
חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

4'ג  ח פ ס נ 
 

14/07/2020 ן ו ר י ח מ 
דף מס':     001 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ     
    
ם י ל י ב ו מ  10.80 ק ר פ  ת ת     
    
תרגסמב תולולכ ןניאש תודובעל םידעוימ ,הז קרפ-תתב םיליבומ :הרעה    
למשחה תודוקנ עוציב    
    

     7.00 )ףכירמ( מ"מ 61 רטוקב ד"פ ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0010
    

     8.00 )ףכירמ( מ"מ 32 רטוקב ד"פ ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0020
    

    10.00 )ףכירמ( מ"מ 92 רטוקב ד"פ ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0030
    

    13.00 )ףכירמ( מ"מ 63 רטוקב ד"פ ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0040
    

    15.00 )ףכירמ( מ"מ 24 רטוקב ד"פ ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0050
    

    19.00 )ףכירמ( מ"מ 05 רטוקב ד"פ ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0060
    

     8.00 מ"מ 61 רטוקב נ"פ "וילאמ הבכ" ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0070
    

    10.00 מ"מ 32 רטוקב נ"פ "וילאמ הבכ" ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0080
    

    14.00 מ"מ 92 רטוקב נ"פ "וילאמ הבכ" ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0090
    

    16.00 מ"מ 63 רטוקב נ"פ "וילאמ הבכ" ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0100
    

    21.00 מ"מ 24 רטוקב נ"פ "וילאמ הבכ" ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0110
    

    24.00 מ"מ 05 רטוקב נ"פ "וילאמ הבכ" ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0120
    

    27.00 מ"מ 08 רטוקב נ"פ "וילאמ הבכ" ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0130
    

    37.00 מ"מ 011 רטוקב נ"פ "וילאמ הבכ" ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0140
    

    12.00 מ"מ 61 רטוקב "ןורירמ" חישק יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0150
    

    13.00 מ"מ 32 רטוקב "ןורירמ" חישק יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0160
    

    16.00 מ"מ 92 רטוקב "ןורירמ" חישק יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0170
    

    19.00 מ"מ 63 רטוקב "ןורירמ" חישק יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0180
    

    27.00 מ"מ 05 רטוקב "ןורירמ" חישק יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0190
    

    31.00 מ"מ 2.3 ןפוד יבוע מ"מ 011 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ רטמ  08.01.0200
    
    

קובץ: 00-00   .../002 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     002 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    35.00 מ"מ 2.4 ןפוד יבוע מ"מ 011 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ רטמ  08.01.0210
    

    42.00 מ"מ 3.5 ןפוד יבוע מ"מ 011 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ רטמ  08.01.0220
    

    55.00 מ"מ 7.4 ןפוד יבוע מ"מ 061 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ רטמ  08.01.0230
    

    66.00 מ"מ 2.6 ןפוד יבוע מ"מ 061 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ רטמ  08.01.0240
    

    74.00 מ"מ 7.7 ןפוד יבוע מ"מ 061 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ רטמ  08.01.0250
    

    18.00 "קזב" י"ע רשואמ ,5.31 ע"קי ,מ"מ 05 רטוקב ףיפכ ןליתאילופ רוניצ רטמ  08.01.0260
    

    21.00 "קזב" י"ע רשואמ ,5.31 ע"קי ,מ"מ 36 רטוקב ףיפכ ןליתאילופ רוניצ רטמ  08.01.0270
    

    28.00 "קזב" י"ע רשואמ ,5.31 ע"קי ,מ"מ 57 רטוקב ףיפכ ןליתאילופ רוניצ רטמ  08.01.0280
    

    14.00 מ"מ 05 רטוקב )קורי( ירושרש יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0290
    

    18.00 מ"מ 57 רטוקב )קורי( ירושרש יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0300
    

    33.00 מ"מ 011 רטוקב )קורי( ירושרש יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0310
    

    76.00 מ"מ 061 רטוקב )קורי( ירושרש יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0320
    

   115.00 מ"מ 002 רטוקב )קורי( ירושרש יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0330
    

    20.00 מ"מ 05 רטוקב "הרבוק" ירושרש יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0340
    

    29.00 מ"מ 08 רטוקב "הרבוק" ירושרש יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0350
    

    36.00 מ"מ 011 רטוקב "הרבוק" ירושרש יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0360
    

    84.00 מ"מ 061 רטוקב "הרבוק" ירושרש יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0370
    

    36.00 4/3" רטוקב קד CVP הפוצמ שימג יתכתמ ירושרש רוניצ רטמ  08.01.0380
    

    41.00 1" רטוקב קד CVP הפוצמ שימג יתכתמ ירושרש רוניצ רטמ  08.01.0390
    

    54.00 52.1" רטוקב קד CVP הפוצמ שימג יתכתמ ירושרש רוניצ רטמ  08.01.0400
    

    69.00 5.1" רטוקב קד CVP הפוצמ שימג יתכתמ ירושרש רוניצ רטמ  08.01.0410
    

    82.00 2" רטוקב קד CVP הפוצמ שימג יתכתמ ירושרש רוניצ רטמ  08.01.0420
    

    41.00 מ"מ 2 ןפוד יבוע 4/3" רטוקב ןבלוגמ יתכתמ םימ רוניצ רטמ  08.01.0430
    

    51.00 מ"מ 2 ןפוד יבוע 1" רטוקב ןבלוגמ יתכתמ םימ רוניצ רטמ  08.01.0440
    

    69.00 מ"מ 2 ןפוד יבוע 5.1" רטוקב ןבלוגמ יתכתמ םימ רוניצ רטמ  08.01.0450
    
    
    

קובץ: 00-00   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     003 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    82.00 מ"מ 2 ןפוד יבוע 2" רטוקב ןבלוגמ יתכתמ םימ רוניצ רטמ  08.01.0460
    

    95.00 מ"מ 2 ןפוד יבוע 3" רטוקב ןבלוגמ יתכתמ םימ רוניצ רטמ  08.01.0470
    

   115.00 מ"מ 52.3 ןפוד יבוע 4" רטוקב ןבלוגמ םימ רוניצ רטמ  08.01.0480
    

   137.00 מ"מ 52.3 ןפוד יבוע 6" רטוקב ןבלוגמ םימ רוניצ רטמ  08.01.0490
    

     2.00 "קזב" רשואמ ,מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ טוח רטמ  08.01.0500
    

    12.00 הסכמ םע מ"מ 51X51 תודימב תיטסלפ הלעת רטמ  08.01.0510
    

    13.00 הסכמ םע מ"מ 51X03 תודימב תיטסלפ הלעת רטמ  08.01.0520
    

    21.00 הסכמ םע מ"מ 24X03 תודימב תיטסלפ הלעת רטמ  08.01.0530
    

    31.00 הסכמ םע מ"מ 24X06 תודימב תיטסלפ הלעת רטמ  08.01.0540
    

    38.00 הסכמ םע מ"מ 06X06 תודימב תיטסלפ הלעת רטמ  08.01.0550
    

    57.00 הסכמ םע מ"מ 06X021 תודימב תיטסלפ הלעת רטמ  08.01.0560
    

    99.00 הסכמ םע מ"מ 001X002 תודימב תיטסלפ הלעת רטמ  08.01.0570
    

   120.00 הסכמ םע מ"מ 001X003 תודימב תיטסלפ הלעת רטמ  08.01.0580
    

    16.00 מ"מ 06x06 תיטסלפ הלעתל הציחמ רטמ  08.01.0590
    

    17.00 מ"מ 06x021 תיטסלפ הלעתל הציחמ רטמ  08.01.0600
    

    18.00 מ"מ 001x002 תיטסלפ הלעתל הציחמ רטמ  08.01.0610
    

    19.00 מ"מ 001x003 תיטסלפ הלעתל הציחמ רטמ  08.01.0620
    
דע בחורב ,אוהש גוס לכמ ,קיטסלפמ תמייק םילבכ תלעתל יטסלפ הסכמ   08.01.0630

    13.00 ללוכ מ"ס 21 רטמ   
    
דע בחורב ,אוהש גוס לכמ ,קיטסלפמ תמייק םילבכ תלעתל יטסלפ הסכמ   08.01.0640

    12.00 ללוכ מ"ס 03 רטמ   
    

    45.00 הסכמ םע מ"מ 06X06 תודימב מ"מ 5.1 יבועב ןבלוגמ חפמ הלעת רטמ  08.01.0650
    

    52.00 הסכמ םע מ"מ 06X06 תודימב מ"מ 5.1 יבועב עובצו ןבלוגמ חפמ הלעת רטמ  08.01.0660
    
מ"מ 56x001 תודימב תוחפל מ"מ 5.1 יבועב ץרוחמו ןבלוגמ חפמ הלעת   08.01.0670

    49.00 הסכמ םע רטמ   
    

    75.00 הסכמ םע מ"מ 06X021 תודימב מ"מ 5.1 יבועב ןבלוגמ חפמ הלעת רטמ  08.01.0680
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     004 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םע מ"מ 06X021 תודימב מ"מ 5.1 יבועב עובצו ןבלוגמ חפמ הלעת   08.01.0690
    82.00 הסכמ רטמ   

    
מ"מ 56x002 תודימב תוחפל מ"מ 5.1 יבועב ץרוחמו ןבלוגמ חפמ הלעת   08.01.0700

    90.00 הסכמ םע רטמ   
    

    87.00 הסכמ םע מ"מ 001X002 תודימב מ"מ 5.1 יבועב ןבלוגמ חפמ הלעת רטמ  08.01.0710
    
םע מ"מ 001X002 תודימב מ"מ 5.1 יבועב עובצו ןבלוגמ חפמ הלעת   08.01.0720

    98.00 הסכמ רטמ   
    
מ"מ 56x003 תודימב תוחפל מ"מ 5.1 יבועב ץרוחמו ןבלוגמ חפמ הלעת   08.01.0730

    94.00 הסכמ םע רטמ   
    

    98.00 הסכמ םע מ"מ 001X003 תודימב מ"מ 5.1 יבועב ןבלוגמ חפמ הלעת רטמ  08.01.0740
    
םע מ"מ 001X003 תודימב מ"מ 5.1 יבועב עובצו ןבלוגמ חפמ הלעת   08.01.0750

   109.00 הסכמ רטמ   
    
מ"מ 56x004 תודימב תוחפל מ"מ 5.1 יבועב ץרוחמו ןבלוגמ חפמ הלעת   08.01.0760

   115.00 הסכמ םע רטמ   
    

   121.00 הסכמ םע מ"מ 001X004 תודימב מ"מ 5.1 יבועב ןבלוגמ חפמ הלעת רטמ  08.01.0770
    
םע מ"מ 001X004 תודימב מ"מ 5.1 יבועב עובצו ןבלוגמ חפמ הלעת   08.01.0780

   135.00 הסכמ רטמ   
    
הלעתה ךתח מ"מ 5 רטוקב ,םינוולוגמ הדלפ יליית תויושע תשר תולעת   08.01.0790

    60.00 מ"ס 5.8x01 רטמ   
    
הלעתה ךתח מ"מ 5 רטוקב ,םינוולוגמ הדלפ יליית תויושע תשר תולעת   08.01.0800

    68.00 מ"ס 5.8x02 רטמ   
    
הלעתה ךתח מ"מ 5 רטוקב ,םינוולוגמ הדלפ יליית תויושע תשר תולעת   08.01.0810

    79.00 מ"ס 5.8x03 רטמ   
    
הלעתה ךתח מ"מ 5 רטוקב ,םינוולוגמ הדלפ יליית תויושע תשר תולעת   08.01.0820

    90.00 מ"ס 5.8x04 רטמ   
    
הלעתה ךתח מ"מ 5 רטוקב ,םינוולוגמ הדלפ יליית תויושע תשר תולעת   08.01.0830

   102.00 מ"ס 5.8x05 רטמ   
    
הלעתה ךתח מ"מ 5 רטוקב ,םינוולוגמ הדלפ יליית תויושע תשר תולעת   08.01.0840

   109.00 מ"ס 5.8x06 רטמ   
    

    74.00 מ"ס 42 בחורב ןבלוגמ לזרבמ םילבכל םלוס רטמ  08.01.0850
    

    90.00 מ"ס 63 בחורב ןבלוגמ לזרבמ םילבכל םלוס רטמ  08.01.0860
    

   111.00 מ"ס 84 בחורב ןבלוגמ לזרבמ םילבכל םלוס רטמ  08.01.0870
    
    

קובץ: 00-00   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     005 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תודימב םיכילומ ו/וא םילבכ יוסיכל מ"מ 2 יבועב ןבלוגמ חפ תלעת   08.01.0880
   165.00 רחא ףיעסב הלולכ הניאשו שרדנה םוקמ לכל תומיאתמ ר"מ   

    
תודימב םיכילומ ו/וא םילבכ יוסיכל מ"מ 2 יבועב עובצו ןבלוגמ חפ תלעת   08.01.0890

   189.00 רחא ףיעסב הלולכ הניאשו שרדנה םוקמ לכל תומיאתמ ר"מ   
    
ם י ל ב כ ו  ם י כ י ל ו מ  20.80 ק ר פ  ת ת     
    
תולולכ ןניאש תודובעל םידעוימ ,הז קרפ-תתב םילבכו םיכילומ : הרעה    
.למשחה תודוקנ עוציב תרגסמב    
    
הלחשה םיללוכ ,הז קרפ-תתב םילבכו םיכילומ לש הדיחיה יריחמ : הרעה    
.תולוזנוק וא/ו םידומע לע הילת וא/ו עקרקב החנה וא/ו תרנצב    
    

     4.00 ר"ממ 5.1 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0010
    

     5.00 ר"ממ 5.2 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0020
    

     6.00 ר"ממ 4 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0030
    

     8.00 ר"ממ 6 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0040
    

    12.00 ר"ממ 01 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0050
    

    17.00 ר"ממ 61 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0060
    

    23.00 ר"ממ 52 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0070
    

    33.00 ר"ממ 53 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0080
    

    38.00 ר"ממ 05 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0090
    

    57.00 ר"ממ 07 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0100
    

    71.00 ר"ממ 59 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0110
    

    96.00 ר"ממ 021 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0120
    

   113.00 ר"ממ 051 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0130
    

   132.00 ר"ממ 581 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0140
    

   156.00 ר"ממ 042 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0150
    

    20.00 ר"ממ 52 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0160
    

    28.00 ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0170
    

    35.00 ר"ממ 05 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0180
    
    

קובץ: 00-00   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     006 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

     8.00 ר"ממ 5.1X2 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0190
    

    10.00 ר"ממ 5.1X3 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0200
    

    11.00 ר"ממ 5.1X4 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0210
    

    12.00 ר"ממ 5.1X5 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0220
    

    20.00 ר"ממ 5.1X01 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0230
    

    38.00 ר"ממ 5.1X02 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0240
    

    48.00 ר"ממ 5.1X42 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0250
    

    10.00 ר"ממ 5.2X2 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0260
    

    12.00 ר"ממ 5.2X3 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0270
    

    14.00 ר"ממ 5.2X4 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0280
    

    16.00 ר"ממ 5.2X5 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0290
    

    15.00 ר"ממ 4X2 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0300
    

    16.00 ר"ממ 4X3 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0310
    

    19.00 ר"ממ 4X4 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0320
    

    24.00 ר"ממ 4X5 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0330
    

    25.00 ר"ממ 6X3 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0340
    

    27.00 ר"ממ 6X4 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0350
    

    31.00 ר"ממ 6X5 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0360
    

    36.00 ר"ממ 01X3 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0370
    

    39.00 ר"ממ 01X4 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0380
    

    46.00 ר"ממ 01X5 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0390
    

    71.00 ר"ממ 61X5 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0400
    

    82.00 ר"ממ 52X5 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0410
    

    79.00 ר"ממ 61+52x3 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0420
    

    96.00 ר"ממ 61+53X3 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0430
    
    
    

קובץ: 00-00   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     007 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   137.00 ר"ממ 52+05X3 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0440
    

   185.00 ר"ממ 53+07X3 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0450
    

   226.00 ר"ממ 05+59X3 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0460
    

   287.00 ר"ממ 07+021X3 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0470
    

   378.00 ר"ממ 07+051X3 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0480
    

   448.00 ר"ממ 59+581X3 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0490
    

   545.00 ר"ממ 021+042X3 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0500
    

    15.00 ר"ממ 5.1X3 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0510
    

    18.00 ר"ממ 5.1X5 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0520
    

    26.00 ר"ממ 5.1X01 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0530
    

    41.00 ר"ממ 5.1X02 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0540
    

    51.00 ר"ממ 5.1X42 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0550
    

    15.00 ר"ממ 5.2X2 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0560
    

    17.00 ר"ממ 5.2X3 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0570
    

    21.00 ר"ממ 5.2X5 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0580
    

    20.00 ר"ממ 4X2 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0590
    

    24.00 ר"ממ 4X3 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0600
    

    34.00 ר"ממ 4X5 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0610
    

    33.00 ר"ממ 6X4 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0620
    

    45.00 ר"ממ 6X5 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0630
    

    41.00 ר"ממ 01X3 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0640
    

    61.00 ר"ממ 01X5 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0650
    

    57.00 ר"ממ 61X3 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0660
    

    87.00 ר"ממ 61X5 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0670
    

    94.00 ר"ממ 52X5 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0680
    
    
    

קובץ: 00-00   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     008 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   113.00 ר"ממ 61+53X3 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0690
    

   208.00 ר"ממ 53+07X3 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0700
    

   257.00 ר"ממ 05+59X3 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0710
    

   324.00 ר"ממ 07+021X3 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0720
    

   416.00 ר"ממ 07+051X3 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0730
    

   488.00 ר"ממ 59+581X3 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0740
    

   587.00 ר"ממ 021+042X3 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0750
    

    33.00 ר"ממ 61+52X3 ךתחב )YX2AN )EPLX םוינימולא לבכ רטמ  08.02.0760
    

    40.00 ר"ממ 61+53X3 ךתחב )YX2AN )EPLX םוינימולא לבכ רטמ  08.02.0770
    

    50.00 ר"ממ 52+05X3 ךתחב )YX2AN )EPLX םוינימולא לבכ רטמ  08.02.0780
    

    59.00 ר"ממ 53+07X3 ךתחב )YX2AN )EPLX םוינימולא לבכ רטמ  08.02.0790
    

    71.00 ר"ממ 05+59X3 ךתחב )YX2AN )EPLX םוינימולא לבכ רטמ  08.02.0800
    

    94.00 ר"ממ 07+021X3 ךתחב )YX2AN )EPLX םוינימולא לבכ רטמ  08.02.0810
    

   109.00 ר"ממ 07+051X3 ךתחב )YX2AN )EPLX םוינימולא לבכ רטמ  08.02.0820
    

   122.00 ר"ממ 59+581X3 ךתחב )YX2AN )EPLX םוינימולא לבכ רטמ  08.02.0830
    

   149.00 ר"ממ 021+042X3 ךתחב )YX2AN )EPLX םוינימולא לבכ רטמ  08.02.0840
    
6x5 דע  ךתחב ,YX2N םוקמב RF-YYN גוסמ םילבכל ריחמ תפסות   08.02.0850

     4.00 ר"ממ רטמ   
    
01x5-מ ךתחב ,YX2N םוקמב RF-YYN גוסמ םילבכל ריחמ תפסות   08.02.0860

     9.00 ר"ממ +53x3(61( דע ר"ממ רטמ   
    
ךתחב ,YX2N םוקמב RF-YYN גוסמ םילבכל ריחמ תפסות   08.02.0870

    15.00 ר"ממ +021x3(07( דע ר"ממ +53)07x3(-מ רטמ   
    
ךתחב ,YX2N םוקמב RF-YYN גוסמ םילבכל ריחמ תפסות   08.02.0880

    27.00 ר"ממ +042x3(021( דע ר"ממ +07)051x3(-מ רטמ   
    
03E 081EF XHXHN גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ   08.02.0890

    14.00 ר"ממ 3x5.1 ךתחב רטמ   
    
03E 081EF XHXHN גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ   08.02.0900

    18.00 ר"ממ 5x5.1 ךתחב רטמ   
    
    
    

קובץ: 00-00   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     009 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

03E 081EF XHXHN גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ   08.02.0910
    30.00 ר"ממ 01x5.1 ךתחב רטמ   

    
03E 081EF XHXHN גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ   08.02.0920

    16.00 ר"ממ 3x5.2 ךתחב רטמ   
    
03E 081EF XHXHN גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ   08.02.0930

    24.00 ר"ממ 5x5.2 ךתחב רטמ   
    
03E 081EF XHXHN גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ   08.02.0940

    31.00 ר"ממ 5x4 ךתחב רטמ   
    
03E 081EF XHXHN גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ   08.02.0950

    39.00 ר"ממ 5x6 ךתחב רטמ   
    
03E 081EF XHXHN גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ   08.02.0960

    57.00 ר"ממ 5x01 ךתחב רטמ   
    
03E 081EF XHXHN גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ   08.02.0970

    87.00 ר"ממ 5x61 ךתחב רטמ   
    
6.45+05X3 ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר   08.02.0980
תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא ,תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל ,ר"ממ    

    63.00 םלשומ , רטמ   
    
ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר   08.02.0990
  6.45+61X2+05X3 תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל ,ר"ממ,  

    63.00 םלשומ ,תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא רטמ   
    
6.45+07X3 ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר   08.02.1000
תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא ,תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל ,ר"ממ    

    69.00 םלשומ , רטמ   
    
ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר   08.02.1010
  6.45+61X2+07X3 תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל ,ר"ממ,  

    74.00 םלשומ ,תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא רטמ   
    
08.02.1020 ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר  
  6.45+52X2+07X3 תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל ,ר"ממ,  

    74.00 םלשומ ,תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא רטמ   
    
08.02.1030 ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר  
  07+61X2+59X3 ירזיבא ,תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל ,ר"ממ  

    87.00 םלשומ ,תשרה קוזיחו ןוגיע רטמ   
    
07+051X3  ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר   08.02.1040
,תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא ,תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל,ר"ממ    

   109.00 םלשומ רטמ   
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     010 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

59+051X3  ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר   08.02.1050
תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא ,תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל ,ר"ממ    

   117.00 םלשומ , רטמ   
    
08.02.1060 ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר  
  59+52X2+051X3 תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל ,ר"ממ,  

   167.00 םלשומ ,תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא רטמ   
    
,ר"ממ 52X2 ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר   08.02.1070
,תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא ,תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל    

    39.00 םלשומ רטמ   
    
,ר"ממ 52X4 ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר   08.02.1080
,תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא ,תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל    

    44.00 םלשומ רטמ   
    

     8.00 ר"ממ 4 ךתחב ןבלוגמ אשונ הדלפ לבכ רטמ  08.02.1090
    

    11.00 ר"ממ 6 ךתחב ןבלוגמ אשונ הדלפ לבכ רטמ  08.02.1100
    

    16.00 ר"ממ 8 ךתחב ןבלוגמ אשונ הדלפ לבכ רטמ  08.02.1110
    

    20.00 ר"ממ 52 ךתחב ןבלוגמ אשונ הדלפ לבכ רטמ  08.02.1120
    

    23.00 ר"ממ 07 ךתחב ןבלוגמ אשונ הדלפ לבכ רטמ  08.02.1130
    
5.2X5 דע ךתחב לבכל םימ תנגומ "םכייר" תמגוד םוחב תצווכתמ תפומ   08.02.1140

   141.00 'פמוק ר"ממ  
    
4X5 דע ךתחב לבכל םימ תנגומ "םכייר" תמגוד םוחב תצווכתמ תפומ   08.02.1150

   181.00 'פמוק ר"ממ  
    
6X5 דע ךתחב לבכל םימ תנגומ "םכייר" תמגוד םוחב תצווכתמ תפומ   08.02.1160

   202.00 'פמוק ר"ממ  
    
61X5 דע ךתחב לבכל םימ תנגומ "םכייר" תמגוד םוחב תצווכתמ תפומ   08.02.1170

   264.00 'פמוק ר"ממ  
    
ךתחב לבכל םימ תנגומ "םכייר" תמגוד םוחב תצווכתמ תפומ   08.02.1180

   369.00 'פמוק ר"ממ 52+05X3 דע ר"ממ 61+52X3-מ  
    
ךתחב לבכל םימ תנגומ "םכייר" תמגוד םוחב תצווכתמ  תפומ   08.02.1190

   604.00 'פמוק ר"ממ 07+021X3 דע ר"ממ 53+07X3-מ  
    
ךתחב לבכל םימ תנגומ "םכייר" תמגוד םוחב תצווכתמ תפומ   08.02.1200

   804.00 'פמוק ר"ממ 021+042X3 דע ר"ממ 07+051X3-מ  
    
61+52X3 דע ךתחב לבכל ,םימ תנגומ ,"םכייר" תמגוד לבכל תיפוס   08.02.1210

   237.00 'פמוק ר"ממ  
    
    
    

קובץ: 00-00   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     011 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ר"ממ 61+53X3-מ ךתחב לבכל ,םימ תנגומ ,"םכייר" תמגוד לבכל תיפוס   08.02.1220
   290.00 'פמוק ר"ממ 53+07X3 דע  

    
ר"ממ 05+59X3-מ ךתחב לבכל ,םימ תנגומ ,"םכייר" תמגוד לבכל תיפוס   08.02.1230

   369.00 'פמוק ר"ממ 07+051X3 דע  
    
59+581X3-מ ךתחב לבכל ,םימ תנגומ ,"םכייר" תמגוד לבכל תיפוס   08.02.1240

   474.00 'פמוק ר"ממ 021+042X3 דע ר"ממ  
    

     6.00 "קזב" רשואמ תוגוז 2 ,ידיג-בר ןופלט לבכ רטמ  08.02.1250
    

     7.00 "קזב" רשואמ תוגוז 4 ,ידיג-בר ןופלט לבכ רטמ  08.02.1260
    

    14.00 "קזב" רשואמ תוגוז 01 ,ידיג-בר ןופלט לבכ רטמ  08.02.1270
    

    18.00 "קזב" רשואמ תוגוז 02 ,ידיג-בר ןופלט לבכ רטמ  08.02.1280
    

    28.00 "קזב" רשואמ תוגוז 05 ,ידיג-בר ןופלט לבכ רטמ  08.02.1290
    

    46.00 "קזב" רשואמ תוגוז 001 ,ידיג-בר ןופלט לבכ רטמ  08.02.1300
    

    84.00 "קזב" רשואמ תוגוז 002 ,ידיג-בר ןופלט לבכ רטמ  08.02.1310
    
ה י נ ב  ת ו ק י צ י  ,ת ו ר י פ ח  30.80 ק ר פ  ת ת     
    

    41.00 מ"ס 04 בחורבו מ"ס 09 קמועב םילבכל הלעת תריפח רטמ  08.03.0010
    

    50.00 מ"ס 06 בחורבו מ"ס 001 קמועב םילבכל הלעת תריפח רטמ  08.03.0020
    

    55.00 מ"ס 08 בחורבו מ"ס 001 קמועב םילבכל הלעת תריפח רטמ  08.03.0030
    

    72.00 מ"ס 08 בחורבו מ"ס 051 קמועב םילבכל הלעת תריפח רטמ  08.03.0040
    
מ"ס 051 לעמש םיפסונ מ"ס 03 לכל הריפח תקמעהל ריחמ תפסות   08.03.0050

    16.00 מ"ס 08 דע הלעת בחורלו קמוע רטמ   
    
רובע מ"ס 051 דע קמועבו מ"ס 04 דע בחורב הלעת תריפחל תפסות   08.03.0060
וא תובלתשמ םינבאמ ףוציר וא/ו טלפסאמ םייונבה שיבכ וא/ו הכרדמ תיצח    
םתרזחה דע הפש ןבאה וא/ו ףוצירה וא/וטלפסאה ןוקית תוברל רחא גוסמ    

   102.00 םדוקה םבצמל רטמ   
    
רובע מ"ס 051 דע קמועבו מ"ס 08 דע בחורב הלעת תריפחל תפסות   08.03.0070
וא תובלתשמ םינבאמ ףוציר וא/ו טלפסאמ םייונבה שיבכ וא/ו הכרדמ תיצח    
םתרזחה דע הפש ןבאה וא/ו ףוצירה וא/וטלפסאה ןוקית תוברל רחא גוסמ    

   163.00 םדוקה םבצמל רטמ   
    
תורוניצמ םילוורש תוברל ,למשח חולל 02-ב ןוטב סיסב תקיציו הריפח   08.03.0080

   726.00 6X6" דע םיקורי םיירושרש ק"מ   
    
    
    

קובץ: 00-00   .../012 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     012 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

רוניצב רחא רבעמ וא שיבכ רבעמב רטמ 5.2 דע קמועב יקפוא חודיק   08.03.0090
   669.00 רוניצה תוברל 8" הדלפ רטמ   

    
למשח ירדחב ו/וא למשח תוחולל תחתמ םילבכל הפצרב ןוטבמ הלעת   08.03.0100

   447.00 מ"ס 001 דע קמועבו מ"ס 04 בחורב רטמ   
    
למשח ירדחב ו/וא למשח תוחולל תחתמ םילבכל הפצרב ןוטבמ הלעת   08.03.0110

   669.00 מ"ס 001 דע קמועבו מ"ס 06 בחורב רטמ   
    
תוברל ,מ"ס 001 דע קמועבו מ"ס 06 רטוקב הלוגע תימורט ןוטב תכירב   08.03.0120

   992.00 'פמוק ןוט 5.21 סמועל ןוטב הסכמו הרקת  
    
תוברל מ"ס 001 קמועבו מ"ס 08 רטוקב הלוגע תימורט ןוטב תכירב   08.03.0130

 1,539.00 'פמוק ןוט 5.21 סמועל ןוטב הסכמו הרקת  
    
תוברל מ"ס 051 קמועבו מ"ס 08 רטוקב הלוגע תימורט ןוטב תכירב   08.03.0140

 1,672.00 'פמוק ןוט 5.21 סמועל לוגע ןוטב הסכמו הרקת  
    
)מ"ס 001x58x58-כ תודימב( P םגד "קזב" את ,ןופלט ילבכל הרקב את   08.03.0150

 1,594.00 'פמוק ותנקתהו ותלבוה ,"קזב"מ הסכמה תלבק תוברל  
    
791x18x151-כ תודימב( A1 םגד "קזב" את ,ןופלט ילבכל הרקב את   08.03.0160

 3,430.00 'פמוק ותנקתהו ותלבוה ,"קזב"מ הסכמה תלבק תוברל )מ"ס  
    
312x761x511-כ תודימב( A2 םגד "קזב" את ,ןופלט ילבכל הרקב את   08.03.0170

 4,412.00 'פמוק ותנקתהו ותלבוה ,"קזב"מ הסכמה תלבק תוברל )מ"ס  
    
םוקימ יוליגו הריפח וא עקרקה ךותב םימייק תורוניצ תווצק יוליגו הריפח   08.03.0180
2 דע חטשבו מ"ס 051 דע קמועב הריפחה ,עקרקב םייק לבכב העיגפ    

   244.00 'פמוק ר"מ  
    
םינפ תודימב ,למשח תרבח הנומ חול רובע 02-ב ןוטב תחמוג   08.03.0190

 1,995.00 'פמוק 04x522x08 למשח תרבח טרדנטס ,מ"ס  
    
ןוטב תוציחמ תוברל מ"ס 04x522x032 םינפ תודימב 02-ב ןוטב תחמוג   08.03.0200

 2,520.00 'פמוק למשח תרבח טרדנטס ,כ"לטו ןופלט ,למשחל מ"ס 01 יבועב  
    
תרבח טרדנטס ,מ"ס 04x522x051 םינפ תודימב 02-ב ןוטב תחמוג   08.03.0210

 2,310.00 'פמוק למשח  
    
,'מ 4 דע הבוגב הדלפ דומעל ,מ"ס 08x06x06 תודימב 02-ב ןוטבמ דוסי   08.03.0220
םימוא ,4/3" רטוקב םיינבלוגמ דוסי יגרב תנקתהו תקפסה תוברל    

   603.00 טרופמכ ,"2רטוקב הסינכ ילוורש ,םיינוולוגמ 'חי   
    
,'מ 6 הבוגב הדלפ דומעל ,מ"ס 08x08x08 תודימב 02-ב ןוטבמ תודוסי   08.03.0230
,םיינוולוגמ םימוא ,1" רטוקב םיינבלוגמ דוסי יגרב תנקתהו תקפסה תוברל    

   804.00 טרופמכ ,2" רטוקב הסינכ  ילוורש 'חי   
    
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../013 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     013 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,'מ 8 הבוגב הדלפ דומעל ,מ"ס 001x09x09 תודימב 02-ב ןוטבמ תודוסי   08.03.0240
םימוא ,1-8/1" רטוקב םיינבלוגמ דוסי יגרב תנקתהו תקפסה תוברל    

   948.00 טרופמכ ,2"-3" רטוקב הסינכ ילוורש ,םיינוולוגמ 'חי   
    
דע הבוגב הדלפ דומעל ,מ"ס 021x001x001 תודימב 02-ב ןוטבמ תודוסי   08.03.0250
,1-4/1" רטוקב םיינבלוגמ דוסי יגרב תנקתהו תקפסה תוברל ,'מ 01    

 1,148.00 טרופמכ ,2"-3" רטוקב הסינכ ילוורש ,םיינוולוגמ םימוא 'חי   
    
דע הבוגב הדלפ דומעל ,מ"ס 051x021x021 תודימב 02-ב ןוטבמ תודוסי   08.03.0260
,1-4/1" רטוקב םיינבלוגמ דוסי יגרב תנקתהו תקפסה תוברל ,'מ 21    

 1,337.00 טרופמכ 2"-3" רטוקב הסינכ ילוורש ,םיינוולוגמ םימוא 'חי   
    
דע הבוגב הדלפ דומעל ,מ"ס 002x061x061 תודימב 02-ב ןוטבמ תודוסי   08.03.0270
,1-4/1" רטוקב םיינבלוגמ דוסי יגרב תנקתהו תקפסה תוברל ,'מ 51    

 1,672.00 טרופמכ ,2"-3" רטוקב הסינכ ילוורש ,םיינוולוגמ םימוא 'חי   
    
רומיג םע מ"ס 03 דע מ"ס 02-מ יבועב םייק ןוטב ריקב חתפ תביצח   08.03.0280

   350.00 דויסו חיט ינוקית תוברל םלשומ ר"מ   
    
רומיג םע מ"ס 03 דע מ"ס 02-מ יבועב םייק םיקולב ריקב חתפ תביצח   08.03.0290

   163.00 דויסו חיט ינוקית תוברל םלשומ ר"מ   
    
רבעמ רובע מ"ס 03 דע מ"ס 02-מ יבועב ןוטב תפצר וא ןוטב ריקב חודיק   08.03.0300

    70.00 רוניצה תוברל ,3" דע 2"-מ רטוקב ,שרדנכ CVP וא ןבלוגמ הדלפ רוניצ ר"מ   
    
רבעמ רובע מ"ס 03 דע מ"ס 02-מ יבועב ןוטב תפצר וא ןוטב ריקב חודיק   08.03.0310

    96.00 רוניצה תוברל ,4" רטוקב ,שרדנכ CVP וא ןבלוגמ הדלפ רוניצ ר"מ   
    
רבעמ רובע מ"ס 03 דע מ"ס 02-מ יבועב ןוטב תפצר וא ןוטב ריקב חודיק   08.03.0320

   122.00 רוניצה תוברל ,6" רטוקב ,שרדנכ CVP וא ןבלוגמ הדלפ רוניצ ר"מ   
    

   472.00 'פמוק טרופמכ ,עקרקב למשח ילבכל ןומיס דומע 08.03.0330
    
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  40.80 ק ר פ  ת ת     
    
21-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ,ט"הע הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.04.0010

   161.00 הפוקש תלדו הקראה ,ספא יספ תוברל םיז"אמ 'חי   
    
42-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ,ט"הע הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.04.0020

   232.00 הפוקש תלדו הקראהו ספא יספ תוברל םיז"אמ 'חי   
    
63-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ,ט"הע הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.04.0030

   310.00 הפוקש תלדו הקראהו ספא יספ תוברל םיז"אמ 'חי   
    
84-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ,ט"הע הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.04.0040

   510.00 הפוקש תלדו הקראהו ספא יספ תוברל םיז"אמ 'חי   
    
45-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ,ט"הע הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.04.0050

   645.00 הפוקש תלדו הקראהו ספא יספ תוברל םיז"אמ 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../014 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     014 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

27-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ,ט"הע הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.04.0060
   790.00 הפוקש תלדו הקראהו ספא יספ תוברל םיז"אמ 'חי   

    
-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ט"הת הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.04.0070

   153.00 הפוקש תלדו הקראה ,ספא יספ תוברל םיז"אמ 21 'חי   
    
-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ט"הת הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.04.0080

   233.00 הפוקש תלדו הקראה ,ספא יספ תוברל םיז"אמ 42 'חי   
    
-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ט"הת הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.04.0090

   307.00 הפוקש תלדו הקראה ,ספא יספ תוברל םיז"אמ 63 'חי   
    
-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ט"הת הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.04.0100

   550.00 הפוקש תלדו הקראה ,ספא יספ תוברל םיז"אמ 84 'חי   
    
-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ט"הת הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.04.0110

   620.00 הפוקש תלדו הקראה ,ספא יספ תוברל םיז"אמ 45 'חי   
    
-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ט"הת הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.04.0120

   730.00 הפוקש תלדו הקראה ,ספא יספ תוברל םיז"אמ 27 'חי   
    
ןוכמ י'ע רשואמ ,55PI םימ ןגומ רפמא 52X 3 הינב רתאל ינמז חול   08.04.0130
52Z31SC םגדה תמגוד , דויצו םי'זאמ תוברל , למשחה תרבחו םינקתה    

 1,200.00 ע'וש וא "וכלומ" 'בח י'ע קוושמה 'חי   
    
םיז"אמ 21 תנקתהל םוקמו תלד םע חפמ ירלודומ למשח חול הנבמ   08.04.0140

   516.00 'פמוק הקראהו ספא יספ תוברל  
    
םיז"אמ 42 תנקתהל םוקמו תלד םע חפמ ירלודומ למשח חול הנבמ   08.04.0150

   688.00 'פמוק הקראהו ספא יספ תוברל  
    
םיז"אמ 23 תנקתהל םוקמו תלד םע חפמ ירלודומ למשח חול הנבמ   08.04.0160

   947.00 'פמוק הקראהו ספא יספ תוברל  
    
45PI ,םייתכתמ םיימינפ םילנפו תותלד םע חפמ למשח חולל הנבמ   08.04.0170

 1,290.00 'פמוק הקראהו ספא יספ תוברל ר"מ 5.0 דע לדוגב ,השירד יפל תודימב תוחפל  
    
45PI ,םייתכתמ םיימינפ םילנפו תותלד םע חפמ למשח חולל הנבמ   08.04.0180
יספ תוברל ר"מ 1 דע ר"מ 15.0-מ לדוגב ,השירד יפל תודימב תוחפל    

 2,407.00 'פמוק הקראהו ספא  
    
45PI ,םייתכתמ םיימינפ םילנפו תותלד םע חפמ למשח חולל הנבמ   08.04.0190
יספ תוברל ר"מ 5.1 דע ר"מ 10.1-מ לדוגב ,השירד יפל תודימב תוחפל    

 3,440.00 'פמוק הקראהו ספא  
    
45PI ,םייתכתמ םיימינפ םילנפו תותלד םע חפמ למשח חולל הנבמ   08.04.0200
יספ תוברל ר"מ 2 דע ר"מ 15.1-מ לדוגב ,השירד יפל תודימב תוחפל    

 4,644.00 'פמוק הקראהו ספא  
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../015 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     015 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

45PI ,םייתכתמ םיימינפ םילנפו תותלד םע חפמ למשח חולל הנבמ   08.04.0210
יספ תוברל ר"מ 3 דע ר"מ 10.2-מ לדוגב ,השירד יפל תודימב תוחפל    

 6,017.00 'פמוק הקראהו ספא  
    
45PI ,םייתכתמ םיימינפ םילנפו תותלד םע חפמ למשח חולל הנבמ   08.04.0220
יספ תוברל ר"מ 4 דע ר"מ 10.3-מ לדוגב ,השירד יפל תודימב תוחפל    

 7,222.00 'פמוק הקראהו ספא  
    
45PI ,םייתכתמ םיימינפ םילנפו תותלד םע חפמ למשח חולל הנבמ   08.04.0230
יספ תוברל ר"מ 6 דע ר"מ 10.4-מ לדוגב ,השירד יפל תודימב תוחפל    

 9,628.00 'פמוק הקראהו ספא  
    
יפל תודימב ,תותלד אלל ,םייתכתמ םילנפ םע חפמ למשח חולל הנבמ   08.04.0240

 1,032.00 'פמוק הקראהו ספא יספ תוברל ר"מ 5.0 דע לדוגב ,השירד  
    
יפל תודימב ,תותלד אלל ,םייתכתמ םילנפ םע חפמ למשח חולל הנבמ   08.04.0250

 2,065.00 'פמוק הקראהו ספא יספ תוברל ר"מ 1 דע ר"מ 15.0-מ לדוגב ,השירד  
    
יפל תודימב ,תותלד אלל ,םייתכתמ םילנפ םע חפמ למשח חולל הנבמ   08.04.0260

 3,095.00 'פמוק הקראהו ספא יספ תוברל ר"מ 5.1 דע ר"מ 10.1-מ לדוגב ,השירד  
    
יפל תודימב ,תותלד אלל ,םייתכתמ םילנפ םע חפמ למשח חולל הנבמ   08.04.0270

 4,298.00 'פמוק הקראהו ספא יספ תוברל ר"מ 2 דע ר"מ 15.1-מ לדוגב ,השירד  
    
יפל תודימב ,תותלד אלל ,םייתכתמ םילנפ םע חפמ למשח חולל הנבמ   08.04.0280

 5,157.00 'פמוק הקראהו ספא יספ תוברל ר"מ 3 דע ר"מ 10.2-מ לדוגב ,השירד  
    
יפל תודימב ,תותלד אלל ,םייתכתמ םילנפ םע חפמ למשח חולל הנבמ   08.04.0290

 6,534.00 'פמוק הקראהו ספא יספ תוברל ר"מ 4 דע ר"מ 10.3-מ לדוגב ,השירד  
    
יפל תודימב ,תותלד אלל ,םייתכתמ םילנפ םע חפמ למשח חולל הנבמ   08.04.0300

 8,597.00 'פמוק הקראהו ספא יספ תוברל ר"מ 6 דע ר"מ 10.4-מ לדוגב ,השירד  
    
תגרדב ,ןוגג ,תלד םע רטסאילופ ןוראמ יונב ינוציח למשח חולל הנבמ   08.04.0310
ירזיבא לכ ונקתוי םכותבש IC תואספוק וכותבו תוחפל 55PI תומיטא    
תודימ .חולה דויצו ירזיבא רתי לכו ,טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,למשחה    

 1,462.00 'פמוק ר"מ 5.0 דע לדוגב ,השירד יפל חולה  
    
תגרדב ,ןוגג ,תלד םע רטסאילופ ןוראמ יונב ינוציח למשח חולל הנבמ   08.04.0320
ירזיבא לכ ונקתוי םכותבש IC תואספוק וכותבו תוחפל 55PI תומיטא    
תודימ .חולה דויצו ירזיבא רתי לכו ,טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,למשחה    

 3,095.00 'פמוק ר"מ 1 דע ר"מ 15.0-מ לדוגב ,השירד יפל חולה  
    
,ןוגג ,תו/תלד םע רטסאילופ תו/ןוראמ יונב ינוציח למשח חולל הנבמ   08.04.0330
לכ ונקתוי םכותבש IC תואספוק וכותבו תוחפל 55PI תומיטא תגרדב    
.חולה דויצו ירזיבא רתי לכו ,טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,למשחה ירזיבא    

 5,157.00 'פמוק ר"מ 5.1 דע ר"מ 10.1-מ לדוגב ,השירד יפל חולה תודימ  
    
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../016 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
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14/07/2020
דף מס':     016 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,ןוגג ,תו/תלד םע רטסאילופ תו/ןוראמ יונב ינוציח למשח חולל הנבמ   08.04.0340
לכ ונקתוי םכותבש IC תואספוק וכותבו תוחפל 55PI תומיטא תגרדב    
.חולה דויצו ירזיבא רתי לכו ,טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,למשחה ירזיבא    

 6,361.00 'פמוק ר"מ 2 דע ר"מ 15.1-מ לדוגב ,השירד יפל חולה תודימ  
    
,ןוגג ,תו/תלד םע רטסאילופ תו/ןוראמ יונב ינוציח למשח חולל הנבמ   08.04.0350
לכ ונקתוי םכותבש IC תואספוק וכותבו תוחפל 55PI תומיטא תגרדב    
.חולה דויצו ירזיבא רתי לכו ,טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,למשחה ירזיבא    

 7,394.00 'פמוק ר"מ 3 דע ר"מ 1.2-מ לדוגב ,השירד יפל חולה תודימ  
    
םכותבש IC תואספוקמ בכרומ תוחפל 45PI םימ ןגומ למשח חולל הנבמ   08.04.0360
דויצו ירזיבא רתי לכו טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,למשחה ירזיבא ונקתוי    

 1,032.00 'פמוק ר"מ 5.0 דע לדוגב ,השירד יפל חולה תודימ .חולה  
    
םכותבש IC תואספוקמ בכרומ תוחפל 45PI םימ ןגומ למשח חולל הנבמ   08.04.0370
דויצו ירזיבא רתי לכו טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,למשחה ירזיבא ונקתוי    

 2,065.00 'פמוק ר"מ 1 דע 15.0-מ לדוגב ,השירד יפל חולה תודימ .חולה  
    
םכותבש IC תואספוקמ בכרומ תוחפל 45PI םימ ןגומ למשח חולל הנבמ   08.04.0380
דויצו ירזיבא רתי לכו טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,למשחה ירזיבא ונקתוי    

 3,785.00 'פמוק ר"מ 5.1 דע 10.1-מ לדוגב ,השירד יפל חולה תודימ .חולה  
    
םכותבש IC תואספוקמ בכרומ תוחפל 45PI םימ ןגומ למשח חולל הנבמ   08.04.0390
דויצו ירזיבא רתי לכו טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,למשחה ירזיבא ונקתוי    

 4,987.00 'פמוק ר"מ 2 דע 15.1-מ לדוגב ,השירד יפל חולה תודימ .חולה  
    
08.04.0400 תודימב ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ ,תוחולל םינבמ  

 3,960.00 הבכרה תטלפו תלד תוברל ,מ"מ 0001/005/0022 'חי   
    
תודימב ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ ,תוחולל םינבמ   08.04.0410

 3,540.00 הבכרה תטלפו תלד תוברל ,מ"מ 008/005/0022 'חי   
    
08.04.0420 תודימב ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ ,תוחולל םינבמ  

 3,504.00 הבכרה תטלפו תלד תוברל ,מ"מ 006/005/0022 'חי   
    
08.04.0430 תודימב ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ ,תוחולל םינבמ  

 3,420.00 הבכרה תטלפו תלד תוברל ,מ"מ 004/005/0022 'חי   
    
08.04.0440 תודימב ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ ,תוחולל םינבמ  

 3,900.00 הבכרה תטלפו תלד תוברל ,מ"מ 0001/005/0002 'חי   
    
08.04.0450 תודימב ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ ,תוחולל םינבמ  

 3,600.00 הבכרה תטלפו תלד תוברל ,מ"מ 008/005/0002 'חי   
    
08.04.0460 תודימב ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ ,תוחולל םינבמ  

 3,540.00 הבכרה תטלפו תלד תוברל ,מ"מ 006/005/0002 'חי   
    
08.04.0470 תודימב ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ ,תוחולל םינבמ  

 3,480.00 הבכרה תטלפו תלד תוברל ,מ"מ 004/005/0002 'חי   
    
    
    

קובץ: 00-00   .../017 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/07/2020
דף מס':     017 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ   08.04.0480
סיסב ,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,םילנפ ,הבכרה    

 4,692.00 A001X3 דע טלפמוק חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה ר"מ   
    
תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ   08.04.0490
סיסב ,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,םילנפ ,הבכרה    

 5,520.00 A036X3 דע חולל טלפמוק חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה ר"מ   
    
תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ   08.04.0500
סיסב ,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,םילנפ ,הבכרה    

 6,120.00 A008X3 דע חולל טלפמוק חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה ר"מ   
    
תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ   08.04.0510
סיסב ,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,םילנפ ,הבכרה    

 6,960.00 A0001X3 דע חולל טלפמוק חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה ר"מ   
    
תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ   08.04.0520
סיסב ,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,םילנפ ,הבכרה    

 8,124.00 A0061X3 דע חולל טלפמוק חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה ר"מ   
    
תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ   08.04.0530
סיסב ,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,םילנפ ,הבכרה    

10,080.00 A0052X2 דע חולל טלפמוק חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה ר"מ   
    
תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ   08.04.0540
סיסב ,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,םילנפ ,הבכרה    

11,760.00 A0023X3 דע חולל טלפמוק חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה ר"מ   
    
תלד תוברל 56PI מ"מ 061X003X053 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.04.0550
תרצות ,)רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפו    

   392.00 ע"ש וא "וכלומ" 'בח י"ע קוושמה "REGAH" 'חי   
    
תלד תוברל 56PI מ"מ 002X003X005 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.04.0560
תרצות ,)רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפו    

   550.00 ע"ש וא "וכלומ" 'בח י"ע קוושמה "REGAH" 'חי   
    
תלד תוברל 56PI  מ"מ 002X004X005 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.04.0570
תרצות ,)רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפו    

   665.00 ע"ש וא "וכלומ" 'בח י"ע קוושמה "REGAH" 'חי   
    
תלד תוברל 56PI מ"מ 002X004X056 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.04.0580
תרצות ,)רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפו    

   790.00 ע"ש וא "וכלומ" 'בח י"ע קוושמה "REGAH" 'חי   
    
תלד תוברל 56PI מ"מ 052X005X056 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.04.0590
תרצות ,)רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפו    

 1,190.00 ע"ש וא "וכלומ" 'בח י"ע קוושמה "REGAH" 'חי   
    
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../018 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/07/2020
דף מס':     018 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תלד תוברל 56PI מ"מ 003X006X008 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.04.0600
תרצות ,)רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפו    

 1,500.00 ע"ש וא "וכלומ" 'בח י"ע קוושמה "REGAH" 'חי   
    
בגו "קזב" למס ,חירב בר לוענמ םע "קזב" ןקת רטסאילופמ חול הנבמ   08.04.0610

   870.00 מ"מ 061X003X053 תודימב ץעמ 'חי   
    
בגו "קזב" למס ,חירב בר לוענמ םע "קזב" ןקת רטסאילופמ חול הנבמ   08.04.0620

 1,180.00 מ"מ 002X004X005 תודימב ץעמ 'חי   
    
בגו "קזב" למס ,חירב בר לוענמ םע "קזב" ןקת רטסאילופמ חול הנבמ   08.04.0630

 1,250.00 מ"מ 032X004X006 תודימב ץעמ 'חי   
    
בגו "קזב" למס ,חירב בר לוענמ םע "קזב" ןקת רטסאילופמ חול הנבמ   08.04.0640

 1,650.00 מ"מ 013X575X048 תודימב ץעמ 'חי   
    
,תלד תוברל 56PI מ"מ 006X006X003 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.04.0650

 1,650.00 עוביק תרגסמו הנבומ לקוס 'חי   
    
,תלד תוברל 56PI מ"מ 006X058X003 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.04.0660

 1,950.00 עוביק תרגסמו הנבומ לקוס 'חי   
    
,תלד תוברל 56PI מ"מ 009X058X003 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.04.0670

 2,750.00 עוביק תרגסמו הנבומ לקוס 'חי   
    
,תלד תוברל 56PI מ"מ 0021X006X003 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.04.0680

 2,450.00 עוביק תרגסמו הנבומ לקוס 'חי   
    
תוברל 56PI מ"מ 0021X0011X003 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.04.0690

 3,000.00 עוביק תרגסמו הנבומ לקוס ,תלד 'חי   
    
מ"מ 571/052 תודימב )I.C( טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית   08.04.0700

    80.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( מ"מ 051 קמועבו 'חי   
    
מ"מ 525/052 תודימב )C.I( טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית   08.04.0710

   182.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( מ"מ 051 קמועב 'חי   
    
מ"מ 052/053 תודימב )I.C( טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית   08.04.0720

    90.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( מ"מ 051 קמועבו 'חי   
    
מ"מ 053/005 תודימב )I.C( טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית   08.04.0730

   230.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( מ"מ 051 קמועבו 'חי   
    
מ"מ 052/571 תודימב )C.I( טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית   08.04.0740

   110.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( מ"מ 002 קמועבו 'חי   
    
מ"מ 525/052 תודימב )C.I( טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית   08.04.0750

   190.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( מ"מ 002 קמועבו 'חי   
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../019 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     019 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

מ"מ 053/052 תודימב )C.I( טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית   08.04.0760
   150.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( מ"מ 002 קמועב 'חי   

    
מ"מ 053/005 תודימב )C.I( טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית   08.04.0770

   260.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( מ"מ 002 קמועב 'חי   
    
ןומיסו טוליש תוברל למשח חול לש ילמשח רוביחו תינכמ הנקתה   08.04.0780
דדמת ,שרדנ םא ,הלבוה( מ"ס 05 דע חולה קמוע .םילבכהו םיכילומה    

   940.00 )דרפנב ר"מ   
    
ןומיסו טוליש תוברל למשח חול לש ילמשח רוביחו תינכמ הנקתה   08.04.0790
םא ,הלבוה( מ"ס 001 דעו מ"ס 05 לעמ חולה קמוע .םילבכהו םיכילומה    

 1,120.00 )דרפנב דדמת ,שרדנ ר"מ   
    
םכותבש IC תואספוקמ בכרומ תוחפל 45PI םימ ןגומ למשח חולל הנבמ   08.04.0800
דויצו ירזיבא רתי לכו טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,למשחה ירזיבא ונקתוי    

 6,190.00 'פמוק ר"מ 3 דע 10.2-מ לדוגב ,השירד יפל חולה תודימ .חולה  
    
וכותבו ןוגג ,תלד םע 55PI רטסאילופ ןוראמ יונב דיינ רוטרנגל םירוביח חול   08.04.0810

 2,751.00 'פמוק טרופמכ ,A061 לש ףוצר הדובע םרזל הריבצ יספ השימח  
    
וכותבו ןוגג ,תלד םע 55PI רטסאילופ ןוראמ יונב דיינ רוטרנגל םירוביח חול   08.04.0820

 3,440.00 'פמוק טרופמכ ,A052 לש ףוצר הדובע םרזל הריבצ יספ השימח  
    
08.04.0830 תודימב  תלדו מ"מ 02 יבועב ץעמ בג םע ,םינופלטל תופעתסה תובית  

   813.00 . "קזב" תושירד יפל מ"ס 21/04/06 'חי   
    
08.04.0840 תודימב  תלדו מ"מ 02 יבועב ץעמ בג םע ,םינופלטל תופעתסה תובית  

 1,095.00 . "קזב" תושירד יפל מ"ס 21/08/06 'חי   
    

   291.00 .םינופלטל תופעתסה תוביתל חירב בר לוענמ 'חי  08.04.0850
    

    70.00 AK01 קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ-דח ריעז ת"מאמ 'חי  08.04.0860
    
לש רצק םרז קותינ רשוכ רובע A52 דע יזאפ-דח ריעז ת"מאמל תפסות   08.04.0870

    35.00 תוחפל AK51 'חי   
    

   139.00 AK01 רצק םרז קותינ רשוכ ,שרדנכ A04 וא A23 יזאפ-דח ריעז ת"מאמ 'חי  08.04.0880
    

   174.00 AK01 רצק םרז קותינ רשוכ ,A05 יזאפ-דח ריעז ת"מאמ 'חי  08.04.0890
    

   139.00 AK01 רצק םרז קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ-וד ריעז ת"מאמ 'חי  08.04.0900
    

   224.00 AK01 רצק םרז קותינ רשוכ ,שרדנכ A04 וא A23 יזאפ-וד ריעז ת"מאמ 'חי  08.04.0910
    

   259.00 AK01 רצק םרז קותינ רשוכ ,A05 יזאפ-וד ריעז ת"מאמ 'חי  08.04.0920
    

   207.00 AK01 רצק םרז קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ-תלת ריעז ת"מאמ 'חי  08.04.0930
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../020 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     020 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

רצק םרז קותינ רשוכ ,שרדנכ A04 וא A23 יזאפ-תלת ריעז ת"מאמ   08.04.0940
   276.00 10KA 'חי   

    
   344.00 AK01 רצק םרז קותינ רשוכ ,A05 יזאפ-תלת ריעז ת"מאמ 'חי  08.04.0950

    
קותינ רשוכ רובע שרדנכ A04 וא A23 יזאפ-דח ריעז ת"מאמל תפסות   08.04.0960

    70.00 תוחפל AK51 לש רצק םרז 'חי   
    
לש רצק םרז קותינ רשוכ רובע A05 יזאפ-דח ריעז ת"מאמל תפסות   08.04.0970

    70.00 תוחפל AK51 'חי   
    
רצק םרז קותינ רשוכ רובע ללוכ A52 דע יזאפ-וד ריעז ת"מאמל תפסות   08.04.0980

    52.00 תוחפל AK51 לש 'חי   
    
םרז קותינ רשוכ רובע שרדנכ A04 וא A23 יזאפ-וד ריעז ת"מאמל תפסות   08.04.0990

    87.00 תוחפל AK51 לש רצק 'חי   
    
לש רצק םרז קותינ רשוכ רובע A05 יזאפ-וד ריעז ת"מאמל תפסות   08.04.1000

    97.00 תוחפל AK51 'חי   
    
לש רצק םרז קותינ רשוכ רובע A52 דע יזאפ-תלת ריעז ת"מאמל תפסות   08.04.1010

    70.00 תוחפל AK51 'חי   
    
רשוכ רובע שרדנכ A04 וא A23 דע יזאפ-תלת ריעז ת"מאמל תפסות   08.04.1020

    87.00 תוחפל AK51 לש רצק םרז קותינ 'חי   
    
לש רצק םרז קותינ רשוכ רובע A05 יזאפ-תלת ריעז ת"מאמל תפסות   08.04.1030

   103.00 תוחפל AK51 'חי   
    
םע תלייכתמ תימרט הנגהו תיטנגמ הנגה םע A04 יזאפ-תלת ת"מאמ   08.04.1040

   774.00 תוחפל AK22 קותינ רשוכ ,)A)04-52 לויכ םוחת 'חי   
    
םע תלייכתמ תימרט הנגהו תיטנגמ הנגה םע A36 יזאפ-תלת ת"מאמ   08.04.1050

   861.00 תוחפל AK22 קותינ רשוכ ,)A)36-04 לויכ םוחת 'חי   
    
םע תלייכתמ תימרט הנגהו תיטנגמ הנגה םע A001 יזאפ-תלת ת"מאמ   08.04.1060

 1,032.00 תוחפל AK22 קותינ רשוכ ,)A)001-36 לויכ םוחת 'חי   
    
םע תלייכתמ תימרט הנגהו תיטנגמ הנגה םע A061 יזאפ-תלת ת"מאמ   08.04.1070

 1,376.00 תוחפל AK22 קותינ רשוכ ,)A)061-001 לויכ םוחת 'חי   
    
םע תלייכתמ תימרט הנגהו תיטנגמ הנגה םע A052 יזאפ-תלת ת"מאמ   08.04.1080

 2,407.00 תוחפל AK53 קותינ רשוכ ,)A)052-571 לויכ םוחת 'חי   
    
םע תלייכתמ תימרט הנגהו תיטנגמ הנגה םע A004 יזאפ-תלת ת"מאמ   08.04.1090

 3,954.00 תוחפל AK53 קותינ רשוכ ,)A)004-003 לויכ םוחת 'חי   
    
םע תלייכתמ תימרט הנגהו תיטנגמ הנגה םע A036 יזאפ-תלת ת"מאמ   08.04.1100

 6,534.00 תוחפל AK05 קותינ רשוכ ,)A)036-004 לויכ םוחת 'חי   
    
    
    

קובץ: 00-00   .../021 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     021 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םע תלייכתמ תימרט הנגהו תיטנגמ הנגה םע A0521 יזאפ-תלת ת"מאמ   08.04.1110
10,660.00 תוחפל AK05 קותינ רשוכ ,)A)0521-036 לויכ םוחת 'חי   

    
   516.00 A061x3 דע ת"מאמל יעיבר בטוק רובע תפסות 'חי  08.04.1120

    
 1,032.00 A004x3 דע ת"מאמל יעיבר בטוק רובע תפסות 'חי  08.04.1130

    
 1,720.00 A036x3 דע ת"מאמל יעיבר בטוק רובע תפסות 'חי  08.04.1140

    
 2,407.00 A0521x3 דע ת"מאמל יעיבר בטוק רובע תפסות 'חי  08.04.1150

    
תוברל A052 דע םית"מאמ ינש לש תינמז וב הלעפה תעינמל ינכימ רוגיח   08.04.1160

 1,205.00 'פמוק דחי םג םית"מאמה ינש לש קספומ בצמ  
    
תוברל A036 דע םית"מאמ ינש לש תינמז וב הלעפה תעינמל ינכימ רוגיח   08.04.1170

 1,376.00 'פמוק דחי םג םית"מאמה ינש לש קספומ בצמ  
    
A0521 דע םית"מאמ ינש לש תינמז וב הלעפה תעינמל ינכימ רוגיח   08.04.1180

 1,893.00 'פמוק דחי םג םית"מאמה ינש לש קספומ בצמ תוברל  
    
תימרט הנגהו תיטנגמ הנגה םע A01 דע יזאפ-תלת יטמוטוא קתנמ   08.04.1190

   431.00 0MZKP תמגוד לבגומ יתלב רצק םרז קותינ רשוכ םע שרדנכ תלייכתמ 'חי   
    
08.04.1200 תימרט  הנגהו תיטנגמ הנגה םע A61 דע יזאפ-תלת יטמוטוא קתנמ  
תמגוד לבגומ יתלב רצק םרז קותינ רשוכ םע )A)61-01 דע  תלייכתמ    

   448.00 PKZM2 'חי   
    
תימרט הנגהו תיטנגמ הנגה םע A52 דע יזאפ-תלת יטמוטוא קתנמ   08.04.1210

   516.00 2MZKP תמגוד לבגומ יתלב רצק םרז קותינ רשוכ םע שרדנכ תלייכתמ 'חי   
    
תמגוד שרדנכ 2MZKP וא 0MZKP קתנמל 55PI המוטא הספוק תפסות   08.04.1220

    87.00 "רלימ-רנקולק" 'חי   
    
וא 0MZKP קתנמ לש תידיל לוענמ תנקתה תורשפא רובע תפסות   08.04.1230

    87.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד ,שרדנכ 2MZKP 'חי   
    

   207.00 A001 דע ת"מאמל )C.T( קוחרמ חתמ תקספה לילס תפסות 'חי  08.04.1240
    

   276.00 A052 דע ת"מאמל )C.T( קוחרמ חתמ תקספה לילס תפסות 'חי  08.04.1250
    

   328.00 A036 דע ת"מאמל )C.T( קוחרמ חתמ תקספה לילס תפסות 'חי  08.04.1260
    

   414.00 A0001 דע ת"מאמל )C.T( קוחרמ חתמ תקספה לילס תפסות 'חי  08.04.1270
    

   293.00 'פמוק שרדנכ C.N ו/וא O.N ,ת"מאמל םירלודומ רזע יעגמ העברא תפסות 08.04.1280
    
םיענוממ םרז יקספמל תיטמוטוא הפלחה תכרעמ דוקיפל ינורטקלא רקב   08.04.1290

 6,534.00 'פמוק "T-725-1-1 רדמא" תמגוד רוטרנג - למשח תרבח  
    

 1,376.00 'פמוק A061 דע ת"מאמ תלעפהל ילמשח עונמ 08.04.1300
    
    

קובץ: 00-00   .../022 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
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14/07/2020
דף מס':     022 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

 1,720.00 'פמוק A004 דע ת"מאמ תלעפהל ילמשח עונמ 08.04.1310
    

 2,407.00 'פמוק A036 דע ת"מאמ תלעפהל ילמשח עונמ 08.04.1320
    

 3,611.00 'פמוק A0521 דע ת"מאמ תלעפהל ילמשח עונמ 08.04.1330
    

   103.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד "טקפ" םגד ,רוגס ,סמועב A02X3 ז"מ 'חי  08.04.1340
    

   103.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד "טקפ" םגד ,רוגס ,סמועב A52X3 ז"מ 'חי  08.04.1350
    

   174.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד "טקפ" םגד ,רוגס ,סמועב A23X3 ז"מ 'חי  08.04.1360
    

   207.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד "טקפ" םגד ,רוגס ,סמועב A36X3 ז"מ 'חי  08.04.1370
    

 1,032.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד "טקפ" םגד ,רוגס ,סמועב A001X3 ז"מ 'חי  08.04.1380
    
08.04.1390 ,"טקפ"  םגד  ,רוגס  סמועב A001x3 דע ז"מל יעיבר בטוק רובע תפסות  

   174.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד 'חי   
    
56PI  08.04.1400   המוטא   הספוקב "טקפ"  םגד  ,רוגס  ,סמועב  A02X3  ז"מ  

   191.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד  
    
56PI  08.04.1410   המוטא   הספוקב "טקפ"  םגד  ,רוגס  ,סמועב  A52X3  ז"מ  

   191.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד  
    
56PI  08.04.1420   המוטא   הספוקב "טקפ"  םגד  ,רוגס  ,סמועב  A23X3  ז"מ  

   259.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד  
    
56PI  08.04.1430   המוטא   הספוקב "טקפ"  םגד  ,רוגס  ,סמועב  A36X3  ז"מ  

   293.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד  
    
55PI  08.04.1440   המוטא   הספוקב "טקפ"  םגד  ,רוגס  ,סמועב  A001X3  ז"מ  

 1,205.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד  
    
08.04.1450 "טקפ"  םגד  ,רוגס ,סמועב A001x3 דע ז"מל יעיבר בטוק רובע תפסות  

   207.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד 55PI המוטא הספוקב  
    
08.04.1460  "טקפ"   םגד  ,רוגס  ,סמועב A02X3  "ספא"  בצמ  םע  ףילחמ  ז"מ  

   224.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד 'חי   
    
08.04.1470  "טקפ"   םגד  ,רוגס  ,סמועב A23X3  "ספא"  בצמ  םע  ףילחמ  ז"מ  

   276.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד 'חי   
    
08.04.1480  "טקפ"   םגד  ,רוגס  ,סמועב A36X3  "ספא"  בצמ  םע  ףילחמ  ז"מ  

   344.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד 'חי   
    
08.04.1490  "טקפ"  םגד  ,רוגס  ,סמועב A001X3  "ספא"  בצמ  םע  ףילחמ  ז"מ  

   688.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד 'חי   
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../023 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     023 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

הספוקב "טקפ" םגד ,רוגס ,סמועב A02X3 "ספא" בצמ םע ףילחמ ז"מ   08.04.1500
   310.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד 56PI המוטא  

    
הספוקב "טקפ" םגד ,רוגס ,סמועב A23X3 "ספא" בצמ םע ףילחמ ז"מ   08.04.1510

   397.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד 56PI המוטא  
    
הספוקב "טקפ" םגד ,רוגס ,סמועב A36X3 "ספא" בצמ םע ףילחמ ז"מ   08.04.1520

   448.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד 56PI המוטא  
    
08.04.1530 "טקפ"  םגד  ,רוגס ,סמועב A001X3 "ספא" בצמ םע ףילחמ ז"מ  

   791.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד 56PI המוטא  הספוקב  
    
08.04.1540  "טקפ"   םגד  ,רוגס  ,סמועב A02X4  "ספא"  בצמ  םע  ףילחמ  ז"מ  

   224.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד 'חי   
    
08.04.1550  "טקפ"   םגד  ,רוגס  ,סמועב A23X4  "ספא"  בצמ  םע  ףילחמ  ז"מ  

   448.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד 'חי   
    
08.04.1560  "טקפ"   םגד  ,רוגס  ,סמועב A36X4  "ספא"  בצמ  םע  ףילחמ  ז"מ  

   552.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד 'חי   
    
08.04.1570  "טקפ"  םגד  ,רוגס  ,סמועב A001X4  "ספא"  בצמ  םע  ףילחמ  ז"מ  

   688.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד 'חי   
    
הספוקב  "טקפ"  םגד  ,רוגס ,סמועב A02X4 "ספא" בצמ םע ףילחמ ז"מ   08.04.1580

   310.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד 56PI, המוטא   
    
הספוקב  "טקפ"  םגד  ,רוגס ,סמועב A23X4 "ספא" בצמ םע ףילחמ ז"מ   08.04.1590

   516.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד 56PI, המוטא   
    
הספוקב  "טקפ"  םגד  ,רוגס ,סמועב A36X4 "ספא" בצמ םע ףילחמ ז"מ   08.04.1600

   638.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד 56PI, המוטא   
    
08.04.1610 "טקפ"  םגד  ,רוגס ,סמועב A001X4 "ספא" בצמ םע ףילחמ ז"מ  

   861.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד 56PI, המוטא  הספוקב  
    

   122.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד "טקפ" םגד A01 דוקיפ ז"מ 'חי  08.04.1620
    
םגד ,שרדנכ ,"ספא" בצמ אלל וא ,A01 "ספא" בצמ םע ףילחמ דוקיפ ז"מ   08.04.1630

   174.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד ,"טקפ" 'חי   
    
שרדנכ  ,"ספא" בצמ אלל וא ,A01 "ספא" בצמ םע לופכ ףילחמ דוקיפ ז"מ   08.04.1640

   174.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד ,"טקפ" םגד  , 'חי   
    
,"ספא" בצמ אלל וא "ספא" בצמ םע לופכ ףילחמ ,ףילחמ ,ליגר ,דוקיפ ז"מ   08.04.1650

   174.00 לגוט םגד ,שרדנכ  'חי   
    

    32.00 ללוכ A52 דע ת"מאמ יומד ירלודומ יזאפ-דח ז"מ 'חי  08.04.1660
    

    97.00 ללוכ A52 דע ת"מאמ יומד ירלודומ יזאפ-תלת ז"מ 'חי  08.04.1670
    
    

קובץ: 00-00   .../024 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/07/2020
דף מס':     024 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   122.00 שרדנכ A04 וא A23 ת"מאמ יומד ירלודומ יזאפ-תלת ז"מ 'חי  08.04.1680
    
08.04.1690 רטשמ ,V032 הלעפה לילס לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ  

   363.00 A52 דע םרזל 1CA,  הדובע 'חי   
    
08.04.1700 רטשמ ,V032 הלעפה לילס לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ  

   431.00 A23 דע םרזל 1CA,  הדובע 'חי   
    
08.04.1710 רטשמ ,V032 הלעפה לילס לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ  

   516.00 A04 דע םרזל 1CA,  הדובע 'חי   
    
08.04.1720 רטשמ ,V032 הלעפה לילס לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ  

   844.00 A05 דע םרזל 1CA,  הדובע 'חי   
    
08.04.1730 רטשמ ,V032 הלעפה לילס לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ  

   380.00 A52 דע םרזל 3CA,  הדובע 'חי   
    
08.04.1740 רטשמ ,V032 הלעפה לילס לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ  

   510.00 A23 דע םרזל 3CA,  הדובע 'חי   
    
08.04.1750 רטשמ ,V032 הלעפה לילס לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ  

   620.00 A04 דע םרזל 3CA,  הדובע 'חי   
    
08.04.1760 רטשמ ,V032 הלעפה לילס לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ  

   780.00 A05 דע םרזל 3CA,  הדובע 'חי   
    
08.04.1770 רטשמ ,V032 הלעפה לילס לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ  

   940.00 A56 דע םרזל 3CA,  הדובע 'חי   
    
08.04.1780 רטשמ ,V032 הלעפה לילס לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ  

 1,230.00 A08 דע םרזל 3CA,  הדובע 'חי   
    

   174.00 A001, 3CA דע ןעגמל יעיבר בטוק רובע תפסות 'חי  08.04.1790
    
ינש לש תינמז וב הלעפה תעינמל A001 דע םינעגמ גוזל ינכימ רוגיח   08.04.1800

   207.00 'פמוק םינעגמה  
    

   139.00 V032, A61 יזאפ-דח דעצ רסממ 'חי  08.04.1810
    

   259.00 V032/004, A61 יזאפ-תלת דעצ רסממ 'חי  08.04.1820
    
08.04.1830 יעגמ  4 םע V032 הלעפה לילס לעב ,V004 הדובע חתמל דוקיפ רסממ  

   552.00 "קינכמלט" תמגוד A01 לש ףוצר הדובע םרזל ,שרדנכ C.N, O.N  רזע 'חי   
    

   174.00 'פמוק דוקיפ רסממל וא ןעגמל וא ת"מאמל C.N ו/וא O.N רזע יעגמ ינש תפסות 08.04.1840
    
C  רזע  יעגמ  4  םע V032 חתמ ,ףלשנ ,םיניפ 8 םוטא הסכמ םע רסממ   08.04.1850

   516.00 IMUZI תמגוד תוחפל A01 לש ףוצר הדובע םרזל ,שרדנכ N,  O.N. 'חי   
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../025 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/07/2020
דף מס':     025 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םגדו םיניפה רפסמ יבגל ריחמב לדבה אלל ףלשנ רסממל דבלב סיסב   08.04.1860
   122.00 רסממה 'חי   

    
   380.00 רפמאילימ 03 הגילז םרז תושיגר ,A52X2 תחפ רסממ 'חי  08.04.1870

    
   552.00 רפמאילימ 03 הגילז םרז תושיגר ,A52X4 תחפ רסממ 'חי  08.04.1880

    
   448.00 רפמאילימ 03 הגילז םרז תושיגר ,A04X2 תחפ רסממ 'חי  08.04.1890

    
   654.00 רפמאילימ 03 הגילז םרז תושיגר ,A04X4 תחפ רסממ 'חי  08.04.1900

    
   861.00 רפמאילימ 03 הגילז םרז תושיגר ,A36X4 תחפ רסממ 'חי  08.04.1910

    
   380.00 רפמאילימ 01 הגילז םרז תושיגר ,A52X2 תחפ רסממ 'חי  08.04.1920

    
   552.00 רפמאילימ 01 הגילז םרז תושיגר ,A52X4 תחפ רסממ 'חי  08.04.1930

    
   448.00 רפמאילימ 01 הגילז םרז תושיגר ,A04X2 תחפ רסממ 'חי  08.04.1940

    
   654.00 רפמאילימ 01 הגילז םרז תושיגר ,A04X4 תחפ רסממ 'חי  08.04.1950

    
   552.00 רפמאילימ 003 הגילז םרז תושיגר ,A52X4 תחפ רסממ 'חי  08.04.1960

    
   654.00 רפמאילימ 003 הגילז םרז תושיגר ,A04X4 תחפ רסממ 'חי  08.04.1970

    
   861.00 רפמאילימ 003 הגילז םרז תושיגר ,A36X4 תחפ רסממ 'חי  08.04.1980

    
תוברל A םגד רפמאילימ 03 תושיגר רפמא 04X2 בלושמ תחפ רסממ   08.04.1990

   430.00 C ןייפוא ז"אמ 'חי   
    
תוברל A םגד רפמאילימ 03 תושיגר רפמא 04X4 בלושמ תחפ רסממ   08.04.2000

   660.00 C ןייפוא ז"אמ 'חי   
    

 2,640.00 רפמא 052 דע םרזל םית"מאמל ילרגטניא בלושמ תחפ 'חי  08.04.2010
    

 3,880.00 רפמא 004 דע םרזל םית"מאמל ילרגטניא בלושמ תחפ 'חי  08.04.2020
    
לויכ םוחת תחפ הגילז רסממ בלושמ A004 יבטוק עברא קספמ   08.04.2030
  A-36-513 רצק םרזל רזע יעגמו דמצמו תידי םע AK001 לילס ןכו  

 7,560.00 הקספה 'חי   
    
לויכ םוחת תחפ הגילז רסממ בלושמ A004 יבטוק עברא קספמ   08.04.2040
  A-36-513 רצק םרזל רזע יעגמו דמצמו תידי םע AK001 לילס ןכו  

 3,885.00 הקספה 'חי   
    
08.04.2050 הייהשה וא הלעפהב היהשה םע )רמייט( ינורטקלא הייהשה רסממ  
003 דע 51-מ וא ,תוינש 03 דע 5.1-מ ןמז לויכ םוחתל שרדנכ  קותינב    
ףלחתמ עגמ םע ,שרדנכ דוקיפחתמ ,שרדנכ רחא  םוחת  וא ,תוינש    

   431.00 "קינכמלט" תמגוד 'חי   
    
    
    

קובץ: 00-00   .../026 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/07/2020
דף מס':     026 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

08.04.2060 תילעב  וא תליפנב ביגמ ,V004 יזאפ-תלת ,חתמ ףדועו רסוחל רסממ  
C.N2 רזע יעגמ 4 לעב ,)סונימ סולפ( )7-51(%-ב תוזאפה תחאב  חתמ    

 1,119.00 RVE םגד"ןוא-זוע" תרצות תמגוד C.N2 + 'חי   
    
םגד "ןוא-זוע" תרצות תמגוד הזאפ תכיפהו רסוח ינפמ הנגהל רסממ   08.04.2070

   826.00 TFR 'חי   
    
םגד "CETAS" תמגוד ,תרושקת תורשפא תוברל ילטיגיד דדומ בר   08.04.2080

 3,095.00 PM170E 'חי   
    
םגד "CETAS" תמגוד ,תרושקת תורשפא תוברל ילטיגיד דדומ בר   08.04.2090

 3,785.00 PM290E 'חי   
    
,היגרנא ,םימרז ,םיחתמ תוברל למשחה תוכיא תדידמל דדומ בר   08.04.2100
,06105NE ןקת יפל ,למשחה תשרב םיעוריא ח"וד תקפהו תוינומרה    

 4,550.00 ע"ש וא "QP TENLE" תמגוד 'חי   
    
08.04.2110 מ"מ 441X441 וא מ"מ 69X69 תודימב )V)005-0 יראיניל חתמ דמ  

   344.00 "ודרא" תמגוד  שרדנכ 'חי   
    

   191.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד ,"טקפ" םגד ,םיבצמ 7 חתמ דמל ררוב ז"מ 'חי  08.04.2120
    
5.1%  קויד ,רפמא 0001 דע שרדנה םוחתב תיראיניל הלקס םע םרז דמ   08.04.2130

   431.00 "ודרא" תמגוד שרדנכ מ"מ 441X441 וא מ"מ 69X69 תודימב  , 'חי   
    
שוקיב  איש גוחמ םע ,רפמא 0001 דע שרדנה םוחתב הלקס םע םרז דמ   08.04.2140
  מ"מ  69X69 תודימב ,5.1% קויד ,תיעגר האירקל גוחמ םעו תוקד  51   

   516.00 "ודרא" תמגוד שרדנכ מ"מ  441X441  וא 'חי   
    

   207.00 1% קויד ,שרדנכ A5/0001 דע םרז דמל םרז הנשמ 'חי  08.04.2150
    
מ"מ 441x441 וא מ"מ 69x69 תודימב תיראיניל הלקס םע רדת-דמ   08.04.2160

   431.00 "ודרא" תמגוד  ,שרדנכ 'חי   
    
תינועבצ השדע םעו חתמ תדרוהל דגנ םע V032 ןוביל ןומיס תירונ   08.04.2170

    70.00 תגרבתמ 'חי   
    

    70.00 תגרבתמ תינועבצ השדע םעו דייליטלומ V032 ןומיס תירונ 'חי  08.04.2180
    

   122.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד מ"מ 22 רטוקב ינועבצ יתמוק-תלת ןצחל 'חי  08.04.2190
    

    87.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד מ"מ 22 רטוקב ינועבצ יתמוק-דח ןצחל 'חי  08.04.2200
    

    70.00 ןיד ספ לע הנקתהל ראומ ירלודומ ןצחל 'חי  08.04.2210
    

   103.00 שרדנכ ,לעננ אל וא לעננ גוסמ היירטפ שאר ןצחל 'חי  08.04.2220
    

   448.00 ןיד ספ לע הנקתהל ילטיגיד הדובע תועש הנומ 'חי  08.04.2230
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../027 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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דף מס':     027 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

21-ל תינכימ הברזר םעו תויולת יתלב תוינכות יתש םע ילמשח דוקפ ןועש   08.04.2240
   604.00 תוחפל תועש 'חי   

    
 1,100.00 דחא ץורע ימונורטסא ןועש 'חי  08.04.2250

    
 1,450.00 םיצורע ינש ימונורטסא ןועש 'חי  08.04.2260

    
 1,032.00 תומוקמ רפסמל רטמויצנטופו ינדי דוקפ םע WK2 קפסהב חולל רמיד 'חי  08.04.2270

    
 1,376.00 תומוקמ רפסמל רטמויצנטופו ינדי דוקפ םע WK3 קפסהב חולל רמיד 'חי  08.04.2280

    
הנגהו הקירפ ידגנ םע ,םידספה ילד ,RAVK01 דע V004 יזאפ-תלת לבק   08.04.2290

   516.00 תימצע תוצצופתה ינפמ 'חי   
    
ידגנ םע ,םידספה ילד ,RAVK52 דע RAVK51-מ V004 יזאפ-תלת לבק   08.04.2300

 1,119.00 תימצע תוצצופתה ינפמ הנגהו הקירפ 'חי   
    
ידגנ םע ,םידספה ילד ,RAVK05 דע RAVK03-מ V004 יזאפ-תלת לבק   08.04.2310

 1,376.00 תימצע תוצצופתה ינפמ הנגהו הקירפ 'חי   
    
08.04.2320 ,תילטיגיד  קפסה לפוכ תגוצת םע תוגרד 6-ל ינורטקלא קפסה לפוכ רקב  
לכל "טקפ" גוסמ ררוב םרז קספמ ,הקידב ינצחל ,הגרד לכל ןומיס תורונ    

 4,298.00 'פמוק ROTUCRIC תרצות תמגודםיאתמ םרז הנשמ  ,הגרד  
    
08.04.2330 ,תילטיגיד  קפסה לפוכ תגוצת םע תוגרד 4-ל ינורטקלא קפסה לפוכ רקב  
לכל "טקפ" גוסמ ררוב םרז קספמ ,הקידב ינצחל ,הגרד לכל ןומיס תורונ    

 3,611.00 'פמוק ROTUCRIC תרצות תמגודםיאתמ םרז הנשמ  ,הגרד  
    
ינשמ תוברל A004 דע V032/004, ZH05 יזאפ-תלת למשח תכירצ הנומ   08.04.2340

   774.00 'פמוק םרז  
    
תוברל A0001 דע V032/004, ZH05 יזאפ-תלת למשח תכירצ הנומ   08.04.2350

 1,290.00 'פמוק םרז ינשמ  
    

   704.00 NHED תמגוד AK001 םיבטק העברא ,V004 קרב קרופ 'חי  08.04.2360
    

   482.00 NHED 082AV תמגוד ,AK52 דע ,םיבטק העברא ,V004 קרב קרופ 'חי  08.04.2370
    

   431.00 AV052 דע קפסהב V42/032 יזאפ-דח שבי יאנש 'חי  08.04.2380
    

   861.00 AV005 קפסהב V42/032 יזאפ-דח שבי יאנש 'חי  08.04.2390
    

 1,290.00 AV057 קפסהב V42/032 יזאפ-דח שבי יאנש 'חי  08.04.2400
    

 1,720.00 AV000,1 דע קפסהב V42/032 יזאפ-דח שבי יאנש 'חי  08.04.2410
    

 2,580.00 AV005,1 קפסהב V42/032 יזאפ-דח שבי יאנש 'חי  08.04.2420
    

 3,440.00 AV000,2 קפסהב V42/032 יזאפ-דח שבי יאנש 'חי  08.04.2430
    
    
    

קובץ: 00-00   .../028 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     028 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

העובצ ,מ"מ 2 חפמ היונב AV000,2 דע קפסהב יאנשל הספוק תפסות   08.04.2440
   516.00 'פמוק 'זב ןווג  

    
OSI הרקב גצמ תמגוד תחא האיצי םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ   08.04.2450

   280.00 - B 556 'חי   
    
- OSI הרקב גצמ תמגוד תואיצי 2 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ   08.04.2460

   310.00 B2 556 'חי   
    
- OSI הרקב גצמ תמגוד תואיצי 4 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ   08.04.2470

   680.00 B4 556 'חי   
    
- OSI הרקב גצמ תמגוד תואיצי 8 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ   08.04.2480

   720.00 B8 556 'חי   
    
- OSI הרקב גצמ תמגוד תואיצי 21 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ   08.04.2490

 1,120.00 B12 556 'חי   
    
- OSI הרקב גצמ תמגוד תואיצי 61 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ   08.04.2500

 1,260.00 B16 556 'חי   
    

    70.00 שרדנכ העשו עבצ 56PI, ,יאפוריא םגד A61X3 דע יזאפ-דח עקת-תיב 'חי  08.04.2510
    

    87.00 שרדנכ העשו עבצ 56PI, ,יאפוריא םגד A23X3 דע יזאפ-דח עקת-תיב 'חי  08.04.2520
    
העשו עבצ 56PI, ,יאפוריא םגד ,ללוכ A61X5 דע יזאפ-תלת עקת-תיב   08.04.2530

    87.00 שרדנכ 'חי   
    

   122.00 שרדנכ העשו עבצ 56PI, ,יאפוריא םגד ,A23X5 יזאפ-תלת עקת-תיב 'חי  08.04.2540
    

   174.00 שרדנכ העשו עבצ 56PI, ,יאפוריא םגד ,A36X5 יזאפ-תלת עקת-תיב 'חי  08.04.2550
    

   293.00 שרדנכ העשו עבצ 56PI, ,יאפוריא םגד ,A521X5 יזאפ-תלת עקת-תיב 'חי  08.04.2560
    

    70.00 שרדנכ העשו עבצ 56PI, ,יאפוריא םגד ,A61X3 דע יזאפ-דח עקת-תיב 'חי  08.04.2570
    

    87.00 שרדנכ העשו עבצ 56PI, ,יאפוריא םגד ,A23X3 יזאפ-דח עקת 'חי  08.04.2580
    

    87.00 שרדנכ העשו עבצ 56PI, ,יאפוריא םגד ,A61X5 דע יזאפ-תלת עקת 'חי  08.04.2590
    

   122.00 שרדנכ העשו עבצ 56PI, ,יאפוריא םגד ,A23X5 יזאפ-תלת עקת 'חי  08.04.2600
    

   174.00 שרדנכ העשו עבצ 56PI, ,יאפוריא םגד ,A36X5 יזאפ-תלת עקת 'חי  08.04.2610
    

   293.00 שרדנכ העשו עבצ 56PI, ,יאפוריא םגד ,A521X5 יזאפ-תלת עקת 'חי  08.04.2620
    
םיגרבתמ  םידדובמ  םימוא םע  ,A52  רשי םרזל CDV82 דע םיצלוב גוז   08.04.2630

   122.00 'פמוק "ילגנלב" תמגוד האצוהל םינתינ יתלב   
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../029 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     029 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

08.04.2640 םידדובמ  םימוא םע ,A36 דע A03-מ רשי םרזל CDV82 דע םיצלוב גוז  
   174.00 'פמוק "ילגנלב" תמגוד האצוהל םינתינ יתלב םיגרבתמ  

    
,חולה גוסב לדבה אלל ,םייק ןקתמב שדח למשח חול תנקתהל תפסות   08.04.2650

   293.00 'פמוק ר"מ 5.0 דע לדוגב ,טרופמכ  
    
,חולה גוסב לדבה אלל ,םייק ןקתמב שדח למשח חול תנקתהל תפסות   08.04.2660

   431.00 'פמוק ר"מ 1 דע ר"מ 15.0-מ לדוגב ,טרופמכ  
    
,חולה גוסב לדבה אלל ,םייק ןקתמב שדח למשח חול תנקתהל תפסות   08.04.2670

   516.00 'פמוק ר"מ 2 דע ר"מ 10.1-מ לדוגב ,טרופמכ  
    
,חולה גוסב לדבה אלל ,םייק ןקתמב שדח למשח חול תנקתהל תפסות   08.04.2680

   604.00 'פמוק ר"מ 4 דע ר"מ 10.2-מ לדוגב ,טרופמכ  
    
לדבה אלל ,םייק למשח חולב A05 דע רזיבא תנקתהל ריחמ תפסות   08.04.2690

   103.00 'וכו ןעגמ ,ז"מ ,ת"מאמ ,רזיבאה גוסב 'חי   
    
אלל ,םייק למשח חולב A001 דע A36-מ רזיבא תנקתהל ריחמ תפסות   08.04.2700

   139.00 'וכו ןעגמ ,ז"מ ,ת"מאמ ,רזיבאה גוסב לדבה 'חי   
    
אלל ,םייק למשח חולב A052 דע A061-מ רזיבא תנקתהל ריחמ תפסות   08.04.2710

   174.00 'וכו ןעגמ ,ז"מ ,ת"מאמ ,רזיבאה גוסב לדבה 'חי   
    
אלל ,םייק למשח חולב A036 דע A003-מ רזיבא תנקתהל ריחמ תפסות   08.04.2720

   259.00 רזיבאה גוסב לדבה 'חי   
    
תוברל םינקתה ןוכמ י"ע ,םישרדנה םימוחתב ת"מאמ לש תונגה לויכ   08.04.2730

   604.00 רתומ ילמיסקמ לויכ טולישו םתוח ,הליענ רטמ   
    
תונגה רובע אוהשלכ גוסמ A052x3 דע ת"מאמל ריחמ תפסות   08.04.2740

   861.00 ת"מאמה לש ילנימונה םרזבו לדוגב לדבה אלל ,תוינורטקלא 'חי   
    
תונגה רובע אוהשלכ גוסמ A036x3 דע ת"מאמל ריחמ תפסות   08.04.2750

 1,548.00 ת"מאמה לש ילנימונה םרזבו לדוגב לדבה אלל ,תוינורטקלא 'חי   
    
תונגה רובע אוהשלכ גוסמ A0521x3 דע ת"מאמל ריחמ תפסות   08.04.2760

 2,235.00 ת"מאמה לש ילנימונה םרזבו לדוגב לדבה אלל ,תוינורטקלא 'חי   
    
,םילגעמ 01 דע םייק למשח חולב טורח ץיודנס גוסמ שדחמ טוליש   08.04.2770

   103.00 'פמוק שרדנכ םיעבצב  
    
,םילגעמ 02 דע םייק למשח חולב טורח ץיודנס גוסמ שדחמ טוליש   08.04.2780

   139.00 'פמוק שרדנכ םיעבצב  
    
,םילגעמ 05 דע םייק למשח חולב טורח ץיודנס גוסמ שדחמ טוליש   08.04.2790

   174.00 'פמוק שרדנכ םיעבצב  
    
,םילגעמ 001 דע םייק למשח חולב טורח ץיודנס גוסמ שדחמ טוליש   08.04.2800

   242.00 'פמוק שרדנכ םיעבצב  
    
    

קובץ: 00-00   .../030 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     030 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

08.04.2810 רטשמ ,V032 הלעפה לילס לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ  
   191.00 "קינכמלט" תמגוד WK01 דע ףוצר הדובע קפסהל 1CA,  הדובע 'חי   

    
יוקינ ,םיגרב קוזיח תוברל ,ר"מ 5.0 דע לדוגב למשח חולל ענומ לופיט   08.04.2820
תואצות םושירו תילאוזיו הקידב ,הלקתה לגעמו תוקראה תקידב ,חולה    

   139.00 ןימזמה םע םואתב תוגירח תועשבעוציבל ,םייוקילהו הקידבה 'חי   
    
יוקינ ,םיגרב קוזיח תוברל ,ר"מ 5.0 דע לדוגב למשח חולל ענומ לופיט   08.04.2830
תואצות םושירו תילאוזיו הקידב ,הלקתה לגעמו תוקראה תקידב ,חולה    

   139.00 ןימזמה םע םואתב תוגירח תועשבעוציבל ,םייוקילהו הקידבה 'חי   
    
,חולה יוקינ ,םיגרב קוזיח תוברל ,ר"מ 2 דע לדוגב למשח חולל ענומ לופיט   08.04.2840
הקידבה תואצות םושירו תילאוזיו הקידב ,הלקתה לגעמו תוקראה תקידב    

   214.00 ןימזמה םע םואתב תוגירח תועשב עוציבל ,םייוקילהו 'חי   
    
יוקינ ,םיגרב קוזיח תוברל ,ר"מ 01 דע לדוגב למשח חולל ענומ לופיט   08.04.2850
תואצות םושירו תילאוזיו הקידב ,הלקתה לגעמו תוקראה תקידב ,חולה    

   430.00 ןימזמה םע םואתב תוגירח תועשב עוציבל ,םייוקילהו הקידבה 'חי   
    
ם י ר ז י ב א  50.80 ק ר פ  ת ת     
    
תולולכ ןניאש תודובעל םידעוימ ,הז קרפ-תתב םירזיבאה :הרעה    
ט"הת ו/וא ט"הע םירזיבא רובע ריחמה ,ןכ-ומכ .למשחה תודוקנ תרגסמב    
.לדבה אלל ,דיחא היהי    
    
תריחבל ,והשלכ גוסמ ויהי ,הז קרפ-תתב םירזיבאה :הרעה    
רובע ריחמה ,ןכ-ומכ ."onicitb" וא "ssiweg" תוברל ,חקפמ/ןימזמה    
.לדבה אלל ,דיחא היהי ט"הת ו/וא ט"הע םירזיבא    
    
.םינבומ הנגה יסירת וללכי עקתה יתב לכ :הרעה    
    

    45.00 שרדנכ ףילחמ וא לופכ ,דיחי ,A01 רואמל ז"מ 'חי  08.05.0010
    

    60.00 שרדנכ ףילחמ וא לופכ ,דיחי ,יציפק הסכמ םע םימ ןגומ A01 רואמל ז"מ 'חי  08.05.0020
    

    74.00 שרדנכ ףילחמ וא ,לופכ ,דיחי ,םימ ןגומ ,ןירושמ A01 רואמל ז"מ 'חי  08.05.0030
    

    81.00 ןומיס תרונמ תוברל "ספא" קותינ םע A61 למשח דודל ז"מ 'חי  08.05.0040
    

   103.00 ןומיס תרונמ תוברל "ספא" קותינ םע םימ ןגומ ןירושמ A61 ז"מ 'חי  08.05.0050
    

   161.00 ינוויכ-וד היצקטנו/ררוואמל ז"מ 'חי  08.05.0060
    
יעגמ-תלת  יזאפ-דח  S.B עקת-תיב תללוכה ס"כ 3 דע ןגזמל הלעפה 'חי   08.05.0070
   A61, הייהשה תדיחיו ןומיס תוירונ יתש ,הקספה-הלעפה ינצחל ,ןעגמ  
תמגוד TA-4PC "ןוא-זוע" תרצות תמגוד ,תוקד 4 ךשמל הלעפהב    

   396.00 "קינכמלט" 'חי   
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../031 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
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14/07/2020
דף מס':     031 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

יעגמ-תלת  יזאפ-דח  S.B עקת-תיב תללוכה ס"כ 3 דע ןגזמל הלעפה 'חי   08.05.0080
   A61, תרצות תמגוד ,ןומיס תוירונ יתש ,הקספה-הלעפה ינצחל ,ןעגמ  

   366.00 4PC "ןוא-זוע" 'חי   
    
08.05.0090 יזאפ-דח  S.B עקת-תיב תללוכה ס"כ 5.3 דע ןגזמל הלעפה 'חי  
ןונגנמו ןומיס תוירונ יתש ,הקספה-הלעפה ינצחל ,ןעגמ ,A61  יעגמ-תלת    
TSE4PC PH5.3 "ןוא-זוע" תרצות תמגוד ,ןווכל תנתינ תוחכונ תרקב    
ןכומ טלפמוק לכה . הדיחיל ןשייחה ןיב לבכו תרנצ , ארפניא ןשיח תוברל    

   604.00 'פמוק .הלעפהל  
    

   133.00 מ"מ 55 רטוקב הספוקב הנקתה תורשפא םע W006-ל רמיד 'חי  08.05.0100
    

   205.00 מ"מ 55 רטוקב הספוקב הנקתה תורשפא םע WK1-ל רמיד 'חי  08.05.0110
    

    38.00 הנגה יסירת םע A61 יניפ-תלת ,יזאפ-דח עקת-תיב 'חי  08.05.0120
    

    45.00 יציפק הסכמ םע םימ ןגומ A61 יניפ-תלת ,יזאפ-דח עקת-תיב 'חי  08.05.0130
    

    56.00 יציפק הסכמ םע םימ ןגומ ןירושמ A61 ,יניפ-תלת ,יזאפ-דח עקת-תיב 'חי  08.05.0140
    

    27.00 ליגר עקת-תיבל A61 יניפ-תלת ,יזאפ-דח עקת 'חי  08.05.0150
    

    18.00 לבכל עקת-תיב וא עקת לש דבלב הנקתה 'חי  08.05.0160
    
רמוחמ ,A61 םייניפ-תלת ,םייזאפ-דח עקת-יתב ינש תללוכה הדיחי   08.05.0170

    45.00 "וקסינ" תמגוד ,הנגה יסירת םע ,חישק יטסלפ 'חי   
    
08.05.0180 רמוחמ  ,A61  םייניפ-תלת ,םייזאפ-דח עקת-יתב השולש תללוכה הדיחי  

    56.00 "וקסינ" תמגוד ,הנגה יסירת םע ,חישק יטסלפ 'חי   
    
08.05.0190 רמוחמ  ,A61  םייניפ-תלת ,םייזאפ-דח עקת-יתב העברא תללוכה הדיחי  

    63.00 "וקסינ" תמגוד ,הנגה יסירת םע ,חישק יטסלפ 'חי   
    
08.05.0200 רמוחמ  ,A61  םייניפ-תלת ,םייזאפ-דח  עקת-יתב השיש תללוכה הדיחי  

    74.00 "וקסינ" תמגוד ,הנגה יסירת םע ,חישק יטסלפ 'חי   
    
רמוחמ ,A61 םייניפ-תלת ,םייזאפ-דח עקת-יתב ינש תללוכה הדיחי   08.05.0210

    60.00 "וקסינ" תמגוד ,םימ ינגומ ,חישק יטסלפ 'חי   
    
08.05.0220 רמוחמ  ,A61  םייניפ-תלת ,םייזאפ-דח עקת-יתב השולש תללוכה הדיחי  

    74.00 "וקסינ" תמגוד ,םימ ינגומ ,חישק יטסלפ 'חי   
    
תימינפ הדרפה םע םילודומ 8 )תרושקתו למשח( םירזיבא זוכיר תואספוק   08.05.0230
םירזיבא תוברל ECIFFOCSIN וא XOB-AMIC תמגוד םירזיבאה לכ ןיב    
םאתמ ,םירוויע םילודומ ,תולעמ 54 תיווזב רפמא 61 יעקש 6 :םיאבה    

   642.00 'פמוק .קזב לש טרדנטס יפל ,תרושקת יעקש תנקתהל  
    
    
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../032 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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דף מס':     032 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

08.05.0240 תימינפ הדרפה םע םילדומ 21 )תרושקתו למשח( םירזיבא זוכיר תספוק  
תוברל ECIFFOCSIN וא XOB- AMIC תמגודכ םירזיבאה לכ  ןיב    
,"םירוויע" םילדומ ,תולעמ 54 תויוזב רפמא 61  יעקש 4 :םיאבה םירזיבאה    

   760.00 .קזב לש טרדנטס יפל ,תרושקת עקש תנקתהל םאתמ  'חי   
    
טרפ יפל ,ט"הע וא ט"הת ,חפס ירדחו םידרשמב םיעקש ץבקמ תדוקנ   08.05.0250
םיעפושמ עקת יתב )4( העברא תללוכ XOBAMIC תוביתב ,טרפמו    
ילודומ העברא ןכו חולה דע ר"ממ 5.2 לבכו תרנצב הנזה ללוכ למשחל    
דע הכישמ יטוח םע מ"מ 2X32 תרנצו םימתסמו םימאתמ םע תרושקת    

   642.00 .המוקבש תרושקתה ןוראל דעו מ"נמה םלוסל 'קנ   
    
טרפ יפל ,ט"הע וא ט"הת ,חפס ירדחו םידרשמב םיעקש ץבקמ תדוקנ   08.05.0260
למשחל םיעפושמ עקת יתב )6( השש תללוכ XOBAMIC תוביתב ,טרפמו    
תרושקת ילודומ העברא ןכו חולה דע ר"ממ 5.2 לבכו תרנצב הנזה ללוכ    
םלוסל דע הכישמ יטוח םע מ"מ 2X32 תרנצו םימתסמו םימאתמ םע    

   840.00 .המוקבש תרושקתה ןוראל דעו מ"נמה 'קנ   
    
תועובק תוימינפ תודרפה םע )תומוקמ( תואיצי 6 -ל םיאצומ תספוק תדיחי   08.05.0270
ללוכ ,ט"החת טסלפ א.ד.ע וא ע.ד.מ קפס M XOB AMIC-064 תרצות    

   580.00 'פמוק .םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכ תא  
    
08.05.0280 םגד  רפמא 61 םיניפ 5 יזאפ-תלת עקת-תיב תללוכה עקת-יתב תספוק  
  EEC,  הסכמ םע םיליגר רפמא 61 םיניפ 3 םייזאפ-דח עקת-יתב ינש  
םיז"אמה ,רפמא 61 יזאפ-דח ז"אמ ,רפמא 61 יזאפ-תלת ז"אמ ,יציפק    
,תוחפל 45PI ויהי הספוקהו עקתה-יתב לכ  .תיציפק  הפלק םע  םינקתומ    

   468.00 'פמוק "וקסינ" תמגוד עקתה-יתב תדיחי  
    
08.05.0290 םגד  רפמא 61 םיניפ 5 יזאפ-תלת עקת-תיב תללוכה עקת-יתב תספוק  
  EEC,  הסכמ םע םיליגר רפמא 61 םיניפ 3 םייזאפ-דח עקת-יתב ינש  
  רסממ  ,רפמא  61  יזאפ-דח ז"אמ ,רפמא 61 יזאפ-תלת ז"אמ ,יציפק  
הפלק םע םינקתומ םיז"אמהו תחפ  רסממה  .A04X4 Am03  תחפ    
עקתה-יתב תדיחי ,תוחפל 45PI ויהי הספוקהו עקתה-יתב לכ .תיציפק    

   746.00 "וקסינ"תמגוד 'חי   
    
08.05.0295 םגד  רפמא 52 םיניפ 5 יזאפ-תלת עקת-תיב תללוכה עקת-יתב תספוק  
  EEC,  הסכמ םע םיליגר רפמא 61 םיניפ 3 םייזאפ-דח עקת-יתב ינש  
  רסממ  ,רפמא  61  יזאפ-דח ז"אמ ,רפמא 61 יזאפ-תלת ז"אמ ,יציפק  
הפלק םע םינקתומ םיז"אמהו תחפ  רסממה  .A04X4 Am03  תחפ    
עקתה-יתב תדיחי ,תוחפל 45PI ויהי הספוקהו עקתה-יתב לכ .תיציפק    

   820.00 "וקסינ"תמגוד 'חי   
    
08.05.0296 םגד  רפמא 23םיניפ 5 יזאפ-תלת עקת-תיב תללוכה עקת-יתב תספוק  
  EEC,  הסכמ םע םיליגר רפמא 61 םיניפ 3 םייזאפ-דח עקת-יתב ינש  
  רסממ  ,רפמא  61  יזאפ-דח ז"אמ ,רפמא 61 יזאפ-תלת ז"אמ ,יציפק  
הפלק םע םינקתומ םיז"אמהו תחפ  רסממה  .A04X4 Am03  תחפ    
עקתה-יתב תדיחי ,תוחפל 45PI ויהי הספוקהו עקתה-יתב לכ .תיציפק    

   940.00 "וקסינ"תמגוד 'חי   
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דף מס':     033 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םאתהב ט"הת ו/וא ט"הע ,תרושקתו למשחל תבלושמ עקת-יתב תספוק   08.05.0300
עבצב SPU עקת-יתב 3 ,םיליגר עקת-יתב 2 :הכותב תללוכה ,שרדנל    
עקת-יתב 2 ,"קזב" רשואמ יציפק גוסמ ןופלטל עקת-יתב 2 ,םודא    

   598.00 'פמוק ע"ש וא "טסלפ אדע" תרצות תמגוד ,JR-54 תרושקתל  
    
הספוקב ןקתומ ,הקספה וא הלעפה מ"מ 22 רטוקב ינועבצ לוגע ןצחל   08.05.0310

   161.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד 56PI, םימ  תנגומ  
    
08.05.0320 םינקתומ ,מ"מ 22 רטוקב םיינועבצ םילוגע ,הקספה-הלעפה םינצחל גוז  

   234.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד 56PI םימ תנגומ הספוקב  
    
הכותב תללוכה 55PI, תומיטא תגרדב ,DEKCOLRETNI תדיחי   08.05.0330

   629.00 'פמוק 90266WG םגד "סיווג" תרצות תמגוד A61X3 ז"מו A61X5 עקת-תיב  
    
הכותב תללוכה 55PI, תומיטא תגרדב ,DEKCOLRETNI תדיחי   08.05.0340

   804.00 'פמוק 02266WG םגד "סיווג" תרצות תמגוד A23X3 ז"מו A23X5 עקת-תיב  
    
הכותב תללוכה 65PI, תומיטא תגרדב ,DEKCOLRETNI תדיחי   08.05.0350

 1,023.00 'פמוק 46666WG םגד "סיווג" תרצות תמגוד A36X3 ז"מו A36X5 עקת-תיב  
    
08.05.0360 םע םימ תנגומ תניירושמ הספוק ךותב למשח תקספהל םורח ןצחל  
תריבש רחאל ןצחלה לש ותלעפה .תרשרשו שיטפ ,תיכוכז  הסכמ    

   439.00 "סורוברצ" תרצות תמגוד.ןצחלה לש תנווכמ הציחל י"ע היהת תיכוכזה 'חי   
    

   177.00 'פמוק תלדב וא למשח חולב הנקתהל לובג קספמ 08.05.0370
    

   293.00 "קירטקלא-לרנ'ג" תמגוד ירטקלא-וטופ את 'חי  08.05.0380
    
V032 לילס ,מ"ס 02 רטוקב תינוציח וא תימינפ הנקתהל יתיישעת ןומעפ   08.05.0390

   264.00 שרדנכ V42 וא 'חי   
    

   336.00 "ANERIS" תמגוד 'מ 3-ל CAV42, W01, BD58 יעונמ רפוצ 'חי  08.05.0400
    

   351.00 "ANERIS" תמגוד 'מ 3-ל CDV42, W22, BD011 ינורטקלא רפוצ 'חי  08.05.0410
    
תודימב לופכ דודיב םע ןירושמ ףוקש קיטסלפמ המוטא הספוק   08.05.0420

   513.00 'פמוק 011X063X052 4-011( הסכמ םע מ"מ-IC(  
    
תודימב לופכ דודיב םע ןירושמ ףוקש קיטסלפמ המוטא הספוק   08.05.0430

   584.00 'פמוק 051X063X052 4-051( הסכמ םע מ"מ-IC(  
    
תודימב לופכ דודיב םע ןירושמ ףוקש קיטסלפמ המוטא הספוק   08.05.0440

   644.00 'פמוק 091X063X052 4-091( הסכמ םע מ"מ-IC(  
    
תודימב לופכ דודיב םע ןירושמ ףוקש קיטסלפמ המוטא הספוק   08.05.0450

   718.00 'פמוק 051X063X005 64-051( הסכמ םע מ"מ-IC(  
    
תודימב לופכ דודיב םע ןירושמ ףוקש קיטסלפמ המוטא הספוק   08.05.0460

   761.00 'פמוק 091X063X005 64-091( הסכמ םע מ"מ-IC(  
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למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    45.00 "קזב" ןקת ,יציפק ,ןופלטל עקת-תיב 'חי  08.05.0470
    

    45.00 שרדנכ ,ךכוסמ יתלב וא ךכוסמ ,םיניפ 54JR 8 םיבשחמל עקת-תיב 'חי  08.05.0480
    

    45.00 היזיולטל לופכ עקת-תיב 'חי  08.05.0490
    
אוהש גוס לכמ עקת-תיב רובע מ"ס 6x21 תודימב תיטסלפ הלעתב ןקתה   08.05.0500

    60.00 רזע ירזיבא תוברל , 'חי   
    
גוס לכמ לופכ עקת-תיב רובע מ"ס 6x21 תודימב תיטסלפ הלעתב ןקתה   08.05.0510

    74.00 רזע ירזיבא תוברל ,אוהש 'חי   
    
העברא וא השולש רובע מ"ס 6x21 תודימב תיטסלפ הלעתב ןקתה   08.05.0520

    82.00 רזע ירזיבא תוברל ,אוהש גוס לכמ עקת-יתב 'חי   
    

    63.00 ןופלט וק רוביחל תוגוז 01 הנורוק יקולב 'חי  08.05.0530
    
תוברל ,"ןוא-זוע" תמגודכ ס"כ 01 דע סחדמ עונמ רובע וקל רשי ענתמ   08.05.0540
,סחדמה לש טטסוסרפה דוקיפ רוביח ןכו תינדיו תיטמוטוא הלעפהל לגוט    

   731.00 'פמוק םלשומ ,טלפמוק  
    

     4.00 'וכו ז"מל ,ק"חל ןוגכ ,םייק רזיבאל טורח ץיודנס טוליש 'חי  08.05.0550
    
ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  70.80 ק ר פ  ת ת     
    
מ"מ 91 רטוקב ,תשוחנ הפוצמ הדלפ טוממ היושע הקראה תדורטקלא   08.07.0010

   241.00 עקרקב תיכנא העוקת ,"דלוורפוק" תמגוד תוחפל 'מ 5.1 ךרואו 'חי   
    
מ"מ 91 רטוקב ,תשוחנ הפוצמ הדלפ טוממ היושע הקראה תדורטקלא   08.07.0020

   437.00 עקרקב תיכנא העוקת   ,"דלוורפוק" תמגוד תוחפל 'מ  3  ךרואו 'חי   
    
מ"מ 91 רטוקב ,תשוחנ הפוצמ הדלפ טוממ היושע הקראה תדורטקלא   08.07.0030

   613.00 עקרקב תיכנא העוקת   ,"דלוורפוק" תמגוד תוחפל 'מ  6  ךרואו 'חי   
    
מ"ס 05 קמועו מ"ס 06 רטוקב )הקראה תדורטקלאל( הלוגע ןוטב תכירב   08.07.0040

   494.00 'פמוק םיטולישו ןוט 5 סמועל ,מ"ס 05 רטוקב לוגע ןוטב הסכמ םע  
    
05 קמועו מ"ס 05 רטוקב )הקראה תדורטקלאל( הלוגע תיטסלפ הכירב   08.07.0050

   452.00 'פמוק םיטולישו מ"ס 05 רטוקב לוגע יטסלפ הסכמ םע מ"ס  
    
מ"ס 05 קמועו מ"ס 06 רטוקב )הקראה תדורטקלאל( הלוגע ןוטב תכירב   08.07.0060

   613.00 'פמוק םיטולישו ןוט 8 סמועל ,מ"ס 05 רטוקב לוגע ןוטב הסכמ םע  
    
05 דע ךרואו מ"מ 4X04 ךתחב תשוחנ יושע ,םילאיצנטופ תאוושהל ספ   08.07.0070
,םימוא ,ןולקוא ידדובמ ,םישרדנה םירטקב תוחפל םירוח 51 םע מ"ס    

   299.00 'פמוק תויקסידו םיגרב  
    
,תודוסיב ןקתומ דוסי תקראה תכרעמל מ"מ 4X04 ךתחב חוטש לזרב   08.07.0080

    10.00 םיכותירו םירוביח תוברל הנבמה ףקיהב תואסנולקו םידומע ,דוסי תורוק רטמ   
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ריחמ הדיחי רואת ףיעס

דוסי תקראה תעבטמ תואיצי רובע מ"מ 4X04 ךתחב ןבלוגמ חוטש לזרב   08.07.0090
    15.00 םיכותירו םירוביח תוברל רטמ   

    
המוטא תניירושמ הספוק ךותב הנבמל ץוחמ םויסו "הקראה-ץוק" תנקתה   08.07.0100

   117.00 'פמוק 1"  
    
םוטיא תוטלפ תועצמאב שא ינפב םילבכ לע הנגהו םילבכ ירבעמ םוטיא   08.07.0110

 1,242.00 טרופמכ KITSAMMALF תמגוד םוטיא רמוחו ר"מ   
    
יריחמב םילולכ רתוי םינטק םירטק( שרדנכ 6" ו/וא 4" הקראה קבח   08.07.0120

    50.00 )םיכילומה 'חי   
    
ןגמ תרנצ תוברל ר"ממ 61 תשוחנ ךילומב םימ תרנצל הקראה תדוקנ   08.07.0130

   210.00 .הלשו 'קנ   
    
מ"מ 61 ךתחב תשוחנ ךילומ תוברל ,תיטסוקא הרקת הדשל הקראה   08.07.0140

   368.00 'פמוק .למשחה חולב תוקראה ספל וא/ו הנבמה לש הקראה תכרעמל רבוחמה  
    
חוטש לזרב ,רושיג תעבט ראשה ןיב תללוכה הנבמ לש דוסי תקראה   08.07.0150
ךתחב ןבלוגמ חוטש לזרבו הנבמה תוניפב מ"מ 4X04 ךתחב ןבלוגמ    
  4X04 תמוק חטש ר"מ יפל הכרעהב ריחמ .חולב תוקראה ספל דע מ"מ  

    12.00 ןינבה לש דוסיה ר"מ   
    
ת ו נ ו ש ו  ת ו ד ו ק נ  80.80 ק ר פ  ת ת     
    
ןיב תמלשומ הנקתה םשל שרדנה לכ תא ללוכ תודוקנ ריחמ :הרעה    
יפל נ"פ וא ד"פ תורונצ י"ע תודוקנל תרנצ  ,םילבכ ,םיכילומ,הנזה :רתיה    
,םיתותיס ,תוביצח םיללוכ תודובעה לכ יריחמ .יולג וא ט"הת ,ךרוצה    
.חיט חיט ינוקתו תומיתס    
    
תריחבל ,והשלכ גוסמ ויהי ,הז קרפ-תתב םירזיבאה :הרעה    
רובע ריחמה ,ןכ-ומכ ."onicitb" וא "ssiweg" תוברל ,חקפמ/ןימזמה    
.לדבה אלל ,דיחא היהי ט"הת ו/וא ט"הע םירזיבא    
    
08.08.0010 5.1 ךתחב  םיכילומ ,מ"מ 61 רטוקב רוניצ לולכת רשא הליגר רואמ 'קנ  
יפוגל האיציו ,ןושאר ףילחמ וא לופכ וא דיחי ,ז"פמ ,ךרוצה יפל ר"ממ    

   179.00 םיקדהמו םירוביח תספוקב ,הרואת 'קנ   
    
םילחשומ ר"ממ YX2N 5.1X3 לש םילבכב םלוא-הליגר רואמ תדוקנ   08.08.0020
-ה תולעת תא וניא ריחמה( .C.V.P תולעת ךותב וא מ"מ 32 "נפ" רוניצב    
  C.V.P( וא לופכ וא דיחי ,ז"פמ  ,הדוקנל דעו חולהמ ,שרדתש הדימ לכב  

   200.00 םיקדהמו םירוביח תספוקב הרואת יפוגל האיציו ןושאר ףילחמ 'חי   
    
ךתחב  םיכילומ ,מ"מ 61 רטוקב  רוניצ תוברל  -- טלוו 21/42 רואמ 'קנ   08.08.0030
  )5.2X2( ףוגל האיצי ,ןושאר  ףילחמ  וא, לופכ וא .דיחי  רואמ ז"פמ ,ר"ממ  
,תינכת יפל  טורח  םודא טילקב טלשו ,םיקדהמו םירוביח תספוקב הרואת    

   147.00 ת"ג דיל ןקתומ 'קנ   
    
םילבכ םע תיזאפ תלת רואמ תדוקנ רובע רואמ תדוקנל ריחמ תפסות   08.08.0040

    37.00 מ"מ 92 רטוקב תרנצב YX2N  5.1X5 'קנ   
    

קובץ: 00-00   .../036 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    16.00 ןירושמ ,םימ ןגומ קספמ רובע רואמ תדוקנל ריחמ תפסות 'קנ  08.08.0050
    

    24.00 ףילחמ קספמ רובע רואמ תדוקנל ריחמ תפסות 'קנ  08.08.0060
    

    16.00 םוריח תרואתל ףסומ ךילומ רובע ריחמ תפסות 'קנ  08.08.0070
    
ףוג / תפסונ הרונל ,רואמ תדוקנ לש םירוביח תספוקמ הנזה רובע תפסות   08.08.0080

    95.00 .והשלכ גוסמ ,ףסונ הרואת 'חי   
    
תפלחה  ,םיטוח תפלחה תוברל  תמייק רואמ תדוקנ לש םלשומ ץופיש   08.08.0090

   116.00 .םלשומ לכה תרנצ תמלשה ,תופעתסה יקדהמ ,םירזיבא 'חי   
    
םיכילומ ,מ"מ 61 רטוקב רוניצ תוברל --  תמלשומ רפמא 01 ק"ח 'קנ   08.08.0100

   189.00 הצק רזיבאו  ,איהש הרוצ לכב תנקתומ ,ר"ממ )5.1X3( ךתחב 'קנ   
    
08.08.0110 םיכילומ ,מ"מ 61 רטוקב רוניצ תוברל  תמלשומ 'רפמא 61 ק"ח 'קנ  

   221.00 הצק רזיבאו  ,איהש הרוצ לכב תנקתומ ,ר"ממ )5.2X3(  ךתחב 'קנ   
    
YX2N. לבכ ,מ"מ 32 רטוקב רוניצ תוברל  תמלשומ  רפמא 01 ק"ח 'קנ   08.08.0120

   226.00 הצק רזיבאו  ,איהש הרוצ לכב תנקתומ ר"ממ )5.1X3( ךתחב 'קנ   
    
,ר"ממ 5.2X3 ךתחב Y.Y.N לש םילבכב רפמא 61 ריק רוביח תדוקנ   08.08.0130
תולעת תוברל .הדוקנל דעו חולהמ ,שרדתש הדימ לכב ,C.V.P תולעת    
איהש הרוצ לכב תנקתומ )C.V.P -ה תולעת תא וניא ריחמה(  ,C.V.P -ה    

   273.00 הצק רזיבאו , 'חי   
    
םיכילומ ,מ"מ 92 רטוקב רוניצ תוברל-- 'א )61X5( 'זפ תלת ק"ח 'קנ   08.08.0140

   284.00 EEC סופיט-מ 'א )61X5( ק"ח רזיבאו ר"ממ 5.2X5 ךתחב YX2N 'קנ   
    
תפלחה  ,םיטוח תפלחה תוברל  תמייק ק"ח תדוקנ לש םלשומ ץופיש   08.08.0150

   137.00 .םלשומ לכה תרנצ תמלשה ,תופעתסה יקדהמ ,םירזיבא 'קנ   
    

    21.00 לופכ עקת תיב - רובע ק"ח 'קנל ריחמ תפסות 'חי  08.08.0160
    

    16.00 ףסונ עקת תיב - רובע ק"ח 'קנל ריחמ תפסות 'חי  08.08.0170
    

    21.00 םימ ןגומ - רובע ק"ח 'קנל ריחמ תפסות 'חי  08.08.0180
    

    27.00 ןיירושמ - רובע ק"ח 'קנל ריחמ תפסות 'חי  08.08.0190
    
וא מ"מ 32 תרנצב ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכב ןגזמ תדוקנ   08.08.0200
לכב תנקתומ )C.V.P -ה תולעת תא וניא ריחמה(  .C.V.P תולעת ךותב    

   284.00 שרדנכ הצק רזיבאב םויס תדוקנל דעו חולהמ ,איהש הרוצ 'חי   
    
,)א"ג ,VT ,כ"לט ,םוקרטניא ,הזירכ ,ןופלט ,בשחמ( תרושקתל הנכה 'קנ   08.08.0210
טוחו םלשומ ןקתומ ,שרדנה יפ לע עבצב ,מ"מ 61 רטוקב רוניצ תוברל    

   116.00 ןוליינמ הכישמ 'קנ   
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,)א"ג ,VT ,כ"לט ,םוקרטניא ,הזירכ ,ןופלט ,בשחמ( תרושקתל הנכה 'קנ   08.08.0220
טוחו םלשומ ןקתומ ,שרדנה יפ לע עבצב ,מ"מ 32 רטוקב רוניצ תוברל    

   121.00 ןוליינמ הכישמ 'קנ   
    
08.08.0230 61  רטוקב רוניצ  תוברל רשא ,היטבמאל םומח ףוג/םימח םימ דוד 'קנ  
  לבכ ,ןואינ תירונו 'א )61X2( דוד ז"פמ ,ר"ממ 5.2X3 ךתחב םיכילומ ,מ"מ  

   247.00 דודל דע ז"פהמ לחשומ ,YX2N גוסמ ר"ממ 5.2X3 ךתחב 'קנ   
    
ט"הת היומס הדוקנה עוציב רובע חכ תדוקנל וא רואמ תדוקנל תפסות   08.08.0240

    95.00 .דויסבו חיטב רומיגו ריקה ןוקית ,הביצחה תוברל םייק ןוטב ריקב 'קנ   
    
ןופלטל עקת-תיב תנקתהו תקפסא רובע תרושקתל הנכה תדוקנל תפסות   08.08.0250
,"קזב" ןקת תוגוז 4 ןופלט לבכ תנקתהו תקפסאו "קזב" ןקת יציפק םגד    
,עקתה-תיבל הצקה רזיבאל דע שרדנכ יתמוקה וא ישארה ןופלטה ןוראמ    

    68.00 עקתה-תיבלו ןופלטה ןוראב םלשומ ןפואב וטוויחו תרנצב ותלחשה 'קנ   
    
תעינמל "סופסיח" םע ןבלוגמ חפמ ,מ"מ 6 יבועב הכירדל חפ הסכמ   08.08.0260

   237.00 שרדנכ תודימב ,ןוטב תולעת לעמ ןקתוי ,תועוקש האישנ תוידיו הקלחה ר"מ   
    
חיט ינוקית תוברל ,מ"ס 03 דע מ"ס 12-מ יבועב ןוטב ריקב חתפ תביצח   08.08.0270

   284.00 םדוקה בצמל דע רומיגו ר"מ   
    
חיט ינוקית תוברל ,מ"ס 04 דע מ"ס 13-מ יבועב ןוטב ריקב חתפ תביצח   08.08.0280

   420.00 םדוקה בצמל דע רומיגו ר"מ   
    
םוטיא תוברל םילבכ רבעמל תוקייודמ תודימב הרקת ו/וא הפצר תחיתפ   08.08.0290

   237.00 התומדקל הרקתה ו/וא הפצרה תרזחהו םימ תרידח ינפמ אלמ ר"מ   
    
תויצקורטסנוקו םיקוזיחל ג"ק לקשמ יפל תנבלוגמ תכתממ היצקורטסנוק   08.08.0300

    27.00 טרופמכ ,םירזיבאה יריחמב םילולכ םניאש תומוקמל תונוש ג"ק   
    
םיקוזיחל ג"ק לקשמ יפל העובצו תנבלוגמ תכתממ היצקורטסנוק   08.08.0310

    31.00 טרופמכ ,םירזיבאה יריחמב םילולכ םניאש תומוקמל תונוש תויצקורטסנוקו ג"ק   
    
08.08.0320 י"ע  עבקיש ךמסומ קדוב וא למשח תרבח י"ע למשח ןקתמ תקידב  
דע  למשח רוביח לדוגל ,קדובל עויסו הנמזהה םולשת ללוכ ןימזמה    
  A002X3,  דע שרדיתש הדימב תרזוח הקידבו םייוקילה ןוקית  תוברל  

 1,470.00 'פמוק תויוגייתסה אלל  ןקתמה  לש  יפוס רושיא תלבקל  
    
ןימזמה י"ע עבקיש ךמסומ קדוב וא למשח תרבח י"ע למשח ןקתמ תקידב   08.08.0330
,A052X3 דע למשח רוביח לדוגל ,קדובל עויסו הנמזהה םולשת ללוכ    
רושיא תלבקל דע שרדתש הדימב תרזוח הקידבו םייוקילה ןוקית תוברל    

 2,310.00 'פמוק תויוגייתסה אלל ןקתמה לש יפוס  
    
ןימזמה י"ע עבקיש ךמסומ קדוב וא למשח תרבח י"ע למשח ןקתמ תקידב   08.08.0340
דעו A513X3-מ למשח רוביח לדוגל ,קדובל עויסו הנמזהה םולשת ללוכ    
  A019X3 דע שרדתש הדימב תרזוח הקידבו םייוקילה ןוקית תוברל ,ללוכ  

 3,570.00 'פמוק תויוגייתסה אלל ןקתמה לש יפוס רושיא תלבקל  
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ה י ג ר נ א ב  ן ו כ ס י ח ל  ד ו ק י פ  ת ו ד י ח י  90.80 ק ר פ  ת ת     
    
תכרעמה .היגרנאב ןוכסיחל םינגזמ רקבו דוקיפל תינורטקלא תכרעמ   08.09.0010
תדיחי טיק . רדחב םדא תוחכונ ןיא רשאכ ןגזמה תלועפ תא הקיספמ    
דוקיפ תדיחי" תמגודכ .תיטמטוא הלעפהל קספמ םע יאלג + רדחל דוקיפ    

   945.00 "ןוזורטקלא" י"ע קוושמ "ריווא גוזימ תרקבל רדח 'חי   
    
תכרעמה .היגרנאב ןוכסיחל םינגזמ רקבו דוקיפל תינורטקלא תכרעמ   08.09.0020
תדיחי טיק . רדחב םדא תוחכונ ןיא רשאכ ןגזמה תלועפ תא הקיספמ    
רדח דוקיפ תדיחי" תמגודכ "תבשןועש" קספמ םע יאלג + רדחל דוקיפ    

   972.00 "ןוזורטקלא" י"ע קוושמ "ריווא גוזימ תרקבל 'חי   
    
תרואת תרקב ללוכ ,רואמו ריווא גוזימ תכירצ לע הרקבו הטילש תדיחי   08.09.0030
רדח תרקבל הלעפה תדיחי .הרואתלו םינגזמל הייהשה ינמז ןוויכ ,רדח    
"הרואתו גוזימ תרקבל תיזכרמ דוקיפ תדיחי" תמגודכ  ,חוכ ירסממ ללוכ    

 1,680.00 "ןוזורטקלא" ידי לע קוושמ 'חי   
    
תרואת תרקב ללוכ ,רואמו ריווא גוזימ תכירצ לע הרקבו הטילש תדיחי   08.09.0040
רדח תרקבל הלעפה תדיחי .הרואתלו םינגזמל הייהשה ינמז ןוויכ ,רדח    
גוזימ תרקבל תיזכרמ דוקיפ תדיחי" תמגודכ  ,חוכ ירסממ ללוכ אל    

 1,575.00 "ןוזורטקלא" ידי לע קוושמ "הרואתו 'חי   
    
גותימ - היהשה אלל ,ט"הע CRE PH5.3 םינגזמל הנגהו הלעפה תדיחי   08.09.0050

   266.00 "ןוזורטקלא" תמגודכ רסממ 'חי   
    
)םינצחל( הייהשה םע ,ט"הע CRE PH5.3 םינגזמל הנגהו הלעפה תדיחי   08.09.0060

   347.00 "ןוזורטקלא" תמגודכ רסממ גותימ - 'חי   
    
הרזחו הייהשה םע ,ט"הע CRE PH5.3 םינגזמל הנגהו הלעפה תדיחי   08.09.0070

   368.00 "ןוזורטקלא" תמגודכ )לגוט( תיטמוטוא 'חי   
    
הקספה םע ,ט"הע CRE PH5.3 םינגזמל הנגהו הלעפה תדיחי   08.09.0080
היילע ינפב הנגה ללוכ ,)תועש 5 דע העש ויב הקספה ןמז ןוויכ תורשפא(    

   520.00 "ןוזורטקלא" תמגודכ חתמ תדיריו 'חי   
    
08.09.0090 - היהשה אלל ,ט"הת CRE PH5.3 םינגזמל הנגהו הלעפה תדיחי  

   284.00 "ןוזורטקלא" תמגודכ 'חי   
    
הייהשה םע ,ט"הת CRE PH5.3 םינגזמל הנגהו הלעפה תדיחי   08.09.0100

   378.00 "ןוזורטקלא" תמגודכ  - )םינצחל( 'חי   
    
הרזחו הייהשה םע ,ט"הת CRE PH5.3 םינגזמל הנגהו הלעפה תדיחי   08.09.0110

   384.00 "ןוזורטקלא" תמגודכ )לגוט( תיטמוטוא 'חי   
    
אלל ,יזאפ תלת עקש CRE PH5.3 םינגזמל הנגהו הלעפה תדיחי   08.09.0120

   410.00 "ןוזורטקלא" תמגודכ  - היהשה 'חי   
    
היהשה םע ,יזאפ תלת עקש CRE PH5.3 םינגזמל הנגהו הלעפה תדיחי   08.09.0130

   436.00 "ןוזורטקלא" תמגודכ  - 'חי   
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ריחמ הדיחי רואת ףיעס

היהשה םע ,יזאפ תלת עקש CRE PH5.3 םינגזמל הנגהו הלעפה תדיחי   08.09.0140
   441.00 "ןוזורטקלא" תמגודכ - )לגוט( תיטמוטוא הרזחו 'חי   

    
   168.00 A61 v032 ילרגטניא ףקוע קספמ םע ןיד ספל ןמז גתמ )תבש ןועש( 'חי  08.09.0150

    
םע A61 v032 ילרגטניא ףקוע קספמ םע ןיד ספל ןמז גתמ )תבש ןועש(   08.09.0160

   210.00 תועש 27 ל הברזר 'חי   
    
םע הלעפהו יוביכל תוינכות 8 םע ןיד ספל  ילטיגיד ןמז גתמ )תבש ןועש(   08.09.0170

   342.00 הברזר 'חי   
    
לכ יוביכו הלעפה ,ילארשי טרדנטס עקת-עקש גותימ תועש )תבש ןועש(   08.09.0180

   174.00 A61 v032 הלעפה ןויצ תירונו ילרגטניא ףקוע קספמ ,תוקד 03 'חי   
    
הלעפה ,ילארשי  ,שיטירב טרדנטס עקת-עקש גותימ תועש )תבש ןועש(   08.09.0190
ןויצ תירונו ילרגטניא ףקוע קספמ ,ןגזמ עקתל םיאתמ ,תוקד 03 לכ יוביכו    

   226.00 A61 v032 הלעפה 'חי   
    
3 ףקוע קספמ ,תוקד 51 לכ יוביכו הלעפה )תבש ןועש( םע דודל קספמ   08.09.0200

   263.00 A61 v032 ראומ ישאר קספמ ,םיבצמ 'חי   
    
יוביכו הלעפה תוינכות 8 םע ילטיגיד רמייט ילטיגיד ןועש םע דודל קספמ   08.09.0210
55 אספוקל הברזר םע םימי תצובקב וא דרפנב םוי לכ הלעפהל תורשפא    

   284.00 A61 v032 ,מ"מ 'חי   
    
חטש הסכמ יוליג תשדעב דיוצמ תולק תועונת יוליגל שיגר העונת יאלג   08.09.0220
  6x6  העונת ,ןוויכו תוסיו ימוחת ינש .רטמ 5.3-5.2 ןיב הנקתה הבוג,  
טלוב 07325 םגד" :תמגודכ .xul5-xul 0001 :מ םיסקולב רוא תמצועו    

   578.00 HSALF תרצות ,TAMOTCET תרדסמ 'חי   
    
חטש הסכמ יוליג תשדעב דיוצמ תולק תועונת יוליגל שיגר העונת יאלג   08.09.0230
  6x6  העונת ,ןוויכו תוסיו ימוחת ינש .רטמ 5.3-5.2 ןיב הנקתה הבוג,  
עוקש 17325 םגד" :תמגודכ .xul5-xul 0001 :מ םיסקולב רוא תמצועו    

   599.00 HSALF תרצות ,TAMOTCET תרדסמ 'חי   
    
,A61 הרואתל גותימ תאיצי יאלגל ,תולק תועונת יוליגל שיגר העונת יאלג   08.09.0240
תולעמ 063 םוידרב יטפילא חטש תוסכמה ,יוליג תושדע יתשב  דייוצמ    
דדמנ ןותנה ,רואה תמר תא ףוצר ןפואב תדדומ תיניעה ,ךנאה יפלכ    
S1 66325 םגד" :תמגודכ .רטמויצנטופה לש רואה תמר ןותנל הוושמו    

   646.00 HSALF תרצות oiserp tamonceT 'חי   
    
רטמ 01 יוליג חווט הרקת וא ריק לע הנקתהל דעוימ הרואתל  רקב יאלג   08.09.0250

   347.00 NEERGi תרבח לש ,C181-SO םגד"  :תמגודכ 'חי   
    
וא/ו הרואת( םירסממ 2 ללוכ תבתות הרקת יבג לע הנקתהל  רקב יאלג   08.09.0260
  .דחי םיאלג רפסמ רבחל ןתינ .ןמז יעובק )המודכו תומלצמ וא/ו גוזימ  

   352.00 NEERGi תרבח לש SO-564, םגד" :תמגודכ 'חי   
    
הבוגב רטמ 8 דע יוליג חווט ,הרואת קפסמ םוקמב הנקתהל  רקב יאלג   08.09.0270

   315.00 NEERGi תרבח לש SO-174, םגד" :תמגודכ  .רטמ 2 דע לש הנקתה 'חי   
קובץ: 00-00   .../040 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     040 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת ו  ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  01.80 ק ר פ  ת ת     
    
קבד םע )"הפפכ"( םוחב תצווכתמ תלצפמ םיללוכ םילבכה יריחמ : הרעה    
תווצקב    
    
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוק רוחש גוס יס.יו.יפ רוניצ   08.10.0010

    17.00 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
    
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוק רוחש גוס יס.יו.יפ רוניצ   08.10.0020

    24.00 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
    
הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוק )"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ   08.10.0030

    14.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ רטמ   
    
הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק )"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ   08.10.0040

    19.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ רטמ   
    
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב ,מ"מ 92 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ   08.10.0050

    11.00 .ינקית ןומיס טרסו רטמ   
    
הנכומ הריפחב, מ"מ 6.3 ןפוד יבועב מ"מ 011 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ   08.10.0060

    32.00 ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ רטמ   
    

   116.00 חפ הסכמ ללוכ מ"מ 001X001 תודימב ןבלוגמ חפמ הלעת רטמ  08.10.0070
    
ללוכ מ"ס 001 קמועב מ"ס 06 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את   08.10.0080
ללוכ 521B ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש ללוכ הביצח/הריפח    

 1,155.00 .תרוקיבה את דועי טוליש 'חי   
    
ללוכ מ"ס 001 קמועב מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את   08.10.0090
ללוכ 521B ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש ללוכ הביצח/הריפח    

 1,365.00 .תרוקיבה את דועי טוליש 'חי   
    
ללוכ ,מ"ס 001 קמועבו מ"ס 001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את   08.10.0100
521B ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש ללוכ הביצח /הריפח    

 1,995.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 'חי   
    

   399.00 052C ןיממ הסכמו הרקת רובע מ"ס 06 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות 'חי  08.10.0110
    

   510.00 052C ןיממ הסכמו הרקת רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות 'חי  08.10.0120
    
ןיממ הסכמו הרקת רובע מ"ס 001 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות   08.10.0130

   565.00 C250 'חי   
    
רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות   08.10.0140

   452.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע עבורמ וא מ"ס 001 דע 'חי   
    
וא םילכב תרושקית תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצח וא/ו הריפח   08.10.0150
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב    

    37.00 .מ"ס 04-06 בחורו מ"ס 001 דע קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו רטמ   
    
    

קובץ: 00-00   .../041 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     041 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םילכב תרושקית תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת ףוצרו השק עלסב הביצח   08.10.0160
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא    

    42.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 09 דע קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו רטמ   
    
מ"ס 051 קמועל דע הריפחה תקמעה רובע הביצח וא/ו הריפחל תפסות   08.10.0170

    16.00 )מ"ס 09 םוקמב( רטמ   
    
57 רטוקב רוחש דבכ ףיפכ םייטסלפ תורוניצ 3 הנקתהל  יקפוא חודיק   08.10.0180
,עקרקה יאנת יפל שרדיתש הטיש לכב - מ"מ 8 ןוליינ הכישמ יטוח םע מ"מ    
- ותומדקל חטשה תרזחהו שורדה לכו תורוב תריפח ,תרנצ , לוורש ללוכ     

   625.00 .טלפמוק רטמ   
    
תחנה ךרוצל מ"ס 001 דע קמועבו מ"ס 06 דע בחורב םייק שיבכ תחיתפ   08.10.0190
םאתהב עצמה תובכשב הלעתה יולימו הביצח/הריפח ללוכ תורוניצ    
תודובע לכ ללוכ ,ותומדקל בצמה תרזחהו שיבכה ןוקית ,חקפמה תיחנהל    

   137.00 . רזעה ירמוחו רטמ   
    
ךרוצל מ"ס 001 דע קמועבו מ"ס  06 דע בחורב ליבש / הכרדמ תחיתפ   08.10.0200
תויחנה יפל עצמה תובכשב הלעתה יולימו הביצח ללוכ תורוניצ תחנה    
וא ףוציר ללוכ ותומדקל בצמה תרזחהו ליבש/הכרדמ ןוקית ,חקפמה    

   126.00 . טלפסא רטמ   
    
תודימב - 03ב ןוטבמ קוצי 'מ 5-4 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי   08.10.0210
תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 08/06/06    
םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,    

   630.00 .טלפמוק 'חי   
    
תודימב - 03ב ןוטבמ קוצי 'מ 9-8 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי   08.10.0220
יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 001/08/08    
םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות    

   903.00 .טלפמוק םישורדה 'חי   
    
תודימב - 03ב ןוטבמ קוצי 'מ 01 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי   08.10.0230
יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 061/08/08    
םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות    

 1,260.00 .טלפמוק םישורדה 'חי   
    

   116.00 סנולכל רוביח רובע הרואת דומעל דוסי ריחמל תפסות 'חי  08.10.0240
    
תודימב תיעוביר וא הלוגע ההבגה רובע ןוטב דוסיל ריחמ תפסות   08.10.0250

   116.00 מ"ס 52*05*05 'חי   
    
מ"ס 09 הבוגבו מ"ס 54X551 תודימב -03ב ןוטבמ היזכרמל ןוטב דוסי   08.10.0260
לזרב תרגסמ םע ,חטשה ינפ לעמ מ"ס -02ו חטשה ינפל תחתמ    
תרזחהו תורוניצל םיחתפ םע,ןוטבה סיסבל למשחה חול קוזיחל תנבלוגמ    

 1,355.00 'פמוק .םתומדקל חטשה ינפ  
    

 1,380.00 הרואת דומע רובע רוחו המרה ינזוא םע 'מ 1X1X1 תודימב ןוטב תיבוק 'חי  08.10.0270
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../042 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     042 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

, םימייק הרואת ידומע ןיב ,תיעקרק תת תרנצב לחשומה םייק לבכ קורפ   08.10.0280
תלבוהו ,םדודיבו למשחה ירוביח קורפ ללוכ ,תמייקה תרנצב העיגפ אלל    
תיחנה יפל מ"ק 01 דע קחרמב רחא םוקמ לכל וא הייריעה ינסחמל לבכה    

     7.00 .חקפמה רטמ   
    
ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ ר"ממ 52 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ   08.10.0290

    24.00 .םידומעל הרידח ללוכ תורוניצל רטמ   
    
ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ   08.10.0300

    38.00 .םידומעל הרידח ללוכ תורוניצל רטמ   
    
ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ ר"ממ 05 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ   08.10.0310

    53.00 .םידומעל הרידח ללוכ תורוניצל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.10.0320

    17.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 4X3 וא 6X2 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.10.0330

    21.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 4X5 וא 6X3 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.10.0340

    29.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 6X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.10.0350

    32.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 01X3 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.10.0360

    11.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 5.2X3 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.10.0370

    11.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 5.1X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.10.0380

    15.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 5.2X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.10.0390

    24.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 6X4 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ )EPLX( YX2N סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.10.0400

    90.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 53X3 + 61 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.10.0410

    35.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 01X4 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.10.0420

    41.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 01X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.10.0430

    51.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 61X4 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
    
    

קובץ: 00-00   .../043 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
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14/07/2020
דף מס':     043 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.10.0440
    63.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 61X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   

    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.10.0450

    78.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 52X4 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.10.0460

    97.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 52X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    

    10.00 .ר"ממ 6 ךתחב CVP דדובמ ךילומ רטמ  08.10.0470
    

    14.00 .ר"ממ 01 ךתחב CVP דדובמ ךילומ רטמ  08.10.0480
    

    18.00 .ר"ממ 61 ךתחב CVP דדובמ ךילומ רטמ  08.10.0490
    

    24.00 ר"ממ 52 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.10.0500
    
דע YX2N וא YYN תשוחנ לבכל ע"וש וא "םקייר" תרצות תיסקופא הפומ   08.10.0510

   350.00 'פמוק 01X5 םישורדה רזעה ירמוחו תודובע רתי לכו רובה תריפח ללוכ ר"ממ  
    
דע YX2N וא YYN תשוחנ לבכל ע"וש וא "םקייר" תרצות תיסקופא הפומ   08.10.0520

   487.00 'פמוק 61X5 םישורדה רזעה ירמוחו תודובע רתי לכו רובה תריפח ללוכ ר"ממ  
    
דע YX2N וא YYN תשוחנ לבכל ע"וש וא "םקייר" תרצות תיסקופא הפומ   08.10.0530

   622.00 'פמוק 05X4 םישורדה רזעה ירמוחו תודובע רתי לכו רובה תריפח ללוכ ר"ממ  
    
דצמ םילבכ ינש תאיציו דחא דצב לבכ תסינכ( M3 תלצפמ תיסקופא הפומ   08.10.0540
61X5 דע YX2N וא YYN תשוחנ לבכל ע"וש וא "םקייר" תרצות ,)ינש    

   825.00 'פמוק .םישורדה רזעה ירמוחו תודובערתי לכו רובה תריפח ללוכ ר"ממ  
    
מ"מ 91 רטוקב תשוחנ םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא   08.10.0550
,השקה שאר ,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת 'מ 3 לש ךרואבו    
ץצח תפצר םע מ"ס 06 קמועב 06? תרוקב תחוש ךותב, תעבט קדהמ    

   903.00 'פמוק .טלפמוק העיבצו טוליש,521B גוסמ הסכמו  
    
םיעטקב הדורטקלאה תקמעה רובע ל"נה הקראה תדורטקלאל תפסות   08.10.0560
.השורדה תודגנתהה תלבקל דע ,דמצמ ללוכ . 'מ 5.1 לש םייטרדנטס    

   195.00 'פמוק .טלפמוק  
    
םירוביחהו םירזיבאה לכ ללוכ יללכה טרפמה יפל םימ רוניצל הקראה   08.10.0570
אתה.הביצח/הריפח ,םורט ןוטבמ הרקב את ללוכ ,םישורדה םיינקיתה    
, 521B גוסמ הסכמו ןוטבמ תיעקרק םע מ"ס04 קמועו מ"ס 06 רטוקב    

   961.00 .טלפמוק ,העיבצו טוליש ,הסכמ ,םימ זוקינל רוח 'חי   
    
םירוביחהו םירזיבאה לכ ללוכ יללכה טרפמה יפל םימ רוניצל הקראה   08.10.0580
רטוקב אתה.הביצח/הריפחו ןוטבמ הרקב את ללוכ ,םישורדה םיינקיתה    
זוקינל רוח, 521B גוסמ הסכמו ןוטבמ תיעקרק םעמ"ס 06 קמועו מ"ס 06    

 1,019.00 .טלפמוק ,העיבצו טוליש ,הסכמ ,םימ 'חי   
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../044 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
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14/07/2020
דף מס':     044 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םיינקתה םירזיבאה לכ ללוכ יללכה טרפמה יפל םימ רוניצל הקראה   08.10.0590
   273.00 .טלפמוק - הרקב את אלל ךא םישורדה תונגההו םירוביחה 'חי   

    
ע"ש וא "ןופצ יסקופ" F-E םגד ח"ח םינומ רליפל הרקת אלל ןוטב תחמוג   08.10.0600
ללוכ  מ"ס 04 קמוע מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 07 םינפ בחור :תודימב    

 1,155.00 . סוסיב ,ןויז ,הביצח/הריפח 'חי   
    
יסקופ" F-061 םגד  היזכרמ / ח"ח םינומ רליפל הרקת אלל ןוטב תחמוג   08.10.0610
מ"ס 04 קמוע מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 061 םינפ בחור :תודימב ע"ש וא "ןופצ    

 2,310.00 . סוסיב ,ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ  'חי   
    
F+G-061 םגד  היזכרמ / ח"ח םינומ רליפל הרקת ללוכ ןוטב תחמוג   08.10.0620
קמוע מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 061 םינפ בחור :תודימב ע"ש וא "ןופצ יסקופ"    

 2,468.00 . סוסיב ,ןויז,הביצח/הריפח ללוכ  מ"ס 04 'חי   
    
יסקופ" F-091 םגד  היזכרמ / ח"ח םינומ רליפל הרקת ללוכ ןוטב תחמוג   08.10.0630
מ"ס 04 קמוע מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 091 םינפ בחור :תודימב ע"ש וא "ןופצ    

 2,625.00 . סוסיב ,ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ  'חי   
    
יסקופ" F-612 םגד היזכרמ / ח"ח םינומ רליפל הרקת אלל ןוטב תחמוג   08.10.0640
04 קמוע מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 612 םינפ בחור : תודימב ע"ש וא "ןופצ    

 2,783.00 . סוסיב ,ןויז,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 'חי   
    
F+G-612 םגד  היזכרמ / ח"ח םינומ רליפל הרקת ללוכ ןוטב תחמוג   08.10.0650
קמוע מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 612 םינפ בחור :תודימב ע"ש וא "ןופצ יסקופ"    

 2,888.00 . סוסיב ,ןויז,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 04 'חי   
    
הבוג , מ"ס 05 קמוע , מ"ס 082 בחור תודימב הרואת תייזכרמל החמוג   08.10.0660

 4,620.00 . סוסיב ,ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ , מ"ס 082 'חי   
    
, תננכותמ הכרדמ רוזאל ןנכותמ שיבכ רוזאב םייק הרואת את תקתעה   08.10.0670
הבוג תמאתה תוברלו םימייק םיילמשח םירוביחו םילבכ תכראה תוברל    

 1,260.00 .תננכותמ הכרדמ הבוגל אתה הסכמ 'חי   
    
גוסמ מ"ס 05 רטוקב תושרה למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ   08.10.0680

   998.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ ללוכ 521B 'חי   
    
גוסמ מ"ס 05 רטוקב תושרה למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ   08.10.0690

 1,155.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ ללוכ 052C 'חי   
    
גוסמ מ"ס 06 רטוקב תושרה למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ   08.10.0700

 1,260.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ ללוכ 521B 'חי   
    
גוסמ מ"ס 06 רטוקב תושרה למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ   08.10.0710

 1,365.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ ללוכ 052C 'חי   
    
טלפסא תיתחת דעו רוניצה תפיטע לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב   08.10.0720

   410.00 רופחה רמוחה קוליסו יוניפ תוברל שיבכ / הכרדמ ק"מ   
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../045 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
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14/07/2020
דף מס':     045 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תכתמ / ןיירושמ רטסאילופמ תונוראמ A36X3 םרזל רואמ תיזכרמ הנבמ   08.10.0730
יספ םע ,םיימינפ חפ ילנפ םע ,למשחה תרבח את םע ,מ"מ 5.2 יבועב    
היזכרמה תינבל שורדה דויצה לכו,'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ    
,תיטנגמ הנגה ללוכ ישאר קספמ .'וכו םית"מאמ ,םינעגמ ,םיז"אמ תוברל    

30,450.00 'פמוק דוסי תוברל ,טלפמוק ,תינכותב טרופמכ לכה ,תינורטקלאו תימרת  
    
תכתמ / ןיירושמ רטסאילופמ תונוראמ A08X3 םרזל רואמ תיזכרמ הנבמ   08.10.0740
םע ,למשחה תרבח את םע 202.ר.ת תינכתב טרופמכ ,מ"מ 5.2 יבועב    
דויצה לכו ,'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ,הריבצ יספ םע ,םיימינפ חפ ילנפ    
טרופמכ 'וכו םית"מאמ ,םינעגמ ,םיז"אמ תוברל היזכרמה תינבל שורדה    

34,650.00 'פמוק שורדה לכו ןיוזמ ןוטבמ דוסי תוברל ,טלפמוק תינכתב  
    
/ ןיירושמ רטסאילופמ תונוראמ A001X3 םרזל רואמ תיזכרמ הנבמ   08.10.0750
למשחה תרבח את םע 102.ר.ת תינכתב טרופמכ ,מ"מ 5.2 יבועב תכתמ    
דויצה לכו ,'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ,הריבצ יספ םע ,םיימינפ חפ ילנפ םע ,    
טרופמכ 'וכו םית"מאמ ,םינעגמ ,םיז"אמ תוברל היזכרמה תינבל שורדה    

37,800.00 'פמוק .שורדה לכו ןיוזמ ןוטבמ דוסי  תוברל טלפמוק תינכתב  
    
עבצ וילעמ ,דוסי עבצב היזכרמה תעיבצו רואמ תיזכרמ לש ידוסי יוקינ   08.10.0760

   756.00 'פמוק .טלפמוק ןימזמה תשירד יפל תובכש יתשב קל-רפוס רמג עבצבו רשקמ  
    

    58.00 .ר"ממ 53 דע ךתחב ידנק קדהמ 'חי  08.10.0770
    
התרבעהו למשחה תרבח דומע לע רואמ תיזכרמ לש ילמשחו ינכמ קוריפ   08.10.0780
תרבח םע םישורדה םימואתהו םימולשתה לכ תוברל תושרה ינסחמל    

 1,890.00 'פמוק .טלפמוק למשחה  
    

   300.00 המרה יעצמא תוברל יריווא הרואת לבכ לש "הדש" קוריפ רטמ  08.10.0790
    
ללוכ ,ךמסומ קדוב  י"ע רפמא 36X3 דע לדוגב ילמשח ןקתמ תקידב   08.10.0800
לש יפוס רושיאל דע תרזוח הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת    
תלבקל למשחה תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ ,טלפמוק ןקתמה    

 2,520.00 'פמוק .תודע תוינכת תשגהו למשח רוביח  
    
ללוכ ,ךמסומ קדוב  י"ע רפמא 08X3 דע לדוגב ילמשח ןקתמ תקידב   08.10.0810
לש יפוס רושיאל דע תרזוח הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת    
תלבקל למשחה תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ ,טלפמוק ןקתמה    

 2,730.00 'פמוק .תודע תוינכת תשגהו למשח רוביח  
    
ללוכ ,ךמסומ קדוב  י"ע רפמא 001*3 דע לדוגב ילמשח ןקתמ תקידב   08.10.0820
לש יפוס רושיאל דע תרזוח הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת    
תלבקל למשחה תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ,טלפמוק ןקתמה    

 2,835.00 'פמוק .תודע תוינכת תשגהו למשח רוביח  
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../046 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/07/2020
דף מס':     046 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  11.80 ק ר פ  ת ת     
    
- 218 י"ת ילארשיה ןקתה י"פע ורצויי הז קרפב תועורזהו םידומעה    
יקיזחמו תועורזה, םידומעה יריחמ .0002 רבמצד השדחה ותרודהמב    
,תיטטסורטקלא סקלפוד טרפמ י"פע ןרציה לעפמב העיבצ םיללוכ םילגד    
םינש 5 ךשמל היהת עבצל תוירחא.ןימזמה י"ע רחביש ןווגב רונתב יולק    
. תוחפל    
    
םיגרודמו םילוגע םידומע "הסדנה .ה.ל.פ /תורוא שעג"  לש םידומע    
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0010
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 4 הבוגו 4"/6" רטוקב    

 1,775.00 .סקלפוד טרפמ יפ לע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0020
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 5 הבוגו 4"/6" רטוקב    

 1,911.00 סקלפוד טרפמ יפ לע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0030
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 5 הבוגו 2"/4"/6" רטוקב    

 1,985.00 סקלפוד טרפמ יפ לע ןרציה לעפמב  עובצ.רשואמ ע"ש 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0040
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 6 הבוגו 4"/6" רטוקב    

 2,205.00 סקלפוד טרפמ יפ לע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0050
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 6 הבוגו 2"/4"/6" רטוקב    

 2,258.00 סקלפוד טרפמ יפ לע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0060
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 6 הבוגו 3"/4"/6" רטוקב    

 2,048.00 סקלפוד טרפמ יפ לע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש 'חי   
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ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0070
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 8 הבוגו 4"/6" רטוקב    

 2,993.00 .סקלפוד טרפמ יפ לע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0080
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 8 הבוגו 4"/6"/8" רטוקב    

 3,360.00 .סקלפוד טרפמ יפ לע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0090
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 01 הבוגו 4"/6" רטוקב    

 3,413.00 .סקלפוד טרפמ יפ לע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0100
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 01 הבוגו 4"/6"/8" רטוקב  

 3,780.00 .סקלפוד טרפמ יפ לע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש וא 'חי   
    
םינמותמ םידומע    
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0120
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
4 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
עובצ .רשואמ ע"ש וא "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות תמגוד ,רטמ    

 1,838.00 .סקלפוד טרפמ י"פע לעפמב 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0130
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
5 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
עובצ .רשואמ ע"ש וא "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות תמגוד ,רטמ    

 2,310.00 .סקלפוד טרפמ י"פע לעפמב 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0140
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
6 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
עובצ .רשואמ ע"ש וא "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות תמגוד ,רטמ    

 2,573.00 .סקלפוד טרפמ י"פע לעפמב 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0150
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
8 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
עובצ .רשואמ ע"ש וא "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות תמגוד ,רטמ    

 3,864.00 סקלפוד טרפמ י"פע לעפמב 'חי   
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ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0160
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
01 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
עובצ .רשואמ ע"ש וא "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות תמגוד ,רטמ    

 4,673.00 סקלפוד טרפמ י"פע לעפמב 'חי   
    
םיינוקו םילוגע םידומע    
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0180
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ 4    

 1,785.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0190
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות  תמגוד ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ 5    

 2,048.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0200
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות תמגוד ,מ"מ 67 ןוילע רטוק ,רטמ 5    

 2,153.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0210
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות תמגוד ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ 6    

 2,415.00 סקלפוד טרפמ יפל לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0220
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות  תמגוד ,מ"מ 67 ןוילע רטוק ,רטמ 6    

 2,573.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עבצ רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0230
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות  תמגוד ,מ"מ 67 ןוילע רטוק ,רטמ 8    

 3,990.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0240
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות  תמגוד ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ 01    

 4,830.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
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ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0250
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות  תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ 01    

 5,040.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
ירק סנפה תיילת הבוג וניה דומעה הבוג : הרעה- םיפפוכמ םיינוק םידומע    
.'מ 5.1 לש ףופיכ רחאל    
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0270
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
ינוק לוגע ךתח לעב ףפוכמ דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
"הסדנה .ה.ל.פ " / "תורוא שעג" 'צות ,מ"מ 06 ןוילעה רטוק ,'מ 4 הבוגב    

 4,673.00 .סקלפוד טרפמ יפל לעפמב עובצ . רשואמ ע"ש וא 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0280
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
ינוק לוגע ךתח לעב ףפוכמ דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ 5 הבוגב    

 5,565.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצו רשואמ ע"ש וא "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0290
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
ינוק לוגע ךתח לעב ףפוכמ דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ 6 הבוגב    

 6,510.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצו רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0300
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
ינוק לוגע ךתח לעב ףפוכמ דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
. רשואמ ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ 8 הבוגב    

 8,348.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצ 'חי   
    
דיחא ךתחב םילוגע םידומע    
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0320
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
ינוק לוגע ךתח לעב ףפוכמ דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ 01 הבוגב    

10,028.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצו רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0330
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
רוניצמ דיחא לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות תמגוד ,רטמ 4 הבוגב 5" רטוק    

 1,838.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצו רשואמ ע"ש 'חי   
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ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0340
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
רוניצמ דיחא לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות  ט"קמ תמגוד ,רטמ 5 הבוגב 5" רטוק    

 2,100.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצו רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
עוביר ךתחב םידומע    
    
08.11.0360 תמגוד 'מ 5 הבוגבו ,מ"מ 051X051 SHR יעוביר ליפורפמ הרואת דומע  
לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות    

 2,940.00 סקלפוד תטיש יפל ןרציה 'חי   
    
08.11.0370 תמגוד 'מ 8 הבוגבו ,מ"מ 051X051 SHR יעוביר ליפורפמ הרואת דומע  
לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות    

 4,043.00 סקלפוד תטיש יפל ןרציה 'חי   
    
תמגוד 'מ 01 הבוגבו ,מ"מ 051X051 SHR יעוביר ליפורפמ הרואת דומע   08.11.0380
לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות    

 4,988.00 סקלפוד תטיש יפל ןרציה 'חי   
    
"םילשורי" םגד םידומע    
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0400
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,"םילשורי" םגד ,רטמ 4 הבוגו 3"/6" רטוקב    

 1,659.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצו רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0410
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,"םילשורי" םגד ,רטמ 5 הבוגו 3"/6" רטוקב    

 1,838.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0420
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,"םילשורי" םגד ,רטמ 6 הבוגו 3"/6" רטוקב    

 2,100.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצו רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0430
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,"םילשורי" םגד ,רטמ 01 הבוגו 4"/6"/8" רטוקב    

 3,938.00 סקלפוד טרפמ יפל לעפמב עובצו רשואמ ע"ש וא "הסדנה .ה.ל 'חי   
    
תרצות ,רטמ 01 דע הבוגב דומעל םיקרפתמ/םיעובק סופיט יבלש טס   08.11.0440

   410.00 .רשואמ ע"ש וא "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" 'חי   
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שעג" תרצות ,רטמ 01 דע הבוגב דומעל םיקרפתמ סופיט יבלשל הנכה   08.11.0450
   368.00 .רשואמ ע"ש וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא 'חי   

    
גרודמ לוגע ךתחב  םיביטרוקד םידומע    
    
תורוניצמ ,4"/6" םירטקב ,'מ 4 הבוגב גרדומ לוגע יביטרוקד הרואת דומע   08.11.0470
תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא    
, הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה    

 2,205.00 וא "הסדנה .ה.ל.פ "/ "תורוא שעג " 'צות 'חי   
    
,5.2"/3"/6" םירטקב ,'מ 4 הבוגב גרדומ לוגע יביטרוקד הרואת דומע   08.11.0480
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 2,258.00 ש וא הסדנה .ה.ל.פ/ תורוא שעג 'צות ,הטסורינמ יושע הריגס 'חי   
    
תורוניצמ ,4"/6" םירטקב ,'מ 5 הבוגב גרדומ לוגע יביטרוקד הרואת דומע   08.11.0490
תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא    
, הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה    

 2,258.00 אמ ע"ש וא הסדנה .ה.ל.פ /תורוא שעג 'צות 'חי   
    
,5.2"/3"/6" םירטקב ,'מ 5 הבוגב גרדומ לוגע יביטרוקד הרואת דומע   08.11.0500
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 2,310.00 ש וא הסדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות , הטסורינמ יושע הריגס 'חי   
    
תורוניצמ ,4"/6" םירטקב ,'מ 6 הבוגב גרדומ לוגע יביטרוקד הרואת דומע   08.11.0510
תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא    
, הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה    

 2,468.00 ואמ ע"ש וא הסדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות 'חי   
    
,4"/6"/01" םירטקב ,'מ 01 הבוגב גרדומ לוגע יביטרוקד הרואת דומע   08.11.0520
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 4,883.00 ע"ש וא הסדנה .ה.ל.פ /תורוא שעג 'צות הטסורינמ יושע הריגס 'חי   
    
"ןויצ" םגד -גרודמ לוגע ךתח    
    
תורוניצמ ,3"/6" םירטקב ,'מ 4 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0540
תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיהתטלפ יוסיכל םוינימולא    
, הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה    

 1,890.00 הסדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות רחצ/ ןויצ םגד 'חי   
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תורוניצמ ,3"/6" םירטקב ,'מ 5 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0550
תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיהתטלפ יוסיכל םוינימולא    
, הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה    

 2,363.00 הסדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות רחצ/ןויצ םגד 'חי   
    
"לבוי" םגד - גרודמ לוגע ךתח    
    
5.2"/4"/6" םירטקב ,'מ 4 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0570
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפיוסיכל םוינמולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 2,363.00 הסדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות "לבוי" םגד  הטסורינ יושע הריגס 'חי   
    
תורוניצמ 3"/4"/6" םירטקב ,'מ 5 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0580
םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינמולא תקיצי    
יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג    

 2,520.00 הסדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות "לבוי" םגד הטסורינ 'חי   
    
תורוניצמ 3"/4"/6" םירטקב ,'מ 6 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0590
םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינמולא תקיצי    
יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג    

 2,625.00 א הסדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות "לבוי" םגד הטסורינ 'חי   
    
תורוניצמ 4"/6"/8" םירטקב ,'מ 8 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0600
םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינמולא תקיצי    
יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג    

 3,990.00 הסדנה .ה.ל.פ/ תורוא שעג 'צות  "לבוי" םגד הטסורינ 'חי   
    
4"/6"/8" םירטקב ,'מ 01 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0610
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינמולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 4,725.00 הסדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות "לבוי" םגד הטסורינ יושע הריגס 'חי   
    
"חצ /יבצ" םגד -גרודמ לוגע ךתח    
    
2"/5.2"/6" םירטקב ,'מ 4 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0630
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפיוסיכל םוינמולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 2,205.00 סדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות "חצ/יבצ" םגד הטסורינ יושע הריגס 'חי   
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2"/5.2"/6" םירטקב ,'מ 5 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0640
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפיוסיכל םוינמולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 2,258.00 סדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות "חצ/יבצ" םגד הטסורינ יושע הריגס 'חי   
    
2"/5.2"/6" םירטקב ,'מ 6 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0650
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפיוסיכל םוינמולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 2,310.00 נה  .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות "חצ/יבצ" םגד  הטסורינ יושע הריגס 'חי   
    
תורוניצמ 3"/4"/6" םירטקב ,'מ 6 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0660
םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינמולא תקיצי    
יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג    

 2,625.00 הסדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות "חצ/יבצ" םגד הטסורינ 'חי   
    
3"/5"/01" םירטקב ,'מ 8 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0670
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינמולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 4,358.00 סדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות "חצ/יבצ" םגד הטסורינ יושע הריגס 'חי   
    
3"/5"/01" םירטקב ,'מ 01 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0680
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפיוסיכל םוינמולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 4,883.00 דנה .ה.ל.פ/ תורוא שעג 'צות "חצ/יבצ" םגד הטסורינ יושע הריגס 'חי   
    
ח ש " ם ג ד-ג ר ד ו מ  ל ו ג ע ך ת ח "ת ו ר ו א  ש ע ג"  לש  ם י ד ו מ ע    
" ר    
    
5.2"/4"/6" םירטקב ,'מ 4 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0700
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפיוסיכל םוינימולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 3,255.00 רשואמ ע"ש וא תורוא שעג 'צות "רחש" םגד הטסורינ יושע הריגס 'חי   
    
תורוניצמ 3"/4"/6" םירטקב ,'מ 5 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0710
םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי    
יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא    

 3,413.00 רשואמ  ע"ש וא תורוא שעג 'צות "רחש" םגד הטסורינ 'חי   
    
"םתור " םגד -גרודמ לוגע ךתח    
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תורוניצמ 4"/6"/8" םירטקב ,'מ 8 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0730
םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי    
יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא    

 4,725.00 רשואמ ע"ש וא תורוא שעג 'צות "רחש" םגד  הטסורינ 'חי   
    
תורוניצמ 3"/4"/6" םירטקב ,'מ 6 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0740
םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי    
יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא    

 3,570.00 רשואמ ע"ש וא תורוא שעג 'צות "םתור" םגד הטסורינ 'חי   
    
תורוניצמ 3"/6" םירטקב ,'מ 4 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0750
םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיהתטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי    
יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג    

 2,940.00 עובצ רשואמ ע"ש וא תורוא שעג 'צות "םתור" םגד הטסורינ 'חי   
    
תורוניצמ 3"/6" םירטקב ,'מ 5 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0760
םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיהתטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי    
יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג    

 3,098.00 עובצ רשואמ ע"ש וא תורוא שעג 'צות "םתור" םגד הטסורינ 'חי   
    
תורוניצמ 3"/6" םירטקב ,'מ 6 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0770
םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיהתטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי    
יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג    

 3,255.00 עובצ רשואמ ע"ש וא תורוא שעג 'צות "םתור" םגד הטסורינ 'חי   
    
"לט " םגד גרודמ לוגע ךתח    
    
,'מ 4 הבוגב ,תילרגטניא תדדוב עורז םע גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0790
ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ 3"/6" םירטקב    
דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה    
אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו    

 3,728.00 שעג 'צות "לט" םגד הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא 'חי   
    
,'מ 5 הבוגב ,תילרגטניא תדדוב עורז םע גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0800
ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ 3"/6" םירטקב    
דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה    
אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו    

 4,043.00 שעג 'צות "לט" םגד הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא 'חי   
    
,'מ 6 הבוגב ,תילרגטניא תדדוב עורז םע גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0810
ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ 3"/6" םירטקב    
דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה    
אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו    

 4,200.00 שעג 'צןת "לט" םגד הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא 'חי   
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"דוד" םגד גרודמ לוגע ךתח    
    
תורוניצמ 3"/6" םירטקב ,'מ 4 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0830
תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינוולוגמ הדלפ    
ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיהתטלפ יוסיכל םוינימולא    
הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה    

 2,048.00 עובצ רשואמ ע"ש וא תורוא שעג 'צות "דוד" םגד 'חי   
    
תורוניצמ 3"/6" םירטקב ,'מ 5 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0840
תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינוולוגמ הדלפ    
ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיהתטלפ יוסיכל םוינימולא    
הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה    

 2,258.00 עובצ רשואמ ע"ש וא תורוא שעג 'צות "דוד" םגד 'חי   
    
תורוניצמ 3"/6" םירטקב ,'מ 6 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0850
תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינוולוגמ הדלפ    
ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיהתטלפ יוסיכל םוינימולא    
הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה    

 2,289.00 עובצ רשואמ ע"ש וא תורוא שעג 'צות "דוד" םגד 'חי   
    
"הסדנה ה.ל.פ" לש  ם י ד ו מ ע    
    
םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ ,'מ 4 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0870
הדלפ תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    
,רשואמ ע"ש וא "הסדנה ה.ל.פ" לש "זעוב" תמגוד הטסורינ יושע הריגס    

 4,200.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצ 'חי   
    
םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ ,'מ 4 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0880
םוינמולא תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב    
,דומעה ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל    
"זפ" םגד  הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ    

 3,045.00 יפ לע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא הסדנה .ה.ל.פ לש 'חי   
    
םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ ,'מ 5 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0890
םוינמולא תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב    
,דומעה ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל    
"ןר" םגד  הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ    

 3,675.00 יפ לע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא הסדנה .ה.ל.פ לש 'חי   
    
םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ ,'מ 6 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0900
םוינמולא תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב    
,דומעה ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל    
"ןר" םגד הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ    

 3,885.00 מ יפ לע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא הסדנה .ה.ל.פ לש 'חי   
    
תועלצ בר םידומע    
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יפוג תנקתהל תועובק תוספרמ ללוכ טרופס ישרגמל תועלצ בר דומע   08.11.0920
לובט היהי ויקלח לכ לע דומעה ,ת"ג 6 דע 'מ21 - סופיט יבלשו הרואת    
ןווג .ינכטה טרפמב טרופמכ ראשהו ,םיכותירה לכ רמג רחאל םח ץבאב    
ע"ש וא "הסדנה ה.ל.פ" תרצות ,דומעה ךרוא לכל דיחא היהי ןווליגה    

40,950.00 .רשואמ 'חי   
    
יפוג תנקתהל תועובק תוספרמ ללוכ טרופס ישרגמל תועלצ בר דומע   08.11.0930
לובט היהי ויקלח לכ לע דומעה ,ת"ג 01 דע 'מ21 - סופיט יבלשו הרואת    
ןווג .ינכטה טרפמב טרופמכ ראשהו ,םיכותירה לכ רמג רחאל םח ץבאב    
ע"ש וא "הסדנה ה.ל.פ" תרצות ,דומעה ךרוא לכל דיחא היהי ןווליגה    

44,100.00 .רשואמ 'חי   
    
יפוג תנקתהל תועובק תוספרמ ללוכ טרופס ישרגמל תועלצ בר דומע   08.11.0940
לובט היהי ויקלח לכ לע דומעה ,ת"ג 6 דע 'מ51 - סופיט יבלשו הרואת    
ןווג .ינכטה טרפמב טרופמכ ראשהו ,םיכותירה לכ רמג רחאל םח ץבאב    
ע"ש וא "הסדנה ה.ל.פ" תרצות ,דומעה ךרוא לכל דיחא היהי ןווליגה    

48,300.00 .רשואמ 'חי   
    
יפוג תנקתהל תועובק תוספרמ ללוכ טרופס ישרגמל תועלצ בר דומע   08.11.0950
לובט היהי ויקלח לכ לע דומעה ,ת"ג 01 דע 'מ51 - סופיט יבלשו הרואת    
ןווג .ינכטה טרפמב טרופמכ ראשהו ,םיכותירה לכ רמג רחאל םח ץבאב    
ע"ש וא "הסדנה ה.ל.פ" תרצות ,דומעה ךרוא לכל דיחא היהי ןווליגה    

51,450.00 .רשואמ 'חי   
    
יפוג תנקתהל תועובק תוספרמ ללוכ טרופס ישרגמל תועלצ בר דומע   08.11.0960
לובט היהי ויקלח לכ לע דומעה ,ת"ג 6 דע 'מ 81 - סופיט יבלשו הרואת    
ןווג .ינכטה טרפמב טרופמכ ראשהו ,םיכותירה לכ רמג רחאל םח ץבאב    
ע"ש וא "הסדנה ה.ל.פ" תרצות ,דומעה ךרוא לכל דיחא היהי ןווליגה    

55,650.00 .רשואמ 'חי   
    
יפוג תנקתהל תועובק תוספרמ ללוכ טרופס ישרגמל תועלצ בר דומע   08.11.0970
לובט היהי ויקלח לכ לע דומעה ,ת"ג 01 דע 'מ81 - סופיט יבלשו הרואת    
ןווג .ינכטה טרפמב טרופמכ ראשהו ,םיכותירה לכ רמג רחאל םח ץבאב    
ע"ש וא "הסדנה ה.ל.פ" תרצות ,דומעה ךרוא לכל דיחא היהי ןווליגה    

60,900.00 .רשואמ 'חי   
    
ם י נ ו ש   ם י ד ו מ ע    
    

   226.00 .ףסונ םירזיבא חתפ רובע לוגע וא ןמותמ דומעל ריחמ תפסות 'חי  08.11.0990
    
הרואתה דומע לע "תשבלומ" 'מ 1 הבוגב מ"ס 08 רטוקב ןוטב תילוח   08.11.1000

   399.00 העיגפ דגנ הנגה ךרוצל 'חי   
    
תדמעה ללוכ ריחמה .היצנגרפמיאב םילפוטמ ,'מ 5.8 ךרואב ץע ידומע   08.11.1005

   800.00 .ןוטב תיילוחב דומעה 'חי   
    
תיתחתמ תפזב םיחורמו היצנגרפמיאב םילפוטמ ,'מ 5.8 ךרואב ץע ידומע   08.11.1010
,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ריחמה .עקרקה לעמ מ"ס 05 דעו דומעה    

 1,420.00 .הריפחה יוסיכו דומעה תדמעה 'חי   
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תיתחתמ תפזב םיחורמו היצנגרפמיאב םילפוטמ ,'מ 01 ךרואב ץע ידומע   08.11.1020
,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ריחמה .עקרקה לעמ מ"ס 05 דעו דומעה    

 1,820.00 .הריפחה יוסיכו דומעה תדמעה 'חי   
    
םיחורמו היצנגרפמיאב םילפוטמ ,'מ 5.8 םכרואש ץע ידומעל ןעשמ ידומע   08.11.1030
הריפח ללוכ ריחמה .עקרקה לעמ מ"ס 05 דעו דומעה תיתחתמ תפזב    

 1,260.00 .הריפחה יוסיכו דומעה תדמעה ,הביצח וא/ו 'חי   
    
םיחורמו היצנגרפמיאב םילפוטמ ,'מ 01 םכרואש ץע ידומעל ןעשמ ידומע   08.11.1040
הריפח ללוכ ריחמה .עקרקה לעמ מ"ס 05 דעו דומעה תיתחתמ תפזב    

 1,470.00 .הריפחה יוסיכו דומעה תדמעה ,הביצח וא/ו 'חי   
    
תקתעה תוברל ,'מ 01 דע הבוגב ץע דומע לש שדחמ הבצהו קוריפ   08.11.1041
לכ ללוכ ,ןוטבה תייבוק לע דומעה תבצהו עקרקה רושיי ללוכ ,ןוטב תייבוק    
םייליע הנזה ילבכו חפ תלעת ,םירוביח תספוק ,תועורז,םיסנפ ,ויביכרמ    

   590.00 .םייעקרק תת וא/ו 'חי   
    

   483.00 . םידומעל ,ר"ממ 52 ךתחב עקרקל םינגוע 'חי  08.11.1050
    

   641.00 . םידומעל ,ר"ממ 05 ךתחב עקרקל םינגוע 'חי  08.11.1060
    

   536.00 .'מ 51 דע ךרואבו ר"ממ 52 ךתחב יריוא ןגוע 'חי  08.11.1070
    

   714.00 .'מ 51 דע ךרואבו ר"ממ 05 ךתחב יריוא ןגוע 'חי  08.11.1080
    

   893.00 .'מ 51 דע ךרואבו ר"ממ 05 ךתחב עקרקל םילופכ םינגוע 'חי  08.11.1090
    
ינבא ,הביצח/הריפח תוברל םידומעל ,ר"ממ 52  ךתחב עקרקל םינגוע   08.11.1100
ןונגנמ ,רפע יפדוע קוליס ,רובה תמיתס ,קוזיח ירזיבא ,קוזיח ןדא ,שבד    

   414.00 ןומיס יעצמאו הניגע וו ,דדבמ ,)שרדנ םא( החיתמ 'חי   
    
תוברל םידומעל ,ר"ממ 52 ןגוע ךתח ,עקרקל םילופכ םינגוע   08.11.1110
הניגע וו ,דדבמ ,)שרדנ םא( החיתמ ןונגנמ ,רובה תמיתס ,הביצח/הריפח    

   610.00 ןומיס יעצמאו 'חי   
    
תקראה תוברל ,'מ 3 ךרואו 2 2/1" רטוקב םינוולוגמ הדלפ תורוניצמ זיז   08.11.1120

   420.00 הנבמל קוזיחו זיזה 'חי   
    
קותינ ללוכ תילמשחו תינכמ ,'מ 6 דע הבוגב םייק הרואת דומע קוריפ   08.11.1130
דומעל ןוטבה דוסי תריקע ללוכ )שיו הדימב( עורז , סנפ ,םילבכ קוריפו    

   672.00 'פמוק .חקפמה תיחנה יפל רתאל קרופמה רמוחהו דויצה תלבוהו קרופמה  
    
קותינ ללוכ תילמשחו תינכמ ,'מ 01-7 דע הבוגב םייק הרואת דומע קוריפ   08.11.1140
דומעל ןוטבה דוסי תריקע ללוכ )שיו הדימב( עורז , סנפ ,םילבכ קוריפו    

   788.00 'פמוק .חקפמה תיחנה יפל רתאל קרופמה רמוחהודויצה תלבוהו קרופמה  
    
לכ לע דומעה קוריפ ללוכ 'מ 6 דע הבוגב םייק הרואת דומע תקתעה   08.11.1150
םירזיבא , הרואת יסנפ , תועורז קוריפ תוברל( תילמשחו תינכמ , ויביכרמ    
, רחא דוסי לע וירזיבא לכ לע שדחמ דומעה תנקתהו )רזעה דויצ לכו    

 1,103.00 'פמוק .ןימזמה וא חקפמה םע םואתב ,דרפנב םלושמ ורובע  
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לכ לע דומעה קוריפ ללוכ 'מ 01 דע הבוגב םייק הרואת דומע תקתעה   08.11.1160
םירזיבא , הרואת יסנפ , תועורז קוריפ תוברל( תילמשחו תינכמ , ויביכרמ    
, רחא דוסי לע וירזיבא לכ לע שדחמ דומעה תנקתהו )רזעה דויצ לכו    

 1,208.00 'פמוק .ןימזמה וא חקפמה םע םואתב ,דרפנב םלושמ ורובע  
    
לכ לע דומעה קוריפ ללוכ 'מ 01 לעמ הבוגב םייק הרואת דומע תקתעה   08.11.1170
םירזיבא , הרואת יסנפ , תועורז קוריפ תוברל( תילמשחו תינכמ , ויביכרמ    
, רחא דוסי לע וירזיבא לכ לע שדחמ דומעהתנקתהו )רזעה דויצ לכו    

 1,365.00 'פמוק .ןימזמה וא חקפמה םע םואתב ,דרפנב םלושמ ורובע  
    
, עורזה ללוכ תילמשחו תינכמ , י"חח דומע לע םייק הרואת סנפ קוריפ   08.11.1180
י"חחל םולשת ללוכ תשרהמ לבכה קותינ ךרוצל י"חח םע םואית , לבכה    
חקפמה תיחנה יפל הנסחא רתאל דויצהו רמוחה תרזחהו ל"נה רובע    

   788.00 'פמוק .טלפמוק  
    
תילמשחו תינכמ , הנבמ לע וא הרואת דומע לע םייק הרואת סנפ קורפ   08.11.1190

   368.00 'פמוק .חקפמה תיחנה יפל הנסחא רתאל רמוחהו דויצה תרזחה ללוכ  
    
י"ע קפוסמה ,'מ 6 דע הבוגב והשלכ גוסמ הרואת דומע לש דבלב הנקתה   08.11.1200
םילבכה רוביחו תושרה ינסחממ הלבוה תוברל םייק דוסי יבג לע תושרה    

   588.00 םירזיבאהו 'חי   
    
'מ 21 דעו 'מ 6 לעמ הבוגב והשלכ גוסמ הרואת דומע לש דבלב הנקתה   08.11.1210
תושרה ינסחממ הלבוה תוברל םייק דוסי יבג לע ,תושרה י"ע קפוסמה    

   840.00 םירזיבאהו םילבכה רוביחו 'חי   
    
תוברל ,ןימזמה י"ע קפוסיש ,'מ 01 דע ךרואב ץע ידומע לש דבלב הנקתה   08.11.1220
)טרפמב שרדנכ יולימ( המדאו ןוטב וא םינבא יולימ ,רוב תביצח או/ו הריפח    

   440.00 הריפחה בוציו קודיה , 'חי   
    

   370.00 חטשה רושייו 'מ 01 דע ךרואב ןעשמ דומע וא ץע דומע קוריפ 'חי  08.11.1230
    
קוריפ ,הרואת יפוגו תועורז תוברל 'מ 01 דע הבוגב ץע דומע קוריפו קותינ   08.11.1240
יעצמא תוברל , ותומדקל בצמה תרזחהו דומעל ביבסמ טלפסא וא ףוציר    

   550.00 המרה 'חי   
    
יבג לע תושרה י"ע קפוסמה ,והשלכ גוסמ הרואת ףוג לש דבלב הנקתה   08.11.1250
רוביחו תושרה ינסחממ הלבוה תוברל הבוג לכב םייק עורז וא דומע    

   315.00 םירזיבאהו םילבכה 'חי   
    

   132.00 .םילגד - 1ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ 'חי  08.11.1260
    

   168.00 .םילגד - 2ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ 'חי  08.11.1270
    
"תורוא  שעג"  לש  תועורז    
    
מ"ס 001 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הדדוב עורז   08.11.1280
ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות ,10201225 ט"קמ .הרואת דומעל תרבוחמו    

   242.00 .ןימזמה תטלחהי"פע ןווגב העובצ ,רשואמ 'חי   
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מ"ס 051 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הדדוב עורז   08.11.1290
ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות ,10201225 ט"קמ .הרואת דומעל תרבוחמו    

   315.00 .ןימזמה תטלחהי"פע ןווגב העובצ ,רשואמ 'חי   
    
מ"ס 002 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הדדוב עורז   08.11.1300
ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות ,10201225 ט"קמ .הרואת דומעל תרבוחמו    

   368.00 .ןימזמה תטלחהי"פע ןווגב העובצ ,רשואמ 'חי   
    
מ"ס 001 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הלופכ עורז   08.11.1310
"תורוא שעג" תרצות ,10204/10202225 ט"קמ .הרואת דומעל תרבוחמו    

   452.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ ע"ש וא 'חי   
    
מ"ס 051 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הלופכ עורז   08.11.1320
"תורוא שעג" תרצות ,10204/10202225 ט"קמ .הרואת דומעל תרבוחמו    

   520.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ ע"ש וא 'חי   
    
מ"ס 002 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הלופכ עורז   08.11.1330
"תורוא שעג" תרצות ,10204/10202225 ט"קמ .הרואת דומעל תרבוחמו    

   588.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ ע"ש וא 'חי   
    
001 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע תשלושמ עורז   08.11.1340
שעג" תרצות ,10206/10205225 ט"קמ .הרואת דומעל תרבוחמו מ"ס    

   840.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ ע"ש וא "תורוא 'חי   
    
051 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע תשלושמ עורז   08.11.1350
שעג" תרצות ,10206/10205225 ט"קמ .הרואת דומעל תרבוחמו מ"ס    

   903.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ ע"ש וא "תורוא 'חי   
    
002 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע תשלושמ עורז   08.11.1360
שעג" תרצות ,10206/10205225 ט"קמ .הרואת דומעל תרבוחמו מ"ס    

   972.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ ע"ש וא "תורוא 'חי   
    
051/021 ךרואב ,ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע ,תינוק הלוגע תדדוב עורז   08.11.1370
הרואת דומעל רוביחל תדעוימ ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,מ"ס 021 הבוגב ,מ"ס    
,רשואמ ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות ,10001325 ט"קמ .ינוק לוגע / לוגע    

   441.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ 'חי   
    
051/021 ךרואב ,ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע ,תינוק הלוגע הלופכ עורז   08.11.1380
הרואת דומעל רוביחל תדעוימ ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,מ"ס 021 הבוגב ,מ"ס    
,רשואמ ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות ,10004325 ט"קמ .ינוק לוגע / לוגע    

   819.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ 'חי   
    
051/021 ךרואב ,ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע ,תינוק הלוגע תשלושמ עורז   08.11.1390
הרואת דומעל רוביחל תדעוימ ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,מ"ס 021 הבוגב ,מ"ס    
,רשואמ ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות ,10006325 ט"קמ .ינוק לוגע / לוגע    

 1,187.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ 'חי   
    
םוקמב מ"ס 002 ךרוא רובע ל"נה תינוק הלוגע  עורז ריחמל תפסות   08.11.1400

   179.00 מ"ס 051/021 'חי   
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"הסדנה ה.ל.פ" לש תועורז    
    
,םח ץבאב ןבלוגמ לזרב היושע "זפ" םגד תדדוב תיביטרוקד עורז   08.11.1420
לכ ללוכ רשואמ ע"ש וא ה.ל.פ תרצות ןנגוסמ הרואת דומעל המיאתמ    

   473.00 .דומעל רוביחה ירזיבא 'חי   
    
,םח ץבאב ןבלוגמ לזרב היושע "זפ" םגד הלופכ תיביטרוקד עורז   08.11.1430
לכ ללוכ רשואמ ע"ש וא ה.ל.פ תרצות ןנגוסמ הרואת דומעל המיאתמ    

   688.00 .דומעל רוביחה ירזיבא 'חי   
    
,םח ץבאב ןבלוגמ לזרב היושע "זפ" םגד תשלושמ תיביטרוקד עורז   08.11.1440
לכ ללוכ רשואמ ע"ש וא ה.ל.פ תרצות ןנגוסמ הרואת דומעל המיאתמ    

 1,029.00 .דומעל רוביחה ירזיבא 'חי   
    
שרגמל הרואת דומע לע הנקתהל 'מ 0.2 ךרואב תיקפואו הנוילע עורז   08.11.1450
, תנוולוגמ הדלפמ היושע , םירזיבאו םיסנפ 5 דע לש הנקתהל טרופס    

   678.00 יטטסורטקלא סקלפוד טרפמה יפל רונתב היולק , העובצ 'חי   
    
דומע לע תנקתומ ןבלוגמ לזרב רוניצמ -7ג רורמתל תדדוב תינקית עורז   08.11.1460
ירמוחו תודובע לכ ללוכ ,דרפנב םלושמ ורובע ,ל"נה רורמתל ינקית הרואת    

   840.00 'פמוק .טלפמוק רזעה  
    
חיטבמ תללוכה D-42 םגד ,)הפלק( הסכמ םע םימ תנגומ תיטסלפ הבית   08.11.1470
תרצות,ספאו הזאפ ,AK01 , A23 דע יבטוק וד יוסיכ םע יטמוטוא יצח    

   270.00 .ןיזמה הרואת דומעב הנקתהה .הרואת ףוג רובע ,ע"ש וא "סנמיס" 'חי   
    
,ןירושמ עקת - תיב ללוכ הרואתה דומע לע ןקתומ גח תרואתל ריק רוביח   08.11.1480
עקת תיבל רוביח לבכו םירזיבא שגמ לע יטמוטוא יצח םרז קספמ תפסות    

   184.00 .טלפמוק - 'חי   
    
םע טנוברקילופמ דומעה תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ   08.11.1490
יבועב ןבלוגמ חפמ וא סויזלצ תולעמ 031 דע לש 'פמטב דימע תיכוכז יביס    
יקדהמ םע ,AK01 A01 םרזל יזאפ דח ז"אמ םע ,חפ ןוגג םע מ"מ 5.2    
יקדהמ םע IXEGOS תרצות 3KAPOC וא 2KAPOC םגדכ תופעתסה    

   305.00 טלפמוק,סנפל דע לבכו הקראה םפ םע  XINOHP תרצות םיסנפל האיצי 'חי   
    
תיב וא הרואת ףוגל ףסונ לבכו ףסונ ז"אמ רובע ל"נה שגמל ריחמ תפסות   08.11.1500

    79.00 .דומע לע עקת 'חי   
    
הביצח תוברל תמייק היזכרמ וא םייק הרואת דומעל הנזה לבכ רוביח   08.11.1510
היזכרמל וא/ו שגמל רוביחו םיקדהמ תפסוה ,שרדיו הדימב ןוטבה דוסיב    

   483.00 .טלפמוק 'חי   
    
.ןוגיעו המרה יעצמא תוברל ,םהשלכ םיכילוממ יושע יליע הדש תחיתמ   08.11.1511
,הדש תנקתה וא/ו תפלחה תרגסמב הניאש הדובע רובע  םלושי הז ףיעס    

   620.00 'פמוק .תדחוימ האירק רובע קר אלא  
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וא/ו םיטלשל ,"הידמ רטסופ" גוסמ סובוטוא תנחתל תילמשח הנזה רוביח   08.11.1520
,םיקתעומ וא/ו םימייק וא/ו םישדח ,)-7ג רורמת תוברל( םיריאמ םירורמת    
ךרד הרידח ,םתנקתהו םתקפסא תוברל רזעה ירמוחו תודובעה ללוכ    
בצמה תרזחהו םייופיצה ןוקית ,קודיהו יוסכ ,הביצחו הריפח ,דוסיה    

 1,019.00 'פמוק )דרפנב םידדמנ רוניצו לבכ( טלפמוק,ותומדקל  
    
ךרד לבכה תרדחה רפמא 02X3 ת"מאמ ללוכ םייק דומעל תורבחתה   08.11.1530
לבכה רוביח ,םייקה דוסיב הביצח וא חודיק ללוכ ,םייקה דומעה דוסי    

   667.00 'פמוק .טלפמוק רזעה ירמוחו תודובע רתי לכו תילמשחו תינכמ  
    
ללוכ תימוקמ תושרו ח"ח םע םואתו םולשת ללוכ למשח תשרל תורבחתה   08.11.1540

 1,943.00 .םישורדה רזעה ירמוחו תודובע לכ 'חי   
    
ינפ לעמ מ"ס 03 דע הבוגב דנאז לוורש רובע הרואת דומעל ריחמ תפסות   08.11.1550

   137.00 הכרדמה 'חי   
    
ןושאר עבצב תועורז ללוכ 'מ 6 דע הבוגב הרואת םייק דומע תעיבצ   08.11.1560
יפל ןווגב תובכש יתשב "קלרפוס" ןוילע עבצבו ןורקימ 07 יבועב "לוניגמ"    
תרסהו שוטיל , יוקינ ןוגכ תושרדנה הנכההתודובע תוברל חקפמה תיחנה    

    90.00 ףלקתמ עבצ רטמ   
    
ןושאר עבצב תועורז ללוכ 'מ 6 לעמ הבוגב םייק הרואת דומע תעיבצ   08.11.1570
יפל ןווגב תובכש יתשב "קלרפוס" ןוילע עבצבו ןורקימ 07 יבועב "לוניגמ"    
תרסהו שוטיל , יוקינ ןוגכ תושרדנה הנכהה תודובע תוברל חקפמה תיחנה    

    95.00 ףלקתמ עבצ רטמ   
    
/ לוגע ןוולוגמ יביטרוקד ןותחת יוסיכ רובע גוס לכמ הרואת ידומעל תפסות   08.11.1580

   284.00 עבורמ 'חי   
    
עבצב סקלפוד תטישב הלופכ העיבצ רובע ,הרואת דומע ריחמל תפסות   08.11.1590

   105.00 "תימי הביבס" רובע רונתב יולק רטסאילופ רטמ   
    
סקלפוד תטישב  הלופכ העיבצ רובע הרואת ףוג / עורז ריחמל תפסות   08.11.1600

   126.00 "תימי הביבס" רובע רונתב יולק רטסאילופ עבצב 'חי   
    
08.11.1610 תטישב הרואת דומעל הקראה ידיג רוביח רובע ריחמ תפסות  

   116.00 GADWELD 'חי   
    
ץ ו ח  ת ר ו א ת  י פ ו ג  21.80 ק ר פ  ת ת     
    
רוביח ימאתמ םיללוכ אוהש גוס לכמ הרואת יפוג / םיסנפה יריחמ : הרעה    
,סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ ,הרונ ,רטוקו    
ןווגב העיבצ תוברל 'פמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכ    
/ ןנכתמהמ בתכב רושיא םיבייחמ ךרע יווש םירצומ .ןימזמה תריחב יפל    
ןימזמה    
    
    
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../062 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     062 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תודוסי 01 ,ללוכה הרואת ידומע 01 רובע םלשומ תינמז הרואת ןקתמ   08.12.0020
ידומע 01 ,מ"ס 001/001/001 תודימב תומוטק תוניפ םע םיימורט ןוטב    
שעג" תרצות עורז תמגודכ ןוולוגמ לזרבתועורז , 'מ 01/5.8 הבוגב ץע    
3 סרמ" / "52 ןוא-רוא" תמגודכ הרואת יפוג 01 ,10701225 ט"קמ "תורוא    
  CM  / "01  "דע ג"לנ תרונ םע ע"ש וא "רדרש W052  דע דל וא W001,  
,םרז רוקמל ןקתמה רוביח ,אשונ הדלפ לית ,םידומעה רוביחל למשח לבכ    
,הלבוה ,שומישה רמג םע וקותינ ,ותלעפה ינפל ךמסומ קדוב י"ע ורושיא    
הפוקתל הז לכ ,שומישה ףוסבו הליחתב רומאה לכ יוניפו קוריפ ,הבכרה    

19,425.00 'פמוק טלפמוק ,ירדנלק שדוח לש  
    
לכ לע םידומע 51 דע ליכמה ץעמ ינמז הרואת ןקתמ לש הקתעהו קוריפ   08.12.0030
ןקתמה קותינ.ןוטב תויבוק לש הקתעה ללוכ ןוטב תויבוק לע ןקתומ ויקלח    
ינפל ךמסומ למשח קדוב י"ע ורושיא ללוכשדחמ ורוביחו למשחה רוקממ    
םאתהב לכה שדח םוקמב הבצהו ינמזה הרואתה ןקתמ לש ותלעפה    

 5,933.00 'פמוק הדובע רתאב חקפמ תייחנהל  
    
תויבוק לע ןקתומ ויקלח לכ לע ץעמ דדוב ינמז הרואת דומע לש הקתעה   08.12.0040
תנזה קותינ .שדחה םוקמב הבצהו ןוטב תויבוק לש הקתעה ללוכ יליע ןוטב    
חקפמ תויחנהל םאתהב לכה .שדחמ רוביחו ךרוצה תדימב למשחה    

 1,200.00 'פמוק הדובעה רתאב  
    
,םימאתמ,םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכ הבוג לכב ת"ג לש הנקתה   08.12.0050

   180.00 .האלמה ותנקתה רובע שרדנה לכו םירזיבא שגמל סנפהמ לבכה תפלחה 'חי   
    
םינוש בוחר תרואת יפוג    
    
ג"לנ תרונ םע ע"ש וא "שעג" "המולא" םגד הכומנ הנקתהל הרואת ףוג   08.12.0070

 1,600.00 םלשומ ןקתומ ,הילתה ירודיס תוברל ,יטנגמ דויצ ,טוו 004 'חי   
    
תוברל ע"ש וא IHCERG תרצות ADAMUL תמגוד תובוחר תרואת ףוג   08.12.0080

 1,550.00 םלשומ ןקתומ ,טוו 051 ג"לנ תרונו דויצ 'חי   
    
תמגוד יבלח יטפילא טוו 07 ג"לנ תרונ םע תובוחר/םישיבכ תרואת ףוג   08.12.0090

   610.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא "01 סרמ -שעג" 'חי   
    
טוו 001 תירלובוט לטמ וא ג"לנ תרונ םע תובוחר/םישיבכ תרואת ףוג   08.12.0100

   900.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא "51 סרמ -שעג" תמגוד 'חי   
    
טוו 051 תירלובוט לטמ וא ג"לנ תרונ םע תובוחר/םישיבכ תרואת ףוג   08.12.0110

   990.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא "51 סרמ -שעג" תמגוד 'חי   
    
דל םישיבכ/תובוחר תרואת יפוג    
    
םיסדנהמ דע-רוא    
    
דע-רוא לש ACSOT תמגוד ,W06 דע םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.0140

 1,462.46 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
    
דע-רוא לש ACSOT תמגוד ,W001 דע םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.0150

 1,689.95 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
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דע-רוא לש ACSOT תמגוד ,W051 דע םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.0160
 2,339.93 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   

    
דע-רוא לש NOEHCRA תמגוד ,W89 דע םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.0170

 1,689.95 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
    
דע-רוא לש ONOCE תמגוד ,W06 דע םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.0180

 1,559.95 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
    
דע-רוא לש ONOCE תמגוד ,W08 דע םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.0190

 1,624.95 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
    
דע-רוא לש ONOCE תמגוד ,W001 דע םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.0200

 1,754.95 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
    
דע-רוא לש ONOCE תמגוד ,W021 דע םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.0210

 1,884.94 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
    
דע-רוא לש ONOCE תמגוד ,W051 דע םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.0220

 2,144.93 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
    
דע-רוא לש ,מ"ס 04 רטוקב LLAB תמגוד ,W04 דע יביטרוקד דל ת"ג   08.12.0230

 1,169.96 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
    
םיסדנהמ דע-רוא לש ,YRUCREM תמגוד ,W25 דע יביטרוקד דל ת"ג   08.12.0240

 3,119.90 ע"ווש וא 'חי   
    
םיסדנהמ דע-רוא לש ,YRUCREM תמגוד ,W57 דע יביטרוקד דל ת"ג   08.12.0250

 3,587.89 ע"ווש וא 'חי   
    
םיסדנהמ דע-רוא לש ,YRUCREM תמגוד ,W001 דע יביטרוקד דל ת"ג   08.12.0260

 4,029.88 ע"ווש וא 'חי   
    
וא םיסדנהמ דע-רוא לש ,DRT תמגוד ,W52 דע קיתע יביטרוקד דל ת"ג   08.12.0270

 4,159.87 ע"ווש 'חי   
    
וא םיסדנהמ דע-רוא לש ,DRT תמגוד ,W25 דע קיתע יביטרוקד דל ת"ג   08.12.0280

 4,679.86 ע"ווש 'חי   
    
וא םיסדנהמ דע-רוא לש ,DRT תמגוד ,W57 דע קיתע יביטרוקד דל ת"ג   08.12.0290

 5,134.84 ע"ווש 'חי   
    
וא םיסדנהמ דע-רוא לש ,ANOD תמגוד ,W08 דע  יביטרוקד דל ת"ג   08.12.0300

 2,079.94 ע"ווש 'חי   
    
וא םיסדנהמ דע-רוא לש ,ENOC תמגוד ,W05 דע  יביטרוקד דל ת"ג   08.12.0310

 1,754.95 ע"ווש 'חי   
    
דע-רוא לש ,LLAMS AIRELLAG תמגוד ,W25 דע יעוביר DEL ת"ג   08.12.0320

 3,496.89 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../064 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
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14/07/2020
דף מס':     064 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

דע-רוא לש ,LLAMS AIRELLAG תמגוד ,W57 דע יעוביר DEL ת"ג   08.12.0330
 4,146.87 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   

    
דע-רוא לש ,LLAMS AIRELLAG תמגוד ,W79 דע יעוביר DEL ת"ג   08.12.0340

 4,809.85 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
    
דע-רוא לש ,MUIDEM AIRELLAG תמגוד ,W79 דע יעוביר DEL ת"ג   08.12.0350

 5,329.84 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
    
דע-רוא לש ,MUIDEM AIRELLAG תמגוד ,W721 דע יעוביר DEL ת"ג   08.12.0360

 6,213.81 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
    
דע-רוא לש ,MUIDEM AIRELLAG תמגוד ,W151 דע יעוביר DEL ת"ג   08.12.0370

 6,837.79 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
    

 3,379.90 ע"ווש וא םיסדנהמ דע-רוא לש REITPOT תמגוד ,W001 דע DEL ת"ג 'חי  08.12.0380
    

 2,144.93 ע"ווש וא םיסדנהמ דע-רוא לש NOIVAN תמגוד ,W95 דע DEL ת"ג 'חי  08.12.0390
    

 2,859.91 ע"ווש וא םיסדנהמ דע-רוא לש NOIVAN תמגוד ,W311 דע DEL ת"ג 'חי  08.12.0400
    

 3,119.90 ע"ווש וא םיסדנהמ דע-רוא לש NOIVAN תמגוד ,W661 דע DEL ת"ג 'חי  08.12.0410
    

 3,769.88 ע"ווש וא םיסדנהמ דע-רוא לש NOIVAN תמגוד ,W312 דע DEL ת"ג 'חי  08.12.0420
    
וא םיסדנהמ דע-רוא לש ,GT-161 תמגוד W021 דע הפצהל דל ת"ג   08.12.0430

 2,404.93 ע"ווש 'חי   
    
וא םיסדנהמ דע-רוא לש ,GT-161 תמגוד W042 דע הפצהל דל ת"ג   08.12.0440

 2,729.92 ע"ווש 'חי   
    
וא םיסדנהמ דע-רוא לש ,GT-161 תמגוד W004 דע הפצהל דל ת"ג   08.12.0450

 3,769.88 ע"ווש 'חי   
    
וא םיסדנהמ דע-רוא לש ,NOCLAF תמגוד W05 דע הפצהל דל ת"ג   08.12.0460

 2,339.93 ע"ווש 'חי   
    
וא םיסדנהמ דע-רוא לש ,NOCLAF תמגוד W58 דע הפצהל דל ת"ג   08.12.0470

 3,119.90 ע"ווש 'חי   
    
וא םיסדנהמ דע-רוא לש ,NOCLAF תמגוד W921 דע הפצהל דל ת"ג   08.12.0480

 3,769.88 ע"ווש 'חי   
    
םוקימס    
    
וא םוקימס לש ,AFLA תמגוד ,1SSALC ,W03 תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0500

   506.98 ע"ווש 'חי   
    
וא םוקימס לש ,AFLA תמגוד ,1SSALC ,W05 תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0510

   558.98 ע"ווש 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../065 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     065 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

וא םוקימס לש ,AFLA תמגוד ,1SSALC ,W08 תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0520
   662.98 ע"ווש 'חי   

    
םוקימס לש ,AFLA תמגוד ,1SSALC ,W001 תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0530

   818.97 ע"ווש וא 'חי   
    
וא םוקימס לש ,AFLA תמגוד ,2SSALC ,W06 תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0540

   753.98 ע"ווש 'חי   
    

 1,689.95 ע"ווש וא םוקימס לש ,AMOR תמגוד ,W06 יביטרוקד דל ת"ג 'חי  08.12.0550
    

 1,949.94 ע"ווש וא םוקימס לש "ריבא" תמגוד ,56PI W063 הפצהל דל ת"ג 'חי  08.12.0560
    

   740.98 ע"ווש וא םוקימס לש "סכוד" תמגוד ,56PI W051 הפצהל דל ת"ג 'חי  08.12.0570
    
סרבינוי מ.ש    
    
תמגוד ,W41 Am053 ,לודומ-1 ,ןמול 3761 ,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0590

 1,624.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 1OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W62 Am053 ,לודומ-2 ,ןמול 0443 ,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0600

 1,689.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 1OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W83 Am053 ,לודומ-3 ,ןמול 3994 ,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0610

 1,780.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 1OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W15 Am053 ,לודומ-4 ,ןמול 3366 ,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0620

 2,014.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 1OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W5.02 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0152,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0630

 1,624.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 1OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W93 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0615,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0640

 1,689.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 1OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W75 Am525 ,לודומ-3 ,ןמול 0947,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0650

 1,780.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 1OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W67 Am525 ,לודומ-4 ,ןמול 0599,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0660

 2,014.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 1OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W82 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0723,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0670

 1,624.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 1OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0356,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0680

 1,689.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 1OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W67 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול 0249,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0690

 1,780.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 1OLATI 'חי   
    
    
    

קובץ: 00-00   .../066 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
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14/07/2020
דף מס':     066 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תמגוד ,W201 Am007 ,לודומ-4 ,ןמול 05521,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0700
 2,014.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 1OLATI 'חי   

    
תמגוד ,W59 Am525 ,לודומ-5 ,ןמול 02721,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0710

 2,404.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 2OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W211 Am525 ,לודומ-6 ,ןמול 07151,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0720

 2,437.43 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 2OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W131 Am525 ,לודומ-7 ,ןמול 09571,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0730

 2,937.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 2OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W051 Am525 ,לודומ-8 ,ןמול 03002,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0740

 3,041.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 2OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W721 Am007 ,לודומ-5 ,ןמול 05951,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0750

 2,404.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 2OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W051 Am007 ,לודומ-6,ןמול 04091,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0760

 2,437.43 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 2OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W841 Am018 ,לודומ-5 ,ןמול 09671,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0770

 2,404.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 2OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W571 Am018 ,לודומ-6 ,ןמול 02112,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0780

 2,443.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 2OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W402 Am018 ,לודומ-7 ,ןמול 04542,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0790

 3,028.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 2OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W432 Am018 ,לודומ-8 ,ןמול 02972,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0800

 3,132.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 2OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W961 Am525 ,לודומ-9 ,ןמול 02722,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0810

 4,289.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 3OLATI 'חי   
    
,W881 Am525 ,לודומ-01 ,ןמול 09152,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0820

 4,406.86 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 3OLATI תמגוד 'חי   
    
,W702 Am525 ,לודומ-11 ,ןמול 04772,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0830

 4,653.86 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 3OLATI תמגוד 'חי   
    
,W722 Am525 ,לודומ-21 ,ןמול 01303,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0840

 4,887.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 3OLATI תמגוד 'חי   
    
,W742 Am525 ,לודומ-31 ,ןמול 04823,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0850

 5,017.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 3OLATI תמגוד 'חי   
    
,W662 Am525 ,לודומ-41 ,ןמול 05253,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0860

 5,160.84 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 3OLATI תמגוד 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../067 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/07/2020
דף מס':     067 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,W482 Am525 ,לודומ-51 ,ןמול 00573,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0870
 5,329.84 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 3OLATI תמגוד 'חי   

    
תמגוד ,W571 Am007 ,לודומ-7 ,ןמול 03122,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0880

 4,120.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 3OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W102 Am007 ,לודומ-8 ,ןמול 08152,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0890

 4,341.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 3OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W822 Am007 ,לודומ-9 ,ןמול 08682,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0900

 4,484.86 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 3OLATI 'חי   
    
,W352 Am007 ,לודומ-01 ,ןמול 01713,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0910

 4,549.86 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 3OLATI תמגוד 'חי   
    
תמגוד ,W872 Am007 ,לודומ-11,ןמול 04053,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0920

 4,744.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 3OLATI 'חי   
    
,W403 Am007 ,לודומ-21 ,ןמול 48483,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0930

 4,887.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 3OLATI תמגוד 'חי   
    
תמגוד ,W5.02 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0152,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0940

 2,040.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W93 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0615,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0950

 2,209.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W75 Am525 ,לודומ-3 ,ןמול 0947,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0960

 2,313.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W67 Am525 ,לודומ-4 ,ןמול 0599,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0970

 2,547.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W59 Am525 ,לודומ-5 ,ןמול 02721,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0980

 2,755.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W211 Am525 ,לודומ-6 ,ןמול 07151,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0990

 2,872.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W131 Am525 ,לודומ-7 ,ןמול 09571,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1000

 3,119.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W051 Am525 ,לודומ-8 ,ןמול 03002,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1010

 3,230.40 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W82 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0723,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1020

 2,040.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0356,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1030

 2,209.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../068 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/07/2020
דף מס':     068 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תמגוד ,W67 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול 0246,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1040
 2,313.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   

    
תמגוד ,W201 Am007 ,לודומ-4 ,ןמול 05521,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1050

 2,547.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W721 Am007 ,לודומ-5,ןמול 05951,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1060

 2,755.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W051 Am007 ,לודומ-6 ,ןמול 04091,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1070

 2,872.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W5.02 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0542,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1080

 2,092.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PT NABRU 2 OLATI 'חי   
    
PT תמגוד ,W93 Am525 ,לודומ-2,ןמול 0305,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1090

 2,274.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W75 Am525 ,לודומ-3 ,ןמול 00037,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1100

 2,430.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PT NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W67 Am525 ,לודומ-4 ,ןמול 00079,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1110

 2,677.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PT NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W59 Am525 ,לודומ-5 ,ןמול 00421,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1120

 2,859.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PT NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W211 Am525 ,לודומ-6 ,ןמול 09741,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1130

 2,989.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PT NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W131 Am525 ,לודומ-7 ,ןמול 05171,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1140

 3,145.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PT NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W051 Am525 ,לודומ-8 ,ןמול 03591,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1150

 3,269.40 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PT NABRU 2 OLATI 'חי   
    
PT תמגוד ,W82 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0913,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1160

 2,092.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
PT תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0736,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1170

 2,274.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
PT תמגוד ,W67 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול 0819,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1180

 2,430.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W201 Am007 ,לודומ-4 ,ןמול 04221,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1190

 2,677.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PT NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W721 Am007 ,לודומ-5 ,ןמול 05551,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1200

 2,859.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PT NABRU 2 OLATI 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../069 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     069 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תמגוד ,W051 Am007 ,לודומ-6 ,ןמול 06581,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1210
 2,989.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PT NABRU 2 OLATI 'חי   

    
תמגוד ,W5.12 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0652,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1220

 3,314.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SYLETRA 053 'חי   
    
תמגוד ,W93 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0605,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1230

 3,717.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SYLETRA 053 'חי   
    
תמגוד ,W82 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0023,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1240

 3,314.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SYLETRA 053 'חי   
    
תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0046,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1250

 3,717.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SYLETRA 053 'חי   
    
תמגוד ,W5.12 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0652,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1260

 3,535.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SYLETRA 064 'חי   
    
תמגוד ,W93 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0605,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1270

 3,769.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SYLETRA 064 'חי   
    
תמגוד ,W75 Am525 ,לודומ-3 ,ןמול 0437,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1280

 4,107.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SYLETRA 064 'חי   
    
תמגוד ,W67 Am525 ,לודומ-4 ,ןמול 0579,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1290

 4,380.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SYLETRA 064 'חי   
    
תמגוד ,W82 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0023,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1300

 3,535.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SYLETRA 064 'חי   
    
תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0046,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1310

 3,769.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SYLETRA 064 'חי   
    
תמגוד ,W67 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול 0329,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1320

 4,107.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SYLETRA 064 'חי   
    
תמגוד ,W201Am007 ,לודומ-4 ,ןמול 00321,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1330

 4,380.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SYLETRA 064 'חי   
    
תמגוד ,W5.12 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0652,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1340

 3,509.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש OCED SYLETRA 'חי   
    
תמגוד ,W93 Am525 ,לודומ- 2 ,ןמול 0605,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1350

 3,834.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש OCED SYLETRA 'חי   
    
תמגוד ,W82 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0023,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1360

 3,509.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש OCED SYLETRA 'חי   
    
תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0046,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1370

 3,834.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש OCED SYLETRA 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../070 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     070 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

08.12.1380  ,תמגוד ,W22 Am004 ,לודומ-1 ,ןמול 0292,תובוחר תרואתל דל ת"ג  
 1,338.96 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  OREZ NORTI 'חי   

    
08.12.1390 ,תמגוד ,W5.14 Am004 ,לודומ-2 ,ןמול 0955,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,585.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש OREZ NORTI   'חי   
    
08.12.1400   ,תמגוד ,W26 Am004 ,לודומ-3 ,ןמול 0868,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,715.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש OREZ NORTI 'חי   
    
08.12.1410  ,תמגוד ,W82 Am005 ,לודומ-1 ,ןמול 0543,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,338.96 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  OREZ NORTI 'חי   
    
08.12.1420  ,תמגוד ,W35 Am005 ,לודומ-2 ,ןמול 0607,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,585.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  OREZ NORTI 'חי   
    
08.12.1430  ,תמגוד ,W87 Am005 ,לודומ-3 ,ןמול 04501,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,715.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  OREZ NORTI 'חי   
    
08.12.1440 ,תמגוד ,W22 Am004 ,לודומ-1 ,ןמול 0292,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,429.96 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  1NORTI 'חי   
    
08.12.1450 ,תמגוד ,W5.14 Am004 ,לודומ-2 ,ןמול 0955,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,624.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  1NORTI   'חי   
    
08.12.1460  ,תמגוד ,W26 Am004 ,לודומ-3 ,ןמול 0868,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,715.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  1NORTI 'חי   
    
08.12.1470  ,תמגוד ,W18 Am004 ,לודומ-1 ,ןמול 01611,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,793.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 1NORTI 'חי   
    
,תמגוד ,W001 Am004 ,לודומ-2 ,ןמול 09341,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1480

 1,871.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  1NORTI   'חי   
    
,תמגוד ,W911 Am004 ,לודומ-3 ,ןמול 02961,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1490

 1,754.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  1NORTI 'חי   
    
08.12.1500  ,תמגוד ,W82 Am005 ,לודומ-1 ,ןמול 0543,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,429.96 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  1NORTI 'חי   
    
08.12.1510   ,תמגוד ,W35 Am005 ,לודומ- 2,ןמול 0607,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,624.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  1NORTI 'חי   
    
08.12.1520  ,תמגוד ,W87 Am005 ,לודומ-3 ,ןמול 04501,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,715.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 1NORTI 'חי   
    
,תמגוד ,W401 Am005 ,לודומ-1 ,ןמול 06831 תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1530

 1,793.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 1NORTI  'חי   
    
,תמגוד ,W821 Am005 ,לודומ-2 ,ןמול 04071,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1540

 1,871.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  1NORTI 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../071 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     071 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,תמגוד ,W251 Am005 ,לודומ-3 ,ןמול 09002,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1550
 1,988.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  1NORTI   'חי   

    
תמגוד ,W61 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול  0371,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1560

 2,469.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PT SYAR OCE 'חי   
    
תמגוד ,W5.13 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0743,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1570

 2,664.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PT SYAR OCE 'חי   
    
תמגוד ,W5.22 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0822,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1580

 2,469.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PT SYAR OCE 'חי   
    
PT תמגוד ,W24 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0514,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1590

 2,664.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SYAR OCE 'חי   
    
תמגוד ,W61 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0571,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1600

 2,963.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RB SYAR OCE 'חי   
    
תמגוד ,W5.13 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0853,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1610

 3,262.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RB SYAR OCE 'חי   
    
תמגוד ,W5.22 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0232,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1620

 2,989.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RB SYAR OCE 'חי   
    
תמגוד ,W24 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול  0154 תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1630

 3,262.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RB SYAR OCE 'חי   
    
תמגוד ,W5.12 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0162,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1640

 2,404.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש AT/002 0.2 DOM NABRU 'חי   
    
תמגוד ,W93 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0615,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1650

 2,794.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש AT/002 0.2 DOM NABRU 'חי   
    
תמגוד ,W75 Am525 ,לודומ-3 ,ןמול 0947,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1660

 3,262.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש AT/002 0.2 DOM NABRU 'חי   
    
תמגוד ,W67 Am525 ,לודומ-4 ,ןמול 0599,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1670

 3,704.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש AT/002 0.2 DOM NABRU 'חי   
    
תמגוד ,W82 Am527 ,לודומ-1 ,ןמול 0723,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1680

 2,404.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש AT/002 0.2 DOM NABRU 'חי   
    
תמגוד ,W25 Am527 ,לודומ-2 ,ןמול 0356 תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1690

 2,794.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש AT/002 0.2 DOM NABRU 'חי   
    
תמגוד ,W67 Am527 ,לודומ-3 ,ןמול 0249,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1700

 3,262.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש AT/002 0.2 DOM NABRU 'חי   
    
תמגוד ,W201Am527 ,לודומ-4 ,ןמול 05521,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1710

 3,704.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש AT/002 0.2 DOM NABRU 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../072 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     072 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,W93 Am525 ,לודומ-הרואת ףוג ןמול 0615,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1720
 2,157.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש REWOT 0.2 DOM NABRU תמגוד 'חי   

    
08.12.1730  ,תמגוד ,W22 Am004 ,לודומ-1 ,ןמול 0482,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,494.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש Q - MORADQ 'חי   
    
08.12.1740 ,תמגוד ,W5.14 Am004 ,לודומ-2 ,ןמול 0665,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,728.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  MORADQ  'חי   
    
08.12.1750  ,תמגוד ,W26 Am004 ,לודומ-3 ,ןמול 0648,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,845.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש MORADQ 'חי   
    
,תמגוד ,W82 Am005 ,לודומ-1 ,ןמול 0943,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1760

 1,494.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  MORADQ 'חי   
    
08.12.1770 ,תמגוד ,W35 Am005 ,לודומ-2 ,ןמול 0886,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,728.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  MORADQ 'חי   
    
08.12.1780 ,תמגוד ,W87 Am005 ,לודומ-3 ,ןמול 00201,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,845.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  MORADQ 'חי   
    
תמגוד ,W61 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0371,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1790

 4,497.86 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש העוב םע 23LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W5.13 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0743,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1800

 4,744.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש העוב םע 23LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W5.22 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0822,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1810

 4,497.86 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש העוב םע 23LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W24 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0514,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1820

 4,744.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש העוב םע 23LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W5.02 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0642,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1830

 4,562.86 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש העוב םע 53LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W93 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0605,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1840

 4,809.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לשהעוב םע 53LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W75 Am525 ,לודומ-3 ,ןמול 0437,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1850

 4,913.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש העוב םע 53LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W67 Am525 ,לודומ-4 ,ןמול 0579,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1860

 5,082.84 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש העוב םע 53LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W82 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0023,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1870

 4,562.86 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש העוב םע 53LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0046,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1880

 4,809.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש העוב םע 53LL PMALREVER 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../073 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     073 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תמגוד ,W67 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול 0329,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1890
 4,913.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש העוב םע 53LL PMALREVER 'חי   

    
תמגוד ,W201Am007 ,לודומ-4 ,ןמול 00321,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1900

 5,082.84 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש העוב םע 53LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W5.02 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0642,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1910

 4,562.86 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   55LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W93 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0605,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1920

 4,848.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  55LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W75 Am525 ,לודומ-3 ,ןמול 0437,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1930

 5,030.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   55LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W67 Am525 ,לודומ-4 ,ןמול 0579,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1940

 5,238.84 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   55LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W82 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0023,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1950

 4,562.86 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   55LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0046,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1960

 4,848.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   55LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W67 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול 0329,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1970

 5,030.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   55LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W201Am007 ,לודומ-4 ,ןמול 00321,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1980

 5,238.84 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   55LL PMALREVER 'חי   
    
1 תמגוד ,W02 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0152,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1990

 3,964.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   AINOMRA 'חי   
    
08.12.2000 תמגוד ,W5.93 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0615,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 4,289.87 s  ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  1AINOMRA 'חי   
    
08.12.2010 תמגוד ,W85 Am525 ,לודומ-3 ,ןמול 0947,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 4,497.86 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   1AINOMRA 'חי   
    
08.12.2020 תמגוד ,W67 Am525 ,לודומ-4 ,ןמול 0599,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 4,783.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    1AINOMRA 'חי   
    
תמגוד ,W59 Am525 ,לודומ-5 ,ןמול 02721,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2030

 5,017.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   1AINOMRA 'חי   
    
תמגוד ,W82 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0723,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2040

 3,964.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   1AINOMRA 'חי   
    
תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0356,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2050

 4,289.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   1AINOMRA 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../074 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     074 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תמגוד ,W67 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול 0749,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2060
 4,497.86 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   1AINOMRA 'חי   

    
תמגוד ,W201Am007 ,לודומ-4 ,ןמול 05521,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2070

 4,783.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   1AINOMRA 'חי   
    
תמגוד ,W721Am007 ,לודומ-5 ,ןמול 05951,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2080

 5,017.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   1AINOMRA 'חי   
    
תמגוד ,W02 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0152,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2090

 4,029.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   2INOMRA 'חי   
    
תמגוד ,W5.93 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0615,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2100

 4,341.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   2INOMRA 'חי   
    
תמגוד ,W85 Am525 ,לודומ-3 ,ןמול 0947,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2110

 4,562.86 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    2INOMRA 'חי   
    
תמגוד ,W67 Am525 ,לודומ-4 ,ןמול 0599,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2120

 4,848.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   2INOMRA 'חי   
    
תמגוד ,W59 Am525 ,לודומ-5 ,ןמול 02721,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2130

 5,147.84 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  2INOMRA 'חי   
    
תמגוד ,W82 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0723,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2140

 4,029.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   2AINOMRA 'חי   
    
תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0356,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2150

 4,341.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  2AINOMRA 'חי   
    
תמגוד ,W67 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול 0249,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2160

 4,562.86 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  2AINOMRA 'חי   
    
תמגוד ,W201Am007 ,לודומ-4 ,ןמול 05521,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2170

 4,848.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   2AINOMRA- 'חי   
    
תמגוד ,W721Am007 ,לודומ-5 ,ןמול 05951,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2180

 5,147.84 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   2AINOMRA- 'חי   
    
3  ,תמגוד ,W41 Am053 ,לודומ-1 ,ןמול 3761,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2190

 2,989.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 'חי   
    
3  ,תמגוד ,W62 Am053 ,לודומ-2 ,ןמול 0443,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2200

 3,223.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  RETSAM 'חי   
    
3  ,תמגוד ,W83 Am053 ,לודומ-3 ,ןמול 3994,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2210

 3,509.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  RETSAM 'חי   
    
08.12.2220 ,תמגוד ,W5.02 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0152,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 2,989.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 3 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../075 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     075 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

3  ,תמגוד ,W93 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0615,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2230
 3,223.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  RETSAM 'חי   

    
3  ,תמגוד ,W75 Am525 ,לודומ-3 ,ןמול 0947,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2240

 3,509.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  RETSAM 'חי   
    
3  ,תמגוד ,W82 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0723,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2250

 2,989.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 'חי   
    
3  ,תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0356,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2260

 3,223.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  RETSAM 'חי   
    
3  ,תמגוד ,W67 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול 0249,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2270

 3,509.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  RETSAM 'חי   
    
6 תמגוד ,W41 Am053 ,לודומ-1 ,ןמול 3761,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2280

 3,028.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 'חי   
    
6 תמגוד ,W62 Am053 ,לודומ-2 ,ןמול 0443,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2290

 3,288.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 'חי   
    
6 תמגוד ,W83 Am053 ,לודומ-3 ,ןמול 3994,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2300

 3,574.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 'חי   
    
6 תמגוד ,W15 Am053 ,לודומ-4 ,ןמול 3366,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2310

 3,847.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 'חי   
    
תמגוד ,W5.02 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0152,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2320

 3,028.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 6 'חי   
    
6 תמגוד ,W93 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0615,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2330

 3,288.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 'חי   
    
6 תמגוד ,W75 Am525 ,לודומ-3 ,ןמול 0947,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2340

 3,574.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 'חי   
    
6 תמגוד ,W67 Am525 ,לודומ-4 ,ןמול 0599,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2350

 3,847.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 'חי   
    
6 תמגוד ,W59 Am525 ,לודומ-5,ןמול 02721,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2360

 4,055.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 'חי   
    
תמגוד ,W211 Am525 ,לודומ-6 ,ןמול 07151,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2370

 4,224.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  RETSAM 6 'חי   
    
6 תמגוד ,W82 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0723,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2380

 3,028.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 'חי   
    
6 תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0356,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2390

 3,288.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../076 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     076 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

6 תמגוד ,W67 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול 0249,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2400
 3,574.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 'חי   

    
תמגוד ,W201 Am007 ,לודומ-4 ,ןמול 05521,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2410

 3,847.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 6 'חי   
    
תמגוד ,W721 Am007 ,לודומ-5,ןמול 85951,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2420

 4,055.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 6 'חי   
    
תמגוד  ,W051 Am007 ,לודומ-6 ,ןמול 06761 תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2430

 4,224.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 6 'חי   
    
,W41 Am525 ,לודומ DEL-9 ,ןמול 0261,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2440

 3,951.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  DEL OS תמגוד 'חי   
    
,W03 Am525 ,לודומ DEL -81 ,ןמול 0892,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2450

 4,341.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש DEL OS תמגוד 'חי   
    
,W64 Am525 ,לודומ DEL -72 ,ןמול 0644,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2460

 4,757.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  DEL OS תמגוד 'חי   
    
,W06 Am525 ,לודומ DEL -63 ,ןמול 0595,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2470

 5,004.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש DEL OS תמגוד 'חי   
    
,W91 Am007 ,לודומ DEL -9 ,ןמול 0702,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2480

 3,951.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    DEL OS תמגוד 'חי   
    
,W04 Am007 ,לודומ DEL-81 ,ןמול 0282,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2490

 4,341.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   DEL OS תמגוד 'חי   
    
,W06 Am007 ,לודומ DEL-72 ,ןמול 0865,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2500

 4,757.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  DEL OS תמגוד 'חי   
    
,W97Am007 ,לודומ DEL-63 ,ןמול 0747,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2510

 5,004.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    DEL OS- תמגוד 'חי   
    
,תמגוד ,W5.51 Am053 ,לודומ-1 ,ןמול 0381,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2520

 2,924.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PV OLYTS 'חי   
    
,תמגוד ,W72 Am053 ,לודומ-2 ,ןמול 0263,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2530

 3,171.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  PV OLYTS 'חי   
    
08.12.2540 ,תמגוד ,W93 Am053 ,לודומ-3 ,ןמול 0325,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 3,431.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  PV OLYTS 'חי   
    
08.12.2550 ,תמגוד ,W25 Am053 ,לודומ-4 ,ןמול 0207,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 3,730.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PV OLYTS 'חי   
    
08.12.2560 ,תמגוד ,W56 Am053 ,לודומ-5 ,ןמול 0009,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 3,938.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  PV OLYTS 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../077 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     077 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

08.12.2570 ,תמגוד ,W57 Am053 ,לודומ-6 ,ןמול 03601,תובוחר תרואתל דל ת"ג  
 4,159.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  PV OLYTS 'חי   

    
08.12.2580 ,תמגוד ,W78 Am053 ,לודומ-7 ,ןמול 08221,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 4,068.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  PV OLYTS 'חי   
    
08.12.2590 ,תמגוד ,W5.12 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0162,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 2,924.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PV OLYTS 'חי   
    
08.12.2600 ,תמגוד ,W93 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0615,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 3,171.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  PV OLYTS 'חי   
    
08.12.2610 ,תמגוד ,W75 Am525 ,לודומ-3 ,ןמול 0947,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 3,431.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PV OLYTS 'חי   
    
08.12.2620 ,תמגוד ,W67 Am525 ,לודומ-4 ,ןמול 0599,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 3,730.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PV OLYTS 'חי   
    
08.12.2630 ,תמגוד ,W59 Am525 ,לודומ-5 ,ןמול 02721,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 3,938.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PV OLYTS 'חי   
    
,תמגוד ,W211 Am525 ,לודומ-6 ,ןמול 07151,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2640

 4,159.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  PV OLYTS  'חי   
    
08.12.2650 ,תמגוד ,W131 Am525 ,לודומ-7,ןמול 09571,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 4,068.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  PV OLYTS 'חי   
    
08.12.2660 ,תמגוד ,W82 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0723,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 2,924.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PV OLYTS 'חי   
    
08.12.2670 ,תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0356,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 3,171.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  PV OLYTS 'חי   
    
08.12.2680 ,תמגוד ,W67 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול 0249,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 3,431.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  PV OLYTS 'חי   
    
,תמגוד ,W201 Am007 ,לודומ-4 ,ןמול 05521,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2690

 3,730.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  PV OLYTS  'חי   
    
,תמגוד ,W721 Am007 ,לודומ-5 ,ןמול 04041,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2700

 3,938.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PV OLYTS  'חי   
    
,תמגוד ,W051 Am007 ,לודומ-6 ,ןמול 04091,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2710

 4,159.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PV OLYTS  'חי   
    
,תמגוד ,W5.51 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0851,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2720

 3,054.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SL/FL 31 'חי   
    
08.12.2730 ,תמגוד ,W03 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0013,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 3,548.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  SL/FL 31 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../078 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     078 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

08.12.2740 ,תמגוד ,W54 Am525 ,לודומ-3 ,ןמול 0364,תובוחר תרואתל דל ת"ג  
 4,029.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SL/FL 31 'חי   

    
08.12.2750 ,תמגוד ,W06 Am525 ,לודומ-4 ,ןמול 0616,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 4,614.86 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SL/FL 31 'חי   
    
08.12.2760 ,תמגוד ,W04 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0693,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 3,548.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  SL/FL 31 'חי   
    
08.12.2770 ,תמגוד ,W06 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול 0885,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 4,029.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  SL/FL 31 'חי   
    
,תמגוד ,W08 Am007 ,לודומ-4 ,ןמול 0577,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2780

 4,354.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  SL/FL 31 'חי   
    
,W023 Am0501 ,לודומ-4 ,ןמול 00492,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2790

 7,019.78 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W023 Am0501 ,לודומ-4 ,ןמול 05803,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2800

 7,019.78 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2,תמגוד 'חי   
    
,W023 Am0501 ,לודומ-4 ,ןמול 05813,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2810

 7,019.78 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W023 Am0501 ,לודומ-4 ,ןמול 05803,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2820

 7,019.78 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W023 Am0501 ,לודומ-4 ,ןמול 02123,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2830

 7,019.78 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W023 Am0501 ,לודומ-4 ,ןמול 01323,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2840

 7,019.78 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W023 Am0501 ,לודומ-4 ,ןמול 04913,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2850

 7,019.78 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W023 Am0501 ,לודומ-4 ,ןמול 09423,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2860

 7,019.78 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2,תמגוד 'חי   
    
,W023 Am0501 ,לודומ-4 ,ןמול 05823,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2870

 7,019.78 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W023 Am0501 ,לודומ-4 ,ןמול 03033,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2880

 7,019.78 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2,תמגוד 'חי   
    
,W693 Am0501 ,לודומ-5 ,ןמול 04563,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2890

 7,409.77 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W693 Am0501 ,לודומ-5 ,ןמול 05383,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2900

 7,409.77 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2,תמגוד 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../079 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     079 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,W693 Am0501 ,לודומ-5 ,ןמול 07673,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2910
 7,409.77 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   

    
,W693 Am0501 ,לודומ-5 ,ןמול 05293,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2920

 7,409.77 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W693 Am0501 ,לודומ-5 ,ןמול 05383,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2930

 7,409.77 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W693 Am0501 ,לודומ-5 ,ןמול 02993,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2940

 7,409.77 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W693 Am0501 ,לודומ-5 ,ןמול 05104,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2950

 7,409.77 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W693 Am0501 ,לודומ-5 ,ןמול 00793,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2960

 7,409.77 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W693 Am0501 ,לודומ-5 ,ןמול 08304,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2970

 7,409.77 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W693 Am0501 ,לודומ-5 ,ןמול 02804,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2980

 7,409.77 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W693 Am0501 ,לודומ-5 ,ןמול 05014,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2990

 7,409.77 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W874 Am0501 ,לודומ-6 ,ןמול 08424,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3000

 7,994.75 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W874 Am0501 ,לודומ-6 ,ןמול 06944,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3010

 7,994.75 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W874 Am0501 ,לודומ-6 ,ןמול 06144,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3020

 7,994.75 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W874 Am0501 ,לודומ-6 ,ןמול 02064,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3030

 7,994.75 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG 0.2.2,תמגוד 'חי   
    
,W874 Am0501 ,לודומ-6 ,ןמול 06944,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3040

 7,994.75 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2,תמגוד 'חי   
    
,W874 Am0501 ,לודומ-6 ,ןמול 00864,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3050

 7,994.75 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W874 Am0501 ,לודומ-6 ,ןמול 08074,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3060

 7,994.75 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W874 Am0501 ,לודומ-6 ,ןמול 04564,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3070

 7,994.75 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../080 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     080 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,W874 Am0501 ,לודומ-6 ,ןמול 04374,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3080
 7,994.75 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   

    
,W874 Am0501 ,לודומ-6 ,ןמול 06874,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3090

 7,994.75 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W874 Am0501 ,לודומ-6 ,ןמול 02184,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3100

 7,994.75 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2,תמגוד 'חי   
    
,W955 Am0501 ,לודומ-7 ,ןמול 02805,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3110

10,334.68 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W955 Am0501 ,לודומ-7 ,ןמול 03335,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3120

10,334.68 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W955 Am0501 ,לודומ-7 ,ןמול 09325,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3130

10,334.68 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W955 Am0501 ,לודומ-7 ,ןמול 09545,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3140

10,334.68 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W955 Am0501 ,לודומ-7 ,ןמול 03335,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3150

10,334.68 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W955 Am0501 ,לודומ-7 ,ןמול 02555,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3160

10,334.68 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG,תמגוד 'חי   
    
,W955 Am0501 ,לודומ-7 ,ןמול 05855,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3170

10,334.68 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W955 Am0501 ,לודומ-7 ,ןמול 05855,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3180

10,334.68 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAGL ,תמגוד 'חי   
    
,W955 Am0501 ,לודומ-7 ,ןמול 01255,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3190

10,334.68 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W955 Am0501 ,לודומ-7 ,ןמול 06165,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3200

10,334.68 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG,תמגוד 'חי   
    
,W955 Am0501 ,לודומ-7 ,ןמול 08765,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3210

10,334.68 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W955 Am0501 ,לודומ-7 ,ןמול 09075,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3220

10,334.68 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W536 Am0501 ,לודומ-8 ,ןמול 06975,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3230

10,789.67 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W536 Am0501 ,לודומ-8 ,ןמול 03806,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3240

10,789.67 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../081 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     081 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,W536 Am0501 ,לודומ-8 ,ןמול 05795,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3250
10,789.67 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   

    
,W536 Am0501 ,לודומ-8 ,ןמול 06226,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3260

10,789.67 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W536 Am0501 ,לודומ-8 ,ןמול 03806,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3270

10,789.67 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W536 Am0501 ,לודומ-8 ,ןמול 02336,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3280

10,789.67 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W536 Am0501 ,לודומ-8 ,ןמול 09636,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3290

10,789.67 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W536 Am0501 ,לודומ-8 ,ןמול 09636,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3300

10,789.67 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W536 Am0501 ,לודומ-8 ,ןמול 07926,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3310

10,789.67 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W536 Am0501 ,לודומ-8 ,ןמול 05046,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3320

10,789.67 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W536 Am0501 ,לודומ-8 ,ןמול 05746,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3330

10,789.67 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG,תמגוד 'חי   
    
,W536 Am0501 ,לודומ-8 ,ןמול 01156,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3340

10,789.67 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W717 Am0501 ,לודומ-9 ,ןמול 04995,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3350

11,387.65 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W717 Am0501 ,לודומ-9 ,ןמול 01926,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3360

11,387.65 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W717 Am0501 ,לודומ-9 ,ןמול 00816,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3370

11,387.65 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W717 Am0501 ,לודומ-9 ,ןמול 08346,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3380

11,387.65 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W717 Am0501 ,לודומ-9 ,ןמול 01926,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3390

11,387.65 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W717 Am0501 ,לודומ-9 ,ןמול 09456,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3400

11,387.65 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W717 , Am0501 ,לודומ-9 ,ןמול 05856,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3410

11,387.65 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG,תמגוד 'חי   
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,W717 Am0501 ,לודומ-9 ,ןמול 05856,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3420
11,387.65 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   

    
,W717 Am0501 ,לודומ-9 ,ןמול 01896,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3430

11,387.65 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W717 Am0501 ,לודומ-9 ,ןמול 01017,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3440

11,387.65 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W717 Am0501 ,לודומ-9 ,ןמול 09717,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3450

11,387.65 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W717 Am0501 ,לודומ-9 ,ןמול 08127,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3460

11,387.65 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
08.12.3470 ,תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול  0146,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 2,729.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2 'חי   
    
,תמגוד ,W201 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול  00621,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3480

 2,963.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2   'חי   
    
,תמגוד ,W051 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול  03581,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3490

 3,145.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2   'חי   
    
08.12.3500 ,תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול  0146,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 2,729.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2 'חי   
    
,תמגוד ,W001 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול  00621,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3510

 2,963.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2   'חי   
    
,תמגוד ,W051 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול  03581,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3520

 3,145.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  'חי   
    
,תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול  0146,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3530

 2,729.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2 'חי   
    
,תמגוד ,W201 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול  00621,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3540

 2,963.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  'חי   
    
,תמגוד ,W051 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול  03581,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3550

 3,145.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  'חי   
    
,תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול  0906,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3560

 2,729.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2 'חי   
    
,תמגוד ,W201 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול  06911,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3570

 2,963.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  'חי   
    
,תמגוד ,W051 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול  06671,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3580

 3,145.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  'חי   
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08.12.3590 ,תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול  0926,תובוחר תרואתל דל ת"ג  
 2,729.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2 'חי   

    
,תמגוד ,W201 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול  00621,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3600

 2,963.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2   'חי   
    
,תמגוד ,W051 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול  03581,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3610

 3,145.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2   'חי   
    
08.12.3620 ,תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול  0926,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 2,729.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2 'חי   
    
,תמגוד ,W201 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול  07321,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3630

 2,963.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2   'חי   
    
,תמגוד ,W051 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול  09181,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3640

 3,145.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2   'חי   
    
08.12.3650 ,תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול  0126,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 2,729.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2 'חי   
    
,תמגוד ,W201 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול  09181,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3660

 2,963.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2   'חי   
    
,תמגוד ,W051 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול  02991,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3670

 3,145.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2   'חי   
    
08.12.3680 ,תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול   0906  תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 2,729.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2 'חי   
    
,תמגוד ,W201 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול  06911,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3690

 2,963.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2   'חי   
    
,תמגוד ,W051 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול  06671,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3700

 3,145.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2   'חי   
    
,W102 Am007 ,לודומ-4 ,ןמול   06152,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3710

 4,809.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  ,תמגוד 'חי   
    
,W452 Am007 ,לודומ-5 ,ןמול   06003,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3720

 4,978.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  ,תמגוד 'חי   
    
,W003 Am007 ,לודומ-6 ,ןמול   01953,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3730

 5,394.83 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  ,תמגוד 'חי   
    
,W102 Am007 ,לודומ-4 ,ןמול   00742,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3740

 4,809.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  ,תמגוד 'חי   
    
,W452 Am007 ,לודומ-5 ,ןמול   06392,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3750

 4,978.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  ,תמגוד 'חי   
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,W003 Am007 ,לודומ-6 ,ןמול   03253,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3760
 5,394.83 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  ,תמגוד 'חי   

    
,W102 Am007 ,לודומ-4 ,ןמול   04342,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3770

 4,809.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  ,תמגוד 'חי   
    
,W452 Am007 ,לודומ-5 ,ןמול   00292,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3780

 4,978.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  ,תמגוד 'חי   
    
,W003 Am007 ,לודומ-6 ,ןמול   03743,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3790

 5,394.83 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  ,תמגוד 'חי   
    
,תמגוד ,W102 Am007 ,לודומ-4 ,ןמול  08832,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3800

 4,809.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2   'חי   
    
,W452 Am007 ,לודומ-5 ,ןמול   08782,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3810

 4,978.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  ,תמגוד 'חי   
    
,W003 Am007 ,לודומ-6 ,ןמול   02243,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3820

 5,394.83 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  ,תמגוד 'חי   
    
,תמגוד ,W22 Am004 ,לודומ-1 ,ןמול   0482,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3830

 2,729.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC 'חי   
    
,תמגוד ,W5.14 Am004 ,לודומ-2 ,ןמול   0665,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3840

 2,885.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC  'חי   
    
,תמגוד ,W26 Am004 ,לודומ-3 ,ןמול   0648,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3850

 3,009.41 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC 'חי   
    
,תמגוד ,W18 Am004 ,לודומ-4 ,ןמול   01211,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3860

 3,184.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC 'חי   
    
,תמגוד ,W82 Am005 ,לודומ-1 ,ןמול   0943,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3870

 2,729.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC 'חי   
    
,תמגוד ,W35 Am005 ,לודומ-2 ,ןמול   0886,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3880

 2,885.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC 'חי   
    
,תמגוד ,W87 Am005 ,לודומ-3 ,ןמול   00201,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3890

 3,009.41 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC 'חי   
    
,W401 Am005 ,לודומ-4 ,ןמול   01531,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3900

 3,184.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC ,תמגוד 'חי   
    
,תמגוד ,W22 Am004 ,לודומ-1 ,ןמול   0482,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3910

 2,989.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC 'חי   
    
,תמגוד ,W5.14 Am004 ,לודומ-2 ,ןמול   0665,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3920

 3,171.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC  'חי   
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,תמגוד ,W26 Am004 ,לודומ-3 ,ןמול   0648,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3930
 3,288.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC 'חי   

    
,תמגוד ,W18 Am004 ,לודומ-4 ,ןמול   01211,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3940

 3,464.39 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC 'חי   
    
,תמגוד ,W001 Am004 ,לודומ-5 ,ןמול   0648,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3950

 3,574.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC 'חי   
    
,W911 Am004 ,לודומ-6 ,ןמול   01211,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3960

 3,698.39 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC ,תמגוד 'חי   
    
,תמגוד ,W82 Am005 ,לודומ-1 ,ןמול   0943,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3970

 2,989.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC 'חי   
    
,תמגוד ,W35 Am005 ,לודומ-2 ,ןמול   0886,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3980

 3,171.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC 'חי   
    
,תמגוד ,W87 Am005 ,לודומ-3 ,ןמול   00201,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3990

 3,288.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC 'חי   
    
,W401 Am005 ,לודומ-4 ,ןמול   01531,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4000

 3,464.39 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC ,תמגוד 'חי   
    
,W821 Am005 ,לודומ-5 ,ןמול   00201,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4010

 3,574.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC ,תמגוד 'חי   
    
,W251 Am005 ,לודומ-6 ,ןמול   01531,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4020

 3,698.39 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC ,תמגוד 'חי   
    
,תמגוד ,W22 Am004 ,לודומ-1 ,ןמול   0852,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4030

 1,637.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש AYRA 'חי   
    
,תמגוד ,W5.14 Am004 ,לודומ-2 ,ןמול   0515,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4040

 1,637.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש AYRA   'חי   
    
08.12.4050 ,תמגוד ,W82 Am005 ,לודומ-1 ,ןמול   0713,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,637.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש AYRA 'חי   
    
08.12.4060 ,תמגוד ,W35 Am005 ,לודומ-2,ןמול   0626,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,637.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש AYRA 'חי   
    
,W5.94 Am052 ,לודומ-4 ,ןמול   01531,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4070

 1,962.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש AYRA  ,תמגוד 'חי   
    
08.12.4080 ,תמגוד ,W07 Am053 ,לודומ-4 ,ןמול   0986,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,962.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש AYRA 'חי   
    
,תמגוד ,W07 Am093 ,לודומ-4 ,ןמול   05401,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4090

 1,611.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש תומלוא תרואת QG  'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../086 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     086 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,W501 Am093 ,לודומ-6 ,ןמול   05551,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4100
 1,852.44 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש תומלוא תרואת QG  ,תמגוד 'חי   

    
,תמגוד ,W78 Am084 ,לודומ-4 ,ןמול   00821,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4110

 1,611.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש תומלוא תרואת QG  'חי   
    
,W921 Am084 ,לודומ-6 ,ןמול   08881,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4120

 1,852.44 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש תומלוא תרואת QG  ,תמגוד 'חי   
    
,W471 Am084 ,לודומ-8 ,ןמול   05152,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4130

 2,313.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  תומלוא תרואת QG  ,תמגוד 'חי   
    
,W251 Am024 ,לודומ-8 ,ןמול   00222,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4140

 2,313.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  תומלוא תרואת QG  ,תמגוד 'חי   
    
,W591 Am045 ,לודומ-8 ,ןמול   00082,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4150

 2,313.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  תומלוא תרואת QG  ,תמגוד 'חי   
    
08.12.4160 ,תמגוד ,W23 Am004 ,לודומ-1 ,ןמול   0273,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,429.96 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  ץוח תומלוא תרואת 21AG 'חי   
    
,תמגוד ,W5.64 Am004 ,לודומ-2 ,ןמול   0395,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4170

 1,429.96 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  ץוח תומלוא תרואת 21AG   'חי   
    
,תמגוד ,W5.05 Am052 ,לודומ-4 ,ןמול   0236,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4180

 1,689.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  ץוח תומלוא תרואת 51AG   'חי   
    
08.12.4190 ,תמגוד ,W26 Am052 ,לודומ-4 ,ןמול   0197,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,689.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש ץוח תומלוא תרואת 51AG 'חי   
    
וקסינ    
    
וא וקסינ תרבח לש 2C  W03 66PI ARBOC  תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4210

 1,000.97 ע"ווש 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש 2C W05 66PI ARBOC תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4220

 1,273.96 ע"ווש 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש 2C W08 66PI ARBOC תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4230

 1,611.95 ע"ווש 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש 2C W001 66PI ARBOC תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4240

 1,962.94 ע"ווש 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש 2C W021 66PI ARBOC תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4250

 2,560.92 ע"ווש 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש 2C W061 66PI ARBOC תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4260

 2,703.92 ע"ווש 'חי   
    
    
    

קובץ: 00-00   .../087 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     087 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

וא וקסינ תרבח לש 1C  W03 66PI ARBOC תוובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4270
 1,000.97 ע"ווש 'חי   

    
וא וקסינ תרבח לש 1C  W05 66PI ARBOC תוובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4280

 1,273.96 ע"ווש 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש 1C  W08 66PI ARBOC תוובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4290

 1,481.95 ע"ווש 'חי   
    
וקסינ תרבח לש 1C  W001 66PI ARBOC תוובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4300

 1,741.95 ע"ווש וא 'חי   
    
וקסינ תרבח לש 1C  W021 66PI ARBOC תוובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4310

 2,144.93 ע"ווש וא 'חי   
    
וקסינ תרבח לש 1C  W061 66PI ARBOC תוובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4320

 2,313.93 ע"ווש וא 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש 1C W03 66PI RETNAP תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4330

   727.98 ע"ווש 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש 1C W05 66PI RETNAP תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4340

   792.98 ע"ווש 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש 1C W08 66PI RETNAP תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4350

   896.97 ע"ווש 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש 1C W001 66PI RETNAP תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4360

   987.97 ע"ווש 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש 1C W021 66PI RETNAP תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4370

 1,130.97 ע"ווש 'חי   
    
וקסינ תרבח לש 1C K03 W03 REGIT INIMתובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4380

 1,429.96 ע"ווש וא 'חי   
    
וקסינ תרבח לש 1C K03 W04 REGIT INIM תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4390

 1,494.95 ע"ווש וא 'חי   
    
וקסינ תרבח לש 1C K03 W06 REGIT INIM תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4400

 1,611.95 ע"ווש וא 'חי   
    
תרבח לש 1C K04 W03 RAUGAJ INIM תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4410

 1,455.96 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
תרבח לש 1C K04 W04 RAUGAJ INIM תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4420

 1,715.95 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
תרבח לש 1C K04 W06 RAUGAJ INIM תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4430

 1,897.94 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../088 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     088 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

וא וקסינ תרבח לש 1C K04 W06 66PI NOILתובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4440
 1,559.95 ע"ווש 'חי   

    
תרבח לש 05H-F107TZ 56PIK04W21 LYSדרלוב תמגוד דל ת"ג   08.12.4450

   519.98 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
תרבח לש 08H-F107TZ 56PIK04W21 LYSדרלוב תמגוד דל ת"ג   08.12.4460

   519.98 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
תרבח לש 08H-F417TZ 56PIK04W52 LYSדרלוב תמגוד דל ת"ג   08.12.4470

   961.97 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
תרבח לש 001H-F417TZ 56PIK04W52 LYSדרלוב תמגוד דל ת"ג   08.12.4480

 1,065.97 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
השדח ךרד    
    
ספיליפ תרבח לש רביירד םע ,2SSALC W06 ,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4500

 1,071.17 ע"ווש וא "השדח ךרד" תרבח לש KOA תמגוד , 'חי   
    
תמגוד ,ספיליפ תרבח לש רביירד םע , W04 ,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4510

   926.87 ע"ווש וא "השדח ךרד" תרבח לש KOA 'חי   
    
תמגוד ,ספיליפ תרבח לש רביירד םע , W06 ,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4520

 1,071.17 ע"ווש וא "השדח ךרד" תרבח לש KOA 'חי   
    
תמגוד ,ספיליפ תרבח לש רביירד םע , W08 ,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4530

 1,232.36 ע"ווש וא "השדח ךרד" תרבח לש KOA 'חי   
    
תמגוד ,ספיליפ תרבח לש רביירד םע , W021 ,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4540

 1,335.06 ע"ווש וא "השדח ךרד" תרבח לש KOA 'חי   
    
,I הרדס לוונימ תרבח לש רביירד םע ,W002 ,הפצהל ינבלמ דל ת"ג   08.12.4550

 1,354.56 ע"ווש וא "השדח ךרד" תרבח לש KOA תמגוד 'חי   
    
,I הרדס לוונימ תרבח לש רביירד םע ,W082 ,הפצהל ינבלמ דל ת"ג   08.12.4560

 1,780.95 ע"ווש וא "השדח ךרד" תרבח לש KOA תמגוד 'חי   
    
,I הרדס לוונימ תרבח לש רביירד םע ,W023 ,הפצהל ינבלמ דל ת"ג   08.12.4570

 1,936.94 ע"ווש וא "השדח ךרד" תרבח לש KOA תמגוד 'חי   
    
,I הרדס לוונימ תרבח לש רביירד םע ,W063 ,הפצהל ינבלמ דל ת"ג   08.12.4580

 2,385.43 ע"ווש וא "השדח ךרד" תרבח לש KOA תמגוד 'חי   
    
,I הרדס לוונימ תרבח לש רביירד םע ,W004 ,הפצהל ינבלמ דל ת"ג   08.12.4590

 2,573.92 ע"ווש וא "השדח ךרד" תרבח לש KOA תמגוד 'חי   
    
לוונימ תרבח לש רביירד םע ,W021 ,הפצהל ןומעפ ףילחמ -לוגע דל ת"ג   08.12.4600

   766.98 ע"ווש וא "השדח ךרד" תרבח לש KOA תמגוד ,UI הרדס 'חי   
    
    
    

קובץ: 00-00   .../089 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     089 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

לוונימ תרבח לש רביירד םע ,W051 ,הפצהל ןומעפ ףילחמ -לוגע דל ת"ג   08.12.4610
   870.97 ע"ווש וא "השדח ךרד" תרבח לש KOA תמגוד ,UI הרדס 'חי   

    
לוונימ תרבח לש רביירד םע ,W002 ,הפצהל ןומעפ ףילחמ -לוגע דל ת"ג   08.12.4620

   987.97 ע"ווש וא "השדח ךרד" תרבח לש KOA תמגוד ,UI הרדס 'חי   
    
תונורתפ י.ח    
    
תקיצימ יושע ,THGILGNAK תרצות דל תיגולונכטב  הפצה  תרואת ףוג   08.12.4640
66PI רונתב יסקופא עבצב עובצו יזוירוק יטנא ךילהת רבע רשא ,םוינימולא    
84 םע ,טאוו 011  דע לש ילמיסקמ ילמשח קפסה .90KI תמסוחמ תיכוכז    
שרדנה םרזלו קפסהל ןווכמ Am776 לש ילמיסקמ ילמשח םרזב ,םידל    
עבצ תריסמ םדקמ K0005-0003 רוא ןווג .הרואתה ינונכתל םאתהב    
  07>IRC. תרצות רביירד :kinodirT / marsO / spilihP תנוכת םע ilaD  
תרצות חתמ ילושחנ ןגמ .3GPX eerC :תרצות םידל .רביירדב תנבומ    

 1,494.95 .II  ssalC רובע ,AK01/VK01  rotcetorP egruS emertX :םגד ספיליפ 'חי   
    
םוינימולא תקיצימ יושע ,oluziV תרצות דל תיגולונכטב  VPMVתרואת ףוג   08.12.4650
תיכוכז 66PI רונתב יסקופא עבצב עובצו יזוירוק יטנא ךילהת רבע רשא ,    
,םידל 84 םע ,טאוו 011  דע לש ילמיסקמ ילמשח קפסה .80KI תמסוחמ    
םאתהב שרדנה םרזלו קפסהל ןווכמ Am007 לש ילמיסקמ ילמשח םרזב    
.IRC<07 עבצ תריסמ םדקמ .K0005-0003 רוא ןווג .הרואתה ינונכתל    
.רביירדב תנבומ ilaD תנוכת םע kinodirT / marsO :תרצות רביירד    
:םגד ספיליפ תרצות חתמ ילושחנ ןגמ .delimuL / marsO :תרצות םידל    

 1,754.95 .II / I ssalC רובע ,AK01/VK01  rotcetorP egruS emertX 'חי   
    
תקיצימ יושע ,THGILGNAK תרצות דל תיגולונכטב בוחר תרואת ףוג   08.12.4660
66PI רונתב יסקופא עבצב עובצו יזוירוק יטנא ךילהת רבע רשא ,םוינימולא    
84 םע ,טאוו 011  דע לש ילמיסקמ ילמשח קפסה .90KI תמסוחמ תיכוכז    
שרדנה םרזלו קפסהל ןווכמ Am776 לש ילמיסקמ ילמשח םרזב ,םידל    
עבצ תריסמ םדקמ K0005-0003 רוא ןווג .הרואתה ינונכתל םאתהב    
  07>IRC. תרצות רביירד :kinodirT / marsO / spilihP תנוכת םע ilaD  
תרצות חתמ ילושחנ ןגמ .3GPX eerC :תרצות םידל .רביירדב תנבומ    

 1,494.95 .II  ssalC רובע ,AK01/VK01  rotcetorP egruS emertX :םגד ספיליפ 'חי   
    
תקיצימ יושע ,THGILGNAK תרצות דל תיגולונכטב בוחר תרואת ףוג   08.12.4670
66PI רונתב יסקופא עבצב עובצו יזוירוק יטנא ךילהת רבע רשא ,םוינימולא    
42 םע ,טאוו 05  דע לש ילמיסקמ ילמשח קפסה .90KI תמסוחמ תיכוכז    
שרדנה םרזלו קפסהל ןווכמ Am035 לש ילמיסקמ ילמשח םרזב ,םידל    
עבצ תריסמ םדקמ .K0005-0003 רוא ןווג .הרואתה ינונכתל םאתהב    
  07>IRC. תרצות רביירד :kinodirT / marsO / spilihP תנוכת םע ilaD  
תרצות חתמ ילושחנ ןגמ .3GPX eerC :תרצות םידל .רביירדב תנבומ    
II / I רובע ,AK01/VK01  rotcetorP egruS emertX :םגד ספיליפ    

 1,104.97 Class. 'חי   
    
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../090 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/07/2020
דף מס':     090 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,םוינימולא תקיצימ יושע ,oluziV תרצות דל תיגולונכטב בוחר תרואת ףוג   08.12.4680
תיכוכז 66PI רונתב יסקופא עבצב עובצו יזוירוק יטנא ךילהת רבע רשא    
,םידל 84 םע ,טאוו 011  דע לש ילמיסקמ ילמשח קפסה .80KI תמסוחמ    
םאתהב שרדנה םרזלו קפסהל ןווכמ Am007 לש ילמיסקמ ילמשח םרזב    
.IRC<07 עבצ תריסמ םדקמ K0005-0003 רוא ןווג .הרואתה ינונכתל    
.רביירדב תנבומ ilaD תנוכת םע kinodirT / marsO :תרצות רביירד    
:םגד ספיליפ תרצות חתמ ילושחנ ןגמ .delimuL / marsO :תרצות םידל    

 1,624.95 .II / I ssalC רובע ,AK01/VK01  rotcetorP egruS emertX 'חי   
    
תקיצימ יושע ,THGILGNAK תרצות דל תיגולונכטב בוחר תרואת ףוג   08.12.4690
66PI רונתב יסקופא עבצב עובצו יזוירוק יטנא ךילהת רבע רשא ,םוינימולא    
08 םע ,טאוו 081  דע לש ילמיסקמ ילמשח קפסה .90KI תמסוחמ תיכוכז    
שרדנה םרזלו קפסהל ןווכמ Am847 לש ילמיסקמ ילמשח םרזב ,םידל    
עבצ תריסמ םדקמ  K0005-0003 רוא ןווג .הרואתה ינונכתל םאתהב    
  07>IRC. תרצות רביירד :kinodirT / marsO / spilihP תנוכת םע ilaD  
תרצות חתמ ילושחנ ןגמ .3GPX eerC :תרצות םידל .רביירדב תנבומ    
II / I רובע ,AK01/VK01  rotcetorP egruS emertX :םגד ספיליפ    

 1,819.94 Class. 'חי   
    
,םוינימולא תקיצימ יושע ,oluziV תרצות דל תיגולונכטב בוחר תרואת ףוג   08.12.4700
תיכוכז 66PI רונתב יסקופא עבצב עובצו יזוירוק יטנא ךילהת רבע רשא    
,םידל 08 םע ,טאוו 071  דע לש ילמיסקמ ילמשח קפסה .80KI תמסוחמ    
םאתהב שרדנה םרזלו קפסהל ןווכמ Am007 לש ילמיסקמ ילמשח םרזב    
.IRC<07 עבצ תריסמ םדקמ K0005-0003 רוא ןווג .הרואתה ינונכתל    
.רביירדב תנבומ ilaD תנוכת םע kinodirT / marsO :תרצות רביירד    
:םגד ספיליפ תרצות חתמ ילושחנ ןגמ .delimuL / marsO :תרצות םידל    

 2,079.94 .II / I ssalC רובע ,AK01/VK01  rotcetorP egruS emertX 'חי   
    
יושע  ,THGILGNAK תרצות דל תיגולונכטב YCRAD בוחר תרואת ףוג   08.12.4710
יסקופא עבצב עובצו יזוירוק יטנא ךילהת רבע רשא ,םוינימולא תקיצימ    
001  דע לש ילמיסקמ ילמשח קפסה 80KI תמסוחמ תיכוכז 66PI רונתב    
ינונכתל םאתהב שרדנה םרזלו קפסהל ןווכמ  ,םידל 84 םע ,טאוו    
רביירד .IRC<07 עבצ תריסמ םדקמ .K0004-0003 רוא ןווג .הרואתה    
.רביירדב תנבומ ilaD תנוכת םע kinodirT / marsO / spilihP: תרצות    
  :םגד ספיליפ תרצות חתמ ילושחנ ןגמ .3GPX eerC :תרצות םידל  

 1,689.95 .II / I ssalC רובע ,AK01/VK01  rotcetorP egruS emertX 'חי   
    
יושע ,THGILGNAK תרצות דל תיגולונכטב ARIEK בוחר תרואת ףוג   08.12.4720
יסקופא עבצב עובצו יזוירוק יטנא ךילהת רבע רשא ,םוינימולא תקיצימ    
001  דע לש ילמיסקמ ילמשח קפסה 80KI תמסוחמ תיכוכז 66PI רונתב    
ינונכתל םאתהב שרדנה םרזלו קפסהל ןווכמ  ,םידל 84 םע ,טאוו    
רביירד .IRC<07 עבצ תריסמ םדקמ .K0004-0003 רוא ןווג .הרואתה    
.רביירדב תנבומ ilaD תנוכת םע kinodirT / marsO / spilihP: תרצות    
  :םגד ספיליפ תרצות חתמ ילושחנ ןגמ .3GPX eerC :תרצות םידל  

 1,689.95 .II / I ssalC רובע ,AK01/VK01  rotcetorP egruS emertX 'חי   
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../091 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/07/2020
דף מס':     091 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

יושע ,oluziV תרצות דל תיגולונכטב B-SIRO יביטרוקד תרואת ףוג   08.12.4730
יסקופא עבצב עובצו יזוירוק יטנא ךילהת רבע רשא ,םוינימולא תקיצימ    
57  דע לש ילמיסקמ ילמשח קפסה .80KI תמסוחמ תיכוכז 45PI רונתב    
קפסהל ןווכמ Am015 לש ילמיסקמ ילמשח םרזב ,םידל 23 םע ,טאוו    
םדקמ K0004-0003 רוא ןווג .הרואתה ינונכתל םאתהב שרדנה םרזלו    
תנוכת םע kinodirT / marsO :תרצות רביירד .IRC<07 עבצ תריסמ    
  ilaD תרצות םידל .רביירדב תנבומ: delimuL / marsO. ילושחנ ןגמ  
,AK01/VK01  rotcetorP egruS emertX :םגד ספיליפ תרצות חתמ    

 2,209.93 .II / I ssalC רובע 'חי   
    
טייליטיס    
    
W02 ,תיביטרוקד הרואתל תינוציח הנקתהל הפצר עוקש DEL ת"ג   08.12.4750

 4,094.87 ע"ווש וא טייליטיס תרבח לש ARRET תמגוד 'חי   
    
תמגוד W012-041 ,םינסחמו טרופס תומלואל DEL הפצה ת"ג   08.12.4760

 2,144.93 ע"ווש וא טייליטיס תרבח לש YABODNI 'חי   
    
תרבח לשW04 1-SOEN תמגוד ,תינוציח הנקתהל DEL הפצה סנפ   08.12.4770

 1,819.94 ע"ווש וא טייליטיס 'חי   
    
תרבח לשW57 2-SOEN תמגוד ,תינוציח הנקתהל DEL הפצה סנפ   08.12.4780

 2,274.93 ע"ווש וא טייליטיס 'חי   
    
תרבח לשW301 3-SOEN תמגוד ,תינוציח הנקתהל DEL הפצה סנפ   08.12.4790

 3,119.90 ע"ווש וא טייליטיס 'חי   
    
,W045 טרופס ישרגמ תרואת רובע תינוציח הנקתהל DEL הפצה סנפ   08.12.4800

 5,524.83 ע"ווש וא טייליטיס תרבח לש RATSINMO תמגוד 'חי   
    
תרבח לש ,S-OECET תמגוד W07-04 ,םישיבכ תראהל DEL ת"ג   08.12.4810

 1,299.96 ע"ווש וא טייליטיס 'חי   
    
תרבח לש ,OECET-1 תמגוד W011-08 ,םישיבכ תראהל DEL ת"ג   08.12.4820

 1,754.95 ע"ווש וא טייליטיס 'חי   
    
תרבח לש ,OECET-2 תמגוד W571 ,םישיבכ תראהל DEL ת"ג   08.12.4830

 2,209.93 ע"ווש וא טייליטיס 'חי   
    
תרבח לש ,OECET-2 תמגוד W052 ,םישיבכ תראהל DEL ת"ג   08.12.4840

 2,404.93 ע"ווש וא טייליטיס 'חי   
    
לש ,DELIPAH תמגוד W06 ,םישיבכ תראהל יביטרוקד DEL ת"ג   08.12.4850

 2,534.92 ע"ווש וא טייליטיס תרבח 'חי   
    
שעג    
    
לש, רופא-Kk4 EMx2 000,7 וקא ולופא תמגוד ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.4870

 1,442.96 ע"ווש וא שעג 'חי   
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דף מס':     092 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

לש, ינועבצ-Kk4 EMx4 000,61 לוגע ולופא ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.4880
 4,691.56 ע"ווש וא שעג 'חי   

    
שעג לש, רופא-Kk4 EMx2 000,11 וקא ולופא ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.4890

 1,601.55 ע"ווש וא 'חי   
    
וא שעג לש ,רופא-Kk4 EMx1 0033 ולופא ינימ ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.4900

 1,179.06 ע"ווש 'חי   
    
שעג לש ,רופא-Kk4 EMx2 000,6 לוגע ולופא ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.4910

 2,005.84 ע"ווש וא 'חי   
    
Kk3ידדצ וד ר''עקפ לופכ''ב 000,21 ולופא ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.4920

 1,891.44 ע"ווש וא שעג לש ,ןבל/רופא-4x3T 'חי   
    
,ינועבצ-EMx2 Kk4 00001 תושדע 56 סואז ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.4930

 2,254.13 ע"ווש וא שעג לש 'חי   
    
וא שעג לש ,רופא-Kk4 EMx2 000,8 ולופא ינימ ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.4940

 1,676.95 ע"ווש 'חי   
    
שעג לש ,רופא-Kk4 EMx3 000,21 לוגע ולופא ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.4950

 2,974.31 ע"ווש וא 'חי   
    
EPYT K0004-W06-POT INIM 5-םולהי ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.4960

 1,949.94 ע"ווש וא שעג לש ,MOLAHAY 'חי   
    
,ןבל/רופא-ידדצ וד Kk4 8xEM 000,02 ולופא ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.4970

 3,171.90 ע"ווש וא שעג לש 'חי   
    
,ןבל/רופא-Kk4 4xEMידדצ וד 000,21 ולופא ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.4980

 2,069.54 ע"ווש וא שעג לש 'חי   
    
וא שעג לש ,רופא-Kk4 EMx1 005,3 וקא ולופא ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.4990

 1,089.37 ע"ווש 'חי   
    
,ןבל/רופא-Kk4 4xEM ידדצ וד 000,61 ולופא ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.5000

 2,251.53 ע"ווש וא שעג לש 'חי   
    
שעג לש ,ינועבצ-RA 0054 Kk4 2" פוט היאג ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.5010

 1,650.95 ע"ווש וא 'חי   
    
ONAGUJ תרבח    
    
וא שעג לש ,רופא-Kk4 EMx2 000,6 ולופא ינימ ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.5030

 1,346.40 ע"ווש וא ע"ווש 'חי   
    
,W04 קפסה ,TENJ1 תיטוחלא הרקב ללוכ בוחר תרואתל DEL ת"ג   08.12.5040

 1,098.50 ע"ווש וא ONAGUJ תרבח לש SUSAGEP םגדמ .K0003 'חי   
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דף מס':     093 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,W06 קפסה ,TENJ1 תיטוחלא הרקב ללוכ בוחר תרואתל DEL ת"ג   08.12.5050
 1,170.00 ע"ווש וא ONAGUJ תרבח לש SUSAGEP םגדמ .K0003 'חי   

    
,W08 קפסה ,TENJ1 תיטוחלא הרקב ללוכ בוחר תרואתל DEL ת"ג   08.12.5060

 1,326.00 ע"ווש וא ONAGUJ תרבח לש AREV םגדמ .K0003 'חי   
    
,W001 קפסה ,TENJ1 תיטוחלא הרקב ללוכ בוחר תרואתל DEL ת"ג   08.12.5070

 1,417.00 ע"ווש וא ONAGUJ תרבח לש AREV םגדמ .K0003 'חי   
    
וא ONAGUJ תרבח לש ,V01-0 םיניפ 5 ,םייק ת"גל AMEN תפסות   08.12.5080

   390.00 ע"ווש 'חי   
    
תרבח לש ,ILAD תרקב רובע, םיניפ 7 ,םייק ת"גל AMEN תפסות   08.12.5090

   468.00 ע"ווש וא ONAGUJ 'חי   
    
רובע המכח הרקבל תרושקת רובע ,דומע לע הנקתהל תינוציח הספוק   08.12.5100
לש ,esahp elgnis A61 ot pu yaleR 1TENJ CA גוסמ ,םייק סנפ    

   507.00 .ע"ווש וא ONAGUJ תרבח 'חי   
    
דוגסקול תרבח    
    
,AMEN גוסמ הנבומ רקב ללוכ תובוחר תרואתל DEL ת"ג   08.12.5120

 1,274.00 ע"ווש וא דוגסקול תרבח לש TC-LAHC תמגוד ,K0004-0003, W08 'חי   
    
,AMEN גוסמ הנבומ רקב ללוכ תובוחר תרואתל DEL ת"ג   08.12.5130

 1,495.00 ע"ווש וא דוגסקול תרבח לש TC-LAHC תמגוד ,K0004-0003, W001 'חי   
    
,AMEN גוסמ הנבומ רקב ללוכ תובוחר תרואתל DEL ת"ג   08.12.5140

 1,716.00 ע"ווש וא דוגסקול תרבח לש TC-LAHC תמגוד ,K0004-0003, W521 'חי   
    
004 תמגוד ,K0004-0003, W63 ,תובוחר תרואתל יביטרוקד DEL ת"ג   08.12.5150

 1,872.00 ע"ווש וא דוגסקול תרבח לש C OGRIV 'חי   
    
005 תמגוד ,K0004-0003, W07 ,תובוחר תרואתל יביטרוקד DEL ת"ג   08.12.5160

 2,171.00 ע"ווש וא דוגסקול תרבח לש C OGRIV 'חי   
    
G תמגוד ,K0004-0003, W93 ,תובוחר תרואתל יביטרוקד DEL ת"ג   08.12.5170

 2,457.00 ע"ווש וא דוגסקול תרבח לש C-ATSEV 'חי   
    
G תמגוד ,K0004-0003, W25 ,תובוחר תרואתל יביטרוקד DEL ת"ג   08.12.5180

 2,587.00 ע"ווש וא דוגסקול תרבח לש C-ATSEV 'חי   
    
תרבח לש DOOLFIRAV םגד ,W054 טרופס ישרגמ תראהל DEL ת"ג   08.12.5190

 2,457.00 .ע"ווש וא דוגסקול 'חי   
    
ם י נ פ  ת ר ו א ת  י פ ו ג  31.80 ק ר פ  ת ת     
    
5 ינימ קנשמ םע W63X1 הרונ םע רוגס ספ טנצסורואולפ הרואת ףוג   08.13.0010

   126.00 'פמוק "יאקירמא ספ" םגד" שעג" תמגוד ,תוירחא  תונש  
    
    

קובץ: 00-00   .../094 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     094 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

5   ינימ  קנשמ  םע W85X1 הרונ םע רוגס ספ טנצסורואולפ הרואת ףוג   08.13.0020
   168.00 'פמוק "יאקירמא ספ" םגד" שעג" תמגוד תוירחא םינש  

    
5   ינימ םיקנשמ םעוW63X2 תורונ םע רוגס ספ טנצסורואולפ הרואת ףוג   08.13.0030

   158.00 'פמוק "יאקירמא ספ" םגד" שעג" תמגוד ,תוירחא םינש  
    
5   ינימ םיקנשמ םעוW85X2 תורונ םע רוגס ספ טנצסורואולפ הרואת ףוג   08.13.0040

   231.00 'פמוק "יאקירמא ספ" םגד" שעג" תמגוד ,תוירחא םינש  
    
םעו W63X1  הרונ םע ,רוטקלפר םע רוגס ספ טנצסורואולפ הרואת ףוג   08.13.0050

   168.00 'פמוק "יאקירמא ספ" םגד" שעג" תמגוד, תוירחא םינש 5 ינימ קנשמ  
    
םעוW85X1  הרונ םע ,רוטקלפר םע רוגס ספ טנצסורואולפ הרואת ףוג   08.13.0060

   210.00 'פמוק "יאקירמא ספ" םגד" שעג" תמגוד, תוירחא םינש5 ינימ קנשמ  
    
08.13.0070 םעו W63X2  תורונ םע ,רוטקלפר םע רוגס ספ טנצסורואולפ הרואת ףוג  

   189.00 'פמוק "יאקירמא ספ" םגד" שעג" תמגוד, תוירחא םינש 5  ינימ םיקנשמ  
    
08.13.0080 םעו W85X2  תורונ םע ,רוטקלפר םע רוגס ספ טנצסורואולפ הרואת ףוג  

   284.00 'פמוק "יאקירמא ספ" םגד" שעג" תמגוד, תוירחא םינש 5  ינימ םיקנשמ  
    
08.13.0090 הדווזמ גוסמ םיספת םע טנוברקילופ יוסיכ לעב טנצסורואולפ הרואת ףוג  
תמגוד , תוירחא  םינש5 ינימ קנשמו W63X1  הרונ םע 6PI5  םימל םוטא    

   189.00 'פמוק "טייליס" םגד " שעג"   
    
08.13.0100 הדווזמ גוסמ םיספת םע טנוברקילופ יוסיכ לעב טנצסורואולפ הרואת ףוג  
תמגוד ,תוירחא  םינש 5 ינימ קנשמו W85X1  הרונו 6PI5  םימל םוטא    

   210.00 'פמוק "טייליס" םגד " שעג"  
    
08.13.0110 הדווזמ גוסמ םיספת םע טנוברקילופ יוסיכ לעב טנצסורואולפ הרואת ףוג  
  תמגוד , תוירחא םינש5 ינימ םיקנשמו W63X2 תורונו 6PI5 םימל םוטא  

   252.00 'פמוק "טייליס" םגד " שעג"  
    
08.13.0120 הדווזמ גוסמ םיספת םע טנוברקילופ יוסיכ לעב טנצסורואולפ הרואת ףוג  

   294.00 'פמוק "טייליס" םגד" שעג" תמגוד , םיקנשמו  W85X2  תורונו 6PI5 םימל םוטא  
    
ףנכ םע W63x1  הרונ םע רוגס ספ טנצסורואולפ גוסמ חול תרואת ףוג   08.13.0130

   158.00 'פמוק תוירחא םינש5  ינימ קנשמ םע הרקתל דומצ הנקתהל תידדצ-דח  
    
ףנכ םע W63x1  הרונ םע רוגס ספ טנצסורואולפ גוסמ חול תרואת ףוג   08.13.0140
עוקש הנקתהל הרואתה ףוג לש תירוקמ" היטבמא" תוברל תידדצ-דח    

   273.00 'פמוק תוירחא םינש5 ינימ קנשמ םע, תכמנומ הרקתב  
    
08.13.0150 תורונ םע, הרקתב עוקש, רווניס תעינמל טנצסורואולפ תרואת ףוג  
  W63X2 םגד" סנמיס" תרצות תמגוד  C2-706JL52 םיקנשמ םע  

   609.00 'פמוק טרטס טקפרפ  
    
W63X2 תורונ םע,הרקתב עוקש,רווניס תעינמל טנצסורואולפ תרואת ףוג   08.13.0160

   604.00 'פמוק טרטס טקפרפ םיקנשמ םע RSP "רואזפ" םגד" שעג" תרצות תמגוד  
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W63X2  תורונ םע,הרקתל דומצ,רווניס תעינמל טנצסורואולפ תרואת ףוג   08.13.0170
   609.00 'פמוק טרטס טקפרפ םיקנשמ םע  C2-728JL52  םגד "סנמיס" תרצות תמגוד  

    
08.13.0180 תורונ םע ,הרקתל דומצ ,רווניס תעינמל טנצסורואולפ תרואת ףוג  
  W63X2 רואזפ" םגד" שעג" תרצות תמגוד " RSP טקפרפ םיקנשמ םע  

   604.00 'פמוק טרטס  
    
E( 08.13.0190(  ,הסכמ  םע ,תוצצופתה ןגומ W63X2   טנצסורואולפ תרואת ףוג  
  XE,  1 NOISIVID, 1 SSALC תמגוד תורונו טרטס טקפרפ קנשמ  

 1,439.00 "וקפל" תרצות 'חי   
    
"תיטבמא" ךותב ,W81X4 טנצסורואולפ תורונ עברא םע הרואת ףוג   08.13.0200
ענומ ילוברפ  םוינימולא רוטקלפר םע ,מ"ס 06x06 -כ תודימב הרואת    
  םגד " שעג" תרצות תמגוד ,תיטסוקא הרקתב עוקש  ןקתוי ,רווניס  
  ,תורונו םילבק 2-ו ינימ םיקנשמ ,2הלעפה ירזיבא תוברל ,RSP "רואזפ"  

   368.00 'פמוק םלשומ טלפמוק לכה  
    
"תיטבמא" ךותב ,W81X4 טנצסורואולפ תורונ עברא םע הרואת ףוג   08.13.0210
ענומ ילוברפ  םוינימולא רוטקלפר םע ,מ"ס 06x06 -כ תודימב הרואת    
םגד " שעג" תרצות תמגוד ,תיטסוקא הרקתב עוקש  ןקתוי ,רווניס    
,תורונו םילבק 2-ו ינימ םיקנשמ 2 ,הלעפה ירזיבא  תוברל ,RSP "רואזפ"    

   368.00 'פמוק םלשומ טלפמוק לכה ,יטמזירפ יוסיכ םע  
    
"תיטבמא" ךותב ,W81X4 טנצסורואולפ תורונ עברא םע הרואת ףוג   08.13.0220
  ענומ ילוברפ  םוינימולא רוטקלפר םע ,מ"ס 06x06 -כ תודימב הרואת  
"רואלט" םגד "שעג" תרצות תמגוד ,תיטסוקא הרקתב עוקש  ןקתוי ,רווניס    
טלפמוק לכה ,תורונו םיינורטקלא םיקנשמ ,הלעפה  ירזיבא תוברל ,    

   399.00 'פמוק םלשומ  
    
"תיטבמא" ךותב,W81X4 טנצסורואולפ תורונ עברא םע הרואת ףוג   08.13.0230
  ענומ ילוברפ םוינימולא רוטקלפר םע ,מ"ס 06x06 -כ תודימב הרואת  
,"רואלט" םגד" שעג" תרצות תמגוד ,הרקתל דומצ  הנקתהל ,רווניס    

   368.00 'פמוק םלשומ טלפמוק לכה ,תורונו םיינורטקלא םיקנשמ ,הלעפה ירזיבא  תוברל  
    
לעב DEL W1.4 תרואת ,יתילכת בר וא יתילכת דח ,םורח הנווכה טלש   08.13.0240
PG1X CET AGEM" תמגוד ,"האיצי" בותיכ םע תועש 3 תלוביק    

   440.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא "תויגולונכט לואש" תרצות "AMSALP 'חי   
    
DEL תרואת ,יתילכת בר וא יתילכת דח ,ידדצ וד ,םורח הנווכה טלש   08.13.0250
  W1.4 תמגוד ,"האיצי" בותיכ םע תועש 3 תלוביק לעב "PG2X CET  

   470.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא "תויגולונכט לואש" תרצות "AGEM AMSALP 'חי   
    
72 דל יטלומ תרואת ,יתילכת דח ,ילארשי ןקת יפל םורח תרואת ףוג   08.13.0260
  DEL תמגוד "TSCW72M AMSALP" הרקת וא ריקב העוקש הנקתהל  
תלוביק ,ע"ש וא "תויגולונכטלואש" תרצות ,תעבורמ וא הלוגע תרגסמ םע    

   440.00 םלשומ ןקתומ ,תועש 2 'חי   
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72 דל יטלומ תרואת ,יתילכת דח ,ילארשי ןקת יפל םורח תרואת ףוג   08.13.0270
  DEL תמגוד "TSDW72M AMSALP" םע הרקתל היולג הנקתהל  
2 תלוביק ,ע"ש וא "תויגולונכט לואש" תרצות ,תעבורמ וא הלוגע תרגסמ    

   530.00 םלשומ ןקתומ ,תועש 'חי   
    
72 דל יטלומ תרואת ,יתילכת דח ,ילארשי ןקת יפל םורח תרואת ףוג   08.13.0280
  DEL תמגוד "TS'54DW72M AMSALP" תיווזב ריקל היולג הנקתהל  
  54 ע"ש וא "תויגולונכט לואש" תרצות ,תעבורמ וא הלוגע תרגסמ םע,  

   550.00 םלשומ ןקתומ ,תועש 2 תלוביק 'חי   
    
3 תלוביק לעב W51.0X8 דל תרואת ,יתילכת וד םורח הנווכה טלש   08.13.0290
ואידדצ דח ,ע"ש וא "P 43 דל ץח" "שעג" תמגוד "האיצי" בותיכ םע תועש    

   490.00 םלשומ ןקתומ ,ידדצ וד 'חי   
    
3 תלוביק לעב 8X51.0 W דל תרואת ,יתילכת וד םורח הנווכה טלש   08.13.0300
,ע"ש וא "שעג" תרצותמ ,"עוקש דל ץח" תמגוד "האיצי" בותיכ םע תועש    

   490.00 םלשומ ןקתומ ,ידדצ וד וא ידדצ דח 'חי   
    
081 לש הלועפ ןמזל הרצ המולא דל תרונ םע ,ינוציח טולימ תרואת ףוג   08.13.0310

   530.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא 328785 םגד "8381 טולימ דל שעג" תמגוד ,תוקד 'חי   
    
081 לש הלועפ ןמזל הבחר המולא דל תרונ םע ,ינוציח טולימ תרואת ףוג   08.13.0320

   500.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא 318785 םגד "8381 טולימ דל שעג" תמגוד ,תוקד 'חי   
    
ןמזל העוקש הנקתהל הרצ המולא דל תרונ םע ,ינוציח טולימ תרואת ףוג   08.13.0330
וא 3227785 םגד "8381 טולימ דל שעג" תמגוד ,תוקד 081 לש הלועפ    

   500.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש 'חי   
    
תינוציח הנקתהל הבחר המולא דל תרונ םע ,ינוציח טולימ תרואת ףוג   08.13.0340
םגד "8381 טולימ דל שעג" תמגוד ,תוקד 081 לש הלועפ ןמזל    

   500.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא 3217785 'חי   
    
W3 DEL תרונ תואצמתהל יתילכת דח W3 עוקש םוריח תרואת ףוג   08.13.0350
רטמ 01 דע הנקתהל םיאתמ תוקד 021 יוביג ןמז ןמול 061 לש המצועב    
, תמגוד deloce ,הרקתל םיקוזיח תוברל ,ע"ש וא םוימדק לקינ הבוג    
  31206001LE 4.2 ט"קמ HA )V8.4/hM-iN( לאטמ לקינ )dC-iN(  

   350.00 םלשומ ןקת HA7.1/V8.4 'חי   
    
021 םוריח DEL W51 + DEL W3 הליגר הרואת בלושמ הרואת ףוג   08.13.0360
021 דל תרונמ יבלח לירקא יוסיכ םע רופא עובצ םוינימולא ףוג ,תוקד    

 1,060.00 de םלשומ ןקתומ ,ע"ש ואloce תמגוד ,E***A/2/X/F-332002LE 'חי   
    
,תוקד 021 לש הלועפ ןמזל יתילכת דח ,תואצמתהל םוריח תרואת ףוג   08.13.0370
וא LE - 137 םגד טיילורטקלא תמגוד ,הרקתל היולג הנקתהל W3 דל    

   560.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש 'חי   
    
,תוקד 021 לש הלועפ ןמזל יתילכת דח ,תואצמתהל םוריח תרואת ףוג   08.13.0380
וא LE - 137 םגד טיילורטקלא תמגוד ,הרקתל היולג הנקתהל W3 דל    

   560.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש 'חי   
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   221.00 'פמוק ידדצ וד "האיצי" בותיכ םע סקפסרפ טלש "ץח" הרואת רזיבאל תפסות 08.13.0390
    
סנפ רובע הרואת דומע חתפב םירוביחו הקלדה ירזיבא ,םירזיבא שגמ   08.13.0400
W004 דע דיילה-לטימ וא ג.ל.נ תרונ םע שרדנכ םיסנפ ינש וא דחא    

   366.00 'פמוק סנפ לכל דרפנ A01 ז"אמו הקראה ספ ,הניסרח יקדהמ תוברל ,שרדנכ  
    
השולש רובע הרואת דומע חתפב םירוביחו הקלדה ירזיבא ,םירזיבא שגמ   08.13.0410
דע דיילה-לטימ וא ג.ל.נ תרונ םע שרדנכ םיסנפ העברא וא םיסנפ    
  W004ז"אמו הקראה ספ ,הניסרח יקדהמ תוברל,שרדנכ A01 לכל דרפנ  

   399.00 'פמוק סנפ  
    
יתש רובע הרואת דומע חתפב םירוביחו הקלדה ירזיבא,םירזיבא שגמ   08.13.0420
הקראה ספ ,הניסרח יקדהמ תוברלW0001  דיילה-לטימ וא ג.ל.נ תורונ    

   555.00 'פמוק . סנפ לכל דרפנA61  ז"אמו  
    

   199.00 'פמוק W521 תיפסכ תרונל הקלדה ירזיבאו דויצ 08.13.0430
    

   278.00 'פמוק W052 תיפסכ תרונל הקלדה ירזיבאו דויצ 08.13.0440
    

   345.00 'פמוק W004 תיפסכ תרונל הקלדה ירזיבאו דויצ 08.13.0450
    

   310.00 'פמוק W07 ג.ל.נ תרונל הקלדה ירזיבאו דויצ 08.13.0460
    

   389.00 'פמוק W051 ג.ל.נ תרונל הקלדה ירזיבאו דויצ 08.13.0470
    

   420.00 'פמוק W052 ג.ל.נ תרונל הקלדה ירזיבאו דויצ 08.13.0480
    

   477.00 'פמוק W004 ג.ל.נ תרונל הקלדה ירזיבאו דויצ 08.13.0490
    

   420.00 'פמוק W052 דיילה-לטימ תרונל הקלדה ירזיבאו דויצ 08.13.0500
    

   477.00 'פמוק W004 דיילה-לטימ תרונל הקלדה ירזיבאו דויצ 08.13.0510
    
08.13.0520 קפסהב הרונל הקלדה ירזיבאו דויצל םימ תנגומ ,העובצ חפ תספוק  

   184.00 'פמוק W07דע W004 דויצה גוסו הרונה גוסב לדבה אלל.  
    
םע מ"ס 04  ךרואב ןבל לבכ ,טילקבמ הרונ-תיב ללוכה רואמ לדנפ   08.13.0530
ןבל יטסלפ יוסיכ ,םיקדהמ ,הילת וו ,ר"ממ 5.1 ךתחב םיכילומ השולש    

    25.00 'פמוק LE W 02 תרונו הרקתל דומצ םיקדהמל לוגע  
    
הרואתה ףוג גוסב לדבה אלל ,םינפ תרואת ףוג לש שדחמ הנקתהו קוריפ   08.13.0540

    63.00 'פמוק .רחא לדבה לכ וא ,שדחה הנקתה םוקמ ,תורונה תומכ ,תורונה גוס ,  
    
,הרואתה ףוג גוסב לדבה אלל,ץוח תרואת ףוג לש שדחמ הנקתהו קוריפ   08.13.0550

    95.00 'פמוק .רחא לדבה לכ וא שדחה הנקתהה םוקמ ,הרונה  
    
הרונב התפלחהו תמייק הרונ קורפ תוברל W81  טנצסורואולפ תרונ   08.13.0560

    14.00 השדחה 'חי   
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../098 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     098 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

הרונב התפלחהו תמייק הרונ קורפ תוברל W63  טנצסורואולפ תרונ   08.13.0570
    14.00 השדחה 'חי   

    
הרונב התפלחהו תמייק הרונ קורפ תוברל W85  טנצסורואולפ תרונ   08.13.0580

    16.00 . השדחה 'חי   
    
תמייק הרונ קורפ תוברל שרדנכ W31 וא W11  וא LP W9  תרונ   08.13.0590

    24.00 . השדחה הרונב התפלחהו 'חי   
    
הרונב התפלחהו תמייק הרונ קורפ תוברל W82 ואLP W81  תרונ   08.13.0600

    28.00 השדחה 'חי   
    
ו/וא הרקתל דומצ הנקתהל V032, A52  יזאפ-דח דדובמ הריבצ ספ   08.13.0610

   233.00 תויפוסו םירבחמ תוברל,םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ הרקתב עוקש רטמ   
    
הנקתהל V032/004, A52 םייזאפ-תלת םידדובמ הריבצ יספ תכרעמ   08.13.0620
תוברל,םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ הרקתב עוקש ו/וא הרקתל דומצ    

   278.00 תויפוסו םירבחמ רטמ   
    
A52  םייזאפ-תלת ו/וא םייזאפ-דח םידדובמ הריבצ יספ תכרעמל תפסות   08.13.0630
רזעה ירזיבא לכ תוברל,הרקתל תוטומ םע הילתב םתנקתה רובע    

    56.00 םישורדה רטמ   
    
08.13.0640 םוינימולא  ליפורפ ,ילאסרבינוא ,)םיינזוא םע( הרקתב עוקש הריבצ ספ  
- ןרצי ,תיפוסו הנזה ,יזכרמ רבחמ ללוכ ,'מ 6 ךרוא ,יזאפ תלת ,ןבל עבצב    
   OCRE, שעג - קפס ,םישרדנה םיקלחה תפסותב + 87353 - ט"קמ,  

 1,838.00 1T - דוק 'חי   
    
08.13.0650 ,יזאפ תלת ,ןבל עבצב םוינימולא ליפורפ ,ילאסרבינוא ,יולת הריבצ ספ  
  הילת תוטומ ללוכ ,תיפוסו הנזה ,שרדנכ םירבחמ ללוכ ,'קמ 41 ךרוא  
4 ללוכ ,)הטזור ללוכ( 'מ 5.1 דע הבוגבו ןרציה תצלמה י"פע  םיקחרמב    
2009( ספה עבצב רונתב םיעובצ ,םיידדצ תוריקל ספה עוביקל םינתיווז    
  LAR( ןרצי  ,טלפמוק לכה - OCRE, שעג - קפס ,שרדנה י"פע - ט"קמ,  

 6,818.00 2T - דוק 'חי   
    
ומכ יזאפ תלת ,ןבל עבצב םוינימולא ליפורפ ,ילאסרבינוא ,יולת הריבצ ספ   08.13.0660

 3,410.00 3T 'מ 7 ךרואב ךא 2T 'חי   
    
ומכ יזאפ תלת ,ןבל עבצב םוינימולא ליפורפ ,ילאסרבינוא ,יולת הריבצ ספ   08.13.0670

 7,791.00 4T 'מ 61 ךרואב ךא 2T 'חי   
    
***דל הרואת יפוג***    
    
ט"קמ 21 םתור ,הרקתב עוקש ןנווכתמ עובצ םוינימולאמ לוגע הרואת ףוג   08.13.0680
  601001LE מ"מ 315 רטוק ,תולעמ 06/03/51 תושדע רביירד םע עיגמ  
ןקתומ ,הרקתל םיקוזיח תוברל ,ע"ש וא deloce תמגוד מ"מ 06 הבוג    

   290.00 םלשומ 'חי   
    
הנקתהל םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכ ט"הת/ט"הע ץוח/םינפ ת"ג תנקתה   08.13.0690

   120.00 .תמלשומ 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../099 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     099 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םיללחב ת"ג תנקתה רובע 5000.31.80 ףיעס יפל ת"ג תנקתהל תפסות   08.13.0700
    60.00 )'מ 5.3 לעמ( .םיהובג 'חי   

    
םיסדנהמ דע-רוא    
    
וא םיסדנהמ דע-רוא לש ,LB THGILIXAM תמגוד W63 דל לנאפ ת"ג   08.13.0720

   324.99 ע"ווש 'חי   
    
דע-רוא לש ,ינוציח םגד -LB THGILIXAM תמגוד W63 דל לנאפ ת"ג   08.13.0730

   454.99 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
    
08.13.0740 לש ,DLD THGILIXAM תמגוד W52-81 לוגע הרקת עוקש דל ת"ג  

   363.99 .ע"ווש וא םיסדנהמ דע-רוא 'חי   
    
דע-רוא לש ,)DELNUS( THGILNUS תמגוד םיינכט םירדחל ת"ג   08.13.0750

   298.99 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
    
וא םיסדנהמ דע-רוא לש LE-206 תמגוד ,לוגע ,הרקת עוקש םורח ת"ג   08.13.0760

   285.99 ע"ווש 'חי   
    
וא םיסדנהמ דע-רוא לש LE-237 תמגוד ,לוגע ,ט"הע הנקתהל םורח ת"ג   08.13.0770

   376.99 ע"ווש 'חי   
    

   415.99 ע"ווש וא םיסדנהמ דע-רוא לש LE-616 תמגוד , םורח תאיצי טוליש 'חי  08.13.0780
    
דע-רוא לש 1056 םגד ,תינוציח הנקתהל הפצר עוקש DEL ת"ג   08.13.0790

 3,379.90 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
    
םוקימס    
    
לש ,WC YTEFAS תמגוד ,06X06 הרקת עוקש W04 דל לנאפ ת"ג   08.13.0810

    97.50 ע"ווש וא םוקימס 'חי   
    
וא םוקימס לש ,WC FLOG תמגוד ,הרקתה לע W54 דל לנאפ ת"ג   08.13.0820

   233.99 ע"ווש 'חי   
    

   714.98 ע"ווש וא םוקימס לש ,0706 םגד ט"הע דל ליפורפ 'חי  08.13.0830
    

   778.68 ע"ווש וא םוקימס לש ,0708 םגד עוקש דל ליפורפ 'חי  08.13.0840
    
וא םוקימס לש ,"לבוש" תמגודכ ,44PI W31 הרקת עוקש ,לוגע דל ת"ג   08.13.0850

    71.50 ע"ווש 'חי   
    
וא םוקימס לש ,"לבוש" תמגודכ ,44PI W02 הרקת עוקש ,לוגע דל ת"ג   08.13.0860

    87.10 ע"ווש 'חי   
    
וא םוקימס לש ,"לבוש" תמגודכ ,44PI W03 הרקת עוקש ,לוגע דל ת"ג   08.13.0870

   105.30 ע"ווש 'חי   
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../100 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     100 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

וא םוקימס לש ,ROINUJ תמגודכ , W52 הרקת דומצ ,לוגע דל ת"ג   08.13.0880
    58.50 ע"ווש 'חי   

    
וא םוקימס לש ,YNOT תמגודכ , 56PI W52 הרקת דומצ ,לוגע דל ת"ג   08.13.0890

   149.50 ע"ווש 'חי   
    
LD ORP תמגוד ,W04 ,םיינכט םירדחל 'מ 2.1 ךרואב םימ ןגומ דל ת"ג   08.13.0900

   127.40 ע"ווש וא םוקימס לש ,YKS 'חי   
    

   168.99 ע"ווש וא םוקימס לש,W3 הרקת עוקש םורח ת"ג 'חי  08.13.0910
    

   168.99 ע"ווש וא םוקימס לש ,"ריאמ" תמגוד ,W3 לוגע הרקת דומצ םורח ת"ג 'חי  08.13.0920
    

   181.99 ע"ווש וא םוקימס לש , "ריאי" תמגוד , םורח תאיצי טוליש 'חי  08.13.0930
    
וא םוקימס לש ,NEDLOG תמגוד ,56PI W002 ,םינסחמל DEL ת"ג   08.13.0940

   506.98 ע"ווש 'חי   
    
וקסינ    
    

   275.59 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש W03 mlk3 595VDEL-MARSO/048 דל לנפ 'חי  08.13.0960
    

    54.60 ע"ווש וא חי6 גוס לכ טהע 595*595 'פ םאתמ 'חי  08.13.0970
    

   408.19 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש W04 mlk4 595VDEL-MARSO/048 דל לנפ 'חי  08.13.0980
    

   130.00 ע"ווש וא 595*595 סוא דל לנאפ ט"הע םאתמ 'חי  08.13.0990
    

   409.49 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש W33  595 RGU VDEL-SO/048 דל לנפ 'חי  08.13.1000
    

    97.50 ע"ווש וא LB 595*595 ML0013 W04 K24 לנאפ 'חי  08.13.1010
    
תרבח לש 44PI 051 048/W41 VDEL ULA  הרקת עוקש לוגע דל ת"ג   08.13.1020

   207.99 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
תרבח לש 44PI 002 048/W52 VDEL ULA הרקת עוקש לוגע דל ת"ג   08.13.1030

   321.09 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
לש 45PI TCC3/W31 TROFMOC 031 הרקת עוקש לוגע דל ת"ג   08.13.1040

   152.10 ע"ווש וא וקסינ תרבח 'חי   
    
לש 45PI TCC3/W81 TROFMOC 551 הרקת עוקש לוגע דל ת"ג   08.13.1050

   200.19 ע"ווש וא וקסינ תרבח 'חי   
    
לש 45PI TCC3/W02 TROFMOC 502 הרקת עוקש לוגע דל ת"ג   08.13.1060

   265.19 ע"ווש וא וקסינ תרבח 'חי   
    

    28.73 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש W6 K0004 לוגע 4  טניא לנאפ דל 'חי  08.13.1070
    

    39.00 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש W21 K0004 לוגע 6" טניא לנאפ דל 'חי  08.13.1080
    
    

קובץ: 00-00   .../101 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     101 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    46.41 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש W81 K0004לוגע 8"ילרגטניא לנאפ דל 'חי  08.13.1090
    

    30.55 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש XELF W8 58-07 K0004םאתמ+גע.פ דל 'חי  08.13.1100
    

    40.30 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש XELF W51 031-59 K0004אתמ+גע.פ דל 'חי  08.13.1110
    

    53.30 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש XELF W22 581-59 K0004אתמ+גע.פ דל 'חי  08.13.1120
    

    35.10 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש טהע W6 K0004 4" טניא לנאפ דל 'חי  08.13.1130
    

    45.50 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש טהע W21 K0004 6" טניא לנאפ דל 'חי  08.13.1140
    

    55.90 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש טהע W81 K0004 8" טניא לנאפ דל 'חי  08.13.1150
    

    30.55 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש XELF W8 58-07 K0004םאתמ+גע.פ דל 'חי  08.13.1160
    

    40.30 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש XELF W51 031-59 K0004אתמ+גע.פ דל 'חי  08.13.1170
    

    53.30 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש XELF W22 581-59 K0004אתמ+גע.פ דל 'חי  08.13.1180
    

   148.20 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש mm86 56PI  K0003 W7 VDEL-SO טופס 'חי  08.13.1190
    
תרבח לש K0004 45PI "4 W21 ORP-ADNAP תמגוד לוגע דל ת"ג   08.13.1200

   143.00 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
תרבח לש K04 45PI "8 W21 ORP-ADNAP תמגוד לוגע דל ת"ג   08.13.1210

   184.59 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
תרבח לש K04 45PI "6 W51 ORP-ADNAP תמגוד לוגע דל ת"ג   08.13.1220

   175.49 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש וקסינ 'חי   
    
תרבח לש K04 45PI "8 W81 ORP-ADNAP תמגוד לוגע דל ת"ג   08.13.1230

   194.99 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
תרבח לש K04 45PI "8 W52 ORP-ADNAP תמגוד לוגע דל ת"ג   08.13.1240

   311.99 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    

    96.20 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש K04 W02 56PI TSORF לוגע ןופלפ דל ת"ג 'חי  08.13.1250
    

   168.99 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש K04 W02 56PI WONS רופא לוגע דל ת"ג 'חי  08.13.1260
    

   210.59 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש K04 W03 56PI WONS רופא לוגע דל ת"ג 'חי  08.13.1270
    

    67.60 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש d021 K04 W51 45PI DEL ECI לוגע דל ת"ג 'חי  08.13.1280
    

   104.00 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש d021 K04 W81 45PI DEL ECIלוגע דל ת"ג 'חי  08.13.1290
    

   124.80 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש d021 K04 W42 45PI DEL ECI לוגע דל ת"ג 'חי  08.13.1300
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../102 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     102 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

לש K04 W21 56PI DEL MUNGAM 021 תמגוד ,הספילא דל ת"ג   08.13.1310
    65.00 ע"ווש וא וקסינ תרבח 'חי   

    
תרבח לש K04 W21 56PI קספמ+ MUNGAM תמגוד ,הספילא דל ת"ג   08.13.1320

    87.10 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש DN K04 W63 56PI DEL DEEPSיטמרה דל ת"ג   08.13.1330

   102.70 ע"ווש 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש DN K04 W84 56PI DEL DEEPSיטמרה דל ת"ג   08.13.1340

   156.00 ע"ווש 'חי   
    
וקסינ תרבח לש K04 W81 56PI SULP DEL DEEPSיטמרה דל ת"ג   08.13.1350

   128.70 ע"ווש וא 'חי   
    
וקסינ תרבח לש K04 W43 56PI SULP DEL DEEPSיטמרה דל ת"ג   08.13.1360

   157.30 ע"ווש וא 'חי   
    

   168.99 ע"ווש וא K56 W63 56PI SULP DEL DEEPSיטמרה דל ת"ג 'חי  08.13.1370
    

   166.39 ע"ווש וא W3 SUNEV טהת  יתילכת דח םורחל דל ת"ג 'חי  08.13.1380
    

   184.59 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש W3 SUNEV טהע  יתילכת דח םורחל דל ת"ג 'חי  08.13.1390
    

   292.49 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש דל םורח תאיצי טוליש 'חי  08.13.1400
    
לש K04 d09 W001 DEL NAECO ןומעפ ,תומלוא תראהל דל ת"ג   08.13.1410

   500.48 ע"ווש וא וקסינ תרבח 'חי   
    
לש K04 d09 W051 DEL NAECO ןומעפ ,תומלוא תראהל דל ת"ג   08.13.1420

   571.98 ע"ווש וא וקסינ תרבח 'חי   
    
09X04K04W051 45PIראניל ,הרקת יולת ,תומלוא תראהל דל ת"ג   08.13.1430

   854.07 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש LARTNEC 'חי   
    
09X04K04W002 45PIראניל ,הרקת יולת ,תומלוא תראהל דל ת"ג   08.13.1440

 1,026.97 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש LARTNEC 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש 56PI K04 W09 2GVDEL-SOחש הפצהל דל ת"ג   08.13.1450

   389.99 ע"ווש 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש 56PI K04 W531 2GVDEL-SOחש הפצהל דל ת"ג   08.13.1460

   714.98 ע"ווש 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש 56PI K04 W081 2GVDEL-SOחש הפצהל דל ת"ג   08.13.1470

   857.97 ע"ווש 'חי   
    
תרבח לש 05x541 66PI 047/W05 LYS DOOLF הפצהל דל ת"ג   08.13.1480

   584.98 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
    
    

קובץ: 00-00   .../103 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
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14/07/2020
דף מס':     103 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תרבח לש 05x541 66PI 047/W001 LYS DOOLF הפצהל דל ת"ג   08.13.1490
 1,195.96 ע"ווש וא וקסינ 'חי   

    
תרבח לש 05x541 66PI 047/W051 LYS DOOLF הפצהל דל ת"ג   08.13.1500

 1,533.95 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
תרבח לש 05x541 66PI 047/W002 LYS DOOLF הפצהל דל ת"ג   08.13.1510

 1,754.95 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
תרבח לש 05x541 66PI 047/W003 LYS DOOLF הפצהל דל ת"ג   08.13.1520

 2,664.92 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
וקסינ תרבח לש d531X06K0466PIW052 CIPMYLO הפצהל דל ת"ג   08.13.1530

 1,650.95 ע"ווש וא 'חי   
    
וקסינ תרבח לש d531X06K0466PIW005 CIPMYLO הפצהל דל ת"ג   08.13.1540

 4,159.87 ע"ווש וא 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש d06 K04 W057 66PI CIPMYLO  הפצהל דל ת"ג   08.13.1550

 6,499.80 ע"ווש 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש d03 K04 W0001 66PI CIPMYLO הפצהל דל ת"ג   08.13.1560

 8,319.74 ע"ווש 'חי   
    
תונורתפ י.ח    
    
קפסהב .outneB תרצותמ מ"מ 006X006 תודימ  דל תייגולונכטב לנאפ   08.13.1580
רוא ןווג .הילתו ןוטב תרקית ,תיטסוקא הרקיתב הנקתה W63 לש ילמשח    
  K0005-0003 08 עבצ תריסמ םדקמ>IRC. וא תונורתפ י.ח תרבח לש  

   233.99 ע"ווש 'חי   
    

    84.50 06*06 דל לנאפ תנקתהל םינומלא תרגסמ רבוע תפסות 'חי  08.13.1590
    
קפסהב .outneB תרצותמ 0021X003 תודימ  דל תייגולונכטב לנאפ   08.13.1600
רוא ןווג .הילתו ןוטב תרקית ,תיטסוקא הרקיתב הנקתה W63 לש ילמשח    
  K0005-0003 08 עבצ תריסמ םדקמ>IRC. וא תונורתפ י.ח תרבח לש  

   285.99 ע"ווש 'חי   
    

    91.00 021*03 דל לנאפ תנקתהל םינומלא תרגסמ רבוע תפסות 'חי  08.13.1610
    
.dnaltilG תרצותמ  595X595 תודימ תונולח 2 דל תייגולונכטב לנאפ   08.13.1620
K0004-0003 רוא ןווג . העוקש הנקתהב טאוו 93  לש ילמשח קפסהב    

   321.09 ע"ווש וא תונורתפ י.ח תרבח לש .IRC<08 עבצ תריסמ םדקמ 'חי   
    
.dnaltilG תרצותמ  595X595 תודימ תונולח 2 דל תייגולונכטב לנאפ   08.13.1630
K0004-0003 רוא ןווג . העוקש הנקתהב טאוו 93  לש ילמשח קפסהב    

   360.09 ע"ווש וא תונורתפ י.ח תרבח לש .IRC<08 עבצ תריסמ םדקמ 'חי   
    
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../104 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     104 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תקיצימ יונבה DGC תרצותמ  thgiL nwoD יביטרוקד הרקת עוקש   08.13.1640
חדק , mm391?  ינוציח :תודימ .45PI הנגה םדקמ םע םוינימולא    
  ?mm561. לש ילמשח קפסה W32-51 רוא ןווג .העוקש הנקתה .טאוו  
  K0005-K0003. 08 עבצ תריסמ םדקמ>IRC. תונורתפ י.ח תרבח לש  

   172.89 ע"ווש וא 'חי   
    
תקיצימ יונבה DGC תרצותמ  thgiL nwoD יביטרוקד הרקת עוקש   08.13.1650
חדק , mm032?  ינוציח :תודימ .45PI הנגה םדקמ םע םוינימולא    
  ?mm002. לש ילמשח קפסה W92-81 רוא ןווג .העוקש הנקתה .טאוו  
  K0005-K0003. 08 עבצ תריסמ םדקמ>IRC. תונורתפ י.ח תרבח לש  

   192.39 ע"ווש וא 'חי   
    
תקיצימ יונבה DGC תרצותמ  thgiL nwoD יביטרוקד הרקת עוקש   08.13.1660
חדק , mm282?  ינוציח :תודימ .45PI הנגה םדקמ םע םוינימולא    
  ?mm062. לש ילמשח קפסה W53-92 רוא ןווג .העוקש הנקתה .טאוו  
  K0005-K0003. 08 עבצ תריסמ םדקמ>IRC. תונורתפ י.ח תרבח לש  

   308.09 ע"ווש וא 'חי   
    
תקיצימ יונבה DGC תרצותמ ןנווכתמ TOPS יביטרוקד הרקת עוקש   08.13.1670
חדק , mm282?  ינוציח :תודימ .02PI הנגה םדקמ םע םוינימולא    
  ?mm062. לש ילמשח קפסה W9-6 רוא ןווג .העוקש הנקתה .טאוו  
  k0004-K0072. 08 עבצ תריסמ םדקמ>IRC. וא תונורתפ י.ח תרבח לש  

   101.40 ע"ווש 'חי   
    
םע םוינימולא תקיצימ יונבה DGC תרצותמ יביטרוקד ט"הע הרואת ףוג   08.13.1680
קפסה .mm312? רטוק ,mm36  הבוג :תודימ .02PI הנגה םדקמ    
,K0004 רוא ןווג .העוקש הנקתה .טאוו W32-81 לש ילמשח    
  K0005-K0003. 08 עבצ תריסמ םדקמ>IRC. תונורתפ י.ח תרבח לש  

   172.89 ע"ווש וא 'חי   
    
.ixiC תרצותמ מ"ס 051 ךרואב םימ ןגומ דל תייגולונכטב הרואת ףוג   08.13.1690
ןוטב תרקית ,תיטסוקא הרקיתב הנקתה .טאוו 65 לש ילמשח קפסהב    
לש .IRC<08 עבצ תריסמ םדקמ . k0005-0004K רוא ןווג .הרקת דומצו    

   214.49 ע"ווש וא תונורתפ י.ח תרבח 'חי   
    
.ixiC תרצותמ מ"ס 021 ךרואב םימ ןגומ דל תייגולונכטב הרואת ףוג   08.13.1700
ןוטב תרקית ,תיטסוקא הרקיתב הנקתה .טאוו 65 לש ילמשח קפסהב    
ח תרבח לש .IRC<08 עבצ תריסמ םדקמ .0004K רוא ןווג .הרקת דומצו    

   156.00 ע"ווש וא תונורתפ י. 'חי   
    
,45PI ,קבאו םימ ןגומ DEL תיגולונכטב חיטה לע לוגע הרואת ףוג   08.13.1710
וא תונורתפ י.ח תרבח לש RETTILG ןרצי .טאוו 42 לש ילמיסקמ קפסהב    

   202.79 ע"ווש 'חי   
    
    
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../105 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
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14/07/2020
דף מס':     105 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

08.13.1720 תרצותמ דל תייגולונכטב LF םגד W003 הפצה תרואת ףוג  
  dnalreztiwS kinortxuL,  תיגולונכט םע niF dloF  - לע תססבתמה  
תעסהב בטיימ ןפואב עייסמ רשפא בר םינפ חטש תריציו םוינימולא לופיק    
לכ לע רשאכ םילודומ ינשמ הייונבה תידוחיי תיטפוא תכרעמ ,56PI ,םוח    
.eluoJ 2 tcapmI 70KI תמסוחמ תיכוכז יוסיכ ,השדע תנקתומ דל    
םרזו קפסהל ןווכמ  .טאוו 005,1 דע לש ילמיסקמ ילמשח קפסהב    
םדקמ K0005-0003 :רוא ןווג .הרואתה ינונכתל םאתהב םישרדנה    
תנוכתל היצפוא םע llewnaeM :תרצות רביירד .IRC<07 עבצ תריסמ    
  ilaD. תרצות םידל: delimuL / marsO. חתמ ילושחנ ןגמ AK01/VK01  
   rotcetorP egruS. הנקתה חדק תללוכה דחוימ הנבמב תננווכתמ עורז  

 4,549.86 ע"ווש וא תונורתפ י.ח תרבח לש .הרואתה ףוג ןוויכ ירחא עוביק חדקו 'חי   
    

 7,149.78 W004 קר ל"נכ 'חי  08.13.1730
    

 8,449.74 W006 קר ל"נכ 'חי  08.13.1740
    

 9,749.70 W008 קר ל"נכ 'חי  08.13.1750
    

10,399.68 W0001 קר ל"נכ 'חי  08.13.1760
    

13,649.58 W0021 קר ל"נכ 'חי  08.13.1770
    

14,949.54 W0051 קר ל"נכ 'חי  08.13.1780
    
08.13.1790 תרצותמ דל תייגולונכטב LFM םגד W003 הפצה תרואת ףוג  
  dnalreztiwS kinortxuL, 56 תומיטא תמרPI, יוסיכ eluoJ 5 tcapmI  
  80KI. םרזו קפסהל ןווכמ  .טאוו 0021 דע לש ילמיסקמ ילמשח קפסהב  
םדקמ  K0005-0003 :רוא ןווג .הרואתה ינונכתל םאתהב םישרדנה    
תנוכתל היצפוא םע llewnaeM :תרצות רביירד .IRC<07 עבצ תריסמ    
  ilaD. 0505 :תרצות םידל NOEXUL. חתמ ילושחנ ןגמ  AK01/VK01  
   rotcetorP egruS. הנקתה חדק תללוכה דחוימ הנבמב תננווכתמ עורז  

 3,249.90 ע"ווש וא תונורתפ י.ח תרבח לש .הרואתה ףוג ןוויכ ירחא עוביק חדקו 'חי   
    

 4,549.86 W004 קר ל"נכ 'חי  08.13.1800
    

 5,849.82 W006 קר ל"נכ 'חי  08.13.1810
    

 7,149.78 W008 קר ל"נכ 'חי  08.13.1820
    

 8,449.74 W0001 קר ל"נכ 'חי  08.13.1830
    

12,479.62 W0021 קר ל"נכ 'חי  08.13.1840
    
שעג    
    

   227.49 ע"ווש וא שעג תרבח לש Kk4 mL0033 011N03-0606-LP- דל לנאפ 'חי  08.13.1860
    

   220.99 ע"ווש וא שעג תרבח לש KK4-W42 ץניא 8 ורפ דלסקיפ 'חי  08.13.1870
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../106 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
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14/07/2020
דף מס':     106 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

וא שעג תרבח לש dufiL רביירד-Kk4 mL0063 W03 טיילקב דלנאפ   08.13.1880
   227.49 ע"ווש 'חי   

    
   240.49 ע"ווש וא שעג תרבח לש Kk4 mL0044 011N04-0606-LP- דל לנאפ 'חי  08.13.1890

    
   181.99 ע"ווש וא שעג תרבח לש KK4-W51 ץניא 6 ורפ דלסקיפ 'חי  08.13.1900

    
וא שעג תרבח לש dufiL רביירד-Kk4 mL0084 W04 טיילקב דלנאפ   08.13.1910

   253.49 ע"ווש 'חי   
    

   656.48 ע"ווש וא Kk4 W08 דל ןוריק 'חי  08.13.1920
    

    97.50 ע"ווש וא שעג תרבח לש הנקתה רזיבא-LRAK דל לנאפ 'חי  08.13.1930
    

   163.79 ע"ווש וא שעג תרבח לש ml0061 Kk4 W12 - רובת תמגוד דל ת"ג 'חי  08.13.1940
    
וא שעג תרבח לש ןמול 081 'קד021 הרצ.א ינוציח טולימ דל רואמ ת"ג   08.13.1950

   188.49 ע"ווש 'חי   
    
וא שעג תרבח לש ןמול 081 'קד021 הבחר.א רואמ עוקש טולימ דל ת"ג   08.13.1960

   162.50 ע"ווש 'חי   
    
תרבח לש 'קד081 ידדצ דח תירבע האיצי-קרב תמגוד םורח טולישל ת"ג   08.13.1970

   176.79 ע"ווש וא שעג 'חי   
    

   493.98 ע"ווש וא שעג תרבח לש ןבל Kk4 0004 דל ראטס ת"ג 'חי  08.13.1980
    
שעג תרבח לש ged06 Kk4 ml00062 W002- טסרווא תמגוד דל ת"ג   08.13.1990

 1,130.97 ע"ווש וא 'חי   
    
וא שעג תרבח לש ןיוולק 0004 תולעמ 06 טאוו 002 ןקירוה תמגוד דל ת"ג   08.13.2000

 1,234.96 ע"ווש 'חי   
    

 2,389.33 ע"ווש וא שעג תרבח לש ged03 Kk4 W003 B סיטנלטא תמגוד דל ת"ג 'חי  08.13.2010
    
וא שעג תרבח לש ןיוולק 0004 תולעמ 06 טאוו 001 ןקירוה תמגוד דל ת"ג   08.13.2020

 1,102.37 ע"ווש 'חי   
    

 1,748.45 ע"ווש וא שעג תרבח לש ged03 Kk4 W042 B סיטנלטא תמגוד דל ת"ג 'חי  08.13.2030
    
וא שעג תרבח לש ןיוולק 0004 תולעמ 06 טאוו 002 ןקירוה תמגוד דל ת"ג   08.13.2040

 1,234.96 ע"ווש 'חי   
    

 1,132.27 ע"ווש וא שעג תרבח לש ged03 Kk4 W001 B סיטנלטא תמגוד דל ת"ג 'חי  08.13.2050
    
שעג תרבח לש ged021 Kk4 ml00031 W001- טסרווא תמגוד דל ת"ג   08.13.2060

   857.97 ע"ווש וא 'חי   
    
וא שעג תרבח לש ילטמ-enO 00071 Kk4 tf4ורטנס תמגוד דל ת"ג   08.13.2070

 1,091.97 ע"ווש 'חי   
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14/07/2020
דף מס':     107 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

 3,260.30 ע"ווש וא שעג תרבח לש ged03 Kk4 W084 B סיטנלטא תמגוד דל ת"ג 'חי  08.13.2080
    

 1,726.35 ע"ווש וא שעג תרבח לש ged03 Kk4 W002 B סיטנלטא תמגוד דל ת"ג 'חי  08.13.2090
    
וא שעג תרבח לש ןיוולק 0004 תולעמ 06 טאוו 001 ןקירוה תמגוד דל ת"ג   08.13.2100

 1,021.77 ע"ווש 'חי   
    

 1,132.27 ע"ווש וא שעג תרבח לש ged03 Kk4 W001 B סיטנלטא תמגוד דל ת"ג 'חי  08.13.2110
    
וא שעג תרבח לש Kk4 021? W5.6 01 עקרק.ש גומלא תמגוד דל ת"ג   08.13.2120

   302.89 ע"ווש 'חי   
    
וא שעג תרבח לש ged06 Kk4 ml00051 W051 ודנרוט תמגוד דל ת"ג   08.13.2130

 1,285.66 ע"ווש 'חי   
    

   947.67 ע"ווש וא שעג תרבח לש Kk4 84 W02 יולת + הנס תמגוד דל ת"ג 'חי  08.13.2140
    
ל מ ש ח ה  ת ר ב ח ל  ת ו נ כ ה  41.80 ק ר פ  ת ת     
    

   184.00 . 052C םוקמב 004D גוסמ הסכמ רובע הרקב אתל ריחמ תפסות 'חי  08.14.0010
    
םנומיס,םימייק םילבכ יוליג , םישרדנה קמועבו בחורב תינדי שושיג תריפח   08.14.0020

   123.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו יקנ רפעב יוסיכ , תינכת ג"ע םתלעהו ק"מ   
    
יסקופ" F-550755 םגד כ"לט + קזב + למשחל תשלושמ ןוטב תחמוג   08.14.0030
תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 55+07+55 בחור  :תודימב ע"ש וא "ןופצ    

 3,170.00 סוסיב ,ןויז , הביצח / הריפח ללוכ ,מ"ס 04 קמוע מ"ס 022 )עקרקל 'חי   
    
"ןופצ יסקופ" 3X08-F םגד כ"לט + קזב + למשחל תשלושמ ןוטב תחמוג   08.14.0040
)עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 08+08+08 בחור :תודימב ע"ש וא    

 3,170.00 סוסיב ,ןויז , הביצח / הריפח ללוכ ,מ"ס 04 קמוע מ"ס 022 'חי   
    
םילבכ רובע הנכומ הריפחב חישק יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה   08.14.0050
'בח ינסחממ הלבוה ללוכ . 'ץניא 6 לש רטוקב רוניצה .למשח תרבח לש    

    17.00 .ינקת ןומיס טרסו מ"מ8 ןולינמ הכישמ טוח ,למשח רטמ   
    
םילבכ רובע הנכומ הריפחב חישק יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה   08.14.0060
'בח ינסחממ הלבוה ללוכ . 'ץניא 8 לש רטוקב רוניצה .למשח תרבח לש    

    21.00 .ינקת ןומיס טרסו מ"מ8 ןולינמ הכישמ טוח ,למשח רטמ   
    
םירוזמר / תובוחר רואמ תיזכרמל למשחה רוביח תלדגה תטילקל תונכה   08.14.0070
,חולב ישאר ת"מאמ תפלחה ללוכ רפמא 08X3 דע רפמא 04X3 -מ םרזל    
היזכרמה תאבהל םישורדה רזעה ירמוחו תודובע רתי לכו טוליש , טוויח    
עוציבו למשחה תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ ,הניקת הלועפל    

 4,877.00 'פמוק ק ,הקידבה ןיגב ח"חל םימולשתה לכ תוברל ח"ח י"ע ןקתמה תקידב  
    
לזידה תכרעמ לכל תיתשתהו היגרנאה דרשמ לש תרוקיב תרבעה   08.14.0090
דע ,למשחה קוח י"פע ל"נה דרשמב רוטרנגה םושיר תוברל ,רוטרנג    

 1,806.00 'פמוק .טלפמוק ,תויוגיתסה אלל היגרנאה דרשמ רושיא תאצמהל  
    
    

קובץ: 00-00   .../108 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/07/2020
דף מס':     108 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תרנצל מ"ס 051 דע בחורבו מ"ס 051 דע קמועב תולעת תביצח/תריפח   08.14.0100
תומייק תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב .הובג חתמו ךומנ חתמ למשח    
תובכש יולימ,ינקית ןומיס טרס ללוכ ) 'וכו םימ , קזב , י" חח למשח ילבכ(    
יולימה ללוכ תורוניצל לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב ויהי לוח יוסיכו דופיר    

   199.00 רה ללוכ תשרדנה תופיפצה תגרדל וקודיהו רזוחה ק"מ   
    
תרנצל מ"ס 001 דע בחורבו מ"ס 051 דע קמועב תולעת תביצח/תריפח   08.14.0110
תומייק תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב .הובג חתמו ךומנ חתמ למשח    
תובכש יולימ,ינקית ןומיס טרס ללוכ ) 'וכו םימ , קזב , י" חח למשח ילבכ(    
יולימה ללוכ תורוניצל לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב ויהי לוח יוסיכו דופיר    
םאת הבו תרוקיב יאתלרה ללוכ תשרדנה תופיפצה הגרדל וקודיהו רזוחה    

   154.00 תושרה יגיצנו י"חח יגיצנ תויחנהל ק"מ   
    
תרנצל מ"ס 07 דע בחורבו מ"ס 051 דע קמועב תולעת תביצח/תריפח   08.14.0120
תומייק תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב .הובג חתמו ךומנ חתמ למשח    
תובכש יולימ,ינקית ןומיס טרס ללוכ ) 'וכוםימ , קזב , י" חח למשח ילבכ(    
יולימה ללוכ תורוניצל לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב ויהי לוח יוסיכו דופיר    
הבו תרוקיב יאתלבכרה ללוכ תשרדנה תופיפצה תגרדל וקודיהו רזוחה    

   114.00 תושרה יגיצנו י"חח יגיצנ תויחנהל םאת ק"מ   
    
ת ר ו ש ק ת  ת ו ד ו ב ע  51.80 ק ר פ  ת ת     
    
ע"קי( "קזב" תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ   08.15.0010
8 רטוקב ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 04 רטוקב )5.31    

    17.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ רטמ   
    
ע"קי( "קזב" תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ   08.15.0020
8 רטוקב ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוקב )5.31    

    19.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ רטמ   
    
ע"קי( "קזב" תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ   08.15.0030
8 רטוקב ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 36 רטוקב )5.31    

    26.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ רטמ   
    
ע"קי( "קזב" תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ   08.15.0040
8 רטוקב ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוקב )5.31    

    32.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ רטמ   
    
ע"קי( "קזב" תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ   08.15.0050
מ"מ 8 רטוקב ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 04 רטוקב )11    

    19.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו רטמ   
    
ע"קי( "קזב" תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ   08.15.0060
מ"מ 8 רטוקב ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוקב )11    

    21.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו רטמ   
    
ע"קי( "קזב" תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ   08.15.0070
מ"מ 8 רטוקב ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 36 רטוקב )11    

    29.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו רטמ   
    
    

קובץ: 00-00   .../109 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/07/2020
דף מס':     109 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ע"קי( "קזב" תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ   08.15.0080
מ"מ 8 רטוקב ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוקב )11    

    36.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו רטמ   
    
.04 רטוקב תרנצ רוביחל 5.31 ע"קי / 11 ע"קי תרנצל תוילניגרוא תופומ   08.15.0090

    78.00 תמייק תרנצל תורבחתה ךרוצל תמייק תרנצב קר 'חי   
    
הסכמו הביצח/הריפח ללוכ םילבכ /"קזב" תרבח לש ימורט הרקב את   08.15.0100

 2,010.00 .טלפמוק - מ"ס 031 קמועו מ"ס 08 רטוקב אתה . תקצימ ינקית 'חי   
    
הסכמו הביצח/הריפח ללוכ "TOH" / "קזב" תרבח לש ימורט הרקב את   08.15.0110

 2,495.00 .טלפמוק - מ"ס 031 קמועו מ"ס 001 רטוקב אתה . תקצימ ינקית 'חי   
    
תודובעה לכ ללוכ 521B גוסמ "P" םגד תמייק "קזב" תחושל הסכמ   08.15.0120

 2,683.00 .םישורדה רזעה ירמחו 'חי   
    

 1,098.00 קזב ינכט טרפמ יפל ףעס ןורא וא טלקמ,הנבמ,אתל השדח תרנצ רוביח 'חי  08.15.0130
    

   306.00 .טלפמוק .קזב טרפמ יפל ןופלט דומעל היילע 'חי  08.15.0140
    

 1,098.00 .הליענ תידי םע "רבנע" תרצות S-052 םגד רטסאילופ ןורא 'חי  08.15.0150
    
תסנכה תוברל אתל דע הרידהמ תמייק כ"לט תכרעמל תורבחתה   08.15.0160
םתלבקל דע םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכו רוביח ,םוטיא ,תרנצה    

   707.00 .םילבכה תרבח לש חקפמה י"ע 'חי   
    
06 םינפ בחור : תודימב תרושקת יתורש רובע הרקת ללוכ ןוטב תחמוג   08.15.0170
ללוכ מ"ס 04 קמוע ,מ"ס 022 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס    

 1,159.00 .ןונכת יפללכה ,ןויז ,סוסיב , הביצח/הריפח 'חי   
    
08 םינפ בחור : תודימב תרושקת יתורש רובע הרקת ללוכ ןוטב תחמוג   08.15.0180
ללוכ מ"ס 04 קמוע ,מ"ס 022 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס    

 1,220.00 .ןונכת יפללכה ,ןויז ,סוסיב , הביצח/הריפח 'חי   
    
בחור : תודימב תרושקת יתורש רובע הרקת ללוכ הלופכ ןוטב תחמוג   08.15.0190
04 קמוע ,מ"ס 022 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 06+06 םינפ    

 2,603.00 .ןונכת יפל לכה ,ןויז,סוסיב , הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 'חי   
    
תרצותמ קזב  לש  ינקית ףעס ןוראל ןיירושמ רטסאילופ יושע )לקוס( סיסב   08.15.0200
םירמוחהו תודובעה לכ  ללוכ מ"ס 061/06/03 תודימב ע"ש וא "רבנע"    

 2,073.00 .קזב תושירד יפל םישורדה 'חי   
    
ןיירושמ רטסאילופמ ,לקוס סיסב לע מ"ס 6.74 בחור "00" לדוגב קזב ןורא   08.15.0210

 1,159.00 .הנכומ החמוגב הנקתהל ע"ש וא "רבנע" תרצות 'חי   
    
ןיירושמ רטסאילופמ ,לקוס סיסב לע מ"ס 06 בחור "0" לדוגב קזב ןורא   08.15.0220

 1,769.00 .הנכומ החמוגב הנקתהל ע"ש וא "רבנע" תרצות 'חי   
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14/07/2020
דף מס':     110 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ד ו י צ  ת ר י כ ש ו  ה ד ו ב ע  ת ו ע ש  י ר י ח מ  61.80 ק ר פ  ת ת     
    

   110.00 ךמסומ יאלמשח ע"ש  08.16.0010
    

    90.00 יאלמשח רזוע ע"ש  08.16.0020
    
דויצ תוברל -)רזועו ךמסומ יאלמשח( םילעופ 2 - םיאלמשח תווצ   08.16.0030
האירק רובע וניה ףיעסה .םחנ בושיהמ מ"ק 07 דע קחרמל רדנט/בכרו    
קלחכ הלולכ אלו םירחא םיפיעס יפל התוא רחמתל ןתינ אלש ,תדחוימ    

   400.00 .ןלבק לש םייוקילה ןוקית תבוחמ ע"ש   
    
רדנטו בכרב העיסנ רובע )םינוש םיגוסמ( הדובע יתווצ יפיעסל תפסות   08.16.0040

     5.00 מ"ק 07 -ל רבעמ מ"ק   
    

   250.00 .יאנכט/יאלמשח לש האירק רובע ילמינימ םולשת - "תדחוימ האירק ריחמ" 'חי  08.16.0050
    
לש האירק רובע ילמינימ םולשת - "תויתרגש ןניאש תועשב האירק ריחמ"   08.16.0051

   500.00 .יאנכט/יאלמשח 'חי   
    
יאנכט/יאלמשח לש האירק רובע ילמינימ םולשת - "תדחוימ האירק ריחמ"   08.16.0055

 2,500.00 .לס ףונמ + 'חי   
    
לש האירק רובע ילמינימ םולשת - "תויתרגש ןניאש תועשב האירק ריחמ"   08.16.0056

 3,500.00 .לס ףונמ + יאנכט/יאלמשח 'חי   
    

   100.00 הסינכו ןוחטיב תוכרעמ ,ךומנ חתמ תוכרעמל יאנכט ע"ש  08.16.0060
    
'מ 41 הבוגל םידבוע 2 תמרהל דדובמ ינקת לס תוברל ףונמ םע תיאשמ   08.16.0070

   350.00 .ןוט 9.0 המרה רשוכ ,תוחפה לכל ע"ש   
    
'מ 41 הבוגל םידבוע 2 תמרהל דדובמ ינקת לס תוברל ףונמ םע תיאשמ   08.16.0080

 2,000.00 .ןוט 9.0 המרה רשוכ ,תוחפה לכל ע"י   
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