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4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021 . תויומכ בתכ
דף מס':     002 ץופיש - סנתמ תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

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       
      
1 הפישח תגרד 5" העיקש 03 -ב היהי ןוטבה      
      
סיסבכ םידדוב תודוסיל  הביצח וא/ו הריפח     02.01.0010
יוניפ ללוכ ריחמה, תוינוציח תכתמ תוגרדמל      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק . דוסי ינפ דוביעו םיפדוע  
      
םיכתחב םידדוב תודוסיל 03-ב ןוטב תקיצי     02.01.0020
לזרבב ןוטבה ןויז ללוכ ריחמה.תינכות יפל      

  3,600.00 1,200.00     3.00 . תינכותה יפל םינוש םירטקב עלוצמ ק"מ   
      
לעמ מ"ס 5 יבוע 03 -ב ןוטב תבכש תקיצי     02.01.0030
ןויז תשר ללוכ ריחמה,גורמ חפ תוחול      

  4,200.00   120.00    35.00 #5.5@20/20 ר"מ   
      
ןויז תשר ללוכ ריחמה, מ"ס 01 דע יבוע ל"נכ     02.01.0040

  3,000.00   150.00    20.00 #10@20/20 ר"מ   
      
תחתמ סלפמ תמאתהל סוחד רקלק יזגרא עצמ     02.01.0050

  1,500.00    75.00    20.00 . מ"ס 51 יבוע ןוטב תבכשל ר"מ   
      
תינכות יפל םינוש םירטקב םיעלוצמ לזרב יצוק     02.01.0060
יסקופיא קבד םע םייק ןוטב ךותל םירדוח      
חודיק ללוכ ריחמה,ףקיהב םינוטיבה רוביחל      

  8,000.00    40.00   200.00 . תינכות יפל םיקחרמב 'חי   
 25,300.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
ת ו ר ו ג ח  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
03-ב ןוטבמ תויכנאו תויקפוא תובארטש     02.02.0010
םייבועב. תוריק ןיב רוביחלו קוזיחל      

  2,550.00 1,700.00     1.50 .לזרב ןויז ללוכ ריחמה.םינתשמ ק"מ   
      
תוציחמו תוריק לע תוקוצי 03-ב ןוטב תורוגח     02.02.0020
םיחתפל תחתמו לעמ ללוכ  מ"ס 02-01 בחורב      

  2,550.00 1,700.00     1.50 .לזרב ןויז ללוכ ריחמה ק"מ   
  5,100.00 תורוגח 20.20 כ"הס  
 30,400.00 ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
01 דע יבועב םירוח 2 ןוטב יקולבמ תוציחמ     04.01.0400

 10,200.00   120.00    85.00 .מ"ס ר"מ   
      
      
      

 10,200.00 10.40 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 008   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     003 ץופיש - סנתמ תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 10,200.00 מהעברה      
      
      
02 יבועב םירוח 4 םילולח ןוטב יקולבמ תוריק     04.01.0460

  7,200.00   160.00    45.00 מ"ס ר"מ   
 17,400.00 הינב תודובע 10.40 כ"הס  
 17,400.00 הינב תודובע 40 כ"הס  

      
ם ו ט י א  50 ק ר פ       
      
ת פ צ ר  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
ירמילופ יופיצ םע םיתוריש ירדח תופצר םוטיא     05.01.0010
ע"ש וא "705 ליס הרטלוא" גוסמ יביכר וד      
)ר"מ/ג"ק 4 לש תללוכ תומכב( תובכש שולשב      
הדובעה,מ"מ 3 לש יבועב שבי יופיצ תלבקל      
תדימב מ"ס 7/7 ןוטב הקלור תריצי תללוכ      
ינפל הפצירה םוטיא תקידב עצבל שי .ךרוצה      

  1,725.00    69.00    25.00 יוסיכ תודובע ר"מ   
  1,725.00 תפצר םוטיא 10.50 כ"הס  
  1,725.00 םוטיא 50 כ"הס  

      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ץ ע  ת ו ת ל ד  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
הליגר החיתפ דרובסקלפ תיפנכ דח תלד     06.01.0010
הפוצמ , 10 -נ טרפ יפל 001 /012 תודימב      
חפ ףוקשמ תוברל םידדצה ינשמ הקימרופ      
הקירט ענומ ןקתמו מ"מ 2 יבועב עובצו ןוולוגמ      
תקיצי ללוכ ריחמה . ילוארדיה טאמו      

  2,500.00 2,500.00     1.00 .םלשומ עוציב דע לוכה . ףוקשמה 'חי   
      
הליגר החיתפ דרובסקלפ תיפנכ דח ץע תלד     06.01.0020
הפוצמ. 20 -נ טרפ יפל  012/001 תודימב      
חפ ףוקשמ תוברל םידדצה ינשמ הקימרופ      
ינשוג ץע טנק ללוכ מ"מ 2 יבועב עובצו ןוולוגמ      
ןגמ ללוכ ריחמה. עובצ ץע ףוקשמ םידדצ 4      
ילוארדיה טאמו הקירט ענומ ןקתמו תועבצא      
תקיצי ללוכ ריחמה . יטנגמ ןוילע ספתו      

  5,600.00 2,800.00     2.00 .םלשומ עוציב דע לוכה . ןהיפוקשמ 'חי   
      
הליגר החיתפ דרובסקלפ תיפנכ דח תלד     06.01.0030
הפוצמ , 40 -נ טרפ יפל 001 /012 תודימב      
חפ ףוקשמ תוברל םידדצה ינשמ הקימרופ      
הפפר סירת םע. מ"מ 2 יבועב עובצו ןוולוגמ      
ללוכ ריחמה. םוינימלאמ מ"ס 06/04 תודימב      
טאמו הקירט ענומ ןקתמו תועבצא ןגמ      
. ףוקשמה תקיצי ללוכ ריחמה. ילוארדיה      

  3,100.00 3,100.00     1.00 .םלשומ עוציב דע לוכה 'חי   
 11,200.00 ץע תותלד 10.60 כ"הס  
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קובץ: 008   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     004 ץופיש - סנתמ תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ב ט מ  ן ו ר א  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
'ץיוודנס יושע ןותחת חבטמ ןורא תדיחי     06.02.0020
יופיצו םינפ יופיצ ,מ"ס 09/06/523 תודימב      
.ץיוודנס ןותחת לקוס ,F.P הקיימרופ ץוח      
החיתפ תותלד 6 ,תוריגמ 6 :ללוכ ןוראה      

  4,100.00 4,100.00     1.00 .תונפד 2 ,תוציחמ 4 ,הליגר 'חי   
  4,100.00 חבטמ ןורא 20.60 כ"הס  
 15,300.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  

      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ ח ו  ם י ר ק  ם י מ  ת ר נ צ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
םיחנומה םירזיבאהו תורונצה יריחמ .1      
וא/ו הריפחה תדובע תא םיללוכ ,עקרקב      
לש םיריחמה לכ .2 .עקרקה יגוס לכב הביצחה      
.3 העיבצה תא םיללוכ םייולגה תכתמה יקלח      
שרדנ רטוק לכב ןוטבב םיחודיק ללוכ הדובעה      
ךירצו הדימב      
      
רטוקב רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.01.0010
םייומס םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל 2"      

  3,750.00   125.00    30.00 םיחפס תוברל תוגרבהב םירבוחמ , יולימב וא רטמ   
      
רטוקב רפת אלל  04 לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.01.0020
םייומס םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל 3"      

  3,200.00   160.00    20.00 םיחפס תוברל תוגרבהב םירבוחמ ,יולימב וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל  בלוצמ ןליתאילופ תורונצ     07.01.0030
61 רטוקב )LOGITLUM( םוינימולא ןיערג םע      
ללח םירבעמו תוריקב םייומס םינקתומ מ"מ      
תפיטעו תוילת רוביח יחפס תוברל , תורקת      

  2,250.00    75.00    30.00 . ןוטב רטמ   
      

  1,275.00    85.00    15.00 . ל"נכ הנקתה ,  מ"מ 02-52 רטוק ךא ל"נכ רטמ  07.01.0040
      

  1,104.00    92.00    12.00 . ל"נכ הנקתה ,  מ"מ 23 רטוק ךא ל"נכ רטמ  07.01.0050
      

  1,150.00   115.00    10.00 . ל"נכ הנקתה ,  מ"מ 05 רטוק ךא ל"נכ רטמ  07.01.0055
      
ילוורשמ םימח םימ תורונצל דודיב     07.01.0065
תורונצל ,2/1"-4/3"  יבועב "סקלפמרא"      

    350.00    35.00    10.00 יס.יו.יפ-מ קיבד טרס ללוכ 1" דע רטוקב רטמ   
      
2" הפירש זרב ללוכ , תינקת שא יוביכ תדמע     07.01.0070
החיתפ זרב םע 4/3" ןולגלג , ץרוטש דמצמ םע      
'מ 51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז 2 , הריהמ      
םע 2" סוסיר/ןוליס קנזמ , ץרוטש ידמצמ םע      

  2,300.00 2,300.00     1.00 'פמוק . ירודכ זרב  
      
      

 15,379.00 10.70 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 008   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     005 ץופיש - סנתמ תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 15,379.00 מהעברה      
      
      
יוביכ ןורא ךותב ג"ק 6 השבי הקבא יפטמ     07.01.0090

    380.00   380.00     1.00 ל"נה שאה 'חי   
 15,759.00 םימחו םירק םימ תרנצ 10.70 כ"הס  

      
ר ו ר ו ו י א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
בויבו ןיחולד  תרנצל םיחפסה לכ  :תורעה      
ילעב ויהי - היולג החנהב )קיטסלפמו תכתממ(      
ןיע ילב וא םע םיחפסה יריחמ .תרוקיב ןיע      
הדובעה ,הז הזוח תרגסמב םיהז ויהי תרוקיב      
תדימב ןוטבב שרדנ רטוק לכב םיחודיק תללוכ      
. ךרוצה      
      
םינקתומ ,מ"מ 04 רטוקב ,ןליפורפילופ תורונצ     07.02.0010
, םיחפס תוברל ,יולימב וא ,םייומס  ,םייולג      

    975.00    65.00    15.00 . ןוטב תפיטעו רטמ   
      
םינקתומ ,מ"מ 05 רטוקב ,ןליפורפילופ תורונצ     07.02.0020
, םיחפס תוברל ,יולימב וא ,םייומס  ,םייולג      

  1,008.00    84.00    12.00 . ןוטב תפיטעו רטמ   
      
ההובג תופיפצב  ןליתאילופ תורונצ     07.02.0040
    )E.P.D.H( םייולג םינקתומ מ"מ 05  רטוקב,  
תפיטעו , םיחפס תוברל ,יולימב וא ,םייומס      

 13,800.00   115.00   120.00 )םינגזמ זוקינל(. ןוטב רטמ   
      
ההובג תופיפצב  ןליתאילופ תורונצ     07.02.0050
    )E.P.D.H( םייולג םינקתומ מ"מ 011  רטוקב,  
תפיטעו , םיחפס תוברל ,יולימב וא ,םייומס      

  6,200.00   155.00    40.00 . םינגזמ זוקינו םיכפשל . ןוטב רטמ   
      

    160.00    80.00     2.00 4" רטוק C.V.P רורווא  עבוכ 'חי  07.02.0070
      
תרוקיב תספוק ,יפות םוסחמ ,הפצר םוסחמ     07.02.0080
םייושע מ"מ 05/001 רטוקב הליגר וא תלפונ      
תשרו תעבורמ תרגסמ תוברל ןליפורפילופמ      

  1,350.00   225.00     6.00 .זילפמ גרבומ הסכמ וא 'חי   
      
ןליתאילופמ מ"מ 001/002 הפצר םוסחמ     07.02.0090
זילפ תשר םע )E.P.D.H( ההובג  תופיפצב      

    900.00   900.00     1.00 תעבורמ תרגסמב תגרבומ 'חי   
      
טיבלד זקנ רמלד תרצות םשג ימ טלוק     07.02.0100

    450.00   450.00     1.00 4S15". 'חי   
 24,843.00 רורוויאו םיזקנ תכרעמ 20.70 כ"הס  
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קובץ: 008   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     006 ץופיש - סנתמ תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  30.70 ק ר פ  ת ת       
ן ה י ר ז י ב א ו       
      
ויהי סרחמ םיירטינסה םילכה לכ ).1(  :תורעה      
שי םזיי / לכירדא תריחב יפל םגד .'א גוסמ      
. הנקתהה ינפל םילכ רשאל      
      
היולת ןבל סרחמ הלסא תנקתהו הקפסא     07.03.0010
תריחב יפל םגד "הסרח" תרצות תמגודכ      
דבכ סופיט הסכמו בשומ ללוכ , םזיי/לכירדאה      
לכימ ללוכ , םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע      

  1,800.00 1,800.00     1.00 . יולג החדה 'חי   
      
די זחאמ ללוכ םיכנל תדעוימ ךא ל"נכ הלסא     07.03.0020
תושיגנה ץעוי תושירד יפל ינקת הטסורינמ      

  2,800.00 2,800.00     1.00 .יולג החדה לכימ תוברל 'חי   
      
,ןבל סרחמ הצחר ירויכ תנקתה הקפסא     07.03.0030
תמגודכ הנותחת הנקתהל ילבוא ינחלוש      
תריחב יפל" םגד "הסרח" תרצות      
לכ םע םלשומ ןקתומ ," םזיי/לכירדאה      

    450.00   450.00     1.00 ךרע הווש וא ,ןופיסו םירזיבאה 'חי   
      
תמגודכ ןבל סרחמ 'מס 04/04 םיכנ רויכ     07.03.0040
םע םלשומ ןקתומ הרטפ םגד "הסרח" תרצות      

    350.00   350.00     1.00 .ךרע הווש וא ,ןופיסו םירזיבאה לכ 'חי   
      
ןבל סרחמ חבטמ תורעק תנקתהו הקפסא     07.03.0060
"הסרח" תרצות תמגודכ מ"ס 04/06 תודימב      
םע םלשומ ןקתומ "לכירדאה תריחב יפל" םגד      

    580.00   580.00     1.00 .ךרע הווש וא ,ןופיסו םירזיבאה לכ 'חי   
      
זרב תוברל "רוקמא" תרצות היתש ימ ררקמ     07.03.0070
םימ 'קנל תורבחתהו םורכ הפוצמ היתש      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק . תינכות יפל הפצר םוסחמו  
      
ןגמורכ תמגודכ רטיל 03  םימח םימ שמש דוד     07.03.0080
תורונצלו למשחה תכרעמל רבוחמ , מ"עוש וא      
לע הנקתה תוברל זוקינו םימחו םירק םימ      

  1,750.00 1,750.00     1.00 . גגה לע המלש הדמעהו הדלפ תלוזנוק 'חי   
 10,230.00 ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 30.70 כ"הס  

      
י ח ט ש מ  ,ם י מ ר ז מ  ,ם י ז ר ב  40.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש  ,ש י ש       
      
םרזמ וא/ו זרב וא/ו הללוס ריחמ :הרעה      
תוברל - הדימעב שיש וא רויכה לעמ הנקתהל      
לכו ,ןיירושמ שימג רוניצ םע "לינ" יזרב /זרב      
תמלשומ הנקתה םשל שרדנה      
      
      
      

40.70 קרפ תתב הרבעהל          
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 008   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     007 ץופיש - סנתמ תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ךרוא תבבותסמ הרצק היפ ,הדימעב הללוס     07.04.0010
"תמח" תמגודכ .םורכ רומיג מ"מ 241 היפ      
הווש וא ,  241003 ט"קמ ,"ורגלא" תרדיסמ      

    320.00   320.00     1.00 .ךרע 'חי   
      
י"ע הלעפה , הדימעב ,םיכנל םירק םימ זרב     07.04.0015

    300.00   300.00     1.00 P-507 "וטסרפ" תמגודכ טומ 'חי   
      
הכורא היפ )םירק/םימח( הדימעב הללוס     07.04.0020
מ"מ 802 היפ ךרוא  ףלשנ ףלזמ ,תבבותסמ      
, תוחא/תיב בא/חבטמ רויכל , םורכ רומיג      
ט"קמ "םתור" תרדסמ "תמח" תמגודכ      

    420.00   420.00     1.00 .ךרע הווש וא .161009 'חי   
      
תרצות תמגודכ ריקהמ מ"מ 001 ךפוש זרב     07.04.0040

    105.00   105.00     1.00 . טילקב תידי  םע 2/1" רטוק "תמח" 'חי   
      

    160.00   160.00     1.00 ביגש , 4/3" רטוק םימ קותינ יזרב 'חי  07.04.0055
      

    220.00   220.00     1.00 ביגש , 1" רטוק םימ קותינ יזרב 'חי  07.04.0060
      

    350.00   350.00     1.00 ביגש , 5.1" רטוק םימ קותינ יזרב 'חי  07.04.0070
      
מ"ס 2 יבועב3 הצובק רסיק ןבא שיש חטשמ     07.04.0140
רניס ללוכ ,הבכרהו הלבוה ,הדידמ תוברל      

  8,400.00 1,400.00     6.00 םימ ףא וא מ"ס 51 ןותחת ר"מ   
 10,275.00 תונוש ,שיש יחטשמ ,םימרזמ ,םיזרב 40.70 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  50.70 ק ר פ  ת ת       
      
זוקינ/בויב/םימ תמייק תרנצ תקתעה עוציב     07.05.0010

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק . חטשב םואית תוברל חטשב  
      
רושיא פוטוזיא ומכ תכמסומ הדבעמ רושיא     07.05.0020
5021 ןקת יפל היצלטסניאה תכרעמ תקידב      
תוינכת ןתמ תוברל . ןיינבל 6022 י"תו      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק EDAM-SA תוכרעמל .  
  4,000.00 תונוש 50.70 כ"הס  
 65,107.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  

      
ך ו מ נ  ח ת מ  ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  02.80 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     08.20.0010

  7,700.00    70.00   110.00 לזרב יקוזיח ללוכ ןבלוגמ לזרב תשרמ רטמ   
      
05 רטוקב םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.20.0020

    300.00    15.00    20.00 הכישמ לבח םע ,)םינרקמ(מ"מ רטמ   
  8,000.00 םיליבומ 02.80 כ"הס  

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 008   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     008 ץופיש - סנתמ תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  03.80 ק ר פ  ת ת       
      
6x5 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0010
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

  6,000.00    40.00   150.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
53X4 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0020
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

 10,200.00    85.00   120.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
ר"ממ 61 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     08.30.0030
וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק      
רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב      

  2,400.00    20.00   120.00 תווצקה ינשב רטמ   
      

  4,500.00    18.00   250.00 .7TAC םיבשחמ תרושקת לבכ רטמ  08.30.0040
      
םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג ןופלט לבכ     08.30.0050

  2,500.00    25.00   100.00 6.0x2x02 "קזב" תושירדל 'חי   
      
בלצומ םיטוח גוזב םירבגמ ןיב טוויחל לבכ     08.30.0060
םאתהב , תוחפל GWA41 ךתחב ךכוסמו      

  4,000.00   100.00    40.00 תושירדל םיאתמ הטעמ לעבו ןרציה תושירדל רטמ   
      
םילנפל ןשע/שא  יולג תזכר ןיב טוויחל לבכ     08.30.0070
ר"ממ 0.1 ךתחב ידיג 4 ךילומ  היושע םינשמ      

  1,500.00    15.00   100.00 .0221 י"תל םאתהב ךילומל 'קנ   
 31,100.00 םיכילומו םילבכ 03.80 כ"הס  

      
ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  04.80 ק ר פ  ת ת       
      
תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.40.0010
םיגרב ללוכ מ"מ 05X5 ךתחב תיטילורטקלא      

    350.00   350.00     1.00 קוחכ םירוביחו טולש זילפ תועבטו 'חי   
      
האפרמה יקלח לכב תיטסוקא הרקת תקראה     08.40.0020
הלשו ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ תועצמאב      
הקראהה תדוקנ םוקימ ןומיס םע ,תינקית      
המיאתמ הקבדמ י"ע תיטסוקא הרקתל תחתמ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק המלש המוק רובע טלפמוק -  
      
,תשר( תרושקתהו למשחה תולעת לכ תקראה     08.40.0030
תועצמאב ןקתמה יקלח לכב )תומלוסו חפ      
םע ,תינקית הלשו ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ      
הקבדמ י"ע הקראהה תדוקנ םוקימ ןומיס      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק - המיאתמ  
      
יקלח לכב ריוא גוזימה תולעת לכ תקראה     08.40.0040
ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ תועצמאב ןקתמה      
תדוקנ םוקימ ןומיס םע ,תינקית הלשו      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק - המיאתמ הקבדמ י"ע הקראהה  
      

  6,350.00 04.80 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 008   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     009 ץופיש - סנתמ תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,350.00 מהעברה      
      
      
לאיצנטופ תאוושהל תדרפנ הקראה תדוקנ     08.40.0050
תשוחנ ךילומו רטוק מ"מ 52/02 ףכירמ רוניצב      
דחא הצקב תרבוחמ ,ר"ממ 61 דע      
ינשה הצקבו ,םילאיצנטופ תאוושהספל      

    600.00   150.00     4.00 'פמוק טלפמוק - יתכתמה טנמלאל  
  6,950.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 כ"הס  

      
ם י י ק  ן ק ת י מ ב  ה ד ו ב ע  05.80 ק ר פ  ת ת       
      
יצח םרז יקיספמ םייק חולב הפסוה      08.50.0010
63 קותינ רשוכ רפמא 0018x3 דע םייטמוטוא      
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      
וא ןיר'ג ןילרמ תרצות N001SN תמגודכ ןוויכל      

  3,500.00 3,500.00     1.00 תינוטרקלא הנגה ללוכ רשואמ ע"וש 'חי   
  3,500.00 םייק ןקתימב הדובע 05.80 כ"הס  

      
א  ה מ ו ק  2E ל מ ש ח  ח ו ל  06.80 ק ר פ  ת ת       
      
לכ לע 93416 ןקת יפל ועצובי למשח תוחול      
ויקלח      
      
למשח חול הנבמ הנקתהו הלבוה ההקפסא     08.60.0010
    2E,מ"ס 53 דע קמועב הדלפ חפמ יושע  
םע דבלב תיתיזח השיג ריקה לע הנקתהל      
טרפמלו תוינכתל םאתהב יונב ,תלדו םילנפ      
הריבצ יספ ,קוזיח יספ ,םילנפ ללוכ ,ינכטה      
רזעה דויצ לכ ללוכו ,םייוסיכ ,רפמא 061      

  8,000.00 4,000.00     2.00 הניקת הלעפהו הנקתהל שורדה ר"מ   
      
רפמא 001X3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0020
תימרת הנגהב רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      

  1,100.00 1,100.00     1.00 ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
      
רפמא 36x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0030
תימרת הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ      
N521SN תמגודכ ןוויכל תנתינ תיטנגמו      

    800.00   800.00     1.00 רשואמ ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות 'חי   
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0040

    164.00    82.00     2.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע 'חי   
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0050

  2,150.00    43.00    50.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0060

    540.00   180.00     3.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0070

    880.00   220.00     4.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
 13,634.00 06.80 קרפ תתב הרבעהל

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 008   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     010 ץופיש - סנתמ תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,634.00 מהעברה      
      
      

    570.00   190.00     3.00 A52 1-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.60.0080
      

    320.00   320.00     1.00 A04 1-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.60.0090
      
רפמא 4.2 יזפ תלת יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.60.0100
רנקולק" תמגודכ רפמא 6.1-4.2 לויכ םוחת םע      

    440.00   220.00     2.00 ע"ש וא MZKP םגד "רלימ 'חי   
      

    150.00    50.00     3.00 דליטלומ תרונו ,ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ 'חי  08.60.0110
      

    360.00   120.00     3.00 רפמא 61 נ"זל O.N 1. דעצ רסממ 'חי  08.60.0120
      

     60.00    60.00     1.00 2-0-1 םיבצמ 3 ררוב 'חי  08.60.0130
      

    900.00   900.00     1.00 םיצורע ינש ימונורטסא ןועש קספמ 'חי  08.60.0140
      

    560.00   280.00     2.00 CA V044/083 הקספה לילס 'חי  08.60.0150
      
03 תושיגר רפמא 04X4 תחפ רסממ     08.60.0160

  1,280.00   320.00     4.00 A םגד ,רפמאילימ 'חי   
      
)O+HP3( םיבטק העברא קרב יניגמ תיעיבר     08.60.0170

  2,200.00 2,200.00     1.00 רזע יעגמ ללוכ C+B רפמאוליק 001 'חי   
      

    600.00   200.00     3.00 רפמא 5/001 דע םרז הנשמ 'חי  08.60.0180
      
MH 191-CETAS םגד ילטיגיד דדומ בר     08.60.0220
םדקמ ,קפסה ,רדת ,םימרז ,םיחתמ : תדידמל      
םאתמ ללוכ היגרנאו שוקיב איש ,קפסה      
יעגמ ללוכ תרושקת ילבכו םיבשחמ תרושקת      

  2,450.00 2,450.00     1.00 רזע 'חי   
      
ללוכ רפמא 52X3 םע סמועב םיכיתנ קתנמ     08.60.0230

    200.00   200.00     1.00 A23/A01 C.R.H ןיכס ךיתנ 'חי   
      
ןשע/שא יוליג תייזכרמ רובע הארתה תדיחי     08.60.0240

    800.00   800.00     1.00 מ"עב הרקב גצמ תרצות B655-OSI-4 םגד 'חי   
 24,524.00 א המוק 2E למשח חול 06.80 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  07.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוגוז 01 לש תודיחיב קזב םגד תונורק יקדהמ     08.70.0010
תוישרד יפל ןופלטה לש םילבכה ירוביח ללוכ      

    120.00   120.00     1.00 קזב תרבח םע םואיתבו 'חי   
      
הספוקב ןקתומ רפמא 23x3 דע טקפ ז"מ     08.70.0020

    960.00   320.00     3.00 םימ תנגומ 56PI 'חי   
      
      
      

  1,080.00 07.80 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 008   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     011 ץופיש - סנתמ תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,080.00 מהעברה      
      
      
תרצות D-81 םגדכ סבג תחת עקת בר תספוק     08.70.0040
םע למשח ת"ב 6 ללוכ ,רשואמ ע"וש וא א.ד.ע      
ללוכו ,ןופלטו בשחמל ת"ב 4 ,הנגה יסירת      

  2,880.00   320.00     9.00 טלפמוק - תועובק תוציחמ 'חי   
      
תרצות D-71 םגדכ ט"החת עקת בר תספוק     08.70.0050
םע למשח ת"ב 4 ללוכ ,רשואמ ע"וש וא א.ד.ע      
תוציחמ ללוכו  תרושקת ת"ב 3,הנגה יסירת      

  2,100.00   300.00     7.00 טלפמוק - תועובק 'חי   
      
תרצות D-41 םגד ט"החת עקת בר תספוק     08.70.0060
ת"ב 2 ללוכ ,רשואמ ע"וש וא טסלפ .א.ד.ע      
תוציחמ ללוכו , תרושקתל ת"ב 2  ,למשח      

    750.00   250.00     3.00 טלפמוק - תועובק 'חי   
      
תרצ טוהירב הנקתהל תדעוימ עקת בר תספוק     08.70.0070
    oiciffue למשח ת"ב 2 ללוכ ,רשואמ ע"וש וא  
ללוכו ,ןופלטו בשחמל ת"ב 4 ,הנגה יסירת םע      

  4,500.00 1,500.00     3.00 טלפמוק - תועובק תוציחמ 'חי   
      

    480.00   120.00     4.00 3D םגד IC תספוק 'חי  08.70.0080
 11,790.00 םירזיבא 07.80 כ"הס  

      
ת ו ר ו נ מ  ,ה ר ו א ת  י פ ו ג  08.80 ק ר פ  ת ת       
ם ה י ר ז י ב א ו       
      
ותב ןומיסל רתיה םע ויהי הרואתה יפוג לכ      
לע הניקת האלמ הקידב דועת וא ,ףקותב ןקת      
םע ויהי הרואתה יפוג לכםינקתה ןוכמ ידי      
תדועת וא ,ףקותב ןקת ותב ןומיסל רתיה      
םינקתה ןוכמ ידי לע הניקת האלמ הקידב      
      
םימושרה תרצותהו םגדהמ ויהי הרואתה יפוג      
םגדמ הרואת יפוג ןיקתהל ןיא .תויומכה בתכב      
ןנכתמהו חקפמהמ בתכב רושיא אלל רחא      
      
דל סותניס םגד הרקתב עוקש לוגע הרואת ףוג     08.80.0010
דל לודומ תרונ ללוכ ,NROHT תרצות       
    K0004-mL0011, םירזיבאה לכ ללוכו ,רביירד  

  2,900.00   290.00    10.00 הניקת הלעפהו הנקתהל םישורדה רזעה דויצו 'חי   
      
הרקתב עוקש W53 06/06 עבורמ הרואת ףוג     08.80.0020
דריל קוויש RELZIKI תרצות G TALF םגד      
דל תרונ ללוכ רשואמ ץינייטש      
    K0004-ML0014, רזעה דויצ לכו רביירד  

 30,400.00   320.00    95.00 הניקת הלעפהו הנקתהל שורדה 'חי   
      
      
      
      

 33,300.00 08.80 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 008   .../012 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     012 ץופיש - סנתמ תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 33,300.00 מהעברה      
      
      
תרצות DEL 8 ץח םגד םוריח תרואתל ףוג     08.80.0030
,לקינ רבצמ ללוכה ,רשואמ ע"וש וא שעג      
תורונו הרקב תרונ ,ןעטמ ,הלעפה תכרעמ      
השירד יפל םיאתמ טוליש ללוכו ,DEL גוסמ      

  1,900.00   380.00     5.00 טלפמוק 'חי   
      
שעג תרצות דל ראטס םגד ץוח תרואת ףוג     08.80.0040
ןנווכתמ םאתמ ,W62 דל תרונו דויצ ללוכ      
רזעה ירזיבאו דויצה לכ ללוכו ,ריקל הנקתהל      

  3,300.00   550.00     6.00 טלפמוק - הניקת הלעפהו הנקתהלםישורדה 'חי   
      
תרצות LE-206 םגד םידל םוריח ת"ג     08.80.0050
דל תרונ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא טיילורטקלא      

  9,100.00   350.00    26.00 הנקתה הבוגל המיאתמ השדע םע W3 'חי   
 47,600.00 םהירזיבאו תורונמ ,הרואת יפוג 08.80 כ"הס  

      
ם י ד ח ו י מ  ם י פ י ע ס ו  ת ו ד ו ק נ  09.80 ק ר פ  ת ת       
      
ילבכ יזאפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     08.90.0010
EPLX 5.1 תשוחנ יכילומ וא/ו YX2N תשוחנ      
,רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב םילחשומ ,ר"ממ      
םינקתומ תרנצה ללוכ ,תולעתב םילבכב וא/ו      
ז"מ ןכו תורקתב וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת      
וא םימ ןגומ וא ,בלצ,ףוליח ,לופכ/דיחי רואמל      
וא סיווג תרצות SUROHC םגד ןיירושמ      
םוריח תרואתל הדוקנ רובע ףסונ ךילומו ,ע"וש      

 23,800.00   170.00   140.00 .הניקת הלעפהל םלשומ לכה שרדנ םא 'קנ   
      
,םינגזמו הרואת קותינ רובע ראומ ןצחל תדוקנ     08.90.0020
וא EPLX יכילומב יזפ דח לגעמב תמלשומ      
םילחשומ ,ר"ממ RF/YX2N 5.1 םילבכ      
םילבכב וא/ו ,רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב      
וא/ו ט"הת םינקתומ תרנצה ללוכ ,תולעתב      
יפל םגד ראומ ןצחל ןכו תורקתב וא/ו תוקיציב      

    175.00   175.00     1.00 םלשומ לכה ינכט טרפמ 'קנ   
      
יכילומ היושע תמלשומ רפמא 61 ת"ב תדוקנ     08.90.0030
    EPLX ילבכ וא RF/YX2N 5.2 ר"ממ  
וא/ו רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב םילחשומ      
עקש ןכו , ןורירמ רוניצ וא/ו תולעתב םילבכב      
סיווג תרצות METSYS םגד דיחי רפמא 61      
,םוינימולא/קיטסלפ תלעתב וא ט"הת ןקתומ      

  2,160.00   180.00    12.00 םלשומ לכה 'קנ   
      

    240.00    60.00     4.00 םימ ןגומ ת"ב רובע ת"ב תדוקנל תפסות 'קנ  08.90.0040
      

    100.00   100.00     1.00 EEC םגד ת"ב רובע ת"ב תדוקנל תפסות 'קנ  08.90.0050
      
      
      

 26,475.00 09.80 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 008   .../013 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     013 ץופיש - סנתמ תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 26,475.00 מהעברה      
      
      
לופכ רזיבא רובע ת"ב תדוקנל תפסות     08.90.0060

    120.00    60.00     2.00 ט"הע/ט"הת 'קנ   
      
הנזה( יפוס רזיבא אלל ךא ,ל"נכ ת"ב תדוקנ     08.90.0070

  2,800.00   140.00    20.00 )עקש בר תספוקל 'קנ   
      
יפוס רזיבא םע הרקת לעמ ןגזמל הנכה תדוקנ     08.90.0080
    1N 5.2 םיכילומבx3 מ"מ 02 תרנצו ר"ממ  

  5,600.00   280.00    20.00 טלפמוק - ןגזמל עקש ןכו ,ט"הת רטוק 'קנ   
      
יבטוק וד ז"מ ללוכ ילמשח םימ דודל הדוקנ     08.90.0090
,סיווג תרצות METSYS םגד ןומיס תרונמו      
םילחשומ ר"ממ YX2N 5.2X3 לבכ ללוכ      
תחתמ וא/ו ט"הת מ"מ 61 רטוק ףכירמ תרנצב      
היולג ןורירמ תרנצב וא/ו תורקתב וא/ו ףוצירל      
לכה םימה דודל ילמשח רוביח ללוכ ,חיטה לע      

    320.00   320.00     1.00 טלפמוק םלשומ 'קנ   
      
,הצירפ יוליג( .מ.נ.מ תוכרעמל הנכה תדוקנ     08.90.0110
02 ףכירמ תרנצ היושע )....  ,הנרקהל לוקמר      
תופעתסה תואספוק ,הכישמ טוח םע מ"מ      
םיוקה ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו      
דע תשר תלעת /תיזכרמה תופעתסהה תביתמ      

  3,000.00   120.00    25.00 הנכהה 'קנ 'קנ   
      
02 ףכירמ רוניצ היושע היזיולטל הנכה תדוקנ     08.90.0120
היזיולטל עקש ,6GR ילאיסקאוק לבכ םע מ"מ      
,ט"הת הנקתהל סיווג תרצות METSYS םגד      
תאספוקמ וקה לכ  ,תופעתסה תואספוק      
לכה ,הקולחה וקב וקלח ללוכ תופעתסהה      

    420.00   140.00     3.00 םלשומ 'קנ   
      
)םינופלט/םיבשחמ( הדוחא תרושקת תדוקנ     08.90.0130
8 ךכוסמ לבכ םע מ"מ 52 ףכירמ תרנצ היושע      
רדתב הדימעל TAC-7 )םידיג 61( תוגוז      
    ZHM 006 5-21344 יפל NID דעו הדוקנהמ  
לולכ( יפוס רזיבא אלל ,תרושקת ןוראל      

  7,000.00   280.00    25.00 )עקש בר תספוקב 'קנ   
      
)םינופלט/םיבשחמ( הדוחא תרושקת תדוקנ     08.90.0140
4 ךכוסמ לבכ םע מ"מ 52 ףכירמ תרנצ היושע      
ZHM רדתב הדימעל TAC-7 )םידיג 8( תוגוז      
ןוראל דעו הדוקנהמ NID 5-21344 יפל 006      
בר תספוקב לולכ( יפוס רזיבא אלל תרושקת      

  2,400.00   240.00    10.00 )עקש 'קנ   
      
      
      
      
      

 48,135.00 09.80 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 008   .../014 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     014 ץופיש - סנתמ תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 48,135.00 מהעברה      
      
      
הדוחא תרושקת תדוקנ     08.90.0150
תרנצ היושע ).ס.מ.ט/םינופלט/םיבשחמ(      
8( תוגוז 4 ךכוסמ לבכ םע מ"מ 52 ףכירמ      
יפל ZHM 006 רדתב הדימעל TAC-7 )םידיג      
    5-21344 NID תרושקת ןוראל דעו הדוקנהמ,  
םגד רזיבאב הנקתהל 54JR עקש םע םויס      
תואספוק ללוכו ,ינכטה טרפמב טרופמכ      
ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה      
'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה תביתמ םיוקה      

  2,240.00   280.00     8.00 הנכהה 'קנ   
      
תרנצ היושע ןשע/שא יוליגל הנכה תדוקנ     08.90.0160
0.1 ךתחב ידיג 4 ךילומ םע מ"מ 02 ףכירמ      
תואספוקמ ,0221 י"תל םאתהב ךילומל ר"ממ      
ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה      
'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה תביתמ םיוקה      

  4,550.00   130.00    35.00 הנכהה 'קנ   
      
תנחתל ןשע/שא יוליג תזכר ןיב רוביח תדוקנ     08.90.0165
ףכירמ תרנצ היושע תיזכרמ+םיתמוק םירקיפס      
ר"ממ 0.1 ךתחב ידיג 4 ךילומ םע מ"מ 02      
תואספוקמ ,0221 י"תל םאתהב ךילומל      
ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה      
'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה תביתמ םיוקה      

    280.00   280.00     1.00 הנכהה 'קנ   
      
שא יולג תבלושמ הזירכ תכרעמל הנכה תדוקנ     08.90.0170
52 וא מ"מ 02 םודא עבצ ףכירמ תרנצ היושע      
תופעתסה תואספוק ,הכישמ טוח םע מ"מ      
םיוקה ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו      
דע תשר תלעת /תיזכרמה תופעתסהה תביתמ      

  1,800.00   100.00    18.00 הנכהה 'קנ 'קנ   
      
YX2N 5.1x3 לבכ ללוכ יללכ קותינ ןצחל     08.90.0180
דע חולהמ ,מ"מ 02 רטוקב ףכירמ רוניצ ,ר"ממ      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק טלפמוק - ןצחל ללוכו ןצחלה  
      
תמלשומ הצירפ/שא יוליג תזכרל רוביח תדוקנ     08.90.0190
לחשומ ר"ממ RF/YX2N 5.2 לבכ היושע      
וד ז"מ ןכו ,וא/ו רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב      
תרצות METSYS םגד ןומיס תרונ םע יבטוק      

    440.00   220.00     2.00 םלשומ לכה - ט"הת ןקתומ סיווג 'חי   
      
רשואיש יטרפ קדוב תקידבל ןקתמה תרבעה     08.90.0200
תנכהו הקידבה ימד םולשת ללוכ ןימזמה י"ע      
השורדה הרזעה לכ ןתמו edaM-sA תוינכת      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק - הקידבה ןמזב  
      
      
      

 60,345.00 09.80 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 008   .../015 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     015 ץופיש - סנתמ תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 60,345.00 מהעברה      
      
      
למשחה תוחול לכל תיפרגומרת הקירס עוציב     08.90.0220
טרופמה יפל .ח"וד תנכהו ץופישה הנבמ ךותב      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק טלפמוק - דחוימה ינכטה טרפמב  
      
ללוכ תמייק תרושקתו למשח תיתשת קוריפ     08.90.0230

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק - חטשהמ םירמוחה לכ קוליס  
      
לכ קוליס ללוכ םימייק הרואת יפוג קוריפ     08.90.0240

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק - חטשהמ םירמוחה  
      
רוביח(םייק ןקתימב ךמסומ יאלמשח לש ע"ש     08.90.0250

  1,950.00    65.00    30.00 )תומייק תוכרעמל השדח המוק ע"ש   
 66,495.00 םידחוימ םיפיעסו תודוקנ 09.80 כ"הס  

      
ת ר ו ש ק ת  ת ו נ ו ר א  19.80 ק ר פ  ת ת       
      
םילבכה תסירפל קתנתמ גוסמ הנורק קולב     08.91.0010

    400.00    50.00     8.00 םילבכה תסירפ ללוכ ,םייגוז ברה 'חי   
      

     50.00    50.00     1.00 הנורוק יקולב 01-ל היטבמא 'חי  08.91.0020
      
PTU 54JR תואובמ 05 לנפ תנקתהו הקפסא     08.91.0030
רטמ 02 דע גוז 001 לבכ ללוכ גויח יווק רובע      
יקולב ג"ע הסירפו היטבמא ,הנורק יספ ללוכ      
האובמ לכ לעמ החולש / 'גת טולישו הנורק      

  2,200.00 1,100.00     2.00 לנפב 'חי   
      
םע ,PTS ךוכיס ללוכ ,a6-taC ,91" בותינ חול     08.91.0040
ןקת ות םע ,JR-54 םיעקש 42 ספדומ לגעמ      
רודיס ללוכ ,היולת יתלב תינוציח הדבעמ לש      
עבצ ,טוויחו הנקתה ללוכו םילבכה תרישקל      

  1,800.00   600.00     3.00 רופא וא רוחש 'חי   
      
U44 הבוגב דויצ תנקתהל 91" תרושקת ד"סמ     08.91.0050
המוטא תירוחא חפ/הפוקש תיזח תלד ,ללוכ      
לכ  54MFC תקופתב םיררוואמ ינש ,לוענמ      
ינמרג ץיפק ימואל הנקתה תוליסמ ללוכ דחא      
חי2  , 6 חכ יעקש ספ חי  2 91" לדוגב דויצל      
וא 01674 ט"קמ  םוקדיל תרצות  עובק ףדמ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ע"ווש  
      
5X4 לדוגב טורח CVP יושע טוליש תנכה     08.91.0060

    100.00    10.00    10.00 תרושקת ןורא ןומיסל מ"ס 'חי   
      
ללוכה U1 הבוגב רושיג ילבכ רבעמל חוור ספ     08.91.0070

     30.00    30.00     1.00 רעיש יספ ןגומ ץירח 'חי   
      
      
      
      

  7,580.00 19.80 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 008   .../016 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     016 ץופיש - סנתמ תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  7,580.00 מהעברה      
      
      
דעוימה למשח יעקש ספ תנקתהו הקפסא     08.91.0080
חכ יעקש 6 לולכי ספה .91" תרגסמב הנקתהל      
A61 ת"מאמ גתמ ללוכ "םיילארשי" ןקתו גוסמ      
תכתמ זראמ היהי ספל .ןומיס תירונו G גוסמ      
'מ 51 דע ךרואב לדנפ לבכ ללוכ .ןקת ות אשיו      

     70.00    70.00     1.00 A61EEC גוסמ ילמשח עקת והצקבו 'חי   
      

  1,200.00    40.00    30.00 ץרוחמ עובק ףדמ 'חי  08.91.0090
      
לולכת הכרעה . תרושקת ןוראל הקראה תכרע     08.91.0100
יגרב 8 תוחפל ללוכה ,ידועי םירוביח ספ      
ר"ממ 61 הקראה לבכמ רוביח תומצו םירוביח      
.וב םידויצה לכו ןוראה ירזיבא לכל ,שימג      
םירוביחה ספמ בכוכ תרוצתב עצובי רוביחה      

    110.00   110.00     1.00 דויצל 'חי   
      
3 דע ךרואב JR/54-JR-54 ךכוסמ בותינ לבכ     08.91.0110
2ב ןמוסמ taC-6 -ב הדימעל הכמסה לעב  'מ      

  1,800.00    25.00    72.00 תווצק 'חי   
      
,הכרדה ,הלבק תוקידב ,דועית ,ןונכת ,םואית     08.91.0120
י"פע האלמ הלעפהל שרדנה לכו ,העמטה      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק ינכטה טרפמב טרופמה  
      
י"ע הצקל הצקמ תרושקת עקש תוניקת תקידב     08.91.0130
טרדנטסל םיאתמ KULF ןוגכ ידועיי רישכמ      
טלפ ץבוק תריסמ ללוכ ,A6TAC קדבנה      

    432.00     6.00    72.00 הקידבה תואצות לש טרופמ 'חי   
 12,192.00 תרושקת תונורא 19.80 כ"הס  

      
ת מ י י ק  ה מ ו ק ב  ת ו ד ו ק נ  29.80 ק ר פ  ת ת       
      
תרנצ היושע ןשע/שא יוליגל הנכה תדוקנ     08.92.0010
0.1 ךתחב ידיג 4 ךילומ םע מ"מ 02 ףכירמ      
תואספוקמ ,0221 י"תל םאתהב ךילומל ר"ממ      
ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה      
'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה תביתמ םיוקה      

  4,900.00   140.00    35.00 )תמייק המוק(הנכהה 'קנ   
      
שא יולג תבלושמ הזירכ תכרעמל הנכה תדוקנ     08.92.0020
52 וא מ"מ 02 םודא עבצ ףכירמ תרנצ היושע      
תופעתסה תואספוק ,הכישמ טוח םע מ"מ      
םיוקה ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו      
דע תשר תלעת /תיזכרמה תופעתסהה תביתמ      

  2,160.00   120.00    18.00 )תמייק המוק(הנכהה 'קנ 'קנ   
  7,060.00 תמייק המוקב תודוקנ 29.80 כ"הס  

219,211.00 ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 כ"הס  
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קובץ: 008   .../017 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     017 ץופיש - סנתמ תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט   10.90 ק ר פ  ת ת       
      
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.01.0010
הקפסא ללוכ ריחמה ,םיירשוימ םיחטש      

  8,000.00    80.00   100.00 םינתיוזו )תוניפ( תועוצקמ דוביעו הנקתה ר"מ   
      
ירדח( םיבוטר םירדחב טנמצ חיט תצברה     09.01.0020

  3,000.00    30.00   100.00 .הקימרק יופיחל ,רודזורפו )םיתורש ר"מ   
 11,000.00 םינפ חיט  10.90 כ"הס  

      
ץ ו ח  ח י ט  20.90 ק ר פ  ת ת       
      
הצברה תבכש ללוכה, תובכש שולשב ץוח חיט     09.02.0025
,תרשיימ חיט תבכשו ,הנותחת תיטנמצ      
ןכומ ,םינוויכ ינשב לגרס ,רוחש טכילש תבכשו      
ריחמה ינועבצ ילירקא טכילש תבכש םושיל      

  4,500.00    90.00    50.00 .םינתיווז ללוכ ר"מ   
      
תרחבל םקרמב שימג ינועבצ ילירקא טכילש     09.02.0035
תוברל  )דרפנב דדמנ( ץוח חיט לע לכירדאה      
2 לש תומכב ילירקא טכילשל דוסי תבכש      
,לכירדאה תריחבל הרוטסקטו ןווג, ר"מ/ג"ק      

  3,000.00    60.00    50.00 .חקפמהו ןרציה תויחנהל םאתהב עוציב ר"מ   
  7,500.00 ץוח חיט 20.90 כ"הס  
 18,500.00 חיט תודובע 90 כ"הס  

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  01 ק ר פ       
      
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
,03/03 ןאליצרופ טינרג יחיראמ יללכ ףוציר     10.01.0010
תריחבל תודימ וא מ"ס 06/06 ,33/33      
םגד 01R הקלחה םדקמ םע לכירדאה      
,ר"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמ ע"וש וא " יקסלופוט"      
תרצות ,תילירקא הבור ,ןקתה יפל םיקשימ      
תריחבל ןווגה ,ע"וש וא "סקיפ רטסימ"      

 94,500.00   210.00   450.00 .לכירדאה ר"מ   
      
,7/03 תודימב ל"נה ףוצירה גוסמ םילופיש     10.01.0020
תריחבל חירא ךרואב וא מ"ס 7/33,7/06      

  5,250.00    35.00   150.00 .לכירדאה רטמ   
      
תודימב הסינכ תאובמו ,םיתורשב ףוציר     10.01.0030
"דלוג ףלוג" םגד , מ"ס 33/33 וא מ"ס 03/03      
:הקלחה םדקמ ,ע"וש וא "יקסלופוט" - קפס      
    11R/21R, םיקשימ ,ר"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמ  
"סקיפ רטסימ" תרצות ,תילירקא הבור ,מ"מ 3      

  5,250.00   210.00    25.00 .לכירדאה תריחבל ןווגה ,ע"וש וא ר"מ   
      
      

105,000.00 10.01 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 008   .../018 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     018 ץופיש - סנתמ תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

105,000.00 מהעברה      
      
      
ףוציר יגוס ןיב הדרפהכ זילפמ הדרפה ספ     10.01.0090

    300.00    30.00    10.00 .תמויסכו םינוש רטמ   
      
מ"ס 5.61/03 תודימב )םינפ( תוגרדמ יופיח     10.01.0100
תריחב יפל טינרג שישמ )חלשו םור ללוכ(      
)דחיב חלשו םורל(541 :דוסי ריחממ לכירדאה      
,ןייעל ףושחה דצ לכמ תשטולמ :ןבאה רמג      

 12,800.00   320.00    40.00 מ"ס 3 בחורב הקלחהל תודגנתה ספ תוברל רטמ   
      
תותלד ינתפמב שיש ףס תנקתהו הקפסא     10.01.0120
"יירג " רפא יעבט שישמ ,מ"ס 03 דע בחור      

  2,900.00   290.00    10.00 . ףוצירל המוד ןווגב וא מ"ס 3 יבוע רטמ   
121,000.00 ףוציר תודובע 10.01 כ"הס  

      
י ו פ י ח  ת ו ד ו ב ע  20.01 ק ר פ  ת ת       
      
תוחתלמ ,םיתוריש( תוריק ג"ע יופיח     10.02.0010
,02/02 תודימב הקימרק יחיראב )םירודזורפו      
תריחבל תודימ וא מ"ס 05/02 03/03      
3 םיקשימ ,ר"מ/ח"ש 06 :דוסי ריחמ ,לכירדאה      
הבור ללוכ .לכירדאה תריחבל ןווגה ,מ"מ      
םינוויכ ינשב םימ סלפ תרשוימ חיט תבכשו      
לוכה ,)ריחמב הלולכ איהו דרפנב םלושת אל(      
תנקתהו הקפס ללוכ ריחמה םלשומ עוציב דע      
הרוצב זידונא ןווג םוינימולאמ הקימרק תניפ      

 10,500.00   210.00    50.00 תינבלמ ר"מ   
      
הקימרק יחיראב שיש יחטשמ לעמ יופיח     10.02.0020
תודימ וא מ"ס05/01 ,03/01   תודימב      
,ר"מ/ח"ש 07 :דוסי ריחמ ,לכירדאה תריחבל      
ללוכ .לכירדאה תריחבל ןווגה ,מ"מ 3 םיקשימ      
ינשב םימ סלפ תרשוימ חיט תבכשו הבור      
הלולכ איהו דרפנב םלושת אל( םינוויכ      
ללוכ ריחמה םלשומ עוציב דע לוכה ,)ריחמב      
ןווג םוינימולאמ הקימרק תניפ תנקתהו הקפס      

  1,200.00   240.00     5.00 תינבלמ הרוצב זידונא ר"מ   
 11,700.00 יופיח תודובע 20.01 כ"הס  
132,700.00 יופיחו ףוציר 01 כ"הס  
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קובץ: 008   .../019 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     019 ץופיש - סנתמ תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
,ח י ט  ל ע  ה ע י ב צ ו  ד ו י ס  10.11 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג ו  ם י ק ו ל ב  ן ו ט ב       
      
םינפ חיט לע )טסלפורינ/ןיזלומא( יטסלפ עבצ     11.01.0020
"ליפרובמט" דוסי תבכש  תוברל ,אלמ יוסיכל      
םאתהב סבגמ םירניסו תוציחצ לעמ ללוכ      
עוציבל דע לכה ,50.11 ףיעס דחוימה טרפמל      

 15,600.00    24.00   650.00 .םלשומ ר"מ   
      
י"ע םיבוטר םירדחו םיתוריש תוריק תעיבצ     11.01.0025

  1,750.00    35.00    50.00 ע"וש וא רובמט לש לונירקא תמגוד עבצ ר"מ   
 17,350.00 סבגו םיקולב ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11 כ"הס  
 17,350.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ת ו נ י ר ט ו  20.21 ק ר פ  ת ת       
      
,ע"וש וא 0094 לילק תמגודכ הסינכ תנירטו     12.02.0010
קלח ללוכ מ"ס 052/084 תודימב עובצ ןגלואמ      
,תיפנכ וד תיריצ תחתפנ תלדו הפפר ןוילע      
יתשל הלהב תוידי םע מ"ס 012/002 תודימב      
יפל לכה ,לכירדאה תריחב יפל ןווג םייפנכ      

 19,800.00 1,650.00    12.00 .םוינימולאה תמישרב 70-א טירפ ר"מ   
      
ןגלואמ ,ע"וש וא 0094 לילק תמגודכ תנירטו     12.02.0020
563-063 -012/003 תונוש תודימב עובצ      
תודימב  תיריצ תחתפנ תלד םע , מ"ס      
לכה ,לכירדאה תריחב יפל ןווג מ"ס012/001      
תמישרב 11-א ו 90-א ו 80-א טירפ יפל      

 36,300.00 1,650.00    22.00 .םוינימולאה ר"מ   
      
,ע"וש וא 0054 לילק תמגודכ העובק תנירטו     12.02.0030
תודימב תיתניפ ,רונת עובצ ןגלואמ םוינימולא      
לכה ,לכירדאה תריחבל ןווג,מ"ס598/041-041      

 28,050.00 1,100.00    25.50 .םוינימולאה תמישרב 30 -א טירפ יפל ר"מ   
 84,150.00 תונירטו 20.21 כ"הס  
 84,150.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס  

      
ר י ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       
      
FRV ר י ו א  ג ו ז י מ  ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
עוציב + ןונכת םינקתה ןוכמ רושיא איצמהל שי      
יפל םינקתה ןוכמ י"ע ריוואה גוזימ תכרעמל      
. 1 קלח 1001 י"ת      
      
      
      

10.51 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 008   .../020 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     020 ץופיש - סנתמ תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןלבקה י"ע םטאי תוריקב חודיק לכ : הרעה      
. ונובשח לעו םידדצה ינשמ חודיקה עצבמש      
ןרצייה י"ע לזונ/זג תרנצ ילגעמ ןונכת : הרעה      
. דבלב      
      
PMUP ץוח ריוא הבעמ תנקתהו הקפסא     15.01.0020
    TAEH-FRV תמגודכ SMVD-GNUSMAS  
H/UTB רורק רקופת ,  הנבמה  גג לע חנומ      
גגה לע 'חי תבצהו הפנה תוברל , 000191      
ילמשח טוויח , לזונ/זג תרנצל רוביח ללוכ      

 42,000.00 42,000.00     1.00 'פמוק . המלש הלעפהו  
      
ץוח ריוא הבעמ תנקתהו הקפסא     15.01.0030
    YREVOCER TAEH-FRV תמגודכ  
    SMVD-GNUSMAS הנבמה  גג לע חנומ  ,  
הפנה תוברל , H/UTB 000271 רורק רקופת      
, לזונ/זג תרנצל רוביח ללוכ גגה לע 'חי תבצהו      

 38,000.00 38,000.00     1.00 'פמוק . המלש הלעפהו ילמשח טוויח  
      
תימינפ ריווא גוזימ 'חי תנקתהו הקפסא     15.01.0040
4 "הטסק" םגד FRV תכרעמל המיאתמ      
תרצות מ"ס 06/06 תודימ םינוויכ      
    GNUSMAS תילאמינמ הקופת , מ"עוש וא  
, תימינפ זוקינ תבאשמ ללוכ , ש"יטב 0069      
, זוקינ , לזונ/זג תרנצל רוביח הנקתה תוברל      
דע לכה , הלעפה טטסומרט , ילמשח טוויח      

  5,900.00 2,950.00     2.00 . המלש הלעפה 'חי   
      
תימינפ ריווא גוזימ 'חי תנקתהו הקפסא     15.01.0060
4 "הטסק" םגד FRV תכרעמל המיאתמ      
תרצות מ"ס 06/06 תודימ םינוויכ      
    GNUSMAS תילאמינמ הקופת , מ"עוש וא  
, תימינפ זוקינ תבאשמ ללוכ , ש"יטב 00191      
, זוקינ , לזונ/זג תרנצל רוביח הנקתה תוברל      
דע לכה , הלעפה טטסומרט , ילמשח טוויח      

 12,000.00 4,000.00     3.00 . המלש הלעפה 'חי   
      
תימינפ ריווא גוזימ 'חי תנקתהו הקפסא     15.01.0070
4 "הטסק" םגד FRV תכרעמל המיאתמ      
תרצות מ"ס 06/06 תודימ םינוויכ      
    GNUSMAS תילאמינמ הקופת , מ"עוש וא  
, תימינפ זוקינ תבאשמ ללוכ , ש"יטב 00502      
, זוקינ , לזונ/זג תרנצל רוביח הנקתה תוברל      
דע לכה , הלעפה טטסומרט , ילמשח טוויח      

 59,500.00 4,250.00    14.00 . המלש הלעפה 'חי   
      
      
      
      
      

157,400.00 10.51 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 008   .../021 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     021 ץופיש - סנתמ תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

157,400.00 מהעברה      
      
      
תכרעמל לזונ/זג תרנצ לגעמ תנקתהו הקפסא     15.01.0080
    YREVOCER-TAEH-FRV םינוש םירטקב  
4/3" , 8/5" , 2/1" , 4/1"( )ןרציה תוארוה יפל(      
רוביח , תרנצל דודיב ללוכ ) ..וכו 8/11" ,      
Y ירבחמ , ןרציה תוארוהו ןקנח י"ע תומחלהב      
תויופעתסה , םינפ תודיחילו היבג ץחל ,      
תכרעמל םירזיבא םיקלחמ , םידייאמל תואיצי      
תודיחי ןיב םילבכ , ..וכו םייט תותשק זג תרנצ      

 30,000.00 15,000.00     2.00 'פמוק . גוזימה לגעמל 'פמוק הז ףיעס .  
      
/ יזכרמ הלעפה חול תנקתהו הקפסא     15.01.0090
טלושה המוקב גוזימה תכרעמל בשחמ/רקב      
, תולקת לע חווידו גוזימה תודיחי תלעפהב      
היצלטסניא תוברל ..וכו 'פמט , תולעפה      

  8,000.00 8,000.00     1.00 . תודיחיל חול ןיב תרושקת / תילמשח 'חי   
      
לע לזונ/זג תרנצ רבעמל הסכמ ללוכ חפ תלעת     15.01.0130

  3,000.00   150.00    20.00 . הנבמה גג ר"מ   
198,400.00 FRV ריוא גוזימ דויצ 10.51 כ"הס  

      
ת ר נ צ  / ד ו י צ  ת ק ת ע ה  20.51 ק ר פ  ת ת       
ם י מ י י ק  ל ז ו נ /ז ג       
      
, חטשב םייק רורווא חופמל הקתעה עוציב     15.02.0010
08.0 ןבלוגמ חפ תלעת עטק תמלשה תוברל      
חופמ תקתעהו רורווא ריפ ךותל הייטסל מ"מ      
תמייק הלעתל רוביח תוברל , הנבמה גג לע      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק . דוקיפו למשח  
      
תוברל תשוחנמ לזונ/זג תרנצל הייטס עוציב     15.02.0020
םיננכותמ םיריפל הפצר יולימב תרנצ תייטס      
8/1.1"-2/1" םינוש םירטק תשוחנ תרנצ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק . הנבמה גג לע םיבעמ ץוח תודיחי תקתעהו  
  5,200.00 םימייק לזונ/זג תרנצ / דויצ תקתעה 20.51 כ"הס  

203,600.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 

קובץ: 008   .../022 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     022 ץופיש - סנתמ תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       
      
ת ו י ל ע מ  10.71 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הקפסה : תללוכ הדובעה תלוכת      
תונגראתהל םיצוחנה םילכה לכ תוברל(      
םיפונמ ,םירמוחו םילכ ןסחמ ןוגכ הנקתהלו      
ןימזמה שומישל הריסמו הלעפה,)רזע יעצמאו      
ינכטה טרפמב ראותמכ תוילעמ וא תילעמ לש      
תודובעה ,םירמוחה ,םיקלחה לכ ללוכ      
הדובעה תמלשהל תושרדנה תודועתהו      
ושרדנ אל םא םג ץעויהו ןימזמה ןוצר תועיבשל      
שורדה לכ תא הדובעה תללוכ ןכ ומכ .שרופמב      
,תוטרופמ תוינכות תשגהו טרופמ ןונכתל      
םיפוגה לכ םע הדובעה ךלהמ םואת ,הבכרה      
,תודובעה לכ תולע.שרדנכ התמלשהו םיעגונה      
םירכזנה םימואת ,תוינכותה ,תוקפסהה      
אלש וללה תוברל םייללכה םיאנתבו טרפמב      
בשחת הדובעה תמלשהל םיצוחנ ךא םירכזומ      
לכ םניגב םלושת אלו עצבמה תעצהב הלולככ      
.איהש ריחמ תפסות      
      
,םיעסונ 8 , ג"ק LRM, 036 ,םיעסונ תילעמ     17.01.0010
תלבקו הבכרה ללוכ תונחת  2 ,ש/'מ 0.1      

175,000.00 175,000.00     1.00 'פמוק .םינקת ןוכמ רושיא  
      
םיפוטע/םיינוציח ם"בלפ יפוקשמ רובע תפסות     17.01.0030

  6,400.00 3,200.00     2.00 מ"מ 0.2 ם"בלפ חפמ 'חי   
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק םיסיטרכ ארוק תכרעמל תפסות 17.01.0040
      
הנקתה תוברל םייק תילעמ ריפל עבצו ןויקינ     17.01.0050

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק . םלשומ עוציב דע לוכה ץעמ םימוגיפ קוריפו  
      
תרושקתהו למשחה תונכה לוכ עוציב     17.01.0060
ילבכ תוברל תילעמה תלעפהל תושרדנה      
תוגוז 2 ןופלט 'קנ YX2N 6X5  למשח      
תכראהו A52X3 טקפ קספמ רוביח תואספוק      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .שרדנכ דוסי  
194,900.00 תוילעמ 10.71 כ"הס  
194,900.00 תוילעמ 71 כ"הס  

      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
םיכתחב תכתמ יליפורפמ הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0010
,רשק יחפ ןכו ,מ"מ 4 לעמ ןפוד יבועב םינוש      
תושרבמב יוקינ תוברל ,םיגרבו ןוגיע יחפ      

 27,000.00 18,000.00     1.50 .יטטניס דוסי עבצו םיכותיר הדלפ ןוט   
      
      

 27,000.00 10.91 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 008   .../023 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     023 ץופיש - סנתמ תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 27,000.00 מהעברה      
      
      
חפ תוחול י"ע )םיליפורפ( הדלפ תורוק יופיח     19.01.0020

 12,250.00   350.00    35.00 . ריקל ןגועמ מ"מ 3 יבוע גורמ ר"מ   
      
6 יבועב גורמ חפמ )חלשו םור( תוגרדמ ךלהמ     19.01.0030
ןתיווז תוברל ,המח הליבטב ץבא ןווליגב מ"מ      
תעינמל הגרדמה הצקב ררוחמ לגועמ הצק      
לע ןקתומ תוגרדמה ךלהמ .הקלחה      

 36,000.00 1,200.00    30.00 .דרפנב תדדמנה הדלפ תייצקורטסנוק רטמ   
      
חפמ  ,תוגרדמ ךלהמל )טסדופ( םייניב יחטשמ     19.01.0040
.המח הליבטב ץבא ןווליגב מ"מ 6 יבועב גורמ      
תייצקורטסנוק לע ןקתומ תוגרדמה ךלהמ      

  6,650.00   950.00     7.00 דרפנב תדדמנה הדלפ ר"מ   
 81,900.00 שרח תורגסמ 10.91 כ"הס  
 81,900.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס  

      
ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ   ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       
      
ת ו ח ו ל מ  ת ב ת ו ת  ה ר ק ת  10.22 ק ר פ  ת ת       
ם י ל ר נ י מ       
      
,םיילרנימ םייביס תוחולמ תיטסוקא הרקת     22.01.0010
וא "קוויש אובי הדוהי " קפס ןופוקוא תמגוד      
תעילב זוחא,מ"ס 06/06 תודימב תוחול  ע"ש      
היצקורטסנוקה לכ תוברל C.R.N - 09 םישער      
רמג יליפורפ ללוכ ןייל- ןייפ הילתו האישנל      
    Z+L לש םלשומ עוציבל דע לוכה ,תוריקה דיל  

109,150.00   185.00   590.00 .הדובעה ר"מ   
      
תוילרנימ תויטסוקא תורקתל תפסות     22.01.0020
תודימב ,סלגרביפ וא םיעלס רמצמ תוירלודומ      
רובע מ"ס 221-16/16 וא מ"ס 021-06/06      
לכ קחרמב ורבוחיש םיחישק םילתמ י"ע קוזיח      
םיאשנמה .םיישארה םיאשנמל מ"ס 06      
16-מ לודג וניאש קחרמב ונקתוי םיישארה      
ןיבל ןושארה הלתמה ןיב קחרמה .הזמ הז מ"ס      
רמגה יליפורפ .מ"ס 04-מ לודג היהי אל ריקה      
    )L+Z( 52.1 לש ילמינימ יבועב םוינימולאמ  
3015 י''ת ,ףרועה דוקיפ תושירד יפל ,מ"מ      

  2,400.00    60.00    40.00 4 קלח ר"מ   
      
ןיב המאתהל  " ר " תרוצב סבג רניס עוציב     22.01.0050
עוציב תוברל  'מ 0.1 דע הסירפב הרקתל ריק      

  5,460.00   210.00    26.00 .עבצל הנכהו לטכפש תודובע רטמ   
117,010.00 םילרנימ תוחולמ תבתות הרקת 10.22 כ"הס  
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קובץ: 008   .../024 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     024 ץופיש - סנתמ תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח פ מ  ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת  20.22 ק ר פ  ת ת       
      
תוחול ,עובצו ןוולוגמ חפ ישגממ בתות תרקת     22.02.0010
מ"מ 6.0  חפ  יבוע ,םיררוחמ ,מ"ס 03 בחורב      
ללוכ הילתו האישנ היצקורטסנוק תוברל      

  9,000.00   180.00    50.00 .תוריקה דיל רמג יליפורפ ר"מ   
  9,000.00 חפמ תויטסוקא תורקת 20.22 כ"הס  

      
ם י ר נ י ס ו  ס ב ג  ת ו ר ק ת  30.22 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 7.21 יבועב סבג חול תוברל ,סבג תרקת     22.03.0010

  7,000.00   140.00    50.00 )'מ 0.1 דע הרקת הבוג( היצקורטסנוקו ר"מ   
      
יפקיהב )רניס( תיכנא וא/ו תיקפוא הריגס     22.03.0020
7.21 יבועב סבג תוחולמ תויטסוקא תורקת      
סורפ בחורב ,היצקורטסנוק תוברל ,מ"מ      
ןכומ םלשומ רמג דע לכה , 'מ 0.1 דע      

 70,000.00   140.00   500.00 .העיבצל רטמ   
      
ירדחב תולסא ירוחאמ תורגינל הריגס עוציב     22.03.0030
קורי סבגו היצקורטסנוק תכרעמ י"ע םיתוריש      

  1,440.00   180.00     8.00 'מ 02.1 הבוגב ,יופיחל ןכומ ,םלשומ רמג ר"מ   
      
היצקורטסנוק תכרעמ י"ע )ימינפ( ג"מצ תריגס     22.03.0040
דודיב תוברל מ"ס 02/02 יכנא רניס ,סבגו      

  3,200.00   160.00    20.00 עבצל ןכומ םלשומ עוציב דע לוכה 2" יטסוקא רטמ   
      
)םידדצה ינשב( תוימורק-דח סבג תוציחמ     22.03.0060
הליסמ םע ,מ"מ 001-59 לש ללוכ יבועב      
,ןוולוגמ הדלפ חפמ םיבצינו הנותחתו הנוילע      
הדידמה ,העיבצל ןכומ ,םלשומ רמג דע לכה      
םיבצינ םע םיחתפל קוזיח( םיחתפ אלל - וטנ      
םידדמנ יטסוקא דודיבו מ"מ 2.1 לעמ יבועב      

  6,400.00   160.00    40.00 )דרפנב ר"מ   
      
הדבכ תלד וא שא תלד ףוקשמל יכנא קוזיח     22.03.0070
ןוולוגמ הדלפ ליפורפ י"ע סבג תוציחמב      
תרקתלו הפצרל ןוגיע תוברל ,מ"מ 6.2/07/07      

  7,500.00   125.00    60.00 ןוגיע יגרב 4 -ו הקטלפ י"ע ןוטבה רטמ   
 95,540.00 םירניסו סבג תורקת 30.22 כ"הס  
221,550.00 ןינבב םישעותמ  םיביכר 22 כ"הס  

      
ה ס י ר ה ו  ק ו ר י פ  ת ו ד ו ב ע  42 ק ר פ       
      
ם י ק ו ר י פ ו  ת ו צ י ח מ  ת ס י ר ה   10.42 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו ש       
      
     תוציחמו תוריק תסירה   
      
      
      
      

10.42 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 008   .../025 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     025 ץופיש - סנתמ תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ.       
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמהינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
ןדגוא"ב 42 קרפ ןיאש תורמל .ףיעסב תרחא      
תא ןדגואבשםיקרפה ראש םיבייחמ "לוחכה      
.)םימיאתמו הדימב( הז קרפבש םיפיעסה      
      
וא יללכה טרפמב םיללכנ םניאש םיפיעסב      
םירקמב קר שמתשהל שי ,וב רמאנל םידגונמ      
.תדחוימ השירד לש      
      
רוסינה ,קוריפה ,הסירהה תודובע יריחמ לכ      
רשואמה םוקמל תלוספה קוליס םיללוכ 'וכו      
והשלכ קחרמל תוימוקמה תויושרה י"ע ךכל      
.הכיפש תורגא םולשת תוברל .רתאהמ      
      
יבועב םיחייוטמו םייונב םיקולב תוריק תסירה      24.01.0010
תורוגח תוברל,המוקה הבוג לכל מ"ס 02-01      
לוכ יוניפ ללוכ ריחמה הינבה ךותב ןוטב      

  1,500.00    60.00    25.00 .רשואמ םוקמל םיפדועה ר"מ   
      
עוציב תוברל ,םימייק ףוציר ילופיש קוריפ     24.01.0020

  3,600.00    45.00    80.00 .וקרופש םילינפה םוקמב םינפ חיט ינוקית רטמ   
      
ץעמ ףוקשמו תלד תוברל סבגמ תוציחמ קוריפ     24.01.0050

  1,080.00    60.00    18.00 רשואמ ךפש םוקמל יוניפו ר"מ   
  6,180.00 םינוש םיקוריפו תוציחמ תסירה  10.42 כ"הס  

      
,ה א ו ר ב ת  ת ו כ ר ע מ  ק ו ר י פ  20.42 ק ר פ  ת ת       
ר י ו א  ג ו ז מ ו  ל מ ש ח       
      
תנגועמה והשלכ גוס לכמ תרנצ קוליסו קוריפ     24.02.0050

    625.00    25.00    25.00 הנבמה תוריקל רטמ   
    625.00 ריוא גוזמו למשח ,האורבת תוכרעמ קוריפ 20.42 כ"הס  

      
ת ו ג ר ד מ ו  ף ו צ י ר  ק ו ר י פ  30.42 ק ר פ  ת ת       
      
לדוגמ הקימרק וא וצארט יחיראמ ףוציר קוריפ     24.03.0030
ללוכ ,םייק לוח עצמ קוליס  תוברל והשלכ      

  2,400.00    40.00    60.00 . הקימרק וא וצארט ילופיש קוריפ ר"מ   
      
לדוגמ שישמ )חלשו םור( תוגרדמ ףוציר קוריפ     24.03.0050
תלבק דע םייק לוח עצמ קוליס  תוברל והשלכ      

  1,584.00    44.00    36.00 .םיטסדופ קוריפ ללוכ ריחמה .  היקנ תיתש רטמ   
  3,984.00 תוגרדמו ףוציר קוריפ 30.42 כ"הס  
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קובץ: 008   .../026 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     026 ץופיש - סנתמ תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ק ת  ם י ק ו ר י פ  40.42 ק ר פ  ת ת       
      
לכ לע םינוש םיגוסמ תויטסוקא תורקת קוריפ     24.04.0010
תוברל דודיבה ינרזמו תאשונה היצקורטסנוקה      
ךפש םוקמל קוליסו לדוגו גוס לכמ הרואת יפוג      

  2,880.00    40.00    72.00 . רשואמ ר"מ   
  2,880.00 הרקת םיקוריפ 40.42 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  ק ו ר י פ  50.42 ק ר פ  ת ת       
      
גוסב לדבה אלל ,םינפ תרואת ףוג לש  קוריפ     24.05.0001
וא , ,תורונה תומכ ,תורונה גוס ,הרואתה ףוג      

  1,400.00    40.00    35.00 'פמוק .רחא לדבה לכ  
  1,400.00 הרואת יפוג קוריפ 50.42 כ"הס  

      
ת ו נ ו ל ח ו  ה נ י ר ט ו  ם י ק ו ר י פ  60.42 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל ,םוינימולאמ העובק הנירטיו קוריפ     24.06.0010
םוכיסל אל    58.50     8.00 ףוקשמ ר"מ   
      
חטשב - םהיפוקשמו םוינימולאמ תונולח קוריפ     24.06.0020
םוכיסל אל   234.00     2.00 ר"מ 5 דעו ר"מ 3 לעמ 'חי   

תונולחו הנירטו םיקוריפ 60.42 כ"הס            
 15,069.00 הסירהו קוריפ תודובע 42 כ"הס  

      
ן י נ ב ב  ב כ ר ו מ  ד ו י צ ו  ט ו ה י ר  03 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א  10.03 ק ר פ  ת ת       
      
תכתממ רוגס ריינ קיזחמ לש הנקתהו הקפסא     30.01.0010

  1,080.00   135.00     8.00 םורכ הפוצמ 'חי   
      
םיידי בוגינ ריינל ןקתמ לש הנקתהו הקפסא     30.01.0020
מ"ס 01/82/83 )הטסורינ(  403 מ"בלפמ      

  1,560.00   260.00     6.00 הליענ ןונגנמ תוברל 'חי   
      
ילזונ ןובסל ןקתמ לש הנקתהו הקפסא     30.01.0030
,ריקה לע הנקתה )הטסורינ ( 403 מ"בלפמ      

  2,700.00   225.00    12.00 רטיל 2.1-1.1 חפנ 'חי   
      
6 יבועב לטסירק הארמ לש הנקתהו הקפסא     30.01.0040
תקחרומ ץוודנס תטלפ ג"ע תקבדומ מ"מ      
,הארמה ףקיהב תושטולמ תוזאפ םע ריקהמ      

 10,000.00   500.00    20.00 תרתסנ הילת תוברל ר"מ   
      
403 מ"בלפמ מ"ס 06 הזיחא תידי - "שיגנ"     30.01.0050
יתוריש את תלד ףנכ לע הנקתהל )הטסורינ(      

  1,500.00   300.00     5.00 3 קלח 8191 י"ת יפל ,םיכנ 'חי   
      
      
      

 16,840.00 10.03 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 008   .../027 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     027 ץופיש - סנתמ תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 16,840.00 מהעברה      
      
      
613 מ"בלפמ עובק L תרוצב די זחאמ -"שיגנ"     30.01.0060
י"ת יפל ,םיכנ יתוריש אתב ןקתומ )הטסורינ(      

    400.00   400.00     1.00 3 קלח 8191 'חי   
      
םיכנ יתורישל םמורתמ די זחאמ - "שיגנ"     30.01.0070
ריצ םע מ"ס 09-07 ךרואב ריקה לע הנקתהל      
403 מ"בלפמ תוספתיה ןגומ הנבומ      

    650.00   650.00     1.00 3 קלח 8191 י"ת יפל ,)הטסורינ( 'חי   
      
"לטסירק" תשטולמ תיכוכזמ הארמ - "שיגנ"     30.01.0080

    320.00   320.00     1.00 3 קלח 8191 י"ת יפל ,מ"ס 09/54 תודימב 'חי   
 18,210.00 םירזיבא 10.03 כ"הס  
 18,210.00 ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
ןקת תלעב תובותכ 521 דע תיתבותכ תזכר     34.01.0010
    LU 0007 תמגודכ ילארשי ןקת ות םעו-RDA  
םע,קורי ןקת ות תלעב רייפלט 'בח תרצותמ      
תורשפאו םיוות 04 דע תירבעב הגוצת      
תבותכ יפל ןשעה תמר לע ח"וד תאצוהל      

  7,000.00 7,000.00     1.00 .יאלגה 'חי   
      
ןקת ות לעב יתבותכ ירטקלא וטופ ןשע יאלג     34.01.0020
'בח תרצותמ A084-OFT תמגודכ קורי      

  4,992.00   192.00    26.00 סיסב ללוכ רייפלט 'חי   
      
ןקת ות לעב יתבותכ ירטקלא וטופ ןשע יאלג     34.01.0025
'בח תרצותמ A084-OFT תמגודכ קורי      

  4,992.00   192.00    26.00 )תמייק המוקב(סיסב ללוכ רייפלט 'חי   
      
תבותכ ללוכ יוליגל םודא יתבותכ ץופינ ןצחל     34.01.0030
תרצותמ RSA008-BPT תמגודכ תילרגטניא      

    384.00   192.00     2.00 רייפלט 'בח 'חי   
      
תמגודכ דרפנ ץורע לעב ימינפ ץנצנ-רפוצ     34.01.0040

    360.00   120.00     3.00 רייפלט 'בח י"ע קושמה S412-SFT 'חי   
      
LU ןקת לעב םימ ןגומ ינוציח ץנצנ-רפוצ     34.01.0050

    360.00   360.00     1.00 רייפלט 'בח י"ע קושמה SFT-423 תמגודכ 'חי   
      
ינשל תיתרפס הגוצת לעב יטמוטוא ןגייח     34.01.0060
תרקב לעב שא יבכמ תושירד יפ לע םיעוריא      
'בח תרצותמ i005-MDT תמגודכ ןופלט וק      

    350.00   350.00     1.00 רייפלט 'חי   
      
      

 18,438.00 10.43 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 008   .../028 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     028 ץופיש - סנתמ תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 18,438.00 מהעברה      
      
      
ןוכמ יקדוב י"ע שאה יוליג ןקתמ תקידב     34.01.0070
לע םנקתל שי םייוקיל שיו הדימבו ,םינקתה      
לש הניקת הלעפהל דע ןלבקה ןובשח      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק הקידבה ימד םולשת ללוכ ,תכרעמה  
      
תרצות BT-07 תמגודכ HA7 V21 תוללוס     34.01.0080
תרדסמ תיתבותכ תזכרל רוביח רובע רייפלט      

     99.00    99.00     1.00 0007-ה 'חי   
      
תמגודכ A4 קפסמה דווזמ יתבותכ חוכ קפס     34.01.0150

  1,193.00 1,193.00     1.00 TPS-74A 'חי   
 22,230.00 ןשעו שא יוליג תוכרעמ 10.43 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ  ת ו כ ר ע מ  20.43 ק ר פ  ת ת       
      
חפנב למשח חולל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     34.02.0010
רשואמ MF-002 זג לכימ :תללוכה ק"מ 3 דע      
    1002-APFN םירבוחמ( םיאלג גוז ,ע"ש וא  
תרנצ ,הזתה יריחנ ,ןומיס תורונ 2 ,)הבלצהב      

  5,500.00 5,500.00     1.00 טווחו לכימהו םיריחנה ןיב 'חי   
      

    500.00   500.00     1.00 יוביכ תזכרל יטמוטוא יוביכ תלעפה סיטרכ 'חי  34.02.0030
      
יוביכל הכישמ םע בוהצ ןשע/שא יוליג ןצחל     34.02.0040
ע"וש וא רייפלט תרצות Y01-BPT םגד זגב      

    300.00   300.00     1.00 רשואמ 'חי   
      
חולב יטמוטואה יוביכה תכרעמ תקידב     34.02.0050
ידי לע APFN 1002 -ל םאתהב למשחה      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק הקידבה ימד םולשת ללוכ ,םינקתה ןוכמ יקדוב  
  6,800.00 שא יוביכ תוכרעמ 20.43 כ"הס  

      
ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  30.43 ק ר פ  ת ת       
      
הזירכל ןצחל תללוכה קחורמ ןופורקמ תדמע     34.03.0010
ןאוביי MR-EVFT תמגודכ שימג לבכו      

  1,620.00 1,620.00     1.00 .רייפלט 'חי   
      
םע ,ןגומ ןוראב ריקה לע הייולת הלעפה תדמע     34.03.0020
לחשומ שימג לבכ תללוכה תיללכ הזירכל ןצחל      

  1,495.00 1,495.00     1.00 .רייפלט ןאוביי MR-XVFT תמגודכ 'חי   
      
הפוצמ הדלפמ היושעה W006 הזירכ תכרעמ     34.03.0030
8 דעו הרגיש תעשב הקיזומ תבלשמו הקבאב      
תללוכה םוריח תעשב תוטלקומ תועדוה      
תמגודכ NE-45 ןקת תלעבו TTP ןופורקמ      

 13,000.00 13,000.00     1.00 רייפלט י"ע קוושמה EVFT-006 'חי   
      
      

 16,115.00 30.43 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 008   .../029 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     029 ץופיש - סנתמ תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 16,115.00 מהעברה      
      
      
הזירכל ןצחל תללוכה קחורמ ןופורקמ תדמע     34.03.0040
ןאוביי MR-EVFT תמגודכ שימג לבכו      

  1,620.00 1,620.00     1.00 .רייפלט 'חי   
      
תמגודכ וק תרקב םע ינחלוש ןופורקמ תדמע     34.03.0050

  1,200.00 1,200.00     1.00 .רייפלט 'בח י"ע קוושמה MD-EVFT 'חי   
      
W04/W02/W01'' הרקתב עוקש לוגע לוקמר     34.03.0070
ידי לע קוושמה SLT-801 םגד תמגודכ 8      

  4,500.00   250.00    18.00 .טלפמוק ,רייפלט תרבח 'חי   
      
W04/W02/W01'' הרקתב עוקש לוגע לוקמר     34.03.0075
ידי לע קוושמה SLT-801 םגד תמגודכ 8      

  4,500.00   250.00    18.00 )תמייק המוקב(.טלפמוק ,רייפלט תרבח 'חי   
      
, W04-5 תיבחרמ הנקתהל ,רפוש לוקמר     34.03.0080
ידי לע קוושמ 1001T-SLT םגד תמגודכ      

    280.00   280.00     1.00 .טלפמוק ,רייפלט 'חי   
      
חיטה לע הנקתהל ץנצנ םע בלושמ 5" לוקמר     34.03.0090
,רייפלט ידי לע קוושמ 05E-SFT םגד תמגודכ      

  1,280.00   640.00     2.00 .טלפמוק 'חי   
 29,495.00 הזירכ תכרעמ 30.43 כ"הס  
 58,525.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס  

      
ה ר ק ב ו  ת ר ו ש ק ת  ת ו כ ר ע מ  53 ק ר פ       
      
ה צ י ר פ  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  10.53 ק ר פ  ת ת       
      
7331 ןקת ורפ רטנה םגד הצירפ יוליג תזכר     35.01.0010
,םירוזיא 23 דע לש תלוביקב  המיפ תרצות      
ללוכו ןעטמ םע אספוק ךותב חכ קפס ללוכ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק V21, HA02 תנעטנ הללוס  
      
םדוק ףיעסב תזכרל רקובמ )רזע( חכ קפס     35.01.0020

    600.00   600.00     1.00 A02 תוללוס ללוכ ,תדווזמ הספוקב 'חי   
      

  3,600.00   200.00    18.00 יביספ םודא ארפניא יאלג 'חי  35.01.0030
      

    450.00   450.00     1.00 קסמיטנא יאלג 'חי  35.01.0040
      

    600.00   600.00     1.00 T014 םגד תירבע בתוכ דרוביק 'חי  35.01.0050
      

    400.00   200.00     2.00 LU תזכר ךותב הנקתהל ימינפ רפוצ 'חי  35.01.0060
      

    300.00   300.00     1.00 מ"מ 1 אספוקב ןגומ המצוע בר ינוציח רפוצ 'חי  35.01.0070
      

    100.00   100.00     1.00 הצירפל ץנצנ 'חי  35.01.0080
      

  9,050.00 10.53 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 008   .../030 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     030 ץופיש - סנתמ תבחרה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  9,050.00 מהעברה      
      
      
העדוה םע ,ילטיגיד יטמוטוא תועדוה ןגייח     35.01.0090

    900.00   900.00     1.00 רבצמ יוביגו תטלקומ 'חי   
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק - תכרעמה לש טוויח 35.01.0100
      

    350.00   175.00     2.00 ןולחל וא תלדל יטנגמ סופיטמ שגר 'חי  35.01.0110
 12,300.00 הצירפ יוליג תכרעמ 10.53 כ"הס  

      
ת ו מ ל צ מ  30.53 ק ר פ  ת ת       
      
PM2 EMOD גוסמ , השדע ללוכ PI תומלצמ     35.03.0010
השדע םע תינוציחו תימינפ הנקתהל      
    LACOFIRAV 122 המגודוכPMI XIRTAM  

 10,000.00 2,000.00     5.00 PELCO 'חי   
 10,000.00 תומלצמ 30.53 כ"הס  

      
ת י ר ט ס  ו ד  ת ר ו ש ק ת  40.53 ק ר פ  ת ת       
      
תללוכ תינחלוש תילטיגיד רמוש תדמע     35.04.0020
יוהיזל YALPSID גצ תללוכ , רוביד תרפופש      
תכרעמה . חכ קפס ללוכ . האירקה תדמע      
A8991 םגד . SUBELPMIS תטישב תדבוע      
י"ע תקוושמו תאבוימה EMOCTIL תרצות      

  4,800.00 4,800.00     1.00 . הקינורטקלא רבגא תרבח 'חי   
      
תכרעמל ,  EERFDNAH רוביד תחולש     35.04.0030
    SUBELPMIS/PIV , האירק ץיחל תלעב  
, ליירב בתכב יוהיז ללוכ , לודג דחא םוריח      
העקשה תספוק ללוכ , יוויחל DEL תירונ ללוכ      
תאבוימה TILEMOC תרצות AE0643 םגד .      

    550.00   550.00     1.00 . הקינורטקלא רבגא תרבח י"ע תקוושמו 'חי   
      
21 דע יוביג תדיחי+5931 םגד ישאר חכ קפס     35.04.0040
תרצות רמוש תדמעל רבחתמ , תועש      
    TILEMOC תרבח י"ע תקוושמו תאבוימה  

    480.00   480.00     1.00 . הקינורקלא רבגא 'חי   
      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק טלפמוק -8.0x2 שא לבכב תכרעמה לש טוויח 35.04.0050
  6,030.00 תירטס וד תרושקת 40.53 כ"הס  
 28,330.00 הרקבו תרושקת תוכרעמ 53 כ"הס  
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ךיראת      ןלבק תמתוחו המיתח ,םש
 

קובץ: 008   .../031 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021 )זוכיר( . תויומכ בתכ
דף מס':     031 ץופיש - סנתמ תבחרה

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןוטב תודובע 20 קרפ    
   

                 25,300.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת   
   

                  5,100.00 תורוגח 20.20 קרפ תת   
   

    30,400.00 ןוטב תודובע 20 כ"הס               
   
הינב תודובע 40 קרפ    
   

                 17,400.00 הינב תודובע 10.40 קרפ תת   
   

    17,400.00 הינב תודובע 40 כ"הס               
   
םוטיא 50 קרפ    
   

                  1,725.00 תפצר םוטיא 10.50 קרפ תת   
   

     1,725.00 םוטיא 50 כ"הס               
   
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ    
   

                 11,200.00 ץע תותלד 10.60 קרפ תת   
   

                  4,100.00 חבטמ ןורא 20.60 קרפ תת   
   

    15,300.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס               
   
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
   

                 15,759.00 םימחו םירק םימ תרנצ 10.70 קרפ תת   
   

                 24,843.00 רורוויאו םיזקנ תכרעמ 20.70 קרפ תת   
   

                 10,230.00 ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 30.70 קרפ תת   
   

                 10,275.00 תונוש ,שיש יחטשמ ,םימרזמ ,םיזרב 40.70 קרפ תת   
   

                  4,000.00 תונוש 50.70 קרפ תת   
   

    65,107.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס               
   
ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 קרפ    
   

                  8,000.00 םיליבומ 02.80 קרפ תת   
   

                 31,100.00 םיכילומו םילבכ 03.80 קרפ תת   
   

                  6,950.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 קרפ תת   
   

                  3,500.00 םייק ןקתימב הדובע 05.80 קרפ תת   
   

                 24,524.00 א המוק 2E למשח חול 06.80 קרפ תת   
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קובץ: 008   .../032 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     032 ץופיש - סנתמ תבחרה

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  
                 11,790.00 םירזיבא 07.80 קרפ תת   

   
                 47,600.00 םהירזיבאו תורונמ ,הרואת יפוג 08.80 קרפ תת   

   
                 66,495.00 םידחוימ םיפיעסו תודוקנ 09.80 קרפ תת   

   
                 12,192.00 תרושקת תונורא 19.80 קרפ תת   

   
                  7,060.00 תמייק המוקב תודוקנ 29.80 קרפ תת   

   
   219,211.00 ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 כ"הס               

   
חיט תודובע 90 קרפ    
   

                 11,000.00 םינפ חיט  10.90 קרפ תת   
   

                  7,500.00 ץוח חיט 20.90 קרפ תת   
   

    18,500.00 חיט תודובע 90 כ"הס               
   
יופיחו ףוציר 01 קרפ    
   

                121,000.00 ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת   
   

                 11,700.00 יופיח תודובע 20.01 קרפ תת   
   

   132,700.00 יופיחו ףוציר 01 כ"הס               
   
העיבצ תודובע 11 קרפ    
   

                 17,350.00 סבגו םיקולב ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11 קרפ תת   
   

    17,350.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס               
   
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
   

                 84,150.00 תונירטו 20.21 קרפ תת   
   

    84,150.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס               
   
ריוא גוזימ 51 קרפ    
   

                198,400.00 FRV ריוא גוזימ דויצ 10.51 קרפ תת   
   

                  5,200.00 םימייק לזונ/זג תרנצ / דויצ תקתעה 20.51 קרפ תת   
   

   203,600.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס               
   
תוילעמ 71 קרפ    
   

                194,900.00 תוילעמ 10.71 קרפ תת   
   

   194,900.00 תוילעמ 71 כ"הס               
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קובץ: 008   .../033 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     033 ץופיש - סנתמ תבחרה

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

שרח תורגסמ 91 קרפ    
   

                 81,900.00 שרח תורגסמ 10.91 קרפ תת   
   

    81,900.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס               
   
ןינבב םישעותמ  םיביכר 22 קרפ    
   

                117,010.00 םילרנימ תוחולמ תבתות הרקת 10.22 קרפ תת   
   

                  9,000.00 חפמ תויטסוקא תורקת 20.22 קרפ תת   
   

                 95,540.00 םירניסו סבג תורקת 30.22 קרפ תת   
   

   221,550.00 ןינבב םישעותמ  םיביכר 22 כ"הס               
   
הסירהו קוריפ תודובע 42 קרפ    
   

                  6,180.00 םינוש םיקוריפו תוציחמ תסירה  10.42 קרפ תת   
   

                    625.00 ריוא גוזמו למשח ,האורבת תוכרעמ קוריפ 20.42 קרפ תת   
   

                  3,984.00 תוגרדמו ףוציר קוריפ 30.42 קרפ תת   
   

                  2,880.00 הרקת םיקוריפ 40.42 קרפ תת   
   

                  1,400.00 הרואת יפוג קוריפ 50.42 קרפ תת   
   

תונולחו הנירטו םיקוריפ 60.42 קרפ תת                             
   

    15,069.00 הסירהו קוריפ תודובע 42 כ"הס               
   
ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ    
   

                 18,210.00 םירזיבא 10.03 קרפ תת   
   

    18,210.00 ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 כ"הס               
   
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ    
   

                 22,230.00 ןשעו שא יוליג תוכרעמ 10.43 קרפ תת   
   

                  6,800.00 שא יוביכ תוכרעמ 20.43 קרפ תת   
   

                 29,495.00 הזירכ תכרעמ 30.43 קרפ תת   
   

    58,525.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס               
   
הרקבו תרושקת תוכרעמ 53 קרפ    
   

                 12,300.00 הצירפ יוליג תכרעמ 10.53 קרפ תת   
   

                 10,000.00 תומלצמ 30.53 קרפ תת   
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 008   .../034 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     034 ץופיש - סנתמ תבחרה

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  
                  6,030.00 תירטס וד תרושקת 40.53 קרפ תת   

   
    28,330.00 הרקבו תרושקת תוכרעמ 53 כ"הס               
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קובץ: 008   .../035 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



06/10/2021
דף מס':     035 ץופיש - סנתמ תבחרה

  
קרפ ךס  
    30,400.00 ןוטב תודובע 20 קרפ  

  
    17,400.00 הינב תודובע 40 קרפ  

  
     1,725.00 םוטיא 50 קרפ  

  
    15,300.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ  

  
    65,107.00 האורבת ינקתמ 70 קרפ  

  
   219,211.00 ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 קרפ  

  
    18,500.00 חיט תודובע 90 קרפ  

  
   132,700.00 יופיחו ףוציר 01 קרפ  

  
    17,350.00 העיבצ תודובע 11 קרפ  

  
    84,150.00 םוינימולא תודובע 21 קרפ  

  
   203,600.00 ריוא גוזימ 51 קרפ  

  
   194,900.00 תוילעמ 71 קרפ  

  
    81,900.00 שרח תורגסמ 91 קרפ  

  
   221,550.00 ןינבב םישעותמ  םיביכר 22 קרפ  

  
    15,069.00 הסירהו קוריפ תודובע 42 קרפ  

  
    18,210.00 ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ  

  
    58,525.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ  

  
    28,330.00 הרקבו תרושקת תוכרעמ 53 קרפ  

 
  

לכה ךס  
 1,423,927.00 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    
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ךיראת      ןלבק תמתוחו המיתח ,םש
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