
הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 

20/01/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     001 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח  ת ו ד ו ק נ - 10.10 ק ר פ  ת ת       
      
דעו תופעתסהה תספוקמ הנזה )א :תורעה      
י"ע( הדוקנה ריחמב הלולכ הנושאר הדוקנ      
תודוקנל תרנצה )ב .)לבכב וא תרנצב םיכילומ      
וא ט"הת ,ךרוצה יפל נ"פ וא ד"פ תורונצ י"ע      
,תוביצח םיללוכ תודובעה לכ יריחמ )ג .יולג      
טרופמל טרפ חיט ינוקתו תומיתס ,םיתותס      
.90.80 קרפב      
      
61 רטוקב רוניצ לולכת רשא הליגר רואמ 'קנ     01.01.0010
,ךרוצה יפל ר"ממ  5.1 ךתחב  םיכילומ ,מ"מ      
ףילחמ וא לופכ וא דיחי ,'א 01 רואמ ז"פמ      
תספוקב ,הרואת יפוגל  האיציו ,ןושאר      

    210.00   210.00     1.00 םיקדהמו םירוביח 'קנ   
      
Y.Y.N לש םילבכב םלוא-הליגר רואמ תדוקנ     01.01.0020
    5.1X3 תולעת ךותב C.V.P.  תא םג :תוברל  
חולהמ ,שרדתש הדימ לכב C.V.P -ה תולעת      
לופכ וא דיחי ,'א 01  רואמ  ז"פמ  ,הדוקנל דעו      
הרואת  יפוגל  האיציו ןושאר ףילחמ וא      

    210.00   210.00     1.00 םיקדהמו םירוביח תספוקב 'חי   
      
רשא למשחה חולמ רשי ,הרישי רואמ 'קנ     01.01.0030
ךתחב םיכילומ ,מ"מ 61 רטוקב רוניצ לולכת      
הרואת ףוגל האיציו .ךרוצה יפל ר"ממ 5.1      
ךותב םיקיספמו ,םיקדהמו םירוביח תספוקב      

    230.00   230.00     1.00 חולה 'קנ   
      
'קנ ןיגב הליגר רואמ תדוקנל ריחמ תפסות     01.01.0040
ז"פמ לש  תפסות  לכ  רובע  ,הקלדה רואמ      

    100.00   100.00     1.00 ראומ תוגרדמ ןצחל וא ,בילצמ ז"פמ וא ,ףוליח 'קנ   
      
רטוקב  רוניצ תוברל  -- טלוו 21/42 רואמ 'קנ     01.01.0050
ז"פמ ,ר"ממ )5.2X2( ךתחב םיכילומ ,מ"מ 61      
,ןושאר ףילחמ  וא, לופכ וא .דיחי 'א 01 רואמ      
םירוביח תספוקב הרואת ףוגל האיצי      
יפל  טורח  םודא טילקב טלשו ,םיקדהמו      

    160.00   160.00     1.00 ת"ג דיל ןקתומ ,תינכת 'קנ   
      
תורונצ תמלשה תוברל -- רואמ 'קנ שודיח     01.01.0060

    150.00   150.00     1.00 ר"ממ 5.1  םיכילומ תפלחהו ט"הע וא ט"הת 'קנ   
      
      
      
      
      
      

  1,060.00 10.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db


הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     002 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,060.00 מהעברה      
      
      
ז"פמ ותוא לע-- תמייק 'קנל תפסונ ,רואמ 'קנ     01.01.0080
וא ט"הת תרנצ תוברל  ,םייק לגעמ  וא רואמ      
ר"ממ 5.2 וא ר"ממ 5.1 םיכילומ ,ט"הע      
םירוביח תואספוקו ךרוצ  יפל ) V42 לגעמב(      

    200.00   200.00     1.00 םיקדהמו 'קנ   
      
תוברל ,'מ 2 דע קחרמל רואמ תדוקנ תזזה     01.01.0090
5.1 םיכילומ  ,ט"הע וא ט"הת תרנצ תפסות      
םירוביח ,תואספוקו ,ךרוצה יפל ר"ממ      

    150.00   150.00     1.00 םיקדהמו 'קנ   
      
,ןינעה יפל ,הרואת יפוג תוקלדה לש הדרפה     01.01.0100
,ט"הת ,זפ וא  ,דפ  וא ןורירמ רוניצ תוברל      

    150.00   150.00     1.00 .םרז קספמ ,םירוביח ,תואספוק ,םיכילומ 'קנ   
      
61 רטוקב רוניצ תוברל ,רואמ לגעמב ק"ח 'קנ     01.01.0110
01 ק"ח רזיבאו ר"ממ  )5.1X3( םיכילומ  ,מ"מ      

    250.00   250.00     1.00 'א 'קנ   
      
רוניצ תוברל -- לגעמ לע תדדוב 'א 01 ק"ח 'קנ     01.01.0120
)5.1X3( ךתחב םיכילומ ,מ"מ  61  רטוקב      

    350.00   350.00     1.00 לגעמ לע דדוב 'א 01 ק"ח רזיבאו ,ר"ממ 'קנ   
      
רוניצ תוברל -- לגעמ לע תדדוב 'א 01 ק"ח 'קנ     01.01.0130
)5.1X3( ךתחב Y.Y.N. לבכ ,מ"מ 61 רטוקב      

    350.00   350.00     1.00 לגעמ לע דדוב 'א 01 ק"ח רזיבאו ר"ממ 'קנ   
      
,מ"מ 61  רטוקב רוניצ תוברל -- 'א 61 ק"ח 'קנ     01.01.0140
61 ק"ח רזיבא ,ר"ממ )5.2X3( ךתחב  םיכילומ      

    350.00   350.00     1.00 טילקב 'א 'קנ   
      
לש םילבכב רפמא 61 ריק רוביח תדוקנ     01.01.0150
    YX2N 5.2 ךתחבX3 תולעת ,ר"ממ C.V.P,  
דעו תופעתסהה תספוקמ ,שרדתש הדימ לכב      
ק"ח רזיבא ,C.V.P -ה תולעת תוברל .הדוקנל      

    300.00   300.00     1.00 1N "וקסינ" תמגוד טילקבמ רפמא 61 'חי   
      
רפמא 61 ריק רוביח תדוקנל ריחמ תפסות     01.01.0160

     80.00    80.00     1.00 1N םוקמב 2N "וקסינ" עקש-בר רובע 'חי   
      
רפמא 61 ריק רוביח תדוקנל ריחמ תפסות     01.01.0170

     80.00    80.00     1.00 1N םוקמב 3N "וקסינ" עקש-בר רובע 'חי   
      
רפמא 61 ריק רוביח תדוקנל ריחמ תפסות     01.01.0180

     80.00    80.00     1.00 1N םוקמב 4N "וקסינ" עקש-בר רובע 'חי   
      
      
      

  3,400.00 10.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     003 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,400.00 מהעברה      
      
      
61 רטוקב רוניצ תוברל ,דדוב 'א 61 ק"ח 'קנ     01.01.0190
רזיבאו ר"ממ )5.2X3(  ךתחב םיכילומ  ,מ"מ      

    350.00   350.00     1.00 לגעמה לע דדוב ,'א 61 ק"ח 'קנ   
      
לש םילבכב לגעמ לע תדדוב ,רפמא 61 חכ 'קנ     01.01.0200
    YX2N 5.2 ךתחבX3 תולעת ךותב  ,ר"ממ  
לכב  C.V.P-מ תולעת תא :תוברל .C.V.P-מ      
רזיבאו ,הדוקנל דעו  חולהמ  שרדתש  הדימ      

    400.00   400.00     1.00 טילקבמ רפמא 61 ק"ח 'חי   
      
לבכ תוברל -- הלעתב 'א 61 ק"ח תדוקנ     01.01.0220
    Y2XN 5.2 ךתחבX3 םילבכ תלעתב ר"ממ.  
הלעתה לעמ ןקתומ רפמא 61 "וקסינ" עקש      

    350.00   350.00     1.00 )1TN( הכותב בלושמ וא )1N( 'קנ   
      
תוברל -- 'א 61 דע ק"ח 'קנ תמלשהו שודיח     01.01.0230
תפלחהו ט"הע  וא ט"הת  תורונצ  תמלשה      

    250.00   250.00     1.00 ךרוצה יפל ר"ממ 5.2 דע םיכילומ 'קנ   
      
תוברל-- 'א 61 דע ק"ח 'קנ תפלחהו שודיח     01.01.0240
,ר"ממ 5.2 דע ךתחב ,דבלב םיכילומ תפלחה      

    250.00   250.00     1.00 ךרוצה יפל 'קנ   
      
לגעמ לע תמייק 'קנל -- תפסונ 'א 61 ק"ח 'קנ     01.01.0250
,ט"הע וא  ט"הת תרנצ תוברל ,םייק חכ      
אספוק ,ךרוצה יפל ר"ממ 5.2 דע םיכילומ      
וא " רותיצ" סופיט  רפמא 61 ק"ח רזיבאו      

    200.00   200.00     1.00 ע"וש 'קנ   
      
תוברל ,'מ 2 דע קחרמל -- 'א 61 ק"ח 'קנ תזזה     01.01.0260
ךתחב םיכילומ ,ט"הת  וא ט"הע  תרנצ תפסות      
,רפמא 61 ק"ח רזיבאו אספוק ,ר"ממ 5.2 דע      

    250.00   250.00     1.00 ע"וש וא  "רותיצ" סופיט 'קנ   
      
רוניצ תוברל-- 'א )61X5( 'זפ תלת ק"ח 'קנ     01.01.0270
ר"ממ 5.2X5 ךתחב  םיכילומ ,מ"מ 32 רטוקב      

    780.00   780.00     1.00 EEC סופיט-מ 'א )61X5( ק"ח רזיבאו 'קנ   
      
לגעמ לע תדדוב 'א )61X5( יזפ תלת ק"ח 'קנ     01.01.0280
תלעת וא ,מ"מ  32 רטוקב רוניצ תוברל --      
    C.V.P, 5.2 םיכילומX5 ק"ח רזיבאו ר"ממ  

    870.00   870.00     1.00 לגעמ לע דדוב ,EEC  סופיט-מ 'א  )61X5( 'קנ   
      
רוניצ תוברל -- S.B. רזיבאב 'א 02 ןגזמ 'קנ     01.01.0290
,EPLX ר"ממ 4X3  םיכילומ ,מ"מ 32 רטוקב      

    500.00   500.00     1.00 מ"מ 07 רטוקב אספוקב םויס 'קנ   
      
      

  7,600.00 10.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     004 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  7,600.00 מהעברה      
      
      
םילבכב S.B רזיבאב רפמא 02 ןגזמ תדוקנ     01.01.0300
ךותב EPLX ר"ממ 4X3  ךתחב Y.Y.N גוסמ      
,C.V.P -ה תולעת :תוברל .C.V.P תולעת      
םויס תדוקנל  דעו חולהמ ,שרדתש הדימ לכב      

    500.00   500.00     1.00 .מ"מ 07 רטוקב אספוקב 'חי   
      
תוברל ,לצופמ ןגזמל הבעמ/חופמ הנזה 'קנ     01.01.0310
לא חופמה תדיחימ  3" רטוקב רוחש-לב רוניצ      
ז"פמו ןינבל ץוחמ תנקתומה ,יוביעה תדיחי      
    61X2 דיל ןקתומ ,םשג ינפב םוטא ,רפמא  

    500.00   500.00     1.00 יוביעה תדיחי 'קנ   
      
,מ"מ  61 רטוקב רוניצ  תוברל ,תרושקת 'קנ     01.01.0320
רזיבאל האיצי דע  ,הבורק םירוביח  תספוקל      

    140.00   140.00     1.00 ןוליינמ הכישמ טוחו ,םירוביח תספוקב 'קנ   
      
רטוקב רוניצ תוברל ,דרפנ רוניצב תרושקת 'קנ     01.01.0330
האיצי דע בורקה  תרושקת ןוראמ מ"מ 61      
הכישמ טוחו םירוביח ,תספוקב רזיבאל      

    140.00   140.00     1.00 האיצי לכל  דרפנ  רוניצ ,ןוליינמ 'קנ   
      
םירוביח תספוק תוברל ,טוהרב תרושקת 'קנ     01.01.0340
תבלושמ ,ביגת תמגוד  מ"מ  55  רטוקב      
ךרואבו מ"מ 61 רטוקב רוניצ ,ץעה יופיצב      
תלעת דע םילבכ תלעתמ  ,'מ 1 דע  יברימ      

    140.00   140.00     1.00 םירזיבא 'קנ   
      
מ"מ 32 רטוקב רוניצ תוברל ,תרושקת 'קנ     01.01.0350
רזיבאל האיצי  דע הבורקה םירוביח תספוקמ      

    140.00   140.00     1.00 ןוליינמ הכישמ טוחו םירוביחה תספוקב 'קנ   
      
רטוקב רוניצ תוברל ,דרפנ רוניצב תרושקת 'קנ     01.01.0360
האיצי דע בורקה  תרושקת ןוראמ מ"מ 32      
הכישמ טוחו םירוביחה תספוקב רזיבאל      

    140.00   140.00     1.00 האיצי לכל  דרפנ  רוניצ ,ןוליינמ 'קנ   
      
תספוק תוברל ,טוהירב מ"מ 32 תרושקת 'קנ     01.01.0370
ביגת תמגוד  מ"מ  55  רטוקב  םירוביח      
מ"מ 32 רטוקב רוניצ ,ץעה יופיצב תבלושמ      

    160.00   160.00     1.00 אספוקה דע  טוהירב  םילבכה תלעתמ 'קנ   
      
,תמייקה 'קנל -- תפסונ מ"מ 61 תרושקת 'קנ     01.01.0380
רטוקב תרנצ תוברל  ,םייק תרושקת  לגעמ לע      
טוחו םירוביח תספוק ,ט"הע וא ט"הת מ"מ 61      

    140.00   140.00     1.00 ןוליימ הכישמ 'קנ   
      
      
      

  9,600.00 10.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     005 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  9,600.00 מהעברה      
      
      
,'מ 2 דע קחרמל מ"מ 61 תרושקת 'קנ תזזה     01.01.0390
ט"הת מ"מ  61  רטוקב תרנצ תפסות תוברל      

    120.00   120.00     1.00 הכישמ טוחו םירוביח תספוק ,ט"הע וא 'קנ   
      
לע ,תמייקה 'קנל תפסונ מ"מ 32 תרושקת 'קנ     01.01.0400
32 רטוקב תרנצ  תוברל ,םייק תרושקת לגעמ      
טוחו םירוביח תספוק ,ט"הע וא ט"הת מ"מ      

    140.00   140.00     1.00 ןוליינמ הכישמ 'קנ   
      
,'מ 2 דע קחרמל מ"מ 32 תרושקת 'קנ תזזה     01.01.0410
וא ט"הת   מ"מ 32 רטוקב תרנצ תפסות ללוכ      

    120.00   120.00     1.00 הכישמ טוחו םירוביח תספוק ,ט"הע 'קנ   
      
61 רטוקב רוניצ תוברל ,טטסומרטל הנזה 'קנ     01.01.0420
- חופמל עקש דיל  ,דחאה ודיצב ןקתומה מ"מ      
ודיצבו ,4/3"  ןורירמ  תספוקב  םויסו ןושחנ      
לחשוי רוניצה ךותב ,טטסומרטה אצומב ינשה      

    140.00   140.00     1.00 יבוע מ"מ 3 ןוליינמ הכישמ טוח 'קנ   
      
,מ"מ 61 רטוקב רוניצ תוברל הקראה 'קנ     01.01.0430
דחאה ודיצב רבוחמה ,ר"ממ 01 ךתחב ךילומ      
ןקתימל ינשה ודיצבו בורקה חולב הקראה ספל      
,תיטסוקא הרקת  לעמ  תולעת( ךראומה      

    140.00   140.00     1.00 )'דכו תולופכ תוציחמ 'חי   
      
,מ"מ  61 רטוקב רונצ תוברל ,םורח ןצחל 'קנ     01.01.0440
םע םורח ןצחלו ר"ממ  5.1X3 ךתחב  םיכילומ      
,תרגסמ םע  אספוקב ןקתומה ,םיעגמ ינש      
טילקב טולישו ,הריבשל ףוקש  יטסלפ יוסכ      
ומכ אספוק( ,תינכת יפל ,טורח ץיודנס      

    450.00   450.00     1.00 )52XE-SAX םגד  "עינמלט" 'קנ   
      
רשא ,היטבמאל םומח ףוג/םימח םימ דוד 'קנ     01.01.0450
ךתחב םיכילומ ,מ"מ  61  רטוקב רוניצ  תוברל      
    5.2X3 61( דוד ז"פמ ,ר"ממX2( תירונו 'א  
,YYN גוסמ ר"ממ 5.2X3 ךתחב  לבכ ,ןואינ      

    420.00   420.00     1.00 דודל דע ז"פהמ לחשומ 'קנ   
      
רטוקב  רוניצ תוברל  ,יתיישעת  ןומעפ  'קנ     01.01.0460
)V022/5.1X3( ךתחב  םיכילומ ,מ"מ 61      
יתיישעת ןומעפו ר"ממ )V42/5.2X2( וא ר"ממ      
יפל טלוו 42/022 תינוציח וא תימינפ הנקתהל      

    980.00   980.00     1.00 תינכת 'קנ   
      
תוברל חכ וא רואמ -- למשח תודוקנ קורפ     01.01.0470
אל( םיינוציח םירזיבאו םיכילומ  ,תרנצ קוריפ      

     60.00    60.00     1.00 .)הסירה וא קורפל דעוימה ריקב םלושי 'קנ   
      

 12,170.00 10.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     006 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,170.00 מהעברה      
      
      
'וכו תרושקת ,רואמ תדוקנל ריחמ תפסות     01.01.0480
- מ"מ 61 רטוקב ןורירמ חישק רוניצב הנקתהל      
עוצב רובע 'דכו תרושקת ,חכ ,רואמ 'קנל      

     30.00    30.00     1.00 ל"נה רוניצב הדוקנה 'קנ   
      
'וכו תרושקת ,חכ ,רואמ תדוקנל ריחמ תפסות     01.01.0490
'קנל - מ"מ 32 רטוקב חישק רונצב הנקתהל      
הדוקנה עוציב רובע 'דכו תרושקת ,חכ ,רואמ      

     38.00    38.00     1.00 ל"נה רוניצב 'קנ   
      
'וכו תרושקת ,חכ ,רואמ תדוקנל ריחמ תפסות     01.01.0500
- 4/3" רטוקב  רוחש הדלפ רונצב הנקתהל      
'קנה עוצב רובע 'דכו תרושקת ,חכ ,רואמ 'קנל      
רזיבא ללוכו ט"הע הנקתהב  ,ל"נה רוניצב      

     54.00    54.00     1.00 תופומו תוגרבה ,ןיירושמ תכתמ 'קנ   
      
'וכו תרושקת ,חכ ,רואמ תדוקנל ריחמ תפסות     01.01.0510
'קנל -1" רטוקב  רוחש הדלפ רוניצב הנקתהל      
'קנה עציב רובע 'וכו תרושקת ,חכ ,רואמ      
רזיבא ללוכו ט"הע הנקתהב  ,ל"נה רוניצב      

     46.00    46.00     1.00 תופומו תוגרבה ,ןיירושמ תכתמ 'קנ   
      
'וכו תרושקת ,רואמ ,חכ תדוקנל ריחמ תפסות     01.01.0520
,תרושקת ,רואמ 'קנ ריחמל-ןיירושמ רזיבאל      

     40.00    40.00     1.00 ןיירושמ רזיבאב שומיש רובע ,'דכו ק"ח 'קנ   
      
'וכו תרושקת ,חכ ,רואמ תדוקנל ריחמ תפסות     01.01.0530
סופיט םימ  ןגומ  רזיבאב שומיש  רובע      

     38.00    38.00     1.00 ךרע הווש וא "לודומ" ,".ג.י.ד" 'קנ   
      
ק"ח 'קנל - יגוז רזיבאב ק"ח ריחמ תפסות     01.01.0540
לופכ ק"ח  רזיבאב שומיש  רובע ,יזפ-דח      

     50.00    50.00     1.00 )םיבכרהב( 'קנ   
      
ףוג ,ןופלט 'קנ ,'קח  ,רואמ ז"פמ תרבעה     01.01.0550
יופיצל שמשמה  סבג חול לא  'דכו הרואת      
למשחה תספוק  תקמעה תוברל ,םייקה ריקה      

     50.00    50.00     1.00 ךרוצה יפל םיקדהמו םיכילומ תפסות ,תמייקה 'קנ   
      
ןיסח לבכ םע ידיג וד לבכ ללוכ שא יוליג 'קנ     01.01.0560

    200.00   200.00     1.00 . שא 'קנ   
      

    200.00   200.00     1.00 . שא ןיסח לבכ םע ידיג וד לבכ ללוכ הזירכ 'קנ 'קנ  01.01.0570
      
ינקית קזב רזיבאו תוגוז 4 לבכ ללוכ ןופלט 'קנ     01.01.0580

    250.00   250.00     1.00 .ט"הע וא ט"הת 'קנ   
      
      

 13,166.00 10.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     007 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,166.00 מהעברה      
      
      
ללוכ העונת יאלג רובע ןגזמ 'קנל תפסות     01.01.0590
שרדתש הדימ לכב המיאתמ םילבכ תכרעמ      
םישורדה םירוביחה לכו ,דחא רדח רובע      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק .ןגזמה תלועפ תקספהל  
 14,066.00 תרושקתו למשח תודוקנ- 10.10 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א - 20.10 ק ר פ  ת ת       
      
םינוש םירזיבא לש רוביחו הנקתה ,הקפסא      
וניאש  תודובע רובע( ,ראותמל םאתהב      
.)תודוקנה תרגסמב      
      

     33.00    33.00     1.00 ט"הע וא ט"הת ריק רוביח 'חי  01.02.0020
      
וא לופכ וא דיחי - 'א01 ןיירושמ רואמ ז"פמ     01.02.0030

     30.00    30.00     1.00 ףילחמ 'חי   
      
,רפמא 61 " הקו" סופיט תכתממ ריק רוביח     01.02.0040

     40.00    40.00     1.00 S.B. סופיט ,יזפ דח 'חי   
      

     40.00    40.00     1.00 ןירושמ עקשל גרבתמ שאר םע רפמא 61 עקת 'חי  01.02.0050
      
,םיחוטש םיניפ 3 ,רפמא 61 ריבש יתלב עקת     01.02.0060

     15.00    15.00     1.00 "וקסינ" סופיט 'חי   
      
- רפמא 61X1 עקתל ריבש יתלב דיינ עקש     01.02.0070

     45.00    45.00     1.00 וקסינ סופיט 'חי   
      
IN61 "וקסינ" סופיט ןיירושמ יטסלפ ריק רובח     01.02.0080

     25.00    25.00     1.00 רפמא 'חי   
      
"וקסינ" סופיט ןיירושמ יטסלפ ריק רוביח     01.02.0090

     35.00    35.00     1.00 רפמא 2N61 'חי   
      

     60.00    60.00     1.00 .R םגד בשחמל רזיבא 'חי  01.02.0100
      
ףילחמ וא ,לופכ וא דיחי 'א01 םרז קספמ     01.02.0110

     30.00    30.00     1.00 "וקסינ" סופיט 'חי   
      
סופיט ןומיס תירונ םע 'א01 ראומ ןצחל     01.02.0120

     35.00    35.00     1.00 LO1N "וקסינ" 'חי   
      

     25.00    25.00     1.00 1XN "וקסינ" סופיט תופעתסה תספוק 'חי  01.02.0130
      

     30.00    30.00     1.00 2XN "וקסינ" סופיט תופעתסה תספוק 'חי  01.02.0140
      
      

    443.00 20.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     008 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    443.00 מהעברה      
      
      
ןגומ ןקתה רובע "וקסינ" רזיבאל ריחמ תפסות     01.02.0150

     35.00    35.00     1.00 םימ 'חי   
      

    400.00   400.00     1.00 A61/5 גוסמ םית"מאמל אספוק םע עקש 'חי  01.02.0160
      

            140.00 םימ ןגומ ,V004-ל םוטא A61X5 עקת 'חי          01.02.0170
      

    180.00   180.00     1.00 םימ ןגומ ,V004-ל םוטא A23X5 עקת 'חי  01.02.0180
      

    220.00   220.00     1.00 םימ ןגומ ,V004 -ל םוטא A36X5 עקת 'חי  01.02.0190
      

     35.00    35.00     1.00 "קזבה" תרבח ןקת יפל ןופלט תטזור 'חי  01.02.0200
      
.ק.מ "קזב"ה ןקת יפל ןופלט עקש     01.02.0210

     40.00    40.00     1.00 583-07-110-8 'חי   
      

     30.00    30.00     1.00 "קזב" ןקת יפל ןופלטל עקת 'חי  01.02.0220
      
ןומיס תרונ םע רפמא 51X2 םרז קיספמ     01.02.0230
מ"מ  55  אספוקב הנקתהל ,"דוד" סופיט      

     45.00    45.00     1.00 .רטוק 'חי   
      
,'א 61 עקשו ןומיס תירונ םע יבטוק-וד ז"פמ     01.02.0240

    110.00   110.00     1.00 .2273 'סמ ".גי.ד" סופיט 'חי   
      
".ג.י.ד" םגד ,הקראה םע רפמא 51 ריק רוביח     01.02.0250

     45.00    45.00     1.00 )ט"הע וא ט"הת( .S.B . סופיט 'חי   
      

     50.00    50.00     1.00 "ד.י.ד" םגד ,רפמא 01 ,ראומ תוגרדמ ןצחל 'חי  01.02.0260
      
ע"ש וא "רותיצ" ריק רוביח וא רואמ ז"פמ     01.02.0270

     40.00    40.00     1.00 ףילחמ וא ,לופכ וא ,דיחי 'חי   
      
רובע "רותיצ" ק"ח וא ,רואמ ז"פמל תפסות     01.02.0280

     25.00    25.00     1.00 םימ ןגומ ןקתה 'חי   
      
DEL עקרק עוקש הרואת ףוג תנקתהו הקפסא     01.02.0290
,86PI תומיטא תגרדב םוינימולא תקיצימ      
ג"ק 0004 הכירד לקשמ , 80KI תינכמ תודימע      
KETALP תרצות DEL 0012OIDEM :םגד      
ןמול 0063 רוא ףטש W63 דע קפסה .ע"ש וא      
עקרקב עוקיש תספוקו ילארגטניא יאנש ללוכ      

  2,100.00 2,100.00     1.00 הרואתה ףוגל 'חי   
      
תטזור וא ריק רוביח וא ז"מ ריחמל תפסות     01.02.0300
,".ג.י.ד" תמגוד  רזיבאב שומיש רובע ןופלט      

     20.00    20.00     1.00 ע"ש וא " לודומ" םגד 'חי   
      

  3,818.00 20.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     009 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,818.00 מהעברה      
      
      
תרצות ,מ"מ06/06 הלעתב הנקתהל ק"ח     01.02.0310

     45.00    45.00     1.00 )6-1TN( םגד ,"וקסינ" 'חי   
      
תרצות ,מ"מ06/06 הלעתב הנקתהל יגוז ק"ח     01.02.0320

     60.00    60.00     1.00 )6-2TN( םגד ,"וקסינ" 'חי   
      
הלעתב הנקתהל עקת/עקש ןופלט תאיצי     01.02.0330

     60.00    60.00     1.00 "וקסינ" תרצות ,מ"מ06/06 'חי   
      
הלעתב הנקתהל "טנויב" ןופלט תאיצי     01.02.0340

     50.00    50.00     1.00 "וקסינ" תרצות ,מ"מ06/06 'חי   
      
א"כ רפמא 61X1 םיעקש 2 םע "הדלוקוש"     01.02.0350

     80.00    80.00     1.00 "הקו" סופיט ,ןיירושמ יציפק הסכמו 'חי   
      
,א"כ רפמא 61X1 םיעקש 4 םע "הדלוקוש"     01.02.0360

     90.00    90.00     1.00 "וקסינ" סופיט 'חי   
      
א"כ רפמא 61X1 םיעקש 2 םע "הדלוקוש"     01.02.0370

    110.00   110.00     1.00 רפמא 61X1 ת"מאמו "וקסינ" סופיט, 'חי   
      
םגד ,"ןוא-זוא" תרצות ןגזמל הענתה תדיחי     01.02.0380
    2-PC, ןעגמ םע  ט"הע  וא  ט"הת הנקתהב  
ןומיס תורונ ,POTS/TRATS ינצחל ,'א 03      

    490.00   490.00     1.00 רפמא S.B 61X1 .עקשו 'חי   
      

    450.00   450.00     1.00 TA-4PC "ןוא זוע"ןגזמל הנגה תדיחי 'חי  01.02.0390
      

    500.00   500.00     1.00 ס"כ 5.2 דע ,4PC םגד ןגזמל הנגה תדיחי 'חי  01.02.0400
      

    380.00   380.00     1.00 TS-2 םגד "סקינורטיב" לש ןגזמל הנגה תדיחי 'חי  01.02.0410
      

    350.00   350.00     1.00 PTS םגד "סקינורטי" לש ןגזמל הנגה תדיחי 'חי  01.02.0420
      
,ףוקש הסכמ םע תניירושמ תיטסלפ אספוק     01.02.0430
52X3-ל םרז  קיספמ תוברל  ,ע"ש וא IC םגד      
דע לדוגב םייטמוטוא יצח םיחיטבמ השולשו 'א      

    400.00   400.00     1.00 הקראהו ספא םע  עקת  תיב  ,'א 52 'חי   
      
,ףוקש הסכמ םע תניירושמ תיטסלפ אספוק     01.02.0440
06X3-ל םרז  קיספמ תוברל  ,ע"ש  וא IC םגד      

    550.00   550.00     1.00 הקראהו ספא םע עקת תיבו 'א 'חי   
      
דעו טלוו 004-ל 'א3X52 יזפ-תלת םרז קיספמ     01.02.0450

    350.00   350.00     1.00 םימ תנגומו  תיטסלפ  אספוקב ,'א 52 'חי   
      
דעו טלוו 004 'א3X06-ל יזפ-תלת םרז קיספמ     01.02.0460

    600.00   600.00     1.00 םימ תנגומו  תיטסלפ  אספוקב ,'א 06 'חי   
  8,383.00 20.10.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 4813   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     010 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,383.00 מהעברה      
      
      

    150.00   150.00     1.00 םימ ןגומ רפמא 51X3-ל ןיירושמ ז"מ 'חי  01.02.0470
      

    190.00   190.00     1.00 םימ ןגומ רפמא 06X3-ל ןיירושמ ז"מ 'חי  01.02.0480
      

    900.00   900.00     1.00 םימ ןגומ רפמא 001X3-ל ןיירושמ ז"מ 'חי  01.02.0490
      
,"וקסינ" תרצות  תיזפ  -תלת םיעקש תספוק     01.02.0500
ם"יתמאמ םע  ,AN-012-615 יגולטק 'סמ      

  1,000.00 1,000.00     1.00 .'א30.0/4X04 וא 'ו -30,0/4X52 תחפ רסממו 'חי   
      
הנוכמל 'א3X61 תירלודומ הענתה תדיחי     01.02.0510
דע  יזפ-תלת קפסהל ,MZKP ומכ תבבותסמ      

    500.00   500.00     1.00 םימ ןגומו ס"כ 5 'חי   
      
הנוכמל 'א3X02 תירלודומ הענתה תדיחי     01.02.0520
דע יזפ-תלת קפסהל MZKP ומכ תבבותסמ      

    383.00   383.00     1.00 םימ ןגומו ס"כ 01 'חי   
      
POTS וא TRATS 'א032V 01 ןיירושמ ןצחל     01.02.0530

     98.00    98.00     1.00 החישק תיטסלפ אספוקב 'חי   
      
TRATS-ו POTS םיניירושמ םינצחל גוז     01.02.0540
-  םגד  "עינמלט" תרצות ,ןומיס תירונו      

    140.00   140.00     1.00 החישק תיטסלפ אספוקב ,45328WB -2BZ 'חי   
      
םע TRATS-ו ליגר POTS םיניירושמ םינצחל     01.02.0550

    400.00   400.00     1.00 החישק תיטסלפ אספוקב ,ךופה וא הליענ 'חי   
      
"ספא" בצמו "TRATS" יבצמ 2 יבוביס ןצחל     01.02.0560
תיטסלפ אספוקב  םינקתומ ,ןומיס  תירונו      

    250.00   250.00     1.00 החישק 'חי   
      
וא 'א 61-ל עקש - הפצרב "לאירא" רזיבא     01.02.0570

    400.00   400.00     1.00 תרושקת תאיצי 'חי   
      
אספוק תוברל ,רפמאטלוו 02-ל חוליג רזיבא     01.02.0580

    150.00   150.00     1.00 טלוו 032/032  חתמל דודיב  ,יאנש םע 'חי   
      
,טלוו 022 ,רפמא 01 הקספה ינצחל     01.02.0590
הפילשל  ןתינ ,תיכוכז יוסיכ םע תואספוקב      

    120.00   120.00     1.00 ט"הת ,הלעמלמ 'חי   
      

    400.00   400.00     1.00 ע"ווש וא "הטמוק" תמגוד ירטקלא וטופ את 'חי  01.02.0600
      
וא תימינפ הנקתהל יתיישעת םילוצלצ ןומעפ     01.02.0610
42 וא 022 לילס  ,מ"ס 02  רטוקב ,תינוציח      

    980.00   980.00     1.00 השירד יפל ,טלוו 'חי   
      

 14,444.00 20.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     011 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 14,444.00 מהעברה      
      
      

    350.00   350.00     1.00 למשח דודל םומיח ףוג 'חי  01.02.0620
      

    200.00   200.00     1.00 למשח דודל טטסומרט 'חי  01.02.0630
      

    550.00   550.00     1.00 יתיב ןומעפ ןצחל 'חי  01.02.0640
      

    500.00   500.00     1.00 טלוו 21-ל יתיב ןומעפ םזמז 'חי  01.02.0650
      

    120.00   120.00     1.00 'א EEC - 61X1 םגד ,יזאפ-דח ריק רוביח 'חי  01.02.0660
      

    150.00   150.00     1.00 'א EEC - 23X1 םגד ,יזאפ-דח ריק רוביח 'חי  01.02.0670
      

    180.00   180.00     1.00 'א EEC - 61X5 םגד ,יזאפ-תלת ריק רוביח 'חי  01.02.0680
      

    210.00   210.00     1.00 'א EEC - 23X5 םגד ,יזאפ-תלת ריק רוביח 'חי  01.02.0690
      

    260.00   260.00     1.00 'א EEC - 36X5 םגד ,יזאפ-תלת ריק רוביח 'חי  01.02.0700
      

    600.00   600.00     1.00 'א EEC - 521X5 םגד ,יזאפ-תלת ריק רוביח 'חי  01.02.0710
      

     60.00    60.00     1.00 'א EEC - 61X1 םגד  ,יזאפ-דח עקת 'חי  01.02.0720
      

     88.00    88.00     1.00 'א EEC - 23X1 םגד  ,יזאפ-דח עקת 'חי  01.02.0730
      

     86.00    86.00     1.00 .'א EEC 61X5 םגד  ,יזאפ-תלת עקת 'חי  01.02.0740
      

    120.00   120.00     1.00 'א EEC - 23X5 םגד ,יזאפ-תלת עקת 'חי  01.02.0750
      

    180.00   180.00     1.00 'א EEC- 36X5 םגד  ,יזאפ-תלת עקת 'חי  01.02.0760
      

    600.00   600.00     1.00 'א EEC - 521X5 םגד ,יזאפ-תלת עקת 'חי  01.02.0770
      
רטוקב המוטא ,תניירושמ םירוביח תספוק     01.02.0780

     45.00    45.00     1.00 "3/4 'חי   
      

     55.00    55.00     1.00 1" רטוקב המוטא ,תניירושמ םירוביח תספוק 'חי  01.02.0790
      
רטוקב המוטא ,תניירושמ םירוביח תספוק     01.02.0800

     58.00    58.00     1.00 "1-1/2 'חי   
      

     60.00    60.00     1.00 2" רטוקב המוטא ,תניירושמ םירוביח תספוק 'חי  01.02.0810
      

     15.00    15.00     1.00 4/3" רטוקב "טילקב"מ תופעתסה תספוק 'חי  01.02.0820
      

      3.00     3.00     1.00 4/3 " רטוקב תופעתסה תספוקל הסכמ 'חי  01.02.0830
      

      3.00     3.00     1.00 4/3 " רטוקב תופעתסה תספוקל הסכמ 'חי  01.02.0840
      

 18,937.00 20.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     012 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 18,937.00 מהעברה      
      
      
08X02X02 תודימב בשחמ רדחל ןודומע     01.02.0850
סיסב םע  ,עובצו ןבלוגמ מ"מ 5.2 חפ יושע      
םיחתפ , ספיליפ יגריב 4ב הפצרל עבוקמ      
יעקש השולשו תורש יעקש השולש רובע      
רובע םידדצה דחאב חתפ ןיכהל שי,בשחמ      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק .דויצב לופיט  
      

    100.00   100.00     1.00 למשח תודוקנ 2 ללוכ D-11 עקש בר 'חי  01.02.0860
      
4-ו למשח תודוקנ 2 ללוכ D-41  עקש בר     01.02.0870

    200.00   200.00     1.00 JR-54 תודוקנ 'חי   
      
תודוקנ 4-ו למשח תודוקנ 4 םע D-71 עקש בר     01.02.0880

    250.00   250.00     1.00 RJ-45 'חי   
      
4-ו למשח תודוקנ 6 םע D-81  עקש בר      01.02.0890

    280.00   280.00     1.00 JR-54 תודוקנ 'חי   
      
4 -ו למשח תודוקנ 8 םע D-02  עקש בר     01.02.0900

    320.00   320.00     1.00 JR-54 תודוקנ 'חי   
 20,687.00 םירזיבא- 20.10 כ"הס  

      
ם י י ט ס ל פ  ת ו ר ו נ צ - 30.10 ק ר פ  ת ת       
      
םירבועמ נ"פ וא ד"פ סופיטמ םייטסלפ תורונצ     01.03.0010
,תוקיצי ךותב  וא  חיטל  תחתמ  וא לעמ      
םירוביח ,תופומ ,תויטרדנטס תואספוק תוברל      
תודובע רובע( שומישל ןכומ ,הכישמ יטוח ,'וכו      

      5.00     5.00     1.00 מ"מ 61 רטוקב-)תודוקנה תרגסמב ןניאש רטמ   
      
םירבועמ נ"פ וא ד"פ סופיטמ םייטסלפ תורונצ     01.03.0020
,תוקיצי ךותב  וא  חיטל  תחתמ  וא לעמ      
םירוביח ,תופומ ,תויטרדנטס תואספוק תוברל      
רובע( שומישל ןכומ ,הכישמ יטוח   ,'וכו      
32 רטוקב-)תודוקנה תרגסמב ןניאש תודובע      

      6.00     6.00     1.00 מ"מ רטמ   
      
םירבועמ נ"פ וא ד"פ סופיטמ םייטסלפ תורונצ     01.03.0030
,תוקיצי ךותב  וא  חיטל  תחתמ  וא לעמ      
םירוביח ,תופומ ,תויטרדנטס תואספוק תוברל      
רובע( שומישל ןכומ ,הכישמ יטוח   ,'וכו      
92 רטוקב-)תודוקנה תרגסמב ןניאש תודובע      

      8.00     8.00     1.00 מ"מ רטמ   
      
      
      
      

     19.00 30.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     013 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

     19.00 מהעברה      
      
      
םירבועמ נ"פ וא ד"פ סופיטמ םייטסלפ תורונצ     01.03.0040
,תוקיצי ךותב  וא  חיטל  תחתמ  וא לעמ      
םירוביח ,תופומ ,תויטרדנטס תואספוק תוברל      
רובע( שומישל ןכומ ,הכישמ יטוח   ,'וכו      
63 רטוקב-)תודוקנה תרגסמב ןניאש תודובע      

     12.00    12.00     1.00 מ"מ רטמ   
      
םירבועמ נ"פ וא ד"פ סופיטמ םייטסלפ תורונצ     01.03.0050
,תוקיצי ךותב  וא  חיטל  תחתמ  וא לעמ      
םירוביח ,תופומ ,תויטרדנטס תואספוק תוברל      
רובע( שומישל ןכומ ,הכישמ יטוח   ,'וכו      
24 רטוקב-)תודוקנה תרגסמב ןניאש תודובע      

     16.00    16.00     1.00 מ"מ רטמ   
      
םירבועמ נ"פ וא ד"פ סופיטמ םייטסלפ תורונצ     01.03.0060
,תוקיצי ךותב  וא  חיטל  תחתמ  וא לעמ      
םירוביח ,תופומ ,תויטרדנטס תואספוק תוברל      
רובע( שומישל ןכומ ,הכישמ יטוח   ,'וכו      
05 רטוקב-)תודוקנה תרגסמב ןניאש תודובע      

     18.00    18.00     1.00 מ"מ רטמ   
      
"ןורירמ" סופיטמ םיחישק םייטסלפ תורונצ     01.03.0070
,תויטרדנטס תואספוק תוברל ,מ"מ  61 רטוקב      
םינכומ הכישמ יטוח   ,'וכו םירוביח ,תופומ      
תרגסמב ןניאש תודובע רובע( שומישל      

      6.00     6.00     1.00 )תודוקנה רטמ   
      
"ןורירמ" סופיטמ םיחישק םייטסלפ תורונצ     01.03.0080
,תויטרדנטס תואספוק תוברל ,מ"מ  32 רטוקב      
םינכומ הכישמ יטוח   ,'וכו םירוביח ,תופומ      
תרגסמב ןניאש תודובע רובע( שומישל      

      7.00     7.00     1.00 )תודוקנה רטמ   
      
"ןורירמ" סופיטמ םיחישק םייטסלפ תורונצ     01.03.0090
,תויטרדנטס תואספוק תוברל ,מ"מ  92 רטוקב      
םינכומ הכישמ יטוח   ,'וכו םירוביח ,תופומ      
תרגסמב ןניאש תודובע רובע( שומישל      

      9.00     9.00     1.00 )תודוקנה רטמ   
      
"ןורירמ" סופיטמ םיחישק םייטסלפ תורונצ     01.03.0100
,תויטרדנטס תואספוק תוברל ,מ"מ  63 רטוקב      
םינכומ הכישמ יטוח ,'וכו םירוביח ,תופומ      
תרגסמב ןניאש תודובע רובע( שומישל      

     12.00    12.00     1.00 )תודוקנה רטמ   
      
      
      
      

     99.00 30.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     014 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

     99.00 מהעברה      
      
      
"ןורירמ" סופיטמ םיחישק םייטסלפ תורונצ     01.03.0110
,תויטרדנטס תואספוק תוברל ,מ"מ  24 רטוקב      
םינכומ הכישמ יטוח   ,'וכו םירוביח ,תופומ      
תרגסמב ןניאש תודובע רובע( שומישל      

     18.00    18.00     1.00 )תודוקנה רטמ   
      
"ןורירמ" סופיטמ םיחישק םייטסלפ תורונצ     01.03.0120
,תויטרדנטס תואספוק תוברל ,מ"מ  05 רטוקב      
םינכומ הכישמ יטוח   ,'וכו םירוביח ,תופומ      
תרגסמב ןניאש תודובע רובע( שומישל      

     22.00    22.00     1.00 )תודוקנה רטמ   
      
הנקתהל הלופכ ןפוד  ירושרש  רונצ     01.03.0130

     19.00    19.00     1.00 מ"מ 05 רטוקב תיעקרק-תת רטמ   
      
הנקתהל  הלופכ ןפוד ירושרש רונצ     01.03.0140

     28.00    28.00     1.00 מ"מ 08 רטוקב תיעקרק-תת רטמ   
      
הנקתהל הלופכ ןפוד ירושרש רונצ     01.03.0150

     40.00    40.00     1.00 מ"מ 011 רטוקב תיעקרק-תת רטמ   
      
,תותשק ,תויוז תוברל ,םיינוולוגמ םימ תורונצ     01.03.0160
,םיינוולוגמ הכישמ יטוח ,םילפינ ,תופומ      

     28.00    28.00     1.00 4/3" רטוקב 'וכו תוגרבה רטמ   
      
,תותשק ,תויוז תוברל ,םיינוולוגמ םימ תורונצ     01.03.0170
,םיינוולוגמ הכישמ יטוח ,םילפינ ,תופומ      

     34.00    34.00     1.00 1" רטוקב 'וכו תוגרבה רטמ   
      
,תותשק ,תויוז תוברל ,םיינוולוגמ םימ תורונצ     01.03.0180
,םיינוולוגמ הכישמ  יטוח ,םילפינ ,תופומ      

     40.00    40.00     1.00 4/1-1" רטוקב 'וכו תוגרבה רטמ   
      
,תותשק ,תויוז תוברל ,םיינוולוגמ םימ תורונצ     01.03.0190
,םיינוולוגמ הכישמ יטוח ,םילפינ ,תופומ      

     45.00    45.00     1.00 2/1-1" רטוקב 'וכו תוגרבה רטמ   
      
,תותשק ,תויוז תוברל ,םיינוולוגמ םימ תורונצ     01.03.0200
,םיינוולוגמ הכישמ יטוח ,םילפינ ,תופומ      

     48.00    48.00     1.00 2" רטוקב 'וכו תוגרבה רטמ   
      
,תותשק ,תויוז תוברל ,םיינוולוגמ םימ תורונצ     01.03.0210
,םיינוולוגמ הכישמ יטוח ,םילפינ ,תופומ      

     59.00    59.00     1.00 3" רטוקב 'וכו תוגרבה רטמ   
      
      
      
      

    480.00 30.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     015 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    480.00 מהעברה      
      
      
,תותשק ,תויוז תוברל ,םיינוולוגמ םימ תורונצ     01.03.0220
,םיינוולוגמ הכישמ  יטוח ,םילפינ ,תופומ      

     75.00    75.00     1.00 4" רטוקב 'וכו תוגרבה רטמ   
      
וקלחב ףפוכמ ,2" רטוקב ןבלוגמ םימ רוניצ     01.03.0230
ךרואב ,מ"ס  04  סוידרב תשקב ןוילעה      
תולש י"ע  הנבמה תוריקל ןגועמ ,'מ 05.2-כ      
לבכ רובע רוניצה ןפודב רוח  תוברל ,תונבלוגמ      

    107.00   107.00     1.00 'פמוק למשח לבכ תיילתל ןכומ .ךרוצה יפל  
      

    600.00   600.00     1.00 היזיולט תנטנאל יטרדנטס קרב טלוק 'חי  01.03.0240
      

     10.00    10.00     1.00 םכותב םיכילומ םע ,1" דע ךתחב רוניצ קורפ רטמ  01.03.0250
      

     10.00    10.00     1.00 םכותב םיכילומו 2" דע ךתחב רוניצ קורפ רטמ  01.03.0260
  1,282.00 םייטסלפ תורונצ- 30.10 כ"הס  

      
ה ר י פ ח ו  ה ח י ש ק  ת ר נ צ - 40.10 ק ר פ  ת ת       
      

    102.00   102.00     1.00 למשח תרבח סופיט ,8" רטוקב C.V.P תורונצ רטמ  01.04.0010
      
תרבח סופיט  ,6" רטוקב .C.V.P תורונצ     01.04.0020

     63.00    63.00     1.00 למשח רטמ   
      

     47.00    47.00     1.00 למשח תרבח סופיט ,4" רטוקב C.V.P תורונצ רטמ  01.04.0030
      
מ"ס 09 -021 קמועב תולעת לש הריפח     01.04.0040
יוסיכ ןומיס טרס תוברל ,מ"ס 04 דע בחורבו      
קוליסו חטשה  ינפ  רושיי ,יולימה קודיהו      
יפל ,תרוקיב יאתל תובחרה ,הריפח  יפדוע      

     65.00    65.00     1.00 טרפמב ראותמה רטמ   
      
021-09 קמועב הלעת תריפחל ריחמ תפסות     01.04.0050
לכב םיידי תודובע  ןיגב מ"ס  04  בחורבו מ"ס      

     40.00    40.00     1.00 עקרקה יגוס רטמ   
      
09 -06 קמועב תולעת לש הריפחל תפסות     01.04.0060
יוסיכ,ןומיס טרס תוברל ,מ"ס  03 בחורב מ"ס      
קוליסו חטשה  ינפ  רושיי ,יולימה קודיהו      
יפל ,תרוקיב יאתל תובחרה ,הריפח  יפדוע      

     20.00    20.00     1.00 טרפמב ראותמה רטמ   
      
רובע מ"ס 04 דע בחורב הלעתל ריחמ תפסות     01.04.0070

     60.00    60.00     1.00 תלוספ קוליסו  טלפסא שיבכ תייצחל רוסינ רטמ   
      
מ"ס 05 דע בחורב ל"נה הכרדמ/שיבכ ןוקית     01.04.0080

     80.00    80.00     1.00 שרדנכ ןוטב טלפסא י"ע רטמ   
    477.00 40.10.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 4813   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     016 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    477.00 מהעברה      
      
      
םיגוסה לכמ הכרדמ תופצרמ לש דבלב קוריפ     01.04.0090
םוקמל םקוליס תוברל  ,תולעתה  תריפחל      

     60.00    60.00     1.00 השרומ רטמ   
      
תודימב תושדח ןוטב תופצרמ תחנהו הקפסא     01.04.0100

    110.00   110.00     1.00 מ"ס 5 יבועב לוח יולמ תוברל ,מ"ס 5/54/54 ר"מ   
      
רובע מ"ס 04 דע בחורב הלעתל ריחמ תפסות     01.04.0110
ןוקיתו קוריפ תוברל ,תפצורמ הכרדמ תייצח      

     88.00    88.00     1.00 םיגוסה לכמ ףוצירה רטמ   
      
ןומיסל מ"ס 61 בחורב ינקת בוהצ יטסלפ טרס     01.04.0120

      2.00     2.00     1.00 המדאב לבכ רטמ   
      
- ימורט ןוטבמ תרוקב תחוש תנקתהו הקפסא     01.04.0130
רטוקב הלוגע וא,מ"ס 001/001 םינפ תודימ      
תוברל ,מ"ס 001 דע קמועבו מ"ס 001      
5  .ב.ב  הסכמו מ"ס 01 יבועב ןוטב תיעקרק      

  2,100.00 2,100.00     1.00 הנקתהו הריפח ,מ"ס 06 רטוקב ןוט 'חי   
      
,מ"ס 02 בחורבו מ"ס 05-03 קמועב תולעת     01.04.0140
רושי ,יולימה קודיהו  יוסיכ ,ןומיס  טרס תוברל      
תובחרה ,הריפח יפדוע קוליסו חטשה ינפ      

     60.00    60.00     1.00 טרפמב ראותמה יפל ,לכה  תרוקב יאתל רטמ   
      
רובע ןוטבמ תרוקב תחושל ריחמ תפסות     01.04.0150

    800.00   800.00     1.00 'פמוק ח"ח יטרפ  יפל ,ןוט 52 דע סמועל בכר הסכמ  
      
06 ימינפ רטוקב ימורט ןוטבמ תרוקב תוחוש     01.04.0160
ןוט 5 ב.ב הסכמ םע ,מ"ס 08 דע קמוע,מ"ס      

  1,400.00 1,400.00     1.00 .הנקתהו הריפח תוברל מ"ס 54-כ רטוקב 'חי   
      
04 רטוקב ךא םורט ןוטבמ תרוקיב תחוש     01.04.0170

  1,200.00 1,200.00     1.00 מ"ס 05-כ  קמועו  מ"ס 03 רטוקב הסכמ ,מ"ס 'חי   
      
,מ"ס 08 רטוקב ךא םורט ןוטבמ תרוקב החוש     01.04.0180
מ"ס 05-כ רטוקב  ןוט 52  סמועל .ב.ב הסכמ      

  1,900.00 1,900.00     1.00 'מ 52.1-כ קמועבו 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  8,197.00 40.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     017 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,197.00 מהעברה      
      
      
למשח ילבכל הרקב את לש הקיציו הריפח     01.04.0190
תוריקה יבוע  ,ןויז ללוכ 03 -ב ןוטבמ ינבלמ      
לזרב יושע ,)חתפה לכל( הדלפ הסכמ ,מ"ס 51      
לוענמ י"ע הליענל הנכה ,יבוע מ"מ 5 ץרוחמ      
םינפ  תודימ .תובכש 4-ב העיבצ תוברל הילת      
ללוכו 'מ 5.1-כ קמוע ,'מ 00.2 דע  08.1-מ      
תיתחתב תחנומ מ"ס 5 יבועב ץצח תבכש      
מ"ס 05 ר טוקב ןוט 5 .ב.ב הסכמ ,הכירבה      
52/57 גוסמ חפונמ ןמוטיב תובכש 2 תחירמו      

  4,444.00 4,444.00     1.00 'פמוק .ר"מ/ג"ק 5.1 רועישב  
      
תוברל ,"קזבה" לש "V "58 סופיט החוש     01.04.0200

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .הסכמ ,ןויזו ןוטב תקיצי ,הריפח  
      
ךילומו םילבכ 3-1 לש הלחשה וא החנה     01.04.0210
וא תולעתב  ,ןימזמה י"ע וקפוסיש ,תשוחנ      

     10.00    10.00     1.00 תורונצ יעטקב רטמ   
 17,651.00 הריפחו החישק תרנצ- 40.10 כ"הס  

      
ם י ל ב כ ו  ם י ט ו ח - 50.10 ק ר פ  ת ת       
      
,תונושה תוזפה רובע םינוש םיעבצב םיטוח     01.05.0010
םירבוחמו תורונצל םיסנכומה  הקראהו  ספאה      
םירזיבאה לא וא תוחולה לא םהיתוצק ינשב      
רזעה 'בעו רזעה ירמוח  תוברל , םירחאה      
-)תודוקנה תרגסמב ןניאש תודובע רובע(      

      1.50     1.50     1.00 ר"ממ 5.1 ךתחב םיטוח רטמ   
      
,תונושה תוזפה רובע םינוש םיעבצב םיטוח     01.05.0020
םירבוחמו תורונצל םיסנכומה  הקראהו  ספאה      
םירזיבאה לא וא תוחולה לא םהיתוצק ינשב      
רזעה 'בעו רזעה ירמוח לכ  תוברל  ,  םירחאה      

      2.00     2.00     1.00 ר"ממ 5.2 ךתחב םיטוח רטמ   
      
,תונושה תוזפה רובע םינוש םיעבצב םיטוח     01.05.0030
תורונצל  םיסנכומה  הקראהו  ספאה      
לא וא תוחולה לא םהיתוצק ינשב םירבוחמו      
רזעה ירמוח לכ  תוברל  ,  םירחאה םירזיבאה      

      4.00     4.00     1.00 ר"ממ 4 ךתחב םיטוח - רזעה 'בעו רטמ   
      
,תונושה תוזפה רובע םינוש םיעבצב םיטוח     01.05.0040
תורונצל  םיסנכומה  הקראהו  ספאה      
לא וא תוחולה לא םהיתוצק ינשב םירבוחמו      
רזעה ירמוח לכ  תוברל  ,  םירחאה םירזיבאה      

      7.00     7.00     1.00 ר"ממ 6 ךתחב םיטוח - רזעה 'בעו רטמ   
      
      

     14.50 50.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     018 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

     14.50 מהעברה      
      
      
,תונושה תוזפה רובע םינוש םיעבצב םיטוח     01.05.0050
תורונצל  םיסנכומה  הקראהו  ספאה      
לא וא תוחולה לא םהיתוצק ינשב םירבוחמו      
רזעה ירמוח לכ  תוברל  ,  םירחאה םירזיבאה      

     17.00    17.00     1.00 ר"ממ 01 ךתחב םיטוח -רזעה 'בעו רטמ   
      
,תונושה תוזפה רובע םינוש םיעבצב םיטוח     01.05.0060
תורונצל  םיסנכומה  הקראהו  ספאה      
לא וא תוחולה לא םהיתוצק ינשב םירבוחמו      
רזעה ירמוח לכ  תוברל  ,  םירחאה םירזיבאה      

     25.00    25.00     1.00 ר"ממ 61 ךתחב םיטוח -רזעה 'בעו רטמ   
      
,תונושה תוזפה רובע םינוש םיעבצב םיטוח     01.05.0070
תורונצל  םיסנכומה  הקראהו  ספאה      
לא וא תוחולה לא םהיתוצק ינשב םירבוחמו      
רזעה ירמוח לכ תוברל, םירחאה םירזיבאה      

     24.00    24.00     1.00 ר"ממ 52 ךתחב םיטוח - רזעה 'בעו רטמ   
      
,תונושה תוזפה רובע םינוש םיעבצב םיטוח     01.05.0080
תורונצל  םיסנכומה  הקראהו  ספאה      
לא וא תוחולה לא םהיתוצק ינשב םירבוחמו      
רזעה ירמוח לכ  תוברל  ,  םירחאה םירזיבאה      

     27.00    27.00     1.00 ר"ממ 53 ךתחב םיטוח - רזעה 'בעו רטמ   
      
,תונושה תוזפה רובע םינוש םיעבצב םיטוח     01.05.0090
תורונצל  םיסנכומה  הקראהו  ספאה      
לא וא תוחולה לא םהיתוצק ינשב םירבוחמו      
רזעה ירמוח לכ תוברל, םירחאה םירזיבאה      

     40.00    40.00     1.00 ר"ממ 05 ךתחב םיטוח - רזעה 'בעו רטמ   
      
,תונושה תוזפה רובע םינוש םיעבצב םיטוח     01.05.0100
תורונצל  םיסנכומה  הקראהו  ספאה      
לא וא תוחולה לא םהיתוצק ינשב םירבוחמו      
רזעה ירמוח לכ תוברל , םירחאה םירזיבאה      

     50.00    50.00     1.00 ר"ממ 07 ךתחב םיטוח - רזעה 'בעו רטמ   
      
,תונושה תוזפה רובע םינוש םיעבצב םיטוח     01.05.0110
תורונצל  םיסנכומה  הקראהו  ספאה      
לא וא תוחולה לא םהיתוצק ינשב םירבוחמו      
רזעה ירמוח לכ  תוברל ,  םירחאה םירזיבאה      

     70.00    70.00     1.00 ר"ממ 59 ךתחב םיטוח - רזעה 'בעו רטמ   
      
תונטנא ,תוקראה רובע םייולג תשוחנ יטוח     01.05.0120
, שומישל םינכומו םירבוחמ ,םיבכרומ ,'וכו      

      5.00     5.00     1.00 ר"ממ 6 ךתחב- רוזש סופיטמ רטמ   
      
      
      

    272.50 50.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     019 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    272.50 מהעברה      
      
      
תונטנא ,תוקראה רובע םייולג תשוחנ יטוח     01.05.0130
, שומישל םינכומו םירבוחמ ,םיבכרומ ,'וכו      

     11.00    11.00     1.00 ר"ממ 01 ךתחב- רוזש סופיטמ רטמ   
      
תונטנא ,תוקראה רובע םייולג תשוחנ יטוח     01.05.0140
, שומישל םינכומו םירבוחמ ,םיבכרומ ,'וכו      

     16.00    16.00     1.00 ר"ממ 61 ךתחב- רוזש סופיטמ רטמ   
      
תונטנא ,תוקראה רובע םייולג תשוחנ יטוח     01.05.0150
, שומישל םינכומו םירבוחמ ,םיבכרומ ,'וכו      

     34.00    34.00     1.00 ר"ממ 52 ךתחב- רוזש סופיטמ רטמ   
      
תונטנא ,תוקראה רובע םייולג תשוחנ יטוח     01.05.0160
, שומישל םינכומו םירבוחמ ,םיבכרומ ,'וכו      

     53.00    53.00     1.00 ר"ממ 53 ךתחב- רוזש סופיטמ רטמ   
      
תונטנא ,תוקראה רובע םייולג תשוחנ יטוח     01.05.0170
, שומישל םינכומו םירבוחמ ,םיבכרומ ,'וכו      

     55.00    55.00     1.00 ר"ממ 05 ךתחב- רוזש סופיטמ רטמ   
      
תוברל ,YX2N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0320
לע  החנה וא  תורונצ ךותב הלחשה      
,רזעה ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
ויתווצק ינשב לבכה רוביחו תופומ ,דודב ירמוח      

     14.00    14.00     1.00 ר"ממ 5.1X3 ךתחב- רטמ   
      
תוברל ,.YX2N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0330
לע  החנה וא  תורונצ  ךותב הלחשה      
ירמוח לכ ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
ינשב לבכה רוביחו  תופומ ,דודב ירמוח  ,רזעה      

    490.00   490.00     1.00 ר"ממ 07+051X3 ךתחב- ויתווצק רטמ   
      
תוברל ,.YX2.N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0340
לע  החנה וא  תורונצ  ךותב הלחשה      
,רזעה ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
ינשב לבכה  רוביחו תופומ ,דודב ירמוח      

    390.00   390.00     1.00 ר"ממ 07+021X3 ךתחב- ויתווצק רטמ   
      
תוברל ,.YX2N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0350
לע  החנה וא  תורונצ  ךותב הלחשה      
,רזעה ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
ינשב לבכה  רוביחו תופומ ,דודב ירמוח      

    370.00   370.00     1.00 ר"ממ 05+59X3 ךתחב- ויתווצק רטמ   
      
      
      
      
      

  1,705.50 50.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     020 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,705.50 מהעברה      
      
      
תוברל ,.YX2N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0360
לע  החנה וא  תורונצ  ךותב הלחשה      
,רזעה ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
ינשב לבכה  רוביחו תופומ ,דודב ירמוח      

    320.00   320.00     1.00 ר"ממ 53+07X3 ךתחב- ויתווצק רטמ   
      
תוברל ,.YX2N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0370
לע  החנה וא  תורונצ  ךותב הלחשה      
,רזעה ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
ינשב לבכה  רוביחו תופומ ,דודב ירמוח      

    220.00   220.00     1.00 ר"ממ 52+05X3 ךתחב- ויתווצק רטמ   
      
תוברל ,.YX2N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0380
לע  החנה וא  תורונצ  ךותב הלחשה      
,רזעה ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
ינשב לבכה  רוביחו תופומ ,דודב ירמוח      

    160.00   160.00     1.00 ר"ממ 61+53X3 ךתחב- ויתווצק רטמ   
      
ללוכ ,.YX2.N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0390
לע  החנה וא  תורונצ  ךותב הלחשה      
,רזעה ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
ינשב לבכה  רוביחו תופומ ,דודב ירמוח      

    110.00   110.00     1.00 ר"ממ 61+52X3 ךתחב- ויתווצק רטמ   
      
תוברל ,.YX2N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0400
לע  החנה וא  תורונצ  ךותב הלחשה      
,רזעה ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
ינשב לבכה  רוביחו תופומ ,דודב ירמוח      

     98.00    98.00     1.00 ר"ממ 61X5 ךתחב- ויתווצק רטמ   
      
תוברל ,.YX2N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0410
לע  החנה וא  תורונצ  ךותב הלחשה      
,רזעה ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
ויתווצק ינשב לבכה רוביחו תופומ ,דודב ירמוח      

     89.00    89.00     1.00 ר"ממ 01X5 ךתחב- רטמ   
      
תוברל ,.YX2N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0420
לע  החנה וא  תורונצ  ךותב הלחשה      
,רזעה ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
ינשב לבכה  רוביחו תופומ ,דודב ירמוח      

     54.00    54.00     1.00 ר"ממ 01X3 ךתחב- ויתווצק רטמ   
      
תוברל ,.YX2.N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0440
לע  החנה וא  תורונצ  ךותב הלחשה      
,רזעה ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
ינשב לבכה  רוביחו תופומ ,דודב ירמוח      

     32.00    32.00     1.00 ר"ממ 6X5 ךתחב- ויתווצק רטמ   
      

  2,788.50 50.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     021 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,788.50 מהעברה      
      
      
תוברל ,.YX2N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0450
לע  החנה וא  תורונצ  ךותב הלחשה      
,רזעה ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
ינשב לבכה  רוביחו תופומ ,דודב ירמוח      

     19.00    19.00     1.00 ר"ממ 6X3 ךתחב- ויתווצק רטמ   
      
תוברל ,.YX2N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0460
לע  החנה וא  תורונצ  ךותב הלחשה      
,רזעה ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
ינשב לבכה  רוביחו תופומ ,דודב ירמוח      

     17.00    17.00     1.00 ר"ממ 4X5 ךתחב- ויתווצק רטמ   
      
תוברל ,.YX2N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0470
לע  החנה וא  תורונצ  ךותב הלחשה      
,רזעה ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
ינשב לבכה  רוביחו תופומ ,דודב ירמוח      

     14.00    14.00     1.00 ר"ממ 4X3 ךתחב- ויתווצק רטמ   
      
תוברל ,.YX2N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0480
לע  החנה וא  תורונצ  ךותב הלחשה      
,רזעה ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
ינשב לבכה  רוביחו תופומ ,דודב ירמוח      

     14.00    14.00     1.00 ר"ממ 5.2X5 ךתחב- ויתווצק רטמ   
      
תוברל ,.YX2N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0490
לע  החנה וא  תורונצ  ךותב הלחשה      
,רזעה ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
ינשב לבכה  רוביחו תופומ ,דודב ירמוח      

     12.00    12.00     1.00 ר"ממ 5.2X3 ךתחב- ויתווצק רטמ   
      
תוברל ,.YX2N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0500
לע  החנה וא  תורונצ  ךותב הלחשה      
,רזעה ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
ינשב לבכה  רוביחו תופומ ,דודב ירמוח      

     12.00    12.00     1.00 ר"ממ 5.1X5 ךתחב- ויתווצק רטמ   
      
תוברל ,.YX2N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0510
לע  החנה וא  תורונצ  ךותב הלחשה      
,רזעה ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
ינשב לבכה  רוביחו תופומ ,דודב ירמוח      

     14.00    14.00     1.00 ר"ממ 5.1X4 ךתחב- ויתווצק רטמ   
      
סופיטמ ךא ,.YX2N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0520
החנה וא תורונצ  ךותב  הלחשה תוברל ,שימג      
ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק לע      
ינשב לבכה רוביחו תופומ ,דודב  ירמוח ,רזעה      

     12.00    12.00     1.00 ר"ממ 5.1X3 ךתחב- ויתווצק רטמ   
      

  2,902.50 50.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     022 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,902.50 מהעברה      
      
      
סופיטמ ךא ,.YX2N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0530
החנה וא תורונצ  ךותב  הלחשה תוברל ,שימג      
ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק לע      
ינשב לבכה רוביחו תופומ ,דודב  ירמוח ,רזעה      

     19.00    19.00     1.00 ר"ממ 5.1X8 ךתחב- ויתווצק רטמ   
      
סופיטמ ךא ,.YX2N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0540
החנה וא תורונצ  ךותב  הלחשה תוברל ,שימג      
ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק לע      
ינשב לבכה רוביחו תופומ  ,דודב ירמוח ,רזעה      

     16.00    16.00     1.00 ר"ממ 5.1X01 ךתחב - ויתווצק רטמ   
      
סופיטמ ךא ,.YX2N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0550
החנה וא תורונצ  ךותב  הלחשה תוברל ,שימג      
ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק לע      
ינשב לבכה רוביחו תופומ  ,דודב ירמוח ,רזעה      

     14.00    14.00     1.00 ר"ממ 5.1X21 ךתחב - ויתווצק רטמ   
      
סופיטמ ךא ,.YX2N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0560
החנה וא תורונצ  ךותב  הלחשה תוברל ,שימג      
ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק לע      
ינשב לבכה רוביחו תופומ ,דודב  ירמוח ,רזעה      

     27.00    27.00     1.00 ר"ממ 5.1X02 ךתחב - ויתווצק רטמ   
      
סופיטמ ךא ,.YX2N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0570
החנה וא תורונצ  ךותב  הלחשה תוברל ,שימג      
ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק לע      
ינשב לבכה רוביחו תופומ ,דודב  ירמוח ,רזעה      

      9.00     9.00     1.00 ר"ממ 5.0X21 ךתחב - ויתווצק רטמ   
      
סופיטמ ךא ,.YX2N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0580
החנה וא תורונצ  ךותב  הלחשה תוברל ,שימג      
ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק לע      
ינשב לבכה רוביחו תופומ ,דודב  ירמוח ,רזעה      

     10.00    10.00     1.00 ר"ממ 5.0X61 ךתחב - ויתווצק רטמ   
      
לבכ םע ךא ,.YX2N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0590
וא תורונצ ךותב  הלחשה תוברל  ,אשונ  הדלפ      
,תולעת ךותב  וא  תויצקורטסנוק לע החנה      
רוביחו תופומ ,דודב ירמוח  ,רזעה  ירמוח      

     20.00    20.00     1.00 ר"ממ 4X3 ךתחב - ויתווצק ינשב לבכה רטמ   
      
לבכ םע ךא ,.2YXN סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0600
וא תורונצ ךותב  הלחשה תוברל  ,אשונ הדלפ      
,תולעת  ךותב  וא  תויצקורטסנוק לע החנה      
רוביחו תופומ ,דודב ירמוח  ,רזעה ירמוח      

     24.00    24.00     1.00 ר"ממ 6X4 ךתחב - ויתווצק ינשב לבכה רטמ   
      

  3,041.50 50.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../023 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     023 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,041.50 מהעברה      
      
      
לבכ םע ךא ,.YX2N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0610
וא תורונצ ךותב  הלחשה תוברל  ,אשונ  הדלפ      
,תולעת ךותב  וא  תויצקורטסנוק לע החנה      
רוביחו תופומ ,דודב ירמוח  ,רזעה  ירמוח      

     45.00    45.00     1.00 ר"ממ 01X4 ךתחב - ויתווצק ינשב לבכה רטמ   
      

     15.00    15.00     1.00 ר"ממ 6 לבכל תשוחנמ "דנרג"ל קדהמ רטמ  01.05.0620
      

     20.00    20.00     1.00 ר"ממ 52 לבכל תשוחנמ "דנרג"ל קדהמ רטמ  01.05.0630
      

      8.00     8.00     1.00 .ר"ממ 6X5 דע ךתחב לבכ קורפ רטמ  01.05.0640
      

     10.00    10.00     1.00 .ר"ממ 61X5 דע לבכ קורפ רטמ  01.05.0650
      

     12.00    12.00     1.00 ר"ממ 05X3 דע לבכ קורפ רטמ  01.05.0660
      

     15.00    15.00     1.00 ר"ממ 05X3 לעמ ךתחב לבכ קורפ רטמ  01.05.0670
      
םייעוגפ למשח ילבכ לש תווצק יוליגו הריפח     01.05.0700
ללוכ ,ר"מ 2  דע לש חטשבו'מ 1-כ לש קמועב      
לכה ,ותומדקל בצמ תרזחהו יוסיכ לוח דופיר      

    500.00   500.00     1.00 טלפמוק 'חי   
      
םילבכה ירבעמו םילבכ לש שאה ינפב הנגה     01.05.0710
גוסמ  םוטיא רמוחב  ךרוצה יפל      
    "KITSAMALF" )ןקת יפל LU.NID תוחפל(  
וא סוסיר ,סוסירה  חטש יוקינ תוברל .ע.ש וא      
,ךרוצה יפל םירזוח החירמ וא סוסירו ,החירמ      

    500.00   500.00     1.00 ןרציה תוארוה יפל ר"מ   
      
תוברל ,.YX2AN סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0720
לע  החנה וא  תורונצ  ךותב הלחשה      
ירמוח לכ ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
ינשב לבכה רוביחו  תופומ ,דודב ירמוח  ,רזעה      

    160.00   160.00     1.00 ר"ממ 07+051X3 ךתחב- ויתווצק רטמ   
      
תוברל ,.YX2AN סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0730
לע  החנה וא  תורונצ  ךותב הלחשה      
,רזעה ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
ינשב לבכה  רוביחו תופומ ,דודב ירמוח      

    140.00   140.00     1.00 ר"ממ 05+59X3 ךתחב- ויתווצק רטמ   
      
תוברל ,.YX2AN סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0740
לע  החנה וא  תורונצ  ךותב הלחשה      
,רזעה ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
ינשב לבכה  רוביחו תופומ ,דודב ירמוח      

    130.00   130.00     1.00 ר"ממ 53+07X3 ךתחב- ויתווצק רטמ   
      

  4,596.50 50.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../024 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     024 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,596.50 מהעברה      
      
      
תוברל ,.YX2AN סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0750
לע  החנה וא  תורונצ  ךותב הלחשה      
,רזעה ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
ינשב לבכה  רוביחו תופומ ,דודב ירמוח      

    120.00   120.00     1.00 ר"ממ 52+05X3 ךתחב- ויתווצק רטמ   
      
תוברל ,.YX2AN סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.05.0760
לע  החנה וא  תורונצ  ךותב הלחשה      
,רזעה ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
ינשב לבכה  רוביחו תופומ ,דודב ירמוח      

    100.00   100.00     1.00 ר"ממ 61+53X3 ךתחב- ויתווצק רטמ   
      

    130.00   130.00     1.00 YX2AN042X4 לבכ רטמ  01.05.0770
      

    120.00   120.00     1.00 YX2AN581X4 לבכ רטמ  01.05.0780
      

     90.00    90.00     1.00 HXHN61X5 לבכ רטמ  01.05.0790
      

     80.00    80.00     1.00 HXHN01X5 לבכ רטמ  01.05.0800
      

     45.00    45.00     1.00 HXHN4X5 לבכ רטמ  01.05.0810
      

     21.00    21.00     1.00 HXHN5.2X5 לבכ רטמ  01.05.0820
  5,302.50 םילבכו םיטוח- 50.10 כ"הס  

      
60.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו ד ו ב ע ל  ת ו ל ע ת /ת ו ב י ת /ה י צ ק ו ר ט ס נ ו ק -      
ת ו ד ו ק נ ה  ת ר ג ס מ ב  ן נ י א ש       
      
םע ,תצרוחמ ,תנוולוגמ הדלפ תיצקורטסנוק     01.06.0010
תבכרהל ,רזעה  דויצו דויצה  תוברל תולש      
,תוירי  ,חודיק  ,םהילע םילבכ וא תורונצ      
,מ"מ 4X04X04 ןתיוזמ היושעה  ,םיגרב      
רואתב טרופמכ לכה .שרדנה יפל ךרואב ךותח      

     18.00    18.00     1.00 ינכטה רטמ   
      
םע ,תצרוחמ ,תנוולוגמ הדלפ תיצקורטסנוק     01.06.0020
תבכרהל   ,רזעה דויצו דויצה תוברל תולש      
,םיגרב ,תוירי ,חודיק ,םהילע םילבכ וא תורונצ      
,מ"מ Z 4X04X04X04  ליפורפמ היושעה      
רואתב טרופמכ לכה.שרדנה יפל ךרואב ךותח      

     20.00    20.00     1.00 ינכטה רטמ   
      
      
      
      
      

     38.00 60.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../025 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     025 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

     38.00 מהעברה      
      
      
םע ,תצרוחמ ,תנוולוגמ הדלפ תיצקורטסנוק     01.06.0030
הכומה ,רזעה  דויצו דויצה  תוברל תולש      
,חודיק ללוכ ,םהילע םילבכ וא תורונצ תבכרהל      
X08U 3X04 ליפורפמ היושעה  ,םיגרב ,תוירי      
טרופמכ לכה .שרדנה יפל ךרואב ךותח ,מ"מ      

     10.00    10.00     1.00 ינכטה רואתב רטמ   
      
,ןופלט ילבכ רובע םיסכמ וא ,םישגמ וא תולעת     01.06.0040
יבועב ןוולוגמ הדלפ  חפמ תויושעה  ,למשח      
תוברל ,תולש םע ,שרדנה לדוגב ,מ"מ 5.1      
לכה ,םיגרב ,תוירי ,חודיק ,רזעה דויצו דויצה      

     80.00    80.00     1.00 ינכטה רואתב טרופמכ ר"מ   
      
3-ב עובצ הדלפ חפמ הסכמ םע תולעת     01.06.0050
,מ"מ  5.1  יבועב  ןבלוגמ חפמ וא תובכש      
,הרקתה  לע  תויולת וא ריק לע תונקתומ      
,'וכו תולוזנוק ,היצקורטסנוקה קוזיח תוברל      

     85.00    85.00     1.00 מ"ס 6/21 תודימב רטמ   
      
3-ב עובצ הדלפ חפמ הסכמ םע תולעת     01.06.0060
,מ"מ  5.1  יבועב  ןבלוגמ חפמ וא תובכש      
,הרקתה  לע  תויולת וא ריק לע תונקתומ      
,'וכו תולוזנוק ,היצקורטסנוקה קוזיח תוברל      

    120.00   120.00     1.00 מ"ס 51/04 תודימב רטמ   
      
3-ב עובצ הדלפ חפמ הסכמ םע תולעת     01.06.0070
,מ"מ  5.1  יבועב  ןבלוגמ חפמ וא תובכש      
,הרקתה  לע  תויולת וא ריק לע תונקתומ      
,'וכו תולוזנוק ,היצקורטסנוקה קוזיח תוברל      

    100.00   100.00     1.00 מ"ס 01/03 תודימב רטמ   
      
3-ב עובצ הדלפ חפמ הסכמ םע תולעת     01.06.0080
,מ"מ  5.1  יבועב  ןבלוגמ חפמ וא תובכש      
,הרקתה  לע  תויולת וא ריק לע תונקתומ      
,'וכו תולוזנוק ,היצקורטסנוקה קוזיח תוברל      

     95.00    95.00     1.00 מ"ס 01/02 תודימב רטמ   
      
3-ב עובצ הדלפ חפמ הסכמ םע תולעת     01.06.0090
,מ"מ  5.1  יבועב  ןבלוגמ חפמ וא תובכש      
,הרקתה  לע  תויולת וא ריק לע תונקתומ      
,'וכו תולוזנוק ,היצקורטסנוקה קוזיח תוברל      

     85.00    85.00     1.00 מ"ס 02/06 תודימב רטמ   
      
תונקתומ ,תנבלוגמ תשרמ הסכמ םע תולעת     01.06.0100
קוזיח תוברל  ,הרקתה לע תויולת וא ריק לע      
01/02 תודימב ,'וכו תולוזנוק ,היצקורטסנוקה      

    120.00   120.00     1.00 מ"ס רטמ   
      

    733.00 60.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../026 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     026 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    733.00 מהעברה      
      
      
תונקתומ ,תנבלוגמ תשרמ הסכמ םע תולעת     01.06.0110
קוזיח תוברל  ,הרקתה לע תויולת וא ריק לע      
01/03 תודימב ,'וכו תולוזנוק ,היצקורטסנוקה      

    120.00   120.00     1.00 מ"ס רטמ   
      
תונקתומ ,תנבלוגמ תשרמ הסכמ םע תולעת     01.06.0120
קוזיח תוברל  ,הרקתה לע תויולת וא ריק לע      
01/04 תודימב ,'וכו תולוזנוק ,היצקורטסנוקה      

    110.00   110.00     1.00 מ"ס רטמ   
      
תונקתומ ,תנבלוגמ תשרמ הסכמ םע תולעת     01.06.0130
קוזיח תוברל  ,הרקתה לע תויולת וא ריק לע      
01/06 תודימב ,'וכו תולוזנוק ,היצקורטסנוקה      

    140.00   140.00     1.00 מ"ס רטמ   
      
םע ,יבוע מ"מ 4 גורמ הדלפ חפמ ךרדמ     01.06.0140
יפל  דבועמ ,הקלחה  תעינמל "סופסיח"      

    140.00   140.00     1.00 שרדנכ עבצ תובכש 4 תוברל ,השירד ר"מ   
      
4/6 תודימב השקומ .יס.יו.יפ-מ תויושע תולעת     01.06.0150
,םילבכה תקזחהל םיקדהמו הסכמ םע ,מ"ס      

     30.00    30.00     1.00 םישרדנה םילכו רוביח יעצמא תוברל רטמ   
      
2/2 תודימב השקומ .יס.יו.יפ-מ תויושע תולעת     01.06.0160
,םילבכה תקזחהל םיקדהמו הסכמ םע ,מ"ס      

     20.00    20.00     1.00 םישרדנה םילכו רוביח יעצמא תוברל רטמ   
      
תודימב השקומ .יס.יו.יפ-מ תויושע תולעת     01.06.0170
תקזחהל םיקדהמו הסכמ  םע  ,מ"ס 5.2/3      

     35.00    35.00     1.00 םישרדנה םילכו רוביח יעצמא תוברל ,םילבכה רטמ   
      
6/6 תודימב השקומ .יס.יו.יפ-מ תויושע תולעת     01.06.0180
,םילבכה תקזחהל םיקדהמו הסכמ םע ,מ"ס      

     28.00    28.00     1.00 םישרדנה םילכו רוביח יעצמא תוברל רטמ   
      
תודימב  השקומ .יס.יו.יפ-מ תויושע תולעת     01.06.0190
תקזחהל םיקדהמו הסכמ  םע  ,מ"ס 6/21      

     60.00    60.00     1.00 םישרדנה םילכו רוביח יעצמא תוברל ,םילבכה רטמ   
      
תודימב השקומ .יס.יו.יפ-מ תויושע תולעת     01.06.0200
תקזחהל םיקדהמו הסכמ  םע  ,מ"ס 01/02      

     60.00    60.00     1.00 םישרדנה םילכו רוביח יעצמא תוברל ,םילבכה רטמ   
      
הדימל דע יס.יו.יפ תלעתל הציחמ תפסות     01.06.0210

     17.00    17.00     1.00 12/6 רטמ   
      
השקומ C.V.P-מ תולעתל תומויסו תוניפ     01.06.0220

     10.00    10.00     1.00 מ"ס 6X6 תודימב 'חי   
  1,503.00 60.10.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 4813   .../027 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     027 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,503.00 מהעברה      
      
      
תודימב חישק C.V.P -מ תולעתל תומויס     01.06.0230

      6.00     6.00     1.00 מ"ס 6X21 'חי   
      
חישק C.V.P -מ תולעתל תויפוס תוניפ     01.06.0240

     10.00    10.00     1.00 מ"ס 4X6 תתודימב 'חי   
      
חישק C.V.P -מ תולעתל תויפוס תוניפ     01.06.0250

     13.00    13.00     1.00 מ"ס 6X6 תודימב 'חי   
      
חישק C.V.P -מ תולעתל תויפוס תוניפ     01.06.0260

     17.00    17.00     1.00 מ"ס 6X21 תודימב 'חי   
      
2 יבועב ןבלוגמ לזרב חפמ יושע ילקיטרו םלוס     01.06.0270

    140.00   140.00     1.00 וילע םילבכ תחנהל  מ"ס 04  בחורב  מ"מ רטמ   
      
2 יבועב ןבלוגמ לזרב חפמ יושע ילקיטרו םלוס     01.06.0280

    160.00   160.00     1.00 וילע םילבכ תחנהל  מ"ס 06  בחורב  מ"מ רטמ   
      
מ"ס 71X54X03 תודימב תרושקת ןורא     01.06.0290

    500.00   500.00     1.00 .ע.ש וא MTA-1 םגד "ןוא זוע" תרצות 'חי   
      
מ"ס 71X04X06 תודימב תרושקת ןורא     01.06.0300

    600.00   600.00     1.00 .ע.ש וא MTA-2 םגד "ןוא זוע" תרצות 'חי   
      
מ"ס 71X06X06 תודימב תרושקת ןורא     01.06.0310

    800.00   800.00     1.00 .ע.ש וא MTA-3 םגד "ןוא זוע" תרצות 'חי   
      
מ"ס 71X06X08 תודימב תרושקת ןורא     01.06.0320

    900.00   900.00     1.00 .ע.ש וא MTA-4 םגד "ןוא זוע" תרצות 'חי   
      
,תימינפ תרושקתו ןופלטל תופעתסה תבית     01.06.0330
תונפד ,תותלד  םע ,ראותמה יפל ,ץעמ היושע      
העובצ ,יבוע מ"ס 5.2 ץע בגו מ"ס 2 יבועב      
תודימב - "קזב"ה ןקתל  םאתומ ,תובכש  4-ב      

    620.00   620.00     1.00 מ"ס 02/021/021 'חי   
      
,תימינפ תרושקתו ןופלטל תופעתסה תבית     01.06.0340
תונפד ,תותלד  םע ,ראותמה יפל ,ץעמ היושע      
העובצ ,יבוע מ"ס 5.2 ץע בגו מ"ס 2 יבועב      
תודימב - "קזב"ה ןקתל  םאתומ ,תובכש  4-ב      

    500.00   500.00     1.00 מ"ס 02/08/06 'חי   
      
,תימינפ תרושקתו ןופלטל תופעתסה תבית     01.06.0350
תונפד ,תותלד  םע ,ראותמה יפל ,ץעמ היושע      
העובצ ,יבוע מ"ס 5.2 ץע בגו מ"ס 2 יבועב      
ןכומ - "קזב"ה ןקתל  םאתומ ,תובכש  4-ב      

    400.00   400.00     1.00 מ"ס X2 02/08/06 תודימב הלופכ,שומישל 'חי   
      

  6,169.00 60.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../028 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     028 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,169.00 מהעברה      
      
      
,תימינפ תרושקתו ןופלטל תופעתסה תבית     01.06.0360
תונפד ,תותלד  םע ,ראותמה יפל ,ץעמ היושע      
העובצ ,יבוע מ"ס 5.2 ץע בגו מ"ס 2 יבועב      
תודימב - "קזב"ה ןקתל  םאתומ ,תובכש  4-ב      

    350.00   350.00     1.00 מ"ס 51/04/06 'חי   
      
רובע מ"ס 03/03/03 דע תודימב ץע זגרא     01.06.0370

    140.00   140.00     1.00 שרדנכ עובצ ,םילוקמרה לש הנקתה 'חי   
      
תודימב U תרוצב םוינימולא תולעת     01.06.0380
תוברל ,הרקתל תחתמ תויולת מ"מ 5.5/04/08      
,שורדכ ךרואב הגרבה תוטומ י"ע תוילת      

    150.00   150.00     1.00 .'וכו תויוז ,תויובלטצה רטמ   
      
4/1-1" רטוקב 'ב גוסמ ןבלוגמ םימ רוניצ     01.06.0390
ןגועמ ,תותשק  תוברל ,שרדנה יפל ךרואבו      
תורמלק 4 ,םירוקרז  רוביח  רובע רונצה .ריקל      
לש ךרוא 'מ 1 לכל םירוקרז רוביחל תונוולוגמ      

    123.00   123.00     1.00 רוניצה רטמ   
      

     12.00    12.00     1.00 מ"מ 6 רטוקב הדלפמ ןבלוגמ ידיג-בר לבכ רטמ  01.06.0400
      
01 רטוקב הדלפמ ןבלוגמ ידיג-בר אשונ לבכ     01.06.0410

     16.00    16.00     1.00 מ"מ רטמ   
      

     30.00    30.00     1.00 ידיג בר לבכל םינחתומ 'חי  01.06.0420
      

      8.00     8.00     1.00 ידיג בר לבכל ריוא יקדהמ 'חי  01.06.0430
  6,998.00 תודוקנה תרגסמב ןניאש תודובעל תולעת/תובית/היצקורטסנוק- 60.10 כ"הס  

      
ת ו ק ר א ה - 70.10 ק ר פ  ת ת       
      
,תודוסיב חנומ מ"מ 21 רטוקב לזרב טומ     01.07.0010
:תוברל .הנבמה  ףקיהב םידומעו דוסי תורוקב      
י"ע לזרבה ןויזל תורבחתה ,קחרמ יקיזחמ      

     16.00    16.00     1.00 טרפמה יפל ,ךותיר רטמ   
      
ןוולוגמ לזרב י"ע הדלפמ הקראה ספ תואיצי     01.07.0020
רובע ריקב  ןקתומ ,מ"מ  4X05 תודימב      
.האיצי  יכילומ  וא תודורטקלא לא תורבחתה      
םע רמג ,תיזכרמה תעבטה  לא  ךותיר  תוברל      
תספוקו 2/1" רטוקב ןוולוגמ ךתורמ גרוב      

    383.00   383.00     1.00 .'מ 3-כ לש עצוממ ךרואב ,1"  רטוקב שיטפ 'חי   
      
      
      
      

    399.00 70.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../029 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     029 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    399.00 מהעברה      
      
      
הדלפ טוממ היושע תילקיטרו הדורטקלא     01.07.0030
ע"ש וא "דלוורפוק" תמגוד תשוחנ הפוצמ      
:תוברל  .'מ 5.2-כ ךרואבו מ"מ 91 רטוקב      
לא רוביחו טוליש  ,הנקתה ,המדאב  ותעיקת      

    357.00   357.00     1.00 ינכטה טרפמב ראותמכ ,הקראה ךילומ 'חי   
      
הדלפ טוממ היושע תילקיטרו הדורטקלא     01.07.0040
ע"ש וא "דלוורפוק" תמגוד תשוחנ הפוצמ      
:תוברל  .'מ 5.3-כ ךרואבו מ"מ 91 רטוקב      
לא רוביחו טוליש  ,הנקתה ,המדאב  ותעיקת      

    400.00   400.00     1.00 ינכטה טרפמב ראותמכ ,הקראה ךילומ 'חי   
      
ינוק הסכמ םע מ"ס 04 רטוקב תרוקיב תחוש     01.07.0050
ןוטב תפצר ,הריפח תוברל .מ"ס 05 קמועבו      

  1,000.00 1,000.00     1.00 ןומיסו מ"ס 01 יבועב 'חי   
      
םילאיצנטופ תאוושהל ינבלמ הקראה ספ     01.07.0060
תשוחנ חפמ יושע ,למשחה חול דיל בכרומ      
51 תוברל ,מ"מ 5/05 ךתחבו 'מ 1 -כ ךרואב      
םע זילפמ םייושע ,8/3" רטוקב םיגרב      
םימאתומ םירוח ,םימואו תויציפק תויקסיד      

    600.00   600.00     1.00 הנקתהו םיגרבל 'חי   
      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק הרהזא טלש תוברל ,שרדנכ םימ הנומ רושיג 01.07.0070
      
דע רטוקב םימ תורונצל תשוחנמ הקראה קבח     01.07.0080

     25.00    25.00     1.00 "1/2 1 'חי   
      

     44.00    44.00     1.00 2" רטוקב םימ תורונצל תשוחנמ הקראה קבח 'חי  01.07.0090
      

     63.00    63.00     1.00 3" רטוקב םימ תורונצל תשוחנמ הקראה קבח 'חי  01.07.0100
      
רטוקל דע ינקת קדהמל הקראה קדהמ תפלחה     01.07.0110

     29.00    29.00     1.00 "2 'חי   
  3,067.00 תוקראה- 70.10 כ"הס  

      
ץ ו פ י ש /ד ו י צ ו  ם י ע ו נ מ - 80.10 ק ר פ  ת ת       
.ד ו י צ ו  ם י ע ו נ מ  ר ו ב י ח  .ה נ ק ת ה ו       
      
תקפסא תוברל ,ס"כ 1 דע םיעונמ רוביח     01.08.0010
,םימל ןיירושמ שימג רוניצ  ,רזעה ירמוח      
רדס תקידב ,הלעפה ,רזע דויצ ,תופומ תמחלה      

    102.00   102.00     1.00 .ךרוצה יפל םינוקית ,םיבוביסה ןוויכ ,תוזפה 'חי   
      
      
      
      

    102.00 80.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../030 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     030 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    102.00 מהעברה      
      
      
תקפסא תוברל ,ס"כ 5 דע םיעונמ רוביח     01.08.0020
,םימל ןיירושמ שימג רוניצ  ,רזעה ירמוח      
רדס תקידב ,הלעפה ,רזע דויצ ,תופומ תמחלה      

    111.00   111.00     1.00 .ךרוצה יפל םינוקית ,םיבוביסה ןוויכ ,תוזפה 'חי   
      
תוברל ,ס"כ 2/1 דע םייזאפ- דח םיעונמ רוביח     01.08.0030
ןיירושמ שימג רוניצ ,רזעה ירמוח  תקפסא      
,הלעפה ,רזע דויצ ,תופומ תמחלה ,םימל      
םינוקית ,םיבוביסה ןוויכ ,תוזפה רדס תקידב      

     87.00    87.00     1.00 .ךרוצה יפל 'חי   
      
תוברל WK 5,2 דע קפסהב דויצ רוביח     01.08.0040
םימ רוניצ  ,רזע תודובע ,רזע ירמוח תקפסא      
יפל םינוקית ,תולעפה ,תופומ ,ןיירושו שימג      

    111.00   111.00     1.00 ,ךרוצה 'חי   
      
תוברל WK 9 - דע 6 - מ קפסהב דויצ רוביח     01.08.0050
םימ רוניצ ,רזע  תודובע ,רזע ירמוח תקפסא      
יפל םינוקית ,תולעפה ,תופומ ,ןיירושו שימג      

    141.00   141.00     1.00 ,ךרוצה 'חי   
      
תוברל WK 9 דע 6 - מ קפסהב דויצ רוביח     01.08.0060
םימ רוניצ ,רזע  תודובע ,רזע  ירמוח  תקפסא      
יפל םינוקית ,תולעפה ,תופומ ,ןיירושו שימג      

    169.00   169.00     1.00 ,ךרוצה 'חי   
      
תוברל WK 51 דע 9 -מ קפסהב דויצ רוביח     01.08.0070
םימ רוניצ ,רזע  תודובע ,רזע  ירמוח  תקפסא      
יפל םינוקית ,תולעפה ,תופומ ,ןיירושו שימג      

    179.00   179.00     1.00 ,ךרוצה 'חי   
      
WK 03 - דע 51 - מ קפסהב דויצ רוביח     01.08.0080
רוניצ ,רזע תודובע ,רזע ירמוח תקפסא תוברל      
םינוקית ,תולעפה ,תופומ ,ןיירושו שימג םימ      

    196.00   196.00     1.00 ,ךרוצה יפל 'חי   
      
םע םינוש םיקפסהב דויצ םימח םימ דוד רוביח     01.08.0090
ירמוח תקפסא  תוברל ,טטסומרטה רוביח      
,ןיירושו שימג םימ רוניצ ,רזע תודובע ,רזע      

    140.00   140.00     1.00 ךרוצה יפל םינוקיתו ,תולעפה ,תופומ 'חי   
      
,טטסוסרפ ,טטסומרט ומכ דוקיפ רזיבא רוביח     01.08.0100
הנקתהו הקפסא ,וכו  דיאונילוס ,ילובג  קספמ      

    128.00   128.00     1.00 .ךרוצה יפל םינוקית וא 'חי   
      
      
      
      

  1,364.00 80.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../031 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     031 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,364.00 מהעברה      
      
      
,"םודא-ארפניא" סופיטמ היטבמאל םומיח ףוג     01.08.0110
,ריקה לע  הנקתהל  ןקתה יפ לע רשואמ      

    233.00   233.00     1.00 טוו 0002 קפסהב 'חי   
      
תרצות ,ט"ווק 1 קפסהב ילמשח רוטקבנוק     01.08.0120
תוסיו לעב  ,ע"ש וא  "למרכ"  םגד "גרפ"      
ריקה לע ןקתומ ,םוח תוגרד יתשו יטטסומרט      

    326.00   326.00     1.00 תוילגלג וא  תוילגר לע הדימעב וא 'חי   
      
תרצות ,ט"ווק 2 קפסהב ילמשח רוטקבנוק     01.08.0130
תוסיו לעב  ,ע"ש וא  "למרכ"  םגד "גרפ"      
ריקה לע ןקתומ ,םוח תוגרד יתשו יטטסומרט      

    371.00   371.00     1.00 תוילגלג וא  תוילגר לע הדימעב וא 'חי   
      
תרצות ,ט"ווק 5.2 קפסהב ילמשח רוטקבנוק     01.08.0140
תוסיו לעב  ,ע"ש  וא  "למרכ"  םגד "גרפ"      
ריקה לע ןקתומ ,םוח תוגרד יתשו יטטסומרט      

    391.00   391.00     1.00 תוילגלג וא  תוילגר  לע הדימעב וא 'חי   
      
"יניס" םגד ,"גרפ" תרצות ,ילמשח םוח רזפמ     01.08.0150
י"ע דוקיפו טקש ילגופרטנצ חופמ םע ,ע"ש וא      

    409.00   409.00     1.00 ט"ווק 2 קפסהב טטסומרט 'חי   
      
"יניס" םגד ,"גרפ" תרצות ,ילמשח םוח רזפמ     01.08.0160
י"ע דוקיפו טקש ילגופרטנצ חופמ םע ,ע"ש וא      

    520.00   520.00     1.00 ט"ווק 3 קפסהב טטסומרט 'חי   
      

    833.00   833.00     1.00 6" רטוקב היסקטנו רישכמ 'חי  01.08.0170
      

  1,020.00 1,020.00     1.00 9" רטוקב היסקטנו רישכמ 'חי  01.08.0180
      

  1,360.00 1,360.00     1.00 21" רטוקב היסקטנו רישכמ 'חי  01.08.0190
      
2( היסקטנו ררוואמל ינורטקלא תוריהמ תסוו     01.08.0200

    213.00   213.00     1.00 21" רטוק דע )תוחפל םינוויכ 'חי   
      
תוברל ,הרקת ררוואמ לש דבלב הנקתה     01.08.0210
,לזרבה  ןויז יוליגל הרקתב ץירח/רוח תותיס      
יפל הקלחהו חיט ןוקית ,האישנ וו תנקתה      

    350.00   350.00     1.00 ךרוצה 'חי   
      
דע היסקטנו חופמ לש ריק לע דבלב הנקתה     01.08.0220
,ריקב תבלושמ תרגסמ תוברל ,21" רטוק      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק 'דכו תוביצח ,םוקיש ,םוטיא  
      
      
      
      

  7,740.00 80.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../032 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     032 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  7,740.00 מהעברה      
      
      
תוברל  ,21" רטוק דע היסקטנו חופמ ץופיש     01.08.0230
קוזיח ,ןומיש ,יוקינ  ,הקידב ,הנקתהו  קורפ      

    289.00   289.00     1.00 'פמוק .'דכו  
      
תוברל ,21"  רטוק דע ריק ררוואמ ץופיש     01.08.0240

    289.00   289.00     1.00 'פמוק .'דכו ,קוזיח ,ןומיש  ,יוקינ ,הקידב  
  8,318.00 .דויצו םיעונמ רוביח .הנקתהו ץופיש/דויצו םיעונמ- 80.10 כ"הס  

      
ם י ק ו ר פ  / ם י ר ב ע מ  / ת ו ב י צ ח - 90.10 ק ר פ  ת ת       
      
ועצובי 'וכו םיצירח םירבעמ םיבוציח תודובע      
תביצח תודובע .חקפמה לש םדקומ רושיאב      
יריחמב םיללכנ םניא רשא 'וכו םיצירח      
בתכב ורשואי םיעצובמ םה םרובעב םיפיעסה      
תודובע לכ .הדובעה עוציב םדוק חקפמה י"ע      
םדוק .םולהי חודיקב עצובי רוח/חתפ תצירפ      
דעוימה םוקמה יכ קודבל שי חודיקה עוציב      
םי לזרב וא םימ למשח תרנצמ יונפ חודיקל      
.םיכילומו תוכתמ יאלג י"ע םייביטקורטסנוק      
      
תואיצי ,ק"יח ,רואמ ז"פמ ןוגכ - םירזיבא קורפ     01.09.0020
וא חיט י"ע םוקמה יוסיכ תוברל ,'דכו תרושקת      

     50.00    50.00     1.00 'פמוק השירדה יפל ,הסכמ  
      
םייקפוא וא םיילקיטרו םירבעמ עוציב     01.09.0030
,מ"ס 03-02 יבועב ןוטבה תופצר/תוריקב      
.תומוקה ןיב תרושקתו למשח תרנצ רובע      
החידק וא הביצח י"ע ועצובי םירבעמה      
-3 01 רטוקב חתפ לכ ,תומוקה ןיב םינוטבב      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק .הקלחה ,חיטב רושיו  ןוקית תוברל .מ"ס  
      
םייקפוא וא םיילקיטרו םירבעמ עוציב     01.09.0040
,מ"ס 03-02 יבועב ןוטבה תופצר/תוריקב      
.תומוקה ןיב תרושקתו למשח תרנצ רובע      
החידק וא הביצח י"ע ועצובי םירבעמה      
-02 03 רטוקב חתפ לכ ,תומוקה ןיב םינוטבב      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק .הקלחה ,חיטב רושיו ןוקית תוברל .מ"ס  
      
דע תורוניצ תסנכהל ,םייק ןוטבב ,ץירח בוציח     01.09.0050

     80.00    80.00     1.00 1 2/1" רטוק רטמ   
      
הנבמב הקימרק וא וצרט תופצרמב ספ תחיתפ     01.09.0060
םוקיש ,יוסיכ  ,למשח תרנצ תחנהל ,םייקה      
וא תופצרמ תוברל ,ותומדקל בצמה תרזחהו      

    220.00   220.00     1.00 .ךרוצה יפל  תושדחה  הקימרק  יחירא רטמ   
      
      

  1,350.00 90.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../033 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     033 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,350.00 מהעברה      
      
      
,הרקת ררואמ ,ןגזמ ומכ תילמשח הנוכמ קורפ     01.09.0070

     80.00    80.00     1.00 'פמוק הנבמה חטשב ןסחמל  ויונפו ,'דכו  ריק  חופמ  
  1,430.00 םיקורפ / םירבעמ / תוביצח- 90.10 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל ל  ם י ר ז י ב א - 01.10 ק ר פ  ת ת       
      
רוביחו הבכרה ,הקפסה רובע םיריחמ :תורעה      
תא תוברל הז לכ .םינוש םירזיבא לש תוחולל      
,הריבצ  יספ ומכ  רזעה  ירמוחו  תודובעה לכ      
יטלש ,תובכרה ,םיקוזיח ,טוויח  ,םיקדהמ      
יקתנמ.   .תשר לא רוביח ,'דכו םיטורח ץיודנס      
םייטמוטוא יצח קפסה      
      
תמגודכ יטמוטוא יצח סופיטמ םרז קספמ     01.10.0010
    MZN, הנגהו רצק  דגנ  תיטנגמ הנגה  תוברל  
ןתינו רתי םרז ינפב תוסיול תנתינ תימרט      
דוקיפ י"ע הקספהל םילילס וילע ביכרהל      
51 רצק םרזו 'א 52X3 ילנימונ םרז .קוחרמ      

    360.00   360.00     1.00 .רפמאוליק 'חי   
      
תמגודכ יטמוטוא יצח סופיטמ םרז קספמ     01.10.0030
    MZN, הנגהו רצק  דגנ  תיטנגמ  הנגה תוברל  
ןתינו רתי םרז ינפב תוסיול תנתינ תימרט      
דוקיפ י"ע הקספהל םילילס וילע ביכרהל      
51 רצק םרזו 'א 04X3 ילנימונ םרז .קוחרמ      

    580.00   580.00     1.00 .רפמאוליק 'חי   
      
תמגודכ יטמוטוא יצח סופיטמ םרז קספמ     01.10.0050
    MZN, הנגהו רצק  דגנ  תיטנגמ הנגה  תוברל  
ןתינו רתי םרז ינפב תוסיול תנתינ תימרט      
דוקיפ י"ע הקספהל םילילס וילע ביכרהל      
51 רצק םרזו 'א 06X3 ילנימונ םרז .קוחרמ      

    720.00   720.00     1.00 .רפמאוליק 'חי   
      
תמגודכ יטמוטוא יצח סופיטמ םרז קספמ     01.10.0070
    MZN, הנגהו רצק  דגנ  תיטנגמ הנגה  תוברל  
ןתינו רתי םרז ינפב תוסיול תנתינ תימרט      
דוקיפ י"ע הקספהל םילילס וילע ביכרהל      
51 רצק םרזו 'א 001X3 ילנימונ םרז .קוחרמ      

  1,250.00 1,250.00     1.00 .רפמאוליק 'חי   
      
תמגודכ יטמוטוא יצח סופיטמ םרז קספמ     01.10.0090
    MZN, הנגהו רצק  דגנ  תיטנגמ  הנגה תוברל  
ןתינו רתי םרז ינפב תוסיול תנתינ תימרט      
דוקיפ י"ע הקספהל םילילס וילע ביכרהל      
51 רצק םרזו 'א 061X3 ילנימונ םרז .קוחרמ      

  2,100.00 2,100.00     1.00 .רפמאוליק 'חי   
  5,010.00 01.10.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 4813   .../034 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     034 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,010.00 מהעברה      
      
      

  3,500.00 3,500.00     1.00 ינורטקלא ךא ל"נכ 'חי  01.10.0100
      
תמגודכ יטמוטוא יצח סופיטמ םרז קספמ     01.10.0110
    MZN, הנגהו רצק  דגנ  תיטנגמ הנגה  תוברל  
ןתינו רתי םרז ינפב תוסיול תנתינ תימרט      
דוקיפ י"ע הקספהל םילילס וילע ביכרהל      
51 רצק םרזו 'א 052X3 ילנימונ םרז .קוחרמ      

  2,900.00 2,900.00     1.00 .רפמאוליק 'חי   
      

  3,800.00 3,800.00     1.00 ינורטקלא ךא ל"נכ 'חי  01.10.0120
      
תמגודכ יטמוטוא יצח סופיטמ םרז קספמ     01.10.0130
    MZN, הנגהו רצק  דגנ  תיטנגמ  הנגה  ללוכ  
ןתינו רתי םרז ינפב תוסיול תנתינ תימרט      
דוקיפ י"ע הקספהל םילילס וילע ביכרהל      
51 רצק םרזו 'א 004X3 ילנימונ םרז .קוחרמ      

  3,400.00 3,400.00     1.00 .רפמאוליק 'חי   
      

  4,100.00 4,100.00     1.00 ינורטקלא ךא ל"נכ 'חי  01.10.0140
      
תמגודכ יטמוטוא יצח סופיטמ םרז קספמ     01.10.0150
    MZN, הנגהו רצק  דגנ  תיטנגמ הנגה  תוברל  
ןתינו רתי םרז ינפב תוסיול תנתינ תימרט      
דוקיפ י"ע הקספהל םילילס וילע ביכרהל      
51 רצק םרזו 'א 036X3 ילנימונ םרז .קוחרמ      

  3,600.00 3,600.00     1.00 .רפמאוליק 'חי   
      

  4,600.00 4,600.00     1.00 ינורטקלא ךא ל"נכ 'חי  01.10.0160
      
ז"פמה לע הנקתהל רזע יעגמל ריחמ תפסות     01.10.0170

    200.00   200.00     1.00 .C.N. וא O.N. סופיטמ ל"נה 'חי   
      
רובע יטמוטוא יצח םרז קיספמל ריחמ תפסות     01.10.0180

    350.00   350.00     1.00 .קספמה לע ןקתומ E.T. הקספה לילס 'חי   
      
לע ןקתומ C.T הקספה לילס רובע תפסות     01.10.0190

    350.00   350.00     1.00 .קספמה 'חי   
      

    800.00   800.00     1.00 .רפמא 061X4-ל HMZN םגדמ םרז קספמ 'חי  01.10.0200
      

    350.00   350.00     1.00 .רפמא 01-1-ל MZKP םגדמ קפסה קתנמ 'חי  01.10.0210
      

    165.00   165.00     1.00 .המוטא אל ,AR-14 גוסמ FKM-ל אספוק 'חי  01.10.0220
      
תושיגרב הקראה תרבגהל תילאיצנרפד הנגה     01.10.0230

    487.00   487.00     1.00 .A01-3.0 ןיב 'חי   
      
      

 33,612.00 01.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../035 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     035 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 33,612.00 מהעברה      
      
      
,ס"כ 5 דע קפסהל עונמל הענתה תדיחי     01.10.0240
יעגמ 4 םע ,רתי םרזו רצק םרזל הנגה תוברל      

    412.00   412.00     1.00 .חתמ רסוח לילסו רזע 'חי   
      
,ס"כ -01 5 לש קפסהל עונמל הענתה תדיחי     01.10.0250
יעגמ 4 םע ,רתי  םרזו רצק םרזל הנגה תוברל      

    450.00   450.00     1.00 .חתמ רסוח לילסו רזע 'חי   
      
,ס"כ 01-51 לש קפסהל עונמל הענתה תדיחי     01.10.0260
יעגמ 4 םע ,רתי םרזו רצק םרזל הנגה תוברל      

    489.00   489.00     1.00 .              .חתמ רסוח לילסו רזע 'חי   
      
םית"מאמ      
      
,רפמא 52X1 דע יטמוטוא-יצח ז"פמ - ת"מאמ     01.10.0270
הנגהו רצק  םרז  דגנ תיטנגמ  הנגה םע      
ימרזב דמוע ,רתי םרז ינפב העובק תימרט      

     45.00    45.00     1.00 .)ריהמ וא ההשומ(  רפמא-וליק 01 רצק 'חי   
      

     65.00    65.00     1.00 .א"ק 01 ק"ז ,'פמא 05X1 דע ת"מאמ 'חי  01.10.0280
      
ק"ז  ,ספא קותינ םע ,'פמא 52X1 דע ת"מאמ     01.10.0290

     85.00    85.00     1.00 .א"ק 01 'חי   
      

     98.00    98.00     1.00 .א"ק 01 ק"ז ,רפמא 52X2 דע יזאפ-וד ת"מאמ 'חי  01.10.0300
      
01 ק"ז ,רפמא 52X3 דע יזאפ-תלת ת"מאמ     01.10.0310

    189.00   189.00     1.00 .א"ק 'חי   
      
01 ק"ז ,רפמא 05X3 דע יזאפ-תלת ת"מאמ     01.10.0320

    265.00   265.00     1.00 .א"ק 'חי   
      
הנגה םע ,רפמא 36X3 דע יזאפ-תלת ת"מאמ     01.10.0330
העובק תימרט  הנגהו רצק  םרז דגנ תיטנגמ      
א"ק 01 רצק ימרזב דמוע ,רתי םרז ינפב      

    448.00   448.00     1.00 .)ריהמ וא ההשומ( 'חי   
      
קותינ םע ,רפמא 52X3 דע יזאפ-תלת ת"מאמ     01.10.0340

    274.00   274.00     1.00 .א"ק 01 ק"ז ,ספא 'חי   
      

     65.00    65.00     1.00 .א"ק 01 ק"ז ,רפמא 2X1 יזאפ-דח ת"מאמ 'חי  01.10.0350
      

     87.00    87.00     1.00 .א"ק 01 ק"ז ,רפמא 4X2 יזאפ-וד ת"מאמ 'חי  01.10.0360
      
      
      
      
      

 36,584.00 01.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../036 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     036 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 36,584.00 מהעברה      
      
      
,יטמוטוא-יצח ז"פמ ,אספוק תוברל ת"מאמ     01.10.0370
תיטנגמ הנגה  ,רפמא  52X3 דע  יזאפ-תלת      
םרז ינפב העובק תימרט הנגהו רצק םרז דגנ      
וא ההשומ( א"ק 01  רצק ימרזב דמוע ,רתי      

    268.00   268.00     1.00 .)ריהמ 'חי   
      
, םיבטוק 4-ל תחפ רסממ םע ישאר ת"מאמ     01.10.0380
תיטנגמ הנגה  םע  ,רפמא 002  דע ילרגטניא      
םרז ינפב העובק תימרט הנגהו רצק םרז דגנ      
וא ההשומ( א"ק 01  רצק ימרזב דמוע ,רתי      

  4,800.00 4,800.00     1.00 .)ריהמ 'חי   
      
'א 0-5/חי 4X002 ילנויצנררופ תחפ רסממ     01.10.0390

  3,150.00 3,150.00     1.00 'נש 0-2/ 'חי   
      
ירלודומ סופיטמ רזע יעגמל ריחמ תפסות     01.10.0400

    198.00   198.00     1.00 .O.N. וא C.N. 'חי   
      
ם"יתמאמ ינשל רשגמ רובע ריחמ תפסות     01.10.0410

     25.00    25.00     1.00 .םייזפ-דח 'חי   
      
גוסמ יזפ-דח ת"מאמ רובע ריחמ תפסות     01.10.0420

     29.00    29.00     1.00 רפמא 52X1 דע "זואהגניטסו" 'חי   
      
-דח ם"יתמאמ 3-ל רשגמ רובע ריחמ תפסות     01.10.0430

     25.00    25.00     1.00 .םייזאפ 'חי   
      
גוסמ יזפ-דח ת"מאמ רובע ריחמ תפסות     01.10.0440

     38.00    38.00     1.00 רפמא 36X1 דע "זואהגניטסו" 'חי   
      
-דח ם"יתמאמ 4-ל רשגמ רובע ריחמ תפסות     01.10.0450

     29.00    29.00     1.00 .םייזפ 'חי   
      
ךרואב ןבלוגמ חפמ טמוטוא-יצחל הליסמ     01.10.0460

     25.00    25.00     1.00 .      שרדנה 'חי   
      
)"טקפ" גוסמ( סמועב קותינל םרז יקיספמ      
      

     80.00    80.00     1.00 .סמועב קותינל 'א X 61 3 "טקפ" ז"פמ 'חי  01.10.0470
      
קרב לש הרישי העיגפל יבטק 4 חתמ יניגמ     01.10.0478
לש HGV 4/082 תמגודכ הליסמ לע הנקתהל      

  2,250.00 2,250.00     1.00 ע"וש וא NHED 'חי   
      

    110.00   110.00     1.00 .סמועב קותינל 'א 3X52 "טקפ" ז"פמ 'חי  01.10.0480
      

    135.00   135.00     1.00 .סמועב קותינל 'א 3X04 "טקפ" ז"פמ 'חי  01.10.0490
      

 47,746.00 01.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../037 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     037 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 47,746.00 מהעברה      
      
      

    180.00   180.00     1.00 .סמועב קותינל 'א 3X36 "טקפ" ז"פמ 'חי  01.10.0500
      

    220.00   220.00     1.00 .סמועב קותינל 'א 3X08 "טקפ" ז"פמ 'חי  01.10.0510
      

    260.00   260.00     1.00 .סמועב קותינל 3X001 "טקפ" ז"פמ 'חי  01.10.0520
      

    320.00   320.00     1.00 .סמועב קותינל 3X002 "טקפ" ז"פמ 'חי  01.10.0530
      
052X3 םרז סמועב קותינל "טקפ" ז"פמ     01.10.0540

    400.00   400.00     1.00 .רפמא 'חי   
      
,רפמא 61X3 םרז סמועב קותינל "טקפ" ז"פמ     01.10.0550

    110.00   110.00     1.00 ."ספא" בצמו םיבצמ ינש םע ףילחמ 'חי   
      
,רפמא 52X3 םרז סמועב קותינל "טקפ" ז"פמ     01.10.0560

    140.00   140.00     1.00 ."ספא" בצמו םיבצמ ינש םע ףילחמ 'חי   
      
,רפמא 36X3 םרז סמועב קותינל "טקפ" ז"פמ     01.10.0570

    190.00   190.00     1.00 ."ספא" בצמו םיבצמ ינש םע ףילחמ 'חי   
      
001X3 םרז סמועב קותינל "טקפ" ז"פמ     01.10.0580

    280.00   280.00     1.00 ."ספא" בצמו םיבצמ ינש םע ףילחמ ,רפמא 'חי   
      
,רפמא 04X4 םרז סמועב קותינל "טקפ" ז"פמ     01.10.0590

    247.00   247.00     1.00 ."ספא" בצמו םיבצמ ינש םע ףילחמ 'חי   
      
,רפמא 36X4 םרז סמועב קותינל "טקפ" ז"פמ     01.10.0600

    287.00   287.00     1.00 ."ספא" בצמו םיבצמ ינש םע ףילחמ 'חי   
      
052X4 םרז סמועב קותינל "טקפ" ז"פמ     01.10.0610

    621.00   621.00     1.00 ."ספא" בצמו םיבצמ ינש םע ףילחמ ,רפמא 'חי   
      

     29.00    29.00     1.00 .   .חיטל לעמו חיטל תחתמ םימ ןגומ ז"פמ 'חי  01.10.0620
      
םיירלודומ םרז יקיספמ      
      

     45.00    45.00     1.00 .רפמא 61X1 ירלודומ ז"פמ 'חי  01.10.0630
      

     55.00    55.00     1.00 .רפמא 52X1 ירלודומ ז"פמ 'חי  01.10.0640
      

     60.00    60.00     1.00 .רפמא 61X2 ירלודומ ז"פמ 'חי  01.10.0650
      

     80.00    80.00     1.00 .רפמא 52X2 ירלודומ ז"פמ 'חי  01.10.0660
      

     90.00    90.00     1.00 .רפמא 04X2 ירלודומ ז"פמ 'חי  01.10.0670
      

    110.00   110.00     1.00 .רפמא 61X3 ירלודומ ז"פמ 'חי  01.10.0680
      

 51,470.00 01.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../038 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     038 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 51,470.00 מהעברה      
      
      

    130.00   130.00     1.00 .רפמא 52X3 ירלודומ ז"פמ 'חי  01.10.0690
      

    160.00   160.00     1.00 .רפמא 04X3 ירלודומ ז"פמ 'חי  01.10.0700
      

    189.00   189.00     1.00 .רפמא 36X3 ירלודומ ז"פמ 'חי  01.10.0710
      
בצמו םיבצמ ינש ףילחמ ךא ,ירלודומ ז"פמ     01.10.0720

     88.00    88.00     1.00 .רפמא 61X1-ל "ספא" 'חי   
      
בצמו םיבצמ ינש ףילחמ ךא  ,ירלודומ ז"פמ     01.10.0730

     98.00    98.00     1.00 .רפמא 52X3-ל "ספא" 'חי   
      

     46.00    46.00     1.00 .                 .ראומ ירלודומ ןצחל 'חי  01.10.0740
      
ינש םע ויהי םינעגמ -:תורעהםירסממו םינעגמ      
םלוכ ויהי םירסממ -.תוחפל רזע יעגמ      
.הפילשל      
      

    109.00   109.00     1.00 .V004 ,רפמא 61X3 ןעגמ 'חי  01.10.0750
      

    129.00   129.00     1.00 .V004 ,רפמא 02X3 ןעגמ 'חי  01.10.0760
      

    145.00   145.00     1.00 .V004 ,רפמא 03X3 ןעגמ 'חי  01.10.0770
      

    167.00   167.00     1.00 .V004 ,רפמא 04X3 ןעגמ 'חי  01.10.0780
      

    488.00   488.00     1.00 .V004 ,רפמא 06X3 ןעגמ 'חי  01.10.0790
      

    610.00   610.00     1.00 .V004 ,רפמא 001X3 דע ןעגמ 'חי  01.10.0800
      

    580.00   580.00     1.00 'פמוק רפמא 04 דע םינעגמ גוזל ינכמ רוגיח 01.10.0810
      

    720.00   720.00     1.00 'פמוק רפמא 001 דע םינעגמ גוזל ינכמ רוגיח 01.10.0820
      

    138.00   138.00     1.00 םיעגמ 4-ל דוקיפ רסממ 'חי  01.10.0830
      

    238.00   238.00     1.00 םיעגמ 8-ל דוקיפ רסממ 'חי  01.10.0840
      
,םיפלחתמ םיעגמ גוז םע הייהשה רסממ     01.10.0850
הרזח ,חתמ תלבק םע תידיימ הלועפ רשאכ      
ןווכל תורשפא םע ,תוינש 03 רחאל ליגר בצמל      

    247.00   247.00     1.00 .חתמ תקספה רחאל 'חי   
      
,םיפלחתמ םיעגמ גוז םע הייהשה רסממ     01.10.0860
הרזח ,חתמ תלבק םע תידיימ הלועפ רשאכ      
ןווכל תורשפא םע ,תוינש 06 רחאל ליגר בצמל      

    381.00   381.00     1.00 .חתמ תקספה רחאל 'חי   
      

 56,133.00 01.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../039 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     039 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 56,133.00 מהעברה      
      
      

    162.00   162.00     1.00 .הזפ רסוח רסממ 'חי  01.10.0870
      

    144.00   144.00     1.00 .רפמא 61X3-ל דעצ רסממ 'חי  01.10.0880
      

    140.00   140.00     1.00 .רפמא 61X2-ל דעצ רסממ 'חי  01.10.0890
      
ןמז םע ,רפמא 61X1 -ל תוגרדמ רדחל רסממ     01.10.0900

    110.00   110.00     1.00 .תוקד 0-5-ל הייהשה 'חי   
      
גוסמ ןעגמ םע רפמא 01X4-ל לעננ רסממ     01.10.0910

    189.00   189.00     1.00 ע"ש וא V/13-80-LID 'חי   
      
םיאנש      
      

    187.00   187.00     1.00 .א"ו 001-ל ,טלוו 42/032 יאנש 'חי  01.10.0920
      

    279.00   279.00     1.00 א"ו 052 ,טלוו 42/032 יאנש 'חי  01.10.0930
      

    651.00   651.00     1.00 .א"ו 005 ,טלוו 42/032 יאנש 'חי  01.10.0940
      

    812.00   812.00     1.00 .א"ו 057 ,טלוו 42/032 יאנש 'חי  01.10.0950
      

    465.00   465.00     1.00 .א"ו 005 , טלוו 011/032 יאנש 'חי  01.10.0960
      

  1,111.00 1,111.00     1.00 .א"ו 0001  ,טלוו 011/032 יאנש 'חי  01.10.0970
      
03 תושיגר םע A םגד ,'א 52X2 תחפ רסממ     01.10.0980

    198.00   198.00     1.00 .רפמאילימ 'חי   
      
03 תושיגר םע A םגד 'א 04X2 תחפ רסממ     01.10.0990

    260.00   260.00     1.00 .רפמאילימ 'חי   
      
03 תושיגר םע ,A םגד 'א 52X4 תחפ רסממ     01.10.1000

    330.00   330.00     1.00 .רפמאילימ 'חי   
      
03 תושיגר םע A םגד 'א 04X4 תחפ רסממ     01.10.1010

    400.00   400.00     1.00 .רפמאילימ 'חי   
      
003 תושיגר םע A םגד 'א 04X4 תחפ רסממ     01.10.1020

    612.00   612.00     1.00 .רפמאילימ 'חי   
      
03 תושיגר םע A םגד 'א 36X4 תחפ רסממ     01.10.1030

    698.00   698.00     1.00 .רפמאילימ 'חי   
      
003 תושיגר םע A םגד 'א 36X4 תחפ רסממ     01.10.1040

    715.00   715.00     1.00 .רפמאילימ 'חי   
      
      

 63,596.00 01.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../040 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     040 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 63,596.00 מהעברה      
      
      
3.0 תושיגר םע A םגד 'א 001X4 תחפ רסממ     01.10.1050

    974.00   974.00     1.00 .רפמאילימ 'חי   
      
5.0 תושיגר םע A םגד 'א 061X4 תחפ רסממ     01.10.1060

  1,412.00 1,412.00     1.00 .רפמאילימ 'חי   
      

    168.00   168.00     1.00 .ץרה 05-ל רדת-דמ 'חי  01.10.1070
      
לש הדידמל םיאתמ םרז-דמו םרז הנשמ     01.10.1080

    210.00   210.00     1.00 .'א 0-002 'חי   
      
לש הדידמל םיאתמ םרז-דמו םרז הנשמ     01.10.1090

    264.00   264.00     1.00 .'א 0-003 'חי   
      

    205.00   205.00     1.00 .טלוו 0-005 לש הדידמל חתמ דמ 'חי  01.10.1100
      

    410.00   410.00     1.00 רפמא 05X3 דע האירקל םרז דמ 'חי  01.10.1110
      
- 03X3 םימוחתב ,טלוו 005-ל שבי לבק     01.10.1120

  1,670.00 1,670.00     1.00 .       .)םיכומנ םידספה( ר"אוק 05X3 'חי   
      
- 01X3 םימוחתב ,טלוו 005-ל שבי לבק     01.10.1130

  1,250.00 1,250.00     1.00 .       .)םיכומנ םידספה( ר"אוק 52X3 'חי   
      

    279.00   279.00     1.00 .חול סופיט רפוצ 'חי  01.10.1140
      
6 יוסיכל )הפלק( יציפק ריצ לע יטסלפ הסכמ     01.10.1150

     29.00    29.00     1.00 חולב תוירלודומ תודיחי 'חי   
      
8 יוסיכל )הפלק( יציפק ריצ לע יטסלפ הסכמ     01.10.1160

     47.00    47.00     1.00 חולב תוירלודומ תודיחי 'חי   
      
9 יוסיכל )הפלק( יציפק ריצ לע יטסלפ הסכמ     01.10.1170

     65.00    65.00     1.00 חולב תוירלודומ תודיחי 'חי   
      
6-01 ךיתנ ,'א 23 סיסב( ג"נע "הפילש" חטבמ     01.10.1180

     66.00    66.00     1.00 .)'א 'חי   
      

     84.00    84.00     1.00 ללוכו רפמא 23 דע ךיתנ 'חי  01.10.1190
      
רשא עבצב השדע םע  דל  גוסמ ןומיס תירונ     01.10.1200

    160.00   160.00     1.00 .שרדנכ חתמב ,חקפמה  י"ע עבקיי 'חי   
      
רשא עבצב השדע םע  ,ןואינ גוסמ ןומיס תירונ     01.10.1210

     80.00    80.00     1.00 .שרדנכ חתמב ,חקפמה י"ע עבקיי 'חי   
      

     67.00    67.00     1.00 .עקושמ יתמוק-דח דוקיפ ןצחל 'חי  01.10.1220
      

 71,036.00 01.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../041 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     041 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 71,036.00 מהעברה      
      
      

     88.00    88.00     1.00 .עקושמ יתמוק-וד דוקיפ ןצחל 'חי  01.10.1230
      

    167.00   167.00     1.00 .עקושמ יתמוק-תלת דוקיפ ןצחל 'חי  01.10.1240
      

     24.00    24.00     1.00 .עקושמ ןצחלל המיטא 'חי  01.10.1250
      
תוברל ,'א 004X3 םרזל ג"נע םיחטבמ קתנמ     01.10.1260

    781.00   781.00     1.00 הפילשל תידיו ךיתנ ,סיסב 'חי   
      
סופיטמ 'א 052X3 דע םרזל םיחיטבמ קתנמ     01.10.1270

    900.00   900.00     1.00 .םיכיתנ תוברל , הפילשל 'חי   
      
סופיטמ 'א 021X3 דע םרזל םיחיטבמ קתנמ     01.10.1280

    781.00   781.00     1.00 .םיכיתנ תוברל , הפילשל 'חי   
      
סופיטמ 'א 06X3 דע םרזל םיחיטבמ קתנמ     01.10.1290

    520.00   520.00     1.00 .םיכיתנ תוברל , הפילשל 'חי   
      
,ספ לע הנקתהל ירלודומ םגדמ קרב יאלכ     01.10.1300
תמגודכ ,טלוו  083 חתמל ,א"ק 5 הקירפ םרזל      

  2,100.00 2,100.00     1.00 ע"ש וא )הינמרג( "ןמקיו" תרצות 'חי   
      
לכ ,תוגרד 6-ל קפסה םע ,ינורטקלא לפוכ רקב     01.10.1310
לכל ןומיס תירונ  םע ,ר"אוק 52 דע הגרד      

  4,600.00 4,600.00     1.00 'פמוק .םיאתמ םרז הנשמו קפסה לפוכ ןווכמ ,הגרד  
      
לכ ,תוגרד 3-ל קפסה םע ,ינורטקלא לפוכ רקב     01.10.1320
לכל ןומיס תירונ  םע ,ר"אוק 52 דע הגרד      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .םיאתמ םרז הנשמו קפסה לפוכ ןווכמ ,הגרד  
      

    320.00   320.00     1.00 .טלוו 004-ל ,דרפורקימ 51-04 לבק 'חי  01.10.1330
      

    187.00   187.00     1.00 .םיבצמ 7-ל תוזפ ררוב 'חי  01.10.1340
      
תרצות ,1 המרגורפ םע ילטיגיד גותימ ןועש     01.10.1350
1 לש ילמינימ גותימ  ןמז ,ע"ש  וא  "סנמיס"      

    423.00   423.00     1.00 .הקד 'חי   
      
תרצות  ,תומרגורפ 2 םע ילטיגיד גותימ ןועש     01.10.1360
1 לש ילמינימ גותימ  ןמז  ,ע"ש וא "סנמיס"      

    470.00   470.00     1.00 .הקד 'חי   
      
תרצות ,תומרגורפ 3 םע ילטיגיד גותימ ןועש     01.10.1370
1 לש ילמינימ גותימ  ןמז  ,ע"ש וא  "סנמיס"      

    498.00   498.00     1.00 .הקד 'חי   
      

  1,210.00 1,210.00     1.00 .םינומעפ תכרעמ רובע יטמוטוא םילוצלצ ןועש 'חי  01.10.1380
      

 88,105.00 01.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../042 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     042 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 88,105.00 מהעברה      
      
      

    450.00   450.00     1.00 תינכמ הברזר םע תבש ןועש 'חי  01.10.1390
      
55 רטוקב אספוקב הנקתהל טוו 006-ל רמיד     01.10.1400

    140.00   140.00     1.00 .מ"מ 'חי   
      
55 רטוקב אספוקב הנקתהל טוו 008-ל רמיד     01.10.1410

    160.00   160.00     1.00 .מ"מ 'חי   
      
הנקתהל תורשפא םע ,ט"ווק 1 קפסהב רמיד     01.10.1420

    160.00   160.00     1.00 מ"מ 55 רטוקב אספוקב םג 'חי   
      
,ינדי  דוקיפ םע  ,ט"ווק 2 קפסהב חולל רמיד     01.10.1430

    870.00   870.00     1.00 .תומוקמ רפסמל רטמויצנטופ תוברל 'חי   
      
,ינדי  דוקיפ םע  ,ט"ווק 3 קפסהב חולל רמיד     01.10.1440

    930.00   930.00     1.00 .תומוקמ רפסמל רטמויצנטופ תוברל 'חי   
      
,ינדי דוקיפ םע ,ט"ווק 5 קפסהב חולל רמיד     01.10.1450

  1,468.00 1,468.00     1.00 .תומוקמ רפסמל רטמויצנטופ ללוכ 'חי   
      

     22.00    22.00     1.00 .ר"ממ 61 דע ךתחב ידנק קדהמ 'חי  01.10.1460
      

     29.00    29.00     1.00 .ר"ממ 05 דע ךתחב ידנק קדהמ 'חי  01.10.1470
      

     45.00    45.00     1.00 .ר"ממ 59 דע ךתחב ידנק קדהמ 'חי  01.10.1480
      
דע רטוקב רונצל ןבלוגמ חפמ הקראה קדהמ     01.10.1490

     47.00    47.00     1.00 "1-1/4 'חי   
      
םירטוקב תורונצל ןבלוגמ חפמ הקראה קדהמ     01.10.1500

     56.00    56.00     1.00 .1½"-2½" 'חי   
      
םירטוקב תורונצל ןבלוגמ חפמ הקראה קדהמ     01.10.1510

     93.00    93.00     1.00 "4-"3. 'חי   
      

    600.00   600.00     1.00 .רפמא 04-ל יזפ-דח הנומ 'חי  01.10.1520
      

    814.00   814.00     1.00 .רפמא 03-ל יזפ-תלת הנומ 'חי  01.10.1530
      

    978.00   978.00     1.00 .רפמא 57-ל יזפ-תלת הנומ 'חי  01.10.1540
      
"לנפ" גוסמ "זואהגניטסו" תרצות ןעגמ     01.10.1550
001X3 דע  םרזל ,ע"ש  וא  LSD-36 תמגודכ      

    600.00   600.00     1.00 .'א 'חי   
      
      
      
      

 95,567.00 01.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../043 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     043 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 95,567.00 מהעברה      
      
      
"לנפ" גוסמ "זואהגניטסו" תרצות ןעגמ     01.10.1560
002X3 דע  םרזל ,ע"ש  וא  LSD-39 תמגודכ      

    915.00   915.00     1.00 .'א 'חי   
      
ע"ש וא "HSALF" 'בח תמגודכ הקלדה ןועש     01.10.1570

    450.00   450.00     1.00 .תינכמ הברזר םע  ,ירלודומ חולל 'חי   
      
ע"ש וא "HSALF" 'בח תמגודכ הקלדה ןועש     01.10.1580
םע םלוא ,תינכמ  הברזר םע  ,ירלודומ  חולל      

    487.00   487.00     1.00 .תיעובשו תימוי תינכות 'חי   
      
םגד רזע יעגמ 2 םע ימונורטסא הקלדה ןועש     01.10.1590

  1,450.00 1,450.00     1.00 ."רטואס" 'חי   
      
תרצות ימונורטסא הקלדה ןועש     01.10.1600

  1,450.00 1,450.00     1.00 ע"ש וא BZK םגדמ "RYG-SIDNAL" 'חי   
      
םגדמ תינוציח ןיע םע ,ימינפ לצ-וטופ     01.10.1610

    374.00   374.00     1.00 ."ATEMOC" תרצות "RADNAMUL-0002" 'חי   
      
הנקתהל הלעפה ןונגנמ תוברל ,לובג ז"מ     01.10.1620

    149.00   149.00     1.00 םינפ תרואתל ,הקלדה תויזכרמב 'חי   
      
וא "תוישעת .ס.ר"תרצות דוקיפל םרז יאנש     01.10.1630
רובע הקלדה  תויזכרמב הנקתהל ,ע"ש      

    125.00   125.00     1.00 .תובוחר תרואתל הרקבו דוקיפ תכרעמ 'חי   
      
םע E031MP םגד קטייס גוסמ דדומ בר     01.10.1640

  4,500.00 4,500.00     1.00 234SR תרושקת 'חי   
      
םע 8FP291C םגד קטייס גוסמ דדומ בר     01.10.1650

  5,600.00 5,600.00     1.00 234SR תרושקת 'חי   
      

  2,100.00 2,100.00     1.00 TL TENLE  גוסמ דדומ בר 'חי  01.10.1660
      

  6,500.00 6,500.00     1.00 RG TENLE  גוסמ דדומ בר 'חי  01.10.1670
119,667.00 למשח תוחולל םירזיבא- 01.10 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ל מ ש ח  ת ו נ ו ר א - 11.10 ק ר פ  ת ת       
ם י ו ו ל נ       
      
השינ תריגסל רונתב עובצ ןוולוגמ חפ ןורא     01.11.0010
תרגסמ ללוכ 'דכו תרושקת ,למשח ןוראל      
הרקתל הפצרל ןגועמ חתפמ םע הליענ ןונגנמ      

  2,900.00 2,900.00     1.00 .תוריקלו ר"מ   
      
      

  2,900.00 11.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../044 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     044 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,900.00 מהעברה      
      
      
,רונתב עובצו ןוולוגמ חפ יושע ,למשח חול     01.11.0020
,םיקוזיח ,םילנפ ,היצקורטסנוק תוברל      
תופלק ,הריבצ יספ ,העיבצ ,דוביע ,םייוסיכ      
הלעת וא הפצרה לע דמוע ןוראה .'וכו תויציפק      

  3,400.00 3,400.00     1.00 שרדנכ טרופמה יפל ריקה לע יולת וא ר"מ   
      
עובצו ןוולוגמ חפ םייושע ,למשח חולל תונורא     01.11.0030
,םיקוזיח ,םילנפ ,היצקורטסנוק תוברל ,רונתב      
תופלק ,הריבצ יספ ,העיבצ ,דוביע ,םייוסיכ      
הלעת וא הפצרה לע דמוע ןוראה .'וכו תויציפק      
ללוכ ,שרדנו טרופמה יפל ריקה לע יולת וא      
בלושמ לוענמ תוברל תיטמרה הריגסל תותלד      
'וכו םירסממ ,תוחטבהש ךכ חתפמ םע תידיב      
ז"מ ,ישאר ז"פמ ולי או חולה ךותב םיאצמנ      

  3,400.00 3,400.00     1.00 .ץוחבמ קותינל םינתינ ר"מ   
      
תותלדה  יבג לע  'וכו ןומיס תורונ ,דוקיפ      
.)ללוכ מ"ס 04 דע 52-מ קמועב(      
      
IC-4 סופיטמ טנוברקילופמ יושע יטסלפ זגרא     01.11.0040

    415.00   415.00     1.00 .ךרוצ יפל םיחתפ  םע   ,מ"ס  52/63 תודימב 'חי   
      
IC-4 סופיטמ טנוברקילופמ יושע יטסלפ זגרא     01.11.0050

    435.00   435.00     1.00 .ךרוצ יפל םיחתפ םע ,מ"ס 9/21 תודימב 'חי   
      
,מ"ס 02/04/06 תודימב םוטא רטסאילופ זגרא     01.11.0060

    718.00   718.00     1.00 ."ןיילרס" תמגודכ ,תלד םע 'חי   
      
,מ"ס 03/06/08 תודימב םוטא רטסאילופ זגרא     01.11.0070

    687.00   687.00     1.00 ."ןיילרס" תמגודכ ,תלד םע 'חי   
      
8-ל "ןוא-זוע" תרצות תמגודכ חפ ןוחול     01.11.0080

    387.00   387.00     1.00 .ע"ש וא  SBC-8  גוסמ םייזאפ-דח ם"ית"מאמ 'חי   
      
61-ל "ןוא-זוע" תרצות תמגודכ חפ ןוחול     01.11.0090
וא SBC-61  גוסמ  םייזאפ-דח םית"מאמ      

    415.00   415.00     1.00 .ע"ש 'חי   
      
61-ל "ןוא-זוע" תרצות תמגודכ חפ ןוחול     01.11.0100
םגדמ  תלד  םע  םייזאפ-דח םית"מאמ      

    512.00   512.00     1.00 MED-16. 'חי   
      
42-ל "ןוא-זוע" תרצות תמגודכ חפ ןוחול     01.11.0110
וא SBC-42  גוסמ  םייזאפ-דח םית"מאמ      

    547.00   547.00     1.00 .ע"ש 'חי   
      
      
      

 13,816.00 11.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../045 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     045 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,816.00 מהעברה      
      
      
42-ל "ןוא-זוע" תרצות תמגודכ חפ ןוחול     01.11.0120
גוסמ  ,תלד םע ,םייזאפ-דח םית"מאמ      

    580.00   580.00     1.00 .ע"ש וא DEM-42 'חי   
      
23-ל "ןוא-זוע" תרצות תמגודכ חפ ןוחול     01.11.0130

    612.00   612.00     1.00 .ע"ש וא SBC-23 גוסמ םייזאפ-דח םית"מאמ 'חי   
      
23-ל "ןוא-זוע" תרצות תמגודכ חפ ןוחול     01.11.0140
גוסמ  ,תלד םע ,םייזאפ-דח םית"מאמ      

    625.00   625.00     1.00 .ע"ש וא DEM-23 'חי   
      
םית"מאמ 41-ל הסכמ םע יטסלפ ןוחול     01.11.0150
וא  KBN  םגדמ "וקסינ" תרצות םייזאפ-דח      

    187.00   187.00     1.00 .ע"ש 'חי   
      
יפל ,טלפמוק - למשח חולב םיטורח םיטלש     01.11.0160

    136.00   136.00     1.00 .חולה לש חטש ר"מ   
      

    179.00   179.00     1.00 'פמוק .םית"מאמ 6 דע לדוגב יתיב למשח חול קורפ 01.11.0170
      

    255.00   255.00     1.00 'פמוק .םית"מאמ 51 דע לדוגב יתיב למשח חול קורפ 01.11.0180
      

    340.00   340.00     1.00 'פמוק .םית"מאמ 03 דע לדוגב יתיב למשח חול קורפ 01.11.0190
      
םית"מאמ 03 לעמ לדוגב למשח חול קורפ     01.11.0200

    800.00   800.00     1.00 .ר"מ 2 דע לש חטשבו ר"מ   
      

    250.00   250.00     1.00 רפמא 521  דע קפסה קתנמל דמצמ תידי 'חי  01.11.0210
      
521  דע קפסה קתנמל ךיראמ םע דמצמ תידי     01.11.0220

    260.00   260.00     1.00 רפמא 'חי   
      
002 דע קפסה קתנמל תיבובס וא דמצמ תידי     01.11.0230

    270.00   270.00     1.00 רפמא 'חי   
      

    279.00   279.00     1.00 רפמא 004 דע קפסה קתנמל דמצמ תידי 'חי  01.11.0240
      

      6.00     6.00     1.00 .רטוק מ"מ 4 טוחל למשח חול רובע קדהמ 'חי  01.11.0250
      

     14.00    14.00     1.00 .61/3" רטוקב למשח חול רובע ןולוקא דדובמ 'חי  01.11.0260
      

     18.00    18.00     1.00 .ר"ממ 52 ךתחב םיטוח רובחל חכ קדהמ 'חי  01.11.0270
      

     24.00    24.00     1.00 .ר"ממ 05 ךתחב םיטוח רובחל חכ קדהמ 'חי  01.11.0280
      

     75.00    75.00     1.00 רפמא 06 דע תשוחנמ הריבצ ספ 'חי  01.11.0290
      

    102.00   102.00     1.00 רפמא 001 דע תשוחנמ הריבצ ספ 'חי  01.11.0300
 18,828.00 11.10.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 4813   .../046 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     046 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 18,828.00 מהעברה      
      
      
מ"מ 0211 בחורב רבמע םגד רטסאילופ הנבמ     01.11.0350

  7,500.00 7,500.00     1.00 .ימינפה דויצה לכ תוברל תותלד יתש םע 'חי   
 26,328.00 םיוולנ םירזיבאו למשח תונורא- 11.10 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  21.10 ק ר פ  ת ת       
      
ןוכמ לש אלמ ןקת ות םע ויהי הרואתה יפוג לכ      
קרפהיגולויבוטופ ןקת ללוכ ילארשיה םינקתה      
לש תמלשומ הנקתהו הקפסה ללוכ הזה      
םיפוגה קוזיח ללוכ תינכמו תילמשח םיפוגה      
א"גה תויחנה יפל  תיביטקורטסוק הרקתל      
      
הרקתב העוקש הנקתהל DEL הרואת ףוג     01.12.0060
DELINU 0401 םגד מ"ס 06X06 תיטסוקא      
"ע רצוימ W4W046060LNU ט"קמ ע"ש וא      
דע קפסה   .ע"ש וא דריל ץינייטש תרבח      
    W04, ןווג רוא ןווג ,ילירקא יבלח רוא רזפמ  

    560.00   560.00     1.00 CDV42 קפס הלעפה דויצ ללוכ ,K0004  רוא 'חי   
      
הרישי יתלב הרואתל DEL  הרואת ףוג     01.12.0100
06X06 תיטסוקא הרקתב העוקש הנקתהל      
ע"ש וא TCERIDNI DELINU םגד מ"ס      
קפסה .ע"ש וא דריל ץינייטש תרבח "ע רצוימ      
רוא ןווג ,ילירקא יבלח רוא רזפמ ,W06 דע      

    590.00   590.00     1.00 CDV42 קפס הלעפה דויצ ללוכ ,K0004 'חי   
      
DEL THGILNWOD לוגע הרואת ףוג     01.12.0140
העוקש הנקתהל 02PI תומיטא תגרדב      
םגד מ"מ 041 חדק רטוק תיטסוקא הרקתב      
    P0079TOD דע קפסה .ע"ש וא W5.04,  
/ K0004 רוא ןווג ,ןמול 0074 דע רוא ףטש      
    K0003 הספוקב ינורטקלא רביירד :ללוכ  
P0079TODל םייוסיכו םירזיבא( תדרפנ      

    500.00   500.00     1.00 )דרפנב םינמזומ 'חי   
      
DEL THGILNWOD לוגע הרואת ףוג     01.12.0150
העוקש הנקתהל 02PI תומיטא תגרדב      
םגד מ"מ 041 חדק רטוק תיטסוקא הרקתב      
    P0079TOD קפסה  .ע"ש וא W65, רוא ףטש  
:ללוכ K0004 / K0003 רוא ןווג ,ןמול 0006      
םירזיבא( תדרפנ הספוקב ינורטקלא רביירד      

    540.00   540.00     1.00 )דרפנב םינמזומ P0079TODל םייוסיכו 'חי   
      
הנקתהל טנוברקילופמ DEL ןופלפ הרואת ףוג     01.12.0180
ע"ש וא 054OCRIC :םגד .הרקת / ריק דומצ      
רוא ןווג ,W41 - W82 קפסה ,מ"מ 054 רטוק.      

    460.00   460.00     1.00 .ילארגטניא קפס ללוכ K0004 'חי   
  2,650.00 21.10.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 4813   .../047 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     047 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,650.00 מהעברה      
      
      
ילדנו יטנא DEL ןופלפ הרואת ףוג     01.12.0190
:םגד ריק / הרקת דומצ הנקתהל טנוברקילופמ      
    ECAPS YREVOCSID תרצות ע"ש וא  
    TLUHREGAF .דע קפסה ,מ"מ 054 רטוק  
    W02, 0003 רוא ןווגK ילארגטניא קפס ללוכ.  

    500.00   500.00     1.00 )דרפנב ןמזומ העוקש יצח הקתהל תועורז טס( 'חי   
      
תגרד .עבורמ ךתחב DEL ןופלפ הרואת ףוג     01.12.0220
יושע 90KI תינכמ תודימע ,56PI תומיטא      
לפוטמ טנוברקילופ יוסיכ ,םוינימולא תקיצימ      
    VU םגד  ריק / הרקת דומצ הנקתהל: IRD  
    INIMSSORC TF  תרצות PMALINU וא  
W81 דע קפסה מ"מ 072X072 תודימ ע"ש      
ללוכ K0004 רוא ןווג ,ןמול 4491 רוא ףטש      

    460.00   460.00     1.00 .ילארגטניא קפס 'חי   
      
תגרד .עבורמ ךתחב DEL ןופלפ הרואת ףוג     01.12.0230
יושע 90KI תינכמ תודימע ,56PI תומיטא      
לפוטמ טנוברקילופ יוסיכ ,םוינימולא תקיצימ      
    VU םגד  ריק / הרקת דומצ הנקתהל:  
    IRDSSORC TF  תרצות PMALINU וא  
W12 דע קפסה מ"מ 553X553 תודימ ע"ש      
ללוכ K0004 רוא ןווג ,ןמול 8622 רוא ףטש      

    500.00   500.00     1.00 .ילארגטניא קפס 'חי   
      
,56PI תומיטא תגרד ריק  עוקש הרואת ףוג     01.12.0280
,םוינימולא תקיצימ יושע 90KI תינכמ תודימע      
תרצות GNOL-LLIRG-H-KCIRB-I:םגד      
    PMALINU מ"מ 842/143 ךרוא ע"ש וא,  
074/007 רוא ףטש W1.4/W1.6 דע קפסה      

    650.00   650.00     1.00 .ילארגטניא קפס ללוכ K0004 רוא ןווג ,ןמול 'חי   
      
תקיצימ DEL עקרק עוקש הרואת ףוג     01.12.0290
תודימע ,86PI תומיטא תגרדב םוינימולא      
:םגד ג"ק 0004 הכירד לקשמ , 80KI תינכמ      
    DEL 0012OIDEM תרצות KETALP וא  
ןמול 0063 רוא ףטש 63W דע קפסה .ע"ש      
עקרקב עוקיש תספוקו ילארגטניא יאנש ללוכ      

  1,270.00 1,270.00     1.00 הרואתה ףוגל 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  6,030.00 21.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../048 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     048 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,030.00 מהעברה      
      
      
תרואתל הרקתב עוקש הרואת ףוג     01.12.0330
תועלצ לעב .דועו םירודזורפ,םידרשמ,תויונחב      
.םילדג השולשב עיגמ ,רופא ןווגב רוריק      
:רוטקלפר .העוקש יצח תיבלח תיכוכז :השדע      
:הלעפה דויצ .ירטמיס םוינימולא      
    600LM-26W/1250LM-20W/930LM-15W  
    1/W6-ML004/W9-ML006 יטרדנטס רומיג  
.הריחב יפל תעבט ןווגל תורשפא ,הנבל תעבט      
םגד .K4/K5.6 ןווג 'פמט 44PI תומיטא תגרד      

    800.00   800.00     1.00 ע"ש וא.DT 2001 'חי   
      
תרצות תונולח 2 דלאטנפ םגד הרואת ףוג     01.12.0350
ירדח ,םידרשמ תראהל םיאתמ .ע"ש וא שעג      
.'דכו תודבעמ ,םיחותפ םיללח ,תובישי      
לש קפסהב הרקתב העוקש הנקתהל      

    600.00   600.00     1.00 MUL007,3-004,2 רוא רוזיפ W04-W82 'חי   
      
תרצות תונולח 3 דלאטנפ םגד הרואת ףוג     01.12.0360
ירדח ,םידרשמ תראהל םיאתמ .ע"ש וא שעג      
.'דכו תודבעמ ,םיחותפ םיללח ,תובישי      
לש קפסהב הרקתב תינוציח / העוקש הנקתהל      

    670.00   670.00     1.00 MUL003,5-006,3 רוא רוזיפ W06-W34 'חי   
      
שעג תרצות תונולח 2 דלאמג םגד הרואת ףוג     01.12.0370
ירדח ,םידרשמ תראהל םיאתמ .ע"ש וא      
.'דכו תודבעמ ,םיחותפ םיללח ,תובישי      
W72 לש קפסהב הרקתב העוקש הנקתהל      

    690.00   690.00     1.00 L001,2MU רוא רוזיפ 'חי   
      
שעג תרצות תונולח 3 דלאמג םגד הרואת ףוג     01.12.0380
ירדח ,םידרשמ תראהל םיאתמ .ע"ש וא      
.'דכו תודבעמ ,םיחותפ םיללח ,תובישי      
W04 לש קפסהב הרקתב העוקש הנקתהל      

    750.00   750.00     1.00 L002,3MU רוא רוזיפ 'חי   
      
וא הרואת שעג תרצות טרא םגד הרואת ףוג     01.12.0390
,םיבול ,םידרשמ תראהל םיאתמ דל ע"ש      
הנקתהל .'דכו םיירוביצ םירבעמ ,םיללח      
.תי'צניא וא תירטמילימ הרקתב העוקש      
לש רוא רוזיפב W15 דע W71 מ לש קפסהב      

    750.00   750.00     1.00 1200LUM-4,600LUM . 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

 10,290.00 21.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../049 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     049 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 10,290.00 מהעברה      
      
      
וא שעג תרצות טירואטמ םגד הרואת ףוג     01.12.0400
תבלושמ הרואתל 04PI תומיטא תגרדבע"ש      
,םידרשמ תראהל םיאתמ ,הרישי יתלבו הרישי      
הנקתהל .'דכו זופשיא ירדח ,תובישי ירדח      
קפסהב.תי'צניא וא תירטמילימ הרקתב העוקש      

    560.00   560.00     1.00 MUL0035-MUL0062 רוא רוזיפ W35-W62 'חי   
      
ע"ש וא שעג תרצות דלנאפ םגד הרואת ףוג     01.12.0410
,םיללח ,םיבול ,םידרשמ תראהל םיאתמ      
/ העוקש הנקתהל .'דכו םיירוביצ םירבעמ      
.תי'צניא וא תירטמילימ הרקתב תינוציח      
לש רוא רוזיפב W34 מ לש קפסהב      

    290.00   290.00     1.00 2,900LUM . 'חי   
      
דלסקיפ םגד הרקתב עוקש הרואת ףוג     01.12.0420
רוא רוזיפ W02-W7 קפסהב      

    300.00   300.00     1.00 ע"ש וא שעג תרצות MUL0041-MUL005 'חי   
      
םיאתמ .ןנווכתמ הרקת עוקש הרואת ףוג     01.12.0430
.'דכו תויונח ,םיטקפא תריצי ,תוריק תראהל      
תרצות רטיפוי םגד .הרקתב העוקש הנקתהל      

    390.00   390.00     1.00 W6 לש קפסהב ע"ש וא שעג 'חי   
      
םיאתמ .לוגע הרקת עוקש הרואת ףוג     01.12.0440
תונולח ,הריכמ תודוקנ ,תוגוצתב הנקתהל      
קפסהב לוגע דלודומ םגד .'דכו תויונח ,הוואר      

    340.00   340.00     1.00 ע"ש וא שעג תרצות W31 'חי   
      
םיאתמ .לוגע הרקת עוקש הרואת ףוג     01.12.0450
תונולח ,הריכמ תודוקנ ,תוגוצתב הנקתהל      
קפסהב לוגע דלודומ םגד .'דכו תויונח ,הוואר      

    560.00   560.00     1.00 ע"ש וא שעג תרצות W72 'חי   
      
ע"ש וא שעג תרצות ויסיב םגד הרואת ףוג     01.12.0470
םיאתמ .ןנווכתמ הרקת עוקש W21 קפסהב      
םיגצומל האימחמ הראהלו תוריק תפיטשל      
ףוגה .תיללכ הרואתלו הוואר תונולח ,תויונחב      
העוקש הנקתהל .רווניס תעינמל ןגמ ללוכ      

    890.00   890.00     1.00 הרקתב 'חי   
      
0081 דל ודנור תינומרח םגד הרואת ףוג     01.12.0500
תרצות םוריח תדיחי ללוכ W71-W21 קפסהב      
ירדחל םיאתמ .בצועמ לוגע ע"ש וא שעג      
,םיתבל הסינכ ,תופושח תורקית ,תוגרדמ      
ריקה לע תינוציח הנקתהל .םיבצועמ םיטנמלא      

    460.00   460.00     1.00 .הרקתה לע וא 'חי   
      
      

 14,080.00 21.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../050 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     050 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 14,080.00 מהעברה      
      
      
ע"ש וא שעג תרצות דל ורטמ םגד הרואת ףוג     01.12.0510
56PI תומיטא תגרד לעב W4x2 לש קפסהב      
רוא רוזיפ רשפאמה ,ןנגוסמ ריק דומצ      
.הטמו הלעמ יפלכ ינוויכ-וד וא ינוויכ-דח      

    450.00   450.00     1.00 .ריקה לע תינוציח הנקתהל 'חי   
      
םיטלשל דל תייגולונכטב טוליש תרואת     01.12.0520
ע"ש וא שעג תרצות םידדצ-ודו םידדצ-דח      
ןקת ותב ןומיסל רתיה תלעב W5.0x8 קפסהב      
םיאתמ .8381 ןקת יפ לע שומישלו 22.2.02      
,תודסומ ,תוינק יזכרמ ,םידרשמ יניינבל      
רפושמ ינורטקלא לגעמ .'וכו תומלוא ,םילעפמ      
ינפב הנגהו הניעטה לע הטילש חיטבמה      
ייח ךרוא תחטבאל )ffotuC( רתי תקירפ      
אל ,תינדי הקידב תכרעמב דייוצמ .רבצמה      
תינוציח הנקתהל .תימצע הקידבל תכרעמללוכ      
ינקתה תועצמאב ,ריקה לע וא הרקתה לע      
הנקתהל לולכ הנקתה טס .םיריהמ הניפד      

    450.00   450.00     1.00 ריקל בצינב 'חי   
      
םיטלשל דל תייגולונכטב טוליש תרואת     01.12.0530
ע"ש וא שעג תרצות םידדצ-ודו םידדצ-דח      
ןקת ותב ןומיסל רתיה תלעב W5.0x8 קפסהב      
םיאתמ .8381 ןקת יפ לע שומישלו 22.2.02      
,תודסומ ,תוינק יזכרמ ,םידרשמ יניינבל      
רפושמ ינורטקלא לגעמ .'וכו תומלוא ,םילעפמ      
ינפב הנגהו הניעטה לע הטילש חיטבמה      
ייח ךרוא תחטבאל )ffotuC( רתי תקירפ      
ללוכ,תינדי הקידב תכרעמב דייוצמ .רבצמה      
לע תינוציח הנקתהל .תימצע הקידבל תכרעמ      
הניפד ינקתה תועצמאב ,ריקה לע וא הרקתה      

    900.00   900.00     1.00 ריקל בצינב הנקתהל לולכ הנקתה טס .םיריהמ 'חי   
      
5811 דל עוקש/ינוציח LH ףיצר ספ/ליפורפ     01.12.0850
לש רוא רוזיפ לעב W43 קפסהב מ"מ      

    920.00   920.00     1.00 SUDOM תרצות ML0092 'חי   
      
PI-56 04 םימ ןגומ שעג לש דל יס הרואת ףוג     01.12.0860

    700.00   700.00     1.00 טוו 'חי   
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 שעג לש סונו םגד טוו 051 דע ץוח תרואת ףוג 'חי  01.12.0870
      
לש ולופא םגד טוו 081 דע ץוח תרואת ףוג     01.12.0880

  2,600.00 2,600.00     1.00 שעג 'חי   
      
דע שעג לש רטיפוי םגד הפיטש תרואת ףוג     01.12.0890

  2,700.00 2,700.00     1.00 דל טוו 052 'חי   
      

 25,300.00 21.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../051 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     051 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 25,300.00 מהעברה      
      
      
טוו 02 סוקסיד םגד שעג תרצות הרואת ףוג     01.12.0900

    450.00   450.00     1.00 דל 'חי   
      

    700.00   700.00     1.00 םימ ןגומ טוו 54 דע דליס הרואת ףוג 'חי  01.12.0910
      

    320.00   320.00     1.00 גוס לכמ הרטואת ףוגב ILAD קנשמ תפסות 'חי  01.12.0920
      
הטילשל למשח חולב הנכת ללוכ ILAD רקב     01.12.0930

  2,300.00 2,300.00     1.00 םיפוג 46 דע 'חי   
 29,070.00 הרואת יפוג 21.10 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  ת נ ק ת ה - 31.10 ק ר פ  ת ת       
      
םיכילומ י"ע טוויח תוברל הנקתה:תורעה      
ףוג  דע םירוביח  תספוקמ לבכ וא רוניצב      
םיקפוסמש ת"גל תסחיתמ הנקתהה .הרואתה      
ףרצל ןיא .םימייקה תרבעה וא ןימזמה י"ע      
םהב זרכמב םהשלש םיפיעסל הז קרפ יפיעס      
.הז קרפב םיפוגה וא םירזיבאה רובע םלושמ      
      

    160.00   160.00     1.00 .טוו W06  דל  דע הרואת ףוג לש הנקתה 'חי  01.13.0010
      

    160.00   160.00     1.00 טוו 002 דע דל הרואת ףוג לש הנקתה 'חי  01.13.0020
      
עוקש יתדוקנ הרואת ףוג לש ט"הע הנקתה     01.13.0040

    100.00   100.00     1.00 .תיטסוקא הרקתב 'חי   
      
םייטנצסרולפ הרואת  יפוג תיילתל תרשרש     01.13.0050

     15.00    15.00     1.00 .רוביחו הנקתה  ,הקפסא תוברל  ,הרקתהמ רטמ   
      
לש תיטסוקא הרקתב בלושמ וא ט"הע הנקתה     01.13.0060

     30.00    30.00     1.00 רואמל הריבצ ספ רטמ   
      
םיגרבתמ םילביד תועצמאב הרקתב ת"ג קוזיח     01.13.0070

     45.00    45.00     1.00 .מ"מ 01 רטוקב 2P-SRU גוסמ 'חי   
      
הבוגב םינפ תרואת ףוג תנקתה ןיגב תפסות     01.13.0080

    450.00   450.00     1.00 . רטמ 5 לע הלועה 'חי   
      
5 הבוג דע גוס לכמ ץוח תרואת ףוג תנקתה     01.13.0090

    300.00   300.00     1.00 . ללוכ רטמ 'חי   
      
51 -ל 10.5 ןיב הבוגב ץוח תרואת ףוג תנקתה     01.13.0100

    650.00   650.00     1.00 ללוכ רטמ 'חי   
  1,910.00 הרואת יפוג תנקתה- 31.10 כ"הס  

      
      
      

קובץ: 4813   .../052 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     052 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י פ ו ג  ץ ו פ ש /ק ו ר י פ - 41.10 ק ר פ  ת ת       
      
וקוריפ תוברל הרואת ףוג קוריפ:תורעה      
ויוניפו ,'דכו  תכמנומ  הרקת /ריק/הרקתמ      
י"ע ול רסמיש יפכ וא הייריעה ינסחמב ןימזמל      
.ןימזמה      
      
56X2 דע יטנצסרולפ הרואת ףוג לש קוריפ     01.14.0010

     60.00    60.00     1.00 .הרקת/ריקל קזוחמ  וא תרשרש  לע  יולת ,טוו 'חי   
      
501X2 דע יטנצסרולפ הרואת ףוג לש קוריפ     01.14.0020

     60.00    60.00     1.00 .הרקת/ריקל קזוחמ  וא תרשרש  לע  יולת ,טוו 'חי   
      

     60.00    60.00     1.00 .םייקה הרואת ףוגל הילת קוזיח 'חי  01.14.0030
      
,רושיי תוברל יטנצסרולפ הרואת ףוג ץופיש     01.14.0040
,ופלחוי רשא ,םירזיבא  .'דכו קוזיח ,העיבצ      

    100.00   100.00     1.00 .דרפנב ודדמי 'חי   
      

     40.00    40.00     1.00 .)ןובל( יתדוקנ הרואת ףוג קוריפ 'חי  01.14.0050
    320.00 הרואת יפוג ץופש/קוריפ- 41.10 כ"הס  

      
ת צ פ ה ו  ה ז י ר כ  ת ו כ ר ע מ - 61.10 ק ר פ  ת ת       
ה ק י ז ו מ       
      
יפל שא יוליג תובלושמ ויהי הירכ תוכרעמ לכ      
0221  ןקת      
      
)הנקתה ללוכ אל( םילוקמר      
      
םירזיבאה לש רוביחו הנקתה הקפסא .א      
.ינכטה טרפמל ףופכו הטמ ראותמה דויצהו      
      
קפסה המצוע תסוו CDV21/V032 1  רבגמ     01.16.0010

  1,641.00 1,641.00     1.00 .דדוב ןופורקימל הסינכ ,טוו 04 איש 'חי   
      
קפסה המצוע תסוו CDV42/V032 1 רבגמ     01.16.0020

  2,300.00 2,300.00     1.00 .דדוב ןופורקימל הסינכ ,טוו 08 איש 'חי   
      
תעמשה רובע אוהש גוס לכמ רבגמל תפסות     01.16.0030

  1,050.00 1,050.00     1.00 .)RENUT )611CR - הקיסומ 'חי   
      
תמאתה רובע אוהש גוס לכמ רבגמל תפסות     01.16.0040

    190.00   190.00     1.00 'פמוק .שומישל ןכומ טלפמוק - פייט וא וידר  
      
1  ,ןופורקימ יתסוו CDV42/V032, 4 לברעמ     01.16.0050
4-ל הסינכ ,UP יתסוו 2  ,יללכ תסוו      

  1,400.00 1,400.00     1.00 .םהוא 006 אצומ ,םינופורקימ 'חי   
      

    268.00   268.00     1.00 .יוסיכ אללו זגרא אלל 6" רטוקב לוקמר 'חי  01.16.0060
  6,849.00 61.10.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 4813   .../053 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     053 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,849.00 מהעברה      
      
      

    368.00   368.00     1.00 .יוסיכ אללו זגרא אלל 8" רטוקב לוקמר 'חי  01.16.0070
      
ץע זגרא רובע 8" וא 6" לוקמרל ריחמ תפסות     01.16.0080

     98.00    98.00     1.00 .דבועמ רינרופ  םע  מ"ס 32X32  תודימב 'חי   
      
ץע זגרא רובע 8" וא 6" לוקמרל ריחמ תפסות     01.16.0090
,דבועמ רינרופ  םע  מ"ס 32X32  תודימב      
מ"מ 2 ררוחמ ןבלוגמ חפ יוסיכ םע ותיזח םלוא      

     65.00    65.00     1.00 .השירד יפל ןווגב עובצ ,יבוע 'חי   
      
המצע תסוו רובע 8" וא 6" לוקמרל תפסות     01.16.0100

     65.00    65.00     1.00 .)ינוציח וא ימינפ( 'חי   
      
ףקוע רסממ רובע 8" וא 6" לוקמרל תפסות     01.16.0110

     88.00    88.00     1.00 .םורח תזירכל 'חי   
      

    416.00   416.00     1.00 .רוביד תארתהל גנוג 'חי  01.16.0120
      
יאנש  תוברל ,סלגרביפמ טוו 52 רפוש לוקמר     01.16.0130

    880.00   880.00     1.00 .תינוציח הנקתהל  ,הנקתה ירזיבאו וק 'חי   
      
לבכ יע הנבמ ךותב לוקמר לש טוויח תדוקנ     01.16.0140

    110.00   110.00     1.00 .מ"מ 7.0 םישימג םיכילומ םע רוזש 'קנ   
      
הרקת וא ריק לע 8" וא 6" לוקמר לש הנקתה     01.16.0150

    100.00   100.00     1.00 .הרקת ללחב וא 'חי   
      

    100.00   100.00     1.00 .רפוש לוקמר לש הנקתה 'חי  01.16.0160
      
שימג ראווצ ,דמעמ תוברל ימניד ןופורקימ     01.16.0170

    892.00   892.00     1.00 רוביד ןצחלו 'חי   
      
הלעפה ןצחל רובע ןופורקימל ריחמ תפסות     01.16.0180

    118.00   118.00     1.00 .ילרגטניא 'חי   
      

     15.00    15.00     1.00 .ךכוסמ ןופורקימ לבכ רטמ  01.16.0190
      

  1,750.00 1,750.00     1.00 הרבגהה תכרעמל "רוטינומ" הרקב תדיחי 'חי  01.16.0200
      
רבגמ םדק ללוכ , MF/MA "רנויט" טלקמ     01.16.0210

  1,680.00 1,680.00     1.00 רבגמל רבוחמ ,קפסו 'חי   
      

     20.00    20.00     1.00 )גוזל ריחמ( םילוקמרל טוויח רטמ  01.16.0220
 13,614.00 הקיזומ תצפהו הזירכ תוכרעמ- 61.10 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 4813   .../054 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     054 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ק ר ט נ י א  ת ו כ ר ע מ - 71.10 ק ר פ  ת ת       
      
ראותמה דויצה לש רוביחו הנקתה ,הקפסא .א      
.הטמ      
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 דחא וקל תזכרמ 'חי  01.17.0010
      

  1,600.00 1,600.00     1.00 םיוק 6-ל תזכרמ 'חי  01.17.0020
      

  1,900.00 1,900.00     1.00 םיוק 21-ל תזכרמ 'חי  01.17.0030
      

  1,900.00 1,900.00     1.00 םיוק 21 דע גותימ ינצחל תבית 'חי  01.17.0040
      

  1,600.00 1,600.00     1.00 םיוק 6-ל תזכרמ 'חי  01.17.0050
      

  1,987.00 1,987.00     1.00 םיוק 21 תזכרמ 'חי  01.17.0060
      

  1,120.00 1,120.00     1.00 םיוק 21-ל גותימ ינצחל תבית 'חי  01.17.0070
      

    420.00   420.00     1.00 תזכרמ רובע חכ קפס 'חי  01.17.0110
      

    283.00   283.00     1.00 .0006 םגד ,דחא וק הילתל םוקרטניא תדיחי 'חי  01.17.0130
      

    265.00   265.00     1.00 תלדב תבלושמ םוקרטניא תדיחי 'חי  01.17.0140
      

    251.00   251.00     1.00 .תלדב בלושמ טלוו 21/42 ילמשח לוענמ 'חי  01.17.0150
      

      8.00     8.00     1.00 .תוגוז 2 ידיג-בר םוקרטניא לבכ רטמ  01.17.0152
      

     11.00    11.00     1.00 .תוגוז 4 ידיג-בר םוקרטניא לבכ רטמ  01.17.0154
      

     16.00    16.00     1.00 .תוגוז 6 ידיג-בר םוקרטניא לבכ רטמ  01.17.0160
      

     20.00    20.00     1.00 .תוגוז 01 ידיג-בר םוקרטניא לבכ רטמ  01.17.0170
      

     28.00    28.00     1.00 .תוגוז 21 ידיג-בר םוקרטניא לבכ רטמ  01.17.0180
      

     30.00    30.00     1.00 .תוגוז 42 ידיג-בר םוקרטניא לבכ רטמ  01.17.0190
 12,639.00 םוקרטניא תוכרעמ- 71.10 כ"הס  

      
ת י ד ו מ י ל  ה י ז י ו ל ט  ת ו כ ר ע מ - 81.10 ק ר פ  ת ת       
      
ראותמה דויצה לש רוביחו הנקתה ,הקפסא .א      
ראותמה דויצה .ב.ינכטה טרפמל ףופכו הטמ      
-ילארשי ןקת -:תואבה תושירדל ףופכ היהי      
.רשואמ ע"וש וא "המרונפ" סופיטמ דויצ ימגד      
      
      
      
      

81.10.1 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 4813   .../055 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     055 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                
      
      
לבכ תוברל ,היזיולט תאיציל טוויח תדוקנ     01.18.0010
,םוא 07 ךכוסמ תשוחנמ ,FVT 95 ילאיסקאוק      
עקת תיבו דרפנב תדדמנה ,תרנצב לחשומ      

    400.00   400.00     1.00 .היזיולטל 'קנ   
      

    150.00   150.00     1.00 .היזיולטל יליבקמ וא ירוט עקת תיב 'חי  01.18.0020
      

     45.00    45.00     1.00 .היזיולטל עקת 'חי  01.18.0030
      
4-ל חכ קפסו FHU/FHV הרבגה תכרעמ     01.18.0040
יפל םיתחנמו  ךרד רבגמ תוברל ,V.T. תואיצי      

    900.00   900.00     1.00 .ךרוצ 'חי   
      
8-ל חכ קפסו FHU/FHV הרבגה תכרעמ     01.18.0050
יפל םתחנמו  ךרד רבגמ תוברל ,V.T. תואיצי      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .ךרוצ 'חי   
      
MF, )1-FHU(, )2-FHU,21 םיצורעל םיננסמ     01.18.0060

    148.00   148.00     1.00 10, 8, 6, 3,). 'חי   
      

    220.00   220.00     1.00 .V.T. תואיצי 2-ל לצפמ 'חי  01.18.0070
      

    230.00   230.00     1.00 .V.T. תואיצי 4-ל לצפמ 'חי  01.18.0080
      
ןוולוגמ רוניצמ הנטנא ןרותל 'מ 6 הבוגב דומע     01.18.0090
6 םע קוזיחו סיסב תוברל ,2" רטוקב 'ב גרד      
םאתהב הנקתהו קוזיח ,תוחפל םירתימ      

  4,000.00 4,000.00     1.00 ןקתה תושירדל 'חי   
      
רוניצמ  הנטנא ןרותל  'מ  21 הבוגב דומע     01.18.0100
סיסב תוברל ,2"  רטוקב  'ב גרד ןוולוגמ      
הנקתהו קוזיח ,תוחפל םירתימ 9 םע קוזיחו      

  8,000.00 8,000.00     1.00 ןקתה תושירדל םאתהב 'חי   
      
,תשוחנמ ךכוסמ ,ןיזמ ילאיסקאוק היזיולט לבכ     01.18.0110

     24.00    24.00     1.00 )סקאילה( םהוא 07 תודגנתה םע רטמ   
      
היושע ,FHU 12 )לארשי( ץורעל הנטנא     01.18.0120
תוחפל ןורקימ 51 ןוגלא םע םוינימולא תוטוממ      
,תיטסלפ םירוביח תספוקו ,ןרות ספת תוברל      

    900.00   900.00     1.00 .םימ תנגומ ,תניירושמ 'חי   
      
היושע ,FHU 22 )לארשי( ץורעל הנטנא     01.18.0130
תוחפל ןורקימ 51 ןוגלא םע םוינימולא תוטוממ      
,תיטסלפ םירוביח תספוקו ,ןרות ספת תוברל      

  1,400.00 1,400.00     1.00 .םימ תנגומ ,תניירושמ 'חי   
 17,617.00 תידומיל היזיולט תוכרעמ- 81.10 כ"הס  

      
קובץ: 4813   .../056 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     056 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ק ת י מ  ת ו ק י ד ב - 91.10 ק ר פ  ת ת       
      
תרבח י"ע ,שרדי םאב ,למשחה ןקתמ תקידב     01.19.0010
רפמא  001  לש רובח לדוג דע למשחה      
למשחה תרבחב לופיטה לכ תוברל ,יזאפ-תלת      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק הקידבל רשקב תושרדנה תודובעהו  
      
תרבח י"ע ,שרדי םאב ,למשחה ןקתמ תקידב     01.19.0020
רפמא 001-003  לש רובח  לדוג דע למשחה      
תרבחב  לופיטה  לכ תוברל ,יזאפ-תלת      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק הקידבל רשקב  תושרדנה  תודובעהו למשחה  
      
ןוכמ י"ע שא יוליגו הזירכ ןקתמ תקידב     01.19.0030
חודל וא 4 ספוטל רושיא ךרוצל םינקתה      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק 'קנ 001 דע .תוחיטב  
      
ןוכמ י"ע שא יוליגו הזירכ ןקתמ תקידב     01.19.0040
חודל וא 4 ספוטל רושיא ךרוצל םינקתה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק 'קנ 002 דע .תוחיטב  
      
דע רוביח לדוגל יטרפ קדוב י"ע ןקתמ תקידב     01.19.0050

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק 3X80A  
      
דע רוביח לדוגל יטרפ קדוב י"ע ןקתמ תקידב     01.19.0060

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק 3X160A  
      
דע רוביח לדוגל יטרפ קדוב י"ע ןקתמ תקידב     01.19.0070

  2,040.00 2,040.00     1.00 'פמוק 3X315A  
      
דע רוביח לדוגל יטרפ קדוב י"ע ןקתמ תקידב     01.19.0080

  2,465.00 2,465.00     1.00 'פמוק 3X630A  
      
דע רוביח לדוגל יטרפ קדוב י"ע ןקתמ תקידב     01.19.0090

  2,975.00 2,975.00     1.00 'פמוק 3X910A  
      
A001X3 דע למשח חולל תיפרגומרט הקידב     01.19.0100
תוצלמהו בשחוממ םימוליצ ח"וד תאצוה ללוכ      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק . רופישל  
      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק A004X3 דע חולל ל"נכ 01.19.0110
      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק A0001X3 דע חולל ל"נכ 01.19.0120
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 16,880.00 91.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../057 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     057 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 16,880.00 מהעברה      
      
      
, ךמסומ קדוב לש תיתפוקת הקידב     01.19.0130
יקותינ , םוריח תרואת תוקידב , היפרגומרט      
יפל הצעומה תודסומ לכב םוריח תזירכו םוריח      
תוריש  , םידלי ינג 8 תללוכה המישרה      
ינש , טרופס םלוא , ילופיט זכרמ, יגולוכיספ      
, לגרודכ שרגמ , םינודעומ 8  ,רפס יתב      
הנבמו בלח תפיט , שישקה תיב , היירפס      
ףיעס ינכט טרפמב עיפומה יפל הצעומה      

  8,800.00 8,800.00     1.00 'פמוק 00.17  
      
ללוכ טרופס שרגמל הראהה תמר תקידב     01.19.0140
תועשב לייוכמ רטמסקול ידי לע הקידב      
תויחנה םע טרופמ ח"וד ןתמו הכישחה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 םימייקה םיסנפל םינוויכו  המשלה 'חי   
 27,180.00 ןקתימ תוקידב- 91.10 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  12.10 ק ר פ  ת ת       
      
לש ךתחב אוהש לכ גוסמ םילבכ רורצ קורפ     01.21.0010
ר"ממ 61+52X3-מ רתויב לודגה לבכה      

     15.00    15.00     1.00 ר"ממ 07+021X3 רטמ   
      

    550.00   550.00     1.00 ןעשמ דומע וא ץע דומע קורפ 'חי  01.21.0020
      

    250.00   250.00     1.00 ץע דומעל יריוא ןגוע וא עקרקל ןגוע קורפ 'חי  01.21.0030
      

    100.00   100.00     1.00 הנבמל ןגוע וא זיז קורפ 'חי  01.21.0040
      
וא םוינימולא ליתמ תיליע תשר לש הדש קורפ     01.21.0050

    250.00   250.00     1.00 )הדש = הדיחי( תשוחנ ליתמ 'חי   
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 אוהשלכ גוסמ הלעת דומע קוריפ 'חי  01.21.0060
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 ר"מ 0.1 דע לדוגב למשח חול קורפ 'חי  01.21.0070
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 ר"מ 2 דע 10.1-מ לדוגב למשח חול קורפ 'חי  01.21.0080
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 ר"מ 3 דע 10.2-מ לדוגב למשח חול קורפ 'חי  01.21.0090
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 ר"מ 8 דע 10.4-מ לדוגב למשח חול קורפ 'חי  01.21.0100
      

     60.00    60.00     1.00 למשח חולב ירלודומ רזיבא לש דבלב קורפ 'חי  01.21.0110
      
3*061 דע לדוגב ת"מאמ לש דבלב קורפ     01.21.0120

    400.00   400.00     1.00 רפמא 'חי   
      

    400.00   400.00     1.00 רפמא 3*520 םרזל ת"מאמ לש דבלב קורפ רטמ  01.21.0130
 14,225.00 12.10.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 4813   .../058 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     058 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 14,225.00 מהעברה      
      
      
דע רפמא 3*004 םרזל ת"מאמ לש דבלב קורפ     01.21.0140

    400.00   400.00     1.00 רפמא 3*036 'חי   
      
3*0521 דע םרזל ת"מאמ לש דבלב קורפ     01.21.0150

    400.00   400.00     1.00 רפמא 'חי   
      
גוסמ ףילחמ וא ררוב קספמ לש דבלב קורפ     01.21.0160
דע ילנימונ םרזל יבטוק-וד וא יבטוק-דח והשלכ      

     10.00    10.00     1.00 רפמא 36 רטמ   
      
גוסמ ףילחמ וא ררוב קספמ לש דבלב קורפ     01.21.0170
םרז דע יבטוק עברא וא יבטוק תלת והשלכ      

     29.00    29.00     1.00 רפמא 061 ילנימונ 'חי   
      
םיבטוק 3 סמועב קתנמ לש דבלב קורפ     01.21.0180

    450.00   450.00     1.00 רפמא 052 דע 061-מ 'חי   
      
והשלכ גוסמ יבטוק תלת ןעגמ לש דבלב קורפ     01.21.0190

    250.00   250.00     1.00 רפמא 001 דע ףוצר הדובע םרזל 'חי   
      
והשלכ גוסמ יבטוק תלת ןעגמ לש דבלב קורפ     01.21.0200

    200.00   200.00     1.00 רפמא 036 דע 061-מ ףוצר הדובע םרזל 'חי   
      
,תועש הנומ דוקיפ רסממ לש דבלב קורפ     01.21.0210
וא ןצחל ,םרז הנשמ ,רטמטלוו ,רטמרפמא      

     19.00    19.00     1.00 ןומיס תרונ 'חי   
      
וא RAVK05 דע לבק לש דבלב קורפ     01.21.0220

     48.00    48.00     1.00 טוו 0002 דע שבי רוטמרופסנרט 'חי   
      
למשח חולב רפמא 052 דע הריבצ יספ קורפ     01.21.0230

    150.00   150.00     1.00 'דכו םירוביח ,םיקוזיח ,תוכימת תוברל ,םייק 'חי   
      
רפמא 036 דע 052 לעמ הריבצ יספ קורפ     01.21.0240
,םיקוזיח תוכימת תוברל ,םייק למשח חולב      

     29.00    29.00     1.00 'דכו םירוביח רטמ   
      
חולמ והשלכ גוסמ עקת תיב לש דבלב קורפ     01.21.0250

     29.00    29.00     1.00 םיחתפ תמיתס תוברל רפמא 23 דע םרזל 'חי   
      
חולמ והשלכ גוסמ עקת תיב לש דבלב קורפ     01.21.0260
תמיתס תוברל רפמא 521 דע 36 םרזל      

     38.00    38.00     1.00 םיחתפ 'חי   
      
גוסמ עקת תיב לא רואמל ז"מ לש דבלב קוריפ     01.21.0270

     25.00    25.00     1.00 והשלכ 'חי   
      
      

 16,302.00 12.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../059 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     059 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 16,302.00 מהעברה      
      
      
וא והשלכ גוסמ עקת תיב לש דבלב קוריפ     01.21.0280

     45.00    45.00     1.00 רפמא 052 לש םרז דע םיצלוב 'חי   
      
הספוק לש וא קולרטניא תדיחי לש דבלב קורפ     01.21.0290
םע וילאמ הבכ חישק יטסלפ רמוחמ המוטא      
2-ו יאפוריא םגד רפמא 36X5 דע עקת תיב      

    112.00   112.00     1.00 ישאר ז"אמ םע רפמא 61 עקת יתב 'חי   
      
וא ת"מאמ םע המוטא הספוק לש דבלב קורפ     01.21.0300

    112.00   112.00     1.00 רפמא 36 דע םרזל יבטוק תלת םרז קספמ 'חי   
      
3 םימ ןגומ ןיירושמ ז"מ לש דבלב קורפ     01.21.0310

     45.00    45.00     1.00 רפמא 36 דע םיבטק 'חי   
      
רדחב תרושקתה וא/ו למשחה ינקתמ לכ קורפ     01.21.0390

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק ר"מ 51 דע הנבמ וא  
      
רדחב תרושקתה וא/ו למשחה ינקתמ לכ קורפ     01.21.0400

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק ר"מ 05 דע 10.51-מ הנבמ וא  
      
רדחב תרושקתה וא/ו למשחה ינקתמ לכ קורפ     01.21.0410

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק ר"מ 001 דע 10.05-מ הנבמ וא  
      
רדחב תרושקתה וא/ו למשחה ינקתמ לכ קורפ     01.21.0420

  5,200.00 5,200.00     1.00 'פמוק ר"מ 002 דע 10.001-מ הנבמ וא  
      
רדחב תרושקתה וא/ו למשחה ינקתמ לכ קורפ     01.21.0430

  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק ר"מ 006 דע 10.002 הנבמ וא  
 37,316.00 למשח קורפ תודובע 12.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

364,462.50 למשח תודובע 10 כ"הס  
קובץ: 4813   .../060 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     060 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ת ו י מ ו י ו  י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
י 'ג ר ב  ם י ת ו ר ש ו  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      

     70.00    70.00     1.00 יעוצקמ ןינב לעופ ע"ש  02.01.0010
      

    130.00   130.00     1.00 יעוצקמ לעופל רזוע וא יעוצקמ יתלב ןינב לעופ ע"ש  02.01.0020
      

    150.00   150.00     1.00 יעוצקמ  ךמסומ יאלמשח ע"ש  02.01.0050
      
םיוולנה רזעה יעצמא לכ תוברל ,ךתר וא רגסמ     02.01.0090

    102.00   102.00     1.00 תכתרב שומשו ע"ש   
      

     80.00    80.00     1.00 .יאלמשחל יעוצקמ לעופל רזוע ע"ש  02.01.0100
      

     90.00    90.00     1.00 ליעפמ 1 תוברל )"וגנוק"( ילמשח שיטפ ע"ש  02.01.0140
      
ללוכ ,ףכ םע ימוג ילגלג לע 059 רפחמ תודובע     02.01.0170

    350.00   350.00     1.00 .ליעפמה ע"ש   
      
וא םינפ תודובעב "טקבוב" ןורוטקרט תודובע     02.01.0180

    350.00   350.00     1.00 .ליעפמה ללוכ ,ץוח ע"ש   
      
ללוכ הלגע םע M-05 ןוסוגרפ רוטקרט תודובע     02.01.0190

    230.00   230.00     1.00 .ליעפמה ע"ש   
      

    350.00   350.00     1.00 .ליעפמ ללוכ BCJ D31 ןורפחמ תודובע ע"ש  02.01.0200
      
םוקמל תלוספ יונפל רוטקרט םע הלגעב שומש     02.01.0220

    400.00   400.00     1.00 .קוריפו הסמעה תוברל ,רתומ  ךפש 'חי   
      
תודובע עוצבל שורדה ינקיתו עובק םוגפ     02.01.0250
יחטשלו סדנהמה לש םדקומ רושאב תודחוימ      
הדידמה .הבוג 'מ 06.3 לעמ םהבוגש הדובע      
תוברל .םוגפה לש ןוילעה הצקל דעו עקרקהמ      
חרוא ירבוע לע הנגהל יטסלפ דבמ יוסיכ      
עוצבה תפוקת לכל הדיחי ריחמ .תוזתהו      
קרו ךא םלושי הז ףיעס .הדובע לכל שורדה      
.ץוח עבצו ץוח יופיח ,ץוח חיט תודובע רובע      
הז ףיעס .םינפ תודובעב םולשתל אל הז ףיעס      
תשגה .לעופב םוגיפה תבכרה רובע קר םלושי      

    150.00   150.00     1.00 .בכרומה םוגיפה םוליצב הוולת ןובשחה ר"מ   
      
דמועה םוקמל םוקממ הרבעהל ןתינו דיינ םוגפ     02.01.0260
ןלבקה לש האלמ  תוירחאו תוחיטב תושירדב      

    250.00   250.00     1.00 .)הרקתה וא ריקה חטש אוה דדמנה חטשה( ר"מ   
      
      
      
      

  2,702.00 10.20.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../061 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     061 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םינבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,702.00 מהעברה      
      
      
תועצמאב רשואמ תלוספ רתאל תלוספ יוניפ     02.01.0380
ריחמ ללוכ ק"מ 71 חפנב זגרא םע תיאשמ      
תלוספה רתאל הסינכ ימד ,הלבוה ,הסמעה      
חפנ בושיח יפל הדידמה .טלפמוק לכה הקירפו      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .האלמ תיאשמ לש יוניפ  
      

  3,900.00 3,900.00     1.00 .הבוג רטמ 52  ףונמל הדובע םוי ע"י  02.01.0390
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 . העונת רטושל הדובע םוי 'חי  02.01.0400
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק טרפמה תרדגה יפל  הפוחד האירקל תפסות 02.01.0411
      
ירטקלאיד רמוחב יוקינו םיגרב, םיעגמ קוזיח     02.01.0420
A001X3 רוביח לדוג דע גוס לכמ למשח חולב      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק ללוכ  
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק ללוכ A004X3 דע חולל ל"נכ 02.01.0430
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק ללוכ A0001X3 דע חולל ל"נכ 02.01.0440
 18,902.00 י'גרב םיתורשו תודובע 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 18,902.00 .תוימויו י'גר תודובע 20 כ"הס  
383,364.50 םינבמ כ"הס

קובץ: 4813   .../062 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     062 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ת ר ו א ת  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ה ר ו א ת  י ד ו מ ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
העיבצו ןווליג םיללוכ הרואת ידומע יריחמ      
ידומע ריחמ ינכטה טרפמה פ"ע ,רונתב      
וא תועורזל הנקתה ידודיס ללוכ הרואתה      
)"רצוטש" תוברל( םיסנפ      
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'מ 5.8 לש ךרואב ץע דומע תקפסא 'חי  01.01.0010
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'מ 01 לש ךרואב ץע דומע תקפסא 'חי  01.01.0020
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'מ 01 דע דומעל ןעשמ ץע דומע תקפסא 'חי  01.01.0030
      
4 דע לש ךרואב הדלפמ ןמותמ דומע תקפסא     01.01.0040

  1,800.00 1,800.00     1.00 'מ 'חי   
      
ךרואב הדלפמ ינוק וא ןמותמ דומע תקפסא     01.01.0050

  1,825.00 1,825.00     1.00 'מ 5 דע לש 'חי   
      
ךרואב הדלפמ ינוק וא ןמותמ דומע תקפסא     01.01.0060

  2,200.00 2,200.00     1.00 'מ 6 דע לש 'חי   
      
ךרואב הדלפמ ינוק וא ןמותמ דומע תקפסא     01.01.0070

  2,550.00 2,550.00     1.00 'מ 7 דע לש 'חי   
      
ךרואב הדלפמ ינוק וא ןמותמ דומע תקפסא     01.01.0080

  3,050.00 3,050.00     1.00 'מ 8 דע לש 'חי   
      
ךרואב הדלפמ ינוק וא ןמותמ דומע תקפסא     01.01.0090

  3,350.00 3,350.00     1.00 'מ 9 דע לש 'חי   
      
ךרואב הדלפמ ינוק וא ןמותמ דומע תקפסא     01.01.0100

  3,675.00 3,675.00     1.00 'מ 01 דע לש 'חי   
      
ךרואב הדלפמ ינוק וא ןמותמ דומע תקפסא     01.01.0110

  4,100.00 4,100.00     1.00 'מ 11 דע לש 'חי   
      
21 דע לש ךרואב הדלפמ ןמותמ דומע תקפסא     01.01.0120

  5,200.00 5,200.00     1.00 'מ 'חי   
      
21 דע לש ךרואב הדלפמ ינוק דומע תקפסא     01.01.0130

  5,100.00 5,100.00     1.00 'מ 'חי   
      
לש ךרואב הדלפמ "הננב" ינוק דומע תקפסא     01.01.0140

  1,900.00 1,900.00     1.00 'מ 5 דע 'חי   
      
לש ךרואב הדלפמ "הננב" ינוק דומע תקפסא     01.01.0150

  2,100.00 2,100.00     1.00 'מ 6 דע 'חי   
 40,450.00 10.10.2 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 4813   .../063 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     063 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 40,450.00 מהעברה      
      
      
לש ךרואב הדלפמ "הננב" ינוק  דומע תקפסא     01.01.0160

  3,700.00 3,700.00     1.00 'מ 7 דע 'חי   
      
לש ךרואב הדלפמ "הננב" ינוק דומע תקפסא     01.01.0170

  2,900.00 2,900.00     1.00 'מ 8 דע 'חי   
      
לש ךרואב הדלפמ "הננב" ינוק דומע תקפסא     01.01.0180

  3,550.00 3,550.00     1.00 'מ 9 דע 'חי   
      
ךרואב הדלפמ לופכ "הננב" ינוק דומע תקפסא     01.01.0190

  6,300.00 6,300.00     1.00 'מ 9 דע לש 'חי   
      
לש ךרואב הדלפמ "הננב" ינוק דומע תקפסא     01.01.0200

  4,000.00 4,000.00     1.00 'מ 01 דע 'חי   
      
ךרואב הדלפמ לופכ "הננב" ינוק דומע תקפסא     01.01.0210

  7,200.00 7,200.00     1.00 'מ 01 דע לש 'חי   
      
'מ 4 דע לש ךרואב הדלפמ לוגע דומע תקפסא     01.01.0220

  1,250.00 1,250.00     1.00 5" דע רטוקבו 'חי   
      
'מ 5 דע לש ךרואב הדלפמ לוגע דומע תקפסא     01.01.0230

  2,500.00 2,500.00     1.00 6" / 5" רטוקבו 'חי   
      
'מ 6 דע לש ךרואב הדלפמ לוגע דומע תקפסא     01.01.0240

  2,550.00 2,550.00     1.00 6" / 5" רטוקבו 'חי   
      
'מ 7 דע לש ךרואב הדלפמ לוגע דומע תקפסא     01.01.0250

  2,600.00 2,600.00     1.00 6" רטוקבו 'חי   
      
'מ 8 דע לש ךרואב הדלפמ לוגע דומע תקפסא     01.01.0260

  2,800.00 2,800.00     1.00 6" רטוקבו 'חי   
      
'מ 9 דע לש ךרואב הדלפמ לוגע דומע תקפסא     01.01.0270

  2,950.00 2,950.00     1.00 6" רטוקבו 'חי   
      
01 דע לש ךרואב הדלפמ לוגע דומע תקפסא     01.01.0280

  3,200.00 3,200.00     1.00 6" רטוקבו 'מ 'חי   
      
21 דע לש ךרואב הדלפמ לוגע דומע תקפסא     01.01.0290

  4,600.00 4,600.00     1.00 6" רטוקבו 'מ 'חי   
      
לש ךרואב הדלפמ גרודמו לוגע דומע תקפסא     01.01.0300

  1,300.00 1,300.00     1.00 6" / 5" + 3" רטוק ,'מ 4 דע 'חי   
      
לש ךרואב הדלפמ גרודמו לוגע דומע תקפסא     01.01.0310

  1,575.00 1,575.00     1.00 6" / 5" + 4" / 3" רטוק ,'מ 6 דע 'חי   
      

 93,425.00 10.10.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../064 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     064 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 93,425.00 מהעברה      
      
      
לש ךרואב הדלפמ גרודמו לוגע דומע תקפסא     01.01.0320

  2,200.00 2,200.00     1.00 6" + 4" רטוק ,'מ 8 דע 'חי   
      
לש ךרואב הדלפמ גרודמו לוגע דומע תקפסא     01.01.0330

  2,525.00 2,525.00     1.00 6" + 4" רטוק ,'מ 9 דע 'חי   
      
לש ךרואב הדלפמ גרודמו לוגע דומע תקפסא     01.01.0340

  2,775.00 2,775.00     1.00 6" + 4" רטוק ,'מ 01 דע 'חי   
      
לש ךרואב הדלפמ גרודמו לוגע דומע תקפסא     01.01.0350

  3,725.00 3,725.00     1.00 8"+6"+4" רטוק ,'מ 21 דע 'חי   
      
לש ךרואב הדלפמ גרודמו לוגע דומע תקפסא     01.01.0360
יבלשל רודיס םע 8"+6"+4" רטוק ,'מ 01      

  3,200.00 3,200.00     1.00 םיקרפתמ סופיט 'חי   
      
לש ךרואב הדלפמ גרודמו לוגע דומע תקפסא     01.01.0370
יבלשל רודיס םע 8"+6"+4" רטוק ,'מ 21      

  4,100.00 4,100.00     1.00 םיקרפתמ סופיט 'חי   
      
חצ םגדכ הדלפמ יביטרוקד דומע תקפסא     01.01.0380

  1,575.00 1,575.00     1.00 ת"ש וא ה.ל.פ תרצות 'מ 4 דע ךרואב ,6"+4" 'חי   
      
חצ םגדכ הדלפמ יביטרוקד דומע תקפסא     01.01.0390

  1,900.00 1,900.00     1.00 ת"ש וא ה.ל.פ תרצות 'מ 6 דע ךרואב ,6"+4" 'חי   
      
חצ םגדכ הדלפמ יביטרוקד דומע תקפסא     01.01.0400
וא ה.ל.פ תרצות 'מ 6 דע ךרואב ,6"+4"+3"      

  2,250.00 2,250.00     1.00 ת"ש 'חי   
      
חצ םגדכ הדלפמ יביטרוקד דומע תקפסא     01.01.0410
וא ה.ל.פ תרצות 'מ 8 דע ךרואב ,8"+6"+4"      

  3,050.00 3,050.00     1.00 ת"ש 'חי   
      
חצ םגדכ הדלפמ יביטרוקד דומע תקפסא     01.01.0420
וא ה.ל.פ תרצות 'מ 01 דע ךרואב ,8"+6+/4"      

  3,725.00 3,725.00     1.00 ת"ש 'חי   
      
חצ םגדכ הדלפמ יביטרוקד דומע תקפסא     01.01.0430
תרצות ,'מ 01 דע לש ךרואב 01"+6"+4"      

  4,050.00 4,050.00     1.00 ת"ש וא ה.ל.פ 'חי   
      
הדלפמ יעוביר ךתח לעב דומע תקפסא     01.01.0440

  1,375.00 1,375.00     1.00 'מ 4 דע לש ךרואב ,מ"מ 021/021 'חי   
      
יעוביר ךתח לעב הדלפמ דומע תקפסא     01.01.0450

  1,525.00 1,525.00     1.00 'מ 5 דע לש ךרואב ,מ"מ 021/021 'חי   
      

131,400.00 10.10.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../065 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     065 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

131,400.00 מהעברה      
      
      
יעוביר ךתח לעב הדלפמ דומע תקפסא     01.01.0460

  2,100.00 2,100.00     1.00 'מ 6 דע לש ךרואב ,מ"מ 051/051 'חי   
      
יעוביר ךתח לעב הדלפמ דומע תקפסא     01.01.0470

  2,825.00 2,825.00     1.00 'מ 8 דע לש ךרואב ,מ"מ 051/051 'חי   
      
יעוביר ךתח לעב הדלפמ דומע תקפסא     01.01.0480

  3,200.00 3,200.00     1.00 'מ 9 דע לש ךרואב ,מ"מ 051/051 'חי   
      
יעוביר ךתח לעב הדלפמ דומע תקפסא     01.01.0490

  3,725.00 3,725.00     1.00 'מ 01 דע לש ךרואב ,מ"מ 051/051 'חי   
      
יעוביר ךתח לעב הדלפמ דומע תקפסא     01.01.0500

  5,500.00 5,500.00     1.00 'מ 21 ךרואב ,מ"מ 002/002 'חי   
      

    112.00   112.00     1.00 עקת תיבל הרואת דומעב החמוג 'חי  01.01.0510
      
דודב תיתשת ללוכ דדוב לולגד ןקתה תקפסא     01.01.0520

     85.00    85.00     1.00 םייק קוריפ ללוכ רונתב העיבצו 'חי   
      
דודב תיתשת ללוכ לופכ לולגד ןקתה תקפסא     01.01.0530

    110.00   110.00     1.00 םייק קוריפ ללוכ רונתב העיבצו 'חי   
      
דומעל םיקרפתמ סופיט יבלש תכרעמ תקפסא     01.01.0540

    385.00   385.00     1.00 'פמוק 'מ 21 - 01 לש ךרואב הרואת  
      
דומעל ןותחת יוסיכ "ןומעפ" תנקתהו הקפסא     01.01.0550
מ"ס 04 דע רטוקב לוגע ,הדלפמ יושע ,הרואת      

    430.00   430.00     1.00 רונתב עבצו ןווליג ללוכ מ"ס 04*04 יעוביר וא 'חי   
      
דומעל ןותחת יוסיכ "ןומעפ תנקתהו הקפסא"     01.01.0560
יגרוב םע הדלפמ םיאצח 2-מ יושע ,הרואת      
וא מ"ס 04 דע רטוקב לוגע ,םיחוטש הטסורינ      

    550.00   550.00     1.00 רונתב עבצו ןווליג ללוכ מ"ס 04*04 יעוביר 'חי   
      
דומעל ןותחת יוסיכ "ןומעפ" תנקתהו הקפסא     01.01.0570
מ"ס 05 דע רטוקב לוגע ,הדלפמ יושע ,הרואת      

    500.00   500.00     1.00 רונתב עבצו ןווליג ללוכ מ"ס 05*05 יעוביר וא 'חי   
      
דומעל ןותחת יוסיכ "ןומעפ" תנקתהו הקפסא     01.01.0580
יגרוב םע הדלפמ םיאצח 2-מ יושע ,הרואת      
וא מ"ס 05 דע רטוקב לוגע ,םיחוטש הטסורינ      

    535.00   535.00     1.00 רונתב עבצו ןווליג ללוכ מ"ס 05*05 יעוביר 'חי   
      
דומעל הנותחת יוסיכ "תחלצ" תנקתהו הקפסא     01.01.0590
עבצו ןווליג ללוכ ,הדלפמ היושע ,הרואת      

    260.00   260.00     1.00 רונתב 'חי   
      

151,717.00 10.10.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../066 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     066 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

151,717.00 מהעברה      
      
      
תשוחנמ יושע תוקראה ספ תנקתהו הקפסא     01.01.0600
תוזרבה םע ,מ"ס 51 דע ךרואב לידב הפוצמ      

    120.00   120.00     1.00 תויקסדו םיגרבו 'חי   
      

    250.00   250.00     1.00 הדלפמ הרואת דומעב ףסונ חתפ 'חי  01.01.0610
      

    450.00   450.00     1.00 טלפמוק ,ץעמ הרואת דומע לש דבלב הנקתה 'חי  01.01.0620
      
ךרואב תכתממ הרואת דומע לש דבלב הנקתה     01.01.0630

    500.00   500.00     1.00 טלפמוק ,'מ 4 דע לש 'חי   
      
ךרואב תכתממ הרואת דומע לש דבלב הנקתה     01.01.0640

    650.00   650.00     1.00 טלפמוק ,'מ 6 דע לש 'חי   
      
ךרואב תכתממ הרואת דומע לש דבלב הנקתה     01.01.0650

    800.00   800.00     1.00 טלפמוק ,'מ 9 דע לש 'חי   
      
ךרואב תכתממ הרואת דומע לש דבלב הנקתה     01.01.0660

    800.00   800.00     1.00 טלפמוק ,'מ 21 דע לש 'חי   
      

     50.00    50.00     1.00 לולגד ןקתה לש דבלב הנקתה 'חי  01.01.0670
      
רונצמ הרואת דומעל הנגה תנקתהו הקפסא     01.01.0680
,'מ 1 דע הבוגב 3" רטוקב יקפוא ןבלוגמ םימ      
3 לע ןעשנ ,'מ 1 רטוקב לגעמ יצחב ףפוכמ      
רשא ,'מ 4.1-כ ךרואב רוניצ ותואמ םינודומע      
04/03/03 תודימב ןוטב תודוסיב םינגועמ      
םיספב תורוניצ תעיבצו םתריפח תוברל ,מ"ס      

  2,000.00 2,000.00     1.00 טלפמוק ,שרדנכ םינוש םינווגב 'חי   
157,337.00 הרואת ידומע 10.10 כ"הס  

      
ת ו ע ו ר ז  20.10 ק ר פ  ת ת       
      
רונתב העיבצ ,ןווליג ללוכ תועורזה ריחמ      
טרפמה פ"ע םיסנפלו דומעל הנקתה ירודיסו      
ינכטה      
      
2" דע רטוקב ,הדלפמ תדדוב עורז תקפסא     01.02.0010

    375.00   375.00     1.00 )םיפופיכ ללוכ( 'מ 1 דע לש ךרואבו 'חי   
      
2" דע רטוקב ,הדלפמ תדדוב עורז תקפסא     01.02.0020

    700.00   700.00     1.00 )םיפופיכ ללוכ( 'מ 2 - 1 לש ךרואבו 'חי   
      
3" דע רטוקב ,הדלפמ תדדוב עורז תקפסא     01.02.0030

    700.00   700.00     1.00 )םיפופיכ ללוכ( 'מ 3 - 2 לש ךרואבו 'חי   
      
      

  1,775.00 20.10.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../067 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     067 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,775.00 מהעברה      
      
      
3" דע רטוקב ,הדלפמ תדדוב עורז תקפסא     01.02.0040

  1,050.00 1,050.00     1.00 )םיפופיכ ללוכ( 'מ 6 - 3 לש ךרואבו 'חי   
      
2" דע רטוקב ,הדלפמ הלופכ עורז תקפסא     01.02.0050

    660.00   660.00     1.00 )םיפופיכ ללוכ( 'מ 1 דע לש ךרואבו 'חי   
      
2" דע רטוקב ,הדלפמ הלופכ עורז תקפסא     01.02.0060

    850.00   850.00     1.00 )םיפופיכ ללוכ( 'מ 2 - 1 לש ךרואבו 'חי   
      
3" דע רטוקב ,הדלפמ הלופכ עורז תקפסא     01.02.0070

  1,250.00 1,250.00     1.00 )םיפופיכ ללוכ( 'מ 3 - 2 לש ךרואבו 'חי   
      
2" דע רטוקב ,הדלפמ תשלושמ עורז תקפסא     01.02.0080

  1,175.00 1,175.00     1.00 )םיפופיכ ללוכ( 'מ 1 דע לש ךרואבו 'חי   
      
2" דע רטוקב ,הדלפמ תשלושמ עורז תקפסא     01.02.0090

  1,500.00 1,500.00     1.00 )םיפופיכ ללוכ( 'מ 2 - 1 לש ךרואבו 'חי   
      
וא ה.ל.פ תרצות "ןלוג" םגדכ עורז תקפסא     01.02.0100

    350.00   350.00     1.00 ת"ש 'חי   
      
ה.ל.פ תרצות דיפל םגדכ תדדוב עורז תקפסא     01.02.0110

    380.00   380.00     1.00 ת"ש וא 'חי   
      
ה.ל.פ תרצות דיפל םגדכ הלופכ עורז תקפסא     01.02.0120

    475.00   475.00     1.00 ת"ש וא 'חי   
      
תרצות דיפל םגדכ תשלושמ עורז תקפסא     01.02.0130

    580.00   580.00     1.00 ת"ש וא ה.ל.פ 'חי   
      
תרצות הרייביר םגדכ תדדוב עורז תקפסא     01.02.0140

    760.00   760.00     1.00 ת"ש וא ה.ל.פ 'חי   
      
תרצות הרייביר םגדכ הלופכ עורז תקפסא     01.02.0150

  1,200.00 1,200.00     1.00 ת"ש וא ה.ל.פ 'חי   
      
ה.ל.פ תרצות תשק םגדכ תדדוב עורז תקפסא     01.02.0160

    500.00   500.00     1.00 ת"ש וא 'חי   
      
ה.ל.פ תרצות תשק םגדכ הלופכ עורז תקפסא     01.02.0170

    800.00   800.00     1.00 ת"ש וא 'חי   
      
תרצות תשק םגדכ תשלושמ עורז תקפסא     01.02.0180

  1,100.00 1,100.00     1.00 ת"ש וא ה.ל.פ 'חי   
      
      
      
      

 14,405.00 20.10.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../068 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     068 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 14,405.00 מהעברה      
      
      
,הלופכ ,הדלפמ תיביטרוקד עורז תקפסא     01.02.0190
2 דע לש יקפוא ךרואבו 'מ 2 - 5.1 לש הבוגב      

  1,100.00 1,100.00     1.00 "ENIL-YTIC" םגדכ ,'מ 'חי   
      
,הלופכ ,הדלפמ תיביטרוקד עורז תקפסא     01.02.0200
1 דע לש יקפוא ךרואבו 'מ 5.1 דע לש הבוגב      

  1,625.00 1,625.00     1.00 "ENIL-YTIC" םגדכ ,'מ 'חי   
      
,הלופכ ,הדלפמ תיביטרוקד עורז תקפסא     01.02.0210
2 דע לש יקפוא ךרואבו 'מ 2 - 5.1 לש הבוגב      

  2,000.00 2,000.00     1.00 "ENIL-YTIC" םגדכ ,'מ 'חי   
      
'ע רובע הפצה תרואתל ,הדלפמ עורז תקפסא     01.02.0220

    700.00   700.00     1.00 םירוקרז 4 'חי   
      
ךרואב ץע/ןוטב דומעל ,הדלפמ עורז תקפסא     01.02.0230

    475.00   475.00     1.00 'מ 1 דע 'חי   
      
ךרואב ץע/ןוטב דומעל ,הדלפמ עורז תקפסא     01.02.0240

    900.00   900.00     1.00 'מ 3 -1.1 'חי   
      
6" רטוקב הדלפ דומעל "ךשמה" עורז תקפסא     01.02.0250
ירודיס ללוכ ,מ"ס 001 דע לש ךרואבו 4" / 5" /      

    550.00   550.00     1.00 עורז / הרואתה ףוגלו דומעל קוזיח רטמ   
      
ךתחב הדלפ דומעל "ךשמה" עורז תקפסא     01.02.0260
מ"ס 001 דע לש ךרואב ,051*051 דע יעוביר      

    420.00   420.00     1.00 עורז / הרואתה ףוגלו דומעל קוזיח ירודיס ללוכ רטמ   
      
לע ,'מ 1 דע לש ךרואב עורז לש דבלב הנקתה     01.02.0270

    400.00   400.00     1.00 למשחה תרבח לש דומע 'חי   
      
לע ,'מ 3 דע לש ךרואב עורז לש דבלב הנקתה     01.02.0280

    450.00   450.00     1.00 למשחה תרבח דומע 'חי   
      
דומע לע "ךשמה" עורז לש דבלב הנקתה     01.02.0290

    450.00   450.00     1.00 והשלכ הבוגב ינוריע הרואת 'חי   
      
יקפוא ךרואב תדדוב עורז לש דבלב הנקתה     01.02.0300
לש הבוגב ינוריע הרואת דומע לע ,'מ 2 דע לש      

    450.00   450.00     1.00 'מ 5 דע 'חי   
      
3 דע לש ךרואב תדדוב עורז לש דבלב הנקתה     01.02.0310
21 - 1.5 לש הבוגב ינוריע הרואת דומע לע ,'מ      

    450.00   450.00     1.00 'מ 'חי   
      
      
      

 24,375.00 20.10.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../069 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     069 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 24,375.00 מהעברה      
      
      
6 דע לש ךרואב תדדוב עורז לש דבלב הנקתה     01.02.0320
21 - 1.5 לש הבוגב ינוריע הרואת דומע לע ,'מ      

    450.00   450.00     1.00 'מ 'חי   
      
2 דע לש ךרואב הלופכ עורז לש דבלב הנקתה     01.02.0330
לש הבוגב ינוריע הרואת דומע לע ,)דצ לכל( 'מ      

    450.00   450.00     1.00 'מ 5 דע 'חי   
      
3 דע לש ךרואב הלופכ עורז לש דבלב הנקתה     01.02.0340
לש הבוגב ינוריע הרואת דומע לע ,)דצ לכל( 'מ      

    450.00   450.00     1.00 'מ 21 - 1.5 'חי   
      
יקפוא ךרואב תשלושמ עורז לש דבלב הנקתה     01.02.0350
ינוריע הרואת דומע לע ,)דצ לכל( 'מ 2 דע לש      

    450.00   450.00     1.00 'מ 21 - 1.5 לש הבוגב 'חי   
 26,175.00 תועורז 20.10 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  30.10 ק ר פ  ת ת       
      
דויצ םיללוכ םניא הרואתה יפוג תקפסא יריחמ      
יפוג תנקתה יריחמ דרפנב דדמיש ,הלעפה      
דויצ שגמ תנקתה תא םג םיללוכ הרואתה      
"הפלחה" יריחמ תורונו ילרגטניא הלעפה      
תנקתהו הקפסאו ןשיה רזיבאה קוריפ םיללוכ      
שדח רזיבא      
      
רזפמ םע ,2Z םגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0005
REDERHCS תרצות קיטסלפ וא תיכוכז      

  2,055.00 2,055.00     1.00 )טייליטיס( 'חי   
      
רזפמ םע ,3Z םגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0010
REDERHCS תרצות קיטסלפ וא תיכוכז      

  3,400.00 3,400.00     1.00 )טייליטיס( 'חי   
      
,ירטמיסא רוטקלפר םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0015

  1,300.00 1,300.00     1.00 )דערוא( REPOOC תרצות ,YVO-51 םגדכ 'חי   
      
,ירטמיסא רוטקלפר םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0020

  1,370.00 1,370.00     1.00 )דערוא( REPOOC תרצות ,YVO-52 םגדכ 'חי   
      
םגדכ ,ירטמיסא ,עורז םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0025
    NOTLIH תרצות ISL, םגדכ רוטקלפר ללוכ  
    D5-AIRELLAG, תיכוכז רזפמו טושיק טרס  

  3,920.00 3,920.00     1.00 )דערוא( רומק 'חי   
      
      
      

 12,045.00 30.10.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../070 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     070 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,045.00 מהעברה      
      
      
םגדכ ,עורז ללוכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0030
    REGNELLAHC תרצות REPOOC  

  3,700.00 3,700.00     1.00 )דערוא( 'חי   
      
S-NOCI םגדכ עורז ללוכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0035

  5,660.00 5,660.00     1.00 )דערוא( REPOOC תרצות 'חי   
      
M-NOCI םגדכ עורז ללוכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0040

  5,200.00 5,200.00     1.00 )דערוא( REPOOC תרצות 'חי   
      
םגדכ עורז ללוכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0045

  2,560.00 2,560.00     1.00 )דערוא( REPOOC תרצות S-AIRELLAG 'חי   
      
עורז ללוכ טרופס ישרגמ תרואת ףוג תקפסא     01.03.0050

  3,920.00 3,920.00     1.00 )דערוא( REPOOC תרצות LSA םגדכ 'חי   
      
עורז ללוכ טרופס ישרגמ תרואת ףוג תקפסא     01.03.0055

  1,355.00 1,355.00     1.00 )דערוא( REPOOC תרצות ELGAE םגדכ 'חי   
      
תורונ יספ 2-ו עורז ללוכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0060
    DEL םגדכ S-NOCI וא NOISIV-S תרצות  

  5,425.00 5,425.00     1.00 )דערוא( REPOOC 'חי   
      
תורונ יספ 3-ו עורז ללוכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0065
    DEL םגדכ S-NOCI וא S-NOISIV תרצות  

  6,310.00 6,310.00     1.00 )דערוא( REPOOC 'חי   
      
תורונ יספ 4-ו עורז ללוכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0070
    DEL םגדכ S-NOCI וא S-NOISIV תרצות  

  6,700.00 6,700.00     1.00 )דערוא( REPOOC 'חי   
      
תורונ יספ 2-ו עורז ללוכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0075
    DEL םגדכ ASEM תרצות REPOOC  

  3,440.00 3,440.00     1.00 )דערוא( 'חי   
      
תורונ יספ 3-ו עורז ללוכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0080
    DEL םגדכ ASEM תרצות REPOOC  

  9,190.00 9,190.00     1.00 )דערוא( 'חי   
      
תורונ יספ 4-ו עורז ללוכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0085
    DEL םגדכ ASEM תרצות REPOOC  

  9,900.00 9,900.00     1.00 )דערוא( 'חי   
      
תורונ יספ 2-ו עורז ללוכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0090
    DEL םגדכ CRDL תרצות REPOOC  

  3,990.00 3,990.00     1.00 )דערוא( 'חי   
      
      

 79,395.00 30.10.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../071 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     071 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 79,395.00 מהעברה      
      
      
תורונ יספ 3-ו עורז ללוכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0095
    DEL םגדכ CRDL תרצות REPOOC  

  4,445.00 4,445.00     1.00 )דערוא( 'חי   
      
תורונ יספ 4-ו עורז ללוכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0100
    DEL םגדכ CRDL תרצות REPOOC  

  3,900.00 3,900.00     1.00 )דערוא( 'חי   
      
תורונ יספ 5-ו עורז ללוכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0105
    DEL םגדכ LRDL תרצות REPOOC  

  5,420.00 5,420.00     1.00 )דערוא( 'חי   
      
תורונ יספ 6-ו עורז ללוכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0110
    DEL םגדכ LRDL תרצות REPOOC  

  5,950.00 5,950.00     1.00 )דערוא( 'חי   
      
קפסהב ,DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0115
REPOOC תרצות NOIVAN םגדכ W65 לש      

  3,165.00 3,165.00     1.00 )דערוא( 'חי   
      
קפסהב ,DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0120
תרצות NOIVAN םגדכ W701 לש      

  4,070.00 4,070.00     1.00 )דערוא( REPOOC 'חי   
      
קפסהב ,DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0125
תרצות NOIVAN םגדכ W751 לש      

  4,970.00 4,970.00     1.00 )דערוא( REPOOC 'חי   
      
קפסהב ,DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0130
תרצות TEERTS 30 םגדכ W05 לש      

  2,710.00 2,710.00     1.00 )דערוא( SSIWEG 'חי   
      
קפסהב ,DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0135
תרצות TEERTS 30 םגדכ W57 לש      

  3,465.00 3,465.00     1.00 )דערוא( SSIWEG 'חי   
      
קפסהב ,DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0140
תרצות TEERTS 30 םגדכ W001 לש      

  4,220.00 4,220.00     1.00 )דערוא( SSIWEG 'חי   
      
קפסהב ,DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0145
תרצות TEERTS 30 םגדכ W521 לש      

  3,975.00 3,975.00     1.00 )דערוא( SSIWEG 'חי   
      
קפסהב ,DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0150
PEVIF תרצות SIAK םגדכ W52 לש      

  2,185.00 2,185.00     1.00 )דערוא( 'חי   
      

127,870.00 30.10.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../072 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     072 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

127,870.00 מהעברה      
      
      
קפסהב ,DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0155
PEVIF תרצות SIAK םגדכ W43 לש      

  2,410.00 2,410.00     1.00 )דערוא( 'חי   
      
קפסהב ,DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0160
PEVIF תרצות SIAK םגדכ W95 לש      

  2,710.00 2,710.00     1.00 )דערוא( 'חי   
      
קפסהב ,DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0165
PEVIF תרצות MIAK םגדכ W19 לש      

  2,615.00 2,615.00     1.00 )דערוא( 'חי   
      
קפסהב ,DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0170
PEVIF תרצות MIAK םגדכ W211 לש      

  4,070.00 4,070.00     1.00 )דערוא( 'חי   
      
קפסהב ,DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0175
PEVIF תרצות MIAK םגדכ W841 לש      

  4,445.00 4,445.00     1.00 )דערוא( 'חי   
      
תרצות ,3075-הליה םגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0180

    920.00   920.00     1.00 ת"ש וא ,שעג 'חי   
      
,רוטקלפרו עורז ללוכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0185

  2,055.00 2,055.00     1.00 "שעג" תרצות 054 יסקאלג םגדכ 'חי   
      
,רוטקלפרו עורז ללוכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0190

  2,330.00 2,330.00     1.00 "שעג" תרצות 045 יסקאלג םגדכ 'חי   
      
תורונ םע עורז ללוכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0195
    DELלש קפסהב W54, 2" פוט היאג םגדכ  
    4-RA MLL0054 kk - 441Z175, תרצות  

  3,035.00 3,035.00     1.00 "שעג" 'חי   
      
קפסהב DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0200
4-0006KxuL  kk "דל ידולמ" םגדכ ,W94 לש      

  2,070.00 2,070.00     1.00 "שעג" תרצות ,46K8965 -  'חי   
      
קפסהב DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0205
-  K xuL kk-4 דל סונו" םגדכ ,W001 לש      

  2,750.00 2,750.00     1.00 "שעג" תרצות ,"43K675 00021 'חי   
      
קפסהב DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0210
- K xuL kk-4 דל סונו" םגדכ ,W46 לש      

  2,480.00 2,480.00     1.00 "שעג" תרצות ,"47K675 0008 'חי   
      
      
      

159,760.00 30.10.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../073 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     073 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

159,760.00 מהעברה      
      
      
קפסהב DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0215
-  K xuL kk-4 דל סונו ינימ" םגדכ ,W66 לש      

  2,330.00 2,330.00     1.00 "שעג" תרצות ,"46K675 0006 'חי   
      
קפסהב DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0220
K xuL kk-4 דל סונו ינימ" םגדכ ,W54 לש      

  1,965.00 1,965.00     1.00 "שעג" תרצות ,4048675 -  "0054 'חי   
      
ixaM mrofinU םגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0225

  1,500.00 1,500.00     1.00 ת"ש וא ,דריל-ץינייטש - קפס 'חי   
      
,941-טש םגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0230

  1,575.00 1,575.00     1.00 ת"ש וא )דריל - ץינייטש( רטיילטרופס 'חי   
      
,מ"ס 04 רטוקב ,ירודכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0235

    540.00   540.00     1.00 )י.ג.ח( ONASID תרצות ,קוצי סיסב ללוכ 'חי   
      
,מ"ס 54 רטוקב ,ירודכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0240

    582.00   582.00     1.00 )י.ג.ח( ONASID תרצות ,קוצי סיסב ללוכ 'חי   
      
,מ"ס 05 רטוקב ,ירודכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0245

    720.00   720.00     1.00 )י.ג.ח( ONASID תרצות ,קוצי סיסב ללוכ 'חי   
      
תרצות IVOIG םגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0250

  1,550.00 1,550.00     1.00 )י.ג.ח( ONASID 'חי   
      
7661ARERB םגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0255

  1,780.00 1,780.00     1.00 )י.ג.ח( ONASID תרצות 'חי   
      
קפסהב DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0260
תרצות AMILC-8151 םגדכ W85 לש      

  4,400.00 4,400.00     1.00 )י.ג.ח( ONASID 'חי   
      
קפסהב DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0265
תרצות OIVLETS 0723 םגדכ W28 לש      

  7,350.00 7,350.00     1.00 )י.ג.ח( ONASID 'חי   
      
קפסהב DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0270
תרצות OIVLETS 0723 םגדכ W201 לש      

  8,220.00 8,220.00     1.00 )י.ג.ח( ONASID 'חי   
      
קפסהב DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0275
תרצות OIVLETS 0723 םגדכ W341 לש      

  8,500.00 8,500.00     1.00 )י.ג.ח( ONASID 'חי   
      
      
      
      

200,772.00 30.10.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../074 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     074 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

200,772.00 מהעברה      
      
      
קפסהב DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0280
תרצות AMILC-8151 םגדכ W85 לש      

  4,400.00 4,400.00     1.00 )י.ג.ח( ONASID 'חי   
      
קפסהב DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0285
תרצות OIVLETS 0723 םגדכ W28 לש      

  4,980.00 4,980.00     1.00 )י.ג.ח( ONASID 'חי   
      
קפסהב DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0290
תרצות OIVLETS 0723 םגדכ W201 לש      

  5,725.00 5,725.00     1.00 )י.ג.ח( ONASID 'חי   
      
קפסהב DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0295
תרצות OIVLETS 0723 םגדכ W341 לש      

  6,430.00 6,430.00     1.00 )י.ג.ח( ONASID 'חי   
      
קפסהב DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0300
תרצות ,ALES-0923 םגדכ W93 לש      

  2,535.00 2,535.00     1.00 )י.ג.ח( ONASID 'חי   
      
קפסהב DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0305
תרצות ,ALES-0923 םגדכ W87 לש      

  2,735.00 2,735.00     1.00 )י.ג.ח( ONASID 'חי   
      
קפסהב DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0310
תרצות ,ALES-0923 םגדכ W811 לש      

  3,130.00 3,130.00     1.00 )י.ג.ח( ONASID 'חי   
      
תרצות SIAHT םגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0315

  2,910.00 2,910.00     1.00 )גאמירב( INGAR 'חי   
      
,"רוצ" םגדכ ,רוטקלפר םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0320

  1,540.00 1,540.00     1.00 ת"ש וא "גאמירב" תרצות 'חי   
      
,052NAIRA םגדכ ,הרואת ףוג תקפסא     01.03.0325

  1,430.00 1,430.00     1.00 )גאמירב(  INGAR תרצות 'חי   
      
,006NAIRA םגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0330

  2,190.00 2,190.00     1.00 )גאמירב( INGAR תרצות 'חי   
      
תרצות ,ADAMUL םגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0335

  1,510.00 1,510.00     1.00 )גאמירב( IHCERG 'חי   
      
,ANIDAMUL םגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0340

  1,235.00 1,235.00     1.00 )גאמירב( IHCERG תרצות 'חי   
      
תרצות OGRUB םגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0345

  2,190.00 2,190.00     1.00 )גאמירב( IHCERG 'חי   
243,712.00 30.10.2 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 4813   .../075 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     075 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

243,712.00 מהעברה      
      
      
תרצות TEMLEH םגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0350

  2,055.00 2,055.00     1.00 )גאמירב( IHCERG 'חי   
      
ACITNAUQ-005 םגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0355

  2,055.00 2,055.00     1.00 )גאמירב( IHCERG תרצות 'חי   
      
PV-EDIONUL םגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0360

  1,260.00 1,260.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( CEA תרצות 'חי   
      
LC  -EDIONULםגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0365

  1,680.00 1,680.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( CEA תרצות 'חי   
      
תרצות TS-1SOAKםגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0370

  1,680.00 1,680.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( CEA 'חי   
      
תרצות CO-1SOAKםגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0375

  1,680.00 1,680.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( CEA 'חי   
      
תרצות XD-1SOAKםגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0380

  1,680.00 1,680.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( CEA 'חי   
      
תרצות TS-2SOAKםגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0385

  1,315.00 1,315.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( CEA 'חי   
      
תרצות CO-2SOAKםגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0390

  1,750.00 1,750.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( CEA 'חי   
      
תרצות XD-2SOAKםגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0395

  1,750.00 1,750.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( CEA 'חי   
      
AINOMRA 2םגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0400

  3,360.00 3,360.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( CEA תרצות 'חי   
      
TS ORP-3Qםגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0405

  4,200.00 4,200.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( CEA תרצות 'חי   
      
56SA ORP-3Qםגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0410

  4,340.00 4,340.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( CEA תרצות 'חי   
      
TS ORP-5Qםגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0415

  4,340.00 4,340.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( CEA תרצות 'חי   
      
56SA ORP-5Qםגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0420

  4,340.00 4,340.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( CEA תרצות 'חי   
      
TS1 AKIGOLםגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0425

  3,360.00 3,360.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( CEA תרצות 'חי   
      

284,557.00 30.10.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../076 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     076 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

284,557.00 מהעברה      
      
      
CO1 AKIGOLםגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0430

  3,360.00 3,360.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( CEA תרצות 'חי   
      
56-3A AKIGOLםגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0435

  3,360.00 3,360.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( CEA תרצות 'חי   
      
TS2 AKIGOLםגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0440

  3,640.00 3,640.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( CEA תרצות 'חי   
      
תרצות  ANIMUL-2םגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0445

  2,660.00 2,660.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( CEA 'חי   
      
תרצות  ANIMUL-3םגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0450

  3,640.00 3,640.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( CEA 'חי   
      
תרצות  ANIMUL-4םגדכ הרואת ףוג תקפסא     01.03.0455

  4,760.00 4,760.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( CEA 'חי   
      
DEL  תורונ 81 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0460
.מ.ש( CEA תרצות  TS B1 NI DELםגדכ      

  3,570.00 3,570.00     1.00 )סרבינוי 'חי   
      
DEL  תורונ 72 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0465
.מ.ש( CEA תרצות  TS B1 NI DELםגדכ      

  3,850.00 3,850.00     1.00 )סרבינוי 'חי   
      
DEL תורונ 63 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0470
.מ.ש( CEA תרצות  TS B1 NI DELםגדכ      

  4,116.00 4,116.00     1.00 )סרבינוי 'חי   
      
DEL תורונ 54 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0475
.מ.ש( CEA תרצות  TS B1 NI DELםגדכ      

  4,676.00 4,676.00     1.00 )סרבינוי 'חי   
      
DEL תורונ 45 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0480
.מ.ש( CEA תרצות  TS B1 NI DELםגדכ      

  4,914.00 4,914.00     1.00 )סרבינוי 'חי   
      
DEL תורונ 36 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0485
.מ.ש( CEA תרצות  TS B1 NI DELםגדכ      

  5,320.00 5,320.00     1.00 )סרבינוי 'חי   
      
DEL תורונ 27 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0490
.מ.ש( CEA תרצות  TS B1 NI DELםגדכ      

  5,544.00 5,544.00     1.00 )סרבינוי 'חי   
      
      
      

337,967.00 30.10.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../077 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     077 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

337,967.00 מהעברה      
      
      
DEL תורונ 18 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0495
.מ.ש( CEA תרצות  TS B1 NI DELםגדכ      

  5,880.00 5,880.00     1.00 )סרבינוי 'חי   
      
DEL תורונ 09 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0500
.מ.ש( CEA תרצות  TS B1 NI DELםגדכ      

  6,160.00 6,160.00     1.00 )סרבינוי 'חי   
      
DEL תורונ 81 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0505

  4,060.00 4,060.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( CEA תרצות  DOM-Xםגדכ 'חי   
      
DEL תורונ 72 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0510

  4,340.00 4,340.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( CEA תרצות  DOM-Xםגדכ 'חי   
      
DEL תורונ 63 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0515

  4,860.00 4,860.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( CEA תרצות  DOM-Xםגדכ 'חי   
      
DEL תורונ 54 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0520

  5,560.00 5,560.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( CEA תרצות  DOM-Xםגדכ 'חי   
      
DEL תורונ 45 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0525

  5,850.00 5,850.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( CEA תרצות  DOM-Xםגדכ 'חי   
      
תורונ לש םילודומ 1 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0530
    DEL, םגדכ M1-1 OLATI תרצות CEA  

  3,010.00 3,010.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( 'חי   
      
תורונ לש םילודומ 2 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0535
    DEL, םגדכ M2-1 OLATI תרצות CEA  

  3,210.00 3,210.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( 'חי   
      
תורונ לש םילודומ 3 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0540
    DEL, םגדכ M3-1 OLATI תרצות CEA  

  3,640.00 3,640.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( 'חי   
      
תורונ לש םילודומ 4 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0545
    DEL, םגדכ M4-1 OLATI  תרצות CEA  

  3,890.00 3,890.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( 'חי   
      
תורונ לש םילודומ 4 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0550
    DEL, םגדכ M4-2-OLATI תרצות CEA  

  4,480.00 4,480.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( 'חי   
      
תורונ לש םילודומ 5 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0555
    DEL, םגדכ M5-2-OLATI תרצות CEA  

  4,760.00 4,760.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( 'חי   
      
      

397,667.00 30.10.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../078 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     078 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

397,667.00 מהעברה      
      
      
תורונ לש םילודומ 6 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0560
    DEL, םגדכ M6-2-OLATI תרצות CEA  

  5,040.00 5,040.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( 'חי   
      
תורונ לש םילודומ 7 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0565
    DEL, םגדכ M7-2-OLATI תרצות CEA  

  5,290.00 5,290.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( 'חי   
      
תורונ לש םילודומ 8 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0570
    DEL, 8 םגדכM-2-OLATI תרצות CEA  

  5,520.00 5,520.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( 'חי   
      
תורונ לש םילודומ 7 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0575
    DEL, םגדכ M7-3-OLATI תרצות CEA  

  5,880.00 5,880.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( 'חי   
      
תורונ לש םילודומ 8 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0580
    DEL, םגדכ M8-3-OLATI תרצות CEA  

  6,230.00 6,230.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( 'חי   
      
תורונ לש םילודומ 9 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0585
    DEL, םגדכ M9-3-OLATI תרצות CEA  

  6,500.00 6,500.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( 'חי   
      
תורונ לש םילודומ 01 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0590
    DEL, םגדכ M01-3-OLATI תרצות CEA  

  6,720.00 6,720.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( 'חי   
      
תורונ לש םילודומ 11 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0595
    DEL, םגדכ M11-3-OLATI תרצות CEA  

  7,000.00 7,000.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( 'חי   
      
תורונ לש םילודומ 21 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0600
    DEL, םגדכ M21-3-OLATI תרצות CEA  

  7,280.00 7,280.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( 'חי   
      
תורונ לש םילודומ 31 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0605
    DEL, םגדכ M31-3-OLATI תרצות CEA  

  7,550.00 7,550.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( 'חי   
      
תורונ לש םילודומ 41 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0610
    DEL, םגדכ M41-3-OLATI תרצות CEA  

  7,810.00 7,810.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( 'חי   
      
תורונ לש םילודומ 51 םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0615
    DEL, םגדכ M51-3-OLATI תרצות CEA  

  8,065.00 8,065.00     1.00 )סרבינוי .מ.ש( 'חי   
      

476,552.00 30.10.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../079 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     079 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

476,552.00 מהעברה      
      
      
קפסהב ,DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0620
תרצות AINUL םגדכ W12-1.21 לש      

  3,910.00 3,910.00     1.00 SWARCO (IPI) 'חי   
      
קפסהב ,DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0625
תרצות DAEH 1 םגדכ W42-51 לש      

  2,700.00 2,700.00     1.00 SWARCO (IPI) 'חי   
      
קפסהב ,DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0630
תרצות DAEH 2 םגדכ W14-92 לש      

  2,970.00 2,970.00     1.00 SWARCO (IPI) 'חי   
      
קפסהב ,DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0635
תרצות DAEH 3 םגדכ W46-14 לש      

  3,350.00 3,350.00     1.00 SWARCO (IPI) 'חי   
      
קפסהב ,DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0640
תרצות DAEH 4 םגדכ W59-65 לש      

  3,725.00 3,725.00     1.00 SWARCO (IPI) 'חי   
      
קפסהב ,DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0645
תרצות DAEH 5 םגדכ W811-06 לש      

  4,100.00 4,100.00     1.00 SWARCO (IPI) 'חי   
      
קפסהב ,DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0650
תרצות DAEH 6 םגדכ W031-27 לש      

  4,480.00 4,480.00     1.00 SWARCO (IPI) 'חי   
      
םגדכ ,DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     01.03.0655

  6,480.00 6,480.00     1.00 )OCRAWS )IPI תרצות SXULUTUF 'חי   
      
,ת"גל LA-מ תופפר תכרעמ תנקתהו הקפסא     01.03.0660
סנפב הנקתהל ,ONASID תרצות 4131 םגדכ      

    200.00   200.00     1.00 'מ 6 דע הבוגב 'חי   
      
,ת"גל LA תקיצימ תבשות תנקתהו הקפסא     01.03.0665
לע הנקתהל ONASID תרצות 3131 םגדכ      

    150.00   150.00     1.00 'מ 6 דע לש הבוגב עורז /דומע 'חי   
      
תרבח דומעב עורז לע הרואת ףוג תנקתה     01.03.0670

    250.00   250.00     1.00 למשחה 'חי   
      
/ינוריע הרואת דומע לע הרואת ףוג תנקתה     01.03.0675

    250.00   250.00     1.00 'מ 6 דע לש הבוגב עורז 'חי   
      
/ינוריע הרואת דומע לע הרואת ףוג תנקתה     01.03.0680

    250.00   250.00     1.00 'מ 9 - 1.6 לש הבוגב עורז 'חי   
      

509,367.00 30.10.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../080 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     080 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

509,367.00 מהעברה      
      
      
/ינוריע הרואת דומע לע הרואת ףוג תנקתה     01.03.0685

    250.00   250.00     1.00 'מ 21 - 1.9 לש הבוגב עורז 'חי   
      
םע ינוריע הרואת דומע לע הרואת ףוג תנקתה     01.03.0690

    250.00   250.00     1.00 'מ 21 לש הבוגב עורז /סופיט יבלש 'חי   
      

    250.00   250.00     1.00 יעקרק-תת הרואת ףוג תנקתה 'חי  01.03.0695
      
בוחר תרואת ףוגל )רזויפיד( רזפמ תפלחה     01.03.0700

    160.00   160.00     1.00 REDERHCS תרצות ,2Z/1Z םגדכ 'חי   
      
,בוחר תרואת ףוגל )רזויפיד( רזפמ תפלחה     01.03.0705

    300.00   300.00     1.00 XULLEH-432 םגדכ 'חי   
      
תרואת ףוגל )רזויפיד( רוא רזפמ תפלחה     01.03.0710
"רוצ" וא ,"שעג" תרצות "הליה" םגדכ ,בוחר      

    150.00   150.00     1.00 המוד וא "גאמירב" תרצות 'חי   
      
םגדכ הרואת ףוגל )רזויפיד( רוא רזפמ תפלחה     01.03.0715

    150.00   150.00     1.00 ת"ש וא "דריל - ץינייטש" תרצות ,541-טש 'חי   
      
,הרואת ףוגל )רזויפיד( רוא רזפמ תפלחה     01.03.0720

    150.00   150.00     1.00 REPOOC תרצות ,המוד וא ,YVO םגדכ 'חי   
      
,הרואת ףוגל )רזויפיד( רוא רזפמ תפלחה     01.03.0725

    175.00   175.00     1.00 המוד וא NOTLIH םגדכ 'חי   
      
,הרואת ףוגל )רזויפיד( רוא רזפמ תפלחה     01.03.0730

    150.00   150.00     1.00 NROHT תרצות ,TOLIP םגדכ 'חי   
      
,הרואת ףוגל )רזויפיד( רוא רזפמ תפלחה     01.03.0735

    175.00   175.00     1.00 ADZAM תרצות ,המוד וא ,ALUDOM םגדכ 'חי   
      
טנוברקילופמ )רזויפיד( רוא רזפמ תפלחה     01.03.0740
לכמ ,מ"ס 54 דע רטוקב ירודכ הרואת ףוגל      

    250.00   250.00     1.00 םגד 'חי   
      
םגדכ הרואת ףוגל )רזויפיד( רוא רזפמ תפלחה     01.03.0745

    180.00   180.00     1.00 INGAR תרצות ,המוד וא ,SIAHT 'חי   
      
םגדכ הרואת ףוגל )רזויפיד( רוא רזפמ תפלחה     01.03.0750

    180.00   180.00     1.00 INGAR תרצות ,המוד וא ,NAIRA 'חי   
      
םגדכ הרואת ףוגל )רזויפיד( רוא רזפמ תפלחה     01.03.0755

    220.00   220.00     1.00 המוד וא ,רטיילטרופס 'חי   
      
      
      

512,357.00 30.10.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../081 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     081 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

512,357.00 מהעברה      
      
      
DEL תרואת ףוגל )DEL )RAB ספ תפלחה     01.03.0760
הרואתה ףוג קוריפ ללוכ "REPOOC" תרצות      

    750.00   750.00     1.00 ןוקיתה רחאל שדחמ ותנקתהו 'חי   
      
DEL תרואת ףוגל )DEL )BAT לודומ תפלחה     01.03.0765
הרואתה ףוג קוריפ ללוכ "CEA" תרצות      

    700.00   700.00     1.00 ןוקיתה רחאל שדחמ ותנקתהו 'חי   
      
DEL תרואת ףוגל לודומ תיכוכז יוסיכ תפלחה     01.03.0770
הרואתה ףוג קוריפ ללוכ "CEA" תרצות      

    500.00   500.00     1.00 ןוקיתה רחאל שדחמ ותנקתהו 'חי   
      
הרואת ףוגב הניסרחמ הרונ תיב תפלחה     01.03.0775

     50.00    50.00     1.00 למשחה תרבח דומע לע ןקתומה 'חי   
      
הרואת ףוגב הניסרחמ הרונ תיב תפלחה     01.03.0780
דע לש הבוגב ינוריע הרואת דומע לע ןקתומה      

     50.00    50.00     1.00 'מ 6 'חי   
      
הרואת ףוגב הניסרחמ הרונ תיב תפלחה     01.03.0785
1.6 לש הבוגב ינוריע הרואת דומע לע ןקתומה      

     75.00    75.00     1.00 'מ 9 - 'חי   
      
הרואת ףוגב הניסרחמ הרונ תיב תפלחה     01.03.0790
1.9 לש הבוגב ינוריע הרואת דומע לע ןקתומה      

    120.00   120.00     1.00 'מ 21 - 'חי   
      
םגדכ ת"גל תירוקמ עורז תנקתהו הקפסא     01.03.0795

    250.00   250.00     1.00 REPOOC תרצות REGNELLAHC 'חי   
      
טוו 06 דע יביטרוקד HCETIDEL הרואת ףוג     01.03.0805

  2,198.00 2,198.00     1.00 דל 'חי   
      
ANEL םגד HCETIDEL הרואת ףוג     01.03.0815

  1,950.00 1,950.00     1.00 טוו 002  'חי   
      
ANEL םגד HCETIDEL הרואת ףוג     01.03.0820

  2,100.00 2,100.00     1.00 טוו 052  'חי   
      
ANEL םגד HCETIDEL הרואת ףוג     01.03.0830

  1,900.00 1,900.00     1.00 טוו 001  'חי   
      
ANEL םגד HCETIDEL הרואת ףוג     01.03.0840

  1,400.00 1,400.00     1.00 טוו 07  'חי   
      
      
      
      

524,400.00 30.10.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../082 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     082 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

524,400.00 מהעברה      
      
      
, דוסיי , האישנ דומע ללוכ 7-ג ראומ רורמת     01.03.1151
שרדיי רשא לכו דויצ שגמ, , רורמתב תורונ      

  6,900.00 6,900.00     1.00 . םלשומ רורמת דומע תלבקל 'חי   
      
דוסיי , האישנ דומע תוברל 8-ה ראומ רורמת     01.03.1161
שרדיי רשא לכו דויצ שגמ , רורמתב תורונ ,      

  8,700.00 8,700.00     1.00 . םלשומ רורמת דומע תלבקל 'חי   
      
דומע לע 7 -ג רורמתה לש  הנקתהו הקפסה     01.03.1171
ללוכ קרופיש םייקה רורמתה םוקמב םייק      

  5,000.00 5,000.00     1.00 תרשואמ הנמטמל קוליסו קוריפ 'חי   
      
םוקמב 8-ה רורמתה לש הנקתהו הקפסה     01.03.1181
קוליסו קוריפ ללוכ קרופיש םייקה רורמתה      

  7,000.00 7,000.00     1.00 תרשואמ הנמטמל 'חי   
552,000.00 הרואת יפוג 30.10 כ"הס  

      
ת ו ר ו נ  40.10 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ "הנקתה"-כ םירדגומה םיפיעסה יריחמ      
םימייק םיסנפב תופורש תורונ קוריפ םג      
      

                      1.00 W521 / W08 תיפסכ תרונ תקפסא 'חי  01.04.0010
      

     40.00    40.00     1.00 W07 ג"לנ תרונ תקפסא 'חי  01.04.0020
      

     50.00    50.00     1.00 W001 ג"לנ תרונ תקפסא 'חי  01.04.0030
      

     60.00    60.00     1.00 W051 ג"לנ תרונ תקפסא 'חי  01.04.0040
      

     70.00    70.00     1.00 W052 ג"לנ תרונ תקפסא 'חי  01.04.0050
      

     75.00    75.00     1.00 W004 ג"לנ תרונ תקפסא 'חי  01.04.0060
      

    130.00   130.00     1.00 W001 דע דיילה-לטמ תרונ תקפסא 'חי  01.04.0070
      

    180.00   180.00     1.00 W051 דיילה-לטמ תרונ תקפסא 'חי  01.04.0080
      

    180.00   180.00     1.00 W052 דיילה-לטמ תרונ תקפסא 'חי  01.04.0090
      

    300.00   300.00     1.00 W004 דיילה-לטמ תרונ תקפסא 'חי  01.04.0100
      

    325.00   325.00     1.00 W0001 דיילה-לטמ תרונ תקפסא 'חי  01.04.0110
      

    420.00   420.00     1.00 W0051 דיילה-לטמ תרונ תקפסא 'חי  01.04.0120
      
      

  1,830.00 40.10.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../083 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     083 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,830.00 מהעברה      
      
      
תרבח דומע לע ןקתומה סנפב הרונ תנקתה     01.04.0130

     50.00    50.00     1.00 למשחה 'חי   
      
הרואת דומע לע ןקתומה סנפב הרונ תנקתה     01.04.0140

     30.00    30.00     1.00 'מ 4 דע לש הבוגב ינוריע 'חי   
      
הרואת דומע לע ןקתומה סנפב הרונ תנקתה     01.04.0150

     45.00    45.00     1.00 'מ 6 - 4 לש הבוגב ינוריע 'חי   
      
הרואת דומע לע ןקתומה סנפב הרונ תנקתה     01.04.0160

     60.00    60.00     1.00 'מ 21 - 1.6 לש הבוגב ינוריע 'חי   
  2,015.00 תורונ 40.10 כ"הס  

      
ה ל ע פ ה  ד ו י צ ו  ם י ש ג מ  50.10 ק ר פ  ת ת       
      
וא דומעב חתפב הנקתהל דעוימ םירזיבא שגמ      
"הפלחה" יריחמ דויצ תספוקב וא הרואת ףוגב      
תנקתהו הקפסאו ןשיה רזיבאה קוריפ םיללוכ      
שדח רזיבא      
      
חתפב הנקתהל םירוביח שגמ תקפסא     01.05.0010

    450.00   450.00     1.00 )דרפנב דדמיש הלעפה דויצ אלל( דומעבש 'חי   
      
הלעפה דויצ ללוכ ,םירזיבא שגמ תקפסא     01.05.0020

    175.00   175.00     1.00 W07 ג"לנ תרונל 'חי   
      
הלעפה דויצ ללוכ ,םירזיבא שגמ תקפסא     01.05.0030

    180.00   180.00     1.00 W051 דע ג"לנ תרונל 'חי   
      
הלעפה דויצ ללוכ ,םירזיבא שגמ תקפסא     01.05.0040

    210.00   210.00     1.00 W052 ג"לנ תרונל 'חי   
      
הלעפה דויצ ללוכ ,םירזיבא שגמ תקפסא     01.05.0050

    260.00   260.00     1.00 W004 ג"לנ תרונל 'חי   
      
הלעפה דויצ ללוכ ,םירזיבא שגמ תקפסא     01.05.0060

  1,000.00 1,000.00     1.00 W0001 ג"לנ תרונל; 'חי   
      
הלעפה דויצ ללוכ ,םירזיבא שגמ תקפסא     01.05.0070

    150.00   150.00     1.00 W07 דיילה-לטמ תרונל 'חי   
      
הלעפה דויצ ללוכ ,םירזיבא שגמ תקפסא     01.05.0080

    180.00   180.00     1.00 W051 דע דיילה-לטמ תרונל 'חי   
      
הלעפה דויצ ללוכ ,םירזיבא שגמ תקפסא     01.05.0090

    210.00   210.00     1.00 W052 דיילה-לטמ תרונל 'חי   
      

  2,815.00 50.10.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../084 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     084 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,815.00 מהעברה      
      
      
הלעפה דויצ ללוכ ,םירזיבא שגמ תקפסא     01.05.0100

    260.00   260.00     1.00 W004 דיילה-לטמ תרונל 'חי   
      
הלעפה דויצ ללוכ ,םירזיבא שגמ תקפסא     01.05.0110

    375.00   375.00     1.00 W0001 דיילה-לטמ תרונל 'חי   
      
הלעפה דויצ ללוכ ,םירזיבא שגמ תקפסא     01.05.0120

    510.00   510.00     1.00 W0051 דיילה-לטמ תרונל 'חי   
      
,307-טש םגדכ ,תיתלד םע חפמ זגרא תקפסא     01.05.0130
הלעפהה דויצ( W521 דע הלעפה דויצ רובע      

     90.00    90.00     1.00 )דרפנב דדמי 'חי   
      
,407-טש םגדכ ,תיתלד םע חפמ זגרא תקפסא     01.05.0140
הלעפהה דויצ( W004 דע הלעפה דויצ רובע      

    120.00   120.00     1.00 )דרפנב דדמי 'חי   
      
,IC םגדכ המוטא קיטסלפ תספוק תקפסא     01.05.0150
הלעפהה דויצ( W052 דע הלעפה דויצ רובע      

    120.00   120.00     1.00 )דרפנב דדמי 'חי   
      

     50.00    50.00     1.00 W521 דע תיפסכ תרונל קנשמ תקפסא 'חי  01.05.0160
      

     75.00    75.00     1.00 W051 דע ג"לנ תרונל קנשמ תקפסא 'חי  01.05.0170
      

    100.00   100.00     1.00 W052 ג"לנ תרונל קנשמ תקפסא 'חי  01.05.0180
      

                      1.00 W004 ג"לנ תרונל קנשמ תקפסא 'חי  01.05.0190
      

     75.00    75.00     1.00 W051 דע דיילה-לטמ תרונל קנשמ תקפסא 'חי  01.05.0200
      

    100.00   100.00     1.00 W052 דע דיילה-לטמ תרונל קנשמ תקפסא 'חי  01.05.0210
      

                      1.00 W004 דיילה-לטמ תרונל קנשמ תקפסא 'חי  01.05.0220
      

    550.00   550.00     1.00 W0001 דיילה-לטמ תרונל קנשמ תקפסא 'חי  01.05.0230
      

     70.00    70.00     1.00 W051 דע קפסהב הקירפ תרונל תצמ תקפסא 'חי  01.05.0240
      

     70.00    70.00     1.00 W004 דע קפסהב הקירפ תרונל תצמ תקפסא 'חי  01.05.0250
      
דע קפסהב הקירפ תרונל תצמ תקפסא     01.05.0260

     70.00    70.00     1.00 1000W 'חי   
      

                      1.00 W052 דע הקירפ תרונל לבק תקפסא 'חי  01.05.0270
      

     20.00    20.00     1.00 W004 הקירפ תרונל לבק תקפסא 'חי  01.05.0280
      

  5,470.00 50.10.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../085 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     085 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,470.00 מהעברה      
      
      

     30.00    30.00     1.00 W0001 הקירפ תרונל לבק תקפסא 'חי  01.05.0290
      

                      1.00 A23*1 דע לדוגב ת"מאמ תפלחה 'חי  01.05.0300
      
,A04*2 המדאל-ףלד-םרז-קספמ תפלחה     01.05.0310

    275.00   275.00     1.00 A3.0 - תושיגר 'חי   
      

                      1.00 4 'סמ לופכ הניסרח קדהמ תפלחה 'חי  01.05.0320
      

                      1.00 2 'סמ שלושמ הניסרח קדהמ תפלחה 'חי  01.05.0330
      
דומעב דויצ םירוביח / דויצ שגמ תנקתה     01.05.0340

    200.00   200.00     1.00 ינוריע הרואת 'חי   
      
/ למשחה תרבח דומע לע דויצ זגרא תנקתה     01.05.0350

     95.00    95.00     1.00 ינוריע דומע 'חי   
      
שגמב ז"אמ וא לבק וא תצמ וא קנשמ תנקתה     01.05.0360

     50.00    50.00     1.00 ינוריע הרואת דומעב םירוביח 'חי   
      
ףוגב ז"אמ וא לבק וא תצמ וא קנשמ תנקתה     01.05.0370
דומע לע םינקתומה ,דויצ זגראב וא הרואת      

     75.00    75.00     1.00 למשחה תרבח 'חי   
      
ףוגב ז"אמ וא לבק וא תצמ וא קנשמ תנקתה     01.05.0380
הבוגב ינוריע הרואת דומע לע ןקתומה ,הרואת      

     50.00    50.00     1.00 'מ 6 דע לש 'חי   
      
ףוגב ז"אמ וא לבק וא תצמ וא קנשמ תנקתה     01.05.0390
הבוגב ינוריע הרואת דומע לע ןקתומה ,הרואת      

     75.00    75.00     1.00 'מ 21 - 1.6 לש 'חי   
      
דויצ זגראב ילמשח ןועש / תחפ רסממ תנקתה     01.05.0400

     75.00    75.00     1.00 למשחה תרבח דומע לע ןקתומה 'חי   
  6,395.00 הלעפה דויצו םישגמ 50.10 כ"הס  

      
ת ו ד ו ב ע ו  ם י ל ב כ  ,ת ו ר ו נ צ  60.10 ק ר פ  ת ת       
ת י ת ש ת       
      
הנקתהו הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
      
,מ"ס 06 דע בחורב םילבכ תלעת תריפח     01.06.0010

     60.00    60.00     1.00 ףצורמ אל םוקמב ,םידיב וא םילכב רטמ   
      
,מ"ס 06 דע בחורב םילבכ תלעת תריפח     01.06.0020
ךרדב וא תמייק הכרדמב ,םידיב וא םילכב      

     66.00    66.00     1.00 םייק טלפסא / ףוציר קוריפ ללוכ ,תינמז רטמ   
    126.00 60.10.2 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 4813   .../086 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     086 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    126.00 מהעברה      
      
      
מ"ס 06 דע בחורב םילבכ תלעת תריפח     01.06.0030
,יוסיכ ,םייק טלפסא תחיתפ ללוכ ,םייק שיבכב      
םח טלפסאב דוביר ,תובכשב םיקדוהמ םיעצמ      

    176.00   176.00     1.00 טלפמוק ,ותומדקל בצמה תבשהו רטמ   
      
תורוניצ 2 ללוכ ,םייק שיבכב יקפוא חודיק     01.06.0040

    550.00   550.00     1.00 טלפמוק ,3" רטוקב ןטירואילופ רטמ   
      
תורוניצ 2 ללוכ ,םייק שיבכב יקפוא חודיק     01.06.0050

    605.00   605.00     1.00 טלפמוק ,4" רטוקב ןטירואילופ רטמ   
      
תורוניצ 2 ללוכ ,םייק שיבכב יקפוא חודיק     01.06.0060

    715.00   715.00     1.00 טלפמוק ,6" רטוקב ןטירואילופ רטמ   
      
שומיש ןיגב יקפוא חודיקל ריחמ תפסות     01.06.0070
לכ ןיגב( קיטסלפ םוקמב הדלפמ תורוניצב      

     66.00    66.00     1.00 )רוניצ רטמ   
      
תלעת לש שדחמ םח טלפסאב דוביר / ףוציר     01.06.0080
םיקדוהמ םיעצמ ללוכ ,תמייק הכרדמב םילבכ      

     77.00    77.00     1.00 ותומדקל בצמה תרזחהו תובכשב ר"מ   
      
דוביר / תובלתשמ םינבא ףוציר ןוקית     01.06.0090

     82.50    82.50     1.00 'פמוק הרואת דומע סיסבל ביבס םח טלפסאב  
      
םילבכ תלעת לש שדחמ םח טלפסאב דוביר     01.06.0100

     99.00    99.00     1.00 םייק שיבכב ר"מ   
      
הרפחנש ,םילבכ תלעת לש )אשד( שדחמ ןוניג     01.06.0110

     88.00    88.00     1.00 אשודמ םוקמב ר"מ   
      
מ"ס 05 רטוקב הסכמ םע ,ןוטבמ רבעמ תחוש     01.06.0120

  1,200.00 1,200.00     1.00 ןוט 5 לש סמעמל 'חי   
      
מ"ס 06 רטוקב הסכמ םע ,ןוטבמ רבעמ תחוש     01.06.0130

  1,400.00 1,400.00     1.00 ןוט 5 לש סמעמל 'חי   
      
מ"ס 08 רטוקב הסכמ םע ,ןוטבמ רבעמ תחוש     01.06.0140

  2,100.00 2,100.00     1.00 ןוט 5 לש סמעמל 'חי   
      
)ןוט 5( ןוטבמ רבעמ תחושל ריחמ תפסות     01.06.0150
,הדלפמ םיקוצי תרגסמו הסכמב שומיש רובע      
למסו םש ,למשחל םיעובט םינומיס םע      

    605.00   605.00     1.00 ת"ש וא "ןרומ" םגדכ ,היריעה 'חי   
      
הסכמ םע מ"ס 06 רטוקב ,ןוטבמ רבעמ תחוש     01.06.0160

  1,045.00 1,045.00     1.00 ןוט 5.21 לש סמעמל  ,הדלפמ םיקוצי תרגסמו 'חי   
      

  8,934.50 60.10.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../087 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     087 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,934.50 מהעברה      
      
      
הסכמ םע מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ רבעמ תחוש     01.06.0170

  1,540.00 1,540.00     1.00 ןוט 5.21 לש סמעמל ,הדלפמ םיקוצי תרגסמו 'חי   
      
הסכמ םע מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ רבעמ תחוש     01.06.0180

  1,320.00 1,320.00     1.00 ןוט 04 לש סמעמל ,הדלפמ םיקוצי תרגסמו 'חי   
      
הסכמ םע מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ רבעמ תחוש     01.06.0190

  1,760.00 1,760.00     1.00 ןוט 04 לש סמעמל ,הדלפמ םיקוצי תרגסמו 'חי   
      
יוקינ ללוכ ,תמייק ןוטבמ רבעמ תחושב לופיט     01.06.0200
הסכמ תפלחהו םינוטיב ,םימוטיא ,ץצח      
םיעובט םינומיס םע ,הדלפמ םיקוצי תרגסמו      
וא "ןרומ" םגכ ,היריעה למסו םש ,למשחל      

    770.00   770.00     1.00 ת"ש 'חי   
      
דע תודימב ,ןודומע / רוקרזל ןוטב דוסי     01.06.0210

    275.00   275.00     1.00 40*30*30 'חי   
      
דע תודימב ,הרואת דומעל ןוטב דוסי     01.06.0220

    495.00   495.00     1.00 70*50*50 'חי   
      
דע תודימב ,הרואת דומעל ןוטב דוסי     01.06.0230

    950.00   950.00     1.00 80*60*60 'חי   
      
דע תודימב ,הרואת דומעל ןוטב דוסי     01.06.0240

    980.00   980.00     1.00 100*80*80 'חי   
      
דע תודימב ,הרואת דומעל ןוטב דוסי     01.06.0250

  1,100.00 1,100.00     1.00 120*80*80 'חי   
      
דע תודימב ,  ץע דומעל ינמז ןוטב דוסי     01.06.0260

  1,210.00 1,210.00     1.00 120*100*100 'חי   
      
דע תודימב ,הרואת דומעל ןוטב דוסי     01.06.0270

  1,210.00 1,210.00     1.00 120*100*100 'חי   
      
דע תודימב ,הרואת דומעל ןוטב דוסי     01.06.0280

  1,485.00 1,485.00     1.00 160*130*130 'חי   
      
דע תודימב ,יעקרק-תת הרואת ףוגל ןוטב דוסי     01.06.0290

    275.00   275.00     1.00 ץצח עצמ ללוכ ,05*05*04 'חי   
      
דע תודימב ,הרואת תיזכרמל ןוטב דוסי     01.06.0300
רטוקב ,תוחפל םילוורש 7 ללוכ ,051*54*58      

  1,925.00 1,925.00     1.00 טלפמוק ,מ"מ 011 'חי   
      
      
      

 24,229.50 60.10.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../088 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     088 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 24,229.50 מהעברה      
      
      
דע תודימב ,הרואת תיזכרמל ןוטב דוסי     01.06.0310
רטוקב ,תוחפל םילוורש 7 ללוכ ,091*07*58      

  2,200.00 2,200.00     1.00 טלפמוק ,מ"מ 011 'חי   
      
,4/1-1" דע רטוקב "רבשנ" דוסי גרוב תפלחה     01.06.0320

    275.00   275.00     1.00 תויקסדו םימוא ללוכ ,ןוולוגמ 'חי   
      
םירבוחמ ,2/1" רטוקב דוסי יגרב תכרעמ     01.06.0330
םידומעל ,תויקסדו םימוא ללוכ ,םינוולוגמו      

    165.00   165.00     1.00 'מ 3 דע ךרואב 'חי   
      
םירבוחמ ,4/3" רטוקב דוסי יגרב תכרעמ     01.06.0340
םידומעל ,תויקסדו םימוא ללוכ ,םינוולוגמו      

    220.00   220.00     1.00 'מ 4 דע ךרואב 'חי   
      
םירבוחמ ,1" רטוקב דוסי יגרב תכרעמ     01.06.0350
םידומעל ,תויקסדו םימוא ללוכ ,םינוולוגמו      

    253.00   253.00     1.00 'מ 6 דע ךרואב 'חי   
      
םירבוחמ ,8/1-1" רטוקב דוסי יגרב תכרעמ     01.06.0360
םידומעל ,תויקסדו םימוא ללוכ ,םינוולוגמו      

    308.00   308.00     1.00 'מ 8 דע ךרואב 'חי   
      
םירבוחמ ,4/1-1" רטוקב דוסי יגרב תכרעמ     01.06.0370
םידומעל ,תויקסדו םימוא ללוכ ,םינוולוגמו      

    462.00   462.00     1.00 'מ 21 דע ךרואב 'חי   
      
,לוורש תנקתה םשל םייק ןוטב דוסי תצירפ     01.06.0380

    900.00   900.00     1.00 םיפדוע קוליסו שדחמ ןוטיב ללוכ 'חי   
      
תיזכרמל תנוולוגמ הדלפמ הנקתה תרגסמ     01.06.0390
רטוקב םיגרב םע ןוטב דוסיב העוקש ,הרואת      

    275.00   275.00     1.00 תויקסדו םימוא ללוכ ,4/3" דע 'חי   
      
פ"ע ,מ"מ 05 רטוקב יתבכש-וד,ירושרש רונצ     01.06.0400

     12.00    12.00     1.00 9145 י"ת רטמ   
      
פ"ע ,מ"מ 57 רטוקב יתבכש-וד,ירושרש רונצ     01.06.0410

     18.00    18.00     1.00 9145 י"ת רטמ   
      
פ"ע מ"מ 011 רטוקב יתבכש-וד,ירושרש רונצ     01.06.0420

     23.00    23.00     1.00 9145 י"ת רטמ   
      
פ"ע מ"מ 061 רטוקב יתבכש-וד,ירושרש רונצ     01.06.0430

     38.00    38.00     1.00 9145 י"ת רטמ   
      

     12.00    12.00     1.00 מ"מ 05 רטוקב ,ןטרואילופמ יטסלפ רונצ רטמ  01.06.0440
      

 29,390.50 60.10.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../089 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     089 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 29,390.50 מהעברה      
      
      

     16.00    16.00     1.00 מ"מ 36 רטוקב ,ןטרואילופמ יטסלפ רונצ רטמ  01.06.0450
      

     17.00    17.00     1.00 מ"מ 57 רטוקב ,ןטרואילופמ יטסלפ רונצ רטמ  01.06.0460
      
,מ"מ 3.5 יבועב ןפוד לעב ,חישק יטסלפ רונצ     01.06.0470

     35.20    35.20     1.00 מ"מ 011 רטוקב רטמ   
      
מ"מ 6 יבועב ןפוד לעב ,חישק יטסלפ רונצ     01.06.0480

     49.50    49.50     1.00 מ"מ 061 רטוקב ,תוחפל רטמ   
      

     66.00    66.00     1.00 4" רטוקב ,שיבכ רבעמל ,הדלפ רונצ רטמ  01.06.0490
      

     88.00    88.00     1.00 6" רטוקב ,שיבכ רבעמל ,הדלפ רונצ רטמ  01.06.0500
      

     27.50    27.50     1.00 4/3" ןוולוגמ םימ רוניצ רטמ  01.06.0510
      

     35.20    35.20     1.00 1" ןוולוגמ םימ רוניצ רטמ  01.06.0520
      

     38.50    38.50     1.00 4/1-1" ןוולוגמ םימ רוניצ רטמ  01.06.0530
      

     44.00    44.00     1.00 2/1-1" ןוולוגמ םימ רוניצ רטמ  01.06.0540
      

     55.00    55.00     1.00 2" ןוולוגמ םימ רוניצ רטמ  01.06.0550
      
בחורב ,םילבכ לע הנגהל ,ןוולוגמ חפמ הלעת     01.06.0560

    110.00   110.00     1.00 מ"ס 01 דע רטמ   
      

      7.70     7.70     1.00 ר"ממ YY2N 5.1*3 סופיטמ לבכ רטמ  01.06.0570
      

      9.90     9.90     1.00 ר"ממ YY2N 5.2*3 סופיטמ לבכ רטמ  01.06.0580
      

     12.10    12.10     1.00 ר"ממ YY2N 5.2*4 סופיטמ לבכ רטמ  01.06.0590
      

     13.20    13.20     1.00 ר"ממ YY2N 5.2*5 סופיטמ לבכ רטמ  01.06.0600
      

     13.20    13.20     1.00 ר"ממ YY2N 4*3 סופיטמ לבכ רטמ  01.06.0610
      

     17.05    17.05     1.00 ר"ממ YY2N 4*4 סופיטמ לבכ רטמ  01.06.0620
      

     19.25    19.25     1.00 ר"ממ YY2N 5*4 סופיטמ לבכ רטמ  01.06.0630
      

     22.00    22.00     1.00 ר"ממ YY2N 4*6 סופיטמ לבכ רטמ  01.06.0640
      

     25.30    25.30     1.00 ר"ממ YY2N 5*6 סופיטמ לבכ רטמ  01.06.0650
      

     36.30    36.30     1.00 ר"ממ YX2N 01*5 סופיטמ לבכ רטמ  01.06.0660
      

     33.00    33.00     1.00 ר"ממ YX2N 01*4 סופיטמ לבכ רטמ  01.06.0670
 30,181.40 60.10.2 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 4813   .../090 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     090 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 30,181.40 מהעברה      
      
      

     41.80    41.80     1.00 ר"ממ YX2N 61*4 סופיטמ לבכ רטמ  01.06.0680
      

     80.00    80.00     1.00 ר"ממ YX2N 61*5 סופיטמ לבכ רטמ  01.06.0690
      

     60.50    60.50     1.00 ר"ממ YX2N 52*4 סופיטמ לבכ רטמ  01.06.0700
      

     88.00    88.00     1.00 ר"ממ YX2N 53*5 סופיטמ לבכ רטמ  01.06.0710
      
ךתחב יריוא לבכל ,תנוולוגמ הדלפמ אשונ לית     01.06.0720
אשינה לבכה תורישק ללוכ ,ר"ממ 01 דע      

     22.00    22.00     1.00 םידדובמ םיכילומ תועצמאב רטמ   
      
ךתחב יריוא לבכל ,תנוולוגמ הדלפמ אשונ לית     01.06.0730
אשינה לבכה תורישק ללוכ ,ר"ממ 6 דע      

     16.50    16.50     1.00 םידדובמ םיכילומ תועצמאב רטמ   
      
תנוולוגמ הדלפ לבכמ הרואת דומעל ינקת ןגוע     01.06.0740
ןומיסו הנגה לוורש ללוכ ,ר"ממ 05 ךתחב      
םימואו םיגרב ,םינחתומ ,בוהצ קיטסלפמ      

    385.00   385.00     1.00 טלפמוק ,ב"צויכו 'חי   
      
ר"ממ 01X5 דע ךתחב לבכל יסקופא הפומ     01.06.0745

    250.00   250.00     1.00 טלפמוק ,"M3" תרצות ,)Y וא T ללוכ( 'חי   
      
ר"ממ 61*5 דע ךתחב לבכל יסקופא הפומ     01.06.0750

    275.00   275.00     1.00 טלפמוק ,"M3" תרצות ,)Y וא T ללוכ( 'חי   
      
3*52/05 דע ךתחב לבכל תצווכתמ הפומ     01.06.0760

    330.00   330.00     1.00 טלפמוק ,"M3" תרצות ,)Y וא T ללוכ( ר"ממ 'חי   
      

     22.00    22.00     1.00 ר"ממ 52 ךתחב ףושח ,רוזש תשוחנ ךילומ רטמ  01.06.0770
      

     33.00    33.00     1.00 ר"ממ 53 ךתחב ףושח ,רוזש תשוחנ ךילומ רטמ  01.06.0780
      

     35.20    35.20     1.00 ר"ממ 05 ךתחב ףושח ,רוזש תשוחנ ךילומ רטמ  01.06.0790
      
תרוקב תחוש ללוכ ,תיכנא הקראה תדורטקלא     01.06.0800

  1,800.00 1,800.00     1.00 טלפמוק ,ןוטבמ 'חי   
      
םיקבח ללוכ ,םימ הנומ / זרבל הקראה רושיג     01.06.0810
טלשו 3" דע רטוקב רוניצל )םידבכ( םינוולוגמ      

    110.00   110.00     1.00 טלפמוק ,הרהזא 'חי   
      
ללוכ ,הרואת דומעל ןוטב דוסיל דוסי תקראה     01.06.0820
דוסיה יגרבל ךתורמ ןוולוגמ ספו ןויז תשר      

    275.00   275.00     1.00 דומעה תקראהל רבוחמו 'חי   
      
      

 34,005.40 60.10.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../091 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     091 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 34,005.40 מהעברה      
      
      
ללוכ הרואת תיזכרמל ןוטב דוסיל דוסי תקראה     01.06.0830
דוסיה יגרבל ךתורמ ןוולוגמ ספו ןויז תשר      

    330.00   330.00     1.00 דומעה תקראהל רבוחמו 'חי   
 34,335.40 תיתשת תודובעו םילבכ ,תורונצ 60.10 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  ת ו י ז כ ר מ  70.10 ק ר פ  ת ת       
      
םא אלא( הנקתהו הקפסאל םניה םיריחמה לכ      
תמייק וא השדח תיזכרמב )תרחא םשרנ      
      
,)ח"ח את וא ןכרצ את( הרואת תיזכרמל הנבמ     01.07.0010
04 דע קמועב ,עובצו ןוולוגמ הדלפ חפמ יושע      

  5,500.00 5,500.00     1.00 טלפמוק ,מ"ס ר"מ   
      
הדלפ חפמ יושע ,הרואת תיזכרמל הנבמ     01.07.0020

  5,500.00 5,500.00     1.00 טלפמוק ,מ"ס 06 קמועב ,עובצו ןוולוגמ ר"מ   
      
,ןיירושמ רטסאילופמ הרואת תיזכרמל הנבמ     01.07.0030
חול ללוכ ,"רבנע" תרצות ,IGF-0011/2 םגדכ      
,תופלק םע IC תויטסלפ 'חימ יושע למשח      
דוסיל הנקתהל הדלפמ תרגסמו רצוקמ לקוס      

  9,000.00 9,000.00     1.00 טלפמוק ,ןוטב 'חי   
      
,ןיירושמ רטסאילופמ הרואת תיזכרמל הנבמ     01.07.0040
דסמ ללוכ ,"רבנע" תרצות ,IGF-0011/1 םגדכ      
רצוקמ לקוס ,למשחה תרבח רובע 1" ץעמ      

  8,000.00 8,000.00     1.00 טלפמוק ,ןוטב דוסיל הנקתהל הדלפמ תרגסמו 'חי   
      
תונגה םע ,יטמוטוא-יצח קפסה קתנמ     01.07.0050

  1,089.00 1,089.00     1.00 A36*3 ,תוננווכתמ 'חי   
      
תונגה םע ,יטמוטוא-יצח קפסה קתנמ     01.07.0060

  1,089.00 1,089.00     1.00 A08*3 ,תוננווכתמ 'חי   
      
תונגה םע ,יטמוטוא-יצח קפסה קתנמ     01.07.0070

  1,210.00 1,210.00     1.00 A001*3 ,תוננווכתמ 'חי   
      
תונגה םע ,יטמוטוא-יצח קפסה קתנמ     01.07.0080

  1,633.50 1,633.50     1.00 A061*3 ,תוננווכתמ 'חי   
      

  1,089.00 1,089.00     1.00 קפסה קתנמל תינורטקלא הנגה 'חי  01.07.0090
      

     60.50    60.50     1.00 A23*1 דע לדוגב ז"אמ 'חי  01.07.0100
      

     88.00    88.00     1.00 A04*1 דע לדוגב ז"אמ 'חי  01.07.0110
      

    121.00   121.00     1.00 A05*1 דע לדוגב ז"אמ 'חי  01.07.0120
 34,380.00 70.10.2 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 4813   .../092 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     092 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 34,380.00 מהעברה      
      
      

    165.00   165.00     1.00 A36*1 דע לדוגב ז"אמ 'חי  01.07.0130
      

    176.00   176.00     1.00 A23*3 דע לדוגב ז"אמ 'חי  01.07.0140
      

    363.00   363.00     1.00 A05*3 דע לדוגב ז"אמ 'חי  01.07.0150
      

     16.50    16.50     1.00 םייבטק דח םיז"אמ 2/3 -ל ינוציח רושיג 'חי  01.07.0160
      
םע ףילחמ A61*2 "טקפ" גוסמ םרז קספמ     01.07.0170

    181.50   181.50     1.00 ת"ש וא "רטרב" תרצות ,ספא בצמ 'חי   
      
םע ףילחמ A001*3 "טקפ" גוסמ םרז קספמ     01.07.0180

    484.00   484.00     1.00 ת"ש וא "רטרב" תרצות ,ספא בצמ 'חי   
      
תרצות ,םיבצמ 7 ,חתמ דמל ררוב םרז קספמ     01.07.0190

    181.50   181.50     1.00 ת"ש וא "רטרב" 'חי   
      

     60.50    60.50     1.00 A61*1 ,ירלודומ םרז קספמ 'חי  01.07.0200
      

    165.00   165.00     1.00 "קינקמלט" תרצות ,הנטנא םע לובג קספמ 'חי  01.07.0210
      

     60.50    60.50     1.00 ירלודומ יזאפ דח ןצחל 'חי  01.07.0220
      

    143.00   143.00     1.00 ת"ש וא "ודרא" תרצות ,חתמ דמ 'חי  01.07.0230
      
וא "ודרא" תרצות ,םרז הנשמ םע ,םרז דמ     01.07.0240

    242.00   242.00     1.00 ת"ש 'חי   
      

  4,125.00 4,125.00     1.00 E031MP-CETAS םגדכ דדומ-בר 'חי  01.07.0250
      
תרצות ,LP תרונ םע ,1034 םגדכ הרואת ףוג     01.07.0260

    154.00   154.00     1.00 ת"ש וא "וקסינ" 'חי   
      

     60.50    60.50     1.00 A61*1 עקת תיב 'חי  01.07.0270
      

    495.00   495.00     1.00 )A36*3 )3CA ןעגמ 'חי  01.07.0280
      

    715.00   715.00     1.00 )A08*3 )3CA ןעגמ 'חי  01.07.0290
      

  1,045.00 1,045.00     1.00 )A001*3 )3CA ןעגמ 'חי  01.07.0300
      

  1,320.00 1,320.00     1.00 )A061*3 )3CA ןעגמ 'חי  01.07.0310
      

    143.00   143.00     1.00 םיעגמ תוגוז 4 דוקיפ רסממ 'חי  01.07.0320
      

    181.50   181.50     1.00 םיעגמ תוגוז 2 ללוכ ,היהשה רסממ 'חי  01.07.0330
      

    907.50   907.50     1.00 "HR %001-%05 - "REGAH תוחל רקב 'חי  01.07.0340
 45,765.00 70.10.2 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 4813   .../093 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     093 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 45,765.00 מהעברה      
      
      
,תוינכת 2 םע ,ימונורטסא ילמשח ןועש     01.07.0350
-E171-LES םגדכ ,תועש 69-ל הברזרו      

  1,210.00 1,210.00     1.00 ךרע הווש  וא "NEBEHT" 'חי   
      
001-ל הברזר םע ,ילטיגיד הלעפה ןועש     01.07.0360

    302.50   302.50     1.00 תוימוי תוינכת 2 ,תועש 'חי   
      
84-ל הברזר םע ,ינכמ-ורטקלא הלעפה ןועש     01.07.0370

    302.50   302.50     1.00 תימוי תינכת םעו תועש 'חי   
      
,םיבטק 4 רובע ,הריבצ יספל קרב אלוכ     01.07.0380

    577.50   577.50     1.00 טלפמוק IC תספוק ללוכ ,AK51 'חי   
      
NIREG" תרצות ,תיניע םע ירטקלאוטופ את     01.07.0390

    935.00   935.00     1.00 NEBEHT וא "NILREM 'חי   
      

    605.00   605.00     1.00 טטסומרט םע W55 םומיח ףוג 'חי  01.07.0400
      
תרצות הנגה תשר ללוכ V022 חולל ררוואמ     01.07.0410

    264.00   264.00     1.00 ת"ש וא "רגה" 'חי   
      

     60.50    60.50     1.00 DEL ןומיס תרונמ 'חי  01.07.0420
      

    132.00   132.00     1.00 תשוחנמ תוקראה ספ 'חי  01.07.0430
      

     27.50    27.50     1.00 םייק חולב והשלכ רזיבא קוריפ 'חי  01.07.0440
      

     13.20    13.20     1.00 טורח "ץיודנס" טלש 'חי  01.07.0450
      
היסדרפ טרדנטס יפל טלפמוק רואמ תיזכרמ     01.07.0460
הנומלו היזכרמל לופכ רטסאילופ הבנמ תוברל      
דויצה לכו ,  ןוטב דוסיי , למשחה תרבח      
היזכרמ תלבקל טלפמוק לכה , הנגהו גותימל      

 58,500.00 58,500.00     1.00 'פמוק .תמלשומ  
      
תריקע תוברל תמייק רואמ תיזכרמ קוריפ     01.07.0470
תרזחשה תוברל תרשואמ הנמטמל יוניפו דוסיי      
/ הכראה ללוכ םלשומ ןפואב ותומקל בצמ      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק השדח היזכרמל םרוביחל םילבכ תפלחה  
110,194.70 הרואת תויזכרמ 70.10 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ה ע י ב צ  ,ם י ק ו ר י פ  80.10 ק ר פ  ת ת       
      
םירוביחה לכ קוריפ םג ללוכ קוריפ ריחמ      
םילבכה קוריפו םיילמשחהו םיינכמה      
םיכילומהו      
      

80.10.2 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 4813   .../094 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     094 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                
      
      
םיסנפהו תועורזה ללוכ ץע דומע קוריפ     01.08.0010

    500.00   500.00     1.00 טלפמוק - וילע םינקתומה 'חי   
      
,'מ 6 דע לש ךרואב הדלפמ יושע דומע קוריפ     01.08.0020

    450.00   450.00     1.00 טלפמוק - םיסנפהו תועורזה ללוכ 'חי   
      
21 - 1.6 לש ךרואב הדלפמ יושע דומע קוריפ     01.08.0030

    500.00   500.00     1.00 טלפמוק - םיסנפהו תועורזה ללוכ ,'מ 'חי   
      
,למשחה תרבח דומע לע תנקתומה עורז קוריפ     01.08.0040

    250.00   250.00     1.00 טלפמוק - םיסנפה ללוכ 'חי   
      
ינוריע הרואת דומע לע תנקתומה עורז קוריפ     01.08.0050

    200.00   200.00     1.00 טלפמוק - םיסנפה ללוכ ,'מ 4 דע לש הבוגב 'חי   
      
ינוריע הרואת דומע לע תנקתומה עורז קוריפ     01.08.0060

    200.00   200.00     1.00 טלפמוק - םיסנפה ללוכ ,'מ 1.6 - 4 לש הבוגב 'חי   
      
ינוריע הרואת דומע לע תנקתומה עורז קוריפ     01.08.0070

    200.00   200.00     1.00 טלפמוק - םיסנפה ללוכ ,'מ 1.9 - 6 לש הבוגב 'חי   
      
ינוריע הרואת דומע לע תנקתומה עורז קוריפ     01.08.0080
- םיסנפה ללוכ ,'מ 21 - 1.9 לש הבוגב      

    200.00   200.00     1.00 טלפמוק 'חי   
      

    150.00   150.00     1.00 למשחה תרבח דומע לע ןקתומה סנפ קוריפ 'חי  01.08.0090
      
ינוריע הרואת דומע לע ןקתומה סנפ קוריפ     01.08.0100

    150.00   150.00     1.00 'מ 4 דע לש הבוגב 'חי   
      
ינוריע הרואת דומע לע ןקתומה סנפ קוריפ     01.08.0110

    180.00   180.00     1.00 'מ 1.6 - 4 לש הבוגב 'חי   
      
ינוריע הרואת דומע לע ןקתומה סנפ קוריפ     01.08.0120

    200.00   200.00     1.00 'מ 1.9 - 6 לש הבוגב 'חי   
      
ינוריע הרואת דומע לע ןקתומה סנפ קוריפ     01.08.0130

    220.00   220.00     1.00 'מ 21 - 1.9 לש הבוגב 'חי   
      
ינוריע הרואת דומע לע ןקתומה סנפ קוריפ     01.08.0140

    200.00   200.00     1.00 'מ 21 דע לש הבוגב )סופיט יבלש םע( 'חי   
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 עקרקה לע תנקתומה הרואת תיזכרמ קוריפ 'חי  01.08.0150
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 ח"ח דומע לע תנקתומה הרואת תיזכרמ קוריפ 'חי  01.08.0160
      

    308.00   308.00     1.00 טלפמוק , )"הדש"( יריוא לבכ קוריפ 'חי  01.08.0170
      

  8,408.00 80.10.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../095 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     095 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,408.00 מהעברה      
      
      
תיזכרמל תיליע תשר לש הנזה וק קוריפ     01.08.0180

    250.00   250.00     1.00 טלפמוק ,הרואת 'חי   
      

     60.50    60.50     1.00 ץע דומעל קוזיח ןגוע קוריפ 'חי  01.08.0190
      
הרואת דומעב םירזיבא / םירוביח שגמ קוריפ     01.08.0200

     49.50    49.50     1.00 ינוריע 'חי   
      

     99.00    99.00     1.00 למשח תרבח דומעמ דויצ תספוק קוריפ 'חי  01.08.0210
      
ןקתומה הרואת ףוגמ םירזיבא שגמ קוריפ     01.08.0220

     99.00    99.00     1.00 'מ 6 דע לש הבוגב 'חי   
      
ןקתומה הרואת ףוגמ םירזיבא שגמ קוריפ     01.08.0230

    126.50   126.50     1.00 'מ 21 - 1.6 לש הבוגב 'חי   
      
תיזכרמל וא הרואת דומעל ןוטב דוסי קוריפ     01.08.0240
םיינכמ םירוביח קוריפ ,תוריפח :ללוכ ,הרואת      
,תקדוהמ יולימ תמדאב רובה יולימ ,םיילמשחו      
יפדועו ןוטבה קוליסו ,טלפסאב דוביר וא ףוציר      

    368.50   368.50     1.00 טלפמוק - םוקמהמ תלוספו רפע 'חי   
      

     49.50    49.50     1.00 ח"ח דומעמ למשח תנזהל הילע רוניצ קוריפ 'חי  01.08.0250
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 טלפמוק ,ץעמ הרואת דומע תקתעה 'חי  01.08.0260
      
דוסי ללוכ אל( הדלפמ הרואת דומע תקתעה     01.08.0270

  2,500.00 2,500.00     1.00 טלפמוק ,)שדח 'חי   
      

     99.00    99.00     1.00 הדלפמ שדח דומע לש רונתב העיבצ רטמ  01.08.0280
      

    500.00   500.00     1.00 'מ 6 דע לש ךרואב םייק ינוריע דומע תעיבצ 'חי  01.08.0290
      
-21 1.6 לש ךרואב םייק ינוריע דומע תעיבצ     01.08.0300

    600.00   600.00     1.00 'מ 'חי   
      
תרבח דומע לע תנקתומה תמייק עורז תעיבצ     01.08.0310

    165.00   165.00     1.00 למשחה 'חי   
      
ינוריע דומע לע תנקתומה תמייק עורז תעיבצ     01.08.0320

    110.00   110.00     1.00 'מ 6 דע לש הבוגב 'חי   
      
ינוריע דומע לע תנקתומה תמייק עורז תעיבצ     01.08.0330

    165.00   165.00     1.00 'מ 21 - 1.6 לש הבוגב 'חי   
      

    165.00   165.00     1.00 הדלפמ עורז לש רונתב תעיבצ 'חי  01.08.0340
      

    385.00   385.00     1.00 תמייק תכתממ הרואת תייזכרמ תעיבצ 'חי  01.08.0350
 16,199.50 80.10.2 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 4813   .../096 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     096 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 16,199.50 מהעברה      
      
      
ינוריע הרואת דומעב רופסמ יוניש וא רופסמ     01.08.0360

     22.00    22.00     1.00 םייק 'חי   
      
הרואת דומעב דוסי תטלפל היזורוק דגנ לופיט     01.08.0370

    440.00   440.00     1.00 'פמוק ינוריע  
      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק 'מ 6 דע לש ךרואב הרואת דומע רושי 01.08.0380
      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק 'מ 21 - 1.6 לש ךרואב הרואת דומע רושי 01.08.0390
      

    110.00   110.00     1.00 הרואת דומעב חתפל תיתלד תמלשה / תפלחה 'חי  01.08.0400
      

     33.00    33.00     1.00 טלפמוק ,לקש דדובמ 'חי  01.08.0410
      
דומעב החמוגב ןקתומ םימ ןגומ עקת תיב     01.08.0420

     88.00    88.00     1.00 הרואת 'חי   
      
ללוכ ,הרואת תיזכרמ לש שדחמ טוויח     01.08.0430
רזע ירמוח ,טוויח תולעת ,םיכילומ ,תומאתה      

     71.50    71.50     1.00 טלפמוק ,הדובע תועש פ"ע ,יאוול תודובעו ע"ש   
      
לדוג םע הרואת תיזכרמ לש רוטרנגמ הנזה     01.08.0440
ילבכ תלאשה םג ללוכ ,A521 דע לש רוביח      
,םיקותינ - ןכו ,הטישו הנגה תוקראהו הנזה      

  1,650.00 1,650.00     1.00 'פמוק ב"צויכו תוקידב  
      
דע לדוגב ףילחמ םרז קספמ לש דבלב הלאשה     01.08.0450

    165.00   165.00     1.00 'פמוק A521, הרואת תיזכרמל רוטרנג ןיב  
      
רוביחו בוחר תרואת עטק לש ינמז קותינ     01.08.0460

    400.00   400.00     1.00 'פמוק הלקתה ןוקית רחאל שדחמ  
      
בוחר תרואתל למשח תנזה קותינ וא רוביח     01.08.0470

    137.50   137.50     1.00 'פמוק למשחה תרבח דומעב  
      
דומעב תינמז הרואתל למשח תנזה רוביח     01.08.0480

    440.00   440.00     1.00 'פמוק תובוחר תרואת תאשונ ח"ח תשרמ ינוריע  
      
דומעב תינמז הרואתל למשח תנזה רוביח     01.08.0490

    247.50   247.50     1.00 'פמוק תינוריע הרואת תשרמ ינוריע  
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק העגפנש תיליע הרואת תשר עטק/הדש ןוקית 01.08.0500
      

  3,080.00 3,080.00     1.00 'פמוק עגפנש יעקרק-תת הרואת וק עטק/הדש ןוקית 01.08.0510
      
      
      
      

 25,734.00 80.10.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../097 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     097 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 25,734.00 מהעברה      
      
      
,תנוולוגמ ,הרואת דומעל הדלפמ רבעמ תטלפ     01.08.0520
דע םיגרב :ללוכ ,מ"ס 05*05*51 דע תודימב      
,טוקורואא יופצ ,תויקסד ,םימוא 8 ,5.1" רטוק      

    385.00   385.00     1.00 'פמוק תומאתהה לכו ןוטב דוסיל ןוגיע  
      
ללוכ ,'מ 61 דע לש הבוגב ףונמל הדובע םוי     01.08.0530
יאלמשח ,ליעפמ-גהנ :ללוכה םידבוע תווצ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 טלפמ טלפמוק ,רזועו ךמסומ ע"י   
      

     80.00    80.00     1.00 יעוצקמ יתלב לעופ לש י'גרב הדובע תעש ע"ש  01.08.0540
      

     80.00    80.00     1.00 יעוצקמ לעופ לש י'גרב הדובע תעש ע"ש  01.08.0550
      

     90.00    90.00     1.00 רזוע יאלמשח לש י'גרב הדובע תעש ע"ש  01.08.0560
      
ךמסומ יאלמשח לש י'גרב הדובע תעש     01.08.0570
תודובע ללוכ אל - םינקתמ תקידבל םימולשת      
בתכב וא ינכטה טרפמב שרופמב ורדגוהש      

    110.00   110.00     1.00 הקידבה תולע תוללוככ ,תויומכה ע"ש   
      
תועצמאב הרואת ןקתמ תקידב ןיגב םולשת     01.08.0580
ןקתמל ,ןימזמה י"ע רשואיש "קדוב יאלמשח"      
לכ ללוכ ,A001*3 דע לש רוביח לדוגב      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םימואיתה  
      
תועצמאב הרואת ןקתמ תקידב ןיגב םולשת     01.08.0590
ןקתמל ,ןימזמה י"ע רשואיש "קדוב יאלמשח"      
לכ ללוכ ,A002*3 דע לש רוביח לדוגב      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םימואיתה  
      
םיליעפמ ינש ללוכ תילמשח תידיינ המרה תמב     01.08.0600

  1,600.00 1,600.00     1.00 הבוגב הדובעל םישדרומ ע"י   
 33,379.00 תונושו העיבצ ,םיקוריפ 80.10 כ"הס  

      
ת ו י ל י ע  ת ו ת ש ר  90.10 ק ר פ  ת ת       
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .רטמ 5.8 ךרואב םירוחש ץע ידומע 'חי  01.09.0002
      

  1,450.00 1,450.00     1.00 .רטמ 01 ךרואב םירוחש ץע ידומע 'חי  01.09.0004
      

  1,800.00 1,800.00     1.00 .רטמ 21 ךרואב םירוחש ץע ידומע 'חי  01.09.0006
      

    978.00   978.00     1.00 .'מ 5.8 םכרואש ץע דומעל ןעשמ דומע 'חי  01.09.0008
      

  1,265.00 1,265.00     1.00 .'מ 01 םכרואש ץע דומעל ןעשמ דומע 'חי  01.09.0010
      

  1,380.00 1,380.00     1.00 .'מ 21 םכרואש ץע דומעל ןעשמ דומע 'חי  01.09.0012
  8,073.00 90.10.2 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 4813   .../098 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     098 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,073.00 מהעברה      
      
      

    230.00   230.00     1.00 .רטמ 21 דע ןעשמ דומע וא ץע דומע קוריפ 'חי  01.09.0014
      

    253.00   253.00     1.00 .רטמ 21 דע ץע דומע לש דבלב הנקתה 'חי  01.09.0016
      

    253.00   253.00     1.00 .רטמ 21 דע ןעשמ דומע לש דבלב הנקתה 'חי  01.09.0018
      

    173.00   173.00     1.00 .םייק ץע דומע רושיי 'חי  01.09.0020
      
םידומעל ר"ממ 07 לייתה ךתח עקרקל םינגוע     01.09.0022

    575.00   575.00     1.00 .'מ 5.8 םכרואש 'חי   
      
םידומעל ר"ממ 07 לייתה ךתח עקרקל םינגוע     01.09.0024

    610.00   610.00     1.00 .'מ 01 םכרואש 'חי   
      
םידומעל ר"ממ 07 לייתה ךתח עקרקל םינגוע     01.09.0026

    633.00   633.00     1.00 .'מ 21 םכרואש 'חי   
      
ר"ממ 07 לייתה ךתח עקרקל םילופכ םינגוע     01.09.0028

    863.00   863.00     1.00 .'מ 5.8 םכרואש םידומעל 'חי   
      
ר"ממ 07 לייתה ךתח עקרקל םילופכ םינגוע     01.09.0030

    886.00   886.00     1.00 .'מ 01 םכרואש םידומעל 'חי   
      
ר"ממ 07 לייתה ךתח עקרקל םילופכ םינגוע     01.09.0032

    909.00   909.00     1.00 .'מ 21 םכרואש םידומעל 'חי   
      
ךרואבו ר"ממ 07 ךתחב םייושע םייריוא ןגוע     01.09.0034

    690.00   690.00     1.00 .'מ 04 דע 'חי   
      

     92.00    92.00     1.00 .ץע דומעל יריוא ןגוע וא עקרקל ןגוע קוריפ 'חי  01.09.0036
      
01 דע ךרואבו ר"ממ 07 ךתחב הנבמל םינגוע     01.09.0038

    575.00   575.00     1.00 .'מ 'חי   
      
3" רטוקב םינוולוגמ הדלפ תורוניצמ םיזיז     01.09.0040

    483.00   483.00     1.00 .'מ 4 ךרואבו 'חי   
      
3" רטוקב םינוולוגמ הדלפ תורוניצמ םיזיז     01.09.0042

    690.00   690.00     1.00 .'מ 6 ךרואבו 'חי   
      

    230.00   230.00     1.00 .ר"ממ 07 ךתחב םיזיזל םינגוע 'חי  01.09.0044
      
יזאפ דח וק לע תינוציח הבכרהל קרב יטלוק     01.09.0046
םגד AK5 םרזו טלו 022-082 חתמל      

    460.00   460.00     1.00 .ךרע הווש וא סנמיס לש "2001AE3" 'חי   
      
הפצה ת"ג תנקתהל עורז תנקתהו הקפסא     01.09.0048

     80.00    80.00     1.00 ץע דומע ג"ע דדוב 'חי   
 16,758.00 90.10.2 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 4813   .../099 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     099 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 16,758.00 מהעברה      
      
      
הפצה ת"ג גוז תנקתהל עורז תנקתהו הקפסא     01.09.0050

    110.00   110.00     1.00 ץע דומע ג"ע 'חי   
      
ת"ג תיישילש תנקתהל עורז תנקתהו הקפסא     01.09.0052

    130.00   130.00     1.00 ץע דומע ג"ע הפצה 'חי   
      
םייק למשח דומעמ תיליע תשר ירוזיא קורפ     01.09.0054

    138.00   138.00     1.00 'פמוק .)'וכו תועורז םידדבמ(  
      
לוורש ללוכ ק"מ 5.1 דיינ ןיוזמ ןוטב סיסב     01.09.0056

    805.00   805.00     1.00 ץע דומעל הנכה 'חי   
      
לכ ללוכ ר"ממ 52X4 ךתחב תיליע מ"את תשר     01.09.0058

     35.00    35.00     1.00 .2'ג טרפמב טרופמכ רזע ירזיבא רטמ   
      
לכ ללוכ ר"ממ 52X6 ךתחב תיליע מ"את תשר     01.09.0060

     41.00    41.00     1.00 .2'ג טרפמב טרופמכ רזע ירזיבא רטמ   
      
לכ ללוכ ר"ממ 05X4 ךתחב תיליע מ"את תשר     01.09.0062

     48.00    48.00     1.00 .2'ג טרפמב טרופמכ רזע ירזיבא רטמ   
      
ר"ממ 52X2+05X4 ךתחב תיליע מ"את תשר     01.09.0064

     53.00    53.00     1.00 .2'ג טרפמב טרופמכ רזע ירזיבא לכ ללוכ רטמ   
      
52X2+6.45+07X3 ךתחב תיליע מ"את תשר     01.09.0066
טרפמב טרופמכ רזע ירזיבא לכ ללוכ ר"ממ      

     71.00    71.00     1.00 .2'ג רטמ   
      
52X2+59+051X3 ךתחב תיליע מ"את תשר     01.09.0068
טרפמב טרופמכ רזע ירזיבא לכ ללוכ ר"ממ      

    160.00   160.00     1.00 .2'ג רטמ   
      
,מ"את לבכל EPLX לבכ תורבחתה עוציב     01.09.0070
תוצבקתמ תופומ ,ירוקמ םידיג לצפמ תוברל      

    430.00   430.00     1.00 'פמוק .'וכו םיינקת מ"את ילבכ יקדעמ ,דיג לוכל  
 18,779.00 תויליע תותשר 90.10 כ"הס  

      
ה ק ל ד ה  ד ו י צ ו  ת ו ר ו נ  01.10 ק ר פ  ת ת       
      

     60.00    60.00     1.00 W 07 ג"לנ תרונ 'חי  01.10.0320
      

     70.00    70.00     1.00 . W051-001 ג"לנ תרונ 'חי  01.10.0330
      

     90.00    90.00     1.00 . W052 ג"לנ תרונ 'חי  01.10.0340
      

     98.00    98.00     1.00 . W004 ג"לנ תרונ 'חי  01.10.0350
      

    318.00 01.10.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 4813   .../100 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     100 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

ץוח תרואת 2 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    318.00 מהעברה      
      
      

    190.00   190.00     1.00 W051-001 דייהל לטמ תרונ 'חי  01.10.0355
      

    200.00   200.00     1.00 . W004-052 דיילה לטמ תרונ 'חי  01.10.0360
      

    470.00   470.00     1.00 . W0051-0001 דיילה לטמ תרונ 'חי  01.10.0380
      

     65.00    65.00     1.00 .טוו 08-521 תיפסכ תרונ 'חי  01.10.0390
      

     85.00    85.00     1.00 .טוו 052 תיפסכ תרונ 'חי  01.10.0400
      

    110.00   110.00     1.00 .טוו 004 תיפסכ תרונ 'חי  01.10.0410
      

     45.00    45.00     1.00 .טוו 005 דע )ןגולה( דוי-ץרווק תרונ 'חי  01.10.0420
      

     60.00    60.00     1.00 .טוו0001 )ןגולה( דוי-ץרווק תרונ 'חי  01.10.0430
      

     70.00    70.00     1.00 .טוו 0051 )ןגולה( דוי ץרווק תרונ 'חי  01.10.0440
  1,613.00 הקלדה דויצו תורונ 01.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

942,223.10 ץוח תרואת תודובע 10 כ"הס  
942,223.10 ץוח תרואת כ"הס

קובץ: 4813   .../101 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     101 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םיעוריא 3 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת ו  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ם י ע ו ר י א ו  ת י ג י ג ח  ה ר ו א ת  20.10 ק ר פ  ת ת       
      
ינכטה טרפמה יפל - תודובעה טוריפ      
      
:םג ללוכ , תודנלרג לש קוריפו הנקתה     01.02.0010
הנזהה תורוקמלו םידומעה ןיב םירוביח      
לית ג"ע םייולת וא/ו מ"את ילבכ תועצמאב      
ןיב ר"ממ 01 דע ךתחב ויהי םילדלפמ אשונ      
םע IC תוחול 01-כל הנזה ירוביח ,םיעטקה      
טעמל דויצה לכ( A23*5-NOKEC עקת יתב      
,)ןלבקה י"ע ןקתויו לאשוי תורונהו תודנלרגה      

     15.00    15.00     1.00 לפמוק רטמ   
      
קרפ יפ לע( DEL רוא לבח לש קוריפו הנקתה     01.02.0020
םירוביח הדלפ לית לע הילת :םג ללוכ , )62.5      
תועצמאב הנזהה תורוקמלו םידומעה ןיב      
ירוביח ,םיעטקה ןיב ר"ממ 6 דע ךתחב םילבכ      
עקת יתב םע IC תוחול 01-כל הנזה      
    A23*5-NOKEC )רואה לבח טעמל דויצה לכ  

     20.00    20.00     1.00 טלפמוק ,)ןלבקה י"ע ןקתויו לאשוי רטמ   
      
תודנלרג לש ,קוריפ אלל ,ןמז ךרואל הנקתה     01.02.0030
םידומעה ןיב םירוביח :םג ללוכ ,ריעה יבחרב      
דע ךתחב םילבכ תועצמאב הנזהה תורוקמלו      
01-כל הנזה ירוביח ,םיעטקה ןיב ר"ממ 01      
לכ( A23*5-NOKEC עקת יתב םע IC תוחול      
ןובשח לע ןקתויו היריעה ינסחממ ךשמי דויצה      

     30.00    30.00     1.00 טלפמוק ,)ןלבקה רטמ   
      
,דוי -ץרווק תרואת ףוג לש דבלב הלאשה     01.02.0040
רוביחו הנקתה ללוכ ,W0051 דע לש קפסהב      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק טלפמוק ,עוריאה םויס רחאל קוריפ - ןכו שרדנ  
      
ףיעס יפ לע( םינכודל למשח תקפסא     01.02.0050
תוחול 2 הנקתהו הלבוה :תוברל ,)01.62.5      
למשח תקולח תוחול 51-כו םישאר למשח      
םירוביח ,הסירפ,הלבוה ,הלאשה ,םיינשמ      
לכ  כ"הס  61X5  דע ךטחב  הנזה ילבכ קורפו      
לכל תווצ ללוכ ,ךרוא רטמ 004-כ ,עוריאה ןמז      

  9,800.00 9,800.00     1.00 'פמוק .תועש 51 ךשמב םיאלמשח עוריאה ןמז  
      
עוצקמ ישנא 3 ללוכה( ןמוימ םיאלמשח תווצ     01.02.0060
,םדויצ לע תינכט הכימתו עוריא יווילל )תוחפל      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק עוריא לכל טלפמוק  
 15,265.00 םיעוריאו תיגיגח הרואת 20.10 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 4813   .../102 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     102 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

םיעוריא 3 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ט ר נ ג -ל ז י ד  30.10 ק ר פ  ת ת       
      
לכ ינכטה טרפמה יפל - תודובעה טוריפ      
םיאתמה קתשומ גוסמ ויהי םירוטרנג-לזידה      
םירוגמ רוזאל      
      
לכל רוטרנג -לזיד לש קוריפו הנקתה ,הלאשה     01.03.0010
ךשמתמ םרז תקפסאל םיאתמה קפסהב ,םוקמ      

  4,800.00 4,800.00     1.00 'פמוק טלפמוק ,AVK052*3 לש  
      
לכל רוטרנג -לזיד לש קוריפו הנקתה ,הלאשה     01.03.0020
ךשמתמ םרז תקפסאל םיאתמה קפסהב ,םוקמ      

  3,900.00 3,900.00     1.00 'פמוק טלפמוק ,AVK061*3 לש  
  8,700.00 רוטרנג-לזיד 30.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 23,965.00 הרואתו למשח תודובע 10 כ"הס  
 23,965.00 םיעוריא כ"הס

קובץ: 4813   .../103 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 

20/01/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     103 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םינבמ 1 הנבמ     
    
למשח תודובע 10 קרפ      
    

                              14,066.00 תרושקתו למשח תודוקנ- 10.10 קרפ תת    
    

                              20,687.00 םירזיבא- 20.10 קרפ תת    
    

                               1,282.00 םייטסלפ תורונצ- 30.10 קרפ תת    
    

                              17,651.00 הריפחו החישק תרנצ- 40.10 קרפ תת    
    

                               5,302.50 םילבכו םיטוח- 50.10 קרפ תת    
    

                               6,998.00 תולעת/תובית/היצקורטסנוק- 60.10 קרפ תת    
תודוקנה תרגסמב ןניאש תודובעל            
    

                               3,067.00 תוקראה- 70.10 קרפ תת    
    

                               8,318.00 רוביח .הנקתהו ץופיש/דויצו םיעונמ- 80.10 קרפ תת    
.דויצו םיעונמ            
    

                               1,430.00 םיקורפ / םירבעמ / תוביצח- 90.10 קרפ תת    
    

                             119,667.00 למשח תוחולל םירזיבא- 01.10 קרפ תת    
    

                              26,328.00 םיוולנ םירזיבאו למשח תונורא- 11.10 קרפ תת    
    

                              29,070.00 הרואת יפוג 21.10 קרפ תת    
    

                               1,910.00 הרואת יפוג תנקתה- 31.10 קרפ תת    
    

                                 320.00 הרואת יפוג ץופש/קוריפ- 41.10 קרפ תת    
    

                              13,614.00 הקיזומ תצפהו הזירכ תוכרעמ- 61.10 קרפ תת    
    

                              12,639.00 םוקרטניא תוכרעמ- 71.10 קרפ תת    
    

                              17,617.00 תידומיל היזיולט תוכרעמ- 81.10 קרפ תת    
    

                              27,180.00 ןקתימ תוקידב- 91.10 קרפ תת    
    

                              37,316.00 למשח קורפ תודובע 12.10 קרפ תת    
    

                364,462.50 למשח תודובע 10 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 4813   .../104 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
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20/01/2020
דף מס':     104 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

.תוימויו י'גר תודובע 20 קרפ      
    

                              18,902.00 י'גרב םיתורשו תודובע 10.20 קרפ תת    
    

                 18,902.00 .תוימויו י'גר תודובע 20 כ"הס                
   383,364.50 םינבמ 1 כ"הס                            

    
ץוח תרואת 2 הנבמ     
    
ץוח תרואת תודובע 10 קרפ      
    

                             157,337.00 הרואת ידומע 10.10 קרפ תת    
    

                              26,175.00 תועורז 20.10 קרפ תת    
    

                             552,000.00 הרואת יפוג 30.10 קרפ תת    
    

                               2,015.00 תורונ 40.10 קרפ תת    
    

                               6,395.00 הלעפה דויצו םישגמ 50.10 קרפ תת    
    

                              34,335.40 תיתשת תודובעו םילבכ ,תורונצ 60.10 קרפ תת    
    

                             110,194.70 הרואת תויזכרמ 70.10 קרפ תת    
    

                              33,379.00 תונושו העיבצ ,םיקוריפ 80.10 קרפ תת    
    

                              18,779.00 תויליע תותשר 90.10 קרפ תת    
    

                               1,613.00 הקלדה דויצו תורונ 01.10 קרפ תת    
    

                942,223.10 ץוח תרואת תודובע 10 כ"הס                
   942,223.10 ץוח תרואת 2 כ"הס                            

    
םיעוריא 3 הנבמ     
    
הרואתו למשח תודובע 10 קרפ      
    

                              15,265.00 םיעוריאו תיגיגח הרואת 20.10 קרפ תת    
    

                               8,700.00 רוטרנג-לזיד 30.10 קרפ תת    
    

                 23,965.00 הרואתו למשח תודובע 10 כ"הס                
    23,965.00 םיעוריא 3 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 4813   .../105 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
20/01/2020
דף מס':     105 היסדרפ תצעומ - תרגסמ הזוח

  
לכה ךס  

 1,349,552.60  יללכ כ"הס  
    229,423.94 מ"עמ %71  
  1,578,976.54 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 4813 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה




