
    3700ת"ש  כתב כמויות
 

 מבוא

 
הכמויות המפורטות בכתב הכמויות אינן קבועות ועלולות להשתנות. הקבלן לא ידרוש שינוי   .1

הרשומות בכתב הכמויות,  במחירי היחידות אם הכמויות תהיינה גדולות או קטנות מהכמויות 
 בהתאם לנאמר בחוזה. 

 
הקבלן יקרא את המפרטים, יברר ויוודא את כל דרישות המזמין וכן את התחייבויותיו ההדדיות,   .2

 אופני המדידה והתשלום ופירוט מחירי היחידה. 
 

 במקרה של סטיות וניגודים בין המפרטים וכתב הכמויות, האמור בכתב הכמויות הוא הקובע.  .3
 

 אופני מדידה ומחירים .4
אופני המדידה והמחירים, אשר יחולו על העבודות המשמשות נושא למכרז/חוזה זה הם אופני  

 המדידה והתשלום המתוארים במפרט הכללי או במט"מ. 
 

 התחשבות עם תנאי החוזה  .5
רואים את הקבלן המשתתף במכרז זה, כאילו התחשב בהצעת המחירים בכל התנאים המפורטים  

על כל מסמכיו. המחירים שיידרשו להלן יחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות   במכרז זה,
כרך א', במפרט המיוחד, בתוכניות, בכתב הכמויות   –במילוי התנאים הנזכרים במפרט הכללי 

 ובכל שאר המסמכים הכלולים בחוזה זה.
 

 מחירי היחידה  .6
את הסעיפים כמפורט במפרטים    מחירי היחידה המתוארים להלן ייחשבו על ידי הקבלן ככוללים

 ובנוסף: 
 
 אספקת כל החומרים )אלא אם צויין אחרת(, מים, מוצרים לסוגיהם   א.

 וחומרי עזר הנזכרים בעבודה זו, או הקשורים בה והפחת שלהם.   
 
 כל העבודה הדרושה לביצועו המושלם של החוזה.  ב.

 
 '. השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, וכו ג.  

 
 הובלת כל הנ"ל למקום העבודה, העברתם ובדיקתם, אחסנתם ושמירתם, ד.  
 וכל הובלת עובדים לאתר העבודה.    

 
 המיסים והאגרות למיניהם, דמי הפיקוח וכו'.  ה.   

 
 עבודות מדידה והסימון שיידרשו לצורך ביצוע העבודה.  ו.  
  

 
 ו לבקרת טיב ביצוע  בדיקות מעבדה ובדיקות צפיפות בשטח אשר יידרש  ז.             

 עבודות העפר והבטון.    
 

 כל העבודות הזמניות ועבודות העזר להכנת השטח, דרכי גישה, ניקוז   ח.  
 גשם וכו'. -מי   

 
 ההוצאות הכלליות של הקבלן, הישירות והעקיפות, ובכלל זה ההוצאות  ט.  
 ר  המוקדמות והמקוריות וכן כל ההוצאות האחרות, מאיזה סוג שהוא, אש   
 תנאי החוזה מחייבים אותן.   

 
 הוצאות כלליות לעבודה נוספת .7

סיכום כתב הכמויות דלהלן יחשב כמקיף את כל ההוצאות המוקדמות והכלליות של כל סוגי  
כן, ההוצאות המוקדמות והכלליות עבור עבודות נוספות כלשהן, אשר  -העבודה כמפורט בו, וכמו

 המפקח רשאי להזמינן. 



 
 תוכניות בדיעבד  .8

לאחר השלמת המבנה, יספק הקבלן תוכניות בדיעבד )תוכניות לאחר ביצוע( שיוכנו ע"י מודד  
 במפרט הכללי ללא תשלום נוסף.  300.1, סעיף 3מוסמך כאמור בחלק 

 
 הערות כלליות  .9

 על מגיש ההצעה למלא בדיו את המחירים והסכומים ליד כל סעיף.  א.
 
 ככלול במחירים של סעיפים  כל סעיף שבו הקבלן לא יציע מחיר, יתפרש  ב.

 אחרים.   
 
 מגיש ההצעה יחתום את שמו על כל דף של כתב הכמויות, גיליון הסיכום  ג.
 וטופס ההצעה.  

 
 סעיפים, שלפי דעת מגיש ההצעה כוונתם אינה ברורה די צרכה, יש לברר   ד.

 לפני הגשת ההצעה. לאחר ההצעה וחתימת החוזה תחייב דעתו של    
 המהנדס.   

 
 אם תוך בדיקת ההצעות ע"י המהנדס תתגלינה טעויות בכפל או בסיכום   .ה  
 יראה המזמין את מחירי היחידה כנכונים ויתקן את המכפלות והסיכומים     
 בהתאם.   

 
 הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי דגמי הציוד המוזכרים בסעיפי כתב            ו.  

 יוד אחר שווה ערך.   הכמויות ולא צ                         
 יש לקבוע את מחירי היחידה בהתחשב עם כל התנאים שנזכרו במפרטים                           

 ובכתב הכמויות ובמיוחד בשיטת העבודה. הסעיפים בכתב הכמויות     
 מתוארים בצורה מקוצרת. על הקבלן בעת הכנת הצעתו להתבסס על     
 התוכניות והדרישות במפרטים ובכתב הכמויות.    

 
 עבור הכנת דרכי גישה זמניות, בניית משרד זמני בהתאם למפרטים, בניית  ז.  
 מחסנים וכו', לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה     
 השונים.    

 
 ההצעה ימלא את כל הפרטים בדפים המצורפים למכרז ויצרף את   מגיש ח.  
 כל הנתונים שנתבקש להגיש עם ההצעה. אי מילוי ההוראות עלול לגרום    
 לפסילת ההצעה.    

 
 מגיש ההצעה ידאג לכך כי כל קבלן משנה, שיועסק על ידיו, כגון יצרן ציוד   ט.  
 את המפרטים ואת  וספקים אחרים, יראו את כל התוכניות יקראו    
 הסעיפים המתאימים שבתנאים המיוחדים של העבודה. בזמן בדיקת     
 המכרזים לא תהיה התחשבות בכל הסתייגויות טכניות ושינויים שיוצעו.    

 
 



 
 

06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     001 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
רפע 'בע ,חותיפ 'בע ,םיקוריפו תוסירה 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,ח ו ת י פ  'ב ע  ,ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  10 ק ר פ       
ר פ ע  'ב ע       
      
ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  10.10 ק ר פ  ת ת       
      

 53,280.00   333.00   160.00 טקל ןבאו ןוטב בג םע םייק דבוכ ריק תסירה ק"מ  01.01.0010
      

  3,375.00    45.00    75.00 םימייק םיכמות תוריק לעמ רדג קוריפ רטמ  01.01.0020
      

    720.00    12.00    60.00 מ"ס 01 דע יבועב םייק טלפסא רוסינ רטמ  01.01.0030
      

  1,520.00    19.00    80.00 ןותחת דוסיו הפש ינבא קוריפ רטמ  01.01.0040
      

    600.00    20.00    30.00 תובלתשמ םינבא ףוציר קוריפ ר"מ  01.01.0050
      

 11,250.00    15.00   750.00 מ"ס 8 דע יבועב טלפסא תעסימ קוריפ ר"מ  01.01.0060
      
תימוקמ טלפסא תבכש לש יוניפו הריפח     01.01.0070

  8,050.00    23.00   350.00 -08.0 סלפמל דע םיעצמו ק"מ   
      
02 דע יבועב ןוטב חטשמ םולהי רוסמב רוסינ     01.01.0080

  8,975.00   359.00    25.00 מ"ס רטמ   
      
,מ"ס 02 דע יבועב ןיוזמ ןוטב חטשמ תרסה     01.01.0090

  3,240.00    81.00    40.00 ןויז ךותיח תוברל ר"מ   
      

    810.00   405.00     2.00 למשח ידומע קוריפ 'חי  01.01.0100
 91,820.00 םיקוריפו תוסירה 10.10 כ"הס  

      
ל ו פ י ט ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  40.10 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ה ו ז מ  ם י מ ו  ע ק ר ק ב       
      

 18,000.00     9.00 2,000.00 חטשה יוקינו היחמצ תרסה ללוכ חטשה ףושיח ר"מ  01.04.0010
      
0.1 הבוגב דדמנה םזגה ףקיהש םיצע תתירכ     01.04.0020
06 דע מ"ס 51 לעמ וניה עקרקה ינפ לעמ 'מ      
לכירדא תינכות האר( 'מ 0.6 דע םהבוגו מ"ס      

  4,940.00   494.00    10.00 )ףונ 'חי   
      
1 לע הלוע וניאש קמועל חטשב תיללכ הריפח     01.04.0030

 30,100.00    43.00   700.00 )ןופיד( םימוגיש תוריק עוציבל 'א בלש ,'מ ק"מ   
      
3 לע הלוע וניאש קמועל חטשב תיללכ הריפח     01.04.0040

 97,600.00    32.00 3,050.00 יראלס תוריק עוציבל 'ב בלש ,'מ ק"מ   
      
      
      

150,640.00 40.10.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../002 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     002 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
רפע 'בע ,חותיפ 'בע ,םיקוריפו תוסירה 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

150,640.00 מהעברה      
      
      
ימ תביאש / תלפשהב תוחורכה תויולעה לכ     01.04.0050
ךות ,רשואמ אצומל תטילפו הדובע ןמזב םוהת      
ללוכ ,יעקרק ץעויו גולורדיה לש יווילו ץועי ידכ      
תקיפסל םיאתמהביאש דויצ תנקתה :רתיה ןיב      
רוביח אלל תנקתהו תונגראתה , הלפשהה      
סלפמל דע הריפח ןמזבו למשחה תשרל      
תוריק תרגסמב תיפוס הריפחב ןנכותמ      
יפל לכה )דרפנב רגאמ לכ ( יראלסה      
ןלבקה לש גולורדיההו עקרקה ץעויתויחנה      
ינמז הקינס וק עוציב ,ןנכתמה רושיאבו      
רוהיט ללוכ וניא הז ףיעס( םוהתה ימ תטילפל      
הלפשהה ימ תטילפ ללוכו )םילפשומ םוהת ימ      
תויושרה רושיאל םאתהב םיאתמ אצומל      
,םיביבא ימ ,םיביבא לת תיריע ,םימה תושר(      
תטילפ רובע תורגא םולשת ללוכ )דועו ן"דפש      

593,160.00 9,886.00    60.00 תונושה תויטנוולרה תויושרל םימה ע"י   
      
םוטיא תכרעמ עוציב רחאל ,ל"נכ     01.04.0055
    GNITUORG TEJ תופצר עוציב ךשמב  
דרפנב רגאמ לכב םוי 03 סולפ ןיוזמ ןוטבמ      

345,120.00 2,876.00   120.00 ןנכותמ ןוטב קזוח תלבק רחאל ע"י   
      
תוריק לש ימינפ ףקיהב ק"תת הנבמל הריפח     01.04.0060
טרופמכ אוהשלכ קמועב )המגרפאיד( יראלס      

258,400.00    76.00 3,400.00 'ג בלש ,מ"טמב ק"מ   
      
תוריק לש ימינפ ףקיהב ק"תת הנבמל הריפח     01.04.0070
טרופמכ אוהשלכ קמועב )המגרפאיד( יראלס      

474,300.00    90.00 5,270.00 םימ תביאש ללוכ ,'ה -ו 'ד בלש ,מ"טמב ק"מ   
      
תוברל )הבצחמ( ןבא ירבש ג"ע תיתש קודיה     01.04.0080

 42,120.00   162.00   260.00 .עקרקה ץעוי תויחנה יפל ,קודיהו רוזיפ ק"מ   
      
תובכשב 'א גוס עצמב עקרקה תפלחה יולימ     01.04.0090

 51,680.00   152.00   340.00 הזר ןוטבל תחתמ מ"ס 02 לש ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,915,420.00 40.10.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../003 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     003 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
רפע 'בע ,חותיפ 'בע ,םיקוריפו תוסירה 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,915,420.00 מהעברה      
      
      
םאתהב םוהת ימב םוהיז אצמיו הדימב     01.04.0100
תכרעמ ןקתות םוהת ימ תוכיא רוטינ יאצממל      
םתאבהל דע םימהוזמה םוהתה ימ רוהיט      
י"ע םישרדנ/ םירתומ הטילפ יזוכירל      
ו/וא זוקינה תכרעמל תטילפ ינפל,םירוטלוגרה      
לכ תושירדל םאתהב תינוריעה בויבה      
דרשמה :תוברל ,םיטנוולרה םירוטאלוגרה      
ימ ,ןדוגיא ,םימהתושר ,הביבסה תנגהל      
,ביבא לת תיריעב זוק ינ תקלחמו םיביבא      
ןקתמ .דועו א"ת תיריעב יסדנה םואית תקלחמ      
םילפשומה םימה תא איבי ל"נה רוהיטה      
תושירדל םאתהב הטילפ יזוכירל רוהיט ורבעש      
תומר ללוכ ,םייטנוולרהםירוטאלוגרה לכ      

541,500.00 90,250.00     6.00 שרדיו הדימב םיל תורתומ הטילפ 'חי   
2,456,920.00 םימהוזמ םימו עקרקב לופיטו רפע תודובע 40.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,548,740.00 רפע 'בע ,חותיפ 'בע ,םיקוריפו תוסירה 10 כ"הס  
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../004 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     004 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
יפצרמל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     02.01.0010
;K.U= -09.11 םיסלפמב רוב ךותב ןוטב      

 37,740.00    51.00   740.00 U.K = -9.65 ;U.K = -14.50 ר"מ   
      
יפצרמל תחתמ ,אוהשלכ יבועב הזר ןוטב יולימ     02.01.0020

  8,208.00 1,026.00     8.00 ןוטב ק"מ   
      
לורטינ יחטשמל +50.0 הפצרב ךא ,ל"נכ     02.01.0030

  1,020.00    51.00    20.00 תוחיר ר"מ   
      
ללוכ ,עצמ לע םיקוצי 04-ב ןוטב יפצרמ     02.01.0040
יבועב ,דחוימה טרפמב ראותמכ ,םיפסומ      
תובאשמ םלוא הנבמב מ"ס 001-011 הנתשמ      
יפל רטפוקילה תקלחה תוברל ,םיפוגמ הנבמו      

464,120.00 1,132.00   410.00 םיעופיש ק"מ   
      
ללוכ מ"ס 09-08 הנתשמ יבועב ךא ,ל"נכ     02.01.0050

139,080.00 1,159.00   120.00 2 -ו 1 'סמ םירגאמב הקוע תוריק ק"מ   
      
הזר ןוטב עצמ לעמ מ"ס 03 יבועב ךא ,ל"נכ     02.01.0060

  2,300.00 1,150.00     2.00 1 'סמ רגאמב ק"מ   
      
םידוביע ללוכ מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטב יפצרמ     02.01.0070
ןויז ללוכ ,לורטינ ןקתמל עצמ לע םיקוצי      

 17,710.00 1,771.00    10.00 ק"מ/ג"ק 08 לש תומכב ק"מ   
      
םיפסומ ללוכ ,מ"ס 52 יבועב 04-ב ןוטב תוריק     02.01.0080
תוריק לומ םיקוצי ,דחוימה טרפמב ראותמכ      

998,970.00 1,407.00   710.00 3 -ו 2 1, םירגאמב םיראלס ק"מ   
      
לש םייכנא םיחטש תריצי רובע ריחמ תפסות     02.01.0090

169,000.00    65.00 2,600.00 3 -ו 2 1, םירגאמב תוריקב ףושח ןוטב ר"מ   
      

 47,456.00 1,483.00    32.00 מ"ס 02 יבועב תוריק ךא ,ל"נכ ק"מ  02.01.0100
      
יבועב יראלס תוריק יבג לע 04-ב זתומ ןוטב     02.01.0110
תיתשתכ תשרבמ תקלחה תוברל מ"ס 5 דע      

 33,060.00 2,755.00    12.00 םוטיאל ק"מ   
      
ללוכ ,מ"ס 03 יבועב 04 -ב תוריק תקיצי     02.01.0120
עוציבל דחוימה טרפמב ראותמכ םיפסומ      

 43,488.00 1,359.00    32.00 בוטר רובב בויב תולעת ק"מ   
      
      
      

1,962,152.00 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../005 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     005 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,962,152.00 מהעברה      
      
      
ללוכ מ"ס 52 יבועב 04-ב ןוטב תוריק תקיצי     02.01.0130
םיסלפמ ןיב ,דחוימה טרפמב ראותמכ םיפסומ      
םייטמרג םיאת עוציבל -02.3 סלפמ דע -58.7      

 11,256.00 1,407.00     8.00 2 'סמו 1 'סמ םיבוגמל ק"מ   
      

108,259.00 1,483.00    73.00 .הנתשמ יבועב ךא ,ל"נכ ק"מ  02.01.0140
      
םיפסומ ללוכ מ"ס 03 רטוקב 04-ב ןוטב ידומע     02.01.0150

  2,328.00 2,328.00     1.00 דחוימה טרפמב ראותמכ ק"מ   
      
ללוכ ,מ"ס 03 יבועב 04-ב ןוטב תורקת     02.01.0160
עוציבל ,דחוימה טרפמב ראותמכ םיפסומ      

 43,488.00 1,359.00    32.00 .רובב בויב תולעת ק"מ   
      
תופסות םע 04-ב אלמ ןוטב תוגגו תורקת     02.01.0170
02 יבועב טרפמב ראותמכ תומיטאה רופישל      
ירגאמו םיבוגמ הנבמב -00.3 סלפמב מ"ס      
תוברל 3 2, 1, 'סמ םיגירח םיכפשל םוריח      

 36,725.00 1,469.00    25.00 תונותחת תורוק ק"מ   
      

100,400.00 1,255.00    80.00 מ"ס 05 יבועב גג תורקת לע ךא ,ל"נכ ק"מ  02.01.0180
      
רובב מ"ס 03 יבועב -58.7 סלפמב ךא ,ל"נכ     02.01.0190

 40,770.00 1,359.00    30.00 בוטר ק"מ   
      
םיגירח םיכפש רגאמב -08.2 סלפמב ךא ,ל"נכ     02.01.0200

 41,640.00 1,388.00    30.00 מ"ס 52 יבועב 3 'סמ ,2 'סמ ,1 'סמ ק"מ   
      
סלפמבו מ"ס 04 יבועב 2 -ו 1 תוגגב ךא ,ל"נכ     02.01.0210

151,340.00 1,316.00   115.00 0.20- ק"מ   
      
-09.0 סלפמ דע -58.8 סלפממ ךא ,ל"נכ     02.01.0220

 29,380.00 1,469.00    20.00 1 'סמ םוריח רגאמב ק"מ   
      
,5" העיקש( 04-ב אלמ ןוטב תוגגו תורקת     02.01.0230
תובאשמ םלואו בוטר רוב הנבמב )4-2 הפישח      

149,490.00 1,359.00   110.00 -01.0 סלפמב מ"ס 03 יבועב ק"מ   
      
םיטסדופ עוציבל -00.3 סלפמב ךא ,ל"נכ     02.01.0240

 36,725.00 1,469.00    25.00 מ"ס 02 יבועב ק"מ   
      
03 יבועב -58.8 -ו -52.4 םיסלפמב ךא ,ל"נכ     02.01.0250

123,669.00 1,359.00    91.00 מ"ס ק"מ   
      
-ו +05.3 סלפמב מ"ס 02 יבועב ךא ,ל"נכ     02.01.0260

 19,097.00 1,469.00    13.00 ינכמ ףוגמ הנבמב +07.4 ק"מ   
2,856,719.00 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 
 

קובץ: תש 3700   .../006 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     006 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2,856,719.00 מהעברה      
      
      
מ"ס 53 יבועב +54.4 סלפמב הרקת ךא ,ל"נכ     02.01.0270

 97,848.00 1,359.00    72.00 תובאשמ םלוא הנבמב ק"מ   
      
יבועב +08.7 סלפמב 03-ב ןוטב גג ךא ,ל"נכ     02.01.0280

139,977.00 1,359.00   103.00 םיבוגמ הנבמו תובאשמ םלוא הנבמב מ"ס 53 ק"מ   
      
52 יבועב +54.21 סלפמב ןוטב גג ךא ,ל"נכ     02.01.0290
רדחו תילעמ ריפ ,תובאשמ םלוא הנבמב מ"ס      

 30,536.00 1,388.00    22.00 תוגרדמ ק"מ   
      
הנבמב +05.7 -כ סלפמב מ"ס 03 יבועב ,ל"נכ     02.01.0300

 47,565.00 1,359.00    35.00 תוחיר לורטינ ק"מ   
      
02 הינב תוריק ךותב םיקוצי 04-ב ןוטב ידומע     02.01.0310

  9,186.00 1,531.00     6.00 .תונוש תודימב מ"ס ק"מ   
      
יבועב תילעמ ריפ תיינבל 04-ב ןוטב תוריק     02.01.0320

177,840.00 1,482.00   120.00 אוהשלכ ק"מ   
      
רופישל תופסות םע 04-ב םילוגע םידומע     02.01.0330

 27,678.00 1,977.00    14.00 מ"ס 06 רטוקב תומיטא ק"מ   
      
52 יבועב ץוח תוריק תיינבל 04-ב ןוטב תוריק     02.01.0340

185,724.00 1,407.00   132.00 מ"ס ק"מ   
      

 31,257.00 1,359.00    23.00 מ"ס 03 יבועב ךא ,ל"נכ ק"מ  02.01.0350
      

122,409.00 1,407.00    87.00 מ"ס 52 יבועב תוחיר לורטינל הנבמל ,ל"נכ ק"מ  02.01.0360
      
תוריק לעמ תוקוצי 04-ב ןוטב תונותחת תורוק     02.01.0370

 17,916.00 1,493.00    12.00 .מ"ס 02 בחורב הינב ק"מ   
      
תודימב 04-ב ןוטב תולדב תויולת תורוק     02.01.0380

136,259.00 1,531.00    89.00 תונוש ק"מ   
      
תוכימת תכרעמ לש 04-ב ןוטב תפיטע     02.01.0390
ןויז תותשר ללוכ ריחמה .הדלפ יליפורפמ      

132,030.00 1,630.00    81.00 .ק"מ/ג"ק 06 לש תומכב ק"מ   
      
02 בחורב 04-ב ןוטב תוקעמו תונוילע תורוק     02.01.0400
2 בחורב עקש תוברל ,תונוש תודימב מ"ס      

 76,095.00 1,691.00    45.00 .הקלורל מ"ס ק"מ   
      

 25,365.00 1,691.00    15.00 "תוחיר לורטינ" הנבמב ךא ,ל"נכ ק"מ  02.01.0410
      
      
      

4,114,404.00 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../007 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     007 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

4,114,404.00 מהעברה      
      
      
בחורב תוריק לע תוקוצי 03-ב ןוטב תורוגח     02.01.0420
תותשר רוביחלו םיחתפה לעמ תוברל ,מ"ס 02      

  1,387.00 1,387.00     1.00 ןבא יופיחל הדלפ ק"מ   
      
לעמ 04-ב ןוטב תויקפואו תויכנא תוטילב     02.01.0430

  4,202.00 2,101.00     2.00 .תונוש תודימב םיחתפל תחתמו ק"מ   
      
,תונוכמל תרחא הרוצב וא םיינבלמ םיסיסב     02.01.0440

 31,152.00 1,416.00    22.00 .תונוש תודימב ,04-ב ןוטב ק"מ   
      
מ"ס 02 יבועב 04-ב ןוטב םייניב יחטשמ     02.01.0450

 12,704.00 1,588.00     8.00 .תוגרדמ רדחב ק"מ   
      
יבועב 04-ב ןוטב תוגרדמל םיעפושמ םיחטשמ     02.01.0460

 29,296.00 1,831.00    16.00 .מ"ס 02 ק"מ   
      
הגרדמה ךתח 04-ב ,תוגרדמל ןוטב ישלושמ     02.01.0470

 16,200.00    81.00   200.00 .מ"ס 82/61 רטמ   
      
טיטמ מ"ס 6x6 תודימב תושלושמ תוקלור     02.01.0480

  3,120.00    26.00   120.00 .3:1 טנמצ רטמ   
      

  2,340.00    26.00    90.00 "תוחיר לורטינ" הנבמב ךא ,ל"נכ רטמ  02.01.0490
      
םירטקה לכב םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.01.0500

931,190.00 5,510.00   169.00 .ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
      

 19,285.00 5,510.00     3.50 "תוחיר לורטינ" הנבמב ךא ,ל"נכ ןוט  02.01.0510
      
םירטקה לכב תוכתורמ הדלפ תותשר     02.01.0520

235,410.00 5,605.00    42.00 ןוטב תוריק ןויזל םיכרואהו ןוט   
      

 16,815.00 5,605.00     3.00 "תוחיר לורטינ" הנבמב ךא ,ל"נכ ןוט  02.01.0530
      
םיצוק םע 2/1" רטוקב ןוטבל ןוגיע יגרב     02.01.0540

415,800.00    33.00 12,600.00 מ"ס 03 -כ ךרואב םיגרבומ 'חי   
      
םיצוק תוברל ,םינטובמ םינוולוגמ הדלפ יחפ     02.01.0550

 66,084.00 16,521.00     4.00 םינרוגעו םילרונומ תורוק תוכימתל ,םיכתורמ ןוט   
      
תמגודכ םינוולוגמ הדלפ יליפורפמ תכרעמ     02.01.0560
תרבעהו תוכימתל BEH וא .S.H.R יליפורפ      
תורוניצ לש םיילוארדיה תוחוכמ םיסמוע      

147,440.00 18,430.00     8.00 ןוגיע יגרב רוביח ,םיחפ תוברל ,הדלפ ןוט   
      
      
      

6,046,829.00 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../008 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     008 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

6,046,829.00 מהעברה      
      
      
םינוולוגמ SHR יליפורפמ םידומע תכרעמ     02.01.0570
לכירדאה תריחב יפל ןווגב רונתב םיעובצו      
,K.U = 52.11+ סלפמב גג תרקת תוכימתל      
ןוטב תקיצי ,םינגוע ,רוביח יחפ תוברל      
הרקתל רוביחל םיצוקו םידומעה ךותב03-ב      

  4,620.00    21.00   220.00 38OC-8551 תינכות יפל לכה ,םלשומ רמגו ג"ק   
      
הפשא יחפל תולוגע תוליסמו ןוטב תוריק תנגה     02.01.0580
613 מ"בלפ הטסורינ יליפורפמ םיבוגמ הנבמב      
יפל םלשומ רמגו םיכתורמ םינגוע תוברל      

 21,420.00   238.00    90.00 56OC-8551 תינכותב םיטרפ ג"ק   
      
תוריקב םולהי חדקמב 02" רטוקב חודיק     02.01.0590
עוציבל מ"ס 05 -כ יבועב ןיוזמ ןוטבמ יראלס      

 24,684.00 4,114.00     6.00 21" רטוקב רוניצ תרבעהל 81" רטוקב םירוח 'חי   
      
עוציבל מ"ס 06 תוריק יבועב רטוקב ךא ,ל"נכ     02.01.0600

 13,001.00 13,001.00     1.00 23" רטוקב רוניצ תרבעהל 24" רטוקב םירוח 'חי   
      
מ"ס 06 תוריק יבועבו 23" רטוקב ךא ,ל"נכ     02.01.0610
רוניצ תרבעהל 42" רטוקב םירוח עוציבל      

 15,286.00 7,643.00     2.00 02" רטוקב 'חי   
      
סלפמב הטסורינ יליפורפמ תוריש יחטשמ     02.01.0620
תללוכ הדובעה .תובאשמ רדח הנבמב -00.31      
רחאל םייק בצמ יפל עוציבו ןונכת ,הדידמ      

285,600.00   238.00 1,200.00 ןנכתמהו חקפמה לש םירושיאהו דויצה תבכרה ג"ק   
      
תודימב 03-ב ןוטבמ תוהבגה תקיצי     02.01.0630
    )02x06x021 )h תונכהל מ"ס 02 בחורב  
יאתל םיסכמ 3 - םיינבלמ שיבכל םיסכמ      
תודימב 004D םגד למשחו תרושקת      
    01x07x041 1 'סמ םיגירח םיכפשל םירגאמל,  

 21,375.00 2,375.00     9.00 3 'סמ ,2 'סמ 'חי   
      
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב תודובע     02.01.0640
לש הנבמה גגב הייקשהו ןוניג תכרעמ עוציבל      
C-J-F-D תודוקנ ןיב םיבוגמו תובאשמ      
תקיצי :תללוכ הדובעה .K.U = 54.7+ סלפמב      
תקיצי ,םוסמוס עצמ לע 51 יבועב הפצר      
תקולח יפל מ"ס 02-51 יבועב תוריק תכרעמ      

 58,688.00 1,834.00    32.00 ק"מ/ג"ק 06 ללוכ ריחמה .ףונ חותיפ ץעוי ק"מ   
      
      
      
      
      

6,491,503.00 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../009 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     009 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

6,491,503.00 מהעברה      
      
      
תנכהל ל"נה סלפמל גגב סיסב תקיציל תפסות     02.01.0650
,5" העיקש( 03-ב ןוטבמ תוחיר לורטינ רוניצ      
ןוגיע תכרעמ ללוכ ןויז תוברל ,)402 הפישח      
םיטרפ יפל1לכה ,םלשומ רמגו הדלפ יליפורפמ      

  3,325.00 3,325.00     1.00 48OC-855 'סמ תינכותב 'חי   
      
תנכהל ל"נה סלפמל גגב הקיציל תפסות     02.01.0660
העיקש( 03-ב ןוטבמ םינגזמל םיסיסב תכרעמ      
,םלשומ רמגו תונוש תודימב )402 הפישח ,5"      

  1,691.00 1,691.00     1.00 48OC-8551 תינכותב םיטרפ יפל לכה ק"מ   
6,496,519.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

6,496,519.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../010 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     010 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ר ט  ן ו ט ב  י ר צ ו מ  30 ק ר פ       
      
י ל ב כ  ת ו כ ר ע מ ל  ת ו ל ע ת  10.30 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח       
      
ילבכ תוכרעמל ימורט ןוטב םיטנמלאמ תולעת     03.01.0010
רדח הנבמל ישאר ופרט רדחמ למשח      
םיימורט םיטנמלאמ היונב הלעת ,תובאשמ      
תודימב ע"ש וא ןמפלוו תרצות CZB-01, םגד      
ןוטבמ םיסכמ ,ןוטב תלעת לש מ"סh םינפ      

296,400.00 3,705.00    80.00 )56x021( ןייוזמ רטמ   
296,400.00 למשח ילבכ תוכרעמל תולעת 10.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

296,400.00 םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס  
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
 

קובץ: תש 3700   .../011 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     011 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
הינב תודובע 40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג  ת ו צ י ח מ ו  ן ו ט ב       
      
02 יבועב םירוח 4 םילולח ןוטב יקולב תוריק     04.01.0010

 16,600.00   166.00   100.00 מ"ס ר"מ   
      

  7,995.00   123.00    65.00 מ"ס 01 יבועב ךא ,ל"נכ ר"מ  04.01.0020
      
)םידדצה ינשב( תוימורק דח סבג תוציחמ     04.01.0030
הנוילע הליסמ םע מ"מ 001 לש ללוכ יבועב      
םע ,םינוולוגמ הדלפ חפמ םיבצינו הנותחתו      
יבועב ,תיכוכז רמצ י"ע יטסוקא דודיב      
ןכומ ,םלשומ רמג לע ,ר"מ/ג"ק 42 לקשמב2"      

 22,550.00   205.00   110.00 ףרועה דוקיפ תושירד יפלו העיבצל ר"מ   
 47,145.00 סבג תוציחמו ןוטב יקולבב הינב תודובע 10.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 47,145.00 הינב תודובע 40 כ"הס  
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
 

קובץ: תש 3700   .../012 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     012 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ת ו ר י ק  ן י ב  ע ק ר ק  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
ת ט י ש ב  )ה מ ג ר פ א י ד ( י ר א ל ס       
    JET GROUTING  
      
הנמתש )GULP( המוטא הבכש תריציל םוטיא     05.01.0010
עוציב ןמזב הנחתה תפצר לע םימ תמירז      
יבוע .תופצרה תקיציו ערקה תפלחה ,הריפחה      
'מ 2 תוחפל היהי TUORG-TEJ תבכש      
עקרקה ץעוי תויחנה יפל עבקיי הבכשה קמועו      
תבכש עוציב לש תודובעה לכ .יגולורדיה ץעויו      
    TUORG-TEJ תוינכות יפל עצבל שי,  
ץעויו ערקה ץעוי תויחנהו םידחוימ םיטרפמ      
םיבוגמ הנבמ ,תובאשמ הנבמב ,יגולורדיה      

2,750,400.00 1,528.00 1,800.00 3 -ו 2 1, 'סמ םוריח ירגאמו ק"מ   
      
וד ירמילופ יטנמצ יופיצב יראלס תוריק םוטיא     05.01.0020
וא "707 טקוטסלא ריפס" גוסמ שימג יביכר      
תובכש יתשב ר"מ/ג"ק 1 לש תומכב ע"ש      

120,600.00    67.00 1,800.00 3 -ו 2 1, 'סמ םוריח ירגאמל ר"מ   
2,871,000.00 GNITUORG TEJ תטישב )המגרפאיד( יראלס תוריק ןיב עקרק םוטיא 10.50 כ"הס  

      
י נ ב מ ב  ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  20.50 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב       
      
רמיירפ תומח תוחירמב הזר ןוטב םוטיא     05.02.0010
וא "101 רמיירפ" וא SG-474"" גוסמ ינמוטיב      
ןמוטיב תובכש 3 ,ר"מ/'רג 003 תומכב ע"ש      
וא "597 םוגוטסלא" גוסמ ירמוטסלא      
5.4 לש ללוכ תומכב ,ע"ש וא "םוגילופ"      
הנגהו סלגרטניא תיכוכז תותשר 2 ,ר"מ/ג"ק      
לקשמב ינכטואיג דב י"ע םוטיא תובכש לע      

 58,460.00    79.00   740.00 ר"מ/'רג 004 ר"מ   
      
.תומח תוחירמב הנבמה תודוסיו תוריק םוטיא     05.02.0020
3 ,ר"מ/'רג 003 תומכב ינמוטיב רמיירפ      
םוגוטסלא" גוסמ ירמטסולא ןמוטיב תובכש      
תוחירמב ע"ש וא "םוגילופ" וא "597      
תותשר 2 ,ר"מ/ג"ק 5.4 לש ללוכ תומכבתומח      
E.P.D.H תועירי י"ע הנגהו סלגרטניא תיכוכז      
5.0 יבועב ע"ש וא T-51" ןיירדוטיב" גוסמ      

 10,800.00    90.00   120.00 מ"מ ר"מ   
      

  3,600.00    90.00    40.00 "תוחיר לורטינ" הנבמב ךא ,ל"נכ ר"מ  05.02.0025
      
      
      
      

 72,860.00 20.50.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../013 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     013 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 72,860.00 מהעברה      
      
      
תת הנבמב רידח יתלב ימינפ טנמצ חיט     05.02.0030
עגמב תורוקו תורקת ,תוריק ,הפצרב יעקרק      
טרופמכ ,ילוארדיה חיט תבכש ללוכ בויב ימל      

107,200.00    67.00 1,600.00 דחוימה טרפמב ר"מ   
      
לע דחוימה טרפמב טרופמכ ןגמ תעיבצ     05.02.0040
םע עגמבש ןוטב תורוקו הרקת ,הפצר,תוריקה      
"ףוקש קלטקיפא" רמיירפ ללוכ יופיצה .בויב ימ      
וא "רובמט" תרצות "803 יסקופא" תובכש 2-ו      

129,600.00    81.00 1,600.00 ע"ש ר"מ   
      
הקיצי תוקספהב ימינפ C.V.P םוטיא תעוצר     05.02.0050

  8,190.00    63.00   130.00 מ"ס 02 בחורב םיבוטר םינבמב רטמ   
      
גוסמ טיינוטנב סיסב לע חפנתמ םימ רצע     05.02.0060

 20,640.00    86.00   240.00 ע"ש וא 4/3" "פוטסרפוס" רטמ   
      
םייופיצב םיבוטר םירדח תופצר םוטיא     05.02.0065
גוסמ םיביכר דח םיירמוטסלא םיינמוטיב      
    "TINROB" 5.1 לש תללוכ תומכב ,ע"ש וא  

 46,800.00    60.00   780.00 רמיירפ תוברל ר"מ/ג"ק ר"מ   
      
לש תיתבכש דח תכרעמב םיחוטש תוגג םוטיא     05.02.0070
תוחבושמ תוירמוטסלא תוינמוטיב תועירי      
רמג םע "R5 זפילופ" גוסמ SBS רמילופב      
ע"ש וא "R5 סלפמוטיב" וא ןבל טגרגא      
יופיצו רטסאילופ דבל ןוירש םע ,מ"מ5יבועב      
תיתשל תומחלומ תועיריה .ןוילע טגרגא      
ינמוטיב רמיירפ תוברל ,מ"ס 01 לש הפיפחבו      
474SG" רמיירפ" וא "101 רמיירפ" גוסמ      

 26,980.00    71.00   380.00 ר"מ/ ר"ג 003 תומכבע"שוא ר"מ   
      

  6,615.00    63.00   105.00 "תוחיר לורטינ" הנבמב ךא ,ל"נכ ר"מ  05.02.0071
      
הריגא ינקתמ לעמ םיחוטש תוגג םוטיא     05.02.0080
םיירמוטסלא םיירמילופ םיינמוטיב םייופיצב      
SBS רמילופב םיחבשומ םיסיממ תכרעמב      
רמיירפ תוברל ,ע"ש וא ,"H דפסקלפ" גוסמ      
5.4 תללוכ תומכב יופיצ ,תובכש 3 ,ינמוטיב      
סלגרטניא תיכוכז תשר תחא העירי ,ר"מ/ג"ק      
ןוטב הדממ הנגה תובכש 3-ב תוקלור םוטיאו      

 25,800.00    86.00   300.00 מ"ס 5 יבועב ר"מ   
      
      
      
      
      

444,685.00 20.50.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../014 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     014 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

444,685.00 מהעברה      
      
      
תועוצר לש תובכש יתשב תוקלור םוטיא     05.02.0090
תוללכושמ תוינמוטיב תועירימ יופיח /קוזיח      
לכ מ"מ 4 יבועב , SBS רמילופב תוחבשומ      
תוברל , רטסאילופ דבל ןוירש םע ,תחא      
םע מ"ס 03 בחורב הנותחת קוזיח תעוצר      
מ"ס 05 בחורב הנוילע יופיח תעוצר ,לוח יופיצ      
גוסמ ינמוטיב רמיירפ , טגרגא יופיצ םע      
ע"ש וא "G474S רמיירפ" וא "101 רמירפ"      
הצקב ינמוטיב קיטסמו ר"מ/ר"ג 003 תומכב      
וא "81 לוקזפ" גוסמ יופיחה תעוצר לש ןוילעה      

  3,600.00    45.00    80.00 .ע"ש וא "442 קיטסלא" רטמ   
      

  4,500.00    45.00   100.00 "תוחיר לורטינ" הנבמב ךא ,ל"נכ רטמ  05.02.0091
      
יופיצב ץוח יופיח ינפל ץוח ןוטב תוריק םוטיא     05.02.0100
ליסמוטיב" גוסמ יביכר וד ירמילופ יטנמצ      
ר"מ/ג"ק 3 תללוכ תומכב ע"ש וא "שימג      

 42,780.00    69.00   620.00 תובכש שולשב ר"מ   
      

 21,390.00    69.00   310.00 תוחיר לורטנ הנבמב ךא ,ל"נכ ר"מ  05.02.0105
516,955.00 ןוטב ינבמב םוטיא תודובע 20.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

3,387,955.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../015 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     015 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
1.6 ק ר פ  ת ת  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
םעפ לכ.ע"ש רחא דויצ אלו זרכמב      
םגד וא/ו תוכיא וא/ו ע"ש בתכנ/רמאנש      
רושיא בייחמ ףיעס ותוא ןרצי לש יפיציפס      
ןלבקה י"ע עצומה דויצל ןנכתמה לש בתכב      
.ותנקתהו ותקפסא םרט      
      
ןטירואילופ %06 - %001 יולימ םע תלד     06.01.0010
תודימב תיריצ החיתפל תיפנכ דח ףצקומ      
ףושח ינשוג קוב ץע טנק ,מ"ס 502/08-07      
8 "ץיוודנס" טקיד תלדה תפטעמ ,תלדה ידיצב      
6.0 יבועב תידדצ וד הקיאמרופ יופיצ ,מ"מ      
תוברל ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב מ"מ      
יפל לכה ,םלשומ רמגו םילוזריפו םירזיבא      

 11,875.00 2,375.00     5.00 תורגנ תמישרב 4-נ ,3-נ ,2-נ ,1-נ םיטרפ 'חי   
      
תיביס תוחולמ יושע ןותחת חבטמ ןורא תדיחי     06.01.0020
םינפ יופיצ ,מ"ס 09/56/331+58 תודימב      
ןותחת לקוס ,F.P הקיאמרופ ץוח יופיצו ןימלמ      
2 ,החיתפ תותלד 4 לעב ןוראה ,ץיוודנס      
2 -ו םיימינפ םיפדמ 2 -ו תונפד 3 ,תוציחמ      
,האלמ הפילשב תוליסמ ללוכ ,םינוילע םיפדמ      
תמישרב 5-נ טרפ יפל ,םלשומ רמגל לכה      

 13,300.00 13,300.00     1.00 תורגנ 'חי   
      
תודימב ,תחלקמה רדחב יטסלפ לספס     06.01.0030

    270.00   270.00     1.00 מ"ס 08X52 'חי   
 25,445.00 1.6 קרפ תת 10.60 כ"הס  

      
ם י ס כ מ ו  ת ו כ ב ש  ,ת ו ק ע מ  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
יכלהמ ךרואל תוקעמ תנקתהו הקפסא     06.02.0010
םיחתפל ביבסמו םייניב יחטשמ תוגרדמה      
ינפ לעמ תוחפל מ"ס 001 הקעמ הבוג ,םינוש      
םגד תמגודכ םירלודומ תוקעמה .הפצר      
    KNILRETNI תורוניצמ ,"פוקס" י"ע קוושמה  
רוביחו שורדה לכ ללוכ ריחמה . L613 מ"בלפ      
מ"בלפמ ספיליפ יגרב י"ע ןוטבל תוקעמה      
סלפממ םיבוגמ הנבמב ,מ"טמב טרופמכ      
תוינכות יפל לכה ,0.00סלפמל דע -58.7      

 87,590.00   922.00    95.00 היצקורטסנוקו תולכירדא רטמ   
      
הנבמל םיעובצו םינוולוגמ תורוניצמ ךא ,ל"נכ     06.02.0020

 44,175.00   589.00    75.00 00.0 סלפמל דע -04.31 סלפממ תובאשמ רטמ   
      

131,765.00 20.60.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../016 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     016 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

131,765.00 מהעברה      
      
      
ךלהמל( עפושמ וא יקפוא ,הדלפ הקעמ     06.02.0030
,'מ 50.1 הבוגב ,)םייניב יחטשמו תוגרדמ      
2/52/05 תודימב לולח ינבלמ ליפורפמ זחאמה      
ליפורפמ 'מ 5.1 דע קחרמב םידומעה ,מ"מ      
ליפורפ הקעמה תיתחתב .מ"מ 2/05/05      
םיכתורמ חוטשה ליפורפלו זחאמל .חוטש      
.מ"ס 01 לכ מ"מ 01 רטוק לזרב תוטומ      
יפל הבוגב ןוטבב ןגועמ ,עובצו ןוולוגמ הקעמה      
דע 00.0 םיסלפמ ןיב תובאשמ הנבמב ,ןקתה      
תמיחשר יפל םלשומ רמגו +23.8 סלפמל      

 20,615.00   589.00    35.00 תורגסמ רטמ   
      
,מ"מ 83 רטוקב תוריקל הנגה די זחאמ     06.02.0040
יוסיכ וילעו מ"מ 2 יבועב םוינימולא ליפורפמ      
"019" םגד ,םיקלח םינווגב ,מ"מ 2 יבועב ליניו      
,לגועמ וקב,ע"ש וא "םיטקייורפ לנפ" תמגוד      
,ליניומ תומויסו ליניומ ריקל םירבחמ תוברל      

  7,490.00   214.00    35.00 תולכירדא תמישר יפל םלשומ רמגו רטמ   
      
סלגרביפמ הכילה תוכבש תנקתהו הקפסא     06.02.0050
.תובאשמ תאצוהו תסנכה יחתפל לעמ ןיירושמ      
ר"מ /ג"ק 052 זכורמ סמועל ומיאתי תוכבש      
.מ"מ 7 לש תילמיסקמ העיקשלו תוחפל      
,םישרדנה םיקוזיחה לכ תא ללוכריחמה      
תועקושמ L613 מ"בלפ תויוזמ תונעשמה      
תוברל ,תמלשומ הנקתהל שורדה לכו ןוטבב      
לש תורגסמ תמישרו תוינכות יפל רחא דויצ לכ      

175,240.00 1,348.00   130.00 ינכמורטקלא קרפ ר"מ   
      
תוידי םע יטמרה םוטא הסכמ תנקתהו הקפסא     06.02.0060
היהי הסכמה .ינאכמ בוגמ תולעת לעמ המרה      
תא םג ללוכ ריחמה L613 מ"בלפ יושע      
ןוטבב תונגועמ מ"בלפ תויוזמ תונעשמה      

 71,250.00 2,375.00    30.00 .תומלשב ר"מ   
      
רובע L613 ם"בלפמ תוכבש תנקתהו הקפסא     06.02.0070
,שבי אתב זוקינ תלעתו זוקינ תובאשמל תוקוע      

 17,864.00 2,233.00     8.00 תומלשב ,ןוטבל םינגועמ םיליפורפ םע ר"מ   
      
המרה תוידי םע םוטא הסכמ תנקתהו הקפסא     06.02.0080
חתפ רובע .בוטרה רובל הדיריה חתפל לעמ      
יושע היהי הסכמה .מ"ס 001x001תודימב      
תונעשמה תא םג ללוכ ריחמה L613 מ"בלפ      

 17,100.00 2,850.00     6.00 . תומלשב ןוטבב תונגועמ מ"בלפ תויוזמ 'חי   
      
      
      

441,324.00 20.60.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../017 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     017 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

441,324.00 מהעברה      
      
      
יחתפו ןוחטב יחתפ רובע ךא ,ל"נכ םיסכמ     06.02.0090

 11,400.00 2,850.00     4.00 תובאשמ הנבמל תוריש 'חי   
      
מ"בלפ יליפורפמ םוטא הסכמ תנקתהו הקפסא     06.02.0100
    L613, גגב חתפ רובע תוינכתב טרופמכ  
תוללוכ תודימב ינאכמ בוגמ תסנכהל      
    512x053x2 מ"בלפמ הדלפ ףוקשמו מ"ס  
    L613, ףנכה ,םייפנכ 61 -ל הקולח תוברל  
5.1 יבועב L613 מ"לבפ הדלפ תוחולמ בכרומ      
תועירי תוברל ,דדובמ םיעלס רמצ יולימו מ"מ      
םלשומ רמגו הדלפ יליפורפמ םיריצו המרה      
ליפורפוL מ"בלפ תוינכמורטקלא תוינכות יפל      

115,900.00 115,900.00     1.00 .L613 613, מ"בלפ הדלפ יליפורפמ הכימת 'חי   
      
ם"בלפמ םוטא הסכמ לש הנקתהו הקפסא     06.02.0110
    L613, רדחבו ,רוטרנג לזיד רדחב הלעת רובע  

 11,235.00 2,247.00     5.00 הרקבו למשח ר"מ   
      
ללוכ L613 ם"בלפ םלוס לש הנקתהו הקפסא     06.02.0120
הנבמב.תומלשב ,תוינכתב טרופמכ ,בולכ      
רמגו 'חי 2 - תובאשמ הנבמב ,'חי 2 - םיבוגמ      
םיטרפמו תוינכות יפל לכה ,םלשומ      

  6,840.00 1,710.00     4.00 ינכמורטקלאקרפב 'חי   
      
'סמ רגאמ.החונמ יחטשמו תומלוסב ךא ,ל"נכ     06.02.0130
- 3 'סמ רגאמ ,'חי 2 - 2 'סמ רגאמ ,'חי 2 - 1      
טרפמהו תוינכות יפל לכה ,םלשומ רמגו 'חי 2      

 37,620.00 6,270.00     6.00 ינכמורטקלא קרפב דחוימה 'חי   
      
ביבסמ קירפ ינבלמ הקעמ הנקתהו הקפסא     06.02.0140
,תומוק שלשב בויב תובאשמ תאצוה יחתפל      
=ךרוא : תודימב ףקיה ,תנוולגמ הדלפמ יושע      
הקעמל ינקית הבוג .'מ 2.1 =בחור , 'מ 6      
ךכ ןנכותי הקעמה . ינבלמה ףקיהה ךרואל      
ךותו תולקב הרזח וביכרהלו וקרפל ןתינ היהיש      
אל/םיינקית הדובע ילכ תרזעב תוקד רפסמ      
ןונכתל םאתהב היהי תוקעמה רוצי .םידחוימ      
ןנכתמ י"ע רשואיו ןלבקה י"ע ןכויש טוטרשו      

 27,180.00 4,530.00     6.00 .הביאשה תנחת 'חי   
      
הנבמב רורוויא יסכמ לש הנקתהו הקפסא     06.02.0150
םיסכמ ,54.4+ סלפמב ןסחמ תמוקב תובאשמ      
מ"מ03x 081 םע תודימו מ"ס08x תודימב      
613,םגד תושעותמ תוכבשמL 03 מ"בלפמ      
    "DLEWNIRG" ע"ש וא "פוקס" תרבח לש  

 34,960.00 8,740.00     4.00 הרבחה תויחנה יפל םלשומ רמגו 'חי   
686,459.00 20.60.10 קרפ תתב הרבעהל

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 
 

קובץ: תש 3700   .../018 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     018 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

686,459.00 מהעברה      
      
      
ביבסמ קירפ ינבלמ הקעמ הנקתהו הקפסא     06.02.0160
,תומוק שלשב בויב תובאשמ תאצוה יחתפל      
=ךרוא : תודימב ףקיה ,תנוולגמ הדלפמ יושע      
הקעמל ינקית הבוג .'מ 2.1 =בחור , 'מ 6      
ךכ ןנכותי הקעמה . ינבלמה ףקיהה ךרואל      
ךותו תולקב הרזח וביכרהלו וקרפל ןתינ היהיש      
אל/םיינקית הדובע ילכ תרזעב תוקד רפסמ      
ןונכתל םאתהב היהי תוקעמה רוצי .םידחוימ      
ןנכתמ י"ע רשואיו ןלבקה י"ע ןכויש טוטרשו      

 27,180.00 4,530.00     6.00 .הביאשה תנחת 'חי   
713,639.00 םיסכמו תוכבש ,תוקעמ 20.60 כ"הס  

      
ת ו נ ו ל ח  ,ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  30.60 ק ר פ  ת ת       
ם י י ט ס ו ק א  ם י ס י ר ת ו  ה פ פ ר       
      
/ רורוויאל עובק הפרפר םייטסוקא םיסירת     06.03.0020
תיזחב תוחיר לורטינ הנבמב ןשע רורחש      
יפל לכה ,מ"ס 57X561 תודימב ,תיחרזמ      
ע"ש וא "אנח" תרבח לש םיטרפמו םיטרפ      
תמישרב 22-מ טרפ יפל ,םלשומ רמגו      
ריואל םיחותפ םיללח חטש כ"הס .תורגסמ      

 46,360.00 11,590.00     4.00 סירתה לש ללוכ חטשמ תוחפל %06 אוה 'חי   
      
תובאשמ הנבמל יטסוקא סירת ךא ,ל"נכ     06.03.0030
יפל לכה ,מ"ס 022/002 תודימב 00.0 סלפמב      
ע"ש וא "אנח" תרבח לש םיטרפמו םיטרפ      
.תורגסמה תמישרב 9-מ טרפ יפל םלשומ רמגו      
%06 אוה ריואל םיחותפ םיללח חטש כ"הס      

 35,150.00 35,150.00     1.00 . סירתה לש ללוכ חטשמ תוחפל 'חי   
      
רורחש / רורוויאל עובק )הפפר( רורוויא סירת     06.03.0040
מ"ס 06/001 תודימב ןוולוגמ חפמ יושע ,ןשע      
יברעמ ןופצה קלחב - ופארט - למשחה רדחב      
תרבח תושירדלו תוינכותל םאתהב ,רצחה לש      
תמישרב 71-מ טרפ יפל םלשומ רמגו למשחה      
ריואל םיחותפ םיללח חטש כ"הס .תורגסמה      

  4,655.00   931.00     5.00 סירתה לש ללוכ חטשמ תוחפל %06 אוה 'חי   
      
םלשומ רמגו מ"ס 06/231 תודימב ךא ,ל"נכ     06.03.0050

  2,376.00 1,188.00     2.00 81-מ טרפ יפל 'חי   
      
יפל םלשומ רמגו מ"ס 06/58 תודימב ךא ,ל"נכ     06.03.0060

    798.00   798.00     1.00 תורגסמה תמישרב 91-מ טרפ 'חי   
      
יפל םלשומ רמגו מ"ס 06/04 תודימב ץא ,ל"נכ     06.03.0070

    485.00   485.00     1.00 תורגסמה תמישרב 02-מ טרפ 'חי   
 89,824.00 םייטסוקא םיסירתו הפפר תונולח ,תורגסמ תודובע 30.60 כ"הס  

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 

קובץ: תש 3700   .../019 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     019 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ת ל ד  40.60 ק ר פ  ת ת       
      
החיתפ ,613 מ"בלפ חפמ תיפנכ דח תלד     06.04.0010
,מ"ס 012/09 תודימב חתפ רובע תיריצ      
הנבמו תוחיר תוירטינ הנבמ ,םירוגמ הנבמב      
חפמ ףוקשמ תוברל ,00.0 סלפמב תובאשמ      
,מ"ס 52 יבועב ריקב )הטסורינ( 613 מ"בלפ      
יולימ םע הטסורינ תוחול ינשמ בכרומ ףנכה      
וא 83BD גוסמ םיעלס רמצ וא ןטירואילופ      
חפסנ לש 01/01 דומעב טרפ י"פע ע"ש      
,מ"מ 2 יבועב מ"בלפ ףוקשמ תוברל ,יטסוקא      
רמגו הטסורינ תידיו ינקית רדניליצ לוענמ      

 96,249.00 32,083.00     3.00 .תורגסמ תמישרב 6-מ טרפ יפל םלשומ 'חי   
      
תוקד 06 -ל שא תניסח תיפנכ דח הדלפ תלד     06.04.0040
ףוקשמו מ"ס 012/511 תודימב ,2121 י"ת יפל      
ףנכה ,מ"מ 5.1 יבועב עובצו ןוולוגמ הדלפ      
5.1 יבועב םינוולוגמ הדלפ תוחול ינשמ בכרומ      
וא C.V.P יופיצ ,םיעלס רמצ יולימ ,מ"מ      
,לכירדאה תריחב יפל ןווגב רונתב העיבצ      
לוענמו תכתמ תוידי ,ןמש ריזחמ תוברל      
טרפ יפל לכה ,םלשומ רמגו ינקית רדניליצ      

  9,690.00 4,845.00     2.00 תורגסמה תמישרב 11-מ 'חי   
      
06 -ל שא תניסח תיפנכ דח הדלפ תלד -שיגנ     06.04.0050
022-012/521 תודימב ,2121 י"ת יפל 'קד      
5.1 יבועב עובצו ןוולוגמ הדלפ ףוקשמו מ"ס      
הדלפ תוחול ינשמ תבכרומ ףנכה ,מ"מ      
,םיעלס רמצ יולימ ,מ"מ 5.1 יבועב םינוולוגמ      
ריזחמ תוברל ,רונתב העיבצ וא C.V.P יופיצ      

  5,681.00 5,681.00     1.00 ,ינקת רדניליצ לוענמו תכתמ תוידי ,ןמש 'חי   
      
תלד רובע 0500.330.60 םיפיעסל תפסות     06.04.0060
יפל 'קד 09 - ל שא תניסח תיפנכ דח הדלפ      

  2,480.00 2,480.00     1.00 2121 י"ת 'חי   
      
מ"ס 012/011-09 חתפ תודימב ףדה תלד     06.04.0070
רדחמו 00 המוקל יתמוק ןגומ בחרממ טולימל      
+54.4 סלפמו 00 המוקל 'א המוק תוגרדמ      
טרפו 51 טרפ ,'א51-מ טרפ יפל םלשומ רמגו      

 40,440.00 8,088.00     5.00 תורגסמה תמישרב 'ב51-מ 'חי   
154,540.00 תותלד 40.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 

קובץ: תש 3700   .../020 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     020 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ת ל ד  .ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  50.60 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ט ס ו ק א  ה ד ל פ       
      
L613 מ"בלפמ תיפנכ וד ,תיטסוקא הדלפ תלד     06.05.0020
רדח :רובע שא תניסח ,מ"ס 042/012 תודימב      
הווש וא BD 83 - זרלפ גוסמ ,רוטארנג לזיד      
יטסוקאחפסנ לש 01/01 דומעב טרפ פ"ע ךרע      
מ"מ 5.1 יבועב 613 הטסורינ חפמ ףוקשמו      
יפלו תורגסמ תמישר יפל לכה םלשומ רמגו      

 26,422.00 26,422.00     1.00 31-מ טרפ 'חי   
      
הנבמב( למשח ירדחל תוסינכב ךא ,ל"נכ     06.05.0030
מ"ס 012/041 תודימב )תובאשמ הנבמ/ימורד      

 52,842.00 26,421.00     2.00 תורגסמ תמישרב 41-מ טרפ יפל םלשומ רמגו 'חי   
      
לורטינ הנבמב תיטסוקא תיפנכ וד הדלפ תלד     06.05.0040
052/081 תודימב ,תיברעמ תיזחב תוחיר      
פ"ע ךרע הווש וא BD 83 - זרלפ גוסמ ,מ"ס      
יטסוקא חפסנ לש 01/01 דומעב טרפ      
מ"מ 5.1 יבועב 613 הטסורינ חפמףוקשמו      
יפלו תורגסמ תמישר יפל לכה םלשומ רמגו      

 34,200.00 34,200.00     1.00 .5 -מ קרפ 'חי   
      
הנבמל תיפנכ דח תיטסוקא הדלפ תלד     06.05.0050
00.0 )תיברעמ ןופצ תיזח( סלפמב תובאשמ      
)תיחרזמ םורד תיזח( תוחיר לורטינ הנבמב ןכו      
םלשומ רמגו 012/09 תודימב 02.0 סלפמב      
המוד טרפמ .תורגסמה תמישרב 6-מ טרפיפל      

 21,660.00 10,830.00     2.00 .םדוק ףיעסל 'חי   
135,124.00 תויטסוקא הדלפ תותלד .תורגסמ תודובע 50.60 כ"הס  

      
ת ו ת ל ד  .ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  60.60 ק ר פ  ת ת       
ם י י ט ס ו ק א  ם י ס י ר ת       
      
,תוחיר לורטינ הנבמב יטסוקא סירת תלד     06.06.0001
תמרב םייפנכ וד לוק יקיתשמ ,תיחרזמ תיזחב      
יבועב LA-33 םגד יטסוקא יסירת ,bd23 שער      
םיעובצ םינוולוגמ תכתמ יליפורפמ מ"מ 003      
תוברל ,לכירדאה תריחב יפל ןווג ,רונתב      
,מ"מ 5.1 יבועב עובצו ןוולוגמ הדלפ ףוקשמ      
ינקית רדניליצ לוענמו תכתמ תוידי תוברל      
"אנח"תרבח תרצות ,מ"ס 052x081 תודימב      
תמישרב 1-מ טרפ יפל םלשומ רמגו ע"ש וא      
02 איה תאז סירת תלד תיתחת .תולכירדאה      
עיפומש יפכ ,רצחב עקרק סלפממ מ"ס      

 40,850.00 40,850.00     1.00 .םיטוטרשב 'חי   
      
      
      

 40,850.00 60.60.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../021 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     021 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 40,850.00 מהעברה      
      
      
,תובאשמ הנבמב תיפנכ 4 תלד ךא ,ל"נכ     06.06.0002
תודימב ןסחמ רדחל +55.4 סלפמב      
"אנח" תרבח תרצות ,מ"ס 041/58+041/512      
תמישרב 3-מ טרפ יפל םלשומ רמגו ע"ש וא      
עברא תלד לש יעצמא ףוקשמ .תורגסמה      
ןעטמ איצוהל ןתינש ךכ קירפ היהי תיפנכ      

 43,890.00 43,890.00     1.00 .ליירונומה י"ע רצחל 'חי   
      
תובאשמ הנבמב תיפנכ 4 תלדב ךא ,ל"נכ     06.06.0003
041/531+041/512 תודימב 00.0 סלפמב      
רמגו ע"ש וא "אנח" תרבח תרצות ,מ"ס      
.תורגסמה תמישרב 4-מ טרפ יפל םלשומ      
היהי תיפנכ עברא תלד לש יעצמא ףוקשמ      
י"ע רצחל ןעטמ איצוהל ןתינש ךכ קירפ      

 62,178.00 62,178.00     1.00 .ליירונומה 'חי   
146,918.00 םייטסוקא םיסירת תותלד .תורגסמ תודובע 60.60 כ"הס  

      
ה ל י ל ג  ת ו ת ל ד  70.60 ק ר פ  ת ת       
      
TSS םגד )תילריפס( הריהמ הלילג תלד     06.07.0010
י"ע תקוושמה )הינמרג( "XELFAFE" תמגוד      
:תודימב ע"ש וא "מ"עב ןרידא .א" תרבח      
מ"ס 003 )עונמ ללוכ( הבוגו 034 =בחור      
םוינימולא ליפורפמ םיחישק םילנפמ היושע      
םיללגנה bd22 יטסוקא דודיבו מ"ס 51 הבוגב      
תוברל ,תילריפס הליסמ ךות לא הלעמ יפלכ      
,תלדה וקב ורטקלא וטופ את ,ילמשח עונמ      
תידי,ןותחתה לנפב יתוחיטב עגמקספמ      
החיתפ תוריהמ ,הדלפ ףוקשמו םוריח תחיתפ      

 74,197.00 74,197.00     1.00 למשח וק ללוכ אלו הינשל 'מ 5.2 דע 'חי   
      
TSS םגד )תילריפס( הריהמ הלילג תלד     06.07.0020
י"ע תקוושמה )הינמרג( "XELFAFE" תמגוד      
:תודימב ע"ש וא "מ"עב ןרידא .א" תרבח      
מ"ס 003 )עונמ ללוכ( הבוגו 012 =בחור      
םוינימולא ליפורפמ םיחישק םילנפמ היושע      
םיללגנה bd22 יטסוקא דודיבו מ"ס 51 הבוגב      
תוברל ,תילריפס הליסמ ךות לא הלעמ יפלכ      
,תלדה וקב ורטקלא וטופ את ,ילמשח עונמ      
תידי,ןותחתה לנפב יתוחיטב עגמקספמ      
החיתפ תוריהמ ,הדלפ ףוקשמו םוריח תחיתפ      

 48,313.00 48,313.00     1.00 למשח וק ללוכ אלו הינשל 'מ 5.2 דע 'חי   
122,510.00 הלילג תותלד 70.60 כ"הס  

      
      
      
      

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 

קובץ: תש 3700   .../022 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     022 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד ו ד י ב  ת ו ד ו ב ע ל  ,ת ו נ ו ש  80.60 ק ר פ  ת ת       
י ט ס ו ק א       
      
תוחיר לורטינ הנבמב םייטסוקא תוריק דופיר     06.08.0010
יבועב דדנפסקא תשר בקונמ חפמ ,םילנפמ      
יולימ רמוח םע מ"מ 001 םילנפ יבוע ,מ"מ 8.0      
תוליסמ תוברל ,)תיכוכז רמצ( םיעלס רמצ      
קוריפו הבכרה רשפאל תנמ לע הטסורינ יחפמ      
,תורגסמ תמישרב םיטרפ יפל ךרוצה תעב      
תרבח לש םיטרפו תויחנהו תולכירדא תינכות      

 66,880.00   209.00   320.00 .ע"ש וא "אנח" ר"מ   
      

 18,810.00   209.00    90.00 רוטרנג לזיד רדח תוריקב ךא ,ל"נכ ר"מ  06.08.0020
      
גג תורקתב יטסוקא דודיב הרקיתב ךא ,ל"נכ     06.08.0030
ביצלפ" גוסמ תועירי י"ע תוחיר לורטינ הנבמ      
תויושע ,מ"מ 5 יבועב ע"ש וא "לקיטסוקא      
52לש תופיפצב בלוצמ ףצקומ ןליטסילופמ      
תחתמ ןוטב תרקת לע תוחנומ ,ק"מ/ג"ק      

 21,420.00   238.00    90.00 גגב םוטיא תכרעמל ר"מ   
      

  9,520.00   238.00    40.00 רוטרנג לזיד רדח תרקתב ךא ,ל"נכ ר"מ  06.08.0040
      
bd33 שער תמרב םייפנכ 8 יטסוקא הסכמ     06.08.0050
004x003 תודימב תוחיר לורטינ הנבמ גגב      
ףוקשמו )מ"ס 001x051 תודימב ףנכ לכ( מ"ס      
בר"תמגוד מ"מ 5.1 יבועב עובצו ןוולוגמ הדלפ      
הדלפ תוחול ינשמ בכרומ ףנכה ,ע"ש וא "ןגמ      
יופיצ םע מ"מ 5.1 יבועב עובצו ןוולוגמ      
    C.V.P, העיבצ ,דדובמ םיעלס רמצ יולימ  
המרה תוידי ,ימוגמ יפקיה םטא תוברל ,רונתב      
תוברל ,םילוענמו העובצו תנוולוגמ תכתממ      
תכתמ יליפורפמ )תוממורתמ תורוק( תרגסמ      
יגרב תוברל ,ג"ק 002 -כ תומכב םינוולוגמ      
תמישריפל םלשומ רמגו הטסורינמ רוביח      

 53,200.00 53,200.00     1.00 ורגסמ 'חי   
169,830.00 יטסוקא דודיב תודובעל ,תונוש 80.60 כ"הס  

      
ם י ת ו ר י ש ב  ם י ר ז י ב א  90.60 ק ר פ  ת ת       
ם ו ר כ  ה פ ו צ מ  ת כ ת מ מ       
      

  1,026.00   513.00     2.00 'חי/ח"ש 052 דוסי ריחמ .טלאוט ריינ קיזחמ 'חי  06.09.0010
      

    126.00    63.00     2.00 'חי/ח"ש 03 דוסי ריחמ .דדוב בלוק 'חי  06.09.0020
      
      
      
      
      

  1,152.00 90.60.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: תש 3700   .../023 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     023 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,152.00 מהעברה      
      
      
ג"ע תקבדומ מ"מ 6 יבועב הטסירק הארמ     06.09.0030
תוזאפ םע ריקהמ תקחרומ ץיוודנס תטלפ      
הילת תוברל ,הארמה ףקיהב תושטולמ      

    980.00   490.00     2.00 תרתסנ ר"מ   
      
2.1-1.1 חפנ ,ריקה לע יולת ילזונ ןובסל ןקתמ     06.09.0040

  1,026.00   513.00     2.00 'חי/ח"ש 052 דוסי ריחמ .רטיל 'חי   
      
ןקתה י"פע דיינו עובק םיכנ יתורישל די זחאמ     06.09.0050

  1,482.00 1,482.00     1.00 םיתוריש תדיחיל טלפמוק ,מ"בלפמ 'חי   
  4,640.00 םורכ הפוצמ תכתממ םיתורישב םירזיבא 90.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,562,470.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  
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קובץ: תש 3700   .../024 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     024 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ת ר נ צ  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  30.70 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ה  ך ו ת ב  ם י ר ז י ב א ו  ת י ל ל כ       
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
םעפ לכ. ע"ש רחא דויצ אלו זרכמב      
םגד וא/ו תוכיא וא/ו ע"ש בתכנ/רמאנש      
רושיא בייחמ ףיעס ותוא ןרצי לש יפיציפס      
ןלבקה י"ע עצומה דויצל ןנכתמהלש בתכב      
. ותנקתהו ותקפסא םרט      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
. ע"ש רחא דויצ אלו זרכמב      
      
04 לוידקס הדלפמ ןוולוגמ םימ רוניצ תקפסא     07.03.0010
ירוביח םע 2" רטוקב LAG-CPA יופיצ םע      
ירזיבא לכו תותשקה ,תופומה לכ ללוכ ,הגרבה      
וא/ותוריקבםיצירחב הנקתה ללוכ ,רוביחה      
טרפמב טרופמכ תוריק ג"ע וא/ו תופצרלתחתמ      

 16,200.00   108.00   150.00 .דחוימה רטמ   
      
ןבלוגמ הדלפ רוניצ ךא םדוקה ףיעסב ל"נכ     07.03.0020

  1,300.00    65.00    20.00 .4/3" רטוקב 04 לוידקס רטמ   
      
ןבלוגמ הדלפ רוניצ ךא םדוקה ףיעסב ל"נכ     07.03.0030

  1,080.00    54.00    20.00 .2/1" רטוקב 04 לוידקס רטמ   
      
הדלפמ ןבלוגמ םימח םימ רוניצ תקפסא     07.03.0040
,הגרבה ירוביח םע 4/3" רטוקב 04 לוידקס      
,רוביחה ירזיבא לכו תותשקה ,תופומה לכ ללוכ      
וא/ו תוריקב םיצירחב הנקתה ללוכ      
טרפמב טרופמכ תוריק ג"ע וא/ו תופצרלתחתמ      
ילימרתב ףוטע 3.70 ףיעס דחוימה      
לש יבועבו תוריקב מ"מ 6 יבועב סקלפואידיו      
םינקתומהתורוניצ יבגל יטסלפ טרסו מ"מ 91      

  1,215.00    81.00    15.00 .הנבמל ץוחמ רטמ   
      
ןבלוגמ הדלפ רוניצ ךא םדוקה ףיעסב ל"נכ     07.03.0050

    325.00    65.00     5.00 .2/1" רטוקב םימח םימל 04 לוידקס רטמ   
      
תובאשמה רדחב 4/3" ןג זרב תנקתהו הקפסא     07.03.0060

    216.00    54.00     4.00 .בוגמה רדחבו םייניבה תמוקב, 'חי   
      
      
      
      
      
      

 20,336.00 30.70.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: תש 3700   .../025 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     025 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 20,336.00 מהעברה      
      
      
.יס.יו.יפ מ רורווא רוניצ תנקתהו תקפסא     07.03.0070
יפל גגה רבעמב מ"מ 005 רטוקב חישק      
רוניצה ןוטיב תללוכ ןלבקה תדובע .תוינכתה      
,תוריקהו תורקיתה תקיצי םע דחי      
הפיכהו םירמוחה לכ תקפסאו תוריקלםיקוזיח      

  1,720.00   215.00     8.00 .ףרוצמ טרפ יפ לע ,םישורדה 'חי   
      
ןקתומ 4" רטוקב יס.יו.יפ רונצמ בזרמ תנקתה     07.03.0080
ינפל ימורדה הנבמהו ינופצה הנבמה תוריקב      
,תולעמ 09 ךרבו תולעמ 54 ךרב ללוכ ,םתקצי      
רבעמ האיציל דע הכרדמל תחתמ ןקתומ רונצ      
תיתפיכ תשר ןכו ,שיבכה ינפ לע הפש ןבאל      
הצקב תנקתומ .יס.יו.יפ.וי הייושע )גגה זוקינל(      

  3,448.00   431.00     8.00 .רונצה 'חי   
      
הנבמ( ינופצה הנבמל םיאתמ ךא ל"נכ בזרמ     07.03.0090

  1,380.00   345.00     4.00 )בוטר רוב תוחיר לורטנ ןקתמ 'חי   
      
תלוכמ זוקינל תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     07.03.0100
"טירבג" רונצ תוברל הסינכה תלעתל הפשאה      
תשק ,ימינפה הנחתה ריקל דומצ 6" רטוקב      
,הכבשה ,6"/8" הפציר םוסחמ , תולעמ 78      
לכ םוסחמהמ םיקצומ יוקינל הטסורינתשר      

  7,549.00 7,549.00     1.00 .תומלשב לכה ,םיקוזיחהו םירזיבאה 'חי   
      
תמוק זוקינל תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     07.03.0110
"טירבג" רונצ תוברל זוקינה רובל םייניבה      
תספוק ,ימינפה הנחתה ריקל דומצ 6" רטוקב      
תשר ,הכבשה ,6"/6" תלפונ תרוקיב      
לכ םוסחמהמ םיקצומ יוקינלהטסורינ      

  3,235.00 3,235.00     1.00 .תומלשב לכה ,םיקוזיחהו םירזיבאה 'חי   
      
011 רטוקב םיכפש רוניצ לש הנקתהו הקפסא     07.03.0120
תחושל דעו םיתורשהמ ,"טירבג" -מ מ"מ      
םינוש םיחפס תוברל ,הנבמל ץוחמש הרקבה      

  6,480.00   324.00    20.00 .תמלשומ הנקתהל רטמ   
      
05 רטוקב ןיחולד רוניצ לש הנקתהו הקפסא     07.03.0130
םינוש םיחפס תוברל ,ןליפורפילופ -מ מ"מ      

  1,300.00   130.00    10.00 .תמלשומ הנקתהל רטמ   
      

  1,187.00 1,187.00     1.00 .זילפ תכבש 8"/4" "טירבג" הפצר םוסחמ 'חי  07.03.0140
      

    162.00   162.00     1.00 .זילפ תכבש 4"/2" תחלקמל הפצר םוסחמ 'חי  07.03.0150
      

    162.00   162.00     1.00 .חבטמ רובע 4" תרוקיב תספוק 'חי  07.03.0160
 46,959.00 30.70.10 קרפ תתב הרבעהל

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 
 

קובץ: תש 3700   .../026 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     026 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 46,959.00 מהעברה      
      
      

    215.00   215.00     1.00 .זילפ הסכמ "טירבג" 4" תלפונ תרוקיב תספוק 'חי  07.03.0170
      
ןורא ללוכ שא יוביכ תדמע לש הנקתהו הקפסא     07.03.0180
ןולגלג ,מ"ס021/03/08 תודימב ינקת      
ךרואב םיקונרז +2הריהמ החיתפ זרב+4/3"      
יוביכ ףטמ ,2" שא יוביכ זרב ,א"כ 'מ 51      

 25,880.00 3,235.00     8.00 .תומלשב ,הקבא 'חי   
      
החיתפ זרב+4/3" ןולגלג לש הנקתהו הקפסא     07.03.0190

  1,532.00   766.00     2.00 .תומלשב הריהמ 'חי   
      
רדחל יטמוטוא ג"ק 21 הקבא ףטמ     07.03.0200

  1,078.00 1,078.00     1.00 רוטרנג-לזיד 'חי   
      
רובע ,הזגלמל ימצע ךופיה לכימ / ןותפשא     07.03.0210
,ןסחדמ םיאצויה רטיל 0003 לש תלוספ חפנ      
ךופיה תרשפאמה ךופיהל הכורא תידי ללוכ      
דמוע ליעפמה רשאכ לבז תיאשמל לכימה      
הווש וא "יתפרצ" תרבח תרצותמ ,עקרקהלע      
תרשפאמה הכורא תידי ללוכ .רשואמ ךרע      
ליעפמה רשאכ לבז תיאשמל לכימה ךופיה      

 10,784.00 10,784.00     1.00 .עקרקה לע דמוע 'חי   
      
רובע ,הזגלמל ימצע ךופיה לכימ / ןותפשא     07.03.0220
,ןסחדמ םיאצויה רטיל 0051 לש תלוספ חפנ      
ךרע הווש וא "יתפרצ" תרבח לש דחוימ רוצייב      
= 0001 - ךרוא :תודימ יפל ,רשואמ      
    L0051 - בחור,מ"מ =B 0541 - הבוגו מ"מ  
    =H ךופיה תרשפאמה הכורא תידי ללוכ .מ"מ  
לע דמוע ליעפמה רשאכ לבז תיאשמל לכימה      

 14,020.00 7,010.00     2.00 .עקרקה 'חי   
100,468.00 הנבמה ךותב םירזיבאו תיללכ תרנצ תנקתהו הקפסא 30.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 

קובץ: תש 3700   .../027 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     027 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה נ ב מ ב  ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
םימ תקפסאל תירלוס תכרעמ תנקתהו הקפסא     07.04.0010
טרפמב טרופמכ הנבמה גג לע תנקתומ ,םימח      
הקפסא :תללוכ ןלבקה תדובע .דחוימה      
תינופיסומרט תכרעמ לש טלפמוק הנקתהו      
021 לש חפנב דמוע םימח םימ דוד םעתיתריד      
לופכ טטסומרט ,ילמשח טנמלא םע םירטיל      
םוח תקופתל שמש טלוקו ץחל קרופ םותסשו      
ללוכ הממי/ר"לקלק 051,6 -מ תוחפ אלש      
םינבלוגמ םידנטס יבג לע הנבמהגגלע התבצה      
אל( םימחהו םירקה םימה תכרעמל רוביחו      
)דרפנב םלושמ םרובע תורוניצה תקפסא ללוכ      

  3,020.00 3,020.00     1.00 .למשחל רוביח ללוכ 'חי   
      
תרצות 'א גוס ןבל סרחמ חבטמ תרעק     07.04.0020
םינתיווזמ םיזיז תוברל מ"ס 04X26 "הסרח"      
    5X05X05 םוינימ עבצב םימעפ םיעובצ מ"מ  
קקפ םע 2" רטוקב דלח לא םותסש ;יטטניס      
,2" רטוקב יטסלפ קובקב םוסחמ ;תרשרשו      

    503.00   503.00     1.00 .תומלשב ;ןיחולדל םירובחה 'חי   
      
תרעקל )"ןורבח" םגד( ץראה תרצות שיש חול     07.04.0030
,מ"ס 2 יבועבו מ"ס 05X021 תודימב חבטמה      
קבדומ לגועמ לגרסו ,הרעקה רובע רוח םע      

  1,208.00 1,208.00     1.00 .תומלשב שישה תנקתה תוברל ,שישה ךרואל 'חי   
      
תרעקל ,לקינ הפוצמ םימחו םירק םימל הללוס     07.04.0040

    805.00   805.00     1.00 .תמלשומ הנקתהל שרדנה לכ ללוכ ,חבטמה 'חי   
      
"תמח" תרצות ךרד 4 תחלקמל ריק תכרעמ     07.04.0050
ע"ש וא 385202 ט"קמ "תמסקימ" הרדיס      
.חיטל תחתמ תמדקומ הנקתה תכרעמ ללוכה      

  1,309.00 1,309.00     1.00 .תחלקמ שארו עורז ,ריק תכרעמל ינוציח יוסיכ 'חי   
      
,"הסרח" לש 'א גוס ןבל סרחמ אסכ תיב תלסא     07.04.0060
קוזיחה :תוברל ,דבכ ןבל יטסלפ הסכמ םע      
םטא תרזעב םיכפושה רונצל רוביחהו ,הפצרל      

  1,007.00 1,007.00     1.00 .תומלשב ,ימוג 'חי   
      
עבצב "ןואסלפ" לש ךומנ יטסלפ החדה זגרא     07.04.0070
הלסאה ןיב רוביחל יטסלפ רונצ ללוכ ,ןבל      
)לינ( ריבעמ זרב;ימוג ט'גנמ ;החדהה זגראל      
םיפוצמהנשושו דרוקר םע 2/1" רטוקב יתיווז      
זגראל זרבה ןיב שימג ץחל רונצ ;לקינ-םורכ      

    252.00   252.00     1.00 .תומלשב ,החדהה 'חי   
      
      
      

  8,104.00 40.70.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../028 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     028 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,104.00 מהעברה      
      
      
051X051 ,'א גוס ןבל סרחמ טלאוט רינ תיב     07.04.0080
,יציפק ריצ תוברל "הסרח" לש 827 םגד ,מ"מ      

     81.00    81.00     1.00 .תומלשב 'חי   
      
ןבל סרחמ חבטמ תרעקלו תחלקמל הינובס     07.04.0090
,"הסרח" לש 207 םגד מ"מ 051X051 ,'א גוס      

    162.00    81.00     2.00 .תומלשב 'חי   
      
םגד תמח תרצות תמגוד םיידי תליטנל רויכ     07.04.0100

    352.00   352.00     1.00 ."תיצרח" 'חי   
      
רויכ רובע תמח תרצות תמגוד 2/1" ךפוש זרב     07.04.0110

    151.00   151.00     1.00 .םיידי תליטנ 'חי   
  8,850.00 הנבמב האורבת ינקתמ 40.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

109,318.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../029 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     029 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
חיט תודובע 90 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
1.9 ק ר פ  ת ת  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
לזיד רדחב םייטסוקא םינפ תוריק יופיחיללכ      
.60 קרפ האר - תוחיר לורטינ הנבמו רוטרנג      
      
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתשב םינפ חיט     09.01.0010
הנבמו תובאשמ הנבמב םיירושימ םיחטש      
תמישרב רמג תודובע תלבט יפל .םיפוגמ      

222,750.00    81.00 2,750.00 םיבוגמ הנבמו תובאשמ הנבמב תולכירדא ר"מ   
      

  3,750.00   125.00    30.00 םילוגע םידומעל תובכש יתשב םינפ חיט ר"מ  09.01.0020
      
הצברב :תוברל םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     09.01.0030
הנוילע הבכשו תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת      
טרפ יפל םוינימולאמ קותינ יספ ללוכ ,הזתהב      

272,800.00   124.00 2,200.00 םוינימולא תמישרב ר"מ   
      

 49,600.00   124.00   400.00 תוחיר לורטינ הנבמב ךא ,ל"נכ ר"מ  09.01.0040
      
תרצות ,מ"ס 2 יבועב 0002 ירכרוכ יופיצ     09.01.0050
ןווג ,תרשקמ הבכש תוברל ,ע"ש וא "סקמידר"      

  3,520.00   176.00    20.00 )הנבמה גג( םודאו בוהצ ,המדא ,יעבט ,רופא ר"מ   
552,420.00 1.9 קרפ תת 10.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

552,420.00 חיט תודובע 90 כ"הס  
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../030 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     030 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
רופא / ןבל טנמצ סיסב לע וצרט יחיראב ףוציר     10.01.0010
מ"ס 03/03 תודימב םינוש םיטגרגאו םינווגב      
תרצות "ילארשי" תרדסמ מ"ס 3 יבועבו      
תודגנתה תמר ,ע"ש וא "ןיעיקפ תופצרמ"      
,1 הקיחש תמר ,י"ת יפל )X(01R הקלחהל      
תלבט יפל םיסלפמב ר"מ/ח"ש 77 דוסי ריחמ      

179,400.00   195.00   920.00 תולכירדא תמישרב רמג תודובע ר"מ   
      

 14,350.00    41.00   350.00 מ"ס 7/03 תודימב ל"נל וצרט ילופיש רטמ  10.01.0020
      
תוברל ,תיסקופא תכרעמב ןוטב תופצר יופיצ     10.01.0030
ןוטב חטש ינפ לש תינכמ וא תימיכ הנכה      
ע"ש וא "ףוקש לטקיפא" דוסי תבכש ,םייקה      
יפלרולפמט" םייניב תבכש ,ןורקימ 003 יבועב      
תופסות םע ,ןורקימ 04 יבועב םזיה תריחב      
EP ןווגב "ישמ LAR שמ רדחב הקלחה דגנ      
הבכשו ןורקימ 07 יבועב םזיה תריחב יפל      
תובאRT" ינווגב ןווגמ LAR סלגמט" הנוילע      
סלפמב םיפוגמ הנבמ רדחבו -05.31 סלפמב      
תמישרב רמג תודובע תלבט יפל לכה ,00.0      

 20,520.00   114.00   180.00 תולכירדא ר"מ   
      

 11,400.00   114.00   100.00 תוחיר לורטינ הנבמב ךא ,ל"נכ ר"מ  10.01.0040
      
03 בחורב חלש ,)ןבא( שישב תוגרדמ יופיח     10.01.0050
מ"ס 21 בחורב םורו מ"ס 03 יבועבו מ"ס      
םע א"מ/ח"ש 041 דוסי ריחמ ,מ"ס 2 יבועבו      

 45,050.00   265.00   170.00 .הקלחה דגנ הנגה יספ רטמ   
      
תודימב הקימרק / ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0060
06 דוסי ריחמ ,מ"ס 54/54 וא מ"ס 33/33      
תודובע תלבט יפל ידסומ ןגומ רדחב ,ר"מ/ח"ש      

 22,680.00   189.00   120.00 תולכירדא תמישרב רמג ר"מ   
      

  1,950.00    39.00    50.00 מ"ס 7 הבוגב ךא ,ל"נכ ףוצירל םילופיש רטמ  10.01.0070
      
תודימב הקימרק / ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0080
ירדחב ח"ש 05 דוסי ריחמ ,מ"ס 02/02      
תמישרב רמג תודובע תלבט יפל םיתוריש      

  4,550.00   182.00    25.00 תולכירדא ר"מ   
      
טינרג וא הקימרק יחיראב םינפ תוריק יופיח     10.01.0090
05 דוסי ריחמ .מ"ס 02/02 תודימב ןלצרופ      

 12,640.00   158.00    80.00 הבוג לכל םיתורישב ר"מ/ח"ש ר"מ   
      

312,540.00 10.01.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../031 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     031 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

312,540.00 מהעברה      
      
      
.מ"ס 33/33 תודימב םיחירא ךא ,ל"נכ יופיח     10.01.0100
יפל 'מ 0.3 הבוגב ר"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמ      

262,080.00   252.00 1,040.00 תולכירדא תמישרב רמג תודובע תלבט ר"מ   
      
קפוא" וא "תירכרוכ" תשעותמ ןבאב ריק יופיח     10.01.0110
מ"ס 5.3 יבועב ,עקובמ רמגב "קוצמה רכרוכ      
תריחב יפל ר"מ/מ"ס 021 דוסי ריחמ      
03 וא 32( הנתשמ בחורבו ףונ תולכירדא      
.חטש חותיפ ינפמ מ"ס 021 דע הבוגב )מ"ס      
,ןקתה יפ לע םינבאה תרישק תא ללוכ ריחמה      
םינבאה עוביקו תרישקל שורדה לכ ללוכ      
וא ןייטשרקא תרצות ,מ"בלפמ תשר תוברל      

 39,500.00   395.00   100.00 דחוימה טרפמהו םיטרפ יפל לכה,ע"ש ר"מ   
      

 21,330.00   395.00    54.00 "תוחיר לורטינ" הנבמב ךא ,ל"נכ ר"מ  10.01.0120
      
5 יבועבו מ"ס 53 בחורב )גניפוק( שאר יכבדנ     10.01.0130
תוברל א"מ /ח"ש 011 ןבאל דוסי ריחמב מ"ס      

 25,120.00   314.00    80.00 ןבאה ןוגיעו םישרדנה םיקודיה רטמ   
      

 15,700.00   314.00    50.00 "תוחיר לורטינ" הנבמב ךא ,ל"נכ רטמ  10.01.0140
      
06/021 תודימב תוישושבג םע הרהזא יחטשמ     10.01.0150
קלח 8191 י"ת תושירד יפל ןטירואילופמ מ"ס      

 11,760.00   980.00    12.00 6 'חי   
688,030.00 יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

688,030.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../032 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     032 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
העיבצ תודובע 11 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
חיט לע ע"ש וא )יטטניס דיס( "דיסילופ"ב דויס     11.01.0010
יפל ןוטב תוריקו תורקתל תובכש שולשב ,םינפ      

 18,400.00    16.00 1,150.00 תולכירדא תמישרב רמג תודובע תלבט ר"מ   
      
,םינפ חיט לע ע"ש וא 0002 לירקרפוס עבצ     11.01.0020
תובכש 2 תוברל ,הזתהב וא החירמב סבג      
לירקרפוס" תובכש יתשו ע"ש וא "ליפ רובמט"      
רמג תודובע תלבט יפל לכה "0002      

 52,700.00    31.00 1,700.00 תולכירדאתמישרב ר"מ   
      
תומכב ע"ש וא "01 קלח שימג בר" ץוח עבצ     11.01.0030
וא החירמ תובכש יתשב ר"מ/'רג 008 לש      
רשוק דוסי עבצ תוברל ,ץוח חיט לע הזתהב      
יפל שימג קרמב םיקדס ינוקיתו שימג בר      
תוינכות יפל םוקימו םיעבצה ןווג ,ךרוצה      

107,800.00    49.00 2,200.00 תולכירדא לש תותיזח ר"מ   
      

 19,600.00    49.00   400.00 תוחיר לורטינ הנבמב ךא ,ל"נכ ר"מ  11.01.0040
      
דוקיפ תויחנה י"פע מ"ממב םיטלשו ןומיס     11.01.0050

  1,188.00 1,188.00     1.00 ףרועה 'חי   
199,688.00 העיבצ תודובע 10.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

199,688.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../033 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     033 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
י ל י פ ו ר פ מ ( ה ל ו ג ר פ  10.21 ק ר פ  ת ת       
)ם ו י נ י מ ו ל א       
      
"קטייה" םגד הללצה תלוגרפ תיצקורטסנוק     12.01.0010
םוינימולא יליפורפמ ע"ש וא "רודילרט" תרצות      
םוינימולא תורוניצמ םידומע ,תורוק תללוכה      
ןפוד יבועב םינתיווזו םיינבלמו םיעבורמ      
תודובעהלכו ןוגיע יחפ ,רשק יחפ ןכו אוהשלכ      
תוינכות יפל חטשב םלשומה עוציבל תושורדה      
,דחוימה טרפמהו היצקורטסנוקו תולכירדא      

119,700.00 1,710.00    70.00 םוינימולא תמישרב 'א6 טרפ יפל ר"מ   
      

 85,500.00 1,710.00    50.00 'א7 טרפ יפל ,תוריש רצחב ךא ,ל"נכ ר"מ  12.01.0020
      
םילולח טנוברקילופ תוחולב הלוגרפ גג ךוכיס     12.01.0030
"טיילמירפ" וא "דיסילופ" עבצב מ"מ 01 יבועב      

 31,400.00   314.00   100.00 םוטיאהו םירוביחה ,םירזיבאה לכ תוברל ר"מ   
      

 15,700.00   314.00    50.00 תוריש רצחב ךא ,ל"נכ ר"מ  12.01.0040
      
יולימ ,חוטש רושימב עובצ / ןוולוגמ ךסמ ריק     12.01.0050
,תיטילונומ תיכוכז לש תוחתפנו תועובק      
יבוע ,םשג ימ רבעמ םוטיאו תיטסוקא המיסח      
לדוג,תיכוכז וא תיביטקלפר מ"מ 6 יולימה      
,'מ 5.3 המוקה הבוגו 'מ 02.1/02.1 םילודומה      
וא R05 XIRTAM וא R0038 לילק תמגודכ      
,םוינימולא תמישרב 5-א טרפ יפל לכה ,ע"ש      
תנוולוגמ הדלפ תייצקורטסנוק תוברל      

 89,320.00 2,233.00    40.00 ל"נה תוריקה תכרעמ תוכימתל ר"מ   
      
ףס ,מ"ס 001/001 תודימב ןגומ בחרמ ןולח     12.01.0060
,עובצ / ןוולוגמ םיזג םוטא )יפנכ דח( יוטנ      
דוקיפ תויחנה יפל תיתוחיטב תיכוכז תוברל      

  4,510.00 2,255.00     2.00 םוינימולא תמישרב 8-א טרפ יפל לכה ,ףרועה 'חי   
      
לילק תמגודכ העובק וא הליגר החיתפ ןולח     12.01.0070
0.1 דעו ר"מ 6.0 לעמ חטשב ע"ש וא 0054      
,םיפוגמ הנבמו תובאשמ םלוא הנבמל ר"מ      
תמישר יפל 7-א טרפ יפל םלשומ רמגו      

  4,044.00 1,348.00     3.00 תולכירדא 'חי   
      
יטסוקא ןולחל תוחיר לורטינ הנבמל ךא ,ל"נכ     12.01.0080

 10,843.00 1,549.00     7.00 תולכירדא תמישרב 'א7-א טרפ יפל 'חי   
      
      
      
      

361,017.00 10.21.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../034 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     034 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

361,017.00 מהעברה      
      
      
הנבמ גגל םיהז םילודומב םוינימולא הקעמ     12.01.0090
וא 0003 לילק תמגודכ תובאשמ םלואו םיבוגמ      
םע מ"ס 58 -כ הבוגב עובצ/ןוולוגמ ע"ש      
03X03 םינוילעו םינותחת תוטומ ,םיליפורפ      
3X05X05 םוינימולא יליפורפמ םידומעו מ"מ      
,מ"מ 02 רטוקב אלמ ליפורפמ םיבצינו מ"מ      
,םלשומ רמגו ,םידומעה רוביחל תוקטלפ ללוכ      

 83,395.00 1,283.00    65.00 םוינימולא תמישרב 3-א טרפ יפל לכה רטמ   
      

 57,735.00 1,283.00    45.00 תוחיר לורטינ הנבמל ךא ,ל"נכ רטמ  12.01.0100
      
וא 0054 לילק תמגודכ עובצ / ןוולוגמ פיק ןולח     12.01.0110
םע מ"ס 002X001 )002X411( תודימב ע"ש      
תיכוכז גג םע יטרדנטס לוזרפו תינדי החיתפ      
הללצה םע מ"מ 4+6+4 תמסוחמו תידודב      
,טלש םע תילמשח הלעפהב הכותב העולק      
םגד 'א4 טרפ יפל לכה םלשומ רמגו תשר ללוכ      

 29,382.00 4,897.00     6.00 םוינימולא תמישרב 1 'סמ 'חי   
      
וא 0054 לילק תמגודכ עובצ/ןוולוגמ עובק ןולח     12.01.0120
מ"ס 002X001 )002X411( תודימב ע"ש      
,מ"מ 4+6+4 תמסוחמו תיתוחיטב תיכוכז ללוכ      
יפלםלשומ רמגו הכותב העולק הללצה תוברל      

 18,096.00 4,524.00     4.00 2 'סמ םגד 4-א טרפ 'חי   
      
תמגודכ העובצ/תנוולוגמ דחא ףגא ריצ תלד     12.01.0130
מ"ס 042/011 תודימב ע"ש וא 0054 לילק      
ללוכ ,תילמשח החיתפל יטרדנטס לוזרפו      
הללצה 4+6+4 תמסוחמו תידודיב תיכוכז      
'א4 טרפ יפל םלשומ רמגו הכותבהעולק      

  6,261.00 6,261.00     1.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
רורוויאו ןשע רורחשל םיעובק )הפפר( תונולח     12.01.0140
וא "MG" םגד תוגרדמה רדחו תילעמ ריפב      
מ"מ 0.2 יבועב םוינימולא יבלשמ יושע ,ע"ש      
לכירדאה תריחב יפל העיבצו תרגסמ תוברל      
טרפ יפל םלשומ h( 6/002( תודימ רמגו רונתב      

  1,862.00   931.00     2.00 םוינימולא תמישרב 2-א 'חי   
      
ןולח רובע םוינימולאמ הנטק םישותי דגנ תשר     12.01.0150
תרגסמ תוברל םיכנ יתורישו ןוחלקמב      
תודימב עובצ/ןוולוגמ םוינימולא ליפורפמ      
ןולחה תליסמ לע תנקתומ ,מ"מ 51/04      

     76.00    38.00     2.00 םוינימולא תמישרב 1א טרפ יפל םלשומרמגו 'חי   
      
      
      

557,824.00 10.21.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../035 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     035 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

557,824.00 מהעברה      
      
      
םוינימולא תועוצר י"ע ץוח תוריק יופיח     12.01.0160
2 יבועב מ"מ 005 -כ יללכ בחורב תופפוכמ      
FDVP עבצב ינוציחה קלחב עובצ ,מ"מ      
תוברל ,ןורקמל רטסאילופ ימינפה קלחבו      
ךתחב םייקה ריק ןוטבל םיעקש תביצחורוסינ      
תוברל ,ליפורפה תבשות רובע מ"ס 01/2      
8 רטוקב axE tapU הטסורינמ םייומס םיגרב      
לכה ,ליפורפה יפנכ רוביחל מ"ס 06 לכ מ"מ      

 71,300.00   713.00   100.00 םוינימולא תמישרב 9-א טרפ יפל םלשומרמגל רטמ   
629,124.00 )םוינימולא יליפורפמ( הלוגרפ 10.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

629,124.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס  
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../036 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     036 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
שרח תורגסמ 91 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
י ל י פ ו ר פ מ  ש ר ח  ת ו צ י ח מ  10.91 ק ר פ  ת ת       
מ "ב ל פ       
      
ינקתמב םיימלוג םיכפשל תומוטא תוציחמ     19.01.0010
םיאת ינש עוציב :תללוכ הדובעה.םיפוגמ      
-כ תודימב םיימלוג םיכפשל םימוטא      
    )005X032X031 )h םינוש םיליפורפמ מ"ס  
םימוטא םילנפמ ךוכיסו 613 מ"בלפ לש      
תוינכת יפל לכה ,613 מ"בלפמ םיחוטש      
יפל םלשומ רמגו םיפוגמ תוינכת ,היגולונכט      
תורוקו םידומע תללוכש היצקורטסנוק תוינכת      
ןפוד יבועב 613 מ"בלפ םיחותפ םיליפורפמ      
הטסורינמ ןוגיע יחפ ,רשק יחפ ןכו מ"מ 5 דע      

532,000.00 266,000.00     2.00 םוטיא ירמוח ללוכ הטסורינמ ןוגיע יגרבו 'חי   
      
הזגלמ לש הככסל הדלפ תייצקורטסנוק     19.01.0020
יליפורפמ ,שרגמה תולובגב רצחב תילמשח      
,מ"מ 4 לעמ ןפוד יבועב םינוש תכתמ      
ןוגיע יחפ ,רשק יחפ ןכו ,םיעובצו םינוולוגמ      

 25,650.00 21,375.00     1.20 םיגרבו ןוט   
      
ןינב ןיב תוחיר לורטינ תורוניצל רשג ךא ,ל"נכ     19.01.0030

 18,392.00 22,990.00     0.80 תוחיר לורטינ הנבמו תובאשמה רדח ןוט   
      
לעמ תוחיר לורטינ רוניצ לש תפטעמ ךא ,ל"נכ     19.01.0040

 13,794.00 22,990.00     0.60 םיבוגמ הנבמ ןוט   
      
)תירוכסיא( יזפרט חפ תוחולב תוגג ךוכיס     19.01.0050
לש הבוג ילעב ,עובצו ןוולוגמ מ"מ 6.0 יבועב      
י"ע רוביחו םוטיא ירזיבא תוברל ,מ"מ 83      

  2,025.00    81.00    25.00 מ"מ 1 יבועב םוינימולא תועוצר ר"מ   
      
הבוראהו רשגה לש תוריקב םוינימולא יופיח     19.01.0060
ינוציחה וקלחב עובצ ,תוחיר לורטינ רוניצ לש      
5 רטסאילופ ימינפה וקלחבו FDVP עבצב      
יליפורפמ תינשמ היצקורטסנוק תוברל ,ןורקימ      
מ"מ 5.1 יבועב ןוולוגמ חפמ םייושע הגמוא      

 24,250.00   485.00    50.00 מ"בלפמ םייושע םייומס םיגרב י"ע רוביחו ר"מ   
616,111.00 מ"בלפ יליפורפמ שרח תוציחמ 10.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

616,111.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס  
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
 

קובץ: תש 3700   .../037 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     037 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ס ב ג  ת ו צ י ח מ  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
דצ לכב תוטלפ 2 ,תוימורק וד סבג תוציחמ     22.01.0010
תוברל )מ"מ 001 ללוכ יבוע( מ"מ 5.21 יבועב      
לכ םיבצינו ןוולוגמ חפמ ןותחתו ןוילע לולסמ      
2" יבועב םיעלס רמצ ,)מ"מ 8.0 יבוע( מ"ס 04      
ללוכ ,ק"מ/ג"ק 08 יבחרמ לקשמ ,דודיבל      
אל םיחתפ( .טלפמוק עבצל ןכומ רמג ,לטכפש      
תריצי יכ םא םחטש וכוניו יללכה חטשב ודדמי      
ללוכ תוריקה עוציב ריחמב הלולכ םיחתפה      
תוניפ םג ללוכ ריקה עוציב .)תכתמ תרגסמ      

 19,040.00   238.00    80.00 א"גה תויחנה יפל ,תוישפוחה תוניפה לכב ןגמ ר"מ   
      
סנוק ללוכה יומס החדה לכימ תריגסו יופיח     22.01.0020
תוינכותה י"פע הבוגב קורי סבג חולו      
טלפמוק הדידמ ,תוינכותה י"פע םיבחורבו      
לכב סבג תוניפ ללוכ עוציבה .הלסא תדיחיל      

    856.00   428.00     2.00 תוישפוחה תוניפה 'חי   
      
סבג חול םע 6" דע רטוקב בויב רוניצ יופיח     22.01.0030

    429.00   143.00     3.00 הקיתשמ העיריו סנוק ,קורי רטמ   
 20,325.00 סבג תוציחמ 10.22 כ"הס  

      
ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת  20.22 ק ר פ  ת ת       
      
ENIL םגד תיטסוקא הרקת יחירא תרקת     22.02.0001
    ENIF, תודימב ר"מ/ח"ש 08 לש דוסי ריחמב  
,לכירדאה תריחב י"פע ןוווגו גוסב מ"ס 06/06      
י"פע םיקוזיחו היצקורטסנוק םג ללוכ עוציבה      
יפל םלשומ רמגל לכה ,ZL ינתיווז ללוכ ךרוצה      
רוזאב ףרועה דוקיפ תושירדו תולכירדא טרפ      

 49,200.00   205.00   240.00 ןסחמל הסינכל רודזורפו מ"ממ ר"מ   
      
םיהבגב תונוש תודימב יכנאו יקפוא סבג רניס     22.02.0002
,מ"ס 001 דע הסירפב תוינכותה י"פע םינוש      
רמג ,תשרדנה רזעה תייצקורטסנוק לכ תוברל      
תודימבוןגמ תוניפ ללוכ עבצל ןכומ לטכפש      
הרואתל תונכה םג ללוכ עוציבה ,תונוש      

 10,950.00   219.00    50.00 תרתסנ רטמ   
      

    355.00    71.00     5.00 לגועמ רניס רובע תפסות רטמ  22.02.0003
      
תויחנה י"פע מ"ממב תורקת קוזיח תפסות     22.02.0004

  5,355.00    63.00    85.00 ףרועה דוקיפ ר"מ   
      
      
      

 65,860.00 20.22.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../038 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     038 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 65,860.00 מהעברה      
      
      
רדחב מ"מ 6.0 יבועב םוטא חפ ישגמ תרקת     22.02.0005
בחור ZL הצק יליפורפ תוברל ,23.8+ סלפמב      
יפל םלשומ רמגו ,לכירדאה י"פע ןווגב מ"ס 03      

  3,165.00   211.00    15.00 תולכירדא יטרפ ר"מ   
      
היצקורטסנוק תוברל םירניסו סבג תרקת     22.02.0006

    855.00   171.00     5.00 ל"נה הרקתב ר"מ   
 69,880.00 תויטסוקא תורקת 20.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 90,205.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../039 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     039 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
ןופיד תואסנולכ ,ןופידו הנבמ סוסיבל יראלס תוריק 32 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה נ ב מ  ס ו ס י ב ל  י ר א ל ס  ת ו ר י ק  32 ק ר פ       
ן ו פ י ד  ת ו א ס נ ו ל כ  ,ן ו פ י ד ו       
      
ס ו ס י ב ל  י ר א ל ס  ת ו ר י ק  10.32 ק ר פ  ת ת       
ן ו פ י ד  ת ו א ס נ ו ל כ  ,ן ו פ י ד ו  ה נ ב מ       
      
תסימת םע םיקוצי 03-ב ןוטב תואסנולכ     23.01.0010
קמועב מ"ס 06 רטוק הקיציו חודיק ,טיינוטנב      

 69,600.00   435.00   160.00 רדגה סוסיבל 'מ 01 דע רטמ   
      

 21,750.00   435.00    50.00 למשח רדחל סוסיב עוציבל ךא ,ל"נכ רטמ  23.01.0020
      
תסימת םע החידקב תואסנולכמ ןופיד ריק     23.01.0030
,אוהשלכ קמועבו מ"ס 06 רטוקב טיינוטנב      

2,078,600.00   547.00 3,800.00 הריפח יפדוע יוניפו ןוזה תסנכה תוברל רטמ   
      
תסימת םע םיקוצי 03-ב יראלס תוריק     23.01.0040
יבועב הקיציו )הריפח( עקרק ךותיח ,טיינוטנב      

3,890,250.00 1,330.00 2,925.00 .'מ 03 דע קמועבו מ"ס 06 ק"מ   
      

1,456,840.00 6,622.00   220.00 ןופיד תואסנולכו סוסיב תואסנולכל ןויז יבולכ ןוט  23.01.0050
      
םיטנמלא עוציב רובע יראלס תוריקל תפסות"     23.01.0060

 59,500.00   238.00   250.00 T -ר" תרוצב ק"מ   
      
ןויז ללוכ ,יראלס תוריק שארב 04-ב ןוטב תרוק     23.01.0070

250,625.00 2,005.00   125.00 תונוש תודימב ק"מ/ג"ק 061 לש תומכב ק"מ   
      
תודימב ןופיד תואסנולכ ישארב ךא ,ל"נכ     23.01.0080

136,368.00 1,894.00    72.00 ק"מ/ג"ק 041 -כ ןויז תוברל מ"ס 06X06 ק"מ   
      

2,582,580.00 6,622.00   390.00 .םירטקה לכב ,יראלס תוריקל ןויז יבולכ ןוט  23.01.0090
      
םגד עקת תיב לש "TRESNI" תכרעמ     23.01.0100
    TEKC05 41-50-SBH רוביחל ךרע הווש וא  
ללוכ א"מל ריחמ .תופצרל יראלס תוריק ןיב      
תוינכותב טרפ יפל לכה ,רוביחל ןויז      

 46,250.00   185.00   250.00 היצוקטרסנוק רטמ   
      
ךרד 42" רטוקב רוניצ תרבעהל הדלפ לוורש     23.01.0110
תוינכותב P-3 טרפ יפל ,יראלס תוריק      

  7,980.00 3,990.00     2.00 היצקורטסנוק 'חי   
      
טרפ יפל 23" רטוקב רוניצ תרבעהל ךא ,ל"נכ     23.01.0120

  6,365.00 6,365.00     1.00 P-4 'חי   
      
טרפ יפל 04" רטוקב רוניצ תרבעהל ךא ,ל"נכ     23.01.0130

  7,980.00 7,980.00     1.00 P-1 'חי   
      

10,614,688.00 10.32.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../040 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     040 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
ןופיד תואסנולכ ,ןופידו הנבמ סוסיבל יראלס תוריק 32 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

10,614,688.00 מהעברה      
      
      
טרפ יפל 84" רטוקב רוניצ תרבעהל ךא ,ל"נכ     23.01.0140

 20,710.00 20,710.00     1.00 P-2 'חי   
      
ןוטב תונוש תודימב םיחנמ )תוריק( תורוק     23.01.0150
עוציבל ,ק"מ/ג"ק 06 - ןויזה ללוכ ריחמה .03-ב      

274,395.00 1,663.00   165.00 יראלס תוריק ק"מ   
      
יפל ,3" רטוקב תינוסרטלוא הקידבל תורוניצ     23.01.0160
תואסנולכל ,70.30.32 ףיעס יללכה טרפמה      

102,000.00    51.00 2,000.00 תואסנולכה תומכמ %05 -כ ןופיד רטמ   
      

142,800.00    51.00 2,800.00 יראלס תוריקל ל"נכ רטמ  23.01.0170
      
,םינוש םיליפורפמ תינמז הכימתל הדלפ תורוק     23.01.0180

1,316,700.00 15,675.00    84.00 .םיצוקו רוביח תוברל ןוט   
      
)ןופיד( םימוגיש תוריק לש 03-ב ןוטב יופיח     23.01.0190
תובחר ללוכ ,מ"ס 02-52 יבועב תואסנולכמ      

144,210.00 1,311.00   110.00 תולכירדא טרפ יפל ןוטב ידומע לש ק"מ   
      

  3,570.00    51.00    70.00 יופיח ריקל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב ר"מ  23.01.0200
      
זוקינ תכרעמל "nirdaknE" תועירי תובכש     23.01.0210

 35,000.00   100.00   350.00 תיליע ר"מ   
      
מ"מ 21 רטוקב ןוטב תואסנולכב םירוח חודיק     23.01.0220
21 רטוקב םיצוק תוברל מ"מ 001 קמועבו      
תקיפד י"ע םתרדחהו מ"ס 53 ךרואב מ"מ      

 42,000.00    30.00 1,400.00 שיטפ 'חי   
      
םירטקה לכב תוכתורמ הדלפ תותשר     23.01.0230

 17,936.00 5,605.00     3.20 ןוטב יופיח ןויזל םיכרואהו ןוט   
12,714,009.00 ןופיד תואסנולכ ,ןופידו הנבמ סוסיבל יראלס תוריק 10.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

12,714,009.00 ןופיד תואסנולכ ,ןופידו הנבמ סוסיבל יראלס תוריק 32 כ"הס  
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../041 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     041 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
שרגמה תולובגב חותיפ תודובע 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ג מ ה  ת ו ל ו ב ג ב  ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
ת ו ל ו ב ג ב  ח ו ת י פ  'ב ע  10.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו ל כ י ר ד א  ל ש  ת י נ כ ו ת ב  A ה ק ו ל ח  ,ש ר ג מ ה       
ף ו נ       
      
לש ללוכ יבועב 'א גוסמ םיעצמב קדוהמ יולימ     40.01.0010
קודיהה .הנחתה רצחב קודיהה רחאל מ"ס 06      
יפלו .ו.ה.ש.א.א דומ יפל %89 לש הגרדל היהי      

 84,700.00   154.00   550.00 .בתכב חקפמה תוארוה ק"מ   
      
לש יבועב הנחתה רצחב טלפסא חטשמ עוציב     40.01.0020
)4/3"( טלפסא תבכש[ קודיהה רחאל מ"ס 8      
3 יבועב )2/1"( טלפסא תבכש + מ"ס 5 יבועב      
יפל ושעי טלפסאה תשיבכו יופיצ .]מ"ס      
דוסי יופיצ ללוכ ריחמה ,דחוימה טרפמה      
,ר"מ/רטיל 1 לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב      

 68,400.00    76.00   900.00 .טלפסא לש השיבכו הקפסא ר"מ   
      
תודימב הפש ןבא תנקתהו הקפסא     40.01.0030
תוברל ,דחוימה טרפמב טרופמכ 001/52/71      
ןמוסמכ לכה ,ןוטבמ תנעשמו דוסי תקיצי      

  7,590.00    69.00   110.00 .תוינכותב רטמ   
      
תודימב תכמנומ הפש ןבא תנקתהו הקפסא     40.01.0040
תוברל ,דחוימה טרפמב טרופמכ 05/32/51      
ןמוסמכ לכה ,ןוטבמ תנעשמו דוסי תקיצי      

  2,430.00    81.00    30.00 .תוינכותב רטמ   
      
תודימב תלגועמ הפש ינבא תנקתהו הקפסא     40.01.0050
תוברל ,דחוימה טרפמב טרופמכ 001/52/71      
ןמוסמכ לכה ,ןוטבמ תנעשמו דוסי תקיצי      

  1,040.00   104.00    10.00 .תוינכותב רטמ   
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ תופצרמב ףוציר     40.01.0060
םינבמל ביבסמ םיליבשב ,מ"טמב טרופמכ      

 10,800.00   108.00   100.00 .םייליע ר"מ   
      
לורטינ תכרעמ יחטשמל 03-ב ןוטב חטשמ     40.01.0070
ללוכ מ"ס 02 יבועב רתאב קוצי תוחיר      
8 רטוק תכתורמ לזרב תשר תוברל ,םידוביע      
ןוטב ינפ תקלחה ,מ"ס 51/51 לכ מ"מ      

  7,620.00   254.00    30.00 םיקשימו ר"מ   
      
03-ב ןוטבמ רדג ריקל )סוסיב( רשק תורוק     40.01.0080
תורוקל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב ללוכ      

156,560.00 1,957.00    80.00 ק"מ/ג"ק 08 -כ ןויז ללוכו ק"מ   
      
      

339,140.00 10.04.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../042 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     042 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
שרגמה תולובגב חותיפ תודובע 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

339,140.00 מהעברה      
      
      
דצמ יולג 03-ב ןיוזמ ןוטבמ רדג/ךמות ריק     40.01.0090
.'מ 5.2 דע הבוגבו מ"ס 02 יבועב ,דחא      
06 יפל ןויזו ריקה שאר דוביע ללוכ ריחמה      

193,380.00 1,758.00   110.00 ר"מ/ג"ק ק"מ   
      
תוריק לעמ תונוש תודימב 03-ב ןוטב ידומע     40.01.0100

 46,875.00 1,875.00    25.00 ק"מ/ג"ק 08 ןויז תומכ תוברל ,רדג ק"מ   
      
ידומעו רדג תוריק לעמ )גניפוק( שאר יכבדנ     40.01.0110
יבועבו מ"ס 53 דע בחורב רופא עבצב ןוטב      

 77,580.00   431.00   180.00 א"מ/ח"ש 011 ןבאל דוסי ריחמב מ"ס 5 דע רטמ   
      
לש ןוטב תוריק יופיחו רדג לש םינפ דצב חיט     40.01.0120
הצברה :תוברל םיירושימ םיחטש לע רדג      
הטכילש תבכשו רשיימ חיט תבכש ,הנותחת      
רפוס" וא "01 קלח שימג בר"ב העיבצו הרוחש      
ר"מ/'רג 008 לש תומכב ע"ש וא "יטסלא      
ברל דוסי עבצ תוברל ץוח חיט לע הזתהב      
תויחנה יפל ,שימג רמב םיקדס ינוקיתו שימג      

134,400.00   140.00   960.00 .לכירדאה תריחב יפל ןווג .ןרציה ר"מ   
      
ע"ש וא "ןרק ןויצ" םגד תמגוד תיפקיה רדג     40.01.0130
ןיבה ןוכימה תדעו תויחנה" פ"ע רשואמ      
'ג םיקרפ :6102 יאמ ,םימה תושר - תידרשמ      
- םיינכט םיטרפמ -יזיפ ןוגימ - 2+1 םיפיעס      
םיליפורפ היושע ,'מ 0.2 הבוגב "םירעשו רדג      
ינש ,מ"מ 99 חוורמב מ"מ 5.1/52/52 םיבצינ      
םידומעו מ"מ 2/04/06 םייקפוא םיליפורפ      
תודוסי תוברל'מ 3 לכ מ"מ 06/06/2 ליפורפמ      
םח ץבאב םילובט םיקלחה לכ ,םידדוב ןוטב      
םיעובצו 819 י"ת יפל ,רוצייה רחאל      

165,370.00   719.00   230.00 הקבאב תיטטסורטקלא רטמ   
      
ילוזנוק ,ישאר הסינכ רעש תנקתהו תקפסא     40.01.0140
הסינכה שיבכ בחורל םיאתמה ילמשח ררגנ      
טרפמב טרופמכ רטמ 0.2 לש הבוגבו ,הנחתל      
ידומע תנקתה ,רתאל הלבוה ללוכ ,דחוימה      
רוביח ,ןוטבה תקיציו הריפח ,תורובב רעשה      

 89,870.00 44,935.00     2.00 .טלפמוק לכה ילמשח 'חי   
      
0.1 לש בחורב הסינכ שפשפ תנקתהו תקפסא     40.01.0150
הסינכה רעשל דומצ רטמ 0.2 לש הבוגבו רטמ      
רונתב יולק רטסאילופ עבצב עובצ ,ישארה      
תנקתה ללוכ ,דחוימה טרפמב טרופמכ      
.ןוטבה תקיציו הריפח ,תורובב רעשהידומע      

  8,988.00 4,494.00     2.00 .תומלשב 'חי   
1,055,603.00 10.04.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: תש 3700   .../043 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     043 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
שרגמה תולובגב חותיפ תודובע 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,055,603.00 מהעברה      
      
      
"03 ןיירדונגמ" גוסמ ןיוזמ ןוטבמ זוקינ תלעת     40.01.0160
םע מ"ס 33 םינפ קמועבו מ"ס 03 םינפ בחורב      
םע תבכרומ הילעש תנוולוגמ הדלפמ תובשות      
תוברל(ןיממ תנוולוגמ הדלפמ תשר םיגרב      
ריחמב לולכ( ןוטב עצמ יבג לע הנקתהו הריפח      
    ,"cet-moc" ןיב רוביחה תמיטא תוברל ,)ןוט  

 16,180.00 1,618.00    10.00 052C )52 גוסמ קבד י"ע תולעתה רטמ   
      

  1,620.00   540.00     3.00 רטיל 063 הפשא ילכימ 'חי  40.01.0170
      

  1,797.00 1,797.00     1.00 תכתממ הפשא ילכימל רותסמ תדמע 'חי  40.01.0180
      
קוצי תוכרדמו םיליבשל 03-ב ןוטב חטשמ     40.01.0190
לזרב תשר תוברל ,מ"ס 22 יבועב רתאב      
תקלחה ,מ"ס 02/02 לכ מ"מ 8 רטוק תכתורמ      

  5,520.00   276.00    20.00 םיקשימו ןוטבה ינפ ר"מ   
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0200
5 לוח תוברל ,מ"ס 02/02 תודימב תויעובר      

 11,640.00    97.00   120.00 רופא ןווג ,)עצמ ללוכ אל( מ"ס ר"מ   
      
"היוקס" םגד ילכירדא ןוטב ינבאב ףוציר     40.01.0210
,מ"ס 8 יבועב ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות      
מ"ס 04/04,מ"ס 04/06 ,מ"ס 04/021 תודימב      
ךרדמ ינבא( מ"ס 5 לוח תוברל ,רופא םינווגב      

 25,630.00   466.00    55.00 )םיטנלוקוס ןגב 'חי   
      
,מ"ס 001/52/71 תודימב שיבכל הפש ןבא     40.01.0220

 12,450.00    83.00   150.00 רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל רטמ   
1,130,440.00 ףונ תולכירדא לש תינכותב A הקולח ,שרגמה תולובגב חותיפ 'בע 10.04 כ"הס  

      
ת ו ל ו ב ג ל  ר ב ע מ  ח ו ת י פ  ' 20.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו ל כ י ר ד א  'כ ו ת  י פ ל  C ה ק ל ח  ל ו ב ג ב  ש ר ג מ       
ף ו נ       
      
02 יבועב ,ךמות ריקל 03-ב ןוטבמ רבוע דוסי     40.02.0010
06 ללוכ ריחמה .'מ 1 לעמ בחורבו מ"ס      

 34,694.00 1,577.00    22.00 ק"מ/ג"ק ק"מ   
      
02 יבועב דחא דצמ יולג 03-ב ןיוזמ ןוטבמ ריק     40.02.0020
.םיזקנו םירפת תוברל ,'מ 2 דע הבוגבו מ"ס      
06 יפל ןויזו ריקה שאר דוביע ללוכ ריחמה      

 43,950.00 1,758.00    25.00 ק"מ/ג"ק ק"מ   
      
      
      

 78,644.00 20.04.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../044 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     044 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
שרגמה תולובגב חותיפ תודובע 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 78,644.00 מהעברה      
      
      

 24,700.00   494.00    50.00 ךמת ריק לע מ"ס 011 הבוגב תוחיטב הקעמ רטמ  40.02.0030
103,344.00 ףונ תולכירדא 'כות יפל C הקלח לובגב שרגמ תולובגל רבעמ חותיפ ' 20.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,233,784.00 שרגמה תולובגב חותיפ תודובע 04 כ"הס  
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../045 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     045 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
הייקשהו ןוניג 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ג ג  ה נ ב מ ב  ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  10.14 ק ר פ  ת ת       
ם י ב ו ג מ  ה נ ב מ ו  ת ו ב א ש מ  ה נ ב מ  ל ש       
      
תוניג תכרעמב םישרוש יקזנ דגנ הנגה תועירי     41.01.0010
יבועב ,ע"ש וא "תוכרעמ רדה" תמגודכ גגה לע      
,ןוטב תוריקל רוביח תוברל ,מ"מ 8.0 - 5.1      
יטרפ יפלםלשומ רמגו תוקלור םוטיא ללוכ      

  6,308.00    76.00    83.00 ףונה לכירדא לש םוטיא ר"מ   
      
םימ תריגאו זוקינ )תועירי( יחירא תכרעמ     41.01.0020
גוסמ מ"מ 52-02 יבועב ךא ,ל"נה גג תוניגל      
"תוכרעמ רדה" תמגודכ ,)MEDAID( "םדאיד"      
םיטרפ ,תוינכות יפל םלשומ רמגו ע"ש וא      

  9,462.00   114.00    83.00 ףונה לכירדאו הרבחה תויחנהו ר"מ   
      
ררוחמ יוקינו יופיחל תרוזפתב ףוט תבכש     41.01.0030
דע יבועב הינבה רתאל דע הלבוה ללוכ ,02-4      

  7,182.00   399.00    18.00 ןוניג יאתל מ"ס 05 ןוט   
 22,952.00 םיבוגמ הנבמו תובאשמ הנבמ לש גג הנבמב הייקשהו ןוניג 10.14 כ"הס  

      
ם י צ ע  ת ק ת ע ה ו  ת ו ע י ט נ  20.14 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ה  ם ו ח ת ב       
      

  3,920.00    14.00   280.00 )רטיל 1( 3 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.02.0010
      

  7,560.00    21.00   360.00 )רטיל 3( 4 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.02.0020
      
םוחתב םילודג רדה וא /ו תיז ץע תקתעה     41.02.0030

  5,016.00   836.00     6.00 )םומינימ םיצע 6 - ל ריחמה( רתאה 'חי   
 16,496.00 רתאה םוחתב םיצע תקתעהו תועיטנ 20.14 כ"הס  

      
ה ר ק ב  ש א ר ל  ם י ר ז י ב א  04.14 ק ר פ  ת ת       
      
הקיפסל ,1" רטוק )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ     41.40.0110

  1,112.00 1,112.00     1.00 ע"ש וא ירא קוויש LX םגד ש"קמ 5 דע 'חי   
      
חפנ ,םירוביחו רוניצ תוברל טלפמוק ןושיד דוד     41.40.0320

    827.00   827.00     1.00 ע"ש וא "סידוא" תמגוד ,רטיל 03 'חי   
      
3\4" ,עובק 5.2etir xiM %2.0 ןושיד תבאשמ     41.40.0347
תרצות ,RFL ,ש"קמ 5.2 הקיפס ,קספה\לעפה      

  1,591.00 1,591.00     1.00 ע"ש וא NEFET 'חי   
      
      
      
      

  3,530.00 04.14.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: תש 3700   .../046 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     046 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
הייקשהו ןוניג 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,530.00 מהעברה      
      
      
ןיירושמ רטסאילופמ תכרעמ שארל הנגה ןורא     41.40.0620
תודימב ,ע"ש וא "דראגמולב טיילרוא" תמגודכ      
    023X0111X5111 לקוס סיסב תוברל ,מ"מ  

 11,058.00 5,529.00     2.00 לוענמו תידי ,ןוראה תודימל םאתהב 'חי   
      
ןוולגמ חפמ הנגה קבח לש הנקתהו הקפסא     41.40.0900
חתפ ,םיריצ ללוכ ,מ"ס 52 בחור ,מ"מ 3 יבועב      
ןיירושמ רטסאילופ ןוראל םסוחמ לוענמו לוענמ      

  1,900.00   950.00     2.00 02X06 תודימב 'חי   
      
ןוולגמ חפמ הנגה קבח לש הנקתהו הקפסא     41.40.0901
חתפ ,םיריצ ללוכ ,מ"ס 52 בחור ,מ"מ 3 יבועב      
ןיירושמ רטסאילופ ןוראל םסוחמ לוענמו לוענמ      

  2,090.00 1,045.00     2.00 .33X011 תודימב 'חי   
      
ןירצילג ץחל דמ רובע תכרעמ שארל תפסות     41.40.0903
ןולח רטוק ,תורפסומטא 01 לש ץחל דע      

    429.00   143.00     3.00 רוביח ירזיבא ללוכ ,5.2" תותנש 'חי   
      
תכתמ םימ דמ רובע תכרעמ שארל תפסות     41.40.0904
רטוקב ילמשח טלפ םע "בטקוא" ינוסארטלוא      
וא "הילד דרא" תרצות םידרוקר ללוכ ,5.1"      

  3,610.00 3,610.00     1.00 .ע"ש 'חי   
 22,617.00 הרקב שארל םירזיבא 04.14 כ"הס  

      
ה י ק ש ה  י ר ק ב ו  ם י ב ש ח מ  05.14 ק ר פ  ת ת       
      
רקב רובע הרואת דומעל תורבחתה     41.50.0490
הנקתהו רבצמ ,ןעטמ תוברל ,טניריא/ויפרוקס      
י"ע הרואת דומעל םלשומ רוביח ללוכ תמלשומ      

  2,660.00 2,660.00     1.00 ךמסומ יאלמשח 'חי   
      
,הללוס ,וידר תוברל ,2X2 RX ויפרוקס בשחמ     41.50.0540
לש השרומ ןיקתמ י"ע הנקתה ,roodtuo זראמ      
,הנקתה .תחא הנשל רשק יושיר ,ןרציה      

  6,916.00 6,916.00     1.00 הנשל תורשו תוירחא ,הכרדה ,היצרגטניא 'חי   
      
תיטוחלא הצק תדיחי תנקתהו הקפסא     41.50.0570
,רקב :תוברל ,הלורוטומ 8X8 RX ויפרוקס      
זראמ ,הללוס ,תוסינכ 8 ,תולעפה 8 ,וידר      
    roodtuo, ןקת BC םירזיבאלו רקבל  
לש השרומ ןיקתמ י"ע הנקתה .םייפקיהה      
תורשו תוירחא ,הכרדה ,היצרגטניא ,ןרציה      

 13,196.00 13,196.00     1.00 הנשל 'חי   
      
      

 22,772.00 05.14.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: תש 3700   .../047 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     047 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
הייקשהו ןוניג 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 22,772.00 מהעברה      
      
      
הנקתה .יכרד תלת לגרס לע CD דיאונולוס     41.50.0700

  1,995.00   285.00     7.00 הנשל תוירחא ,טוויחו 'חי   
 24,767.00 היקשה ירקבו םיבשחמ 05.14 כ"הס  

      
ם י ז ת מ /ם י ר י ט מ מ  06.14 ק ר פ  ת ת       
      
םירוביחהו םירזיבאה לכ ללוכ ריחמה :הרעה      
הייקשהה תשרל      
      
יטסלפ ,ע"ש וא I-02 םגד "RETNUH" ריטממ     41.60.0140

  1,540.00   140.00    11.00 ימוג יוסיכ םע הרטלוא ,יתרזג וא יפקיה 'חי   
      

  3,784.00    86.00    44.00 מ"ס 01 הבוגל ,היפ + ORP גוסמ החיג זתמ 'חי  41.60.0220
      
תסוומ TSNI םגד רובע ל"נה םיזתמל תפסות     41.60.0250

  1,672.00    38.00    44.00 04SRP םגד וא 'חי   
  6,996.00 םיזתמ/םיריטממ 06.14 כ"הס  

      
ה י ק ש ה  ת ר נ צ  07.14 ק ר פ  ת ת       
      
,םירזיבא :תללוכ היקשהה תרנצ :הרעה      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      
)יוסיכו הריפח ללוכ אל(      
      
,תינוניב דע הלק המדאב תולעת תריפח     41.70.0020
מ"ס 03 קמועב )ר'שנרט( ינכמ ילכ תועצמאב      
61 -מ לחה םירטקב היקשה תרנצ רובע יוסיכו      

  4,740.00     6.00   790.00 .םילכה תלבוה ללוכ ריחמה מ"מ 23 דע מ"מ רטמ   
      
,תינוניב דע הלק המדאב תולעת תריפח     41.70.0030
מ"ס 04 קמועב )ר'שנרט( ינכמ ילכ תועצמאב      
23 לעמ םירטקב היקשה תרנצ רובע יוסיכו      

  2,655.00     9.00   295.00 .םילכה תלבוה ללוכ ריחמה מ"מ רטמ   
      
6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0120

    360.00     6.00    60.00 מ"מ 61 רטוק ,ךר רטמ   
      
6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0140

  5,500.00    10.00   550.00 מ"מ 52 רטוק ,ךר רטמ   
      
6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0150

  1,980.00    11.00   180.00 מ"מ 23 רטוק ,ךר רטמ   
      
6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0160

  1,280.00    16.00    80.00 מ"מ 04 רטוק ,חישק רטמ   
      

 16,515.00 07.14.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../048 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     048 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
הייקשהו ןוניג 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 16,515.00 מהעברה      
      
      
6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0170

  4,200.00    21.00   200.00 מ"מ 05 רטוק ,חישק רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0315
םירזיבא תוברל, מ"מ 04 רטוק ,חישק 61      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח,      

    270.00    27.00    10.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      

    235.00    47.00     5.00 מ"מ 36 רטוק תורוניצ ךא , ל"נכ רטמ  41.70.0317
      
)םותכ( NS-8 חישק C.V.P רוניצמ לוורש     41.70.0649
תוברל ,מ"מ 2.3 ןפוד יבוע ,מ"מ 011 רטוק      
תלחשהו מ"ס 001 דע יוסיכ קמועב הריפח      

  5,160.00    86.00    60.00 ןוליינ טוח רטמ   
      
מ"מ 57 רטוק 01 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש     41.70.0667
07 דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל , חישק      

 10,200.00    68.00   150.00 ןוליינ טוח תלחשהו מ"ס רטמ   
 36,580.00 היקשה תרנצ 07.14 כ"הס  

      
ף ו ט פ ט  ת ו ח ו ל ש  08.14 ק ר פ  ת ת       
      
"םיפטנ םער" תמגוד ,תסוומ ףוטפט תוחולש     41.80.0010

  6,000.00    10.00   600.00 מ"ס 03 לכ תפטפט ,מ"מ 61 ,ע"ש וא רטמ   
      
"םיפטנ םער" תמגוד ,תסוומ ףוטפט תוחולש     41.80.0020

  3,900.00     6.00   650.00 מ"ס 05 לכ תפטפט ,מ"מ 61 ,ע"ש וא רטמ   
      
01 םע מ"מ 61 רטוק ןליתאילופ רוניצמ תעבט     41.80.0120
םיחוורמב ,תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט      
הנזהה רוניצל תרבוחמ תעבטה ,מ"ס 03 לש      

  1,020.00    34.00    30.00 ןואסלפ רבחמ י"ע 'חי   
      
)עקרקל ףטפט תועבט וא תוחולשל( בציימ     41.80.0200
תרוצב מ"מ 6 רטוק ןוולוגמ לזרב טוממ יושע      

  4,060.00     4.00 1,015.00 מ"ס 04 ךרואבו U 'חי   
      
הרקב אתב הנגה תוברל זקנמל הפיטש זרב     41.80.0300

  2,092.00   523.00     4.00 םיאתמ יטסלפומרט 'חי   
      
אתב הנגה תוברל זקנמ/קלחמ םוקאו םותסש     41.80.0310

  1,046.00   523.00     2.00 םיאתמ יטסלפומרט הרקב 'חי   
 18,118.00 ףוטפט תוחולש 08.14 כ"הס  

      
      
      
      

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 

קובץ: תש 3700   .../049 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     049 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
הייקשהו ןוניג 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  09.14 ק ר פ  ת ת       
      
םע מ"ס 08 רטוק םורט ןוטבמ הרקב תוחוש     41.90.0030

  5,700.00 1,425.00     4.00 הייקשה בותיכ םעו הסכמ 'חי   
  5,700.00 הרקב תוחוש 09.14 כ"הס  

      
100 ת כ ר ע מ  י ש א ר  99.14 ק ר פ  ת ת       
      
הרטמהו ףוטפטל 1 2/1" רטוק תכרעמ שאר     41.99.0020
,תומכ י"פע לעופה הייקשה רקב י"ע לעפומ      
,דוקיפ ימל האיצי ,ןג זרב ,ןוסכלא ףוגמ תוברל      
ישארילוארדיה ףוגמ ,בלושמ ריווא ררחשמ      
05 ןנסמ ,ילמשח טלפ םע םימ דמ ,הזנורבמ      
םידרוקר 2 ,ץחל ןיטקמ ,ש"מ 021 ןנסמ ,ש"מ      
םישרדנה םירבחמהו רוביחה ירזיבא לכו      

  8,075.00 8,075.00     1.00 )דרפנב ודדמי תולעפהה( 'חי   
      
הרטמה וא ףוטפטל 1" רטוק תכרעמ שאר     41.99.0060
,תומכ י"פע לעופה הייקשה רקב י"ע לעפומ      
,דוקיפ ימל האיצי ,ןג זרב ,ןוסכלא ףוגמ תוברל      
ישאר ילוארדיה ףוגמ ,בלושמ ריווא ררחשמ      
05 ןנסמ ,ילמשח טלפ םע םימ דמ ,הזנורבמ      
,םידרוקר 2 ,ץחל ןיטקמ ,ש"מ 021 ןנסמ ,ש"מ      
םישרדנה םירבחמהו רוביחה ירזיבא לכו      

  4,275.00 4,275.00     1.00 )דרפנב ודדמי תולעפהה( 'חי   
      
ילוארדיה ףוגמ תוברל 1 2/1" רטוק הלעפה     41.99.0170
ירזיבאו ףקז ,לופינממ תולצפתה ,הזנורבמ      

  1,482.00   741.00     2.00 תרנצל רוביח 'חי   
      
ילוארדיה ףוגמ תוברל 1" רטוק הלעפה     41.99.0180
ירזיבאו ףקז ,לופינממ תולצפתה ,הזנורבמ      

  1,976.00   494.00     4.00 תרנצל רוביח 'חי   
 15,808.00 100 תכרעמ ישאר 99.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

170,034.00 הייקשהו ןוניג 14 כ"הס  
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
 

קובץ: תש 3700   .../050 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     050 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
רשוכו קחשמ ינקתמ ,ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ש ו כ ו  ק ח ש מ  י נ ק ת מ  ,ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
י ר ו ת ס מ ו  ם י נ ו ת פ ש א  14.24 ק ר פ  ת ת       
ה פ ש א       
      
םגד תכתממ יושע בצועמ הפשא רותסמ     42.41.0300
וא הירסיק תרבח לש "T063 םילע סלטא"      
חפנב הפשא ילכימ 3ל םיאתמ ןקתמהע"ש      
הבוג 'מ 59.0 בחור 'מ 02.2 ךרוא רטיל 063      

  4,750.00 4,750.00     1.00 .'מ 01.1 רטמ   
  4,750.00 הפשא ירותסמו םינותפשא 14.24 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  4,750.00 רשוכו קחשמ ינקתמ ,ץוח טוהיר 24 כ"הס  
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
 

קובץ: תש 3700   .../051 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     051 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  01.15 ק ר פ  ת ת       
      
0.1 הבוגב דדמנה םעזג ףקיהש םיצע תתירכ     51.10.0034
09 דעו מ"ס 06 לעמ וניה עקרקה ינפ לעמ 'מ      
ריחמה( 'מ 0.11 דעו 'מ 0.6 לעמ םהבוגו מ"ס      
- רתוי הנטק תומכ רובע ,םומינימ םיצע 6-ל      
ח"ע רפוכ ,)קרפה תת תליחתב תורעה האר      

  7,843.00   713.00    11.00 ןימזמה 'חי   
      
מ"ס 8 לעמ יבועב ןוטב/טלפסא תעסימ קוריפ     51.10.0401

 17,400.00    15.00 1,160.00 מ"ס 02 דעו ר"מ   
      

  6,900.00    15.00   460.00 ןייונפו הפש ינבא קוריפ רטמ  51.10.0440
      
תבכש תוברל ,תובלתשמ םינבא ףוציר קוריפ     51.10.0460

  7,200.00    16.00   450.00 מ"ס 5 לוח עצמ ר"מ   
      

  7,600.00    76.00   100.00 הייוניפ תוברל ,העלסמ קוריפ ר"מ  51.10.0474
      
תוברל ,)דחא דומע לע( רורמת םע דומע קוריפ     51.10.0900

  2,580.00    86.00    30.00 דוסי קוריפ 'חי   
      
קוריפ תוברל ,םידומע ינש םע רורמת קוריפ     51.10.0915

    105.00   105.00     1.00 דוסיה 'חי   
 49,628.00 קוריפו הנכה תודובע 01.15 כ"הס  

      
ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  03.15 ק ר פ  ת ת       
      
עצמה ,רקובמ קודיהו רוזיפ תוברל 'א גוס עצמ     51.30.0009

 33,605.00   143.00   235.00 .תרשואמ הבצחממ קפוסי ק"מ   
 33,605.00 תויתשתו םיעצמ 03.15 כ"הס  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  04.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 4 יבועב םיינפוא יליבשל טלפסא ןוטב     51.40.0063
ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ      
תוברל ,GP 01-86 ןמוטיב ,)2/1"( מ"מ 5.21      

 34,300.00    49.00   700.00 קודיהו רוזיפ ר"מ   
 34,300.00 טלפסא תודובע 04.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

117,533.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס  
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../052 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     052 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
25 קרפ 25 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

25 ק ר פ  25 ק ר פ       
      
ה ק ל ח  פ "צ ש ב  ה י י ק ש ה ו  70.25 ק ר פ  ת ת       
    C  ה ק ל ח ב  ן ו נ י ג ו A  ר ד א  ץ ע ו י  ת ק ו ל ח  י פ ל'  
ף ו נ       
      
הקלח רוזאב חטשב רוזיפ תוברל ,תיננג המדא     52.07.0010
    A יולימ לעמ ףונה לכירדא ץעוי תויחנה יפל  
'ב4 -ו 'א4 'סמ םירגאמל ימוקמ רמוחמ רזוח      

  8,040.00    67.00   120.00 )רפע תודובע קרפ האר( ק"מ   
      
ץעוי תקולח יפל C הקלח רוזאב ךא ,ל"נכ     52.07.0020
תיתש קודיהו הריפח רחאל ,ףונה לכירדא      

  5,695.00    67.00    85.00 ףונה לכירדא ץעןוי לש תויומכ בתכב ק"מ   
      
ןושיד ,טסופמוק תוברל האשדמל חטש תנכה     52.07.0030

  5,400.00     9.00   600.00 יפוס רושייו ר"מ   
      
,ינדנ םולפספ וא ורוט לא ןזמ אשד ידברמ     52.07.0040

 17,400.00    29.00   600.00 םוי 03 לופיט תוברל ר"מ   
      
רתאל דע הלבוה תוברל 4-0 / 8-0 ףוט תמדא     52.07.0050

 16,416.00   513.00    32.00 )ןוט 81 םומינימ( ןוט   
 52,951.00 ףונ 'רדא ץעוי תקולח יפל A הקלחב ןוניגו C הקלח פ"צשב הייקשהו 70.25 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 52,951.00 25 קרפ 25 כ"הס  
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
 

קובץ: תש 3700   .../053 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     053 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
ץיסרפ הנשוש 'חר ךרואל חותיפו פ"צש 35 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה נ ש ו ש  'ח ר  ך ר ו א ל  ח ו ת י פ ו  פ "צ ש  35 ק ר פ       
ץ י ס ר פ       
      
ע ק ר ק  ת ר ש כ ה  10.35 ק ר פ  ת ת       
      
-10 קרפב םיפיעסה טוריפ האר .1 :תורעה      
יוקינו היחמצ תרסה תודובע .2.רפע תודובע      
"לוחכה ןדגוא"ב האר -תודדמנ ןניא חטשה      
ףיעס ןכו ,רפע 'בע 10 קרפב 60.00.10 ףיעס      
ףיעס .תומדקומ 00 קרפב )וט( 00.00.00      
קר םלושי ,ןלהלש חטשה יוקינו היחמצ תרסה      
.תדחוימ השירד לש הרקמב      
      
השירד יפל עצובי( חטשה יוקינו היחמצ תרסה     53.01.0010

  2,000.00     4.00   500.00 )יוניבו הליתש תודובע ינפל דבלב ר"מ   
  2,000.00 עקרק תרשכה 10.35 כ"הס  

      
ן ג  ת מ ד א ו  ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע  20.35 ק ר פ  ת ת       
      
תויומכב - חטשב רוזיפ תוברל ,תיננג המדא     53.02.0010

 10,050.00    67.00   150.00 ק"מ 02 לעמ תולודג ק"מ   
 10,050.00 ןג תמדאו עקרקה דוביע 20.35 כ"הס  

      
ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  30.35 ק ר פ  ת ת       
      
עצמה ,רקובמ קודיהו רוזיפ תוברל 'א גוס עצמ     53.03.0010

 40,755.00   143.00   285.00 .תרשואמ הבצחממ קפוסי ק"מ   
 40,755.00 תויתשתו םיעצמ 30.35 כ"הס  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  40.35 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 4 יבועב םיינפוא יליבשל טלפסא ןוטב     53.04.0010
ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ      
תוברל ,GP 01-86 ןמוטיב ,)2/1"( מ"מ 5.21      

 15,680.00    49.00   320.00 קודיהו רוזיפ ר"מ   
 15,680.00 טלפסא תודובע 40.35 כ"הס  

      
ם י צ ע  ת ק ת ע ה ו  ה ע י ט נ  50.35 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ה  ם ו ח ת ב       
      

 13,440.00    21.00   640.00 )רטיל 3( 4 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  53.05.0010
      

  4,690.00    67.00    70.00 )רטיל 01( 6 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  53.05.0020
 18,130.00 רתאה םוחתב םיצע תקתעהו העיטנ 50.35 כ"הס  

      
      
      
      

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 

קובץ: תש 3700   .../054 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     054 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
ץיסרפ הנשוש 'חר ךרואל חותיפו פ"צש 35 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ח נ ה ו  א ש ד  ת ל י ת ש  60.35 ק ר פ  ת ת       
י ט ט נ י ס  א ש ד       
      
תוברל ,)ר"מ 052 לעמ( האשדמל חטש תנכה     53.06.0010

  5,400.00     9.00   600.00 יפוס רושייו ןושיד ,טסופמוק ר"מ   
      
וא ורוט לא ןזמ ,)רמ 052 לעמ( אשד ידברמ     53.06.0020

 17,400.00    29.00   600.00 םוי 03 לופיט תוברל ינדנ םולפספ ר"מ   
 22,800.00 יטטניס אשד תחנהו אשד תליתש 60.35 כ"הס  

      
ה ד ר פ ה ו  ה כ ל ו ה  ת ו ק ע מ  70.35 ק ר פ  ת ת       
ם י י ר ו ב י צ  ם י ח ט ש ו  ת ו כ ר ד מ ל       
      
וא "ןיעידומ" םגד םיירוביצ םיחטשל הקעמ     53.07.0010
וא "קרב ינב" וא "ןורהש תמר" וא "הינתנ"      
רה" וא "םילג תב" וא "לסרמ" וא "הנירמ"      
הבוגבע"ש וא "לואש" וא "ירוא" וא "םיתיזה      
םידומע ,הכרדמה ינפ לעמ 'מ 2.1-50.1      
01/02 וא מ"מ 8/05 וא מ"מ 6-5/01 ליפורפמ      
םהיניבו מ"מ 8/001 וא מ"מ 8/06 וא מ"מ      
,מ"מ 2 י בועו מ"מ 91 רטוק םייקפוא תורוניצ      
תודוסיל ןוגיע וא םידדוב ןוטב תודוסי תוברל      

 38,500.00   770.00    50.00 ןוגיע יגרבו הקטלפ י"ע םירבוע ר"מ   
 38,500.00 םיירוביצ םיחטשו תוכרדמל הדרפהו הכלוה תוקעמ 70.35 כ"הס  

      
ת ו ב ל ת ש מ  ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר  80.35 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     53.08.0010
5 לוח תוברל ,מ"ס 02/02 תודימב תויעובר      

 46,560.00    97.00   480.00 רופא ןווג ,)עצמ ללוכ אל( מ"ס ר"מ   
      
םגד ,מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     53.08.0020
5.21/01 :תודימב ע"ש וא "תתתוסמ וטנרט"      
תוברל ,מ"ס 6.12/5.31 ,מ"ס 5.41/5.31 ,מ"ס      

 15,390.00   162.00    95.00 םינוש םינווגב )עצמ ללוכ אל( מ"ס 5 לוח ר"מ   
 61,950.00 תובלתשמ םינבאב ףוציר 80.35 כ"הס  

      
י נ ב א  ,ן ג ו  ה פ ש  י נ ב א  90.35 ק ר פ  ת ת       
ם ו ח י ת       
      
תודימב תעפושמ וא הרשי הבחר הפש ןבא     53.09.0010
,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל ,מ"ס 05/52/03      

  7,950.00   159.00    50.00 )בכרל היילע ןבא( רופא ןווג 'חי   
      
01/05/05 תודימב םיינפוא ליבשל הדרפה ןבא     53.09.0020

 44,250.00   295.00   150.00 רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל ,מ"ס רטמ   
      
      

 52,200.00 90.35.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../055 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     055 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
ץיסרפ הנשוש 'חר ךרואל חותיפו פ"צש 35 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 52,200.00 מהעברה      
      
      
דוסי תוברל מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     53.09.0030

 13,110.00    69.00   190.00 רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו רטמ   
 65,310.00 םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא 90.35 כ"הס  

      
ם י ג י ר ס ו  ת ו מ ו ג  ם ו ח י ת  01.35 ק ר פ  ת ת       
ם י צ ע ל       
      
תוימורט םינבא 4 - מ םיצעל תומוג םוחית     53.10.0010
01/001/001 ץוח תודימב תעבורמ תרגסמב      
דוסי תוברל ,מ"ס 08/08 םינפ תודימו מ"ס      

  7,845.00   523.00    15.00 'פמוק רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו  
  7,845.00 םיצעל םיגירסו תומוג םוחית 01.35 כ"הס  

      
ן ו ט ב  ת ו ר י ק  11.35 ק ר פ  ת ת       
      
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוריק     53.11.0010

 38,760.00 1,292.00    30.00 מ"ס 52 יבועב ק"מ   
 38,760.00 ןוטב תוריק 11.35 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

321,780.00 ץיסרפ הנשוש 'חר ךרואל חותיפו פ"צש 35 כ"הס  
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../056 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     056 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ת ר נ צ  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  10.75 ק ר פ  ת ת       
ה נ ח ת ה  ר צ ח ב  ם י ר ז י ב א ו       
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
םעפ לכ.ע"ש רחא דויצ אלו זרכמב      
םגד וא/ו תוכיא וא/ו ע"ש בתכנ/רמאנש      
רושיא בייחמ ףיעס ותוא ןרצי לש יפיציפס      
ןלבקה י"ע עצומה דויצל ןנכתמה לש בתכב      
.ותנקתהו ותקפסא םרט      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.ע"ש רחא דויצ אלו זרכמב      
      
יפל היהת הדלפמ הייושעה בויבה תרנצ לכ      
הנימולא בר טנמצ ימינפ יופיצ םע ךא 035 י"ת      
ןייוצמש טרפמו ןפוד יבוע יפלו בויבל םיאתמ      
יפל ןכו תויומכה בתכב םייטנוולרה םיפיעסב      
דחוימה טרפמה      
      
רוניצל GNILNNUT ORCIM עוציבו הקפסא     57.01.0010
אלל "2/1 .ד.ע ,035 י"ת 84" רטוקב הדלפ      
לוורש שמשי רשא תימינפו תינוציח הפיטע      
הדלפ רוניצ לש ) םילדנס לע( הלחשה רובע      
םע ,"2/1 ןפוד יבוע , 04" רטוקב 035 י"תב      
בויבל המיאתמ הנימולא טנמצ תימינפ הפיטע      
02 יבועב סוחד ןוטב לש תינוציח הפיטע םעו      
תיטסלפ הפיטע יבג לע םשוימה מ"מ      
הווש וא תורבא תרצותמ CPA- 4 ןליתאילופב      
רוניצה תיתחת םורו רוניצה ךרוא . ךרע      
לש ימורד הנבמ לש יברעמ ריקל הסינכב      
םיטוטרשב עיפומש יפכ ש"תה      
GNILNNUT .זרכמהלש םיינאכמורטקלא      
    ORCIM תנחת לש ימורד הנבממ עצובמ  
תננכותמ בויב תחוש ןוויכל הביאש הבאישה      
הדובעה .ץיסרפ הנשושבוחרב 213RIP 'סמ      
לכ תוברל ,הקיחדה עוציב רתיה ןיב תללוכ      
,הרקב תכרעמ ללוכ הקיחדה עוציבל תונכהה      
,רוזחמ טיינוטנב תכרעמו רזייל טווינ רישכמ      
םימטא ללוכ רוניצה תקפסא ,המדא יוניפ ללוכ      
,הדלפה רוניצ ןיבל RIP213 החוש ריק ןיב      
לכו ,הדלפה רוניצ ןרצי תצלמה יפל םטא      
לע .התמלשהל תושורדה תודובעהו םיקלחה      
תפיטעש ידכ םיעצמאה לכב טוקנל ןלבקה      
ללוכ קזנית אל 04 רוניצה לש תינוציחה ןוטבה      

488,715.00 488,715.00     1.00 .ןנכתמ/חוקלה גיצנ לש חטשב חוקיפ 'חי   
      
      

488,715.00 10.75.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../057 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     057 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

488,715.00 מהעברה      
      
      
EP-001 הקינס רוניצ לש הנקתהו הקפסא     57.01.0020
    01NP 4 דע קמועב ןקתומ מ"מ 036 רטוקב  

 87,880.00 2,197.00    40.00 'מ רטמ   
      
,42" רטוקב רוויע ןגוא+ןגוא תנקתהו הקפסא     57.01.0030
EP-001 וק לע מ"מ036 רטוקב ןגואל םאתמו      
    ,01NP םיגרב ללוכ ,הקינסה וק הצק רובע,  

 23,078.00 11,539.00     2.00 .הנקתהל תושורדה תודובעה לכו םיכותיר 'חי   
      
רוניצל תולעמ 54 תשק לש הנקתהו הקפסא     57.01.0040
.ש"תה רצחב 61/5" .ד.ע 42" הדלפמ הקינס      

 12,112.00 3,028.00     4.00 .בויבל םיאתמ הנימולא טמנצ ימינפ יופיצ 'חי   
      
42" הדלפמ הקינס רוניצ לש הנקתהו הקפסא     57.01.0050
הנימולא בר טנמצ ימינפ יופיצ םע ,61/5" .ד.ע      
דע רזוח יולימו הריפח ללוכ ,בויבל םיאתמ      

 99,650.00 1,993.00    50.00 .רטמ 5.4 קמועל רטמ   
      
42" רטוקב הדלפ עט לש הנקתהו הקפסא     57.01.0060
ימינפ יופיצ .ש"תה רצחב םיפוגמ תחוש ךותב      

  7,862.00 3,931.00     2.00 .בויבל םיאתמ הנימולא טמנצ 'חי   
      
רוניצל 4" רטוקב ןנכותמ הדלפ רוניצ רוביח     57.01.0070

  2,372.00 2,372.00     1.00 6" רטוקב םייק הדלפ 'חי   
      
הדלפ תורוניצמ םימ וק תנקתהו הקפסא     57.01.0080
תפיטע םע ,23/5" ןפוד יבועו 4" רטוקב      
חנומ ,ימינפ טלמ יופיצו לוחש ןליתאילופ      

 32,400.00   324.00   100.00 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
םימ תקפסא תכרעמ שאר לש הנקתהו הקפסא     57.01.0090
"למג"ה טרפל םאתהב 4" רטוקב הנחתל      
,םינגואה ,תותשקה תוברל ,םיטרפה ןוילגבש      
םיכותיחה ,םיכותירה ,תרנצה יעטק      
,ינוציחהו ימינפה יופיצה ינוקית ,תומאתההו      
לכה ,םימואהו תויקסידה םיגרבה תוכימתה      

  3,235.00 3,235.00     1.00 .תומלשב 'חי   
      
)טנרדיה( לופכ יוביכ זרב לש הנקתהו הקפסא     57.01.0100
    ",3X2 שאר לע ,"סמופ" תרצותמ ןגואמ 9 םגד  
,םיטרפה ןוילגב טרופמכ הקפסאה תכרעמ      

  1,078.00 1,078.00     1.00 .ץרוטשה ירבחמו החיתפה ילגלג תוברל 'חי   
      
םע ,רצק 4" זירט ףוגמ לש הנקתהו הקפסא     57.01.0110

  5,499.00 1,833.00     3.00 .הקפסאה תכרעמ שארב "ןסליר" יופיצ 'חי   
      
      

763,881.00 10.75.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../058 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     058 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

763,881.00 מהעברה      
      
      
םע 4" )רסרד( דמצמ לש הנקתהו הקפסא     57.01.0120
תוברל ,ינוציחו ימינפ יסקופא יופיצ      

    755.00   755.00     1.00 .םימטאו םימוא,םיגרב,תוינזא 'חי   
      
בלושמ ריוא םותסש לש הנקתהו הקפסא     57.01.0130
זרב םע ,תכרעמה שארב םימל ,2" רטוקב      
תרצותמ T-C-040-D םגד תמגודכ ירודכ      
רוניצהמ 2" תופעתסהה תוברל ,".י.ר.א"      

  2,696.00 2,696.00     1.00 .ישארה 'חי   
      
תמגוד ,4" רטוקב םימ דמ לש הנקתהו הקפסא     57.01.0140

  8,628.00 8,628.00     1.00 .תכרעמה שארב ע"ש וא "דרא" תרצות בטקוא 'חי   
      
,4" רטוקב םינבא תדוכלמ לש הנקתהו הקפסא     57.01.0150
F-30-07, םגד תמגודכ ,תכרעמה שארב      

  5,392.00 5,392.00     1.00 ."דמרב" תרצותמ 'חי   
      
)ח"זמ( רזוח לא םותסש לש הנקתהו הקפסא     57.01.0160
,LX םגד תמגודכ ,תכרעמה שארב ,4" רטוקב      

 10,784.00 10,784.00     1.00 .".י.ר.א" תרצותמ 'חי   
      

  6,471.00 2,157.00     3.00 3" רטוקב שא יוביכ זרב לש הנקתהו הקפסא 'חי  57.01.0170
      
8NS CVP רוניצ תחנהו הלבוה הקפסא     57.01.0180

  9,700.00   194.00    50.00 .מ57.1 דע קמועב ,בויבל מ"מ061 רטוקב רטמ   
      
תולוגע הרקב תוחוש תנקתהו הלבוה הקפסא     57.01.0190
דע קמועבו מ"ס001 רטוקב בויבל תוימורט      

 21,568.00 5,392.00     4.00 'מ57.1 'חי   
      

          3,235.00 זוקינל םינטלוק יאת תנקתהו הלבוה הקפסא 'חי          57.01.0200
      
תוינבלמ תוחוש תנקתהו הלבוה הקפסא     57.01.0210

          8,628.00 זוקינל 'חי           
      

  1,618.00 1,618.00     1.00 םייק וק לע הנקתה רובע החוש ריחמל תפסות 'חי  57.01.0220
      
,זוקינל ןוטב רוניצ תנקתהו הלבוה הקפסא     57.01.0230

 40,450.00   809.00    50.00 .'מ 2 דע קמועבו ,מ"ס05 רטוקב רטמ   
      

 16,800.00   140.00   120.00 ותומדקל בצמה תרזחהו טלפסא רוסינ רטמ  57.01.0240
      
      
      
      
      
      

888,743.00 10.75.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../059 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     059 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

888,743.00 מהעברה      
      
      
הבוגו 'מ 5.2 ימינפ רטוקב ןוטבמ לוגע את     57.01.0250
ליעפמ תנקתהל 'מ 5.2 )הפצרמ הרקת( םינפ      
םירגס לש תינדי הלעפה לגלגו ילמשח      
'ב4 + א4 םוריחה ירגאמ לש םיינאכמ      
תחתמ םינקתומ םירגסה .פ"צשב םימדקוממה      
סמועל הסכמ :רתיה ןיב ללוכ ריחמה .עקרקל      
,ןוט 04 סמועל הרקת ,מ"ס 06 רטוקב ןוט 04      
הנקתה ,הדירי םלוס /הכירד יבלש,הריפח      
ךשמה יעקרק תתה רגסהמ תילמשחו תינאכמ      
לגלגו ילמשח ליעפמל דעו הלעפהה ריצב      
לכ ללוכו ,םיטרפ תינכות יפל לכה אתב הלעפה      

113,235.00 37,745.00     3.00 .תומלשב אתה תמלשהל הדובע וא רזיבא 'חי   
      
אצמנה םוריח רגאמל הדיריל ןוטבמ את     57.01.0260
)'ב4 -ו 'א4 :רגאמ לכל םיאת ינש( פ"צשב      
רטמ 3 דע תונפד קמועו 'מ 2 ימינפ רטוקב      
הסכמ :רתיה ןיב ללוכ ריחמה .)הפצר אלל(      
הרקת ,מ"ס 06 רטוקב ןוט 04 -סמועל דבכ      
הדירי םלוס,הריפח ,ןוט 04 סמועל הדבכ      
תינכות יפל לכה ,רטמ 9 ךרואב תכתממ      

129,412.00 32,353.00     4.00 .םיטרפ 'חי   
      
מ"ס 06 רטוקב תקצי ןוטב בלושמ הסכמ     57.01.0270
הדיריל םירגאמ תרקת לעמ ןוט 04 סמועל      
םלוס ללוכ 3 - ו 2,1 םוריח ירגאמ תפצרל      
ןגמ םע ,L613 ם"בלפמ רטמ 9 ךרואב הדירי      

 95,040.00 15,840.00     6.00 .בג 'חי   
      
מ"ס 06 רטוקב תקצי ןוטב בלושמ הסכמ     57.01.0280
הדיריל םירגאמ תרקת לעמ ןוט 04 סמועל      
םירגס תקוזחתו תלעפהל תורש תספרמל      
םלוס ללוכ , 2,1 םוריח ירגאמב םיילמשח      
ןגמ םע , L613 ם"בלפ רטמ 3 ךרואב הדירי      

 56,220.00 9,370.00     6.00 .בג 'חי   
      
םגד תרושקת /"קזב" הרקב אתל ינקת הסכמ     57.01.0290
    A , הנקתהל תרגסמ תוברל םיקלח שלש  
,הליענ ללוכ , למס אלל 004D גוסמ ,שיבכב      
תורקתב הנקתהל ,מ"ס 01X07X041 תודימב      
ךולכלו לוח תאצוהל ךרוצל םוריחירגאמ      
קוריפלו תינדי הלעפהל ןכון םוריחה ירגאממ      

 74,594.00 5,738.00    13.00 םירגסה 'חי   
1,357,244.00 הנחתה רצחב םירזיבאו תרנצ תנקתהו הקפסא 10.75 כ"הס  

      
      
      
      

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 

קובץ: תש 3700   .../060 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     060 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ך ו ת ב  ת ר נ צ  ת ו כ ר ע מ  20.75 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ה       
      
ךותב הקיניה רונצמ עטק תנקתהו הקפסא     57.02.0010
יבועבו 42" רטוקב שפכמל דע בוטרה רובה      
,שפכמל רבחתמה ןגואה :ללוכ ,61/5" ןפוד      
יטפילא חתפ םע הקיניה ןומעפו רוניצ עטק      
ביבסמ יטפילא ןוראווצ ,תולעמ 03 לש תיוזב      
יושע יתשורח לכה ,םיגרבה ,הקיניה ןומעפל      
גוסמ ויהיש םיגרבה טעמל( L613 מ"בלפ      

126,180.00 21,030.00     6.00 .מ"טמב טרופמכ העיבצ ללוכ .)רחא מ"בלפ 'חי   
      
הקיניה רוניצמ עטק לש הנקתהו הקפסא     57.02.0020
רדחו בוטרה רובה ןיב דירפמש ריקב עובקה      
יבוע ,42" רוניצה רטוק .שפכמה - תובאשמה      
רוניצה .מ"ס 051 וכרואו 61/5" רוניצה ןפוד      
ומוקמל ןגועיו ,ריקה תקיצי ןמזב ומוקמב ןקתוי      
לש םידמימבו מ"מ 01 יבועב מ"בלפ חול י"ע      
    041X041 ריחמה .מ"ס 03 ריקה יבוע ,מ"ס  
תווצקב םינגוא ינש,רוניצה עטק תא ללוכ      
יושע לכה ,יזכרמ ןוגיע חולו 42" רטוקב      
שורדה לכו םיגוסה לכמ םינגוא .613 מ"בלפמ      
טרופמכ העיבצ ללוכ .תמלשומ הנקתהל      

 97,770.00 16,295.00     6.00 .מ"טמב 'חי   
      
רדחב הקיניה רוניצ עטק לש הנקתהו הקפסא     57.02.0030
תשקו ריקב עובקה שפכימה ןיב תובאשמה      
םע קפוסת תשקה( הבאשמה לש הקיניה      
רוביחב 42" ןגוא ללוכ עטקה .)הבאשמה      
,םינגואה ינש ןיב ילמשח ץויח תנקתה ,שפכמל      
ןפוד יבועבו 42" רטוקב הדלפ רוניצ לש עטק      
הקיניה תשקל רוביחב 42" ןגוא ,61/5"      
לכו רסרד ,םיגוסה לכמ םינגוא ,הבאשמהלש      
ללוכ .טוטרשה פ"ע תמלשומ הנקתהלשורדה      
יופיצ םע הדלפמ לכה .מ"טמב טרופמכ העיבצ      
טרופמכ העיבצב ינוציחו הינמולא טלמ ימינפ      

161,766.00 26,961.00     6.00 .מ"טמב 'חי   
      
יכנאה עטקה לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     57.02.0040
אצויה 02" רטוקב הקינסה רוניצמ עקרקל      
רוניצל סנכנו הקינסה רוניצב 02" תשקהמ      
תוברל ,םייניבה תמוקבש 82" רטוקב ףתושמה      
רוניצה לש קוזיחהו ןוגיעה ,02" רטוקב ןגואה      
תוטלפ י"ע םייניבה תמוקב ןוטבה תרקתל      
61/5" ןפוד יבועב ויהי תורוניצה .8/5" םיגרבו      
טרופמכ םיעובצו הנימולא טלמ םינפ יופיצ      

161,766.00 26,961.00     6.00 .מ"טמב 'חי   
      
      

547,482.00 20.75.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../061 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     061 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

547,482.00 מהעברה      
      
      
הקינסה רוניצ לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     57.02.0050
ינשב )דלופינמ( 82" רטוקב ףתושמה ישארה      
האיציל דע )58.8- - ו 53.4-( םייניבה תומוק      
:תוברל,הנבמה לש ינוציחה ריקהמ 42" רטוקב      
הקינסה יווקמ דחא לכ לש רוביחה רזיבא      
םינגוא ,82" רטקב תותשק ,02" רטוקב      
ימותסש רובע 4" םיפקז , םינוש םירטקב      
61"/82" ירטנסנוק רטוק ירבעמ ,ריווא      
דמ ירחאו ינפל( 61" תרנצ עטקו 61"/42"-ו      
,הנבמה ריקמ אצויש 42" רוניצ עטקו ,)הקיפס      
קוזיחהו ןוגיעה . מ"טמ יפלו טוטרשה יפל לכה      
י"ע םייניבה תמוקב ןוטבה תפצירל רוניצה לש      
ינוציחה הנחתה ריקב רבעמה ,םיגרבו תוטלפ      
).ד.ע( ןפוד יבועב 82" רוניצ .רבעמב םוטיאהו      
" .ד.עב ויהי 42" -ו 02" םירטקב תורוניצ, 8/3"      
טלמ יופיצ םע 035 י"ת יפל הדל מ לכה , 61/5      

207,600.00 103,800.00     2.00 בויבל םיאתמ הנימולא 'חי   
      
21" רטוקב תובאשמ ןיב הפיטש רוניצ תכרעמ     57.02.0060
הבאשמה ןיב ,הקינסה וקמ אצויה 4/1" = .ד.ע      
.HHH טרפו תוינכותב ןמוסמכ רזוח לאל      
םינפיופיצ םע הדלפה רוניצ תא ללוכ ריחמה      
טרופמכ תינוציח העיבצו הנימולא טלמ      
תומאתההו םיכותירה םיכותיחה לכ,מ"טמב      

 84,120.00 21,030.00     4.00 .תומלשב לכה ל"נה טרפב םירזיבאה ראשל 'חי   
      
וקמ תאצויה 4" רטוקב ןוקיר רוניצ תכרעמ     57.02.0070
ריחמה .תוינכותב ןמוסמכ 42" רטוקב הקיניה      
טלמ םינפ יופיצ םע הדלפה רוניצ תא ללוכ      
,מ"טמב טרופמכ תינוציח העיבצו הנימולא      
םיכותיחה לכ ,04 לוידקס תולעמ 09 תותשק      

 38,826.00 6,471.00     6.00 .תומלשב לכה תומאתההו םיכותירה 'חי   
      
ינדי זירט ףוגמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.02.0080
בויבל 'צניא 3 רטוקב WW-SRT םגדמ ןגואמ      
םינגוא ללוכ ,)3" ריוא ימותסש ינפל הנקתהל(      
יופיצו ליימאימינפ יופיצ ,מ"בלפ ריצ , םיידגנ      
ךרע הווש וא לאפר תרצותמ יסקופא ינוציח      
ךרע הווש וא תינדי הלעפה לגלג ללוכ רשואמ      

 17,676.00 2,946.00     6.00 .רשואמ 'חי   
      
ינפל הנקתהל ,4" רטוקב זירט ףוגמ ךא ,ל"נכ     57.02.0090
ןוקיר רוניצ לע ןכו 4" רטוקב ריווא םותסש      

 43,176.00 3,598.00    12.00 .הבאשמל הקיני רוניצמ 'חי   
      
      
      

938,880.00 20.75.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../062 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     062 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

938,880.00 מהעברה      
      
      
)רסרד יצח( ןגואמ דמצמ תבכרהו תקפסא     57.02.0100
ךרע הווש וא "סוארק" תרצותמ 0002 םגדמ      
לכמ הקיניה וק לע ,42" רטוקב רשואמ      
ישארה הקינסה וק לע ןכו )'חי 6( הבאשמ      
םיגרב ללוכ "ןסלייר" ןולינ יופיצ םע,)'חי2(      

 93,176.00 11,647.00     8.00 .תומלשב ,םימטאו םימוא 'חי   
      
דמצמ" םגדמ )רסרד( דמצמ תנקתהו הקפסא     57.02.0110
וק לע 02" רטוקב "סוארק" תרצותמ "0002      
ריחמה .הבאשמ לכמ אצויה יכנאה הקינסה      
4/3" םיגרבו םימטא ,םינוגיע 4 ללוכ      

 38,100.00 6,350.00     6.00 ."ןסלייר" ןולינ ינוציחו ימינפ יופיצ,םימואו 'חי   
      
דמצמ" םגדמ )רסרד( דמצמ תנקתהו הקפסא     57.02.0120
וק לע 82" רטוקב "סוארק" תרצותמ "0002      
,םינוגיע 4 ללוכ ריחמה .ישארה הקינסה      
ימינפ יופיצ ,םימואו 4/3" םיגרבו םימטא      

 21,010.00 10,505.00     2.00 ."ןסלייר" ןולינ ינוציחו 'חי   
      
םע 02" רזוח לא םותסש תנקתהו תקפסא     57.02.0130
,לובג קספמו תלוקשמו טלוב ריצ ,ןוילע חתפ      
,ימלוג בויבל דעוימ ,'טא 61 הדובע ץחלל      
,טרפ יפל הכימת ילגר ,םיידגנ םינגוא תוברל      
לובג קספמ ללוכ SF-040-RN םגדה תמגודכ      
תרבח תרצותמ ,טלובה ריצה לע ןקתומ      
קספמו רזוח לא .רשואמ ךרע הווש וא ,"י.ר.א"      
םעטלפמוק םינקתומ וקפוסי תלוקשמו לובג      

339,708.00 56,618.00     6.00 .ןרציה תנדסב םיקודבו רזוח לאה 'חי   
      
3" בלושמ ריוא םותסש תנקתהו הקפסא     57.02.0140
תמגודכ 'טא 61 הדובע ץחלל ןגואמ ,בויבל      
םאתומו םימ םלה תעינמל SN-620-D םגד      

 53,388.00 8,898.00     6.00 .רשואמ ךרע הווש וא ,"י.ר.א" תרבח לש בויבל 'חי   
      

 56,946.00 9,491.00     6.00 .4" רטוקב םותסש ךא ,ל"נכ 'חי  57.02.0150
      
-מ )IP - רטמונמ( ץחל דמ לש הנקתהו הקפסא     57.02.0160
םע ,ןירצילג םע תורפסומטא 61 דע 0      
הקפסא ללוכ 6" רטוקב ןועשו 4/3" המגרפאיד      
רבעמב קותינל ירודכ זרב לש הנקתהו      
)תורפסומטא 61 הדובע ץחל( 1" רטוקבאלמ      

 10,356.00   863.00    12.00 .תומלשב ,תרבחמ תרנצ ללוכ ןוקיר זרבו 'חי   
      
      
      
      
      

1,551,564.00 20.75.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../063 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     063 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,551,564.00 מהעברה      
      
      
ץחל רדשמ רובע תרנצ לש הנקתהו הקפסא     57.02.0170
    )TIP( הקפסא ללוכ תורפסומטא 61 דע 0 -מ  
1" רטוקב אלמ רבעמ ירודכ זרב לש הנקתהו      
זרבו )תורפסומטא 61 הדובע ץחל( קותינל      

  3,448.00   431.00     8.00 .תומלשב ,תרבחמ תרנצ ללוכ ,ןוקיר 'חי   
      
,4/1" .ד.ע 21" הדלפ רוניצ ,הנקתהו הקפסא     57.02.0180
גוסמ םיפוצמ( סלפמ יקספמל לוורש רובע      
:תואבה דויצה תודיחיב )ךרע הווש וא "סגא"      
,םיבוגמ תלעתו םוריח ירגאמ ,םיבוטר תורוב      

 82,848.00   863.00    96.00 .מ"טמה י"פע ץוחו םינפ העיבצ ללוכ רטמ   
      
ימורד בוטר רובל זוקינ תבאשממ הקינס וק     57.02.0190
זירט זרב ,רזוח לא תוברל םירזיבא ללוכ      
רדח ןיב דירפמ ריק ךותב רוניצ עטק ,זוקינל      

 30,196.00 30,196.00     1.00 .תומלשב שורדה לכו בוטר רובל תובאשמ 'חי   
      
בויב תשילגל רוניצ עטק לש הנקתהו הקפסא     57.02.0200
'סמ רגאמל דעו םיבוגמה דרומב הלעתמ ןנוסמ      
"23 רטוקב הדלפ א"מ 41 -כ לש ךרואב ,1      
תשקו54 תותשק יתש ללוכ , "8/3 ןפוד יבועב      
רוניצה רוביח . זרכמב טוטרש פ"ע תולעמ 09      
םיאתמ םטא תרזעב רגאמה לש ימינפ ריקל      
יטוטרשב יאוות פ"ע לכה .ןנכתמה רושיאב      
פ"עתומיאתמ תוכימת ללוכ ריחמה . זרכמ      

 66,460.00 66,460.00     1.00 .זרכמה יטוטרש 'חי   
      
בויב תסינכל רוניצ עטק לש הנקתהו הקפסא     57.02.0210
לעמו ימורד הנבמל לש יברעמ ריקמ ימלוג      
5 -כ ךרואב ,הנבמ ימינפ ריק דע 1 'סמ רגאמ      
ללוכ"2/1 ןפוד יבועב "04 רטוקב הדלפ א"מ      
יברעמ ינוציח ריקמ ,תולעמ 54 תותשק יתש      
ריקל דעו 1 'סמ םוריח רגאמל לעמו ש"תה לש      
יטוטרשל םאתהב לכה הז רגאמ לש ימינפ      
רבוחמה הקיחד רוניצל הז רוניצ רוביח .זרכמה      
יאוות פ"ע ץישרפ הנשוש בוחרב 213 החוש ל      
ינוקית ךות הדלפ ךותיר י"ע ,זרכמה יטוטרשב      

 25,366.00 25,366.00     1.00 .הנימולא טנמצ ימינפ יופיצ 'חי   
      
הדלפמ ינוציח ךותירל ףקז תנקתהו הקפסא     57.02.0220
הפיטע אללו הנימולא בר טנמצ םינפ יופיצ םע      
תנקתהל( 3" רטוק "תורבא" תמגוד תינוציח      
)תובאשמ ןיב 21" הפיטש יוק לע ריוא ימותסש      
פ"ע תיתשורח העיבצ תינוציח העיבצ ללוכ םע      

  2,106.00   351.00     6.00 מ"טמ 'חי   
      
      

1,761,988.00 20.75.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../064 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     064 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,761,988.00 מהעברה      
      
      
ןיב הפיטש וק לע 21X21 ייט תנקתהו הקפסא     57.02.0230
ינוציחו הנימולא טלמ ימינפ יופיצ םע תובאשמ      
ללוכ ריחמה .מ"טמ פ"ע תיתשורח העיבצ      
דצ לכמ מ"ס 5.2 ב וידדצ ינשמ ייטה ךותיח      
טוטרש יפל - דצ לכב ךותירל הזאפ עוציבו      

 19,698.00 3,283.00     6.00 .זרכמה יטוטרשב 20-8551 'חי   
      
הקינס וק לע ,'צניא 02X21 ,ינוק רטוק רבעמ     57.02.0240
העיבצ ינוציחו הנימולא טלמ ימינפ יופיצ םע      
ךותיח ללוכ ריחמה .מ"טמ פ"ע תיתשורח      
דצ לכממ"ס 5.2 ב וידדצ ינשמ רטוקה רבעמה      
טוטרש יפל - דצ לכב ךותירל הזאפ עוציבו      

 21,780.00 3,630.00     6.00 זרכמה יטוטרשב 20-8551 'חי   
      
21" רטוקב תובאשמ ןיב הפיטש רוניצ לולכמ     57.02.0250
הבאשמה ןיב ,הקינסה וקמ אצויה 4/1" = .ד.ע      
ריחמה . זרכמה יטוטרשב ןמוסמכ רזוח לאל      
טלמ םינפ יופיצ םע הדלפה רוניצ תא ללוכ      
לכ,מ"טמב טרופמכ תינוציח העיבצו הנימולא      
ראשל תומאתההו םיכותירה םיכותיחה      

 97,060.00 24,265.00     4.00 .תומלשב לכה ל"נה טרפב םירזיבאה 'חי   
1,900,526.00 הנבמה ךותב תרנצ תוכרעמ 20.75 כ"הס  

      
י ל מ ש ח  י נ א כ מ  ד ו י צ  30.75 ק ר פ  ת ת       
      
הלעפהו רוויש הנקתה ,הלבוה ,הקפסא     57.03.0010
בויבל הביאש תדיחי לש הנושאר      
TM 3~076 םגד תמגוד הלובט/תימימ-תת      
    538/2133 TN תרצותמ TCYLF ע"ש וא  
השבי הנקתהל תדעוימה ,רשואמ יתוכיא      
ןיב ללוכ ש"טמב טרופמה לכ תא ללוכ ריחמה      
עונמ ,הבאשמהו עונמה לע תונגהה לכ :רתיה      
    052 WK 86 / לובטPI דודיב תגרד H םאתומו  
ירוקמ הנזה לבכ ,מ"מ 075 ץיאמ ,רדת הנשמל      
דנטס/הטלפ ,'מ 02 לש ךרואב ןרציה לש      
,הדיחיה ןרצי י"ע רשואמ ןוטב סיסב ,ןוגיעל      
י"ע רוריק תפטעמ ,יוקינ חתפ םע הקיני תיוז      

2,939,082.00 489,847.00     6.00 ב טרופמהלכו באשנה לזונה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

2,939,082.00 30.75.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../065 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     065 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2,939,082.00 מהעברה      
      
      
תת זוקינ תבאשמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.03.0020
ימימ תת ,יזאפ תלת ילמשח עונמ םע תימימ      
םגד תמגודכ תובאשמה רדחבש זוקינה רובב      
    HS-9603-SN תרצותמ TGYLF הווש וא  
ריחמה .מ"טמב טרופמכ ,רשואמ יתוכיא ךרע      
ןרציה לש ירוקמ הנזה לבכ רתיה ןיב ללוכ      
02 לש הדובע תדוקנב ,'מ 02 לש ךרואב      
תרנצ ,רטמ HDT( 31( םידמוע שרפהב ש"קמ      
םיפוגמ םע( טוטרשב עיפומש יפכהקינס      
תרנצו ריוא םותסשו םירזוח לא ,םיינדי      
תונקתומה תובאשמ יתשמ תופעתסה      

 16,230.00 8,115.00     2.00 .)ליבקמב 'חי   
      
בוגמ לש הצרהו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא     57.03.0030
יראטינס בויב ש"קמ 007,2 לש הקיפסל ינאכמ      
לכ לע 'מ 30.1 לש בחורב הלעתב ןקתומ ימלוג      
דרומב ינאכמ סלפמ רמוש תוברל ויקלח      
טרופמל םאתהב לכה בוגמה ןרצי תרצותמ      
,211M ,08 םגד תמגוד מ"טמב      
    Screen RakeMax? J 11800X775X10  
    raB ekaR-itluM תרצותמ "REBUH" ע"ש וא  
לש הצרהו תנקתה,הלבוה ,הקפסא .רשואמ      
ויקלחו םירזיבא לכ לע םלשומ הבבג ןסחד      
תרצות PAW sserP hsaW 2 םגד תמגוד      
    "REBUH" ילמשח עונמ ללוכ .רשואמ ע"ש וא,  
רוניצ ,הפיטשריוא הסינכ רזפמ ,דוקיפ חול      
.מ"טמב טרופמה לכו הסיחד ירחא םיקצומל      
תיכילהתו תינאכמ המאתה חיכוהל קפסה לע      

1,414,390.00 707,195.00     2.00 ילא רבוחמש ןסחדל ינאכמ בוגמ ןיב 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4,369,702.00 30.75.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../066 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     066 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

4,369,702.00 מהעברה      
      
      
תולעת תכרעמ לש הנקתהו הקפסא ןונכת     57.03.0040
הבבגה לש תיטאמוטוא הטסהלו השילגל      
םיכפהתמ םיחפ ינשמ דחא רבעל ינופצ ןסחדמ      
קרפ האר( דחא לכ ק"מ 5.1 חפנב ,הזגלמל      
, 613 הטסורינמ היושע היהת תכרעמה .)70      
הטסורינ תולעת יתש :רתיה ןיב תללוכו      
הסוחדה הבבגה לש תינויצטיוורג השילגל      
ססובמה יטאמוטוא ןונגנמ ,םיחפ ינשמ דחאל      
ילמשח עונמ י"ע לעפומ הטסורינ תלד/ףדמ לע      
הליבומה הלעת רבעל הבבגה תטסל יראיניל      
םאתהב וא רמייט פ"ע( םיחפה ינשמ דחאל      
ןונכת ללוכ ןכו )ש"תה לש רקבהמ רחא יוויחל      
רושיאב - וז תכרעמ לש תינאכמ הכימת עוציבו      
ראותמה סיסב לע טרופמ ןונכת .רוטקורטסנוק      
תוירחאב שגוי ךרע הווש ןונכת וא וז ףיעסב      

 38,760.00 38,760.00     1.00 נכתמה רושיאל ,ןלבקה 'חי   
      
טלפמוק הדיחי לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.03.0050
WW-SRT םגדמ ןגואמ זירט ףוגמ תללוכה      
יופיצ ,מ"בלפ ריצ ,בויבל 'צניא 04 רטוקב      
יסקופא ינוציח יופיצו ליימא ימינפ      
דקופמ רשואמ ךרע הווש וא לאפרתרצותמ      
םע NOCI iffib 0003 םגדמ ילמשח עונמ      
ללוכו רשואמ ךרע הווש וא תינדי הלעפה לגלג      
תוניקתל קודבו טלפמוק ןקתומ לכה תרוסמת      
תחא הדיחיכ זירטה ףוגמ ןרצי תנדסב הלעפה      
הקפסא ינפל ל"נה םיביכרמה לכ תא תללוכה      
ריחמה .חטשב הנקתה ךרוצל תחא הדיחיכ      
ללוכ ריחמה .ןרציהמ ל"נכ הקידב תדועת ללוכ      
ןכו םידדצה ינשמ רוניצה לע םיידגנ םינגוא      

234,520.00 117,260.00     2.00 רטמ 6 ךרואב הלעפה תידי 'חי   
      
טלפמוק הדיחי לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.03.0060
WW-SRT םגדמ ןגואמ זירט ףוגמ תללוכה      
יופיצ ,מ"בלפ ריצ ,בויבל 'צניא 82 רטוקב      
יסקופא ינוציח יופיצו ליימא ימינפ      
דקופמ רשואמ ךרע הווש וא לאפרתרצותמ      
לווכ NOCI iffib 0003 םגדמ ילמשח עונמ      
ללוכו רשואמ ךרע הווש וא תינדי הלעפה לגלג      
תוניקתל קודבו טלפמוק ןקתומ לכה תרוסמת      
תחא הדיחיכ זירטה ףוגמ ןרצי תנדסבהלעפה      
הקפסא ינפל ל"נה םיביכרמה לכ תא תללוכה      
ריחמה .חטשב הנקתה ךרוצל תחא הדיחיכ      
ללוכ ריחמה .ןרציהמ ל"נכ הקידב תדועת ללוכ      

183,668.00 91,834.00     2.00 ידדצה ינשמ רוניצה לע םיידגנ םינגוא 'חי   
      
      

4,826,650.00 30.75.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../067 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     067 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

4,826,650.00 מהעברה      
      
      

329,874.00 54,979.00     6.00 02" רטוקב זירט ףוגמל ךא ,ל"נכ 'חי  57.03.0070
      

449,589.00 64,227.00     7.00 42" רטוקב זירט ףוגמל ךא ,ל"נכ 'חי  57.03.0080
      

103,352.00 25,838.00     4.00 4" רטוקב זירט ףוגמל ךא ,ל"נכ 'חי  57.03.0090
      
קספמ + 'צניא 42 דקופמ זירט ףוגמל ךא ל"נכ     57.03.0100

136,124.00 68,062.00     2.00 חותפ ףוגמ בצמ לע ןקתומ דחא לובג 'חי   
      
ןיב ינאכמ ריק רגס תנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.03.0120
ינאכמ רגס -המירז תוסיוול ,םיבוטר תורוב ינש      
םגד תמגוד ,מ"מ 0002/006 תודימב ינבלמ      
    "YBMUJ" ליעפמללוכ ע"ש וא "לאפר" תרצות  
דמעמ ,םייגולנא האיציו הסינכ םע ילמשח      
'מ 6 ךיראמו לגלג י"ע הלעפה תידי ,ליעפמל      

 79,590.00 79,590.00     1.00 מ"טמב טרופמכ לכה דוקיפ תכרעמו 'חי   
      
ךא ,םוריח רגאמ רובע ,ל"נכ ינאכמ רגס     57.03.0140

405,968.00 50,746.00     8.00 'מ 7 ךיראמו מ"מ 008/008 תודימב 'חי   
      
ינאכמ רגס לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.03.0150
בוגמה תלעתל הסינכ רובע המירז תוסיוול      
0081 חולה הבוג מ"מ 0001 בחורב ינאכמה      
,"לאפר" תרצות "YBMUJ" םגד תמגוד מ"מ      
הסינכו האיצי ללוכ ילמשח ליעפמ ללוכ,ע"ש וא      
י"ע הלעפה תידי ,ליעפמל דמעמ םעו םייגולנא      
טרופמכ לכה דוקיפ תכרעמו 'מ 6 ךיראמ ,לגלג      

186,072.00 93,036.00     2.00 מ"טמב 'חי   
      
ינאכמ רגס לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.03.0160
בוגמה תלעתמ האיצי רובע המירז תוסיוול      
0081חולה הבוג מ"מ 0001 בחורב ינאכמה      
,"לאפר" תרצות "YBMUJ" םגד תמגוד מ"מ      
הסינכו האיצי ללוכ ילמשח ליעפמ ללוכ,ע"ש וא      
י"ע הלעפה תידי ,ליעפמל דמעמ םעו םייגולנא      
טרופמכ לכה דוקיפ תכרעמו 'מ 3 ךיראמ ,לגלג      

179,872.00 89,936.00     2.00 מ"טמב 'חי   
      
הסינכל הלעת רגס תנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.03.0170
-המירז תוסיוול ,בוטר רובל הליבומה תקושל      
,מ"מ 0011/0011 תודימב ינבלמ ינאכמ רגס      
ע"ש וא "לאפר" תרצות "YBMUJ" םגד תמגוד      
האיציו הסינכ םע ילמשח ליעפמ ללוכ      
י"ע הלעפה תידי ,ליעפמל דמעמ ,םייגולנא      
לכה דוקיפ תכרעמו 'מ 5.8 ךיראמו לגלג      

162,880.00 81,440.00     2.00 מ"טמב טרופמכ 'חי   
6,859,971.00 30.75.10 קרפ תתב הרבעהל

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 
 

קובץ: תש 3700   .../068 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     068 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

6,859,971.00 מהעברה      
      
      
בויבל ןיכס ףוגמ לש הנקתהו הלבוה הקפסא     57.03.0180
23" הדלפ רוניצ לע הנקתהל 23" רטוקב      
יופיצ ,מ"בלפ ריצ . ינאכמ בוגמ לכמ השילגל      
יסקופא ינוציח יופיצו ליימא ימינפ      
דקופמ רשואמ ךרע הווש וא לאפרתרצותמ      
םע NOCI iffib 0003 םגדמ ילמשח עונמ      
ללוכו רשואמ ךרע הווש וא תינדי הלעפה לגלג      
תוניקתל קודבו טלפמוק ןקתומ לכה תרוסמת      
תחא הדיחיכ ףוגמה ןרצי תנדסב הלעפה      
הקפסא ינפל ל"נה םיביכרמה לכ תא תללוכה      
ריחמה .חטשב הנקתה ךרוצל תחא הדיחיכ      
ללוכ ריחמה .ןרציהמ ל"נכ הקידב תדועת ללוכ      
ןכו םידדצה ינשמ רוניצה לע םיידגנםינגוא      

239,780.00 119,890.00     2.00 רטמ 6 ךרואב הלעפה תידי 'חי   
      
הקיפס דמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.03.0190
םוחתל ןגואמ ,02" רטוקב יטנגמ ורטקלא      
םגד ,תוחפל ש"קמ 0- 0003 תוקיפס      
    113WEF RETSAMRETAW תרצותמ  
    BBA םוכיס תכרעמ ללוכ רשואמ ךרע הווש וא  

 52,456.00 26,228.00     2.00 .תומלשב מ"טמב טרופמכ ןרציה לש חפנ 'חי   
      
המרה ןקתמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.03.0200
המרה תלגלג ,ללוכה )ליירונומ( ילמשח      
תרצות תמגודכ ג"ק 006,1 סמועל תילמשח      
תינורקו רשואמ ע"ש וא LHATS תרבח      
וא שיר'בח י"ע םיקוושמההמיאתמ תילמשח      
ריחמה .תומלשב מ"טמב טרופמכ רשואמ ע"ש      
ליירונומ תורוק לש הנקתהו הקפסא ללוכ      

 94,184.00 47,092.00     2.00 .תחא לכ רטמ 01 -כ ךרואב 'חי   
      
המרה ןקתמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.03.0210
תכרעמ ובש ינופצ הנבמ רובע ילמשח ןרוגע      
המרה תלגלג ,ללוכה בוטר רובמ תוחיר לורטנ      
תרצות תמגודכ ג"ק 0002 סמועל תילמשח      
תילמשח תינורקו רשואמ ע"ש ואתרבח      
ע"ש וא שיר 'בח י"ע םיקוושמה המיאתמ      
ללוכ ריחמה .תומלשב מ"טמב טרופמכ רשואמ      
02 -כ ךרואב ןרוגע תורוק לש הנקתהו הקפסא      

 74,670.00 74,670.00     1.00 .LHATS רטמ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

7,321,061.00 30.75.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../069 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     069 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

7,321,061.00 מהעברה      
      
      
המרה ןקתמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.03.0220
רובב בויבה תובאשמל )ליירונומ( ילמשח      
סמועל תילמשח המרה תלגלג ,ללוכה שביה      
וא LHATS תרבח תרצות תמגודכ ג"ק 005,3      
המיאתמתילמשח תינורקו רשואמ ע"ש      
טרופמכ רשואמ ע"ש וא שיר'בח י"ע םיקוושמה      
עצמאב לוקיע ובש ךלהמ םע .תומלשב מ"טמב      
תלבוהל עקרקה תמוק רובע ,ךלהמה      
לש הנקתהו הקפסאללוכ ריחמה .תובאשמה      
לש ללוכ ךרואב תינכותה יפל ליירונומ תורוק      

 94,184.00 94,184.00     1.00 .רטמ 52 -כ 'חי   
      
המרה ןקתמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.03.0230
רובמ הפשא/הבבג יקשל )ליירונומ( ילמשח      
סמועל תילמשח המרה תלגלג ,ללוכה בוטר      
וא LHATS תרבח תרצות תמגודכ ג"ק 005,3      
המיאתמ תילמשח תינורקו רשואמ ע"ש      
טרופמכ רשואמ ע"ש וא שיר'בח י"ע םיקוושמה      
הבכרהו הנקתה ללוכ ריחמה .תומלשב מ"טמב      
תנגה ללוכו רטמ01 - כ לש ךרואב תורוק לש      
הביבסב הנקתהל םיאתמה ןקתמו תורוק      

164,822.00 82,411.00     2.00 .ימלוג בויב לש תיביזורוק 'חי   
      
המרה ןקתמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.03.0240
3.4- המוק תרקתב ןקתויש ילמשח ןרוגע      
,תובאשמ רדח/שבי רוב לעמ ימורד הנבמב      
תומוקה יתשב דויצ ןכו וז המוקב דויצ תמרהל      
- הביאש תנחת לש שביה קלחב ויתחתמ      
המרה תלגלג ,ללוכ ןקתמה .ימורד הנבמ      
תרצות תמגודכ ג"ק 0002 סמועל תילמשח      
תינורקו רשואמ ע"ש וא LHATS תרבח      
וא שיר'בח י"ע םיקוושמה המיאתמ תילמשח      
ללוכ .תומלשב מ"טמב טרופמכ רשואמ ע"ש      
-כ לש ךרואב ןרוגע תורוק לש הנקתהו הקפסא      

 91,829.00 91,829.00     1.00 .תחא לכ רטמ 01 'חי   
      
ריווא רוהיט תכרעמ הנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.03.0250
תמגוד היצזינוי תיגולונכטב בוטרה רובל      

874,345.00 874,345.00     1.00 מ"טמב טרופמכ ע"ש וא "בינתא" 'בח תרצות 'חי   
      
הקפסא תולע ללוכ הקזחאו לועפת יתורש     57.03.0260
םירחא ףוליח יקלחו םילקתמ לש הנקתהו      
טרופמכ בוטר רובמ ריוא רוהיט תכרעמל      

108,518.00 108,518.00     1.00 תיראדנלק הנש ךשמל מ"טמב 'חי   
      
      
      

8,654,759.00 30.75.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../070 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     070 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

8,654,759.00 מהעברה      
      
      
ריווא רוהיט תכרעמ הנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.03.0270
ליעפ םחפ תודומעב החיפס י"ע שביה רובל      

420,592.00 420,592.00     1.00 . מ"טמב טרופמכ 'חי   
      
הקפסא תולע ללוכ הקזחאו לועפת יתורש     57.03.0280
םירחא ףוליח יקלחו םילקתמ לש הנקתהו      
טרופמכ שבי רובמ ריוא רוהיט תכרעמל      

 51,943.00 51,943.00     1.00 תיראדנלק הנש ךשמל מ"טמב 'חי   
      
מ"מ008 רטוקב לוגע ךתחבC.V.P תולעת     57.03.0290
םיסירתו םיחתפ ללוכ ריווא רוהט תכרעמ רובע      

 42,040.00 1,051.00    40.00 .תומלשב רטמ   
      
2 לצופמ יליע ןגזמ לש הנקתהו הלבוה הקפסא     57.03.0300
תרצותמ יטוחלא טלש םע רוריקו םומיחל ס"כ      

 14,196.00 4,732.00     3.00 .תומלשב תרנצה ללוכ ,ע"ש וא "הרטקלא" 'חי   
      
הסינכ רשפאת רשא אשמו םיעסונ תילעמ     57.03.0310
םע ,העיסנב הזגלמ לש ןכו םיעסונ לש האיציו      
0041 לש את תודימב ג"ק 0521-ל הבגומ את      
בחורב תותלד םעו קמוע 0012 * בחור      
טרופמכ ,הבוג 0022 0021* לש רואחתפ      

509,967.00 509,967.00     1.00 .מ"טמב 'חי   
      
ךלוה ליעפמ - 61XS גוסמ ילמשח ןוזגלמ     57.03.0320
    V42, תרצות KRALC רשואמ ךרע הווש וא.  
005,1 אוה מ"מ 000,3 הבוגב המרה רשוכ      
אלל( הזגלמה לש ימצע לקשמו תוחפל ג"ק      
ינוציח ןעטמ ללוכו ג"ק 0501 מ רתוי אל)ןעטמ      

 63,089.00 63,089.00     1.00 .מ"טמב טרופמה פ"ע ינכט טרפמו רבצמל 'חי   
      
םגדמ ןוט 7 סמועל ,לזיד עונמ תלעפומ הזגלמ     57.03.0330
    dradnatS 07C תרצות KRALC הווש וא  
יחפו דויצ תאצוהל רצחב שומישל ,רשואמ ךרע      

333,450.00 333,450.00     1.00 רצחל םינבמהמ הבבגו לבז 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10,090,036.00 30.75.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../071 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     071 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

10,090,036.00 מהעברה      
      
      
םלואב 00 המוק תפצר לע הנקתהו הקפסא     57.03.0340
תנחת לש שבי רוב לעמ - תובאשמ תאצוה      
חופמ לש )טוטרשב ןמוסמה םוקימב( הביאשה      
ם"בלפ הנבמ , 42" רטוקב ,הטנו / יריצ      
םיקלח ללוכ הרקמ לכבו םוינימולא םייפנכו      
םיזג הביבסב הנקתהל םידימע םלג ירמוחמ      
תגרד ,תוחפל ס"כ 1 עונמ ,ימלוג בויבמ      
בוביס תוריהמ םע יזאפ תלת ,55PI תומיטא      
.תויוריהמ יתש םע ,ד"לס 0541 דע      
הקיניב ריואל תרתומ תילמיסכמ תרוטרפמט      
לש הקיפסב הטנוה .תולעמ 05 דע איה      
לש הקינס יצחל חווטב תוחפל ש"קמ 000,11      
    1.0 0 - GRAB , הווש וא ררוואמה תרצות  
,ילמשח עונמ רתיה ןיב ללוכ ,רשואמ ךרע      
ריואב שער קיתשמ ,הנגה "בולכ "/ תשר      
האיציו ימוקמ הממדה/הלעפה גתמ ,אצויה      
דומעת הטנוה .הלק לע הארתהל תיטלאטיגיד      
1 קחרמב BD 07 מ רתוי אל לש שער תמרב      

 26,676.00 13,338.00     2.00 .ש"קמ 000,11 לש הקיפסב רטמ 'חי   
      
1 ימינפ רטוקב הבורא לש הנקתהו הקפסא     57.03.0350
אלל רוניצ לש דחא עטקמ הייושע ,רטמ      
,epip sselmaeS - רפת אלל רוניצ ,םיכותר      
8/3" ןפוד יבועב L613SS ם"בלפ 04" רטוק      
תאצוי הבוראה .)ימינפ יופיצ אלל( תוחפל      
לעמ תטלובו םיינאכמ םיבוגמ םלוא תרקתמ      
יטוטרש האר( רטמ 5.3 ךרואב גגה תפצר      
,זרכמה לש םיינאכמורטקולאו היצקורטסנוק      
.) גגה לש החונת טוטרש ןכו 3-3 ךתח      
תולועפו םירמוחה לכ תא תללוכ הדובעה      
תריסמ רתיה ןיב ללוכ השורדה הנקתהה      
םע טוטרש ללוכ ןכו הבוראה לש רוצייל טוטרש      
םאתהב גגה תפצרל הבוראהןוגיע יטרפ      
רושיאל ןלבקה רוסמיש רוטקורטסנוק טוטרשל      

 18,139.00 18,139.00     1.00 נכתמה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10,134,851.00 30.75.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../072 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     072 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

10,134,851.00 מהעברה      
      
      
3" רטוקב הקינס תרנצ לש הנקתהו הקפסא     57.03.0360
זוקינל תוימימ תת תובאשמ יתשמ םירזיבאו      
רוביחל דעושבי רוב / תובאשמ רדחב תקוש      
ריחמה .בוטרו שבי רוב ןיב ריק ךותב רוניצל      
לכ לש הנקתהו הקפסא רתיה ןיב ללוכ      
,םייטנוולרה םיטוטרשב םיעיפומה םירזיבאה      
םירזיבאהמ דחא לכמ תודיחי יתש רתיה ןיב      
רצוטש ,בויבל ריוא םותסש,זירט ףוג :םיאבה      
ימלוג בויבל םאתומ לכה םירזוח לא ,הפיטשל      

 16,673.00 16,673.00     1.00 .ןנכתמה רושיא יפל םימגדבו 'חי   
10,151,524.00 ילמשח ינאכמ דויצ 30.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

13,409,294.00 לועיתו בויב םימ יווק 75 כ"הס  
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../073 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     073 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
ןגומ בחרמ 95 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ג ו מ  ב ח ר מ  95 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ  10.95 ק ר פ  ת ת       
      
בחרמל )תיתמוק( תידסומ ףדה תלד - שיגנ     59.01.0010
ףוקשמ תוברל ,מ"ס 002/601 תודימב ןגומ      
רמגו לכירדאה תריחב יפל עבצו ןוולוגמ      
תורגסמ תמישרו א"גה תושירד יפל םלשומ      

  5,833.00 5,833.00     1.00 7-מטרפב 'חי   
      
רוד" םגד יתריד יפנכ וד ןגומ בחרמ ןולח     59.01.0020
001/001 רוא חתפ תודימב סיכל ררגנ ,"שדח      
הדלפ ףנכ ,מ"ס 04-03 בחורב ריקל מ"ס      
,ןוולוגמ חפמ ףוקשמו מ"מ 81 יבועב תנוולוגמ      
לע ףנכ םוינימולא ןולח ללוכ ריחמה .םיעובצ      
לש הדלפה תרגסמ יבג לע הזזה ,גגוזמ ףנכ      
06WA םגד םוינימולאה ןולח .ןגומ בחרמה      
עבצב עובצ ,ע"ש וא לילק 0071 וא ןיבולא      

 12,920.00 6,460.00     2.00 תשרו סירת אלל .ןבל 'חי   
      
תודימב ןגומ בחרמל םוריח תאיציב דיינ םלוס     59.01.0030
מ"מ 8/05 אלמ ליפורפ תרגסמ ,מ"ס 081/06      
לכה ,םלשומ רמגו עבצ תוברל 4/3" םיבלש םע      
תמישרב 42-מ טרפו א"גה תושירד יפל      

  2,966.00 1,483.00     2.00 תורגסמ 'חי   
      
יבוע הדלפמ "יתמוק ןגומ בחרמ"ב ץוליח חתפ     59.01.0040
תוברל ,מ"ס 07/07 רוא חתפ תודימב מ"מ 8      

  1,577.00 1,577.00     1.00 עבצו ףוקשמ 'חי   
 23,296.00 הדלפ תורגסמ 10.95 כ"הס  

      
ן ו נ י ס ו  ר ו ר ו ו י א  י נ ק ת מ  20.95 ק ר פ  ת ת       
      
003" םגד "MGS" גוסמ תירלודומ תכרעמ     59.02.0010
    GD" וא "DKG" רוניצ רבעמ םוטיאל ע"ש וא  
בחרמ/טלקמב מ"מ 042 רטוק חדקב 8" רטוק      
,ףרועה דוקיפ י"ע תרשואמ תכרעמה ,ןגומ      
תוברל ,מ"ס 05 דע מ"ס 02 יבועב ימינפ ריקב      
יגרב ,קיטסלפו ימוגמ תויושע םוטיא תוילוח      

  2,470.00 1,235.00     2.00 םידדצה ינשמ הציחל תוטלפו קודיה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  2,470.00 20.95.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../074 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     074 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
ןגומ בחרמ 95 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,470.00 מהעברה      
      
      
004" םגד "MGS" גוסמ תירלודומ תכרעמ     59.02.0020
    GD" 4" רטוק רוניצ רבעמ םוטיאל ע"ש וא  
,ןגומ בחרמ/טלקמב מ"מ 002 רטוק חדקב      
ריקב ,ףרועה דוקיפ י"ע תרשואמ תכרעמה      
תוברל ,מ"ס 05 דע מ"ס 02 יבועב ימינפ      
יגרב םע קיטסלפו ימוגמ תויושע םוטיא תוילוח      

  2,186.00 1,093.00     2.00 םידדצה ינשמ הציחל תוטלפו קודיה 'חי   
  4,656.00 ןוניסו רורוויא ינקתמ 20.95 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 27,952.00 ןגומ בחרמ 95 כ"הס  
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../075 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     075 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
ישאר למשח רדח 08 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ש א ר  ל מ ש ח  ר ד ח  08 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.08 ק ר פ  ת ת       
      

  3,825.00    51.00    75.00 מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב ר"מ  80.02.0010
      

 25,002.00   926.00    27.00 מ"ס 53 יבועב 03-ב ןוטב יפצרמ ק"מ  80.02.0020
      
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב תרקת     80.02.0030

 10,297.50 1,373.00     7.50 מ"ס 02 יבועב ק"מ   
      
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוריק     80.02.0040

 42,976.00 1,264.00    34.00 מ"ס 03 יבועב ק"מ   
      

  3,668.00 1,834.00     2.00 מ"ס 51-01 יבועב ךא ,ל"נכ ק"מ  80.02.0050
      
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב םילדב םידומע     80.02.0060

  2,650.50 1,767.00     1.50 03/02 ךתחב םינבלמ ק"מ   
      
,5" העיקש( 03-ב ןוטב ,םילוגע םידומע     80.02.0070

  3,349.50 2,233.00     1.50 מ"ס 03-04 םירטקב )4-2 הפישח ק"מ   
      
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב תרקת     80.02.0080

 10,336.00 1,292.00     8.00 מ"ס 52 יבועב ק"מ   
      

  3,930.00 1,572.00     2.50 מ"ס 61 יבועב ךא ,ל"נכ ק"מ  80.02.0090
106,034.50 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.08 כ"הס  

      
י נ ב מ ב  ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.08 ק ר פ  ת ת       
י ש א ר  ל מ ש ח  ר ד ח  - ן ו ט ב       
      
רמיירפ תומח תוחירמב הזר ןוטב םוטיא     80.05.0010
וא "101 רמיירפ" וא SG-474"" גוסמ ינמוטיב      
ןמוטיב תובכש 3 ,ר"מ/'רג 003 תומכב ע"ש      
וא "597 םוגוטסלא" גוסמ ירמוטסלא      
5.4 לש ללוכ תומכב ,ע"ש וא "םוגילופ"      
הנגהו סלגרטניא תיכוכז תותשר 2 ,ר"מ/ג"ק      
לקשמב ינכטואיג דב י"ע םוטיא תובכש לע      

  4,740.00    79.00    60.00 ר"מ/'רג 004 ר"מ   
      
.תומח תוחירמב הנבמה תודוסיו תוריק םוטיא     80.05.0020
3 ,ר"מ/'רג 003 תומכב ינמוטיב רמיירפ      
םוגוטסלא" גוסמ ירמטסולא ןמוטיב תובכש      
תוחירמב ע"ש וא "םוגילופ" וא "597      
תותשר 2 ,ר"מ/ג"ק 5.4 לש ללוכ תומכבתומח      
E.P.D.H תועירי י"ע הנגהו סלגרטניא תיכוכז      
5.0 יבועב ע"ש וא T-51" ןיירדוטיב" גוסמ      

 10,800.00    90.00   120.00 מ"מ ר"מ   
      

 15,540.00 50.08.10 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../076 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     076 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
ישאר למשח רדח 08 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 15,540.00 מהעברה      
      
      
לש תיתבכש דח תכרעמב םיחוטש תוגג םוטיא     80.05.0030
תוחבושמ תוירמוטסלא תוינמוטיב תועירי      
רמג םע "R5 זפילופ" גוסמ SBS רמילופב      
ע"ש וא "R5 סלפמוטיב" וא ןבל טגרגא      
יופיצו רטסאילופ דבל ןוירש םע ,מ"מ5יבועב      
תיתשל תומחלומ תועיריה .ןוילע טגרגא      
ינמוטיב רמיירפ תוברל ,מ"ס 01 לש הפיפחבו      
474SG" רמיירפ" וא "101 רמיירפ" גוסמ      

    355.00    71.00     5.00 ר"מ/ ר"ג 003 תומכבע"שוא ר"מ   
      
הריגא ינקתמ לעמ םיחוטש תוגג םוטיא     80.05.0040
םיירמוטסלא םיירמילופ םיינמוטיב םייופיצב      
SBS רמילופב םיחבשומ םיסיממ תכרעמב      
רמיירפ תוברל ,ע"ש וא ,"H דפסקלפ" גוסמ      
5.4 תללוכ תומכב יופיצ ,תובכש 3 ,ינמוטיב      
סלגרטניא תיכוכז תשר תחא העירי ,ר"מ/ג"ק      
ןוטב הדממ הנגה תובכש 3-ב תוקלור םוטיאו      

    860.00    86.00    10.00 מ"ס 5 יבועב ר"מ   
      
תועוצר לש תובכש יתשב תוקלור םוטיא     80.05.0050
תוללכושמ תוינמוטיב תועירימ יופיח /קוזיח      
לכ מ"מ 4 יבועב , SBS רמילופב תוחבשומ      
תוברל , רטסאילופ דבל ןוירש םע ,תחא      
םע מ"ס 03 בחורב הנותחת קוזיח תעוצר      
מ"ס 05 בחורב הנוילע יופיח תעוצר ,לוח יופיצ      
גוסמ ינמוטיב רמיירפ , טגרגא יופיצ םע      
ע"ש וא "G474S רמיירפ" וא "101 רמירפ"      
הצקב ינמוטיב קיטסמו ר"מ/ר"ג 003 תומכב      
וא "81 לוקזפ" גוסמ יופיחה תעוצר לש ןוילעה      

  2,250.00    45.00    50.00 .ע"ש וא "442 קיטסלא" רטמ   
 19,005.00 ישאר למשח רדח - ןוטב ינבמב םוטיא תודובע 50.08 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  60.08 ק ר פ  ת ת       
      
תויחנה יפל למשח רדח ךותב תורגסמ תכרעמ     80.06.0010

 31,455.00 31,455.00     1.00 למשחה תרבח 'חי   
 31,455.00 תורגסמ תודובע 60.08 כ"הס  

      
ץ ו ח ו  ם י נ פ  ר מ ג  ת ו ד ו ב ע  70.08 ק ר פ  ת ת       
      
תרבח תויחנה יפל םינפ תודובע תכרעמ     80.07.0010

 14,379.00 14,379.00     1.00 רמג תודובע תלבט יפל ,לכירדאהו למשחה 'חי   
 14,379.00 ץוחו םינפ רמג תודובע 70.08 כ"הס  

      
      

170,873.50 ישאר למשח רדח 08 כ"הס  
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../077 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     077 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
םיבוגמ את - יעקרק תת הנבמ 18 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ב ו ג מ  א ת  - י ע ק ר ק  ת ת  ה נ ב מ  18 ק ר פ       
      
א ת  - י ע ק ר ק  ת ת  ה נ ב מ  10.18 ק ר פ  ת ת       
ם י פ ו ג מ       
      
הדובעה ,יעקרק תת הנבמ - םיפוגמ את     81.01.0010
אתה סוסיב עוציבל תימוקמ הריפח -:תללוכ      
-.ק"מ 003 -כ לש תומרב הריפחה תיתחתל דע      
תויחנה יפל עקרקה תפלחהו תיתש קודיה      
- מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עוציב -.עקרקהץעוי      
04 יבועב 03-ב ןוטב תפצר עוציב -.ר"מ 04      
011 ןויז תוברל ,ק"מ 22 -כ לש תומכב מ"ס      
04 יבועב 03-ב ןוטב תוריק עוציב -.ק"מ/ג"ק      
011 תוברל ,ק"מ 42 -כ לש תומכב מ"ס      
52 יבועב תוימורט תוטלפמ תורקת -.ק"מ/ג"ק      
ןויז תוברל ר"מ 52 -כ תומכב 04-ב ,מ"ס      
הזר ןוטב םוטיא -.ק"מ/ג"ק 061 תומכב      
דחוימה טרפמה יפל ןוטב תרקתו ץוח תוריקב      
03-ב ןוטבמ תוכימת -.ר"מ 051 -כ תומכב      
םלשומ רמגל תודובעה לכו ק"מ 5.1 -כ ןיוזמ      

325,779.00 325,779.00     1.00 .ינכמורטקלא ץעוי תוינכות יפל 'חי   
325,779.00 םיפוגמ את - יעקרק תת הנבמ 10.18 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

325,779.00 םיבוגמ את - יעקרק תת הנבמ 18 כ"הס  
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
 

קובץ: תש 3700   .../078 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     078 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
רטיל 000,3 לש תומכב קלד לכימל הרצאמ 28 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ש  ת ו מ כ ב  ק ל ד  ל כ י מ ל  ה ר צ א מ  28 ק ר פ       
ר ט י ל  000,3      
      
ק ל ד  ל כ י מ ל  ה ר צ א מ  10.28 ק ר פ  ת ת       
ר ט י ל  000,3 ל ש  ת ו מ כ ב       
      
תומכב רלוס לכימל ןיוזמ ןוטבמ הרצאמ עוציב     82.01.0010
יולימ -:תללוכ הדובעה ,רטיל 000,3 לש      
מ"ס 02 לש תובכשב 'ג גוס עצמ ררבנ רמוחמ      
-כתומכב 6/7551MTSA, ןקת %89 תופיפצב      
-כ לש תומכב מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב -.ק"מ 05      
03 -כ יבועב תוריקו הפצר עוציב -.ר"מ 05      
521 כ"הס ק"מ/ג"ק 08 תומכב ןויז תוברל מ"ס      
יפל תוינוציח תוריקו הזר ןוטב םוטיא -.ק"מ      
תוריקו הפצרב ןוטב תנגה -.דחוימה טרפמה      

 80,883.00 80,883.00     1.00 .ע"ש וא "זפ" תרבח לש רמוחמ תוימינפ 'חי   
 80,883.00 רטיל 000,3 לש תומכב קלד לכימל הרצאמ 10.28 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 80,883.00 רטיל 000,3 לש תומכב קלד לכימל הרצאמ 28 כ"הס  
45,853,747.50 A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע כ"הס

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 
 

קובץ: תש 3700   .../079 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     079 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע B, הביטנרטלאב 'בעל תפסות 20 הנבמ
יראלס תוריק 32 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ר א ל ס  ת ו ר י ק  32 ק ר פ       
      
ס ו ס י ב ל  י ר א ל ס  ת ו ר י ק  10.32 ק ר פ  ת ת       
ן ו פ י ד ו  ה נ ב מ       
      
תסימת םע םיקוצי 03-ב יראלס תוריק     23.01.0010
יבועב הקיציו )הריפח( עקרק ךותיח ,טיינוטנב      
םוכיסל אל 1,245.00   725.00 .'מ 02 דע קמועבו מ"ס 06 ק"מ   
      
םיטנמלא עוציב רובע יראלס תוריקל תפסות"     23.01.0020
םוכיסל אל   238.00   125.00 T -ר" תרוצב ק"מ   
      
ןויז ללוכ ,יראלס תוריק שארב 04-ב ןוטב תרוק     23.01.0030
םוכיסל אל 2,005.00    40.00 תונוש תודימב ק"מ/ג"ק 061 לש תומכב ק"מ   
      
םוכיסל אל 6,622.00   100.00 .םירטקה לכב ,יראלס תוריקל ןויז יבולכ ןוט  23.01.0040
      
ןוטב תונוש תודימב םיחנמ )תוריק( תורוק     23.01.0050
עוציבל ,ק"מ/ג"ק 06 - ןויזה ללוכ ריחמה .03-ב      
םוכיסל אל 1,663.00    15.00 יראלס תוריק ק"מ   
      
יפל ,3" רטוקב תינוסרטלוא הקידבל תורוניצ     23.01.0060
םוכיסל אל    51.00 1,000.00 יראלס תוריקל יללכה טרפמה רטמ   
      
רחאל B הביטנרטלא עוציבל תודובע תפסות     23.01.0070
שדחמ תונגראתה :A הביטנרטלא עוציב      
רדג קוריפ .שדח חטשב יראלס תוריק עוציבל      
םוכיסל אל 269,610.00     1.00 .תמייק רדג לש ןוטב ריק תסירהו תמייק 'חי   

ןופידו הנבמ סוסיבל יראלס תוריק 10.32 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יראלס תוריק 32 כ"הס            
A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע B, הביטנרטלאב 'בעל תפסות כ"הס          

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 
 

קובץ: תש 3700   .../080 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     080 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

)B -ו A תוביטנרטלא עוציבל תפסות( C הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה 30 הנבמ
םימ תביאש ,רפע 'בע ,חותיפ 'בע ,םיקוריפו תוסירה 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,ח ו ת י פ  'ב ע  ,ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  10 ק ר פ       
ם י מ  ת ב י א ש  ,ר פ ע  'ב ע       
      
ם י מ  ת ל פ ש ה  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
ת מ ה ו ז מ  ע ק ר ק  י ו נ י פ ו       
      
0.1 הבוגב דדמנה םזגה ףקיהש םיצע תתירכ     01.01.0010
06 דע מ"ס 51 לעמ וניה עקרקה ינפ לעמ 'מ      
לכירדא תינכות האר( 'מ 0.6 דע םהבוגו מ"ס      
םוכיסל אל   494.00    10.00 )ףונ 'חי   
      
3 לע הלוע וניאש קמועל חטשב תיללכ הריפח     01.01.0020
םוכיסל אל    32.00 1,500.00 'ג בלש ,'מ ק"מ   
      
ימ תביאש / תלפשהב תוחורכה תויולעה לכ     01.01.0030
ךות ,רשואמ אצומל תטילפו הדובע ןמזב םוהת      
ללוכ ,יעקרק ץעויו גולורדיה לש יווילו ץועי ידכ      
תקיפסל םיאתמהביאש דויצ תנקתה :רתיה ןיב      
רוביח אלל תנקתהו תונגראתה , הלפשהה      
סלפמל דע הריפח ןמזבו למשחה תשרל      
תוריק תרגסמב תיפוס הריפחב ןנכותמ      
יפל לכה )דרפנב רגאמ לכ ( יראלסה      
ןלבקה לש גולורדיההו עקרקה ץעויתויחנה      
ינמז הקינס וק עוציב ,ןנכתמה רושיאבו      
רוהיט ללוכ וניא הז ףיעס( םוהתה ימ תטילפל      
הלפשהה ימ תטילפ ללוכו )םילפשומ םוהת ימ      
תויושרה רושיאל םאתהב םיאתמ אצומל      
,םיביבא ימ ,םיביבא לת תיריע ,םימה תושר(      
תטילפ רובע תורגא םולשת ללוכ )דועו ן"דפש      
םוכיסל אל 9,886.00    30.00 תונושה תויטנוולרה תויושרל םימה ע"י   
      
םוטיא תכרעמ עוציב רחאל ,ל"נכ     01.01.0035
    GNITUORG TEJ תופצר עוציב ךשמב  
דרפנב רגאמ לכב םוי 03 סולפ ןיוזמ ןוטבמ      
םוכיסל אל 2,876.00    60.00 ןנכותמ ןוטב קזוח תלבק רחאל ע"י   
      
תוריק לש ימינפ ףקיהב ק"תת הנבמל הריפח     01.01.0050
טרופמכ אוהשלכ קמועב )המגרפאיד( יראלס      
םוכיסל אל    90.00 2,750.00 םימ תביאש ללוכ ,'ה -ו 'ד בלש ,מ"טמב ק"מ   
      
תוברל )הבצחמ( ןבא ירבש ג"ע תיתש קודיה     01.01.0060
םוכיסל אל   162.00    75.00 .עקרקה ץעוי תויחנה יפל ,קודיהו רוזיפ ק"מ   
      
תובכשב 'א גוס עצמב עקרקה תפלחה יולימ     01.01.0070
םוכיסל אל   152.00   120.00 הזר ןוטבל תחתמ מ"ס 02 לש ק"מ   
      
      
      
      

10.10.30 קרפ תתב הרבעהל          
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../081 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     081 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

)B -ו A תוביטנרטלא עוציבל תפסות( C הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה 30 הנבמ
םימ תביאש ,רפע 'בע ,חותיפ 'בע ,םיקוריפו תוסירה 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םאתהב םוהת ימב םוהיז אצמיו הדימב     01.01.0090
תכרעמ ןקתות םוהת ימ תוכיא רוטינ יאצממל      
םתאבהל דע םימהוזמה םוהתה ימ רוהיט      
י"ע םישרדנ/ םירתומ הטילפ יזוכירל      
ו/וא זוקינה תכרעמל תטילפ ינפל,םירוטלוגרה      
לכ תושירדל םאתהב תינוריעה בויבה      
דרשמה :תוברל ,םיטנוולרה םירוטאלוגרה      
ימ ,ןדוגיא ,םימהתושר ,הביבסה תנגהל      
,ביבא לת תיריעב זוק ינ תקלחמו םיביבא      
ןקתמ .דועו א"ת תיריעב יסדנה םואית תקלחמ      
םילפשומה םימה תא איבי ל"נה רוהיטה      
תושירדל םאתהב הטילפ יזוכירל רוהיט ורבעש      
תומר ללוכ ,םייטנוולרהםירוטאלוגרה לכ      
םוכיסל אל 90,250.00     3.00 שרדיו הדימב םיל תורתומ הטילפ 'חי   

תמהוזמ עקרק יוניפו םימ תלפשה רפע תודובע 10.10 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םימ תביאש ,רפע 'בע ,חותיפ 'בע ,םיקוריפו תוסירה 10 כ"הס            
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../082 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     082 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

)B -ו A תוביטנרטלא עוציבל תפסות( C הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה 30 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
יפצרמל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     02.01.0010
םוכיסל אל    51.00   220.00 ןוטב ר"מ   
      
לע םיקוצי K.U = -50.9 ,04-ב ןוטב יפצרמ     02.01.0020
,דחוימה טרפמב ראותמכ ,םיפסומ ללוכ ,עצמ      
תקלחהב ,מ"ס 09-08 הנתשמ יבועב      
-ו א4 םוריח ירגאמב םיעופיש יפל רטפוקילה      
םוכיסל אל 1,132.00   240.00 ב4 ק"מ   
      
םיפסומ ללוכ ,מ"ס 52 יבועב 04-ב ןוטב תוריק     02.01.0030
תוריק לומ םיקוצי ,דחוימה טרפמב ראותמכ      
םוכיסל אל 1,407.00   200.00 ב4 -ו א4 םירגאמב םיראלס ק"מ   
      
לש םייכנא םיחטש תריצי רובע ריחמ תפסות     02.01.0040
םוכיסל אל    65.00   800.00 א4 -ו 4 םירגאמ לש תוריקב ףושח ןוטב ר"מ   
      
יבועב יראלס תוריק יבג לע 04-ב זתומ ןוטב     02.01.0050
תיתשתכ תשרבמ תקלחה תוברל מ"ס 5 דע      
םוכיסל אל 2,755.00    12.00 םוטיאל ק"מ   
      
ללוכ ,מ"ס 05 יבועב 04-ב ןוטב תורקת     02.01.0060
4 םירגאמב דחוימה טרפמב ראותמכ םיפסומ      
םוכיסל אל 1,473.00   220.00 א4 -ו ק"מ   
      
לש גג תורקת לעמ 03-ב ןוטבמ תוחוש     02.01.0070
:תללוכ הדובעה .םיגירח םיכפשל םירגאמ      
תוריק לש ןיוזמ ןוטב תרקתו תוריק תקיצי      
תוברל ,מ"ס 52 יבועב הרקתו מ"ס 52 יבועב      
תוברל ,ק"מ 21 -כ תומכב ק"מ/ג"ק 08 -כןויז      
ףיעס יפל םיינוציח תוריק םוטיא      
רטוקב םיסכמ ינש תוברל ,0200.200.50.10      
רגס םע 33DH למרכ 004D, םגד מ"ס 06      
שיבכ יסכמ 4 -ו ע"ש וא "ןמפלוו"תרצות .ב.ב      
תודימב קזב תרגסמ לזרב תקיצי םיינבלמ      
םוכיסל אל 34,151.00     4.00 421NE ןקת יפל 004D ,441 מ"ס01x67x 'חי   
      
םיצוק םע 2/1" רטוקב ןוטבל ןוגיע יגרב     02.01.0080
מ"ס 06X06 לכ מ"ס 03 -כ ךרואב םיגרבומ      
םוכיסל אל    33.00 5,600.00 תימינפ תונספט רוביחל 'חי   
      
תוריקב םולהי חדקמב 02" רטוקב חודיק     02.01.0090
עוציבל מ"ס 65 -כ יבועב ןיוזמ ןוטבמ יראלס      
םוכיסל אל 4,114.00    12.00 21" רטוקב רוניצ תרבעהל 81" רטוקב םירוח 'חי   
      
      

10.20.30 קרפ תתב הרבעהל          
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../083 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     083 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

)B -ו A תוביטנרטלא עוציבל תפסות( C הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה 30 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לש גג תורקת לעמ 03-ב ןוטבמ תוחוש     02.01.0100
.'ב4 -ו 'א4 'סמ םיגירח םיכפשל םירגאמ      
ןוטב תרקתו תוריק תקיצי :תללוכ הדובעה      
יבועב הרקתו מ"ס 02 יבועב תוריק לש ןיוזמ      
-כ תומכב ק"מ/ג"ק 08 -כןויז תוברל ,מ"ס02      
יפל םיינוציח תוריק םוטיא תוברל ,ק"מ 02      
םיסכמ ינש תוברל ,0200.200.50.10 ףיעס      
33DH למרכ 004D, םגד מ"ס 06 רטוקב      
,441 ןקת יפל 421NE"תרצות .ב.ב רגסםע      
    004D 01מ"סx67x יסכמ 4 -ו ע"ש וא "ןמפלוו  
קזב תרגסמ לזרב תקיצי םיינבלמ שיבכ      
םוכיסל אל 34,151.00     2.00 תודימב 'חי   
      
'א4 'סמ םירגאמל םיימורט םיטנמלאמ תוחוש     02.01.0110
052X012X051 )h( םינפ תודימב 'ב4 -ו      
מ"ס 06 רטוקב םיסכמו תורקת תוברל ,םייונב      
םוכיסל אל 4,560.00     4.00 33DH למרכ 004D םגד 'חי   

רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס            
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../084 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     084 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

)B -ו A תוביטנרטלא עוציבל תפסות( C הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה 30 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ת ו ר י ק  ן י ב  ע ק ר ק  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
ת ט י ש ב  )ה מ ג ר פ א י ד ( י ר א ל ס       
    JET GROUTING  
      
הנמתש )GULP( המוטא הבכש תריציל םוטיא     05.01.0010
עוציב ןמזב הנחתה תפצר לע םימ תמירז      
יבוע .תופצרה תקיציו ערקה תפלחה ,הריפחה      
'מ 2 תוחפל היהי TUORG-TEJ תבכש      
עקרקה ץעוי תויחנה יפל עבקיי הבכשה קמועו      
תבכש עוציב לש תודובעה לכ .יגולורדיה ץעויו      
    TUORG-TEJ תוינכות יפל עצבל שי,  
ץעויו ערקה ץעוי תויחנהו םידחוימ םיטרפמ      
םוכיסל אל 1,528.00   500.00 ב4 -ו א4 'סמ םירגאמב יגולורדיה ק"מ   
      
וד ירמילופ יטנמצ יופיצב יראלס תוריק םוטיא     05.01.0020
וא "707 טקוטסלא ריפס" גוסמ שימג יביכר      
םוכיסל אל    67.00   800.00 תובכש יתשב ר"מ/ג"ק 1 לש תומכב ע"ש ר"מ   

GNITUORG TEJ תטישב )המגרפאיד( יראלס תוריק ןיב עקרק םוטיא 10.50 כ"הס            
      
י נ ב מ ב  ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  20.50 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב       
      
רמיירפ תומח תוחירמב הזר ןוטב םוטיא     05.02.0010
וא "101 רמיירפ" וא SG-474"" גוסמ ינמוטיב      
ןמוטיב תובכש 3 ,ר"מ/'רג 003 תומכב ע"ש      
וא "597 םוגוטסלא" גוסמ ירמוטסלא      
5.4 לש ללוכ תומכב ,ע"ש וא "םוגילופ"      
הנגהו סלגרטניא תיכוכז תותשר 2 ,ר"מ/ג"ק      
לקשמב ינכטואיג דב י"ע םוטיא תובכש לע      
םוכיסל אל    79.00   250.00 ר"מ/'רג 004 ר"מ   
      
.תומח תוחירמב הנבמה תודוסיו תוריק םוטיא     05.02.0020
3 ,ר"מ/'רג 003 תומכב ינמוטיב רמיירפ      
םוגוטסלא" גוסמ ירמטסולא ןמוטיב תובכש      
תוחירמב ע"ש וא "םוגילופ" וא "597      
תותשר 2 ,ר"מ/ג"ק 5.4 לש ללוכ תומכבתומח      
E.P.D.H תועירי י"ע הנגהו סלגרטניא תיכוכז      
5.0 יבועב ע"ש וא T-51" ןיירדוטיב" גוסמ      
םוכיסל אל    90.00   120.00 מ"מ ר"מ   
      
תת הנבמב רידח יתלב ימינפ טנמצ חיט     05.02.0030
עגמב תורוקו תורקת ,תוריק ,הפצרב יעקרק      
טרופמכ ,ילוארדיה חיט תבכש ללוכ בויב ימל      
םוכיסל אל    67.00 1,050.00 דחוימה טרפמב ר"מ   
      
      
      

20.50.30 קרפ תתב הרבעהל          
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../085 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     085 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

)B -ו A תוביטנרטלא עוציבל תפסות( C הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה 30 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לע דחוימה טרפמב טרופמכ ןגמ תעיבצ     05.02.0040
םע עגמבש ןוטב תורוקו הרקת ,הפצר,תוריקה      
"ףוקש קלטקיפא" רמיירפ ללוכ יופיצה .בויב ימ      
וא "רובמט" תרצות "803 יסקופא" תובכש 2-ו      
םוכיסל אל    81.00 1,050.00 ע"ש ר"מ   
      
הקיצי תוקספהב ימינפ C.V.P םוטיא תעוצר     05.02.0050
םוכיסל אל    63.00   130.00 מ"ס 02 בחורב םיבוטר םינבמב רטמ   
      
גוסמ טיינוטנב סיסב לע חפנתמ םימ רצע     05.02.0060
םוכיסל אל    86.00   240.00 ע"ש וא 4/3" "פוטסרפוס" רטמ   
      
לש תיתבכש דח תכרעמב םיחוטש תוגג םוטיא     05.02.0070
תוחבושמ תוירמוטסלא תוינמוטיב תועירי      
רמג םע "R5 זפילופ" גוסמ SBS רמילופב      
ע"ש וא "R5 סלפמוטיב" וא ןבל טגרגא      
יופיצו רטסאילופ דבל ןוירש םע ,מ"מ5יבועב      
תיתשל תומחלומ תועיריה .ןוילע טגרגא      
ינמוטיב רמיירפ תוברל ,מ"ס 01 לש הפיפחבו      
474SG" רמיירפ" וא "101 רמיירפ" גוסמ      
םוכיסל אל    71.00   380.00 ר"מ/ ר"ג 003 תומכבע"שוא ר"מ   
      
םוכיסל אל    63.00   105.00 "תוחיר לורטינ" הנבמב ךא ,ל"נכ ר"מ  05.02.0071
      
הריגא ינקתמ לעמ םיחוטש תוגג םוטיא     05.02.0080
םיירמוטסלא םיירמילופ םיינמוטיב םייופיצב      
SBS רמילופב םיחבשומ םיסיממ תכרעמב      
רמיירפ תוברל ,ע"ש וא ,"H דפסקלפ" גוסמ      
5.4 תללוכ תומכב יופיצ ,תובכש 3 ,ינמוטיב      
סלגרטניא תיכוכז תשר תחא העירי ,ר"מ/ג"ק      
ןוטב הדממ הנגה תובכש 3-ב תוקלור םוטיאו      
םוכיסל אל    86.00   300.00 מ"ס 5 יבועב ר"מ   

ןוטב ינבמב םוטיא תודובע 20.50 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא תודובע 50 כ"הס            
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../086 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     086 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

)B -ו A תוביטנרטלא עוציבל תפסות( C הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה 30 הנבמ
הדלפ תורגסמ תודובע 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ם י ס כ מ ו  ת ו ב כ ש  ,ת ו ק ע מ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
הדלפמ הדירי םלוס לש הנקתהו הקפסא     06.01.0010
ץעוי תויחנה יפל החונמ יחטשמו L613 מ"בלפ      
4 רגאמ'חי 2 - 'א 4 רגאמ:םירגאמב תוחיטבה      
םוכיסל אל 6,270.00     4.00 'חי 2 - 'ב 'חי   

םיסכמו תובכש ,תוקעמ 10.60 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הדלפ תורגסמ תודובע 60 כ"הס            
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../087 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     087 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

)B -ו A תוביטנרטלא עוציבל תפסות( C הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה 30 הנבמ
ןופידו הנבמ סוסיבל יראלס תוריק 32 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה נ ב מ  ס ו ס י ב ל  י ר א ל ס  ת ו ר י ק  32 ק ר פ       
ן ו פ י ד ו       
      
ס ו ס י ב ל  י ר א ל ס  ת ו ר י ק  10.32 ק ר פ  ת ת       
ן ו פ י ד ו  ה נ ב מ       
      
םגד עקת תיב לש "TRESNI" תכרעמ     23.01.0010
    TEKC05 41-50-SBH רוביחל ךרע הווש וא  
ללוכ א"מל ריחמ .תופצרל יראלס תוריק ןיב      
תוינכותב טרפ יפל לכה ,רוביחל ןויז      
םוכיסל אל   185.00   160.00 היצוקטרסנוק רטמ   
      
,םינוש םיליפורפמ תינמז הכימתל הדלפ תורוק     23.01.0020
םוכיסל אל 15,675.00    35.00 .םיצוקו רוביח תוברל ןוט   

ןופידו הנבמ סוסיבל יראלס תוריק 10.32 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןופידו הנבמ סוסיבל יראלס תוריק 32 כ"הס            
)B -ו A תוביטנרטלא עוציבל תפסות( C הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה כ"הס          

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 
 

קובץ: תש 3700   .../088 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     088 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
0.1 ק ר פ  ת ת  00.10 ק ר פ  ת ת       
      
םירבעמ בוציח םג ללוכ ןלהל םיפיעסה ריחמ      
,תולעת וא תרנצל ןוטב וא םיקולב תוריקב      
תושרדנה תודובעה לכו עבצו חיט ינוקית      
ףיעסב םלושי ןכ .ותומדקל בצמה תרזחהל      
תורקתב םירבעמ וא/ו בוציח עוציב רובע דרפנ      
.ןלהל טרופמכ דבלב ןוטב      
      
חתמה יקרפ לש םידוויזהו םידויצה יטרפ לכ      
הז ןדמואל ךשמהב םיטרופמה דואמ ךומנ      
ןימזמה לש םדקומ רושיאב םינתומו םיפופכ      
ןימזמה ינקתמ ללכב תודיחא ןעמל      
. הקוזחתו לועפתתוחונלו      
      
םידעוימ ויהי םידוויז , םירזיבא ,םידויצה לכ      
םיבוזורוק םיללחב הנקתהל רתיה ילעבו      
שגויו םיכפשל הביאש תונחת תמגוד דחוימב      
.ןנכתמה רושיאל ךכל קפס/ןרצי ריהצת      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואיתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ןויפא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
. ע"ש רחא דויצ אלו זרכמב      
      
בייחמ תוכיא וא ע"ש בתכנ/רמאנש םעפ לכ      
י"ע עצומה דויצל ןנכתמה לש בתכב רושיא      
. ותנקתהו ותקפסא םרט ןלבקה      
      
י"ע ועצובי הנבמה תוריקב םירבעמה לכ      
םילבכ רבעמל םידעוימו םידחוימ םינקתה      
.שא רבעמ תעינמלו תוריקב      

0.1 קרפ תת 00.10 כ"הס            
      
      
      
      
      
      

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 

קובץ: תש 3700   .../089 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     089 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
ןקת יפל ונבי למשחה תוחול.א : תורעה      
.ךכל רשואמ ןרצי CEI 93416 י"ע ילארשי      
חולל )ןקת ות( ןקתה תושירדב ודמעיו      
רושיאל ןרציה יכמסמ שיגהל שי.רצוימה      
םינקתה ןוכמ לש הקידב ללוכה, ונכתמה      
רשוכ .ב חולה רוציי רובע דחוימ ות תלבקו      
ןקת יפל AK01 היהי םית"מאמה לש קותינ      
    898 CEI . םייטמוטא-יצח םרז יקספמ רובע .ג  
.ד UCI=SCI היהי קותינה רשוכש חיטבהל שי      
דויצ וא הדידמ תודיחיבו תוריהמ יתסווב      
םיסיטרכה תא הקלב תופצל שי ינורטקלא      
לכ.ה .תשוחנה יקלח תא לידבבו םיינורטקלאה      
הסינכ , םידויצ , םיעונמל םילבכהירוביח      
לכ .ז . טרפ יפלו ןורגטנא םע למשח תוחולל      
,BBA גוסמ ויהי םיקספמהו גותימה ידויצ      
הווש וא תרחא ןייוצ םא אלא NOTAE ,רדיינש      
.ח !! דבלב בתכבו ןנכתמה י"ע רשואמ תוכ א      
דומצבו םלוכ וא םקלח הז קרפב םיפיעסה      
דרפנ יתלב קלח םיווהמ תויווק דחה תומיכסל      
אלו םישרדנה תוחולה לולכממ      
ולא דבלמ םיפסונ םיטירפרובעםלושי      
ןלהלכ םיטרופמה      
      
דחוימה טרפמה תויחנהל ףופכב תוחולה רוציי      
. תוחול רוציי קרפ -      
      
קספמ( A0521X3 יטמוטוא-יצח םרז קספמ     01.01.0030
לש T.N TCAPRETSAM םגד )ףלשנ ריווא      
הנגה ,תימרט הנגה לעב ,קירטקלא רידיינש      
רשוכ תיהשומ תיטנגמ הנגה ,תידיימ תיטנגמ      
תידי ללוכ )UCI=SCI( 56 תוחפלAK קותינ      
הנגה תדיחי ,הלעפה ינצחל ,הכירד      
P0.6 םגד תילטגיד תינורטקלא      
    CIGOLORCIM ןכו ,קירטקלא רידיינש לש  
תוציחמ םע םי.rלבכ תסינכל ילנגרוא הסכמ      
קולב ןכו לבכ ילענל םיילנגרוא תושלו הדרפה      
תאיציו םיזנשמ ללוכ . הלפה לילסו רזע יעגמ      
תכרעמל תמאתומ םינותנ תאירקל תרושקת      
רדיינש לש maslenBA היגרנא לוהינ      

106,875.00 21,375.00     5.00 ap t וא קירטקלא 'חי   
      
A0521X3 דע ל"נה קספמה ריחמל תפסות     01.01.0040

 12,540.00 3,135.00     4.00 .ילניגרוא הכירד עונמ רובע 'חי   
      
      
      
      

119,415.00 10.10.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../090 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     090 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

119,415.00 מהעברה      
      
      
תלגע רובע ל"נה קספמה ריחמל תפסות     01.01.0050
חכ ירבחמ ללוכ TN קספמל תילניגרוא הפילש      
םלשומ לכה הלגעל הנגה סירת ןכו דוקיפו      

 11,400.00 2,280.00     5.00 .טלפמוק 'חי   
      
ל"נה ריוואה יקספמ 2 ןיב תינכמ רוגיח תכרעמ     01.01.0060
לש תילניגרוא תכרעמ ,םילבכ תועצמאב      

  3,040.00 1,520.00     2.00 'פמוק תרבוחמו תנקתומ ע"ש וא רדיינש 'חי   
      
אוהש לדוג לכב ל"נה קספמה ריחמל תפסות     01.01.0070

  5,700.00 1,140.00     5.00 קספמל תילניגרוא תנעטנ היגרנא תדיחי רובע 'חי   
      
הנקתהל יטקפמוק םגדמ ל"נכ םרז קספמ     01.01.0080
הכירד עונמ דבלמ ופרט רדחל דומצ ןוראב      
לילס ללוכה תויווק דחה תומיכסב שרדנכ      

 39,900.00 9,975.00     4.00 . רזע יעגמו C.T הלפה 'חי   
      
קולב ללוכ A0521x4 לדוגב עובק תונזה ררוב     01.01.0090
CEMOCOS yb תאמגוד רזע יעגמ      
    TAMREDIS הקולח חולב רבוחמ ןקתומ  

 23,750.00 23,750.00     1.00 . רזע יעגמ ללוכ תויווק דחה תומיכסב שרדנכ 'חי   
      
A052X3, AK63 יטמוטוא יצח םרז קספמ     01.01.0100
הנגה 'חי רדיינש לש X.S.N תמגוד      
תידי רזע יעגמ קולב ללוכ ISL תינורטקלא      
טווחמו ןקתומ םלשומ לכה ,הלפה לילס ,דמצמ      
ללוכה . תויווק דח תויכסב שרדנכ..'פמוק      

 16,625.00 3,325.00     5.00 lenap trams ךרעמ םע תוקשממתה 'חי   
      
דע םרזל ךא ל"נכ יטמוטוא יצח םרז קספמ     01.01.0110

 21,280.00 2,660.00     8.00 3X160A . 'חי   
      
,A001X3, AK63 דע יטמוטוא יצח םרז קספמ     01.01.0120
    UCI=SCI תאמגוד X.S.N הנגה , רדיינש לש  
ללוכ . ןונווכו לויכל תנתינה תיטנגמו תימרט      
לכה. הלפה לילס ,דמצמ תידי ,רזע יעגמ קולב      
ללוכה. תויווק דחה המיכסב שרדנכ םלשומ      

  7,600.00 1,520.00     5.00 . lenap trams ךרעמ םע תוקשממתה 'חי   
      

  5,130.00   855.00     6.00 . A36X3 דע ךא ל"נכ יטמוטוא יצח םרז קספמ 'חי  01.01.0130
      
םיענוממ םיקספמל יטמוטוא הפלחה רקב     01.01.0140
רדמא תמגוד וא םיקספמה ןרצי לש ילאניגרוא      
    D035MA הלעפה יררוב ןומיס תורונ ללוכ  
תויווק דחה תומיכסב שרדנה לכו תינדי      

 10,450.00 5,225.00     2.00 . טלפמוק חולב טווחמוןקתומ 'חי   
264,290.00 10.10.40 קרפ תתב הרבעהל

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 
 

קובץ: תש 3700   .../091 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     091 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

264,290.00 מהעברה      
      
      
רשוכ ,A036X3 דע יטמוטוא יצח םרז קספמ     01.01.0150
רדיינש לש X.S.N תמגוד AK05 הובג קותינ      
וא ISL( 3.1 CIGOLORCIM( הנגה תדיחי      
    ATK לש B.A הנגה תדיחי( עונמ תנגהל  
ללוכ הלובט הבאשמ )עונמ תנגהלSתמאתומ      
המיכסב שרדנכ הלפה לילסו רזע יעגמ קולב      
קפסהל םאתוי קספמה לדוג . תיווק דחה      
י"ע רשואמהו ןלבקה י"ע עצומה עונמה      
תרושקת תאיציו םיזנשמL.ללוכ ןנכתמה      
לוהינ תכרעמל תמאתומ םינותנ תאירקל      

 39,900.00 6,650.00     6.00 ENAP TRAM היגרנא 'חי   
      
, A6X3 ,6-4MZKP יטמוטוא לגעמ קתנמ     01.01.0160
ללוכ םיעונמ תנגהל AK001 דע קותינ רשוכ      
, תויווק דחה תומיכסב שרדנכ רזע יעגמ קולב      
תיטנגמו תימרת הנגה .231SM-BBA תמגוד      

  7,220.00   361.00    20.00 . 'פמוק לכה לויכ יפס ללוכ 'חי   
      
ןקתומ A52X3 דע םרזל ךא ל"נכ קתנמ     01.01.0170

 21,400.00   428.00    50.00 . 'פמוק טווחמו 'חי   
      
A52X1 דע ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     01.01.0180

  2,160.00    48.00    45.00 . יבטוק-דח AK01 'חי   
      
וא C A52X2, AK01 ןייפוא יבטוק וד ז"אמ     01.01.0190

  9,460.00    86.00   110.00 .ספאה קותינ םע יבטוק דח 'חי   
      

  3,620.00   181.00    20.00 A52X3, AK01 דע יזאפ תלת C ןייפוא ז"אמ 'חי  01.01.0200
      

  2,040.00   204.00    10.00 A23X3, AK01 דע יזאפ תלת C ןייפוא ז"אמ 'חי  01.01.0210
      

  1,428.00   238.00     6.00 A04X3, AK01 דע יזאפ תלת C ןייפוא ז"אמ 'חי  01.01.0220
      
רובע אוהש לדוג לכב ת"מאמ ריחמל תפסות     01.01.0230

    900.00    90.00    10.00 רזע יעגמ קולב 'חי   
      
רובע אוהש לדוג לכב ת"מאמ ריחמל תפסות     01.01.0240

  1,224.00   204.00     6.00 .C.T רסממ 'חי   
      
A04X4 Am03, "A" EPYT תחפ קספמ     01.01.0250

  1,332.00   333.00     4.00 10KA 'חי   
      
םע CD / CA םינוש םיחתמל ךיתנ קדהמ     01.01.0260
סקיניפ וא PILCATNOC תמגוד ןומיס תרונ      

  6,480.00    36.00   180.00 .א"ש וא 'חי   
      
      

361,454.00 10.10.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../092 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     092 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

361,454.00 מהעברה      
      
      
V42 חתמל םאתומ דל תרונ םע דוקיפ קדהמ     01.01.0270
    CD-CA , PNP , NPN וא סקיניפ 'בח לש  
שרדנכ 'פמוק ימינפ רשגמ םע יתמוק וד ע"ש      

  9,280.00    29.00   320.00 . דוקיפה תומיכסב 'חי   
      
ימינפ רשגמ םע םרז קדהמ גוסמ דוקיפ קדהמ     01.01.0280
ךרעה תדידמ רשפאמה. תויגולנא תוסינכל      
סקיניפ תמגוד םילכב שומיש אלל יגולנאה      
תינושל לש החיתפ י"ע S/KTRU הרדס      

  1,980.00    33.00    60.00 !תיתכתמ 'חי   
      
יעגמ ללוכ A52X3, 3CA דע יזאפ תלת ןעגמ     01.01.0290

 11,970.00   266.00    45.00 . תויווק דחה תומיכסב שרדנכ רזע 'חי   
      
יעגמ ללוכ A001X3, 3CA דע יזאפ תלת ןעגמ     01.01.0300

    950.00   950.00     1.00 . תויווק דחה תומיכסב שרדנכ רזע 'חי   
      
ללוכ יזאפ תלת ,wk513, 3CA דע עונמל ןעגמ     01.01.0310

 51,300.00 8,550.00     6.00 . 'פמוק תויווק דחה תומיכסב שרדנכ רזע יעגמ 'חי   
      
קולב ללוכ RAVK02 יזאפ תלת לבקל ןעגמ     01.01.0320
דחה תומיכסב ראותמכ הקירפ ידגנו רזע יעגמ      

  5,700.00   475.00    12.00 . תויווק 'חי   
      
ללוכ תוגרד 9 םילבק 6 קפסה לפוכ רקב     01.01.0330
ללוכ NORTAE תרצות תילטגיד הגוצת      
שרדנכ A5/0521X1 ורובע םרז הנשמ      

  4,750.00 2,375.00     2.00 . תויווק דחה תומיכסב 'חי   
      
םידספה לד ,שבי סופיטמ יזאפ תלת לבק     01.01.0340
ילנימונ חתמל ,RAVK02 V004 דע קפסהב      
    V044 הביבסב הדובעל םאתומ ,סנמיס תמגוד  
שרדנכ הניעט ידגנ ללוכ תוהובג תוינומרה לש      

  5,136.00   428.00    12.00 . תויווק דחה תומיכסב 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

452,520.00 10.10.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../093 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     093 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

452,520.00 מהעברה      
      
      
עונמל,ילטיגיד ינורטקלא תוריהמ תסוו     01.01.0350
WK513 - DH.P,45PI קפסהב הבאשמ      
:ללוכ למשח רדח תוריק לע תינוציח הנקתה      
תעינמל הסינכב ירוט קנשמ ,ימינפ ררוואמ      
,ילטיגיד גצ ,םישבי םיעגמ ,תונגה,תוינומרה      
תרדס רדיינש וא סנמיס וא BBA תרצות      
    036VTA תזכרל רוביח ללוכה ע"ש וא  
בוליש ללוכה PI/PCT לוקוטורפב תרושקת      
ףוקישו רקבה לש םירטסגרתואלבטל ןורכנסו      
ךרעמל םתרבעהו תסווה לש םיוויחה לכל אלמ      
תורשפא ללוכה הרקבה תנכת לש לוהינה      
תדרפנ האיצי תסווה י"ע ירוט ןעגמ תלעפהל      
תויווק דחה תומיכסב שרדנכ . 'פמוק לכה      
דוקיפ תניזל םאתמ ללוכה דוקיפה יטרפבו      

256,500.00 42,750.00     6.00 םיעגמ יסיטרכ תבטרה י"ע תינוציח 'חי   
      
תסוו םגד יפל תודגנתה ,יראיניל רטמויצנטופ     01.01.0360

  1,998.00   333.00     6.00 . 'פמוק רבוחמו ןקתומ 'חי   
      

    798.00   133.00     6.00 .חולב ןקתומ ילארשי ,A61X3 יזפ דח עקש 'חי  01.01.0370
      
הדובע לילס A6 1CA םיעגמ 4 דוקיפ רסממ     01.01.0380
    V032, וא V42 וא רדיינש תרצות NORMO  
ללוכה ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ש וא סקיניפ וא      

 21,800.00   109.00   200.00 . תויווק דחה תומיכסב שרדנכ )סיסב( תקוס 'חי   
      

  1,672.00   209.00     8.00 םיעגמ 8 ךא ל"נכ דוקיפ רסממ 'חי  01.01.0390
      
עגמ ללוכ ןנווכתמ CD V42-0 חתמ רסממ     01.01.0400
רדיינש תרצות לויכ יפס ללוכה ףילחמ      
    61EBU71MR ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ש וא  

    760.00   380.00     2.00 . דבלב 'חי   
      
ללוכ ףלשינ ינורטקלא רוביחב הייהשה רסממ     01.01.0410
םימוחתל ,ןומיס תורונ ,ףילחמ עגמ ,סיסב      
רשואמ ע"ש וא BBA וא רדיינש תרצות םינוש      

  3,996.00   333.00    12.00 . ןנכתמה י"ע 'חי   
      
םינמז ינש בהבהמ ךא ל"נכ הייהשה רסממ     01.01.0420

    722.00   361.00     2.00 .םידרפנ 'חי   
      

  1,890.00   105.00    18.00 . B-A תרצות םיעגמ 2 דוקיפ ןצחל 'חי  01.01.0430
      
חתמ תלפה דגנ םע DEL סופיטמ ,ןומיס תרונ     01.01.0440

  8,550.00    57.00   150.00 !! דבלב רדיינש וא BBA וא B-A תרצות 'חי   
      
      

751,206.00 10.10.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../094 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     094 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

751,206.00 מהעברה      
      
      
דח טקפ סופיטמ A01 יבוביס דוקיפ קספמ     01.01.0450
B-A תרצות ספא ילב וא םע םיבצמ 3 יבטוק      
דחא דצ רשאכ ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ש וא      

  4,536.00   162.00    28.00 .עובק רחאהו יציפק 'חי   
      
םיבטק 4 םיבצמ 4 ךא ל"נכ דוקיפ קספמ     01.01.0460
םע ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ש וא B-A תרצות      

  5,852.00   266.00    22.00 . 0 בצמו םיעובק םיבצמ 'חי   
      
םיבטק 3 םיבצמ 3 ךא ל"נכ דוקיפ קספמ     01.01.0470
םע ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ש וא B-A תרצות      

  7,524.00   209.00    36.00 . 0 בצמו םיעובק םיבצמ 'חי   
      
םיבטק 5 םיבצמ 3 ךא ל"נכ דוקיפ קספמ     01.01.0480
םיבצמ םע רשואמ ע"ש וא B-A תרצות      

  5,472.00   304.00    18.00 . 0 בצמו םיעובק 'חי   
      
הליענ ןקתה םע A61X2 היירטפ קספמ     01.01.0490
תספוקב הנקתהל שרדנכ םיעגמ קולב ללוכה.      

  3,808.00   238.00    16.00 .רבעמה 'חי   
      
תואיצי 8 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ     01.01.0500

  3,564.00 1,188.00     3.00 . ע"ש וא B655-OSI-8 תמגודכ 'חי   
      
תואיצי 4 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ     01.01.0510

  1,520.00   760.00     2.00 . ע"ש וא B655-OSI-4 תמגודכ 'חי   
      
תואיצי 2 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ     01.01.0520

    428.00   428.00     1.00 . ע"ש וא B655-OSI-2 תמגודכ 'חי   
      
איש ,קפסה ,חתמ ,םרזל ילטגיד דדומ בר     01.01.0530
HTE :םגד 'וכו קפסה לפוכ ,שוקיב      
    571CETAS לש ורובע םרז ינשמ ללוכ  
    CETAS דע A0521X3, סיטרכ ללוכ  
ץיווסל רוביחו PI/PCTSUBDOM תרושקת      
תלבט תנכה ללוכ הנחתה לש ימוקמה      

 11,400.00 5,700.00     2.00 . מ"פתב שרדנכ רקבל םירטסיגר 'חי   
      
ORP 533 MP CETAS ךא ל"נכ דדומ בר     01.01.0540
ןרצי לש ורובע A036X3 דע םרז ינשמ םע      

 22,800.00 3,800.00     6.00 . 'פמוק טווחמ ירוקמ רקבה 'חי   
      
69 דע ,מ"מ69X עבורמ רטמרפמא     01.01.0550
    A5/521X1 ורובע םרז הנשמ ללוכ AVקויד  
EMI :5.7, תרצות. חולה תלדב ןקתומ . %1      

  3,648.00   456.00     8.00 .CD וא CA םאתומ 'חי   
821,758.00 10.10.40 קרפ תתב הרבעהל

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 
 

קובץ: תש 3700   .../095 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     095 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

821,758.00 מהעברה      
      
      
טלוו 005 דע מ"מ 69X69 עבורמ רמטלוו     01.01.0560
ספא םע םיבצמ 6 תוזפ ררוב קספמ תוברל      

    856.00   428.00     2.00 .טלוו CD 42 ימרזל ןיפוליחל וא EMI תרצות 'חי   
      
תלדב הנקתהל V032 הדובע תועש הנומ     01.01.0570

  2,664.00   333.00     8.00 . הקטא :ןאובי EMI :תרצות 'חי   
      
תועש 27-ל הברזר םע ,ימונורטסא דוקיפ ןועש     01.01.0580

  2,470.00 1,235.00     2.00 .ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ש וא ןילזירג תרצות 'חי   
      
רשי םרזל CD V42, A02 , בצוימ חתמ קפס     01.01.0590
חתמ תגוצת ןומיס תרונ ,הנגה יכיתנ ללוכ      
י"ע רשואמ ע"ש וא סקינופ תרצות .םרזו      

  7,600.00 1,900.00     4.00 . ןעטמ םגדמ קפס , ןנכתמה 'חי   
      
הובג קותינ רשוכ , ןיכס סופיטמ םיכיתנ קתנמ     01.01.0600
ךיתנ רזע עגמ ללוכ A08/521X3 , CRH דע      
'פמוק לכה A08 דע םיכיתנ ללוכה .ףורש      

  4,560.00   380.00    12.00 . הנבמה םיטסיס םאות 'חי   
      
V004 , AK001 חתמל קרב יניגמ תיעיבר     01.01.0610
, C+B SSALC םרובע הנגה יכיתנ ללוכ      

  8,550.00 2,850.00     3.00 . רשואמ ע"ש וא סקינופ םגד N+P3 'חי   
      
שרדינכ רטוקב חולב הנקתהל )הטנו( ררוואמ     01.01.0620
תוטנווה תומכו רטוק בושיח ןרציה תוירחאב(      
ללוכ )עצומה חולה חפנל םאתהב תושרדינה      
הצקב ןקתומה ריוא תסינכל ןנסמ      
תרצות הלעפהל ילניגרוא טטסומרט,ינשה      

  2,280.00   570.00     4.00 . רשואמה הנבמה םטסיס תמאות וא לטיר 'חי   
      
קפסהב יזאפ דח V032/032 קוצי יאנש     01.01.0630
    AV0003תרצות DNARGEL רשואמ ע"ש וא  
תומיכסב שרדנכ ילרגטנא הנגה ךיתנ ללוכ      

  2,566.00 1,283.00     2.00 . תויווק דחה 'חי   
      

  4,560.00   760.00     6.00 .42/032AV005 דעV ךא ל"נכ יאנש 'חי  01.01.0640
      

  5,236.00   238.00    22.00 .42/032AV051 דעV ךא ל"נכ יאנש 'חי  01.01.0650
      
CD )ץצוח( יבטוק דח ירלודומ רתי חתמ ןגמ     01.01.0660
    V42 תמגוד CD FV הרדס  
    CD42-2X1-6-CTT סקינופ לש P4 P3 P2  

 17,100.00   475.00    36.00 . תויגולנא תוסינכל רשואמ ע"ש וא 'חי   
      

  1,710.00    95.00    18.00 תרבוחמו תנקתומ A3 , V001 םרזל הדויד 'חי  01.01.0670
881,910.00 10.10.40 קרפ תתב הרבעהל

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 
 

קובץ: תש 3700   .../096 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     096 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

881,910.00 מהעברה      
      
      
אתב ןקתומ ,V004 חתמל רתי חתמ ןגמ     01.01.0680
וא 144E BBA םגד ורובע הנגה ללוכ דוקיפה      

  4,560.00   380.00    12.00 . ע"ש וא סקיניפ 'חי   
      
ללוכ AV0003 תיזפ דח S.P.U. תכרעמ     01.01.0690
,חתמ ןומיס ללוכ תוקד 03 ל יוביג ירבצמ      
,םרז תכירצ ןומיס ,יטטס ףקוע ,הלקת ןומיס      
רשואמ ע"ש וא TNG םגד סקינורטמג תאמגוד      
סיטרכ רוביח ללוכה תרבוחמו תנקתומ      
ללוחמל הדיחיה ןרצי לש ירוקמ תרושקת      
תנחתב תרושקתה ךרעמל רבוחמה תוחוד      

  9,120.00 4,560.00     2.00 .הרובע םירטסגר תלבט תנכהו הביאשה 'חי   
      
ללוכ AV0002 תיזפ דח S.P.U. תכרעמ     01.01.0700
,חתמ ןומיס ללוכ תוקד 03 ל יוביג ירבצמ      
,םרז תכירצ ןומיס ,יטטס ףקוע ,הלקת ןומיס      
רשואמ ע"ש וא TNG םגד סקינורטמג תאמגוד      
סיטרכ רוביח ללוכה תרבוחמו תנקתומ      
ללוחמל הדיחיה ןרצי לש ירוקמ תרושקת      
תנחתב תרושקתה ךרעמל רבוחמה תוחוד      

  6,650.00 3,325.00     2.00 .הרובע םירטסגר תלבט תנכהו הביאשה 'חי   
      
דעוימה , המולע אלל רזייל ןרק גוסמ סלפמ דמ     01.01.0710
השדע םומיח ללוכה , 'מ 03 דע םילזונל      
BBA תמגודכ ,Am02-4 תאיצי ,יוביע תעינמל      
רוניצ לעמ רבוחמו ןקתומ TLL-001 םגד      
חולל דע טוויחו לויכ ללוכה שביה ללחב רבעמ      

 64,600.00 8,075.00     8.00 . 'פמוק ישארה 'חי   
      
לש ARTLU 4 םגד ינוסארטלוא סלפמ דמ     01.01.0720
    RASLUP )ינוסארטלוא ששג :ללוכה )ןורטגמ  
'חי -םיימלוג םיכפש תורובב הדובעל דעוימה      
.למשחה חולב תטווחמו תנקתומ רמתמ/רבגמ      
םאתמ/רמתמה רובע תונכת 'חי-      
    REMARGORP.שרדנכ ךרואב סקאוק לבכ  
וכרוא לכל ףיצר חטשה תוינכותל םאתהב      
    U26GR רבוחמו ןקתומ םישבי םיעגמ 3 ללוכ  
ןווכמ רמתמל דעו ששגהמ לבכה תלחשה ללוכ      

 28,500.00 7,125.00     4.00 .טלפמוק חטשב לעפומו 'חי   
      
דמל םכסמ/רמתמ לש םימלשומ טוויחו הנקתה     01.01.0730
למשחה חולב םירחא י"ע קפוסמ יטנגמ המירז      
י"ע קפוסמה לבכה תלחשה ללוכ שגרל רוביחו      

    760.00   380.00     2.00 .'פמוק םירחא 'חי   
      
      
      

996,100.00 10.10.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../097 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     097 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

996,100.00 מהעברה      
      
      
ןוויכ ללוכ יזפ -תלת הזפ וא חתמ רסוח רסממ     01.01.0740
תרדסמ רדיינש תרצות לופכ רזע עגמו      

  2,140.00   428.00     5.00 . רשואמ ע"ש וא 33RT22MR 'חי   
      
,ספא ללוכ יזפ דח הזפ חתמ רסוח רסממ     01.01.0750
רדיינש תרצות לופכ רזע עגמו ןוויכ ללוכה      

  1,140.00   380.00     3.00 . רשואמ ע"ש וא 51EBU71MR תרדסמ 'חי   
      
עגמ ,V032 עונמ תוביטר תארתה רסממ     01.01.0760
ןרצי י"ע קפוסמה חולב הנקתהל A6 דוקיפ      
וא רדיינש לש וא esac inim תובאשמה      
    NOTAE חולב טווחמו ןקתומ רשואמ ע"ש וא  

  3,420.00   570.00     6.00 .טלפמוק 'חי   
      
NOTAE/רדיינש תרצות םוח תנגה רסממ     01.01.0770
ללוכה הבאשמ םוח תרקבל 6TME הרדס      
טרפ תמיכס יפל 'פמוק רבוחמו הדורטקלא      

  2,850.00   475.00     6.00 .דוקיפ 'חי   
      
הנקתהל תיטמרה המוטא w 11 דל הרונמ     01.01.0780
םימסרכמ תעינמל העובק הרואתל חולב      
    H.K05 םע אתה תלדב ץיווסורקימ ללוכה  
GNARET 002 תמגודכ 'פמוק לכה תלגלג      

  3,420.00   285.00    12.00 . ץינייטש דריל ןאובי 'חי   
      

  1,428.00   238.00     6.00 . BBA תרצות םיפלחתמ םיעגמ 2 דעצ רסממ 'חי  01.01.0790
      
םכח חול קרפב רדגומה דויצה גוס :תורעה      
ןקתומה ידועיי םכח רקב לש הנקתהל סחייתמ      
קלחכ לולכי רקבה , תוחולה ןרצי ידי לע      
4ב םינבומ PI תרושקת ילולכמ 6 ילארגטניא      
    O/I ,ללוכG תאזו רקבה לש ילרגטניא קלחכ  
רקבה .לשכ תודוקנו םימאתמ ךוסחל תנמ לע      
תורושקת ללוכ SR-584 לש ןורכיז לולכי      
    ,tenCAB-ו subdoM, 05816CEI  
השילג תלוכי םע הנבומ ילטיגיד גצוFלוקוטורפ      
, דאמ בחרו הנבומ REVRES BEW 63 לש      
MRAID תרוצתב rebyC תנגה לולכי רקבה      
      
sulp lenap latigid - היגרנא לוהינ תכרעמ      
ינקית למשח חול לכב הנקתהל BBA תרצות      
לוהינ תדיחיל רבחל ןתינ .םינוש םינרצי לש      
רושרשב BBA יקספמ 53 דע היגרנאה      
7TAC-54JR קספמה גוסל םאתהב.לבכ      
תרושקת לבכ םע בכוכ רוביחב וא ךכוסמ      
    RS485  

1,010,498.00 10.10.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
 

קובץ: תש 3700   .../098 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     098 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,010,498.00 מהעברה      
      
      
הנגה 'חי רובע ינורטקלא קספמל תפסות     01.01.0820
    GISL-L-E PIKE היגרנא תדידמ תללוכה  
תומיכסב שרדנכ םיקוצי םיקספמל תינומרהו      

 13,965.00   665.00    21.00 . תויווק דח 'חי   
      
קספמל SR subdom-584 תרושקת תדיחי     01.01.0830
תורבחתה תוריתיל תורשפא תלעב ריווא      
הפלחהו הפילשל תנתינו קספמה תמדקב      
SR-584 תמגודכ םילכב ךרוצ אלל הריהמ      
    BBA YLPPUS PIXEתיבמ BBA ע"ש וא  

 11,400.00 2,850.00     4.00 . רשואמ 'חי   
      
יקספמל תמדקתמ הנגה 'חי רובע תפסות     01.01.0840
רשא יביטיאוניא ינועבצ עגמ ךסמ תלעב ריווא      
קספמה י"ע םידדמנה םינותנה לכ תא גיצמ      
היהת הנגה 'חי ,תירפסמו תיפרג הרוצב      
    ISLתמגודכ HCUOT PIXE תיבמ BBA וא  

  7,600.00 1,900.00     4.00 ע"ש 'חי   
      
יקספמ לש הנגהה 'חיל תירוקמ הנזה תדיחי     01.01.0850
תמגודכ CD/CA V042-011 חתמל ריווא      

  3,040.00   760.00     4.00 . רשואמ ע"ש וא BBA YLPPUS PIKE 'חי   
      
תכרעמה יביכר תנזהל ינקית בצוימ חכ קפס     01.01.0860

  2,280.00   570.00     4.00 . BBA E-PC:42 םגדA5 CDV םגד 'חי   
      
SULP LENAP גוסמ היגרנא לוהינ תדיחי     01.01.0870
    LATIGID טנרתא תוסינכ יתש תללוכה  
    PI/PCT , 584 תוילאיריס תוסינכ עבראSR  
החילש/הלבקל הרבחה תודיחיל תובחתהו      
םילוקוטורפ ריממ .טוויחב יגולנא/ילטיגי עדימ      
ןיב םינוש םילוקוטורפ 03 -ב הכימתו הנבומ      
,tenCAB , 05816CEI , 401 : רתיה      
    PCT/UTR subdom . םינותנ תריגא תלוכי  
יגוס 7 ללוכה הנבומ שמתשמ קשממב םתגצהו      
ךסמ ,תימאניד תיווק דח המכס ךסמ :םיכסמ      
תקוזחת סוטטס ללוכ תוילמשח תודידמ      
לויכ ינותנו GISL תונגה בצמ ,םיקספמ      
לש קותינה תומוקע יכסמ ,ימאניד םיקיספמ      
ךסמ ,הסינכ יקיספמל םידנרט ךסמ ,םיקיספמ      
ךסמ ,םיקיספמל תרושקת ירוביח סוטטס      
לע תוארתה תגוצת ךסמו םיעוריא תגוצת      
הינשה תיפלא ד ןמז תמתוח ללוכ תולקת      

  6,650.00 6,650.00     1.00 . רשואמ ע"ש וא 045UTR BBA םגד .sm1 'חי   
      
      
      

1,055,433.00 10.10.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../099 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     099 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,055,433.00 מהעברה      
      
      
ללוכ ,ריוא וא/ו םיקוצי םיקספמ 53 דע ןוישיר     01.01.0880
IMH -שמתשמ קשממו יגול דבעמל ןוישיר      

  6,175.00 6,175.00     1.00 . בחרומ 'חי   
      
תלד לע הנקתהל 51" יתיישעת עגמ ךסמ     01.01.0890
ןווגמ לש תימוקמ הגצהל DH תילוזרב חולה      
ךסמ , תימאניד תיווק דח המכס :םיכסמ      
תקוזחת סוטטס ללוכ תוילמשח תודידמ      
לויכ ינותנו GISL תונגה בצמ ,םיקספמ      
ל/ש קותינה תמוקע יכסמ ,ימאניד םיקספמ      
ךסמ ,הסינכ יקספמל םידנרט ךסמ ,םיקספמ      
ךסמ ,םיקספמל תרושקת ירוביח סוטטס      
לע תוארתה תגוצתךסמו םיעוריא תגוצת      
םיכסמ תיינב ,הנקתה ,טוויח ללוכ תולקת      
S0513 :םגד טלפמוק םינותנ סיסב תורדגהו      

 19,000.00 9,500.00     2.00 . רשואמ ע"ש וא lenap lortnoc 'חי   
      
היגרנאה לוהינ תכרעמ לש תונכתו הסדנה     01.01.0900
תכרעמה תורדגהו תרושקת תורדגה ללוכ      
ללוכה . תרשואמ חול תינכותל םאתהב      
לש IMH ADACS -ה ךרעמ םע תוקשממתה      
הרקבה רדחל תכרעמה רוביחו הביאשה תנחת      

 11,400.00 11,400.00     1.00 . תימוקמ הגוצתל ףסונב ןימזמה ידרשמ לש 'חי   
      
תכרעמ רובע תבותכ תרמה     01.01.0910
PCT לוקוטורפל SMB/ADACS/הנוילע      

  2,280.00 2,280.00     1.00 . טלפמוק subdom 'חי   
      
דויצהו םימכח םירקבה תכרעמ :תורעה      
ילארשי ןקת לעבו XNK סופיטמ היהי ןקתומה      
.341541 י"ת      
      
וא FFO/NO A61 בלושמ תואיצי 61 רקב     01.01.0930
דוקיפ ,הרואת רובע .V032 חתמ םיסירת      
תוירונו ץורע לכל תינדי הפיקע ללוכ , םינעגמ      
דע הנבומ םישיחרת רקב ללוכ ,DEL יוויח      
ןיד ספ לע למשחה חולב ןקתומ ,םישיחרת8      
יפל הרקבהו דוקיפה ,םילגעמה יוקל רבוחמו      
תיחנה יפל םלשומ תונכת ללוכ תינכות      
רדיינש תמגודכ .טלפמוק ןימזמהו ןנכתמה      
וא ,אנהכ :ןאובי ,BBA :תרצות וא ,קירטקלא      

  9,500.00 2,375.00     4.00 .רשואמ ע"וש וא ,סנמיס 'חי   
      
      
      
      
      

1,103,788.00 10.10.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
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06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     100 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,103,788.00 מהעברה      
      
      
V42 חתמב שבי עגמ תוסינכ 8 -ל רקב     01.01.0940
ןקתומ רקבה תונוש תוכרעממ תותוא תלבקל      
וא ,קירטקלא רדיינש וא סנמיס ןיד ספ לע      

  6,840.00 1,710.00     4.00 .רשואמ ע"וש וא ,אנהכ :ןאובי ,BBA :תרצות 'חי   
      
,הרואת יפוגל ILAD תרושקת ךא ל"נכ רקב     01.01.0950
תמגודכ תונכת ללוכ ,םיפוג 46 דע      
    1000-5276 NTM, רידיינש :תרצות  

 15,960.00 2,660.00     6.00 .רשואמ ע"וש וא ,קירטקלא 'חי   
      
ללוכ ,XNK 046 תכרעמלAm 0בצוימ חכ קפס     01.01.0960
חולב ןקתומ ,יוביג תוללוסו קפס תוברל קנשמ      
:םגד .טלפמוק רבוחמ ,ןיד ספ לע למשחה      
    12BAI5211GW5 םגד וא ,סנמיס לש:  
    6NTM,9838, וא ,קירטקלא רידיינש :תרצות  

  4,752.00 1,188.00     4.00 .רשואמ ע"וש וא ,אנהכ :ןאובי ,BBA :תרצות 'חי   
      
    42N תכרעמ ןיב קשממ תונכת ללוכוV ללוכ 01.01.0970
לכמ שמתשמל יפרג קשממו םינמז תרקב      
ספ לע הנקתהל ,ןופטראמסו טלבאט בשחמ      
תרש knyLemoh , חוכ קפס ללוכ ,ןיד      
וא ,קירטקלא רדיינש תמגודכ.Kהיצזילאוזיו      
SUBDOM ךרד KNYLEMOH. רשואמ ע"וש      
תרעמל FRV RETSAMLOOC לוקוטורפב      

 52,250.00 5,225.00    10.00 X 'חי   
      
.תולעמ 063 יתרקת ,XNK 'עמל העונת יאלג     01.01.0980
A00-3036NTM וא ,917036NTM:םגד      
ע"ש וא ,CIRTCELE REDIENCS :תרצות      

 10,640.00   665.00    16.00 . רשואמ 'חי   
      
םינצחל 21 דע יראלודומ םכח קספמ     01.01.0990
    XNK_acinU לעב UCB רשפאמ הנבומ  
,םועמע ללוכ ןצחל לכל ffo/no לופכ גותימ      
םירמשנה םישיחרתל ןורכיזו יוויח תוירונ      
הנקתהל .ןימזמה תריחבל עבצ .קספמב      
ללוכו ,תרגסמ ללוכ ,תינבלמ/הלוגע אספוקב      
:תרצות ,912716NTM :םגד .קספמה רוביח      
:ןאובי ,RAMIV :תרצות וא ,קירטקלא רידיינש      

  3,800.00   950.00     4.00 .רשואמע"וש וא ,אנהכ 'חי   
      
םיליגר םינצחל רוביחל תונכתל ןתינה קשממ     01.01.1000

  4,560.00   380.00    12.00 XNK תוכרעמל 'חי   
      
      
      
      

1,202,590.00 10.10.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
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06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     101 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,202,590.00 מהעברה      
      
      
הרקבה תכרעמ לש הצרהו הלעפה תונכת     01.01.1010
    XNK תשירד יפל תונכת ,ללוכ טקיורפה לכב  
הנש ךשמב תונכתב םייוניש עוציבו ןימזמה      
הדיחי ללוכ ,תכרעמה תלעפה םוימ תחא      
םע תכרעמה לוהינל תירבעב קשממ םעלוהינל      
וא םינופטראמס ךרד טנרטניאהמ הטילש      
ללוכה .'פמוק CP םיבשחמ וא םיטלבאט      
הנחתה לוהינ ךרעמל תורבחתהו תוקשממתה      

 19,000.00 19,000.00     1.00 . תימוקמ הגוצתלףסונב IMH ADACS 'חי   
      
רשואמ ינקת קורי BIE תכרעמל תרושקת לבכ     01.01.1020
לחשומ ךוכיס ללוכ םידיג 4 לעב XNK דוגיא      
ללוכ הרידה םוחתב הלעתב ןקתומ וא תרנצב      

  5,500.00    11.00   500.00 .טלפמוק שרדנה לכ רטמ   
      
םירוזיאו םיפנע ןיב תרושקת םואית רקב     01.01.1030
תועדוה ןוניסו הרבעהל ,ןיד ספ לע הנקתהל      
:תרצות ,402086NTM תמגודכ תרושקת      

  1,900.00 1,900.00     1.00 .רשואמ ע"וש וא ,קירטקלא רידיינש 'חי   
      
רקב אתו ךומנ חתמ ישאר למשח חול הנבמ     01.01.1040
האר( תיוק דח המכסו הדמעה תינכות יפל      
דמועו רונתב יסקופאב עובצ חפמ יונב )תוינכת      
ןרציי"ע רצוימו 93416 ילארשי ןקת תושירדב      
ביכרמה ןרציה לש ןקת תרהצה ללוכה רשואמ      
ןיב הדרפה תוציחמ םע-B2 רודימ תמר      
לש ALUBATואLATTIR תרצות םיאתה      
UTRA וא רלומ לש YGRENE-X וא ןדרא      
    BBA הריבצ יספ ,הפצרהלעהדמעהל  
    A0061X3 44 םוטא תינכות יפלPI דעוימ  
תואלמ תותלד ללוכ תולעמ 53 הביבס 'פמטל      
םע חולה לש הנותחת הריגס םילנפ תיזחב      
תואבכה תוארוהב שרדנכ S.B.K ירמוח      
,הריבצ יספ ,דויצה תבכרה ללוכ ,שאה תונקתו      
ינשמ תספדומ תיוות םע םיכילומ ןומיס,טוליש      
,תוימינפ תוטלפ, םיקדהמ,םיכילומה תווצק      
תודובעהו םירמוח לכוםילבכה רובחל הנכה      
לכ ללוכ .טלפמוק חולה תמלשהל םישרדנה      
לקוס ללוכ.הריבצ יספ תכרעמ רוביחל תונכהה      
םינוולגמ םינתיווז ללוכה מ"ס 01 הבוגב ירוקמ      
טווחמ ןקתומ 'פמוק לכה חולהתדמעהל שרדנכ      

104,500.00 5,225.00    20.00 ויווק דחה תומיכסב שרדנכ ר"מ   
      
הדשו תנכותמ רקב אתל ךא ל"נכ הנבמ     01.01.1050

 21,280.00 2,660.00     8.00 .הקולח ר"מ   
      
      

1,354,770.00 10.10.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
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06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     102 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,354,770.00 מהעברה      
      
      
תוחול לש םימלשומ רוביחו הנקתה ,הלבוה     01.01.1060
,הנזהה יוק לכ תוברל הרקבו םיישאר למשח      
ןיב םילבכה לכ ללוכ טלפמוק הרקבהו דוקיפה      
חולהןיב םילבכה לכ ןכו חכה חולו הרקבה את      

 11,400.00 11,400.00     1.00 .םיתסווהו 'חי   
      
םיתסוו חכ חול ןיב םלשומ רושיג ילבכ תכרעמ     01.01.1070
םיחנומ לדוג לכמ הרקב את ןיבו ישאר      

  7,600.00 7,600.00     1.00 'פמוק םיטווחמו 'חי   
      
וא םיידדצ ,םינוילע םירבעמ םוטיא עוציב     01.01.1080
,םיקיזמ תסינכ ינפמ למשח חולל םינותחת      
וא חפ ,סקניטרפ תוכיתח ללוכ קבא וא םימ      

  1,900.00   475.00     4.00 . S.B.K תטישב םוטיא רמוח ר"מ   
      
לקוס םע 56PI ןיירושמ רטסאילופ ןורא     01.01.1090
ישאר קספמ רובע הפצר לע הדמעהל      
    A0521X3 ןיפוליחל וא םיישאר הניז יקספמו  
, 'פמוק תחא הדיחיכ וא תודיחי 2 ל קלוחמ      
םיכיתנו םינומ אתל דומצ שרגמה לובגבןקתומ      
ירסממ ,םיקספמה תנקתה ללוכ ח"ח לש      
הריבצ יספ םיקדהמ ,טוליש ,טוויח ,דוקיפ      
    A0521הנקתה חטשל הלבוה ללוכ שרדנה לכו  
לש םיכיתנו םינומ ןוראל רוביח ןוטב תשינב      
טלפמוק םלשומ לכה הנזה ילבכל רוביח , ח"ח      

 17,100.00 17,100.00     1.00 .תוחפל מ"ס 06 קמוע ,טרפ יפל 'חי   
      
לש םינומ ןורא רובע טרפ יפל ןוטבמ השינ     01.01.1100
ןוראב קותינ יקספמו ישאר קספמ ןורא , י"חח      
חפמ הפפר תותלד ללוכה ןוגג םע הקולח      
לוענמ + תיטטס ורטקלא רונתב עובצ ןוולוגמ      
י"חח תויחנהל ףופכבו טרפ יפל לכה לופכ      
רבוחמו ןקתומ מ"ס 07 מ תחפי אלש קמועב      

 13,300.00 13,300.00     1.00 . 'פמוק 'חי   
1,406,070.00 למשח תוחול 10.10 כ"הס  

      
ה ר ק ב  ת כ ר ע מ  20.10 ק ר פ  ת ת       
      
תרבחו ןימזמה םע שארמ םאותי הרקבה קרפ      
ןעמל הנקתההו הקפסאה םרט ומעטמ הנכותה      
. ןימזמה ינקתמ לכב תודיחא      
      
      
      
      
      

20.10.40 קרפ תתב הרבעהל          
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
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06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     103 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יוביגב המח תוריתיל תלוכי לעב ישאר רקב     01.02.0020
חכ קפס ללוכ 002C םגד. ENIL NO ףיצר      
םגד tols 4,תבשות 2152C םגד ורובע      
    0052-4R תודיחי ןיב תוריתי םואית סיטרכ  
    OIR, םירקבה 2 ןיב ןורכניס םאתמ סיטרכ  
גוסמ תרושקת סיטרכו 1PCA 0052P םגד      
    subdom . 1 םגדCCE לוהינ תנכותל ףסונב  
BSU BW 0052P תמוגדכ םחה יוביגה      
    tnadnuder1452 תויווק דחה תומיכסב שרדנכ  
ינקתמ לכב תודיחא רובע דחוימה טרפמבו      
הקזחאל תרושקת יעקש ללוכה. ןימזמה      
שרדנכ תוינוציח תוכרעמ רוביחלו תפטושה      

 85,500.00 42,750.00     2.00 .תויווק דחה תומיכסב 'חי   
      
ללוכ םירקבה ןיב ןורכניסל יטפוא לבכ     01.02.0030

  2,880.00    48.00    60.00 . 'פמוק םימיאתמ םירוטקנוק רטמ   
      
ללוכ OIR 0052 םגד OIR הבחרה תדיחי     01.02.0040
תדרפנ תרושקת רובע תוריתיב תכמותה קפס      
יביטקא רוביחו רקב לכל הנחתה ןיב      
יוביגב KCAR ב OI תבחרה רובע ,םיסיטרכל      

110,200.00 13,775.00     8.00 . ITC תמגודכ םיסיטרכ 11 לתבשות ,םח 'חי   
      
תויטרקסיד תוילטיגיד תוסינכ סיטרכ     01.02.0050
    IDל םאתומ םיחתמ חווט, תולדבומ תוסינכ  
לשB תמגודכ . CD/CA 61 טלוו 21 032-      

 68,875.00 2,755.00    25.00 CTI2589 . 'חי   
      
תואיצי . לדנאבOD תוילטיגיד תואיצי סיטרכ     01.02.0060
'קנ תולעב תולדבומו תודרפומ יליר גוסמ      
לש 4352 תמגודכ . עגמ לכל המח ףותיש      

 33,345.00 2,565.00    13.00 CTI8 . 'חי   
      
תמגודIA תודדובמ תויגולנא תוסינכ סיטרכ     01.02.0070

 25,935.00 3,705.00     7.00 .8ITC לש 8522 'חי   
      
תמגודOA תולדבומ תויגולנא תואיצי סיטרכ     01.02.0080

 23,370.00 3,895.00     6.00 .8ITC לש 2652 'חי   
      
תואיצי/תוסינכ גוסמ סיטרכל רוטקנוק     01.02.0090
םיסיטרכל ITC תמגוד תויגולנא/תוילטגיד      

 17,442.00   342.00    51.00 . תובחרהלו 'חי   
      
      
      
      
      

367,547.00 20.10.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
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06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     104 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

367,547.00 מהעברה      
      
      
    DACSI תדמע ןוישיר ללוכה ,cpci קפסמ 01.02.0100
םע orp 01 niw 0801 תמגודכ םיבשחמ      
12", לדוג PH. 0291Xהלעפה תנכות      
גוסמ הגוצת תדיחי CP LENAP תיצלוזרב      
-ל tcetic סופיטמMH Aיתיישעת בשחמ      
tcetic IMH תייצקילפא עוציבו .םיגת 0021      
ןנכתמה לש מ"פתב שרדנכ הביאש תנחתל      

 54,150.00 27,075.00     2.00 . הרקבהו למשחה ןנכתמו ישארה 'חי   
      
תונושה תומוקב עורז לע הנקתהל ל"נכ ךסמ     01.02.0110
הרקבה ךרעמ תא םאותה תובאשמה הנבמ לש      
    76PI יפל 'פמוק רבוחמו ןקתומ יתיישעת  
תביתכ ללוכה ! דבלב םינותנ תגצהל תוינכת      

 27,075.00 9,025.00     3.00 . 'פמוק . ורובע םיכסמ תכירעו הנכות 'חי   
      
תמגוד OIR תודיחי ןיב תוריתי םואית סיטרכ     01.02.0120

 33,820.00 33,820.00     1.00 CTI-2541 . 'חי   
      

  1,654.00   827.00     2.00 . PAT גוסמ OIR תודיחיל רבחמ 'חי  01.02.0130
      
םירקבל םיתסווה רוביח רובע תרושקת סיטרכ     01.02.0140

 12,350.00 6,175.00     2.00 kniL-Y תורתיב 'חי   
      
ללוכ האיצי/הסינכ 1 רובע רקבל הנכות תביתכ     01.02.0150
םיטירוגלא תרדגהב תופתתשהב הקלח      
לש ינושאר לועפתל הנכות תודובע ,הרקבה      
הלעפה ,תרושקתה תשרל ורוביחו רקבה      
םייוניש עוציב ללוכ שרדיש ללכ רתאב הצרהן      
לש אלמ דועיתו תכרעמה תמלשהל דע      
דוסי ריחמ יפל( תולעפהה רמג רחאל הנכותה      
)ח"ש 032 - לש תיגול האיצי וא הסינכ .חול      

109,500.00   219.00   500.00 'פמוק טרופמכ םלשומ לכה 'חי   
      
תויגולנא האיצי/הסינכ 1 רובע םלוא ל"נכ     01.02.0160
טרופמכ )ח"ש003 - האיצי הסינכל דוסי ריחמ(      

 29,640.00   285.00   104.00 'פמוק 'חי   
      
ש"חת ןקתמ תעמטהל תימושיי הנכות עוציב     01.02.0170
ידרשמ לש הרקבהו דוקיפה ךרעמב 0073      
יכסמ ,םינותנה סיסבב בוליש ללוכ .ןימזמה      
תכרעמב בוליש ,לועפת יכסמ תנכה ,הלעפה      
תיירוטסיה ,SMS תועדוה .תוארתהה      
הלעפהו היצרגטיא ללוכ םיפרג ,םיעוריא      
,ןימזמה לש הרקבה תרבח תועצמאב תמלשומ      

 22,800.00 1,900.00    12.00 . םיביבא ימ 'חי   
      
      

658,536.00 20.10.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
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06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     105 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

658,536.00 מהעברה      
      
      
    lum 54 םייטפוא תואובמ יתשו-JR 61 לעב 01.02.0180
לש' 0UC2F380BSESCT, תשוחנ תואובמ      
02PI תאמגוד muiXennoC טק 'סמ רדיינש      
גתמ)hctiws deganam( הנגה תגרד יתיישעת      
וא LF2-8035KGG רשואמ ע"ש וא .eלהונמ      

  8,550.00 4,275.00     2.00 domit םגד סנמיס תרבח לש 'חי   
      
ללוכ רקבה לא CETAS גוסמ דדומ בר רוביח     01.02.0190
דדומ ברהמ םינותנ תרבעהל היצקילפא ביכר      
םלשומ ןפואב הרקבה זכרמ לא םירטסיגר י"ע      

  4,991.00   713.00     7.00 'פמוק 'חי   
      
,הגוצת תודיחי 2 ,םירקבה לש םלשומ טוויח     01.02.0200
םלשומ ןפואב יתיישעת גתמו תרושקת תדיחי      

  9,500.00 9,500.00     1.00 . תויווק דחה תומיכסב שרדנכ .'פמוק 'חי   
      
םירחא י"ע קפוסמ ךילהת חול רוביח     01.02.0210
SUMIFORP וא SUBDOM תרושקתב      
ביכר ללוכ PI/PCT וא 584SR טרופב      
רטסיגר י"ע פמוק םינותנ תרבעהל היצקילפא      
חול( 'פמוק םלשומןפואב הרקבה זכרמ לא      

  5,700.00 1,425.00     4.00 .ןידעו סג ) ינכימ בוגמ תוחול ,ןוניס 'חי   
      
תרושקת תשר לש העמטהו ,ןונכית עוציב     01.02.0220
    PI/PCT תנכה ללוכ 0073 הביאש תנחתב  
תובותכה תרדגה ,PI תקולח ,תשר ימישרת      
רחא קפס תלעפה י"ע וא יאנכטה י"ע דויצב      
.)'דכו 'ג דצ דויצ קפס ,הרקב קפס(טקיורפב      
)םייטפוא וא תשוחנ ילבכ( תשר תויתשת טוויח      
ירמוח ,םילכה ,תודובעה לכ תא ללוכ ףיעסה      

 17,100.00 17,100.00     1.00 .שרדנ םדא חכו רזע 'חי   
      
תוכרעמ לכ ןיב האלמ היצרגטניא עוציב     01.02.0230
תללוכ הדובעה .טקיורפב תונושה הרקבה      
.תונושה תוכרעמל הנכותה יבתוכ ןיב םואית      
ידיל תואב ןימזמה תושירד לכ יכ אודיו      

 14,250.00 14,250.00     1.00 'פמוק.םושי 'חי   
718,627.00 הרקב תכרעמ 20.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 

קובץ: תש 3700   .../106 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     106 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ק ר א ה ו  ד ו ק י פ  י ר ז י ב א  30.10 ק ר פ  ת ת       
      
קפסהב עונמ לש םלשומ ילמשח רוביח     01.03.0010
    WK052 חכה ילבכ רוביח ,לבכ תוסינכ ללוכ,  
תרנצ ללוכ )םירוטסימרט וא ןוסקילק( דוקיפה      
יתכתמ הטעמ םע תיטסלפ תירושרש ןגמ      
םוחב ץווכתמ לוורש םע יוסיכו טרפ יפלשרדנכ      

  6,840.00 1,140.00     6.00 .ןורגטנאה רוביח לעמ יסקופא קבד ללוכה 'חי   
      
ס"כ 5.7 דע קפסהב עונמל ךא ל"נכ רובח     01.03.0020
לכה ידכו ילמשח ליעפמ/הטנוו עונמ תמגודכ      

 15,200.00   380.00    40.00 . 'פמנוק 'חי   
      
וא דויצ וא הנוכמ הנשמ חול לש ךא ל"נכ רובח     01.03.0030

  3,708.00   618.00     6.00 םירחא י"ע קפוסמ רחא חול לכ 'חי   
      
הציפנ הריוואל ךא דוקיפ רזיבא לש ל"נכ רוביח     01.03.0040
    I VID ,I SSALC תומיאתמ לבכ תוסינכ ללוכ,  

  4,560.00   380.00    12.00 .טלפמוק םלשומ לכה רבעמ תואספוק ,םוטיא 'חי   
      
ךתחב תשוחנמ ישאר םילאיצנטופ תאוושה ספ     01.03.0050
יפל רבוחמו ןקתומ A0521 םרזל מ"ס 6/08      

  2,850.00 1,425.00     2.00 למשח רדחב טרפ 'חי   
      
רבעמ ןורא רובע ל"נכ םילאיצנטופ תאוושה ספ     01.03.0060

  1,806.00   903.00     2.00 . 'פמוק טווחמו ןקתומ 'חי   
      
הלש תועצמאב םימ תרנצל םלשומ רוביח     01.03.0070
דע תודוקנ 2 ןיב רשגמה תשוחנ טוחו הדבכ      

  2,860.00   143.00    20.00 . 'פמוק ר"ממ 05 'חי   
      
וא תיתכתמ היצקורטסנוקל ךא ל"נכ רוביח     01.03.0080
8/3" ןוולוגמ גרוב תועצמאב חפ תלעת      

  7,600.00    95.00    80.00 זילפ תויקסידו 'חי   
      
קספממ יונב רזוח לא םותסש לע ליבגמ קספמ     01.03.0090
םילעפומ לגלגו עורז םע 56PI יתכתמ לובג      
לע בכרומ זילפמ הלעפה לגלגב תערגמ י"ע      
רזוח לאה םותסשה לש טלובה ריצה      

  5,985.00   855.00     7.00 י.ר.אתמגוד 'חי   
      
גוסמ הבוג שגר לש ל"נכ רוביחו הנקתה     01.03.0100
םיפיעסב םלושמ ורובע( ינוס ארטלוא/רזייל      
גוס לכמ םיטרפ תינכותב טרפ יפל )םימדוק      

  4,560.00   380.00    12.00 .אוהש 'חי   
      
      
      
      

 55,969.00 30.10.40 קרפ תתב הרבעהל
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06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     107 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 55,969.00 מהעברה      
      
      
המירז דמ שגר לש םימלשומ רוביחו הנקתה     01.03.0110
דוקיפה ילבכ ללוכ ) םירחא י"ע קפוסמ( יטנגמ      
שגרל דע למשחה חולמ םירחא י"ע םיקפוסמה      

  1,140.00   570.00     2.00 .ורוביחו 'חי   
      
קר( י'גר יפל ךמסומ יאלמשח לש הדובע תעש     01.03.0120
חקפמהמ רושיא ולביקו שארמ ורשואש תועש      

  5,700.00   114.00    50.00 )בתכב ע"ש   
      
ךרואב ילניגרוא לבכ םע סגא דוקיפ ףוצמ     01.03.0130
ע"ש וא TGYLF לש MNE-01 םגד, שרדנכ      

 10,450.00   475.00    22.00 . טלפמוק רבוחמו ןקתומ רשואמ 'חי   
      
ןוטב תפטעמ םע מ"מ 4/04 ךתחב ןוולגמ ספ     01.03.0140
ןוטבה תקיציב וא מ"ס 06 קמועב מ"ס 51/51      

  4,960.00   124.00    40.00 . םינושה םינבמה ןיב רבחמה רטמ   
      
הדובע ץחלל םיאתמAm , איגולנא ץחל רמתמ     01.03.0150
.רב 42 לש הקידב ץחללו רב 61 לש ילמינימ      
613 02-4 הטסורינ יושע היהי ץחלה רמתמ      
    VU , תרצות SROSNES DB םגד XTG וא  
    BBAרוביח ,הנקתה ללוכ ריחמה .ע"ש ו,  
םיכפש ימב הדובעל דעוימו לויכו הלעפה      
המגרפאיד םע .ךכל םירושיא לעבו םיימלוג      
,ישפוח רבעמל 2" רטוקב תידועיי תנגואמ      
יפל טלפמוק לכה תילרגטניא תירימונהגוצת      

 34,200.00 4,275.00     8.00 . טוריפ 'חי   
      
לכימ תדידמ רובע m( 01-0( ךא ל"נכ רמתמ     01.03.0160

  3,990.00 1,995.00     2.00 . רלוס 'חי   
      
ללוכ UTB 00082 לש הקופתל לצופמ ןגזמ     01.03.0170
תרנצ ,תינוציח יוביע 'חי ,תימינפ רוזיפ תדיחי      
הנקתה ללוכ ,תודיחיה יתש ןיב למשחו זג      
תרצות,טלפמוק הלעפהו זג יולימ , תמלשומ      

 34,200.00 8,550.00     4.00 ! דבלב רטרוונא םגדמ ןארידת וא הרטקלא 'חי   
      
ןקתומ.XOT םיליער םיזגל רמתמ /שגר     01.03.0180

  9,216.00 4,608.00     2.00 . 'פמוק טווחמו 'חי   
      
עגמ ללוכ תובאשמ רדחב הנקתהל הפצה שגר     01.03.0190

  3,420.00 1,710.00     2.00 .'פמוק לכה הדורטקלאו שבי 'חי   
163,245.00 תוקראהו דוקיפ ירזיבא 30.10 כ"הס  
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06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     108 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י צ ל ט ס נ י א ו  ת ו ד ו ק נ  40.10 ק ר פ  ת ת       
ת י ל מ ש ח       
      
לע חנומ RF/YX2N 5.1X3 לבכב רואמ תדוקנ     01.04.0010
חפמ וא תיטסלפ הלעתב וא םילבכ םלוס      
תיטסלפ הלעת ללוכ למשח חולמ תפתושמ      
ןורירמ רוניצ וא מ''ס 5.2X3 דע תודימב      
וקב הקלח ללוכ , הדוקנה ריחמבםילולכ      
תואספוק ,למשחה חולמ לחה קלחמה      
)לופכ וא דיחי( רואמ קספמב םויס .תופעתסה      

 23,530.00   181.00   130.00 'פמוק ע"ש וא וקסינ ט"הע הנקתהל םוטא 'חי   
      
XE ,הציפנ הריוואל ךא ל"נכ רואמ תדוקנ     01.04.0020
YBX2N ןיירושמ לבכ י"ע תוצצופתה תנגומ      
    5.1X4 תונגומ תופעתסה תואספוק ,ר"ממ  
לכה ,תוצצופתה ןגומ רואמ קספמ ,תוצצופתה      
תרצות I VID ,I SSALC תמרב      

  9,120.00   570.00    16.00 .ע"ש וא )ןטשק :ןאובי(REPOOC 'קנ   
      
לבכ י"ע תיללכ םורח תקספה ןצחל תדוקנ     01.04.0030
    RF/YX2N5.1X5 5.2 תיטסלפ הלעתבX3  
םע םורח ןצחלב םויס למשחה חולמ מ"ס      
וא רדיינש לש E52SAX םגד ץופינ ןושיטפ      

  2,766.00   461.00     6.00 . ע"ש 'קנ   
      
,הקעזא תכרעמ,היזיולט ,בשחמל הנכה 'קנ     01.04.0040
רוניצ וא שא ןיסח מ"מ 52 ףכירמ רוניצ היושע      
יומס ןקתומ הכישמ טוח םע יולג ןורירמ      
דע תזכר/ר"התהמ רישי וק הרקתבו תוריקב      
וא ריקב העוקש 55 הספוקב םויס .הדוקנל      

  2,660.00   133.00    20.00 . ט"הע 'קנ   
      
לכ - 7TAC לבכ יבג לע IMDH םיכיראמ גוז     01.04.0050
- תרצות . רדשמ/טלקמ תודיחימ בכרומ גוז      

  7,980.00 1,330.00     6.00 EXTRON/KRAMER/CRESTRON 'חי   
      
)040.4.80 ףיעס( ל"נה 'קנה ריחמל תפסות     01.04.0060
MBI ןקת ,54JR 7 TAC בשחמ לבכ רובע      
בשחמ תנקתהל דעוימה רבוחמ בשחמ עקשו      

  1,900.00    95.00    20.00 .ןופלט וא 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 47,956.00 40.10.40 קרפ תתב הרבעהל
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06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     109 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 47,956.00 מהעברה      
      
      
RF/YX2N 5.2X3 לבכב ריק רוביח תדוקנ     01.04.0070
הלעתב וא םילבכ םלוס לע חנומ ר"ממ      
ללוכ ,למשח חולמ תפתושמ חפמ וא תיטסלפ      
וא מ"ס 5.2X3 דע תודימב תיטסלפ הלעת      
תולעתהמ הדוקנה ריחמב םילולכ ןורירמ רוניצ      
הקלח ללוכ ,הדוקנה ילבכל תודרפנ ,תוישארה      
תואספוק ,למשחה חולמ לחה קלחמה וקב      
רפמא 61 ילארשי עקשב םויס .תופעתסה      
ע"ש וא וקסינ טה"חת וא וקסינט"הע הנקתהל      

  7,140.00   238.00    30.00 'פמוק 'חי   
      
לבכב תיזפ תלת ךא ל"נכ רוביח תדוקנ     01.04.0080
    RF/YX2N 6X5 . םיעקש תביתב םויס  

  1,998.00   333.00     6.00 . רחא ףיעסב תקפוסמה 'חי   
      
ר"ממ RF/YX2N 4X3 לבכ י"ע ןגזמל הדוקנ     01.04.0090
מ"ס 5.3X3 תיטסלפ הלעתב וא ןורירמ רוניצב      
םיניפ ןגזמל רזיבא ללוכ חולהמ רישי וק      

  1,464.00   366.00     4.00 )יטירב( A02 םילוגע 'חי   
      
ללוכ הקפסא ללוכ ןלהל הרואתה יפוג ריחמ      
םינורטקלא םיתצמ ןכו תורונו הקלדה דויצ      
יפל םלושי הנקתהה רובע טנצסרולפה תורונל      
ודמעי ת"ג לכ :הרעה .טרופמכ דרפנ ףיעס      
ע"ש וא )תרחא ןייוצ םא אלא( הלאה תושירדב      
,EERC, AIHCIN ,ספילפ םידל - .רשואמ      
    DELMIK. - ספילפ םירביירד, DUFIL.  
    -08IRC. - לכירדאה תריחב יפל ת"ג עבצ.  
.םזיה תריחב יפל K0003/ K0004 הראה ןווג-      
.תוחפל w/mul001 תוליצנ-      
      
W53 DEL ,mL0544, הרואת ףוג לש ה"וא     01.04.0110
יושע , 66PI רביפמ יטמרה המוטא,      
ןווג , 613 הטסורינמ םירגס םע טנוברקילופ      
וא ץנייטש דריל לש VBI תמגודכ , K0004 רוא      

 21,888.00   456.00    48.00 . רשואמע"ש 'חי   
      
תגרדב ריקל דומצ DEL הרואת ףוג לש ה"וא     01.04.0120
עובצ םוינימולא תגוסגס יושע 56PI תומיטא      
קפסהבו K0004 ml0009 עבצ 'פמט רונתב      
    W07 07010 םגדPW)ץנייטש-דריל :ןאובי(  

  6,840.00   570.00    12.00 .רשואמ ע"שוא 'חי   
      
      
      
      
      

 87,286.00 40.10.40 קרפ תתב הרבעהל
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06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     110 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 87,286.00 מהעברה      
      
      
DEL סופיטמ תינקת םורח תאיצי תרונמ     01.04.0130
51 הבוגב תויתוא ,קורי יבג לע ןבל עבצב      
ללוכ ,םוינימולא תקיצימ תיתילכת-וד ,מ"ס      
םוריח .תל ILAD תכרעמל םאתומ רביירד      
    44PIםגד וא שעג לש ,דל ץח :םגד: UOY-XP  
תרצות , XEV-YX םגד וא ןזורטקלא לש      
    llewkcam , רשואמ ע"וש וא קטלנא :ןאובי  

  1,710.00   285.00     6.00 .םינקתה ןוכמ י"ע תרשואמ 'חי   
      
YLZZIRG :םגד 55PI המוטא ךא ל"נכ הרונמ     01.04.0140

  2,280.00   380.00     6.00 . ןומיס יצח םע ןגורטקלא לש 'חי   
      
רטסאילופ תקבאב עובצ םוינמולא תקיצימ ת"ג     01.04.0150
דעוימה מ"מ 4 יבוע תיכוכז תשדע לע ב      
עבצ 'פמט .תורצחו חטש תפצה תרואתל      
    K0004. 08IRC, קפסה W831, MLתמגודכ  
    .00041L5. )ץינייטש דריל לש( SSIWEG לש  

  8,360.00 2,090.00     4.00 FL-5+ 'חי   
      
יתילכת-דח םורח תרואת ףוג לש ה"וא     01.04.0160
ריקב וא הרקתב חיט לע הנקתהל      
    DEL-W5.6, םורח ירבצמו הקלדה דויצ ללוכ  
םוינמולא תקיצי יושע ENIL GC :םגד      
    LGCH3A לש NOTAE )דריל :ןאובי  

  5,776.00   361.00    16.00 .רשואמ ע"ש וא)ץינייטש 'חי   
      
תכמנומ הרקתב העוקש הנקתהל ךא ל"נכ ת"ג     01.04.0170
וא שעג לש ,8381 עוקש טולמ דל :םגד      
,LLEWKCAM:תרצות , DL-XULYX:םגד      

  1,428.00   238.00     6.00 .רשואמ ע"ש וא קטאמג :ןאובי 'חי   
      
:םגד .56PI ריק דומצ הנקתהל ךא ל"נכ ת"ג     01.04.0180

  1,998.00   333.00     6.00 .רשואמ ע"ש וא ןגורטקלא לש analp ARTXE 'חי   
      
תקיצי ,)W45X2 )5T טנצסרולפ תרונמ     01.04.0190
I VID ,I המרל תוצצופתה תנגומ םוינימולא      
    SSALC 521 םגדLV לש ROTCIV וא  
    REPOOC )תנקתומ ע"ש וא )ןטשק :ןאובי  

 43,328.00 2,708.00    16.00 .תרבוחמו 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

152,166.00 40.10.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../111 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     111 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

152,166.00 מהעברה      
      
      
W52 DEL .תכמנומ הרקתב עוקש לוגע ת"ג     01.04.0200
    mul0242, 04 522 רטוקPI,, תקיצימ ףוג  
יוסיכ ,קירבמ םוינמולא רוטקלפר ,םוינימולא      
דלסקיפ :םגד ,ףרועה דוקיפ י"ע רשואמ ,יבלח      
:תרצות ,SUTEC : םגד וא שעג לש      
    NROHT, םגד וא .דריל ץינייטש :ןאובי: LK  
:םגד וא .טפושה ןיע םתלא :ןאובי ,SV :תרצות      
    SIRTAMA תרצות: XULIRT, ןאובי:  

  2,508.00   209.00    12.00 . רשואמ ע"ש וא .םרודריאי 'חי   
      
ידומע לע הנקתהל רדניליצ גוסמ הרואת ףוג     01.04.0210
PMALINU לש EBUT INIM תמגודכ רדגה      
W51 56PI 01KI דריל ץינייטש :ןאובי      

 19,008.00 1,188.00    16.00 CRI80 166LM 'חי   
      
,76PI ריקל דומצ הנקתהל יביטרוקד ת"ג     01.04.0220
ץינייטש דריל לש S-LX REGNIG תמגוד      

 22,230.00   855.00    26.00 .ינוציחה חיטב קותינ יספ תראהל 'חי   
      
גורדש רובע ליעל הרואתה ףוג רובע תפסות     01.04.0230

 36,360.00   808.00    45.00 ILAD לוקוטורפל םאתומה קנשמל 'חי   
      
םגד לכמ הרואת ףוג לש תמלשומ הנקתה     01.04.0240
,יתישעת ,עוקש ,DEL ,טנצסרולפ( אוהש      
ותלבוה ,ןימזמה ינסחמב ותלבק ללוכ )ינוציח      
רוביחו ותנקתה ,הזיראהמ ותאצוה ,חטשל      
,םירבצמו םוריח ריממ ללוכ ,תורונהו דויצה      
רבדב ןימזמה תעדוהו ותנקתה ינפל ותקידב      
ורוביחו חטשב ותנקתה ,ףוגה תוניקת יא      
ירמוחו תודובעה לכ ללוכ האלמה ותלעפהו      

  4,730.00    43.00   110.00 .'פמוק םישורדה רזעה 'חי   
      
EPLX הטעמ םע ויהי םילבכה לכ : הרעה      
סויזליצ תולעמ 09 לש 'פמטב הדובעל דעוימה      
. תורובה םע עגמב םילקימיכ ינפב תודימעו      
. 'וכו      
      
תשוחנ םילבכ      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N לחשומ -----*--- ךתחב  
םייתסי לבכה רוניצ ללוכ אל ריחמה רוניצב      
)הפפכ( םוחב תצווכתמ תלצפמב תווצקב      
קבדםע      
      
      
      

237,002.00 40.10.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../112 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     112 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

237,002.00 מהעברה      
      
      
לחשומ ר"ממ HXHN 5.2X3 למשח לבכ     01.04.0280

  1,950.00    13.00   150.00 הלעתב חנומ וא רוניצב רטמ   
      
לחשומ ר"ממ RF/YX2N 5.1X3 למשח לבכ     01.04.0290

  4,950.00    11.00   450.00 הלעתב חנומ וא רוניצב רטמ   
      

 12,000.00    15.00   800.00 ר"ממ RF/YX2N 5.1X5 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  01.04.0300
      

 11,200.00    14.00   800.00 ר"ממ RF/YX2N 5.2X3 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  01.04.0310
      

 16,000.00    20.00   800.00 ר"ממ RF/YX2N 5.2X5 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  01.04.0320
      

 14,400.00    18.00   800.00 ר"ממ RF/YX2N 5.1X7 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  01.04.0330
      

 16,800.00    21.00   800.00 ר"ממ RF/YX2N 5.1X01 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  01.04.0340
      

 14,850.00    33.00   450.00 ר"ממ RF/YX2N 5.1X41 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  01.04.0350
      

 12,500.00    25.00   500.00 ר"ממ RF/YX2N5.2X7 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  01.04.0360
      

 12,600.00    36.00   350.00 ר"ממ RF/YX2N 5.2X21 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  01.04.0370
      

  4,000.00    20.00   200.00 ר"ממ RF/YX2N 4X3 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  01.04.0380
      

  8,100.00    27.00   300.00 ר"ממ RF/YX2N 4X5 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  01.04.0390
      

 10,500.00    35.00   300.00 ר"ממ RF/YX2N 6X5 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  01.04.0400
      

  7,680.00    48.00   160.00 ר"ממ RF/YX2N 01X4 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  01.04.0410
      

 16,200.00    81.00   200.00 ר"ממ RF/YX2N 61X4 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  01.04.0420
      

 30,800.00   154.00   200.00 ר"ממ RF/YX2N 05X4 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  01.04.0430
      

 19,000.00   190.00   100.00 ר"ממ RF/YX2N 59X4 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  01.04.0440
      

 26,600.00   266.00   100.00 ר"ממ RF/YX2N051X4 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  01.04.0450
      
RF/YX2AN 042X4 ךא ל"נכ למשח לבכ     01.04.0460

 98,800.00   152.00   650.00 ר"ממ רטמ   
      
RF/YBX2N 07+051X3 ךא ל"נכ למשח לבכ     01.04.0470

 43,320.00   361.00   120.00 ר"ממ רטמ   
      

 17,100.00   171.00   100.00 ר"ממ RF/YX2N 07X4 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  01.04.0480
      
      

636,352.00 40.10.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../113 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     113 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

636,352.00 מהעברה      
      
      

  9,450.00    21.00   450.00 YBX2N 5.2X4 ןיירושמ למשח לבכ רטמ  01.04.0490
      
61 ךתחב רוזש ףושח ל"נכ הקראה ךילומ     01.04.0500

  1,500.00    15.00   100.00 . לידב יופיצ םע ר"ממ רטמ   
      
52 דע ךתחב רוזש ףושח ל"נכ הקראה ךילומ     01.04.0510

  5,200.00    26.00   200.00 . לידב יופיצ םע ר"ממ רטמ   
      
53 ךתחב רוזש ףושח ל"נכ הקראה ךילומ     01.04.0520

  7,600.00    38.00   200.00 . לידב יופיצ םע ר"ממ רטמ   
      
05 ךתחב רוזש ףושח ל"נכ הקראה ךילומ     01.04.0530

  5,520.00    46.00   120.00 . לידב יופיצ םע ר"ממ רטמ   
      
07 ךתחב רוזש ףושח ל"נכ הקראה ךילומ     01.04.0540

  8,550.00    57.00   150.00 . לידב יופיצ םע ר"ממ רטמ   
      
021 ךתחב רוזש ףושח ל"נכ הקראה ךילומ     01.04.0550

 18,900.00   105.00   180.00 . לידב יופיצ םע ר"ממ רטמ   
      

  4,400.00    55.00    80.00 .ר"ממ 05X1 "ט" דדובמ הקראה ךילומ רטמ  01.04.0560
      
,םיבבוסמ GWA61X2X2 גוז 2 רושכמ לבכ     01.04.0570
YBYN הטעמ םע ,דרפנב גוז לכ ,םיככוסמ      
הטעמו תיעקרק-תת הנקתהל םאתומ ןיירושמ      
N/P REDRAM NEERG םירבכע דגנ ףסונ      

 33,000.00    33.00 1,000.00 ע"ש וארחס ןבליס רטמ   
      
הטעמ םע ןיירושמו ךכוסמ תרושקת לבכ     01.04.0580

  1,700.00    17.00   100.00 . םידוויזו רושכמל YBYN 584-5R רטמ   
      
הרקתל וא ריקל ןקתומ מ"מ 02 ןורירמ רוניצ     01.04.0590

    480.00     8.00    60.00 . תופומו תותשק ללוכ רטמ   
      

    600.00    10.00    60.00 מ"מ 52 רטוקב ךא ל"נכ ןורירמ רוניצ רטמ  01.04.0600
      

  1,200.00    15.00    80.00 מ"מ 23 רטוקב ךא ל"נכ ןורירמ רוניצ רטמ  01.04.0610
      
חנומ וא ריקל ןקתומ 5.1" ןוולוגמ םימ רוניצ     01.04.0620
לבכ לע ןגמ ,תופומ תותשק ללוכ הריפחב      

    760.00    38.00    20.00 'פמוק רטמ   
      
וא ריקל ןקתומ "5.1 613 הטסורינמ םימ רוניצ     01.04.0630
לע ןגמ ,תופומ תותשק ללוכ הריפחב חנומ      

  3,150.00   105.00    30.00 לבכ רטמ   
      
      

738,362.00 40.10.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../114 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     114 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

738,362.00 מהעברה      
      
      
יטסלפ הטעמ ,ןיירושמ ירושרש ןגמ רוניצ     01.04.0640
םירבחמ ללוכ ,םירזיבאו םילבכל דעוימ      
וא)ןטשק :ןאובי ( REPOOC תרצות ,תופומו      
רטוקב רוניצה .רבוחמו קזוחמ ,ןקתומ ע"ש      

  4,560.00    38.00   120.00 .מ"מ 05דע רטמ   
      
מ"ס 011 קמועב הלעת לש הביצח/הריפח     01.04.0650
,םיקולב ,לוח דופר ללוכ מ"ס 06 דע בחורו      
קודהו תובכשב יוסיכ ,ןומיס טרס ,יוסיכ      

 10,650.00    71.00   150.00 טלפמוק רטמ   
      
תורישק , 4" רטוקב חישק C.V.P רוניצ     01.04.0660
    2m/NK61 ות לעב למשח ילבכל תדעוימה  

  1,140.00    57.00    20.00 . ןקת רטמ   
      

  5,160.00    86.00    60.00 .6" רטוקב ךא ל"נכ C.V.P רוניצ רטמ  01.04.0670
      
יעקרק תת מ"מ 05 רטוקב יטסלפ רוניצ     01.04.0680
הכישמ לבח ללוכ הלופכ ןפוד ירושרש סופיטמ      

  1,700.00    17.00   100.00 .םונגמ תמגודכ מ"מ 8 רטמ   
      

  6,000.00    24.00   250.00 מ"מ 57 רטוקב ךא ל"נכ רוניצ רטמ  01.04.0690
      

  7,600.00    38.00   200.00 מ"מ 011 רטוקב ךא ל"נכ רוניצ רטמ  01.04.0700
      

  7,600.00    76.00   100.00 מ"מ 061 רטוקב ךא ל"נכ רוניצ רטמ  01.04.0710
      
תליבטב םח ןוולג תנוולוגמ תצרוחמ חפ תלעת     01.04.0720
םע מ"מ 58/001 דע תודימב יבוע מ"מ 2 ץבא      
תולוזנוק ,תועורז ,םיתמצ ,תוינפ ללוכ הסכמ      

 22,800.00   152.00   150.00 . ע"ש וא XADEIN תרצות , טלפמוק תנקתומ רטמ   
      

 41,800.00   209.00   200.00 מ"מ 58/002 דע תודימב ךא ל"נכ הלעת רטמ  01.04.0730
      

 53,200.00   266.00   200.00 מ"מ 58/004 דע תודימב ךא ל"נכ הלעת רטמ  01.04.0740
      

 39,960.00   333.00   120.00 מ"מ 58/006 דע תודימב ךא ל"נכ הלעת רטמ  01.04.0750
      
םח ןווליג ןוולוגמ דבכ סופיטמ םילבכ םלוס     01.04.0760
וא NAMRETTEB-OBO וא רואנ תרצות      
תחתמ וא ריקל ןקתומ מ"ס 01/02 בחורב ע"ש      
םירבחמ ,תולוזנוק ,םילתימ ללוכ הרקתל      
תמלשומ הנקתהל םישרדנה םירזיבאהלכו      

 12,540.00   209.00    60.00 .'פמוק רטמ   
      
      
      

953,072.00 40.10.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../115 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     115 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

953,072.00 מהעברה      
      
      
םח ןווליג ןוולוגמ דבכ סופיטמ םילבכ םלוס     01.04.0770
וא NAMRETTEB-OBO וא רואנ תרצות      
תחתמ וא ריקל ןקתומ מ"ס 01/04 בחורב ע"ש      
םירבחמ ,תולוזנוק ,םילתימ ללוכ הרקתל      
תמלשומ הנקתהל םישרדנה םירזיבאהלכו      

 24,700.00   247.00   100.00 .'פמוק רטמ   
      
םח ןווליג ןוולוגמ דבכ סופיטמ םילבכ םלוס     01.04.0780
וא NAMRETTEB-OBO וא רואנ תרצות      
תחתמ וא ריקל ןקתומ מ"ס 01/06 בחורב ע"ש      
םירבחמ ,תולוזנוק ,םילתימ ללוכ הרקתל      
תמלשומ הנקתהל םישרדנה םירזיבאהלכו      

 71,250.00   285.00   250.00 .'פמוק רטמ   
      
5.1 יבועב תצרוחמ 613-5E הטסורינ תלעת     01.04.0790
ללוכ הסכמ םע מ"מ 06/001 דע תודימב מ"מ      
תנקתומ תולוזנוק ,תועורז ,םיתמצ ,תוינפ      
םע ע"ש וא XADEIN תרצות טלפמוק      

 27,100.00   271.00   100.00 )הכרא :ןאובי( 'מ 5.1 לכ קחרמב ריקלתועורז רטמ   
      

 29,500.00   295.00   100.00 . מ"מ 06/002 תודימב ךא ל"נכ הלעת רטמ  01.04.0800
      
ירדח ינבמל תמלשומ תודוסי תקראה תכרעמ     01.04.0810
ריק הריגא תורובו תובאשמ הנבמ ,למשח      
תואיצי ,רושיג תעבט ללוכ תינכות יפל , יראלס      
סנולכב הקראה תודורטקלא ,תונוולוגמ ץוח      
תיפקיה תעבט ללוכ האוושה יספל תואיצי      
תשוחנ ףושח ךילומו תודורטקלאמ היונבה      
    UC53 תוקראה תינכת יפל לידב יופיצ םע ,  

 11,400.00 11,400.00     1.00 .'פמוק םלשומ לכה 'חי   
      
521 רטוקב ימורט ןוטבמ הלוגע רבעמ תחוש     01.04.0820
הרקת םע תיתחת אלל מ"ס 001 הבוגבו מ"ס      
04 תסמעהל דעוימה דבכ גוסמ הסכמו הנוילע      
לכהמ"ס 02 יבועב ץצוח תבכש לע תחנומ ןוט      

  2,375.00 2,375.00     1.00 . טרפ יפל טלפמוק 'חי   
      

  3,800.00 1,900.00     2.00 . מ"ס 08 רטוקב ךא ל"נכ 'חי  01.04.0830
      

  7,125.00 1,425.00     5.00 . מ"ס 06 רטוקב ךא ל"נכ 'חי  01.04.0840
      

 13,680.00 4,560.00     3.00 . מ"ס 521/041 תינבלמ ךא ל"נכ החוש 'חי  01.04.0850
      
םע ימורט ןוטב תוילוח הייושע םילבכ תלעת     01.04.0860
האר . מ"ס 06/06 םינפ תודימב ןוטב הסכמ      

 35,625.00   475.00    75.00 .סקימידר תמגודכ חטש חותיפ תינכת רטמ   
1,179,627.00 40.10.40 קרפ תתב הרבעהל

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 
 

קובץ: תש 3700   .../116 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     116 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,179,627.00 מהעברה      
      
      
תשוחנ הפוצמ הדלפמ הקראה תדורטקלא     01.04.0870
תרדחומ רטמ 4 ךרואבו מ"מ 91 רטוקב      
תאלוממ תרוקיב תחוש ללוכ תרבוחמו עקרקל      

  3,420.00   570.00     6.00 .תנמוסמו ץצח 'חי   
      
בוציח וא/ו ןוטב תפצרו תרקתב לוורש עוציב     01.04.0880
6" לוורש תחנה ללוכ ןוטב תפצר וא ריק      
לש ינקת םוטיאו תינכות יפל ןוטב תרזחהו      
זג.S.רבעמ ינפב םילבכה תרבעה רחאל לוורש      

  7,704.00   428.00    18.00 B.K תטיש יפל ,ינקת שאו 'חי   
      
CDV42 'פמט ששג רובע 'פמטל הגוצת 'חי     01.04.0890
תרצות ףילחמ שבי עגמ ללוכ TP-001 תסינכ      

  1,140.00   570.00     2.00 למשח רדחב ןורטגמ 'חי   
      
55PI תילדנו-יטנא תיטסלפ המודא הרונמ     01.04.0900
ג"ע תבכרומ )האושמ( טוו 001 דע ןוביל      
תבכרומ ריקל קזוחמ 2" רוניצ היושע הלוזנוק      

    760.00   380.00     2.00 תרבוחמו 'חי   
      
קדוב סדנהמ רושיאו הקידב ןקתמה תרבעה     01.04.0910
םייוקיל ןוקית קדובל םולשת תוקידבה לכ ללוכ      
'פמוק קדובה י"ע ותלבקו ןקתמה תמלשהל דע      
ח"וד תנכהו חולל םיימרת םימוליצ ללוכה      
תורישכו תוניקת תדועת תקפנהו םיאצממ      
י"חח לומ לופיט ללוכה . חולה לש אלמ סמועב      

  9,500.00 9,500.00     1.00 . 'פמוק לכה 'חי   
      
תניירושמ םוינימולא תיתכתמ רבעמ תאספוק     01.04.0920
    76PI םילבכ רבעמל תנקתומ םיקדהמ ספ םע  

  1,140.00    95.00    12.00 .'פמוק תקזוחמו תנקתומ 'חי   
      
רטסאילופ / תיתכתמ לוציפו רבעמ תאספוק     01.04.0930
לע תנקתומ םיקדהמ ספ םע 76PI תניירושמ      
תנקתומ םיפוצמ ילבכ רבעמל בוטר רוב תרקת      

  2,280.00   285.00     8.00 .מ"ס 02/03/04 לש תודימב 'פמוק תקזוחמו 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,205,571.00 40.10.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../117 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     117 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,205,571.00 מהעברה      
      
      
ראטסילופ ןוראמ רבעמ רליפ חול הנבמ     01.04.0940
דע תודימב םיעונמ וא תובאשמ רובע ןיירושמ      
תאמגוד 56PI םוטא מ"מ 003/008/0521      
    LEMIH וא E.G הליענ ,תותלד םע רבנע וא  
לכ ןקתוי םהב ,מ"מ 3 תנוולוגמ הטלפ תותלדל      
םיקדהמ ,טוליש ,טוויחו דויצה תנקתה ,דויצה      
תמלשהל םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכו      
םעו םינורגיטנא םע םילבכל הסינכ את ,חולה      
ליפורפ יושע דנטס לע הנקתהל תוילגר      

 17,100.00 2,850.00     6.00 . טרפ יפל טלפמוק הטסורינ 'חי   
      
הדלפ רוניצמ ןוולוגמ, רטמ 3 הבוגב ןרות     01.04.0950
ןפוד לע ןקתומ 3" רטוקב םח ןווליג ןוולוגמ      
,)ןינבה לעמ רטמ 5.2 ,ןינבה לע רטמ 1( ןינבה      

    760.00   380.00     2.00 .קוזחל תולש ללוכ 'חי   
      
תידי ללוכ A036X3 3CA דע סמועב קתנמ     01.04.0960

  4,278.00   713.00     6.00 . תובאשמל רבעמ ןוראב קתומ .דמצמ 'חי   
      
תידי ללוכ A36X3 3CA דע סמועב קתנמ     01.04.0970

  2,568.00   428.00     6.00 . תובאשמל רבעמ ןוראב קתומ .דמצמ 'חי   
      
תידי ללוכ A52X3 3CA דע סמועב קתנמ     01.04.0980

  9,044.00   238.00    38.00 .םיילמשח םיליעפמ רבעמ ןוראב קתומ .דמצמ 'חי   
      
תידי ללוכ A52X3 3CA דע סמועב קתנמ     01.04.0990
הריוואב ילמשח ליעפמל דומצב קתומ .דמצמ      

  4,280.00   428.00    10.00 . ןטשק תרצות הציפנ 'חי   
      
A04X4. 4. 61 ילארשי ק"חA איזאפ דח     01.04.1000
    AMסירת םע תיטסלפ םיעקש תבית  
.1 :תללוכה םיטרפ תינכות יפל םיתמאמל      
3 ת"מאמA52X3, AK 03 תחפ רסממת"מאמ      
    ..2 .01A61X1 AK01.5 .תודיחי 2 םימל םוט.  
ק"ח .EEC A23X5, 56PI. 6 יזאפ תלת ק"ח      
םוקמ .EEC, A61X5, 55PI. 7 יזפ תלת      
תלת וא יזפ דח םיעקש רזיבא דועל ףסונ רומש      
ריקל הנקתה ללוכ טווחמוןקתומ לכה .יזפ      
וא DNARGEL וא סיווג תאמגוד הנזהל רובחו      

  9,120.00 1,140.00     8.00 .דבלב 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

1,252,721.00 40.10.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../118 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     118 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,252,721.00 מהעברה      
      
      
םע ךומנ חתמ למשח רדחב תהבגומ חפ תפצר     01.04.1010
תינכותב טרפ יפל לכה תוקרפתמ תוטלפ      
ןנכתמה תיחנה יפל הפצרה הבוג .םיטרפ      
רומיג םע ןוטב יחירא גוסמ םיחירא .ןימזמהו      
וא C.V.P תמגודכ ןימזמה י"ע רחבייש ןוילע      
    LPH ללוכה - למשח ירדחב שומישל תדעוימה  
תוידי ,תוינספת ,םידומע שרדנה רזעה דויצ לכ      

 34,314.00   903.00    38.00 . 'ודכו המרה ר"מ   
1,287,035.00 תילמשח היצלטסניאו תודוקנ 40.10 כ"הס  

      
ה ז י ר כ ו  ש א  י ו ל י ג ו  י ו ב י כ  50.10 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
      
תורבחהמ תחא היהת שאה יוליג תזכר      
דוקו ינכטה טרפמה יכמסמב תוטרופמה      
םולשתה רמג ינפל .ןימזמה ידיל-רסמי הליענה      
ב ןקתמ דועית קית שגוי הדובעה רמגב ןכ ומכ      
.ריינב ןכו GWD ץבוק יבג לע םיקתעה 3      
      
הכמסה רושיא לעב תויהל עצבמה ןלבקה לע      
11 3, 1, קלח 0221 ןקתל םינקתה ןוכמ לש      
לוכל הקוזחתל תלוכי לעב תויהל וילעו ,תוחפל      
הפוקתלםייתנש םירושיא גיצהלו קדבה תפוקת      
.וזה      
      
,הקפסא וללכי דויצהו םירזיבאה לכ ריחמ .א      
וא םיקולב תוריקב םירבעמ בוציח ,הבכרה      
תושרדנה תודובעה לכו עבצו חיט ןוקיתו ,ןוטב      
םאםוטיא ללוכה ותמדקל בצמה תרזחהל      
. הכוזה ידי לע עצוביש טוויח ללוכ ,שרדיי      
.וילאמ הבכ ,םודא עבצב היהת ,םילבומו תרנצ      
. ילארשיה ןקתה תייחנהב תדמועו      
      
תורבחמ תחא לש תרצות היהי דויצה לכ .ג      
3 ךשמל םיאלמ הקזחאו תורש לולכיו תועצומה      
.םינש      
      
וניה ריחמהו התריסמ ינפל קדבת תכרעמה      
ןוצר תעיבשלו ,םינקתה ןוכמ רושיא דע םלשומ      
. תוחיטבה ץעוי רושיאל ףופכבו ןימזמה      
      
ללוכ תנעוממ תזכרל יגולנא יטפוא ןשע יאלג     01.05.0070
תמגודכ קורי ןקת ות לעב תבשותו תבותכ      
    A084-OFT ע"ש וא סנמיס וא רייפלט לש  

 11,322.00   333.00    34.00 . רשואמ 'חי   
 11,322.00 50.10.40 קרפ תתב הרבעהל

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 

קובץ: תש 3700   .../119 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     119 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 11,322.00 מהעברה      
      
      
תמגודכ קורי ןקת ות לעב יתבותכ םוח יאלג     01.05.0080
    A082-HFT וא סנמיס וא רייפלט 'בח תרצותמ  

    856.00   428.00     2.00 . סיסב ללוכ ע"ש 'חי   
      
רובע אוהש גוס לכמ ןשע יאלג ריחמל תפסות     01.05.0090
ןקתה ןיפוליחל וא .הנגה תשרו היולת עורז      
יושע םיריצ םע למשחה חול את לעמ לפקתמ      

  2,280.00    95.00    24.00 . הטסורינ 'חי   
      
הנקתהל דעוימה ןרק יאלג גוסמ שא יאלג גוז     01.05.0100
לופיט םדק ירדח תמגודכ הציפנ הריוואב      

  8,550.00 4,275.00     2.00 תוחותפ תולעתו 'חי   
      
יוביכל וא/ו יוליגל םודא יתבותכ ץופינ ןצחל     01.05.0110
תמגודכ תילרגטניא תבותכ ללוכ      
    RSA008-BPT וא רייפלט 'בח תרצותמ  

  1,332.00   333.00     4.00 . ע"ש וא סנמיס 'חי   
      
NAI-LFT תמגודכ שא תקעזא ןומיס תרונמ     01.05.0120

  2,052.00   114.00    18.00 . רשואמ ע"ש וא סנמיס וא רייפלט לש 'חי   
      
לעב םימ ןגומ תינוציח הנקתהל הקעזא רפוצ     01.05.0130
תמגודכ ץנצנ םע 56PI תומיטא תגרד      

    666.00   333.00     2.00 . ע"ש וא רייפלט 'בח י"ע קוושמה SFT-4844 'חי   
      
תמגודכ ץנצנ ללוכ ימינפ הקעזא רפוצ     01.05.0140

    952.00   238.00     4.00 . ע"ש וא רייפלט 'בח י"ע קוושמה SFT-413 'חי   
      
ל תלוביק םע תיגולנא תנעוממ שא יוליג תזכר     01.05.0150
ל הבחרהל תורשפא םעו תוחפל תובותכ 021      
לכו תירבעב תילטגיד הגוצת תובותכ 042      
ללוכה םיטרופמה םירזיבאה רתיה      
תנקתומהו תמייקה תזכרל תורבחתהוןורכנס      
םישורדה םידוויזהו תומאתהה לכ ללוכ ש"טמב      

  4,750.00 4,750.00     1.00 'פמוק לכה ע"ש וא ,רייפלט תמגודכ, ךכל 'חי   
      
תיתבותכ תוזכרל PI/PCT תרושקת סיטרכ     01.05.0160
תשרב הטילשו הרקבל TEN-0007 תמגודכ      
תרצותמ )NAW( תימלוע וא )NAL( תימוקמ      

  1,758.00 1,758.00     1.00 רייפלט 'חי   
      
יתבותכ רסממ לעב )שבי עגמ( תבותכ תדיחי     01.05.0170
,רפוצ תלעפהל CLS םיאלגה וקמ לעפומה      
תנקתומ 'וכו למשח תקספה ,יוביכל זג לכימ      
לש RDA-147 תמגודכ טנוברקילופ תספוקב      

  2,052.00   342.00     6.00 . רשואמ ע"ש וא רייפלט 'חי   
 36,570.00 50.10.40 קרפ תתב הרבעהל

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 
 

קובץ: תש 3700   .../120 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     120 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 36,570.00 מהעברה      
      
      
רובע )'וכו הרונמ ,ןצחל ,יאלג( שא יוליג תדוקנ     01.05.0180
ר"ממ 1 םודא ינקת לבכ היושע תנעוממ תזכר      
םאתהב םידיג רפסמ ,)םישימג םיבבוסמ(      
םודא שא ןיסח ףכירמ רוניצב םילחשומ ,ךרוצל      
וא מ"ס 5.1X5.1 דע תיטסלפ הלעתב וא      
הדוקנהמ וא תזכרהמ יולג ןורירמ רוניצב      

  6,435.00   143.00    45.00 3. קלח 0221 ילארשי ןקת יפל.הבורקה 'קנ   
      
,רוזיפ תרנצ םע ג"ק 6 דע ,MF-002 זג ילכימ     01.05.0190
,שרדנל םאתהב למשחה חול גגב םיריחנ      
,ץחל דמ ,תזכרה י"ע לעפומ ילמשח םותסש      
הלעפה תידי ,ילמשח הארתה טטסוסרפ      
'פמוק רבוחמו למשחה חולב ןקתומ לכה,תינדי      
MF\LU רושיאו APFN 1002 ןקת יפל לכה      

 19,000.00 9,500.00     2.00 .'פמוק ילארשיה םינקתה ןוכמ רושיא ןכו 'חי   
      
,רוזיפ תרנצ םע ג"ק 5 דע ,MF-002 זג ילכימ     01.05.0200
,שרדנל םאתהב למשחה חול גגב םיריחנ      
,ץחל דמ ,תזכרה י"ע לעפומ ילמשח םותסש      
הלעפה תידי ,ילמשח הארתה טטסוסרפ      
'פמוק רבוחמו למשחה חולב ןקתומ לכה,תינדי      
MF\LU רושיאו APFN 1002 ןקת יפל לכה      

 15,200.00 7,600.00     2.00 .'פמוק ילארשיה םינקתה ןוכמ רושיא ןכו 'חי   
      
לש תמלשומ הלעפהו הצרה ללוכ םלשומ טוויח     01.05.0210
רובח וק ללוכ שאה יוביכו יוליג תכרעמ      
רוטרנגו למשח רדח הנבמ ןיב יעקרק-תת      
הקידב התרבעה ןכו תובאשמ רדח הנבמו      
רובע םימולשת ללוכ םינקתה ןוכמ לשרושיאו      

  9,500.00 9,500.00     1.00 'פמוק םינקתה ןוכמ 'חי   
      
לכ 27APFN ןקת תושירדב הזירכה דויצ לכ      
ודמעי קוזיח ,תרנצ ,םילבכ תוברל תויתשתה      
.3 קלח 0221 ילארשי ןקת תושירדב      
      
הזירכ תכרעמ דסמל רבוחי הז קרפב דויצה לכ      
)ףתרמ תמוק( הזילאיד תמוקב םייק      
      
הנתשמ המצוע תסוו וק יאנש םע W02 לוקמר     01.05.0240
לירגב וא ריקל הנקתהל ץעמ תיטסוקא הביתב      
ARTSEW תרצות תיטסוקא הרקת לעמ      

  3,078.00   171.00    18.00 רבוחמו ןקתומ 'חי   
      
םירוזא 6 -ל )ןופרקימ( הזירכ תלעפה תדמע     01.05.0250
שימג ראווצ ללוכ,יללכ םוריח הזירכ ןצחל ללוכ      

  1,900.00 1,900.00     1.00 .טרופמכ לכה 'חי   
 91,683.00 50.10.40 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: תש 3700   .../121 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     121 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 91,683.00 מהעברה      
      
      
OSAP תרצות S.M.R W042 קפסה רבגמ     01.05.0260

  8,550.00 4,275.00     2.00 .טרופמכ ןוטלט :ןאובי 'חי   
      

    855.00   855.00     1.00 .םירוזא 6 ל הזירכ רוזא גותימ תכרעמ 'חי  01.05.0270
      

  1,710.00   855.00     2.00 .טרופמכ םירבצמו ןעטמ תכרעמ 'חי  01.05.0280
      
תילטיגיד הזירכ תלעפה תדמע תקפסא     01.05.0290
ינחלוש וא הביתב גנוג ללוכ ימניד ןופורקימו      

  6,414.00 2,138.00     3.00 ינכטה טרפמב טרופמכ םירוזאל הקולחו 'חי   
      

  1,750.00     7.00   250.00 םילוקמר ילבכ תקפסא רטמ  01.05.0300
      
לש הקידבו לויכ ,הלעפה ללוכ םלשומ טוויח     01.05.0310
םילבכ ללוכ טקיורפה לכב הזירכה תכרעמ      
תומוקה ןיב םיידיג בר םודא עבצב שא יניסח      

  7,600.00 7,600.00     1.00 .'פמוק תומוקה לכב תרושקת תונוראו 'חי   
      
תימינפ םוקרטניא תכרעמ לש המקהו ןונכת     01.05.0320
לכ תקפסא ללוכה , תומוק 6 כ"הס תומוקה ןיב      
ןיב ףיצר רשק תחטבא םשל םישרדנה םידויצה      
תומוקב ותואצמיהב ליעפמה ןיבל הרקבה רדח      
לכב יטוח לא ןופורקימו םילוקמר ללוכ תונושה      
לכב תוידועיי תודמעב ןקתוי רשא המוקו המוק      

 33,250.00 33,250.00     1.00 . טרפמבו תוינכתב שרדכ 'פמוק לכה המוק 'חי   
151,812.00 הזירכו שא יוליגו יוביכ 50.10 כ"הס  

      
ד ג נ  ה ק ע ז א  ת כ ר ע מ  60.10 ק ר פ  ת ת       
ה צ י ר פ       
      
תרצותמו שדח היהי קפוסמה דויצה לכ :הרעה      
תמגודכו ןימזמה י"ע תורשואמה תורבחה תחא      
תודיחא ןעמל םינקתמה לכב םייקה      
ב"ושה ךרעמל רוביח ללוכה הייציזרדנטסו      
. SYSUCES גוסמ דיגאתה ידרשמבםייקה      
      
הטילקל )םודא ארפניא טלקמ( חפנ יאלג     01.06.0020
רטמ 52 דע קחרמו לויכ ןקתה תלעב תיווזב      
,קורפ דגנ החטבאל ימינפ לובג קספמ ללוכ      
םיחטבואמ םיוק( םיוקב קתנ דגנ החטבא      
OCSIR תרצות רבוחמו ןקתומ )רצק/קתנדגנ      

  6,660.00   333.00    20.00 תזכרה דע טוויח ללוכ ,ע"ש וא 'חי   
      
ףוקשמל ןקתומ )טנגמ( יטנגמ ריעז קספמ     01.06.0030

  2,856.00   238.00    12.00 .תזכרה דע טוויח ללוכ ,ריקל רבוחמו תלדה 'חי   
      

  9,516.00 60.10.40 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: תש 3700   .../122 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     122 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  9,516.00 מהעברה      
      
      
ילאדנאוו יטנא ינוציח הנקתהל הקעזא רפוצ     01.06.0040
ןקתומ ץנצנ ללוכ ינקת יתכתמ יוסיכ םע      

  1,140.00   570.00     2.00 . 'פמוק תזכרה דע טוויח ללוכ ,רבוחמו 'חי   
      
העוקש תנקתומ הקעזא לורטינ דדוקמ     01.06.0050
ימינפ לובג קספמ ללוכ תילאניגרוא אספוקב      
קתנ וא רצק דגנ החטבא , קוריפ דגנ החטבאל      

  2,565.00   855.00     3.00 תזכרה דע טוויח ללוכ ,רבוחמו ןקתומ םיוקב 'חי   
      
8.0X2X4 לי'ג גוסמ הצירפ יוליג דוקיפ לבכ     01.06.0060
הנקתהל YBYN הטעמו ךוכיס ללוכ ר"ממ      

 12,600.00    21.00   600.00 . םימסרכמ דגנ הטעמ םע תיעקרק-תת רטמ   
      
רתאה לכב הקעזאה תכרעמ לש םלשומ טוויח     01.06.0070
םרוביח ללוכ חכ יקפס ,םיקדהמ ,םילצפמ      
תושירדל םאתהב ס"מט וא הרקב תכרעמל      
תודובעהו םירמוחה לכ ללוכ ריחמה .ןימזמה      
םלשומ ןפואב תכרעמה תלעפהל םישרדנה      

  3,325.00 3,325.00     1.00 טלפמוק 'חי   
      
תונושארה םייתנשל רבעמ תוריש תנש תולע     01.06.0080
ריחמב תולולכה ןקתמה תלבק ךיראתמ      
לכב ל"נה הצירפ תכרעמ רובע הדובעה      
תולקת ןוקית תואירק ללוכ ריחמה םירתאה      

  1,758.00 1,758.00     1.00 'וכו םילקלוקמו םימוגפ םיריזיבא תפלחה 'חי   
      
םיינרק 4 לעב ,הלופכ ןרק לעב ןרק יאלג גוז     01.06.0090
ןרק תועצמאב ןונוויכ ,םיליבקמ םודא-ארפניא      
,56PI םוטא ,רטמ 06 דע הטילק חווט ,רזייל      
ללוכ ,הדלפ ןודומע ךותב הנקתהל ילדנו יטנא      
SULP תמגוד )O.N, C.N( רזע יעגמ 2      
    005/052-XA תרצות XETPO וא  
    TA001-NI-BP תרצות NEKAT וא OCSIR  

  7,600.00 1,520.00     5.00 . rip tuo hctaw :םגד 'חי   
      
ןרק יאלג רובע ןודומע תנקתהו הקפסא     01.06.0100
ליפורפמ יושע ,מ"ס 21/21/051 תודימב      
עבצב עובצו םח ןוולגב ןוולוגמ ,עבורמ ,יתכתמ      
)שאר רגס( הנוילע הטלפ ללוכ ,רטסאילופ      
4,מ"מ 8/003/003 תודימב הנותחת הטלפו      
ןרק יאלג רובע תונולח 2 4/3," רטוקב םירוח      
םיסוכמ ,מ"ס 05 ךרואו מ"ס 51 בחורב      

  3,800.00   760.00     5.00 .טרפ יפל .תינוויכ-דח הייארל ההכ טקפסרפב 'חי   
      
      
      
      

 42,304.00 60.10.40 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: תש 3700   .../123 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     123 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 42,304.00 מהעברה      
      
      
06/06/06 תודימב ל"נה ןודומעל ןוטב סיסב     01.06.0110
דוסי יגרב ללוכ 03 'ב ןוטב תקיצימ מ"ס      
רושיאב הנתומ 053X"4/3 תודימב      

  2,375.00   475.00     5.00 . טרפ יפל . עקרקה יאנתלו גוסל רוטקורטסנוק 'חי   
      
תמגודכ הצירפ ינפב תינקת הנגה תזכר     01.06.0120
    OCSIR 821 :םגד SYSORP- ןקת לעב  
.טרופמה לכ ללוכ ןעטמ + הללוס .7331      
םינקתה ןוכמ י"ע תרשואמ היהת תזכרה      
לכ טוויח ללוכ ,ןגייח ללוכ . לארשי תרטשמו      
תדעוימה 'פמוק תכרעמה תלעפהו םירזיבאה      
גוסמ הבחרה יסיטרכ םע םירוזא 81 -ל      
    OCSIR תשר סיטרכ ללוכה תומיכסב שרדנכ  

  7,600.00 7,600.00     1.00 MCA לש OCSIR.םגדמ הרובע PI/PCT 'חי   
      
,םילצפמ הקעזאה תכרעמ לש םלשומ טוויח     01.06.0130
תכרעמל םרוביח ללוכ חכ יקפס ,םיקדהמ      
.ןימזמה תושירדל םאתהב ס"מט וא הרקב      
םישרדנה תודובעהו םירמוחה לכ ללוכ ריחמה      

  5,700.00 5,700.00     1.00 טלפמוק םלשומ ןפואב תכרעמה תלעפהל 'חי   
      
-ה תנכותב העמטהו ןוגימ תייצקילפא עוציב     01.06.0140
    sysuces ללוכה 0073 ע"בת רתא רובע  

 71,250.00 71,250.00     1.00 . 'פמוק הרדגהו הנקתה 'חי   
129,229.00 הצירפ דגנ הקעזא תכרעמ 60.10 כ"הס  

      
ת ו ס י נ כ  ת ר ק ב  70.10 ק ר פ  ת ת       
      
תרצותמו שדח היהי קפוסמה דויצה לכ :הרעה      
תמגודכו ןימזמה י"ע תורשואמה תורבחה תחא      
תודיחא ןעמל םינקתמה לכב םייקה      
ב"ושה ךרעמל רוביח ללוכה הייציזרדנטסו      
. SYSUCES גוסמ דיגאתה ידרשמבםייקה      
      
הלעפה ,הנקתה ,ןונכת תללוכ הדובעה      
לעב היהי ןלבקה .הסינכ תרקב תכרעמל      
לכ .OSI-9002 החגשה ות םע םוחתב ןיטינומ      
,הנקתה ,הקפסה ,םואת ,ןונכת :ללוכ ףיעס      
.הלעפהו רזע ירזיבא,רובח      
      
      
      
      
      
      
      

70.10.40 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: תש 3700   .../124 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     124 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
    21C הדובע חתמ ,מ"ס 01-3 האירק קחרמ 01.07.0030
    521 56P היהי ארוקה .ןימזמה תטלחה יפ לע  
HK 65.31םימ ןגומ ילדנו יטנא      
לש הנקתהו הקפסא CFN+ERAFIM zHMוא      
ע"ש וא וקטנא :ןאובי.Dרדתב הברק ארוק      
ןימזמהו תואירבה דרשמ י"ע רשואמ      
    YRUBES תרצות ME-2R ריחמה תאמגוד  
.ארוקל רקבה ןיב דוקיפ לבכ 'מ 001 דע ללוכ      

  5,320.00 1,330.00     4.00 V. תאמגוד 'חי   
      
יתכתמ תלד תחיתפ ןצחל לש הנקתהו הקפסא     01.07.0040

    380.00    95.00     4.00 .תינכות יפל לותלד רקבל דע לבכה ללוכ 'חי   
      
    HD תמגודכ יוביג רבצמ ללוכ tenrehtE 01.07.0050
תינוראב תותלד רקב לש הנקתהו הקפסא      
4 + םיארוק 4( תותולד 4 ל דעוימ תכתמ      
תורשקת תדיחיו חכ קפס ללוכ )האיצי ינצחל      

  9,500.00 2,375.00     4.00 I תרצות SYSUCESתשרל 'חי   
      
תלד ףוקשמל יטנגמורטקלא ילמשח לוענמ     01.07.0060
)הייהשה ילב וא םע( קספמו הטלפ ללוכ דרשמ      
    CAV21 ריחמ תא ללוכ ריחמה.לעפומו ןקתומ  
ןלבקה תוירחאב .תותלדה רקבל דע לבכה      
הנקתהל לוענמהו ףוקשמה הנבמ תא םאתל      

  8,550.00 1,425.00     6.00 .תמלושמ 'חי   
      

  7,600.00 1,900.00     4.00 . תינוציח תלדל ךא ל"נכ לוענמ 'חי  01.07.0070
      
םידבועל הסינכ תואשרה תכרעמל הנכות     01.07.0080

  3,800.00 3,800.00     1.00 .םישדח םיגח תקפנהל תורשפא ללוכ טמרופב 'חי   
      

  2,850.00 2,850.00     1.00 .SYSUCES תרצות תואיצי םאתמ רקב 'חי  01.07.0090
      

  2,280.00 1,140.00     2.00 .בשחמה תכרעמל םישקמ חול רוביח 'חי  01.07.0100
      
הבריק בלושמ יוהיז גת וא יטנגמ סיטרכ     01.07.0110
רשואתש הקיפרג פ"ע םיעבצ 2-1-ב ספדומ      
DIH תמגוד דדוקמ היהי סיטרכה .חוקלה י"ע      

  2,128.00   266.00     8.00 . INIM 01R ES SSALCI הרדס 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

 42,408.00 70.10.40 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: תש 3700   .../125 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     125 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 42,408.00 מהעברה      
      
      
הסינכה תרקב תכרעמ לכ לש םלשומ טוויח     01.07.0120
יקלח לכ ןיב םיככוסמ םילבכ ללוכ רתאה לכב      
תוזכרה ןיב ,תוזכרל םירזיבאהמ( תכרעמה      
תואספוק ,םלשומ ןפואב )'וכו      
יקפס ,םילצפמ ,םירבגמ ,םירבחמ,תופעתסה      
,םייתמוק זוכיר תונורא ,יוביגה ירבצמ ,חכ      

  5,700.00 5,700.00     1.00 .'פמוק ןימזמה תשירד יפל הקידבו הלעפה 'חי   
 48,108.00 תוסינכ תרקב 70.10 כ"הס  

      
ה ח ט ב א  ת ו מ ל צ מ  80.10 ק ר פ  ת ת       
      
תרצותמו שדח היהי קפוסמה דויצה לכ :הרעה      
תמגודכו ןימזמה י"ע תורשואמה תורבחה תחא      
תודיחא ןעמל םינקתמה לכב םייקה      
ב"ושה ךרעמל רוביח ללוכה הייציזרדנטסו      
. SYSUCES גוסמ דיגאתה ידרשמבםייקה      
      
PI( DH( תילטיגיד המלצמ תנקתהו תקפסא     01.08.0020
הייפצל תוחפל לסקיפ הגמ 4 היצולוזרב      
דע הרואת תמרב ,עבצב הליל / םוי הטלקהו      
    XUL30.0 תלוכי ,ץוח יאנתב רווניס תעינמו  
,)DMV( ואדיו חותינו בקעמו העונת יוהיז      
ללוכ ילטיגיד םוז , )קיטלנא( םיצפח יוהיז      
יבג לע הטלקה .BG 23 דע DS ןורכיז סיטרכ      
ללוכ ,יק ןוא קסיד וא DS סיטרכ      
הסיחד טמרופב . ישאר בשחמב הטלקהורודיש      
    562.H. , תסינכ PI/PCT ןשייח ,םוליצ ןשייח  
עמש תורשפאל OIDUA תאיצי )ןופורקימ( לוק      
הH.נקתהל ילדנוו יטנא הנבמ ללוכ ,רובידו      
שמש ךכוסו,רטסאילופ הפוצמ יתכתמ תינוציח      
ירזיבא לכ ללוכ המלצמה ריחמ .76PI וטא      
'וכו תועורז תמגודכ תמלשומ הנקתהל רזעה      

 16,720.00 2,090.00     8.00 NOISIVKI תמגוד. 'פמוק 'חי   
      
5 םגדמPI PM תמלצמ לש תנקתהו הקפסא     01.08.0030
    telluB הנקתהל ,שמש ךכוסו ,השדע ללוכ  
פ"מט , LACOFIRAV תשדע םע תינוציח      
S&G 03-,הכימתspi+4-55, 01 הדובע      
    FIVNO, ןוסחא. NOISIVKIH 66.תמגודכPI  
    01KI,ילמשח סוקופ, bd021 RDW.יבג לע  

 21,280.00 2,660.00     8.00 DS המלצמה 'חי   
      
      
      
      
      

 38,000.00 80.10.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../126 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     126 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 38,000.00 מהעברה      
      
      
PI ZTP emoD תמלצמ לש תנקתהו הקפסא     01.08.0040
21x ילאטיגידו 02x יטפוא םוז PM6 גוסמ ,      
הנקתהל ,הינשל תולעמ 034 לש תוריהמ      
תשדע םע תינוציחו תימינפ      
    LACOFIRAV,הד.ובע פ"מט +spi05,הכימת  
    - -01 ,03 S&G FIVNO, ןוסחא DS יבג לע  
.66PI 01KI, 021 .וRDW bd.המלצמה      

 17,100.00 8,550.00     2.00 NOISIVKIH תמגודכ 'חי   
      
+ הטילש תדלקמ לש הנקתהו הקפסא     01.08.0050
    kcitsyoj לש NOISIVKIH ה תכרעמל  
    trepXoediV ,תוכרעמ לש הדובעל םיאתמה  
טניילק תוברל תכרעמה יביכר לע,ס"מט      
לכו םימאתמ ,םילבכ ,תונכתל םינתינ םישקמ,      

  5,700.00 5,700.00     1.00 תמלשומ הלעפהו הנקתהל שורד רשא 'חי   
      
םידיג 8 תרושקת לבכ לש הנקתהו הקפסא     01.08.0060
GWA ויהי םידיגה . גוז לכל דרפנ רלימ ךוכיס      
הדימעל תכמסומ הדבעמ לש ןקת ות ואשיו      
גוסמ PTS ,A7 TAC 32 ןקת תושירדב      
    YBYN,םילבכה טוליש תא לולכת הדובעה  
תופפלתמ תוקבדמ תועצמאב םינקתומה      
דגנ דחוימ הטעמ ללוכה םיצווכתמ םילוורשו      
גוסמ היהי לבכה הטעמ RFFH. ימסרכמ      

  7,800.00    13.00   600.00 . םagiG 0001 רשואמHM רטמ   
      
הטלקה תכרעמ תלעפהו הנקתה,הקפסא     01.08.0070
ללוכה PI תומלצמ 23 רובע RVN תבשחוממ      
, 4 תוסינכ 2 ,וידוא תסינכ 2 ,רבייס תנגה      
    BSU הטלקהו היפצ תנכות ללוכ םישבי םיעגמ  
טמרופ טנרטניא תסינכ .קוחרמ הטי.לשו      
ללוכTIBT 562 הטלקה חפנ.H הסיחד      
תמגודכ .רתאב תומלצמה לכ רובע תונוישר      

 17,100.00 17,100.00     1.00 . NOISIVKIH 4.לש 'חי   
      
PI/PCT להונמ )'ץטיווס( תרושקת גתמ     01.08.0080
    TENREHTE םיטרופ61 לעב  
    0001/001/01XT, תרצות NOISIVKIH . וא  

  4,275.00 4,275.00     1.00 . EOP םגדמ רבוחמו ןקתומ ,ע"ש 'חי   
      
הרקב זכרמב ל"נה תומלצמה תלעפהו תרדגה     01.08.0090
היפצ תורשפא ללוכ ,ןימזמה ידרשמ לש      

  8,550.00 8,550.00     1.00 . 'פמוק תונוישרו הנכות ללוכ.קוחרמ 'חי   
      
      
      
      

 98,525.00 80.10.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../127 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     127 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 98,525.00 מהעברה      
      
      
הנקתהל ס"מט דויצ ןורא תנקתהו הקפסא     01.08.0100
חפמ יושע תרושקתו למשח הנבמ ךותב      
3 ןפוד יבוע , תפסכ גוסמ םח ןוולגב ןוולוגמ      
,יסקופא הפוצמ מ"ס 06/08/012 תודימבו מ"מ      
הילת לוענמ המוטאו האלמ חפמ תלד ללוכ      
4" ררוואמ ,הפפר רורווא יחתפ ,ורובע קתרו      
חפ תטלפ ,םומיח ףוג ,ורובע טטסומרטו      
תוציחמו םיפדמ ,מ"מ 2 יבועב דויצ תאישנל      
למשח יעקש 2 ,טוויח תולעת ,דויצ תאישנל      
,ןותחתה וקלחב םילבכ תסינכ .הקראהו      
טווחמו ןקתומ, GP ןורגיטנא םילבכ תוסינכ      
םירמוחה לכ ללוכ הפצרה לע הדמעהל.      

  8,550.00 8,550.00     1.00 טרפ יפל .'פמוק הדובעה תמלשהל תודובעהו 'חי   
      
ךרעמ לכ לש תמלשומ הלעפהו טוויח     01.08.0110
,תוסינכ םימלשומ םירובח ללוכ תומלצמה      

  5,700.00 5,700.00     1.00 טלפמוק תמלשומ הצרה ,הלעפה 'חי   
      
תוסינכ לעב הגוצת ךסמ תנקתהו תקפסא     01.08.0120
    IMDH ו- AGV לכל מ"מ 5 תרגסמ יבוע םע  
וא םיקולב ריק לע היילת ןקתמ ללוכ .רתויה      

 10,450.00 5,225.00     2.00 .הפצרהמ וא הרקתהמ וא סבג 'חי   
      
תכרעמ לוהינל הדובע תנחת תנקתהו תקפסא     01.08.0130
יפל .הסינכ תרקבו רוגס לגעמה תומלצמ      

  6,175.00 6,175.00     1.00 . דחוימה טרפמה 'חי   
129,400.00 החטבא תומלצמ 80.10 כ"הס  

      
ת ר ב ע ה ו  ת ר ו ש ק ת  ך ר ע מ  90.10 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו ת נ       
      
ןימזמה י"ע רשואי הרקבה רדח לש ןויפאה לכ      
י"ע תומיכס ושגויו הנקתההו הקפסאה םרט      
ןנכתמהו סדנהמה רושיא ןתמל הכוזה ולבקה      
דחוימה טרפמב שרדנכו עוציבה םרט      
. הרקבהרדחל      
      
דואמ ךומנ חתמ תוכרעמו תרושקתל דסמ     01.09.0020
דע הבוגו מ"ס 06 קמוע תכתמ תודומעו יאתמ      
ללוכ םיעקש לוענמ תליענ םע תלד , 'מ 01.2      
,םילבכ יפדוע תאישנל םיפדמ ,תחפ קספמ      
לכה ,םיעובק םיפדמ ,תוקרפתמ תונפד      
תרושקתה תמיכסבו תוינכתב טרופמכ ,םלשומ      

  4,750.00 2,375.00     2.00 . 'חי   
      
      

  4,750.00 90.10.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
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06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     128 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,750.00 מהעברה      
      
      
03 ללוכה תוליסמל ץיפק םוא טס תקפסא     01.09.0030

  1,216.00   152.00     8.00 תודיחי 'חי   
      

  1,064.00   133.00     8.00 תודיחי 03 ללוכה תויקסידו םיגרב טס תקפסא 'חי  01.09.0040
      
םימאתמ ללוכ תודוקנ 61 יטפוא בותינ חול     01.09.0050
    PS-TS םילבכה יביס לכ רוביחל ךרוצה יפל  
םייטפוא םיביס יפדוע ןוסחיאל שגמ ,םיטפואה      

  1,520.00   760.00     2.00 פמוק טרופמכ רבוחמו ןקתומ 'חי   
      

  1,140.00   570.00     2.00 . תודוקנ 8 -ל ל"נכ חול 'חי  01.09.0060
      
    03PFS CIBG-in 2 ףסונב תוחפל טרופל 01.09.0070
קפסה ,ךמות Wתוללוכ תויטפוא תואובמ      
תואובמ 42 לעב( 0001/001/01XT האיצי      
גתמ טוויחו הנקתהו הקפסא )hctiws( תוחפל(      
CL תרצות PH וא ocsiC ע"ש.iתרושקת      

  8,550.00 4,275.00     2.00 M XS tibagiG reviecsnarT רוביח 'חי   
      
למשח וא תרושקת תונורא ךותב הנקתהל .     01.09.0080

  1,332.00   333.00     4.00 LENAP HCAP רבחמ ירלודומ 42 לש CS, 'חי   
      
הדובע תנחת רובעו בותינ חולל רשגמ תקפסא     01.09.0090
JR-54 ירבחמ 2 ללוכ ,מ"ס 05 דע ךרואב      
לבכה .םיינועבצ םינופגמ םייוטעו םיככוסמ      
5zHM0 0 בצקב הדובעל םאתומ ,ךכוסמ היהי      
ל"נה ןקתה םש .A6-taC ןקת תושירד לכלו      
יפל יונב היהי רשגמה .לבכה הטעמ לע עיפוי      
ויתווצקב ףיצר רופסימ ןומיס ללוכ ,טרפמ      

    810.00    27.00    30.00 .ינועבצ ץווכתמ לוורש תועצמאב 'חי   
      

  2,856.00   238.00    12.00 CIBG BM001 רחבנה גתמל םאות. 'חי  01.09.0100
      
ATAD ל CPU CS-CL םייטפוא םירשגמ     01.09.0110

  1,368.00   171.00     8.00 . א"כ רטמ 2 ךרואב 'חי   
      
רבוחמו ןקתומ ,ביס הצקל יטפוא רוטקנוק     01.09.0120

  2,280.00   285.00     8.00 פמוק טרופמכ 'חי   
      
ךכסומ תרושקת לבכ לש הנקתהו הקפסא     01.09.0130
    ROD-AGIG,7TAC ללוכ ,ןימזמה י"ע רשואמ  
הנקתהל םימסרכמ דגנ ןיירושמ YBYN הטעמ      

  3,000.00    15.00   200.00 .תיעקרק-תת רטמ   
      
      
      
      

 29,886.00 90.10.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
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06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     129 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 29,886.00 מהעברה      
      
      
תרושקתה דויצ לכ לש תמלשומ הנקתה     01.09.0140
לכה ,הלעפהו טווח ,הביאשה תנחת הנבמב      

  3,800.00 3,800.00     1.00 .פמוק טרופמכ ,םלשומ 'חי   
      
TNIOP גוסמ טנרטנא ותוא רודיש תדיחי     01.09.0145
    SSECCA וא וקסיס תרצות PH הנקתהל  

  8,550.00 1,425.00     6.00 'פמוק . תונושה תומוקב 'חי   
      
דומ לגניס םיביס 21 ןיירושמ יטפוא לבכ     01.09.0150
    D256G גוסמ EBUT SOOL INIM - רטוק  
- מ"מ 5.31 ינוציח רטוק - M521 ביסה תביל      
עבצ ,LEJ םע ELBAC EBUT SOOL הנבמ      
,HOSL ימינפ הטעמ ELBAC גוס לכל הנוש      
הטעמ ,הדלפ ןוירש ,תוחל םסוח רמוח ףוטע      
תרצות :תמגודכ רוחש רטסאילופ ינוציח      

  3,600.00    36.00   100.00 ע"ש וא RELYWTAD רטמ   
 45,836.00 םינותנ תרבעהו תרושקת ךרעמ 90.10 כ"הס  

      
ר ו ט ר נ ג  ל ז י ד  01.10 ק ר פ  ת ת       
      
יטמוטוא רוטרנג לזיד תדיחי תקפסא     01.10.0010
AVK578 ,EMIRP AVK059:קפסהב      
    YBDNATS םישורדה םיקלחה לכ ללוכ  
,סנימק תרצות לזיד עונמ םע הניקת הלעפהל      
יאפוריאה ןקתה תושירדבדמוע סניקרפ וא וולוו      
ללוכ ליבקמה יאקירמאה ןקתה וא ריווא םוהיזל      
םירבצמ תכרעמ תודיער ימלוב למשח חול      
,הדובע תועש 51 -ל ימוי קלד לכימ ןעטמו      
,הבוג הארמ ןוגכ םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ      
ןיב תמלשומ קלד תרנצ ,םיפוצמ ,יולימ זרב      
הענתהו הרקב חול ,תובאשמ ,עונמהו לכימה      

522,500.00 522,500.00     1.00 .ינכטה טרפמל םאתהב לכה תיטמוטוא 'חי   
      
סיסב לע הבצה ,הדיחיה לש רתאל הלבוה     01.10.0020
ימלוב ךרעמל הדיחיה לש םלשומ רוביח ,ןוטב      
םיילמשחה םירוביחה לכ עוציב ללוכ םיעוזעזה      

  7,600.00 7,600.00     1.00 .חטשב סלופמו רבוחמו םלשומ לכה םישורדה 'חי   
      
ןוכמ יושיר ,היגרנאה דרשמ יושירו הקידב     01.10.0030
הקידב למשחה תרבח רושיאו הקידב ,םינקתה      
לש םיטס השולש .קדוב סדנהמ לש רושיאו      

  6,650.00 6,650.00     1.00 .הז ךרוצל שורדה רתי לכו תונכדועמ תוינכות 'חי   
      
לזידה תדיחיל םימיאתמ הדובע ילכ טס ,גולטק     01.10.0040

  1,188.00 1,188.00     1.00 .יברזר קלד ןנסמו,יברזר ריוא ןנסמ רוטרנג 'חי   
      

537,938.00 01.10.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
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06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     130 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

537,938.00 מהעברה      
      
      
חפנב ינוציח קלד לכימ לש הנקתהו הקפסא     01.10.0050
, םשנ ,תוקראה ,הדמעה תוברל רטיל 0003      
יולימ יחתפ ,סוסיב ,האיציו הסינכל םירבחמ      
ללוכה דחוימה טרפמב טרופמכ ,ןוקירו      
שרדנכ תינדיו תילמשח רלוס תובאשמ2      
ינקת לכה +%02 לכימה חפ , דחוימה טרפמב      
םלשומ ח"למ תונקתל םאתהב רשואמו      

 10,450.00 10,450.00     1.00 טלפמוק רטמ   
      
קלד תורוניצ תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     01.10.0060
רוטרנג לזידלו ימויה לכימל ינוציחה לכימהמ      
לא םייכרד -תלת םיזרב ,השימג תרנצ ללוכ      
ללוכריחמה .'פמוק םלשומ לכה םיננסמ םירזוח      
,ינוציח הדלפ רוניצ ךותב קלד תרנצ לווריש      
רטוק ,ע"ש וא "וירט" גוסמ תינוציח הפיטע םע      
קלד תרנצ רטוקמ 'צניא 2 ב לודג ינוציח רוניצ      

  9,500.00 9,500.00     1.00 .ןונכתמה רושיאל םאתהב ןפוד יבועו 'חי   
      
)הקראה ,דוקיפ ,הנזה( למשחה ילבכ רוביח     01.10.0070
לזידה תדיחי לא ישאר למשח חולמ םיעיגמה      
.םלשומ לבכ ילענ ,לבכ תוסינכ ללוכ רוטרנג      
לזידהקולח חול לא תורבחתהו רוביח ללוכה      

  2,375.00 2,375.00     1.00 . רוטרנג 'חי   
      
תכרעמ לש הלעפהו רוביח הנקתה ,הקפסא     01.10.0080
,הבוג ידמ ללוכ קלד תשילג לע הארתה      
תנמ לע םלשומ לכה דוקיפ חול ,םיזרב םיפוצמ      
ינוציח לכיממ קלד תונזה זרב רוגסל      

  2,850.00 2,850.00     1.00 הפצה/השילג ןמזברוטרנגל 'חי   
      
ללוכ( רוטרנג תדיחיל יתנש לופיטו תוריש     01.10.0090
רמג רחאל )םילבתמ םירזיבאו םיננסמ תפלחה      

  4,750.00 4,750.00     1.00 .תוירחאה תנש 'חי   
      
רוטרנג לזיד תדיחיל רטניופ / ןארותיא תכרעמ     01.10.0100
חפנ יאלג ,תמלשומ רותא תכרעמ ללוכ ל"נה      
ללוכ תנקתומ תמלשומ ןרק יאלג ,העונת יאלג      

  6,650.00 6,650.00     1.00 טלפמוק תוירחאו תוריש תנש 'חי   
      
תורוניצ תכרעמ לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     01.10.0110
הנבמל ץוחמ לא רוטרנג-לזידה תדיחימ הטילפ      
,םיפופכ ,תותשק ,םישימג םירבחמ ללוכ      
םיכמותו םיקוזיח ,לוק יקיתשמ ,םילגוא      

  3,325.00 3,325.00     1.00 .'פמוק תמלשומ הנקתהל 'חי   
      
      
      

577,838.00 01.10.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../131 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     131 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
למשח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

577,838.00 מהעברה      
      
      
ןקתומ ימרת ךיתנ ללוכ הקבאב יוביכ לכימ     01.10.0120
שא יוליג 'עמל שבי עגמ ללוכ רוטרנגה לעמ      
ינקת 'פמוק עצומה רוטרנגל םאתומ חפנב      

 11,400.00 11,400.00     1.00 .'פמוק םינקתה ןוכמ רושיאו תקידב ללוכ 'חי   
589,238.00 רוטרנג לזיד 01.10 כ"הס  

      
ה ק ת ש ה  ת כ ר ע מ  11.10 ק ר פ  ת ת       
      
042/022 תודימב תיפנכ-וד תיטסוקא תלד     01.11.0010
תובאשמ רדח רובע BD/54 דודיב רשוכ מ"ס      

          7,410.00 . םוטיאו רובח ללוכ רוטרנג רדחו 'חי           
      
תקתשהל )תוסילוק( ריוא תאיצי/תסינכ קיתשמ     01.11.0020
יולימ םע ררוחמו ןוולוגמ חפמ תויונב שער      
.תוינכות יפלו טרופמכ שער עלוב רמוח      
הקפסא ללוכ ריחמה.)קיתשמ חפנ יפל הדידמ(      
ללוכ םלשומ לכה םוטיא תולזנוק ללוכ הנקתה      
וא לקרוא וא א.נ.ח תרצות טלפמוק הנגה תשר      

 42,560.00 3,040.00    14.00 .ע"ש ק"מ   
      
0005 ,לש הקיפס לעב קתשומ הטילפ חופמ     01.11.0030
    MFC, תרצות ילמשח עונמ ללוכ ילגפורטנצ  
ןיב שימג לוורש ללוכ רבוחמו ןקתומ .ח.ב.ש      

  6,650.00 3,325.00     2.00 .קיתשמהו עונמה 'חי   
 49,210.00 הקתשה תכרעמ 11.10 כ"הס  

      
ם ו ל ש ת -ת ו י ת ש ת  ת ו ל ע  21.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ו ש ר ל  ר י ש י       
      
יווק תקתעה רובע למשחה תרבחל םולשת     01.12.0010
ח"ש 000,001 לש דוסי ריחמ יפל הובג חתמ      

104,500.00 104,500.00     1.00 .)ח"ח ןובשח יפל עבקי יפוס םוכס( 'חי   
      
םילבכ , תרנצ תקתעה רובע קזבל םולשת     01.12.0020
000,001 לש דוסי ריחמ יפל םייטפוא םיביסו      

104,500.00 104,500.00     1.00 ! טוה ,קזב ןובשח יפל עבקיי יפוס םוכס ח"ש 'חי   
      
תנחת תיינב רובע תויולע שרפה     01.12.0030
רזחה תוחפ תולע( תיעקרק-תת היצמרופסנרט      

 95,000.00 95,000.00     1.00 . ח"ח י"ע עבקיי יפוס ריחמ )למשח תרבח 'חי   
      
הייריעה לומ תונוש תומאתהו תוקתעה     01.12.0040

 47,500.00 47,500.00     1.00 םירחאו 'חי   
351,500.00 תויושרל רישי םולשת-תויתשת תולע 21.10 כ"הס  

      
5,069,310.00 למשח תודובע 10 כ"הס  

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 

קובץ: תש 3700   .../132 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     132 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ 1 תמוק 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י מ ו ר ד  ה נ ב מ  1 ת מ ו ק  20 ק ר פ       
      
0.2 ק ר פ  ת ת  00.20 ק ר פ  ת ת       
      
םירבעמ בוציח םג ללוכ ןלהל םיפיעסה ריחמ      
,תולעת וא תרנצל ןוטב וא םיקולב תוריקב      
תושרדנה תודובעה לכו עבצו חיט ינוקית      
ףיעסב םלושי ןכ .ותומדקל בצמה תרזחהל      
תורקתב םירבעמ וא/ו בוציח עוציב רובע דרפנ      
.ןלהל טרופמכ דבלב ןוטב      
      
חתמה יקרפ לש םידוויזהו םידויצה יטרפ לכ      
הז ןדמואל ךשמהב םיטרופמה דואמ ךומנ      
ןימזמה לש םדקומ רושיאב םינתומו םיפופכ      
ןימזמה ינקתמ ללכב תודיחא ןעמל      
. הקוזחתו לועפתתוחונלו      
      
םידעוימ ויהי םידוויז , םירזיבא ,םידויצה לכ      
םיבוזורוק םיללחב הנקתהל רתיה ילעבו      
שגויו םיכפשל הביאש תונחת תמגוד דחוימב      
.ןנכתמה רושיאל ךכל קפס/ןרצי ריהצת      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואיתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ןויפא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
. ע"ש רחא דויצ אלו זרכמב      
      
בייחמ תוכיא וא ע"ש בתכנ/רמאנש םעפ לכ      
י"ע עצומה דויצל ןנכתמה לש בתכב רושיא      
. ותנקתהו ותקפסא םרט ןלבקה      
      
י"ע ועצובי הנבמה תוריקב םירבעמה לכ      
םילבכ רבעמל םידעוימו םידחוימ םינקתה      
.שא רבעמ תעינמלו תוריקב      

0.2 קרפ תת 00.20 כ"הס            
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קובץ: תש 3700   .../133 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     133 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ 1 תמוק 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןקת יפל ונבי למשחה תוחול.א : תורעה      
.ךכל רשואמ ןרצי CEI 93416 י"ע ילארשי      
חולל )ןקת ות( ןקתה תושירדב ודמעיו      
רושיאל ןרציה יכמסמ שיגהל שי.רצוימה      
םינקתה ןוכמ לש הקידב ללוכה, ונכתמה      
רשוכ .ב חולה רוציי רובע דחוימ ות תלבקו      
ןקת יפל AK01 היהי םית"מאמה לש קותינ      
    898 CEI . םייטמוטא-יצח םרז יקספמ רובע .ג  
.ד UCI=SCI היהי קותינה רשוכש חיטבהל שי      
דויצ וא הדידמ תודיחיבו תוריהמ יתסווב      
םיסיטרכה תא הקלב תופצל שי ינורטקלא      
לכ.ה .תשוחנה יקלח תא לידבבו םיינורטקלאה      
הסינכ , םידויצ , םיעונמל םילבכהירוביח      
לכ .ז . טרפ יפלו ןורגטנא םע למשח תוחולל      
,BBA גוסמ ויהי םיקספמהו גותימה ידויצ      
הווש וא תרחא ןייוצ םא אלא NOTAE ,רדיינש      
.ח !! דבלב בתכבו ןנכתמה י"ע רשואמ תוכ א      
דומצבו םלוכ וא םקלח הז קרפב םיפיעסה      
דרפנ יתלב קלח םיווהמ תויווק דחה תומיכסל      
אלו םישרדנה תוחולה לולכממ      
ולא דבלמ םיפסונ םיטירפרובעםלושי      
ןלהלכ םיטרופמה      
      
דחוימה טרפמה תויחנהל ףופכב תוחולה רוציי      
. תוחול רוציי קרפ -      
      
A052X3, AK63 יטמוטוא יצח םרז קספמ     02.01.0030
הנגה 'חי רדיינש לש X.S.N תמגוד      
תידי רזע יעגמ קולב ללוכ ISL תינורטקלא      
םלשומ לכה,הכירד עונמו הלפה לילס ,דמצמ      
דח תויכסב שרדנכ .'פמוק טווחמו ןקתומ      
lenap ךרעמ םע תוקשממתה ללוכה . תויווק      

  9,500.00 4,750.00     2.00 smart . 'חי   
      
ל"נה םיקספמ 2 ןיב תינכמ רוגיח תכרעמ     02.01.0040
לש תילניגרוא תכרעמ ,םילבכ תועצמאב      

    760.00   760.00     1.00 'פמוק תרבוחמו תנקתומ ע"ש וא רדיינש 'חי   
      
,A001X3, AK63 דע יטמוטוא יצח םרז קספמ     02.01.0050
    UCI=SCI תאמגוד X.S.N הנגה , רדיינש לש  
ללוכ . ןונווכו לויכל תנתינה תיטנגמו תימרט      
לכה. הלפה לילס ,דמצמ תידי ,רזע יעגמ קולב      
ללוכה. תויווק דחה המיכסב שרדנכ םלשומ      

  9,120.00 1,520.00     6.00 . lenap trams ךרעמ םע תוקשממתה 'חי   
      

    950.00   950.00     1.00 ? בצמ םע A001X3 סמועב קתנמ קספמ 'חי  02.01.0060
      

 20,330.00 10.20.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../134 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     134 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ 1 תמוק 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 20,330.00 מהעברה      
      
      

    855.00   855.00     1.00 . A36X3 דע ךא ל"נכ יטמוטוא יצח םרז קספמ 'חי  02.01.0070
      
םיענוממ םיקספמל יטמוטוא הפלחה רקב     02.01.0080
רדמא תמגוד וא םיקספמה ןרצי לש ילאניגרוא      
    D035MA הלעפה יררוב ןומיס תורונ ללוכ  
תויווק דחה תומיכסב שרדנה לכו תינדי      

  5,225.00 5,225.00     1.00 . טלפמוק חולב טווחמוןקתומ 'חי   
      
, A6X3 ,6-4MZKP יטמוטוא לגעמ קתנמ     02.01.0090
ללוכ םיעונמ תנגהל AK001 דע קותינ רשוכ      
, תויווק דחה תומיכסב שרדנכ רזע יעגמ קולב      
תיטנגמו תימרת הנגה .231SM-BBA תמגוד      

  2,888.00   361.00     8.00 . 'פמוק לכה לויכ יפס ללוכ 'חי   
      
ןקתומ A52X3 דע םרזל ךא ל"נכ קתנמ     02.01.0100

  1,284.00   428.00     3.00 . 'פמוק טווחמו 'חי   
      
A52X1 דע ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     02.01.0110

  2,880.00    48.00    60.00 . יבטוק-דח AK01 'חי   
      
וא C A52X2, AK01 ןייפוא יבטוק וד ז"אמ     02.01.0120

  2,580.00    86.00    30.00 .ספאה קותינ םע יבטוק דח 'חי   
      

  1,086.00   181.00     6.00 A52X3, AK01 דע יזאפ תלת C ןייפוא ז"אמ 'חי  02.01.0130
      

    408.00   204.00     2.00 A23X3, AK01 דע יזאפ תלת C ןייפוא ז"אמ 'חי  02.01.0140
      

    476.00   238.00     2.00 A04X3, AK01 דע יזאפ תלת C ןייפוא ז"אמ 'חי  02.01.0150
      
רובע אוהש לדוג לכב ת"מאמ ריחמל תפסות     02.01.0160

    540.00    90.00     6.00 רזע יעגמ קולב 'חי   
      
רובע אוהש לדוג לכב ת"מאמ ריחמל תפסות     02.01.0170

    816.00   204.00     4.00 .C.T רסממ 'חי   
      
A04X4 Am03, "A" EPYT תחפ קספמ     02.01.0180

  2,664.00   333.00     8.00 10KA 'חי   
      
םע CD / CA םינוש םיחתמל ךיתנ קדהמ     02.01.0190
סקיניפ וא PILCATNOC תמגוד ןומיס תרונ      

  1,440.00    36.00    40.00 .א"ש וא 'חי   
      
V42 חתמל םאתומ דל תרונ םע דוקיפ קדהמ     02.01.0200
    CD-CA , PNP , NPN וא סקיניפ 'בח לש  
שרדנכ 'פמוק ימינפ רשגמ םע יתמוק וד ע"ש      

    580.00    29.00    20.00 . דוקיפה תומיכסב 'חי   
 44,052.00 10.20.40 קרפ תתב הרבעהל

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 
 

קובץ: תש 3700   .../135 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     135 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ 1 תמוק 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 44,052.00 מהעברה      
      
      
יעגמ ללוכ A52X3, 3CA דע יזאפ תלת ןעגמ     02.01.0210

    798.00   266.00     3.00 . תויווק דחה תומיכסב שרדנכ רזע 'חי   
      
יעגמ ללוכ A36X3, 3CA דע יזאפ תלת ןעגמ     02.01.0220

  1,140.00   570.00     2.00 . תויווק דחה תומיכסב שרדנכ רזע 'חי   
      

    532.00   133.00     4.00 .חולב ןקתומ ילארשי ,A61X3 יזפ דח עקש 'חי  02.01.0230
      
הדובע לילס A6 1CA םיעגמ 4 דוקיפ רסממ     02.01.0240
    V032, וא V42 וא רדיינש תרצות NORMO  
ללוכה ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ש וא סקיניפ וא      

    654.00   109.00     6.00 . תויווק דחה תומיכסב שרדנכ )סיסב( תקוס 'חי   
      

    209.00   209.00     1.00 םיעגמ 8 ךא ל"נכ דוקיפ רסממ 'חי  02.01.0250
      
עגמ ללוכ ןנווכתמ CD V42-0 חתמ רסממ     02.01.0260
רדיינש תרצות לויכ יפס ללוכה ףילחמ      
    61EBU71MR ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ש וא  

    380.00   380.00     1.00 . דבלב 'חי   
      
ללוכ ףלשינ ינורטקלא רוביחב הייהשה רסממ     02.01.0270
םימוחתל ,ןומיס תורונ ,ףילחמ עגמ ,סיסב      
רשואמ ע"ש וא BBA וא רדיינש תרצות םינוש      

    333.00   333.00     1.00 . ןנכתמה י"ע 'חי   
      

    315.00   105.00     3.00 . B-A תרצות םיעגמ 2 דוקיפ ןצחל 'חי  02.01.0280
      
חתמ תלפה דגנ םע DEL סופיטמ ,ןומיס תרונ     02.01.0290

    456.00    57.00     8.00 !! דבלב רדיינש וא BBA וא B-A תרצות 'חי   
      
דח טקפ סופיטמ A01 יבוביס דוקיפ קספמ     02.01.0300
B-A תרצות ספא ילב וא םע םיבצמ 3 יבטוק      
דחא דצ רשאכ ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ש וא      

    324.00   162.00     2.00 .עובק רחאהו יציפק 'חי   
      
םיבטק 4 םיבצמ 4 ךא ל"נכ דוקיפ קספמ     02.01.0310
םע ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ש וא B-A תרצות      

    266.00   266.00     1.00 . 0 בצמו םיעובק םיבצמ 'חי   
      
םיבטק 3 םיבצמ 3 ךא ל"נכ דוקיפ קספמ     02.01.0320
םע ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ש וא B-A תרצות      

    209.00   209.00     1.00 . 0 בצמו םיעובק םיבצמ 'חי   
      
םיבטק 5 םיבצמ 3 ךא ל"נכ דוקיפ קספמ     02.01.0330
םיבצמ םע רשואמ ע"ש וא B-A תרצות      

    608.00   304.00     2.00 . 0 בצמו םיעובק 'חי   
 50,276.00 10.20.40 קרפ תתב הרבעהל

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 
 

קובץ: תש 3700   .../136 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     136 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ 1 תמוק 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 50,276.00 מהעברה      
      
      
הליענ ןקתה םע A61X2 היירטפ קספמ     02.01.0340
תספוקב הנקתהל שרדנכ םיעגמ קולב ללוכה.      

    476.00   238.00     2.00 .רבעמה 'חי   
      
תואיצי 8 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ     02.01.0350

  1,188.00 1,188.00     1.00 . ע"ש וא B655-OSI-8 תמגודכ 'חי   
      
תואיצי 4 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ     02.01.0360

    760.00   760.00     1.00 . ע"ש וא B655-OSI-4 תמגודכ 'חי   
      
איש ,קפסה ,חתמ ,םרזל ילטגיד דדומ בר     02.01.0370
HTE :םגד 'וכו קפסה לפוכ ,שוקיב      
    571CETAS לש ורובע םרז ינשמ ללוכ  
    CETAS דע A052X3, תרושקת סיטרכ ללוכ  
    PI/PCTSUBDOM ימוקמה ץיווסל רוביחו  
רקבל םירטסיגר תלבט תנכה ללוכ הנחתה לש      

  5,700.00 5,700.00     1.00 . מ"פתב שרדנכ 'חי   
      
69 דע ,מ"מ69X עבורמ רטמרפמא     02.01.0380
    A5/521X1 ורובע םרז הנשמ ללוכ AVקויד  
EMI :5.7, תרצות. חולה תלדב ןקתומ . %1      

    912.00   456.00     2.00 .CD וא CA םאתומ 'חי   
      
טלוו 005 דע מ"מ 69X69 עבורמ רמטלוו     02.01.0390
ספא םע םיבצמ 6 תוזפ ררוב קספמ תוברל      

    428.00   428.00     1.00 .טלוו CD 42 ימרזל ןיפוליחל וא EMI תרצות 'חי   
      
רשי םרזל CD V42, A02 , בצוימ חתמ קפס     02.01.0400
חתמ תגוצת ןומיס תרונ ,הנגה יכיתנ ללוכ      
י"ע רשואמ ע"ש וא סקינופ תרצות .םרזו      

  1,900.00 1,900.00     1.00 . ןעטמ םגדמ קפס , ןנכתמה 'חי   
      
רשי םרזל CD V42, A01 , בצוימ חתמ קפס     02.01.0410
חתמ תגוצת ןומיס תרונ ,הנגה יכיתנ ללוכ      
י"ע רשואמ ע"ש וא סקינופ תרצות .םרזו      

  1,188.00 1,188.00     1.00 . ןנכתמה 'חי   
      
ללוכ V004 , AK04 חתמל קרב יניגמ תיעיבר     02.01.0420
C+B SSALC , N+P3 םרובע הנגה יכיתנ      

  1,710.00 1,710.00     1.00 . רשואמ ע"ש וא סקינופ םגד 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

 64,538.00 10.20.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../137 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     137 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ 1 תמוק 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 64,538.00 מהעברה      
      
      
שרדינכ רטוקב חולב הנקתהל )הטנו( ררוואמ     02.01.0430
תוטנווה תומכו רטוק בושיח ןרציה תוירחאב(      
ללוכ )עצומה חולה חפנל םאתהב תושרדינה      
הצקב ןקתומה ריוא תסינכל ןנסמ      
תרצות הלעפהל ילניגרוא טטסומרט,ינשה      

    856.00   428.00     2.00 . רשואמה הנבמה םטסיס תמאות וא לטיר 'חי   
      
אתב ןקתומ ,V004 חתמל רתי חתמ ןגמ     02.01.0440
וא 144E BBA םגד ורובע הנגה ללוכ דוקיפה      

  2,280.00   380.00     6.00 . ע"ש וא סקיניפ 'חי   
      
ןוויכ ללוכ יזפ -תלת הזפ וא חתמ רסוח רסממ     02.01.0450
תרדסמ רדיינש תרצות לופכ רזע עגמו      

    428.00   428.00     1.00 . רשואמ ע"ש וא 33RT22MR 'חי   
      
,ספא ללוכ יזפ דח הזפ חתמ רסוח רסממ     02.01.0460
רדיינש תרצות לופכ רזע עגמו ןוויכ ללוכה      

    760.00   380.00     2.00 . רשואמ ע"ש וא 51EBU71MR תרדסמ 'חי   
      
הנקתהל תיטמרה המוטא w 11 דל הרונמ     02.01.0470
םימסרכמ תעינמל העובק הרואתל חולב      
    H.K05 םע אתה תלדב ץיווסורקימ ללוכה  
GNARET 002 תמגודכ 'פמוק לכה תלגלג      

  1,140.00   285.00     4.00 . ץינייטש דריל ןאובי 'חי   
      
םכח חול קרפב רדגומה דויצה גוס :תורעה      
ןקתומה ידועיי םכח רקב לש הנקתהל סחייתמ      
קלחכ לולכי רקבה , תוחולה ןרצי ידי לע      
4ב םינבומ PI תרושקת ילולכמ 6 ילארגטניא      
    O/I ,ללוכG תאזו רקבה לש ילרגטניא קלחכ  
רקבה .לשכ תודוקנו םימאתמ ךוסחל תנמ לע      
תורושקת ללוכ SR-584 לש ןורכיז לולכי      
    ,tenCAB-ו subdoM, 05816CEI  
השילג תלוכי םע הנבומ ילטיגיד גצוFלוקוטורפ      
, דאמ בחרו הנבומ REVRES BEW 63 לש      
MRAID תרוצתב rebyC תנגה לולכי רקבה      
      
sulp lenap latigid - היגרנא לוהינ תכרעמ      
ינקית למשח חול לכב הנקתהל BBA תרצות      
לוהינ תדיחיל רבחל ןתינ .םינוש םינרצי לש      
רושרשב BBA יקספמ 53 דע היגרנאה      
7TAC-54JR קספמה גוסל םאתהב.לבכ      
תרושקת לבכ םע בכוכ רוביחב וא ךכוסמ      
    RS485  
      
      
      

 70,002.00 10.20.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../138 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     138 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ 1 תמוק 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 70,002.00 מהעברה      
      
      
הנגה 'חי רובע ינורטקלא קספמל תפסות     02.01.0500
    GISL-L-E PIKE היגרנא תדידמ תללוכה  
תומיכסב שרדנכ םיקוצי םיקספמל תינומרהו      

  3,990.00   665.00     6.00 . תויווק דח 'חי   
      
תכרעמה יביכר תנזהל ינקית בצוימ חכ קפס     02.01.0510

  1,140.00   570.00     2.00 . BBA E-PC:42 םגדA5 CDV םגד 'חי   
      
SULP LENAP גוסמ היגרנא לוהינ תדיחי     02.01.0520
    LATIGID טנרתא תוסינכ יתש תללוכה  
    PI/PCT , 584 תוילאיריס תוסינכ עבראSR  
החילש/הלבקל הרבחה תודיחיל תובחתהו      
םילוקוטורפ ריממ .טוויחב יגולנא/ילטיגי עדימ      
ןיב םינוש םילוקוטורפ 03 -ב הכימתו הנבומ      
,tenCAB , 05816CEI , 401 : רתיה      
    PCT/UTR subdom . םינותנ תריגא תלוכי  
יגוס 7 ללוכה הנבומ שמתשמ קשממב םתגצהו      
ךסמ ,תימאניד תיווק דח המכס ךסמ :םיכסמ      
תקוזחת סוטטס ללוכ תוילמשח תודידמ      
לויכ ינותנו GISL תונגה בצמ ,םיקספמ      
לש קותינה תומוקע יכסמ ,ימאניד םיקיספמ      
ךסמ ,הסינכ יקיספמל םידנרט ךסמ ,םיקיספמ      
ךסמ ,םיקיספמל תרושקת ירוביח סוטטס      
לע תוארתה תגוצת ךסמו םיעוריא תגוצת      
הינשה תיפלא ד ןמז תמתוח ללוכ תולקת      

  6,650.00 6,650.00     1.00 . רשואמ ע"ש וא 045UTR BBA םגד .sm1 'חי   
      
תלד לע הנקתהל 51" יתיישעת עגמ ךסמ     02.01.0530
ןווגמ לש תימוקמ הגצהל DH תילוזרב חולה      
ךסמ , תימאניד תיווק דח המכס :םיכסמ      
תקוזחת סוטטס ללוכ תוילמשח תודידמ      
לויכ ינותנו GISL תונגה בצמ ,םיקספמ      
ל/ש קותינה תמוקע יכסמ ,ימאניד םיקספמ      
ךסמ ,הסינכ יקספמל םידנרט ךסמ ,םיקספמ      
ךסמ ,םיקספמל תרושקת ירוביח סוטטס      
לע תוארתה תגוצתךסמו םיעוריא תגוצת      
םיכסמ תיינב ,הנקתה ,טוויח ללוכ תולקת      
S0513 :םגד טלפמוק םינותנ סיסב תורדגהו      

  9,500.00 9,500.00     1.00 . רשואמ ע"ש וא lenap lortnoc 'חי   
      
תכרעמ רובע תבותכ תרמה     02.01.0540
PCT לוקוטורפל SMB/ADACS/הנוילע      

  2,280.00 2,280.00     1.00 . טלפמוק subdom 'חי   
      
      
      
      

 93,562.00 10.20.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../139 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     139 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ 1 תמוק 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 93,562.00 מהעברה      
      
      
דויצהו םימכח םירקבה תכרעמ :תורעה      
ילארשי ןקת לעבו XNK סופיטמ היהי ןקתומה      
.341541 י"ת      
      
וא FFO/NO A61 בלושמ תואיצי 61 רקב     02.01.0560
דוקיפ ,הרואת רובע .V032 חתמ םיסירת      
תוירונו ץורע לכל תינדי הפיקע ללוכ , םינעגמ      
דע הנבומ םישיחרת רקב ללוכ ,DEL יוויח      
ןיד ספ לע למשחה חולב ןקתומ ,םישיחרת8      
יפל הרקבהו דוקיפה ,םילגעמה יוקל רבוחמו      
תיחנה יפל םלשומ תונכת ללוכ תינכות      
רידיינש :תרצות טלפמוק ןימזמהו ןנכתמה      
וא ,אנהכ :ןאובי ,BBA :תרצות וא ,קירטקלא      

  7,125.00 2,375.00     3.00 .רשואמ ע"וש וא ,סנמיס 'חי   
      
V42 חתמב שבי עגמ תוסינכ 8 -ל רקב     02.01.0570
ןקתומ רקבה תונוש תוכרעממ תותוא תלבקל      
וא ,קירטקלא רדיינש וא סנמיס לש ןיד ספ לע      

  3,420.00 1,710.00     2.00 .רשואמ ע"וש וא ,אנהכ :ןאובי ,BBA :תרצות 'חי   
      
,הרואת יפוגל ILAD תרושקת ךא ל"נכ רקב     02.01.0580
רדיינש :תרצות תונכת ללוכ ,םיפוג 46 דע      

 10,640.00 2,660.00     4.00 .רשואמ ע"וש וא ,קירטקלא 'חי   
      
ללוכ ,XNK 046 תכרעמלAm 0בצוימ חכ קפס     02.01.0590
חולב ןקתומ ,יוביג תוללוסו קפס תוברל קנשמ      
:םגד .טלפמוק רבוחמ ,ןיד ספ לע למשחה      
    12BAI5211GW5 םגד וא ,סנמיס לש:  
    6NTM,9838, וא ,קירטקלא רידיינש :תרצות  

  2,376.00 1,188.00     2.00 .רשואמ ע"וש וא ,אנהכ :ןאובי ,BBA :תרצות 'חי   
      
    42N תכרעמ ןיב קשממ תונכת ללוכוV ללוכ 02.01.0600
לכמ שמתשמל יפרג קשממו םינמז תרקב      
ספ לע הנקתהל ,ןופטראמסו טלבאט בשחמ      
תרש knyLemoh , חוכ קפס ללוכ ,ןיד      
וא ,קירטקלא רדיינש תמגודכ.Kהיצזילאוזיו      
SUBDOM ךרד KNYLEMOH. רשואמ ע"וש      
תרעמל FRV RETSAMLOOC לוקוטורפב      

  5,225.00 5,225.00     1.00 X 'חי   
      
.תולעמ 063 יתרקת ,XNK 'עמל העונת יאלג     02.01.0610
A00-3036NTM וא ,917036NTM:םגד      
ע"ש וא ,CIRTCELE REDIENCS :תרצות      

  7,980.00   665.00    12.00 . רשואמ 'חי   
      
      
      

130,328.00 10.20.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../140 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     140 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ 1 תמוק 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

130,328.00 מהעברה      
      
      
םינצחל 21 יראלודומ םכח קספמ     02.01.0620
    XNK_acinU לעב UCB רשפאמ הנבומ  
,םועמע ללוכ ןצחל לכל ffo/no לופכ גותימ      
םירמשנה םישיחרתל ןורכיזו יוויח תוירונ      
הנקתהל .ןימזמה תריחבל עבצ .קספמב      
ללוכו ,תרגסמ ללוכ ,תינבלמ/הלוגע אספוקב      
:תרצות ,912716NTM :םגד .קספמה רוביח      
:ןאובי ,RAMIV :תרצות וא ,קירטקלא רידיינש      

  9,500.00   950.00    10.00 .רשואמ ע"וש וא ,אנהכ 'חי   
      
רשואמ ינקת קורי BIE תכרעמל תרושקת לבכ     02.01.0630
לחשומ ךוכיס ללוכ םידיג 4 לעב XNK דוגיא      
ללוכ הרידה םוחתב הלעתב ןקתומ וא תרנצב      

  2,200.00    11.00   200.00 .טלפמוק שרדנה לכ רטמ   
      
םירוזיאו םיפנע ןיב תרושקת םואית רקב     02.01.0640
תועדוה ןוניסו הרבעהל ,ןיד ספ לע הנקתהל      
:תרצות ,402086NTM תמגודכ .תרושקת      

  1,900.00 1,900.00     1.00 .רשואמ ע"וש וא ,קירטקלא רידיינש 'חי   
      
רקב אתו ךומנ חתמ ישאר למשח חול הנבמ     02.01.0650
האר( תיוק דח המכסו הדמעה תינכות יפל      
דמועו רונתב יסקופאב עובצ חפמ יונב )תוינכת      
ןרציי"ע רצוימו 93416 ילארשי ןקת תושירדב      
ביכרמה ןרציה לש ןקת תרהצה ללוכה רשואמ      
ןיב הדרפה תוציחמ םע-B2 רודימ תמר      
לש ALUBATואLATTIR תרצות םיאתה      
UTRA וא רלומ לש YGRENE-X וא ןדרא      
    BBA הריבצ יספ ,הפצרהלעהדמעהל  
    A052X3 44 םוטא תינכות יפלPI דעוימ  
תואלמ תותלד ללוכ תולעמ 53 הביבס 'פמטל      
םע חולה לש הנותחת הריגס םילנפ תיזחב      
תואבכהתוארוהב שרדנכ S.B.K ירמוח      
,הריבצ יספ ,דויצה תבכרה ללוכ ,שאה תונקתו      
ינשמ תספדומ תיוות םע םיכילומ ןומיס,טוליש      
,תוימינפ תוטלפ, םיקדהמ,םיכילומה תווצק      
תודובעהו םירמו הלכו םילבכה רובחל הנכה      
לכ ללוכ .טלפמוק חולה תמלשהל םישרדנה      
לקוס ללוכ.הריבצ יספ תכרעמ רוביחל תונכהה      
םינוולגמ םינתיווז ללוכה מ"ס 01 הבוגב ירוקמ      
טווחמ ןקתומ 'פמוק לכהחולהתדמעהל שרדנכ      

 19,950.00 3,325.00     6.00 ויווק דחה תומיכסב שרדנכ ר"מ   
      
      
      
      
      

163,878.00 10.20.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../141 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     141 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ 1 תמוק 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

163,878.00 מהעברה      
      
      
תוחול לש םימלשומ רוביחו הנקתה ,הלבוה     02.01.0660
,הנזהה יוק לכ תוברל הרקבו םיישאר למשח      
ןיב םילבכה לכ ללוכ טלפמוק הרקבהו דוקיפה      
חולהןיב םילבכה לכ ןכו חכה חולו הרקבה את      

  2,850.00 2,850.00     1.00 .םיתסווהו 'חי   
      
םיתסוו חכ חול ןיב םלשומ רושיג ילבכ תכרעמ     02.01.0670
םיחנומ לדוג לכמ הרקב את ןיבו ישאר      

    950.00   950.00     1.00 'פמוק םיטווחמו 'חי   
      
וא םיידדצ ,םינוילע םירבעמ םוטיא עוציב     02.01.0680
,םיקיזמ תסינכ ינפמ למשח חולל םינותחת      
וא חפ ,סקניטרפ תוכיתח ללוכ קבא וא םימ      

    475.00   475.00     1.00 . S.B.K תטישב םוטיא רמוח ר"מ   
168,153.00 למשח תוחול 10.20 כ"הס  

      
ה ר ק ב  ת כ ר ע מ  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ רקבה לא CETAS גוסמ דדומ בר רוביח     02.02.0010
דדומ ברהמ םינותנ תרבעהל היצקילפא ביכר      
םלשומ ןפואב הרקבה זכרמ לא םירטסיגר י"ע      

    713.00   713.00     1.00 'פמוק 'חי   
    713.00 הרקב תכרעמ 20.20 כ"הס  

      
ת ו ק ר א ה ו  ד ו ק י פ  י ר ז י ב א  30.20 ק ר פ  ת ת       
      
הלש תועצמאב םימ תרנצל םלשומ רוביח     02.03.0010
דע תודוקנ 2 ןיב רשגמה תשוחנ טוחו הדבכ      

    858.00   143.00     6.00 . 'פמוק ר"ממ 05 'חי   
      
וא תיתכתמ היצקורטסנוקל ךא ל"נכ רוביח     02.03.0020
8/3" ןוולוגמ גרוב תועצמאב חפ תלעת      

  2,850.00    95.00    30.00 זילפ תויקסידו 'חי   
      
ללוכ UTB 00082 לש הקופתל לצופמ ןגזמ     02.03.0030
תרנצ ,תינוציח יוביע 'חי ,תימינפ רוזיפ תדיחי      
הנקתה ללוכ ,תודיחיה יתש ןיב למשחו זג      
תרצות,טלפמוק הלעפהו זג יולימ , תמלשומ      

 51,300.00 8,550.00     6.00 ! דבלב רטרוונא םגדמ ןארידת וא הרטקלא 'חי   
 55,008.00 תוקראהו דוקיפ ירזיבא 30.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 
 

קובץ: תש 3700   .../142 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     142 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ 1 תמוק 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י צ ל ט ס נ י א ו  ת ו ד ו ק נ  40.20 ק ר פ  ת ת       
ת י ל מ ש ח       
      
לע חנומ RF/YX2N 5.1X3 לבכב רואמ תדוקנ     02.04.0010
חפמ וא תיטסלפ הלעתב וא םילבכ םלוס      
תיטסלפ הלעת ללוכ למשח חולמ תפתושמ      
ןורירמ רוניצ וא מ''ס 5.2X3 דע תודימב      
וקב הקלח ללוכ , הדוקנה ריחמבםילולכ      
תואספוק ,למשחה חולמ לחה קלחמה      
)לופכ וא דיחי( רואמ קספמב םויס .תופעתסה      

 16,290.00   181.00    90.00 'פמוק ע"ש וא וקסינ ט"הע הנקתהל םוטא 'חי   
      
לבכ י"ע תיללכ םורח תקספה ןצחל תדוקנ     02.04.0020
    RF/YX2N5.1X5 5.2 תיטסלפ הלעתבX3  
םע םורח ןצחלב םויס למשחה חולמ מ"ס      
וא רדיינש לש E52SAX םגד ץופינ ןושיטפ      

    922.00   461.00     2.00 . ע"ש 'קנ   
      
,הקעזא תכרעמ,היזיולט ,בשחמל הנכה 'קנ     02.04.0030
רוניצ וא שא ןיסח מ"מ 52 ףכירמ רוניצ היושע      
יומס ןקתומ הכישמ טוח םע יולג ןורירמ      
דע תזכר/ר"התהמ רישי וק הרקתבו תוריקב      
וא ריקב העוקש 55 הספוקב םויס .הדוקנל      

  2,926.00   133.00    22.00 . ט"הע 'קנ   
      
תא לולכת רשא ןחלושל םירוביח תספוק     02.04.0040
יעקש 2 + למשח יעקש 2 - תואבה תוסינכה      
    BSU תרושקת יעקש 2 למשח תניעטל +  
םהילא םירוח לולכת הספוקה IMDH רבחמ      
הידמיטלומ ילבכ 2 תוחפל סינכהל היהי ןתינ      
תרצות ןחלושל תחתמ םילבכ רודיס שגמו      

 16,530.00 2,755.00     6.00 רשואמ ע"ש וא NORTXE 'חי   
      
לכ - 7TAC לבכ יבג לע IMDH םיכיראמ גוז     02.04.0050
- תרצות . רדשמ/טלקמ תודיחימ בכרומ גוז      

  5,320.00 1,330.00     4.00 EXTRON/KRAMER/CRESTRON 'חי   
      
)040.4.80 ףיעס( ל"נה 'קנה ריחמל תפסות     02.04.0060
MBI ןקת ,54JR 7 TAC בשחמ לבכ רובע      
בשחמ תנקתהל דעוימה רבוחמ בשחמ עקשו      

    950.00    95.00    10.00 .ןופלט וא 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

 42,938.00 40.20.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../143 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     143 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ 1 תמוק 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 42,938.00 מהעברה      
      
      
RF/YX2N 5.2X3 לבכב ריק רוביח תדוקנ     02.04.0070
הלעתב וא םילבכ םלוס לע חנומ ר"ממ      
ללוכ ,למשח חולמ תפתושמ חפמ וא תיטסלפ      
וא מ"ס 5.2X3 דע תודימב תיטסלפ הלעת      
תולעתהמ הדוקנה ריחמב םילולכ ןורירמ רוניצ      
הקלח ללוכ ,הדוקנה ילבכל תודרפנ ,תוישארה      
תואספוק ,למשחה חולמ לחה קלחמה וקב      
רפמא 61 ילארשי עקשב םויס .תופעתסה      
ע"ש וא וקסינ טה"חת וא וקסינט"הע הנקתהל      

  9,520.00   238.00    40.00 'פמוק 'חי   
      
לבכב תיזפ תלת ךא ל"נכ רוביח תדוקנ     02.04.0080
    RF/YX2N 6X5 . םיעקש תביתב םויס  

  1,332.00   333.00     4.00 . רחא ףיעסב תקפוסמה 'חי   
      
ר"ממ RF/YX2N 4X3 לבכ י"ע ןגזמל הדוקנ     02.04.0090
מ"ס 5.3X3 תיטסלפ הלעתב וא ןורירמ רוניצב      
םיניפ ןגזמל רזיבא ללוכ חולהמ רישי וק      

    732.00   366.00     2.00 )יטירב( A02 םילוגע 'חי   
      
דבלב הקפסא ללוכ ןלהל הרואתה יפוג ריחמ      
םיתצמ ןכו תורונו הקלדה דויצ ללוכ      
הנקתהה רובע טנצסרולפה תורונל םינורטקלא      
לכ :הרעה .טרופמכ דרפנ ףיעס יפל םלושי      
ןייוצ םא אלא( הלאה תושירדב ודמעית"ג      
,ספילפ םידל - .רשואמ ע"ש וא )תרחא      
    EERC, AIHCIN, DELMIK. - םירביירד  
יפל ת"ג עבצ - .DUFIL. -08IRC ,ספילפ      
K0003/ K0004 הראה ןווג -.לכירדאה תריחב      
.תוחפל w/mul001 תוליצנ- .םזיה תריחב יפל      
      
W53 DEL ,mL0544, הרואת ףוג לש ה"וא     02.04.0110
יושע , 66PI רביפמ יטמרה המוטא,      
ןווג , 613 הטסורינמ םירגס םע טנוברקילופ      
וא ץנייטש דריל לש VBI תמגודכ , K0004 רוא      

  8,208.00   456.00    18.00 . רשואמע"ש 'חי   
      
DEL סופיטמ תינקת םורח תאיצי תרונמ     02.04.0120
51 הבוגב תויתוא ,קורי יבג לע ןבל עבצב      
ללוכ ,םוינימולא תקיצימ תיתילכת-וד ,מ"ס      
םוריח .תל ILAD תכרעמל םאתומ רביירד      
    44PIםגד וא שעג לש ,דל ץח :םגד: UOY-XP  
תרצות , XEV-YX םגד וא ןזורטקלא לש      
    llewkcam , רשואמ ע"וש וא קטלנא :ןאובי  

  1,140.00   285.00     4.00 .םינקתה ןוכמ י"ע תרשואמ 'חי   
      
      

 63,870.00 40.20.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../144 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     144 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ 1 תמוק 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 63,870.00 מהעברה      
      
      
YLZZIRG :םגד 55PI המוטא ךא ל"נכ הרונמ     02.04.0130

    760.00   380.00     2.00 . ןומיס יצח םע ןגורטקלא לש 'חי   
      
יתילכת-דח םורח תרואת ףוג לש ה"וא     02.04.0140
ריקב וא הרקתב חיט לע הנקתהל      
    DEL-W5.6, םורח ירבצמו הקלדה דויצ ללוכ  
םוינמולא תקיצי יושע ENIL GC :םגד      
    LGCH3A לש NOTAE )דריל :ןאובי  

  2,166.00   361.00     6.00 .רשואמ ע"ש וא)ץינייטש 'חי   
      
תכמנומ הרקתב העוקש הנקתהל ךא ל"נכ ת"ג     02.04.0150
וא שעג לש ,8381 עוקש טולמ דל :םגד      
,LLEWKCAM:תרצות , DL-XULYX:םגד      

  1,904.00   238.00     8.00 .רשואמ ע"ש וא קטאמג :ןאובי 'חי   
      
:םגד .56PI ריק דומצ הנקתהל ךא ל"נכ ת"ג     02.04.0160

    666.00   333.00     2.00 .רשואמ ע"ש וא ןגורטקלא לש analp ARTXE 'חי   
      
W52 DEL .תכמנומ הרקתב עוקש לוגע ת"ג     02.04.0170
    mul0242, 04 522 רטוקPI,, תקיצימ ףוג  
יוסיכ ,קירבמ םוינמולא רוטקלפר ,םוינימולא      
דלסקיפ :םגד ,ףרועה דוקיפ י"ע רשואמ ,יבלח      
:תרצות ,SUTEC : םגד וא שעג לש      
    NROHT, םגד וא .דריל ץינייטש :ןאובי: LK  
:םגד וא .טפושה ןיע םתלא :ןאובי ,SV :תרצות      
    SIRTAMA תרצות: XULIRT, ןאובי:  

  1,672.00   209.00     8.00 . רשואמ ע"ש וא .םרודריאי 'חי   
      
תכמנומ הרקתב עוקש DEL W02,02PI ת"ג     02.04.0180
8 :םגד םוינימולאמ רזפמו ףוג לוגע      
    DESUFFID ORP DELICED" תרצות:  

  1,904.00   238.00     8.00 . דריל ץינייטש ןאובי LETSEV 'חי   
      
העוקש הנקתהל ,DEL, W04 06/06 ת"ג     02.04.0190
רונתב העובצ תכתמ לעב תכמנומ הרקתב      
ילירקא רמוחמ יבלח רוא רזפמ לעבו ןבל עבצב      
:ןאובי DELAGEMO :םגד VU לפיטמ      

 10,108.00   361.00    28.00 . . ע"ש ואדריל ץינייטש 'חי   
      
גורדש רובע ליעל הרואתה ףוג רובע תפסות     02.04.0200

 32,320.00   808.00    40.00 ILAD לוקוטורפל םאתומה קנשמל 'חי   
      
      
      
      
      
      

115,370.00 40.20.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../145 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     145 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ 1 תמוק 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

115,370.00 מהעברה      
      
      
םגד לכמ הרואת ףוג לש תמלשומ הנקתה     02.04.0210
,יתישעת ,עוקש ,DEL ,טנצסרולפ( אוהש      
ותלבוה ,ןימזמה ינסחמב ותלבק ללוכ )ינוציח      
רוביחו ותנקתה ,הזיראהמ ותאצוה ,חטשל      
,םירבצמו םוריח ריממ ללוכ ,תורונהו דויצה      
רבדב ןימזמה תעדוהו ותנקתה ינפל ותקידב      
ורוביחו חטשב ותנקתה ,ףוגה תוניקת יא      
ירמוחו תודובעה לכ ללוכ האלמה ותלעפהו      

  3,440.00    43.00    80.00 .'פמוק םישורדה רזעה 'חי   
      
EPLX הטעמ םע ויהי םילבכה לכ : הרעה      
סויזליצ תולעמ 09 לש 'פמטב הדובעל דעוימה      
. תורובה םע עגמב םילקימיכ ינפב תודימעו      
. 'וכו      
      
תשוחנ םילבכ      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N לחשומ -----*--- ךתחב  
םייתסי לבכה רוניצ ללוכ אל ריחמה רוניצב      
)הפפכ( םוחב תצווכתמ תלצפמב תווצקב      
קבדםע      
      
לחשומ ר"ממ HXHN 5.2X3 למשח לבכ     02.04.0250

    780.00    13.00    60.00 הלעתב חנומ וא רוניצב רטמ   
      
לחשומ ר"ממ RF/YX2N 5.1X3 למשח לבכ     02.04.0260

  1,100.00    11.00   100.00 הלעתב חנומ וא רוניצב רטמ   
      

  1,500.00    15.00   100.00 ר"ממ RF/YX2N 5.1X5 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  02.04.0270
      

  1,400.00    14.00   100.00 ר"ממ RF/YX2N 5.2X3 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  02.04.0280
      

  2,000.00    20.00   100.00 ר"ממ RF/YX2N 5.2X5 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  02.04.0290
      

  1,080.00    18.00    60.00 ר"ממ RF/YX2N 5.1X7 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  02.04.0300
      

  1,260.00    21.00    60.00 ר"ממ RF/YX2N 5.1X01 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  02.04.0310
      

  1,980.00    33.00    60.00 ר"ממ RF/YX2N 5.1X41 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  02.04.0320
      

  2,700.00    27.00   100.00 ר"ממ RF/YX2N 4X5 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  02.04.0330
      

  2,800.00    35.00    80.00 ר"ממ RF/YX2N 6X5 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  02.04.0340
      

  1,920.00    48.00    40.00 ר"ממ RF/YX2N 01X4 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  02.04.0350
137,330.00 40.20.40 קרפ תתב הרבעהל

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 
 

קובץ: תש 3700   .../146 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     146 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ 1 תמוק 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

137,330.00 מהעברה      
      
      

  3,240.00    81.00    40.00 ר"ממ RF/YX2N 61X4 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  02.04.0360
      

  7,600.00   190.00    40.00 ר"ממ RF/YX2N 59X4 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  02.04.0370
      
61 ךתחב רוזש ףושח ל"נכ הקראה ךילומ     02.04.0380

    900.00    15.00    60.00 . לידב יופיצ םע ר"ממ רטמ   
      
52 דע ךתחב רוזש ףושח ל"נכ הקראה ךילומ     02.04.0390

  1,560.00    26.00    60.00 . לידב יופיצ םע ר"ממ רטמ   
      
53 ךתחב רוזש ףושח ל"נכ הקראה ךילומ     02.04.0400

  2,280.00    38.00    60.00 . לידב יופיצ םע ר"ממ רטמ   
      
,םיבבוסמ GWA61X2X2 גוז 2 רושכמ לבכ     02.04.0410
YBYN הטעמ םע ,דרפנב גוז לכ ,םיככוסמ      
הטעמו תיעקרק-תת הנקתהל םאתומ ןיירושמ      
N/P REDRAM NEERG םירבכע דגנ ףסונ      

  1,980.00    33.00    60.00 ע"ש וארחס ןבליס רטמ   
      
הטעמ םע ןיירושמו ךכוסמ תרושקת לבכ     02.04.0420

    680.00    17.00    40.00 . םידוויזו רושכמל YBYN 584-5R רטמ   
      
הרקתל וא ריקל ןקתומ מ"מ 02 ןורירמ רוניצ     02.04.0430

    160.00     8.00    20.00 . תופומו תותשק ללוכ רטמ   
      

    200.00    10.00    20.00 מ"מ 52 רטוקב ךא ל"נכ ןורירמ רוניצ רטמ  02.04.0440
      

    300.00    15.00    20.00 מ"מ 23 רטוקב ךא ל"נכ ןורירמ רוניצ רטמ  02.04.0450
      
תליבטב םח ןוולג תנוולוגמ תצרוחמ חפ תלעת     02.04.0460
םע מ"מ 58/001 דע תודימב יבוע מ"מ 2 ץבא      
תולוזנוק ,תועורז ,םיתמצ ,תוינפ ללוכ הסכמ      

 18,240.00   152.00   120.00 . ע"ש וא XADEIN תרצות , טלפמוק תנקתומ רטמ   
      

 25,080.00   209.00   120.00 מ"מ 58/002 דע תודימב ךא ל"נכ הלעת רטמ  02.04.0470
      
םח ןווליג ןוולוגמ דבכ סופיטמ םילבכ םלוס     02.04.0480
וא NAMRETTEB-OBO וא רואנ תרצות      
תחתמ וא ריקל ןקתומ מ"ס 01/02 בחורב ע"ש      
םירבחמ ,תולוזנוק ,םילתימ ללוכ הרקתל      
תמלשומ הנקתהל םישרדנה םירזיבאהלכו      

 12,540.00   209.00    60.00 .'פמוק רטמ   
      
      
      
      
      

212,090.00 40.20.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../147 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     147 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ 1 תמוק 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

212,090.00 מהעברה      
      
      
םח ןווליג ןוולוגמ דבכ סופיטמ םילבכ םלוס     02.04.0490
וא NAMRETTEB-OBO וא רואנ תרצות      
תחתמ וא ריקל ןקתומ מ"ס 01/04 בחורב ע"ש      
םירבחמ ,תולוזנוק ,םילתימ ללוכ הרקתל      
תמלשומ הנקתהל םישרדנה םירזיבאהלכו      

 14,820.00   247.00    60.00 .'פמוק רטמ   
      
בוציח וא/ו ןוטב תפצרו תרקתב לוורש עוציב     02.04.0500
6" לוורש תחנה ללוכ ןוטב תפצר וא ריק      
לש ינקת םוטיאו תינכות יפל ןוטב תרזחהו      
זג.S.רבעמ ינפב םילבכה תרבעה רחאל לוורש      

  3,424.00   428.00     8.00 B.K תטיש יפל ,ינקת שאו 'חי   
      
תידי ללוכ A36X3 3CA דע סמועב קתנמ     02.04.0510

    428.00   428.00     1.00 . תובאשמל רבעמ ןוראב קתומ .דמצמ 'חי   
      
תידי ללוכ A52X3 3CA דע סמועב קתנמ     02.04.0520

  2,380.00   238.00    10.00 .םינגזמ יעונמל דומצב .דמצמ 'חי   
      
םיתמאמל סירת םע תיטסלפ םיעקש תבית     02.04.0530
2 ת"מאמ .1 :תללוכה םיטרפ תינכות יפל      
    .A52X3, AK01. 3 ת"מאמ .A61X1 AK01.  
ילארשי ק"ח .A04X4 AM03. 4 תחפ רסממ      
    A61 ק"ח .5 .תודיחי 2 םימל םוטא יזאפ דח  
תלת ק"ח .EEC A23X5, 56PI. 6 יזאפ תלת      
רומש םוקמ .EEC, A61X5, 55PI. 7 יזפ      
.יזפ תלת וא יזפ דח םיעקש רזיבא דועל ףסונ      
רובחו ריקל הנקתה ללוכ טווחמו ןקתומ לכה      
וא DNARGEL וא סיווג תאמגוד הנזהל      

  2,280.00 1,140.00     2.00 .דבלב 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

235,422.00 40.20.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../148 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     148 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ 1 תמוק 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

235,422.00 מהעברה      
      
      
8( לודומ 61 ריקב העוקש םיעקש זוכיר תבית     02.04.0540
לבכב ריק רובחל םילגעמ 2 תללוכ .)םיעקש      
    YX2N 5.2X3 רוניצב םילחשומ םיכילומ וא  
ללוכ למשח חולמ ,מ"מ 52 שא ןיסח ףכירמ      
,תופעתסה תואספוק ללוכ קלחמה וקב םקלח      
הנקתהל למשח יעקש השש רזיבאב םויס      
-ו דחא לגעמ לע ויהי םיעקש 2 רשאכ( הדמעב      
לש םיעבצ( )ינש לגעמ לע ויהי םיעקש 4      
'קנ + )םילוחכ ויהי SPU-מ םינזומה םיעקש      
ןיסח ףכירמ מ"ס 52 רוניצ י"ע תרושקתל הנכה      
םויס הכישמ טוח םע דרפנב הדוקנ לכ שא      
סווג ימאתמ ללוכ .תרושקת יעקש 4 רזיבאב      
וקסינ תרצות ,54JR 6 TAC םיעקש תנקתהל      
יפל תוימינפ תוציחמ ללוכ ,טסלפ הדע וא      
םלושמו םלשומ לכה למשחה תרבח תשירד      

  9,120.00   760.00    12.00 'פמוק תפסות לכ אלל תחא הדיחיכ 'חי   
244,542.00 תילמשח היצלטסניאו תודוקנ 40.20 כ"הס  

      
ה ז י ר כ ו  ש א  י ו ל י ג ו  י ו ב י כ  50.20 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
      
תורבחהמ תחא היהת שאה יוליג תזכר      
דוקו ינכטה טרפמה יכמסמב תוטרופמה      
םולשתה רמג ינפל .ןימזמה ידיל-רסמי הליענה      
ב ןקתמ דועית קית שגוי הדובעה רמגב ןכ ומכ      
.ריינב ןכו GWD ץבוק יבג לע םיקתעה 3      
      
הכמסה רושיא לעב תויהל עצבמה ןלבקה לע      
11 3, 1, קלח 0221 ןקתל םינקתה ןוכמ לש      
לוכל הקוזחתל תלוכי לעב תויהל וילעו ,תוחפל      
הפוקתלםייתנש םירושיא גיצהלו קדבה תפוקת      
.וזה      
      
,הקפסא וללכי דויצהו םירזיבאה לכ ריחמ .א      
וא םיקולב תוריקב םירבעמ בוציח ,הבכרה      
תושרדנה תודובעה לכו עבצו חיט ןוקיתו ,ןוטב      
םאםוטיא ללוכה ותמדקל בצמה תרזחהל      
. הכוזה ידי לע עצוביש טוויח ללוכ ,שרדיי      
.וילאמ הבכ ,םודא עבצב היהת ,םילבומו תרנצ      
. ילארשיה ןקתה תייחנהב תדמועו      
      
תורבחמ תחא לש תרצות היהי דויצה לכ .ג      
3 ךשמל םיאלמ הקזחאו תורש לולכיו תועצומה      
.םינש      
      

50.20.40 קרפ תתב הרבעהל          
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../149 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     149 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ 1 תמוק 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
וניה ריחמהו התריסמ ינפל קדבת תכרעמה      
ןוצר תעיבשלו ,םינקתה ןוכמ רושיא דע םלשומ      
. תוחיטבה ץעוי רושיאל ףופכבו ןימזמה      
      
ללוכ תנעוממ תזכרל יגולנא יטפוא ןשע יאלג     02.05.0010
תמגודכ קורי ןקת ות לעב תבשותו תבותכ      
    A084-OFT ע"ש וא סנמיס וא רייפלט לש  

  6,660.00   333.00    20.00 . רשואמ 'חי   
      
תמגודכ קורי ןקת ות לעב יתבותכ םוח יאלג     02.05.0020
    A082-HFT וא סנמיס וא רייפלט 'בח תרצותמ  

    428.00   428.00     1.00 . סיסב ללוכ ע"ש 'חי   
      
רובע אוהש גוס לכמ ןשע יאלג ריחמל תפסות     02.05.0030
ןקתה ןיפוליחל וא .הנגה תשרו היולת עורז      
יושע םיריצ םע למשחה חול את לעמ לפקתמ      

    760.00    95.00     8.00 . הטסורינ 'חי   
      
יוביכל וא/ו יוליגל םודא יתבותכ ץופינ ןצחל     02.05.0040
תמגודכ תילרגטניא תבותכ ללוכ      
    RSA008-BPT וא רייפלט 'בח תרצותמ  

    666.00   333.00     2.00 . ע"ש וא סנמיס 'חי   
      
NAI-LFT תמגודכ שא תקעזא ןומיס תרונמ     02.05.0050

  1,140.00   114.00    10.00 . רשואמ ע"ש וא סנמיס וא רייפלט לש 'חי   
      
תמגודכ ץנצנ ללוכ ימינפ הקעזא רפוצ     02.05.0060

    476.00   238.00     2.00 . ע"ש וא רייפלט 'בח י"ע קוושמה SFT-413 'חי   
      
תמוק הנבמ רובע הבחרה סיטרכל תפסות     02.05.0070

  2,375.00 2,375.00     1.00 תזכרל 'פמוק רוביחו ל"מח 'חי   
      
יתבותכ רסממ לעב )שבי עגמ( תבותכ תדיחי     02.05.0080
,רפוצ תלעפהל CLS םיאלגה וקמ לעפומה      
תנקתומ 'וכו למשח תקספה ,יוביכל זג לכימ      
לש RDA-147 תמגודכ טנוברקילופ תספוקב      

    684.00   342.00     2.00 . רשואמ ע"ש וא רייפלט 'חי   
      
רובע )'וכו הרונמ ,ןצחל ,יאלג( שא יוליג תדוקנ     02.05.0090
ר"ממ 1 םודא ינקת לבכ היושע תנעוממ תזכר      
םאתהב םידיג רפסמ ,)םישימג םיבבוסמ(      
םודא שא ןיסח ףכירמ רוניצב םילחשומ ,ךרוצל      
וא מ"ס 5.1X5.1 דע תיטסלפ הלעתב וא      
הדוקנהמ וא תזכרהמ יולג ןורירמ רוניצב      

  4,576.00   143.00    32.00 3. קלח 0221 ילארשי ןקת יפל.הבורקה 'קנ   
      
      

 17,765.00 50.20.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../150 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     150 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ 1 תמוק 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 17,765.00 מהעברה      
      
      
,רוזיפ תרנצ םע ג"ק 5 דע ,MF-002 זג ילכימ     02.05.0100
,שרדנל םאתהב למשחה חול גגב םיריחנ      
,ץחל דמ ,תזכרה י"ע לעפומ ילמשח םותסש      
הלעפה תידי ,ילמשח הארתה טטסוסרפ      
'פמוק רבוחמו למשחה חולב ןקתומ לכה,תינדי      
MF\LU רושיאו APFN 1002 ןקת יפל לכה      

  7,600.00 7,600.00     1.00 .'פמוק ילארשיה םינקתה ןוכמ רושיא ןכו 'חי   
      
,רוזיפ תרנצ םע ג"ק 3 דע ,MF-002 זג ילכימ     02.05.0110
,שרדנל םאתהב למשחה חול גגב םיריחנ      
,ץחל דמ ,תזכרה י"ע לעפומ ילמשח םותסש      
הלעפה תידי ,ילמשח הארתה טטסוסרפ      
'פמוק רבוחמו למשחה חולב ןקתומ לכה,תינדי      
MF\LU רושיאו APFN 1002 ןקת יפל לכה      

 11,400.00 5,700.00     2.00 .'פמוק ילארשיה םינקתה ןוכמ רושיא ןכו 'חי   
      
לכ 27APFN ןקת תושירדב הזירכה דויצ לכ      
ודמעי קוזיח ,תרנצ ,םילבכ תוברל תויתשתה      
.3 קלח 0221 ילארשי ןקת תושירדב      
      
הזירכ תכרעמ דסמל רבוחי הז קרפב דויצה לכ      
)ףתרמ תמוק( הזילאיד תמוקב םייק      
      
הנתשמ המצוע תסוו וק יאנש םע W02 לוקמר     02.05.0140
לירגב וא ריקל הנקתהל ץעמ תיטסוקא הביתב      
ARTSEW תרצות תיטסוקא הרקת לעמ      

    342.00   171.00     2.00 רבוחמו ןקתומ 'חי   
      
תכמנומ הרקתב עוקש ךא ל"נכ הזירכ לוקמר     02.05.0150

  1,520.00   190.00     8.00 רבוחמו ןקתומ ARTSEW תרצות 8" 'חי   
      
םירוזא 6 -ל )ןופרקימ( הזירכ תלעפה תדמע     02.05.0160
שימג ראווצ ללוכ,יללכ םוריח הזירכ ןצחל ללוכ      

  1,900.00 1,900.00     1.00 .טרופמכ לכה 'חי   
      
OSAP תרצות S.M.R W042 קפסה רבגמ     02.05.0170

  4,275.00 4,275.00     1.00 .טרופמכ ןוטלט :ןאובי 'חי   
      

    855.00   855.00     1.00 .םירוזא 6 ל הזירכ רוזא גותימ תכרעמ 'חי  02.05.0180
      

    855.00   855.00     1.00 .טרופמכ םירבצמו ןעטמ תכרעמ 'חי  02.05.0190
      
תילטיגיד הזירכ תלעפה תדמע תקפסא     02.05.0200
ינחלוש וא הביתב גנוג ללוכ ימניד ןופורקימו      

  2,138.00 2,138.00     1.00 ינכטה טרפמב טרופמכ םירוזאל הקולחו 'חי   
      
      

 48,650.00 50.20.40 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: תש 3700   .../151 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     151 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ 1 תמוק 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 48,650.00 מהעברה      
      
      

  1,750.00     7.00   250.00 םילוקמר ילבכ תקפסא רטמ  02.05.0210
 50,400.00 הזירכו שא יוליגו יוביכ 50.20 כ"הס  

      
ד ג נ  ה ק ע ז א  ת כ ר ע מ  60.20 ק ר פ  ת ת       
ה צ י ר פ       
      
תרצותמו שדח היהי קפוסמה דויצה לכ :הרעה      
תמגודכו ןימזמה י"ע תורשואמה תורבחה תחא      
תודיחא ןעמל םינקתמה לכב םייקה      
ב"ושה ךרעמל רוביח ללוכה הייציזרדנטסו      
. SYSUCES גוסמ דיגאתה ידרשמבםייקה      
      
הטילקל )םודא ארפניא טלקמ( חפנ יאלג     02.06.0020
רטמ 52 דע קחרמו לויכ ןקתה תלעב תיווזב      
,קורפ דגנ החטבאל ימינפ לובג קספמ ללוכ      
םיחטבואמ םיוק( םיוקב קתנ דגנ החטבא      
OCSIR תרצות רבוחמו ןקתומ )רצק/קתנדגנ      

  2,664.00   333.00     8.00 תזכרה דע טוויח ללוכ ,ע"ש וא 'חי   
      
ףוקשמל ןקתומ )טנגמ( יטנגמ ריעז קספמ     02.06.0030

  1,904.00   238.00     8.00 .תזכרה דע טוויח ללוכ ,ריקל רבוחמו תלדה 'חי   
      
העוקש תנקתומ הקעזא לורטינ דדוקמ     02.06.0040
ימינפ לובג קספמ ללוכ תילאניגרוא אספוקב      
קתנ וא רצק דגנ החטבא , קוריפ דגנ החטבאל      

    855.00   855.00     1.00 תזכרה דע טוויח ללוכ ,רבוחמו ןקתומ םיוקב 'חי   
      
8.0X2X4 לי'ג גוסמ הצירפ יוליג דוקיפ לבכ     02.06.0050
הנקתהל YBYN הטעמו ךוכיס ללוכ ר"ממ      

  4,200.00    21.00   200.00 . םימסרכמ דגנ הטעמ םע תיעקרק-תת רטמ   
      
    Oינפב תינקת הנגה תזכרל הבחרה סיטרכ 02.06.0060
.7331 ןקת לעב OCSIR תמגודכ הצירפ      
היהת תזכרה .טרופמה לכ ללוכ ןעטמ + הללוס      
. לארשי תרטשמו םינקתה ןוכמ י"ע תרשואמ      
םירזיבאה לכ טוויח ללוכ ,ןגייח ל.Mלוכ      
821 -ל תדעוימה 'פמוק תכרעמה תלעפהו      
OCSIR גוסמ הבחרה יסיטרכ םע םירוזא      
PI/PCT תשר סיטרכ ללוכה תומיכסב שרדנכ      

  2,850.00 2,850.00     1.00 C לש ACSIRםגדמ הרובע 'חי   
 12,473.00 הצירפ דגנ הקעזא תכרעמ 60.20 כ"הס  
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קובץ: תש 3700   .../152 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     152 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ 1 תמוק 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ס י נ כ  ת ר ק ב  70.20 ק ר פ  ת ת       
      
תרצותמו שדח היהי קפוסמה דויצה לכ :הרעה      
תמגודכו ןימזמה י"ע תורשואמה תורבחה תחא      
תודיחא ןעמל םינקתמה לכב םייקה      
ב"ושה ךרעמל רוביח ללוכה הייציזרדנטסו      
. SYSUCES גוסמ דיגאתה ידרשמבםייקה      
      
הלעפה ,הנקתה ,ןונכת תללוכ הדובעה      
לעב היהי ןלבקה .הסינכ תרקב תכרעמל      
לכ .OSI-9002 החגשה ות םע םוחתב ןיטינומ      
,הנקתה ,הקפסה ,םואת ,ןונכת :ללוכ ףיעס      
.הלעפהו רזע ירזיבא,רובח      
      
    21C הדובע חתמ ,מ"ס 01-3 האירק קחרמ 02.07.0030
    521 56P היהי ארוקה .ןימזמה תטלחה יפ לע  
HK 65.31םימ ןגומ ילדנו יטנא      
לש הנקתהו הקפסא CFN+ERAFIM zHMוא      
ע"ש וא וקטנא :ןאובי.Dרדתב הברק ארוק      
ןימזמהו תואירבה דרשמ י"ע רשואמ      
    YRUBES תרצות ME-2R ריחמה תאמגוד  
.ארוקל רקבה ןיב דוקיפ לבכ 'מ 001 דע ללוכ      

  5,320.00 1,330.00     4.00 V. תאמגוד 'חי   
      
יתכתמ תלד תחיתפ ןצחל לש הנקתהו הקפסא     02.07.0040

    190.00    95.00     2.00 .תינכות יפל לותלד רקבל דע לבכה ללוכ 'חי   
      
    HD תמגודכ יוביג רבצמ ללוכ tenrehtE 02.07.0050
תינוראב תותלד רקב לש הנקתהו הקפסא      
4 + םיארוק 4( תותולד 4 ל דעוימ תכתמ      
תורשקת תדיחיו חכ קפס ללוכ )האיצי ינצחל      

  2,375.00 2,375.00     1.00 I תרצות SYSUCESתשרל 'חי   
      
תלד ףוקשמל יטנגמורטקלא ילמשח לוענמ     02.07.0060
)הייהשה ילב וא םע( קספמו הטלפ ללוכ דרשמ      
    CAV21 ריחמ תא ללוכ ריחמה.לעפומו ןקתומ  
ןלבקה תוירחאב .תותלדה רקבל דע לבכה      
הנקתהל לוענמהו ףוקשמה הנבמ תא םאתל      

  5,700.00 1,425.00     4.00 .תמלושמ 'חי   
      

  1,900.00 1,900.00     1.00 . תינוציח תלדל ךא ל"נכ לוענמ 'חי  02.07.0070
      

  2,850.00 2,850.00     1.00 .SYSUCES תרצות תואיצי םאתמ רקב 'חי  02.07.0080
      

  1,140.00 1,140.00     1.00 .בשחמה תכרעמל םישקמ חול רוביח 'חי  02.07.0090
 19,475.00 תוסינכ תרקב 70.20 כ"הס  
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קובץ: תש 3700   .../153 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     153 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ 1 תמוק 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ח ט ב א  ת ו מ ל צ מ  80.20 ק ר פ  ת ת       
      
תרצותמו שדח היהי קפוסמה דויצה לכ :הרעה      
תמגודכו ןימזמה י"ע תורשואמה תורבחה תחא      
תודיחא ןעמל םינקתמה לכב םייקה      
ב"ושה ךרעמל רוביח ללוכה הייציזרדנטסו      
. SYSUCES גוסמ דיגאתה ידרשמבםייקה      
      
PI( DH( תילטיגיד המלצמ תנקתהו תקפסא     02.08.0020
הייפצל תוחפל לסקיפ הגמ 4 היצולוזרב      
דע הרואת תמרב ,עבצב הליל / םוי הטלקהו      
    XUL30.0 תלוכי ,ץוח יאנתב רווניס תעינמו  
,)DMV( ואדיו חותינו בקעמו העונת יוהיז      
ללוכ ילטיגיד םוז , )קיטלנא( םיצפח יוהיז      
יבג לע הטלקה .BG 23 דע DS ןורכיז סיטרכ      
ללוכ ,יק ןוא קסיד וא DS סיטרכ      
הסיחד טמרופב . ישאר בשחמב הטלקהורודיש      
    562.H. , תסינכ PI/PCT ןשייח ,םוליצ ןשייח  
עמש תורשפאל OIDUA תאיצי )ןופורקימ( לוק      
הH.נקתהל ילדנוו יטנא הנבמ ללוכ ,רובידו      
שמש ךכוסו,רטסאילופ הפוצמ יתכתמ תינוציח      
ירזיבא לכ ללוכ המלצמה ריחמ .76PI וטא      
'וכו תועורז תמגודכ תמלשומ הנקתהל רזעה      

  4,180.00 2,090.00     2.00 NOISIVKI תמגוד. 'פמוק 'חי   
      
5 םגדמPI PM תמלצמ לש תנקתהו הקפסא     02.08.0030
    telluB הנקתהל ,שמש ךכוסו ,השדע ללוכ  
פ"מט , LACOFIRAV תשדע םע תינוציח      
S&G 03-,הכימתspi+4-55, 01 הדובע      
    FIVNO, ןוסחא. NOISIVKIH 66.תמגודכPI  
    01KI,ילמשח סוקופ, bd021 RDW.יבג לע  

 10,640.00 2,660.00     4.00 DS המלצמה 'חי   
      
+ הטילש תדלקמ לש הנקתהו הקפסא     02.08.0040
    kcitsyoj לש NOISIVKIH ה תכרעמל  
    trepXoediV ,תוכרעמ לש הדובעל םיאתמה  
טנלייק תוברל תכרעמה יביכר לע,ס"מט      
לכו םימאתמ ,םילבכ ,תונכתל םינתינ םישקמ,      

  5,700.00 5,700.00     1.00 תמלשומ הלעפהו הנקתהל שורד רשא 'חי   
      
םידיג 8 תרושקת לבכ לש הנקתהו הקפסא     02.08.0050
GWA ויהי םידיגה . גוז לכל דרפנ רלימ ךוכיס      
הדימעל תכמסומ הדבעמ לש ןקת ות ואשיו      
גוסמ PTS ,A7 TAC 32 ןקת תושירדב      
    YBYN,םילבכה טוליש תא לולכת הדובעה  
תופפלתמ תוקבדמ תועצמאב םינקתומה      
דגנ דחוימ הטעמ ללוכה םיצווכתמ םילוורשו      
גוסמ היהי לבכה הטעמ RFFH. ימסרכמ      

  3,900.00    13.00   300.00 . םagiG 0001 רשואמHM רטמ   
 24,420.00 80.20.40 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: תש 3700   .../154 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     154 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ 1 תמוק 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 24,420.00 מהעברה      
      
      
תוסינכ לעב הגוצת ךסמ תנקתהו תקפסא     02.08.0060
    IMDH ו- AGV לכל מ"מ 5 תרגסמ יבוע םע  
וא םיקולב ריק לע היילת ןקתמ ללוכ .רתויה      

  5,225.00 5,225.00     1.00 .הפצרהמ וא הרקתהמ וא סבג 'חי   
 29,645.00 החטבא תומלצמ 80.20 כ"הס  

      
ת ר ב ע ה ו  ת ר ו ש ק ת  ך ר ע מ  90.20 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו ת נ       
      
ןימזמה י"ע רשואי הרקבה רדח לש ןויפאה לכ      
י"ע תומיכס ושגויו הנקתההו הקפסאה םרט      
ןנכתמהו סדנהמה רושיא ןתמל הכוזה ולבקה      
דחוימה טרפמב שרדנכו עוציבה םרט      
. הרקבהרדחל      
      
תוכרעמ תנקתהל ידועיי ןורא תנקתהו הקפסא     02.09.0020
ירוקמ U44 דע הבוגב םיבשחמ וא תרושקת      
.nuS/lattiR/rrunK/MBI/PH/CPA תרצותמ      
008 דע וקמועו מ"מ 008 היהי ןוראה בחור      
םיקלחה לכ תא לולכת הנקתהה.מ"מ      
תוליסמ לולכי ןוראה .םיקפוסמה םירזיבאהו      
)TUN -T( הזזהל תונתינ תוצרוחמ הנקתה      
תועבטו U ןומיס ללוכ 91" בחורב דויצל      
תוירטפ תוילגר לולכי ןוראה .הליבכ תרבעהל      
תימדיקה תלדה .םיפלשינ םילגלג וא תועובק      
,תכתמ וא טנוברקילופ/תיכוכז היושע היהת      
תירוחאה תלדה.ןימזמה תשקבל םאתהב      
ויהי תכתמה תותלד .תכתמהיושע היהת      
רוריחב ,)תויפנכ-וד( םיינשל ןכרואל תוקלוחמ      
םינוילע םיחירב תליענ םעו %07 תוחפל לש      
םיפלשנ םיניפ םע ויהי תותלדה לכ .םינותחתו      
4 לעב ידוחיי רדניליצ חתפמו )NL אל תותלדב      
ןורא תדיחי רוביח טיק ליכי ןוראה .הליענ 'קנ      
ןוראה גגב םיחתפ תריגסו ךומס ןוראל      
תחירב תעינמל תורעש תועצמאב      
הכימת תועבט תנקתהו הקפסאללוכ.ריווא      

  4,750.00 4,750.00     1.00 תרושקת ןוראב תוירוחא 'חי   
      
03 ללוכה תוליסמל ץיפק םוא טס תקפסא     02.09.0030

  1,216.00   152.00     8.00 תודיחי 'חי   
      

  1,064.00   133.00     8.00 תודיחי 03 ללוכה תויקסידו םיגרב טס תקפסא 'חי  02.09.0040
      
      
      
      

  7,030.00 90.20.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../155 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     155 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ 1 תמוק 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  7,030.00 מהעברה      
      
      
םימאתמ ללוכ תודוקנ 61 יטפוא בותינ חול     02.09.0050
    PS-TS םילבכה יביס לכ רוביחל ךרוצה יפל  
םייטפוא םיביס יפדוע ןוסחיאל שגמ ,םיטפואה      

  1,520.00   760.00     2.00 פמוק טרופמכ רבוחמו ןקתומ 'חי   
      

  2,280.00   570.00     4.00 . תודוקנ 8 -ל ל"נכ חול 'חי  02.09.0060
      
    03PFS CIBG-in 2 ףסונב תוחפל טרופל 02.09.0070
קפסה ,ךמות Wתוללוכ תויטפוא תואובמ      
תואובמ 42 לעב( 0001/001/01XT האיצי      
גתמ טוויחו הנקתהו הקפסא )hctiws( תוחפל(      
CL תרצות PH וא ocsiC ע"ש.iתרושקת      

 12,825.00 4,275.00     3.00 M XS tibagiG reviecsnarT רוביח 'חי   
      
למשח וא תרושקת תונורא ךותב הנקתהל .     02.09.0080

  1,332.00   333.00     4.00 LENAP HCAP רבחמ ירלודומ 42 לש CS, 'חי   
      
הדובע תנחת רובעו בותינ חולל רשגמ תקפסא     02.09.0090
JR-54 ירבחמ 2 ללוכ ,מ"ס 05 דע ךרואב      
לבכה .םיינועבצ םינופגמ םייוטעו םיככוסמ      
5zHM0 0 בצקב הדובעל םאתומ ,ךכוסמ היהי      
ל"נה ןקתה םש .A6-taC ןקת תושירד לכלו      
יפל יונב היהי רשגמה .לבכה הטעמ לע עיפוי      
ויתווצקב ףיצר רופסימ ןומיס ללוכ ,טרפמ      

  1,080.00    27.00    40.00 .ינועבצ ץווכתמ לוורש תועצמאב 'חי   
      

  2,856.00   238.00    12.00 CIBG BM001 רחבנה גתמל םאות. 'חי  02.09.0100
      
ATAD ל CPU CS-CL םייטפוא םירשגמ     02.09.0110

  2,052.00   171.00    12.00 . א"כ רטמ 2 ךרואב 'חי   
      
רבוחמו ןקתומ ,ביס הצקל יטפוא רוטקנוק     02.09.0120

  2,850.00   285.00    10.00 פמוק טרופמכ 'חי   
      
ךכסומ תרושקת לבכ לש הנקתהו הקפסא     02.09.0130
    ROD-AGIG,7TAC ללוכ ,ןימזמה י"ע רשואמ  
הנקתהל םימסרכמ דגנ ןיירושמ YBYN הטעמ      

  3,000.00    15.00   200.00 .תיעקרק-תת רטמ   
      
תרושקתה דויצ לכ לש תמלשומ הנקתה     02.09.0140
לכה ,הלעפהו טווח ,הביאשה תנחת הנבמב      

  7,600.00 7,600.00     1.00 .פמוק טרופמכ ,םלשומ 'חי   
      
      
      
      
      

 44,425.00 90.20.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../156 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     156 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ 1 תמוק 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 44,425.00 מהעברה      
      
      
S.P.U תכרעמ לש רובחו הנקתה , הקפסא     02.09.0150
ללוכ AVK52/WK02 תיזפ-תלת תירלודומ      
ללוכ AVK52, V004 דוע תפסותל תורשפא      
תונגהה תוברל ינכט טרפמב טרופמה לכ      
הגוצת םע ילרגטניא יטטס ףקוע ,תושרדנה      
    DCL הדיחיה לש םירטמרפה לכ תא הגיצמה,  
קנב ןיבו תכרעמה ןיב רושיג ילבכ ללוכ      
יקשממ ללוכ .סמוע תקידב ללוכו םירבצמה      
    232SR םיעגמ ואNהרקבו רוטינל םישבי  
ןתינ הבש PMNS ותתשר לוהינ,םיימוקמ      
תרוצתב שומיש י"ע םיתרש רפסמ תובכל      
קספ לאה,BEW/PMNS םאתמ .תרש/חוקל      
תאיצי ךמAW -ו NAL ךרד הרקבו רוטינל ןתינ      
    SUBDOM לוקוטורפב UTR/PCT-ילרגטניא  
לש CIRTNEC תכרעמ תמגוד .תכרעמל      
יפל םלשומ לכה .רשואמ ע"ש וא קינורטמג      

 16,150.00 16,150.00     1.00 ינכט טרפמ 'חי   
      
.WK02 סמועב תוקד 51 - ךשמל םירבצמ     02.09.0160
תכרעמה ןרצי תרצותמ CD יקספמ ןגומ דוויזב      
.םלשומ טוויחל םילבכהו םירבחמה לכ ללוכ      
ךרעמ קתנמ לילס תצפקה ללוכ      
ע"ש וא קינורטמג תרבחתמגוד.םירבצמ      

 15,200.00 15,200.00     1.00 .רשואמ 'חי   
      
הגוצת לנפ רובע הדיחיה ריחמל תפסות     02.09.0170
ותנקתה ללוכ תכרעמהמ דרפנ הארתהו      
תמגוד .תכרעמה ןיבו וניב רוביח לבכו קפלדב      

    760.00   760.00     1.00 .רשואמ ע"ש וא קינורטמג תרבח 'חי   
      
דומ לגניס םיביס 21 ןיירושמ יטפוא לבכ     02.09.0180
    D256G גוסמ EBUT SOOL INIM - רטוק  
- מ"מ 5.31 ינוציח רטוק - M521 ביסה תביל      
עבצ ,LEJ םע ELBAC EBUT SOOL הנבמ      
,HOSL ימינפ הטעמ ELBAC גוס לכל הנוש      
הטעמ ,הדלפ ןוירש ,תוחל םסוח רמוח ףוטע      
תרצות :תמגודכ רוחש רטסאילופ ינוציח      

  2,880.00    36.00    80.00 ע"ש וא RELYWTAD רטמ   
 79,415.00 םינותנ תרבעהו תרושקת ךרעמ 90.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

659,824.00 ימורד הנבמ 1 תמוק 20 כ"הס  
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../157 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     157 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ - גג תמוק 30 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י מ ו ר ד  ה נ ב מ  - ג ג  ת מ ו ק  30 ק ר פ       
      
0.3 ק ר פ  ת ת  00.30 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
םירבעמ בוציח םג ללוכ ןלהל םיפיעסה ריחמ      
,תולעת וא תרנצל ןוטב וא םיקולב תוריקב      
תושרדנה תודובעה לכו עבצו חיט ינוקית      
ףיעסב םלושי ןכ .ותומדקל בצמה תרזחהל      
תורקתב םירבעמ וא/ו בוציח עוציב רובע דרפנ      
.ןלהל טרופמכ דבלב ןוטב      
      
חתמה יקרפ לש םידוויזהו םידויצה יטרפ לכ      
הז ןדמואל ךשמהב םיטרופמה דואמ ךומנ      
ןימזמה לש םדקומ רושיאב םינתומו םיפופכ      
ןימזמה ינקתמ ללכב תודיחא ןעמל      
. הקוזחתו לועפתתוחונלו      
      
םידעוימ ויהי םידוויז , םירזיבא ,םידויצה לכ      
םיבוזורוק םיללחב הנקתהל רתיה ילעבו      
שגויו םיכפשל הביאש תונחת תמגוד דחוימב      
.ןנכתמה רושיאל ךכל קפס/ןרצי ריהצת      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואיתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ןויפא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
. ע"ש רחא דויצ אלו זרכמב      
      
בייחמ תוכיא וא ע"ש בתכנ/רמאנש םעפ לכ      
י"ע עצומה דויצל ןנכתמה לש בתכב רושיא      
. ותנקתהו ותקפסא םרט ןלבקה      
      
י"ע ועצובי הנבמה תוריקב םירבעמה לכ      
םילבכ רבעמל םידעוימו םידחוימ םינקתה      
.שא רבעמ תעינמלו תוריקב      

0.3 קרפ תת 00.30 כ"הס            
      
      
      
      

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 

קובץ: תש 3700   .../158 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     158 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ - גג תמוק 30 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  10.30 ק ר פ  ת ת       
      
ןקת יפל ונבי למשחה תוחול.א : תורעה      
.ךכל רשואמ ןרצי CEI 93416 י"ע ילארשי      
חולל )ןקת ות( ןקתה תושירדב ודמעיו      
רושיאל ןרציה יכמסמ שיגהל שי.רצוימה      
םינקתה ןוכמ לש הקידב ללוכה, ונכתמה      
רשוכ .ב חולה רוציי רובע דחוימ ות תלבקו      
ןקת יפל AK01 היהי םית"מאמה לש קותינ      
    898 CEI . םייטמוטא-יצח םרז יקספמ רובע .ג  
.ד UCI=SCI היהי קותינה רשוכש חיטבהל שי      
דויצ וא הדידמ תודיחיבו תוריהמ יתסווב      
םיסיטרכה תא הקלב תופצל שי ינורטקלא      
לכ.ה .תשוחנה יקלח תא לידבבו םיינורטקלאה      
הסינכ , םידויצ , םיעונמל םילבכהירוביח      
לכ .ז . טרפ יפלו ןורגטנא םע למשח תוחולל      
,BBA גוסמ ויהי םיקספמהו גותימה ידויצ      
הווש וא תרחא ןייוצ םא אלא NOTAE ,רדיינש      
.ח !! דבלב בתכבו ןנכתמה י"ע רשואמ תוכ א      
דומצבו םלוכ וא םקלח הז קרפב םיפיעסה      
דרפנ יתלב קלח םיווהמ תויווק דחה תומיכסל      
אלו םישרדנה תוחולה לולכממ      
ולא דבלמ םיפסונ םיטירפרובעםלושי      
ןלהלכ םיטרופמה      
      
דחוימה טרפמה תויחנהל ףופכב תוחולה רוציי      
. תוחול רוציי קרפ -      
      
A521X3, AK63 יטמוטוא יצח םרז קספמ     03.01.0030
הנגה 'חי רדיינש לש X.S.N תמגוד      
תידי רזע יעגמ קולב ללוכ ISL תינורטקלא      
םלשומ לכה ,הכירד עונמו הלפה לילס ,דמצמ      
דח תויכסב שרדנכ .'פמוק טווחמו ןקתומ      
lenap ךרעמ םע תוקשממתה ללוכה . תויווק      

  7,600.00 3,800.00     2.00 smart . 'חי   
      
ל"נה םיקספמ 2 ןיב תינכמ רוגיח תכרעמ     03.01.0040
לש תילניגרוא תכרעמ ,םילבכ תועצמאב      

    760.00   760.00     1.00 'פמוק תרבוחמו תנקתומ ע"ש וא רדיינש 'חי   
      
,A08X3, AK63 דע יטמוטוא יצח םרז קספמ     03.01.0050
    UCI=SCI תאמגוד X.S.N הנגה , רדיינש לש  
ללוכ . ןונווכו לויכל תנתינה תיטנגמו תימרט      
לכה. הלפה לילס ,דמצמ תידי ,רזע יעגמ קולב      
ללוכה. תויווק דחה המיכסב שרדנכ םלשומ      

  4,180.00 1,045.00     4.00 . lenap trams ךרעמ םע תוקשממתה 'חי   
      
      
      

 12,540.00 10.30.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../159 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     159 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ - גג תמוק 30 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,540.00 מהעברה      
      
      
םיענוממ םיקספמל יטמוטוא הפלחה רקב     03.01.0060
רדמא תמגוד וא םיקספמה ןרצי לש ילאניגרוא      
    D035MA הלעפה יררוב ןומיס תורונ ללוכ  
תויווק דחה תומיכסב שרדנה לכו תינדי      

  5,225.00 5,225.00     1.00 . טלפמוק חולב טווחמוןקתומ 'חי   
      
, A6X3 ,6-4MZKP יטמוטוא לגעמ קתנמ     03.01.0070
ללוכ םיעונמ תנגהל AK001 דע קותינ רשוכ      
, תויווק דחה תומיכסב שרדנכ רזע יעגמ קולב      
תיטנגמו תימרת הנגה .231SM-BBA תמגוד      

  2,888.00   361.00     8.00 . 'פמוק לכה לויכ יפס ללוכ 'חי   
      
ןקתומ A52X3 דע םרזל ךא ל"נכ קתנמ     03.01.0080

    856.00   428.00     2.00 . 'פמוק טווחמו 'חי   
      
A52X1 דע ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     03.01.0090

    864.00    48.00    18.00 . יבטוק-דח AK01 'חי   
      
וא C A52X2, AK01 ןייפוא יבטוק וד ז"אמ     03.01.0100

  1,720.00    86.00    20.00 .ספאה קותינ םע יבטוק דח 'חי   
      

    543.00   181.00     3.00 A52X3, AK01 דע יזאפ תלת C ןייפוא ז"אמ 'חי  03.01.0110
      

    204.00   204.00     1.00 A23X3, AK01 דע יזאפ תלת C ןייפוא ז"אמ 'חי  03.01.0120
      

    238.00   238.00     1.00 A04X3, AK01 דע יזאפ תלת C ןייפוא ז"אמ 'חי  03.01.0130
      
רובע אוהש לדוג לכב ת"מאמ ריחמל תפסות     03.01.0140

    360.00    90.00     4.00 רזע יעגמ קולב 'חי   
      
רובע אוהש לדוג לכב ת"מאמ ריחמל תפסות     03.01.0150

    408.00   204.00     2.00 .C.T רסממ 'חי   
      
A04X4 Am03, "A" EPYT תחפ קספמ     03.01.0160

    999.00   333.00     3.00 10KA 'חי   
      
םע CD / CA םינוש םיחתמל ךיתנ קדהמ     03.01.0170
סקיניפ וא PILCATNOC תמגוד ןומיס תרונ      

    720.00    36.00    20.00 .א"ש וא 'חי   
      
V42 חתמל םאתומ דל תרונ םע דוקיפ קדהמ     03.01.0180
    CD-CA , PNP , NPN וא סקיניפ 'בח לש  
שרדנכ 'פמוק ימינפ רשגמ םע יתמוק וד ע"ש      

    290.00    29.00    10.00 . דוקיפה תומיכסב 'חי   
      
      
      

 27,855.00 10.30.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../160 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     160 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ - גג תמוק 30 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 27,855.00 מהעברה      
      
      
יעגמ ללוכ A52X3, 3CA דע יזאפ תלת ןעגמ     03.01.0190

    266.00   266.00     1.00 . תויווק דחה תומיכסב שרדנכ רזע 'חי   
      

    266.00   133.00     2.00 .חולב ןקתומ ילארשי ,A61X3 יזפ דח עקש 'חי  03.01.0200
      
הדובע לילס A6 1CA םיעגמ 4 דוקיפ רסממ     03.01.0210
    V032, וא V42 וא רדיינש תרצות NORMO  
ללוכה ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ש וא סקיניפ וא      

    654.00   109.00     6.00 . תויווק דחה תומיכסב שרדנכ )סיסב( תקוס 'חי   
      
עגמ ללוכ ןנווכתמ CD V42-0 חתמ רסממ     03.01.0220
רדיינש תרצות לויכ יפס ללוכה ףילחמ      
    61EBU71MR ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ש וא  

    380.00   380.00     1.00 . דבלב 'חי   
      
ללוכ ףלשינ ינורטקלא רוביחב הייהשה רסממ     03.01.0230
םימוחתל ,ןומיס תורונ ,ףילחמ עגמ ,סיסב      
רשואמ ע"ש וא BBA וא רדיינש תרצות םינוש      

    333.00   333.00     1.00 . ןנכתמה י"ע 'חי   
      

    210.00   105.00     2.00 . B-A תרצות םיעגמ 2 דוקיפ ןצחל 'חי  03.01.0240
      
חתמ תלפה דגנ םע DEL סופיטמ ,ןומיס תרונ     03.01.0250

    456.00    57.00     8.00 !! דבלב רדיינש וא BBA וא B-A תרצות 'חי   
      
דח טקפ סופיטמ A01 יבוביס דוקיפ קספמ     03.01.0260
B-A תרצות ספא ילב וא םע םיבצמ 3 יבטוק      
דחא דצ רשאכ ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ש וא      

    324.00   162.00     2.00 .עובק רחאהו יציפק 'חי   
      
םיבטק 4 םיבצמ 4 ךא ל"נכ דוקיפ קספמ     03.01.0270
םע ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ש וא B-A תרצות      

    266.00   266.00     1.00 . 0 בצמו םיעובק םיבצמ 'חי   
      
םיבטק 3 םיבצמ 3 ךא ל"נכ דוקיפ קספמ     03.01.0280
םע ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ש וא B-A תרצות      

    209.00   209.00     1.00 . 0 בצמו םיעובק םיבצמ 'חי   
      
הליענ ןקתה םע A61X2 היירטפ קספמ     03.01.0290
תספוקב הנקתהל שרדנכ םיעגמ קולב ללוכה.      

    476.00   238.00     2.00 .רבעמה 'חי   
      
תואיצי 8 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ     03.01.0300

  1,188.00 1,188.00     1.00 . ע"ש וא B655-OSI-8 תמגודכ 'חי   
      
      
      

 32,883.00 10.30.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../161 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     161 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ - גג תמוק 30 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 32,883.00 מהעברה      
      
      
תואיצי 4 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ     03.01.0310

    760.00   760.00     1.00 . ע"ש וא B655-OSI-4 תמגודכ 'חי   
      
איש ,קפסה ,חתמ ,םרזל ילטגיד דדומ בר     03.01.0320
533MP ORP :םגד 'וכו קפסה לפוכ ,שוקיב      
דע CETAS לש ורובע םרז ינשמ ללוכ      
    A002X3, תרושקת סיטרכ ללוכ  
    PI/PCTSUBDOM לש ימוקמה ץיווסלרוביחו  
רקבל םירטסיגר תלבט תנכה ללוכ הנחתה      

  3,800.00 3,800.00     1.00 . מ"פתב שרדנכ 'חי   
      
69 דע ,מ"מ69X עבורמ רטמרפמא     03.01.0330
    A5/521X1 ורובע םרז הנשמ ללוכ AVקויד  
EMI :5.7, תרצות. חולה תלדב ןקתומ . %1      

    456.00   456.00     1.00 .CD וא CA םאתומ 'חי   
      
טלוו 005 דע מ"מ 69X69 עבורמ רמטלוו     03.01.0340
ספא םע םיבצמ 6 תוזפ ררוב קספמ תוברל      

    428.00   428.00     1.00 .טלוו CD 42 ימרזל ןיפוליחל וא EMI תרצות 'חי   
      
רשי םרזל CD V42, A02 , בצוימ חתמ קפס     03.01.0350
חתמ תגוצת ןומיס תרונ ,הנגה יכיתנ ללוכ      
י"ע רשואמ ע"ש וא סקינופ תרצות .םרזו      

  1,900.00 1,900.00     1.00 . ןעטמ םגדמ קפס , ןנכתמה 'חי   
      
ללוכ V004 , AK04 חתמל קרב יניגמ תיעיבר     03.01.0360
C+B SSALC , N+P3 םרובע הנגה יכיתנ      

  1,710.00 1,710.00     1.00 . רשואמ ע"ש וא סקינופ םגד 'חי   
      
שרדינכ רטוקב חולב הנקתהל )הטנו( ררוואמ     03.01.0370
תוטנווה תומכו רטוק בושיח ןרציה תוירחאב(      
ללוכ )עצומה חולה חפנל םאתהב תושרדינה      
הצקב ןקתומה ריוא תסינכל ןנסמ      
תרצות הלעפהל ילניגרוא טטסומרט,ינשה      

    856.00   428.00     2.00 . רשואמה הנבמה םטסיס תמאות וא לטיר 'חי   
      
אתב ןקתומ ,V004 חתמל רתי חתמ ןגמ     03.01.0380
וא 144E BBA םגד ורובע הנגה ללוכ דוקיפה      

  1,520.00   380.00     4.00 . ע"ש וא סקיניפ 'חי   
      
ןוויכ ללוכ יזפ -תלת הזפ וא חתמ רסוח רסממ     03.01.0390
תרדסמ רדיינש תרצות לופכ רזע עגמו      

    428.00   428.00     1.00 . רשואמ ע"ש וא 33RT22MR 'חי   
      
      
      
      

 44,741.00 10.30.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../162 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     162 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ - גג תמוק 30 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 44,741.00 מהעברה      
      
      
,ספא ללוכ יזפ דח הזפ חתמ רסוח רסממ     03.01.0400
רדיינש תרצות לופכ רזע עגמו ןוויכ ללוכה      

    380.00   380.00     1.00 . רשואמ ע"ש וא 51EBU71MR תרדסמ 'חי   
      
הנקתהל תיטמרה המוטא w 11 דל הרונמ     03.01.0410
םימסרכמ תעינמל העובק הרואתל חולב      
    H.K05 םע אתה תלדב ץיווסורקימ ללוכה  
GNARET 002 תמגודכ 'פמוק לכה תלגלג      

    570.00   285.00     2.00 . ץינייטש דריל ןאובי 'חי   
      
םכח חול קרפב רדגומה דויצה גוס :תורעה      
ןקתומה ידועיי םכח רקב לש הנקתהל סחייתמ      
קלחכ לולכי רקבה , תוחולה ןרצי ידי לע      
4ב םינבומ PI תרושקת ילולכמ 6 ילארגטניא      
    O/I ,ללוכG תאזו רקבה לש ילרגטניא קלחכ  
רקבה .לשכ תודוקנו םימאתמ ךוסחל תנמ לע      
תורושקת ללוכ SR-584 לש ןורכיז לולכי      
    ,tenCAB-ו subdoM, 05816CEI  
השילג תלוכי םע הנבומ ילטיגיד גצוFלוקוטורפ      
, דאמ בחרו הנבומ REVRES BEW 63 לש      
MRAID תרוצתב rebyC תנגה לולכי רקבה      
      
sulp lenap latigid - היגרנא לוהינ תכרעמ      
ינקית למשח חול לכב הנקתהל BBA תרצות      
לוהינ תדיחיל רבחל ןתינ .םינוש םינרצי לש      
רושרשב BBA יקספמ 53 דע היגרנאה      
7TAC-54JR קספמה גוסל םאתהב.לבכ      
תרושקת לבכ םע בכוכ רוביחב וא ךכוסמ      
    RS485  
      
הנגה 'חי רובע ינורטקלא קספמל תפסות     03.01.0440
    GISL-L-E PIKE היגרנא תדידמ תללוכה  
תומיכסב שרדנכ םיקוצי םיקספמל תינומרהו      

  2,660.00   665.00     4.00 . תויווק דח 'חי   
      
תכרעמה יביכר תנזהל ינקית בצוימ חכ קפס     03.01.0450

    570.00   570.00     1.00 . BBA E-PC:42 םגדA5 CDV םגד 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 48,921.00 10.30.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../163 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     163 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ - גג תמוק 30 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 48,921.00 מהעברה      
      
      
תלד לע הנקתהל 51" יתיישעת עגמ ךסמ     03.01.0460
ןווגמ לש תימוקמ הגצהל DH תילוזרב חולה      
ךסמ , תימאניד תיווק דח המכס :םיכסמ      
תקוזחת סוטטס ללוכ תוילמשח תודידמ      
לויכ ינותנו GISL תונגה בצמ ,םיקספמ      
ל/ש קותינה תמוקע יכסמ ,ימאניד םיקספמ      
ךסמ ,הסינכ יקספמל םידנרט ךסמ ,םיקספמ      
ךסמ ,םיקספמל תרושקת ירוביח סוטטס      
לע תוארתה תגוצתךסמו םיעוריא תגוצת      
םיכסמ תיינב ,הנקתה ,טוויח ללוכ תולקת      
S0513 :םגד טלפמוק םינותנ סיסב תורדגהו      

  9,500.00 9,500.00     1.00 . רשואמ ע"ש וא lenap lortnoc 'חי   
      
תכרעמ רובע תבותכ תרמה     03.01.0470
PCT לוקוטורפל SMB/ADACS/הנוילע      

  2,280.00 2,280.00     1.00 . טלפמוק subdom 'חי   
      
דויצהו םימכח םירקבה תכרעמ :תורעה      
ילארשי ןקת לעבו XNK סופיטמ היהי ןקתומה      
.341541 י"ת      
      
וא FFO/NO A61 בלושמ תואיצי 61 רקב     03.01.0490
דוקיפ ,הרואת רובע .V032 חתמ םיסירת      
תוירונו ץורע לכל תינדי הפיקע ללוכ , םינעגמ      
דע הנבומ םישיחרת רקב ללוכ ,DEL יוויח      
ןיד ספ לע למשחה חולב ןקתומ ,םישיחרת8      
יפל הרקבהו דוקיפה ,םילגעמה יוקל רבוחמו      
תיחנה יפל םלשומ תונכת ללוכ תינכות      
רדיינש תמגודכ .טלפמוק ןימזמהו ןנכתמה      
וא ,אנהכ :ןאובי ,BBA :תרצות וא ,קירטקלא      

  4,750.00 2,375.00     2.00 .רשואמ ע"וש וא ,סנמיס 'חי   
      
וא FFO/NO A61 בלושמ תואיצי 61 רקב     03.01.0500
דוקיפ ,הרואת רובע .V032 חתמ םיסירת      
תוירונו ץורע לכל תינדי הפיקע ללוכ , םינעגמ      
דע הנבומ םישיחרת רקב ללוכ ,DEL יוויח      
ןיד ספ לע למשחה חולב ןקתומ ,םישיחרת8      
יפל הרקבהו דוקיפה ,םילגעמה יוקל רבוחמו      
תיחנה יפל םלשומ תונכת ללוכ תינכות      
:ותםגד .טלפמוק ןימזמהו ןנכתמה      
    809946-NTM,וא ,קירטקלא רידיינש :תרצ  
וא ,סנמיס וא ,אנהכ :ןאובי ,BBA :תרצות      

  3,420.00 1,710.00     2.00 .רשואמ ע"וש 'חי   
      
      
      
      

 68,871.00 10.30.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../164 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     164 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ - גג תמוק 30 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 68,871.00 מהעברה      
      
      
,הרואת יפוגל ILAD תרושקת ךא ל"נכ רקב     03.01.0510
תמגודכ תונכת ללוכ ,םיפוג 46 דע      
    1000-5276 NTM, רידיינש :תרצות  

  7,980.00 2,660.00     3.00 .רשואמ ע"וש וא ,קירטקלא 'חי   
      
ללוכ ,XNK 046 תכרעמלAm 0בצוימ חכ קפס     03.01.0520
חולב ןקתומ ,יוביג תוללוסו קפס תוברל קנשמ      
:םגד .טלפמוק רבוחמ ,ןיד ספ לע למשחה      
    12BAI5211GW5 םגד וא ,סנמיס לש:  
    6NTM,9838, וא ,קירטקלא רידיינש :תרצות  

  1,188.00 1,188.00     1.00 .רשואמ ע"וש וא ,אנהכ :ןאובי ,BBA :תרצות 'חי   
      
.תולעמ 063 יתרקת ,XNK 'עמל העונת יאלג     03.01.0530
A00-3036NTM וא ,917036NTM:םגד      
ע"ש וא ,CIRTCELE REDIENCS :תרצות      

  5,320.00   665.00     8.00 . רשואמ 'חי   
      
םינצחל 21 יראלודומ םכח קספמ     03.01.0540
    XNK_acinU לעב UCB רשפאמ הנבומ  
,םועמע ללוכ ןצחל לכל ffo/no לופכ גותימ      
םירמשנה םישיחרתל ןורכיזו יוויח תוירונ      
הנקתהל .ןימזמה תריחבל עבצ .קספמב      
ללוכו ,תרגסמ ללוכ ,תינבלמ/הלוגע אספוקב      
:תרצות ,912716NTM :םגד .קספמה רוביח      
:ןאובי ,RAMIV :תרצות וא ,קירטקלא רידיינש      

  5,700.00   950.00     6.00 .רשואמ ע"וש וא ,אנהכ 'חי   
      
רשואמ ינקת קורי BIE תכרעמל תרושקת לבכ     03.01.0550
לחשומ ךוכיס ללוכ םידיג 4 לעב XNK דוגיא      
ללוכ הרידה םוחתב הלעתב ןקתומ וא תרנצב      

  1,100.00    11.00   100.00 .טלפמוק שרדנה לכ רטמ   
      
םירוזיאו םיפנע ןיב תרושקת םואית רקב     03.01.0560
תועדוה ןוניסו הרבעהל ,ןיד ספ לע הנקתהל      
:תרצות ,402086NTM :תמגודכ .תרושקת      

  1,900.00 1,900.00     1.00 .רשואמ ע"וש וא ,קירטקלא רידיינש 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 92,059.00 10.30.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../165 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     165 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ - גג תמוק 30 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 92,059.00 מהעברה      
      
      
רקב אתו ךומנ חתמ ישאר למשח חול הנבמ     03.01.0570
האר( תיוק דח המכסו הדמעה תינכות יפל      
דמועו רונתב יסקופאב עובצ חפמ יונב )תוינכת      
ןרציי"ע רצוימו 93416 ילארשי ןקת תושירדב      
ביכרמה ןרציה לש ןקת תרהצה ללוכה רשואמ      
ןיב הדרפה תוציחמ םע-B2 רודימ תמר      
לש ALUBATואLATTIR תרצות םיאתה      
UTRA וא רלומ לש YGRENE-X וא ןדרא      
    BBA הריבצ יספ ,הפצרהלעהדמעהל  
    A052X3 44 םוטא תינכות יפלPI דעוימ  
תואלמ תותלד ללוכ תולעמ 53 הביבס 'פמטל      
םע חולה לש הנותחת הריגס םילנפ תיזחב      
תואבכהתוארוהב שרדנכ S.B.K ירמוח      
,הריבצ יספ ,דויצה תבכרה ללוכ ,שאה תונקתו      
ינשמ תספדומ תיוות םע םיכילומ ןומיס,טוליש      
,תוימינפ תוטלפ, םיקדהמ,םיכילומה תווצק      
תודובעהו םירמו הלכו םילבכה רובחל הנכה      
לכ ללוכ .טלפמוק חולה תמלשהל םישרדנה      
לקוס ללוכ.הריבצ יספ תכרעמ רוביחל תונכהה      
םינוולגמ םינתיווז ללוכה מ"ס 01 הבוגב ירוקמ      
טווחמ ןקתומ 'פמוק לכהחולהתדמעהל שרדנכ      

 13,300.00 3,325.00     4.00 ויווק דחה תומיכסב שרדנכ ר"מ   
      
תוחול לש םימלשומ רוביחו הנקתה ,הלבוה     03.01.0580
,הנזהה יוק לכ תוברל הרקבו םיישאר למשח      
ןיב םילבכה לכ ללוכ טלפמוק הרקבהו דוקיפה      
חולהןיב םילבכה לכ ןכו חכה חולו הרקבה את      

  1,900.00 1,900.00     1.00 .םיתסווהו 'חי   
      
םיתסוו חכ חול ןיב םלשומ רושיג ילבכ תכרעמ     03.01.0590
םיחנומ לדוג לכמ הרקב את ןיבו ישאר      

    950.00   950.00     1.00 'פמוק םיטווחמו 'חי   
      
וא םיידדצ ,םינוילע םירבעמ םוטיא עוציב     03.01.0600
,םיקיזמ תסינכ ינפמ למשח חולל םינותחת      
וא חפ ,סקניטרפ תוכיתח ללוכ קבא וא םימ      

    475.00   475.00     1.00 . S.B.K תטישב םוטיא רמוח ר"מ   
108,684.00 למשח תוחול 10.30 כ"הס  

      
ה ר ק ב  ת כ ר ע מ  20.30 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ רקבה לא CETAS גוסמ דדומ בר רוביח     03.02.0010
דדומ ברהמ םינותנ תרבעהל היצקילפא ביכר      
םלשומ ןפואב הרקבה זכרמ לא םירטסיגר י"ע      

    713.00   713.00     1.00 'פמוק 'חי   
    713.00 הרקב תכרעמ 20.30 כ"הס  

      
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../166 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     166 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ - גג תמוק 30 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י צ ל ט ס נ י א ו  ת ו ד ו ק נ  30.30 ק ר פ  ת ת       
ת י ל מ ש ח       
      
לע חנומ RF/YX2N 5.1X3 לבכב רואמ תדוקנ     03.03.0010
חפמ וא תיטסלפ הלעתב וא םילבכ םלוס      
תיטסלפ הלעת ללוכ למשח חולמ תפתושמ      
ןורירמ רוניצ וא מ''ס 5.2X3 דע תודימב      
וקב הקלח ללוכ , הדוקנה ריחמבםילולכ      
תואספוק ,למשחה חולמ לחה קלחמה      
)לופכ וא דיחי( רואמ קספמב םויס .תופעתסה      

  8,145.00   181.00    45.00 'פמוק ע"ש וא וקסינ ט"הע הנקתהל םוטא 'חי   
      
לבכ י"ע תיללכ םורח תקספה ןצחל תדוקנ     03.03.0011
    RF/YX2N5.1X5 5.2 תיטסלפ הלעתבX3  
םע םורח ןצחלב םויס למשחה חולמ מ"ס      
וא רדיינש לש E52SAX םגד ץופינ ןושיטפ      

    461.00   461.00     1.00 . ע"ש 'קנ   
      
,הקעזא תכרעמ,היזיולט ,בשחמל הנכה 'קנ     03.03.0012
רוניצ וא שא ןיסח מ"מ 52 ףכירמ רוניצ היושע      
יומס ןקתומ הכישמ טוח םע יולג ןורירמ      
דע תזכר/ר"התהמ רישי וק הרקתבו תוריקב      
וא ריקב העוקש 55 הספוקב םויס .הדוקנל      

    798.00   133.00     6.00 . ט"הע 'קנ   
      
תא לולכת רשא ןחלושל םירוביח תספוק     03.03.0013
יעקש 2 + למשח יעקש 2 - תואבה תוסינכה      
    BSU תרושקת יעקש 2 למשח תניעטל +  
םהילא םירוח לולכת הספוקה IMDH רבחמ      
הידמיטלומ ילבכ 2 תוחפל סינכהל היהי ןתינ      
תרצות ןחלושל תחתמ םילבכ רודיס שגמו      

  2,755.00 2,755.00     1.00 רשואמ ע"ש וא NORTXE 'חי   
      
לכ - 7TAC לבכ יבג לע IMDH םיכיראמ גוז     03.03.0014
- תרצות . רדשמ/טלקמ תודיחימ בכרומ גוז      

  1,330.00 1,330.00     1.00 EXTRON/KRAMER/CRESTRON 'חי   
      
)040.4.80 ףיעס( ל"נה 'קנה ריחמל תפסות     03.03.0015
MBI ןקת ,54JR 7 TAC בשחמ לבכ רובע      
בשחמ תנקתהל דעוימה רבוחמ בשחמ עקשו      

    380.00    95.00     4.00 .ןופלט וא 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

 13,869.00 30.30.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../167 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     167 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ - גג תמוק 30 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,869.00 מהעברה      
      
      
RF/YX2N 5.2X3 לבכב ריק רוביח תדוקנ     03.03.0016
הלעתב וא םילבכ םלוס לע חנומ ר"ממ      
ללוכ ,למשח חולמ תפתושמ חפמ וא תיטסלפ      
וא מ"ס 5.2X3 דע תודימב תיטסלפ הלעת      
תולעתהמ הדוקנה ריחמב םילולכ ןורירמ רוניצ      
הקלח ללוכ ,הדוקנה ילבכל תודרפנ ,תוישארה      
תואספוק ,למשחה חולמ לחה קלחמה וקב      
רפמא 61 ילארשי עקשב םויס .תופעתסה      
ע"ש וא וקסינ טה"חת וא וקסינט"הע הנקתהל      

  1,904.00   238.00     8.00 'פמוק 'חי   
      
לבכב תיזפ תלת ךא ל"נכ רוביח תדוקנ     03.03.0017
    RF/YX2N 6X5 . םיעקש תביתב םויס  

    333.00   333.00     1.00 . רחא ףיעסב תקפוסמה 'חי   
      
ר"ממ RF/YX2N 4X3 לבכ י"ע ןגזמל הדוקנ     03.03.0018
מ"ס 5.3X3 תיטסלפ הלעתב וא ןורירמ רוניצב      
םיניפ ןגזמל רזיבא ללוכ חולהמ רישי וק      

  2,928.00   366.00     8.00 )יטירב( A02 םילוגע 'חי   
      
דבלב הקפסא ללוכ ןלהל הרואתה יפוג ריחמ      
םיתצמ ןכו תורונו הקלדה דויצ ללוכ      
הנקתהה רובע טנצסרולפה תורונל םינורטקלא      
לכ :הרעה .טרופמכ דרפנ ףיעס יפל םלושי      
ןייוצ םא אלא( הלאה תושירדב ודמעית"ג      
,ספילפ םידל - .רשואמ ע"ש וא )תרחא      
    EERC, AIHCIN, DELMIK. - םירביירד  
יפל ת"ג עבצ - .DUFIL. -08IRC ,ספילפ      
K0003/ K0004 הראה ןווג -.לכירדאה תריחב      
.תוחפל w/mul001 תוליצנ- .םזיה תריחב יפל      
      
תגרדב ריקל דומצ DEL הרואת ףוג לש ה"וא     03.03.0020
עובצ םוינימולא תגוסגס יושע 56PI תומיטא      
קפסהבו K0004 ml0009 עבצ 'פמט רונתב      
    W04 04010 םגדPW)ץנייטש-דריל :ןאובי(  

  1,046.00   523.00     2.00 .רשואמ ע"שוא 'חי   
      
DEL סופיטמ תינקת םורח תאיצי תרונמ     03.03.0021
51 הבוגב תויתוא ,קורי יבג לע ןבל עבצב      
ללוכ ,םוינימולא תקיצימ תיתילכת-וד ,מ"ס      
םוריח .תל ILAD תכרעמל םאתומ רביירד      
    44PIםגד וא שעג לש ,דל ץח :םגד: UOY-XP  
תרצות , XEV-YX םגד וא ןזורטקלא לש      
    llewkcam , רשואמ ע"וש וא קטלנא :ןאובי  

    570.00   285.00     2.00 .םינקתה ןוכמ י"ע תרשואמ 'חי   
      
      

 20,650.00 30.30.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../168 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     168 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ - גג תמוק 30 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 20,650.00 מהעברה      
      
      
יתילכת-דח םורח תרואת ףוג לש ה"וא     03.03.0022
ריקב וא הרקתב חיט לע הנקתהל      
    DEL-W5.6, םורח ירבצמו הקלדה דויצ ללוכ  
םוינמולא תקיצי יושע ENIL GC :םגד      
    LGCH3A לש NOTAE )דריל :ןאובי  

  1,444.00   361.00     4.00 .רשואמ ע"ש וא)ץינייטש 'חי   
      
תכמנומ הרקתב העוקש הנקתהל ךא ל"נכ ת"ג     03.03.0023
וא שעג לש ,8381 עוקש טולמ דל :םגד      
,LLEWKCAM:תרצות , DL-XULYX:םגד      

  1,428.00   238.00     6.00 .רשואמ ע"ש וא קטאמג :ןאובי 'חי   
      
.56PI ינוציח ריק דומצ הנקתהל ךא ל"נכ ת"ג     03.03.0024
ע"ש וא ןגורטקלא לש analp ARTXE :םגד      

    666.00   333.00     2.00 .רשואמ 'חי   
      
W52 DEL .תכמנומ הרקתב עוקש לוגע ת"ג     03.03.0025
    mul0242, 04 522 רטוקPI,, תקיצימ ףוג  
יוסיכ ,קירבמ םוינמולא רוטקלפר ,םוינימולא      
דלסקיפ :םגד ,ףרועה דוקיפ י"ע רשואמ ,יבלח      
:תרצות ,SUTEC : םגד וא שעג לש      
    NROHT, םגד וא .דריל ץינייטש :ןאובי: LK  
:םגד וא .טפושה ןיע םתלא :ןאובי ,SV :תרצות      
    SIRTAMA תרצות: XULIRT, ןאובי:  

    836.00   209.00     4.00 . רשואמ ע"ש וא .םרודריאי 'חי   
      
תכמנומ הרקתב עוקש DEL W02,02PI ת"ג     03.03.0026
8 :םגד םוינימולאמ רזפמו ףוג לוגע      
    DESUFFID ORP DELICED" תרצות:  

  1,904.00   238.00     8.00 . דריל ץינייטש ןאובי LETSEV 'חי   
      
העוקש הנקתהל ,DEL, W04 06/06 ת"ג     03.03.0027
רונתב העובצ תכתמ לעב תכמנומ הרקתב      
ילירקא רמוחמ יבלח רוא רזפמ לעבו ןבל עבצב      
:ןאובי DELAGEMO :םגד VU לפיטמ      

  3,996.00   333.00    12.00 . . ע"ש ואדריל ץינייטש 'חי   
      
,56PI ריקל דומצ הנקתהל יביטרוקד ת"ג     03.03.0028
ץינייטש דריל לש SLX REGNIG תמגוד      

  8,550.00   855.00    10.00 ינוציח חיטב קותינ יספ תראהל 'חי   
      
,K0003 , w07 ינוציח )ןודומע( דרלוב ת"ג     03.03.0029
    mul007, 66PI, רזפמ , הטסורינמ ףוג  
XIF AVID :םגד ,לפוא , טנוברקילופ      
    ATSOC תרצות: THGIL REVNI, ןאובי  

  7,600.00   950.00     8.00 .רשואמע"ש וא .שעג: 'חי   
 47,074.00 30.30.40 קרפ תתב הרבעהל

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
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06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     169 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ - גג תמוק 30 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 47,074.00 מהעברה      
      
      
גורדש רובע ליעל הרואתה ףוג רובע תפסות     03.03.0030

  4,848.00   808.00     6.00 ILAD לוקוטורפל םאתומה קנשמל 'חי   
      
,DEL M/W6, C/D42, 76PI שימג רוא ספ     03.03.0031
הקעמ לש,םילכירדא םיטנמלאב הנקתהל      
וא דחא חוכ קפסב יסחיה וקלח ללוכ תוחיטב      
ARDYH 05PYLAK:םגד ,וקל רבוחמ ,רתוי      
ע"ש וא דריל ץינייטש :ןאובי.RE:תרצות      

 57,000.00   475.00   120.00 NIL DEL, רשואמ רטמ   
      
םגד לכמ הרואת ףוג לש תמלשומ הנקתה     03.03.0032
,יתישעת ,עוקש ,DEL ,טנצסרולפ( אוהש      
ותלבוה ,ןימזמה ינסחמב ותלבק ללוכ )ינוציח      
רוביחו ותנקתה ,הזיראהמ ותאצוה ,חטשל      
,םירבצמו םוריח ריממ ללוכ ,תורונהו דויצה      
רבדב ןימזמה תעדוהו ותנקתה ינפל ותקידב      
ורוביחו חטשב ותנקתה ,ףוגה תוניקת יא      
ירמוחו תודובעה לכ ללוכ האלמה ותלעפהו      

  2,580.00    43.00    60.00 .'פמוק םישורדה רזעה 'חי   
      
EPLX הטעמ םע ויהי םילבכה לכ : הרעה      
סויזליצ תולעמ 09 לש 'פמטב הדובעל דעוימה      
. תורובה םע עגמב םילקימיכ ינפב תודימעו      
. 'וכו      
      
תשוחנ םילבכ      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N לחשומ -----*--- ךתחב  
םייתסי לבכה רוניצ ללוכ אל ריחמה רוניצב      
)הפפכ( םוחב תצווכתמ תלצפמב תווצקב      
קבדםע      
      
לחשומ ר"ממ HXHN 5.2X3 למשח לבכ     03.03.0036

    780.00    13.00    60.00 הלעתב חנומ וא רוניצב רטמ   
      
לחשומ ר"ממ RF/YX2N 5.1X3 למשח לבכ     03.03.0037

  1,100.00    11.00   100.00 הלעתב חנומ וא רוניצב רטמ   
      

  1,500.00    15.00   100.00 ר"ממ RF/YX2N 5.1X5 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  03.03.0038
      

  1,400.00    14.00   100.00 ר"ממ RF/YX2N 5.2X3 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  03.03.0039
      

  2,000.00    20.00   100.00 ר"ממ RF/YX2N 5.2X5 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  03.03.0040
      

  1,080.00    18.00    60.00 ר"ממ RF/YX2N 5.1X7 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  03.03.0041
119,362.00 30.30.40 קרפ תתב הרבעהל

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 
 

קובץ: תש 3700   .../170 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     170 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ - גג תמוק 30 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

119,362.00 מהעברה      
      
      

  1,260.00    21.00    60.00 ר"ממ RF/YX2N 5.1X01 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  03.03.0042
      

  1,980.00    33.00    60.00 ר"ממ RF/YX2N 5.1X41 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  03.03.0043
      

  2,700.00    27.00   100.00 ר"ממ RF/YX2N 4X5 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  03.03.0044
      

  2,800.00    35.00    80.00 ר"ממ RF/YX2N 6X5 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  03.03.0045
      

 15,400.00   154.00   100.00 ר"ממ RF/YX2N 05X4 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  03.03.0046
      
61 ךתחב רוזש ףושח ל"נכ הקראה ךילומ     03.03.0047

    900.00    15.00    60.00 . לידב יופיצ םע ר"ממ רטמ   
      
52 דע ךתחב רוזש ףושח ל"נכ הקראה ךילומ     03.03.0048

  1,560.00    26.00    60.00 . לידב יופיצ םע ר"ממ רטמ   
      
53 ךתחב רוזש ףושח ל"נכ הקראה ךילומ     03.03.0049

  2,280.00    38.00    60.00 . לידב יופיצ םע ר"ממ רטמ   
      
,םיבבוסמ GWA61X2X2 גוז 2 רושכמ לבכ     03.03.0050
YBYN הטעמ םע ,דרפנב גוז לכ ,םיככוסמ      
הטעמו תיעקרק-תת הנקתהל םאתומ ןיירושמ      
N/P REDRAM NEERG םירבכע דגנ ףסונ      

  1,320.00    33.00    40.00 ע"ש וארחס ןבליס רטמ   
      
הטעמ םע ןיירושמו ךכוסמ תרושקת לבכ     03.03.0051

    680.00    17.00    40.00 . םידוויזו רושכמל YBYN 584-5R רטמ   
      
הרקתל וא ריקל ןקתומ מ"מ 02 ןורירמ רוניצ     03.03.0052

     80.00     8.00    10.00 . תופומו תותשק ללוכ רטמ   
      

    100.00    10.00    10.00 מ"מ 52 רטוקב ךא ל"נכ ןורירמ רוניצ רטמ  03.03.0053
      

    150.00    15.00    10.00 מ"מ 23 רטוקב ךא ל"נכ ןורירמ רוניצ רטמ  03.03.0054
      
תליבטב םח ןוולג תנוולוגמ תצרוחמ חפ תלעת     03.03.0055
םע מ"מ 58/001 דע תודימב יבוע מ"מ 2 ץבא      
תולוזנוק ,תועורז ,םיתמצ ,תוינפ ללוכ הסכמ      

  9,120.00   152.00    60.00 . ע"ש וא XADEIN תרצות , טלפמוק תנקתומ רטמ   
      

 12,540.00   209.00    60.00 מ"מ 58/002 דע תודימב ךא ל"נכ הלעת רטמ  03.03.0056
      
      
      
      
      
      

172,232.00 30.30.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../171 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     171 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ - גג תמוק 30 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

172,232.00 מהעברה      
      
      
םח ןווליג ןוולוגמ דבכ סופיטמ םילבכ םלוס     03.03.0057
וא NAMRETTEB-OBO וא רואנ תרצות      
תחתמ וא ריקל ןקתומ מ"ס 01/02 בחורב ע"ש      
םירבחמ ,תולוזנוק ,םילתימ ללוכ הרקתל      
תמלשומ הנקתהל םישרדנה םירזיבאהלכו      

  8,360.00   209.00    40.00 .'פמוק רטמ   
      
םח ןווליג ןוולוגמ דבכ סופיטמ םילבכ םלוס     03.03.0058
וא NAMRETTEB-OBO וא רואנ תרצות      
תחתמ וא ריקל ןקתומ מ"ס 01/04 בחורב ע"ש      
םירבחמ ,תולוזנוק ,םילתימ ללוכ הרקתל      
תמלשומ הנקתהל םישרדנה םירזיבאהלכו      

  4,940.00   247.00    20.00 .'פמוק רטמ   
      
בוציח וא/ו ןוטב תפצרו תרקתב לוורש עוציב     03.03.0059
6" לוורש תחנה ללוכ ןוטב תפצר וא ריק      
לש ינקת םוטיאו תינכות יפל ןוטב תרזחהו      
זג.S.רבעמ ינפב םילבכה תרבעה רחאל לוורש      

  1,712.00   428.00     4.00 B.K תטיש יפל ,ינקת שאו 'חי   
      
תידי ללוכ A52X3 3CA דע סמועב קתנמ     03.03.0060

    476.00   238.00     2.00 םינגזמ יעונמל דומצב קתומ .דמצמ 'חי   
      
A04X4. 4. 61 ילארשי ק"חA איזאפ דח     03.03.0061
    AMסירת םע תיטסלפ םיעקש תבית  
.1 :תללוכה םיטרפ תינכות יפל םיתמאמל      
3 ת"מאמA52X3, AK 03 תחפ רסממת"מאמ      
    ..2 .01A61X1 AK01.5 .תודיחי 2 םימל םוט.  
ק"ח .EEC A23X5, 56PI. 6 יזאפ תלת ק"ח      
םוקמ .EEC, A61X5, 55PI. 7 יזפ תלת      
תלת וא יזפ דח םיעקש רזיבא דועל ףסונ רומש      
ריקל הנקתה ללוכ טווחמוןקתומ לכה .יזפ      
וא DNARGEL וא סיווג תאמגוד הנזהל רובחו      

  1,140.00 1,140.00     1.00 .דבלב 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

188,860.00 30.30.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../172 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     172 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ - גג תמוק 30 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

188,860.00 מהעברה      
      
      
8( לודומ 61 ריקב העוקש םיעקש זוכיר תבית     03.03.0062
לבכב ריק רובחל םילגעמ 2 תללוכ .)םיעקש      
    YX2N 5.2X3 רוניצב םילחשומ םיכילומ וא  
ללוכ למשח חולמ ,מ"מ 52 שא ןיסח ףכירמ      
,תופעתסה תואספוק ללוכ קלחמה וקב םקלח      
הנקתהל למשח יעקש השש רזיבאב םויס      
-ו דחא לגעמ לע ויהי םיעקש 2 רשאכ( הדמעב      
לש םיעבצ( )ינש לגעמ לע ויהי םיעקש 4      
'קנ + )םילוחכ ויהי SPU-מ םינזומה םיעקש      
ןיסח ףכירמ מ"ס 52 רוניצ י"ע תרושקתל הנכה      
םויס הכישמ טוח םע דרפנב הדוקנ לכ שא      
סווג ימאתמ ללוכ .תרושקת יעקש 4 רזיבאב      
וקסינ תרצות ,54JR 6 TAC םיעקש תנקתהל      
יפל תוימינפ תוציחמ ללוכ ,טסלפ הדע וא      
םלושמו םלשומ לכה למשחה תרבח תשירד      

    760.00   760.00     1.00 'פמוק תפסות לכ אלל תחא הדיחיכ 'חי   
189,620.00 תילמשח היצלטסניאו תודוקנ 30.30 כ"הס  

      
ת ו ק ר א ה ו  ד ו ק י פ  י ר ז י ב א  40.30 ק ר פ  ת ת       
      
הלש תועצמאב םימ תרנצל םלשומ רוביח     03.04.0010
דע תודוקנ 2 ןיב רשגמה תשוחנ טוחו הדבכ      

    286.00   143.00     2.00 . 'פמוק ר"ממ 05 'חי   
      
וא תיתכתמ היצקורטסנוקל ךא ל"נכ רוביח     03.04.0011
8/3" ןוולוגמ גרוב תועצמאב חפ תלעת      

  2,375.00    95.00    25.00 זילפ תויקסידו 'חי   
      
ללוכ UTB 00082 לש הקופתל לצופמ ןגזמ     03.04.0012
תרנצ ,תינוציח יוביע 'חי ,תימינפ רוזיפ תדיחי      
הנקתה ללוכ ,תודיחיה יתש ןיב למשחו זג      
תרצות,טלפמוק הלעפהו זג יולימ , תמלשומ      

 17,100.00 8,550.00     2.00 ! דבלב רטרוונא םגדמ ןארידת וא הרטקלא 'חי   
 19,761.00 תוקראהו דוקיפ ירזיבא 40.30 כ"הס  

      
ה ז י ר כ ו  ש א  י ו ל י ג ו  י ו ב י כ  50.30 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
      
תורבחהמ תחא היהת שאה יוליג תזכר      
דוקו ינכטה טרפמה יכמסמב תוטרופמה      
םולשתה רמג ינפל .ןימזמה ידיל-רסמי הליענה      
ב ןקתמ דועית קית שגוי הדובעה רמגב ןכ ומכ      
.ריינב ןכו GWD ץבוק יבג לע םיקתעה 3      
      
      

50.30.40 קרפ תתב הרבעהל          
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../173 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     173 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ - גג תמוק 30 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הכמסה רושיא לעב תויהל עצבמה ןלבקה לע      
11 3, 1, קלח 0221 ןקתל םינקתה ןוכמ לש      
לוכל הקוזחתל תלוכי לעב תויהל וילעו ,תוחפל      
הפוקתלםייתנש םירושיא גיצהלו קדבה תפוקת      
.וזה      
      
,הקפסא וללכי דויצהו םירזיבאה לכ ריחמ .א      
וא םיקולב תוריקב םירבעמ בוציח ,הבכרה      
תושרדנה תודובעה לכו עבצו חיט ןוקיתו ,ןוטב      
םאםוטיא ללוכה ותמדקל בצמה תרזחהל      
. הכוזה ידי לע עצוביש טוויח ללוכ ,שרדיי      
.וילאמ הבכ ,םודא עבצב היהת ,םילבומו תרנצ      
. ילארשיה ןקתה תייחנהב תדמועו      
      
תורבחמ תחא לש תרצות היהי דויצה לכ .ג      
3 ךשמל םיאלמ הקזחאו תורש לולכיו תועצומה      
.םינש      
      
וניה ריחמהו התריסמ ינפל קדבת תכרעמה      
ןוצר תעיבשלו ,םינקתה ןוכמ רושיא דע םלשומ      
. תוחיטבה ץעוי רושיאל ףופכבו ןימזמה      
      
ללוכ תנעוממ תזכרל יגולנא יטפוא ןשע יאלג     03.05.0016
תמגודכ קורי ןקת ות לעב תבשותו תבותכ      
    A084-OFT ע"ש וא סנמיס וא רייפלט לש  

  3,996.00   333.00    12.00 . רשואמ 'חי   
      
רובע אוהש גוס לכמ ןשע יאלג ריחמל תפסות     03.05.0017
ןקתה ןיפוליחל וא .הנגה תשרו היולת עורז      
יושע םיריצ םע למשחה חול את לעמ לפקתמ      

    380.00    95.00     4.00 . הטסורינ 'חי   
      
יוביכל וא/ו יוליגל םודא יתבותכ ץופינ ןצחל     03.05.0018
תמגודכ תילרגטניא תבותכ ללוכ      
    RSA008-BPT וא רייפלט 'בח תרצותמ  

    333.00   333.00     1.00 . ע"ש וא סנמיס 'חי   
      
NAI-LFT תמגודכ שא תקעזא ןומיס תרונמ     03.05.0019

    684.00   114.00     6.00 . רשואמ ע"ש וא סנמיס וא רייפלט לש 'חי   
      
תמגודכ ץנצנ ללוכ ימינפ הקעזא רפוצ     03.05.0020

    238.00   238.00     1.00 . ע"ש וא רייפלט 'בח י"ע קוושמה SFT-413 'חי   
      
זכרמ תמוק רובע הבחרה סיטרכל תפסות     03.05.0021

  2,375.00 2,375.00     1.00 תזכרל 'פמוק רוביחו םירקבמ 'חי   
      
      

  8,006.00 50.30.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../174 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     174 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ - גג תמוק 30 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,006.00 מהעברה      
      
      
יתבותכ רסממ לעב )שבי עגמ( תבותכ תדיחי     03.05.0022
,רפוצ תלעפהל CLS םיאלגה וקמ לעפומה      
תנקתומ 'וכו למשח תקספה ,יוביכל זג לכימ      
לש RDA-147 תמגודכ טנוברקילופ תספוקב      

    342.00   342.00     1.00 . רשואמ ע"ש וא רייפלט 'חי   
      
רובע )'וכו הרונמ ,ןצחל ,יאלג( שא יוליג תדוקנ     03.05.0023
ר"ממ 1 םודא ינקת לבכ היושע תנעוממ תזכר      
םאתהב םידיג רפסמ ,)םישימג םיבבוסמ(      
םודא שא ןיסח ףכירמ רוניצב םילחשומ ,ךרוצל      
וא מ"ס 5.1X5.1 דע תיטסלפ הלעתב וא      
הדוקנהמ וא תזכרהמ יולג ןורירמ רוניצב      

  4,004.00   143.00    28.00 3. קלח 0221 ילארשי ןקת יפל.הבורקה 'קנ   
      
,רוזיפ תרנצ םע ג"ק 5 דע ,MF-002 זג ילכימ     03.05.0024
,שרדנל םאתהב למשחה חול גגב םיריחנ      
,ץחל דמ ,תזכרה י"ע לעפומ ילמשח םותסש      
הלעפה תידי ,ילמשח הארתה טטסוסרפ      
'פמוק רבוחמו למשחה חולב ןקתומ לכה,תינדי      
MF\LU רושיאו APFN 1002 ןקת יפל לכה      

  7,600.00 7,600.00     1.00 .'פמוק ילארשיה םינקתה ןוכמ רושיא ןכו 'חי   
      
לכ 27APFN ןקת תושירדב הזירכה דויצ לכ      
ודמעי קוזיח ,תרנצ ,םילבכ תוברל תויתשתה      
.3 קלח 0221 ילארשי ןקת תושירדב      
      
הזירכ תכרעמ דסמל רבוחי הז קרפב דויצה לכ      
)ףתרמ תמוק( הזילאיד תמוקב םייק      
      
הנתשמ המצוע תסוו וק יאנש םע W02 לוקמר     03.05.0027
לירגב וא ריקל הנקתהל ץעמ תיטסוקא הביתב      
ARTSEW תרצות תיטסוקא הרקת לעמ      

    342.00   171.00     2.00 רבוחמו ןקתומ 'חי   
      
תכמנומ הרקתב עוקש ךא ל"נכ הזירכ לוקמר     03.05.0028

    380.00   190.00     2.00 רבוחמו ןקתומ ARTSEW תרצות 8" 'חי   
      
םירוזא 6 -ל )ןופרקימ( הזירכ תלעפה תדמע     03.05.0029
שימג ראווצ ללוכ,יללכ םוריח הזירכ ןצחל ללוכ      

  1,900.00 1,900.00     1.00 .טרופמכ לכה 'חי   
      
OSAP תרצות S.M.R W042 קפסה רבגמ     03.05.0030

  4,275.00 4,275.00     1.00 .טרופמכ ןוטלט :ןאובי 'חי   
      

    855.00   855.00     1.00 .םירוזא 6 ל הזירכ רוזא גותימ תכרעמ 'חי  03.05.0031
      
      

 27,704.00 50.30.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../175 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     175 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ - גג תמוק 30 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 27,704.00 מהעברה      
      
      

    855.00   855.00     1.00 .טרופמכ םירבצמו ןעטמ תכרעמ 'חי  03.05.0032
      
תילטיגיד הזירכ תלעפה תדמע תקפסא     03.05.0033
ינחלוש וא הביתב גנוג ללוכ ימניד ןופורקימו      

  2,138.00 2,138.00     1.00 ינכטה טרפמב טרופמכ םירוזאל הקולחו 'חי   
      

    840.00     7.00   120.00 םילוקמר ילבכ תקפסא רטמ  03.05.0034
 31,537.00 הזירכו שא יוליגו יוביכ 50.30 כ"הס  

      
ד ג נ  ה ק ע ז א  ת כ ר ע מ  60.30 ק ר פ  ת ת       
ה צ י ר פ       
      
תרצותמו שדח היהי קפוסמה דויצה לכ :הרעה      
תמגודכו ןימזמה י"ע תורשואמה תורבחה תחא      
תודיחא ןעמל םינקתמה לכב םייקה      
ב"ושה ךרעמל רוביח ללוכה הייציזרדנטסו      
. SYSUCES גוסמ דיגאתה ידרשמבםייקה      
      
הטילקל )םודא ארפניא טלקמ( חפנ יאלג     03.06.0020
רטמ 52 דע קחרמו לויכ ןקתה תלעב תיווזב      
,קורפ דגנ החטבאל ימינפ לובג קספמ ללוכ      
םיחטבואמ םיוק( םיוקב קתנ דגנ החטבא      
OCSIR תרצות רבוחמו ןקתומ )רצק/קתנדגנ      

  1,998.00   333.00     6.00 תזכרה דע טוויח ללוכ ,ע"ש וא 'חי   
      
ףוקשמל ןקתומ )טנגמ( יטנגמ ריעז קספמ     03.06.0030

    952.00   238.00     4.00 .תזכרה דע טוויח ללוכ ,ריקל רבוחמו תלדה 'חי   
      
העוקש תנקתומ הקעזא לורטינ דדוקמ     03.06.0040
ימינפ לובג קספמ ללוכ תילאניגרוא אספוקב      
קתנ וא רצק דגנ החטבא , קוריפ דגנ החטבאל      

    855.00   855.00     1.00 תזכרה דע טוויח ללוכ ,רבוחמו ןקתומ םיוקב 'חי   
      
8.0X2X4 לי'ג גוסמ הצירפ יוליג דוקיפ לבכ     03.06.0050
הנקתהל YBYN הטעמו ךוכיס ללוכ ר"ממ      

  4,200.00    21.00   200.00 . םימסרכמ דגנ הטעמ םע תיעקרק-תת רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  8,005.00 60.30.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../176 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     176 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ - גג תמוק 30 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,005.00 מהעברה      
      
      
ינפב תינקת הנגה תזכרל הבחרה סיטרכ     03.06.0060
821 :םגד OCSIR תמגודכ הצירפ      
    SYSORP- ןעטמ + הללוס .7331 ןקת לעב  
י"ע תרשואמ היהת תזכרה .טרופמה לכ ללוכ      
,ןגייח ללוכ . לארשי תרטשמו םינקתה ןוכמ      
תכרעמה תלעפהו םירזיבאה לכ טוויח ללוכ      
יסיטרכ םע םירוזא 821 -ל תדעוימה 'פמוק      
ללוכה תומיכסב שרדנכ OCSIR גוסמ הבחרה      
הרובע MCA לש PI/P.OCSIR תשר סיטרכ      

  2,850.00 2,850.00     1.00 CT םגדמ 'חי   
 10,855.00 הצירפ דגנ הקעזא תכרעמ 60.30 כ"הס  

      
ת ו ס י נ כ  ת ר ק ב  70.30 ק ר פ  ת ת       
      
תרצותמו שדח היהי קפוסמה דויצה לכ :הרעה      
תמגודכו ןימזמה י"ע תורשואמה תורבחה תחא      
תודיחא ןעמל םינקתמה לכב םייקה      
ב"ושה ךרעמל רוביח ללוכה הייציזרדנטסו      
. SYSUCES גוסמ דיגאתה ידרשמבםייקה      
      
הלעפה ,הנקתה ,ןונכת תללוכ הדובעה      
לעב היהי ןלבקה .הסינכ תרקב תכרעמל      
לכ .OSI-9002 החגשה ות םע םוחתב ןיטינומ      
,הנקתה ,הקפסה ,םואת ,ןונכת :ללוכ ףיעס      
.הלעפהו רזע ירזיבא,רובח      
      
    21C הדובע חתמ ,מ"ס 01-3 האירק קחרמ 03.07.0030
    521 56P היהי ארוקה .ןימזמה תטלחה יפ לע  
HK 65.31םימ ןגומ ילדנו יטנא      
לש הנקתהו הקפסא CFN+ERAFIM zHMוא      
ע"ש וא וקטנא :ןאובי.Dרדתב הברק ארוק      
ןימזמהו תואירבה דרשמ י"ע רשואמ      
    YRUBES תרצות ME-2R ריחמה תאמגוד  
.ארוקל רקבה ןיב דוקיפ לבכ 'מ 001 דע ללוכ      

  2,660.00 1,330.00     2.00 V. תאמגוד 'חי   
      
יתכתמ תלד תחיתפ ןצחל לש הנקתהו הקפסא     03.07.0040

     95.00    95.00     1.00 .תינכות יפל לותלד רקבל דע לבכה ללוכ 'חי   
      
    HD תמגודכ יוביג רבצמ ללוכ tenrehtE 03.07.0050
תינוראב תותלד רקב לש הנקתהו הקפסא      
4 + םיארוק 4( תותולד 4 ל דעוימ תכתמ      
תורשקת תדיחיו חכ קפס ללוכ )האיצי ינצחל      

  2,375.00 2,375.00     1.00 I תרצות SYSUCESתשרל 'חי   
      
      

  5,130.00 70.30.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../177 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     177 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ - גג תמוק 30 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,130.00 מהעברה      
      
      
תלד ףוקשמל יטנגמורטקלא ילמשח לוענמ     03.07.0060
)הייהשה ילב וא םע( קספמו הטלפ ללוכ דרשמ      
    CAV21 ריחמ תא ללוכ ריחמה.לעפומו ןקתומ  
ןלבקה תוירחאב .תותלדה רקבל דע לבכה      
הנקתהל לוענמהו ףוקשמה הנבמ תא םאתל      

  2,850.00 1,425.00     2.00 .תמלושמ 'חי   
      

  1,900.00 1,900.00     1.00 . תינוציח תלדל ךא ל"נכ לוענמ 'חי  03.07.0070
      

  2,850.00 2,850.00     1.00 .SYSUCES תרצות תואיצי םאתמ רקב 'חי  03.07.0080
      

  1,140.00 1,140.00     1.00 .בשחמה תכרעמל םישקמ חול רוביח 'חי  03.07.0090
 13,870.00 תוסינכ תרקב 70.30 כ"הס  

      
ה ח ט ב א  ת ו מ ל צ מ  80.30 ק ר פ  ת ת       
      
תרצותמו שדח היהי קפוסמה דויצה לכ :הרעה      
תמגודכו ןימזמה י"ע תורשואמה תורבחה תחא      
תודיחא ןעמל םינקתמה לכב םייקה      
ב"ושה ךרעמל רוביח ללוכה הייציזרדנטסו      
. SYSUCES גוסמ דיגאתה ידרשמבםייקה      
      
PI( DH( תילטיגיד המלצמ תנקתהו תקפסא     03.08.0020
הייפצל תוחפל לסקיפ הגמ 4 היצולוזרב      
דע הרואת תמרב ,עבצב הליל / םוי הטלקהו      
    XUL30.0 תלוכי ,ץוח יאנתב רווניס תעינמו  
,)DMV( ואדיו חותינו בקעמו העונת יוהיז      
ללוכ ילטיגיד םוז , )קיטלנא( םיצפח יוהיז      
יבג לע הטלקה .BG 23 דע DS ןורכיז סיטרכ      
ללוכ ,יק ןוא קסיד וא DS סיטרכ      
הסיחד טמרופב . ישאר בשחמב הטלקהורודיש      
    562.H. , תסינכ PI/PCT ןשייח ,םוליצ ןשייח  
עמש תורשפאל OIDUA תאיצי )ןופורקימ( לוק      
הH.נקתהל ילדנוו יטנא הנבמ ללוכ ,רובידו      
שמש ךכוסו,רטסאילופ הפוצמ יתכתמ תינוציח      
ירזיבא לכ ללוכ המלצמה ריחמ .76PI וטא      
'וכו תועורז תמגודכ תמלשומ הנקתהל רזעה      

  4,180.00 2,090.00     2.00 NOISIVKI תמגוד. 'פמוק 'חי   
      
5 םגדמPI PM תמלצמ לש תנקתהו הקפסא     03.08.0030
    telluB הנקתהל ,שמש ךכוסו ,השדע ללוכ  
פ"מט , LACOFIRAV תשדע םע תינוציח      
S&G 03-,הכימתspi+4-55, 01 הדובע      
    FIVNO, ןוסחא. NOISIVKIH 66.תמגודכPI  
    01KI,ילמשח סוקופ, bd021 RDW.יבג לע  

  5,320.00 2,660.00     2.00 DS המלצמה 'חי   
  9,500.00 80.30.40 קרפ תתב הרבעהל

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 

קובץ: תש 3700   .../178 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     178 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ - גג תמוק 30 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  9,500.00 מהעברה      
      
      
PI ZTP emoD תמלצמ לש תנקתהו הקפסא     03.08.0040
21x ילאטיגידו 02x יטפוא םוז PM6 גוסמ ,      
הנקתהל ,הינשל תולעמ 034 לש תוריהמ      
תשדע םע תינוציחו תימינפ      
    LACOFIRAV,הד.ובע פ"מט +spi05,הכימת  
    - -01 ,03 S&G FIVNO, ןוסחא DS יבג לע  
.66PI 01KI, 021 .וRDW bd.המלצמה      

  8,550.00 8,550.00     1.00 NOISIVKIH תמגודכ 'חי   
      
םידיג 8 תרושקת לבכ לש הנקתהו הקפסא     03.08.0050
GWA ויהי םידיגה . גוז לכל דרפנ רלימ ךוכיס      
הדימעל תכמסומ הדבעמ לש ןקת ות ואשיו      
גוסמ PTS ,A7 TAC 32 ןקת תושירדב      
    YBYN,םילבכה טוליש תא לולכת הדובעה  
תופפלתמ תוקבדמ תועצמאב םינקתומה      
דגנ דחוימ הטעמ ללוכה םיצווכתמ םילוורשו      
גוסמ היהי לבכה הטעמ RFFH. ימסרכמ      

  2,600.00    13.00   200.00 . םagiG 0001 רשואמHM רטמ   
      
תוסינכ לעב הגוצת ךסמ תנקתהו תקפסא     03.08.0060
    IMDH ו- AGV לכל מ"מ 5 תרגסמ יבוע םע  
וא םיקולב ריק לע היילת ןקתמ ללוכ .רתויה      

  5,225.00 5,225.00     1.00 .הפצרהמ וא הרקתהמ וא סבג 'חי   
 25,875.00 החטבא תומלצמ 80.30 כ"הס  

      
ת ר ב ע ה ו  ת ר ו ש ק ת  ך ר ע מ  90.30 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו ת נ       
      
ןימזמה י"ע רשואי הרקבה רדח לש ןויפאה לכ      
י"ע תומיכס ושגויו הנקתההו הקפסאה םרט      
ןנכתמהו סדנהמה רושיא ןתמל הכוזה ולבקה      
דחוימה טרפמב שרדנכו עוציבה םרט      
הרקבהרדחל      
      
דואמ ךומנ חתמ תוכרעמו תרושקתל דסמ     03.09.0020
דע הבוגו מ"ס 06 קמוע תכתמ תודומעו יאתמ      
ללוכ םיעקש לוענמ תליענ םע תלד , 'מ 01.2      
,םילבכ יפדוע תאישנל םיפדמ ,תחפ קספמ      
לכה ,םיעובק םיפדמ ,תוקרפתמ תונפד      

  2,375.00 2,375.00     1.00 תרושקתה תמיכסבו תוינכתב טרופמכ ,םלשומ 'חי   
      
03 ללוכה תוליסמל ץיפק םוא טס תקפסא     03.09.0030

    608.00   152.00     4.00 תודיחי 'חי   
      

    266.00   133.00     2.00 תודיחי 03 ללוכה תויקסידו םיגרב טס תקפסא 'חי  03.09.0040
      

  3,249.00 90.30.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../179 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     179 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ - גג תמוק 30 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,249.00 מהעברה      
      
      
םימאתמ ללוכ תודוקנ 61 יטפוא בותינ חול     03.09.0050
    PS-TS םילבכה יביס לכ רוביחל ךרוצה יפל  
םייטפוא םיביס יפדוע ןוסחיאל שגמ ,םיטפואה      

    760.00   760.00     1.00 פמוק טרופמכ רבוחמו ןקתומ 'חי   
      

    570.00   570.00     1.00 . תודוקנ 8 -ל ל"נכ חול 'חי  03.09.0060
      
    03PFS CIBG-in 2 ףסונב תוחפל טרופל 03.09.0070
קפסה ,ךמות Wתוללוכ תויטפוא תואובמ      
תואובמ 42 לעב( 0001/001/01XT האיצי      
גתמ טוויחו הנקתהו הקפסא )hctiws( תוחפל(      
CL תרצות PH וא ocsiC ע"ש.iתרושקת      

  4,275.00 4,275.00     1.00 M XS tibagiG reviecsnarT רוביח 'חי   
      
למשח וא תרושקת תונורא ךותב הנקתהל .     03.09.0080

    333.00   333.00     1.00 LENAP HCAP רבחמ ירלודומ 42 לש CS, 'חי   
      
הדובע תנחת רובעו בותינ חולל רשגמ תקפסא     03.09.0090
JR-54 ירבחמ 2 ללוכ ,מ"ס 05 דע ךרואב      
לבכה .םיינועבצ םינופגמ םייוטעו םיככוסמ      
5zHM0 0 בצקב הדובעל םאתומ ,ךכוסמ היהי      
ל"נה ןקתה םש .A6-taC ןקת תושירד לכלו      
יפל יונב היהי רשגמה .לבכה הטעמ לע עיפוי      
ויתווצקב ףיצר רופסימ ןומיס ללוכ ,טרפמ      

    540.00    27.00    20.00 .ינועבצ ץווכתמ לוורש תועצמאב 'חי   
      

  1,428.00   238.00     6.00 CIBG BM001 רחבנה גתמל םאות. 'חי  03.09.0100
      
ATAD ל CPU CS-CL םייטפוא םירשגמ     03.09.0110

    684.00   171.00     4.00 . א"כ רטמ 2 ךרואב 'חי   
      
רבוחמו ןקתומ ,ביס הצקל יטפוא רוטקנוק     03.09.0120

  1,710.00   285.00     6.00 פמוק טרופמכ 'חי   
      
ךכסומ תרושקת לבכ לש הנקתהו הקפסא     03.09.0130
    ROD-AGIG,7TAC ללוכ ,ןימזמה י"ע רשואמ  
הנקתהל םימסרכמ דגנ ןיירושמ YBYN הטעמ      

  1,500.00    15.00   100.00 .תיעקרק-תת רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 15,049.00 90.30.40 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: תש 3700   .../180 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     180 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
ימורד הנבמ - גג תמוק 30 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 15,049.00 מהעברה      
      
      
דומ לגניס םיביס 21 ןיירושמ יטפוא לבכ     03.09.0140
    D256G גוסמ EBUT SOOL INIM - רטוק  
- מ"מ 5.31 ינוציח רטוק - M521 ביסה תביל      
עבצ ,LEJ םע ELBAC EBUT SOOL הנבמ      
,HOSL ימינפ הטעמ ELBAC גוס לכל הנוש      
הטעמ ,הדלפ ןוירש ,תוחל םסוח רמוח ףוטע      
תרצות :תמגודכ רוחש רטסאילופ ינוציח      

  2,160.00    36.00    60.00 ע"ש וא RELYWTAD רטמ   
 17,209.00 םינותנ תרבעהו תרושקת ךרעמ 90.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

418,124.00 ימורד הנבמ - גג תמוק 30 כ"הס  
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קובץ: תש 3700   .../181 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     181 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
תוחירב לופיט תכרעמ - ינופצ הנבמ 40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ו פ י ט  ת כ ר ע מ  - י נ ו פ צ  ה נ ב מ  40 ק ר פ       
ת ו ח י ר ב       
      
0.4 ק ר פ  ת ת  00.40 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
םירבעמ בוציח םג ללוכ ןלהל םיפיעסה ריחמ      
,תולעת וא תרנצל ןוטב וא םיקולב תוריקב      
תושרדנה תודובעה לכו עבצו חיט ינוקית      
ףיעסב םלושי ןכ .ותומדקל בצמה תרזחהל      
תורקתב םירבעמ וא/ו בוציח עוציב רובע דרפנ      
.ןלהל טרופמכ דבלב ןוטב      
      
חתמה יקרפ לש םידוויזהו םידויצה יטרפ לכ      
הז ןדמואל ךשמהב םיטרופמה דואמ ךומנ      
ןימזמה לש םדקומ רושיאב םינתומו םיפופכ      
ןימזמה ינקתמ ללכב תודיחא ןעמל      
. הקוזחתו לועפתתוחונלו      
      
םידעוימ ויהי םידוויז , םירזיבא ,םידויצה לכ      
םיבוזורוק םיללחב הנקתהל רתיה ילעבו      
שגויו םיכפשל הביאש תונחת תמגוד דחוימב      
.ןנכתמה רושיאל ךכל קפס/ןרצי ריהצת      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואיתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ןויפא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
. ע"ש רחא דויצ אלו זרכמב      
      
בייחמ תוכיא וא ע"ש בתכנ/רמאנש םעפ לכ      
י"ע עצומה דויצל ןנכתמה לש בתכב רושיא      
. ותנקתהו ותקפסא םרט ןלבקה      
      
י"ע ועצובי הנבמה תוריקב םירבעמה לכ      
םילבכ רבעמל םידעוימו םידחוימ םינקתה      
.שא רבעמ תעינמלו תוריקב      

0.4 קרפ תת 00.40 כ"הס            
      
      
      

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 

קובץ: תש 3700   .../182 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     182 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
תוחירב לופיט תכרעמ - ינופצ הנבמ 40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
ןקת יפל ונבי למשחה תוחול.א : תורעה      
.ךכל רשואמ ןרצי CEI 93416 י"ע ילארשי      
חולל )ןקת ות( ןקתה תושירדב ודמעיו      
רושיאל ןרציה יכמסמ שיגהל שי.רצוימה      
םינקתה ןוכמ לש הקידב ללוכה, ונכתמה      
רשוכ .ב חולה רוציי רובע דחוימ ות תלבקו      
ןקת יפל AK01 היהי םית"מאמה לש קותינ      
    898 CEI . םייטמוטא-יצח םרז יקספמ רובע .ג  
.ד UCI=SCI היהי קותינה רשוכש חיטבהל שי      
דויצ וא הדידמ תודיחיבו תוריהמ יתסווב      
םיסיטרכה תא הקלב תופצל שי ינורטקלא      
לכ.ה .תשוחנה יקלח תא לידבבו םיינורטקלאה      
הסינכ , םידויצ , םיעונמל םילבכהירוביח      
לכ .ז . טרפ יפלו ןורגטנא םע למשח תוחולל      
,BBA גוסמ ויהי םיקספמהו גותימה ידויצ      
הווש וא תרחא ןייוצ םא אלא NOTAE ,רדיינש      
.ח !! דבלב בתכבו ןנכתמה י"ע רשואמ תוכ א      
דומצבו םלוכ וא םקלח הז קרפב םיפיעסה      
דרפנ יתלב קלח םיווהמ תויווק דחה תומיכסל      
אלו םישרדנה תוחולה לולכממ      
ולא דבלמ םיפסונ םיטירפרובעםלושי      
ןלהלכ םיטרופמה      
      
דחוימה טרפמה תויחנהל ףופכב תוחולה רוציי      
. תוחול רוציי קרפ -      
      
A052X3, AK63 יטמוטוא יצח םרז קספמ     04.01.0030
הנגה 'חי רדיינש לש X.S.N תמגוד      
תידי רזע יעגמ קולב ללוכ ISL תינורטקלא      
םלשומ לכה , הכירד עונמו הלפה לילס ,דמצמ      
דח תומיכסב שרדנכ .'פמוק טווחמו ןקתומ      
lenap ךרעמ םע תוקשממתה ללוכה . תויווק      

  9,500.00 4,750.00     2.00 smart . 'חי   
      
ל"נה םיקספמ 2 ןיב תינכמ רוגיח תכרעמ     04.01.0040
לש תילניגרוא תכרעמ ,םילבכ תועצמאב      

    760.00   760.00     1.00 'פמוק תרבוחמו תנקתומ ע"ש וא רדיינש 'חי   
      
דע םרזל ךא ל"נכ יטמוטוא יצח םרז קספמ     04.01.0050

  2,660.00 2,660.00     1.00 3X160A . 'חי   
      
,A001X3, AK63 דע יטמוטוא יצח םרז קספמ     04.01.0060
    UCI=SCI תאמגוד X.S.N הנגה , רדיינש לש  
ללוכ . ןונווכו לויכל תנתינה תיטנגמו תימרט      
לכה. הלפה לילס ,דמצמ תידי ,רזע יעגמ קולב      
ללוכה. תויווק דחה המיכסב שרדנכ םלשומ      

  3,040.00 1,520.00     2.00 . lenap trams ךרעמ םע תוקשממתה 'חי   
 15,960.00 10.40.40 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: תש 3700   .../183 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     183 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
תוחירב לופיט תכרעמ - ינופצ הנבמ 40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 15,960.00 מהעברה      
      
      

  1,045.00 1,045.00     1.00 ,A08X3 דע ךא ל"נכ יטמוטוא יצח םרז קספמ 'חי  04.01.0070
      
םיענוממ םיקספמל יטמוטוא הפלחה רקב     04.01.0080
רדמא תמגוד וא םיקספמה ןרצי לש ילאניגרוא      
    D035MA הלעפה יררוב ןומיס תורונ ללוכ  
תויווק דחה תומיכסב שרדנה לכו תינדי      

 10,450.00 5,225.00     2.00 . טלפמוק חולב טווחמוןקתומ 'חי   
      
, A6X3 ,6-4MZKP יטמוטוא לגעמ קתנמ     04.01.0090
ללוכ םיעונמ תנגהל AK001 דע קותינ רשוכ      
, תויווק דחה תומיכסב שרדנכ רזע יעגמ קולב      
תיטנגמו תימרת הנגה .231SM-BBA תמגוד      

  2,888.00   361.00     8.00 . 'פמוק לכה לויכ יפס ללוכ 'חי   
      
ןקתומ A52X3 דע םרזל ךא ל"נכ קתנמ     04.01.0100

    856.00   428.00     2.00 . 'פמוק טווחמו 'חי   
      
A52X1 דע ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     04.01.0110

    960.00    48.00    20.00 . יבטוק-דח AK01 'חי   
      
וא C A52X2, AK01 ןייפוא יבטוק וד ז"אמ     04.01.0120

    860.00    86.00    10.00 .ספאה קותינ םע יבטוק דח 'חי   
      

    362.00   181.00     2.00 A52X3, AK01 דע יזאפ תלת C ןייפוא ז"אמ 'חי  04.01.0130
      

    204.00   204.00     1.00 A23X3, AK01 דע יזאפ תלת C ןייפוא ז"אמ 'חי  04.01.0140
      

    238.00   238.00     1.00 A04X3, AK01 דע יזאפ תלת C ןייפוא ז"אמ 'חי  04.01.0150
      
רובע אוהש לדוג לכב ת"מאמ ריחמל תפסות     04.01.0160

    180.00    90.00     2.00 רזע יעגמ קולב 'חי   
      
רובע אוהש לדוג לכב ת"מאמ ריחמל תפסות     04.01.0170

    408.00   204.00     2.00 .C.T רסממ 'חי   
      
A04X4 Am03, "A" EPYT תחפ קספמ     04.01.0180

    666.00   333.00     2.00 10KA 'חי   
      
םע CD / CA םינוש םיחתמל ךיתנ קדהמ     04.01.0190
סקיניפ וא PILCATNOC תמגוד ןומיס תרונ      

    360.00    36.00    10.00 .א"ש וא 'חי   
      
V42 חתמל םאתומ דל תרונ םע דוקיפ קדהמ     04.01.0200
    CD-CA , PNP , NPN וא סקיניפ 'בח לש  
שרדנכ 'פמוק ימינפ רשגמ םע יתמוק וד ע"ש      

    290.00    29.00    10.00 . דוקיפה תומיכסב 'חי   
 35,727.00 10.40.40 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: תש 3700   .../184 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     184 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
תוחירב לופיט תכרעמ - ינופצ הנבמ 40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 35,727.00 מהעברה      
      
      
יעגמ ללוכ A52X3, 3CA דע יזאפ תלת ןעגמ     04.01.0210

  2,128.00   266.00     8.00 . תויווק דחה תומיכסב שרדנכ רזע 'חי   
      

    266.00   133.00     2.00 .חולב ןקתומ ילארשי ,A61X3 יזפ דח עקש 'חי  04.01.0220
      
הדובע לילס A6 1CA םיעגמ 4 דוקיפ רסממ     04.01.0230
    V032, וא V42 וא רדיינש תרצות NORMO  
ללוכה ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ש וא סקיניפ וא      

    654.00   109.00     6.00 . תויווק דחה תומיכסב שרדנכ )סיסב( תקוס 'חי   
      

    209.00   209.00     1.00 םיעגמ 8 ךא ל"נכ דוקיפ רסממ 'חי  04.01.0240
      
עגמ ללוכ ןנווכתמ CD V42-0 חתמ רסממ     04.01.0250
רדיינש תרצות לויכ יפס ללוכה ףילחמ      
    61EBU71MR ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ש וא  

    380.00   380.00     1.00 . דבלב 'חי   
      
ללוכ ףלשינ ינורטקלא רוביחב הייהשה רסממ     04.01.0260
םימוחתל ,ןומיס תורונ ,ףילחמ עגמ ,סיסב      
רשואמ ע"ש וא BBA וא רדיינש תרצות םינוש      

    333.00   333.00     1.00 . ןנכתמה י"ע 'חי   
      

    210.00   105.00     2.00 . B-A תרצות םיעגמ 2 דוקיפ ןצחל 'חי  04.01.0270
      
חתמ תלפה דגנ םע DEL סופיטמ ,ןומיס תרונ     04.01.0280

    456.00    57.00     8.00 !! דבלב רדיינש וא BBA וא B-A תרצות 'חי   
      
דח טקפ סופיטמ A01 יבוביס דוקיפ קספמ     04.01.0290
B-A תרצות ספא ילב וא םע םיבצמ 3 יבטוק      
דחא דצ רשאכ ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ש וא      

    324.00   162.00     2.00 .עובק רחאהו יציפק 'חי   
      
םיבטק 4 םיבצמ 4 ךא ל"נכ דוקיפ קספמ     04.01.0300
םע ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ש וא B-A תרצות      

    532.00   266.00     2.00 . 0 בצמו םיעובק םיבצמ 'חי   
      
םיבטק 3 םיבצמ 3 ךא ל"נכ דוקיפ קספמ     04.01.0310
םע ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ש וא B-A תרצות      

    209.00   209.00     1.00 . 0 בצמו םיעובק םיבצמ 'חי   
      
םיבטק 5 םיבצמ 3 ךא ל"נכ דוקיפ קספמ     04.01.0320
םיבצמ םע רשואמ ע"ש וא B-A תרצות      

    304.00   304.00     1.00 . 0 בצמו םיעובק 'חי   
      
      
      
      

 41,732.00 10.40.40 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: תש 3700   .../185 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     185 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
תוחירב לופיט תכרעמ - ינופצ הנבמ 40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 41,732.00 מהעברה      
      
      
הליענ ןקתה םע A61X2 היירטפ קספמ     04.01.0330
תספוקב הנקתהל שרדנכ םיעגמ קולב ללוכה.      

    476.00   238.00     2.00 .רבעמה 'חי   
      
תואיצי 8 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ     04.01.0340

  1,188.00 1,188.00     1.00 . ע"ש וא B655-OSI-8 תמגודכ 'חי   
      
תואיצי 4 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ     04.01.0350

    760.00   760.00     1.00 . ע"ש וא B655-OSI-4 תמגודכ 'חי   
      
איש ,קפסה ,חתמ ,םרזל ילטגיד דדומ בר     04.01.0360
HTE :םגד 'וכו קפסה לפוכ ,שוקיב      
    571CETAS לש ורובע םרז ינשמ ללוכ  
    CETAS דע A052X3, תרושקת סיטרכ ללוכ  
    PI/PCTSUBDOM ימוקמה ץיווסל רוביחו  
רקבל םירטסיגר תלבט תנכה ללוכ הנחתה לש      

  5,700.00 5,700.00     1.00 . מ"פתב שרדנכ 'חי   
      
69 דע ,מ"מ69X עבורמ רטמרפמא     04.01.0370
    A5/521X1 ורובע םרז הנשמ ללוכ AVקויד  
EMI :5.7, תרצות. חולה תלדב ןקתומ . %1      

    912.00   456.00     2.00 .CD וא CA םאתומ 'חי   
      
טלוו 005 דע מ"מ 69X69 עבורמ רמטלוו     04.01.0380
ספא םע םיבצמ 6 תוזפ ררוב קספמ תוברל      

    428.00   428.00     1.00 .טלוו CD 42 ימרזל ןיפוליחל וא EMI תרצות 'חי   
      
תלדב הנקתהל V032 הדובע תועש הנומ     04.01.0390

    333.00   333.00     1.00 . הקטא :ןאובי EMI :תרצות 'חי   
      
תועש 27-ל הברזר םע ,ימונורטסא דוקיפ ןועש     04.01.0400

  1,235.00 1,235.00     1.00 .ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ש וא ןילזירג תרצות 'חי   
      
רשי םרזל CD V42, A02 , בצוימ חתמ קפס     04.01.0410
חתמ תגוצת ןומיס תרונ ,הנגה יכיתנ ללוכ      
י"ע רשואמ ע"ש וא סקינופ תרצות .םרזו      

  1,900.00 1,900.00     1.00 . ןעטמ םגדמ קפס , ןנכתמה 'חי   
      
ללוכ V004 , AK04 חתמל קרב יניגמ תיעיבר     04.01.0420
C+B SSALC , N+P3 םרובע הנגה יכיתנ      

  1,710.00 1,710.00     1.00 . רשואמ ע"ש וא סקינופ םגד 'חי   
      
      
      
      
      
      

 56,374.00 10.40.40 קרפ תתב הרבעהל
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06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     186 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
תוחירב לופיט תכרעמ - ינופצ הנבמ 40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 56,374.00 מהעברה      
      
      
שרדינכ רטוקב חולב הנקתהל )הטנו( ררוואמ     04.01.0430
תוטנווה תומכו רטוק בושיח ןרציה תוירחאב(      
ללוכ )עצומה חולה חפנל םאתהב תושרדינה      
הצקב ןקתומה ריוא תסינכל ןנסמ      
תרצות הלעפהל ילניגרוא טטסומרט,ינשה      

    856.00   428.00     2.00 . רשואמה הנבמה םטסיס תמאות וא לטיר 'חי   
      
אתב ןקתומ ,V004 חתמל רתי חתמ ןגמ     04.01.0440
וא 144E BBA םגד ורובע הנגה ללוכ דוקיפה      

  1,520.00   380.00     4.00 . ע"ש וא סקיניפ 'חי   
      
ללוכ AV0003 תיזפ דח S.P.U. תכרעמ     04.01.0450
,חתמ ןומיס ללוכ תוקד 03 ל יוביג ירבצמ      
,םרז תכירצ ןומיס ,יטטס ףקוע ,הלקת ןומיס      
רשואמ ע"ש וא TNG םגד סקינורטמג תאמגוד      
סיטרכ רוביח ללוכה תרבוחמו תנקתומ      
ללוחמל הדיחיה ןרצי לש ירוקמ תרושקת      
תנחתב תרושקתה ךרעמל רבוחמה תוחוד      

  4,560.00 4,560.00     1.00 .הרובע םירטסגר תלבט תנכהו הביאשה 'חי   
      
ןוויכ ללוכ יזפ -תלת הזפ וא חתמ רסוח רסממ     04.01.0460
תרדסמ רדיינש תרצות לופכ רזע עגמו      

    428.00   428.00     1.00 . רשואמ ע"ש וא 33RT22MR 'חי   
      
,ספא ללוכ יזפ דח הזפ חתמ רסוח רסממ     04.01.0470
רדיינש תרצות לופכ רזע עגמו ןוויכ ללוכה      

    380.00   380.00     1.00 . רשואמ ע"ש וא 51EBU71MR תרדסמ 'חי   
      
הנקתהל תיטמרה המוטא w 11 דל הרונמ     04.01.0480
םימסרכמ תעינמל העובק הרואתל חולב      
    H.K05 םע אתה תלדב ץיווסורקימ ללוכה  
GNARET 002 תמגודכ 'פמוק לכה תלגלג      

    570.00   285.00     2.00 . ץינייטש דריל ןאובי 'חי   
      
םכח חול קרפב רדגומה דויצה גוס :תורעה      
ןקתומה ידועיי םכח רקב לש הנקתהל סחייתמ      
קלחכ לולכי רקבה , תוחולה ןרצי ידי לע      
4ב םינבומ PI תרושקת ילולכמ 6 ילארגטניא      
    O/I ,ללוכG תאזו רקבה לש ילרגטניא קלחכ  
רקבה .לשכ תודוקנו םימאתמ ךוסחל תנמ לע      
תורושקת ללוכ SR-584 לש ןורכיז לולכי      
    ,tenCAB-ו subdoM, 05816CEI  
השילג תלוכי םע הנבומ ילטיגיד גצוFלוקוטורפ      
, דאמ בחרו הנבומ REVRES BEW 63 לש      
MRAID תרוצתב rebyC תנגה לולכי רקבה      
      
      

 64,688.00 10.40.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
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06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     187 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
תוחירב לופיט תכרעמ - ינופצ הנבמ 40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 64,688.00 מהעברה      
      
      
sulp lenap latigid - היגרנא לוהינ תכרעמ      
ינקית למשח חול לכב הנקתהל BBA תרצות      
לוהינ תדיחיל רבחל ןתינ .םינוש םינרצי לש      
רושרשב BBA יקספמ 53 דע היגרנאה      
7TAC-54JR קספמה גוסל םאתהב.לבכ      
תרושקת לבכ םע בכוכ רוביחב וא ךכוסמ      
    RS485  
      
הנגה 'חי רובע ינורטקלא קספמל תפסות     04.01.0510
    GISL-L-E PIKE היגרנא תדידמ תללוכה  
תומיכסב שרדנכ םיקוצי םיקספמל תינומרהו      

  1,995.00   665.00     3.00 . תויווק דח 'חי   
      
תכרעמה יביכר תנזהל ינקית בצוימ חכ קפס     04.01.0520

    570.00   570.00     1.00 . BBA E-PC:42 םגדA5 CDV םגד 'חי   
      
SULP LENAP גוסמ היגרנא לוהינ תדיחי     04.01.0530
    LATIGID טנרתא תוסינכ יתש תללוכה  
    PI/PCT , 584 תוילאיריס תוסינכ עבראSR  
החילש/הלבקל הרבחה תודיחיל תובחתהו      
םילוקוטורפ ריממ .טוויחב יגולנא/ילטיגי עדימ      
ןיב םינוש םילוקוטורפ 03 -ב הכימתו הנבומ      
,tenCAB , 05816CEI , 401 : רתיה      
    PCT/UTR subdom . םינותנ תריגא תלוכי  
יגוס 7 ללוכה הנבומ שמתשמ קשממב םתגצהו      
ךסמ ,תימאניד תיווק דח המכס ךסמ :םיכסמ      
תקוזחת סוטטס ללוכ תוילמשח תודידמ      
לויכ ינותנו GISL תונגה בצמ ,םיקספמ      
לש קותינה תומוקע יכסמ ,ימאניד םיקיספמ      
ךסמ ,הסינכ יקיספמל םידנרט ךסמ ,םיקיספמ      
ךסמ ,םיקיספמל תרושקת ירוביח סוטטס      
לע תוארתה תגוצת ךסמו םיעוריא תגוצת      
הינשה תיפלא ד ןמז תמתוח ללוכ תולקת      

  6,650.00 6,650.00     1.00 . רשואמ ע"ש וא 045UTR BBA םגד .sm1 'חי   
      
תכרעמ רובע תבותכ תרמה     04.01.0540
PCT לוקוטורפל SMB/ADACS/הנוילע      

  2,280.00 2,280.00     1.00 טלפמוק subdom 'חי   
      
דויצהו םימכח םירקבה תכרעמ :תורעה      
ילארשי ןקת לעבו XNK סופיטמ היהי ןקתומה      
.341541 י"ת      
      
      
      
      
      

 76,183.00 10.40.40 קרפ תתב הרבעהל
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06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     188 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
תוחירב לופיט תכרעמ - ינופצ הנבמ 40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 76,183.00 מהעברה      
      
      
וא FFO/NO A61 בלושמ תואיצי 61 רקב     04.01.0560
דוקיפ ,הרואת רובע .V032 חתמ םיסירת      
תוירונו ץורע לכל תינדי הפיקע ללוכ , םינעגמ      
דע הנבומ םישיחרת רקב ללוכ ,DEL יוויח      
ןיד ספ לע למשחה חולב ןקתומ ,םישיחרת8      
יפל הרקבהו דוקיפה ,םילגעמה יוקל רבוחמו      
תיחנה יפל םלשומ תונכת ללוכ תינכות      
רדיינש תמגודכ .טלפמוק ןימזמהו ןנכתמה      
וא ,אנהכ :ןאובי ,BBA :תרצות וא ,קירטקלא      

  4,750.00 2,375.00     2.00 .רשואמ ע"וש וא ,סנמיס 'חי   
      
V42 חתמב שבי עגמ תוסינכ 8 -ל רקב     04.01.0570
ןקתומ רקבה תונוש תוכרעממ תותוא תלבקל      
וא ,קירטקלא רדיינש וא סנמיס לא.ןיד ספ לע      

  1,710.00 1,710.00     1.00 .רשואמ ע"וש וא ,אנהכ :ןאובי ,BBA :תרצות 'חי   
      
,הרואת יפוגל ILAD תרושקת ךא ל"נכ רקב     04.01.0580
1000-5276 :םגד .תונכת ללוכ ,םיפוג 46 דע      
    NTM, ע"וש וא ,קירטקלא רידיינש :תרצות  

  5,320.00 2,660.00     2.00 .רשואמ 'חי   
      
ללוכ ,XNK 046 תכרעמלAm 0בצוימ חכ קפס     04.01.0590
חולב ןקתומ ,יוביג תוללוסו קפס תוברל קנשמ      
:םגד .טלפמוק רבוחמ ,ןיד ספ לע למשחה      
    12BAI5211GW5 םגד וא ,סנמיס לש:  
    6NTM,9838, וא ,קירטקלא רידיינש :תרצות  

  1,188.00 1,188.00     1.00 .רשואמ ע"וש וא ,אנהכ :ןאובי ,BBA :תרצות 'חי   
      
    42N תכרעמ ןיב קשממ תונכת ללוכוV ללוכ 04.01.0600
לכמ שמתשמל יפרג קשממו םינמז תרקב      
ספ לע הנקתהל ,ןופטראמסו טלבאט בשחמ      
תרש knyLemoh , חוכ קפס ללוכ ,ןיד      
וא ,קירטקלא רידיינש :תרצות.Kהיצזילאוזיו      
םגד: 001001SSL, רשואמ ע"וש      
    .KNYLEMOH ךרד SUBDOM לוקוטורפב  

  5,225.00 5,225.00     1.00 X תרעמל FRV RETSAMLOOC 'חי   
      
.תולעמ 063 יתרקת ,XNK 'עמל העונת יאלג     04.01.0610
A00-3036NTM וא ,917036NTM:םגד      
ע"ש וא ,CIRTCELE REDIENCS :תרצות      

  2,660.00   665.00     4.00 . רשואמ 'חי   
      
      
      
      
      
      

 97,036.00 10.40.40 קרפ תתב הרבעהל
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06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     189 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
תוחירב לופיט תכרעמ - ינופצ הנבמ 40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 97,036.00 מהעברה      
      
      
םינצחל 21 יראלודומ םכח קספמ     04.01.0620
    XNK_acinU לעב UCB רשפאמ הנבומ  
,םועמע ללוכ ןצחל לכל ffo/no לופכ גותימ      
םירמשנה םישיחרתל ןורכיזו יוויח תוירונ      
הנקתהל .ןימזמה תריחבל עבצ .קספמב      
ללוכו ,תרגסמ ללוכ ,תינבלמ/הלוגע אספוקב      
וא ,קירטקלא רדיינש :תרצות.קספמה רוביח      
ע"וש וא ,אנהכ :ןאובי ,RAMIV :תרצות      

  1,900.00   950.00     2.00 .רשואמ 'חי   
      
רשואמ ינקת קורי BIE תכרעמל תרושקת לבכ     04.01.0630
לחשומ ךוכיס ללוכ םידיג 4 לעב XNK דוגיא      
ללוכ הרידה םוחתב הלעתב ןקתומ וא תרנצב      

  2,750.00    11.00   250.00 .טלפמוק שרדנה לכ רטמ   
      
םירוזיאו םיפנע ןיב תרושקת םואית רקב     04.01.0640
תועדוה ןוניסו הרבעהל ,ןיד ספ לע הנקתהל      
:תרצות ,402086NTM תמגוד .תרושקת      

  1,900.00 1,900.00     1.00 .רשואמ ע"וש וא ,קירטקלא רידיינש 'חי   
      
רקב אתו ךומנ חתמ ישאר למשח חול הנבמ     04.01.0650
האר( תיוק דח המכסו הדמעה תינכות יפל      
דמועו רונתב יסקופאב עובצ חפמ יונב )תוינכת      
ןרציי"ע רצוימו 93416 ילארשי ןקת תושירדב      
ביכרמה ןרציה לש ןקת תרהצה ללוכה רשואמ      
ןיב הדרפה תוציחמ םע-B2 רודימ תמר      
לש ALUBATואLATTIR תרצות םיאתה      
UTRA וא רלומ לש YGRENE-X וא ןדרא      
    BBA הריבצ יספ ,הפצרהלעהדמעהל  
    A052X3 44 םוטא תינכות יפלPI דעוימ  
תואלמ תותלד ללוכ תולעמ 53 הביבס 'פמטל      
םע חולה לש הנותחת הריגס םילנפ תיזחב      
תואבכהתוארוהב שרדנכ S.B.K ירמוח      
,הריבצ יספ ,דויצה תבכרה ללוכ ,שאה תונקתו      
ינשמ תספדומ תיוות םע םיכילומ ןומיס,טוליש      
,תוימינפ תוטלפ, םיקדהמ,םיכילומה תווצק      
תודובעהו םירמו הלכו םילבכה רובחל הנכה      
לכ ללוכ .טלפמוק חולה תמלשהל םישרדנה      
לקוס ללוכ.הריבצ יספ תכרעמ רוביחל תונכהה      
םינוולגמ םינתיווז ללוכה מ"ס 01 הבוגב ירוקמ      
טווחמ ןקתומ 'פמוק לכהחולהתדמעהל שרדנכ      

 13,300.00 3,325.00     4.00 ויווק דחה תומיכסב שרדנכ ר"מ   
      
      
      
      
      

116,886.00 10.40.40 קרפ תתב הרבעהל
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06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     190 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
תוחירב לופיט תכרעמ - ינופצ הנבמ 40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

116,886.00 מהעברה      
      
      
תוחול לש םימלשומ רוביחו הנקתה ,הלבוה     04.01.0660
,הנזהה יוק לכ תוברל הרקבו םיישאר למשח      
ןיב םילבכה לכ ללוכ טלפמוק הרקבהו דוקיפה      
חולהןיב םילבכה לכ ןכו חכה חולו הרקבה את      

  2,850.00 2,850.00     1.00 .םיתסווהו 'חי   
      
םיתסוו חכ חול ןיב םלשומ רושיג ילבכ תכרעמ     04.01.0670
םיחנומ לדוג לכמ הרקב את ןיבו ישאר      

    950.00   950.00     1.00 'פמוק םיטווחמו 'חי   
      
וא םיידדצ ,םינוילע םירבעמ םוטיא עוציב     04.01.0680
,םיקיזמ תסינכ ינפמ למשח חולל םינותחת      
וא חפ ,סקניטרפ תוכיתח ללוכ קבא וא םימ      

    475.00   475.00     1.00 . S.B.K תטישב םוטיא רמוח ר"מ   
121,161.00 למשח תוחול 10.40 כ"הס  

      
ה ר ק ב  ת כ ר ע מ  20.40 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ רקבה לא CETAS גוסמ דדומ בר רוביח     04.02.0010
דדומ ברהמ םינותנ תרבעהל היצקילפא ביכר      
םלשומ ןפואב הרקבה זכרמ לא םירטסיגר י"ע      

    713.00   713.00     1.00 'פמוק 'חי   
    713.00 הרקב תכרעמ 20.40 כ"הס  

      
ת ו ק ר א ה ו  ד ו ק י פ  י ר ז י ב א  30.40 ק ר פ  ת ת       
      
הלש תועצמאב םימ תרנצל םלשומ רוביח     04.03.0010
דע תודוקנ 2 ןיב רשגמה תשוחנ טוחו הדבכ      

  1,430.00   143.00    10.00 . 'פמוק ר"ממ 05 'חי   
      
וא תיתכתמ היצקורטסנוקל ךא ל"נכ רוביח     04.03.0011
8/3" ןוולוגמ גרוב תועצמאב חפ תלעת      

  2,850.00    95.00    30.00 זילפ תויקסידו 'חי   
      
ללוכ UTB 00082 לש הקופתל לצופמ ןגזמ     04.03.0012
תרנצ ,תינוציח יוביע 'חי ,תימינפ רוזיפ תדיחי      
הנקתה ללוכ ,תודיחיה יתש ןיב למשחו זג      
תרצות,טלפמוק הלעפהו זג יולימ , תמלשומ      

  8,550.00 8,550.00     1.00 ! דבלב רטרוונא םגדמ ןארידת וא הרטקלא 'חי   
 12,830.00 תוקראהו דוקיפ ירזיבא 30.40 כ"הס  
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06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     191 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
תוחירב לופיט תכרעמ - ינופצ הנבמ 40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י צ ל ט ס נ י א ו  ת ו ד ו ק נ  40.40 ק ר פ  ת ת       
ת י ל מ ש ח       
      
לע חנומ RF/YX2N 5.1X3 לבכב רואמ תדוקנ     04.04.0010
חפמ וא תיטסלפ הלעתב וא םילבכ םלוס      
תיטסלפ הלעת ללוכ למשח חולמ תפתושמ      
ןורירמ רוניצ וא מ''ס 5.2X3 דע תודימב      
וקב הקלח ללוכ , הדוקנה ריחמבםילולכ      
תואספוק ,למשחה חולמ לחה קלחמה      
)לופכ וא דיחי( רואמ קספמב םויס .תופעתסה      

  8,145.00   181.00    45.00 'פמוק ע"ש וא וקסינ ט"הע הנקתהל םוטא 'חי   
      
לבכ י"ע תיללכ םורח תקספה ןצחל תדוקנ     04.04.0020
    RF/YX2N5.1X5 5.2 תיטסלפ הלעתבX3  
םע םורח ןצחלב םויס למשחה חולמ מ"ס      
וא רדיינש לש E52SAX םגד ץופינ ןושיטפ      

    922.00   461.00     2.00 . ע"ש 'קנ   
      
,הקעזא תכרעמ,היזיולט ,בשחמל הנכה 'קנ     04.04.0030
רוניצ וא שא ןיסח מ"מ 52 ףכירמ רוניצ היושע      
יומס ןקתומ הכישמ טוח םע יולג ןורירמ      
דע תזכר/ר"התהמ רישי וק הרקתבו תוריקב      
וא ריקב העוקש 55 הספוקב םויס .הדוקנל      

    532.00   133.00     4.00 . ט"הע 'קנ   
      
)040.4.80 ףיעס( ל"נה 'קנה ריחמל תפסות     04.04.0040
MBI ןקת ,54JR 7 TAC בשחמ לבכ רובע      
בשחמ תנקתהל דעוימה רבוחמ בשחמ עקשו      

    380.00    95.00     4.00 .ןופלט וא 'חי   
      
RF/YX2N 5.2X3 לבכב ריק רוביח תדוקנ     04.04.0050
הלעתב וא םילבכ םלוס לע חנומ ר"ממ      
ללוכ ,למשח חולמ תפתושמ חפמ וא תיטסלפ      
וא מ"ס 5.2X3 דע תודימב תיטסלפ הלעת      
תולעתהמ הדוקנה ריחמב םילולכ ןורירמ רוניצ      
הקלח ללוכ ,הדוקנה ילבכל תודרפנ ,תוישארה      
תואספוק ,למשחה חולמ לחה קלחמה וקב      
רפמא 61 ילארשי עקשב םויס .תופעתסה      
ע"ש וא וקסינ טה"חת וא וקסינט"הע הנקתהל      

  1,904.00   238.00     8.00 'פמוק 'חי   
      
לבכב תיזפ תלת ךא ל"נכ רוביח תדוקנ     04.04.0060
    RF/YX2N 6X5 . םיעקש תביתב םויס  

    666.00   333.00     2.00 . רחא ףיעסב תקפוסמה 'חי   
      
ר"ממ RF/YX2N 4X3 לבכ י"ע ןגזמל הדוקנ     04.04.0070
מ"ס 5.3X3 תיטסלפ הלעתב וא ןורירמ רוניצב      
םיניפ ןגזמל רזיבא ללוכ חולהמ רישי וק      

    732.00   366.00     2.00 )יטירב( A02 םילוגע 'חי   
 13,281.00 40.40.40 קרפ תתב הרבעהל
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06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     192 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
תוחירב לופיט תכרעמ - ינופצ הנבמ 40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,281.00 מהעברה      
      
      
דבלב הקפסא ללוכ ןלהל הרואתה יפוג ריחמ      
םיתצמ ןכו תורונו הקלדה דויצ ללוכ      
הנקתהה רובע טנצסרולפה תורונל םינורטקלא      
לכ :הרעה .טרופמכ דרפנ ףיעס יפל םלושי      
ןייוצ םא אלא( הלאה תושירדב ודמעית"ג      
,ספילפ םידל - .רשואמ ע"ש וא )תרחא      
    EERC, AIHCIN, DELMIK. - םירביירד  
יפל ת"ג עבצ - .DUFIL. -08IRC ,ספילפ      
K0003/ K0004 הראה ןווג -.לכירדאה תריחב      
.תוחפל w/mul001 תוליצנ- .םזיה תריחב יפל      
      
W53 DEL ,mL0544, הרואת ףוג לש ה"וא     04.04.0090
יושע , 66PI רביפמ יטמרה המוטא,      
ןווג , 613 הטסורינמ םירגס םע טנוברקילופ      
וא ץנייטש דריל לש VBI תמגודכ , K0004 רוא      

  5,472.00   456.00    12.00 . רשואמע"ש 'חי   
      
תגרדב ריקל דומצ DEL הרואת ףוג לש ה"וא     04.04.0100
עובצ םוינימולא תגוסגס יושע 56PI תומיטא      
קפסהבו K0004 ml0009 עבצ 'פמט רונתב      
    W07 07010 םגדPW)ץנייטש-דריל :ןאובי(  

  3,138.00   523.00     6.00 .רשואמ ע"שוא 'חי   
      
DEL סופיטמ תינקת םורח תאיצי תרונמ     04.04.0110
51 הבוגב תויתוא ,קורי יבג לע ןבל עבצב      
ללוכ ,םוינימולא תקיצימ תיתילכת-וד ,מ"ס      
םוריח .תל ILAD תכרעמל םאתומ רביירד      
    44PIםגד וא שעג לש ,דל ץח :םגד: UOY-XP  
תרצות , XEV-YX םגד וא ןזורטקלא לש      
    llewkcam , רשואמ ע"וש וא קטלנא :ןאובי  

    570.00   285.00     2.00 .םינקתה ןוכמ י"ע תרשואמ 'חי   
      
YLZZIRG :םגד 55PI המוטא ךא ל"נכ הרונמ     04.04.0120

    380.00   380.00     1.00 . ןומיס יצח םע ןגורטקלא לש 'חי   
      
רטסאילופ תקבאב עובצ םוינמולא תקיצימ ת"ג     04.04.0130
דעוימה מ"מ 4 יבוע תיכוכז תשדע לע ב      
עבצ 'פמט .תורצחו חטש תפצה תרואתל      
    K0004. 08IRC, קפסה W831, MLתמגודכ  
    .00041L5. )ץינייטש דריל לש( SSIWEG לש  

  4,180.00 2,090.00     2.00 FL-5+ 'חי   
      
      
      
      
      
      

 27,021.00 40.40.40 קרפ תתב הרבעהל
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06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     193 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
תוחירב לופיט תכרעמ - ינופצ הנבמ 40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 27,021.00 מהעברה      
      
      
יתילכת-דח םורח תרואת ףוג לש ה"וא     04.04.0140
ריקב וא הרקתב חיט לע הנקתהל      
    DEL-W5.6, םורח ירבצמו הקלדה דויצ ללוכ  
םוינמולא תקיצי יושע ENIL GC :םגד      
    LGCH3A לש NOTAE )דריל :ןאובי  

  1,444.00   361.00     4.00 .רשואמ ע"ש וא)ץינייטש 'חי   
      
,56PI ריקל דומצ הנקתהל יביטרוקד ת"ג     04.04.0150
ץינייטש דריל לש SLX REGNIG תמגוד      

  6,840.00   855.00     8.00 ינוציח חיטב קותינ יספ תראהל 'חי   
      
גורדש רובע ליעל הרואתה ףוג רובע תפסות     04.04.0160

  9,696.00   808.00    12.00 ILAD לוקוטורפל םאתומה קנשמל 'חי   
      
,DEL M/W6, C/D42, 76PI שימג רוא ספ     04.04.0170
הקעמ לש,םילכירדא םיטנמלאב הנקתהל      
וא דחא חוכ קפסב יסחיה וקלח ללוכ תוחיטב      
ARDYH 05PYLAK:םגד ,וקל רבוחמ ,רתוי      
ע"ש וא דריל ץינייטש :ןאובי.RE:תרצות      

 38,000.00   475.00    80.00 NIL DEL, רשואמ רטמ   
      
םגד לכמ הרואת ףוג לש תמלשומ הנקתה     04.04.0180
,יתישעת ,עוקש ,DEL ,טנצסרולפ( אוהש      
ותלבוה ,ןימזמה ינסחמב ותלבק ללוכ )ינוציח      
רוביחו ותנקתה ,הזיראהמ ותאצוה ,חטשל      
,םירבצמו םוריח ריממ ללוכ ,תורונהו דויצה      
רבדב ןימזמה תעדוהו ותנקתה ינפל ותקידב      
ורוביחו חטשב ותנקתה ,ףוגה תוניקת יא      
ירמוחו תודובעה לכ ללוכ האלמה ותלעפהו      

  1,720.00    43.00    40.00 .'פמוק םישורדה רזעה 'חי   
      
EPLX הטעמ םע ויהי םילבכה לכ : הרעה      
סויזליצ תולעמ 09 לש 'פמטב הדובעל דעוימה      
. תורובה םע עגמב םילקימיכ ינפב תודימעו      
. 'וכו      
      
תשוחנ םילבכ      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N לחשומ -----*--- ךתחב  
םייתסי לבכה רוניצ ללוכ אל ריחמה רוניצב      
)הפפכ( םוחב תצווכתמ תלצפמב תווצקב      
קבדםע      
      
לחשומ ר"ממ HXHN 5.2X3 למשח לבכ     04.04.0220

  1,300.00    13.00   100.00 הלעתב חנומ וא רוניצב רטמ   
 86,021.00 40.40.40 קרפ תתב הרבעהל

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 
 

קובץ: תש 3700   .../194 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     194 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
תוחירב לופיט תכרעמ - ינופצ הנבמ 40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 86,021.00 מהעברה      
      
      
לחשומ ר"ממ RF/YX2N 5.1X3 למשח לבכ     04.04.0230

  1,320.00    11.00   120.00 הלעתב חנומ וא רוניצב רטמ   
      

  2,250.00    15.00   150.00 ר"ממ RF/YX2N 5.1X5 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  04.04.0240
      

  2,520.00    14.00   180.00 ר"ממ RF/YX2N 5.2X3 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  04.04.0250
      

  2,400.00    20.00   120.00 ר"ממ RF/YX2N 5.2X5 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  04.04.0260
      

  1,800.00    18.00   100.00 ר"ממ RF/YX2N 5.1X7 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  04.04.0270
      

  2,100.00    21.00   100.00 ר"ממ RF/YX2N 5.1X01 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  04.04.0280
      

  3,300.00    33.00   100.00 ר"ממ RF/YX2N 5.1X41 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  04.04.0290
      

  2,700.00    27.00   100.00 ר"ממ RF/YX2N 4X5 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  04.04.0300
      

  3,500.00    35.00   100.00 ר"ממ RF/YX2N 6X5 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  04.04.0310
      

  4,800.00    48.00   100.00 ר"ממ RF/YX2N 01X4 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  04.04.0320
      

  8,100.00    81.00   100.00 ר"ממ RF/YX2N 61X4 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  04.04.0330
      

 22,800.00   190.00   120.00 ר"ממ RF/YX2N 59X4 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  04.04.0340
      
61 ךתחב רוזש ףושח ל"נכ הקראה ךילומ     04.04.0350

  1,500.00    15.00   100.00 . לידב יופיצ םע ר"ממ רטמ   
      
52 דע ךתחב רוזש ףושח ל"נכ הקראה ךילומ     04.04.0360

  5,200.00    26.00   200.00 . לידב יופיצ םע ר"ממ רטמ   
      
53 ךתחב רוזש ףושח ל"נכ הקראה ךילומ     04.04.0370

  3,800.00    38.00   100.00 . לידב יופיצ םע ר"ממ רטמ   
      
05 ךתחב רוזש ףושח ל"נכ הקראה ךילומ     04.04.0380

  5,520.00    46.00   120.00 . לידב יופיצ םע ר"ממ רטמ   
      
,םיבבוסמ GWA61X2X2 גוז 2 רושכמ לבכ     04.04.0390
YBYN הטעמ םע ,דרפנב גוז לכ ,םיככוסמ      
הטעמו תיעקרק-תת הנקתהל םאתומ ןיירושמ      
N/P REDRAM NEERG םירבכע דגנ ףסונ      

  3,300.00    33.00   100.00 ע"ש וארחס ןבליס רטמ   
      
הטעמ םע ןיירושמו ךכוסמ תרושקת לבכ     04.04.0400

  1,020.00    17.00    60.00 . םידוויזו רושכמל YBYN 584-5R רטמ   
      
      

163,951.00 40.40.40 קרפ תתב הרבעהל
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06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     195 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
תוחירב לופיט תכרעמ - ינופצ הנבמ 40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

163,951.00 מהעברה      
      
      
הרקתל וא ריקל ןקתומ מ"מ 02 ןורירמ רוניצ     04.04.0410

    320.00     8.00    40.00 . תופומו תותשק ללוכ רטמ   
      

    400.00    10.00    40.00 מ"מ 52 רטוקב ךא ל"נכ ןורירמ רוניצ רטמ  04.04.0420
      

    600.00    15.00    40.00 מ"מ 23 רטוקב ךא ל"נכ ןורירמ רוניצ רטמ  04.04.0430
      
חנומ וא ריקל ןקתומ 5.1" ןבלוגמ םימ רוניצ     04.04.0440

    380.00    38.00    10.00 לבכ לע ןגמ ,תופומ תותשק ללוכ הריפחב רטמ   
      
יטסלפ הטעמ ,ןיירושמ ירושרש ןגמ רוניצ     04.04.0450
םירבחמ ללוכ ,םירזיבאו םילבכל דעוימ      
וא)ןטשק :ןאובי ( REPOOC תרצות ,תופומו      
רטוקב רוניצה .רבוחמו קזוחמ ,ןקתומ ע"ש      

    760.00    38.00    20.00 .מ"מ 05דע רטמ   
      
תליבטב םח ןוולג תנוולוגמ תצרוחמ חפ תלעת     04.04.0460
םע מ"מ 58/001 דע תודימב יבוע מ"מ 2 ץבא      
תולוזנוק ,תועורז ,םיתמצ ,תוינפ ללוכ הסכמ      

 12,160.00   152.00    80.00 . ע"ש וא XADEIN תרצות , טלפמוק תנקתומ רטמ   
      

 16,720.00   209.00    80.00 מ"מ 58/002 דע תודימב ךא ל"נכ הלעת רטמ  04.04.0470
      
םח ןווליג ןוולוגמ דבכ סופיטמ םילבכ םלוס     04.04.0480
וא NAMRETTEB-OBO וא רואנ תרצות      
תחתמ וא ריקל ןקתומ מ"ס 01/02 בחורב ע"ש      
םירבחמ ,תולוזנוק ,םילתימ ללוכ הרקתל      
תמלשומ הנקתהל םישרדנה םירזיבאהלכו      

  4,180.00   209.00    20.00 .'פמוק רטמ   
      
םח ןווליג ןוולוגמ דבכ סופיטמ םילבכ םלוס     04.04.0490
וא NAMRETTEB-OBO וא רואנ תרצות      
תחתמ וא ריקל ןקתומ מ"ס 01/04 בחורב ע"ש      
םירבחמ ,תולוזנוק ,םילתימ ללוכ הרקתל      
תמלשומ הנקתהל םישרדנה םירזיבאהלכו      

  9,880.00   247.00    40.00 .'פמוק רטמ   
      
בוציח וא/ו ןוטב תפצרו תרקתב לוורש עוציב     04.04.0500
6" לוורש תחנה ללוכ ןוטב תפצר וא ריק      
לש ינקת םוטיאו תינכות יפל ןוטב תרזחהו      
זג.S.רבעמ ינפב םילבכה תרבעה רחאל לוורש      

    428.00   428.00     1.00 B.K תטיש יפל ,ינקת שאו 'חי   
      
      
      
      
      

209,779.00 40.40.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../196 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     196 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
תוחירב לופיט תכרעמ - ינופצ הנבמ 40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

209,779.00 מהעברה      
      
      
םיתמאמל סירת םע תיטסלפ םיעקש תבית     04.04.0510
2 ת"מאמ .1 :תללוכה םיטרפ תינכות יפל      
    .A52X3, AK01. 3 ת"מאמ .A61X1 AK01.  
ילארשי ק"ח .A04X4 AM03. 4 תחפ רסממ      
    A61 ק"ח .5 .תודיחי 2 םימל םוטאיזאפדח  
תלת ק"ח .EEC A23X5, 56PI. 6 יזאפ תלת      
רומש םוקמ .EEC, A61X5, 55PI. 7 יזפ      
תלת וא יזפ דח םיעקש רזיבא דועל ףסונ      
ריקל הנקתה ללוכ טווחמוןקתומ לכה.יזפ      
וא DNARGEL וא סיווג תאמגוד הנזהל רובחו      

  2,280.00 1,140.00     2.00 .דבלב 'חי   
212,059.00 תילמשח היצלטסניאו תודוקנ 40.40 כ"הס  

      
ה ז י ר כ ו  ש א  י ו ל י ג ו  י ו ב י כ  50.40 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
      
תורבחהמ תחא היהת שאה יוליג תזכר      
דוקו ינכטה טרפמה יכמסמב תוטרופמה      
םולשתה רמג ינפל .ןימזמה ידיל-רסמי הליענה      
ב ןקתמ דועית קית שגוי הדובעה רמגב ןכ ומכ      
.ריינב ןכו GWD ץבוק יבג לע םיקתעה 3      
      
הכמסה רושיא לעב תויהל עצבמה ןלבקה לע      
11 3, 1, קלח 0221 ןקתל םינקתה ןוכמ לש      
לוכל הקוזחתל תלוכי לעב תויהל וילעו ,תוחפל      
הפוקתלםייתנש םירושיא גיצהלו קדבה תפוקת      
.וזה      
      
,הקפסא וללכי דויצהו םירזיבאה לכ ריחמ .א      
וא םיקולב תוריקב םירבעמ בוציח ,הבכרה      
תושרדנה תודובעה לכו עבצו חיט ןוקיתו ,ןוטב      
םאםוטיא ללוכה ותמדקל בצמה תרזחהל      
. הכוזה ידי לע עצוביש טוויח ללוכ ,שרדיי      
.וילאמ הבכ ,םודא עבצב היהת ,םילבומו תרנצ      
. ילארשיה ןקתה תייחנהב תדמועו      
      
תורבחמ תחא לש תרצות היהי דויצה לכ .ג      
3 ךשמל םיאלמ הקזחאו תורש לולכיו תועצומה      
.םינש      
      
וניה ריחמהו התריסמ ינפל קדבת תכרעמה      
ןוצר תעיבשלו ,םינקתה ןוכמ רושיא דע םלשומ      
. תוחיטבה ץעוי רושיאל ףופכבו ןימזמה      
      
      

50.40.40 קרפ תתב הרבעהל          
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../197 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     197 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
תוחירב לופיט תכרעמ - ינופצ הנבמ 40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ תנעוממ תזכרל יגולנא יטפוא ןשע יאלג     04.05.0070
תמגודכ קורי ןקת ות לעב תבשותו תבותכ      
    A084-OFT ע"ש וא סנמיס וא רייפלט לש  

  3,330.00   333.00    10.00 . רשואמ 'חי   
      
תמגודכ קורי ןקת ות לעב יתבותכ םוח יאלג     04.05.0080
    A082-HFT וא סנמיס וא רייפלט 'בח תרצותמ  

    428.00   428.00     1.00 . סיסב ללוכ ע"ש 'חי   
      
רובע אוהש גוס לכמ ןשע יאלג ריחמל תפסות     04.05.0090
ןקתה ןיפוליחל וא .הנגה תשרו היולת עורז      
יושע םיריצ םע למשחה חול את לעמ לפקתמ      

    380.00    95.00     4.00 . הטסורינ 'חי   
      
הנקתהל דעוימה ןרק יאלג גוסמ שא יאלג גוז     04.05.0100
לופיט םדק ירדח תמגודכ הציפנ הריוואב      

  4,275.00 4,275.00     1.00 תוחותפ תולעתו 'חי   
      
יוביכל וא/ו יוליגל םודא יתבותכ ץופינ ןצחל     04.05.0110
תמגודכ תילרגטניא תבותכ ללוכ      
    RSA008-BPT וא רייפלט 'בח תרצותמ  

    666.00   333.00     2.00 . ע"ש וא סנמיס 'חי   
      
NAI-LFT תמגודכ שא תקעזא ןומיס תרונמ     04.05.0120

    456.00   114.00     4.00 . רשואמ ע"ש וא סנמיס וא רייפלט לש 'חי   
      
לעב םימ ןגומ תינוציח הנקתהל הקעזא רפוצ     04.05.0130
תמגודכ ץנצנ םע 56PI תומיטא תגרד      

    333.00   333.00     1.00 . ע"ש וא רייפלט 'בח י"ע קוושמה SFT-4844 'חי   
      
תמגודכ ץנצנ ללוכ ימינפ הקעזא רפוצ     04.05.0140

    476.00   238.00     2.00 . ע"ש וא רייפלט 'בח י"ע קוושמה SFT-413 'חי   
      
לופיט הנבמ רובע הבחרה סיטרכל תפסות     04.05.0150

  2,850.00 2,850.00     1.00 תזכרל 'פמוק רוביחו יגולויב 'חי   
      
יתבותכ רסממ לעב )שבי עגמ( תבותכ תדיחי     04.05.0160
,רפוצ תלעפהל CLS םיאלגה וקמ לעפומה      
תנקתומ 'וכו למשח תקספה ,יוביכל זג לכימ      
לש RDA-147 תמגודכ טנוברקילופ תספוקב      

    342.00   342.00     1.00 . רשואמ ע"ש וא רייפלט 'חי   
      
      
      
      
      
      

 13,536.00 50.40.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../198 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     198 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
תוחירב לופיט תכרעמ - ינופצ הנבמ 40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,536.00 מהעברה      
      
      
רובע )'וכו הרונמ ,ןצחל ,יאלג( שא יוליג תדוקנ     04.05.0170
ר"ממ 1 םודא ינקת לבכ היושע תנעוממ תזכר      
םאתהב םידיג רפסמ ,)םישימג םיבבוסמ(      
םודא שא ןיסח ףכירמ רוניצב םילחשומ ,ךרוצל      
וא מ"ס 5.1X5.1 דע תיטסלפ הלעתב וא      
הדוקנהמ וא תזכרהמ יולג ןורירמ רוניצב      

  2,574.00   143.00    18.00 3. קלח 0221 ילארשי ןקת יפל.הבורקה 'קנ   
      
,רוזיפ תרנצ םע ג"ק 5 דע ,MF-002 זג ילכימ     04.05.0180
,שרדנל םאתהב למשחה חול גגב םיריחנ      
,ץחל דמ ,תזכרה י"ע לעפומ ילמשח םותסש      
הלעפה תידי ,ילמשח הארתה טטסוסרפ      
'פמוק רבוחמו למשחה חולב ןקתומ לכה,תינדי      
MF\LU רושיאו APFN 1002 ןקת יפל לכה      

  7,600.00 7,600.00     1.00 .'פמוק ילארשיה םינקתה ןוכמ רושיא ןכו 'חי   
      
לכ 27APFN ןקת תושירדב הזירכה דויצ לכ      
ודמעי קוזיח ,תרנצ ,םילבכ תוברל תויתשתה      
.3 קלח 0221 ילארשי ןקת תושירדב      
      
הזירכ תכרעמ דסמל רבוחי הז קרפב דויצה לכ      
)ףתרמ תמוק( הזילאיד תמוקב םייק      
      
הנתשמ המצוע תסוו וק יאנש םע W02 לוקמר     04.05.0210
לירגב וא ריקל הנקתהל ץעמ תיטסוקא הביתב      
ARTSEW תרצות תיטסוקא הרקת לעמ      

    342.00   171.00     2.00 רבוחמו ןקתומ 'חי   
      
םירוזא 6 -ל )ןופרקימ( הזירכ תלעפה תדמע     04.05.0220
שימג ראווצ ללוכ,יללכ םוריח הזירכ ןצחל ללוכ      

  1,900.00 1,900.00     1.00 .טרופמכ לכה 'חי   
      
OSAP תרצות S.M.R W042 קפסה רבגמ     04.05.0230

  4,275.00 4,275.00     1.00 .טרופמכ ןוטלט :ןאובי 'חי   
      

    855.00   855.00     1.00 .םירוזא 6 ל הזירכ רוזא גותימ תכרעמ 'חי  04.05.0240
      

    855.00   855.00     1.00 .טרופמכ םירבצמו ןעטמ תכרעמ 'חי  04.05.0250
      
תילטיגיד הזירכ תלעפה תדמע תקפסא     04.05.0260
ינחלוש וא הביתב גנוג ללוכ ימניד ןופורקימו      

  2,138.00 2,138.00     1.00 ינכטה טרפמב טרופמכ םירוזאל הקולחו 'חי   
      

  1,400.00     7.00   200.00 םילוקמר ילבכ תקפסא רטמ  04.05.0270
 35,475.00 הזירכו שא יוליגו יוביכ 50.40 כ"הס  

      
      

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 

קובץ: תש 3700   .../199 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     199 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
תוחירב לופיט תכרעמ - ינופצ הנבמ 40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד ג נ  ה ק ע ז א  ת כ ר ע מ  60.40 ק ר פ  ת ת       
ה צ י ר פ       
      
תרצותמו שדח היהי קפוסמה דויצה לכ :הרעה      
תמגודכו ןימזמה י"ע תורשואמה תורבחה תחא      
תודיחא ןעמל םינקתמה לכב םייקה      
ב"ושה ךרעמל רוביח ללוכה הייציזרדנטסו      
. SYSUCES גוסמ דיגאתה ידרשמבםייקה      
      
הטילקל )םודא ארפניא טלקמ( חפנ יאלג     04.06.0020
רטמ 52 דע קחרמו לויכ ןקתה תלעב תיווזב      
,קורפ דגנ החטבאל ימינפ לובג קספמ ללוכ      
םיחטבואמ םיוק( םיוקב קתנ דגנ החטבא      
OCSIR תרצות רבוחמו ןקתומ )רצק/קתנדגנ      

  1,998.00   333.00     6.00 תזכרה דע טוויח ללוכ ,ע"ש וא 'חי   
      
ףוקשמל ןקתומ )טנגמ( יטנגמ ריעז קספמ     04.06.0030

    952.00   238.00     4.00 .תזכרה דע טוויח ללוכ ,ריקל רבוחמו תלדה 'חי   
      
ילאדנאוו יטנא ינוציח הנקתהל הקעזא רפוצ     04.06.0040
ןקתומ ץנצנ ללוכ ינקת יתכתמ יוסיכ םע      

    570.00   570.00     1.00 . 'פמוק תזכרה דע טוויח ללוכ ,רבוחמו 'חי   
      
העוקש תנקתומ הקעזא לורטינ דדוקמ     04.06.0050
ימינפ לובג קספמ ללוכ תילאניגרוא אספוקב      
קתנ וא רצק דגנ החטבא , קוריפ דגנ החטבאל      

  1,710.00   855.00     2.00 תזכרה דע טוויח ללוכ ,רבוחמו ןקתומ םיוקב 'חי   
      
8.0X2X4 לי'ג גוסמ הצירפ יוליג דוקיפ לבכ     04.06.0060
הנקתהל YBYN הטעמו ךוכיס ללוכ ר"ממ      

  6,300.00    21.00   300.00 . םימסרכמ דגנ הטעמ םע תיעקרק-תת רטמ   
      
ינפב תינקת הנגה תזכרל הבחרה סיטרכ     04.06.0070
.7331 ןקת לעב OCSIR תמגודכ הצירפ      
היהת תזכרה .טרופמה לכ ללוכ ןעטמ + הללוס      
. לארשי תרטשמו םינקתה ןוכמ י"ע תרשואמ      
שרדנכ PI/PCT םגדמ הרובע MCללוכ      
,ןגייח OCSIR תשר סיטרכ ללוכה תומיכסב      
תכרעמה תלעפהו םירזיבאה לכ טוויח ללוכ      
יסיטרכ םע םירוזא 821 -ל תדעוימה 'פמוק      

  2,850.00 2,850.00     1.00 A לש OCSIR.גוסמ הבחרה 'חי   
 14,380.00 הצירפ דגנ הקעזא תכרעמ 60.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 

קובץ: תש 3700   .../200 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     200 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
תוחירב לופיט תכרעמ - ינופצ הנבמ 40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ס י נ כ  ת ר ק ב  70.40 ק ר פ  ת ת       
      
תרצותמו שדח היהי קפוסמה דויצה לכ :הרעה      
תמגודכו ןימזמה י"ע תורשואמה תורבחה תחא      
תודיחא ןעמל םינקתמה לכב םייקה      
ב"ושה ךרעמל רוביח ללוכה הייציזרדנטסו      
. SYSUCES גוסמ דיגאתה ידרשמבםייקה      
      
הלעפה ,הנקתה ,ןונכת תללוכ הדובעה      
לעב היהי ןלבקה .הסינכ תרקב תכרעמל      
לכ .OSI-9002 החגשה ות םע םוחתב ןיטינומ      
,הנקתה ,הקפסה ,םואת ,ןונכת :ללוכ ףיעס      
.הלעפהו רזע ירזיבא,רובח      
      
    21C הדובע חתמ ,מ"ס 01-3 האירק קחרמ 04.07.0030
    521 56P היהי ארוקה .ןימזמה תטלחה יפ לע  
HK 65.31םימ ןגומ ילדנו יטנא      
לש הנקתהו הקפסא CFN+ERAFIM zHMוא      
ע"ש וא וקטנא :ןאובי.Dרדתב הברק ארוק      
ןימזמהו תואירבה דרשמ י"ע רשואמ      
    YRUBES תרצות ME-2R ריחמה תאמגוד  
.ארוקל רקבה ןיב דוקיפ לבכ 'מ 001 דע ללוכ      

  5,320.00 1,330.00     4.00 V. תאמגוד 'חי   
      
יתכתמ תלד תחיתפ ןצחל לש הנקתהו הקפסא     04.07.0040

    190.00    95.00     2.00 .תינכות יפל לותלד רקבל דע לבכה ללוכ 'חי   
      
    HD תמגודכ יוביג רבצמ ללוכ tenrehtE 04.07.0050
תינוראב תותלד רקב לש הנקתהו הקפסא      
4 + םיארוק 4( תותולד 4 ל דעוימ תכתמ      
תורשקת תדיחיו חכ קפס ללוכ )האיצי ינצחל      

  9,500.00 2,375.00     4.00 I תרצות SYSUCESתשרל 'חי   
      
תלד ףוקשמל יטנגמורטקלא ילמשח לוענמ     04.07.0060
)הייהשה ילב וא םע( קספמו הטלפ ללוכ דרשמ      
    CAV21 ריחמ תא ללוכ ריחמה.לעפומו ןקתומ  
ןלבקה תוירחאב .תותלדה רקבל דע לבכה      
הנקתהל לוענמהו ףוקשמה הנבמ תא םאתל      

  1,425.00 1,425.00     1.00 .תמלושמ 'חי   
      

  3,800.00 1,900.00     2.00 . תינוציח תלדל ךא ל"נכ לוענמ 'חי  04.07.0070
      

  2,850.00 2,850.00     1.00 .SYSUCES תרצות תואיצי םאתמ רקב 'חי  04.07.0080
      

  1,140.00 1,140.00     1.00 .בשחמה תכרעמל םישקמ חול רוביח 'חי  04.07.0090
      
      
      
      

 24,225.00 70.40.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../201 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     201 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
תוחירב לופיט תכרעמ - ינופצ הנבמ 40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 24,225.00 מהעברה      
      
      
הבריק בלושמ יוהיז גת וא יטנגמ סיטרכ     04.07.0100
רשואתש הקיפרג פ"ע םיעבצ 2-1-ב ספדומ      
DIH תמגוד דדוקמ היהי סיטרכה .חוקלה י"ע      

  1,064.00   266.00     4.00 . INIM 01R ES SSALCI הרדס 'חי   
 25,289.00 תוסינכ תרקב 70.40 כ"הס  

      
ה ח ט ב א  ת ו מ ל צ מ  80.40 ק ר פ  ת ת       
      
תרצותמו שדח היהי קפוסמה דויצה לכ :הרעה      
תמגודכו ןימזמה י"ע תורשואמה תורבחה תחא      
תודיחא ןעמל םינקתמה לכב םייקה      
ב"ושה ךרעמל רוביח ללוכה הייציזרדנטסו      
. SYSUCES גוסמ דיגאתה ידרשמבםייקה      
      
PI( DH( תילטיגיד המלצמ תנקתהו תקפסא     04.08.0020
הייפצל תוחפל לסקיפ הגמ 4 היצולוזרב      
דע הרואת תמרב ,עבצב הליל / םוי הטלקהו      
    XUL30.0 תלוכי ,ץוח יאנתב רווניס תעינמו  
,)DMV( ואדיו חותינו בקעמו העונת יוהיז      
ללוכ ילטיגיד םוז , )קיטלנא( םיצפח יוהיז      
יבג לע הטלקה .BG 23 דע DS ןורכיז סיטרכ      
ללוכ ,יק ןוא קסיד וא DS סיטרכ      
הסיחד טמרופב . ישאר בשחמב הטלקהורודיש      
    562.H. , תסינכ PI/PCT ןשייח ,םוליצ ןשייח  
עמש תורשפאל OIDUA תאיצי )ןופורקימ( לוק      
הH.נקתהל ילדנוו יטנא הנבמ ללוכ ,רובידו      
שמש ךכוסו,רטסאילופ הפוצמ יתכתמ תינוציח      
ירזיבא לכ ללוכ המלצמה ריחמ .76PI וטא      
'וכו תועורז תמגודכ תמלשומ הנקתהל רזעה      

  8,360.00 2,090.00     4.00 NOISIVKI תמגוד. 'פמוק 'חי   
      
5 םגדמPI PM תמלצמ לש תנקתהו הקפסא     04.08.0030
    telluB הנקתהל ,שמש ךכוסו ,השדע ללוכ  
פ"מט , LACOFIRAV תשדע םע תינוציח      
S&G 03-,הכימתspi+4-55, 01 הדובע      
    FIVNO, ןוסחא. NOISIVKIH 66.תמגודכPI  
    01KI,ילמשח סוקופ, bd021 RDW.יבג לע  

 10,640.00 2,660.00     4.00 DS המלצמה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

 19,000.00 80.40.40 קרפ תתב הרבעהל
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../202 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     202 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
תוחירב לופיט תכרעמ - ינופצ הנבמ 40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 19,000.00 מהעברה      
      
      
PI ZTP emoD תמלצמ לש תנקתהו הקפסא     04.08.0040
21x ילאטיגידו 02x יטפוא םוז PM6 גוסמ ,      
הנקתהל ,הינשל תולעמ 034 לש תוריהמ      
תשדע םע תינוציחו תימינפ      
    LACOFIRAV,הד.ובע פ"מט +spi05,הכימת  
    - -01 ,03 S&G FIVNO, ןוסחא DS יבג לע  
.66PI 01KI, 021 .וRDW bd.המלצמה      

  8,550.00 8,550.00     1.00 NOISIVKIH תמגודכ 'חי   
      
םידיג 8 תרושקת לבכ לש הנקתהו הקפסא     04.08.0050
GWA ויהי םידיגה . גוז לכל דרפנ רלימ ךוכיס      
הדימעל תכמסומ הדבעמ לש ןקת ות ואשיו      
גוסמ PTS ,A7 TAC 32 ןקת תושירדב      
    YBYN,םילבכה טוליש תא לולכת הדובעה  
תופפלתמ תוקבדמ תועצמאב םינקתומה      
דגנ דחוימ הטעמ ללוכה םיצווכתמ םילוורשו      
גוסמ היהי לבכה הטעמ RFFH. ימסרכמ      

  5,200.00    13.00   400.00 . םagiG 0001 רשואמHM רטמ   
      
PI/PCT להונמ )'ץטיווס( תרושקת גתמ     04.08.0060
    TENREHTE םיטרופ61 לעב  
    0001/001/01XT, תרצות NOISIVKIH . וא  

  4,275.00 4,275.00     1.00 . EOP םגדמ רבוחמו ןקתומ ,ע"ש 'חי   
 37,025.00 החטבא תומלצמ 80.40 כ"הס  

      
ת ר ב ע ה ו  ת ר ו ש ק ת  ך ר ע מ  90.40 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו ת נ       
      
ןימזמה י"ע רשואי הרקבה רדח לש ןויפאה לכ      
י"ע תומיכס ושגויו הנקתההו הקפסאה םרט      
ןנכתמהו סדנהמה רושיא ןתמל הכוזה ולבקה      
דחוימה טרפמב שרדנכו עוציבה םרט      
. הרקבהרדחל      
      
דואמ ךומנ חתמ תוכרעמו תרושקתל דסמ     04.09.0020
דע הבוגו מ"ס 06 קמוע תכתמ תודומעו יאתמ      
ללוכ םיעקש לוענמ תליענ םע תלד , 'מ 01.2      
,םילבכ יפדוע תאישנל םיפדמ ,תחפ קספמ      
לכה ,םיעובק םיפדמ ,תוקרפתמ תונפד      
תרושקתה תמיכסבו תוינכתב טרופמכ ,םלשומ      

  2,375.00 2,375.00     1.00 . 'חי   
      
03 ללוכה תוליסמל ץיפק םוא טס תקפסא     04.09.0030

    608.00   152.00     4.00 תודיחי 'חי   
      

    266.00   133.00     2.00 תודיחי 03 ללוכה תויקסידו םיגרב טס תקפסא 'חי  04.09.0040
  3,249.00 90.40.40 קרפ תתב הרבעהל

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 

קובץ: תש 3700   .../203 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     203 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
תוחירב לופיט תכרעמ - ינופצ הנבמ 40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,249.00 מהעברה      
      
      
םימאתמ ללוכ תודוקנ 61 יטפוא בותינ חול     04.09.0050
    PS-TS םילבכה יביס לכ רוביחל ךרוצה יפל  
םייטפוא םיביס יפדוע ןוסחיאל שגמ ,םיטפואה      

    760.00   760.00     1.00 פמוק טרופמכ רבוחמו ןקתומ 'חי   
      

    570.00   570.00     1.00 . תודוקנ 8 -ל ל"נכ חול 'חי  04.09.0060
      
    03PFS CIBG-in 2 ףסונב תוחפל טרופל 04.09.0070
קפסה ,ךמות Wתוללוכ תויטפוא תואובמ      
תואובמ 42 לעב( 0001/001/01XT האיצי      
גתמ טוויחו הנקתהו הקפסא )hctiws( תוחפל(      
CL תרצות PH וא ocsiC ע"ש.iתרושקת      

  4,275.00 4,275.00     1.00 M XS tibagiG reviecsnarT רוביח 'חי   
      
למשח וא תרושקת תונורא ךותב הנקתהל .     04.09.0080

    333.00   333.00     1.00 LENAP HCAP רבחמ ירלודומ 42 לש CS, 'חי   
      
הדובע תנחת רובעו בותינ חולל רשגמ תקפסא     04.09.0090
JR-54 ירבחמ 2 ללוכ ,מ"ס 05 דע ךרואב      
לבכה .םיינועבצ םינופגמ םייוטעו םיככוסמ      
5zHM0 0 בצקב הדובעל םאתומ ,ךכוסמ היהי      
ל"נה ןקתה םש .A6-taC ןקת תושירד לכלו      
יפל יונב היהי רשגמה .לבכה הטעמ לע עיפוי      
ויתווצקב ףיצר רופסימ ןומיס ללוכ ,טרפמ      

    270.00    27.00    10.00 .ינועבצ ץווכתמ לוורש תועצמאב 'חי   
      

  1,428.00   238.00     6.00 CIBG BM001 רחבנה גתמל םאות. 'חי  04.09.0100
      
ATAD ל CPU CS-CL םייטפוא םירשגמ     04.09.0110

    684.00   171.00     4.00 . א"כ רטמ 2 ךרואב 'חי   
      
רבוחמו ןקתומ ,ביס הצקל יטפוא רוטקנוק     04.09.0120

  1,710.00   285.00     6.00 פמוק טרופמכ 'חי   
      
ךכסומ תרושקת לבכ לש הנקתהו הקפסא     04.09.0130
    ROD-AGIG,7TAC ללוכ ,ןימזמה י"ע רשואמ  
הנקתהל םימסרכמ דגנ ןיירושמ YBYN הטעמ      

  1,500.00    15.00   100.00 .תיעקרק-תת רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 14,779.00 90.40.40 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: תש 3700   .../204 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     204 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

למשח תודובע 40 הנבמ
תוחירב לופיט תכרעמ - ינופצ הנבמ 40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 14,779.00 מהעברה      
      
      
דומ לגניס םיביס 21 ןיירושמ יטפוא לבכ     04.09.0140
    D256G גוסמ EBUT SOOL INIM - רטוק  
- מ"מ 5.31 ינוציח רטוק - M521 ביסה תביל      
עבצ ,LEJ םע ELBAC EBUT SOOL הנבמ      
,HOSL ימינפ הטעמ ELBAC גוס לכל הנוש      
הטעמ ,הדלפ ןוירש ,תוחל םסוח רמוח ףוטע      
תרצות :תמגודכ רוחש רטסאילופ ינוציח      

  5,400.00    36.00   150.00 ע"ש וא RELYWTAD רטמ   
 20,179.00 םינותנ תרבעהו תרושקת ךרעמ 90.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

479,111.00 תוחירב לופיט תכרעמ - ינופצ הנבמ 40 כ"הס  
6,626,369.00 למשח תודובע כ"הס

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 

קובץ: תש 3700   .../205 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     205 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ     
    
רפע 'בע ,חותיפ 'בע ,םיקוריפו תוסירה 10 קרפ      
    

                              91,820.00 םיקוריפו תוסירה 10.10 קרפ תת    
    

                           2,456,920.00 םימו עקרקב לופיטו רפע תודובע 40.10 קרפ תת    
םימהוזמ            
    

              2,548,740.00 רפע 'בע ,חותיפ 'בע ,םיקוריפו תוסירה 10 כ"הס                
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                           6,496,519.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

              6,496,519.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ      
    

                             296,400.00 למשח ילבכ תוכרעמל תולעת 10.30 קרפ תת    
    

                296,400.00 םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס                
    
הינב תודובע 40 קרפ      
    

                              47,145.00 תוציחמו ןוטב יקולבב הינב תודובע 10.40 קרפ תת    
סבג            
    

                 47,145.00 הינב תודובע 40 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                           2,871,000.00 יראלס תוריק ןיב עקרק םוטיא 10.50 קרפ תת    
GNITUORG TEJ תטישב )המגרפאיד(            
    

                             516,955.00 ןוטב ינבמב םוטיא תודובע 20.50 קרפ תת    
    

              3,387,955.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ      
    

                              25,445.00 1.6 קרפ תת 10.60 קרפ תת    
    

                             713,639.00 םיסכמו תוכבש ,תוקעמ 20.60 קרפ תת    
    

                              89,824.00 הפפר תונולח ,תורגסמ תודובע 30.60 קרפ תת    
םייטסוקא םיסירתו            
    

                             154,540.00 תותלד 40.60 קרפ תת    
    

                             135,124.00 הדלפ תותלד .תורגסמ תודובע 50.60 קרפ תת    
תויטסוקא            
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קובץ: תש 3700   .../206 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     206 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                             146,918.00 םיסירת תותלד .תורגסמ תודובע 60.60 קרפ תת    
םייטסוקא            
    

                             122,510.00 הלילג תותלד 70.60 קרפ תת    
    

                             169,830.00 יטסוקא דודיב תודובעל ,תונוש 80.60 קרפ תת    
    

                               4,640.00 הפוצמ תכתממ םיתורישב םירזיבא 90.60 קרפ תת    
םורכ            
    

              1,562,470.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס                
    
האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                             100,468.00 תיללכ תרנצ תנקתהו הקפסא 30.70 קרפ תת    
הנבמה ךותב םירזיבאו            
    

                               8,850.00 הנבמב האורבת ינקתמ 40.70 קרפ תת    
    

                109,318.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                             552,420.00 1.9 קרפ תת 10.90 קרפ תת    
    

                552,420.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                             688,030.00 יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת    
    

                688,030.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                             199,688.00 העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת    
    

                199,688.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

                             629,124.00 )םוינימולא יליפורפמ( הלוגרפ 10.21 קרפ תת    
    

                629,124.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס                
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קובץ: תש 3700   .../207 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     207 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

שרח תורגסמ 91 קרפ      
    

                             616,111.00 מ"בלפ יליפורפמ שרח תוציחמ 10.91 קרפ תת    
    

                616,111.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס                
    
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ      
    

                              20,325.00 סבג תוציחמ 10.22 קרפ תת    
    

                              69,880.00 תויטסוקא תורקת 20.22 קרפ תת    
    

                 90,205.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס                
    
תואסנולכ ,ןופידו הנבמ סוסיבל יראלס תוריק 32 קרפ      
ןופיד         
    

                          12,714,009.00 ,ןופידו הנבמ סוסיבל יראלס תוריק 10.32 קרפ תת    
ןופיד תואסנולכ            
    

             12,714,009.00 תואסנולכ ,ןופידו הנבמ סוסיבל יראלס תוריק 32 כ"הס                
ןופיד         
    
שרגמה תולובגב חותיפ תודובע 04 קרפ      
    

                           1,130,440.00 הקולח ,שרגמה תולובגב חותיפ 'בע 10.04 קרפ תת    
            A ףונ תולכירדא לש תינכותב
    

                             103,344.00 לובגב שרגמ תולובגל רבעמ חותיפ ' 20.04 קרפ תת    
ףונ תולכירדא 'כות יפל C הקלח            
    

              1,233,784.00 שרגמה תולובגב חותיפ תודובע 04 כ"הס                
    
הייקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

                              22,952.00 הנבמ לש גג הנבמב הייקשהו ןוניג 10.14 קרפ תת    
םיבוגמ הנבמו תובאשמ            
    

                              16,496.00 םוחתב םיצע תקתעהו תועיטנ 20.14 קרפ תת    
רתאה            
    

                              22,617.00 הרקב שארל םירזיבא 04.14 קרפ תת    
    

                              24,767.00 היקשה ירקבו םיבשחמ 05.14 קרפ תת    
    

                               6,996.00 םיזתמ/םיריטממ 06.14 קרפ תת    
    

                              36,580.00 היקשה תרנצ 07.14 קרפ תת    
    

                              18,118.00 ףוטפט תוחולש 08.14 קרפ תת    
    

                               5,700.00 הרקב תוחוש 09.14 קרפ תת    
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קובץ: תש 3700   .../208 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     208 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              15,808.00 100 תכרעמ ישאר 99.14 קרפ תת    
    

                170,034.00 הייקשהו ןוניג 14 כ"הס                
    
רשוכו קחשמ ינקתמ ,ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                               4,750.00 הפשא ירותסמו םינותפשא 14.24 קרפ תת    
    

                  4,750.00 רשוכו קחשמ ינקתמ ,ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

                              49,628.00 קוריפו הנכה תודובע 01.15 קרפ תת    
    

                              33,605.00 תויתשתו םיעצמ 03.15 קרפ תת    
    

                              34,300.00 טלפסא תודובע 04.15 קרפ תת    
    

                117,533.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                
    
25 קרפ 25 קרפ      
    

                              52,951.00 ןוניגו C הקלח פ"צשב הייקשהו 70.25 קרפ תת    
ףונ 'רדא ץעוי תקולח יפל A הקלחב            
    

                 52,951.00 25 קרפ 25 כ"הס                
    
ץיסרפ הנשוש 'חר ךרואל חותיפו פ"צש 35 קרפ      
    

                               2,000.00 עקרק תרשכה 10.35 קרפ תת    
    

                              10,050.00 ןג תמדאו עקרקה דוביע 20.35 קרפ תת    
    

                              40,755.00 תויתשתו םיעצמ 30.35 קרפ תת    
    

                              15,680.00 טלפסא תודובע 40.35 קרפ תת    
    

                              18,130.00 רתאה םוחתב םיצע תקתעהו העיטנ 50.35 קרפ תת    
    

                              22,800.00 יטטניס אשד תחנהו אשד תליתש 60.35 קרפ תת    
    

                              38,500.00 תוכרדמל הדרפהו הכלוה תוקעמ 70.35 קרפ תת    
םיירוביצ םיחטשו            
    

                              61,950.00 תובלתשמ םינבאב ףוציר 80.35 קרפ תת    
    

                              65,310.00 םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא 90.35 קרפ תת    
    

                               7,845.00 םיצעל םיגירסו תומוג םוחית 01.35 קרפ תת    
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קובץ: תש 3700   .../209 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     209 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              38,760.00 ןוטב תוריק 11.35 קרפ תת    
    

                321,780.00 ץיסרפ הנשוש 'חר ךרואל חותיפו פ"צש 35 כ"הס                
    
לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ      
    

                           1,357,244.00 םירזיבאו תרנצ תנקתהו הקפסא 10.75 קרפ תת    
הנחתה רצחב            
    

                           1,900,526.00 הנבמה ךותב תרנצ תוכרעמ 20.75 קרפ תת    
    

                          10,151,524.00 ילמשח ינאכמ דויצ 30.75 קרפ תת    
    

             13,409,294.00 לועיתו בויב םימ יווק 75 כ"הס                
    
ןגומ בחרמ 95 קרפ      
    

                              23,296.00 הדלפ תורגסמ 10.95 קרפ תת    
    

                               4,656.00 ןוניסו רורוויא ינקתמ 20.95 קרפ תת    
    

                 27,952.00 ןגומ בחרמ 95 כ"הס                
    
ישאר למשח רדח 08 קרפ      
    

                             106,034.50 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.08 קרפ תת    
    

                              19,005.00 רדח - ןוטב ינבמב םוטיא תודובע 50.08 קרפ תת    
ישאר למשח            
    

                              31,455.00 תורגסמ תודובע 60.08 קרפ תת    
    

                              14,379.00 ץוחו םינפ רמג תודובע 70.08 קרפ תת    
    

                170,873.50 ישאר למשח רדח 08 כ"הס                
    
םיבוגמ את - יעקרק תת הנבמ 18 קרפ      
    

                             325,779.00 םיפוגמ את - יעקרק תת הנבמ 10.18 קרפ תת    
    

                325,779.00 םיבוגמ את - יעקרק תת הנבמ 18 כ"הס                
    
רטיל 000,3 לש תומכב קלד לכימל הרצאמ 28 קרפ      
    

                              80,883.00 לש תומכב קלד לכימל הרצאמ 10.28 קרפ תת    
רטיל 000,3            
    

                 80,883.00 רטיל 000,3 לש תומכב קלד לכימל הרצאמ 28 כ"הס                
45,853,747.50 A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 כ"הס                            
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קובץ: תש 3700   .../210 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     210 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תודובע B, הביטנרטלאב 'בעל תפסות 20 הנבמ     
A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה       
    
יראלס תוריק 32 קרפ      
    

ןופידו הנבמ סוסיבל יראלס תוריק 10.32 קרפ תת                                           
    

יראלס תוריק 32 כ"הס                                          
תודובע B, הביטנרטלאב 'בעל תפסות 20 כ"הס                                         

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה       
    
תפסות( C הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה 30 הנבמ     
)B -ו A תוביטנרטלא עוציבל       
    
,רפע 'בע ,חותיפ 'בע ,םיקוריפו תוסירה 10 קרפ      
םימ תביאש         
    

יוניפו םימ תלפשה רפע תודובע 10.10 קרפ תת                                           
תמהוזמ עקרק            
    

,רפע 'בע ,חותיפ 'בע ,םיקוריפו תוסירה 10 כ"הס                                          
םימ תביאש         
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת                                           
    

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

יראלס תוריק ןיב עקרק םוטיא 10.50 קרפ תת                                           
GNITUORG TEJ תטישב )המגרפאיד(            
    

ןוטב ינבמב םוטיא תודובע 20.50 קרפ תת                                           
    

םוטיא תודובע 50 כ"הס                                          
    
הדלפ תורגסמ תודובע 60 קרפ      
    

םיסכמו תובכש ,תוקעמ 10.60 קרפ תת                                           
    

הדלפ תורגסמ תודובע 60 כ"הס                                          
    
ןופידו הנבמ סוסיבל יראלס תוריק 32 קרפ      
    

ןופידו הנבמ סוסיבל יראלס תוריק 10.32 קרפ תת                                           
    

ןופידו הנבמ סוסיבל יראלס תוריק 32 כ"הס                                          
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קובץ: תש 3700   .../211 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     211 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תפסות( C הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה 30 כ"הס                                         
)B -ו A תוביטנרטלא עוציבל       
    
למשח תודובע 40 הנבמ     
    
למשח תודובע 10 קרפ      
    

0.1 קרפ תת 00.10 קרפ תת                                           
    

                           1,406,070.00 למשח תוחול 10.10 קרפ תת    
    

                             718,627.00 הרקב תכרעמ 20.10 קרפ תת    
    

                             163,245.00 תוקראהו דוקיפ ירזיבא 30.10 קרפ תת    
    

                           1,287,035.00 תילמשח היצלטסניאו תודוקנ 40.10 קרפ תת    
    

                             151,812.00 הזירכו שא יוליגו יוביכ 50.10 קרפ תת    
    

                             129,229.00 הצירפ דגנ הקעזא תכרעמ 60.10 קרפ תת    
    

                              48,108.00 תוסינכ תרקב 70.10 קרפ תת    
    

                             129,400.00 החטבא תומלצמ 80.10 קרפ תת    
    

                              45,836.00 םינותנ תרבעהו תרושקת ךרעמ 90.10 קרפ תת    
    

                             589,238.00 רוטרנג לזיד 01.10 קרפ תת    
    

                              49,210.00 הקתשה תכרעמ 11.10 קרפ תת    
    

                             351,500.00 תויושרל רישי םולשת-תויתשת תולע 21.10 קרפ תת    
    

              5,069,310.00 למשח תודובע 10 כ"הס                
    
ימורד הנבמ 1 תמוק 20 קרפ      
    

0.2 קרפ תת 00.20 קרפ תת                                           
    

                             168,153.00 למשח תוחול 10.20 קרפ תת    
    

                                 713.00 הרקב תכרעמ 20.20 קרפ תת    
    

                              55,008.00 תוקראהו דוקיפ ירזיבא 30.20 קרפ תת    
    

                             244,542.00 תילמשח היצלטסניאו תודוקנ 40.20 קרפ תת    
    

                              50,400.00 הזירכו שא יוליגו יוביכ 50.20 קרפ תת    
    

                              12,473.00 הצירפ דגנ הקעזא תכרעמ 60.20 קרפ תת    
    

                              19,475.00 תוסינכ תרקב 70.20 קרפ תת    
תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז

 
קובץ: תש 3700   .../212 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     212 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              29,645.00 החטבא תומלצמ 80.20 קרפ תת    
    

                              79,415.00 םינותנ תרבעהו תרושקת ךרעמ 90.20 קרפ תת    
    

                659,824.00 ימורד הנבמ 1 תמוק 20 כ"הס                
    
ימורד הנבמ - גג תמוק 30 קרפ      
    

0.3 קרפ תת 00.30 קרפ תת                                           
    

                             108,684.00 למשח תוחול 10.30 קרפ תת    
    

                                 713.00 הרקב תכרעמ 20.30 קרפ תת    
    

                             189,620.00 תילמשח היצלטסניאו תודוקנ 30.30 קרפ תת    
    

                              19,761.00 תוקראהו דוקיפ ירזיבא 40.30 קרפ תת    
    

                              31,537.00 הזירכו שא יוליגו יוביכ 50.30 קרפ תת    
    

                              10,855.00 הצירפ דגנ הקעזא תכרעמ 60.30 קרפ תת    
    

                              13,870.00 תוסינכ תרקב 70.30 קרפ תת    
    

                              25,875.00 החטבא תומלצמ 80.30 קרפ תת    
    

                              17,209.00 םינותנ תרבעהו תרושקת ךרעמ 90.30 קרפ תת    
    

                418,124.00 ימורד הנבמ - גג תמוק 30 כ"הס                
    
תוחירב לופיט תכרעמ - ינופצ הנבמ 40 קרפ      
    

0.4 קרפ תת 00.40 קרפ תת                                           
    

                             121,161.00 למשח תוחול 10.40 קרפ תת    
    

                                 713.00 הרקב תכרעמ 20.40 קרפ תת    
    

                              12,830.00 תוקראהו דוקיפ ירזיבא 30.40 קרפ תת    
    

                             212,059.00 תילמשח היצלטסניאו תודוקנ 40.40 קרפ תת    
    

                              35,475.00 הזירכו שא יוליגו יוביכ 50.40 קרפ תת    
    

                              14,380.00 הצירפ דגנ הקעזא תכרעמ 60.40 קרפ תת    
    

                              25,289.00 תוסינכ תרקב 70.40 קרפ תת    
    

                              37,025.00 החטבא תומלצמ 80.40 קרפ תת    
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קובץ: תש 3700   .../213 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     213 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              20,179.00 םינותנ תרבעהו תרושקת ךרעמ 90.40 קרפ תת    
    

                479,111.00 תוחירב לופיט תכרעמ - ינופצ הנבמ 40 כ"הס                
 6,626,369.00 למשח תודובע 40 כ"הס                            
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קובץ: תש 3700   .../214 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     214 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ    
   

              2,548,740.00 רפע 'בע ,חותיפ 'בע ,םיקוריפו תוסירה 10 קרפ   
   

              6,496,519.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                296,400.00 םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ   
   

                 47,145.00 הינב תודובע 40 קרפ   
   

              3,387,955.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

              1,562,470.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ   
   

                109,318.00 האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   

                552,420.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                688,030.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                199,688.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                629,124.00 םוינימולא תודובע 21 קרפ   
   

                616,111.00 שרח תורגסמ 91 קרפ   
   

                 90,205.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   
   

             12,714,009.00 ןופיד תואסנולכ ,ןופידו הנבמ סוסיבל יראלס תוריק 32 קרפ   
   

              1,233,784.00 שרגמה תולובגב חותיפ תודובע 04 קרפ   
   

                170,034.00 הייקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

                  4,750.00 רשוכו קחשמ ינקתמ ,ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                117,533.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ   
   

                 52,951.00 25 קרפ 25 קרפ   
   

                321,780.00 ץיסרפ הנשוש 'חר ךרואל חותיפו פ"צש 35 קרפ   
   

             13,409,294.00 לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ   
   

                 27,952.00 ןגומ בחרמ 95 קרפ   
   

                170,873.50 ישאר למשח רדח 08 קרפ   
   

                325,779.00 םיבוגמ את - יעקרק תת הנבמ 18 קרפ   
   

                 80,883.00 רטיל 000,3 לש תומכב קלד לכימל הרצאמ 28 קרפ   
   

45,853,747.50 A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 כ"הס               
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קובץ: תש 3700   .../215 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     215 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

הסדנה תודובע B, הביטנרטלאב 'בעל תפסות 20 הנבמ    
A הביטנרטלא - תיחרזא      
   

יראלס תוריק 32 קרפ                             
   

תיחרזא הסדנה תודובע B, הביטנרטלאב 'בעל תפסות 20 כ"הס                            
A הביטנרטלא -      
   
עוציבל תפסות( C הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה 30 הנבמ    
)B -ו A תוביטנרטלא      
   

םימ תביאש ,רפע 'בע ,חותיפ 'בע ,םיקוריפו תוסירה 10 קרפ                             
   

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ                             
   

םוטיא תודובע 50 קרפ                             
   

הדלפ תורגסמ תודובע 60 קרפ                             
   

ןופידו הנבמ סוסיבל יראלס תוריק 32 קרפ                             
   

עוציבל תפסות( C הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה 30 כ"הס                            
)B -ו A תוביטנרטלא      
   
למשח תודובע 40 הנבמ    
   

              5,069,310.00 למשח תודובע 10 קרפ   
   

                659,824.00 ימורד הנבמ 1 תמוק 20 קרפ   
   

                418,124.00 ימורד הנבמ - גג תמוק 30 קרפ   
   

                479,111.00 תוחירב לופיט תכרעמ - ינופצ הנבמ 40 קרפ   
   

 6,626,369.00 למשח תודובע 40 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תיליע םענקי ,'א7 םולשה קמע   0389664770  -  מ"עב לוהינו הסדנה תג רימז
 

קובץ: תש 3700   .../216 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
06/02/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ - 'ז  ךמסמ
דף מס':     216 חא - 2202/1/2( 0073 הביאש תנחת - ביבא לת

  
הנבמ ךס  

45,853,747.50 A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ  
  

A הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה תודובע B, הביטנרטלאב 'בעל תפסות 20 הנבמ               
  

)B -ו A תוביטנרטלא עוציבל תפסות( C הביטנרטלא - תיחרזא הסדנה 30 הנבמ               
  

 6,626,369.00 למשח תודובע 40 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
52,480,116.50  יללכ כ"הס  

  8,921,619.81 מ"עמ %71  
 61,401,736.31 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: תש 3700 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


