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21/07/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     002 ןיעידומ לבח א"מ תוכרעמ יתנש הקזחא זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  ת ו כ ר ע מ  51 ק ר פ       
      
ת ו ד י ח י ו  ם י ל צ ו פ מ  ם י נ ג ז מ  14.51 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ז כ ר מ  י נ י מ       
      
000,9 - כ הווש ס"כ 1  .1 :תורעה      
    2RH/UTB.  תללוכ תיטרדנטס הנקתה:  
,יוביעה תדיחיל תבשות ,היילת ירזיבא ,הלבוה      
לש םינושאר א"מ 0.2 ,זוקינל הדיחיה רוביח      
ריקב חתפ תחיתפ ,דוקיפו למשח ,זגתרנצ      
.3.ומוטיאו זג תרנצ רבעמל 3" דע ינוציח      
זג תרנצ ירבעמ םוטיאל תירלודומ תכרעמ      
ןגומ בחרמ/טלקמב לצופמ ןגזמל למשח ילבכו      
050.95 קרפ תת ה אר -      
      
ריווא גוזימל הטעמ םע ןגזמל למשחו זג תרנצ     15.41.0110
םידדובמ תשוחנ תורוניצ 2 תללוכה )א"מצ(      
בר לבכ םע למשח רוניצ ,8/5" ,8/3" םירטקב      
א"מ 0.2 לעמ( לוורשב וידחי דגואמ לכה ,ידיג      
)ןגזמ תנקתה ריחמב םילולכה םינושארה      

    140.00   140.00     1.00 .וז תרנצ תפסותל שרדנכ ןמשו זג יולימ תוברל רטמ   
      
ריווא גוזימל הטעמ םע ןגזמל למשחו זג תרנצ     15.41.0120
םידדובמ תשוחנ תורוניצ 2 תללוכה )א"מצ(      
בר לבכ םע למשח רוניצ ,8/7" ,2/1" םירטקב      
א"מ 0.2 לעמ( לוורשב וידחי דגואמ לכה ,ידיג      
,)ןגזמ תנקתה ריחמב םילולכה םינושארה      

    145.00   145.00     1.00 וז תרנצ תפסותל שרדנכ ןמשו זג יולימ תוברל רטמ   
      
    ******************************************  
    *****************************  
      
ןוטב גג ךרד 3" רטוק לוורש עוציב .1:תורעה      
האר - )אבס לקמ( ריווא גוזימ תדיחיל םייק      
0509.110.50 ףיעס      
      
- יזכרמ ינימ וא לצופמ ןגזמ זוקינל הדוקנ .2      
תוריש תאירק .30070.940.70 ףיעס האר      
יתנש לופיטו םינגזמ יאנכט לש )הקידב(      
130.96 קרפ תת האר - םינגזמ תדיחיל      
      
תקופתב ,הטעמ םע לצופמ ןגזמ תדיחי קוריפ     15.41.9000
תוברל ,RH/UTB 000,32  דע לש רוריק      
םוקמל ןייוניפו זגה תרנצו יוביעה תדיחי קותינ      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק ןימזמה הרוי וילא  
      

    635.00 14.51 קרפ תתב הרבעהל
003/...   Mezug20 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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21/07/2020
דף מס':     003 ןיעידומ לבח א"מ תוכרעמ יתנש הקזחא זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    635.00 מהעברה      
      
תקופתב ,הטעמ םע לצופמ ןגזמ תדיחי קוריפ     15.41.9005
תוברל ,RH/UTB 000,32  לעמ לש רוריק      
םוקמל ןייוניפו זגה תרנצו יוביעה תדיחי קותינ      

    440.00   440.00     1.00 'פמוק ןימזמה הרוי וילא  
      
םע  לצופמ ןגזמ לש דבלב דייאמ תדיחי קוריפ     15.41.9010

    270.00   270.00     1.00 ןימזמה הרוי וילע םוקמל הייוניפו ,הטעמ 'חי   
      
,דויאה תדיחי תוברל תיזכרמ ינימ הדיחי קוריפ     15.41.9020
ןייוניפו ,תולעתהו זגה תרנצ ,יוביעה תדיחי      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק ןימזמה הרוי וילע םוקמל  
      
ינימ הדיחי לש דבלב דייאמ תדיחי קוריפ     15.41.9030
וילע םוקמל ןייוניפו ,תולעתה תוברל ,תיזכרמ      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק ןימזמה הרוי  
      
תקופתב ,שדח לצופמ ןגזמ לש הנקתהו קוריפ     15.41.9060
,)ס"כ RH/UTB 000,61 )5.1 דע לש רוריק      
יבג לע תינוציח 'חיו תימינפ 'חי תנקתה תוברל      
ךרואב זגתרנצו זוקינ ,למשחל רוביח ,הלוזנוק      
.זג יולימ תללוכ הנקתהה .א"מ 0.2 דע לש      
זוקינ תודוקנ ,זגה תרנצ ,הלוזנוקה ,ןגזמה      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק ןימזמה י"ע וקפוסי למשחו  
      
תקופתב ,שדח לצופמ ןגזמ לש הנקתהו קוריפ     15.41.9070
RH/UTB )2 000,81-005,71 לש רוריק      
תינוציח 'חיו תימינפ 'חי תנקתה תוברל ,)ס"כ      
זג תרנצו זוקינ ,למשחל רוביח ,הלוזנוק יבג לע      
יולימ תללוכ הנקתהה .א"מ 0.2 דע לש ךרואב      
זוקינ תודוקנ ,זגה תרנצ ,הלוזנוקה ,ןגזמה .זג      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק ןימזמה י"ע וקפוסי למשחו  
      
תקופתב ,שדח לצופמ ןגזמ לש הנקתהו קוריפ     15.41.9080
RH/UTB )3-5.2 000,72-005,81 לש רוריק      
תינוציח 'חיו תימינפ 'חי תנקתה תוברל ,)ס"כ      
זג תרנצוזוקינ ,למשחל רוביח ,הלוזנוק יבג לע      
יולימ תללוכ הנקתהה .א"מ 0.2 דע לש ךרואב      
זוקינ תודוקנ ,זגה תרנצ ,הלוזנוקה ,ןגזמה .זג      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק ןימזמה י"ע וקפוסי למשחו  
      
תקופתב ,שדח לצופמ ןגזמ לש הנקתהו קוריפ     15.41.9090
)0.4-5.3 000,04-000,13 לש רוריק      
    RH/UTB תימינפ 'חי תנקתה תוברל ,)ס"כ  
,למשחל רוביח ,הלוזנוק יבג לע תינוציח 'חיו      
.א"מ 0.2 דע לש ךרואב זג תרנצו זוקינ      
,הלוזנוקה ,ןגזמה .זג יולימ תללוכ הנקתהה      
י"ע וקפוסי למשחו זוקינ תודוקנ ,זגה תרנצ      

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק ןימזמה  
      
      

  5,695.00 14.51 קרפ תתב הרבעהל
004/...   Mezug20 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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21/07/2020
דף מס':     004 ןיעידומ לבח א"מ תוכרעמ יתנש הקזחא זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,695.00 מהעברה      
      
תקופתב ,שדח לצופמ ןגזמ לש דבלב הנקתה     15.41.9100
RH/UTB )5 000,84-000,54 לש רוריק      
תינוציח 'חיו תימינפ 'חי תנקתה תוברל ,)ס"כ      
זג תרנצו זוקינ ,למשחל רוביח ,הלוזנוק יבג לע      
יולימ תללוכ הנקתהה .א"מ 0.2 דע לש ךרואב      
זוקינ תודוקנ ,זגה תרנצ ,הלוזנוקה ,ןגזמה .זג      

  1,260.00 1,260.00     1.00 'פמוק ןימזמה י"ע וקפוסי למשחו  
      
תקופתב ,שדח לצופמ ןגזמ לש דבלב הנקתה     15.41.9110
RH/UTB )6 000,85-000,55 לש רוריק      
תינוציח 'חיו תימינפ 'חי תנקתה תוברל ,)ס"כ      
זג תרנצו זוקינ ,למשחל רוביח ,הלוזנוק יבג לע      
יולימ תללוכ הנקתהה .א"מ 0.2 דע לש ךרואב      
זוקינ תודוקנ ,זגה תרנצ ,הלוזנוקה ,ןגזמה .זג      

  1,320.00 1,320.00     1.00 'פמוק ןימזמה י"ע וקפוסי למשחו  
      
4 דע שדח יזכרמ ינימ ןגזמ לש דבלב הנקתה     15.41.9120
000,13 )5.3  לש רוריק תקופתב ,םיחתפ      
    RH/UTB תימינפ 'חי תנקתה תוברל ,)ס"כ  
תביצח ,תבשות יבג לע תינוציח 'חיו      
ךרואב תושימג תולעת ,םיקולב ריקבםיחתפ      
זג תרנצו זוקינ ,למשחל רוביח ,'מ 51 דע      
ריווא ירזפמ תוברל ,א"מ 01 דע לש ךרואב      
,תבשות ,ןגזמה .זג יולימ ,רזוח ריווא תכבשו      
אלל .ןימזמה י"ע וקפוסי למשחו זוקינ תודוקנ      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק סבג תודובע  
      
4 םע שדח יזכרמ ינימ ןגזמ לש דבלב הנקתה     15.41.9130
-000,04 )5.4-0.4 לש רוריק תקופתב ,םיחתפ      
    000,63 RH/UTB חי תנקתה תוברל ,)ס"כ'  
תביצח ,תבשות יבג לע תינוציח 'חיו תימינפ      
ךרואב תושימג תולעת ,םיקולב ריקב םיחתפ      
זג תרנצו זוקינ ,למשחל רוביחו 'מ 51 דע      
ריווא ירזפמ תוברל ,א"מ 01 דע לש ךרואב      
,תבשות ,ןגזמה .זג יולימ ,רזוח ריווא תכבשו      
אלל .ןימזמה י"ע וקפוסי למשחו זוקינ תודוקנ      

  4,350.00 4,350.00     1.00 'פמוק סבג תודובע  
      
5 םע שדח יזכרמ ינימ ןגזמ לש דבלב הנקתה     15.41.9140
-000,84 )5 לש רוריק תקופתב ,םיחתפ      
    000,54 RH/UTB חי תנקתה תוברל ,)ס"כ'  
תביצח ,תבשות יבג לע תינוציח 'חיו תימינפ      
ךרואב תושימג תולעת ,םיקולב ריקב םיחתפ      
זג תרנצו זוקינ ,למשחל רוביחו 'מ 81 דע      
ריווא ירזפמ תוברל ,א"מ 01 דע לש ךרואב      
,תבשות ,ןגזמה .זג יולימ ,רזוח ריווא תכבשו      
אלל .ןימזמה י"ע וקפוסי למשחו זוקינ תודוקנ      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק סבג תודובע  
      
      

 21,125.00 14.51 קרפ תתב הרבעהל
005/...   Mezug20 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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21/07/2020
דף מס':     005 ןיעידומ לבח א"מ תוכרעמ יתנש הקזחא זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 21,125.00 מהעברה      
      
6 םע שדח יזכרמ ינימ ןגזמ לש דבלב הנקתה     15.41.9150
-000,85 )0.6 לש רוריק תקופתב ,םיחתפ      
    000,45 RH/UTB חי תנקתה תוברל ,)ס"כ'  
,תבשות יבג לע תינוציח 'חיו תימינפ      
תושימג תולעת ,םיקולב ריקב םיחתפתביצח      
תרנצו זוקינ ,למשחל רוביחו 'מ 02 דע ךרואב      
ריווא ירזפמ תוברל ,א"מ 01 דע לש ךרואב זג      
,תבשות ,ןגזמה .זג יולימ ,רזוח ריווא תכבשו      
אלל .ןימזמה י"ע וקפוסי למשחו זוקינ תודוקנ      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק סבג תודובע  
      
רובע 0519-0219.140.51 םיפיעסל תפסות     15.41.9154
תוירושרש תולעת תוברל ,ףסונ חתפ תפסוה      

    500.00   500.00     1.00 'מ 3 דע 'חי   
      
רובע םינגזמ לש תונקתה יפיעסל תפסות     15.41.9156
תביצח םוקמב ןוטב ריקב הלעתל חתפ תביצח      

    300.00   300.00     1.00 םיקולב ריקב חתפ 'חי   
      
םוקמב קרופש לצופמ ןגזמ לש דבלב הנקתה     15.41.9170
לש רוריק תקופתב ,)רתאה חטשב( רחא      
    5.1-1( 000,61- 000,9 RH/UTB ס"כ(,  
לבכו זג תרנצ תמלשהו םיננסמה יוקינ תוברל      
הבעמה ןיב 'מ 51 דע לש ךרואב למשח      
לע תינוציח 'חיו תימינפ 'חי תנקתה ,דייאמל      
הנקתהה .זוקינו למשחל רוביח ,תבשות יבג      
תודוקנ ,תבשות ,ןגזמה .ןמשו זג יולימ תללוכ      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק ןימזמה י"ע וקפוסי למשחו זוקינ  
      
םוקמב קרופש לצופמ ןגזמ לש דבלב הנקתה     15.41.9180
)3-2 רוריק תקופתב ,)רתאה חטשב( רחא      
    000,72- 005,71 RH/UTB תוברל ,)ס"כ  
למשח לבכו זג תרנצ תמלשהו םיננסמה יוקינ      
,דייאמל הבעמה ןיב 'מ 51 דע לשךרואב      
יבג לע תינוציח 'חיו תימינפ 'חי תנקתה      
תללוכ הנקתהה .זוקינו למשחל רוביח ,תבשות      
זוקינ תודוקנ ,תבשות ,ןגזמה .ןמשו זג יולימ      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק ןימזמה י"ע וקפוסי למשחו  
      
םוקמב קרופש לצופמ ןגזמ לש דבלב הנקתה     15.41.9190
)4-5.3 רוריק תקופתב ,)רתאה חטשב( רחא      
    000,63- 000,82 RH/UTB תוברל ,)ס"כ  
למשח לבכו זג תרנצ תמלשהו םיננסמה יוקינ      
,דייאמל הבעמה ןיב 'מ 51 דע לש ךרואב      
יבג לע תינוציח 'חיו תימינפ 'חי תנקתה      
תללוכ הנקתהה .זוקינו למשחל רוביח ,תבשות      
זוקינ תודוקנ ,תבשות ,ןגזמה .ןמשו זג יולימ      

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק ןימזמה י"ע וקפוסי למשחו  
      
      

 30,525.00 14.51 קרפ תתב הרבעהל
006/...   Mezug20 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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21/07/2020
דף מס':     006 ןיעידומ לבח א"מ תוכרעמ יתנש הקזחא זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 30,525.00 מהעברה      
      
םוקמב קרופש לצופמ ןגזמ לש דבלב הנקתה     15.41.9200
)5 רוריק תקופתב ,)רתאה חטשב( רחא      
    000,84- 000,54 RH/UTB תוברל ,)ס"כ  
למשח לבכו זג תרנצ תמלשהו םיננסמה יוקינ      
,דייאמל הבעמה ןיב 'מ 51 דע לש ךרואב      
יבג לע תינוציח 'חיו תימינפ 'חי תנקתה      
תללוכ הנקתהה .זוקינו למשחל רוביח ,תבשות      
זוקינ תודוקנ ,תבשות ,ןגזמה .ןמשו זג יולימ      

  1,780.00 1,780.00     1.00 'פמוק ןימזמה י"ע וקפוסי למשחו  
      
םוקמב קרופש לצופמ ןגזמ לש דבלב הנקתה     15.41.9210
)6 רוריק תקופתב ,)רתאה חטשב( רחא      
    000,85- 000,55 RH/UTB תוברל ,)ס"כ  
למשח לבכו זג תרנצ תמלשהו םיננסמה יוקינ      
,דייאמל הבעמה ןיב 'מ 51 דע לש ךרואב      
יבג לע תינוציח 'חיו תימינפ 'חי תנקתה      
תללוכ הנקתהה .זוקינו למשחל רוביח ,תבשות      
זוקינ תודוקנ ,תבשות ,ןגזמה .ןמשו זג יולימ      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק ןימזמה י"ע וקפוסי למשחו  
      
שדחמ ותנקתהו לצופמ ןגזמ תדיחי קוריפ     15.41.9230
)3-2 לש רוריק תקופתב ,)רתאה חטשב(      
    000,72- 000,81 RH/UTB תוברל ,)ס"כ  
למשח לבכו זג תרנצ תמלשהו םיננסמה יוקינ      
,דייאמל הבעמה ןיב 'מ 51 דע לש ךרואב      
יבג לע תינוציח 'חיו תימינפ 'חי תנקתה      
תללוכ הנקתהה .זוקינו למשחל רוביח ,הלוזנוק      
זוקינ תודוקנ ,תבשות ,ןגזמה .ןמשו זג יולימ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק ןימזמה י"ע וקפוסי למשחו  
      
שדחמ ותנקתהו לצופמ ןגזמ תדיחי קוריפ     15.41.9240
)5.3 לש רוריק תקופתב ,)רתאה חטשב(      
    000,13- 000,82 RH/UTB תוברל ,)ס"כ  
למשח לבכו זג תרנצ תמלשהו םיננסמה יוקינ      
,דייאמל הבעמה ןיב 'מ 51 דע לש ךרואב      
יבג לע תינוציח 'חיו תימינפ 'חי תנקתה      
תללוכ הנקתהה .זוקינו למשחל רוביח ,תבשות      
זוקינ תודוקנ ,תבשות ,ןגזמה .ןמשו זג יולימ      

  2,100.00 2,100.00     1.00 'פמוק ןימזמה י"ע וקפוסי למשחו  
      
שדחמ ותנקתהו לצופמ ןגזמ תדיחי קוריפ     15.41.9250
)4 לש רוריק תקופתב ,)רתאה חטשב(      
    000,04- 000,33 RH/UTB תוברל ,)ס"כ  
למשח לבכו זג תרנצ תמלשהו םיננסמה יוקינ      
,דייאמל הבעמה ןיב 'מ 51 דעלש ךרואב      
יבג לע תינוציח 'חיו תימינפ 'חי תנקתה      
תללוכ הנקתהה .זוקינו למשחל רוביח ,תבשות      
זוקינ תודוקנ ,תבשות ,ןגזמה .ןמשו זג יולימ      

  2,330.00 2,330.00     1.00 'פמוק ןימזמה י"ע וקפוסי ל משחו  
      

 40,135.00 14.51 קרפ תתב הרבעהל
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FR-ו ELE הנירק קדוב ,למשח קדובו ץעוי לג רוא יש
115-3253-770:לט 4794-527-30:סקפ 019-506-5050:דיינ
 

21/07/2020
דף מס':     007 ןיעידומ לבח א"מ תוכרעמ יתנש הקזחא זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 40,135.00 מהעברה      
      
שדחמ ותנקתהו לצופמ ןגזמ תדיחי קוריפ     15.41.9260
-000,84 )5 רוריק תקופתב ,)רתאה חטשב(      
    000,54 RH/UTB יוקינ תוברל ,)ס"כ  
ךרואב למשח לבכו זג תרנצ תמלשהו םיננסמה      
'חי תנקתה ,דייאמל הבעמה ןיב 'מ 51דע לש      
רוביח ,תבשות יבג לע תינוציח 'חיו תימינפ      
.ןמשו זג יולימ תללוכ הנקתהה .זוקינו למשחל      
וקפוס י למשחו זוקינ תודוקנ ,תבשות ,ןגזמה      

  2,380.00 2,380.00     1.00 'פמוק ןימזמה י"ע  
      
שדחמ ותנקתהו לצופמ ןגזמ תדיחי קוריפ     15.41.9270
-000,85 )6 רוריק תקופתב ,)רתאה חטשב(      
    000,55 RH/UTB יוקינ תוברל ,)ס"כ  
ךרואב למשח לבכו זג תרנצ תמלשהו םיננסמה      
'חי תנקתה ,דייאמל הבעמה ןיב 'מ 51דע לש      
רוביח ,תבשות יבג לע תינוציח 'חיו תימינפ      
.ןמשו זג יולימ תללוכ הנקתהה .זוקינו למשחל      
וקפוס י למשחו זוקינ תודוקנ ,תבשות ,ןגזמה      

  2,770.00 2,770.00     1.00 'פמוק ןימזמה י"ע  
      
קחרמל דע( רחא רתאל קרופש ןגזמ תלבוה     15.41.9280

    250.00   250.00     1.00 'פמוק תחא הלבוהל ריחמה ,)מ"ק 05 לש  
      
תקופתב ,שדח יליע דייאמ לש דבלב הנקתה     15.41.9284
,)ס"כ RH/UTB )5.1 004,61 דע לש רוריק      
,דייאמה .למשחו תרושקת ,תרנצ רוביח תוברל      

    450.00   450.00     1.00 ןימזמה י"ע וקפוסי למשחו זוקינ תודוקנ 'חי   
      
תקופתב ,שדח יליע דייאמ לש דבלב הנקתה     15.41.9285
RH/UTB )5.3-2 000,92-000,81 לש רוריק      
.למשחו תרושקת ,תרנצ רוביח תוברל ,)ס"כ      
וקפוסי למשחו זוקינ תודוקנ ,דייאמה      

    600.00   600.00     1.00 ןימזמהי"ע 'חי   
      
תקופתב ,שדח רתסנ דייאמ לש דבלב הנקתה     15.41.9286
תוברל ,)ס"כ RH/UTB 000,9 )1 לש רוריק      
,דייאמה .למשחו תרושקת ,תרנצ רוביח      

    800.00   800.00     1.00 ןימזמה י"ע וקפוסי למשחו זוקינ תודוקנ 'חי   
      
תקופתב ,שדח רתסנ דייאמ לש דבלב הנקתה     15.41.9287
,)ס"כ RH/UTB 007,51 )0.2-5.1 לש רוריק      
,דייאמה .למשחו תרושקת ,תרנצ רוביח תוברל      

    800.00   800.00     1.00 ןימזמה י"ע וקפוסי למשחו זוקינ תודוקנ 'חי   
      
תקופתב ,שדח רתסנ דייאמ לש דבלב הנקתה     15.41.9288
,)ס"כ RH/UTB 006,42 )0.3-5.2 לש רוריק      
,דייאמה .למשחו תרושקת ,תרנצ רוביח תוברל      

  1,000.00 1,000.00     1.00 ןימזמה י"ע וקפוסי למשחו זוקינ תודוקנ 'חי   
      

    200.00   200.00     1.00 יליע לצופמ ןגזמב םימ תליזנ ןוקית 'חי  15.41.9295
 49,385.00 14.51 קרפ תתב הרבעהל
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21/07/2020
דף מס':     008 ןיעידומ לבח א"מ תוכרעמ יתנש הקזחא זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 49,385.00 מהעברה      
      

    250.00   250.00     1.00 יזכרמ ינימ ןגזמב םימ תליזנ ןוקית 'חי  15.41.9297
      
וא יזכרמ/יליע לצופמ ןגזמב המיתס תחיתפ     15.41.9298

    200.00   200.00     1.00 יוקינ תוברל ,ןגזמה לש זוקינה תרנצב 'חי   
      
יולימ אלל ,לצופמ ןגזממ זג תליזנ ןוקיתו רותיא     15.41.9299
היהי םוכסה יולימ שרדנו הדימב הרעה,זג      

    200.00   200.00     1.00 .הקידב ללוכ ח"ש 023 'חי   
      
ןגזמל A431R וא A014R גוסמ זג יולימ     15.41.9300
ןוקיר תוברל ,ס"כ 5.1 דע לש רוריק תקופתל      
ףיעס האר -תדחוימ העגה רובע .םייקה זגה      

    300.00   300.00     1.00 69.031.0010 'חי   
      
ןגזמל A431R וא A014R גוסמ זג יולימ     15.41.9310
,ס"כ 0.4 דעו ס"כ 5.1 לעמ רוריק תקופתל      
-תדחוימ העגה רובע .םייקה זגה ןוקיר תוברל      

    350.00   350.00     1.00 0100.130.96 ףיעס האר 'חי   
      
ןגזמל A431R וא A014R גוסמ זג יולימ     15.41.9320
,ס"כ 6 דעו ס"כ 0.4 לעמ רוריק תקופתל      
-תדחוימ העגה רובע .םייקה זגה ןוקיר תוברל      

    450.00   450.00     1.00 0100.130.96 ףיעס האר 'חי   
      
לש רוריק תקופתל ןגזמב R22 גוסמ זג יולימ     15.41.9330
ףיעס האר -תדחוימ העגה רובע .ס"כ 5.1 דע      

    250.00   250.00     1.00 69.031.0010 'חי   
      
לעמ רוריק תקופתל ןגזמב R22 גוסמ זג יולימ     15.41.9340
-תדחוימ העגה רובע .ס"כ 0.4 דעו ס"כ 5.1      

    400.00   400.00     1.00 0100.130.96 ףיעס האר 'חי   
      
לעמ רוריק תקופתל ןגזמב R22 גוסמ זג יולימ     15.41.9350
האר -תדחוימ העגה רובע .ס"כ 6 דעו ס"כ 0.4      

    500.00   500.00     1.00 0100.130.96 ףיעס 'חי   
      
זג יולימו םוקאו תוברל ,זג תפילד ןוקיתו רותיא     15.41.9360

    600.00   600.00     1.00 A431R וא A014R גוסמ 'חי   
      
זג יולימו םוקאו תוברל ,זג תפילד ןוקיתו רותיא     15.41.9370

    570.00   570.00     1.00 R22 גוסמ 'חי   
      

    200.00   200.00     1.00 םיקלח תפלחה אלל ,רצקמ ןגזמ ןוקית 'חי  15.41.9380
      
האר תדחוימ העגה רובע .ןגזמל עקת תפלחה     15.41.9382

     50.00    50.00     1.00 0100.130.96 ףיעס 'חי   
      
      
      
      

 53,705.00 14.51 קרפ תתב הרבעהל
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21/07/2020
דף מס':     009 ןיעידומ לבח א"מ תוכרעמ יתנש הקזחא זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 53,705.00 מהעברה      
      
רוריק תקופתב לצופמ ןגזמל סחדמ תפלחה     15.41.9390
הדובע - הנקתהו קוריפ תוברל ס"כ 5.2 דע      

    400.00   400.00     1.00 ןימזמה י"ע קפוסי סחדמה .דבלב 'חי   
      
רוריק תקופתב לצופמ ןגזמל סחדמ תפלחה     15.41.9392
קוריפ תוברל .ס"כ 6 דעו ס"כ 5.2 לעמ      
י"ע קפוסי סחדמה .דבלב הדובע - הנקתהו      

    500.00   500.00     1.00 ןימזמה 'חי   
      
רוריק תקופתב לצופמ ןגזמל סחדמ תפלחה     15.41.9400
,)ס"כ RH/UTB 000,9 -000,11 )2.1-1 לש      
וא A014R גוסמ זג יולימו םוקאו תוברל      

    800.00   800.00     1.00 R134A 'חי   
      
רוריק תקופתב לצופמ ןגזמל סחדמ תפלחה     15.41.9410
,)ס"כ RH/UTB 005,31 -000,81 )2-5.1 לש      
וא A014R גוסמ זג יולימו םוקאו תוברל      

  1,100.00 1,100.00     1.00 R134A 'חי   
      
רוריק תקופתב לצופמ ןגזמל סחדמ תפלחה     15.41.9420
,)ס"כ RH/UTB 000,32 -000,52 ) 5.2 לש      
וא A014R גוסמ זג יולימו םוקאו תוברל      

  2,200.00 2,200.00     1.00 R134A 'חי   
      
רוריק תקופתב לצופמ ןגזמל סחדמ תפלחה     15.41.9430
,)ס"כ RH/UTB 000,62 -005,72 )3 לש      
וא A014R גוסמ זג יולימו םוקאו תוברל      

  2,400.00 2,400.00     1.00 R134A 'חי   
      
רוריק תקופתב לצופמ ןגזמל סחדמ תפלחה     15.41.9440
,)ס"כ RH/UTB 000,82 -000,04 )4-5.3 לש      
וא A014R גוסמ זג יולימו םוקאו תוברל      

  2,700.00 2,700.00     1.00 R134A 'חי   
      
רוריק תקופתב לצופמ ןגזמל סחדמ תפלחה     15.41.9450
םוקאו תוברל ,)ס"כ RH/UTB 000,84 )5 לש      

  3,300.00 3,300.00     1.00 A431R וא A014R גוסמ זג יולימו 'חי   
      
רוריק תקופתב לצופמ ןגזמל סחדמ תפלחה     15.41.9460
םוקאו תוברל ,)ס"כ RH/UTB 000,85 )6 לש      

  3,600.00 3,600.00     1.00 A431R וא A014R גוסמ זג יולימו 'חי   
      
רוריק תקופתב רטרווניא ןגזמל סחדמ תפלחה     15.41.9462
תוברל ,)ס"כ RH/UTB 004,61 )8.1 דע לש      

  1,550.00 1,550.00     1.00 A431R וא A014R גוסמ זג יולימו םוקאו 'חי   
      
      
      
      
      

 72,255.00 14.51 קרפ תתב הרבעהל
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21/07/2020
דף מס':     010 ןיעידומ לבח א"מ תוכרעמ יתנש הקזחא זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 72,255.00 מהעברה      
      
רוריק תקופתב רטרווניא ןגזמל סחדמ תפלחה     15.41.9464
000,81 -000,52 )0.2-5.2 לש רוריק      
    RH/UTB גוסמ זג יולימו םוקאו תוברל ,)ס"כ  

  3,500.00 3,500.00     1.00 A431R וא A014R 'חי   
      
רוריק תקופתב רטרווניא ןגזמל סחדמ תפלחה     15.41.9466
תוברל ,)ס"כ RH/UTB 000,23 )5.3 לש      

  4,700.00 4,700.00     1.00 A431R וא A014R גוסמ זג יולימו םוקאו 'חי   
      
רובע  0649-0019.140.51 םיפיעסל תפסות     15.41.9468
גוסמ  זג יולימ םוקמב R22 גוסמ זג יולימ      

    350.00   350.00     1.00 A431R וא A014R 'חי   
      
תקופתב יליע ןגזמב דייאמל עונמ תפלחה     15.41.9471

    600.00   600.00     1.00 )ס"כ-RH/UTB 004,61  )5.1 דע לש רוריק 'חי   
      
תקופתב יליע ןגזמב דייאמל עונמ תפלחה     15.41.9472

    650.00   650.00     1.00 )ס"כ RH/UTB 000,92 )3 לש רוריק 'חי   
      

  1,100.00 1,100.00     1.00 יזכרמ ינימ ןגזמב דייאמל עונמ תפלחה 'חי  15.41.9474
      
לש רוריק תקופתב רתסנ דייאמל עונמ תפלחה     15.41.9481

  1,100.00 1,100.00     1.00 )ס"כ RH/UTB 000,9 -007,51 )5.1 'חי   
      
לש רוריק תקופתב רתסנ דייאמל עונמ תפלחה     15.41.9482

  1,300.00 1,300.00     1.00 )ס"כ RH/UTB 006,42 ) 0.3-5.2 'חי   
      

    740.00   740.00     1.00 יזכרמ ינימ ןגזמב הבעמ עונמ תפלחה 'חי  15.41.9500
      

    700.00   700.00     1.00 ס"כ 4 דע יליע ןגזמב חופמ עונמ תפלחה 'חי  15.41.9510
      

    310.00   310.00     1.00 יזכרמ ינימ ןגזמב גניווס עונמ תפלחה 'חי  15.41.9530
      

    450.00   450.00     1.00 יליע לצופמ ןגזמב דייאמ ץיאמ תפלחה 'חי  15.41.9540
      

    750.00   750.00     1.00 יזכרמ ינימ ןגזמב דייאמ ץיאמ תפלחה 'חי  15.41.9542
      
'דכו ץחל שגר ,'פמט )ןשייח( שגר תפלחה     15.41.9560
האר - תדחוימ העגה רובע .לצופמ ןגזמב      

    155.00   155.00     1.00 0100.130.96 ףיעס 'חי   
      
.לצופמ ןגזמב )ןומיס תרונמ( תינייע תפלחה     15.41.9571

     50.00    50.00     1.00 0100.130.96 ףיעס האר תדחוימ העגה רובע 'חי   
      
'מ 5.4 הבוגל דע ןגזמל זוקינ תבאשמ תפלחה     15.41.9580
ללוכ )'חי/ח"ש 003 זוקינ תבאשמל דוסי ריחמ(      

    550.00   550.00     1.00 .הקפסא 'חי   
      
רטוק ,לצופמ ןגזמל םוח תבאשמ תפלחה     15.41.9590

    570.00   570.00     1.00 8/3" וא 2/1" תרנצ 'חי   
 89,830.00 14.51 קרפ תתב הרבעהל

011/...   Mezug20 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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21/07/2020
דף מס':     011 ןיעידומ לבח א"מ תוכרעמ יתנש הקזחא זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 89,830.00 מהעברה      
      
רוניצ רטוק ,לצופמ ןגזמל םוח תבאשמ תפלחה     15.41.9600

    650.00   650.00     1.00 "5/8 'חי   
      
רוניצ רטוק ,לצופמ ןגזמל םוח תבאשמ תפלחה     15.41.9610

    720.00   720.00     1.00 "3/4 'חי   
      
רוניצ רטוק ,לצופמ ןגזמל םוח תבאשמ תפלחה     15.41.9612

    820.00   820.00     1.00 "7/8 'חי   
      
.לצופמ ןגזמ זוקינל ירושרש רוניצ תפלחה     15.41.9620
ףיעס האר -תדחוימ העגה רובע      

     22.00    22.00     1.00 69.031.0010 רטמ   
      
,ותפלחהו ריווא גוזימ תרנצ דודיב קוריפ     15.41.9625

     44.00    44.00     1.00 ףלפל י"ע הפיטע תוברל רטמ   
      

    200.00   200.00     1.00 ירוקמ קוחר טלש תפלחה 'חי  15.41.9630
      
יגוס לכל ילסרבינוא קוחר טלש תפלחה     15.41.9632

    120.00   120.00     1.00 םינגזמה 'חי   
      
דוקיפל גורדיש וא )דוקיפ( הרקב חול תפלחה     15.41.9640
ריוא שגר ,טלש תוברל ,יליע ןגזמל ילסרבינוא      

    900.00   900.00     1.00 תינייעו הללוס שגר ,רזוח 'חי   
      
דוקיפל גורדיש וא )דוקיפ( הרקב חול תפלחה     15.41.9642
,טלש תוברל ,יזכרמ ינימ ןגזמל ילסרבינוא      

  1,200.00 1,200.00     1.00 תינייעו הללוס שגר ,רזוח ריוא שגר 'חי   
      

    840.00   840.00     1.00 לצופמ ןגזמל ינורטקלא סיטרכ לש הפלחה 'חי  15.41.9651
      

  1,250.00 1,250.00     1.00 רטרווניא גוסמ ןגזמל ינורטקלא סיטרכ תפלחה 'חי  15.41.9652
      

    300.00   300.00     1.00 יליע ןגזמב )רוטקטנוק( יזאפ דח ןעגמ תפלחה 'חי  15.41.9660
      
ינימ ןגזמב )רוטקטנוק( יזאפ דח ןעגמ תפלחה     15.41.9662

    450.00   450.00     1.00 יזכרמ 'חי   
      
ןגזמב )רוטקטנוק( יזאפ תלת ןעגמ תפלחה     15.41.9670

    600.00   600.00     1.00 יזכרמ ינימ 'חי   
      
רובע .לצופמ ןגזמל םיבצמ ררוב תפלחה     15.41.9675

    100.00   100.00     1.00 0100.130.96 ףיעס האר תדחוימ העגה 'חי   
      
ןגזמ הבעמ תדיחיב חופמ ףנכ ןוזיאו רושיי     15.41.9680

    220.00   220.00     1.00 לצופמ 'חי   
      
ןגזמל הבעמ תדיחיל תיטסלפ ףנכ תפלחה     15.41.9690

    300.00   300.00     1.00 לצופמ 'חי   
      

 98,566.00 14.51 קרפ תתב הרבעהל
012/...   Mezug20 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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FR-ו ELE הנירק קדוב ,למשח קדובו ץעוי לג רוא יש
115-3253-770:לט 4794-527-30:סקפ 019-506-5050:דיינ
 

21/07/2020
דף מס':     012 ןיעידומ לבח א"מ תוכרעמ יתנש הקזחא זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 98,566.00 מהעברה      
      
ןגזמל הבעמ תדיחיל ןוולגמ חפמ ףנכ תפלחה     15.41.9692

    400.00   400.00     1.00 לצופמ 'חי   
      
-תדחוימ העגה רובע .)רטליפ( םיננסמ תפלחה     15.41.9732

    180.00   180.00     1.00 0100.130.96 ףיעס האר 'חי   
      

    260.00   260.00     1.00 )דיאונלוס( ןגזמל םומיח לילס תפלחה 'חי  15.41.9770
      
רובע .FM02 דע הבעמ עונמ לבק תפלחה     15.41.9791

    105.00   105.00     1.00 0100.130.96 ףיעס האר - תדחוימ העגה 'חי   
      
רובע .FM02 לעמ הבעמ עונמ לבק תפלחה     15.41.9793

    132.00   132.00     1.00 0100.130.96 ףיעס האר - תדחוימ העגה 'חי   
      
רובע .לצופמ ןגזמל הייהשה רסממ תפלחה     15.41.9794

    115.00   115.00     1.00 0100.130.96 ףיעס האר תדחוימ העגה 'חי   
      
גוסמ רזע לבקו הענתה רסממ תפסוה     15.41.9796
    "6PPS" האר תדחוימ העגה רובע .סחדמל  

    130.00   130.00     1.00 0100.130.96 ףיעס 'חי   
      
.סחדמל "8PPS" גוסמ הענתה רסממ תפסוה     15.41.9797

    190.00   190.00     1.00 0100.130.96 ףיעס האר תדחוימ העגה רובע 'חי   
      

    250.00   250.00     1.00 םינגזמה יגוס לכל דייאמ לבק תפלחה 'חי  15.41.9800
      

    360.00   360.00     1.00 ינכמ טטסומרט תפלחה 'חי  15.41.9810
      

    700.00   700.00     1.00 ילטיגיד טטסומרט תפלחה 'חי  15.41.9820
      

  1,100.00 1,100.00     1.00 תוטשפתה םותסש תפלחה 'חי  15.41.9850
      

    290.00   290.00     1.00 יליע ןגזמב ץיאמ יוקינ 'חי  15.41.9860
      

    300.00   300.00     1.00 יזכרמ ינימ ןגזמב ץיאמ יוקינ 'חי  15.41.9862
      
- תדחוימ העגה רובע .)רטליפ( םיננסמ יוקינ     15.41.9870

     40.00    40.00     1.00 0100.130.96 ףיעס האר 'חי   
      

    850.00   850.00     1.00 )יראליפק( ימינ תשוחנ רוניצ תפלחה 'חי  15.41.9880
      

    250.00   250.00     1.00 ץיאמל םיבסימ תפלחה 'חי  15.41.9882
      
האצותכ םוגפ למשח יטוח טוויח ןוקית     15.41.9883

    250.00   250.00     1.00 ןגזמל סמוע/רצקמ 'חי   
      

    700.00   700.00     1.00 ןגזמל האלמ טוויח תכרעמ תנקתהו קוריפ 'חי  15.41.9884
      

    280.00   280.00     1.00 יליע ןגזמב ץיאמ יוקינ 'חי  15.41.9900
      

105,448.00 14.51 קרפ תתב הרבעהל
013/...   Mezug20 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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FR-ו ELE הנירק קדוב ,למשח קדובו ץעוי לג רוא יש
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21/07/2020
דף מס':     013 ןיעידומ לבח א"מ תוכרעמ יתנש הקזחא זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

105,448.00 מהעברה      
      

    280.00   280.00     1.00 יזכרמ ינימ ןגזמב ץיאמ יוקינ 'חי  15.41.9902
      
-תדחוימ העגה רובע ,)רטליפ( םיננסמ יוקינ     15.41.9904

     40.00    40.00     1.00 0100.130.96 ףיעס האר 'חי   
      
תוברל ,הצמוח םע ררוואמו דייאמ תללוס יוקינ     15.41.9910

    400.00   400.00     1.00 ןגזמה קוריפ ללוכ אל ,םיננסמ תפיטש 'חי   
      
01-5 ב הצמוח םע ררוואמו דייאמ תללוס יוקינ     15.41.9912
קוריפ ללוכ אל ,םיננסמ תפיטש תוברל ,םינגזמ      

    360.00   360.00     1.00 תחא ןגזמ תדיחיל ריחמה .םינגזמה 'חי   
      
ב הצמוח םע ררוואמו דייאמ תללוס יוקינ     15.41.9914
אל ,םיננסמ תפיטש תוברל ,םינגזמ 03-11      
ןגזמ תדיחיל ריחמה .םינגזמה קוריפ ללוכ      

    330.00   330.00     1.00 תחא 'חי   
      
תומכב ,הצמוח םע ררוואמו דייאמ תללוס יוקינ     15.41.9916
אל ,םיננסמ תפיטש תוברל ,םינגזמ 03 לעמ      
ןגזמ תדיחיל ריחמה .םינגזמה קוריפ ללוכ      

    280.00   280.00     1.00 תחא 'חי   
      
קפסהב יליע לצופמ ןגזמל זוקינ ןגא תפלחה     15.41.9921

    275.00   275.00     1.00 ס"כ 5.3 דע רוריק 'חי   
      
יזכרמ ינימ לצופמ ןגזמל זוקינ ןגא תפלחה     15.41.9923

    440.00   440.00     1.00 ס"כ 6 דע רוריק קפסהב 'חי   
      
תוברל ,זוקינ )תינבת( תיטבמאב המיתס ןוקית     15.41.9931

    350.00   350.00     1.00 יוקינ 'חי   
      
06/06 תודימב זג תרנצ יוסיכל יס.יו.יפ תלעת     15.41.9940

     50.00    50.00     1.00 מ"מ רטמ   
      
תקופתב ןגזמ הבעמ תמרה רובע תפסות     15.41.9950
)ס"כ RH/UTB 000,61 )2 דע לש רוריק      

    150.00   150.00     1.00 ףונמ אלל ,'מ 3 לעמ הבוגל 'חי   
      
תקופתב ןגזמ הבעמ תמרה רובע תפסות     15.41.9960
)6 דעו )ס"כ RH/UTB 000,61 )2 לעמ רוריק      
    000,45 RH/UTB אלל ,'מ 3 לעמ הבוגל )ס"כ  

    250.00   250.00     1.00 ףונמ 'חי   
108,653.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תויזכרמ ינימ תודיחיו םילצופמ םינגזמ 14.51 כ"הס  

      
ם י מ  ת ר נ צ  15.51 ק ר פ  ת ת       
      
04 לוידקס םימח/םירק םימל הרוחש תרנצ     15.51.0010

             94.00 2/1"  רטוק רטמ           
      

15.51 קרפ תתב הרבעהל          
014/...   Mezug20 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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FR-ו ELE הנירק קדוב ,למשח קדובו ץעוי לג רוא יש
115-3253-770:לט 4794-527-30:סקפ 019-506-5050:דיינ
 

21/07/2020
דף מס':     014 ןיעידומ לבח א"מ תוכרעמ יתנש הקזחא זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
04 לוידקס םימח/םירק םימל הרוחש תרנצ     15.51.0020

             97.00 4/3"  רטוק רטמ           
      
04 לוידקס םימח/םירק םימל הרוחש תרנצ     15.51.0030

            103.00 1" רטוק רטמ           
      
04 לוידקס םימח/םירק םימל הרוחש תרנצ     15.51.0040

            119.00 1  2/1"  רטוק רטמ           
      
04 לוידקס םימח/םירק םימל הרוחש תרנצ     15.51.0050

            132.00 2" רטוק רטמ           
      
04 לוידקס םימח/םירק םימל הרוחש תרנצ     15.51.0070

            195.00 3" רטוק רטמ           
      
04 לוידקס םימח/םירק םימל הרוחש תרנצ     15.51.0080

            213.00 4" רטוק רטמ           
      
04 לוידקס םימח/םירק םימל הרוחש תרנצ     15.51.0090

            354.00 6" רטוק רטמ           
      
04 לוידקס םימח/םירק םימל הרוחש תרנצ     15.51.0100

            500.00 8" רטוק רטמ           
)זוכיר ףדל הרבעהל( םימ תרנצ 15.51 כ"הס            

      
ת ר נ צ  י ר ז י ב א  25.51 ק ר פ  ת ת       
      
םימח/םירק םימ תרנצל המגרפאיד םותסש     15.52.0400

            156.00 2/1" רטוק גרבותמ 'חי           
      
םימח/םירק םימ תרנצל המגרפאיד םותסש     15.52.0410

            185.00 4/3" רטוק גרבותמ 'חי           
      
םימח/םירק םימ תרנצל המגרפאיד םותסש     15.52.0420

            197.00 1" רטוק גרבותמ 'חי           
      
םימח/םירק םימ תרנצל המגרפאיד םותסש     15.52.0430

            264.00 1  4/1" רטוק גרבותמ 'חי           
      
םימח/םירק םימ תרנצל המגרפאיד םותסש     15.52.0440

            311.00 1  2/1" רטוק גרבותמ 'חי           
      
םימח/םירק םימ תרנצל המגרפאיד םותסש     15.52.0450

            358.00 2" רטוק גרבותמ 'חי           
      

            123.00 2/1" רטוק הגרבה ירוביח םע ירודכ םותסש 'חי          15.52.0560
      

            151.00 4/3" רטוק הגרבה ירוביח םע ירודכ םותסש 'חי          15.52.0570
      

25.51 קרפ תתב הרבעהל          
015/...   Mezug20 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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21/07/2020
דף מס':     015 ןיעידומ לבח א"מ תוכרעמ יתנש הקזחא זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
            178.00 1" רטוק הגרבה ירוביח םע ירודכ םותסש 'חי          15.52.0580

      
            280.00 1  4/1" רטוק הגרבה ירוביח םע ירודכ םותסש 'חי          15.52.0590

      
            314.00 1  2/1" רטוק הגרבה ירוביח םע ירודכ םותסש 'חי          15.52.0600

      
            420.00 2" רטוק הגרבה ירוביח םע ירודכ םותסש 'חי          15.52.0610

      
םימח/םירק םימל גרבותמ ינוויכ דח םותסש     15.52.0640

             86.00 2/1" רטוק 'חי           
      
םימח/םירק םימל גרבותמ ינוויכ דח םותסש     15.52.0650

            146.00 4/3" רטוק 'חי           
      
םימח/םירק םימל גרבותמ ינוויכ דח םותסש     15.52.0660

            213.00 1" רטוק 'חי           
      
םימח/םירק םימל גרבותמ ינוויכ דח םותסש     15.52.0670

            263.00 1  4/1" רטוק 'חי           
      
םימח/םירק םימל גרבותמ ינוויכ דח םותסש     15.52.0680

            296.00 1  2/1" רטוק 'חי           
      
םימח/םירק םימל גרבותמ ינוויכ דח םותסש     15.52.0690

            399.00 2" רטוק 'חי           
      
םימח/םירק םימ תרנצ יווקל םיגרבותמ םיננסמ     15.52.0760

            145.00 2/1" רטוק 'חי           
      
םימח/םירק םימ תרנצ יווקל םיגרבותמ םיננסמ     15.52.0770

            157.00 4/3" רטוק 'חי           
      
םימח/םירק םימ תרנצ יווקל םיגרבותמ םיננסמ     15.52.0780

            252.00 1" רטוק 'חי           
      
םימח/םירק םימ תרנצ יווקל םיגרבותמ םיננסמ     15.52.0790

            269.00 1  4/1" רטוק 'חי           
      
םימח/םירק םימ תרנצ יווקל םיגרבותמ םיננסמ     15.52.0800

            336.00 1  2/1" רטוק 'חי           
      
םימח/םירק םימ תרנצ יווקל םיגרבותמ םיננסמ     15.52.0810

            403.00 2" רטוק 'חי           
      
2/1" רטוק םייטמוטוא ריוא רורחש ימותסש     15.52.0880

            280.00 'פמוק         זוקינ תרנצו םיזרב תוברל  
      
םימח/םירק םימ תרנצל המגרפאיד םותסש     15.52.0881

            156.00 2/1" רטוק גרבותמ 'חי           
      

25.51 קרפ תתב הרבעהל          
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21/07/2020
דף מס':     016 ןיעידומ לבח א"מ תוכרעמ יתנש הקזחא זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
םימח/םירק םימ תרנצל המגרפאיד םותסש     15.52.0882

            185.00 4/3" רטוק גרבותמ 'חי           
      
םימח/םירק םימ תרנצל המגרפאיד םותסש     15.52.0883

            197.00 1" רטוק גרבותמ 'חי           
      
םימח/םירק םימ תרנצל המגרפאיד םותסש     15.52.0884

            264.00 1  4/1" רטוק גרבותמ 'חי           
      
םימח/םירק םימ תרנצל המגרפאיד םותסש     15.52.0885

            311.00 1  2/1" רטוק גרבותמ 'חי           
      
םימח/םירק םימ תרנצל המגרפאיד םותסש     15.52.0886

            358.00 2" רטוק גרבותמ 'חי           
      

            123.00 2/1" רטוק הגרבה ירוביח םע ירודכ םותסש 'חי          15.52.0887
      

            151.00 4/3" רטוק הגרבה ירוביח םע ירודכ םותסש 'חי          15.52.0888
      

            178.00 1" רטוק הגרבה ירוביח םע ירודכ םותסש 'חי          15.52.0889
      

            280.00 1  4/1" רטוק הגרבה ירוביח םע ירודכ םותסש 'חי          15.52.0890
      

            314.00 1  2/1" רטוק הגרבה ירוביח םע ירודכ םותסש 'חי          15.52.0891
      

            420.00 2" רטוק הגרבה ירוביח םע ירודכ םותסש 'חי          15.52.0892
      
םימח/םירק םימל גרבותמ ינוויכ דח םותסש     15.52.0893

             86.00 2/1" רטוק 'חי           
      
םימח/םירק םימל גרבותמ ינוויכ דח םותסש     15.52.0894

            146.00 4/3" רטוק 'חי           
      
םימח/םירק םימל גרבותמ ינוויכ דח םותסש     15.52.0895

            213.00 1" רטוק 'חי           
      
םימח/םירק םימל גרבותמ ינוויכ דח םותסש     15.52.0896

            263.00 1  4/1" רטוק 'חי           
      
םימח/םירק םימל גרבותמ ינוויכ דח םותסש     15.52.0897

            296.00 1  2/1" רטוק 'חי           
      
םימח/םירק םימל גרבותמ ינוויכ דח םותסש     15.52.0898

            399.00 2" רטוק 'חי           
      
םימח/םירק םימ תרנצ יווקל םיגרבותמ םיננסמ     15.52.0899

            145.00 2/1" רטוק 'חי           
      
םימח/םירק םימ תרנצ יווקל םיגרבותמ םיננסמ     15.52.0900

            157.00 4/3" רטוק 'חי           
25.51 קרפ תתב הרבעהל          
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21/07/2020
דף מס':     017 ןיעידומ לבח א"מ תוכרעמ יתנש הקזחא זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
םימח/םירק םימ תרנצ יווקל םיגרבותמ םיננסמ     15.52.0901

            252.00 1" רטוק 'חי           
      
םימח/םירק םימ תרנצ יווקל םיגרבותמ םיננסמ     15.52.0902

            269.00 1  4/1" רטוק 'חי           
      
םימח/םירק םימ תרנצ יווקל םיגרבותמ םיננסמ     15.52.0903

            336.00 1  2/1" רטוק 'חי           
      
םימח/םירק םימ תרנצ יווקל םיגרבותמ םיננסמ     15.52.0904

            403.00 2" רטוק 'חי           
      
2/1" רטוק םייטמוטוא ריוא רורחש ימותסש     15.52.0905

            280.00 'פמוק         זוקינ תרנצו םיזרב תוברל  
)זוכיר ףדל הרבעהל( תרנצ ירזיבא 25.51 כ"הס            

      
י ט ס ו ק א ו  י מ ר ת  ד ו ד י ב  08.51 ק ר פ  ת ת       
ת ו ל ע ת ל       
      
קרפ-תתב םיפיעס האר - תרנצל דודיב :הרעה      
    16.050  
      
תיכוכז יביסמ יושע ריווא תולעתל ימרת דודיב     15.80.0010
םוינימולא דידר י"ע ןגומ השקומ יצח סופיטמ      

             57.00 1" יבועב קזוחמ ר"מ           
      
תיכוכז יביסמ יושע ריווא תולעתל ימרת דודיב     15.80.0030
םוינימולא דידר י"ע ןגומ השקומ יצח סופיטמ      

             86.00 2" יבועב קזוחמ ר"מ           
      
יושע ריווא תולעתב ימינפ יטסוקא דודיב     15.80.0040

             63.00 1" יבועב ןרפואנ םיפוצמ תיכוכז יביסמ ר"מ           
      
יושע ריווא תולעתב ימינפ יטסוקא דודיב     15.80.0050

             96.00 2" יבועב ןרפואנ םיפוצמ תיכוכז יביסמ ר"מ           
)זוכיר ףדל הרבעהל( תולעתל יטסוקאו ימרת דודיב 08.51 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

108,653.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ריוא גוזימ תוכרעמ 51 כ"הס  
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21/07/2020
דף מס':     018 ןיעידומ לבח א"מ תוכרעמ יתנש הקזחא זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  99 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.99 ק ר פ  ת ת       
      
םוקמ ןומיס.ןופלטו חוכ ,רואמ תדוקנ      
י"ע אספוקהו תרנצה םוקימ תנכה.הדוקנה      
ץירחב תרנצה תנקתה.ןוטב ריקב הביצח      
תלחשה.הנוטיבו אספוקה תנקתה.הנוטיבו      
ירזיבא תנקתה.שרדנה רטוקה יפל למשח יטוח      
תודוקנ רוביח.'וכו הרונמ ,קספמ ןוגכ למשחה      
תוניקת תקידב.למשחה םרזל למשחה      
תומוקמב עבצו חיט ןוקית.תודוקנה      
.הדובעה רמג רחאל חטשה יוקינ.הביצחה      
      
תלחשהו ףכירמ וא לזרב ,ןורירמ רוניצ תנקתה      
תנקתה.יאוותה ןומיס.טרפמה יפל שרדינה      
,תוציחמו תוריק ירבעמ ,תותשק ללוכ רוניצה      
תוינקת תופומ ,םירוביחו רבעמ תואספוק      
עוציבו ,מ"ס 05 לכ קחרמ יקזחמ      
וא למשח יטוח, הכישמ טוח תלחשה.םיפקעמ      
.טרפ ןיאב דרפינב ודדמיש םילבכ      
      
ןומיס.תויולג ןופלטו חכ ,רואמ תודוקנ      
תורוניצ וא תולעת םוקימ תעיבק.םוקמה      
וא קספמ םוקימ תעיבק.תוריקה לע יטסלפ      
תלחשה.תופעתסהה תואספוקו ריקה לע עקש      
רזיבאל לבכה רוביח.השירדה יפל למשחה לבכ      
תוניקת תקידב.ישארה הנזהה וקלו הצקה      
.םירוביחה      
      
םוקמ ןומיס.רבעמ וא םירוביח הספוק תנקתה      
םיגרב י"ע המוקמב הספוקה תעיבק.הספוקה      
הספוקה טוויח.ןוטיבו הביצח י"ע וא םילבידו      
.התריגסו      
      
תואספוקו ,םיעקש ,םינוש םרז יקספמ תנקתה      
הספוקב רזיבאה תנקתה.םירוביח      
תומוקמל םיטוחה רוביח.תדעוימה      
.ריקה לא רזיבאה לש קודיהו הריגס.םידעוימה      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

00.99 קרפ תתב הרבעהל          
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21/07/2020
דף מס':     019 ןיעידומ לבח א"מ תוכרעמ יתנש הקזחא זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
תודוקנש ןובשחב תחקל ןלבקה לע :הרעה      
הנזהה יווק תא םכותב םג תוללוכ םיעקשה      
םאתהב,וקסינ/גיד/סיבג םיעקש ,חולהמ      
לכש ןובשחב תחקל ןכו תוינכותב ןייוצמל      
,םיחילשה רוזאב ,םיקפלדב םיעקשה תודוקנ      
ה/םיאתמ הלעת/רוניצב ויהי הנבמה לכבו      
וא הרואת למשחה ' קנ לכ( EPLX לבכבו      
תואספוק לכ . ) EPLX. לבכב ויהי םיעקש      
הרוטרפמטב תוינקתו תורופא ויהי םירוביחה      
םיעקשה םוקימ לש תודימה .תולעמ 058 לש      
ןכ ומכ ,ןימזמה י"ע הדובעה תליחתב ונתני      
םאתהב ,ט"הע/ט"הת תויהל תולוכי תודוקנה      
.העצהה לכ יבגל ןוכנ הז ףיעס.השירדל      
      
תודוקנש ןובשחב תחקל ןלבקה לע :הרעה      
הלעת/תרנצ תיתשת םג תוללוכ הרואתה      
תואספוקמ הנזהה יווק תא םכותב םג תוללוכ      
רוביחה תואספוק,למשחה חולמו םירוביחה      
הרוטרפמטבו תואיצי 8 רופא ידבש םגדמ ויהי      
ריחמב תולולכ םהו ,תולעמ 058 לש      
רוביחל םאתהב ע"ש רוביח תספוק וא,הדוקנה      
תרואת ןכו  ,גיד/סיבג םיקספמ .ךתחה יחטשו      
הרואתה תודוקנ לכש ןובשחב תחקל שי .םורח      
לבכבו םיאתמ רוניצב ויהי ץוחבו םינפב      
    EPLX. לככ רפסוממו םיאתמ טוליש ןבומכו  
.העצהה לכ יבגל ןוכנ הז ףיעס.שרדיש      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תורעה 00.99 כ"הס            
      
פ "ד ח  ע ק ש  ת ו ד ו ק נ  20.99 ק ר פ  ת ת       
      

            111.00 הכישמ טוח םע לכ שומישל הנכה תדוקנ 'חי          99.02.0010
      
הנקתהל ק"ח רובע  תדוקנל ריחמ תפסות     99.02.0040

              7.00 .ט"הע 'חי           
      
םימ ןגומ ק"ח רובע הדוקנל ריחמ תפסות     99.02.0050

             10.00 .ט"הע הנקתהל 'חי           
      
ןקתומ לופכ עקש רובע הדוקנל ריחמ תפסות     99.02.0060

             14.00 .דדוב עקש םוקמב חיטה לע 'חי           
      
םיכילומל ק"ח תדוקנ רובע ריחמ תפסות     99.02.0100

             20.00 .ר"ממ5.1  ךילומ םוקמב ר"ממ5.2 'חי           
      
לע ןקתומ םימ ןגומ ק"ח רובע ריחמ תפסות     99.02.0110

             13.00 .דדוב עקש םוקמב חיטה 'חי           
      
      
      

20.99 קרפ תתב הרבעהל          
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21/07/2020
דף מס':     020 ןיעידומ לבח א"מ תוכרעמ יתנש הקזחא זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ט"הת תמייק הנזה תספוקמ תפסונ ק"ח תדוקנ     99.02.0150
תספוקמ קחרמהש רוניצ וא הלעתב ט"הע וא      

            103.00 .רטמ עברא לע הלוע וניא הנזהה 'חי           
)זוכיר ףדל הרבעהל( פ"דח עקש תודוקנ 20.99 כ"הס            

      
פ "ד ח  ח כ  ת ו ד ו ק נ  30.99 ק ר פ  ת ת       
      
יפוס רזבא אלל רישכמ תנקתהל תודוקנ     99.03.0010
ללוכ ,ר"ממ5.1  לש םיכילומב יזפ-תלת לגעמב      

            140.00 .םיכילומו רוניצ 'חי           
      
יפוס רזבא אלל רישכמ תנקתהל תודוקנ     99.03.0020
ללוכ ,ר"ממ5.2  לש םיכילומב יזפ-דח לגעמב      

            189.00 .םיכילומו רוניצ 'חי           
      
מ"מ5.2*3  םיכילומב ןגזמל הנכה תדוקנ     99.03.0030
תוברל ט"הת תנקתמ מ"מ61  רטוקב תרנצו      

            822.00 קספה/לעפה ינצחל ללוכה ןעגמו יבטוק וד ז"מ 'חי           
      
וקב ןורירמ רוניצב וא הלעתב היולג חכ תדוקנ     99.03.0040
ללוכה הצק רזיבא תוברל למשחה חולל רישי      
ךיתנו  ראומ יבטוק וד קספמ שיטירב עקש      
ךרוואA 02 G ) לדוגב למשחה חולב דרפינ      

            360.00 .(למשחה חולמ 'מ51  דע וקה 'חי           
      
וקב ןורירמ רוניצב וא הלעתב היולג חכ תדוקנ     99.03.0050
ללוכה הצק רזיבא תוברל למשחה חולל רישי      
ןעגמו ראומ יבטוק וד קספמ שיטירב עקש      
דררפינ ךיתנו תוקד4  מ תוחפ אלל היהשה      
דע וקה ךרואA02G ) לדוגב למשחה חולב      

            719.00 .(למשחה חולמ 'מ51 'חי           
      
מ"מ61  רוניצב ט"הת יזאפ דח לגעמב הדוקנ     99.03.0060

            208.00 הצק רזיבא אלל מ"מ4  רטוקב םיטוח םע 'חי           
      
וא ןורירמ רוניצב היולג השדח חכ תדוקנ     99.03.0070
םא רבעמ תואספוק תוברל םילבכ םע הלעת      
םייטסלפ וא,םיניירושמ  הצק ירזיבאו שרדינ      

            332.00 .הניז וקל הדוקנה רוביח ללוכ םימ ינגומ וא/ו 'חי           
      
מ"מ61  רטוקב רוניצב היומס חכ תדוקנ     99.03.0080
יווקב ןקלח תוברל מ"מ5.2  רטוקב םיכילומו      
ירזיבא ללוכ לגעמל תודוקנ2  חולל דע הנזהה      

            228.00 .הצק 'חי           
      
מ"מ61  רטוקב רוניצב היומס חכ תדוקנ     99.03.0090
דע הנזה  וק ללוכ מ"מ5.2  רטוקב םיכילומו      
ךרוא .הצק ירזיבא ללוכ לגעמל הדוקנ1  חולל      

            196.00 .למשחה חולמ רטמ51  דע וקה 'חי           
30.99 קרפ תתב הרבעהל          
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21/07/2020
דף מס':     021 ןיעידומ לבח א"מ תוכרעמ יתנש הקזחא זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
םע .יס.יו.יפ תלעתב חולהמ הרישי ןגזמ תדוקנ     99.03.0100
חולב דרפנ  ךיתנ תוברל "מ4*3  ךתחב לבכ      
ךרוא הצק רזיבא אללA 02-G   לדוגב למשחה      

            380.00 .למשחה חולמ רטמ51  דע וקה 'חי           
      
רטמ51  לעמ ךרוא רטמ לכל ריחמ תפסות     99.03.0110
םיפיעסב      
1300,8200.40.60-ו3100,0100.40.60.80.3      

             19.00 .3.08 'חי           
)זוכיר ףדל הרבעהל( פ"דח חכ תודוקנ 30.99 כ"הס            

      
פ "ל ת  ח כ  ת ו ד ו ק נ  40.99 ק ר פ  ת ת       
      
יפוס רזבא אלל רישכמ תנקתהל תודוקנ     99.04.0010
ללוכ ,ר"ממ4  לש םיכילומב יזפ-תלת לגעמב      

            562.00 .םיכילומו רוניצ 'חי           
      
הרוגס הביתב ןיירושמ יבטוק תלת ז"מ     99.04.0020

            211.00 .רפמא52  תניירושמ 'חי           
      
הרוגס הביתב ןיירושמ יבטוק תלת ז"מ     99.04.0030

            465.00 .רפמא06  תניירושמ 'חי           
      
הרוגס הביתב ןיירושמ יבטוק תלת ז"מ     99.04.0040

            742.00 .רפמא001  תניירושמ 'חי           
      
טלוו004- ל רפמא52*3  יזפ-תלת םרז קיספמ     99.04.0050

            200.00 .םימ תנגומו תיטסלפ הספוקב ,רפמא52  דעו 'חי           
      

            100.00 .םימ ןגומ רפמא61 -*3 ל ןיירושמ ז"מ 'חי          99.04.0060
      

            147.00 .םימ ןגומ רפמא36 -*3 ל ןיירושמ ז"מ 'חי          99.04.0070
      

            162.00 .םימ ןגומ רפמא001 -*3 ל ןיירושמ ז"מ 'חי          99.04.0080
)זוכיר ףדל הרבעהל( פ"לת חכ תודוקנ 40.99 כ"הס            

      
CVP ת ו ל ע ת  60.99 ק ר פ  ת ת       
      
תנקתה C.V.P , .םוינמולא וא ןוולוגמ חפ תלע      
םיגרב י"ע הלעתה תנקתה.יאוותה ןומיסתלעת      
תויוזו תויפוס, תוניפ ללוכ מ"ס 05 לכ םילבידו      
תולעתל תואיצי ללוכ הלעתה גוסל םימאות      
הסכמה תריגס.שרדינ םאב תופסונ      
ויהי םילתמ לע הילת לש הרקמב.ותחטבאו      
ודדמיו ןוולוגמ יתכתמ רמוחמ םילתמה      
.דרפינב      
      
      
      

60.99 קרפ תתב הרבעהל          
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21/07/2020
דף מס':     022 ןיעידומ לבח א"מ תוכרעמ יתנש הקזחא זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
קרפ תתב םיפיעסה לכב ריחמה     99.06.0010
תולעתה ירזיבא לכ תא םיללוכ60.10.80      
,לבכ יקיזחמ ,תויפוס ,תוציחמ) :םישרדנה      

(םירבחמו תויוז 'חי                             
      
תודימב הסכמ + .יס.יו.יפ היושע הנבל הלעת     99.06.0070

             23.00 .מ"מ52*03 רטמ           
      
תודימב הסכמ + .יס.יו.יפ היושע הנבל הלעת     99.06.0080

             25.00 .מ"מ24*03 רטמ           
      
תודימב הסכמ + .יס.יו.יפ היושע הנבל הלעת     99.06.0090

             35.00 .מ"מ06*03 רטמ           
      
תודימב הסכמ + .יס.יו.יפ היושע הנבל הלעת     99.06.0130

             40.00 .מ"מ24*06 רטמ           
      
תודימב הסכמ + .יס.יו.יפ היושע הנבל הלעת     99.06.0140

             51.00 .מ"מ06*06 רטמ           
      
תודימב הסכמ + .יס.יו.יפ היושע הנבל הלעת     99.06.0150

             51.00 .מ"מ08*06 רטמ           
      
תודימב הסכמ + .יס.יו.יפ היושע הנבל הלעת     99.06.0160

             69.00 .מ"מ06*001 רטמ           
)זוכיר ףדל הרבעהל( CVP תולעת 60.99 כ"הס            

      
פ "ד ח  י מ ר ק  ך י ת נ ל  ס י ס ב  70.99 ק ר פ  ת ת       
      
,קוזיח.חולב הנקתה.חול רזיבא לכ תנקתה      
.טולישו רוביח ,טוויח      
      

             48.00 .רפמא61  רזואינ ריעז ימרכ ךיתנל סיסב 'חי          99.07.0010
      

            116.00 .רפמא36  רזואינ ריעז ימרכ ךיתנל סיסב 'חי          99.07.0020
      

            142.00 .רפמא001  רזואינ ריעז ימרכ ךיתנל סיסב 'חי          99.07.0030
      
סיסב םע ג.נ.ע ילעב םיכיתנ השולש תכרעמ     99.07.0040

            184.00 .רפמא61 'חי           
      
ילעב רפמא52  ךיתנ תיבו ךיתנ לש תכרעמ     99.07.0050

             60.00 .ג.נ.ע 'חי           
      

             14.00 .רפמא01  דזואינ ריעז ימרק ךיתנ 'חי          99.07.0060
      

             14.00 .רפמא61  דזואינ ריעז ימרק ךיתנ 'חי          99.07.0070
      

             14.00 .רפמא02  דזואינ ריעז ימרק ךיתנ 'חי          99.07.0080
70.99 קרפ תתב הרבעהל          
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21/07/2020
דף מס':     023 ןיעידומ לבח א"מ תוכרעמ יתנש הקזחא זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
             14.00 .רפמא52  דזואינ ריעז ימרק ךיתנ 'חי          99.07.0090

      
             14.00 .רפמא53  דזואינ ריעז ימרק ךיתנ 'חי          99.07.0100

      
             18.00 .רפמא05  דזואינ ריעז ימרק ךיתנ 'חי          99.07.0110

      
             18.00 .רפמא36  דזואינ ריעז ימרק ךיתנ 'חי          99.07.0120

      
             22.00 .רפמא08  דזואינ ריעז ימרק ךיתנ 'חי          99.07.0130

      
             22.00 .רפמא001  דזואינ ריעז ימרק ךיתנ 'חי          99.07.0140
)זוכיר ףדל הרבעהל( פ"דח ימרק ךיתנל סיסב 70.99 כ"הס            

      
פ "ל ת  י מ ר ק  ך י ת נ ל  ס י ס ב  80.99 ק ר פ  ת ת       
      
,קוזיח.חולב הנקתה.חול רזיבא לכ תנקתה      
.טולישו רוביח ,טוויח      
      
קולרטניא יזאפ תלת ריעז ךיתנל סיסב     99.08.0010

            225.00 .רפמא61*3 'חי           
      
קולרטניא יזאפ תלת ריעז ךיתנל סיסב     99.08.0020

            396.00 .רפמא36*3 'חי           
      
תלתCRH  יכיתנל  ירלודומ םיכיתנ קתנמ     99.08.0030
תרצות רפמא23  דע6  לדוגל  ןיד ספ לע יזאפ      

             96.00 .ע"ש וא ראגה 'חי           
      
תלתCRH  יכיתנל  ירלודומ םיכיתנ קתנמ     99.08.0040
םע רפמא23  דע6  לדוגל  ןיד ספ לע יזאפ      

            107.00 .ע"ש וא ראגה תרצות תירונ 'חי           
      
ספ לע יזאפCRH  יכיתנל  תלת םיכיתנ קתנמ     99.08.0050
וא רגאה תרצות רפמא05  דע23   לדוגל ןיד      

            268.00 .ע"ש 'חי           
      
ספ לעCRH  יכיתנל  יזאפ תלת םיכיתנ קתנמ     99.08.0060
תרצות תירונ םע רפמא05  דע23   לדוגל ןיד      

            280.00 .ע"ש וא רגאה 'חי           
      
ספ לעCRH  יכיתנל  יזאפ תלת םיכיתנ קתנמ     99.08.0070
וא רגאה תרצות רפמא521  דע05   לדוגל ןיד      

            281.00 .ע"ש 'חי           
      
ספ לעCRH  יכיתנל יזאפ תלת םיכיתנ יקיתנמ     99.08.0080
תרצות ספא + רפמא521  דע05  לדוגל ןיד      

            325.00 ע"ש וא ראגה 'חי           
)זוכיר ףדל הרבעהל( פ"לת ימרק ךיתנל סיסב 80.99 כ"הס            
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21/07/2020
דף מס':     024 ןיעידומ לבח א"מ תוכרעמ יתנש הקזחא זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

פ "ד ח  ן ע ג מ  31.99 ק ר פ  ת ת       
      
,קוזיח.חולב הנקתה.חול רזיבא לכ תנקתה      
.טולישו רוביח ,טוויח      
      
רפמא02*1  ספ לע הבכרהל יזאפ דח ןעגמ     99.13.0010

            112.00 .טלוו022 'חי           
      
רפמא02*2  ספ לע הבכרהל יזאפ דח ןעגמ     99.13.0020

            142.00 .טלוו022 'חי           
      
רפמא04*2  ספ לע הבכרהל יזאפ דח ןעגמ     99.13.0030

            225.00 .טלוו022 'חי           
)זוכיר ףדל הרבעהל( פ"דח ןעגמ 31.99 כ"הס            

      
פ "ל ת  ן ע ג מ  41.99 ק ר פ  ת ת       
      
,קוזיח.חולב הנקתה.חול רזיבא לכ תנקתה      
.טולישו רוביח ,טוויח      
      
רפמא02*4  ספ לע הבכרהל יזאפ תלת ןעגמ     99.14.0010

            231.00 .טלוו022 'חי           
      
רפמא36*4  ספ לע הבכרהל יזאפ תלת ןעגמ     99.14.0020

            621.00 .טלוו022 'חי           
)זוכיר ףדל הרבעהל( פ"לת ןעגמ 41.99 כ"הס            

      
ר ז ע  ע ג מ  ם ע  פ "ל ת  ן ע ג מ  51.99 ק ר פ  ת ת       
      
,קוזיח.חולב הנקתה.חול רזיבא לכ תנקתה      
.טולישו רוביח ,טוויח      
      
םע ס"כ5.5  טלוו032/004  יבטוק תלת ןעגמ     99.15.0010

            127.00 .רזע יעגמ4 'חי           
      
םע ס"כ5.7  טלוו032/004  יבטוק תלת ןעגמ     99.15.0020

            142.00 .רזע יעגמ4 'חי           
      
םע ס"כ01  טלוו032/004  יבטוק תלת ןעגמ     99.15.0030

            164.00 .רזע יעגמ4 'חי           
      
םע ס"כ51  טלוו032/004  יבטוק תלת ןעגמ     99.15.0040

            208.00 .רזע יעגמ4 'חי           
      
םע ס"כ03  טלוו032/004  יבטוק תלת ןעגמ     99.15.0050

            431.00 .רזע יעגמ4 'חי           
      
םע ס"כ04  טלוו032/004  יבטוק תלת ןעגמ     99.15.0060

            590.00 .רזע יעגמ4 'חי           
      
      

51.99 קרפ תתב הרבעהל          
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21/07/2020
דף מס':     025 ןיעידומ לבח א"מ תוכרעמ יתנש הקזחא זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
םע ס"כ06  טלוו032/004  יבטוק תלת ןעגמ     99.15.0070

            952.00 .רזע יעגמ4 'חי           
      
םע ס"כ001  טלוו032/004  יבטוק תלת ןעגמ     99.15.0080

          1,595.00 .רזע יעגמ4 'חי           
      
םע ס"כ051  טלוו032/004  יבטוק תלת ןעגמ     99.15.0090

          1,627.00 . רזע יעגמ4 'חי           
      
םע טלוו032/004  יבטוק תלת דוקפ ןעגמ     99.15.0100

            128.00 .רפמא01  לש ףוצר הדובע םרז ,רזע יעגמ4 'חי           
      
םע טלוו032/004  יבטוק תלת דוקפ ןעגמ     99.15.0110

            225.00 .רפמא01  לש ףוצר הדובע םרז ,רזע יעגמ8 'חי           
)זוכיר ףדל הרבעהל( רזע עגמ םע פ"לת ןעגמ 51.99 כ"הס            

      
1 ת ו נ ו ש  89.99 ק ר פ  ת ת       
      
הנבמ ותואל ,םינגזמ יאנכט רוקיב     99.98.0001
ריחמב רוקיב םיללוכ ,םירחא םינבמבו,יללכ      
לבגומ יתלב םינבמ רפסמל תיצוי 1 האירק      
רדתסה אל ןלבקה דצמו הדימב ,םוי ותואל      
,רושיאבו םואתב רחא םויל םילשי ,םוי ותואל      
רומא וילא הנבמ ותואל תפסונ תולע םוש ילבו      

            180.00 'פמוק         .םיקלחו דוויז טעמל ןוקיתו ,עיגהל היה  
      

            260.00 'פמוק         .יתנוע לופיט 99.98.0002
      

            250.00 'פמוק         .)שדח( R014 זג יולימ 99.98.0003
      

            260.00 'פמוק         .22R זג יולימ 99.98.0004
      

            320.00 'פמוק         .יולימ + זג תפילד ןוקית 99.98.0005
      

            220.00 'פמוק         .םימ תליזנ ןוקית 99.98.0006
      

            200.00 'פמוק         .זוקינה רוניצב המיתס תחיתפ 99.98.0007
      

             20.00 'פמוק         .רטליפ יוקינ 99.98.0008
      

            250.00 'פמוק         .תרנצו רוריק תועלצ יוקינ 99.98.0009
      
גוס לכל ינורטקלא סיטרכ תפלחהו הקפסא     99.98.0010

          1,520.00 'פמוק         . אוהשלכ א"מ  
      
      
      
      
      

89.99 קרפ תתב הרבעהל          
026/...   Mezug20 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


FR-ו ELE הנירק קדוב ,למשח קדובו ץעוי לג רוא יש
115-3253-770:לט 4794-527-30:סקפ 019-506-5050:דיינ
 

21/07/2020
דף מס':     026 ןיעידומ לבח א"מ תוכרעמ יתנש הקזחא זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ןגזמ, םינוש םיגוס - יסיסב ןגזמ תנקתה     99.98.0011
ללוכ 5.1PH דע PH 57.0  יליע/יתפצר לצופמ      
58 ךרוא רטמ לכל תרנצ תפסות .תרנצ רטמ 3      
תא ללוכ וניא ריחמה .תולעת ללוכ אל .?      
.הנקתהה תדובע תא קר אלא ,ומצע רצומה      
ומצע ןגזמה לע תוירחאל ףסונב יכ בל ומיש      
.הנקתהה םצע לע תוירחא קפסמ ןיקתמה      
םינש 7-ל 3 ןיב הענ תוירחאה תפוקת בורל      
עגרכ ,הלבקה תא רומשל ודיפקה ןכל      

            600.00 'פמוק         .םינש 5-ל הניה תוירחאה  
      
ןגזמ, םינוש םיגוס - יסיסב ןגזמ תנקתה     99.98.0012
3 ללוכ 4PH דע PH2  יליע/יתפצר לצופמ      
001 ךרוא רטמ לכל תרנצ תפסות .תרנצ רטמ      
תא ללוכ וניא ריחמה .תולעת ללוכ אל .?      
.הנקתהה תדובע תא קר אלא ,ומצע רצומה      
ומצע ןגזמה לע תוירחאל ףסונב יכ בל ומיש      
.הנקתהה םצע לע תוירחא קפסמ ןיקתמה      
םינש 7-ל 3 ןיב הענ תוירחאה תפוקת בורל      
עגרכ ,הלבקה תא רומשל ודיפקה ןכל      

            800.00 'פמוק         .םינש 5-ל הניה תוירחאה  
      
ןגזמ תנקתהל שמשמ ,םולהי חודיק     99.98.0013
.תדחוימ החדקמב שומיש .טלקמ\ד"ממב      
דוקיפ תוארוה לכ לע דיפקהל בושח ףסונב      

            200.00 'פמוק         .ףרועה  
      
טומיאלק תפלחה ללוכ דייאמל  לבכ תפלחה     99.98.0014

            240.00 'פמוק         .רוביח  
      

            300.00 'פמוק         .FM 06  דע  סחדמ לבכ תפלחה 99.98.0015
      

            300.00 'פמוק         .רזוח ריווא שגר תפלחה 99.98.0016
      

            300.00 'פמוק         .דייאמל תיניע תפלחה 99.98.0017
      

            570.00 'פמוק         .זג + הבעמ הקיני זרב תפלחה 99.98.0018
      
תקידב ללוכ דייאמ לש הנקתה  וא/ו ריהז קורפ     99.98.0019

            700.00 'פמוק         .תמייק תרנצ  
      

            400.00 'פמוק         .רחא/ 014R זג יולימ 99.98.0020
      

            600.00 'פמוק         .רוסרפמוקב הפיטש 99.98.0021
      
לכמ תיתשתל לוענמ + חירב תנקתהו הקפסא     99.98.0022

            350.00 'פמוק         .תושרדנה תודובעה ללכ ללוכ גוס  
      
      
      

89.99 קרפ תתב הרבעהל          
027/...   Mezug20 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


FR-ו ELE הנירק קדוב ,למשח קדובו ץעוי לג רוא יש
115-3253-770:לט 4794-527-30:סקפ 019-506-5050:דיינ
 

21/07/2020
דף מס':     027 ןיעידומ לבח א"מ תוכרעמ יתנש הקזחא זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ריקל לוצ 3 רטוק דע ןיוזמ ןוטבב םולהי חודיק     99.98.0023

            400.00 'פמוק         .מ"ס 04 דע לש יבועבו גוס לכמ  
)זוכיר ףדל הרבעהל( 1 תונוש 89.99 כ"הס            

      
2 ת ו נ ו ש  99.99 ק ר פ  ת ת       
      
טומיאלק תפלחה ללוכ דייאמל  לבכ תפלחה     99.99.0001

            240.00 'פמוק         .רוביח  
      

            300.00 'פמוק         .FM 06  דע  סחדמ לבכ תפלחה 99.99.0002
      

            300.00 'פמוק         .רזוח ריווא שגר תפלחה 99.99.0003
      

            300.00 'פמוק         .דייאמל תיניע תפלחה 99.99.0004
      

            500.00 'פמוק         .זג + הבעמ הקיני זרב תפלחה 99.99.0005
      
תקידב ללוכ דייאמ לש הנקתה  וא/ו ריהז קורפ     99.99.0006

            600.00 'פמוק         .תמייק תרנצ  
      

            400.00 'פמוק         .רחא/ 014R זג יולימ 99.99.0007
      

            500.00 'פמוק         .רוסרפמוקב הפיטש 99.99.0008
      
לכמ תיתשתל לוענמ + חירב תנקתהו הקפסא     99.99.0009

            350.00 'פמוק         .תושרדנה תודובעה ללכ ללוכ גוס  
      
ריקל לוצ 3 רטוק דע ןיוזמ ןוטבב םולהי חודיק     99.99.0010

            400.00 'פמוק         .מ"ס 04 דע לש יבועבו גוס לכמ  
)זוכיר ףדל הרבעהל( 2 תונוש 99.99 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 99 כ"הס            
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תחילת העבודה: 17/06/18 ןיעידומ לבח תירוזא הצעומ   מזמין: 
סיום מתוכנן: 17/06/18 ריוא גוזימ    קבלן: 

הצעומ םינבמו תודסומ      אתר: 
ןיעידומ לבח הצעומ    מפקח: 

 

21/07/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     028 ןיעידומ לבח א"מ תוכרעמ יתנש הקזחא זרכמ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

ריוא גוזימ תוכרעמ 51 קרפ    
   

                108,653.00 תויזכרמ ינימ תודיחיו םילצופמ םינגזמ 14.51 קרפ תת   
   

םימ תרנצ 15.51 קרפ תת                             
   

תרנצ ירזיבא 25.51 קרפ תת                             
   

תולעתל יטסוקאו ימרת דודיב 08.51 קרפ תת                             
   

   108,653.00 ריוא גוזימ תוכרעמ 51 כ"הס               
   
תונוש 99 קרפ    
   

תורעה 00.99 קרפ תת                             
   

פ"דח עקש תודוקנ 20.99 קרפ תת                             
   

פ"דח חכ תודוקנ 30.99 קרפ תת                             
   

פ"לת חכ תודוקנ 40.99 קרפ תת                             
   

CVP תולעת 60.99 קרפ תת                             
   

פ"דח ימרק ךיתנל סיסב 70.99 קרפ תת                             
   

פ"לת ימרק ךיתנל סיסב 80.99 קרפ תת                             
   

פ"דח ןעגמ 31.99 קרפ תת                             
   

פ"לת ןעגמ 41.99 קרפ תת                             
   

רזע עגמ םע פ"לת ןעגמ 51.99 קרפ תת                             
   

1 תונוש 89.99 קרפ תת                             
   

2 תונוש 99.99 קרפ תת                             
   

תונוש 99 כ"הס                            
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21/07/2020
דף מס':     029 ןיעידומ לבח א"מ תוכרעמ יתנש הקזחא זרכמ

  
לכה ךס  

   108,653.00  יללכ כ"הס  
        -0.01 לוגיע תחנה  

   108,652.99  כ"הס  
     18,471.01 מ"עמ %71  
    127,124.00 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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