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02/01/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     107 ינופצ ףוח - םינווארקה םחתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ה ר י פ ח  01.10 ק ר פ  ת ת       
      
הריפח ללוכ ,םחתמה חטש לכב תיללכ הריפח     01.10.0010
.מ"ס 02 לש תובכשב רזוח יולימו תודוסי רובע      

  5,000.00 5,000.00     1.00 .דרפנב דדמנ תיתשב לופיט 'חי   
      
ם י ג י ר ח /ם י פ ס ו נ  ם י פ י ע ס  - 80 ק ר פ  80 ק ר פ       
ה ר ו א ת  ת ו ד ו ב ע ל  -      
      
ן ו ר י ח מ  ר י ח מ  - 1.8 ק ר פ  10.80 ק ר פ  ת ת       
7102 ש "ב ה ש מ       
      
תודימב הבוג רטמ 0.5 הרואת דומעל דוסי     08.01.0360
,רוב תביצח וא/ו הריפח ללוכ , מ"ס 08/06/06      
005 ךרואב 4/3" םיינבלוגמ דוסי יגרב טס      
ילבכרובע מ"מ 08 רטוקב םילוורש 3 , מ"מ      
דבכ ףיפכ מ"מ 23 תורוניצ 3 ןכו הניז      
, 03 -ב ןוטב תקיצי , הקראה ידיג תלחשהל      
ןטירואילופב םטאי יברזרה לוורשה .'פמוק      

 10,400.00   650.00    16.00 .ףצקומ 'חי   
      
ינמז הרואת דומעל יעקרק לע דיינ דוסי     08.01.0470
001X001X001 תודימב )ןוטב תיבוק תרוצב(      
יפל המרה תוינזואו ןויז ילזרב ללוכ 03 -בןוטב      
תוברל למשחה ילבכל רבעמ ילוורש ללוכ טרפ      
,ץע דומע תסנכהל תוחפל 01" תכתמ רוניצ      
,הלבוה ללוכ תינמז תובוחר תרואת רובע      

 27,965.00   799.00    35.00 'פמוק .סוליפו  הבצה  
      
סיסבב הנקתהל 'מ 5.8 הבוגב קורי ץע דומע     08.01.0590
ירוביח לכ תוברל עקרקב וא ינמזה ןוטבה      
ללוכ .סנפהו עורזה רוביחו םישרדנה למשחה      
,הריפחה יולימ ,דוסיה רוב תביצחו הריפח      
רופסימ  ללוכ ,טולישו קוזיח  ,דומעה תביצח      
תכתממ תורפס  י"ע  םישדחה םידומעה לכ      

 26,397.00   754.20    35.00 'פמוק .דומעל תודמצומ  
      
ן ו ר י ח מ  ר י ח מ  - 2.8 ק ר פ  20.80 ק ר פ  ת ת       
7102 ש "ב ה ש מ       
      
ךרואב 583.2.8 הרעה יפל ל"נכ הדיחי עורז     08.02.0390

 13,674.50   390.70    35.00 'פמוק . מ"ס 001  
      
      
      
      
      

קובץ: ככ קרואנים   .../108 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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02/01/2019
דף מס':     108 ינופצ ףוח - םינווארקה םחתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רונתב תנבלוגמ הדלפ לע העיבצ רובע תפסות     08.02.0535
ל ריחמה )םיה תפשמ מ"ק 2 דע( תימי הריואל      
)תימי הריואל( רונתב העיבצ לש א"מ 1      
יפל העיבצה( .רוהט רטסאילופב העיבצה.      
תדועת תלבק תוברל לקופא טרפמו )11 טרפמ      
םעטמ .העיבצה לע םינש 5 ךשמל תוירחא      

  1,879.50    53.70    35.00 .העיבצה לעפמ רטמ   
      
3.80 ק ר פ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
דויצ רטמ 8 דומעל יראלוס דל הרואת ףוג     08.03.0040
וא K3-W001-41-SOG םגד ,דל תיגולונכטב      
,טוו 001 רוא רוקמ קפסה ךרע הווש תרצות      
תכרעמ קפסה ,ןיולק 0003, ןמול 581,01      
V7.3 HA םויתיל תוללוס טוו 27 יראלוס לנפה      
01-7 האלמ הניעטב תוליל 5 לש הלועפל 081      
56PI םוינימולא תקצימ הנבמ. םוי תועש      
דומע לע הנקתהל תבשות ללוכ .תיכוכז רזפמו      
תודימב, ילאד תרושקת לעב רבירד,      
תריחב יפל עבצ ןווגב .מ"מ 651*183*48      

244,930.00 6,998.00    35.00 'פמוק .לכירדאה  
      
ךתח לעב ינקת יביטרוקד ירלוס הרואת דומע     08.03.0050
םילנפו הדלפ בלשמה רטמ 4 הבוגב עבורמ      
,תוחפל טוו W31*4( 25( םילרגטיא םירלוס      
HTAP-RALOS תרצות 004BPS תמגודכ      
הטזור ,תוריש את, ןוגיע תטלפ ללוכ      
עובצו םח ץבאב ןולוגמ הנותחת תיביטרוקד      
הנגהל םייפיצ םע םילנפ. תימי הריוואל      
תנקתהל תונכה דויצ אתמ תוימינפ תוללוס,      
ןמול DEL W3*3, 0021 רוא תורוקמ םע סנפ      
    K0003 ,הטילשו הרקב תכרעמו דומע שארב  
4 תוירחא יאמצע שומישל ןכומ .FR תיטוחלא      

187,200.00 11,700.00    16.00 .לכירדאה תריחב יפל עבצ ןווגב .םינש 'חי   
      
בותכ ח"וד תאצוה ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     08.03.0665
ןתמו למשחה קוחב ותדימעו ןקתמה רושיא לע      

  2,839.80 2,839.80     1.00 'פמוק .חתמ תסנכהל רתיה  
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02/01/2019
דף מס':     109 ינופצ ףוח - םינווארקה םחתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
1.41 ק ר פ  ת ת  10.41 ק ר פ  ת ת       
      
ינפ לעמ מ"ס 54 הבוגב תויננג תוסרט עוציב     14.01.0001
היינבב ,תימוקמ תיתליא טינרג ןבאב עקרקה      
טסב םייק טרפ י"פע ,גניפוקב טיטו השבי      
לכ ללוכ .רוטקורטסנוק תויחנה י"פעו עוציבל      
םאתהב הדובעה לש אלמ עוציבל שרדנה      
.ינכט טרפמו םיילכירדא םיטרפ ,ןרצי תויחנהל      
טרפמה ,חותיפ תינכתל םאתהב עוציבה      

379,060.00   220.00 1,723.00 .רתאב חקפמהו ןנכתמה תויחנהו דחוימה רטמ   
      
י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
אבומ ץצח לש מ?ס 5 תבכש רוזיפו הקפסא     40.01.0001
סורג ידאוו רמוח/הסורג תימוקמ טינרג      
רופא ןווגב ,"םושמוש" לדוגב לדוגב ה/פוטשו      
רושיאב ע?ש וא דיסו ןבא תבצחממ ריהב      
,חותיפ תינכתל םאתהב עוציבה .לכירדא      
חקפמהו ןנכתמה תויחנהו דחוימה טרפמה      

102,000.00   120.00   850.00 .רתאב ק"מ   
      
םייעבט םיינשוג םיעלס לש החנהו הקפסא     40.01.0002
לש עצוממ לדוגב תימוקמ תיתליא ןבאמ      
םאתהב החנהה .לכירדאה תריחבל 04/05/05      
חקפמהו ןנכתמה תויחנהו חותיפ תינכתל      

173,340.00   180.00   963.00 .רתאב 'חי   
      
ת ו ר י ק ו  ר ו ד י ג  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
םיימיכ םיתוריש תרתסהל קובמב רדג תנקתה     40.02.0002

 80,000.00 10,000.00     8.00 .טרפ יפל קובמב תואולימו הדלפ 'סנוק ,םידיינ 'חי   
      
,הפשא ילולכמ תרתסהל קובמב רדג תנקתה     40.02.0003

 32,000.00 8,000.00     4.00 .טרפ יפל קובמב תואולימו הדלפ 'סנוק 'חי   
      
ט ו ל י ש  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
רזייל ךותיחב הקיפרג םע םוינימולא טוליש     40.03.0001

  4,000.00   500.00     8.00 הפשא ילולכמו םיתוריש ירותסמל 'חי   
      
םע הדלפ דומע לע ךתורמ םוינימולא טוליש     40.03.0002

  2,400.00   600.00     4.00 םינאווורקל ןוקיר ילכימל רזייל ךותיחב הקיפרג 'חי   
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02/01/2019
דף מס':     110 ינופצ ףוח - םינווארקה םחתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ג  ת מ ד א  40.04 ק ר פ  ת ת       
      
.תליא ןוניג לוח גוסמ ןג תמדא רוזיפו הקפסא     40.04.0001
רקוס יפ לע רשואמ גוסו רוקממ היהת המדאה      
תולחממ היקנ היהת המדאה  .עקרק תוקידבו      
עוציבה .םייתנש בר רב יבשע ,םיקיזמו עקרק      
דחוימה טרפמה ,חותיפ תינכתל םאתהב      

 38,199.00    70.00   545.70 .רתאב חקפמהו םונורגאה ,ןנכתמה תויחנהו ק"מ   
      
ם י ר ב ו ע  ת ו ד ו ס י  01.04 ק ר פ  ת ת       
      
בחורו מ"ס 52 יבועב 03-ב ןוטבמ רבוע דוסי     40.10.0010
ןויליגב טרפ יפל הפשא ירותסמ רובע 'מ 6.0      
    2P000D09081. 06 יפל( ןויז ללוכ ריחמה  

  9,074.40 1,520.00     5.97 )ק"מל ג"ק ק"מ   
      
בחורו מ"ס 52 יבועב 03-ב ןוטבמ רבוע דוסי     40.10.0020
טרפ יפל םיתוריש יאת ירותסמ רובע 'מ 6.0      
יפל( ןויז ללוכ ריחמה .2P000D09081 ןויליגב      

 15,139.20 1,520.00     9.96 )ק"מל ג"ק 06 ק"מ   
      
ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ה י י ק ש ה  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ טרפ יפל )5.1" רטוקב( 'א תכרעמ שאר     41.01.0015
םגד ןיירושמ רטסאילופמ יושע יכנא הנגה ןורא      
    2112-RO תודימב ,דראג םולב  
    023X5111X0011 דראג םולב" מ"מ" +  
תכתמ תרגסמ תכרע ללוכ הילתל םיטרסניא      
+ תכרעמה שאר ירזיבא תכימתל תנוולוגמ      
"טיילרוא" 'צות לכה חירב בר חתפמ + לקוס      
לכו םימ רוקמל רוביח ללוכ ריחמה .ע"וש וא      
שאר לש הניקת הלעפהל תושרדנה תודובעה      

 14,250.00 14,250.00     1.00 'פמוק .תכרעמה  
      
מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופמ רווע היקשה רוניצ     41.01.0040
,הריפח ,הקפסא :ללוכ ,EP-001 01 גרד      

  3,675.00    24.50   150.00 .יוסיכו "ןואסלפ" ידמצמב הנקתה רטמ   
      
מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופמ רווע היקשה רוניצ     41.01.0041
,הריפח ,הקפסא :ללוכ ,EP-001 61 גרד      

 10,675.00    30.50   350.00 .יוסיכו "ןואסלפ" ידמצמב הנקתה רטמ   
      
מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופמ רווע היקשה רוניצ     41.01.0044
,הריפח ,הקפסא :ללוכ ,EP-001 01 גרד      

  1,560.00    19.50    80.00 .יוסיכו "ןואסלפ" ידמצמב הנקתה רטמ   
      
      
      

קובץ: ככ קרואנים   .../111 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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02/01/2019
דף מס':     111 ינופצ ףוח - םינווארקה םחתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופמ רווע היקשה רוניצ     41.01.0047
,הריפח ,הקפסא :ללוכ .EP-001 01 גרד      

 12,750.00    15.00   850.00 .יוסיכו "ןואסלפ" ידמצמב הנקתה רטמ   
      
מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופמ רווע היקשה רוניצ     41.01.0048
,הריפח ,הקפסא :ללוכ .EP-001 61 גרד      

  7,220.00    19.00   380.00 .יוסיכו "ןואסלפ" ידמצמב הנקתה רטמ   
      
מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופמ רווע היקשה רוניצ     41.01.0052
,הריפח ,הקפסא :ללוכ .EP-001 01 גרד      

  6,875.00    12.50   550.00 .יוסיכו "ןואסלפ" ידמצמב הנקתה רטמ   
      
מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופמ רווע היקשה רוניצ     41.01.0053
,הריפח ,הקפסא :ללוכ .EP-001 61 גרד      

 29,400.00    14.00 2,100.00 .יוסיכו "ןואסלפ" ידמצמב הנקתה רטמ   
      
מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופמ רווע היקשה רוניצ     41.01.0054
הנקתה ,הריפח ,הקפסא :ללוכ .EP-36 6 גרד      

  5,400.00    12.00   450.00 .יוסיכו "ןואסלפ" ידמצמב רטמ   
      
מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופמ רווע היקשה רוניצ     41.01.0057
הנקתה ,הריפח ,הקפסא :ללוכ .EP-36 6 גרד      

  2,400.00     6.00   400.00 .יוסיכו "ןואסלפ" ידמצמב רטמ   
      
61 רטוקב תסוותמ ילרגטניא ףוטפט רוניצ     41.01.0063
םיחוורמב ש/ל 3.2-1.2 תפטפט תקיפס מ"מ      
תודתיב עקרקל םיבציימ ללוכ ,'מ 00.1 לש      
04 ךרואב U תרוצב מ"מ 6 לש רטוקב לזרבמ      
,הקפסא :ללוכ ריחמה .)דתי 'מ 0.2 לכ( מ"ס      
םיזקנמו םיקלחמ םיווקל רוביח ,הבכרה ,רמוח      
היהת ףוטפטה תרנצ לכ ,"ןואסלפ" ידמצמב      
ףוטפטה תונחלשה ןיב םירבוחמ, ןרצי ותואמ      

  1,610.00     4.60   350.00 .ע"וש וא "ןואסלפ-61M" רטמ   
      
61 רטוקב תסוותמ ילרגטניא ףוטפט רוניצ     41.01.0073
םיחוורמב ש/ל 3.2-1.2 תפטפט תקיפס מ"מ      
תודתיב עקרקל םיבציימ ללוכ 'מ 05.0 לש      
04 ךרואב U תרוצב מ"מ 6 לש רטוקב לזרבמ      
,הקפסא :ללוכ ריחמה )דתי 'מ 0.2 לכ( מ"ס      
םיזקנמו םיקלחמ םיווקל רוביח ,הבכרה ,רמוח      
היהת ףוטפטה תרנצ לכ ,"ןואסלפ" ידמצמב      
ףוטפטה תוחולש ןיב םירבחמ ןרצי ותואמ      

  9,000.00     5.00 1,800.00 .ע"וש וא "ןואסלפ" 61M" רטמ   
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02/01/2019
דף מס':     112 ינופצ ףוח - םינווארקה םחתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

61 רטוקב תסוותמ ילרגטניא ףוטפט רוניצ     41.01.0075
םיחוורמב ש/ל 3.2-1.2 תפטפט תקיפס מ"מ      
תודתיב עקרקל םיבצימ ללוכ 'מ 03.0 לש      
04 ךרואב U תרוצב מ"מ 6 לש רטוקב לזרבמ      
,הקפסא :ללוכ ריחמה )דתי 'מ 0.2 לכ( מ"ס      
םיזקנמו םיקלחמ םיווקל רוביח ,הבכרה ,רמוח      
היהת ףוטפטה תרנצ לכ ,"ןואסלפ" ידמצמב      
ףוטפטה תוחולש ןיב םירבחמ ןרצי ותואמ      

  2,200.00     5.50   400.00 .ע"וש וא "ןואסלפ" 61M" רטמ   
      
61 תסותמ ילרגטנא ףוטפט רוניצמ תעבט     41.01.0082
6( 'מ 05.0 לש םיחוורמב ש/ל 5.3 הקיפס מ"מ      
תודתיב עקרקל םיבצימ ללוכ .)ץעל תופטפט      
04 ךרואב U תרוצב מ"מ 6 לש רטוקב לזרבמ      
ריחמה .)ץע ביבס תעבט לכל תודתי 3( מ"ס      
םיווקל רוביח ,הבכרה ,רמוח ,הקפסא :ללוכ      
תרנצ לכ ,"ןואסלפ" ידמצמב םיזקנמו םיקלחמ      
ןיב םירבחמ ןרצי ותואמ היהת ףוטפטה      

  4,384.00    32.00   137.00 'פמוק .ע"וש וא "ןואסלפ" 61M" ףוטפטה תוחולש  
      
61 תסותמ ילרגטנא ףוטפט רוניצמ תעבט     41.01.0083
'מ 05.0 לש םיחוורמב ש/ל 5.3 הקיפס מ"מ      
עקרקל םיבצימ ללוכ .)ץעל תופטפט 01(      
U תרוצב מ"מ 6 לש רטוקב לזרבמ תודתיב      
ביבס תעבט לכל תודתי 3( מ"ס 04 ךרואב      
,הבכרה ,רמוח ,הקפסא :ללוכ ריחמה .)ץע      
ידמצמב םיזקנמו םיקלחמ םיווקל רוביח      
ןרצי ותואמ היהת ףוטפטה תרנצ לכ ,"ןואסלפ"      
"ןואסלפ" 61M" ףוטפטה תוחולש ןיב םירבחמ      

  6,800.00    34.00   200.00 'פמוק .ע"וש וא  
      
5.21 גרד מ"מ 05 רטוקב C.V.P-מ רוניצ     41.01.0121
תלחשה ,הבכרה ,הריפח :ללוכ , לוורשכ שמש      
לוורשה .מ"מ 8 ןוליינמ הכישמ טוחו רוניצה      
, ןוניג תגורעל וא תרוקיב תכירבל ךותל עיגי      

  7,425.00    55.00   135.00 . ץעל חתפ רטמ   
      
05 רטוקב ןליתאילופמ תרושקת לעתמ רוניצ     41.01.0130
הכישמ טוח ללוכ לוורשכ שמשמ ,01 גרד מ"מ      
תכירבל ךותל עיגי לוורשה ,מ"מ 8 ןוליינמ      

  6,400.00    32.00   200.00 ץעל חתפ/ןוניג תגורע וא תרוקיב רטמ   
      
011 רטוקב ןליתאילופמ תרושקת לעתמ רוניצ     41.01.0134
הכישמ טוח ללוכ לוורשכ שמשמ 01 גרד מ"מ      
תכירבל ךותל עיגי לוורשה , מ"מ 8 ןוליינמ      

  9,500.00    95.00   100.00 .ץעל חתפ / ןוניג תגורע וא תרוקיב רטמ   
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מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ היושע תרוקיב תכירב     41.01.0142
."ןקלוו" תרצות "ןרומ" םגד הסכמו תעבט םע      
תבותכו תליא תייריע למס עבטוי הסכמה לע      
ללוכ הנקתהו ,הקפסא :ללוכ ריחמה ."היקשה"      

  8,400.00 1,400.00     6.00 'פמוק .תושורדה תודובעהו םירבחמ ,םירזיבאה לכ  
      
דומעל תורבחתהו ןתוהמבש למשח תודובע     41.01.0169
הנמטהו הריפח , Y.Y.N לבכ :ללוכ ,הרואת      
תחפ רסממ ,טלוו 21/022  יאנש ,עקרקב      
רושיא ,הנשל תוירחאו הדובע ,רוביח יקלח      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .ךמסומ יאלמשח י"ע עוציב  
      
תולעפה 6-ל היקשה בשחמ הנקתהו הקפסא     41.01.0170
'פמוק תרושקת ללוכה ,"הלורוטומ" 'צות      
הנגה ןוראב ןקתוי בשחמה .LX טיינריאל      
דומצב .ע"וש וא "טיילרוא" םגד םימל םוטא      
םאתהב לכה .תכרעמה שאר לש הנגה ןוראל      

  9,700.00 9,700.00     1.00 'פמוק תליא תייריע תושירדו תויחנהל  
      
CA "002 הרדס דמרב" יכרד תלת דיאונולוס     41.01.0180
םישורדה רוביחה ירזיבא לכ ללוכ ע"וש וא      
ףוגמהו היקשהה בשחמ לש הניקת הלעפהל      
תכתמ ספ לע ןקתוי דיאונולוסה .דקופמה      
.תכרעמה שאר ןורא ןפודל עבוקתש תנוולוגמ      

  1,740.00   290.00     6.00 .הנשל תורישו תוירחא ,הבכרה ללוכ לכה 'חי   
      
ן ו נ י ג  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
םונורגא י"ע רשואמ טסופמוק תנמטהו הקפסא     41.02.0001
רחאל ר"מ 1-ל 'ל 001 לש תומכב טקייורפה      
תפסות ללוכ תליא ןוניג לוחב תוגורעה יולימ      
טרפמב שרדנכ םיצעה תורובל טסופמוק      

 17,500.00   250.00    70.00 .דחוימה ק"מ   
      
תינכמ ,תימיכ הרבדה תללוכ עקרקה תרשכה     41.02.0002
םאתהב תיתנש בר היבשע לש םיידיב וא      
מ"ס 52 קמועל חוחית ,םונורגאה תויחנהל      
.תוגורעה יחטש לש יפוס רושיי ,ברעו יתש      

  3,300.00     5.50   600.00 .דחוימה טרפמב ןייוצמכ לכה ר"מ   
      
סוקיפ גוסמ םירגוב םיצע תליתשו הקפסא     41.02.0010
ירפ ףופכ םויבולורטנא ,האנ ןולאצ ,המקשה      
טרופמכו תואלקחה דרשמ טרדנטסב 'וכו      
םיפנעה לוציפ הבוג ,2" עזג רטוק .טרפמב      
לוביז ללוכ ,)הלועמ 8 לדוג( 'מ 22.0      
לכה .תוכומס תקפסאו רשואמ טסופמוקב      

 39,100.00   460.00    85.00 .דחוימה טרפמב שרדנכ 'חי   
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הגנירומ גוסמ םירגוב םיצע תליתשו הקפסא     41.02.0011
דרשמ טרדנטסב 'וכו ילגנב סוקיפ ,תפנוכמ      
,2" עזג רטוק .טרפמב טרופמכו תואלקחה      
,)הלועמ 8 לדוג( 'מ 02.2 םיפנעה לוציפ הבוג      
תקפסאו רשואמ טסופמוקב לוביז ללוכ      

  8,250.00   550.00    15.00 .דחוימה טרפמב שרדנכ לכה .תוכומס 'חי   
      
יוצמ ףזיש גוסמ םירגוב םיצע תליתשו הקפסא     41.02.0012
.טרפמב טרופמכו תואלקחה דרשמ טרדנטסב      
'מ 02.2 םיפנעה לוציפ הבוג ,2" עזג רטוק      
רשואמ טסופמוקב לוביז ללוכ ,)הלועמ 8 לדוג(      

 20,400.00   680.00    30.00 .דחוימה טרפמב שרדנכ לכה .תוכומס תקפסאו 'חי   
      
הימגנופ גוסמ םירגוב םיצע תליתשו הקפסא     41.02.0013
טרופמכו תואלקחה דרשמ טרדנטסב הצונמ      
םיפנעה לוציפ הבוג ,2" עזג רטוק .טרפמב      
לוביז ללוכ ,)הלועמ 8 לדוג( 'מ 02.2      
לכה .תוכומס תקפסאו רשואמ טסופמוקב      

 29,400.00   980.00    30.00 .דחוימה טרפמב שרדנכ 'חי   
      
סוקיפ גוסמ םירגוב םיצע תליתשו הקפסא     41.02.0014
טרופמכו תואלקחה דרשמ טרדנטסב ילגנב      
םיפנעה לוציפ הבוג ,3" עזג רטוק .טרפמב      
לוביז ללוכ ,)הלועמ 9 לדוג( 'מ 02.2      
לכה .תוכומס תקפסאו רשואמ טסופמוקב      

 95,000.00   950.00   100.00 .דחוימה טרפמב שרדנכ 'חי   
      
גוסמ 'ל 01 לכימב םיצע תליתשו הקפסא     41.02.0016
הבוג ,1"-4/3" ןיב עזג רטוק ,בגנה תטיש      
לוביז ללוכ ,רתוי וא 'מ 00.1 םיפנעה לוציפ      
לכה ,תוכומס תקפסאו רשואמ טסופמוקב      

  4,200.00   140.00    30.00 .דחוימה טרפמב שרדנכ 'חי   
      
,תינלילס הטיש גוסמ םיצע תליתשו הקפסא     41.02.0017
52 לכימב ינוחרפ ןוידיצרצ ,תימתור הגנירומ      
הבוג ,1"-5.1" עזג רטוק ,)7 לדוג( 'ל 03 וא 'ל      
לוביז ללוכ ,תוחפל 'מ 05.1 םיפנעה לוציפ      
לכה ,תוכומס תקפסאו רשואמ טסופמוקב      

 32,000.00   320.00   100.00 .דחוימה טרפמב שרדנכ 'חי   
      
םירחא םיחמצו יוסיכ יחמצ תליתשו הקפסא     41.02.0031
שרדנכ לכה .)2 לדוג( 'ל 52.0 ילכב םייתנש בר      

 34,400.00     4.00 8,600.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
      
21 ץיצעב םינוש םיחמצ תליתשו הקפסא     41.02.0034

  3,000.00    10.00   300.00 .דחוימה טרפמב שרדנכ לכה )3 לדוג( 'חי   
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21 ץיצעב םינוש רב יחמצ תליתשו הקפסא     41.02.0035
טרפמב שרדנכ לכה .לוביז ללוכ )3 לדוג(      

 15,400.00    14.00 1,100.00 .דחוימה 'חי   
      
םיחמצו םיספטמ ,םיחיש תליתשו הקפסא     41.02.0043
לוביז ללוכ ,)6 לדוג( 'ל 01 ילכב םינוש      
טרפמב שרדנכ לכה .רשואמ טסופמוקב      

 28,000.00    70.00   400.00 .דחוימה 'חי   
      
םיחמצו םיחיש ,רב יחמצ תליתשו הקפסא     41.02.0044
לוביז ללוכ ,)4 לדוג( 81-71 ץיצעב םינוש      
טרפמב שרדנכ לכה .רשואמ טסופמוקב      

  4,320.00    36.00   120.00 .דחוימה 'חי   
      
ץיצעב םינוש םיחמצו םיחיש תליתשו הקפסא     41.02.0045
טסופמוקב לוביז ללוכ ,)4 לדוג( 81-71      

  4,480.00    28.00   160.00 .דחוימה טרפמב שרדנכ לכה .רשואמ 'חי   
      
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
1.24 ק ר פ  ת ת  10.24 ק ר פ  ת ת       
      
ל"קק םגד קינקיפ ןחלוש לש הנקתהו הקפסא     42.01.0001
2 תוברל ץעמ ע"ש וא "אכירא םחש" תרצות      

 41,600.00   800.00    52.00 מ"ס 08/06 תודימב דצ ילספס 'חי   
      
תרצות לש מ"ס 57 "םתור" םגד ןותפשא     42.01.0003

 10,000.00 1,000.00    10.00 .ע"ש וא אכירא 'חי   
      
ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ר ט ו ק  ד ע  ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  20.75 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס  ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( 8"      
      
תחנומ מ"מ 011 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ     57.02.0545

 77,000.00   220.00   350.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
תחנומ מ"מ 061 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ     57.02.0550

 17,700.00   295.00    60.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
וקל  מ"מ 061 רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.02.0680
הנכהה תודובע תוברל רטוק לכב םייק םימ      
תרזחהו וזוקינ ,ותריגס ,וקה רותיא ,תושורדה      

  1,874.00 1,874.00     1.00 .תויושרה םע םואתב לכה ,ותומדקל בצמה 'חי   
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תוברל 2" רטוקב םינאוורקה שרגמל םימ רובח     57.02.0690
,םיכרב םילפינ םירבעמ 2" םיזרב 2 ,םימ דמ      
ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל( 'וכו דרוקר      

  2,812.00 2,812.00     1.00 . ישאר םימ וקל רובח 'חי   
      
,םימ דמ תוברל 5.1" רטוקב ןוניגל םימ רובח     57.02.0700
דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 5.1" םיזרב 2      
רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל( 'וכו      
םימ וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ וקל      

  9,044.00 2,261.00     4.00 . הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע תכרעמ שארל 'חי   
      
תוברל 4/3" רטוקב )ןאוורק( יתיב םימ רובח     57.02.0710
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 4/3" ןג זרב      
וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל(      

 86,008.00 1,654.00    52.00 . 'מ 3 דע ישאר םימ 'חי   
      
םע 'ץניא 3 רטוקב ןולוגמ רוניצמ הכימת דומע     57.02.0720

  7,800.00   150.00    52.00 . ןג זרב לש הכימתל הפיכ 'חי   
      
הנקתהל , הגיפס תחוש לש הנקתהו הקפסא     57.02.0730
רטוקב יס.יו.יפ רוניצ היושע ,ןג זרבל תחתמ      
ףקהב רוריח םע . מ"ס 08 ךרואב מ"מ 017      

 35,360.00   680.00    52.00 . ץצח יולימו 'חי   
      
ם י מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ם י נ ק ת מ  40.75 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב הסכמ םע מ"ס 521 רטוקב הרקב את     57.04.0008
רטמ 05.1 דע קמועב 521B ןיממ מ"ס 06      

 11,600.00 2,900.00     4.00 .ץצח תפציר תוברל 'חי   
      
004D ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע תפסות     57.04.0017

  2,940.00   735.00     4.00 .מ"ס 521 רטוקב םירזיבא תוחושל 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  6" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0042

  8,000.00 2,000.00     4.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      

  2,600.00   650.00     4.00 .6" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  57.04.0073
      
ללוכ 2" רטוקב םימ יוקל בלושמ ריוא םותסש     57.04.0100
םגד ".י.ר.א" תמגוד 2" רטוקב ירודכ זרבו ףקז      

  4,500.00 1,500.00     3.00 .טנרדיה יבג לע הנקתה .ע"ש וא D-050 'חי   
      
4" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3" טנרדיה     57.04.0120

 10,500.00 2,100.00     5.00 .ע"ש וא "בכוכה" ,"לאפר" תרצות 'חי   
      

  5,250.00 1,050.00     5.00 .4" רטוקב ףקז לע הריבש ןקתמ רובע תפסות 'חי  57.04.0133
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מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

02/01/2019 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     117 ינופצ ףוח - םינווארקה םחתמ

  
קרפ ךס  
     5,000.00 רפע תודובע 10 קרפ  

  
   515,285.80 הרואת תודובעל - םיגירח/םיפסונ םיפיעס - 80 קרפ 80 קרפ  

  
   379,060.00 ןבא תודובע 41 קרפ  

  
   456,152.60 יפונ חותיפ 04 קרפ  

  
   502,614.00 הייקשהו ןוניג 14 קרפ  

  
    51,600.00 ץוח טוהיר 24 קרפ  

  
   282,988.00 בויבו םימ יווק 75 קרפ  

 
  

לכה ךס  
 2,192,700.40 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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