 דדוב תרושקת לבכ
GWA22 לש ןקת ות ואשיו %55 לש ךוכיסו 
 ןקת תושירדב הדימעל תכמסומ הדבעמ
 dE5-65116-CEIdna.2:ףקותב רושיא

, S/FTP Cat 7A ISO/IEC11801 
2.C-865-AIT/ISNA, היהי לבכה הטעמ 
RFFH. םילבכה טוליש תא לולכת הדובעה 
 תופפלתמ תוקבדמ תועצמאב םינקתומה
 תמגודכ םילבכ(.םיצווכתמ םילוורשו

RODLET/T&TA(. ךרוא.טוליש ספ ללוכ 

18.01.0040 

308,495.30 628.30 491.00 'חי  רטמ 08 דע הדוקנה

הנקתהל תרושקת תדוקנ תנקתה,הקפסא
 ןקתב ךכוסמ 54JR רבחמ ללוכ תינוציח
A6TAC תספוקב הנקתהל ADA/AMIC 
 ecaps תדמעל ידועי רזיבאב וא תינקת
nepO ט"הת ט"הע מ"מ 55 הספוקב וא 
 ורדגוי םירזיבאה

approved-(RIT/PENDUIT/HCS 
hardware Componnent 

gnitcennoC(.8 דדוב תרושקת לבכ 
 לש ךוכיסו GWA22 ויהי םידיגה.םידיג

 תכמסומ הדבעמ לש ןקת ות ואשיו %55
 dE.2:ףקותב רושיא ןקת תושירדב הדימעל

7A ISO/IEC11801 and IEC-61156-5 
taCPTF/S,2.C-865-AIT/ISNA, הטעמ 

 תא לולכת הדובעה.RFFH היהי לבכה
 תוקבדמ תועצמאב םינקתומה םילבכה טוליש
 םילבכ(.םיצווכתמ םילוורשו תופפלתמ
 ספ ללוכ .)RODLET/T&TA תמגודכ

18.01.0050 

4,841.00 484.10 10.00 'חי  רטמ 08 דע הדוקנה ךרוא.טוליש

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../174 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
    

      
 

        
          
             
        
         
      
     
      
        
          
           
           
         
        
           
         
       

          
      
        
          
             
        
         
      
     
      
        
          
           
           
         
        
           
         
       

          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

             

174 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
תרושקת תמצ לש טווחו הנקתה,הקפסא
 תוחול+AGIG ילבכ 42 תללוכה תדגואמ
 ךכוסמ 54JR ירבחמ 42-ל )תוחול 2( בותינ
 ןוראמ הנקתהל A6TAC ןקתב
 02 דע לש ךרואב תרושקת/םיתרש
 ורדגוי םירזיבאה.'מ

approved-(RIT/PENDUIT/HCS 
hardware Componnent 

gnitcennoC(.8 דדוב תרושקת לבכ 
 לש ךוכיסו GWA22 ויהי םידיגה.םידיג

 תכמסומ הדבעמ לש ןקת ות ואשיו %55
 dE.2:ףקותב רושיא ןקת תושירדב הדימעל

7A ISO/IEC11801 and IEC-61156-5 
taCPTF/S,2.C-865-AIT/ISNA, הטעמ 

 תא לולכת הדובעה .RFFH היהי לבכה
 תוקבדמ תועצמאב םינקתומה םילבכה טוליש
 םילבכ(.םיצווכתמ םילוורשו תופפלתמ

18.01.0060 

14,420.00 3,605.00 4.00 'חי  .)T&TA/רודלט תמגודכ

תרושקת תמצ לש טווחו הנקתה,הקפסא
 תוחול+AGIG ילבכ 42 תללוכה תדגואמ
 ךכוסמ 54JR ירבחמ 42-ל )תוחול 2( בותינ
 ןוראמ הנקתהל A6TAC ןקתב
 07 דע לש ךרואב תרושקת/םיתרש
 ורדגוי םירזיבאה.'מ

approved-(RIT/PENDUIT/HCS 
hardware Componnent 

gnitcennoC(.8 דדוב תרושקת לבכ 
 לש ךוכיסו GWA22 ויהי םידיגה.םידיג

 תכמסומ הדבעמ לש ןקת ות ואשיו %55
 dE.2:ףקותב רושיא ןקת תושירדב הדימעל

7A ISO/IEC11801 and IEC-61156-5 
taCPTF/S,2.C-865-AIT/ISNA, הטעמ 

 תא לולכת הדובעה .RFFH היהי לבכה
 תוקבדמ תועצמאב םינקתומה םילבכה טוליש
 םילבכ(.םיצווכתמ םילוורשו תופפלתמ

18.01.0070 

9,888.00 4,944.00 2.00 'חי  .)T&TA/רודלט תמגודכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../175 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
    

      
 

        
          
             
        
         
      
     
      
        
          
           
           
         
        
           
         
       

        
      
          
          

             
      
         
          

               
      
          
           
           
           
         
     
       

           
      
         

               
      
         

             
      
        
            

              
      
          

                 
      
      

             

175 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
תרושקת תמצ לש טווחו הנקתה,הקפסא
 תוחול+AGIG ילבכ 4 תללוכה תדגואמ
 ךכוסמ 54JR ירבחמ 42-ל )תוחול 2( בותינ
 ןוראמ הנקתהל A6TAC ןקתב
 07 דע לש ךרואב תרושקת/םיתרש
 ורדגוי םירזיבאה.'מ

approved-(RIT/PENDUIT/HCS 
hardware Componnent 

gnitcennoC(.8 דדוב תרושקת לבכ 
 לש ךוכיסו GWA22 ויהי םידיגה.םידיג

 תכמסומ הדבעמ לש ןקת ות ואשיו %55
 dE.2:ףקותב רושיא ןקת תושירדב הדימעל

7A ISO/IEC11801 and IEC-61156-5 
taCPTF/S,2.C-865-AIT/ISNA, הטעמ 

 תא לולכת הדובעה .RFFH היהי לבכה
 תוקבדמ תועצמאב םינקתומה םילבכה טוליש
 םילבכ(.םיצווכתמ םילוורשו תופפלתמ

18.01.0080 

29,664.00 1,854.00 16.00 'חי  .)T&TA/רודלט תמגודכ

תוקבדמ וא ץווכתמ לוורשב םילבכה ןומיס
 ידיצ ינשב( םילבכה תווצקב תוידועיי ןומיס

18.01.0090 

2,202.14 2.06 1,069.00 'חי  תרושקתה תודוקנ ןומיסל ) םילבכה

 לע הצקל הצקמ םירזיבאהו תיתשתה תקידב
 תוברל G01-ל A6TAC תוקידבה סיסב

18.01.0100 

2,060.00 2,060.00 1.00 'חי  תרושקת תדוקנ לכל טרופמ עוציב חוד תשגה

יעקש 42 יונב בותינ חול הנקתהו הקפסא
JR54 הכמסה לעב טרפמ יפל םיככוסמ 
 תא הנקתהה תדובע A6TAC-ב הדימעל
 םיעקשה ןומיס ספ ללוכ ןוראב חולה תנקתה
 רדגוי בותינה חול בותינה חולב

approved.(RIT/PENDUIT/HCS 
(Connecting hardware Componnent 

18.01.0110 

33,372.00 618.00 54.00 'חי  טוליש ספ ללוכ

 18.01.0120 חולל טורח יטסלפ טלש תועצמאב ןומיס
1,158.75 15.45 75.00 'חי  חוקל תשירד יפ לע בותינה

 18.01.0130 יעקשל טורח יטסלפ טלש תועצמאב ןומיס
2,202.14 2.06 1,069.00 'חי  חוקל תשירד יפ לע תרושקתה

תשוחנ לבכ טוויחו הסירפ,הנקתה, הקפסא
 הנקתהל תוחל תמיסחל ל'ג ללוכ גוז 001

18.01.0140 

7,467.50 29.87 250.00 רטמ  6.0 ךילומ ךתח לעב תינוציח

יונב W8 יווקל בותינ חול תנקתהו הקפסא 18.01.0150 
824.00 412.00 2.00  .PTU54-JR יעקש 05 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../176 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
    

      
 

       
          
           
           
          

             
      
         
        
        
            
            
          
          

             
      
         
           

           
      
           
           

             
      
           
           

             
      
         
          

            
      
         
          

            
      
          
          
             
          
           
           
          
           
         

        
      
      
      
      

             

176 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
לבכ לש טולישו הקידב,הנקתה,הקפסא
 :ליכמה DL תרדס תימינפ הנקתהל יטפוא
 , ןורקימ 521/05 רטוקב MM םיביס 21
3MOEBUTESOOL, קוזיח דיג לעב 
 רמוח יושע ינוציחה הטעמ ,ירטקלאיד יזכרמ

18.01.0160 

2,678.00 26.78 100.00 רטמ RFFH.רודלט תמגודכ ןרצי 

יטפוא בותינ חול לש רוביחו הנקתה,הקפסא
 תמגודכ םיביס 21-ל
/TIUDNEP/PMA/M3. וד ימאתמ ללוכ 
 םילבכל שגמו M.M ביס רובע CL/CL הבקנ
 חולה .הסכמ ללוכ מ"ס 52 תוחפל לש קמועב
 ןוראל דעוימו תועוקש תוינושל םע רבוחמ
 .םירשגמ רבעמל תוינושלב םיחתפ ללוכ "91

18.01.0170 

1,442.00 360.50 4.00 'חי  רודלט תמגודכ ןרצי

 3MO יטפוא רבחמ לש רוביחו ךותיר,הקפסא
 תמגודכ MM521/05CL רכז

18.01.0180 

5,438.40 56.65 96.00  טנרבייפ/TIUDNEP/PMA/M3 'חי

דע ךרואב 3MOCS/CL לופכ יטפוא רשגמ
 תמגודכ יוהיזל תווצקה ינש ןומיס ללוכ.'מ 3

18.01.0190 

515.00 51.50 10.00  טנרבייפ/TIUDNEP/PMA/M3 'חי

דע ךרואב 3MOCS/CL לופכ יטפוא רשגמ
 תמגודכ יוהיזל תווצקה ינש ןומיס ללוכ.'מ 5

18.01.0200 

453.20 113.30 4.00  טנרבייפ/TIUDNEP/PMA/M3 'חי

 םיטפואה םיביסה לולכמ ךסל תוקידב עוציב
 לכל תוחוד תשגהו RDTO תועצמאב רתאב

18.01.0210 

1,030.00 1,030.00 1.00 'חי  .ןקתמב םיטפואה םיביסה לולכמ

 םיטפואה םיביסה לולכמ ךסל תוקידב עוציב
 לכל תוחוד תשגהו תוחינ תועצמאב רתאב

18.01.0220 

1,030.00 1,030.00 1.00 'חי  .ןקתמב םיטפואה םיביסה לולכמ

ללוכ 32" דע תרושקת דסמ תנקתהו הקפסא
 הבוגב דויצ תנקתהל "91-ל הרצה תוליסמ
 מ"ס 08 דע לש קמועב תונפד ללוכ U44 דע
 המוטא תירוחא חפ/הפוקש תיזח תלד, ללוכ
 לכ MFC08 תקופתב םיררוואמ ינש ,לוענמ
 לבכ ללוכ תואובמ 21 חכ יספ ינש,דחא
 תמויסו A61 ת"מאמ,רטמ 51 דע ךרואב
 לדוגב דויצל "91 ימאתמ ללוכ.EEC עקתב
 תמגודכ היהי תרושקתה ןורא ."91

18.01.0230 

19,055.00 3,811.00 5.00  CONTECH 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../177 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
ללוכ 32" דע םיתרש דסמ תנקתהו הקפסא
 הבוגב דויצ תנקתהל "91-ל הרצה תוליסמ
 ללוכ מ"ס 001 קמועב תונפד ללוכ U44 דע
 המוטא תירוחא חפ/הפוקש תיזח תלד,

 לכ MFC08 תקופתב םיררוואמ ינש ,לוענמ
 לבכ ללוכ תואובמ 21 חכ יספ ינש,דחא
 תמויסו A61 ת"מאמ,רטמ 51 דע ךרואב
 לדוגב דויצל "91 ימאתמ ללוכ.EEC עקתב
 תמגודכ היהי תרושקתה ןורא ."91

18.01.0240 

12,978.00 4,326.00 3.00  CONTECH 'חי

ללוכ 32" דע תרושקת דסמ תנקתהו הקפסא
 הבוגב דויצ תנקתהל "91-ל הרצה תוליסמ
 מ"ס 06 דע לש קמועב תונפד ללוכ U02 דע
 המוטא תירוחא חפ/הפוקש תיזח תלד, ללוכ
 לכ MFC08 תקופתב םיררוואמ ינש ,לוענמ
 דע ךרואב לבכ ללוכ תואובמ 21 חכ ספ,דחא
 EEC עקתב תמויסו A61 ת"מאמ,רטמ 51
 ןורא ."91 לדוגב דויצל "91 ימאתמ ללוכ.

18.01.0250 

24,720.00 1,545.00 16.00 'חי  HCETNOC תמגודכ היהי תרושקתה

 ידועיי למשח יעקש ספ הנקתהו הקפסא
 )1888PA-CPA91C)6 ד"סמב הנקתהל

ZeroU, 11kW, 230V, (36) C13 & 

18.01.0260 

5,150.00 2,575.00 2.00  ,Rack PDU 2G, Metered 'חי

 18.01.0270 תרבעהל תורעש לנפ תנקתהו הקפסא
1,030.00 10.30 100.00 'חי  U1 הבוגב םירשגמ

 חול תקראהל וא הנבמ תקראהל ןורא תקראה
 םאתהב 'מ 001 לע קחרמל ירוזא למשח
 61 שימג הקרא לבכ ללוכ חקפמה תייחנהל
 ללוכ םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכ ר"ממ

18.01.0280 

2,472.00 103.00 24.00 'חי  )TSETPOOL( הקרא תוקידב עוציב

יעבצב U1 וא U2 הבוגב רוויע לנפ 18.01.0290 
247.20 10.30 24.00 'חי  תכתמ/רוחש

 18.01.0300 ןוראל עובק ףדמ תנקתהו הקפסא
1,977.60 82.40 24.00 'חי  .םיתרש/תרושקתה

 ךרואב הדובע תנחת רובעו בותינ חולל רשגמ
 םיככוסמ JR54 ירבחמ 2 ללוכ מ"ס 003 דע
 ךכוסמ היהי לבכה,םינועבצ םינופגמ ללוכ
 יפל יונב A6taC ןקתב הדובעל םאתומו

 לוורשב ףיצר רופסימב ןומיס ללוכ טרפמ
 רשגמה הטעמ,לבכה תווצקב ינועבצ ץווכתמ

18.01.0310 

56,650.00 25.75 2,200.00 'חי  )SCH/TIUDNEP/TIR(.םיעבצ 5-ב קפוסי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../178 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ךרואב הדובע תנחת רובעו בותינ חולל רשגמ
 םיככוסמ JR54 ירבחמ 2 ללוכ מ"ס 005 דע
 ךכוסמ היהי לבכה ,םינועבצ םינופגמ ללוכ
 יפל יונב A6taC ןקתב הדובעל םאתומו

 לוורשב ףיצר רופסימב ןומיס ללוכ טרפמ
 רשגמה הטעמ,לבכה תווצקב ינועבצ ץווכתמ

18.01.0320 

824.00 41.20 20.00 'חי  )SCH/TIUDNEP/TIR(.םיעבצ 5-ב קפוסי

 18.01.0330 3 דע ךרואב JR/54-JR-11 תשוחנ רשגמ
82.40 8.24 10.00 'חי  .רטמ

תרצות 0392EOPP84 םגד ישאר גתמ
 םיגתמה ןיב KCATS רוביח ללוכ PH תרבח

18.01.0340 

9,785.00 9,785.00 1.00 'חי  הגיג 01 לש KNILPU ללוכ

71,070.00 3,090.00 23.00 -SWITCH 'חי Aruba 2530 48P 18.01.0350 

11,536.00 5,768.00 2.00 -SWITCH 'חי Aruba 2540 48P 18.01.0360 

1,493.50 1,493.50 1.00 -SWITCH 'חי Aruba 2530 8P POE 18.01.0370 

2,781.00 2,781.00 1.00 -SWITCH 'חי Aruba 2530 24P POE 18.01.0380 

5,356.00 5,356.00 1.00 -SWITCH 'חי Aruba 2530 48P POE 18.01.0390 

1,359.60 339.90 4.00  GBIC 18.01.0400 'חי

-015Rsukcur-roodnI יושירו תונכת ללוכ 18.01.0410 
86,520.00 2,163.00 40.00  Access point 'חי

תודיחי לכל )RELLORTNOC( לוהינ תדיחי
 ךסמ,הנכות ללוכה TNIOPSSECCA-ה
 לש האלמ הלעפהל ףסונ רבד לכו תונוישירו

18.01.0420 

3,914.00 3,914.00 1.00 'חי  0021ROTCRIDENOZ תכרעמה

 ללוכה טרפמה יפ לע אלמ דועית קית תנכה
 ג"ע הדוקנה רופסמ ללוכ הצק תודוקנ ןומיס
 ךושמל שי שדח רתאב, רתאה תוינכות
 תוטטרושמ תוינכות יצביק למשחה סדנהממ
 תועצמאב ללמ.DACOTUA תנכותב
 תנכות תועצמאב תואלבטו DROW תנכות
LECXE.םיחישק םיקתוע 2-ב שגוי דועיתה 

18.01.0440 

2,060.00 2,060.00 1.00  )ריינ ( 'חי

 18.01.0450 רודסל םיבשחמ תיתשת יאנכט הדובע תעש
3,090.00 103.00 30.00 'חי  תודוקנ םומיחו םיבשחמ ןורא

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../179 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 דויצו תרושקת תויתשת 20.81 קרפ תת
 תונשדחל זכרמה-יביטקא

תדוקנ לש הקידבו רוביח, הנקתה,הקפסא
 ןקתב ךכוסמ 54JR רבחמ ללוכ תרושקת
A6TAC תספוקב הנקתהל ADA/AMIC 
 ecaps תדמעל ידועי רזיבאב וא תינקת
nepO ט"הת ט"הע מ"מ 55 הספוקב וא 
 ורדגוי םירזיבאה

approved-(RIT/PENDUIT/HCS 
hardware Componnent 

gnitcennoC(.םידיג 8 דדוב תרושקת לבכ. 
 %55 לש ךוכיסו GWA22 ויהי םידיגה
 הדימעל תכמסומ הדבעמ לש ןקת ות ואשיו

 dE.2:ףקותב רושיא ןקת תושירדב
7A ISO/IEC11801 and IEC-61156-5 

taCPTF/S,2.C-865-AIT/ISNA, הטעמ 
 תא לולכת הדובעה .RFFH היהי לבכה
 תוקבדמ תועצמאב םינקתומה םילבכה טוליש
 םילבכ(.םיצווכתמ םילוורשו תופפלתמ
 ספ ללוכ .)RODLET/T&TA תמגודכ

18.02.0010 

19,055.00 381.10 50.00 'חי  רטמ 08 דע הדוקנה ךרוא.טוליש

תדוקנ לש הקידבו רוביח, הנקתה,הקפסא
 ךכוסמ 54JR ירבחמ 2 ללוכ הלופכ תרושקת
 תספוקב הנקתהל A6TAC ןקתב
ADA/AMIC תדמעל ידועי רזיבאב וא תינקת 
ecapsnepO ט"הע מ"מ 55 הספוקב וא 
 ורדגוי םירזיבאה ט"הת

approved-(RIT/PENDUIT/HCS 
(Connecting hardware Componnent 

 ויהי םידיגה .םידיג 8 דדוב תרושקת לבכ
GWA22 לש ןקת ות ואשיו %55 לש ךוכיסו 
 ןקת תושירדב הדימעל תכמסומ הדבעמ
 dE5-65116-CEIdna.2:ףקותב רושיא

, S/FTP Cat 7A ISO/IEC11801 
2.C-865-AIT/ISNA, היהי לבכה הטעמ 
RFFH. םילבכה טוליש תא לולכת הדובעה 
 תופפלתמ תוקבדמ תועצמאב םינקתומה
 תמגודכ םילבכ(.םיצווכתמ םילוורשו

RODLET/T&TA(. ךרוא.טוליש ספ ללוכ 

18.02.0030 

138,226.00 628.30 220.00 'חי  רטמ 08 דע הדוקנה

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../180 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
תרושקת תמצ לש טווחו הנקתה,הקפסא
 תוחול+AGIG ילבכ 42 תללוכה תדגואמ
 ךכוסמ 54JR ירבחמ 42-ל )תוחול 2( בותינ
 ןוראמ הנקתהל A6TAC ןקתב
 02 דע לש ךרואב תרושקת/םיתרש
 ורדגוי םירזיבאה.'מ

approved-(RIT/PENDUIT/HCS 
hardware Componnent 

gnitcennoC(.8 דדוב תרושקת לבכ 
 לש ךוכיסו GWA22 ויהי םידיגה.םידיג

 תכמסומ הדבעמ לש ןקת ות ואשיו %55
 dE.2:ףקותב רושיא ןקת תושירדב הדימעל

7A ISO/IEC11801 and IEC-61156-5 
taCPTF/S,2.C-865-AIT/ISNA, הטעמ 

 תא לולכת הדובעה .RFFH היהי לבכה
 תוקבדמ תועצמאב םינקתומה םילבכה טוליש
 םילבכ(.םיצווכתמ םילוורשו תופפלתמ

18.02.0050 

7,210.00 3,605.00 2.00 'חי  .)T&TA/רודלט תמגודכ

תרושקת תמצ לש טווחו הנקתה,הקפסא
 תוחול+AGIG ילבכ 42 תללוכה תדגואמ
 ךכוסמ 54JR ירבחמ 42-ל )תוחול 2( בותינ
 ןוראמ הנקתהל A6TAC ןקתב
 07 דע לש ךרואב תרושקת/םיתרש
 ורדגוי םירזיבאה.'מ

approved-(RIT/PENDUIT/HCS 
hardware Componnent 

gnitcennoC(.8 דדוב תרושקת לבכ 
 לש ךוכיסו GWA22 ויהי םידיגה.םידיג

 תכמסומ הדבעמ לש ןקת ות ואשיו %55
 dE.2:ףקותב רושיא ןקת תושירדב הדימעל

7A ISO/IEC11801 and IEC-61156-5 
taCPTF/S,2.C-865-AIT/ISNA, הטעמ 

 תא לולכת הדובעה .RFFH היהי לבכה
 תוקבדמ תועצמאב םינקתומה םילבכה טוליש
 םילבכ(.םיצווכתמ םילוורשו תופפלתמ

18.02.0070 

9,888.00 4,944.00 2.00 'חי  .)T&TA/רודלט תמגודכ

תוקבדמ וא ץווכתמ לוורשב םילבכה ןומיס
 ידיצ ינשב( םילבכה תווצקב תוידועיי ןומיס

18.02.0090 

968.20 2.06 470.00 'חי  תרושקתה תודוקנ ןומיסל ) םילבכה

 לע הצקל הצקמ םירזיבאהו תיתשתה תקידב
 תוברל G01-ל A6TAC תוקידבה סיסב

18.02.0110 

1,545.00 1,545.00 1.00 'חי  תרושקת תדוקנ לכל טרופמ עוציב חוד תשגה

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../181 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
יעקש 42 יונב בותינ חול הנקתהו הקפסא
JR54 הכמסה לעב טרפמ יפל םיככוסמ 
 תא הנקתהה תדובע A6TAC-ב הדימעל
 םיעקשה ןומיס ספ ללוכ ןוראב חולה תנקתה
 רדגוי בותינה חול בותינה חולב

approved.(RIT/PENDUIT/HCS 
(Connecting hardware Componnent 

18.02.0130 

12,360.00 618.00 20.00 'חי  טוליש ספ ללוכ

 18.02.0150 חולל טורח יטסלפ טלש תועצמאב ןומיס
463.50 15.45 30.00 'חי  חוקל תשירד יפ לע בותינה

 18.02.0170 יעקשל טורח יטסלפ טלש תועצמאב ןומיס
968.20 2.06 470.00 'חי  חוקל תשירד יפ לע תרושקתה

תשוחנ לבכ טוויחו הסירפ,הנקתה, הקפסא
 הנקתהל תוחל תמיסחל ל'ג ללוכ גוז 52

18.02.0190 

1,030.00 10.30 100.00 רטמ  5.0 ךילומ ךתח לעב תימינפ

יונב W8 יווקל בותינ חול תנקתהו הקפסא 18.02.0210 
1,030.00 257.50 4.00  .PTU54-JR יעקש 42 'חי

לבכ לש טולישו הקידב,הנקתה,הקפסא
 :ליכמה DL תרדס תימינפ הנקתהל יטפוא
 , ןורקימ 521/05 רטוקב MM םיביס 21
3MOEBUTESOOL, קוזיח דיג לעב 
 רמוח יושע ינוציחה הטעמ ,ירטקלאיד יזכרמ

18.02.0230 

4,017.00 26.78 150.00 רטמ RFFH.רודלט תמגודכ ןרצי 

יטפוא בותינ חול לש רוביחו הנקתה,הקפסא
 תמגודכ םיביס 21-ל
/TIUDNEP/PMA/M3. וד ימאתמ ללוכ 
 םילבכל שגמו M.M ביס רובע CL/CL הבקנ
 חולה .הסכמ ללוכ מ"ס 52 תוחפל לש קמועב
 ןוראל דעוימו תועוקש תוינושל םע רבוחמ
 .םירשגמ רבעמל תוינושלב םיחתפ ללוכ "91

18.02.0250 

721.00 360.50 2.00 'חי  רודלט תמגודכ ןרצי

יטפוא בותינ חול לש רוביחו הנקתה,הקפסא
 תמגודכ םיביס 42-ל
/TIUDNEP/PMA/M3. וד ימאתמ ללוכ 
 םילבכל שגמו M.M ביס רובע CL/CL הבקנ
 חולה .הסכמ ללוכ מ"ס 52 תוחפל לש קמועב
 ןוראל דעוימו תועוקש תוינושל םע רבוחמ
 רבעמל תוינושלב םיחתפ ללוכ "91

18.02.0270 

927.00 463.50 2.00 'חי  רודלט תמגודכ ןרצי.םירשגמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../182 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
    

      
 

         
           

           
      
           
           

           
      
           
           

          
      
         
          

            
      
         
          

            
      
          
          
             
          
           
           
          
           
         

        
      
          
          
            
         
           
           
          
           
         

         
      
         
           
          

           
      
        

               
      

             

182 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 3MO יטפוא רבחמ לש רוביחו ךותיר,הקפסא
 תמגודכ MM521/05CL רכז

18.02.0290 

2,719.20 56.65 48.00  טנרבייפ/TIUDNEP/PMA/M3 'חי

דע ךרואב 3MOCS/CL לופכ יטפוא רשגמ
 תמגודכ יוהיזל תווצקה ינש ןומיס ללוכ.'מ 3

18.02.0310 

1,030.00 51.50 20.00  טנרבייפ/TIUDNEP/PMA/M3 'חי

דע ךרואב 3MOCS/CL לופכ יטפוא רשגמ
 תמגודכ יוהיזל תווצקה ינש ןומיס ללוכ.'מ 5

18.02.0330 

1,133.00 113.30 10.00  טנרבייפ/TIUDNEP/PMA/M3 'חי

 םיטפואה םיביסה לולכמ ךסל תוקידב עוציב
 לכל תוחוד תשגהו RDTO תועצמאב רתאב

18.02.0350 

1,545.00 1,545.00 1.00 'חי  .ןקתמב םיטפואה םיביסה לולכמ

 םיטפואה םיביסה לולכמ ךסל תוקידב עוציב
 לכל תוחוד תשגהו תוחינ תועצמאב רתאב

18.02.0370 

1,030.00 1,030.00 1.00 'חי  .ןקתמב םיטפואה םיביסה לולכמ

ללוכ 32" דע תרושקת דסמ תנקתהו הקפסא
 הבוגב דויצ תנקתהל "91-ל הרצה תוליסמ
 מ"ס 08 דע לש קמועב תונפד ללוכ U44 דע
 המוטא תירוחא חפ/הפוקש תיזח תלד, ללוכ
 לכ MFC08 תקופתב םיררוואמ ינש ,לוענמ
 לבכ ללוכ תואובמ 21 חכ יספ ינש,דחא
 תמויסו A61 ת"מאמ,רטמ 51 דע ךרואב
 לדוגב דויצל "91 ימאתמ ללוכ.EEC עקתב
 תמגודכ היהי תרושקתה ןורא ."91

18.02.0390 

11,433.00 3,811.00 3.00  CONTECH 'חי

ללוכ 32" דע םיתרש דסמ תנקתהו הקפסא
 הבוגב דויצ תנקתהל "91-ל הרצה תוליסמ
 ללוכ מ"ס 001 קמועב תונפד ללוכ U44 דע
 המוטא תירוחא חפ/הפוקש תיזח תלד,

 לכ MFC08 תקופתב םיררוואמ ינש ,לוענמ
 לבכ ללוכ תואובמ 21 חכ יספ ינש,דחא
 תמויסו A61 ת"מאמ,רטמ 51 דע ךרואב
 לדוגב דויצל "91 ימאתמ ללוכ.EEC עקתב
 תמגודכ היהי תרושקתה ןורא ."91

18.02.0410 

8,652.00 4,326.00 2.00  CONTECH 'חי

 ידועיי למשח יעקש ספ הנקתהו הקפסא
 )1888PA-CPA91C)6 ד"סמב הנקתהל

ZeroU, 11kW, 230V, (36) C13 & 

18.02.0430 

12,875.00 2,575.00 5.00  ,Rack PDU 2G, Metered 'חי

 18.02.0450 תרבעהל תורעש לנפ תנקתהו הקפסא
515.00 10.30 50.00 'חי  U1 הבוגב םירשגמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../183 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 חול תקראהל וא הנבמ תקראהל ןורא תקראה
 םאתהב 'מ 001 לע קחרמל ירוזא למשח
 61 שימג הקרא לבכ ללוכ חקפמה תייחנהל
 ללוכ םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכ ר"ממ

18.02.0470 

515.00 103.00 5.00 'חי  )TSETPOOL( הקרא תוקידב עוציב

יעבצב U1 וא U2 הבוגב רוויע לנפ 18.02.0490 
51.50 10.30 5.00 'חי  תכתמ/רוחש

 18.02.0510 ןוראל עובק ףדמ תנקתהו הקפסא
824.00 82.40 10.00 'חי  .םיתרש/תרושקתה

 ךרואב הדובע תנחת רובעו בותינ חולל רשגמ
 םיככוסמ JR54 ירבחמ 2 ללוכ מ"ס 003 דע
 ךכוסמ היהי לבכה,םינועבצ םינופגמ ללוכ
 יפל יונב A6taC ןקתב הדובעל םאתומו

 לוורשב ףיצר רופסימב ןומיס ללוכ טרפמ
 רשגמה הטעמ,לבכה תווצקב ינועבצ ץווכתמ

18.02.0530 

24,205.00 25.75 940.00 'חי  )SCH/TIUDNEP/TIR(.םיעבצ 5-ב קפוסי

 ךרואב הדובע תנחת רובעו בותינ חולל רשגמ
 םיככוסמ JR54 ירבחמ 2 ללוכ מ"ס 005 דע
 ךכוסמ היהי לבכה ,םינועבצ םינופגמ ללוכ
 יפל יונב A6taC ןקתב הדובעל םאתומו

 לוורשב ףיצר רופסימב ןומיס ללוכ טרפמ
 רשגמה הטעמ,לבכה תווצקב ינועבצ ץווכתמ

18.02.0550 

412.00 41.20 10.00 'חי  )SCH/TIUDNEP/TIR(.םיעבצ 5-ב קפוסי

 18.02.0570 3 דע ךרואב JR/54-JR-11 תשוחנ רשגמ
82.40 8.24 10.00 'חי  .רטמ

תרצות 0392EOPP84 םגד ישאר גתמ
 םיגתמה ןיב KCATS רוביח ללוכ PH תרבח

18.02.0590 

9,785.00 9,785.00 1.00 'חי  הגיג 01 לש KNILPU ללוכ

39,552.00 3,296.00 12.00 -SWITCH 'חי Aruba 2530 48P 18.02.0610 

1,359.60 339.90 4.00  GBIC 18.02.0630 'חי

-015Rsukcur-roodnI יושירו תונכת ללוכ 18.02.0650 
56,238.00 2,163.00 26.00  Access point 'חי

תודיחי לכל )RELLORTNOC( לוהינ תדיחי
 ךסמ,הנכות ללוכה TNIOPSSECCA-ה
 לש האלמ הלעפהל ףסונ רבד לכו תונוישירו

18.02.0670 

3,914.00 3,914.00 1.00 'חי  0021ROTCRIDENOZ תכרעמה

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../184 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
עוציבל PH השרומ יאנכט תדובע תעש
 םילרגטניא םירלורטנוק,PA,םיגתמ תורדגה
 רקס לולכת הדובעה.אלמ ןורתפ תלבקל

18.02.0690 

5,150.00 257.50 20.00 'חי  םידויצה תסירפל םידקמ יופימו

 ללוכה טרפמה יפ לע אלמ דועית קית תנכה
 ג"ע הדוקנה רופסמ ללוכ הצק תודוקנ ןומיס
 ךושמל שי שדח רתאב, רתאה תוינכות
 תוטטרושמ תוינכות יצביק למשחה סדנהממ
 תועצמאב ללמ.DACOTUA תנכותב
 תנכות תועצמאב תואלבטו DROW תנכות
LECXE.םיחישק םיקתוע 2-ב שגוי דועיתה 

18.02.0710 

2,060.00 2,060.00 1.00  )ריינ ( 'חי

 18.02.0730 רודסל םיבשחמ תיתשת יאנכט הדובע תעש
2,060.00 103.00 20.00 'חי  תודוקנ םומיחו םיבשחמ ןורא

 ס"מט תכרעמ 30.81 קרפ תת

VTCC-ואדיו לוהינ תכרעמ-ס"מט
 הלעפה תנכות תללוכה, תילטיגיד הטלקהו

 חפנב הטלקה תרש .תונוישירו הטלקה
 םאתהב םיעוציב )91"( טרפמה יפל שרדנה
 ןרצי .האלמ הייצולוזרב טרפמה תושירדל
 46- ב הכימתל enotseliM תרבח תמגודכ
 PM5 לש הייצולוזרב תומלצמ / םיצורע
 PIPMDHDHF תומלצמב הכימת.תוחפל
 םגו PI\PCT תידועי תרושקת תיתשת לע
 תדיחי ללוכ הסיחדל דויצו תויגולנא תומלצמל
 .תומלצמה ללכ רובע םימי שדוחל ןוסחא
 תידועי תרושקת תשרב לעפות תכרעמה
 רשפאת תכרעמה.טרפמה תושירדב טרופמכ
 ךרד םגו ירלולס רישכמ ךרד קוחרמ הייפצ

18.03.0010 

7,725.00 7,725.00 1.00 'חי  תחטבואמ הקוחר תשר

 18.03.0020 תדמעל תילאטוריו הצירטמ תנקתהו הקפסא
2,266.00 1,133.00 2.00 'חי  םיישאר םיכסמ 2 רובע להנמה רדחו הלבק

 18.03.0030 תפסונ הייפצ תדמעל ןוישיר תנקתהו הקפסא
463.50 463.50 1.00 'חי  תכרעמל

 תכרעמ לוהינו רוביחל הדובע תדמע
 רוטינומ,הרמוח תללוכה טניילק ?ס"מטה

18.03.0040 

6,592.00 3,296.00 2.00  ?24 'חי

1,493.50 1,493.50 1.00 -SWITCH 'חי Aruba 2530 8P POE 18.03.0050 

5,562.00 2,781.00 2.00 -SWITCH 'חי Aruba 2530 24P POE 18.03.0060 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../185 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
    

      
 

            
      

          
      
          
           
          
          
        
         
          

            
      
          
          
           
          
         

             
      
                        
      
          
           
         

         
      

                  
      
         
           

              
      
          
           

           
      
          
           
            

          
      
        
           

                 
      
         

             
      
      

             

185 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
5,356.00 5,356.00 1.00 -SWITCH 'חי Aruba 2530 48P POE 18.03.0070 

2,348.40 391.40 6.00  GBIC 18.03.0080 'חי

 FIVNO עבצ ינוציח ריק/רדג PI תמלצמ
SPF03m03RIPM4TELUB הליל םוי 
 ללוכ מ"מ 8-23 לקופירוו השדע,RDW תלוכי
 ירזיבא וא דועיל תמאתומ תכתמ עורז
 תומאות D.H תומלצמ ,ןיפוליחל,האישנ
 .ןיטינומ תולעב תורכומ תורבחמ םיעוציב
 יטנא )66PI(. א"זמ יאנתב הדימעל תומלצמה

18.03.0090 

15,656.00 1,957.00 8.00 'חי  הרמוח/הנכות ןוישיר ללוכ 01KI ילאדנאו

םירוזא וא םירבעמל, עבצ הפיכ PI תמלצמ
 מ"מ 8.2-21 ילמשח לקופירוו השדע םישיגר
 יטנא )ריק וא הרקת( הנקתה ירזיבא ללוכ
 יטמטוא סוקופ D.H.F מ PM4 תילדנו
,FIVNO,RDW ריק/הרקתהמ עורז ללוכ 

18.03.0100 

44,032.50 978.50 45.00 'חי  הרמוח/הנכות ןוישיר ללוכ הליל תייארל

 הקעזא תכרעמ 40.81 קרפ תת

 84 דעל תוקעזא תזכר לש הנקתה הקפסא
 חוכ קפס ללוכ םאתהב הבחרה ללוכ םירוזא
 הלעפהל םישרדנה תרושקתה ירזיבא לכו

18.04.0010 

6,386.00 6,386.00 1.00 'חי  תמלשומ

154.50 154.50 1.00 'חי  18.04.0020 .תועש 42 דע הקעזא תכרעמל יוביג תוללוס

דקומל לש הלעפהו רוביח, הנקתה ,הקפסא
 MIS-ו יווק ןגייח ללוכ ינוציח תוקעזא

18.04.0030 

772.50 772.50 1.00  )ןימזמה תוירחאב( 'חי

 חפנ יאלג לש הלעפהו רוביח הנקתה הקפסא
 רקבב יסחיה קלחה ללוכ 063 יתרקת

18.04.0040 

3,708.00 309.00 12.00 'חי  תרושקתה תכרעמבו

 חפנ יאלג לש הלעפהו רוביח הנקתה הקפסא
 דע לש הבוגב הנקתהל קסמ יטנא בלושמ
 תכרעמבו רקבב יסחיה קלחה ללוכ מ"ס 072

18.04.0050 

4,449.60 278.10 16.00 'חי  תרושקתה

 )ROODTUO( הקעזא תכרעמל רפוצ
 בוהבה סנפ ללוכ bd031 ההובג המצוע

18.04.0060 

927.00 463.50 2.00 'חי  יוביג רבצמל ץוח יאנתב הדימעל

 18.04.0070 סנפ ללוכ הקעזא תכרעמל ימינפ רפוצ
782.80 391.40 2.00 'חי  בוהבה

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../186 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 דדוקמ לש הלעפהו רוביח הנקתה הקפסא
 לש הכירד / לורטנל הגוצתו םישקמ םע

18.04.0080 

3,090.00 

20,600.00 

618.00 

20,600.00 

5.00

1.00

'חי

'חי

 תירביעה הפשב םירוזא

 תיתשת לכ רובע תיתשת תנקתהו הקפסא
 םיקספמ,םיאלגה לכל טוויח ללוכ הקעזאה
 .תכרעמה תמלשהל םישורדה םירזיבאה לכו

18.04.0090 

 הסינכ תרקב 50.81 קרפ תת

 תכרעמל הנכותו הרמוח לש הנקתהו השיכר
 תכרעמה .תוארתה לוהינו הרקבו הטילש
 תרש לולכתו תוחפל תותלד 05- ב ךומתת
 תכרעמ 42'' ךסמ,הסינכ ירקבו םיאתמ
 )X2(דומיל ארוק .רבכעו תדלקמ,הלעפה
 לוהינ ךרוצל RESU- ל )4( הלעפה לודומו

 לולכת תכרעמה .סיטרכ הרסה/המקה לש
 קשממו הסינכ תרקבל )הנכותו( קשממ
-ה תכרעמל קשממ,הצירפ יוליגל תכרעמל
VTCC תרקב תכרעמל קשממתהל תלוכיו 
 תמא ןמזב תאערתה תלבק תלוכי,הנבמה
 םינותנה דסמ.ךרוצל םאתהב תוחוד תפילשו
 לולכי עצומה ריחמה.תירבעב היהי

18.05.0010 

36,050.00 36,050.00 1.00 'חי  .הכרדהו הלעפה,השיכר

תותלד 05- ל הסינכ תרקב תכרעמל הנכות
 םיגת תקפנהל דומיל ארוק ,תונוישיר ללוכ
 רפיימ גוסמ גת תאירקל קשממו )רקב ללוכ(

18.05.0020 

12,360.00 12,360.00 1.00 'חי  םירקבו

 תספדמ לש הלעפהו רוביח הנקתה הקפסא
 ידועי הנכות לודומ ללוכ םיגת תקפנה

18.05.0030 

3,605.00 3,605.00 1.00 'חי  .הסינכה תרקב תכרעמב

 18.05.0040 םידבוע םוליצל המלצמ תנקתהו הקפסא
1,854.00 1,854.00 1.00 'חי  .םיגת תקפנה תכרעמל תרבוחמה

םושיר,םוליצ,הנכה.הנומת ללוכ דבוע גת 18.05.0050 
10,300.00 10.30 1,000.00 'חי  םיגת רוציו

הרקבה רושיקו רוביחל "שבי עגמ" תנכה
 תרקובמ תלדב רקב לכ לש שא יוליג תכרעמל

18.05.0060 

10,300.00 10,300.00 1.00  )טנגמורטקלא( טולימ / 'חי

 תלד לע הערתה תלבקל תלדל רוביח
 הלעפהל ףסונ רבד לכו טנגמ ללוכ "תדרטומ"

18.05.0070 

515.00 515.00 1.00 'חי  ןורתפה לש האלמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../187 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
    

      
 

         
         

           
      
         
        
           

               
      
           
          

             
      
          
          

               
      
         
          
         

          
      
        

           
      
         
        

              
      
        
         
         

         
      
         

         
      
         

              
      
        
          
      
       
         

            
      
      
      

        
             

187 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ארוק לש הלעפהו רוביח הנקתה הקפסא
 יסחיה קלחה ללוכ YTIMIXORP םיסיטרכ

18.05.0080 

30,900.00 618.00 50.00 'חי  .תרושקתה תכרעמבו רקבב

 ארוק לש הלעפהו רוביח הנקתה הקפסא
 ןקתומ( תילעמל YTIMIXORP םיסיטרכ
 ללוכ )תילעמ יבול לש המוק לכבו תילעמב

18.05.0090 

3,090.00 618.00 5.00 'חי  .תרושקתה תכרעמבו רקבב יסחיה קלחה

 4 דע הסינכ תרקבל PI רקב תנקתהו הקפסא
 חוקלה ייגתל המאתהו רוביח ללוכ תותלד

18.05.0100 

36,050.00 2,575.00 14.00 'חי  יוביג תללוסו חכ קפס ,העובצ אספוק ללוכ

רובע הסינכ תרקבל PI רקב תנקתהו הקפסא
 חוקלה ייגתל המאתהו רוביח ללוכ תילעמ

18.05.0110 

2,575.00 2,575.00 1.00 'חי  יוביג תללוסו חכ קפס ,העובצ אספוק ללוכ

 קספמ לש הלעפהו רוביח הנקתה הקפסא
 תיפנכ וד/דח תלדב יומס )יתכתמ( יטנגמ
 תכרעמבו רקבב יסחיה קלחה ללוכ

18.05.0120 

8,652.00 288.40 30.00 'חי  תרושקתה

חוכ יקפס לש הלעפהו רוביח,הנקתה,הקפסא 18.05.0130 
7,725.00 154.50 50.00 'חי  תרקובמ תלדל

 לוענמ לש הלעפהו רוביח הנקתה הקפסא
 ללוכ תרחא/תיכוכז/הליגר תלדב ילמשח

18.05.0140 

9,270.00 463.50 20.00 'חי  תרושקתה תכרעמבו רקבב יסחיה קלחה

 טנגמ ורטקלא לוענמ תנקתהו הקפסא
GK006/GK009 תכתמ/ תיכוכז/ ץע תלדל 
 תלעפהל םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ

18.05.0150 

27,810.00 927.00 30.00 'חי  לוענמה

 18.05.0160 תלדל הקורי ץופינ תספוק תנקתהו הקפסא
12,051.00 401.70 30.00 'חי  .תרקובמ

ט"הת הטסורנמ האיצי ןצחל תנקתהו הקפסא 18.05.0170 
9,579.00 319.30 30.00 'חי  .תרושקתה רקבב יסחיה קלחה ללוכ

 תרושקת תליבכ תיתשת תנקתהו הקפסא
 םוקרטניאהו הסינכה תרקב ךרעמ לכ רובע
 םילוענמ תוברל
 לכו תותלד ירקב,תרש,םיסיטרכ,םיילמשח
 ללוכ תכרעמה תמלשהל םישורדה םירזיבאה

18.05.0180 

30,900.00 30,900.00 1.00 'חי  .יזכרמה תרשלו תומוקה ןיב רושיק

1,559,390.13  )זוכיר ףדל הרבעהל( תרוש קת 81 קרפ 81 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../188 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                       
      
             
      
         
         
         

      
      
         
            
            
         
           
           

      
      
          
         

          
      

        
      
         

           
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

       
             

188 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמ תודובע 91 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 תורגסמ תודובע 91 קרפ

 10.911 קרפ תת

 ללוכ םיינשמו םיישאר םיליפורפמ הדלפ גג
 יטרפו תינכותב טרופמה לכו םידגא
 תולכירדא תינכות י"פע לכה .היצקורטסנוקה

19.01.0010 

475,860.00 16,995.00 28.00 ןוט  היצקורטסנוקו

 תיטסוקא ומרט יוריק תכרעמב ןוילע יוריק
 ללוכ תולכירדא י"פע טילודנוא וא פיז לק גוסמ
 לכה םיגנושלפ ,הילת , עוציבה יטרפ לכ
 תולכירדא תינכות י"פע םלשומ עוציבל
 מ"מ 3 יבועב בזרמ תלעת ללוכ היצקורטסנוקו

 רושיאל ןלבקה י"ע ורבעוי עוציב יטרפ .ןוולוגמ

19.01.0020 

648,900.00 463.50 1,400.00 ר"מ  .רושיאל רוטקורטסנוקה/לכירדאה

תוקד 012 ךשמל הריעב בכעמ עבצב העיבצ
 םאתהב גגב תישאר היצקורטסנוק ג"ע

19.01.0030 

100,940.00 3,605.00 28.00 ןוט  .תוחיטבה ץעויו תואבכ יתוריש תויחנהל

43,260.00 1,545.00 28.00 ןוט  הדלפה יליפורפ ןווליג

 ללוכ םינוש םיליפורפמ םייק הנבמל םיקוזיח

19.01.0040 

19.01.0050 
92,700.00 15,450.00 6.00 ןוט  וכו תוקטלפ ,םיכותיר ,םיגרב

1,361,660.00  )זוכיר ףדל הרבעהל( תורגסמ תודובע 91 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../189 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                         
      
                    
      
     
      
          
           
         
         
      
          
          
     
      
          
        
      
            
           
        
      
         
            
          
          
             
          
      
         
         
           
           
          
         
            
          
           
          
             
           
      
       
      
                                  
     
      

                                  
      
      

             

189 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 .םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

 0.22 קרפ תת 00.22 קרפ תת

 תורעה

 שי .תורצוקמ םניה תויומכה יפיעסב תורדגהה
 ויביכרמ לכ לע טנמלאה תא עצבלו אורקל
 לכירדאה תויחנהל םאתהב םירתסנהו םייולגה
 .ןקת י"פעו טקיורפה להנמ וא/ו

 םינקת ןוכמ רושיא איצמהל ןלבקה תוירחאב
 םויס םע )תוקירפ תורקת( בתות תורקתל
 .תודובעה

 ,םירזפמ רובע םיחתפ תחיתפ ללוכ ריחמה
 .'וכו םילוקמר ,הרואת יפוג

 םניא רשא סבג ירניסו תורקת ןיב הבוג ירשגמ
 אלו הדיחיה ריחמב לולכ םריחמ ,ןיעל םייולג
 .דרפנב ורחמותי וא ובשוחי

 תיצקורטסנוק ללוכ תונושה תורקתה ריחמ
 יעצמא לכ ,ןייל ןייפ יליפורפ ,ןייל ןייפ האישנ
 יטרס Z+L יליפורפ ,רוביחו הילתל רזעה
 לטכפשו תוחישק תוניפ ,ןויריש יטרס ,קוזיח
 םא םג ,עבצל ןכומ םלשומ רמג דע לכה .אלמ
 .דרפנב ףיעסו ףיעס לכב רכזוה אל

 ללוכ םינושה םייופיצהו תוציחמה ריחמ
 ןוולוגמ הדלפ חפמ םילולסמ תיצקורטסנוק
 חפמ מ"ס 04@ םיבצינו ןקת י"פע יבועב
 מ"מ 5 יבועב דנבירפמוק ספ ,ןוולוגמ הדלפ
 ,הרקתו תוריק הפצר ללוכ םילולסמה ךרואל
 תיטסוקא המיטאל יניטראילופ קיטסמב םוטיא
 יבועבו מ"מ 5.21 סבג תוחול ,ריקה ידיצ ינשמ
 תוניפ ,ןויריש יטרס ,שרדנה י"פע ללוכ
 אלל- וטנ הדידמה .אלמ לטכפשו תוחישק
 םידדמנ יטסוקא דודיב ,חתפה ףוקשמ( םיחתפ
 םג ,עבצל ןכומ םלשומ רמג דע לכה )דרפנב
 .דרפנב ףיעסו ףיעס לכב רכזוה אל םא

 .הדידמל תויומכה לכ

רטמ

 תומוק עדמה תיב תוציחמ 10.22 קרפ תת
1+0 

 22.01.0001 1 עדמה תיב , עקרק תמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../190 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 dnomaiD גוסמ תוימורק דח סבג תוציחמ
 םילולסמ תוברל ,מ"ס 21-01 לש ללוכ יבועב
 ינורזמב דודיב ,ןוולוגמ הדלפ חפמ םיבצינו
 42 תופיפצבו 2" יבועב סוחד תיכוכז רמצ
 ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו ק"מ/ג"ק
 לטכפש ,תוניפב רמג יליפורפ ,םיחתפ דוביע

22.01. 

29,942.10 195.70 153.00 ר"מ  .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו אלמ

ץעוי טרפ יפ לע ( מ"ס 02 בחורב סבג תוציחמ
 וא "דרוברבליס" סבג תוחול 2.)הקיטסוקא
 יבג לע הציחמה ידיצ ינשמ "ונאיפ"
 תובכש יתשו תנוולוגמ הלופכ היצקורטסנוק
 רמצ ינורזמב דודיב .םילולסמה ינש ןיב תופסונ
 ק"מ/ג"ק 42 תופיפצבו 2" יבועב סוחד תיכוכז
 דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו

 אלמ לטכפש ,תוניפב רמג יליפורפ ,םיחתפ

22.01. 

109,025.50 298.70 365.00 ר"מ  .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו

לע ( מ"ס 02 בחורב שא תונגומ סבג תוציחמ
 דורוו סבג תוחול 2.)הקיטסוקא ץעוי טרפ יפ
 היצקורטסנוק יבג לע הציחמה ידיצ ינשמ
 ליגר סבג תובכש יתשו תנוולוגמ הלופכ
 רמצ ינורזמב דודיב .םילולסמה ינש ןיב תופסונ
 ק"מ/ג"ק 42 תופיפצבו 2" יבועב סוחד תיכוכז
 דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו

 אלמ לטכפש ,תוניפב רמג יליפורפ ,םיחתפ

22.01. 

68,010.90 319.30 213.00 ר"מ  .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו

לע ( מ"ס 51 בחורב שא תונגומ סבג תוציחמ
 דורוו סבג תוחול 2.)הקיטסוקא ץעוי טרפ יפ
 היצקורטסנוק יבג לע הציחמה ידיצ ינשמ
 ליגר סבג תובכש יתשו תנוולוגמ הלופכ
 רמצ ינורזמב דודיב .םילולסמה ינש ןיב תופסונ
 ק"מ/ג"ק 42 תופיפצבו 2" יבועב סוחד תיכוכז
 דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו

 העיבצל הנכה ,תוניפב רמג יליפורפ ,םיחתפ

22.01. 

7,982.50 319.30 25.00 ר"מ  .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו

רובע תוגמוא ג"ע קורי סבג תוחולב ריק יופיח 22.01. 
6,478.70 175.10 37.00 ר"מ  .םירויכו תותקש

 .22.01 יבג לע קורי סבג תוחולב ריק יופיח
13,307.60 195.70 68.00 ר"מ  .תרתסנ הרגאינ רובע היצקורטסנוק

 F/4)םידומע ריצ( דומע ג"ע סבג תוחולב יופיח
 להנמ םע םואתל יופיחה ןפוא(.ר"מ 4-כ

22.01. 

535.60 535.60 1.00 'פמוק  )טקיורפה

 עדמה תיב 2 המוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../191 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

         
           
          
           
         
          

              
      
             
           
          
         
           
           
         
          

             
      
            
             
          
          
           
           
         
          

            
      
           

           
      
          

             
      
         
            
          

                
      
           

            
      
      
      
      
      
      
      
      
      

             

191 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 dnomaiD גוסמ תוימורק דח סבג תוציחמ
 םילולסמ תוברל ,מ"ס 21-01 לש ללוכ יבועב
 ינורזמב דודיב ,ןוולוגמ הדלפ חפמ םיבצינו
 42 תופיפצבו 2" יבועב סוחד תיכוכז רמצ
 ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו ק"מ/ג"ק
 לטכפש ,תוניפב רמג יליפורפ ,םיחתפ דוביע

22.01.0110 

28,767.90 195.70 147.00 ר"מ  .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו אלמ

ץעוי טרפ יפ לע ( מ"ס 02 בחורב סבג תוציחמ
 וא "דרוברבליס" סבג תוחול 2.)הקיטסוקא
 יבג לע הציחמה ידיצ ינשמ "ונאיפ"
 תובכש יתשו תנוולוגמ הלופכ היצקורטסנוק
 רמצ ינורזמב דודיב .םילולסמה ינש ןיב תופסונ
 ק"מ/ג"ק 42 תופיפצבו 2" יבועב סוחד תיכוכז
 דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו

 אלמ לטכפש ,תוניפב רמג יליפורפ ,םיחתפ

22.01.0120 

72,285.40 298.70 242.00 ר"מ  .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו

לע ( מ"ס 02 בחורב שא תונגומ סבג תוציחמ
 דורוו סבג תוחול 2.)הקיטסוקא ץעוי טרפ יפ
 היצקורטסנוק יבג לע הציחמה ידיצ ינשמ
 ליגר סבג תובכש יתשו תנוולוגמ הלופכ
 רמצ ינורזמב דודיב .םילולסמה ינש ןיב תופסונ
 ק"מ/ג"ק 42 תופיפצבו 2" יבועב סוחד תיכוכז
 דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו

 אלמ לטכפש ,תוניפב רמג יליפורפ ,םיחתפ

22.01.0130 

197,008.10 319.30 617.00 ר"מ  .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו

רובע תוגמוא ג"ע קורי סבג תוחולב ריק יופיח 22.01.0140 
7,354.20 175.10 42.00 ר"מ  .םירויכו תותקש

 22.01.0150 יבג לע קורי סבג תוחולב ריק יופיח
9,980.70 195.70 51.00 ר"מ  .תרתסנ הרגאינ רובע היצקורטסנוק

 ןשע רורחישל םיריפ ביבס סבג תוריגס
 יבג לע ימורק וד דורוו סבג תוחולב םיפדנמו

 תיכוכז רמצ דודיב תוברל םיבצינו םילולסמ

22.01.0160 

25,090.80 298.70 84.00 ר"מ  .הקיטסוקא ץעוי טרפמ י"פע לכה .2" יבועב

יתורשב( ריפ ביבס קורי סבג תוחולב הריגס 22.01.0170 
535.60 535.60 1.00 'פמוק  .) םישנ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../192 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
            
            
           
           
           
            

            
      
           
            

           
      
                             
                
      
          
      
         

            
      
           
            

                
      
          
           
         

        
      
          
          
           
         

        
      
          
           

          
      
         
            

            
      
         
      
         

            
      
      

             

192 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 הליסמ לע םידיינ םילנפ םע תיטסוקא הציחמ
 יבוע מ"ס 11-כ םילנפה תודימ , תיתרקת
 םע FDM תוטלפמ ויהי םילנפה , מ"ס 01
 ןקתו שא יוביכ רושיא ורבעיו הריעב בכעמ
 תריחבל עבתו ןווגב הקימרופ רמגב , ילארשי

 רחבנ ןלבק טרפמב יוצמל םאתהב , לכירדא
 תוליסמ- שרדנה לכ תללוכ הדובעה- הדובעל

22.01.0171 

91,670.00 3,666.80 25.00 ר"מ  .הציחמה תוביצייל ןנכתמ רושיאו תוריגס ,

 , יוביכ יתוריש רושיאב לפוטמ BSO ץע חול
 8W ןומיסב ריק וא סבג תוחול יבג לע

22.01.0172 

8,652.00 288.40 30.00 ר"מ  תולכירדאה תומישרב

 תיב תוקירפ תורקת 20.22 קרפ תת
 0+1 תומוק עדמה

 1 עדמה תיב עקרק תמוק

 22.02.0010 םינוש םילדגב תועוצרבו םיחטשב סבג תרקת
35,689.50 169.95 210.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו תוינכתב 2C ןומיסב

הדוהי':קפס 13U םגד תכתמ תולמל תרקת
 תמישרבו תוינכתב 3C ןומיסב .'אוציו אובי

22.02.0020 

49,965.30 509.85 98.00 ר"מ  .יטסוקא דודיב תיכוכז רמצ ללוכ םירימגתה

 E:םגד הפצ אל תבתות תיטסוקא תרקת
 אובי הדוהי':קפס sucoF םינתשמ םילדגב
 תמישרבו תוינכתב 6C ןומיסב .'אוציו

22.02.0030 

72,100.00 288.40 250.00 ר"מ  .םירימגתה

מ"ס 081/06:םגד תכתמ ישגמ תרקת
dednapxerodirrocnokooH ללוכ 
 אובי הדוהי':קפסB סוקופ יטסוקא דודיב
 תמישרבו תוינכתב 7C ןומיסב .'אוציו

22.02.0040 

79,268.80 535.60 148.00 ר"מ  .םירימגתה

מ"ס 06/06 םילרנימ תוחולמ תיטסוקא הרקת
':קפס  9C ןומיסב ATPO.אוציו אובי הדוהי'

22.02.0050 

28,891.50 169.95 170.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו תוינכתב

 תריגסל סבג תוחולמ םייכנא הבוג ירשגמ
 .מ"ס 05 דע בחורב ,תורקת ןיב םיהבג ישרפה

22.02.0070 

16,068.00 133.90 120.00 רטמ  .ןיעל יולגה קלחה קר םולשתל

 עדמה תיב 2 המוק

 22.02.0110 םינוש םילדגב תועוצרבו םיחטשב סבג תרקת
17,844.75 169.95 105.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו תוינכתב 2C ןומיסב

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../193 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
הדוהי':קפס 13U םגד תכתמ תולמל תרקת
 ןומיסב ףוטע תיכוכז רמצ ללוכ .'אוציו אובי

22.02.0120 

41,241.20 396.55 104.00 ר"מ 3C םירימגתה תמישרבו תוינכתב. 

מ"ס 081/06:םגד תכתמ ישגמ תרקת
 BdednapxerodirrocnokooH סוקופ +
':קפס  תוינכתב 7C ןומיסב .אוציו אובי הדוהי'

22.02.0130 

49,955.00 499.55 100.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו

מ"ס 06/06 םילרנימ תוחולמ תיטסוקא הרקת
 9C ןומיסבאוציו אובי הדוהי' .':קפס הטפוא

22.02.0140 

2,379.30 169.95 14.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו תוינכתב

 תריגסל סבג תוחולמ םייכנא הבוג ירשגמ
 .מ"ס 05 דע בחורב ,תורקת ןיב םיהבג ישרפה

22.02.0160 

4,284.80 133.90 32.00 רטמ  .ןיעל יולגה קלחה קר םולשתל

 עדמה תיב תודבעמ 30.22 קרפ תת

 עדמה תיב 1 עקרק תמוק

םיעובצ מ"ס 06/06 ררוחמ חפ יחירא תרקת
 גוסמ הרוחש הזיג םע ,הריחבל ןווגב רונתב
 .1" יבועב םיעלס רמצ ינורזמו סקטדנואס

22.03.0010 

44,779.25 190.55 235.00 ר"מ  .תוינכתב 2C ןומיסב

 22.03.0020 םיחטשבו תועוצרב םייקפוא סבג ירניס
5,768.00 144.20 40.00 ר"מ  תוינכתב 4C ןומיסב .םינוש םילדגב

 22.03.0030 ןיב םיהבג ישרפה תריגסל םייכנא הבוג ירשגמ
9,228.80 144.20 64.00 רטמ  .תורקת

 עדמה תיב 2 המוק

םיעובצ מ"ס 06/06 ררוחמ חפ יחירא תרקת
 גוסמ הרוחש הזיג םע ,הריחבל ןווגב רונתב
 .1" יבועב םיעלס רמצ ינורזמו סקטדנואס

22.03.0040 

100,038.75 190.55 525.00 ר"מ  .תוינכתב 2C ןומיסב

רונתב םיעובצ מ"ס 03 בחורב חפ ישגמ תרקת
 גוסמ הרוחש הזיג םע ,הריחבל ןווגב
 .1" יבועב םיעלס רמצ ינורזמו סקטדנואס

22.03.0050 

11,623.55 190.55 61.00 ר"מ  .תוינכתב 3C ןומיסב

 22.03.0060 םיחטשבו תועוצרב םייקפוא סבג ירניס
31,147.20 144.20 216.00 ר"מ  .תוינכתב 4C ןומיסב .םינוש םילדגב

 22.03.0070 ןיב םיהבג ישרפה תריגסל םייכנא הבוג ירשגמ
14,131.60 144.20 98.00 רטמ  .תורקת

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../194 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

       
      
          
           
          

           
      
        

               
      
                                
      
         
      
         
           
          
           
         
          

             
      
             
           
          
         
           
           
         
          

              
      
            
             
          
          
           
           
         
          

             
      
           

           
      
          

             
      
      
      

             

194 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 3 המוק

םיעובצ מ"ס 06/06 ררוחמ חפ יחירא תרקת
 גוסמ הרוחש הזיג םע ,הריחבל ןווגב רונתב
 .1" יבועב םיעלס רמצ ינורזמו סקטדנואס

22.03.0080 

18,292.80 190.55 96.00 ר"מ  .תוינכתב 2C ןומיסב

 22.03.0090 םיחטשבו תועוצרב םייקפוא סבג ירניס
6,777.40 144.20 47.00 ר"מ  .תוינכתב 4C ןומיסב .םינוש םילדגב

 2 המוק תונשדח תוציחמ 40.22 קרפ תת

 תונשדחה תיב 3 המוק

 dnomaiD גוסמ תוימורק דח סבג תוציחמ
 םילולסמ תוברל ,מ"ס 21-01 לש ללוכ יבועב
 ינורזמב דודיב ,ןוולוגמ הדלפ חפמ םיבצינו
 42 תופיפצבו 2" יבועב סוחד תיכוכז רמצ
 ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו ק"מ/ג"ק
 לטכפש ,תוניפב רמג יליפורפ ,םיחתפ דוביע

22.04.0210 

124,073.80 195.70 634.00 ר"מ  .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו אלמ

ץעוי טרפ יפ לע ( מ"ס 02 בחורב סבג תוציחמ
 וא "דרוברבליס" סבג תוחול 2.)הקיטסוקא
 יבג לע הציחמה ידיצ ינשמ "ונאיפ"
 תובכש יתשו תנוולוגמ הלופכ היצקורטסנוק
 רמצ ינורזמב דודיב .םילולסמה ינש ןיב תופסונ
 ק"מ/ג"ק 42 תופיפצבו 2" יבועב סוחד תיכוכז
 דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו

 אלמ לטכפש ,תוניפב רמג יליפורפ ,םיחתפ

22.04.0220 

24,493.40 298.70 82.00 ר"מ  .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו

לע ( מ"ס 02 בחורב שא תונגומ סבג תוציחמ
 דורוו סבג תוחול 2.)הקיטסוקא ץעוי טרפ יפ
 היצקורטסנוק יבג לע הציחמה ידיצ ינשמ
 ליגר סבג תובכש יתשו תנוולוגמ הלופכ
 רמצ ינורזמב דודיב .םילולסמה ינש ןיב תופסונ
 ק"מ/ג"ק 42 תופיפצבו 2" יבועב סוחד תיכוכז
 דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו

 אלמ לטכפש ,תוניפב רמג יליפורפ ,םיחתפ

22.04.0230 

65,775.80 319.30 206.00 ר"מ  .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו

רובע תוגמוא ג"ע קורי סבג תוחולב ריק יופיח 22.04.0240 
7,529.30 175.10 43.00 ר"מ  .םירויכו תותקש

 22.04.0250 יבג לע קורי סבג תוחולב ריק יופיח
6,653.80 195.70 34.00 ר"מ  .תרתסנ הרגאינ רובע היצקורטסנוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../195 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

         
            
          

                
      
           

            
      
           
            

         
      
                                
      
         
      
         
           
          
           
         
          

             
      
             
           
          
         
           
           
         
          

             
      
            
             
          
          
           
           
         
          

              
      
          

             
      
      
      
      

             

195 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ןשע רורחישל םיריפ ביבס סבג תוריגס
 יבג לע ימורק וד דורוו סבג תוחולב םיפדנמו

 תיכוכז רמצ דודיב תוברל םיבצינו םילולסמ

22.04.0260 

27,779.10 298.70 93.00 ר"מ  .הקיטסוקא ץעוי טרפמ י"פע לכה .2" יבועב

יתורשב( ריפ ביבס קורי סבג תוחולב הריגס 22.04.0270 
535.60 535.60 1.00 'פמוק  .) םישנ

 , יוביכ יתוריש רושיאב לפוטמ BSO ץע חול
 8W ןומיסב ריק וא סבג תוחול יבג לע

22.04.0280 

34,608.00 288.40 120.00 ר"מ  תולכירדאה תומישרב

 3 המוק תונשדח תוציחמ 50.22 קרפ תת

 תונשדחה תיב 4 המוק

 dnomaiD גוסמ תוימורק דח סבג תוציחמ
 םילולסמ תוברל ,מ"ס 21-01 לש ללוכ יבועב
 ינורזמב דודיב ,ןוולוגמ הדלפ חפמ םיבצינו
 42 תופיפצבו 2" יבועב סוחד תיכוכז רמצ
 ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו ק"מ/ג"ק
 לטכפש ,תוניפב רמג יליפורפ ,םיחתפ דוביע

22.05.0310 

186,306.40 195.70 952.00 ר"מ  .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו אלמ

ץעוי טרפ יפ לע ( מ"ס 02 בחורב סבג תוציחמ
 וא "דרוברבליס" סבג תוחול 2.)הקיטסוקא
 יבג לע הציחמה ידיצ ינשמ "ונאיפ"
 תובכש יתשו תנוולוגמ הלופכ היצקורטסנוק
 רמצ ינורזמב דודיב .םילולסמה ינש ןיב תופסונ
 ק"מ/ג"ק 42 תופיפצבו 2" יבועב סוחד תיכוכז
 דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו

 אלמ לטכפש ,תוניפב רמג יליפורפ ,םיחתפ

22.05.0320 

73,778.90 298.70 247.00 ר"מ  .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו

לע ( מ"ס 02 בחורב שא תונגומ סבג תוציחמ
 דורוו סבג תוחול 2.)הקיטסוקא ץעוי טרפ יפ
 היצקורטסנוק יבג לע הציחמה ידיצ ינשמ
 ליגר סבג תובכש יתשו תנוולוגמ הלופכ
 רמצ ינורזמב דודיב .םילולסמה ינש ןיב תופסונ
 ק"מ/ג"ק 42 תופיפצבו 2" יבועב סוחד תיכוכז
 דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו

 אלמ לטכפש ,תוניפב רמג יליפורפ ,םיחתפ

22.05.0330 

10,856.20 319.30 34.00 ר"מ  .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו

 22.05.0350 יבג לע קורי סבג תוחולב ריק יופיח
9,393.60 195.70 48.00 ר"מ  .תרתסנ הרגאינ רובע היצקורטסנוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../196 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

         
            
          

               
      
           
            

         
      
                                
          
      
         
      
         

              
      
           
            

           
      
           
           

         
      
          
          
           

          
      
         
           
          
          

             
      
          
             

            
      
            
          

          
      
          
             

          
      
      
      

             

196 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ןשע רורחישל םיריפ ביבס סבג תוריגס
 יבג לע ימורק וד דורוו סבג תוחולב םיפדנמו

 תיכוכז רמצ דודיב תוברל םיבצינו םילולסמ

22.05.0360 

52,869.90 298.70 177.00 ר"מ  .הקיטסוקא ץעוי טרפמ י"פע לכה .2" יבועב

 , יוביכ יתוריש רושיאב לפוטמ BSO ץע חול
 8W ןומיסב ריק וא סבג תוחול יבג לע

22.05.0370 

28,840.00 288.40 100.00 ר"מ  תולכירדאה תומישרב

 תונשדח תוקירפ תורקת 60.22 קרפ תת
 2 המוק

 תונשדחה תיב 3 המוק

 22.06.0210 םינוש םילדגב תועוצרבו םיחטשב סבג תרקת
9,347.25 169.95 55.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו תוינכתב 2C ןומיסב

רמצ +13U םגד תכתמ תולמל תרקת
 ןומיסבאוציו אובי הדוהי' .':קפס ףוטע תיכוכז

22.06.0220 

68,206.60 396.55 172.00 ר"מ 3C םירימגתה תמישרבו תוינכתב. 

 FocusE:םגד הפצ תבתות תיטסוקא תרקת
':קפס  תוינכתב 5C ןומיסב .אוציו אובי הדוהי'

22.06.0230 

53,977.15 242.05 223.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו

מ"ס 081/06:םגד תכתמ ישגמ תרקת
dednapxerodirrocnokooH+ סוקופ 

Bקפס:'  7C ןומיסב .אוציו אובי הדוהי'

22.06.0250 

83,224.00 520.15 160.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו תוינכתב

ןימלממ ,שער יגפוס םיגופסב תורקת יופיח
 ןווגב ,מ"ס 021/06 תודימב שא ןיסח ףצקומ
 ללוכ ריחמה(.םיכשמנ םיווקב םיקבדומ ,ןבל
 .) םיעפושמ וא/ו םייקפוא םיחטשב עוציב

22.06.0255 

23,875.40 391.40 61.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו תוינכתב 8C ןומיסב

מ"ס 06/06 םילרנימ תוחולמ תיטסוקא הרקת
 9C ןומיסבאוציו אובי הדוהי' .':קפס הטפוא

22.06.0260 

3,229.05 169.95 19.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו תוינכתב

 :קפס )A/B ןוחבטמ ( דירג-ףחרמ יתרקת יא
'  תוינכתב 01C ןומיסב .אוצי אובי הדוהי'

22.06.0270 

27,645.20 628.30 44.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו

 pl:םגד םיקירפ םיכרואמ םיחיראמ הרקת
' ' focus 41 ןומיסב .אוציו אובי הדוהי :קפסC 

22.06.0280 

49,604.80 442.90 112.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו תוינכתב

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../197 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
לש הסירפב בחורב L תרוצב סבג רניס 22.06.0290 

1,274.63 169.95 7.50 רטמ  )B ןוחבטמב( מ"ס 001-כ

 תריגסל סבג תוחולמ םייכנא הבוג ירשגמ
 .מ"ס 05 דע בחורב ,תורקת ןיב םיהבג ישרפה

22.06.0300 

803.40 133.90 6.00 רטמ  .ןיעל יולגה קלחה קר םולשתל

 תונשדח תוקירפ תורקת 70.22 קרפ תת
 3 המוק

 תונשדחה תיב 4 המוק

 22.07.0310 םינוש םילדגב תועוצרבו םיחטשב סבג תרקת
10,027.05 169.95 59.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו תוינכתב 2C ןומיסב

רמצ ללוכ 13U םגד תכתמ תולמל תרקת
 ןומיסבאוציו אובי הדוהי' .':קפס ףוטע תיכוכז

22.07.0320 

28,155.05 396.55 71.00 ר"מ 3C םירימגתה תמישרבו תוינכתב. 

 EsucoF:םגד הפצ תבתות תיטסוקא תרקת
':קפס  תוינכתב 5C ןומיסב .אוציו אובי הדוהי'

22.07.0330 

41,632.60 242.05 172.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו

מ"ס 081/06:םגד תכתמ ישגמ תרקת
dednapxerodirrocnokooH+ סוקופ 
Bקפס:'  7C ןומיסב .אוציו אובי הדוהי'

22.07.0340 

67,619.50 520.15 130.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו תוינכתב

ןימלממ ,שער יגפוס םיגופסב תורקת יופיח
 ןווגב ,מ"ס 021/06 תודימב שא ןיסח ףצקומ
 ללוכ ריחמה(.םיכשמנ םיווקב םיקבדומ ,ןבל
 .) םיעפושמ וא/ו םייקפוא םיחטשב עוציב

22.07.0350 

154,211.60 391.40 394.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו תוינכתב 8C ןומיסב

מ"ס 06/06 םילרנימ תוחולמ תיטסוקא הרקת
 9C ןומיסבאוציו אובי הדוהי' .':קפס הטפוא

22.07.0360 

8,497.50 169.95 50.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו תוינכתב

 :קפס )C ןוחבטמ ( דירג-ףחרמ יתרקת יא
'  תוינכתב 01C ןומיסב .אוצי אובי הדוהי'

22.07.0370 

13,822.60 628.30 22.00 ר"מ  .םירימגתה תמישרבו

הדוהי :קפס leffab:םגד יטסוקא טנמלא
 open space תרקתב .א"ווש וא אוצי אובי

22.07.0380 

5,438.40 339.90 16.00 'חי  .םירימגתה תמישרבו תוינכתב C-31 ןומיסב

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../198 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
           
         

        
      
            
            

             
      
         
            

              
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

       
             

198 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

46,231.55 

1,189.65 

1,740.70 

242.05 

169.95 

133.90 

191.00

7.00

13.00

ר"מ

רטמ

רטמ

 E:םגד םיקירפ םיכרואמ םיחיראמ הרקת
sucof אובי הדוהי':קפס םינתשמ םילדגב 
 תמישרבו תוינכתב 41C ןומיסב .'אוציו

 .םירימגתה

לש הסירפב בחורב L תרוצב סבג רניס
 11C ןומיסב )B ןוחבטמב( מ"ס 001-כ
 .םירימגתה תמישרבו תוינכתב

 תריגסל סבג תוחולמ םייכנא הבוג ירשגמ
 .מ"ס 05 דע בחורב ,תורקת ןיב םיהבג ישרפה
 .ןיעל יולגה קלחה קר םולשתל

22.07.0390 

22.07.0400 

22.07.0410 

2,669,350.58  )זוכיר ףדל הרבעהל(.םיש עותמ םיטנמלא 22 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../199 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תואסנולכ 32 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

39,912.50 

105,060.00 

198,996.00 

241,020.00 

257.50 

309.00 

432.60 

4,635.00 

155.00

340.00

460.00

52.00

רטמ

רטמ

רטמ

ןוט

 תואסנולכ 32 קרפ

 יללכ 10.32 קרפ תת

 יבג לע תיקלח ססובמ טקיורפה :הרעה
 םירטקב תואסנולכ 62( םימייק תואסנולכ
 חודיק םיללוכ םיריחמה )םינוש םיכרואבו
 םיריחמה .םייסקופא םיצוק לש הרדחהו
 תימוקמ הביצחו םייקל םירוביח םיללוכ

רטוקב A.F.C תטישב תואסנולכ תקיציו חודיק
 לזרבה תרדחה ללוכ מ"ס 06

רטוקב A.F.C תטישב תואסנולכ תקיציו חודיק
 לזרבה תרדחה ללוכ מ"ס 07

רטוקב A.F.C תטישב תואסנולכ תקיציו חודיק
 לזרבה תרדחה ללוכ מ"ס 08

 ןויז לזרב

23.01.0010 

23.01.0020 

23.01.0030 

23.01.0040 

584,988.50  )זוכיר ףדל הרבעהל( תואסנולכ 32 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../200 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
         

      
 

                                  
                  
      
                                  
                   
      
     
          
          
           
           
            
           
         
          
         
            
      
     
      
         
           
          
           
           
          
            

               
      
         
         
         
         

         
      

           
      

          
      

              
      

              
      

               
      
          

          
      

                 
      

             

200 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םורח תזירכ 'עמ םע תבלושמ שא יובכ/יולג 'עמ 33 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 םע תבלושמ שא יובכ/יולג 'עמ 33 קרפ
 םורח תזירכ 'עמ

 תודבעמו תונותחת תומוק 10.33 קרפ תת
 שא יוליג תכרעמ

***************************************** 
 הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ-1
 ונוצר תועיבשל דויצה לש תמלשומ הנקתהו

 תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה-2.ןנכתמה לש
 יריחמב יוניש אלל םיפיעס לטבל וא/ו לידגהל
 אלו הריחב יפל דויצה תא קפסל וא/ו הדיחיה
 לכ-3.תועיבת וא רועריע םוש ןלבקל אהת
 יללכה טרפמה יפ"ע עצובת הדובעה
 0221 ילארשיה ןקתהו ,80 קרפ ידרשמניבה
 ריחמ-4.םירחא םיטנוולר םירחא םינקתו

 ' MADEכות םיטס 3 תנכה תא ללוכ ןקתימה
*********************************** .AS 

************ 

 לולכת תזכרה תיתבותכ תיגולנא הרקב תזכר
 םירבצמו ימצע חוכ קפס תירבעב D.C.L גצ
 רצק תחטבאל הדיחי ,תימצע הניעט ילעב
 ,232SR סיטרכ ,חתמ וק תחטבאל הדיחיו

 תובותכ לולכת טרפמה תושירד לע הנעת
 ללוכ ןלהל םיטרופמה םיטנמלאה לכ רובע
 תבלושמ הדיחי ללוכ דיתעל רומש םוקמ 03%

33.01.0010 

7,210.00 7,210.00 1.00 'חי  91" דסמ ללוכ רייפלט םגד םורח תזירכל

 תירמונ אפלא הגוצת ללוכה הנשמ חול
 הנתשמ עקר ללוכ תילגנאבו תירבעב
 לכו תרושקת יסיטרכ ללוכ ,םודא/קורי

 חולבו הרקבה חולב םישרדנה םירזיבאה

33.01.0020 

2,060.00 2,060.00 1.00 'חי  .הנשמה

33,990.00 226.60 150.00 'חי  33.01.0030 ירטקלאוטופ גוסמ יגולנא ןשע יאלג

5,150.00 257.50 20.00 'חי  33.01.0040 םוח יאלג

1,184.50 236.90 5.00 'חי  DSA 33.01.0050- היצזנוי גוסמ ךא ל"נכ

1,236.00 123.60 10.00 'חי ינדי יוביכ 'עמ תלעפה/הקעזא הכישמ ןצחל 33.01.0070 

288.40 144.20 2.00 'חי תינוציח הנקתהל ךא ל"נכ 33.01.0080 

םישלפ ERIF(06( ץנצנ םע יוניפ/הקעזא רפוצ 33.01.0090 
2,348.40 195.70 12.00 'חי  הקדל

648.90 216.30 3.00 'חי םימ ןגומ תינוציח הנקתהל ךא ל"נכ 33.01.0100 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../201 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
         

      
 

          
               

      
               

      
         
              
          
           

             
      
         
             
          
           

            
      
         

                
      

               
      

             
      
          
            
           
           
          
           
           
          
           
           

          
      
           

         
      

           
      
         
         

         
      

             
      
           

              
      

             

201 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םורח תזירכ 'עמ םע תבלושמ שא יובכ/יולג 'עמ 33 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
זרב המירז קספממ יוויח תלבקל תיגולנא 'חי 33.01.0120 

618.00 154.50 4.00 'חי  םירלקנירפס תכרעמ ילמשח

618.00 154.50 4.00 'חי למשח יקספמ קותינל 'חי

 תרושקת רדחב תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ
 ,MF-002 זג ג"ק 02 םע לכימ תללוכה , ישאר
 ,תינדי הלעפה ,ילמשח הלעפה שאר ,תבשות
 'חי ,רוזיפ יריחנ ,תשוחנ תרנצ ,ץחל קספמ

33.01.0130 

33.01.0132 

30,900.00 30,900.00 1.00 'חי  טרפמה ינקת לע הנעת ,תיגולנא הלעפה

 ,למשח תונוראב תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ
 ,תבשות ,MF-002 זג ג"ק 5 םע לכימ תללוכה
 קספמ ,תינדי הלעפה ,ילמשח הלעפה שאר
 הלעפה 'חי ,רוזיפ יריחנ ,תשוחנ תרנצ ,ץחל

33.01.0135 

12,360.00 3,090.00 4.00 'חי  טרפמה ינקת לע הנעת ,תיגולנא

 33.01.0170 /תוכרעמ םומידלו רפוצל תיגולנא הלעפה 'חי
865.20 288.40 3.00  םייוביכ תלעפהל O.NC.N 'חי

803.40 133.90 6.00 'חי  33.01.0180 שא תותלד רורחשל טנגמרוטקלא

2,472.00 412.00 6.00 'חי  33.01.0190 םיטנגמורטקלא תלעפהל חוכ קפס

הפמ ללוכ LKUU ןקת יפ לעםיאבכ ןורא
 תיכוכז תותלד ללוכ ןשע יחופמל תיטפוניס
 : ןלהלדכ תוכרעמה ללכל םיאתמ לדוגב
 שא יולג לע הטילשל הרקבו דוקיפ תכרעמ
 קותינ ינצחל ,םורח תזירכ תדמע,ןגייח ללוכ
 תזכר SPU- ו רוטארנג למשח תרבח למשח
 תכרעמ תזכר , למשח תונולחל הלעפה ןצחלו

 ירוזאל םוקרטניא רמוש תדיחי םיאבכ ןופלט
 םורח תכרעמ לכו םורח רוטרנג לנפ הסחמ
 לכה שא יניסח םילבכ י"ע טוויח ללוכתרחא

33.01.0220 

20,600.00 20,600.00 1.00 'פמוק  .שא יובכ תשירדו ןקתה פ"ע

 33.01.0240 חתמ םע הדובעל םירבצמ םע חכ קפס תדיחי
1,030.00 1,030.00 1.00 'חי  תשרה

3,605.00 721.00 5.00 'חי  TTP ןופורקימ

 גותימל ילרגטניא םישקמ חול םע ןופורקימ
 תותנכותמ תולעפה עוציבלו הזירכה ירוזא

33.01.0270 

33.01.0280 

3,811.00 1,905.50 2.00 'חי  שארמ

7,416.00 1,854.00 4.00 'חי הזירכ ירוזא 21 לש גותימ סיטרכ 33.01.0310 

יאנשו ימדק לירג ללוכ ,8-6W6" הרקת לוקמר 33.01.0330 
7,725.00 154.50 50.00 'חי  ןבל לירג ללוכ הרקתב עוקש

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../202 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
         

      
 

          
            

      
                

      
          
            

        
      
         
            
          
          

        
      
                                
             
      
     
          
          
           
           
            
           
         
          
         
            
      
     
      

           
      

           
      

                
      

              
      

               
      
          

          
      

                 
      
          

               
      

             

202 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םורח תזירכ 'עמ םע תבלושמ שא יובכ/יולג 'עמ 33 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
קפסהב 063 יבחרמ םימ ןגומ ינוציח לוקמר 33.01.0350 

4,120.00 515.00 8.00  25W . 'חי

515.00 257.50 2.00 'חי  W51. קפסהב ינוציח הזירכ רפוש

 יוליג ירזיבא דעו הצפהה ךרעממ םלשומ טוויח
 ןקתה תשירד יפל ינקת םורח תזירכו יוביכו

33.01.0360 

33.01.0900 

4,635.00 4,635.00 1.00 'פמוק  0221 ילארשיה

םינקתה ןוכמ י"ע תכרעמה רושיאו הקידב
 םייוביכ תקידב ללוכ 0221 ןקת יפל ילארשיה
 ,תורעהמ הייקנ הדועת תלבקל דע תוחולל
 יולג ללוכ.םישרדנה םייוקיילה לכ ןוקית ללוכ

33.01.0901 

3,090.00 3,090.00 1.00 'פמוק  היצרגטניאו יובכ

 תכרעמ תונוילע תומוק 20.33 קרפ תת
 שא יוליג

***************************************** 
 הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ-1
 ונוצר תועיבשל דויצה לש תמלשומ הנקתהו

 תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה-2.ןנכתמה לש
 יריחמב יוניש אלל םיפיעס לטבל וא/ו לידגהל
 אלו הריחב יפל דויצה תא קפסל וא/ו הדיחיה
 לכ-3.תועיבת וא רועריע םוש ןלבקל אהת
 יללכה טרפמה יפ"ע עצובת הדובעה
 0221 ילארשיה ןקתהו ,80 קרפ ידרשמניבה
 ריחמ-4.םירחא םיטנוולר םירחא םינקתו

 ' MADEכות םיטס 3 תנכה תא ללוכ ןקתימה
*********************************** .AS 

************ 

31,724.00 226.60 140.00 'חי  33.02.0030 ירטקלאוטופ גוסמ יגולנא ןשע יאלג

1,287.50 257.50 5.00 'חי  33.02.0040 םוח יאלג

473.80 236.90 2.00 'חי  DSA 33.02.0050- היצזנוי גוסמ ךא ל"נכ

2,472.00 123.60 20.00 'חי ינדי יוביכ 'עמ תלעפה/הקעזא הכישמ ןצחל 33.02.0070 

144.20 144.20 1.00 'חי תינוציח הנקתהל ךא ל"נכ 33.02.0080 

םישלפ ERIF(06( ץנצנ םע יוניפ/הקעזא רפוצ 33.02.0090 
4,305.40 195.70 22.00 'חי  הקדל

648.90 216.30 3.00 'חי םימ ןגומ תינוציח הנקתהל ךא ל"נכ 33.02.0100 

זרב המירז קספממ יוויח תלבקל תיגולנא 'חי 33.02.0120 
618.00 154.50 4.00 'חי  םירלקנירפס תכרעמ ילמשח

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../203 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
         

      
 

               
      
         
             
          
           

            
      
         

              
      

            
      

            
      
           

              
      
          

            
      

                
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

             
             

203 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םורח תזירכ 'עמ םע תבלושמ שא יובכ/יולג 'עמ 33 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
618.00 154.50 4.00 'חי למשח יקספמ קותינל 'חי 33.02.0130 

 ,למשח תונוראב תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ
 ,תבשות ,MF-002 זג ג"ק 5 םע לכימ תללוכה
 קספמ ,תינדי הלעפה ,ילמשח הלעפה שאר
 הלעפה 'חי ,רוזיפ יריחנ ,תשוחנ תרנצ ,ץחל

33.02.0135 

12,360.00 3,090.00 4.00 'חי  טרפמה ינקת לע הנעת ,תיגולנא

 33.02.0170 /תוכרעמ םומידלו רפוצל תיגולנא הלעפה 'חי
1,153.60 288.40 4.00  םייוביכ תלעפהל O.NC.N 'חי

1,606.80 133.90 12.00 'חי  33.02.0180 שא תותלד רורחשל טנגמרוטקלא

4,944.00 412.00 12.00 'חי  33.02.0190 םיטנגמורטקלא תלעפהל חוכ קפס

יאנשו ימדק לירג ללוכ ,8-6W6" הרקת לוקמר 33.02.0330 
6,952.50 154.50 45.00 'חי  ןבל לירג ללוכ הרקתב עוקש

קפסהב 063 יבחרמ םימ ןגומ ינוציח לוקמר 33.02.0350 
1,030.00 515.00 2.00  25W . 'חי

257.50 257.50 1.00 'חי  W51 33.02.0360. קפסהב ינוציח הזירכ רפוש

229,896.00  )זוכיר ףדל הרבעהל( םורח תזירכ 'עמ םע תבלוש מ ש א יובכ/יולג 'עמ 33 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../204 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                          
      
                                 
           
      
       
      
        
           
            
           
         

           
      

             
      

             
      

            
      
         

           
      

             
      

             
      

            
      

           
      
         

           
      

             
      

             
      
        
          
          

           
      

              
      

            
      
      
      
      

             

204 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םירלקנירפס תכרעמ 43 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 םירלקנירפס תכרעמ 43 קרפ

 עדמה תיב םירלקנירפס 10.43 קרפ תת
 0+1 תומוק

 תונותחת תומוק

רטוקב "04-לוידקס" םינבלוגמ הדלפ תורונצ
 יפל תוילתהו םיקוזחה ,םיחפסה לכ ללוכ 2/1"

 יולג םיבכרומ תורונצה .LU וא/ו MF ינקת
 ,העיבצללוכ ,תוריק לע וא תוגג ,תורקת תחת
 וא ךותיר ,הגרבהב םירבוחמ תורנצ

34.01.0010 

1,236.00 61.80 20.00 רטמ .QUIKCOUP 

2,163.00 72.10 30.00 רטמ  34.01.0020 .4/3" רטוקב ל"נכ תורונצ

4,635.00 92.70 50.00 רטמ  34.01.0030 .1" רטוקב ל"נכ תורונצ

5,150.00 103.00 50.00 רטמ  34.01.0040 .1¼" רטוקב ל"נכ תורונצ

 34.01.0050 ½1" רטוקב 01-לוידקס ךא ל"נכ תורונצ
58,710.00 103.00 570.00 רטמ  .ךותירב וא PUOCKIUQ-ב םירבוחמ

8,652.00 123.60 70.00 רטמ  34.01.0060 .2" רטוקב ךא ל"נכ תורונצ

18,076.50 133.90 135.00 רטמ  34.01.0070 .םיחפס ללוכ אל 3" רטוקב ל"נכ תורונצ

9,270.00 154.50 60.00 רטמ  34.01.0080 .4" רטוקב ל"נכ תורונצ

13,699.00 195.70 70.00 רטמ  34.01.0090 .6" רטוקב ל"נכ תורונצ

 34.01.0100 ,תויופעתסה 3" רטוקב םיחפס רובע תפסות
5,356.00 133.90 40.00 'חי  .תותשק ,םיבלצ

4,635.00 154.50 30.00 'חי  34.01.0110 .4" רטוקב םיחפס ךא ל"נכ

2,935.50 195.70 15.00 'חי  34.01.0120 .6" רטוקב םיחפס ךא ל"נכ

 EPYT םגד הזנורבמ םייטמוטוא םירלקנירפס
THGIRPU וא TNEDNEP הגרבה םע "½ 
TPN המירז םדקמ K,C47=T=6.5 הבוגת 

34.01.0130 

9,888.00 82.40 120.00 'חי  .R.Q. הריהמ

1,854.00 92.70 20.00 'חי  C141=T. 34.01.0140 החיתפ תרוטרפמט ךא ל"נכ

2,060.00 103.00 20.00 'חי  34.01.0150 .םורכ םיפוצמ ךא ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../205 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

       
          
        
           

        
      

           
      
        
          

              
      
         

               
      
         

           
      
           
          

                
      

             
      

           
      

           
      

           
      
        

                
      

              
      

              
      

            
      

              
      
           

          
      

                
      
        

               
      
      

             

205 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םירלקנירפס תכרעמ 43 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 הבוגת סופיטמ םייטמוטוא םירלקנירפס
 םגד תויולת תורקתב הנקתהל R.Q. הריהמ
EPYTDESSECERTNEDNEP םיפוצמ 
 ללוכ K,C47=T=6.5,ל"נכ ראשה לכ םורכ

34.01.0160 

19,261.00 113.30 170.00 'חי  .סוכ

21,012.00 123.60 170.00 'חי  DELAECNOC. 34.01.0170 םגד םירלקנירפס ךא ל"נכ

 R.Q. הריהמ הבוגת םייטמוטוא םירלקנירפס
 םורכ םיפוצמ הזנורבמ LLAWEDIS םגד

34.01.0180 

1,030.00 103.00 10.00 'חי  .סוכ ללוכ ,K=6.5 המירז םדקמ

 34.01.0190 ,1" הסינכ רטוק ,םירלקנירפסל המאתה לפינ
412.00 41.20 10.00 'חי  .½" האיצי רטוק

 34.01.0200 תיטסוקא הרקתב רלקנירפס רובחל שימג רונצ
70,040.00 206.00 340.00 'חי  .מ"ס 051 דע ךרואב

םע MF וא/ו LU י"ע רשואמ רפרפ ףוגמ
HCTIWSORCIM ללוכ 2" רטוקב ילמשח 

34.01.0210 

2,060.00 515.00 4.00 'חי  .'מטא 61 הדובע ץחל םיידגנ םינגוא

1,751.00 875.50 2.00 'חי  34.01.0220 .3" רטוקב ףוגמ ל"נכ

2,060.00 1,030.00 2.00 'חי  34.01.0230 4" רטוקב ףוגמ ל"נכ

4,017.00 1,339.00 3.00 'חי  34.01.0240 .6" רטוקב ףוגמ ל"נכ

1,648.00 1,648.00 1.00 'חי  34.01.0250 .8" רטוקב ףוגמ ל"נכ

רטוקב השיבכב םירצוימ SSALC-051 םינגוא 34.01.0260 
741.60 92.70 8.00  .רונצל םיכותירו 2" 'חי

453.20 113.30 4.00 'חי  34.01.0270 .3" רטוקב ל"נכ

659.20 164.80 4.00 'חי  34.01.0280 .4" רטוקב ל"נכ

1,236.00 206.00 6.00 'חי  34.01.0290 .6" רטוקב ל"נכ

515.00 257.50 2.00 'חי  34.01.0300 8" רטוקב ל"נכ

םינגוא םע 6" רטוקב MF-LU רזוח לא ףוגמ 34.01.0310 
1,339.00 1,339.00 1.00 'חי  .םיידגנ םינגואו

494.40 123.60 4.00 'חי  34.01.0320 .4"-6"-8" רטוקב םיפוגמל ץיווס ורקימ

 MF-LU 34.01.0330 יפל )HCTIWS-WOLF( המירז רקב
2,678.00 669.50 4.00 'חי  .4"-6" רטוקב תורונצ לע הנקתהל

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../206 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

           
         

          
      

            
      

               
      
        
             
          
          

      
      
            

           
      
         

           
      

              
      
        

          
      
         

        
      
                            
                   
      
       
      
        
           
            
           
         

           
      

             
      

            
      

            
      
         

           
      
      

             

206 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םירלקנירפס תכרעמ 43 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
המירז רקב ,2" זוקינ זרב ללוכ הרקב תכרעמ
)HCTIWSWOLF( המירז הארמ )THGIS 

34.01.0340 

1,648.00 824.00 2.00  .רטמונמ )SSALG 'פמוק

1,802.50 360.50 5.00 'פמוק  34.01.0350 .4/3" רטוקב MF-LU ץחל קרופ

618.00 154.50 4.00 'חי  .זוקינל 1" ירודכ זרב

 םירלקנירפסה תכרעמל יטמוטוא הקעזא זרב
 ריצ םע רעש זרב ,הקעזא זרב ללוכ 8" רטוקב
 2,םוליב את ,Y&SO םגד םמורתמ
 הקידבו זוקינ זרב ,םימ ןומעפ ,םירטמונמ

34.01.0360 

34.01.0370 

12,360.00 12,360.00 1.00 'פמוק  .הקנסהתכרעמו

זרב ללוכ 'מטא 51 דע 4" רטוקב ץחל ידמ 34.01.0380 
3,296.00 412.00 8.00 'חי  .ןופיסו

 34.01.0390 לכמ םייברזר םירלקנירפס לש דבלב הקפסא
1,648.00 82.40 20.00 'חי  .םיגוסה

1,545.00 61.80 25.00 'חי  .מ"ס 5x01 תודימב ןומיס יטלש

 םירלקנירפסה תוכרעמ לש הלעפהו הצרה

34.01.0400 

34.01.0410 
4,120.00 4,120.00 1.00 'פמוק  .חקפמה ןוצר תועיבשל האולמב

 34.01.0420 תואבכה יתורישו םינקתה ןוכמ רושיא תלבק
5,150.00 5,150.00 1.00 'פמוק  .םירלקנירפסה תוכרעמל

 תיב םירלקנירפס 11.43 קרפ תת
 2+3 תומוק תונשדחה

 תונוילע תומוק

רטוקב "04-לוידקס" םינבלוגמ הדלפ תורונצ
 יפל תוילתהו םיקוזחה ,םיחפסה לכ ללוכ 2/1"

 יולג םיבכרומ תורונצה .LU וא/ו MF ינקת
 ,העיבצללוכ ,תוריק לע וא תוגג ,תורקת תחת
 וא ךותיר ,הגרבהב םירבוחמ תורנצ

34.11.0010 

1,236.00 61.80 20.00 רטמ .QUIKCOUP 

2,163.00 72.10 30.00 רטמ  34.11.0020 .4/3" רטוקב ל"נכ תורונצ

9,270.00 92.70 100.00 רטמ  34.11.0030 .1" רטוקב ל"נכ תורונצ

6,180.00 103.00 60.00 רטמ  34.11.0040 .1¼" רטוקב ל"נכ תורונצ

 34.11.0050 ½1" רטוקב 01-לוידקס ךא ל"נכ תורונצ
77,250.00 103.00 750.00 רטמ  .ךותירב וא PUOCKIUQ-ב םירבוחמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../207 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

            
      

             
      

           
      

           
      
         

           
      

             
      

             
      
        
          
          

           
      

                 
      

            
      
       
          
        
           

        
      

           
      
        
          

              
      
         

               
      
         

           
      
           
          

                
      

             
      

           
      

             

207 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םירלקנירפס תכרעמ 43 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
11,124.00 123.60 90.00 רטמ  34.11.0060 .2" רטוקב ךא ל"נכ תורונצ

20,085.00 133.90 150.00 רטמ  34.11.0070 .םיחפס ללוכ אל 3" רטוקב ל"נכ תורונצ

10,042.50 154.50 65.00 רטמ  34.11.0080 .4" רטוקב ל"נכ תורונצ

15,656.00 195.70 80.00 רטמ  34.11.0090 .6" רטוקב ל"נכ תורונצ

 34.11.0100 ,תויופעתסה 3" רטוקב םיחפס רובע תפסות
6,695.00 133.90 50.00 'חי  .תותשק ,םיבלצ

6,180.00 154.50 40.00 'חי  34.11.0110 .4" רטוקב םיחפס ךא ל"נכ

2,935.50 195.70 15.00 'חי  34.11.0120 .6" רטוקב םיחפס ךא ל"נכ

 EPYT םגד הזנורבמ םייטמוטוא םירלקנירפס
THGIRPU וא TNEDNEP הגרבה םע "½ 
TPN המירז םדקמ K,C47=T=6.5 הבוגת 

34.11.0130 

9,888.00 82.40 120.00 'חי  .R.Q. הריהמ

463.50 92.70 5.00 'חי  C141=T. 34.11.0140 החיתפ תרוטרפמט ךא ל"נכ

2,060.00 103.00 20.00 'חי  .םורכ םיפוצמ ךא ל"נכ

 הבוגת סופיטמ םייטמוטוא םירלקנירפס
 םגד תויולת תורקתב הנקתהל R.Q. הריהמ
EPYTDESSECERTNEDNEP םיפוצמ 
 ללוכ K,C47=T=6.5,ל"נכ ראשה לכ םורכ

34.11.0150 

34.11.0160 

20,394.00 113.30 180.00 'חי  .סוכ

22,248.00 123.60 180.00 'חי  DELAECNOC. 34.11.0170 םגד םירלקנירפס ךא ל"נכ

 R.Q. הריהמ הבוגת םייטמוטוא םירלקנירפס
 םורכ םיפוצמ הזנורבמ LLAWEDIS םגד

34.11.0180 

2,060.00 103.00 20.00 'חי  .סוכ ללוכ ,K=6.5 המירז םדקמ

 34.11.0190 ,1" הסינכ רטוק ,םירלקנירפסל המאתה לפינ
824.00 41.20 20.00 'חי  .½" האיצי רטוק

 34.11.0200 תיטסוקא הרקתב רלקנירפס רובחל שימג רונצ
74,160.00 206.00 360.00 'חי  .מ"ס 051 דע ךרואב

םע MF וא/ו LU י"ע רשואמ רפרפ ףוגמ
HCTIWSORCIM ללוכ 2" רטוקב ילמשח 

34.11.0210 

2,060.00 515.00 4.00 'חי  .'מטא 61 הדובע ץחל םיידגנ םינגוא

2,626.50 875.50 3.00 'חי  34.11.0220 .3" רטוקב ףוגמ ל"נכ

2,060.00 1,030.00 2.00 'חי  34.11.0230 4" רטוקב ףוגמ ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../208 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

           
      
        

                
      

              
      

              
      

              
      

                
      
        

               
      
           
         

          
      

              
      

               
      
            

             
      
         

           
      

              
      
        

          
      
         

        
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

       
             

208 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םירלקנירפס תכרעמ 43 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
2,678.00 1,339.00 2.00 'חי  34.11.0240 .6" רטוקב ףוגמ ל"נכ

רטוקב השיבכב םירצוימ SSALC-051 םינגוא 34.11.0250 
741.60 92.70 8.00  .רונצל םיכותירו 2" 'חי

679.80 113.30 6.00 'חי  34.11.0260 .3" רטוקב ל"נכ

988.80 164.80 6.00 'חי  34.11.0270 .4" רטוקב ל"נכ

824.00 206.00 4.00 'חי  34.11.0280 .6" רטוקב ל"נכ

247.20 123.60 2.00 'חי  34.11.0290 .4"-6" רטוקב םיפוגמל ץיווס ורקימ

 MF-LU 34.11.0300 יפל )HCTIWS-WOLF( המירז רקב
1,339.00 669.50 2.00 'חי  .4"-6" רטוקב תורונצ לע הנקתהל

המירז רקב ,2" זוקינ זרב ללוכ הרקב תכרעמ
)HCTIWSWOLF( המירז הארמ )THGIS 

34.11.0310 

1,648.00 824.00 2.00  .רטמונמ )SSALG 'פמוק

721.00 360.50 2.00 'פמוק  34.11.0320 .4/3" רטוקב MF-LU ץחל קרופ

309.00 154.50 2.00 'חי  34.11.0330 .זוקינל 1" ירודכ זרב

זרב ללוכ 'מטא 51 דע 4" רטוקב ץחל ידמ 34.11.0340 
824.00 412.00 2.00 'חי  .ןופיסו

 34.11.0350 לכמ םייברזר םירלקנירפס לש דבלב הקפסא
1,648.00 82.40 20.00 'חי  .םיגוסה

1,545.00 61.80 25.00 'חי  .מ"ס 5x01 תודימב ןומיס יטלש

 םירלקנירפסה תוכרעמ לש הלעפהו הצרה

34.11.0360 

34.11.0370 
5,150.00 5,150.00 1.00 'פמוק  .חקפמה ןוצר תועיבשל םאולמב

 34.11.0380 תואבכה יתורישו םינקתה ןוכמ רושיא תלבק
5,150.00 5,150.00 1.00 'פמוק  .םירלקנירפסה תוכרעמל

644,069.30  )זוכיר ףדל הרבעהל( םירלקנירפס תכרעמ 43 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../209 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
      

      
 

                                     
      
                                  
                                 
      
             
                
          

            
      
            
           

         
      

             
      

             
      
          
           

       
      
         
           
         
         
         
            
         
          
          

        
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

             

209 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 למשח תיינמו ךומנ ךתמ תוכרעמ 53 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 למשח תיינמו ךומנ ךתמ תוכרעמ 53 קרפ

 תודבעמו תונותחת תומוק 20.53 קרפ תת
 ריוא גוזימו למשח תיינמ תכרעמ

 4 רשפאמה GNQ-4, םגדמ יצורע בר הנומ
 תודרפנ תויזאפ דח 12 וא תלת תודידמ
 ללוכ הקידבו הלעפה תונכת ללוכ.הנומב

35.02.0010 

3,708.00 1,236.00 3.00 'חי  .למשחה חולב טווחו הנקתה

תונכת ללוכ.GNQ-61, םגדמ יצורע בר הנומ
 חולב טווחו הנקתה ללוכ הקידבו הלעפה

35.02.0011 

6,798.00 2,266.00 3.00 'חי  .למשחה

2,575.00 2,575.00 1.00 'חי  35.02.0030 .הנבמ תרקב תכרעמל קשממ תנקתהו הקפסא

7,416.00 20.60 360.00 'חי  1.0/05A דע םרז הנשמ

 למשח תוחולב תכרעמה לכ לש טלפמוק טוויח
 הנבמה תרבל רוביח ללוכ תכרעצמה יביכר לכו

35.02.0040 

35.02.0060 

5,150.00 5,150.00 1.00  . 'פמוק

 תונובשח תקפהו האירקל הנכות תקפסא
 לש הלבגה אלל שומישל ןוישיר ללוכ התנקתהו

 םינומהמ םינותנ ףוסיאל תלוכי. םישמתשמ
 ליפורפוםיפרג תריצי ללוכ םינותנה חותינו

 ז"ועתב למשח תונובשח ירואית תקפנהלסמוע
 איש לע עדימו FP תוסנק ללוכ ליגר וא
 גוליפ ללוכ.תמא ןמזב הארתה תלבקשוקיב
 תקפנה תורשפאו ןימזמה תשירד פ"ע תוחוד
 םולשת אלל תיאמצע החבגה אלל תוחוד

35.02.0070 

7,210.00 7,210.00 1.00 'פמוק  קפסל ישדוח

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../210 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
      

      
 

                                   
                        
      
        
           
          
          
           
          
          
         
          
            
         
           
            
        
           
          
          
     
      
         
          
           
         
           

             
      
        
          
            
            

                  
      
               
          
           
         
          

            
      
          

         
      
      
      
      
      
      

             

210 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 למשח תיינמו ךומנ ךתמ תוכרעמ 53 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 וד תכרעמ תונוילע תומוק 30.53 קרפ תת
 םיאבכ ןופלטו תירטיס

 הנקתהל תדעוימה םוקרטניא תכרעמיללכ
 תדיחי ןקתות הסחמ רדח לכב .הסחמ ירדחב
 הדיחיה .םודא עבצב eerfdnaH םוקרטניא
 האירק ןצחל תללוכ .'מ02.1 הבוגב ןקתות
 תכרעמה .ליירב בתכב יוהיז ללוכ םוריחל לודג
 ךרוצ אלל xelpuD ינוויכ-וד רוביד רשפאת
 תדמע ןקתות ןיינבב.רוביד רותפכ לע הציחלב
 תללוכ תינחלוש תילטיגיד תיזכרמ רמוש
 םודא עבצב רמושה תדמע .רוביד תרפופש
 ןכיהמ תוארל רשפאי רשא yalpsiD גצ תלעב
 רפסמ ועצבתהו הדימב ,האירקה הלבקתה
 תא רמושה תדמעב תוהזל היהי ןתינ ,תואירק
 .ועצוב וב רדסה יפל ןהילא רוזחלו תואירקה לכ
 תטישב תדבוע םוקרטניאה תכרעמ
suBelpmiS 2- ב עצבתי תכרעמה טוויח 
 תרצות תמגודכ תכרעמה .)8.0x2( דבלב םידיג
tilemoC רבגא 'בח י"ע תקוושמו תאבוימה 

 הקינורטקלא

 םודא עבצב תינחלוש תילטיגיד רמוש תדמע
 yalpsiD גצ תללוכ ,רוביד תרפופש תללוכ
 CD/CAv42. תלעופ .האירקה תדמע יוהיזל
 תמגודכ.suBelpmiS תטישב תדבוע תכרעמה
 רבגא 'בח י"ע קוושמו אבוימה 0923

35.03.0010 

772.50 772.50 1.00 'חי  .הקינורטקלא

תכרעמל eerfdnaH רוביד תחולש
suBelpmiS האירק ץיחל תלעב ,םודא עבצב 
 ללוכ ,ליירב בתכב יוהיז ללוכ ,לודג דחא םוריח
 אבוימה 9072 תמגודכ .יוויחל deL תירונ

35.03.0020 

618.00 206.00 3.00 'חי  .הקינורטקלא רבגא 'בח י"ע קוושמו

 +A1 ןעטמ +A5CDv42 ישאר חכ קפס
 םירבצמ יוביג ללוכ ,רסממ עגמ תאיצי
)A5.4x2(+ םגד ,לוענמ + תכתמ תספוק 
 רבחתמ ,oteVladnaV תרצות 895008
 קוושמו אבוימה 3092 תמגודכ רמוש תדמעל

35.03.0030 

1,545.00 1,545.00 1.00 'חי  .הקינורטקלא רבגא 'בח י"ע

תכרעמה לכל 8.0x2 שא לבכב הנקתהו טוויח 35.03.0040 
5,150.00 5,150.00 1.00 'חי  'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../211 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
      

      
 

                                
                           
      
             
                
          

            
      
            
           

         
      

             
      

             
      
          
           

       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

          
             

211 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 למשח תיינמו ךומנ ךתמ תוכרעמ 53 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 תכרעמ תונוילע תומוק 40.53 קרפ תת
 ריוא גוזימו למשח תיינמ

 4 רשפאמה GNQ-4, םגדמ יצורע בר הנומ
 תודרפנ תויזאפ דח 12 וא תלת תודידמ
 ללוכ הקידבו הלעפה תונכת ללוכ.הנומב

35.04.0010 

3,708.00 1,236.00 3.00 'חי  .למשחה חולב טווחו הנקתה

תונכת ללוכ.GNQ-61, םגדמ יצורע בר הנומ
 חולב טווחו הנקתה ללוכ הקידבו הלעפה

35.04.0011 

4,532.00 2,266.00 2.00 'חי  .למשחה

2,575.00 2,575.00 1.00 'חי  35.04.0030 .הנבמ תרקב תכרעמל קשממ תנקתהו הקפסא

2,472.00 20.60 120.00 'חי  1.0/05A דע םרז הנשמ

 למשח תוחולב תכרעמה לכ לש טלפמוק טוויח
 הנבמה תרבל רוביח ללוכ תכרעצמה יביכר לכו

35.04.0040 

35.04.0060 

5,150.00 5,150.00 1.00 . 'פמוק

 59,379.50  )זוכיר ףדל הרבעהל( למש ח תיינמו ךומנ ךתמ תוכרעמ 53 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../212 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
        

      
 

                                      
                       
      
                               
               
      
           
          
          
        

             
      

           
      

          
      

           
      

           
      

          
      

           
      

           
      
           
          
         
          
         
         
           

              
      
          
         
            

          
      

             
      

             
      

                
      

                
      

             
      

             

212 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 יתדבעמ דויצו םינוש םיזג סוחד-ריווא םוקאוו תוכרעמ 63 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 םיזג סוחד-ריווא םוקאוו תוכרעמ 63 קרפ
 יתדבעמ דויצו םינוש

 םוקאוו תרנצ תוכרעמ 10.63 קרפ תת
 סוחד-ריוואו

 21 לש ינוציח רטוקב L םגד תשוחנ תורונצ
 תורקת תחת ,תוריק לע םיבכרומ מ"מ
 יליפורפ ,םיווה לכ ללוכ .םייתדבעמ םיטיהרבו

 ,םיפופכ תויופעתסה ,תוכימתה ,םיטרטסינוא

36.01.0010 

14,832.00 82.40 180.00 רטמ  .עבצ ןכו ,'וכו םישורה םילוורשה

14,832.00 92.70 160.00 רטמ  36.01.0020 .מ"מ 51 רטוקב ל"נכ

15,862.00 113.30 140.00 רטמ  36.01.0030 .מ"מ 91 רטוקב ל"נכ

10,042.50 133.90 75.00 רטמ  36.01.0040 .מ"מ 52 רטוקב ל"נכ

10,042.50 133.90 75.00 רטמ  36.01.0050 .מ"מ 23 רטוקב ל"נכ

15,450.00 154.50 100.00 רטמ  36.01.0060 .מ"מ 93 רטוקב ל"נכ

12,978.00 185.40 70.00 רטמ  36.01.0070 .מ"מ 05 רטוקב ל"נכ

11,845.00 236.90 50.00 רטמ  36.01.0080 .מ"מ 36 רטוקב ל"נכ

לא )מ"ס 55 דע לש םיכרואב( םירצק םירובח
 טוהר יקלח לע םיבכרומה םייתדבעמה םיזרבה
 הקפסאה תורונצמ דדמי ךרואה .יתדבעמ
 םיטיהר תחת יקפוא ןפואב כ"דב םירבועה(
 םיזרבה לא רובחה דעו )םייתדבעמ
 תשוחנ תורונצמ ושעיי םירובחה ,םייתדבעמה
 תשוחנמ םידרוקר ינש וללכיו מ"מ 51 רטוקב

36.01.0090 

18,025.00 360.50 50.00 'חי  .םינוש םיזגל םישורדה םירזיבאה לכ תאו

 ריווא וא םוקאוו ףוגמ לש הבכרהו הקפסא
 תרצות ירודכ סופטמ ףוגמה .סוחד

"APPOLO" םע מ"מ 51 רטוקב ךרע-הוש וא 

36.01.0100 

2,060.00 206.00 10.00 'חי  .דרוקר

3,708.00 247.20 15.00 'חי  36.01.0110 .מ"מ 91 רטוקב ףוגמ ל"נכ

2,678.00 267.80 10.00 'חי  36.01.0120 .מ"מ 52 רטוקב ףוגמ ל"נכ

576.80 288.40 2.00 'חי  36.01.0130 .מ"מ 23 רטוקב ףוגמ ל"נכ

618.00 309.00 2.00 'חי  36.01.0140 .מ"מ 93 רטוקב ףוגמ ל"נכ

1,019.70 339.90 3.00 'חי  36.01.0150 .2" רטוקב ףוגמ ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../213 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 יתדבעמ דויצו םינוש םיזג סוחד-ריווא םוקאוו תוכרעמ 63 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
370.80 370.80 1.00 רטמ  36.01.0160 .3" רטוקב ףוגמ ל"נכ

 םיזג תרנצ תוכרעמ 20.63 קרפ תת
 2oC ןקנח-םייתדבעמ

 21 לש ינוציח רטוקב K םגד תשוחנ תורונצ
 תורקת תחת ,תוריק לע םיבכרומ מ"מ
 יליפורפ ,םיווה לכ ללוכ .םייתדבעמ םיטיהרבו

 ,םיפופכ תויופעתסה ,תוכימתה ,םיטרטסינוא

36.02.0010 

18,540.00 92.70 200.00 רטמ  .עבצ ןכו ,'וכו םישורה םילוורשה

18,540.00 92.70 200.00 רטמ  36.02.0020 .מ"מ 51 רטוקב ל"נכ

12,360.00 123.60 100.00 רטמ  36.02.0030 .מ"מ 91 רטוקב ל"נכ

7,725.00 154.50 50.00 רטמ  36.02.0040 .מ"מ 52 רטוקב ל"נכ

13,905.00 185.40 75.00 רטמ  36.02.0050 .מ"מ 23 רטוקב ל"נכ

לא )מ"ס 55 דע לש םיכרואב( םירצק םירובח
 טוהר יקלח לע םיבכרומה םייתדבעמה םיזרבה
 הקפסאה תורונצמ דדמי ךרואה .יתדבעמ
 םיטיהר תחת יקפוא ןפואב כ"דב םירבועה(
 םיזרבה לא רובחה דעו )םייתדבעמ
 תשוחנ תורונצמ ושעיי םירובחה ,םייתדבעמה
 תשוחנמ םידרוקר ינש וללכיו מ"מ 21 רטוקב

36.02.0060 

14,420.00 360.50 40.00 'חי  .םינוש םיזגל םישורדה םירזיבאה לכ תאו

ףוגמה .םיזגל ףוגמ לש הבכרהו הקפסא
 וא "OLOPPA" תרצות ירודכ סופטמ

36.02.0070 

3,090.00 206.00 15.00 'חי  .דרוקר םע מ"מ 51 רטוקב ךרע-הוש

2,472.00 247.20 10.00 'חי  36.02.0080 .מ"מ 91 רטוקב ףוגמ ל"נכ

1,071.20 267.80 4.00 'חי  36.02.0090 .מ"מ 52 רטוקב ףוגמ ל"נכ

618.00 309.00 2.00 'חי  36.02.0100 .מ"מ 23 רטוקב ףוגמ ל"נכ

 ,םירזיבאה לכ ללוכ זג ינולב ינש לש תכרעמ
 ,AOCNOC תרצות תפעס ,ץחל יתסוו

 תרצות םיפוגמ םע לנפ לע תבכרומ

36.02.0110 

20,600.00 10,300.00 2.00  SIRAH תרצות ץחל תסוו TELMAH 'פמוק

 תורוניצ רובע םיזוחאב תעצוממ תפסות
LEETSSSELNIATS תורוניצ םוקמב 

36.02.0120 

1.00 'פמוק  .תשוחנ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../214 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 יתדבעמ דויצו םינוש םיזג סוחד-ריווא םוקאוו תוכרעמ 63 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 O.R( םילפוטמ םימ תרנצ 30.63 קרפ תת
 )WD-ו

 ,1EPYT-לוידקס"C.V.P" תורוניצ
IEDARG04", 5871 יפל-DMTSA רטוקב 
 תורקת תחת ,תוריק לע םינקתומ ,מ"מ 21
 לכ תא ללוכ ריחמה .םייתדבעמה םיטיהרבו

36.03.0010 

2,060.00 41.20 50.00 רטמ  .םיקוזיחהו ,תוילתה ,םירזיבאה

2,060.00 51.50 40.00 רטמ מ"מ 51 רטוקב ל"נכ תורוניצ 36.03.0020 

2,884.00 72.10 40.00 רטמ מ"מ 91 רטוקב ל"נכ תורוניצ 36.03.0030 

2,472.00 82.40 30.00 רטמ מ"מ 52 רטוקב ל"נכ תורוניצ 36.03.0040 

2,060.00 82.40 25.00 רטמ מ"מ 23 רטוקב ל"נכ תורוניצ 36.03.0050 

4,120.00 103.00 40.00 רטמ  36.03.0060 .מ"מ 93 רטוקב ל,נכ תורוניצ

824.00 164.80 5.00 'חי  36.03.0070 .מ"מ 21 רטוקב םיקקוזמ םימל C.V.P ףוגמ

494.40 164.80 3.00 'חי מ"מ 51 רטוקב ל"נכ ףוגמ 36.03.0080 

412.00 206.00 2.00 'חי מ"מ 91 רטוקב ל"נכ ףוגמ 36.03.0090 

865.20 288.40 3.00 'חי מ"מ 52 רטוקב ל"נכ ףוגמ 36.03.0100 

1,236.00 309.00 4.00 'חי מ"מ 23 רטוקב ל"נכ ףוגמ 36.03.0110 

 םייתדבעמ םיזרב 40.63 קרפ תת

לעמ וא סוכ-תרעק לעמ( יתדבעמ םימ זרב 36.04.0010 
30,900.00 618.00 50.00 'חי  .900.312.51 ט"קמ NEORB תרצות )רויכ

4,120.00 1,030.00 4.00 'חי  36.04.0020 .900.772.51 ט"קמ ל"נכ

 36.04.0030 )סוכ-תורעק יתש לעמ( ידגנ לופכ יתדבעמ זרב
12,360.00 6,180.00 2.00 'חי  .2.900.612.51 ט"קמ

2,060.00 1,030.00 2.00 'חי  .900.912.90 ט"קמ ל"נכ

 רויכ לעמ םירקו םימח םימ בוברע תללוס
 ט"קמ NEORB תרצות יתדבעמ

36.04.0040 

36.04.0050 

28,840.00 1,442.00 20.00  15.264.009. 'חי

 36.04.0060 תואיצי יתש לעב יתדבעמ סוחד ריווא זרב
18,025.00 721.00 25.00 'חי  .900.120.51 ט"קמ NEORB תרצות תוידגנ

21,012.00 618.00 34.00 'חי תחא האיצי לעב סוחד ריווא זרב ל"נכ 36.04.0070 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../215 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 יתדבעמ דויצו םינוש םיזג סוחד-ריווא םוקאוו תוכרעמ 63 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
18,025.00 721.00 25.00 'חי  36.04.0080 .929.120.51 ט"קמ םוקאוו זרב ךא ל"נכ

4,944.00 618.00 8.00 'חי תחא האיצי לעב םוקאוו זרב ל"נכ

 הפוצמ תחלקמ שאר ללוכ ןוחטיב תחלקמ
 החיתפ ירודכ זרבו מ"ס 51 רטוקב לקינ-םורכ
 תדדמנ םהיניב תרנצה(1" רטוקב הריהמ

36.04.0090 

36.04.0100 

15,862.00 1,442.00 11.00 'חי  .)דרפנב

20,394.00 1,854.00 11.00 'חי ךרע-הוש וא NEORB םייניע תפטשמ 36.04.0110 

רחא זג וא ,2oc,ןקנח :ןוגכ יתדבעמ זג זרב8
 NEORB תרצות תחא האיצי לעב והשלכ
 ט"קמ .יכנא וא יקפא חול יבג לע הבכרהל

36.04.0120 

4,944.00 824.00 6.00  15.055.009. 'חי

6,180.00 1,030.00 6.00 'חי  .900.310.51 ט"קמ ידגנ לופכ זרב ךא ל"נכ

 רובע תודבעמל םילפוטמ וא םיליגר םימ זרב
 זרבו ףדנמב היפ םע NEORB תרצות .ףדנמ
 900.500.51 ט"קמ .ףדנמה תיזחב החיתפ

36.04.0130 

36.04.0140 

16,583.00 721.00 23.00 'חי  .900.814.91 ט"קמו

 NEORB תרצות .ףדנמל 2OC,ןקנח זג זרב
 .ףדנמה תיזחב החיתפ זרבו ףדנמב היפ םע

36.04.0150 

4,635.00 927.00 5.00 'חי  .900.632.91 ט"קמ +900.532.51 ט"קמ

ט"קמ ףדנמל סוחד-ריווא זרב ךא ל"נכ 36.04.0160 
8,240.00 515.00 16.00  19.236.009 + 15.022.009. 'חי

15,450.00 515.00 30.00 'חי  36.04.0170 .ףדנמל םוקאוו זרב ךא ל"נכ

וא .הרעק לעמ יתדבעמ םילפוטמ םימ זרב
 ט"קמ NEORB תרצות סוכ-תורעק לעמ

36.04.0180 

16,480.00 1,030.00 16.00  15.416.009 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../216 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 יתדבעמ דויצו םינוש םיזג סוחד-ריווא םוקאוו תוכרעמ 63 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 םוקאווה ןקתמ 50.63 קרפ תת
 יתדבעמ דויצו סוחד-ריווא

 "סקלפוד" םגדמ היהי ןקתמה םוקאו ןקתמ
 הקופתב םוקאוו תובאשמ יתש )1:לולכיו
 םוקאוו תגרדל תחא לכ לש MFC06 תילנימונ

 םגדמ הנייהת תובאשמה RROT0.1 לש
 ילקיטרו םוקאוו לכימ )2.ןמש י"ע לעפומה
 ץחל AMSA ינקת יפל יונב רטיל 005 חפנב
 ,םוקאוול 3" תופעתסה לולכיו ISP022 הקידב
 ןוחטיב זרבל ,םוקאוו רקבל הקרוהל הטילפל
 תדלפמ תלוספו םילזונ דוכלימ )3.'וכו

 זרבו 1X2½" תואיציב דייוצמ ,דלח-לא
 הלעפהל :הרקבו למשחה חול )4/3.4" הקרוה
 ירקב )5.המרגורפ יפל תובאשמה לש הקספהו
 דעו RROT0,1 ןיבש הלעפהל :םוקאוו

RROT0,36( דלח-לא תדלפמ :םיננסמ 

36.05.0010 

66,950.00 66,950.00 1.00 'פמוק  .םייגולויב םיננסמו

םגדמ היהי ןקתמה סוחד-ריווא ןקתמ
 הקיפסב םיסחדמ ינש )1:לולכיו "סקלפוד"

 .ISP511 לש ץחלב ,דחא לכ MFC023 לש
 לש הקיפסל ילמשח ריווא שביימ )2
MFC023. דע הביבסה תרוטרפמט C54, 
 יטמוטוא זקנמ ,תולקת רותיאל רקב ללוכ
 רטיל 0061 חפנב יכנא ץחל לכימ )3.ילמשח
 זקנמ ללוכ ,ךמסומ קדוב ידי-לע רשואמ
 ירקב ,סוחד-ריוואל תואיציו ,ילמשח יטמוטוא
 יטמוטוא זקנמ ,ץחל-דמ ,ץחל ירקב ןכו ,ץחל
 למשח חול )4.ץחל ררחשמ זרבו ילמשח
 ןנסמ )5.םיסחדמה גוז לש הלעפהו דוקיפל
 ןוניס תגרדל MFC023 לש הקיפסל ינושאר
 ןוניס תגרדל םייפוס םיננסמ ינשו ןורקימ 5 לש

36.05.0020 

51,500.00 51,500.00 1.00  .ןורקימ 1 'פמוק

 :ללוכ הקילורדיה תדבעמל םימ רורחיס ןקתמ
 08 דע לש הקיפסב תולובט תובאשמ 2)1
 ללוכ תוריפסומטא 0,6 לש ץחלל העש/ק"מ
 חול )2.םיעונמה ינשל רדת הנשמ תכרעמ
 יפל ,תובאשמה תלעפהל דוקיפו למשח
 רובב םיפוצמ תכרעמ )3.המיאתמ המרגורפ

36.05.0030 

20,600.00 20,600.00 1.00 'פמוק  .תובאשמה לש הקספהו הלעפהל הביאשה

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../217 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 יתדבעמ דויצו םינוש םיזג סוחד-ריווא םוקאוו תוכרעמ 63 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

43,260.00 

21,630.00 

9,888.00 

43,260.00 

7,210.00 

1,236.00 

1.00

3.00

8.00

'פמוק

 'חי

 'חי

הכופה הזומסוא ןקתמ :הכופה הזומסוא ןקתמ
 רטיל 051,הממיל רטיל 0002 לש הקיפסל
 יננסמ ינש .ןורקימ 5 ינושאר ןנסמ ללוכ העשל
 םימל םימ הנומ .VU תדיחי .ליעפ םחפ
 תובאשמ HOaN.2 ןונימ תבאשמ .םיימלוגה
 הזומסוא תונרבממ .דלח-לא תדלפמ ץחל
 .דוקיפו הלעפה חול .רצומ-ימ לכימ .הכופה
 לכו םינושה םיטירפה ןיב תרנצ ,םיפוגמ
 .דוקיפהו הרקבה תוכרעמ

 ' 36.05.010,סמ םיפיעסל תפסות
 םיאתמה דויצ רובע 020.50.63,030.50.63
 למשח תוחול ללוכ ריווא-גזמ לכב הלועפל

TOTALY ENCLOSED 

םגד ךרע-הוש וא "ןוילז" תרצות םינוי ףילחמ
 ."0001 ןוילז"

36.05.0040 

36.05.0050 

36.05.0060 

730,651.10  )זוכיר ףדל הרבעהל( יתדבעמ דויצו םינוש םיזג סוחד-ריווא םוקאוו תוכרעמ 63 כ"הס
35,532,167.89  )זוכיר ףדל הרבעהל( תונש דח הנבמ כ"הס
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 חותיפ תודובע 30 הנבמ
 למשח 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 למשח 80 קרפ

 0.8 קרפ תת 00.80 קרפ תת

 0.8 קרפ תת

 תורעה

 םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ-:הרעה
 לכו רזע דויצ ללוכ הלעפהו הנקתה,הקפסא
 .םלשומ עוציבל תושרדנה תודובעה

 בתכמ דרפנ יתלב קלח הווהמ טרפמה)1
 הקפסאל םניה םיפיעסה לכ)2.תויומכה
 תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה ,הנקתהו
 תויתשתו למשחה ילבכ תא ןיקתהלו קפסל
 יאשר ןימזמה)3.ותעד לוקיש יפל לכה למשחה
 בתכ ךותמ תויומכ םצמצלו ןיטקהל ,לידגהל
 .הדיחיה יריחמ תא תונשל ילבמ תויומכה
 רוביח תללוכ םילבכה תנקתהו הקפסא)4
 .ויתווצק ינשב לבכה

 לע .1:זרכמב תופתתשהל ףס יאנת
 לע .2.הלעמו 1-'א גוויס לעב תויהל ןלבקה
 ןוישיר לעב למשח סדנהמ קיסעהל ןלבקה
 לע .3.)הנשמ ןלבק אל( דבלב סדנהמ
 לע םיטרפ זרכמה יכמסמב שיגהל ןלבקה
 הובג חתמב תודובע שמח תוחפל לש עוציב
 םינש 5 ךלהמב ועצובש המוד לדוג רדסב
 תמישר שיגהל ןלבקה לע .4.תונורחא
 .םינופלטו רשק ישנא ללוכ םיצילממ

 .ץוח תרואת 10.80 קרפ תת

***************************************** 
 ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ-1:תורעה
 תועיבשל דויצה לש תמלשומ הנקתהו הלבוה
 תא ומצעל רמוש ןימזמה-2.ןנכתמה לש ונוצר
 יוניש אלל םיפיעס לטבל וא/ו ףיסוהל תוכזה
 אהת אלו םירמוח קפסל וא/ו הדיחיה יריחמב
 הדובעה לכ-3.תועיבת וא רועריע םוש ןלבקל
 קרפ ידרשמניבה יללכה טרפמה יפ"ע עצובת
 תרבח תויחנה יפ"עו למשחה קוח יפ"ע ,80
 .קזב תרבחו למשחה

* ***************************************** 
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 חותיפ תודובע 30 הנבמ
 למשח 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
תודימב םילבכ תלעת לש הביצח וא/ו הריפח
 מ"ס 001 קמועו מ"ס 06 בחור לש תוילמינימ
 ,הכרדמב ,יננג חטשב .םיידיב וא/ו םילכב
 חטשה תרזחה ללוכ ןוטבב וא שיבכב
 ינכטה טרפמב רומאל םאתהב לכה .ותומדקל

08.01.0015 

19,158.00 61.80 310.00 רטמ  .דחוימה

תודימב ןוטבמ ךומנ חתמ הלוגע למשח תחוש
 סמועל הסכמ ללוכ מ"ס 001 רטוקב

08.01.0020 

4,532.00 2,266.00 2.00 'חי  .ןוט04.דבכ

 הביצח ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה
 טרופמכ תרנצל חתפ תנכה וא תרנצ תפישחו
 בכעמ רמוח ידי לע הרזח החושה םוטיא ללוכ

08.01.0025 

824.00 824.00 1.00 'פמוק  .םייתעשל הרעב

תווצק ךותיח הלבוה ללוכ YX2N גוסמ לבכ
 ,יפוס רוביחו יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו

08.01.0030 

10,300.00 51.50 200.00 רטמ  .61X5YX2N ךתחב לבכ

תווצק ךותיח הלבוה ללוכ YX2N גוסמ לבכ
 ,יפוס רוביחו יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו

08.01.0035 

9,476.00 41.20 230.00 רטמ  .01X5YX2N ךתחב לבכ

ר"ממ 53 ךתחב רוזשו יולג תשוחנ ךילומ
 לכו םימיאתמ םיקדהמ תנקתה לולכי ריחמה

08.01.0040 

10,197.00 22.66 450.00 רטמ  .םישורדה רזעה ירמוח

םגד מ"מ 08 רטוקב ירושרש יטסלפ רוניצ
 טוח ללוכ לב הטלוו לש יתבכש וד הרבוק
 דעוימ מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ
 ילבכ רובע םייעקרק תת םילבכ תלחשהל

08.01.0051 

3,296.00 16.48 200.00 רטמ  .שרדינכו הרואת

םגד מ"מ 05 רטוקב ירושרש יטסלפ רוניצ
 טוח ללוכ לב הטלוו לש יתבכש וד הרבוק
 דעוימ מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ
 ילבכ רובע םייעקרק תת םילבכ תלחשהל

08.01.0055 

2,575.00 10.30 250.00 רטמ  .שרדינכו הרואת

 םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא
 'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ

 שאר ,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת
 06? תרוקב תחוש ךותב, תעבט קדהמ ,השקה
 טוליש, הסכמ, ץצח תפצר םע מ"ס 06 קמועב

08.01.0060 

2,626.50 875.50 3.00 'פמוק  .טלפמוק העיבצו
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 חותיפ תודובע 30 הנבמ
 למשח 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 3 רובע םחנמ רפכ תאמגודכ םירזיבא שגמ
 החטבא-:ללוכ ריחמה ,םיסנפ
A01 לגרס-.יטסלפ יוסיכ ללוכ הרונ לכל 
 .זילפמ הקראה גרוב-.הניסרחמ םיקדהמ
 .םיאצויהו םיסנכנה םילבכה קוזיחל תולש-
 שגמהמ ר"ממ 5.2 ךתחב YX2N ילבכב טוויח-
 ילבכל םימיאתמ דנרגל יקדהמ-.סנפ לכל דעו

08.01.0090 

10,815.00 309.00 35.00 'חי  .האיציוהסינכ

יבושיח פ"ע תודימב 03-ב קוצי ןוטב יושע דוסי
 רשאו ןלבקה םעטמ רוטקורטסנוקה סדנהמה
 הבוג דומע רובע תואבה תודימהמ ותחפי אל
 ךרואו בחור ,מ"ס061עקרקב קמוע :רטמ 01
 תוינכותה יפ"ע תוינוציח תודימו ,מ"ס 021

08.01.0140 

7,416.00 927.00 8.00 'פמוק  .דוסי יגרבו דוסיל הקראה עוציב ללוכ

 םח ץבאב לובט הדלפממ ינוק הרואת דומע
 ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ
 םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה
 עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה
 תינכות יפל רטמ 01-8 הבוגב דומעה .ושארב

08.01.0180 

26,368.00 3,296.00 8.00 'חי  .הלופכ עורז ללוכ עבצ ללוכ טלפמוק

 םישיבכ תרואתל סנפ תנקתהו הקפסא
 IP65 Exceed Philips LED תובוחרו

08.01.0240 

30,900.00 2,060.00 15.00  Street Light 90W 5000K 'חי

יבושיח פ"ע תודימב 03-ב קוצי ןוטב יושע דוסי
 רשאו ןלבקה םעטמ רוטקורטסנוקה סדנהמה
 4 הבוג דומע רובע תואבה תודימהמ ותחפי אל
 021 ךרואו בחור ,מ"ס061עקרקב קמוע :רטמ
 ללוכ תוינכותה יפ"ע תוינוציח תודימו ,מ"ס

08.01.0250 

13,596.00 618.00 22.00 'חי  .דוסי יגרבו דוסיל הקראה עוציב

 םח ץבאב לובט הדלפממ ינוק הרואת דומע
 ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ
 םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה
 עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה
 תינכות יפל רטמ6-4 הבוגב דומעה .ושארב

08.01.0260 

43,054.00 1,957.00 22.00 'חי  .הלופכ עורז ללוכ עבצ ללוכ טלפמוק

 םיליבש תרואתל סנפ תנקתהו הקפסא
 3000K IP65 ALURA LED LED תובוחרו

08.01.0270 

45,320.00 2,060.00 22.00  טייליטיס W06 'חי

 THGILPUDEL הפצה סנפ תנקתהו הקפסא
AGEB56PIK0003W052 ןקתומ םימ ןגומ 

08.01.0280 

20,394.00 927.00 22.00 'חי  .'מ 4 הרואת דומעב דרפנ רצוטש ג"ע
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 חותיפ תודובע 30 הנבמ
 למשח 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

18,540.00 3,090.00 6.00 'חי

 תספוק ללוכ עקרק עוקש סנפ תנקתהו הקפסא
 76PIDELK0003W09 םימ ןגומ ןוטיב
 ןיב רבעמח תוילאיניגרוא רבעמ תואספוק ללוכ
 .'מ 3 דעןרפואינ לבכ תפסותב םיפוג

08.01.0290 

 למשח תונזה חותיפ 20.80 קרפ תת
 תרושקתו

םילבכ תלעת לש הביצח וא/ו הריפח
 קמועו מ"ס 09 בחור לש תוילמינימ תודימב
 ,יננג חטשב .םיידיב וא/ו םילכב מ"ס 021
 חטשה תרזחה ללוכ ןוטבב וא שיבכב ,הכרדמב
 שיבכב תעצובמ הריפחהש םוקמב.ותומדקל
 לכה MFSC ידועי רמוח י"ע הרזח יולימ

08.02.0015 

7,416.00 61.80 120.00 רטמ  .דחוימה ינכטה טרפמב רומאל םאתהב

החוש ןומיס ללוכ רבעמ למשח תחוש
'- העבטהב  תודימב ןוטבמ למשח תוריהז'

08.02.0060 

4,532.00 2,266.00 2.00  .דבכ סמועל הסכמ ללוכ מ"ס 001/021/041 'חי

תודימב ןוטבמ ךומנ חתמ הלוגע למשח תחוש
 סמועל הסכמ ללוכ מ"ס 001 רטוקב

08.02.0070 

1,957.00 1,957.00 1.00 'חי  .ןוט04.דבכ

ןוטבמ ךומנ חתמ הלוגע תרושקת תחוש
 סמועל הסכמ ללוכ מ"ס 08 רטוקב תודימב

08.02.0075 

5,150.00 1,030.00 5.00 'חי  .ןוט04.דבכ

חישק .יס.יו.יפ רוניצמ הנכומ הריפחב לוורש
 הכישמ טוח ללוכ ח"ח פ"ע ןפוד יבוע 8" רטוק
 תוטומו לוורשה תווצק ןומיס ,מ"מ 8 ןוליינמ

08.02.0095 

2,781.00 46.35 60.00 רטמ  .טוחה תווצקב מ"ס 02 ךרואב הכישמ

יתבכש וד הרבוק םגד מ"מ 012 רטוקב רוניצ
 רוזש ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ לב הטלוו לש

08.02.0100 

2,060.00 41.20 50.00 רטמ  מ מ"מ 8 רטוקב

יתבכש וד הרבוק םגד מ"מ 05 רטוקב רוניצ
 רוזש ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ לב הטלוו לש
 תת םילבכ תלחשהל דעוימ מ"מ 6 רטוקב

08.02.0105 

4,326.00 36.05 120.00 רטמ  .םייעקרק

יתבכש וד הרבוק םגד מ"מ 57רטוקב רוניצ
 רוזש ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ לב הטלוו לש
 תת םילבכ תלחשהל דעוימ מ"מ 8 רטוקב

08.02.0107 

1,442.00 28.84 50.00 רטמ  /םייעקרק
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 חותיפ תודובע 30 הנבמ
 למשח 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

3,090.00 

90,640.00 

15.45 

113.30 

200.00

800.00

רטמ

רטמ

- תודובעל 5.31 ע.ק.י בלצומ ןיתאילופ רוניצ
 ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוקב תרושקת
 ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב ןוליינמ הכישמ טוח
 יטרדנטס טרפמו 80 טרפמ יפל םיאתמ ינקית
 .קזב לש

תווצק ךותיח הלבוה ללוכ םוינימולא גוסמ לבכ
 ,יפוס רוביחו יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו
 .042X4YX2AN ךתחב לבכ

08.02.0119 

08.02.0122 

6,695.00 6,695.00 1.00 'פמוק

 תמייק תיתשת קוריפ 30.80 קרפ תת

 למשח רדח דיל דומע לע למשח ןקתמ קורפ
 םילבכ םיקתנמ תכרעמו םיאנש קורפ ללוכ
 'פמוק- ךומנ חתמו הובג חתמ

08.03.0010 

409,476.50  )זוכיר ףדל הרבעהל( למש ח 80 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../223 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
  

      
 

               
      
                  
      
         
           
            

          
      
         
            
          
          
            

        
      
         
            
          
          
            

     
      
          
          

      
      
                   
      
           
         
          
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

             

223 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 חותיפ תודובע 30 הנבמ
 חותיפ 04 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 חותיפ 04 קרפ

 ףוציר 10.04 קרפ תת

 "עוביר" חירא גוסמ ףוצירב ףצורמ חטשמ
 תתיכמ האיצי חותיפ תינכת יפל ינועבצ ןווגב
 06 יבועב םיעצמ ללוכ 04*04,םא

40.01.0010 

195,670.95 146.57 1,335.00 ר"מ  ." ןייטשרקא" תמגו ,לוח עצמ ,מ"ס

תרצות מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא
 קדוהמ 'א עצמ ,הריפח ללוכ ע"ש וא וייטשרקא
 06 יבועב ,ו.ש.א.א דייפידומ 001% תופיפצל
 סלפמב תנקתומ ,ןוטב תנעשמו דוסי ,מ"ס
 ןווג ,רתאב חקפמה םואת יפל וילעמ וא ףוצירה

40.01.0020 

80,315.28 156.56 513.00 רטמ  .רופא

תרצות מ"ס 02/01 תודימב תלבתשמ ןבא
 קדוהמ 'א עצמ ,הריפח ללוכ ע"ש וא וייטשרקא
 06 יבועב ,ו.ש.א.א דייפידומ 001% תופיפצל
 סלפמב תנקתומש ,ןוטב תנעשמו דוסי ,מ"ס
 ןווג ,רתאב חקפמה םואת יפל וילעמ וא ףוצירה

40.01.0060 

187,872.00 156.56 1,200.00 ר"מ  .רופא

תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא
 תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה(25/100/17,

40.01.0070 

174,739.50 89.61 1,950.00 רטמ  .)ןוטב

 הייחמצ 20.04 קרפ תת

 דרשמ-מ"הש תויחנה יפל לדוגו רטוק תורדגה
 ,הלבוה ,הקפסא תללוכ הדובעה .תואלקחה
 תוירחאו הכימס ,העיטנ ,לוביז ,רוב תריפח
 .הטילקל

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../224 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
  

      
 

          
          
            
           
           
           
            
             
           
          
          
           
          
        

            
      
           
          
           
           
           
           

         
      
           
          
           
           
           
           

             
      
          
          

           
      
           
           
             

               
      
           
          

           
      

                
      
      
      
      

             

224 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 חותיפ תודובע 30 הנבמ
 חותיפ 04 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
הדובעה- ידננםולפספ' '-גוסמ םידברמב אשד
 תחחתמ תועצמאב חטשה תרשכה : תללוכ
 ןגיתפוכ ןשד רוזיפ ,תוחפל מ"ס 02 לש קמועל
 םנודל ןוט 5.1 לש תומכב 5-5-5 רשועמ
 ךכ עצובי יפוס רושייו ןשדה תענצה .תוחפל
 .םיעקש וא תוהבגה אלל םירשי חטשה ינפש
 רוציל ילבמ הזל הז םידומצ וחנוי אשדה ידברמ
 וא םיעקש אלל ה קלחו הרשי הרוצבו ,םיחוור
 קלחו רשי חטש תשוחת תריצי ךות תוהבגה
 תכרעמש םירקמה לכב .ףוצר תמגודכ
 ףוטפט לע תססובמ תננכותמה הייקשהה
 תשר ןיכהל ןלבקה בייח )יעקרק-תת( ןומט
 וא םיזתמ תועצמאב תינמז תיליע הייקשה
 תוירחאו הליתש תללוכ הדובעה.םינוריטממ

40.02.0003 

14,179.00 25.78 550.00 ר"מ  .םישדוח 3 ךשמל הטילקל

תריפח ללוכ-9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא
 ןג תמדאב יולימו 'מ1X1X1 לדוגב תורוב
 ,ץעל רטיל 06 לש רועישב טסופמוקב תברועמ
 תוירחא ללוכ , הייקשהל תומוג תריצי ללוכ
 לכ ץעל רטיל 05 רועישב תילכיממ הייקשהו

 תינכת יפל םיצע יגוס.םישדוח 3-ל םייעובש

40.02.0004 

22,989.60 638.60 36.00 'חי  הייחמצ

תריפח ללוכ-4 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא
 ןג תמדאב יולימו 'מ1X1X1 לדוגב תורוב
 ,ץעל רטיל 03 לש רועישב טסופמוקב תברועמ
 תוירחא ללוכ , הייקשהל תומוג תריצי ללוכ
 לכ ץעל רטיל 05 רועישב תילכיממ הייקשהו

 תינכת יפל םיצע יגוס.םישדוח 3-ל םייעובש

40.02.0010 

3,090.00 257.50 12.00 'חי  .םינטק ירפ יצע-הייחמצ

תריפח :תללוכה 8 לדוג רגוב ץע תעיטנ
 ןגב-)תוכימת 2( הכימתו הליתש ,לוביז,רוב

40.02.0030 

10,551.50 422.06 25.00 'חי  ול הצוחמ תוכרדמבו

עזג רטוק-7 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא
 ,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ 5.1-1''
 חפנב לכיממ . הפיו חתופמ ,'מ 2 ילמינימ הבוג

40.02.0040 

13,385.70 297.46 45.00  .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 52 'חי

תריפח :תללוכה 7 לדוג רגוב לקד ץע תעיטנ
 ןגב-)תוכימת 2( הכימתו הליתש ,לוביז,רוב

40.02.0050 

23,947.50 772.50 31.00 'חי  ול הצוחמ תוכרדמבו

8,724.10 14.42 605.00 'חי רטיל 0.1 ילכה לדוג ,3'סמ לדוג םיליתש 40.02.0060 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../225 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 חותיפ תודובע 30 הנבמ
 חותיפ 04 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
תבורעת וא תופוע וא תורפ לבז ,ינגרוא ןשד
 ןוניגה יחטשל אטוחמ טסופמוק גוסמ םהלש
 רושיא איצמהל שי .םנודל ב"וק 02 לש תומכב
 וריבעהלו טסופמוקה קפס לש יוטיחה לע
 ריחמה .רתאל טסופמוקה תעגה ינפל חקפמל
 שומיש ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ

40.02.0062 

1,699.50 3.09 550.00 ר"מ  .ןושיד ירמוחו םיינכמ םילכב

תבורעת וא תופוע וא תורפ לבז ,ינגרוא ןשד
 ןוניגה יחטשל אטוחמ טסופמוק גוסמ םהלש
 רושיא איצמהל שי .םנודל ב"וק 02 לש תומכב
 וריבעהלו טסופמוקה קפס לש יוטיחה לע
 ריחמה .רתאל טסופמוקה תעגה ינפל חקפמל
 שומיש ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ

40.02.0064 

1,699.50 3.09 550.00 ר"מ  .ןושיד ירמוחו םיינכמ םילכב

231.75 3.09 75.00 ג"ק  40.02.0065 .םנוד/ג"ק051 רועשב ןערוגמ טפסופ-רפוס

 40.02.0067 'מ 02.2 הבוגב סוטפילקא ץעמ הכימת תכומס
865.20 14.42 60.00 'חי  םיצעל תואטוחמו תופולק

44,805.00 179.22 250.00 ר"מ

 תוללצמ 30.04 קרפ תת

 תותשק תרבח תמגודכ םישרפמ םגד הללצה
 ע"ש וא

40.03.0010 

 חטש חותיפ יטרפ 40.04 קרפ תת

תרצות תכתמ תעבט םע 08 ןותפשא
 ןופשא וא ןבא ןווג ןוטסרקא רמג ןייטשרקא
 יומד ןוטב רמגב אכירא םחש תרצות 57 םתור

40.04.0010 

12,640.95 842.73 15.00 'פמוק  הטסורינ הסכמ ללוכ ןבא

ע"ש וא אכירא םחש תרצות ןוטבמ םילספס 40.04.0020 
61,800.00 4,120.00 15.00 'חי  . עבר

 ןיוזמ ןוטבמ עבורמ ךתחב שדח לספס ריק
 יופיצ :ללוכ.מ"ס 04 הבוגב .טרפ יפל 02-ב
 דוביעב "תיז ריב" גוסמ ןבאב םור "יכנא"
 מ"ס 5 יבועב גניפוק .מ"ס 5-3 יבוע- שיטלט
 דוביעב גניפוקה ןפוד ,םסמסומ דוביעב

40.04.0040 

98,221.50 654.81 150.00 רטמ  .םישורדה תומוקמב ינפ וד יופיחו "הזבוט"

דח םגד"הכירא םחש" תרבחמ הבישי תכרעמ 40.04.0050 
103,824.00 4,944.00 21.00 'חי  4661 ט"קמ ילגר

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../226 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
  

      
 

                   
      
         

                
      

            
      
          
           
           
        
          
            
         

          
      
         
           

              
      
         

                 
      
         

                 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
             

226 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 חותיפ תודובע 30 הנבמ
 חותיפ 04 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 הייקשה 50.04 קרפ תת

 40.05.0010 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ ףוטפט תרנצ
6,859.80 9.27 740.00 רטמ  תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט םע מ"מ 61

11,995.62 43.94 273.00 רטמ  40.05.0020 .011.יס.יו.יפ הייקשה תכרעמל םילוורש

אלל הרטמהו ףוטפטל 1" רטוקב תכרעמ שאר
 י"פע לעופה הייקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה
 ישאר ילוארדיה ףוגמ ,ץחל דמ תוברל ,ןמז
 ,ץחל ןיטקמ ,םיננסמ ינש,קיטסלפמ
 ע"וש וא י.ר.א תמגודכ בלושמ ריואררחשמ
 ,דוקיפ ימל האיצי 4/3" ןג זרב ,ןוסכלא ףוגמ,
 םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרב 4/3"זרב

40.05.0040 

2,908.72 2,908.72 1.00 'פמוק  .ע"וש וא ןואסלפ גוסמ

 רטוקב ףוטפיט רוניצמ םיצעל ףוטפט תחולש
 תוילרגטניא וק תופטפט 4-6 אשונ מ"מ 61

40.05.0050 

9,002.20 23.69 380.00 רטמ  .'מ 3 החולשה ךרוא .תותסוותמ

 40.05.0060 גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ
3,290.85 9.27 355.00 רטמ  םיצע רובע-4 גרד מ"מ 52 רטוקב אוהשלכ

 40.05.0070 גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ
1,359.60 12.36 110.00 רטמ  םיחיש רובע-4 גרד מ"מ 23 רטוקב אוהשלכ

1,096,669.32  )זוכיר ףדל הרבעהל( חותיפ 04 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../227 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
    

      
 

                             
      
                   
      

             
      
          
          

        
      
             

          
      
          

         
      
           
          

     
      
           
          
           

       
      
         

              
      
         

             
      
           
           
               
          

       
      
                             
      
          

          
      

              
      
          

                
      

         
      
      

             

227 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 חותיפ תודובע 30 הנבמ
 תובחרו םישיבכ הלילס 15 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 תובחרו םישיבכ הלילס 15 קרפ

 םישיבכ 10.15 קרפ תת

29,700.00 2.97 10,000.00 ר"מ ר"מ/ג"ק 1 רועישב )דוסי יופצ( ןמוטיב סוסיר 51.01.0010 

 5 יבועב 4/3" טלפסאמ הנוילע תאשונ הבכש
 טלפסא ןיב תורבחתה קשימ ללוכ ריחמה.מ"ס

51.01.0020 

216,383.68 43.07 5,024.00 ר"מ  .שדחה טלפסאו םייקה

 51.01.0022 / ריג סג טגרגא םע מ"ס 6 יבועב 52 צ"את
212,163.52 42.23 5,024.00 ר"מ  01-07GP ןמוטיבו 'א גוס טימלוד

מ"ס 02 לש תובכשב ררבנ עצמ יולימ 51.01.0030 
271,544.00 104.44 2,600.00 ק"מ  .םומיסכמהמ 89% לש תופיפצל תוקדוהמ

מ"ס 02 לש תובכשב 'א גוס עצמ יולימ
 דייפידומ %001 לש תופיפצל תוקדוהמ

51.01.0040 

472,972.50 145.53 3,250.00 ק"מ  וטשאא

 עלס יגוס לכב חטשב תיללכ הביצח וא הריפח
 יולימל םיאתמה רמוחה תרבעה ללוכ ,עקרקו
 י"ע רשואמ ךפש םוקמל הריפחה יפדוע קוליסו

51.01.0050 

92,988.00 33.21 2,800.00 ק"מ  תויושרה

 51.01.0060 םישיבכבו םיחטשב יולימ לש רקובמ קודיה
46,400.00 4.64 10,000.00 ק"מ  .קודיה רחאל מ"ס 02 דע יבועב תובכשב

 51.01.0070 ,מ"ס 001/52/71 תודימב שיבכל הפש ןבא
35,843.85 113.79 315.00 רטמ  רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל

רדחומ מ"ס 03 לש יבועב ןבא ירבש יולימ
 56.2 יבחרמ לקשמ לעב יריג רוקממ עקרקל
 תרדחה , מ"ס 02-01 ןיב ןבא לדוג , ק"מ / ןוט
 יפל הבטרה רחאל יתיסרח תיתשל הבכשה

51.01.0071 

261,105.00 133.90 1,950.00 ק"מ  תילמיטפוא תוביטרמ %21-+

 דועו עבצ םירורמת 20.15 קרפ תת

לכב( דומע תוברל ינוריע גוסמ ךרד ירורמת 51.02.0010 
4,046.90 367.90 11.00 'חי  )הבוג

24,689.10 262.65 94.00 'חי רופא עבצ ,081X31X42 בכרל המילב ןבא 51.02.0020 

וקווקמ/אלמ ןבל מ"ס 21 בחורב םיווק תעיבצ 51.02.0030 
697.50 1.55 450.00 רטמ  )וטנ העיבצ יפל הדידמ(

11,124.00 6.18 1,800.00 רטמ  51.02.0040 הפש ינבא תעיבצ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../228 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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228 :' 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 חותיפ תודובע 30 הנבמ
 תובחרו םישיבכ הלילס 15 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
2,060.00 

741.60 

515.00 

185.40 

4.00

4.00

 'חי

'חי

 לוחכ םישיבכ עבצב םיכנ תיינח תעיבצ

 םוקמ לע םיכנ תיינח למס לש הנולבשב העיבצ
 ןבל עקר לע לוחכ עבצב םיכנ בכר תיינח
 מ"ס 06/06 תודימב

51.02.0050 

51.02.0060 

1,682,459.65  )זוכיר ףדל הרבעהל( תובחרו םיש יבכ הלילס 15 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../229  עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 חותיפ תודובע 30 הנבמ
 תינוציח האורבת תודובע 75 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 תינוציח האורבת תודובע 75 קרפ

 םימ תקפסא תכרעמ 10.75 קרפ תת
 תינוצח

ינכטה טרפימה יפל 3" רטוקב הדלפ תורונצ
 ינפ לעמ מ"ס 08 קמועל הביצחו הריפח לוכ
 קוליסו הרזחב יולימ ,לוח עצמ ןכו רונצה

57.01.0010 

1,699.50 113.30 15.00 רטמ  .םירזיבאהו םיחפסה לכ ללוכ ריחמה .ףדועה

22,763.00 133.90 170.00 רטמ  57.01.0020 .4" לש רטוקב תורונצה ךא ל"נכ

10,506.00 175.10 60.00 רטמ  57.01.0030 .6" לש רטוקב תורונצה ךא ל"נכ

10,300.00 206.00 50.00 רטמ  57.01.0040 8" רטוקב תורוניצה ךא ל"נכ

ונוקתו טלפסא שיבכ רוסינ רובע ל"נל תפסות
 רושא תלבק ללוכ ,רונצה תחנה רחאל שדחמ

57.01.0050 

3,862.50 257.50 15.00 רטמ  .םהמע םואתו תויושרה

 "לאפר" תרצות T-0004 סופטמ םיפוגמ
 וא ,םיידגנ םינגואו םינגוא םע 3" רטוקב

57.01.0060 

2,266.00 1,133.00 2.00  .ךרע-הוש "בכוכה" 'חי

5,768.00 1,442.00 4.00 'חי  57.01.0070 .4" רטוקב ל"נכ

6,592.00 1,648.00 4.00 'חי  57.01.0080 .6" רטוקב ל"נכ

4,532.00 2,266.00 2.00 'חי  57.01.0090 .8" רטוקב ל"נכ

םע םיימאיס םימואת 3" רטוקב לופכ טנרדיה
 4" רטוקב רונצ לע םיבכרומ ,"ץרוטש" רבחמ
 תרצות עקרקה ינפ לעמ מ"ס09 טלובה
 ןגוא ללוכ ,F-21 םגד ךרע הווש וא "סמופ"

57.01.0100 

28,840.00 4,120.00 7.00 'חי  .ידגנ ןגואו

םע 3X2" תואיצי םע 4" רטוקב הקנסה זרב 57.01.0110 
8,240.00 2,060.00 4.00 'חי  .MF/LU י"ע רשואמ רזוח-לא

וא 08X08 לש תודימב ןייוזמ ןוטבמ ףוגמ את
 רובע מ"ס 001 דע קמועבו מ"ס 08 רטוקב
 חתפנ הדלפ הסכמ םגל לוכ ריחמה .דדוב ףוגמ
 זוקינ רונצ םע ןייוזמ ןוטב תפצר ןכו ,םיריצ לע
 001 לש קמוע דע 4" רטוקב היתחתמ ררוחמ

57.01.0120 

2,575.00 2,575.00 1.00 'חי  .רונצה ביבס ץצח תבכשו מ"ס

וא מ"ס 001X001 תודימב ףוגמ את ל"נכ 57.01.0130 
3,090.00 3,090.00 1.00 'חי  .מ"ס 001 רטוקב

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../230 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 חותיפ תודובע 30 הנבמ
 תינוציח האורבת תודובע 75 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
וא םיירובצ םירוזאל 2" רטוקב םימ דמ 57.01.0140 

2,678.00 1,339.00 2.00 'פמוק  .הייקשהל

רטוקב F-60-07 דמרב םגד קרפתמ םימ ןנסמ 57.01.0150 
875.50 875.50 1.00  "6. 'חי

1,030.00 1,030.00 1.00 'חי  57.01.0160 8" רטוקב ל"נכ

1,030.00 1,030.00 1.00 'חי  57.01.0170 4" רטוקב ןנסמ ל"נכ

ללוכ 4" רטוקב "לאפר" תרצות רזוח-לא זרב 57.01.0180 
1,751.00 875.50 2.00 'חי  .םיידגנ םינגואו םינגוא

1,030.00 1,030.00 1.00 'חי  57.01.0190 6" רטוקב ל"נכ

865.20 288.40 3.00 'חי  57.01.0200 .2" רטוקב יטמוטוא רורוא זרב

ללוכ 8 רטוקב תרזוח המירז ענומ רזבא ,ח"זמ 57.01.0210 
9,270.00 9,270.00 1.00 'חי  .םיידגנ םינגואו םינגוא

ישארה םימה וק לא 8" רטוקב םימה וק רובח 57.01.0220 
2,060.00 2,060.00 1.00 'פמוק  .םימה דיגאת רושא תלבקו םואת ללוכ

 C 57.01.0230 םגדמ ND-08 םימ דמ לש דבלב הקפסא
12,360.00 6,180.00 2.00  MEISTREAM PLUS CLASS. 'חי

6,180.00 6,180.00 1.00 'חי  ND. 57.01.0240-061 םימ-דמה ל"נכ

דיגאת תוארוה יפל םימה-דמ לש דבלב הבכרה 57.01.0250 
3,090.00 1,030.00 3.00 'חי  .םימה

 זוקינו בויבה תוכרעמ 20.75 קרפ תת

 רטוקב הבע ביבירמ תורונצמ זוקינו בויב יוק
 רונצה תחנה ,הביצחו הריפח ללוכ ,מ"ס 011
 דע ,ףדועה רוזיפו הרזחב יולימ ,לוח עצמב

57.02.0010 

23,030.80 267.80 86.00 רטמ  .מ"ס 001 לש קמוע

תורונצ ךא 010.20.75.1'סמ ףיעסב ל"נכ 57.02.0020 
54,384.00 339.90 160.00 רטמ  .ל"נכ ראשה לכ מ"מ 061 רטוקב

15,656.00 391.40 40.00 רטמ  57.02.0030 .מ"ס 051 לש קמוע דע ךא ל"נכ

תורוניצ ךא 010.20.75'סמ ףיעסב ל"נכ 57.02.0040 
20,600.00 515.00 40.00 רטמ  .מ"מ 002 רטוקב

מ"מ 011 רטוקב ביבירמ בויב רונצל תפסות
 011 רטוקב EPDH ןליטאילופ רונצ רובע

57.02.0050 

1,030.00 20.60 50.00 רטמ  .מ"מ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../231 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 חותיפ תודובע 30 הנבמ
 תינוציח האורבת תודובע 75 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מ"מ 061 רטוקב ביבירמ בויב רונצל תפסות
 061 רטוקב EPDH ןליטאילופ רונצ רובע

57.02.0060 

360.50 36.05 10.00 רטמ  .מ"מ

 רובע זוקינו בויב תורונצ יפיעס לכל תפסות
 תחנה רחאל שדחמ ונוקתו טלפסא שיבכ רוסינ

57.02.0070 

13,905.00 309.00 45.00 רטמ  .חקפמה ןוצר תועיבשל ,רונצה

 57.02.0080 הסכמ םע זוקינ וא בויבל תינקת תרוקב תחוש
11,330.00 2,266.00 5.00  .מ"ס 08 דע קמועבו מ"ס 06 רטוקב 521B 'חי

 57.02.0090 521 דע קמועבו מ"ס 08 רטוקב תודימב ל"נכ
13,905.00 2,781.00 5.00 'חי  .טרפימה יפל מ"ס

15,450.00 3,090.00 5.00 'חי  57.02.0100 .מ"ס 011 דע ינוציח לפמ םע ךא ל"נכ

קמועבו מ"ס 001 רטוקב תוימינפ תודימב ל"נכ 57.02.0110 
19,776.00 3,296.00 6.00 'חי  .הקיצי לזרב יבלשמ םלוס ללוכ ,מ"ס 051 דע

לפמ ללוכ ,תמייק בויב תחושל בויב וק רובח 57.02.0120 
3,090.00 1,030.00 3.00 'פמוק  .ךרוצל םאתהב

 הדבכ הרקת רובע תוחושה יפיעס לכל תפסות
 מ"ס 06 וא מ"ס 05 רטוקב דבכ .ב.ב בצמו

57.02.0130 

12,360.00 2,060.00 6.00 'חי  .004D םגד ,ןוט 52 סמועל

 תנקתה רובע תוחושה יפיעס לכל תפסות
 ,זילפ תרגסממ םייושע מ"ס 06X06 םיסכמ
 ףוצירה סופטמ הקיאזומ וא טילונרג תוטלפ םע
 הסכמה לעמ ביבסמ הקיאזומה וא טילונרגה

57.02.0140 

6,180.00 1,545.00 4.00 'חי  .בויבה לש ליגרה

הקיצי לזרבמ ,םיסכמ רובע ל"נכ תפסות 57.02.0150 
2,472.00 1,236.00 2.00 'חי  .013035683 ט"קמ ןמפלוו תרצות

2,472.00 824.00 3.00 'חי  םייק רוזא בויב וקל רוביח

 הבוגל המאתהו תוחוש הבוג לש המאתה
 תודובעב גוס וא ןימ לכמ יפוסה חותיפה

57.02.0160 

57.02.0161 

16,840.50 1,122.70 15.00 'חי  חותיפה

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../232 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 חותיפ תודובע 30 הנבמ
 תינוציח האורבת תודובע 75 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

170,000.00 170,000.00 1.00 'פמוק

 םיכפשב לופיט 30.75 קרפ תת

 /ףוסיא ילכמ ינש ללוכ םיכפשב לופיט תכרעמ
 תובאשמ יתש , א"כ ק"מ 0.2 חפנב לורטנ
 סוחד ריוא י"ע תולעפומ המגרפיד גוסמ רורחס
 ילכימ 2, םיטמואנפ / םיילמשח םיזרב ,

 תרשקמ תרנצ , רטיל 82 חפנב דירולכופיה
CVP הקינס רוניצ 2" רטוקב הקבדהב 
 תוכרעמ , למשח חול , בויבהב תוכרעמל
 תוארתהו הבוג יקיספמ , רקב תללוכה הרקב
 תובאשמה יתשל ןיינבהמ הבאשמ ןקתמ ללוכ
 תואירבה דרשמ רושיא ללוכ ,הביאש רובו
 תושרדנה תוקידבה לכו בויבהו םימה דיגאתו
 טלפמוק ןקתמה רושיאל

57.03.0001 

126,500.00 550.00 230.00 רטמ

 ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ 40.75 קרפ תת
 זוקינ תוכרעמ

םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ
 םע ע"ש וא "לייטורדיה" וא "M- טירקונגמ"
 מ"ס 04 רטוק 4 גרד "רכז"ה לע ינקית םטא
 תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ
 הבוג יצחל דע( לוח תפיטע ,הריפח תודובע
 רזוח יולימו )רוניצה

57.04.0031 

64,980.00 10,830.00 6.00 'חי

 תועבורמ הרקב תוחוש 50.75 קרפ תת
 זוקינ עמ תוימורט תוילוחמ

 תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש
 עוקיש את םע ,מ"ס 041/021 םינפ תודימב
 D004)04 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמו

 לעמ קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט
'מ 52.2  הריפח תודובע תוברל ,מ 57.2 דעו '
 םירוביחה לכ תא תללוכ הדובעה ,רזוח יולימו
 םימייק םיוקל

57.05.0230 

747,575.50  )זוכיר ףדל הרבעהל( תינוציח האורבת תודובע 75 כ"הס
3,936,180.97  )זוכיר ףדל הרבעהל( חותיפ תודובע כ"הס

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../233 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 םיללכ םיאנת 00 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 םיללכ םיאנת 00 קרפ

 םיללכ םיאנת 10.00 קרפ תת

 םידרשמ לש םייק הנבמ וניה טקיורפה
 םייקל לעמ תומוק 2 ול םיפיסומש חמצב

 הדיחיה יריחמ ןובשחב תחקל ןלבקה לע
 םע תופיפצב סלכואמ רוזאב הדובעה עוצב
 תודימצב הניה הדובעה . העונת תולבגה
 . םימייק םינבמל

 םוי ידמ םוקמב תלוספה תא הנפי ןלבקה
 דרפנ יתלב קלח וניה תלוספה יוניפ . ומויב
 . דרפנב ךכ לע םלושי אלו ןלבקה תודובעמ
 השרומ הכיפש רתאל עצובי תלוספה יוניפ
 ןויקינ לע רומשל ןלבקה לע . תויושרה י"ע
 ןלבקה . םיירובצה םירוזאה לכב טלחומ
 לש הנשמ ינלבקל םיתורש ןתי ישארה
 ויהי םיתורשה- ו"כ ךרוצה י"פע ןימזמה
 ללוכ ןוטב יתותס , םתריגסו םיחתפ תחיתפ
 , םינומיסב הרזע , הנשמה ינלבק ירחא ןויקינ

 יריחמב הלולכ םיתורשה תולע. עבצ ינוקת
 . םולשת תפסות לכ אללו ןלבקה לש הדיחיה
 םיחוטבה לכ תא ןימזמל איצמהל ןלבקה לע .

 ןלבקה לע . הדובעה עוצב ךרוצל םישרדנה
 תויומכה. קוחה י"פע תוחיטב יארחא תונמל
 ןלבקה לע. הנדמואב ןניה תויומכה בתכב
 לומ עוצבו העונתה ירדסה לכ תא םאתל
 , ותדובע תואצוהב ל"נה לילכהלו תויושרה
 .דרפנב ל"נה לע םלושי אל

 יארחאה ךמסומ הדובע להנמ יתורש
 לכלו עוצבה תפוקת ךרוא לכל .תוחיטבל
 הדובעה להנמ תורדעה. ימויה עוצבה ךשמ
 לש תידיימ הקספהל םורגת איהש הביס לכמ
 . ןלבקה ןובשח לעו רתאב תודובעה

 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיללכ םיאנת 00 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../234 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
    
   

      
 

                    
      
                       
      
           
          
          
      

               
      

              
      
          

                
      
          

              
      
          

                
      
          

              
      
         
           
          

             
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

       
             

234 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 רפע תודובע 10 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 רפע תודובע 10 קרפ

 רפע תודובע 10.10 קרפ תת

 הנבמל דומצב וניה טקיורפה לכ .1:תורעה
 הנבמל דומצב תועצובמ תודובעה .2.םייק
 .שרדיי םא שושיג תמרב ללוכ םייק

2,575.00 51.50 50.00 ק"מ מ"ס 08 קמועל חטשב תיללכ הריפח 01.01.0010 

2,575.00 51.50 50.00 ק"מ  01.01.0015 תובכשב קדוהמ עצמב רזוח יולימ

מ"ס 02 הבוגב "ןיכס" ךותיח דיבילופ יזגרא 01.01.0020 
1,133.00 51.50 22.00 רטמ  מ"ס 04 יבועב ןוטב תורוקל תחתמ

יזגרא לעמ מ"מ 1 יבועב ןליטאילופ ןוליינ 01.01.0030 
113.30 5.15 22.00 רטמ  דיבילופ

מ"ס 02 הבוגב "ןיכס" ךותיח דיבילופ יזגרא 01.01.0040 
1,699.50 51.50 33.00 רטמ  מ"ס 001 בחורב סנולכ שארל תחתמ

יזגרא לעמ מ"מ 1 יבועב ןליטאילופ ןוליינ 01.01.0050 
169.95 5.15 33.00 רטמ  דיבילופ

 ללוכ םינוטב וא ו םיטלפסא קורפ
 , הנבמה סוסיבל הנכהכ- ןוטב תוינדא
 חטשה תנכהל שרדנה לכ תללוכ הדובעה

01.01.0051 

8,240.00 8,240.00 1.00 'פמוק רשואמ רתאל ןיינב תלוספ יוניפ ללוכ סוסיבל

 16,505.75  )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../235 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
    
     

      
 

                               
      
                                  
      
           
          
            
          
         
       
      
           
      
          

            
      

             
      
         

            
      
        
          

      
      
           

       
      

        
      

         
      
             

                 
      
          
          

         
      
           
            
            

          
      
         
           
           

         
      
      

             

235 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת

 הנבמל דומצב וניה טקיורפה לכ .1:תורעה
 הנבמל דומצב תועצובמ תודובעה .2.םייק
 יריחמ .3.שרדיי םא שושיג תמרב ללוכ םייק
 םיצוק לש הרדחהו חודיק םיללוכ םיפיעסה
 םירוביח םיללוכ םיריחמה .4.םייסקופא
 תוימוקמ תוביצחו םייקל

 3 הגרד םינוטבה לכ לש הפישח תגרד:הרעה

 02.01.0010 03-ב תונוש תודימב סנולכ ישארו דוסי תורוק
48,166.92 1,337.97 36.00 ק"מ  )דרפנב דדמנ( דיבילופ יזגרא ג"ע תוקוצי

77,250.00 1,545.00 50.00 ק"מ  02.01.0030 03-ב ןוטב .מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק

 02.01.0040 04-ב ןוטב תונוש תודימב םילדב םידומע
33,372.00 1,854.00 18.00 ק"מ  .םייק ריק דגנכ םיקוצי תוברל

 םינוש םיכתחב תונוילעו תונותחת תורוק
 ןוטב היצקורטסנוקו תולכירדא תוינכות י"פע

02.01.0042 

168,405.00 1,545.00 109.00 ק"מ  04-ב

תומלשה ללוכ 03-ב ןוטב מ"ס 5 גניפוט 02.01.0050 
74,160.00 1,236.00 60.00 ק"מ  הקיצי

134,415.00 4,635.00 29.00 ןוט  02.01.0070 םינוש םיגוסמ ןויז תדלפ

27,810.00 1,854.00 15.00 ק"מ  02.01.0320 םינוש םירוזאב תונוש תוקיצי

 02.01.0330 04-ב רובע םינוש ןוטב יטנמלאל תפסות
1,287.50 51.50 25.00 ק"מ  )ףיעסב םירדגומ םניאש (03-ב םוקמב

םע תונוש תודימב םיצוק רובע תפסות
 םיצוק לש הרדחהו חודיק ללוכ יסקופא

02.01.0340 

12,978.00 46.35 280.00 'חי  םייסקופא

לע תוכרעמ דויצל תונוש תודימב םיסיסב
 הלולכה ןרפואנ תיתשת תוברל גגה
 תומוטק תוניפ + קלחומ ןוטב רמג .ריחמב

02.01.0750 

7,416.00 1,854.00 4.00 ק"מ  . תוניפב

 עוציב תוברל תונוש תודימב ןוטב תוקעמ
 י"פע םיצוק ללוכ עוציבה םוטיא 'בעל ערג
 םייקל שדחה ןוטבה ןיב רוביחל . סנוקה

02.01.0760 

35,226.00 1,854.00 19.00 ק"מ  . הדיחיה ריחמבו

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../236 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
    
     

      
 

            
           

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

         
             

28/07/2021 

236 :' 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

5,407.50 36.05 150.00 ר"מ
מ"ס 3 רקלק י"ע הנבמה יקלח ןיב רפת תריצי

 תוקיציה ךלהמב
02.01.0761 

625,893.92  )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../237  עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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237 :' 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

210,120.00 

131,325.00 

412.00 

515.00 

510.00

255.00

ר"מ

ר"מ

 םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ

 םיד"חול 10.30 קרפ תת

 , רוצי , ןונכת ללוכ םי"דחולה עוציב
 תוטלפה ןיב סוידו הבכרה , הפנה , הלבוה

מ"ס 03 יבוע תוכורד תומורט תולולח תוטלפ
 תינכת יפל חתפמו סמוע תמאתה י"פע וא

מ"ס 53 יבוע תוכורד תומורט תולולח תוטלפ
 תינכת יפל חתפמו סמוע תמאתה י"פע וא

03.01.0020 

03.01.0050 

341,445.00  )זוכיר ףדל הרבעהל( םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../238  עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
    
   

      
 

                     
      
                        
      
           
          
       
      
           

           
      
           

          
      
           

            
      
          

             
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

       
             

238 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 הינב תודובע 40 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

5,150.00 

37,080.00 

3,708.00 

45,062.50 

103.00 

82.40 

92.70 

180.25 

50.00

450.00

40.00

250.00

ר"מ

ר"מ

ר"מ

ר"מ

 הינב תודובע 40 קרפ

 הינב תודובע 10.40 קרפ תת

 םיללוכ הז קרפב םיקולבה יריחמ לכ :הרעה
 ןויז ללוכ ןוטבמ תויקפואו תויכנא תורוגח
 ןקתה תושירד י"פע

י"פע מ"ס 02 יבועב גוס לכמ םיקולבב הינב
 לכירדאה תשירד

י"פע מ"ס 01 יבועב גוס לכמ םיקולבב הינב
 לכירדאה תשירד

י"פע מ"ס 51 יבועב גוס לכמ םיקולבב הינב
 לכירדאה תשירד

 52 יבוע סימופ קולב תמגודב םיקולבב הינב
לכירדאה תשירד י"פע מ"ס

04.01.0010 

04.01.0011 

04.01.0012 

04.01.0100 

 91,000.50  )זוכיר ףדל הרבעהל( הינב תודובע 40 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../239 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
    
   

      
 

                      
      
                                 
      
         
            

             
      
            
          
            

               
      
                               
                       
      
          
        
            
          
           
         
         
           
            

         
      
         
        
           
         
          
           

                
      
                              
           
      
          
         
          
          
            
           

            
      
      
      
      

             

239 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 םוטיא תודובע 50 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 םוטיא תודובע 50 קרפ

 ימרט דודיבו לקטב 20.50 קרפ תת

רצוימ ןרטסילופ תוחול י"ע ימרט דודיב
 . מ"ס 4 יבועב ןפודנור תמגודב לוחישב

05.02.0005 

23,175.00 30.90 750.00 ר"מ  . יקפוא לטה י"פע הדידמ

מ"ס 71 לש עצוממ יבועב 05/0021 לקטב
 5/5 תודימב ןוטב תוקלור תוברל. םיעופשב
 ריחמב תולולכה תוקלורה עוצב ללוכ . מ"ס

05.02.0010 

12,102.50 48.41 250.00 ר"מ  . יקפוא לטה י"פע הדידמ , הדובעה

 תועיריב תוגג םוטיא 31.50 קרפ תת
 תוללכושמ תוינמוטיב

תועירי לש תובכש 2-ב םיחוטש תוגג םוטיא
 רמילופב תוחבשומ תוירמוטסלא תוינמוטיב
SBS, זפילופ" גוסמ ,מ"מ 4 יבועב R4" וא 
 "ןבל R4 סקלפריפס" וא "R4 םוגמוטיב"
 דבל ןוירש םע ,ע"ש וא "R4 הבונארשי"וא
 תועיריה .לוחמ ןוילע יופיצו רטסאילופ
 , תיתשתל תומחלומ הנותחתה הבכשב
 םידא םוסחמ תעיריו רמיירפ ללוכ עוצבה
 העיריה ג"ע עבטומה ןבל טגרגא תוברל.

05.13.0050 

26,780.00 107.12 250.00 ר"מ  . הנוילעה

תועוצר לש תובכש 2-ב תוקלור םוטיא
 תוירמוטסלפ תוינמוטיב תועירימ יופיח/קוזיח
 םע ,מ"מ 4 יבועב ,PPA רמילופב תוחבשומ
 קוזיח תעוצר .רטסאילופ דבל ןוירש
 לוח יופיצ םע מ"ס 03 בחורבהנותחת
 םע מ"ס 54 בחורב תונוילע יופיח תועוצרו

05.13.0060 

3,028.20 43.26 70.00 רטמ  . ינמוטיב רמיירפ תוברל .טגרגא יופיצ

 םירדח תופצר םוטיא 82.50 קרפ תת
 םיבוטר

11,587.50 92.70 125.00 ר"מ

הדמ םיללוכ םיבוטר םירדח תופצר םוטיא
 םיינמוטיב םייופיצו קלחומ ןוטב
 ,ע"ש וא "BM קיטסמ" גוסמ םיירמוטסלא
 "601 רמיירפ" גוסמ ינמוטיב רמיירפ תוברל
 יופיצ תובכש 2,ר"מ/'רג 003 תומכב ע"ש וא
 שבי יופיצ תלבקל ר"מ/ג"ק 3 תללוכ תומכב
 מ"מ 2 לש יבועב

05.28.0020 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../240 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
    
   

      
 

                                
           
      
           
           
          
          
           
          
             

         
      
                                   
             
      
           
           

              
      
                           
      
           

                    
      
            
          
            
          
          

           
      
         
          
            

           
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

       
             

240 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 םוטיא תודובע 50 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

14,832.00 92.70 160.00 ר"מ

 םירדחב תוציחמ םוטיא 92.50 קרפ תת
 םיבוטר

 וא קורי סבגמ יופיח תוחול וא תוציחמ םוטיא
 םיבוטר םירדחב חיוטמ קולב וא ןוטב תוציחמ
 ןלצרופ טינרג וא הקימרק יחיראל תחתמ
 וא "ICP םוגוטסאל" גוסמ םוטיא תכרעמב
 וא החירמב "רקזפ"'בח י"ע רצוימה ע"ש
 "דנואר גוזיג" גוסמ רמיירפ תוברל ,הזתהב
 2ב תובכש 2-ו ר"מ/'רג 002 תומכב ע"ש וא
 .םינווג

05.29.0012 

2,441.10 244.11 10.00 ר"מ

 גגב תרנצ ירבעמ םוטיא 27.50 קרפ תת
 תוריק וא

ןוטב תקיצי םיללוכה תרנצ ירבעמ םוטיא
 , םיטרפה י"פע םוטיאו תרנצה רבעמ ביבס
 . תונטק תוברל תונוש תודימב

05.72.0001 

1,495.56 

1,658.30 

1,748.94 

249.26 

165.83 

291.49 

6.00

10.00

6.00

ר"מ

'חי

ר"מ

 שא ירבעמ םוטיא 08.50 קרפ תת

 יבועב ןוטב תקיצי תוברל שא ירבעמ םוטיא
 . םיצוקו ןויז לזרב תוברל . מ"ס 51 לש

 , ר"מ 2.0 דע םיחתפב שא ירבעמ םוטיא
 יבחרמ לקשמב םיעלס רמצ ללוכ םוטיאה
 05-747B גוסמ 2" יבועב ק"מ / ג"ק 061
 תוקידבב דמוע ERIFILLUN'בח תרצות
674SB ףקיהב קיטסמ תוברל תועש עבראל 
 . תולעתה

תרושקת ו/וא למשח תורוניצל םירבעמ םוטיא
 יבועב "שאירגא" ללוכה שא תוטשפתה דגנ

 טלפמוק . החנהל תשר תוברל מ"ס 01 לש
.ר"מל

05.80.0010 

05.80.0020 

05.80.0210 

 98,849.10  )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 50 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../241 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

 תורגנ תודובע 10.60 קרפ תת

י"פי ע"ש וא הפסרטמ םיתוריש יאת 4 ךרעמ 06.01.0010 
10,300.00 10,300.00 1.00 'חי  10-20-נ טירפ

 06.01.0020 012/55 תודימב ע"ש וא הפסרט ףדמו תלד
2,266.00 2,266.00 1.00 'חי  10-30-נ טירפ י"פע מ"ס

מ"ס 012/75 תודימב ע"ש וא הפסרט תלד 06.01.0030 
2,266.00 2,266.00 1.00 'חי  10-40-נ טירפ י"פע

י"פי ע"ש וא הפסרטמ םיתוריש יאת 2 ךרעמ 06.01.0040 
10,300.00 5,150.00 2.00 'חי  10-50-נ טירפ

י"פי ע"ש וא הפסרטמ םיתוריש יאת 2 ךרעמ 06.01.0050 
10,300.00 5,150.00 2.00 'חי  10-60-נ טירפ

טירפ י"פע מ"ס 012/08 תודימב תלד 06.01.0060 
2,884.00 2,884.00 1.00 'חי  10-11-נ

טירפ י"פע מ"ס 012/09 תודימב תלד 06.01.0070 
14,420.00 2,884.00 5.00 'חי  20-11-נ

י"פע מ"ס 012/59 תודימב םיכנ יתוריש תלד 06.01.0080 
12,360.00 3,090.00 4.00 'חי  30-11-נ טירפ

טירפ י"פע מ"ס 012/59 תודימב תלד 06.01.0090 
20,188.00 2,884.00 7.00 'חי  40-11-נ

 תורגסמ תודובע 20.60 קרפ תת

463.50 231.75 2.00 רטמ  06.02.0010 20-01-מ טירפ י"פע די זחאמ

1,802.50 721.00 2.50 רטמ  06.02.0020 10/06-מ טירפ י"פע הקעמ

מ"ס 012/521 תודימב תיפנכ דח שא תלד
 י"פע ןמש ריזחמו הלהב תידי ,רהוצ תוברל

06.02.0030 

6,695.00 6,695.00 1.00 'חי  10-12-א.ד טירפ

מ"ס 012/501 תודימב תיפנכ דח שא תלד
 י"פע ןמש ריזחמו הלהב תידי ,רהוצ תוברל

06.02.0040 

19,312.50 6,437.50 3.00 'חי  06-12-א.ד טירפ

טירפ י"פע מ"ס 04/011 תודימב הפפר 06.02.0050 
1,390.50 463.50 3.00 'חי  10-14-מ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../242 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
טירפ י"פע מ"ס 04/05 תודימב הפפר 06.02.0060 

257.50 257.50 1.00 'חי  20-14-מ

מ"ס 001/09 תודימב תוכרעמ ןוראל תותלד 06.02.0070 
772.50 772.50 1.00 'חי  10-15-מ טירפ י"פע

מ"ס 002/021 תודימב תוכרעמ ןוראל תותלד 06.02.0080 
1,854.00 1,854.00 1.00 'חי  20-25-מ טירפ י"פע

מ"ס 012/001 תודימב תוכרעמ ןוראל תותלד 06.02.0090 
1,545.00 772.50 2.00 'חי  30-25-מ טירפ י"פע

מ"ס 002/09 תודימב תוכרעמ ןוראל תותלד 06.02.0100 
7,725.00 1,545.00 5.00 'חי  40-25-מ טירפ י"פע

מ"ס 002/061 תודימב תוכרעמ ןוראל תותלד 06.02.0110 
2,472.00 2,472.00 1.00 'חי  10-35-מ טירפ י"פע

מ"ס 002/051 תודימב תוכרעמ ןוראל תותלד 06.02.0120 
4,635.00 2,317.50 2.00 'חי  20-35-מ טירפ י"פע

134,209.00  )זוכיר ףדל הרבעהל( ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../243 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

 םימ תקפסא תוכרעמ 10.70 קרפ תת
 םימחו םירק

םימל RESIAF,4.7-RDS-RPP תורונצ
 )2/1"( מ"מ 02 רטוקב טרפמה יפל םירק
 םיבכרומ וא תוציחמ וא תוריקב םייובח
 הנבמה יקלחל םיקזחומו ישפוח ןפואב
 ,םידומע :ןוגכ )םכרד םירדוחש וא( םינושה
 עובק יתדבעמ טוהר ,תורקת ,תוריק ,תוציחמ
 ,תוכימתה ,םיקוזחה לכ תא ללוכ ריחמה .'וכו

 רבעמב םילוורש ,םיפופכה ,תותשקה ,םיזיזה
 ,םייכרב ,תורקת ,תוציחמ ,תוריק ךרד
 ,םישורדה םירזיבאה ראש לכו תויופעתסה
 שורדל יאשר סדנהמה .טרפמה יפל עבצ ןכו

 תומכ לכב םיקקפב תורוגס "T" תויופעתסה

07.01.0010 

8,652.00 72.10 120.00 רטמ  .ריחמ תפסות אלל איהש

4,120.00 82.40 50.00 רטמ  07.01.0020 .)4/3"( מ"מ 52 רטוקב תורונצ ל"נכ

2,317.50 92.70 25.00 רטמ  07.01.0030 .)1"( מ"מ 23 רטוקב תורונצ ל"נכ

927.00 92.70 10.00 רטמ  07.01.0040 .)¼1"( מ"מ 04 רטוקב תורונצ ל"נכ

1,030.00 103.00 10.00 רטמ  07.01.0050 .)½1"( מ"מ 05 רטוקב תורונצ ל"נכ

3,708.00 123.60 30.00 רטמ  .)2"( מ"מ 06 רטוקב תורונצ ל"נכ

 הקפסא רובע םימ תורונצ יפיעס לכל תפסות
 רטוקב סונוק דרוקר ירזיבא לש הבכרהו

07.01.0060 

07.01.0070 

412.00 25.75 16.00  "1/2. 'חי

721.00 36.05 20.00 'חי  07.01.0080 .4/3" רטוקב ל"נכ

257.50 51.50 5.00 'חי  .1" רטוקב ל"נכ

 טרפימה יפל ביגש תרצות םיירודכ םיפוגמ

07.01.0090 

07.01.0100 
1,030.00 103.00 10.00 'חי  .תוגרבה םע 2/1" רטוקב

1,287.50 128.75 10.00 'חי  07.01.0110 .4/3" רטוקב ל"נכ

721.00 144.20 5.00 'חי  07.01.0120 .1" רטוקב ל"נכ

391.40 195.70 2.00 'חי  07.01.0130 .1½" רטוקב ל"נכ

648.90 216.30 3.00 'חי  07.01.0140 .2" רטוקב ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../244 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 RPP 07.01.0150 רונצל ףוגמ וא ןבלוגמ רונצ ןיב רובח

103.00 51.50 2.00 'חי  .1"-½" םירטקב

123.60 61.80 2.00 'חי  07.01.0160 .2"-¼1" םירטקל ל"נכ

 23/5 םירוחש 2" לש רטוקב הדלפ תורוניצ
 הפיטעו ילדיאולוק טלמ ימינפ יופיצ םע
 טרפמה יפל םיחפסה ללוכ .3CPA תינוציח
 עצמ םג ללוכ ,הרופחה עקרקב םינחומ ינכטה

07.01.0170 

3,090.00 154.50 20.00 רטמ  .מ"ס 02 יבועב םביבסמ לוח

 ירויכל ריהמ ילמשח ריהמ םימ םמחמ
 ט"קמ RETAEHREPUS תרצות חבטמה

07.01.0180 

16,480.00 4,120.00 4.00  MC X3 'חי

 ןיכפושהו ןיחולדה תכרעמ 20.70 קרפ תת
 םשג ימ זוקינו םיירטינסה

 "טירבג" תרצות EPDH ןליטאילופ תורונצ
 תורונצו ןיחולד ימל מ"מ 04-23 רטוקב
 םיבכרומ תורונצה ,םינגזמ זוקינ וא ,רורוויא
 הנבמה יקלחל םיקזוחמו ישפוח ןפואב
 םירדוחש וא תוריקב םייובח וא( םינושה
 ,תוציחמ ,תורקת ,תוריק :ןוגכ )םכרד
 ,םיקוזיחה לכ תא ללוכ ריחמה ,םידומע
 םילוורשה ,םיפופיכה ,םיזיז ה ,תוכימתה

07.02.0010 

8,652.00 72.10 120.00 רטמ  .טרפמה יל עבצ ןכו תוריק ךרד רבעמב

6,128.50 87.55 70.00 רטמ  07.02.0020 .מ"מ 05 רטוקב ךא ל"נכ

978.50 97.85 10.00 רטמ  07.02.0030 .מ"מ 36 רטוקב ךא ל"נכ

 03.2.70-ו 010.2.70'סמ ףיעסל תפסות
 ,םייכרב ,תויוז ללוכ םייאורבת םירזיבא רובע
 ,םידרוקר ,םיבלצ ,תופעתסה ירזיבא ,תותשק

07.02.0040 

8,240.00 82.40 100.00 'חי  .מ"מ 05-04 רטוקב ,'וכו תוירעקל םירובח

489.25 97.85 5.00 'חי  07.02.0050 .מ"מ 36 רטוקב ל"נכ

ןגזמ רוביחל מ"מ 02 רטוקב ירושרש רוניצ 07.02.0060 
1,545.00 103.00 15.00 רטמ  .זוקינל

 תופיפצ ןליטאילופמ זוקינ וא םיכפש תורונצ
 םינקתומ ,מ"מ 011 רטוקב EPDH ההובג
 תוריק לע וא תורקת תחת תוריקב וא ישפוח

07.02.0070 

12,360.00 123.60 100.00 רטמ  .תוילתהו םיקוזחה לכ ללוכ

םיחפס רובע ל"נה ףיעסל תפסות 07.02.0080 
6,180.00 123.60 50.00 'חי  .מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../245 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 EPDH ההובג תופיפצ ןליטאילופמ תורונצ
 תחת ישפוח םינקתומ מ"מ 061 רטוקב

07.02.0090 

4,120.00 164.80 25.00 רטמ  .תוריק לע וא תורקת

רטוקב ןליטאילופמ םיחפס רובע ל"נל תפוסת 07.02.0100 
3,296.00 164.80 20.00  מ"מ 061 'חי

תריגסל הכראה םע 5" רטוקב זילפ הסכמ
 םשל )4"( מ"מ 011 תורונצ יחפס לש תווצק

07.02.0110 

1,030.00 103.00 10.00 'חי  .יוקינו תרוקב

 07.02.0120 ההובג תופיפצ ןליטאילופ תרוקב תספוק
4,532.00 226.60 20.00 'חי  .4" רטוקב

תופיפצ ןליטאילופמ 05x011 הפצר ימוסחמ 07.02.0130 
5,562.00 278.10 20.00 'חי  .יפות ימוסחמ וא )לפונ( ההובג

123.60 61.80 2.00 'חי  07.02.0140 .4" רטוקב רורווא תורונצל רורווא יעבוכ

144.20 72.10 2.00 'חי  07.02.0150 .6" רטוקב ל"נכ

 07.02.0160 05 רטוקב תורונצל תוביטרל המיטא רזיבא
370.80 61.80 6.00 'חי  .תורקת ךרד םירדוחה מ"מ

618.00 103.00 6.00 'חי  07.02.0170 .מ"מ 011 רטוקב ךא ל"נכ

ללוכ ,רויכ לש ןופיסל א"מ זוקינ תרנצ רובח 07.02.0180 
659.20 82.40 8.00 'חי  .ןופיסה לעמ דחוימ רזבא

463.50 154.50 3.00 'חי  07.02.0190 .4" םשכימ רזיבא

 תונוש 30.70 קרפ תת

 CVP-מ וא תנוולוגמ הדלפמ םילוורש
 לש 'וכו תורוק ,תוריק ,תורקתב םינקתומ
 לש דצ לכמ מ"מ 01 טלוב לוורשה .ןיוזמ ןוטב
 רטוקב לוורשה ,ןייוזמ ןוטב לש טנמלאה

07.03.0010 

206.00 20.60 10.00  .יבוע מ"ס 52 דע ןוטבמ םיטנמלאל "1.5-2" 'חי

515.00 51.50 10.00 'חי  07.03.0020 .3"4-" רטוקב םילוורש ל"נכ

618.00 103.00 6.00 'חי  07.03.0030 .6" רטוקב םילוורש ל"נכ

 ,תורקתב חודיק תנוכמ י"ע םירוח חודיק
 רובע םירחא ןייוזמ ןוטב יטנמלא וא תוריק
 ןוטב ללוכ ,2" דע ½" םירטקב תורונצ רבעמ
 יבוע .לוורשה וא רונצה תנקתה רחאל שדחמ
 יפל קר עצובי חודיקה .מ"ס 01 ןוטבה

07.03.0040 

257.50 51.50 5.00 'חי  .סדנהמה לש תשרופמ הארוה

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../246 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
515.00 103.00 5.00 'חי  07.03.0050 .מ"ס 02 דע יבועב ןוטבה ךא ,ל"נכ

412.00 206.00 2.00 'חי  07.03.0060 .מ"ס 03 דע יבועב ןוטבה ךא ,ל"נכ

618.00 309.00 2.00 'חי  07.03.0070 .4" דע 3" םירטקב תורונצה ךא ,ל"נכ

618.00 309.00 2.00 'חי  07.03.0080 .מ"ס 02 דע יבועב ןוטבה ךא ,ל"נכ

3,605.00 360.50 10.00 'חי  07.03.0090 .מ"ס 03 דע יבועב ןוטבה ךא ,ל"נכ

309.00 15.45 20.00 'חי  07.03.0100 .מ"ס 3x6 לדוגב םיזרב יוהיזל ןומיס יטלש

309.00 15.45 20.00 'חי  07.03.0110 .מ"ס 5x01 לדוגב ל"נכ םיטלש

הדובעה .הדובע להנמ לש י'גר תודובע 07.03.0120 
6,180.00 123.60 50.00 ע"ש  .חקפמה רושא רחאל קר עצובת

 םהירזיבאו םיירטינס םילכ 40.70 קרפ תת

 "ןומר" םגד "הסרח" תרצות היולת הלסא
 םגד החדה ןצחל םע יומס החדה לכימ ללוכ

07.04.0010 

31,724.00 2,266.00 14.00  "יביראק" 'חי

 הנקתהל ינחלוש רויכ םגדמ סרח רויכ
 ללוכ "רפונ" םגדמ "הסרח" תרצות ,הנותחת

07.04.0020 

12,978.00 1,854.00 7.00 'חי  .לקינ-ןורכ פפוסו ןופיס

 07.04.0030 'סמ "ןוסלדנמ" םגד קולבונומ םיכנל הלסא
9,064.00 2,266.00 4.00 'חי  .ORPAVON0010433MK יגולטק

יגולטק 'סמ "ןוסלדנמ" םגד םיכנל סרח רויכ 07.04.0040 
7,416.00 1,854.00 4.00  KM38165000. 'חי

רויכ םגדמ "הסרח" תרצות חבטמ רויכ 07.04.0050 
2,060.00 1,030.00 2.00 'חי  .2" ןופיס ללוכ מ"ס 05X04 ןותחת

 הינובס םע בלושמ הצחר ירויכל בלושמ זרב
 'סמ "CISSALC" םגד "ןרטש" תרצות

07.04.0060 

8,652.00 1,236.00 7.00 'חי  .024292102392 יגולטק

םגד "תמח" תרצות חבטמ רויכל ףלשנ זרב 07.04.0070 
4,944.00 1,236.00 4.00  464403 יגולטק 'סמ "MROTS" 'חי

םגד "תמח" תרצות םיכנ רויכל זרב 07.04.0080 
3,296.00 824.00 4.00  331503 יגולטק 'סמ "EVAW" 'חי

2,163.00 61.80 35.00 'חי  07.04.0090 "תמח" תרצות ½" רטוקב "לינ" זרב

432.60 61.80 7.00 'חי  07.04.0100 .104-4 םגד "תמח" תרצות ךפוש זרב

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../247 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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247 :' 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
432.60 61.80 7.00 'חי  07.04.0110 .114-4 םגד "תמח" תרצות ןג זרב

208,837.65  )זוכיר ףדל הרבעהל( היצלטסניא תוכרעמ 70 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../248  עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

 0.8 קרפ תת 00.80 קרפ תת

 0.8 קרפ תת

 .תורעה

 ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ-:הרעה
 לכו רזע דויצ ללוכ תמלשומ הלעפהו הנקתה
 .םלשומ עוציבל תושרדנה תודובעה

 בתכמ דרפנ יתלב קלח הווהמ טרפמה)1
 הקפסאל םניה םיפיעסה לכ)2.תויומכה
 תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה ,הנקתהו
 תויתשתו למשחה ילבכ תא ןיקתהלו קפסל
 ןימזמה)3.ותעד לוקיש יפל לכה למשחה
 ךותמ תויומכ םצמצלו ןיטקהל ,לידגהל יאשר
 יריחמ תא תונשל ילבמ תויומכה בתכ
 םיבוציח עוציב םיללוכ םיריחמה)4.הדיחיה
 תומיק תורקיתו תופציר תוריקב םירבעמו

 .אוהש גוס לכמ

 םילבכו םיליבומ 10.80 קרפ תת

***************************************** 
 םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ-1:תורעה
 דויצה לש תמלשומ הנקתהו הלבוה ,הקפסא
 רמוש ןימזמה-2.ןנכתמה לש ונוצר תועיבשל
 םיפיעס לטבל וא/ו ףיסוהל תוכזה תא ומצעל
 םירמוח קפסל וא/ו הדיחיה יריחמב יוניש אלל
 .תועיבת וא רועריע םוש ןלבקל אהת אלו

 יפ"ע עצובת הדובעה לכ-3
 יפ"ע ,80 קרפ ידרשמניבה יללכה טרפמה
 למשחה תרבח תויחנה יפ"עו למשחה קוח
 .קזב תרבחו

***************************************** 
* 

ךותיח הלבוה ללוכ םוינימולא גוסמ לבכ
 יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו תווצק

08.01.0022 

20,394.00 113.30 180.00 רטמ  .042X4YX2AN ךתחב לבכ ,יפוס רוביחו

 תווצק ךותיח הלבוה ללוכ תשוחנ גוסמ לבכ
 רוביחו יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו

08.01.0030 

12,360.00 154.50 80.00 רטמ  .53X4YX2N ךתחב לבכ ,יפוס

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../249 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
תווצק ךותיח הלבוה ללוכ YX2N גוסמ לבכ
 רוביחו יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו

 לולכ וניאש(.5.2X5YX2N ךתחב לבכ ,יפוס

08.01.0050 

741.60 9.27 80.00 רטמ  .)תודוקנב

2,678.00 20.60 130.00 רטמ  5.2X5 08.01.0090 ךתחב לבכ ,ל"נכ שא ןיסח לבכ

ר"ממ 051 ךתחב רוזשו יולג תשוחנ ךילומ
 לכו םימיאתמ םיקדהמ תנקתה לולכי ריחמה

08.01.0120 

20,394.00 113.30 180.00 רטמ  .םישורדה רזעה ירמוח

ריחמה ר"ממ 05 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ
 ירמוח לכו םימיאתמ םיקדהמ תנקתה לולכי

08.01.0124 

3,708.00 41.20 90.00 רטמ  .םישורדה רזעה

ר"ממ 61 ךתחב רוזשו יולג תשוחנ ךילומ
 לכו םימיאתמ םיקדהמ תנקתה לולכי ריחמה

08.01.0162 

1,648.00 20.60 80.00 רטמ  .םישורדה רזעה ירמוח

יפ לע רונתב עבצב עובצ ץרוחמ חפ תלעת
 תרושקתו חכ תרנצלו ילבכל לכירדא תריחב
- םיילניגרוא םילבכ יקיזחמ ללוכ הסכמ ללוכ
 ירזיבאו- מ"ס 05 לכ קחרמב ונקתוי רשא
 לכ הנבמה לש הרקתלו ריקל קוזיחו היילת
 .מ"מ 002*08 תודימב הלעת ,רטמ 2.1
 T יתמצ ,הדירי ,היילע תותשק ללוכ ריחמה

08.01.0240 

14,214.00 61.80 230.00 רטמ  .תוינכתב יאותה י"פע

11,845.00 51.50 230.00 רטמ  08.01.0270 002*08 ל"נכ

6,180.00 41.20 150.00 רטמ  08.01.0280 001*08 ל"נכ

חכ ילבכל גגב הסכמ םע חפ תלעת
- םיילניגרוא םילבכ יקיזחמ ללוכ תרושקתו

 ירזיבאו- מ"ס 05 לכ קחרמב ונקתוי רשא
 2.1 לכ הנבמה לש גגב הקעמל קוזיחו היילת
 ריחמה .מ"מ 005*001 תודימב הלעת ,רטמ
 י"פע T יתמצ ,הדירי ,היילע תותשק ללוכ

08.01.0285 

5,562.00 61.80 90.00 רטמ  .תוינכתב יאותה

חכ ילבכל גגב הסכמ םע חפ תלעת
- םיילניגרוא םילבכ יקיזחמ ללוכ תרושקתו

 ירזיבאו- מ"ס 05 לכ קחרמב ונקתוי רשא
 2.1 לכ הנבמה לש גגב הקעמל קוזיחו היילת
 ריחמה .מ"מ 002*001 תודימב הלעת ,רטמ
 י"פע T יתמצ ,הדירי ,היילע תותשק ללוכ

08.01.0287 

2,575.00 51.50 50.00 רטמ  .תוינכתב יאותה

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../250 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
חכ ילבכל גגב הסכמ םע חפ תלעת
- םיילניגרוא םילבכ יקיזחמ ללוכ תרושקתו

 ירזיבאו- מ"ס 05 לכ קחרמב ונקתוי רשא
 2.1 לכ הנבמה לש גגב הקעמל קוזיחו היילת
 ריחמה .מ"מ 001*001 תודימב הלעת ,רטמ
 י"פע T יתמצ ,הדירי ,היילע תותשק ללוכ

08.01.0288 

4,532.00 41.20 110.00 רטמ  .תוינכתב יאותה

הכישמ טוח ללוכ מ"מ 05 הרבוק רוניצ 08.01.0350 
1,565.60 8.24 190.00 רטמ  . תודוקנה יריחמב לולכ ונניאש

 08.01.0360 .הכישמ טוח ללוכ מ"מ 04 ףכירמ רוניצ
618.00 5.15 120.00 רטמ  . תודוקנה יריחמב לולכ ונניאש

 08.01.0370 .הכישמ טוח ללוכ מ"מ 23 ףכירמ רוניצ
494.40 4.12 120.00 רטמ  . תודוקנה יריחמב לולכ ונניאש

 08.01.0380 .הכישמ טוח ללוכ מ"מ 52 ףכירמ רוניצ
710.70 3.09 230.00 רטמ  . תודוקנה יריחמב לולכ ונניאש

927.00 15.45 60.00 רטמ קזב ןקת מ"מ 36.ע.ק.י רוניצ 08.01.0390 

רטוקב למשח רובע NS-8 חישק CVP רוניצ 08.01.0410 
2,472.00 41.20 60.00 רטמ .6" 

1,236.00 309.00 4.00 'פמוק

 .תוקראה 20.80 קרפ תת

 :הרעה ******************************
 י"תו למשחה תונקת יפל הנעצובת תוקראה

****************************** .108 

 תשוחנמ יתמוק םילאיצנטופ תאוושה ספ
 4.0 ךרואב מ"מ 05*4 ךתחב תיטילורטקלא
 יכילומו תישארה תקראה רבוחת וילאש רטמ
 רוביח יגרב ונקתוי ספב .םינוש הקראה
 5 תפסותב וילא םירבוחמה םיכילומה רפסמכ
 רובע טלפמוק לכה- דיתעב שומישל םיגרב
 .הנשמ תוחול

08.02.0020 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../251 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
תיינב ללוכ ,דוסי תקראה תכרעמ עוציב
 מ"מ 01 רטוקב לזרב טומממ רושיג תעבט
 תחתמ ןוטבה תורוק לש הקיציה ךותב חנומ
 תילמשח תופיצר תריציל ךותיר ללוכ ,הנבמל
 ןויזה לש ךותר י"ע רוביח .םיעטקה ןיב
 תאצוה ,יאוותבש םיסנולכ ,הנבמה תפצרב
 תרנצו ,מ"מ 04*3 תנוולוגמ הדלפמ "םיצוק"
 תאוושה ספל סופיאו רושיגל 05?"דפ"
 םייכנא הקראה יכילומ ללוכ,םילאיצנטופה
 םיינשמ האוושה יספל ץוח תואיציו םייליבקמ
 ללוכ , גגה תמוקל דע טרופמכ המוק לכב
 ללוכתינימשו תיעיבר המוקב תויפקיה תועבק
 תוינכותה י"פע ינוציח למשח הנבמו הנבמ

08.02.0030 

5,150.00 5,150.00 1.00 'פמוק  טלפמוק לכה

ךילומ י"ע הנבמב תכתמה יקלח לכל הקראה
 תורנצ תורקת רובע תוקראה ספמ ר"ממ 52
 תרושקית א"וזימ זוקינ בויב וכו םימ

08.02.0040 

1,030.00 1,030.00 1.00 'פמוק  )ינופצו ימורד ףגא רובע(.'וכו

 08.02.0050 52 ךילומ י"ע תרושקת תונוראל הקראה
309.00 154.50 2.00 'חי  יתמוק תוקראה ספמ ר"ממ

ללוכ תינכתה פ"ע םיקרב ינפב הנגה תכרעמ
 ספ םוטיאה תבכש תחתמ הנוילע תשר
 הדרוה יכילומ גגה הקעמב יולג יפקיה
 תרוקיבל תואספוקל דע ןוטבב םינומט
 םירבחמ ללוכ עקרקה תמוקב הקראה
 יכרע תדידמל קורפל םינתינה םידחוימ
 טרפמב טרופמכ 'פמוק לכה םיקרב תקראה

08.02.0060 

4,120.00 4,120.00 1.00 'פמוק  .ינכטה

 .םירזיבאו תודוקנ 30.80 קרפ תת

 םירזיבאה לכ ריחמ )1-:תורעה ***
 ,םתקפסא תא םיללוכ ןלהל םיטרופמה
 תואספוק ,תרנצ ,םטוויחו םרובח ,םתנקתה
 רזעה ירמוח לכ ללוכ רבעמו םירוביח
 .תרחא שרופמב רמאנ םא אלא םישורדה

 ףכירמ תרנצ י"ע ט"החת עצובי ןקתמה)2
 תולעת י"עו דבלב "נפ" המודא/הלוחכ/הקורי

 תורקתל תחתמו לעמ תונקתומה תויטסלפ
 .ךרוצה יפל תויטסוקא

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../252 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ןנכתמהו לכירדאה רושיא תא לבקל שי)3
 לש םייפוסה םירזיבאה לכ תמגודו עבצ יבגל
 לכ)4.םתנקתהו םתשיכר םדוק תודוקנה
 וא סיווג תמגוד ויהי שומישבש םירזיבאה
 ןימזמה י"ע רשואמ ע"ווש וא וניצוטיב

********* 

וא/ו הרקתב תויזאפ תלת/ דח רואמ תודוקנ
 רונצב .ט"החת ריק לע וא/ו תכמנומ הרקתב
 גוסמ םילבכ תועצמאב מ"מ 02 רטוקב
YX2N)5.25.1(*53 דוקיפ לבכו ר"ממ 
 דדמי אלש(8*5.1 הקלדה רזיבא רובע
 קספמ ללוכ חולה דעו הדוקנהמ )דרפנב
 לכ ללוכ תוינכתה יפ לע ט"הע וא/ו ט"החת
 גוסב לדבה אלל םישורדה רזעה ירזיבא

08.03.0010 

32,857.00 113.30 290.00 'חי  .ראומ ןצחל וא/ו ףוליח,לופכ,דיחי תומכבו

לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ
 .םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"החת ריק
 YX2N גוסמ לבכ מ"מ 02 רטוקב רונצב
 חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 53*5.2 ךתחב

08.03.0020 

3,708.00 123.60 30.00 'חי  .דיחי הצק רזיבא ללוכ

לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ
 .םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"החת ריק
 YX2N גוסמ לבכ מ"מ 02 רטוקב רונצב
 ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 3*5.2 ךתחב

08.03.0030 

4,635.00 154.50 30.00 'חי  .לופכ הצק רזיבא

לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ
 .םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"החת ריק
 YX2N גוסמ לבכ מ"מ 02 רטוקב רונצב
 ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 3*5.2 ךתחב

08.03.0050 

4,944.00 164.80 30.00 'חי  .םימ ןגומ הצק רזיבא

לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ
 .םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"החת ריק
 YX2N גוסמ לבכ מ"מ 02 רטוקב רונצב
 ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 3*5.2 ךתחב

08.03.0060 

4,944.00 206.00 24.00 'חי  .םימ ןגומ לופכ הצק רזיבא

לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ
 .םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"החת ריק
 YX2N גוסמ לבכ מ"מ 02 רטוקב רונצב
 ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 3*5.2 ךתחב

08.03.0062 

1,545.00 154.50 10.00 'חי  .לופכ BSU עקשל האנשה הצק רזיבא

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../253 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
יזאפ תלת ןגזמל תימינפ ריק רוביח תדוקנ
 YX2N6*5 לבכב הנזה וק ללוכ ריחמה
 לוורש ללוכ,הדוקנל דעו למשחה חולמ ר"ממ
 רוביח רזיבא ללוכ ט"החת שא ןיסח מ"מ 52?
 טטסומרט 'קנל הנכה ללוכ עקש ללוכה ןגזמל
 טטסומרטל דייאמה ןיב מ"מ 02 רוניצ י"ע

08.03.0068 

1,812.80 226.60 8.00 'חי  ןוחטיב קספמ ללוכ

 יזאפ דח ןגזמל תימינפ ריק רוביח תדוקנ
 YX2N5.2*3 לבכב הנזה וק ללוכ ריחמה
 לוורש ללוכ,הדוקנל דעו למשחה חולמ ר"ממ
 רוביח רזיבא ללוכ ט"החת שא ןיסח מ"מ 02?

08.03.0070 

1,442.00 144.20 10.00 'חי  . הרקתב וא ריקב עקש ללוכה ןגזמל

תימינפ רורווא תדיחי רובע הנזה תדוקנ
 ןוחטב קספמ ללוכ םיתורשב וא חבטמב

08.03.0083 

2,472.00 206.00 12.00 'חי  .5.1X5YX2N לבכ

 תדיחימ ריקב טטסומרט רובע הנכה תדוקנ
 מ"מ 02 רוניצ י"ע ריקב וא הרקתב גוזימ

08.03.0085 

494.40 61.80 8.00  .הכישמ טוח+ 'חי

 08.03.0370 עקש רזיבא ללוכ יזאפ תלת ריק רוביח
412.00 206.00 2.00  /yx2n5.2x5 הנזה לבכ ללוכ.A61x5EEC 'חי

 08.03.0390 ןוראמ הידמיטלומ תכרעמב לוקמרל הדוקנ
1,854.00 61.80 30.00 'חי  ריקב הדוקנל דעו מ"מ 02 רוניצ י"ע תרושקת

ריחמה .ט"החת םורח תקספה ןצחל תדוקנ
 "קינכמלט" תרצותמ םורח תקספה ןצחל ללוכ
 YX2N לבכ ללוכ הליענ חתפמ םע ט"החת
 דעו יטנוולרה חולהמ טווחמ ר"ממ 5*5.1

08.03.0420 

515.00 515.00 1.00 'חי  .הדוקנל

םהיביכר וא שא/ןשע יאלגל אצומ תדוקנ
 02 רוניצ י"ע )ב"ויכו רפוצ ,הלעפה ינצחל(
 וא הקיציב הכישמ טוחו "וילאמ הבכ" מ"מ
 הדוקנל דעו זוכיר חולמ ,תיטסוקא הרקתב

08.03.0430 

4,944.00 61.80 80.00 'חי  .תוינכתב טרופמכ

 ,םירודזופב הזירכ ילוקמרל אצומ תדוקנ
 הבכ" מ"מ 02 תרנצב םירדחבו תובחרב
 יתמוק זוכיר חולמ הכישמ טוח ללוכ "וילאמ
 טרופמכ הדוקנל דעו ,םירבגמ חול וא

08.03.0440 

2,842.80 61.80 46.00 'חי  .תוינכתב

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../254 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
הנבמ תרקב/ הצירפ /תרושקתל הנכה תדוקנ
 הבכ" מ"מ 32 תרנצב דואמ ךומנ חתמ
 תרושקת תלעתמ הכישמ טוח ללוכ "וילאמ

08.03.0450 

2,348.40 61.80 38.00 'חי  הנבמ תרקב ל דעו

 8 תללוכ םילודומ XOBAMIC02 תספוק
 ללוכ ריקה לע A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ
 02 רטוקב רונצב .םישורדה רזעה ירזיבא לכ
 םיכילומ מ"ס C.V.P3*5.2 תלעתב וא מ"מ
.C.V.P גוסמ לבכ וא/ו YX2N ךתחב 
5.2*53 ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 
 2 ל הנכה ללוכ.A61 םיעקש 6-ל הצק רזיבא
 ןיסח 52? לוורש ידי לע תרושקת תודוקנ
 ,םיבשחמ םלוסל דעו רזיבאהמ ט"הת שא
 טורח ץיוודנס טלש ידי לע הדוקנה טוליש

08.03.0480 

18,540.00 412.00 45.00 'חי  .שרדנכ

 EEC ק"ח, תללוכה םימ תנגומ הדובע תדמע
 רפמא 61 פ"ח ק"ח 2, רפמא 61 פ"ת ק"ח 1
 פ"ת ז"אמ 1,רפמא 52 פ"ת ז"אמ ,םימ ינגומ
 רסממ ,רפמא 61 פ"ח ז"אמ 2,רפמא 61
 סנמיס" תספוקב םינקתומ A04*4 תחפ
 חולמ 5YX2N*01 הנזה לבכ ללוכ "וקסינ
 הדירי ללוכ הדובעה תדמעל דעו למשח
 הלעתמ מ"ס 6/6 תודימב ןבלוגמ חפ תלעתב
 לכ ללוכ הדובעה תדמעל דעו תישאר
 לש תמלשומ הנקתהל םישרדנה םירזיבאה

08.03.0510 

618.00 618.00 1.00 'חי  .הדובעה תדמע

 למשח תוחול 40.80 קרפ תת

 ****.ישאר עקרק תמוק חול***

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../255 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 לש הקבדמב ןמוסמ ינקת למשח חול הנבמ
 תושירדל םאתומה 93416 י"ת םינקתה ןוכמ
 ןמקלדכ , םיינכט םינותינל ןכו ינכט טרפמ
 A036X4-nI הריבצ יספ לש ילנמונה םרז:
 תנקתה s1/AK05=WCI=UCI רצק םרזו

 םע תימדיק היהת תיכנאו יקפוא הריבצ יספ
 יתקוזחת לופיט ךרוצל חולה תיזחמ השיג
 BXXPI- תירקמ העיגנ ינפב הנגה תגרד
 תכתמ/תופוקש תותלד םע םילנפ תיזח םעו
 תגרד ,01KI ינכמ םלה ינפב הנגה תגרד
 תנקתה B2 רודימ תגרד 13PI תומיטא
 ללוכ .דבלב תיכנא/תיקפוא היהת םיקספמ
 02:לולכי רומש םוקמ .סוליפ תכרעו לקוס
 הריבצ יספ ללוכ "יתימא" רומש םוקמ זוחא
 CF תמגודכ A052 דע םיקספמ תנזהל
ygreniL םיזאמלו MFygreniL םוקמ 01%-ו 
 הנבמ .חטשב םלשומ סוליפ ללוכ .יללכ רומש
- P- הפצירה לע הדמעהל חול תמגודכ חול
AMSIRP תרצות cirtcelEredienhcS וא 

08.04.0312 

9,270.00 9,270.00 1.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש

דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A004,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK63=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 תמגודכ .2.2cigolorciM תינורטקלא
N004XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS 

08.04.0316 

3,502.00 3,502.00 1.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש וא

 cirtcelE 08.04.0318 תרצות A1/036 םרז הנשמ
1,205.10 401.70 3.00  Schneider 'חי

 ,םיחתמ ,םיקפסה,םימרז תדידמל ,דדומ בר
 ,תיביטקאר היגרנא ,תיביטקא ,היגרנא ,רדת
 םרזב יללכ ינומרה תוויע ,קפסה םדקמ
 S2.0SSALC קויד תמר .,חתמבו

 3 ללוכ PI/PCTtenrehtE סבדומ תרושקתב
 האיצי 1,תוילטיגיד תוסינכ
 :םינקתב הדימע ,תוערתה,תילטיגיד

CLASS 0.2S & PMD-S IEC 61557-12 
02.21ISNA&06105NE תמגודכ 
1655MP תרצותמ cirtcelEredienhcS וא 

08.04.0320 

2,472.00 2,472.00 1.00 'חי  רשואמ ע"ווש

תינאכמ הנגה םע לעננ "הירטפ" םוריח ןצחל 08.04.0322 
206.00 206.00 1.00 'חי  תינכות יפל טוויח ללוכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../256 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A001,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK52=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 תמגודכ .2.2cigolorciM תינורטקלא
N001XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS 

08.04.0328 

2,781.00 927.00 3.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש וא

דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A36,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK05=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 תמגודכ .2.2cigolirciM תינורטקלא
N001XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS 

08.04.0330 

1,854.00 618.00 3.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש וא

הלעפה P3VG/P2VG יטנגמ-ומרת ענתמ
 הובג קותינ רשוכ לעב בוביס תידי י"ע
Ak001, ישארה חולב םיביכרל תונגה רובע 
 .V004 חתמב )Wk2.2-60.0( קפסהב

08.04.0332 

988.80 329.60 3.00 'חי  רשואמ ע"וש וא ienhcScirtcelered תרצות

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P3, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע 
)A36-04(. לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה 

Ak51. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.04.0334 

3,708.00 247.20 15.00 'חי  הרקבל רזע יעגמ ללוכ.רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P3, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע 
)A23-6(. לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה Ak51. 

 ע"וש וא cirtcelEredienhcS תרצות

08.04.0336 

3,090.00 154.50 20.00 'חי  הרקבל רזע יעגמ ללוכ.רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P1, ןייפוא לעב D/C/B, ילנימונ םרז רובע 
 לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה .)A04-6( לש
Ak51. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.04.0338 

927.00 30.90 30.00 'חי  .הרקבל רזע יעגמ ללוכ.רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
N+P1, ןייפוא לעב C/B, ילנימונ םרז רובע 
 לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה .)A23-6( לש
Ak51. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.04.0340 

865.20 144.20 6.00 'חי  .רשואמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../257 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P3, ןייפוא לעב D/C/B, ילנימונ םרז רובע 
 לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה .)A4-1( לש
Ak07. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.04.0342 

1,421.40 236.90 6.00 'חי  .רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,Dli תחפ קספמ
AssalC,P4, לש ילנימונ םרז רובע 
A04/52, הגילז םרז Am03. תרצות 

08.04.0344 

1,277.20 319.30 4.00  .רשואמ ע"וש וא cirtcelEredienhcS 'חי

הדובע םרז רובע ,TCi יראלודומ ןעגמ
)A52-61( יפל a7CA, דוקיפ חתמ caV032 
,P3. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.04.0346 

2,472.00 123.60 20.00 'חי  .רשואמ

 הדיחיה בצמ תינולח םע ףלשנ רתי חתמ ןגמ
N+P3 רובע רזע עגמ ללוכ epyT2 דעוימ 
 דומעי רתי חתמ ןגמ .S-NT הקראה תטישל
 yTAk04xamI02/82ep. םיאבה םינותנב
 תמגודכ ,רוקמ ןרצי יפל המיאתמ הנגה ללוכ
 cirtcelE תרצות r04DRP תרדס

08.04.0348 

978.50 978.50 1.00  .רשואמ ךרע הווש וא redienhcS 'חי

יוליג תייזכרממ תוארתה 2 ל רקב תפסות
 ללוכ ,V032 חתמל ,סוטטס יוויח םע שא
 תמגותכ תינכות יפל טוויח ללוכ רזע יעגמ

08.04.0350 

618.00 618.00 1.00  ISO-556B-2 'חי

 *.םירכוש חול***

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../258 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 לש הקבדמב ןמוסמ ינקת למשח חול הנבמ
 תושירדל םאתומה 93416 י"ת םינקתה ןוכמ
 ןמקלדכ , םיינכט םינותינל ןכו ינכט טרפמ
 םרזו 08X4-nI הריבצ יספ לש ילנמונה םרז:
 יספ תנקתה s1/AK52=WCI=UCI רצק
 השיג םע תימדיק היהת תיכנאו יקפוא הריבצ
 תגרד יתקוזחת לופיט ךרוצל חולה תיזחמ
 תיזח םעו BXXPI- תירקמ העיגנ ינפב הנגה
 ינפב הנגה תגרד תופוקש תותלד םעםילנפ
 תגרד 13PI תומיטא תגרד ,01KI ינכמ םלה
 היהת םיקספמ תנקתה B2 רודימ
 תכרעו לקוס ללוכ .דבלב תיקפוא/תיכנא
 םוקמ זוחא 02:לולכי רומש םוקמ .סוליפ
 תנזהל הריבצ יספ ללוכ "יתימא" רומש
 CFygreniL תמגודכ A001 דע םיקספמ
 רומש םוקמ 01%-ו MFygreniL םיזאמלו
 חול הנבמ.חטשב םלשומ סוליפ ללוכ .יללכ
- P- הפצירה לע הדמעהל חול תמגודכ
AMSIRP תרצות cirtcelEredienhcS וא 

08.04.0562 

18,540.00 

12,360.00 

6,180.00 

4,120.00 

3.00

3.00

'פמוק

'פמוק

 .רשואמ ע"ווש

 לש הקבדמב ןמוסמ ינקת למשח חול הנבמ
 תושירדל םאתומה 93416 י"ת םינקתה ןוכמ
 ןמקלדכ , םיינכט םינותינל ןכו ינכט טרפמ
 םרזו 08X4-nI הריבצ יספ לש ילנמונה םרז:
 יספ תנקתה s1/AK52=WCI=UCI רצק
 השיג םע תימדיק היהת תיכנאו יקפוא הריבצ
 תגרד יתקוזחת לופיט ךרוצל חולה תיזחמ
 תיזח םעו BXXPI- תירקמ העיגנ ינפב הנגה
 ינפב הנגה תגרד תופוקש תותלד םעםילנפ
 תגרד 13PI תומיטא תגרד ,01KI ינכמ םלה
 היהת םיקספמ תנקתה B2 רודימ
 תכרעו לקוס ללוכ .דבלב תיקפוא/תיכנא
 םוקמ זוחא 02:לולכי רומש םוקמ .סוליפ
 תנזהל הריבצ יספ ללוכ "יתימא" רומש
 CFygreniL תמגודכ A36 דע םיקספמ
 רומש םוקמ 01%-ו MFygreniL םיזאמלו
 חול הנב מ .חטשב םלשומ סוליפ ללוכ .יללכ
- P- הפצירה לע הדמעהל חול תמגודכ
AMSIRP תרצות cirtcelEredienhcS וא 
 .רשואמ ע"ווש

08.04.0563 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../259 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A08,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK52=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 תמגודכ .2.2cigolorciM תינורטקלא
B08XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS וא 

08.04.0564 

3,090.00 1,030.00 3.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש

תינאכמ הנגה םע לעננ "הירטפ" םוריח ןצחל 08.04.0572 
618.00 206.00 3.00 'חי  תינכות יפל טוויח ללוכ

הלעפה P3VG/P2VG יטנגמ-ומרת ענתמ
 הובג קותינ רשוכ לעב בוביס תידי י"ע
Ak001, קפסהב םייזאפ-תלת םיעונמ רובע 
)Wk2.2-60.0/ דע A6( חתמב V004. 

08.04.0574 

6,200.60 442.90 14.00 'חי  .רשואמ ע"וש וא ienhcScirtcelered תרצות

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P3, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע 
)A36-04(. לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה 

Ak51. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.04.0576 

10,876.80 247.20 44.00 'חי  .רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P3, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע 
)A23-6(. לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה Ak51. 

 ע"וש וא cirtcelEredienhcS תרצות

08.04.0578 

4,635.00 154.50 30.00 'חי  .רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P1, ןייפוא לעב D/C/B, ילנימונ םרז רובע 
 לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה .)A23-6( לש
Ak51. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.04.0580 

927.00 30.90 30.00 'חי  .רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,Dli תחפ קספמ
AssalC,P4, לש ילנימונ םרז רובע 
A04/52, הגילז םרז Am03. תרצות 

08.04.0582 

2,873.70 319.30 9.00  .רשואמ ע"וש וא cirtcelEredienhcS 'חי

יוליג תייזכרממ תוארתה 2 ל רקב תפסות
 ללוכ ,V032 חתמל ,סוטטס יוויח םע שא
 תמגותכ תינכות יפל טוויח ללוכ רזע יעגמ

08.04.0584 

1,854.00 618.00 3.00  ISO-556B-4 'חי

ןצחל ללוכ DEL תוזאפ חתמ ןומיס תורונ 3
 P2VG תמגודכ הנגה קספמ ללוכ ,הקידב
 וא קירטקלא רדיינש תרצות םיאתמ ןעגמו

08.04.0588 

5,098.50 566.50 9.00 'פמוק  ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ווש
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../260 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 .יללכ 50.80 קרפ תת

 הנקתהל דויצה לכ-:הרעה **************
 לכ ,55PI דודיב תגרד לעב היהי תינוציח
 תופעתסהה תואספוק ,הקולחה תונורא
 ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ויהי רבעמהו

 ."סיווג" תמגוד תואספוק
****************************** 

 קזב את תרושקת ןורא לש הנקתהו הקפסא
 רטסאילופמ הנורוק יסיספ+שורדה דויצה םע
 תודימב קזב תושירד י"פע דוויז ללוכ
 זוכירב תימינפ הנקתהל מ"ס 08*06*52
 הנורוק יסיספ ילרגטניא דויצ ללוכ(.תרושקת

08.05.0010 

1,236.00 

3,605.00 

309.00 

3,605.00 

4.00

1.00

'חי

'פמוק

פמוק לכה ' )'וכו

 קדוב סדנהמ תרוקיב למשחה ןקתמ תרבעה
 ןקתמ לש תמלשומו האלמ הריסמל,ךמסומ
 .למשחה

08.05.0020 

 .הרואת יפוג 60.80 קרפ תת

 .הרואת יפוג 'עמ

 בתכמ דרפנ יתלב קלח הווהמ טרפמה)1
 הקפסאל םניה םיפיעסה לכ)2.תויומכה
 תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה ,הנקתהו
 םקלח וא הרואתה יפוג לכ תא ןיקתהלו קפסל
 ריהצמ ןלבקה ,ןלבקה יריחמ תא תונשל ילבמ
 םולשתל תועיבת וא תונעט ול ויהי אל יכ
 ןיטקהל ,לידגהל יאשר ןימזמה)3.ףסונ
 ילבמ תויומכה בתכ ךותמ תויומכ םצמצלו
 .הדיחיה יריחמ תא תונשל

תמגודכ דל תרונ ללוכ םורח תאיצי .ת.ג 08.06.0011 
2,575.00 257.50 10.00  .טייל ורטקלא לש LE-226 'חי

 TS127-LE 08.06.0021 תמגודכ יתילכת דח םורח .ת.ג
9,012.50 257.50 35.00  .טייל ורטקלא לש W3 'חי

הרקתב עוקש DEL06x06 הרואת ףוג
 קפסהב יטמזירפ יוסיכ ללוכ קפוסמ תכמנומ

W04 תמגודכ 0004 רוא עבצ 
AGEMODELORP ןרצי NEROHT י"ע 

08.06.0030 

27,295.00 257.50 106.00 'חי  דריל-ץינייש תרבח

הרקתב עוקש 6" לוגע DEL הרואת ףוג
 קפוסמ DESUFFIDW5.31 םגד תכמנומ

08.06.0050 

9,743.80 226.60 43.00 'חי  דריל-ץינייטש תרבח י"ע

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../261 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
הרקתב ןקתומ םימ ןגומ W93 דל .ת.ג 08.06.0810 

587.10 195.70 3.00 'חי  .הרואת דריל לש VBI תמגודכ

 W6 קפסהב תינוציח הנקתהל דל הרואת ףוג
56PI תמגודכ ELGNAIRHT דריל לש 

08.06.0840 

3,862.50 257.50 15.00 'חי  ץניטש

 למשח תונזה חותיפ 70.80 קרפ תת
 תרושקתו

םילבכ תלעת לש הביצח וא/ו הריפח
 קמועו מ"ס 08 בחור לש תוילמינימ תודימב
 ,יננג חטשב .םיידיב וא/ו םילכב מ"ס 041 דע
 חטשה תרזחה ללוכ ןוטבב וא שיבכב ,הכרדמב
 שיבכב תעצובמ הריפחהש םוקמב.ותומדקל

08.07.0015 

17,400.00 120.00 145.00 רטמ  .דחוימה ינכטה טרפמב רומאל םאתהב לכה

החוש ןומיס ללוכ רבעמ למשח תחוש
'- העבטהב  תודימב ןוטבמ למשח תוריהז'

08.07.0060 

3,500.00 3,500.00 1.00  .דבכ סמועל הסכמ ללוכ מ"ס 051/051/051 'חי

ןוטבמ ךומנ חתמ הלוגע תרושקת תחוש
 הסכמ ללוכ מ"ס 001/08/ רטוקב תודימב

08.07.0075 

2,500.00 2,500.00 1.00 'חי  .ןוט04.דבכ סמועל

חישק .יס.יו.יפ רוניצמ הנכומ הריפחב לוורש
 הכישמ טוח ללוכ ח"ח פ"ע ןפוד יבוע 6" רטוק
 תוטומו לוורשה תווצק ןומיס ,מ"מ 8 ןוליינמ

08.07.0095 

2,925.00 65.00 45.00 רטמ  .טוחה תווצקב מ"ס 02 ךרואב הכישמ

יתבכש וד הרבוק םגד מ"מ 061 רטוקב רוניצ
 רוזש ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ לב הטלוו לש

08.07.0100 

8,750.00 35.00 250.00 רטמ  מ מ"מ 8 רטוקב

414,094.40  )זוכיר ףדל הרבעהל( תילמש ח היצלטסניא 80 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../262 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 חיט תודובע 90 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 חיט תודובע 90 קרפ

 יללכ 10.90 קרפ תת

 קרפ יללכה טרפמל ביוחמו הנפומ ןלבקה .1
09 

 חיטב ץירח תריצי )א :ללוכ חיטה ריחמ .2
 החותמ תשר יספ )ב .הרקתו ריק ןיב שגפמב
 טנמלא ןיב יכנא שגפמב מ"ס 01-כ בחורב
 תפסות םלושת אל .תונולח יפסבו קולבו ןוטב
 .)םיטנק( חיטב תוניפ תריצי רובע

 םירצ םיחטשו םיחתפ יפשח ללוכ עוצבה
 תפסות לכ אלל הדיחיה ריחמב ודדמיש
 ץוחו םינפ שרדיש לככ םימוגיפ ללוכ עוצבה.

 הדובעה ריחמב םילולכה

69,525.00 

74,160.00 

92.70 

92.70 

750.00

800.00

ר"מ

ר"מ

 םינפ חיט 20.90 קרפ תת

 לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט
 רחאל חיט ינוקת ללוכ.םיירושימ םיחטש
 רמג . תוריק תוכרעמה תודובע לכ עוצב
 ןבל טכילש

 לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט
 רחאל חיט ינוקת ללוכ.םיירושימ םיחטש
 רמג . הרקת תוכרעמה תודובע לכ עוצב
 . ןבל טכילש

09.02.0010 

09.02.0020 

173,040.00 144.20 1,200.00 ר"מ

 ץוח חיט 30.90 קרפ תת

 , הצברה תבכש : תובכש שולש ץוח חיט
 תבכשו מ"מ 51 יבועב הנותחת הבכש
 ןווגב טכילש תבכש תוברל רוחש טכילש
 . לכירדאה י"פע םקרימו

09.03.0010 

316,725.00  )זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 90 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../263 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ

 טינרג /ןבא יחיראב ףוציר 10.01 קרפ תת
 ןלצרופ

 קרפ יללכה טרפמל ביוחמו הנפומ ןלבקה .1
10 

 , ותקפסא םוקממ ףוצירה תא לבקי ןלבקה .2
 יולימ םע תוגופ עוצב תללוכ ןלבקה תדובע
 . ןימזמה י"פע ןווגב תילירקא הבור

םינוש םינווגב, ןלצרופ טינרג יחירא"
 תוינכות י"פע תואמגודו םיספ תריצי תוברל
 הנבמב םולשת תפסות אלל- לכירדאה
 R09- מ"ס 08/08 חירא תודימב 1F ןומיס

10.01.0010 

186,945.00 226.60 825.00 ר"מ  ר"מ/ ח"ש 07 דוסי ריחמ

21,243.75 56.65 375.00 רטמ מ"ס 7/08 תודימב ףוצירה תמגודב םילופיש 10.01.0015 

םינוש םינווגב, ןלצרופ טינרג יחירא"
 תוינכות י"פע תואמגודו םיספ תריצי תוברל
 םיתורשב םולשת תפסות אלל- לכירדאה
 , R10 מ"ס 54/54 חירא תודימב 2F ןומיס

10.01.0020 

15,862.00 226.60 70.00 ר"מ  ר"מ/ ח"ש 07 דוסי ריחמ

יגוס 2 ןיב מ"מ 04/4 ךתחב םוינימולא ףס 10.01.0030 
927.00 77.25 12.00 רטמ  ףוציר

72,100.00 206.00 350.00 ר"מ

 טינרג-תוריק יופיח 20.01 קרפ תת
 ןלצרופ

 רשיימ חיט תצברה תוללוכ יופיחה 'בע
 לכ אללו הדובעה ריחמב לולכה תיתשתכ
 . ףסונ םולשת

לכירדאה י"פע םיתורשב םיחירא יופיח
 ר"מ/ ח"ש 07 דוסי ריחממ 2W ןומיס

10.02.0010 

 תוגרדמ 30.01 קרפ תת

10,815.00 360.50 30.00 רטמ

 / ח"ש 003 דוסי ריחמב ןבא תוגרדמ
 תוברל מ"ס 2 םורו מ"ס 3 חלש יבועב ר"מ
 אלש הגרדמב ידיצב ןבאה תמגודב םילופש
 חלש לכ לע ,הדיחיה ריחמב םילולכו ודדמי
 תעינמל מ"ס 4 בחורב תתוסמ ספ אהי

 . הקלחה

10.03.0010 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../264 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

36,822.50 

52,530.00 

283.25 

309.00 

130.00

170.00

רטמ

רטמ

 ןבא יפס 40.01 קרפ תת

 52 בחור מ"ס 3 יבועב ןומר הפצמ ןבא יפס
 םימ ףאל ץירח תוברל מ"ס

בחור מ"ס 3 יבועב ןומר הפצמ ןבא גניפוק
 םימ ףאל ץירח תוברל מ"ס 03

10.04.0010 

10.04.0020 

6,437.50 

12,051.00 

14,162.50 

25.75 

669.50 

566.50 

250.00

18.00

25.00

'חי

 'חי

ר"מ

 תושיגנ יטנמלא 50.01 קרפ תת

 PR םגד הטסורינ תוישושבג

תודימב תוישושבג םע הרהזא יחטשמ-שיגנ
 י"ת השירד יפל ,ןטירואילופמ מ"ס 06/021
 6 קלח 8191

חטשמל ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר-שיגנ
 םע מ"ס 03/03 תודימב ליבומ ספ וא הרהזא
 "OG-YSAE" םגד ,ינועבצ ,הלוגע טילבת
 י"ת תושירד יפל ,ע"ש וא "סקפלא" תמגוד
 'חי/ח"ש 34 דוסי ריחמ ,6 קלח 9181

10.05.0010 

10.05.0020 

10.05.0030 

429,896.25  )זוכיר ףדל הרבעהל( וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../265 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
    
   

      
 

                      
      
                               
                     
      
               

               
      
              

               
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

       
             

28/07/2021 

265 :' 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 העיבצ תודובע 11 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

20,600.00 

43,260.00 

25.75 

30.90 

800.00

1,400.00

ר"מ

ר"מ

 העיבצ תודובע 11 קרפ

 ,חיט לע העיבצו דויס 10.11 קרפ תת
 סבגו םיקולב ןוטב

חיט לע דיסילופ תובכש 3 עבצב העיבצ
 .ןימזמה רושיא י"פע ןווגב םינפ

 /חיט לע תובכש 3 לירקרפוס עבצב העיבצ
.ןימזמה רושיא י"פע ןווגב םינפ סבג

11.01.0020 

11.01.0030 

 63,860.00  )זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 11 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../266  עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 םוינימולא תודובע 21 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 םוינימולא תודובע 21 קרפ

 םוינימולא תודובע 10.21 קרפ תת

טירפ י"פע מ"ס 08/54 תודימב פיקירד ןולח 12.01.0010 
4,635.00 2,317.50 2.00 'חי  10-30-א

 12.01.0020 001/061 תודימב עובק קלחו פיקירד ןולח
7,416.00 3,708.00 2.00 'חי  10-40-א טירפ י"פע מ"ס

 12.01.0030 021/002 תודימב עובק קלחו פיקירד ןולח
16,377.00 5,459.00 3.00 'חי  20-40-א טירפ י"פע מ"ס

 12.01.0040 501/061 תודימב עובק קלחו פיקירד ןולח
22,248.00 3,708.00 6.00 'חי  30-40-א טירפ י"פע מ"ס

תודימב םיעובק םיקלחו פיקירד תונולח 12.01.0050 
51,912.00 7,416.00 7.00  10-50-א טירפ י"פע מ"ס 021/072 'חי

 12.01.0060 תודימב םיעובק םיקלחו פיקירד תונולח
9,270.00 4,635.00 2.00  20-50-א טירפ י"פע מ"ס 501/002 'חי

 12.01.0070 תודימב םיעובק םיקלחו פיקירד תונולח
5,459.00 5,459.00 1.00  30-50-א טירפ י"פע מ"ס 001/042 'חי

 12.01.0080 תודימב םיעובק םיקלחו פיקירד תונולח
10,300.00 5,150.00 2.00  40-50-א טירפ י"פע מ"ס 001/522 'חי

 12.01.0090 תודימב םיעובק םיקלחו פיקירד תונולח
4,635.00 4,635.00 1.00  50-50-א טירפ י"פע מ"ס 001/002 'חי

 12.01.0100 תודימב םיעובק םיקלחו פיקירד תונולח
6,798.00 6,798.00 1.00  60-50-א טירפ י"פע מ"ס 001/003 'חי

 12.01.0110 תודימב הנוילע הפפרו תיפנכ וד תלד
12,360.00 12,360.00 1.00  10-60-א טירפ י"פע מ"ס 062/002 'חי

י"פע מ"ס 502/002 תודימב תיפנכ וד תלד 12.01.0120 
9,785.00 9,785.00 1.00 'חי  10-70-א טירפ

 12.01.0130 תודימב םיעובק םיקלחו פיקירד תונולח
10,557.50 10,557.50 1.00  10-80-א טירפ י"פע מ"ס 022/002 'חי

 12.01.0140 תודימב םיעובק םיקלחו פיקירד תונולח
10,712.00 10,712.00 1.00  10-90-א טירפ י"פע מ"ס 501/054 'חי

 12.01.0150 תודימב םיעובק םיקלחו פיקירד תונולח
13,184.00 13,184.00 1.00  20-90-א טירפ י"פע מ"ס 501/555 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../267 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 םוינימולא תודובע 21 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 12.01.0160 תודימב םיעובק םיקלחו פיקירד תונולח

12,978.00 12,978.00 1.00  30-90-א טירפ י"פע מ"ס 001/545 'חי

 12.01.0170 תודימב םיעובק םיקלחו פיקירד תונולח
26,780.00 13,390.00 2.00  40-90-א טירפ י"פע מ"ס 001/075 'חי

 12.01.0180 תודימב םיעובק םיקלחו פיקירד תונולח
13,699.00 13,699.00 1.00  50-90-א טירפ י"פע מ"ס 001/085 'חי

 12.01.0190 תודימב םיעובק םיקלחו פיקירד תונולח
9,785.00 9,785.00 1.00  60-90-א טירפ י"פע מ"ס 001/514 'חי

 12.01.0200 תודימב םיעובק םיקלחו פיקירד תונולח
16,583.00 8,291.50 2.00  10-01-א טירפ י"פע מ"ס 001/053 'חי

 12.01.0210 תודימב םיעובק םיקלחו פיקירד תונולח
16,583.00 8,291.50 2.00  20-01-א טירפ י"פע מ"ס 001/053 'חי

 12.01.0220 תודימב םיעובק םיקלחו פיקירד תונולח
16,171.00 16,171.00 1.00  10-11-א טירפ י"פע מ"ס 001/586 'חי

 12.01.0230 תודימב םיעובק םיקלחו פיקירד תונולח
16,995.00 16,995.00 1.00  2-11-א טירפ י"פע מ"ס 001/027 'חי

 12.01.0240 072/051 תודימב עובק קלחו תיפנכ דח תלד
19,570.00 9,785.00 2.00 'חי  10-21-א טירפ י"פע מ"ס

טירפ י"פע ןיינב יופיח ץע יומד הפפר 12.01.0250 
654,668.00 721.00 908.00 ר"מ  10-03-א

999,460.50  )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תודובע 21 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../268 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 . א"וזימ ךרעמ 15 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 . א"וזימ ךרעמ 51 קרפ

 דויצו תורעה תמישר 10.51 קרפ תת
 . גוזימ- ישאר

 לכ :הרעה *****************************
 ילעב ויהי ונקתוי רשא םיפלחהו דויצה
 ןיגב תוירחאהו רתויב ההובגה תוכיאה
 תללוכ אהת האלמה םתוניקתו םתנקתה
 .תינרדנלק הנש ךשמלו

****************************** 

 :הרעה ******************************
 לכב הדימע לע שארמ בייחתמ הכוזה ןלבקה
 י"פע עוציב ז"ולבו טרפמה תושירד
 להנמ תויחנה+טרפמה
 ****************.טקייורפה

 םיריחמה******************************
 תוריקב םירבעמו םיבוציח עוציב םיללוכ
 םוטיא ללוכ אוהש גוס לכמ תורקיתו תופציר
 לכה ותומדקל חטשה תרזחהו העיבצו ןוטיבו

 םיפיעסה טעמל חקפמה תויחנה פ"ע
 **************** םירחמותמה

 :הרעה *****************************
 קורי זג ןקתל םיאתת תשוחנ א"וזימ תיתשת
 "L" גוסמ םיאתמ ןפוד יבוע ללוכ
 .םירבחמ+דבלב

****************************** 

***************************************** 
 ץע תורגסמ ללוכ םירזפמ תנקתה :הרעה *
 ,סבג תורקת לעמ הנקתהב תודיחיל ביבסמ
 רזפמ לכב ,ל"נכ עוציבו המאתה חפ תורקתב
 תרגסמ ןקתותו קפוסת רורוויא סירת וא
 סירתהו חתפל ביבסמ הקירבמ םוימולא
 הז ךרעמ ,םיינכמ םירגוס 4+ הנקתהב ןקתוי
 .ריחמ תפסות אלל ןלבקה תעצהב לולכ

***************************************** 
*** 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../269 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 . א"וזימ ךרעמ 15 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 .רורויא+ריוא גוזימ ךרעמ 20.51 קרפ תת

 רוריק תקופתל יזכרמ ינימ גוסמ ןגזמה
 םירבחמ ללוכ H/UTB000,57 לש תיברמ
 ללוכ ,תמלשומ הלועפל שרדינה לכו םימאות
 תרצות ,םינושאר רטמ 01ל למשחו זג תרנצ

15.02.0010 

111,240.00 18,540.00 6.00 'פמוק  P3/08DNIW ןארידת 'בח

 יזכרמ ינימ תוכרעמה רובע תרנצ תפסות
 ,הירזיבא לכ לע 'מ 01 לעמ קחרמ המלשהל
 ,ץחל תקידב ,הדודיב ,םילצפמ ,םירזיבא ללוכ
 ןמש זג יולימ ללוכ תכרעמל תושרדנ תוכימת
 ראותמכ לכה תכרעמה תלעפהל שרדנה לכו

15.02.0020 

25,750.00 103.00 250.00 רטמ  .תוינכותבו ינכטה טרפמב

 לש תיברמ רוריק תקופתל יליע גוסמ ןגזמה
H/UTB000,81 לכו םימאות םירבחמ ללוכ 
 זג תרנצ ללוכ ,תמלשומ הלועפל שרדינה
 'בח תרצות ,םינושאר רטמ 01ל למשחו

15.02.0040 

29,561.00 4,223.00 7.00 'פמוק  .N002XAHPLA םגד ןארידת

 תרנצ לולכמ תולצופמ תודיחי רובע תפסות
 ללוכ ,הירזיבא לכ לע תודיחיל תמלשומ זג
 ,ץחל תקידב ,הדודיב ,םילצפמ ,םירזיבא
 ןמש זג יולימ ללוכ תכרעמל תושרדנ תוכימת
 ראותמכ לכה תכרעמה תלעפהל שרדנה לכו

15.02.0043 

22,660.00 103.00 220.00 רטמ  .תוינכותבו ינכטה טרפמב

 9.0 יבועב ןבלוגמ חפמ ריווא רוזיפ תולעת
 תועובצ,,הנבמב שרדינכ תונקתומ מ"מ
 י"פע עבצב יטטסורטקלא ךילהתב רונתב
 הלעת לכל םיקוזיח ללוכ ,'דאה תשירד
 םיקוזיח תוברל יתחתו יליע ידיצ שרדינכ
 םיכמות תוטומ ללוכ ,םיקלחה ןיב המאתהו
 הדימ לכב תכתמ יליפורפ וא חפ תרקתל
 גוסמ שרדינכ וא 8/3" ןוגיע יגרבו השורד
 הנקתהל השורדה ךרואו תומכלכב םינבלוגמ
 תכתמ תיצקורטסנוקל ןוגיע ללוכ ,תמלשומ
 םיקבחו םירבחמ קוזיח תוטלפ תמייק
 םיכותיר אלל לולכ לכה תוטלפל תכתממ
 ,'פמוק לכה תמייק היצקורטסנוקב העיגפו
 םגדו גוס לכמ םירזפמל תומאתה ללוכ

15.02.0050 

13,596.00 113.30 120.00 ר"מ  .'פמוק לכה םירבחמו םימאתמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../270 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 . א"וזימ ךרעמ 15 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 לקיריפס ןבלוגמ חפמ ריווא רוזיפ תולעת
 ,הנבמב שרדינכ תונקתומ מ"ס 07 רטוקב
 עבצב יטטסורטקלא ךילהתב רונתב תועובצ,
 הלעת לכל םיקוזיח ללוכ ,'דאה תשירד י"פע
 םיקוזיח תוברל יתחתו יליע ידיצ שרדינכ
 םיכמות תוטומ ללוכ ,םיקלחה ןיב המאתהו
 הדימ לכב תכתמ יליפורפ וא חפ תרקתל
 גוסמ שרדינכ וא 8/3" ןוגיע יגרבו השורד
 הנקתהל השורדה ךרואו תומכ לכב םינבלוגמ
 תכתמ תיצקורטסנוקל ןוגיע ללוכ ,תמלשומ
 םיקבחו םירבחמ קוזיח תוטלפ תמייק
 םיכותיר אלל לולכ לכה תוטלפל תכתממ
 ,'פמוק לכה תמייק היצקורטסנוקב העיגפו
 םגדו גוס לכמ םירזפמל תומאתה ללוכ

15.02.0051 

25,956.00 288.40 90.00 רטמ  .'פמוק לכה םירבחמו םימאתמ

 15.02.0060 תולעתב ןקתומ ימינפ יטסוקא ימרת דודיב
3,893.40 43.26 90.00 רטמ  .טרפמ האר 1" יבוע ליעל ףיעסב ריווא

 15.02.0070 תולעתב ןקתומ ינוציח יטסוקא ימרת דודיב
3,893.40 43.26 90.00 רטמ  .טרפמ האר 1" יבוע ליעל ףיעסב ריווא

 ינורמק רזפמ םוינימולא ריווא רוזיפ סירת
MFC003 יפל וא ןווג תינכותב טרופמכ 

15.02.0080 

24,720.00 412.00 60.00 'חי  .'דא תריחב

יטסוקא ימרת דודיב םע 01"ירושרש רוניצ
 םירוביח ללוכ ,1001 ןקת י"פע שא ןיסח
 וא םירזפמ, חפ תלעתל םישורדה םימאתמו

15.02.0090 

2,781.00 92.70 30.00 רטמ  .שרדנכ א"וזימ תודיחי

יטסוקא ימרת דודיב םע 8"ירושרש רוניצ
 םירוביח ללוכ ,1001 ןקת י"פע שא ןיסח
 וא םירזפמ, חפ תלעתל םישורדה םימאתמו

15.02.0091 

2,163.00 72.10 30.00 רטמ  .שרדנכ א"וזימ תודיחי

יטסוקא ימרת דודיב םע 6"ירושרש רוניצ
 םירוביח ללוכ ,1001 ןקת י"פע שא ןיסח
 וא םירזפמ, חפ תלעתל םישורדה םימאתמו

15.02.0092 

3,090.00 51.50 60.00 רטמ  .שרדנכ א"וזימ תודיחי

יטסוקא ימרת דודיב םע 41"ירושרש רוניצ
 םירוביח ללוכ ,1001 ןקת י"פע שא ןיסח
 וא םירזפמ, חפ תלעתל םישורדה םימאתמו

15.02.0100 

8,240.00 103.00 80.00 רטמ  .שרדנכ א"וזימ תודיחי

 FTR06/021 15.02.0110-0002 םגד רזוח ריווא סירת
3,708.00 618.00 6.00 'חי  ךרע הווש וא דעי תרבח לש רטליפ ללוכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../271 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 . א"וזימ ךרעמ 15 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

515.00 

5,768.00 

1,236.00 

8,240.00 

8,652.00 

515.00 

412.00 

1,236.00 

824.00 

206.00 

1.00

14.00

1.00

10.00

42.00

'פמוק

'חי

'חי

'חי

'חי

 הדובעה םויסב תוקיפסו םיצחל תקידב עוציב
 .ץעויל ח"ודה תשגה ללוכ

גגב םיבעמל לוענמו גרוס + אשנמ

 .שקמ 0001 םיתורש ןילניא חופמ

 .ש"קמ 005 ל"נכ

 .6" םוינימולא ריווא רוזיפ סירת

15.02.0130 

15.02.0140 

15.02.0200 

15.02.0202 

15.02.0203 

305,662.80  )זוכיר ףדל הרבעהל(. א"וזימ ךרעמ 51 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../272 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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272 :' 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תוילעמ 71 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

82,400.00 82,400.00 1.00 'פמוק

 תוילעמ 71 קרפ

 ןולעמ 10.71 קרפ תת

 , םינקת ןוכמ תקידב ללוכה טלפמוק ןולעמ
 הלעפהל שרדנה לכו למשח תונזה , תוקעמ
תמלשומו האלמ

17.01.0010 

 82,400.00  )זוכיר ףדל הרבעהל( תוילעמ 71 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../273  עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תורגסמ תודובע 91 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

61,800.00 15,450.00 4.00 ןוט

 תורגסמ תודובע 91 קרפ

 הדלפ תייצקרטסנוק 10.91 קרפ תת

 ,םיגרב ללוכ םינוש םיליפורפמ םיקוזיח
 וכו תוקטלפ ,םיכותיר

19.01.0010 

66,950.00 66,950.00 1.00 'פמוק

 תינסחדל לק הנבמ 20.91 קרפ תת

- ללוכה 'פמוק תינסחדל לק הנבמ לש המקה
 יולימ דדובמ לנפ יופיח , הדלפ טסנוק תיינב
 בויב רובל רוביחו זוקינ , מ"ס 5 םיעלס רמצ
 סירת , רטיל 005 םינמוש דירפמ ללוכה
 י"פע פ'מוק לכה-.א.מ תדיחיו הריגס
 תינסחדל תואירבה דרשמ תויחנהו תוינכותה
 רושיא תללוכ הדובעה-בוק 21 לש לדוגב
 םישורדה םירוביחה לכו הצעומ ע"פש

19.02.0010 

128,750.00  )זוכיר ףדל הרבעהל( תורגסמ תודובע 91 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../274 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

 סבג תוציחמ 10.22 קרפ תת

היצקורטסנוק םע 8" דע רטוקב רונצ יופיח
 תוברל לופכ םימ דימע / לנפ הווקא חולו

 גופס +הקיתשמ העירי + םיעלס רמצ יולימ
 עבצל ןכומ לטכפש רמג, תרפוע דידר+

22.01.0080 

3,708.00 185.40 20.00 רטמ  . ןגמ תוניפ תוברל.

מ"ס 21 יבועב תוימורק וד סבג תוציחמ
 מ"ס 04 לכ םיבצינ םע היצקרטסנוק תוברל
 ג"ק 08 לקשמב 2" יבועב םיעלס רמצ ינורזמו

22.01.0110 

21,630.00 216.30 100.00 ר"מ  ק"מ/

 תויטסוקא תורקת 20.22 קרפ תת

 לכ תא םיללוכ תורקתה יגוס לכ
 רושיא תוברל תשרדנה היצקורטסנוקה
 תוניקתל ונובשח לעו ןלבקה םעטמ סדנהמ
 . ןקתה י"פע תורקתה קזוחו

 הצק תודיחי , הרואת יפוגל םיחתפ עוצב
 יריחמב לולכ ו"כו היצלטסניא , םינגזמל
 . דרפנב םלושי אלו הדיחיה

םירצ םיבחורב תוברל תיקפוא סבג תרקת
 5.21 יבועב ,םיליגר סבג תוחולמ ,העובק.

22.02.0010 

12,385.75 190.55 65.00 ר"מ  2C ןומיס . מ"מ

י"פע ןווגב מ"ס 03 בחורב חפ ישגמ תרקת 22.02.0050 
6,308.75 180.25 35.00 ר"מ  3C ןומיס.םיתורשב. לכירדאה

 . מ"ס 06/06 תודימב תילרנימ הרקת
 תכרעמ תוברל. ר"מ/ ח"ש 08 דוסי ריחמב

22.02.0110 

189,520.00 236.90 800.00 ר"מ  .Z+L יליפורפו םילתמ

םיבחורב תוברל יכנאו יקפוא סבג רניס
 הדידמ. מ"ס 001 דע הסירפ בחורב םירצ
 היצקורטסנוקה לכ ללוכו דבלב יולגה קלחה

22.02.0120 

43,775.00 175.10 250.00 רטמ  . תרתסומה תוברל תשרדנה

277,327.50  )זוכיר ףדל הרבעהל( ןינבב םיש עותמ םיטנמלא 22 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../275 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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275 :' 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תואסנולכ 32 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

54,075.00 

27,810.00 

257.50 

4,635.00 

210.00

6.00

רטמ

ןוט

 תואסנולכ 32 קרפ

 רתאב םיקוצי תואסנולכ 10.32 קרפ תת

רטוקבAFC תטישב תואסנולכ תקיציו חודיק
 לזרבה תרדחה ללוכ םינוש םיכרואב מ"ס 08

ןויז לזרב

23.01.0010 

23.01.0020 

 81,885.00  )זוכיר ףדל הרבעהל( תואסנולכ 32 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../276  עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 הסירהו קוריפ תודובע 42 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 הסירהו קוריפ תודובע 42 קרפ

 הסירהו קוריפ תודובע 10.42 קרפ תת

 הנבמה לכל טלפמוק הסירהו קוריפ תודובע
 השרומ ךפש םוקמל תלוספה קוליס תוברל
 ל"נה-ןימזמה ידיל הנמטה ירושיא תאצמהו

 םיפיעסב םילולכ םניאש םיטרפ רובע

24.01.0010 

30,900.00 30,900.00 1.00  . ליעל 30-0200 'פמוק

 תוציחמ לש טלפמוק הסירהו קוריפ תודובע
 תורוגח +םהילעש רמגה לכ תוברל תויונב
 + םימייק תוריקמ לזרב קותינו ןוטב
 ולא תוציחמב םיאצמנה תותלדו םיפוקשמ
 םוקמל תלוספה קוליס תוברל טלפמוק לכה
 ידיל הנמטה ירושיא תאצמהו השרומ ךפש

24.01.0020 

20,394.00 113.30 180.00 ר"מ  ןימזמה

תונוש תודימב םיחתפ תבחרה תודובע
 תוברל הסירה : םיללוכה םיקולב תוריקב
 רמגה לכ תוברל שרדיש לככ ןוטב ירוסינ

 תוריקמ לזרב קותינו ןוטב תורוגח +םהילעש
 םיאצמנה תותלדו םיפוקשמ קורפ+ םימייק
 קוליס תוברל טלפמוק לכה ולא תוציחמב
 תאצמהו השרומ ךפש םוקמל תלוספה
 ללוכ עוצבה ןימזמה ידיל הנמטה ירושיא

24.01.0030 

2,472.00 309.00 8.00 ר"מ  ץוחו םינפ חיט ינוקית

שיטפ י"ע םיחתפ לש הלדגה וא הביצח
 ןוטב ירוסינ וא/ו ינדי קסידוא/ו)וגנוק( ילמשח
 תוריקב ר"מ 0.2 דע ר"מ 0.1 לעמ חטשב
 ךותיח תוברל ,מ"ס 52 יבועב םיחיוטמ ןוטב

24.01.0040 

4,017.00 669.50 6.00 ר"מ .חיטו ןוטב י"ע חתפה תרוצ דוביעו ןויזה

 57,783.00  )זוכיר ףדל הרבעהל( הסירהו קוריפ תודובע 42 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../277 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 םיטנרדיהו םירלקנירפס תכרעמ 43 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 םיטנרדיהו םירלקנירפס תכרעמ 43 קרפ

 םיטנרדיהו םירלקנירפס 70.43 קרפ תת

רטוקב "04-לוידקס" םינבלוגמ הדלפ תורונצ
 יפל תוילתהו םיקוזחה ,םיחפסה לכ ללוכ 1"

 יולג םיבכרומ תורונצה .LU וא/ו MF ינקת
 ,העיבצללוכ ,תוריק לע וא תוגג ,תורקת תחת
 וא ךותיר ,הגרבהב םירבוחמ תורנצ

34.07.0010 

14,832.00 61.80 240.00 רטמ .QUIKCOUP 

 34.07.0020 ½1" רטוקב 01-לוידקס ךא ל"נכ תורונצ
10,300.00 103.00 100.00 רטמ  .ךותירב וא PUOCKIUQ-ב םירבוחמ

6,798.00 123.60 55.00 רטמ  34.07.0030 .2" רטוקב ךא ל"נכ תורונצ

12,051.00 133.90 90.00 רטמ  34.07.0040 .םיחפס ללוכ אל 3" רטוקב ל"נכ תורונצ

3,090.00 154.50 20.00 רטמ  34.07.0050 .4" רטוקב ל"נכ תורונצ

6,849.50 195.70 35.00 רטמ  34.07.0060 .6" רטוקב ל"נכ תורונצ

 34.07.0070 ,תויופעתסה 3" רטוקב םיחפס רובע תפסות
4,017.00 133.90 30.00 'חי  .תותשק ,םיבלצ

2,317.50 154.50 15.00 'חי  34.07.0080 .4" רטוקב םיחפס ךא ל"נכ

1,957.00 195.70 10.00 'חי  .6" רטוקב םיחפס ךא ל"נכ

 םגד הזנורבמ םייטמוטוא םירלקנירפס
EPYTTHGIRPU וא TNEDNEP םע 
 ,K המירז םדקמ TPN½" הגרבה

34.07.0090 

34.07.0100 

11,536.00 82.40 140.00  .R.Q. הריהמ הבוגת C47=T=6.5 'חי

3,296.00 82.40 40.00 'חי  THGIRPU ךא ל"נכ

 הרקתב רלקנירפס רובחל שימג רונצ

34.07.0110 

34.07.0120 
28,840.00 206.00 140.00 'חי  .מ"ס 051 דע ךרואב תיטסוקא

םע MF וא/ו LU י"ע רשואמ רפרפ ףוגמ
HCTIWSORCIM ללוכ 2" רטוקב ילמשח 

34.07.0130 

2,060.00 515.00 4.00 'חי  .'מטא 61 הדובע ץחל םיידגנ םינגוא

2,626.50 875.50 3.00 'חי  34.07.0140 .3" רטוקב ףוגמ ל"נכ

4,120.00 1,030.00 4.00 'חי  34.07.0150 4" רטוקב ףוגמ ל"נכ

1,339.00 1,339.00 1.00 'חי  34.07.0160 .6" רטוקב ףוגמ ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../278 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 םיטנרדיהו םירלקנירפס תכרעמ 43 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
השיבכב םירצוימ SSALC-051 םינגוא 34.07.0170 

741.60 92.70 8.00 'חי  .רונצל םיכותירו 2" רטוקב

679.80 113.30 6.00 'חי  34.07.0180 .3" רטוקב ל"נכ

988.80 164.80 6.00 'חי  34.07.0190 .4" רטוקב ל"נכ

824.00 206.00 4.00 'חי  34.07.0200 .6" רטוקב ל"נכ

494.40 123.60 4.00 'חי  34.07.0210 .4"-6" רטוקב םיפוגמל ץיווס ורקימ

יפל )HCTIWS-WOLF( המירז רקב 34.07.0220 
2,678.00 669.50 4.00  .4"-6" רטוקב תורונצ לע הנקתהל MF-LU 'חי

המירז רקב ,2" זוקינ זרב ללוכ הרקב תכרעמ
)HCTIWSWOLF( המירז הארמ )THGIS 

34.07.0230 

3,296.00 824.00 4.00  .רטמונמ )SSALG 'פמוק

1,442.00 360.50 4.00 'פמוק  34.07.0240 .4/3" רטוקב MF-LU ץחל קרופ

618.00 154.50 4.00 'חי  34.07.0250 .זוקינל 1" ירודכ זרב

זרב ללוכ 'מטא 51 דע 4" רטוקב ץחל ידמ 34.07.0260 
1,648.00 412.00 4.00 'חי  .ןופיסו

 34.07.0270 לכמ םייברזר םירלקנירפס לש דבלב הקפסא
1,648.00 82.40 20.00 'חי  .םיגוסה

1,545.00 61.80 25.00 'חי  .מ"ס 5x01 תודימב ןומיס יטלש

 םירלקנירפסה תוכרעמ לש הלעפהו הצרה

34.07.0280 

34.07.0290 
5,150.00 5,150.00 1.00 'פמוק  .חקפמה ןוצר תועיבשל םאולמב

 34.07.0300 תואבכה יתורישו םינקתה ןוכמ רושיא תלבק
5,150.00 5,150.00 1.00 'פמוק  .םירלקנירפסה תוכרעמל

םע 23/5 םירוחש 3" רטוקב הדלפ רוניצ
 תינוציח הפיטעו ילדואילוק טלמ ימינפ יופיצ
3CPA, לוח עצמ םג ללוכ הרופחה עקרקב 

34.07.0310 

3,244.50 216.30 15.00 רטמ  םיחפס ללוכ אל מ"ס 02 יבועב םביבסמ

5,407.50 360.50 15.00 רטמ םיחפס ללוכ אל 6" רטוקב לא ל"נכ 34.07.0320 

741.60 185.40 4.00 'חי  34.07.0330 .3" םיחפס רובע ל"נה םיפיעסל תפסות

1,318.40 329.60 4.00 'חי  34.07.0340 6" םיחפס רובע ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../279 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 םיטנרדיהו םירלקנירפס תכרעמ 43 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 שא יוליג תכרעמ 80.43 קרפ תת

***************************************** 
 הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ-1
 ונוצר תועיבשל דויצה לש תמלשומ הנקתהו

 תא ומצעל רמוש ןימזמה-2.ןנכתמה לש
 יוניש אלל םיפיעס לטבל וא/ו לידגהל תוכזה
 יפל דויצה תא קפסל וא/ו הדיחיה יריחמב
 וא רועריע םוש ןלבקל אהת אלו הריחב
 טרפמה יפ"ע עצובת הדובעה לכ-3.תועיבת
 ילארשיה ןקתהו ,80 קרפ ידרשמניבה יללכה
 .םירחא םיטנוולר םירחא םינקתו 0221
 'כות םיטס 3 תנכה תא ללוכ ןקתימה ריחמ-4

.AS MADE 
******************************* 

**************** 

 לולכת תזכרה תיתבותכ תיגולנא הרקב תזכר
 םירבצמו ימצע חוכ קפס תירבעב D.C.L גצ
 רצק תחטבאל הדיחי ,תימצע הניעט ילעב
 ,232SR סיטרכ ,חתמ וק תחטבאל הדיחיו

 תובותכ לולכת טרפמה תושירד לע הנעת
 ללוכ ןלהל םיטרופמה םיטנמלאה לכ רובע
 הדיחי ללוכ דיתעל רומש םוקמ 03%
 דסמ ללוכ רייפלט םגד םורח תזירכל תבלושמ

34.08.0010 

7,210.00 7,210.00 1.00  "19 'חי

13,596.00 226.60 60.00 'חי  34.08.0030 ירטקלאוטופ גוסמ יגולנא ןשע יאלג

772.50 257.50 3.00 'חי  34.08.0040 םוח יאלג

710.70 236.90 3.00 'חי  DSA 34.08.0050- היצזנוי גוסמ ךא ל"נכ

618.00 123.60 5.00 'חי ינדי יוביכ 'עמ תלעפה/הקעזא הכישמ ןצחל 34.08.0070 

721.00 144.20 5.00 'חי תינוציח הנקתהל ךא ל"נכ 34.08.0080 

 ERIF(06 34.08.0090( ץנצנ םע יוניפ/הקעזא רפוצ
978.50 195.70 5.00 'חי  הקדל םישלפ

216.30 216.30 1.00 'חי םימ ןגומ תינוציח הנקתהל ךא ל"נכ 34.08.0100 

721.00 721.00 1.00 'חי  34.08.0110 קזב רשואמ יטמטוא ןגייח

זרב המירז קספממ יוויח תלבקל תיגולנא 'חי 34.08.0120 
618.00 154.50 4.00 'חי  םירלקנירפס תכרעמ ילמשח

154.50 154.50 1.00 'חי למשח יקספמ קותינל 'חי 34.08.0130 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../280 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
    
    

      
 

         
            
          
           

              
      
         

                
      

               
      

               
      
           

         
      

             
      
         
         

         
      
          

               
      

                
      
         
            

         
      
         
           
          
         

          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

        
             

280 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 םיטנרדיהו םירלקנירפס תכרעמ 43 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ,למשח תונוראב תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ
 ,MF-002 זג ג"ק 5 םע לכימ תללוכה
 ,תינדי הלעפה ,ילמשח הלעפה שאר ,תבשות
 'חי ,רוזיפ יריחנ ,תשוחנ תרנצ ,ץחל קספמ

34.08.0135 

3,090.00 3,090.00 1.00 'חי  טרפמה ינקת לע הנעת ,תיגולנא הלעפה

 34.08.0170 /תוכרעמ םומידלו רפוצל תיגולנא הלעפה 'חי
576.80 288.40 2.00  םייוביכ תלעפהל O.NC.N 'חי

267.80 133.90 2.00 'חי  34.08.0180 שא תותלד רורחשל טנגמרוטקלא

824.00 412.00 2.00 'חי  םיטנגמורטקלא תלעפהל חוכ קפס

 חתמ םע הדובעל םירבצמ םע חכ קפס תדיחי

34.08.0190 

34.08.0240 
1,030.00 1,030.00 1.00 'חי  תשרה

721.00 721.00 1.00 'חי  TTP ןופורקימ

 גותימל ילרגטניא םישקמ חול םע ןופורקימ
 תותנכותמ תולעפה עוציבלו הזירכה ירוזא

34.08.0270 

34.08.0280 

1,905.50 1,905.50 1.00 'חי  שארמ

ימדק לירג ללוכ ,8-6W6" הרקת לוקמר 34.08.0330 
3,090.00 154.50 20.00 'חי  ןבל לירג ללוכ הרקתב עוקש יאנשו

515.00 257.50 2.00 'חי  W51. קפסהב ינוציח הזירכ רפוש

 ירזיבא דעו הצפהה ךרעממ םלשומ טוויח
 תשירד יפל ינקת םורח תזירכו יוביכו יוליג

34.08.0360 

34.08.0900 

2,575.00 2,575.00 1.00 'פמוק  0221 ילארשיה ןקתה

םינקתה ןוכמ י"ע תכרעמה רושיאו הקידב
 תקידב ללוכ 0221 ןקת יפל ילארשיה
 הייקנ הדועת תלבקל דע תוחולל םייוביכ
 םייוקיילה לכ ןוקית ללוכ ,תורעהמ

34.08.0901 

3,090.00 3,090.00 1.00 'פמוק  היצרגטניאו יובכ יולג ללוכ.םישרדנה

197,646.70  )זוכיר ףדל הרבעהל( םיטנרדיהו םירלקנירפס תכרעמ 43 כ"הס
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../281 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 למשח תיינמו ךומנ חתמ תוכרעמ 53 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 למשח תיינמו ךומנ חתמ תוכרעמ 53 קרפ

 . למשח תיינמ תכרעמ 50.53 קרפ תת

םירכוש 21 רובע, םגדמ יצורע בר הנומ
 דח 12 וא תלת תודידמ 4 רשפאמה
 הלעפה תונכת ללוכ.הנומב תודרפנ תויזאפ

35.05.0010 

1,236.00 1,236.00 1.00 'חי  .למשחה חולב טווחו הנקתה ללוכ הקידבו

 35.05.0030 תרקב תכרעמל קשממ תנקתהו הקפסא
2,575.00 2,575.00 1.00 'חי  .הנבמ

679.80 20.60 33.00 'חי  1.0/05A דע םרז הנשמ

 תוחולב תכרעמה לכ לש טלפמוק טוויח
 רוביח ללוכ תכרעצמה יביכר לכו למשח

35.05.0040 

35.05.0060 

1,030.00 1,030.00 1.00 'פמוק  . הנבמה תרבל

 תונובשח תקפהו האירקל הנכות תקפסא
 הלבגה אלל שומישל ןוישיר ללוכ התנקתהו

 םינותנ ףוסיאל תלוכי. םישמתשמ לש
 תריצי ללוכ םינותנה חותינו םינומהמ
 ירואית תקפנהלסמוע ליפורפוםיפרג
 תוסנק ללוכ ליגר וא ז"ועתב למשח תונובשח
FP ןמזב הארתה תלבקשוקיב איש לע עדימו 
 ןימזמה תשירד פ"ע תוחוד גוליפ ללוכ.תמא
 החבגה אלל תוחוד תקפנה תורשפאו

35.05.0070 

4,120.00 4,120.00 1.00 'פמוק קפסל ישדוח םולשת אלל תיאמצע

  9,640.80  )זוכיר ףדל הרבעהל( למש ח תיינמו ךומנ חתמ תוכרעמ 53 כ"הס
4,881,872.87  )זוכיר ףדל הרבעהל( ימורד הנבמ חמצ כ"הס

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../282 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 
 

                
   
   

       
   

                          
   

                        
   

                        
   

                       
   

                       
   

                      
   

                       
   

                       
   

                       
   

                       
   

                        
   

                      
   

                      
   

                             
   

                          
   

                   
   
       
   

                     
   

                      
   

                      
   

                      
   

                      
   

                    
   

                    
   

                    
 

             

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 28/07/2021)זוכיר(

 282:'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ

הנבמ ךס  קרפ ךס
 למשח רדח 10 הנבמ

9,347.25  עקרקהמ תודרפהו יולימ הריפח 10 קרפ

365,613.95  רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

8,755.00  הינב תודובע 40 קרפ

31,771.38  םוטיא תודובע 50 קרפ

65,470.92  תורגסמו תורגנ 60 קרפ

911,616.95  תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

60,728.80  חייט תודובע 90 קרפ

17,516.18  עבצ תודובע 11 קרפ

91,288.90  ןבא תודובע 41 קרפ

30,900.00  תורגסמ תודובע 91 קרפ

9,888.00  םישעותמ םיביכר 22 קרפ

81,370.00  תואסנולכ 32 קרפ

20,600.00  הסירה 42 קרפ

31,425.30  םורח תזירכעמ םע תבלושמ שא יובכ/יולג ' 'עמ 43 קרפ

19,384.60  למשח תיינמו ךומנ ךתמ תוכרעמ 53 קרפ

1,755,677.23  למשח רדח 10 כ"הס

 תונשדח הנבמ 20 הנבמ

499,653.00  הריפח 10 קרפ

4,345,776.00  רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

859,020.00  םורט ןוטב 30 קרפ

372,860.00  הינב תודובע 40 קרפ

461,388.50  םוטיא תודובע 50 קרפ

2,516,727.75  תורגסמו תורגנ 60 קרפ

1,399,188.05  היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

3,208,285.20  תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../283 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ

הנבמ ךס  קרפ ךס
252,931.95  חייט תודובע 90 קרפ

2,485,975.04  .יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

621,152.70  העיבצ תודובע 11 קרפ

3,824,301.42  םוינימולא תודובע 21 קרפ

224,363.87  ןבא תודובע 41 קרפ

5,601,335.70  ריווא גוזימ ךרעמ 51 קרפ

1,019,823.60  תוילעמ 71 קרפ

1,559,390.13  תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

1,361,660.00  תורגסמ תודובע 91 קרפ

2,669,350.58  .םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

584,988.50  תואסנולכ 32 קרפ

229,896.00  םורח תזירכעמ םע תבלושמ שא יובכ/יולג ' 'עמ 33 קרפ

644,069.30  םירלקנירפס תכרעמ 43 קרפ

59,379.50  למשח תיינמו ךומנ ךתמ תוכרעמ 53 קרפ

730,651.10  יתדבעמ דויצו םינוש םיזג סוחד-ריווא םוקאוו תוכרעמ 63 קרפ

35,532,167.89  תונשדח הנבמ 20 כ"הס

 חותיפ תודובע 30 הנבמ

409,476.50  למשח 80 קרפ

1,096,669.32  חותיפ 04 קרפ

1,682,459.65  תובחרו םישיבכ הלילס 15 קרפ

747,575.50  תינוציח האורבת תודובע 75 קרפ

3,936,180.97  חותיפ תודובע 30 כ"הס

 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ

 םיללכ םיאנת 00 קרפ

16,505.75  רפע תודובע 10 קרפ

625,893.92  רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../284 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

28/07/2021 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ

הנבמ ךס  קרפ ךס
341,445.00  םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ

91,000.50  הינב תודובע 40 קרפ

98,849.10  םוטיא תודובע 50 קרפ

134,209.00  ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

208,837.65  היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

414,094.40  תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

316,725.00  חיט תודובע 90 קרפ

429,896.25  וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ

63,860.00  העיבצ תודובע 11 קרפ

999,460.50  םוינימולא תודובע 21 קרפ

305,662.80  . א"וזימ ךרעמ 51 קרפ

82,400.00  תוילעמ 71 קרפ

128,750.00  תורגסמ תודובע 91 קרפ

277,327.50  ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

81,885.00  תואסנולכ 32 קרפ

57,783.00  הסירהו קוריפ תודובע 42 קרפ

197,646.70  םיטנרדיהו םירלקנירפס תכרעמ 43 קרפ

9,640.80  למשח תיינמו ךומנ חתמ תוכרעמ 53 קרפ

4,881,872.87  ימורד הנבמ חמצ 40 כ"הס

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../285 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



28/07/2021 

285 :' 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ

 הנבמ ךס
1,755,677.23  למשח רדח 10 הנבמ

35,532,167.89  תונשדח הנבמ 20 הנבמ

3,936,180.97  חותיפ תודובע 30 הנבמ

4,881,872.87  ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ

 לכה ךס
46,105,898.96 יללכ כ"הס

         0.19  לוגיע תחנה
46,105,899.15 כ"הס
 מ"עמ %71 7,838,002.85 
53,943,902.00  מ"עמ ללוכ כ"הס

   
 

 

                
  
  
      

  
     

  
      

  
       

 
  
  

    
   
   

    
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             

                                          
 

          

____________ _______________________________
 ךיראת ןלבקה תמתוחו המיתח ,םש

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)


