
מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

05/08/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     212 םימ ץחל תרבגהל ש"ת-11 ןומחש ,תליא

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
יללכה טרפמה  פ"ע ועצובי תודובעה לכ     01.01.0001
דרשמ תאצוהב לוחכה רפסה ןינב תודובעל      
תוחיטבה תויחנה פ"עו .ש"בהשמו ןוחטבה      

                      1.00 'פמוק .חקפמה תויחנה פ"עו הדובעה דרשמ לש  
      
רפע יפדוע קוליס תוללוכ תודובעה לכ     01.01.0002

                      1.00 'פמוק תויושרה י"ע רשואמה רתאל תלוספו  
      
תבצה ללוכ תודובעה רתא ביבס ינקית רודיג     01.01.0003
יריחמב לולכ םיננכתמה תומש םע טוליש      

                      1.00 'פמוק הדיחיה  
      

  1,036.00     3.70   280.00 הדובעה חטשמ ףושחו יוקינ ר"מ  01.01.0004
      
םיסלפמל תיללכ  הביצח ואו  הריפח     01.01.0005
תיתחת דע  תובאשמה רדחל םישורדה      
רמוחמ רזוח יולימ   ללוכ קדוהמה עצמה      
עוציב רמגב הנבמה  ביבס קדוהמ   ימוקמ      
רתאל רפעה יפדוע קוליס ללוכ םוטיאה      
יפל וטנ הדידמה תויושרה י"ע רשואמה      

  7,500.00    75.00   100.00 . הנבמה ץוח תודימ ק"מ   
      
דייפידומ 89% תופיפצל קדוהמ  א גוס עצמ     01.01.0007
תפצירל תחתמ מ"ס 02 יבועב ותשאא      

  5,200.00    65.00    80.00 . .הנבמה ר"מ   
      

  7,800.00    65.00   120.00 .ךמות ריק דוסיל תחתמ לבא ל"נכ ר"מ  01.01.0008
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
ג"ע קוצי תופצרל תחתמ 5 יבועב  הזר ןוטב     02.01.0001

  3,575.00    55.00    65.00 .דרפינב דדמנה קדוהמה עצמה ר"מ   
      
רדחל דוסיב 8 הפישח תגרד  04 -ב ןוטב     02.01.0002
לש תינכתה יפ לע הנתשמ יבועב תובאשמה      
תולעת דוביע ללוכ מ"ס 04 דע מ"ס 001 -כ      

 17,248.00   784.00    22.00 ןוטבה ךותב תורוניצו םירזיבא ןוגיע ללוכ ר"מ   
      

 25,760.00   560.00    46.00 .מ"ס 04 יבועב לבא ל"נכ ר"מ  02.01.0003
      
תואיציב עפושמ מ"ס 02 יבועב לבא ל"נכ     02.01.0005

  1,008.00   201.60     5.00 .רדחהמ ר"מ   
      

קובץ: אילת, שחמון 11, ת''ש   .../213 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

05/08/2021
דף מס':     213 םימ ץחל תרבגהל ש"ת-11 ןומחש ,תליא

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ללוכ מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריקב לבא ל"נכ     02.01.0006
יפ לע תרנצל םירבעמ ןוגיעו םיחתפ דוביע      

 43,904.00   392.00   112.00 .תוינכתה ר"מ   
      
02 יבועב תובאשמה רדח תרקתב לבא ל"נכ     02.01.0007

 13,104.00   336.00    39.00 .מ"ס ר"מ   
      
גגב  תוקעמו תונוילע תורוקב 03 -ב ןוטב     02.01.0008

  6,720.00 1,680.00     4.00 מ"ס 02 בחורב ק"מ   
      
לכב םיעלוצמ הדלפ תותשר ואו  תוטומ     02.01.0009

 49,280.00 6,160.00     8.00 .ןוטבה ןויזל םיכרואהו םירטקה ןוט   
      
עבצב יופיחו רטפוקילהב הפצירה תקלחה     02.01.0012

 12,320.00   224.00    55.00 .רובמט תרצות סלגמת יביכר וד יסקופא ר"מ   
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
הפצירב הקיציה תקספה ביבס ימיכ םימ רצע     05.01.0001

  2,587.20    78.40    33.00 . רטמ   
      
דדמנה הזר ןוטב ג"ע     רדחה תפציר םוטיא     05.01.0002
גוסמ תועירי לש תובכש 2    י "ע דרפנב      
וא לוח R5 זפילופ וא "רוחש " R5הבונארשי"      
, מ"מ5 יבועב ע"ש וא  " רוחש סקלפריפס"      
רמירפב הליחת התפוצש תיתשל תומלומה      
תומכב ע"ש וא  "SG-474" גוסמ ינמוטיב      

 10,080.00   134.40    75.00 .מ"ס 01 לש הפיפחב המחלהבו ר"מ\רג 003 ר"מ   
      
תכרעמי"ע  עקרק תתה רדחה תוריק םוטיא     05.01.0003
תוינמוטיב תועירי לש תיתבכיש וד      
גוסמ SBS רמילופב תחבשומ תירמוטסלא      
דבלב תונירושמ ע"ש וא "לוח4R זפילופ"      
רמירפ תוברל מ"מ 4 יבועב רטסאילופ      
003 לש תומכב ",SG-474" גוסמ ינמוטיב      
תיתשל תונותחתה  תועיריה תמחלה ר"מ\רג      
הבכישה תמחלה , מ"ס 01 לש הפיפחב      

  4,200.00   168.00    25.00 . הנוילעל הנותחתה ר"מ   
      
גגב מ"ס 21 לש עצוממ יבועב לק ןוטב תקיצי     05.01.0004
לכל מ"ס 3 יבועב רקלק תקבדה ללוכ הנבמה      

 18,480.00   336.00    55.00 .גגה חטש ר"מ   
      
      
      
      
      
      

קובץ: אילת, שחמון 11, ת''ש   .../214 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

05/08/2021
דף מס':     214 םימ ץחל תרבגהל ש"ת-11 ןומחש ,תליא

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תועירי לש תובכש 1   י"ע הנבמה גג םוטיא     05.01.0005
R5 זפילופ וא "רוחש " R5הבונארשי" גוסמ      
5 יבועב ע"ש וא  " רוחש סקלפריפס" וא  לוח      
התפוצש תיתשל תומחלמה , מ"מ      
וא  "SG-474" גוסמ ינמוטיב רמירפבהליחת      
הפיפחב המחלהבו ר"מ\רג 003 תומכב ע"ש      
ןוגיע ללוכ  תוקלור דוביע ללוכ .מ"ס 01 לש      
מה םוינימולא ספ י"ע ןוטבה הקעמל תועיריה      

  9,856.00   179.20    55.00 .יקפואה גגה חטש הדיד ר"מ   
      
ת ו ר ג נ ו  ת ו ר ג ס מ  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
הלעתל ןיירדונגמ םגד תמגוד זוקינ תשר     06.01.0901
ינוניב / לק סמועל ,מ"ס 02 ימינפ בחורב      
,רשואמ .ע.ש וא תוישעת ןמפלו תרצות      
תנקתומ ,תוכימת ללוכ םיגרבב תנגועמ      

  3,900.00   650.00     6.00 .זוקינ תלעתב רטמ   
      
תודימב תיריצ החיתפ ,תיפנכ וד חפ תלד     06.01.0902
םידדצ ינשמ חפ יופיצ םע מ"ס 051*032      
תידי,מ"מ 5.1 יבועב ןוולגמ חפ ףוקשמ ללוכ,      

  6,400.00 3,200.00     2.00 .קתר לעונמו תכתמ 'חי   
      
ףוקשמ ללוכ מ"ס 001*032 תודימב תלדלפ     06.01.0903
החיתפ תידי ,מ"מ 5.1 יבועב ןוולגמ חפ      

  3,500.00 3,500.00     1.00 .רשואמ ע"ש וא "חירב בר" תרצותמ ןונגנמו 'חי   
      
םוינימולאמ תרגסמ םע תיכוכזמ  הרקב ןולח     06.01.0905
ריקב ןגועמ ףוקשמ ללוכ מ"ס 06*08 תודימב      

    700.00   700.00     1.00 .ןוטב 'חי   
      
יפל ןקתומ 403 הטסורינמ גגל הילע םלוס     06.01.0906
5.4 -כ ךרואב ,לוענמו םוסחמ ללוכ תוינכתה      

  2,250.00 2,250.00     1.00 .'מ 'חי   
      
סירת יושע רוטרנג רדחל ריווא תסנכה חתפ     06.01.0907
ללוכ מ"ס 05x003 תודימב ןוולוגמ חפמ      
קפס םע םאותמ ןוטב ריקב ןגועמ ףוקשמ      

    800.00   800.00     1.00 .דויצה 'חי   
      
סירת יושע רוטרנג רדחמ ריווא תאצוה חתפ     06.01.0908
ללוכ מ"ס 05x052 תודימב ןוולוגמ חפמ      
קפס םע םאותמ ןוטב ריקב ןגועמ ףוקשמ      

    700.00   700.00     1.00 .דויצה 'חי   
      
      
      
      

קובץ: אילת, שחמון 11, ת''ש   .../215 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

05/08/2021
דף מס':     215 םימ ץחל תרבגהל ש"ת-11 ןומחש ,תליא

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  70 ק ר פ       
      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
03*08*08 תודימב יטרדנטס שא יוביכ ןורא     07.01.0050
,ןוטב ריק לע ןקתומ הילת ןקתמ םע מ"ס      
ימוג רוניצ םע מ"מ 084 רטוקב ןולגלג ללוכ      
52 ךרואב 'מטא 21 ץחלל מ"מ 52 רטוקב      
ץחלל 1" רטוקב ישומיש בר קנזמ םע םירטמ      

  1,120.00 1,120.00     1.00 'פמוק .םירבחמ תוברל ,'מטא 61  
      
ץרוטש דמצמ םע 2" רטוקב שאר םע טנרדה     07.01.0102
ללוכ 844 י"ת תושירד יפל םוינימולאמ      
רטוקב הבע הפומ ,םינגוא ,םירזיבאו םיחפס      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .תומלשבו טרפה יפל תנוולוגמ 1"  
      
םגד זילפ תשר תוברל 6" /4" הפציר םוסחמ     07.01.0905

    532.00   532.00     1.00 .דבכ 'חי   
      

    160.00   160.00     1.00 .4" תלפונ .ב.ק 'חי  07.01.0906
      
011 רטוקב 6744 י"ת יפל EPDH רוניצ     07.01.0908

    240.00   120.00     2.00 .'מ 52.1 דע קמועב םיחפס תוברל מ"מ רטמ   
      
061 רטוקב 6744 י"ת יפל EPDH רוניצ     07.01.0910

    510.00   170.00     3.00 .'מ 57.1 דע קמועב םיחפס תוברל מ"מ רטמ   
      
4" רטוק תיכנא האיצי תוגגל םשג ימ טלוק     07.01.0911
םירזיבאה לכ ללוכ ,הטסורינ תחלצ םע      

    580.00   580.00     1.00 .קיטסלפ יושע, םישרדנה 'חי   
      
ןפוד יבוע 4" רטוק םשג ימל הדלפ רוניצ     07.01.0912
העיבצו טנמצ טלמ ימינפ יופיצ םע 23/5"      
,יולג וא םידומעב ,תוריקב םינקתומ תינוציח      

    840.00   240.00     3.50 .םיקבח תוברל רטמ   
      
12 ק ר פ  ת ת  12.70 ק ר פ  ת ת       
      

    110.00   110.00     1.00 4/3" רטוק תשוחנ תגוסגסמ ןג יזרב 'חי  07.21.0110
      
2" רטוק )ח''זמ( תרזוח המירז ענומ םותסש     07.21.0733
ץחלל ,ע''ש וא "`.ר.א" תרצות תכתמ יושע      
ןוגיע `גרב ,םימטא תוברל ,ימטא 21 הדובע      

  2,400.00 2,400.00     1.00 ח''זמל הקידבו 'חי   
      
      
      
      
      
      

קובץ: אילת, שחמון 11, ת''ש   .../216 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

05/08/2021
דף מס':     216 םימ ץחל תרבגהל ש"ת-11 ןומחש ,תליא

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ק ב ו  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
80 קרפ "לוחכה רפס"ב בותכהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה טרפמהו      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה ,תוכמותה      
לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית ,םירוביח      
,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס ,הכישמ      
תודובעה לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה      
      
ןיבה טרפמב 70.30.80 ףיעס יפל עוציב      
.טרפ יפלו ידרשמ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ     08.01.0030
4 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 02 רטוקב      

    150.00     6.00    25.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"מ רטמ   
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ     08.01.0033
4 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 52 רטוקב      

    200.00     8.00    25.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"מ רטמ   
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ     08.01.0042
4 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 05 רטוקב      

    900.00    18.00    50.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"מ רטמ   
      
וד םיירושרש םישימג םייטסלפ תורוניצ      
יתבכש      
      
      

קובץ: אילת, שחמון 11, ת''ש   .../217 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

05/08/2021
דף מס':     217 םימ ץחל תרבגהל ש"ת-11 ןומחש ,תליא

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0096
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

    400.00     8.00    50.00 08.1.021. רטמ   
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

    240.00    12.00    20.00 08.1.021. רטמ   
      
מ"מ 011 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0105
יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ      

    520.00    26.00    20.00 .120.1.80 ףיעס רטמ   
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.01.0117
מ"מ 2.3 ןפוד יבועב 8 גרד מ"מ 011 רטוק      
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה      

    360.00    36.00    10.00 .120.1.80 ףיעס רטמ   
      
ןוולוגמ חפ תולעת      
      
,תויווז ,תותשק :םג ללוכ הלעת ריחמ      
,םיקוזיח ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה      
ךרואל םידדובמ ,הקראה יקדהמ ,םירבחמ      
םיקוזיחו םינוש הלעת ירזבא ,הלעתה      
,הקפסא ,תולעתל םיסכמ ,הלעתב םיימינפ      
תודובעה לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה      
      
ןיבה טרפמב 80.30.80 ףיעס יפל עוציב      
.טרפ יפלו ידרשמ      
      
,מ"מ ?001x?001 תודימב ןוולוגמ חפ תלעת     08.01.0144
ללוכ הנבמ/דומע לע תנקתומ מ"מ 5.1 יבוע      
,תויוז ,םילתמ ,לזרב יקוזיח ,העיבצ ,הסכמ      
יפל שרדנה לכ ללוכ הקראה יקדהמו םירבחמ      

    750.00    75.00    10.00 .831.1.80 ףיעס רטמ   
      
,מ"מ ?001x?002 תודימב ןוולוגמ חפ תלעת     08.01.0147
ללוכ הנבמ/דומע לע תנקתומ מ"מ 5.1 יבוע      
,תויוז ,םילתמ ,לזרב יקוזיח ,העיבצ ,הסכמ      
יפל שרדנה לכ ללוכ הקראה יקדהמו םירבחמ      

  2,300.00   115.00    20.00 .831.1.80 ףיעס ףיעס רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
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ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ ,ץצחתבכש      
,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל אתל תואיציו      
תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה      
.הזוחה יכמסמב      
      
ןיבה טרפמב 20.90.30.80 ףיעס יפל עוציב      
.טרפ יפלו ידרשמ      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.01.0180
06 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 051 קמועו מ"ס      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.01.0183
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 051 קמועו מ"ס      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
מ"ס 06 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0191
י"ת יפל 004D ןוטב הסכמו הרקת רובע      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .489  
      
מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0197
י"ת יפל 052C ןוטב הסכמו הרקת רובע      

    430.00   430.00     1.00 'פמוק .489  
      
י"חח רובע ןוטב תוחמוג      
      
הקוצי תרנצו םילבכ תלעת ללוכ החמוג ריחמ      
סוסיבו הבצה ,החמוגל תחתמ ןוטבמ      
טרפ יפל י"חח םע םואת ,תוינכותל םאתהב      
תודובע לכ תא ללוכו ,י"חח רתאב ןכדועמ      
,יאוולהו רזעה תודובעו ירמוח ,רפעה      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא      
.הזוחה יכמסמב תושרדנה תודובעה      
      
תרושקתו תשר ןוראל הרוקמ ןוטב תחמוג     08.01.0234
052 הבוגו מ"ס 04X08 םינפ תודימב י"חח      

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק 132.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
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קדוהמ יולימ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
הנבמ יטרפל םאתהב תובכשב      
טרפמב 15 קרפו פ"צש/הכרדמ/שיבכה      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,יללכה      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
ינפ תרזחה ,קודיה ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
וא/ו הריפח יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה      
.הביצח      
      
ןיבה טרפמב 30.20.80 ףיעס יפל עוציב      
.טרפ יפלו ידרשמ      
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.01.0261
06 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

  3,010.00    43.00    70.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
02 לכ רובע 852.1.80 ףיעסל ריחמ תפסות     08.01.0273
קמועל הביצח וא/ו הריפחה תקמעה לש מ"ס      

     60.00     6.00    10.00 .מ"ס 04 בחורב תולעת רובע מ"ס 001 לעמ רטמ   
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה ח"ע      
ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו סוסיב      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה רזעה      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
יאנתל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע םיסמועהו ,םוקימ ,עקרק      
      
ןיבה טרפמב 20.60.80 ףיעס יפל עוציב      
.טרפ יפלו ידרשמ      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.01.0375
03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 8 הבוגב 063.1.80      

    910.00   910.00     1.00 'פמוק .מ"ס 001/08/08 תודימב  
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בחורב ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכ תולעת     08.01.9001
,מ"מ 8.0 יבועבו מ"מ 06 קמועב ,מ"מ 001      
,הרקתהמ םייולת וא הנבמ  לע םיעובק      
,תוכימת ,תותשק ,לזרב יקוזיח תוברל      

  3,200.00    80.00    40.00 לקד - הקראה יקדהמו םירבחמ ,םילתמ רטמ   
      
בחורב ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכ תולעת     08.01.9002
,מ"מ 8.0 יבועבו מ"מ 06 קמועב ,מ"מ 002      
,הרקתהמ םייולת וא הנבמ  לע םיעובק      
,תוכימת ,תותשק ,לזרב יקוזיח תוברל      

  3,600.00    90.00    40.00 .לקד - הקראה יקדהמו םירבחמ ,םילתמ רטמ   
      
בחורב ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכ תולעת     08.01.9003
,מ"מ 8.0 יבועבו מ"מ 06 קמועב ,מ"מ 003      
,הרקתהמ םייולת וא הנבמ  לע םיעובק      
,תוכימת ,תותשק ,לזרב יקוזיח תוברל      

  4,400.00   110.00    40.00 . לקד - הקראה יקדהמו םירבחמ ,םילתמ רטמ   
      
בחורב ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכ תולעת     08.01.9004
,מ"מ 1 יבועבו מ"מ 06 קמועב ,מ"מ 004      
,הרקתהמ םייולת וא הנבמ  לע םיעובק      
,תוכימת ,תותשק ,לזרב יקוזיח תוברל      

  1,250.00   125.00    10.00 .לקד - הקראה יקדהמו םירבחמ ,םילתמ רטמ   
      
הפצרל מ"מ 5 יבועב ןוולוגמ גורמ חפ הסכמ     08.01.9006
תעינמל ספסוחמ ,למשח תלעת/הלופכ      
תולעת יוסיכל ,תולפקתמ תוידי ללוכ ,הקלחה      
תקפסא תוברל ,למשח רדחב למשח ילבכ      
ףקיה לכב םינוולוגמ תיוז ילזרב תנקתהו      
םיסכמ תנקתה רשפאל מ"ע ,הפיצרב תולעת      

  4,000.00   500.00     8.00 .הפצרה ינפ םע דחא סלפמב ר"מ   
      
לזרבמ מ"מ 003 בחורב םילבכל תומלוס     08.01.9007
םייולת וא םינבמ לע םיעובק ,עובצ וא ןוולוגמ      
,תויווז ,לזרב יקוזיח תוברל ,הרקתהמ      
הקראה יקדהמ ,תוכימת ,תותשק ,םירבחמ      

  1,260.00   126.00    10.00 לקד - םילתמו רטמ   
      
04 דע יבועב ןיוזמ ןוטב ריקב רבעמ חודיק     08.01.9017

    772.00   193.00     4.00 'פמוק רוניצה  תוברל 2" רטוקב רוניצ רובע ,מ"ס  
      
04 דע יבועב ןיוזמ ןוטב ריקב רבעמ חודיק     08.01.9027

    808.00   404.00     2.00 'פמוק רוניצה  תוברל 6" רטוקב רוניצ רובע ,מ"ס  
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2.8 ק ר פ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
דיחא יעוביר ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
תטלפ תוברל םח ץבאב לובט הדלפמ יושע      
,דומעה ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע סיסב      
תקיצימ הנותחת תחלצ ,תלד ,תלדל חתפ      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו םוינימולא      
הרואתה דומע ,ושארב עורזה רוביחלו דומעה      
.רונתב יולק תיטטסורטקלא הטישב עובצ      
      
יושע דיחא יעוביר ךתחב הרואת דומע     08.02.0225
612.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק .רטמ 6 הבוגו מ"מ 051X051 תודימב  
      
2" רטוקב ןוולוגמ לזרב רוניצמ רצוטש     08.02.0419
דומעל הרואת ףוג רוביחל מ"ס 02 ךרואבו      
ללוכו ןווליג ינפל עצובי רוביחה גוס לכמ      
רושיאל םאתהב ףיעסה תלעפה ,העיבצ      

     50.00    50.00     1.00 'פמוק .זרכמה יכמסמב עיפומ אלו הדימבו חקפמ  
      
3.8 ק ר פ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
םישגמ      
      
ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
תרצות 3CB -ו 2CB םגד םיקדהמ      
    IXEGOS דע ךתחב םילבכל ,רשואמ ע"ש וא  
טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ ללוכ ,ר"ממ 53      
וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה ירוביחלו      
דרפנ חטבמ( יוסיכ ,CA01X2, AK01 יבטוק      
ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ רובע      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה תיבלו      
      
70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     08.03.0045

    320.00   320.00     1.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
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ר"ממ 5.1X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0069
    450.00     9.00    50.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   

      
ר"ממ 5.2X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0087

    600.00    12.00    50.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 4X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0102

    450.00    18.00    25.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 6X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0111

    720.00    24.00    30.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0126

    940.00    47.00    20.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ רטמ   
      
דוקיפ ילבכ      
      
רוניצב הלחשה ללוכ EPLX גוסמ דוקיפ לבכ      
וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה וא      
,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא חול      
,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ ילענ      
יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל ןומיס      
.לבכה      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ ר"ממ 5.1X7 ךתחב דוקיפ לבכ     08.03.0222

    150.00    15.00    10.00 612.3.80 ףיעס יפל שרדנה רטמ   
      
לכ ללוכ ר"ממ 5.2X01 ךתחב דוקיפ לבכ     08.03.0231

    600.00    24.00    25.00 612.3.80 ףיעס יפל שרדנה רטמ   
      
הקראה      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב וטרופש      
תודובעה לכו םירמוחה לכו םידומעל      
יפל ,םלשומ הקראה רוביח עוציבל תושורדה      
.וגוס      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
52 הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.03.0333

  1,700.00    17.00   100.00 723.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ רטמ   
      
      
      
      

קובץ: אילת, שחמון 11, ת''ש   .../223 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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05/08/2021
דף מס':     223 םימ ץחל תרבגהל ש"ת-11 ןומחש ,תליא

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.03.0336
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53      

    780.00    26.00    30.00 08.3.327 רטמ   
      
תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ טוממ      
הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל עקרקב      
הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל 521B ןוטב      
הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05 תשוחנמ      
הקראה לית וא ספא לית וא הקראה לית ןיבל      
טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע תשרב      
.העיבצו      
      
ןיבה טרפמב 10.50.80 ףיעס יפל עוציב      
טרפ יפלו ידרשמ      
      
ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     08.03.0387
תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3 לש      
06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט ןוטב      

    799.00   799.00     1.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
תשוחנמ יושע םיליצנטופ תאוושה ספ     08.03.0399
,תוחפל מ''ס 05 ךרואב מ''מ 4X04 תודימב      
םימואו םיגרב ,םירוח ללוכ הספוקב ןקתומה      

    335.00   335.00     1.00 'פמוק .הקראה ירוביחל  
      
תשוחנמ יושע םיליצנטופ תאוושה ספ     08.03.0405
מ''ס 03 ךרואב ,מ''מ 4X05 ךתח תודימב      
םיגרב ,םירוח ללוכ הספוקב ןקתומה ,תוחפל      

    330.00   330.00     1.00 'פמוק .הקראה ירוביחל םימואו  
      
תופיצר תריצי ללוכ,ריקל דוסי תקראה ןקתמ     08.03.0417
ןויז ילזרב לש םיכותיר תועצמאב תילמשח      
הדלפ ספ תרזעבו תוחפל מ"מ 21 רטוקב      
עוציב ,הקיציב םינומט ר"ממ 4X05 תודימב      
לא חלפ תאיציל ,דוסיה תדורטקלאל םיכותיר      
ללוכ ,ת.ע לש דוסי יגרובלו ת.עב פ"הפ      
תניירושמ הספוקב תוניפב דצ לכב תואיצי      

  1,200.00    16.00    75.00 .מ"ס 01 קמועבו מ"ס 51X51 תודימב רטמ   
      
יפל י'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     08.03.0501

    608.00    60.80    10.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
JYCLFY 2-3 גוסמ םיככוסמ תשוחנ ילבכ     08.03.9001
דע ךתחב ,רדת הנשמ םע םיעונמ רוביחל      
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ 5*4      
,תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      

  3,750.00    75.00    50.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל רטמ   
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05/08/2021
דף מס':     224 םימ ץחל תרבגהל ש"ת-11 ןומחש ,תליא

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ     08.03.9011
"הכרא" תמגודכ ,4.0X2X01 "קזב" תושירדל      

    750.00    25.00    30.00 ע"ש וא רטמ   
      
4.8 ק ר פ  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג תשיכר      
םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת ללוכ הז      
-ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה םיפוגל      
    .C.O.T  
      
ץוח תרואתל הרואת יפוג      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
הלעפהל םישורדה םירזיבאה לכו ,תוירחא      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת      
      
הרואת יפוג םניה םיעצומה הרואתה יפוג      
רגאמב םימושרה הכמסה תדועת ילעב      
המישרל םאתהב דבלב ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.דרשמה רתאב תנכדעתמה      
      
S DEL תמגוד W45 ,דל תובוחר תרואת ףוג     08.04.0124
    AIRELAG תרצותמ GNITHGIL  
    REPOOC-NOTAE דע רוא י"ע קוושמה  
שרדנה לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא ,םיסדנהמ      

  6,000.00 3,000.00     2.00 .8100.400.80 ףיעס יפל 'חי   
      
בר וא יתילכת דח ,םורח הנווכה טלש     08.04.0131
3 תלוביק לעב  DEL W1.4 תרואת ,יתילכת      
PG1X" תמגוד ,"האיצי" בותיכ םע תועש      
    CET AGEM AMSALP" לואש" תרצות  

  1,110.00   370.00     3.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא "תויגולונכט 'חי   
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05/08/2021
דף מס':     225 םימ ץחל תרבגהל ש"ת-11 ןומחש ,תליא

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

יתילכת דח ,תואצמתהל םוריח תרואת ףוג     08.04.0151
הנקתהל W3 דל ,תוקד 021 לש הלועפ ןמזל      
- LE םגד טיילורטקלא תמגוד ,הרקתל היולג      

  2,350.00   470.00     5.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא 137 'חי   
      
יס טאו 34  דע לש קפסהב  DEL הרואת ףוג     08.04.0161

  3,960.00   330.00    12.00 .ןיוולק 0004 הרואת ןווגב שעג לש דל 'חי   
      
תוריק לע הנקתהל הפצהל הרואת ףוג     08.04.0171
DEL RATS תמגודכ חטש תרואתל םיינוצח      

  3,750.00   750.00     5.00 שעג תרצות תמגודכ טאו 53 קפסהב 'חי   
      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  5.80 ק ר פ  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
זוחמל תורוקמ טרדנטס פ"ע ועצובי תוחולה      
למשחה קוחו הברעה רוזיא םורד      
      
רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.05.9010

  1,824.00    48.00    38.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק דח 'חי   
      
רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.05.9011
01 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע יבטוק דח      

    306.00   102.00     3.00 רפמאוליק 'חי   
      
רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.05.9012

  4,608.00   192.00    24.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת 'חי   
      
רפמא 52X3 דע ילנימונ םרזל הנגה ת"מאמ     08.05.9013
קותינ רשוכו השירד יפל תימרת הנגה םע      
קותינ רשוכ( תימרתה הנגהה לדוגל םאתהב      
הלקת עגמו רזע יעגמ םידייוצמ  לבגומ יתלב      
ע"ש וא ,רדיינש תרצות VG םגד תמגודכ      

  2,250.00   450.00     5.00 .BA,SNEMIS תרצותמ 'חי   
      
ילארשי םגד רפמא 61 יזפ דח עקת תיב     08.05.9015

    180.00    60.00     3.00 'פמוק ןיד ספ לע הנקתהל  
      
03 תושיגר רפמא 04X2 תחפ רסממ     08.05.9016
"REGAH" תרצות A םגד רפמאילימ      
י"ע קוושמה סיווג וא "וכלומ" 'בח י"ע קוושמה      

    280.00   280.00     1.00 ע"ש וא "הכרא" 'חי   
      
03 תושיגר רפמא  04X4 תחפ רסממ     08.05.9017
"REGAH" תרצות A םגד רפמאילימ      
י"ע קוושמה סיווג וא "וכלומ" 'בח י"ע קוושמה      

    660.00   330.00     2.00 ע"ש וא "הכרא" 'חי   
      
      
      
      

קובץ: אילת, שחמון 11, ת''ש   .../226 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

05/08/2021
דף מס':     226 םימ ץחל תרבגהל ש"ת-11 ןומחש ,תליא

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

52 קותינ רשוכ רפמא 001X3 דע םית"מאמ     08.05.9051
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

    940.00   940.00     1.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      
ת"מאמל הריגס לילס וא CT הקספה לילס     08.05.9056

  1,800.00   300.00     6.00 036X3A דע 'חי   
      

  1,800.00   180.00    10.00 A001 דע  ז"אמ וא ת"מאמל רזע יעגמ 'חי  08.05.9057
      
061X3 דע לדוגב םיקספמ ןיב ינכמ רוגיח     08.05.9070

    950.00   950.00     1.00 'פמוק רפמא  
      
A001X3 לדוגב ת"מאמל הלעפה עונמ     08.05.9071

  2,400.00 1,200.00     2.00 'פמוק רפמא  
      
IFR רטליפ תונגה תוברל ילטיגיד רדת הנשמ     08.05.9101
ס"כ 5.7 קפסהב עונמל ימינפ קנשמו      

 12,000.00 4,000.00     3.00 'פמוק )םיחופמו תובאשמל(  
      
רפמא 03 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     08.05.9112

  5,920.00   370.00    16.00 'פמוק AC3  
      
רפמא 08 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     08.05.9113
    3CA למשח תרבח הפלחה תכרעמל  

  5,000.00 2,500.00     2.00 'פמוק תינכות יפל רזע יעגמ ללוכ רוטארנג  
      

    360.00    18.00    20.00 'פמוק WK01 דע ןעגמל ןוילע רזע עגמ 08.05.9117
      

    240.00   120.00     2.00 'פמוק CRH יכיתנ תוברל A23X3  םיחיטבמ קתנמ 08.05.9130
      

    330.00   330.00     1.00 'פמוק רפמא טלוו 003 דע םיאנש 08.05.9140
      

    880.00   880.00     1.00 'פמוק רפמא טלוו 0001 דע םיאנש 08.05.9141
      
"אדבמל" תמגוד 42CDV בצוימ חכ קפס     08.05.9151

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק 42-021-PPD 02 דע ע"ש  ואA  
      
2 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ     08.05.9161

    280.00   280.00     1.00 'פמוק OSI - 655 2B הרקב גצמ תמגוד תואיצי  
      

  2,800.00   400.00     7.00 'פמוק 08AZ63V םגדמ EG תרצותמ רוטסירו דגנ 08.05.9165
      

  1,740.00   145.00    12.00 'פמוק רפמא 5/001 דע םרז הנשמ 08.05.9211
      
:תדידמל למשח חולל ילטיגיד דדומ בר     08.05.9231
,קפסה םדקמ ,קפסה ,רדת ,םימרז ,םיחתמ      
םגד "קטס" תמגוד היגרנאו שוקיב איש      

  6,300.00 2,100.00     3.00 'פמוק HE031MP -SULP )םרז ינשמ ללוכ אל(  
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05/08/2021
דף מס':     227 םימ ץחל תרבגהל ש"ת-11 ןומחש ,תליא

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םיבשחמ תרושקתל םאתמ רובע תפסות     08.05.9251
  1,000.00   500.00     2.00 תרושקת ילבכו 'חי   

      
)O+HP3( םיבטק העברא קרב יניגמ תיעיבר     08.05.9261

  3,100.00 3,100.00     1.00 'פמוק B+C רפמאוליק 001  
      
)O+HP3( םיבטק העברא קרב יניגמ תיעיבר     08.05.9271

  1,250.00 1,250.00     1.00 'פמוק רפמאוליק 02  
      

  1,700.00    68.00    25.00 דל תרונו ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ 'חי  08.05.9281
      
תוברל 'ש/ק"מ 031 דע למשח חולל ררוואמ     08.05.9291

  4,950.00   990.00     5.00 'פמוק ןנסמו רורווא יסירת  
      

  1,000.00   200.00     5.00 'פמוק .למשח חולל DEL הרואת ףוג 08.05.9300
      
חולב הנקתהל עורז תוברל לובג קספמ     08.05.9301

    825.00   165.00     5.00 'פמוק למשח  
      

    940.00   235.00     4.00 'פמוק רורווא/םומיח חולל טטסומרט 08.05.9311
      
דעוימה קספ לא תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     08.05.9312
5 דע לש קפסהב יתייישעת ללחה הנקתהל      
םישבי עגמ ללוכו 03" דע יוביג ןמז םע א"וק      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק תרושקתו  
      

    820.00   410.00     2.00 'פמוק יעובש/ימוי ילטיגיד ןועש קספמ 08.05.9321
      

  1,900.00    95.00    20.00 'פמוק םיניפ 8 - ףלשנ דוקיפ רסממ 08.05.9325
      

    400.00    40.00    10.00 'פמוק םיניפ 8 - ףלשנ דוקיפ רסממל סיסב 08.05.9326
      

  2,100.00   105.00    20.00 'פמוק םיניפ 11 - ףלשנ דוקיפ רסממ 08.05.9327
      

    400.00    40.00    10.00 'פמוק םיניפ 11 - ףלשנ דוקיפ רסממל סיסב 08.05.9328
      
הלקת ןומיס ךרוצל תורוקמ לש לגד רסממ     08.05.9329

  4,400.00 1,100.00     4.00 'פמוק .סיסב + תיללכ  
      
וא סיווג תמגוד ,A61 יבטוק וד דעצ רסממ     08.05.9330

    140.00   140.00     1.00 'פמוק ע"ש  
      
םע ןמז תוסיו םע םיינורטקלא היהשה ירסממ     08.05.9331

  1,800.00   300.00     6.00 'פמוק ףלחתמ עגמ  
      
004X3 יזפ תלת חתמל הזפ רסוחל םירסממ     08.05.9341

    900.00   450.00     2.00 'פמוק טלוו  
      

  1,140.00    76.00    15.00 הקספה/הלעפה ןצחל 'חי  08.05.9351
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  1,425.00    95.00    15.00 םיעגמ השולש ןצחל 'חי  08.05.9361
      

    130.00   130.00     1.00 לעננ הקספה ןצחל 'חי  08.05.9371
      
21 םרזל יבטוק וד םיפילחמ םרז יקספמ     08.05.9381

  1,590.00   106.00    15.00 קספומ בצמ םע ,רפמא 'חי   
      

    270.00   270.00     1.00 .חולה לע טלוו 42 הארתה םזמז 'חי  08.05.9382
      
,עונמ יפופל תנגהל רוטסימרת רסממ     08.05.9385

  1,800.00   600.00     3.00 .סנמיס תרצות תמגודכ 'חי   
      

     50.00    50.00     1.00 .1W1% םהואוליק 2 דגנ 'חי  08.05.9386
      
ןזומ ,שבי עגמל .S.I םילאנגיס דירפמ ץצוח     08.05.9387

  4,800.00   600.00     8.00 'פמוק .שבי עגמ - האיציו הסינכ ,CDV42 חתממ  
      
האיציו הסינכ - S.I םילאנגיס דירפמ ץצוח     08.05.9388

  7,200.00   900.00     8.00 'פמוק Am02-4, חתמב ןזומ CDV42.  
      
52X2 םרזל יבטוק וד םיפילחמ םרז יקספמ     08.05.9391

  2,400.00   200.00    12.00 םיבצמ 4 ,רפמא 'חי   
      
,הנקתה דיאורוט ללוכ בלושמ הגילז רסממ     08.05.9400

  3,500.00 3,500.00     1.00 תוינכותב שורדש יפכ לויכו טוויח 'חי   
      
םאתומ ןוולוגמ חפמ יושע למשח חול הנבמ     08.05.9410
הבריק ,תויביזרוקה יאנת ,הנקתהה תביבסל      
A001 דע ,ינכטה טרפמב טרופמכ ,'וכו םיל      
לכ הריבצ יספ ללוכ ,תותלד ללוכ .רפמא      
,טוויח ,תולעת :ןוגכ ,רזעה ירמוחו דויצה      
דדמנ מ"ס 08 קמוע  ,'וכו טוליש ,םיקדהמ      

 22,800.00 3,800.00     6.00 .חולה ינפ עובר רטמ יפל ר"מ   
      
,V42 , "לופיט אלל" המוטא םירבצמ תללוס     08.05.9430
תועש 84-ל יוביג רובע המיאתמ תלוביקב      
hA001 ,תודידמהו דוקיפה ילגעמ לכל      

  1,800.00 1,800.00     1.00 .המיאתמ תבשותו םילבכ ללוכ .תוחפל 'חי   
      
===ECA - תנכותמ רקב ילולכמ===      
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טרפמב ראותמכ ECA-0863 רקב לולכמ     08.05.9501
יסיטרכו תרושקת תואיצי UPC :ללוכ      
תונכת בשחמל ,דדומ ברל :שרדנכ תרושקת      
חכ קפס ,םיצירח 5 תבשות ללוכ ,ש"מקמלו      
84 רובע תלוביקב םירבצמ ,CDV21-ל      
ינשו םילאיריס םיטרופ 2 ללוכ ,יוביג תועש      
ןכ ומכ ,וידר רוביחל טרופו טנרתא יטרופ      
לכו ש"מקמ ללוכ ןכ ומכ .הנפצה ןוישיר      
תכרעמב בולישל םישורדה םיביכרה      
לכ ללוכו תמייקה תיטוחלאה תרושקתה      
םישורדה םירזיבאהו םימאתמה םילבכה      
תרושקתה תכרעמב בולישלו םלשומ דוקפתל      
,םילבכה לכ ללוכו תמייקה תיטוחלאה      
תנכות ללוכ םישורדה םירזיבאהו םימאתמה      

 22,000.00 22,000.00     1.00 'פמוק .ךשמהב טרופיש דויצה טעמל ,תונכית  
      

  3,500.00 3,500.00     1.00 XIM  סיטרכ 'חי  08.05.9502
      
'עמ לש הנקתהו הקפסא ,רשק תוקידב עוציב     08.05.9505
דע  ןרות ללוכ ,תמלשומ תיטוחלא תרושקת      
םייקה רדתב תינווכ-בר הנטנא ,תוחפל 'מ 11      
תחטבאל ,וידר תסדנה ללוכו הרקבה 'עמ לש      
הרקבה זכרמ לומ תוחפל 9.99% רשק תוכיא      
לכו תרושקת לבכ ללוכ ,םימה לדגמ לומו      
רשקה תוקידב .םישורדה רזעה ירזיבא      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .ןלבקה ןובשח-לע הלורוטומ י"ע ועצובי  
      
===EG - םיתנכותמ םירקב ילולכמ===      
      
,טרפמב ראותמכ CLP תנכותמ רקב ילולכמ      
,IXR תרדסמ EG תרצותמ תוינכותבו      
,UPC יסיטרכ ,רקבל הנכות ןוישיר :םיללוכה      
םילוקוטורפו םיטרופ םע תרושקת יסיטרכ      
- ו SUBDOM 584SR-ב תרושקתל      
    SUBDOM -PI/PCT, TENIFORP, ךרעמ  
רקבה יקלח ןיב םח יוביגל םיסיטרכו םירזיבא      
םילבכו םירבחמ ,תובשות תוברל םינושה      
לנפ :ןוגכ ילאירפירפ דויצל רובחל תונכהו      
רקב ,תונכיתל בשחמ ,דדומ בר ,הלעפה      
טס ללוכ .)'וכו ירלולס/יטוחלא תרושקת      
חכ יקפס ללוכ .03% לש הברזר םע תובשות      
,םיביכרה לכ ללוכו ,י.ז טלוו 42 ןזומ      
םישורדה םילולכמהו םילבכה םירזיבאה      
יסיטרכ ללוכ שורדה רזעה דויצ לכו הלועפל      
םירדגומה םיפיעסה יריחמב םילולכו O/I- ה      
:ךשמהב םיטרופמו      
      

 12,684.00 12,684.00     1.00 503EPC596CI יגולטק 'סמ  UPC 'חי  08.05.9512
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יגולטק 'סמ SP - EG רקבל חוכ קפס     08.05.9513
  4,000.00 2,000.00     2.00 IC695PSE040 'חי   

      
יגולטק 'סמ תויטרקסיד תוסינכ 61 סיטרכ     08.05.9515

  3,600.00 1,200.00     3.00 IC693MDL645 'חי   
      
יגולטק 'סמ תויטרקסיד תואיצי 8 סיטרכ     08.05.9516

  4,800.00 1,200.00     4.00 IC693MDL930 'חי   
      
'סמ תויגולנא  תוסינכ 4 סיטרכ     08.05.9517

  6,268.00 1,567.00     4.00 IC693MDL221 'חי   
      
יגולטק 'סמ תויגולנא  תואיצי 2 סיטרכ     08.05.9518

  3,822.00 1,911.00     2.00 IC693MDL391 'חי   
      

  3,200.00 3,200.00     1.00 EG רקבל םוקמ 21 תבשות 'חי  08.05.9520
      
יסיטרכ ללוכ EG רקבל הבחרה תבשות     08.05.9521

  2,200.00 2,200.00     1.00 רוביחל םילבכו 'חי   
      
ימוקמ הלעפה לנפ - ליעפמ - גצ תדיחי     08.05.9530
תמגודכ ,תוחפל 7" ינועבצ ,יפרג ,רקבל      
,POINU 707-POTE םגד ROXE תרצות      
לוקוטורפו תרושקת טרופ ללוכ ,י"זב םזומ      
טרופ ללוכ ,SUBDOM/PI-PCT תרושקת      
תירוט תרושקת      
    584SR-RETSAM-SUBDOM לבכ ללוכ  

  9,000.00 9,000.00     1.00 'פמוק .רקבל תרושקת  
      
תשוחנ תואיצי 8 יתיישעת HCTIWS תדיחי     08.05.9531
    54JR, חתמב ןזומ W42 תרצות תמגודכ ,י"ז  
    MUIXENNOC, תרושקתה ילבכ לכ ללוכ  

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק .םיילאירפירפה םיביכרל  
      
לש ECA תנכותמ רקבל תימושיי הנכות     08.05.9550
םחש 'בח -  ץעויה י"ע עצובתש ןקתמה      
תכרעמ םע ןקתמה לש תרושקתל תורוקמ      
תורוקמ לש הרקב זכרמו ןקתמה לש ב"ופה      
רקבל םימה תכרעמ לע עדימ תרבעה ללוכ      

 22,000.00 22,000.00     1.00 'פמוק .ח"ש 008,81 לש דוסי ריחמב  091-ב  
      
לש EG תנכותמ רקבל תימושיי הנכות     08.05.9560
טו-הרטמ 'בח -  ץעויה י"ע עצובתש ןקתמה      
היצמוטואל    תורוקמ םחש תרבח י"ע וא      
עדימה לכ תנכה ללוכ ןקתמה לש תימוקמ      
תנכה תוברל ,הרקבה זכרמל תרושקתל      
תנכה ללוכ ,עוציבל רשואמ טרופמ מ"פת      
לש דוסי ריחמב .עוציב יפל םלשומ דועית      

 29,200.00 29,200.00     1.00 'פמוק .ח"ש 008,32  
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,הלעפה לנפ בולישל ,ל"נכ תימושי הנכות     08.05.9562
 10,500.00 10,500.00     1.00 'פמוק ח"ש 0009 דוסי ריחמב  

      
רטסובב אצמנש ץצוח רקבב הנכות עוצב     08.05.9563
ולבקתיש תרושקת תומישר סיסב לע 091+      
עדימ תרבעה ךרוצל רקבה תנכות בתוכמ      
תנכותב ובולישו הנכות תביתכ ,הרקב זכרמל      
זכרמ יבשחמב תוערתהה תכרעמו IMH ה      
דוסי ריחמב דיגאתה ידרשמבש ישאר הרקב      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק ח"ש 00521 לש  
      
בתוכ י"ע הרקבה תכרעמ לש הצרהו הלעפה     08.05.9564
הלעפהל דע שרדנכ םינוכדיע ללוכ ,הנכותה      
םוי/ח"ש 0572 לש דוסי ריחמב ,תמלשומ      

 12,400.00 3,100.00     4.00 .הדובע ע"י   
      
הלעפהב הסונמו החמומ יאלמשח תופתתשה     08.05.9565
בתוכ םע  דחי הרקבה תכרעמ לש הצרהו      
תויחנה יפל תוקידבו  םינוכדיע ללוכ ,הנכותה      

  3,600.00 1,200.00     3.00 ןנכתמה ע"י   
      
:ללוכ ישאר למשח חול לש הנקתהו הלבוה     08.05.9600
ללוכ .ומוקמב ותבצהו ותסנכה ,רתאל הלבוה      
,םיילמשחהו םיינכמה םירוביחה לכ עוציב      
חולה תקידב ללוכ .'וכו םילאנגיס ,דוקיפ ,חכ      
םילויכ עוציבו 91416  :לארשי ןקתל םאתהב      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .ןימזמל הריסמו הלעפהו  
      
םירוביח תאספוק לש עוציבו הנקתהו הקפסא     08.05.9601
תמגודכ תורוקמ טרדנטסל םאתהב זכרמל      
    01A םאתהב םינמוסמ םיקדהמ תללוכה  

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .שרדנל  
      
,1SA - הנבמל תורש תאספוק ךא ל"נכ     08.05.9602
םאתהב חפ וא רטסאילופ חול הנבמ  תללוכה      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק .דוקיפו גותימ דויצ ללוכה תורוקמ טרדנטסל  
      
,ת ו ד ו ק נ  - 60.80 ק ר פ  60.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש  ר ו ש כ י מ       
      
םוחתב ןווכמ ,ירטקלא וטופ את     08.06.9005
    XUL022-02, ןקתומ ,רוא ןשייח ללוכ  

    350.00   350.00     1.00 .חולל ץוחמ-55PI המוטא אספוקב 'חי   
      

    700.00   350.00     2.00 'פמוק הריבשל תיכוכז םע יתכתמ םורח ןצחל 08.06.9010
      

    900.00   300.00     3.00 'פמוק ט"הע הריבשל תיכוכז םע יטסלפ םורח ןצחל 08.06.9011
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.א.ד.ע תמגוד טנוברקילופמ תוריש תספוק     08.06.9012
ז"אמ תוברל ףוקש הסכמ םע וקסינ וא טסלפ      
    A61X3, תחפ רסממ A52X4, ז"אמ  
    A61X1, 61 יזפ תלת עקת תיבA םגד EEC,  
,ילארשי םגד 61A םייזפ דח עקת יתב 2      

  2,250.00   750.00     3.00 'פמוק )הנזה וק ללוכ אל( טלפמוק רבוחמו ןקתומ  
      

    290.00   145.00     2.00 'פמוק םיימ ןגומ 'א 3*04 דע טקפ קספמ 08.06.9013
      
01 דע יזפ תלת עונמל םלשומ ילמשח רוביח     08.06.9050
ןיירושמ רוניצו רזעה ירמוח לכ תוברל ,ס"כ      

  2,442.00   407.00     6.00 'פמוק עונמה תברקב יטסלפ יופיצ םע ירושרש  
      
ךשמל שא תפצר וא ריקב חתפל שא םוטיא     08.06.9070
דע רבעמ לש ר"מ 2.0 לעמ חטשב ,םייתעש      
םוטיאה .תרושקת וא למשח ילבכ תולעת 3      
ןיסח חול וא םיעלס רמצ תמשה י"ע השעיי      
LAESERIF" גוסמ קיטסמ תחירמ וילעו שא      
    TAOCOLIP" וא "CILYRCA KBJ" וא  
    "A-TCETOMMALF" יפל הדידמה .ע"ש וא  
3 לעמ תפסונ הלעת לכ( וטורב חתפה חטש      

    558.00   558.00     1.00 )דרפנב ודדמי םילבכ יופיצו תולעת ר"מ   
      
5 םע( יזפ תלת לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     08.06.9080
הנקתהב תורוניצ תוברל )םיכילומ 6 וא      
RF/YX2N תשוחנ ילבכ ,הפישח וא היומס      
ךתחב C.V.P  דודיב םע תשוחנ יכילומ וא/ו      
וא הרקתהמ האיציה דע חולהמ ר"ממ 5.1      
וא דיחי םרז י/קספמ ,םיקספמה דעו ריקה      
םינצחל וא בלצ וא ףוליח וא יבטוק וד וא לופכ      
'זארימ תמגוד ,ןיירושמ וא םימ ןגומ וא      
ךילומ תוברל ,ע"ש וא "הכרא" י"ע קוושמה      
,שרדנ םא ,םורח תרואתל הדוקנ רובע ףסונ      

  5,100.00   170.00    30.00 הילת וו תוברל 'קנ   
      
ילבכ היושע תמלשומ עקת תיב תדוקנ     08.06.9090
םע תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ      
,ר"ממ 5.2X3 ךתחב  C.V.P דודיב      
,הפישח וא היומס הנקתהב תרנצב םילחשומ      
61 עקת תיב ןכו עקתה תיב דע חולהמ      
וא "הכרא" י"ע קוושמה 'זארימ תמגוד ,רפמא      
תוברל םלשומ לכה ,ט"הת ןקתומ ,ע"ש      

    596.00   149.00     4.00 םימאתמ 'קנ   
      
יזאפ תלת לגעמב רישכמ תנקתהל הדוקנ     08.06.9120
תוברל ,ר"ממ 4 ךתחב םיכילומב וא/ו םילבכב      

  1,955.00   391.00     5.00 םימ תנגומ הביתב רפמא  52X3 ז"מו רוניצ 'קנ   
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,רוניצ תוברל ,םוריח ןצחלל רוביח תדוקנ     08.06.9122
רזיבאל רוביחו,שרדנכ,ר"ממ 5.1X5 דע לבכ      

  1,000.00   200.00     5.00 טרופמכ דרפנב דדמנה יפוס 'קנ   
      
==רוביחו טוויח ,הלחשה ,הנקתה תודוקנ==      
ליבומ ,לבכ :ללוכ הדוקנה ריחמ :הרעה      
הקידב רוביחו טוויח ,)הלעת וא/ו רוניצ(      
ירמוחו םירזיבאה תודובעה לכו ,הלעפהו      
דדמנ( חולל דע רזיבאהמ ,םישורדה רזעה      
תודדמנה תוישאר תולעת טעמל , )'פמוק      
רוביח תודוקנ=== .טלפמוק דדמנ .דרפנב      
===דוקיפ ירזיבאו רושכמ      
      
וא/ו רישכמ לש טוויחו רוביח הנקתה תדוקנ     08.06.9130
,ילטיגיד וא יגולנא ,הרקב וא דוקיפ רזיבא      
הקידב ללוכ )דרפנב דדמנ ותקפסא ריחמש(      

  2,500.00   250.00    10.00 .ןרציה תויחנהו תוינכות יפל לויכו 'קנ   
      
,V.R.N-רזוח לא דוקיפ תכרעמ רוביח תדוקנ     08.06.9131

    750.00   250.00     3.00 .רזיבאה ןוויכ ללוכ 'קנ   
      

    200.00   200.00     1.00 .טטסומרטל רוביח תדוקנ 'קנ  08.06.9132
      

  1,200.00   600.00     2.00 .ץחל רמתמל רוביח תדוקנ 'קנ  08.06.9133
      
,הנזה לבכ ללוכ ,הקיפס דמל רוביח תדוקנ     08.06.9134

  6,600.00 1,100.00     6.00 .םיסלופ לאנגיס לבכו יגולנא לאנגיס לבכ 'קנ   
      
ילמשח ליעפמ/ףוגמל רוביחו טוויח תדוקנ     08.06.9135
תוברל ,לאנגיסו דוקיפ ,הנזה ילבכ ללוכ      

  1,100.00 1,100.00     1.00 .חטשב םואת 'קנ   
      
תוברל ,שא יוליג תזכרל הנזה רוביח תדוקנ     08.06.9150
וד םרז קספמ ,ר"ממ 3X5.2 לבכו תרנצ      

    250.00   250.00     1.00 ע"ש וא "סיווג" תמגוד ,ןומיס תרונ םע יבטוק 'קנ   
      
רטוקב רוניצ היושע תמלשומ ןופלט תדוקנ     08.06.9160
תוברל ,הפישח וא היומס הנקתהב שרדנכ      
רבוחמו  לחשומ תוחפל תוגוז 3 ןופלט  לבכ      
דע מ"התה וא/ו ר"התהמ וקה ,טלפמוק      
,"קזב" תושירד יפל םויס רזיבא ןכו הדוקנה      
,ע"ש וא "הכרא" י"ע קוושמה 'זארימ תמגוד      

    500.00   250.00     2.00 םירשגמו הנורוק ירבחמ תוברל םלשומ לכה 'קנ   
      
רוניצ ללוכ שא יוליג תכרעמל הנכה תדוקנ     08.06.9161
וא תופעתסה תביתמ ,מ"מ 32 דע רטוקב      
הכישמ טוח ללוכ ,רזיבאל דע םירוביח תזכרמ      

  3,750.00   150.00    25.00 .תודוקנ עוציבל ינכטה טרפמב שרדנכ 'קנ   
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יוליג( תמגודכ דואמ ךומנ חתמ 'עמל 'קנ     08.06.9162
טוח + רוניצ תללוכה )'וכו VTCC ,הצירפ      

  4,400.00   200.00    22.00 .הכישמ 'קנ   
      
- שרדנה טוויחה לכ ללוכ דויצה ריחמ .1      
םיליבומב תרושקתו לאנגיס ,דוקיפ ,הנזה      
יסיטרכ לולכי דויצה .2.םימיאתמה      
ןיב תרושקת ורשפאיש תרושקת ילוקוטורפו      
.םירקבה      
      
,רוזח-לא םותסשל "בצמ הארמ" ןונגמ  לולכמ     08.06.9204
לובג קספמו תבשות ,הלעפה תיקסיד ללוכ      
רסוח ינפב הנגהל דעוימ ,ףילחמ עגמ םע      
RN-040 םגד .י.ר.א תרצות תמגודכ ,המירז      

  3,600.00 1,200.00     3.00 'פמוק .ע"ש וא  
      

    235.00   235.00     1.00 'פמוק תינוציח הנקתהל טטססומרת 08.06.9207
      
ללוכו( קדוב סדנהמ י"ע למשח ןקתמ תקידב     08.06.9900
ללוכ .)חטשב םיצולא יפל םיבלשב עוציב      
תוברל ,חקפמל הקידבה ינותנ ח"וד תשגה      
םירטמרפ תודידמ ,הקראה תויודגנתה ינותנ      
.תוינומרהו למשחה תוכיא ינותנו םילמשח      
ןקתמה תאבהל דע שורדה לופיטה לכ ללוכ      
ןקתה תושירדב הדימעו הניקת הלועפל דע      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .טרפמהו  
      
םייארחאה םימרוגה םע למשח רוביח םואת     08.06.9901
תנקתה,תוריפח םואת :ללוכ ,למשחה תרבחב      
תרוקיב תנמזה ,םינומ תנקתה ,םינומ ןורא      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .תרוקיבה ךלהמב עויסו  
      
8.8 ק ר פ  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב  5.31  .ע.ק.י  גוסמ ןליתאילופ  רוניצ     08.08.0099
רטוקב ןליפורפילופמ הכישמ טוח םע מ"מ 05      
תרצות םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ 8      
קזב טרדנטס תבג ורטסלפ וא טסלפ רצמ      
עוציב טרפ יפל לכה הנכומ הלעתב חנומ      
ירמוח לכ ללוכ טוה לש דחוימ ינכט טרפמו      

    390.00    13.00    30.00 םוטיאה רטמ   
      
דע לדוגב קזב ןקת ןיירושמ רטסאילופ ןורא     08.08.9001
ץע תטלפ ,חירב בר לוענמ תוברל ,ר"מ 5.0      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק .טלפמוק דדמנ .הקבדמו  
      
םינפ תודימב תכתממ הביתב ןופלט ןורא     08.08.9002
    06X04 ספ ,מ"מ 02 יבועב ץע בג ללוכ ,מ"ס  

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק .הקראה  
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ר ו ט ר נ ג ל ז י ד  90.80 ק ר פ  ת ת       
      
דע לש קפסהב רוטרנג לזיד 'חי לש הקפסא     08.09.0001
    AVK 51 רקב ללוכ רליפרטק תרצות תמגודכ  
.ינכטה טרפמב ראותמכ יטמוטוא הענתה      
לש הנקתהו הלבוה )א :לולכי ריחמה      
,םירבצמ( הוולינה דויצה לכ לע רוטרנגה      
לכימ ,קלד תכרעמ ,רורקו הטילפ תכרעמ      
וירזיבא לכ לע דוקיפ חול )ב .)'וכו ימוי רלוס      
,דוקפו הנזהל םילבכ ,הוולנה דויצה לכו      
הקראה עוצב )ג .'וכו 'וטוא תופלחה תכרעמ      
יפל 'וכו פ"הפ ספמ םילבכ ,רוטרנגה ןקתמל      
)ד .למשחה קוח תושירדו ןנכתמה תויחנה      
)ה תינוריע םיזוזגא 'עמ לש לש הקפסא      
רוטרנגה לש הממדהל םיקספמ לש הקפסא      
תכרעמ עוציב )ו .רוטרנגה דילו ישאר חולב      
)ז .רוטרנגה תכרעמל הצרה תוקידבו םייוסנ      

 32,000.00 32,000.00     1.00 'פמוק .תוארתה תקפסא לנפ  
      
לש הקתשה תפוח לש הנקתהו הקפסא     08.09.0002
תשרוהל תלוכי םע תילניגרוא ליעל רוטארנג      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק 'ימ 7 קחרמב BD56 -ל שערה ץמר  
      
תושירדל םאתהב רטיל 005 ימוי קלד לכימ     08.09.0013
קלדב אלמ קלד דידמו הרצאמ ללוכו ןקתה      

 10,800.00 10,800.00     1.00 'פמוק .תולעפהו תוצרה רחאל הריסמה םויב  
      
רוטרנגה תנקתה םויס רחאל רלוס לכימ יולימ     08.09.0014

 12,000.00     8.00 1,500.00 רטילל ח"ש 7 לש דוסי ריחמ יפל רטיל  
      
דרשמב יושירו רושיא רוטרנגה תרבעה     08.09.0016

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק היגרנאהו הדובעה  
      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  43.80 ק ר פ  ת ת       
      
0221 י"תל םאתהב ועצוי תודובעה לע      
      
721 תלוביק ,תנעוממ ,תבשחוממ יוליג תזכר     08.34.0010

 10,400.00 10,400.00     1.00 תובותכ 'חי   
      

  1,050.00   350.00     3.00 תימינפ הנקתהל הקעזא רפוצ 'חי  08.34.0014
      

    500.00   500.00     1.00 םימ ןגומ תינוציח הנקתהל הקעזא רפוצ 'חי  08.34.0015
      
תכרעמל( יטפוא ןשע יאלג     08.34.0025

  4,320.00   360.00    12.00 )תנעוממ - ELBASSERDDA 'חי   
      
- ELBASSERDDA תכרעמל( םוח יאלג     08.34.0035

    740.00   370.00     2.00 )תנעוממ 'חי   
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  1,080.00   360.00     3.00 תנעוממ תכרעמל הקעזא ןצחל 'חי  08.34.0045
      

    960.00   120.00     8.00 תנעוממ תזכרל שא תקעזא ןומיס תרונמ 'חי  08.34.0055
      
ןעטמו תטלקומ העדוה תוברל יטמוטוא ןגייח     08.34.0065

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק רבצמ םע  
      
למשח חולל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     08.34.0075
III  זג  לכימ :תללוכה ק"מ 5 דע חפנב      
    SFAN  002 ואMF  גוז ,לכימב זג יולימו  
,הזתה יריחנ ,)הבלצהב םירבוחמ( םיאלג      

  6,400.00 6,400.00     1.00 'פמוק טווחו לכימהו םיריחנה ןיב תרנצ  
      
,יאלג :ןוגכ( שא יוליג , רזיבאל רוביח תדוקנ     08.34.9000
ףכירמ רוניצ ללוכ )'וכו ןצחל רפוצ ,הרונמ      
ללוכו )מ"מ 32 וא מ"מ 61( שא ןיסח םודא      
,הקפסא ללוכ ריחמה .ינקית ןשע יוליג לבכ      
,ינכטה טרפמב ראותמכ הלחשהו הנקתה      
תודובעה לכ ללוכו מ"ס 06 לכ קוזיח ללוכ      

  5,000.00   200.00    25.00 .תמלשומ הנקתהל םישורדה רזעה ירמוחו 'קנ   
      
שא יוליג תייזכרמ ןיב תרושקת וק עוציב     08.34.9001
ללוכ ,יטוח-לא רשק תדיחי וא/ו ןופלט ןוראו      
תקידבו תרושקת ישנא םע שורדה םואת      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק .הטילקו םינותנ תרבעה  
      
קלד ילכימ לעמ הנקתהל ינקית טמוקבא לכימ     08.34.9004

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק הקתשה תפוח רוטארנגהו  
      
י"ע ,שא יוביכו ןשע יוליג תכרעמה תקידב     08.34.9005
רושיא תלבק דע ,ילארשיה םינקתה ןוכמ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק י"תמ  
      
ה צ י ר פ  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  53.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ 53 קרפב םיפיעסה לכ לש םיריחמה      
ץוחמו הנבמ ךותב הדובעה תויולע לכ תא      
,הנקתה ,רזיבאה תקפסא ללוכ ,הנבמל      
,הלעפהו הקידב ,היצרגטניא ,רוביח ,טוויח      
,םירזיבאה ,םיקוזיחה ,םימאתמה לכ תוברל      
עוציב תוברלו ,םישורדה םיליבומהו םילבכה      
למשחה חולמ דויצה לש תילמשח הנזה לגעמ      
,חולב ת"מאמ תפסוה תוברל( ןקתמה לש      
תרושקת יטוויח ללוכ ,)'וכו םיקדהמ טוויח      
דדמנ .שרדנכ טולישו ןומיס ,םילאנגיסו      
םאתהב היהי דויצהו  תודובעה לכ.טלפמוק      
.םימה תושר תויחנהל      
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,53 קרפ ,הז קרפב םירדגומה םיריחמה      
תחקל ןלבקה לעו דוסי ריחמ םירדגומ      
עוצבל ןימזמה לש ןייכזל תורשקתה ןובשחב      
בלתשהל תורומואש החטבא תוכרעמ      
יריחמ .ןימזמה לש ב"ושו בופ תכרעמב      
.ינלבקה חוורהו תורוקתה תא וללכי ןלבקה      
      
תדיחי ללוכ םירוזא 61 החטבא תזכר לולכמ     08.35.0002
,קפס ,םוטא זראמ ,תקחורמ הגוצת - תדלקמ      

  3,600.00 3,600.00     1.00 'פמוק שרדנה דויצה לכו יוביגל תוללוס  
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק םירוזא 61  דעל ביחרמ סיטרכ 08.35.0003
      

  1,500.00   750.00     2.00 'פמוק 'א 5 דע חוכ קפס 08.35.0004
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .הנטנא ללוכ תירלולס תרושקתל םדומ 08.35.0005
      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק ריחמב ינוציח רפוצ 08.35.0006
      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק תינוציח הנקתהל תבהבהמ הרונ - האושמ 08.35.0007
      

  1,350.00   450.00     3.00 'פמוק תימינפ הנקתהל יביספ .א.א יאלג 08.35.0008
      
םירעש ,םיחתפ/תונולח/תותלדל יטנגמ קספמ     08.35.0009

  2,800.00   400.00     7.00 'פמוק תינוציח וא תימינפ הנקתה -  
      
יטנא ללוכ תינוציח הנקתהל יביספ .א.א יאלג     08.35.0010

  4,800.00 1,200.00     4.00 'פמוק קסמ  
      
הצירפה יוליג ,תכרעמב רתאה בולישל הנכות     08.35.0050
םינותנה סיסבב הרדגה ללוכ דיגאתה לש      
ללוכ רתאה ינותנ לכו תזכרה לש זכרמב      
- הרדגהו םיגתה ילעב תומושר תרדגה      
יוליג תזכר ןיב קשממ ללוכ ,תואשרהה      
תלועפ עוציבל( הסינכה רקבל הצירפה      
תונכות לכב בוליש ללוכ  ,)הכירדו לורטינ      
ןייכז י"ע עצובת הדובעה .םימושייה יללוחמ      

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק ןימזמה תויחנהל םאתהב דיגאתה לש  
      
ס"מט תכרעמ      
      
+ יגולנא - ידירביה תוטלקהו תומלצמ רקב     08.35.0060

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק תומלצמ 61 דעל - ילטיגיד  
      
PM 3 דע לש היצולוזרב תינועבצ המלצמ      08.35.0100
םוליצל תלוכי םע תינוציח הנקתל תדיינתמ      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק RI סנפו הליל-םוי  
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05/08/2021
דף מס':     238 םימ ץחל תרבגהל ש"ת-11 ןומחש ,תליא

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

PM 2 דע לש סופיטמ ,תינועבצ PI המלצמ     08.35.0110
םוליצ תולוכיו ,תימינפ וא תינוציח הנקתהל      

  9,000.00 1,500.00     6.00 'פמוק הליל + םוי  
      
וא/ו הנבמ ריקל תינוציח המלצמ קוזיח ןקתה     08.35.0120

  3,150.00 1,050.00     3.00 'פמוק 'מ 5.2 דע הבוגב דומע  
      

    450.00    75.00     6.00 RVN - ה תנכותב ס"מט תמלצמ תרדגה 'חי  08.35.0130
      
לש ס"מטה תכרעמה בולישל ןוישיר תשיכר     08.35.0140
לש הרקבה זכרמב השרומ ןייכז י"ע רתאה      
םימיאתמ תונוישיר לש השיכר ללוכ דיגאת      
ןובשחו י"ע עצובת הדובעה המלצמ לכל      
ס"מט תכרעמל דיגאתה ןייכזל םלשיש ןלבקה      

  2,800.00 2,800.00     1.00 'פמוק .תודובעה עוצבל  
      
ןורא לש טוויחו דוויז ,הנקתה ,הקפסא     08.35.0200
דויצו תומלצמה רקב רובע ,U02 91" םידסמ      
הנקתה ללוכ - יוביגהו תרושקתה ,למשחה      
לכל תילמשח הנזהו  S.P.U 'חי לש דוויזו      

  7,200.00 7,200.00     1.00 . תכרעמה יביכר 'חי   
      
תרצותמ תיתיישעת תרושקת תדיחי     08.35.2001
    ARREIS 05 םגדVR תללוכה תבלושמ  
תיראלולס תשרל המיאתמה בתנו םדומ      
הנטנאל תילאירס הסינכ רוביח תלעב      
טנרטניא ירוביח GR-54 לש  תינוציח      
הדיחיה ריחמ .ע"וש וא PI/PCT , לוקוטורפב      
יגי תנטנא לש הנקתהו הקפסא ללוכ      
ללוכ MOC-L םגדמ ץוח יאנתל תמאתומ      

  4,800.00 4,800.00     1.00 'פמוק האלמ הלעפהל שרדנה לכו טוויח  
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
טכילש תבכש ללוכ הנבמה יבג לע ץוח חיט     09.01.0002

 32,000.00   200.00   160.00 .חקפמה תריחב יפל ןווגה ינועבצ ר"מ   
      
11 ק ר פ  ת ת  11.90 ק ר פ  ת ת       
      
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.11.0010
תועוצקמ דוביע תוברל ,םירשוימ םיחטש      

 10,800.00    90.00   120.00 .םינתיוזו )תוניפ( ר"מ   
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05/08/2021
דף מס':     239 םימ ץחל תרבגהל ש"ת-11 ןומחש ,תליא

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
11 ק ר פ  ת ת  11.11 ק ר פ  ת ת       
      
תועצובמה תוריק לע העיבצ תודובעל תפסות     11.11.0094
תוברל 'מ 3 לעמש הבוגבו הנבמ ךותב      
הדידמה .והשלכ םוגיפ לש קוריפו תבכרה      
תפסותה 'מ 3 לעמש עטקב ריקה חטש יפל      
עוציבל והשלכ םוגיפ םייק אלו םלושת      

    240.00    30.00     8.00 .היעבצה תודובע ר"מ   
      
לע תועצומה העיבצ תודובעל תפסות     11.11.0095
'מ 0.5 דעו 'מ 0.3. -ל לעמ ןהבוגש תורקתה      

  1,260.00    35.00    36.00 .םוגיפ לש קוריפו הבכרה תוברל ר"מ   
      
חיט לע רשואמ ע"ש וא "לירקרפוס" עבצ     11.11.0200
ע"ש וא "ליפרובמט" דוסי תבכש תוברל םינפ      

  3,360.00    28.00   120.00 .ע"ש וא "לירקרפוס" תובכש יתשו רשואמ ר"מ   
      
ןוטב לע רשואמ ע"ש וא "לירקרפוס" עבצ     11.11.0212
תוברל הזתהב וא החירמב תובכש יתשב      
ע"ש וא ןבל רשוק דוסי "שימג בר" תבכש      

    864.00    24.00    36.00 .רשואמ ר"מ   
      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ן ב א ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  90.41 ק ר פ  ת ת       
ה ש ב י  ה ב כ ר ה ב       
      
,טיט י"ע תליא טקל ןבאב ךמת תוריק יופיח     14.09.0015
םינוגיע ,מ"מ 4 יבועב תנוולוגמ תשרו ןוגיע      
שארב גניפוק דוביע ללוכ 403 הטסורינמ      

 66,000.00   550.00   120.00 .ר"מ/ח"ש 051 דוסי ריחמ ,ריקה ר"מ   
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  91 - ק ר פ  91 ק ר פ       
      
1.91 ק ר פ  ת ת  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
תנוולוגמ הדלפמ םישירמו  םידומעו תורוק     19.01.0001
םיגרבה תוטלפה לכ ללוכ  םח ןווליגב      

  6,000.00    15.00   400.00 .תמלשומ הדובע תלבקל םינגועהו ג"ק   
      
מ"מ 8.0 יבועב הפלא תירוקסיא חפב יופיח     19.01.0002

  1,500.00    75.00    20.00 םיעטקב ר"מ   
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05/08/2021
דף מס':     240 םימ ץחל תרבגהל ש"ת-11 ןומחש ,תליא

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
35 ק ר פ  ת ת  35.04 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר      40.53.0311
תויעוביר וא מ"ס 02/01 תודימב תוינבלמ      
אל( מ"ס 5 לוח תוברל מ"ס 02/02 תודימב      

 26,500.00   106.00   250.00 .רופא טלמ סיסב לע ינועבצ ןווג )עצמ ללוכ ר"מ   
      
ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
ת ו ר ד ג  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
רדג ןונגסל םיאתמ 'מ 1*2 תודימב שפשפ     44.01.0008

  1,500.00 1,500.00     1.00 .קתר לעונמ ללוכ תשר 'חי   
      
21 ק ר פ  ת ת  21.44 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ הבוגב ע"ש וא "ןרק םע ןרע" םגד רדג     44.12.0014
םיליפורפמ היושעב עקרקה ינפמ 'מ 52.2 לש      
'מ 0.2 הבוגב מ"מ 5.1/52/52 םיבצינ      
99 לש חוורמב 'מ 3.0 ךרואב ןרק תפסותב      
מ"מ 2/04/06 םייקפוא םיליפורפ 2 ,מ"מ      

 27,560.00   530.00    52.00 .רטמ 3 לכ מ"מ 2/06/06 ליפורפמ םידומעו רטמ   
      
13 ק ר פ  ת ת  13.44 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 074/002 תודימב ןוולוגמ יפנכ וד רעש     44.31.0020
ןוולוגמ `פנכ-וד רעש4/0 ליפורפמ םידומע םע      
תודימב .ע.ש וא "תינח" וא "ןויצ" םגד      
06/2.2/04 ליפורפמ תרגסמ ,מ"ס 002/074      
4/3'7 2.2 רטוק תורוניצמ םיבצינ ,מ"מ      
רוניצמ םידומע תוברל ,מ"מ 99 לש חוורמב      
מ"מ 4/001/001 ליפורפ וא 6.272 רטוק      
08/08/08 תודימב ןוטב תודוסיל םינטובמ      
תודוסיל םינטובמ מ"מ 01/001לוזרפו מ"ס      

  7,500.00 7,500.00     1.00 .מ"ס 08/08/08 תודימב ןוטב 'חי   
      
ש ר ג מ  ח ו ת י פ  15 ק ר פ       
      
ש ר ג מ  ח ו ת י פ  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
ףצורמ חטשל תיתש לש רקובמ קודיהו רושיי     51.01.0001

  1,500.00     6.00   250.00 .מ"ס 02 הבוג דע )ךרד תרוצ( ר"מ   
      
קוליס ללוכ ךמות ריק דוסיל הביצח/הריפח     51.01.0002

  1,000.00    40.00    25.00 .תויושרה י"ע רשואמה רתאל תלוספה ק"מ   
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05/08/2021
דף מס':     241 םימ ץחל תרבגהל ש"ת-11 ןומחש ,תליא

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ"ס 05 רטוקב ןופיד תואסנולכ תקיציו חודיק     51.01.0003
תגרד 04-ב ןוטב 'מ 0.7 -כ דע קמועבו      
ןוטבה תקיציו לזרבה תסנכה ללוכ 8  הפישח      

 66,000.00   200.00   330.00 .דרפנב דדמנ לזרבה ,ןוטבה ריחמ ללוכ רטמ   
      
ריק דוסיל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב     51.01.0005

  1,925.00    55.00    35.00 .ךמות ר"מ   
      

 11,200.00 1,400.00     8.00 .רדג/ךמות ריקב מ"ס 02 יבועב 04-ב ןוטב ק"מ  51.01.0006
      
יבג לע  קוצי מ"ס 05 יבועב דוסיב 04-ב ןוטב     51.01.0007

  9,520.00   560.00    17.00 .ןופידה תואסנולכ ק"מ   
      
מ"ס 05 יבועב םייכנא תוריקב לבא ל"נכ     51.01.0008

 56,056.00   728.00    77.00 .תואסנולכה יבג לע םיקוצי ק"מ   
      
ןויזל תואסנולכל םיבולכו עלוצמ ליגר לזרב     51.01.0009

129,360.00 6,160.00    21.00 .םיכמות תוריקו תואסנולכ ןוט   
      
3.15 ק ר פ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

 15,713.60   136.64   115.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
ז ו ק י נ ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ      
תינוציח הפיטע םע ,ךותירל הדח הזאפ      
טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת ןליתאילופ      
תפיטע םע קמוע לכל עקרקב חנומ ,טנמצ      
םירטקב ,c2S/1-220/9002 טרפ יפל  לוח      
.םיחפסה לכ תוברל הנוש ןפוד יבועבו ,םינוש      
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.01.0058
ןפוד יבוע 3" רטוקב ךותירל הדח הזאפ      
לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע 23/5"      
חנומ טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת      

    558.00   186.00     3.00 קמוע לכל עקרקב רטמ   
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ      
,תינוציח העיבצו טלמ לש ימינפ יופיצ      
וא ןוטב ינדא לע וא תוריק לע םיולג םינקתומ      
ןפוד יבועבו םינוש םירטקב ,םירחא םיטנמלא      
,שרדנכ םיגוסה לכמ םיחפס ללוכ( הנוש      
) 'וכו םיקבח ,תולוזנוק      
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

23/5" ןפוד יבועו 3" רטוקב הדלפ תורוניצ     57.01.0136
,תינוציח העיבצו טלמ לש ימינפ יופיצ םע      

    960.00   192.00     5.00 יולג ןקתומ רטמ   
      
םיאת תנקתהו םימ יווק תחנה עוציב :הרעה      
75 קרפ יללכ טרפמ יפל רפע תודובע ללוכ      
,הביצח וא/ו הריפח תוברל,דחוימה טרפמהו      
וא/ו רשואמה רתאל ףדוע הריפח רמוח קוליס      
,לוח תפיטעו עצמ ללוכ ,לוורשב הלחשה      
יפל הלעתה קמוע אולמב לוחב רזוח יולימ      
תיתחת םור דע c2S/1-220/9002 טרפ      
תיטסלפ תשר תוברל ,הכרדמה/שיבכה הנבמ      
יטוח םע םיאתמ בותיכ ללוכ תרנצ ןומיסל      
םיטרפב טרופמכ לכה 613 הטסורינ      
.םיטרפמבו      
      
9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ :הרעה      
םע קמוע לכב עקרקב םיחנומ ,21 גרדב      
םיחפס ללוכ םינוש םירטקב ,לוח תפיטע      
.ילמשח ךותירל      
      
גרד  9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0208

 34,770.40   496.72    70.00 .םיעטקב חנומ מ"מ 522 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0214
513 רטוקב קמוע לכב עקרקב חנומ,ל"נכ 21      

 28,672.00   716.80    40.00 .מ"מ רטמ   
      
םע ,'מטא 61 לש הדובע ץחלל ףוגמ :הרעה      
הטסורינ ריצו ןסליר ינוציח יופיצו ימינפ יופיצ      
וא לאפר י"ע קפוסמ LRT/SRT םגד 613      
לגלג ,םיידגנ םינגוא תוברל ,רשואמ .ע.ש      
.דחוימה טרפמב טרופמכ לכה 'וכו החיתפ      
      

  3,727.60 1,863.80     2.00 'פמוק .3" רטוק רצ זירט ףוגמ 57.01.0316
      

  4,792.50 4,792.50     1.00 'פמוק 8" רטוק רצ זירט ףוגמ 57.01.0322
      

  9,585.00 9,585.00     1.00 'פמוק 21" רטוק רצ זירט ףוגמ 57.01.0326
      

  3,479.17 3,479.17     1.00 .3" רטוק םימל בלושמ ריווא םותסש 'חי  57.01.0384
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רטוקב תימורט ןוטב תילוחמ םירזיבא את     57.01.0424
תימורט הרקת תוברל קמוע לכב מ"ס 521      
ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל      
חתפ םע "521B 33-למרכ" םגד תמגוד      
רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב      
םע םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי      
םש ,למס לולכיש דיגאת \ תושרה      
יפל ץצח תפצרו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה      

  6,660.64 3,330.32     2.00 .220/9002/3b7S טרפ 'חי   
      
רטוקב תימורט ןוטב תילוחמ םירזיבא את     57.01.0426
תימורט הרקת תוברל קמוע לכב מ"ס 051      
ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל      
חתפ םע "521B 33-למרכ" םגד תמגוד      
רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב      
םע םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי      
םש ,למס לולכיש דיגאת \ תושרה      
יפל ץצח תפצרו תכרעמה םש,דיגאת\תושרה      

  4,671.74 4,671.74     1.00 .b7S/220/9002 טרפ 'חי   
      
8" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0466

  8,467.20 2,822.40     3.00 'פמוק 8" -21" רטוקב והשלכ גוסמ םייק וקל  
      
21" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0472

  8,892.80 4,446.40     2.00 'פמוק והשלכ רטוקב והשלכ גוסמ םייק וקל  
      
ז ו ק י נ  י ו ו ק  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ זוקינ יווק תחנהל תודובע עוציב :הרעה      
75 קרפ יללכ טרפמ יפל רפע תודובע      
תנקתהו תרנצה תחנה .דחוימה טרפמהו      
קוליס ,הביצח וא/ו הריפח תללוכ םיאתה      
תושרה י"ע רשואמ רתאל ףדוע הריפח רמוח      
ללוכ ,הביבסה תוכיאל דרשמהו תימוקמה      
טרפ יפל רזוח יולימ ,לוח תפיטעו עצמ      
    c2S/220/9002 םיטרפב טרופמכ לכהו  
.םיטרפמבו      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ זוקינל C.V.P תורוניצ     57.02.0056
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  061      

  3,618.00   120.60    30.00 'מ 52.1 דע קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ זוקינל C.V.P תורוניצ     57.02.0058
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  061      

  1,439.20   143.92    10.00 'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב רטמ   
      
5.21 גרד sulP001EP  ןליתאילופ תורוניצ     57.02.0256
חנומ זוקינל 7244 י"ת יפל מ"מ 061 רטוקב      

  4,436.00   221.80    20.00 .'מ 57.0 דע קמועב עקרקב רטמ   
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מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0324
תימורט הרקת תוברל רטמ 52.1 דע קמועבו      
ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל      
"521B 55 למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד      
וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש      
םש,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      

  5,000.00 2,500.00     2.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0326
הרקת תוברל רטמ 57.1 דעו 62.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
21B למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "555      
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

  7,752.64 3,876.32     2.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש,למס 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.0478
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא  33 למרכ םגד      

  3,260.56   815.14     4.00 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
לכבו רטוק לכב לוגע הרקב אתל תפסות     57.02.0484
דע ןורחא ןוילע רטמ יולימ רובע קמוע      
טרפה יפל MSLC ב שיבכ\הכרדמל      

  1,774.08   591.36     3.00 .יטרדנטסה 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0496
קמוע לכבו מ"מ 061 רטוקב בויבל ינוציח      

    864.42   864.42     1.00 טרפל םאתהב 'חי   
      
וא/ו םימ יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ     57.02.0828
ןוטבמ הקינס וקב ןוקיר יווקב אצומ ינקתמ      
םיטרפ יפל ןייוזמ 03-ב      
    1-220/9002/1k-36S,36S, תודובע ללוכ  
,רקובמ קודיהב 'א גוס עצמ תבכש ,רפע      
םוטיא , מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב תבכש      
טרפמב טרופמכ לכה ,ןויז תדלפו ינמוטיב      

  7,000.00 2,000.00     3.50 .ןוטב ק"מ יפל הדידמ .תומלשב דחוימה ק"מ   
      
תקינס וק לש ןוקיר וק הצקב רזוח לא םותסש     57.02.0909
רטוקב זוקינ ימ אצומ ןקתמב ןקתומ םיכפש      
י"ע קפוסמ SBT 'בח תרצות KTP םגד 6"      
םינגואב רוביח ללוכ ןליתאילופ יושע בכוכה      
מ"מ 061 רטוקב זוקינה וקל ךותירב וא      
טרפ יפל הכימת תוברל      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .S46b1/2009/022-1  
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9.75 ק ר פ  90.75 ק ר פ  ת ת       
      
לכבו רטוק לכב םימל םירזיבא את קוריפ     57.09.0080
וא\ו ףוגמה קוריפ תוברל ויקלח לכ לע קמוע      
י"ע ושרדייש םיקלח תרבעה ,רחא רזיבא      
רשואמ קחרמ לכלו םוקמ לכל דיגאת\תושרה      
מ"ס 02 לש תובכשב קדוהמ יולימ ,קוחכ      
דע תולעת יולימל יטרדנטס טרפל םאתהב      
יולימ , הכרדמ וא\ו שיבכה הנבמ ינפל רטמל      

  2,563.68   854.56     3.00 הכרדמה וא שיבכה הנבמל דע MSLC ב 'חי   
      
11 ק ר פ  ת ת  11.75 ק ר פ  ת ת       
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.11.0139
םע ,61/3" ןפוד יבוע ,8" רטוק הדלפ תורוניצ      
יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע      
יופיצו .ע.ש וא "CPA-3" וא "וירט" תמגוד      
טעמל םיחפס ללוכ אל ,טנמצ טלמ םינפ      
'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ      
,הריפח תודובע תוברל ,םירצק םיעטקב      

  8,400.00   420.00    20.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
םע ,61/3" ןפוד יבוע ,8" רטוק הדלפ תורוניצ     57.11.0620
,תינוציח העיבצו טנמצ טלמ םינפ יופיצ      
םיעטקב,ןוטב ינדא לע םייולג םינקתומ      
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,םירצק      

  5,640.00   376.00    15.00 ןוטבה ינדא תוברל רטמ   
      
,תויופעתסה ,תותשק :ןוגכ םינוש םיחפס     57.11.3030
8" רטוק הדלפ תורוניצל ידכו רטוק ירבעמ      
תינוציח הפיטעו טנמצ טלמ םינפ יופיצ םע      

  4,000.00   500.00     8.00 ךותירב רוביחו יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ 'חי   
      
,תויופעתסה ,תותשק :ןוגכ םינוש םיחפס     57.11.3335
םינוש תורוניצ `גוס ןיב םימאתמ ,םירבעמ      
םינפ יופיצ םע 21" רטוק הדלפ תורוניצל ידכו      
לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטעו טנמצ טלמ      

  1,800.00   900.00     2.00 ךותירב רוביחו סוחד ןוטב וא יתבכש תלת 'חי   
      
תרנצ לע ןקתומ 03-ב גוס ןוטבמ ןוגיע שוג     57.11.3900
ףקיה לכל ךתורמ ןוגיע תעבט ללוכ הדלפ      
הקיצי תוברל ,תוינכתה יפל תודימב רוניצה      

  1,500.00   250.00     6.00 'פמוק .תיעבט עקרק לומ  
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22 ק ר פ  ת ת  22.75 ק ר פ  ת ת       
      
היושע 8" רטוק תינוסכלא םינבא תדוכלמ     57.22.1073
םגד יסקופא יופיצ םע לזרב/ורפס תקיצי      
    "F-07" תשר םע .ע.ש וא "דמרב" תרצות  
יבקנ רטוק ,)הטסורינ( 403 מ"בלפמ תימינפ      
,ימטא 61 לש הדובע ץחלל ,מ"מ 5 ןוניסה      

  6,180.00 6,180.00     1.00 םיידגנ םינגוא תוברל 'חי   
      
32 ק ר פ  ת ת  32.75 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל ,ךותירב ,8" רטוק הדלפ רוניצ לע ןגוא     57.23.0040

  2,300.00   460.00     5.00 .תפזב החירמ ללוכ ,םימטאו םיגרב 'חי   
      
,)RDS-11( 61 גרד ,ךורא EP ןגוא םאתמ     57.23.0450
ןליתאילופ רוניצל רבוחמ )8"( מ"מ 522 רטוק      
הפוצמ ןגוא תוברל ,ךותירב EP דמצמ `"ע      

  8,400.00 1,200.00     7.00 .""NID1052  ןקת יפל 'חי   
      
,)RDS-11( 61 גרד ,ךורא EP ןגוא םאתמ     57.23.0480
רוניצל רבוחמ )21"( מ"מ 513 רטוק      
תוברל ,ךותירב EP דמצמ `"ע ןליתאילופ      

  4,580.00 2,290.00     2.00 .""NID1052 ןקת יפל הפוצמ ןגוא 'חי   
      
52 ק ר פ  ת ת  52.75 ק ר פ  ת ת       
      
לזרב תקצימ 8" רטוק ינוסרטלוא םימ דמ     57.25.0175

 11,100.00 11,100.00     1.00 .ימטא 61 ץחלל "בטקוא" םגד 'חי   
      
ד ו י צ  ,ם י ר ז י ב א  ,ת ר נ צ  07 ק ר פ       
ר ו ש כ מ ו  י נ א כ מ ו ר ט ק ל א       
      
ם י מ ו ת ס ש ו  ת ר נ צ  10.07 ק ר פ  ת ת       
      
קפוסמ זוקינ )וק הצק רזוח לא( וק הצק רגס     70.01.0003
A610 KTP םגד 6" רטוקב בכוכה י"ע      
רזיבא ללוכ רשואמ .ע.ש וא SBT תרצות      
טרפב טרופמכ לכה ןוטב ריקל וא וקל רוביח      

  8,000.00 8,000.00     1.00 .דחוימה ינכטה טרפמבו c64S/1-220/9002 'חי   
      
ןסליר הפוצמ זירט ףוגמ ללוכ דקופמ ףוגמ     70.01.0004
613 הטסורינ ריצו MDPE רפוגמ זירט םע      
וא SOKE םגד "בכוכה" תרצות 8" רטוקב      
רוביחל הנכה םע SRT םגד לאפר תרצות      
םגד krotoR תרצות ילמשח ליעפמ ,ליעפמה      
    21-ORP-QI לעב עונמ םע רשואמ .ע.ש וא  
טרפמב טרופמכ לכה ,ד"לס 42 תוריהמ      

 22,000.00 22,000.00     1.00 .תומלשבו 'חי   
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רפוגמ זירט םע ןסליר הפוצמ זירט ףוגמ     70.01.0005
    MDPE 8" רטוקב 613 הטסורינ ריצו,  
וא SOKE םגד "בכוכה" תרצות תמגוד      

 19,170.00 4,792.50     4.00 .SRT םגד לאפר תרצות 'חי   
      
וא/ו גנישוב ללוכ 2/1" רטוקב ירטמונמ זרב     70.01.0010

    850.00   170.00     5.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ דרוקר 'חי   
      
םגד 1" רטוק םימל ינוויכ דח ריווא םותסש     70.01.0011
    V-040-D רשואמ .ע.ש וא .י.ר.א תרצות,  
תרנצ ללוכ ,זילפ תגרבה םע ,רב 61 ץחלל      
ינכטה טרופמה יפל מ"מ 04 רטוקב זוקינ      

  1,800.00 1,800.00     1.00 .דחוימה 'חי   
      
1" רטוק םימל ינוויכ וד בלושמ ריווא םותסש     70.01.0012
.ע.ש וא .י.ר.א תרצותת B 040-D םגד      
ללוכ ,זילפ תגרבה םע ,רב 61 ץחלל ,רשואמ      
טרופמה יפל מ"מ 04 רטוקב זוקינ תרנצ      

  1,800.00 1,800.00     1.00 .דחוימה ינכטה 'חי   
      
םגד 3" רטוקב יתיישעת ץחל רמוש     70.01.0014
    SV-FIV-61-C-Y-00-037-30-WW תרצות  

  6,000.00 6,000.00     1.00 .רשואמ .ע.ש וא דמרב 'חי   
      
61NP 6" רטוקב ילג וד ימוגמ שימג רבחמ     70.01.0015

  2,500.00 2,500.00     1.00 .רשואמ .ע.ש וא פוקס י"ע קפוסמ TMA םגד 'חי   
      
61NP 21" רטוקב ילג וד ימוגמ שימג רבחמ     70.01.0016

  5,000.00 5,000.00     1.00 .רשואמ .ע.ש וא פוקס י"ע קפוסמ TMA םגד 'חי   
      
002 הרדס 61NP 2/1" רטוקב ירודכ זרב     70.01.0901
וא לפינ ללוכ רשואמ .ע.ש וא "ביגש" תרצות      

    150.00    75.00     2.00 .שרדנכ גנישוב 'חי   
      
002 הרדס 61NP 1" רטוקב ירודכ זרב     70.01.0902
וא לפינ ללוכ רשואמ .ע.ש וא "ביגש" תרצות      

    896.00   128.00     7.00 .שרדנכ גנישוב 'חי   
      
002 הרדס 61NP 2" רטוקב ירודכ זרב     70.01.0903
וא לפינ ללוכ רשואמ .ע.ש וא "ביגש" תרצות      

  2,394.00   266.00     9.00 .שרדנכ גנישוב 'חי   
      
'דקס 1" רטוקב תנוולוגמ הדלפמ םימ רוניצ     70.01.0950
םילוורשב תוריק רבעמב וא/ו יולג ןקתומ 04      
,תוכימת ,םירזיבאו םיחפס ללוכ ,םיעטקב      

    480.00   160.00     3.00 .ןוטבב בוציח ,םילוורש רטמ   
      
טרפ יפל םירזיבאו תרנצל הכימת     70.01.0965

  4,800.00   600.00     8.00 S25a/2009/022-1 . 'חי   
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טרפ יפל םירזיבאו תרנצל הכימת     70.01.0966
  4,000.00   400.00    10.00 S25b/2009/022-1 . 'חי   

      
םיליפורפ תויושע תובאשמלו תרנצל תוכימת     70.01.0968
ןוגיעו ךותיר ללוכ ,םינוולגמ םייטרדנטס      

  2,000.00    20.00   100.00 .ןוטב תפצרל ג"ק   
      
ד ו י צ  20.07 ק ר פ  ת ת       
      
חפנב היתש ימל םיאתמה תוטשפתה לכימ     70.02.0001
תרצותמ תורפסומטא 01 ץחלל רטיל 05      
    ameN תנרבממ םע רשואמ .ע.ש וא MDPE  

 10,000.00 5,000.00     2.00 .םימ תרנצל רוביחו הנקתה ללוכ 'חי   
      
5.33 ץחללו ש"קמ 04 הקיפסל םימ תבאשמ     70.02.0002
בוביס תוריהמ ,ו"ק 5.5 עונמ קפסה ,'מ      
,רדת הנשמ י"ע תדקופמ ,ד"לס 0541-כ      
,היתש ימל תמאתומ ,613 הטסורינ היושע      
לכה ללוכ רשואמ .ע.ש וא KBS תרצות      

120,000.00 60,000.00     2.00 .דחוימה ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
      
-כ  ץחללו ש"קמ 02 הקיפסל םימ תבאשמ     70.02.0004
בוביס תוריהמ ,ו"ק 4 עונמ קפסה ,'מ 53      
,רדת הנשמ י"ע תדקופמ ,ד"לס 0741-כ      
,היתש ימל תמאתומ ,613 הטסורינ היושע      
לכה ללוכ רשואמ .ע.ש וא KBS תרצות      

 35,000.00 35,000.00     1.00 .דחוימה ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
      
המרה רשוכ םע ילמשח עורז המרה ןרוגע     70.02.0010
תולעמ 081 תבבותסמ עורז םע ג"ק 005      
קיז לש הקפסא/תרצותמ 'מ 8.3 ךרואב      
תלגלג ללוכ ,רשואמ .ע.ש וא הקינכמורטקלא      
ףוסיא לס םע 'מ 0.3 ךרואב תרשרשו      
ןוטבל ןוגיע תוברל ,תררגנ תינורקו תרשרש      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק .קפסה תוצלמה פ"ע  
      
דח UTB 0059 לש רוריק תקופתל ריק ןגזמ     70.02.0030
'בח תרצות AW-G 121 םגד טלוו 032 יזפ      
    draB ללוכ סדנהמה י"ע רשואמ .ע.ש וא  
זוקינ תרנצ רוביח תוברל ,הנקתהו םיסירת      
ץוחמ האצוה וא/ו הנבמ לש זוקינ תכרעמל      

 19,000.00 9,500.00     2.00 'פמוק .תוינכתה יפל ,הנבמל  
      
שבי עגמ ,סויזלצ תולעמ 23-8 טטסומרת     70.02.0032
ע"ש וא סופנד 'בח לש 51TR  םגד , ףילחמ      

  1,680.00   840.00     2.00 'פמוק .סדנהמ י"ע רשואמ  
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ר ו ש כ מ  30.07 ק ר פ  ת ת       
      
'בח תרצותמ ףיצר ילמשח ץחל רדשמ     70.03.0001
    orobxoF/letnI 01 םגדPGI ץחל תדידמל  
L הטסורינ יושע שגר םע rab 12-0 חווטב      
האיצי ,הגוצתל הסכמ ,תילטיגיד הגוצת ,613      
    am02-4, םילבכ לש םימוטא םירוביח  
ימל םיאתמ ,76PI ןוגימ תגרד ,רישכמל      
ינכטה טרפמב טרופמכ לכה ללוכ ,הייתש      

 14,000.00 7,000.00     2.00 .דחוימה 'חי   
      
חווטב ץחל תדידמל 4" רטוקב ינאכמ רטמונמ     70.03.0002
יולימ םע 613 הטסורינ יושע רב 01-0      
טרופמכ לכה ללוכ ,דרוקר ללוכ ,ןירצילג      

  5,250.00 1,050.00     5.00 .דחוימה ינכטה טרפמב 'חי   
      
11 ק ר פ  ת ת  11.07 ק ר פ  ת ת       
      
טלמ םע םירצק םיעטקב הדלפ תרנצ :הרעה      
דימא יסקופא עבצב ץוחבמ העובצ ,ימינפ      
םיעטקב ןקתות תרנצה .תיביזרוק הריוואב      
,םילוורשב תוריק רבעמב וא/ו היולג ,םירצק      
,רטוק ירבעמ :ןוגכ םירזיבאו םיחפס ללוכ      
,תותשק ,םידמצמ ,םירווע םינגוא ,םינגוא      
תויופעתסה ,ךותירל םיפקז ,תוכתורמ תופומ      
    T, תויופעתסה T ןוגיע תועבט ,רבעמ,  
,תוריק רבעמב םילוורש ,םידרוקר ,םיגנישוב      
לוורש רוניצ תונפד ןיב ןתירואילופ יולימ      
,םיכותיר ,ןוטבב בוציח ,לחשומ רוניצו      
הקידב ,תועובק תוכימתו תוינמז תוכימת      
,ץחל תוקידב ,םיכותירה ביט לש תיפרגוידר      
טרופמכ ,תומלשב לכה ,ואדיו תוקידב      
.דחוימה ינכטה טרפמבו תוינכתב      
      
,מ"מ 56.3 ןפוד יבוע ,2" רטוק הדלפ תורוניצ     70.11.0500
,תינוציח העיבצו טנמצ טלמ םינפ יופיצ םע      
,ןוטב ינדא לע וא ריק לע םייולג םינקתומ      

    480.00   160.00     3.00 ןוטבה ינדא וא/ו םיקבח ,םיחפס תוברל רטמ   
      
םע ,23/5" ןפוד יבוע ,3" רטוק הדלפ תורוניצ     70.11.0510
,תינוציח העיבצו טנמצ טלמ םינפ יופיצ      
ללוכ אל ,ןוטב ינדא לע םייולג םינקתומ      

    900.00   180.00     5.00 ןוטבה ינדא תוברל ,םירבחמ טעמל םיחפס רטמ   
      
םע ,61/3" ןפוד יבוע ,4" רטוק הדלפ תורוניצ     70.11.0600
,תינוציח העיבצו טנמצ טלמ םינפ יופיצ      
ללוכ אל ,ןוטב ינדא לע םייולג םינקתומ      

  3,825.00   255.00    15.00 ןוטבה ינדא תוברל ,םירבחמ טעמל םיחפס רטמ   
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םע ,61/3" ןפוד יבוע ,6" רטוק הדלפ תורוניצ     70.11.0610
,תינוציח העיבצו טנמצ טלמ םינפ יופיצ      
ללוכ אל ,ןוטב ינדא לע םייולג םינקתומ      

  3,120.00   312.00    10.00 ןוטבה ינדא תוברל ,םירבחמ טעמל םיחפס רטמ   
      
םע ,61/3" ןפוד יבוע ,8" רטוק הדלפ תורוניצ     70.11.0620
,תינוציח העיבצו טנמצ טלמ םינפ יופיצ      
ללוכ אל ,ןוטב ינדא לע םייולג םינקתומ      

  5,640.00   376.00    15.00 ןוטבה ינדא תוברל ,םירבחמ טעמל םיחפס רטמ   
      
,61/3" ןפוד יבוע ,21" רטוק הדלפ תורוניצ     70.11.0640
,תינוציח העיבצו טנמצ טלמ םינפ יופיצ םע      
ללוכ אל ,ןוטב ינדא לע םייולג םינקתומ      

  2,200.00   550.00     4.00 ןוטבה ינדא תוברל ,םירבחמ טעמל םיחפס רטמ   
      
,תויופעתסה ,תותשק :ןוגכ םינוש םיחפס     70.11.3300
םינוש תורוניצ `גוס ןיב םימאתמ ,םירבעמ      
םינפ יופיצ םע 3" רטוק הדלפ תורוניצל ידכו      

    620.00   155.00     4.00 ךותירב רוביחו תינוציח העיבצו טנמצ טלמ 'חי   
      
,תויופעתסה ,תותשק :ןוגכ םינוש םיחפס     70.11.3310
םינוש תורוניצ `גוס ןיב םימאתמ ,םירבעמ      
םינפ יופיצ םע 4" רטוק הדלפ תורוניצל ידכו      

  1,170.00   195.00     6.00 ךותירב רוביחו תינוציח העיבצו טנמצ טלמ 'חי   
      
,תויופעתסה ,תותשק :ןוגכ םינוש םיחפס     70.11.3320
םינוש תורוניצ `גוס ןיב םימאתמ ,םירבעמ      
םינפ יופיצ םע 6" רטוק הדלפ תורוניצל ידכו      

  1,230.00   205.00     6.00 ךותירב רוביחו תינוציח העיבצו טנמצ טלמ 'חי   
      
,תויופעתסה ,תותשק :ןוגכ םינוש םיחפס     70.11.3330
םינוש תורוניצ `גוס ןיב םימאתמ ,םירבעמ      
םינפ יופיצ םע 8" רטוק הדלפ תורוניצל ידכו      

  3,300.00   300.00    11.00 ךותירב רוביחו תינוציח העיבצו טנמצ טלמ 'חי   
      
,תויופעתסה ,תותשק :ןוגכ םינוש םיחפס     70.11.3332
םינוש תורוניצ `גוס ןיב םימאתמ ,םירבעמ      
םינפ יופיצ םע 21" רטוק הדלפ תורוניצל ידכו      

  3,000.00   600.00     5.00 ךותירב רוביחו תינוציח העיבצו טנמצ טלמ 'חי   
      
12 ק ר פ  ת ת  12.07 ק ר פ  ת ת       
      
תרוסמת י"ע הלעפה םע NP 61 רפרפ ףוגמ     70.21.0292
הפוצמ ףדמ םע MDPE רפוגמ 3" רטוקב      
תרצות תמגוד 613 הטסורינ ריצ ,ןסליר      
.ע.ש וא ירטנצ "הברע 201" םגד "בכוכה"      

  1,350.00 1,350.00     1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה ללוכ רשואמ 'חי   
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תרוסמת י"ע הלעפה םע NP 61 רפרפ ףוגמ     70.21.0293
הפוצמ ףדמ םע MDPE רפוגמ 4" רטוקב      
תרצות תמגוד 613 הטסורינ ריצ ,ןסליר      
.ע.ש וא ירטנצ "הברע 201" םגד "בכוכה"      

  9,600.00 1,600.00     6.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה ללוכ רשואמ 'חי   
      
תרוסמת י"ע הלעפה םע NP 61 רפרפ ףוגמ     70.21.0295
הפוצמ ףדמ םע MDPE רפוגמ 8" רטוקב      
תרצות תמגוד 613 הטסורינ ריצ ,ןסליר      
.ע.ש וא ירטנצ "הברע 201" םגד "בכוכה"      

  8,910.00 2,970.00     3.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה ללוכ רשואמ 'חי   
      
22 ק ר פ  ת ת  22.07 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות NP 61  4" רטוקב רזוח לא םותסש     70.22.0038
םע רשואמ .ע.ש וא SL-020-RN םגד י.ר.א      

 12,120.00 4,040.00     3.00 .ילמשח לובג קספמו ינוציח יוהיז טומ 'חי   
      
תרצות NP 61  8" רטוקב רזוח לא םותסש     70.22.0049
םע רשואמ .ע.ש וא SL-040-RN םגד י.ר.א      

 10,192.00 10,192.00     1.00 .ילמשח לובג קספמו תלוקשמו עורז 'חי   
      
2" רטוק םימל ינוויכ וד בלושמ ריווא םותסש     70.22.0500
,רשואמ .ע.ש וא .י.ר.א תרצותת D-050 םגד      
זוקינ תרנצ ללוכ ,זילפ תגרבה ,רב 61 ץחלל      

  9,600.00 1,600.00     6.00 .דחוימה ינכטה טרופמה יפל מ"מ 04 רטוקב 'חי   
      
32 ק ר פ  ת ת  32.07 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ תרנצל םיכתורמ הדלפ ינגוא :הרעה      
יפל יסקופא עבצב תובכש יתשב העיבצ      
.דחוימה ינכטה טרפמב רואיתה      
      
תוברל ,ךותירב 3" רטוק הדלפ רוניצ לע ןגוא     70.23.0010

    920.00   230.00     4.00 םימטאו םיגרב 'חי   
      
תוברל ,ךותירב ,4" רטוק הדלפ רוניצ לע ןגוא     70.23.0020

  7,020.00   270.00    26.00 םימטאו םיגרב 'חי   
      
תוברל ,ךותירב ,6" רטוק הדלפ רוניצ לע ןגוא     70.23.0030

  1,750.00   350.00     5.00 םימטאו םיגרב 'חי   
      
תוברל ,ךותירב ,8" רטוק הדלפ רוניצ לע ןגוא     70.23.0040

  8,280.00   460.00    18.00 םימטאו םיגרב 'חי   
      
,ךותירב ,21" רטוק הדלפ רוניצ לע ןגוא     70.23.0060

  3,850.00   770.00     5.00 םימטאו םיגרב תוברל 'חי   
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םיגרב תוברל ,ךותירב 6" רטוק רוויע ןגוא     70.23.0120
    370.00   370.00     1.00 םימטאו 'חי   

      
םיגרב תוברל ,ךותירב 21" רטוק רוויע ןגוא     70.23.0150

    760.00   760.00     1.00 םימטאו 'חי   
      
42 ק ר פ  ת ת  42.07 ק ר פ  ת ת       
      
תורוניצל 4" רטוק )רסרד יצח( ןגואמ רבחמ     70.24.0110
יופיצ םע ימטא 61 הדובע ץחלל ,הדלפ      
םימוא ,םיגרב תוברל ,ינוציחו ימינפ יסקופא      

  1,830.00   610.00     3.00 .רשואמ .ע.ש וא לאפר תרצות םימטאו 'חי   
      
םגד "סוארק" תרצות 8" רטוקב ןגואל רבחמ     70.24.0130
ץוחבמ עובצ רשואמ .ע.ש וא "1002 ןגואמ"      
1" רטוקב ןוגיע תוטומ 4 ללוכ ,יסקופא עבצב      
ןגואמ" םגדל תומאתומ הזיחא ינזוא 4-ו      

  2,900.00 1,450.00     2.00 2001". 'חי   
      
52 ק ר פ  ת ת  52.07 ק ר פ  ת ת       
      
לזרב תקצימ 2" רטוק ינוסרטלוא םימ דמ     70.25.0171

  5,010.00 5,010.00     1.00 .ימטא 61 ץחלל "בטקוא" םגד 'חי   
      
לזרב תקצימ 4" רטוק ינוסרטלוא םימ דמ     70.25.0173

 22,080.00 7,360.00     3.00 ימטא 61 ץחלל "בטקוא" םגד 'חי   
      
לזרב תקצימ 6" רטוק ינוסרטלוא םימ דמ     70.25.0174

  9,490.00 9,490.00     1.00 .ימטא 61 ץחלל "בטקוא" םגד 'חי   
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מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

05/08/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     253 םימ ץחל תרבגהל ש"ת-11 ןומחש ,תליא

  
קרפ ךס  
    21,536.00 רפע תודובע 10 קרפ  

  
   172,919.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ  

  
    45,203.20 םוטיא תודובע 50 קרפ  

  
    18,250.00 תורגנו תורגסמ 60 קרפ  

  
     7,692.00 האורבת 70 קרפ  

  
   607,690.00 הרקבו למשח תודובע 80 קרפ  

  
    42,800.00 חיט תודובע 90 קרפ  

  
     5,724.00 העיבצ תודובע 11 קרפ  

  
    66,000.00 ןבא תודובע 41 קרפ  

  
     7,500.00 שרח תורגסמ תודובע 91 - קרפ 91 קרפ  

  
    26,500.00 חותיפ תודובע 04 קרפ  

  
    36,560.00 תורדג 44 קרפ  

  
   292,274.60 שרגמ חותיפ 15 קרפ  

  
   209,845.63 זוקינו םימ יווק 75 קרפ  

  
   458,287.00 רושכמו ינאכמורטקלא דויצ ,םירזיבא ,תרנצ 07 קרפ  

 
  

לכה ךס  
 2,018,781.43 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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