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לאערזי קמע תירוזא תצעומ
ריווא גוזימ זרכמ

 
24/04/2022 תויולע ןדמוא
דף מס':     001 לאערזי קמע .מ.מ םינגזמ תונקתהו םינוקית זרכמ

םילצופמ םינגזמ םינוקיתו הנקתה 51 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ל צ ו פ מ  ם י נ ג ז מ  ם י נ ו ק י ת ו  ה נ ק ת ה  51 ק ר פ       
      
ם י נ ג ז מ   ת ו נ ק ת ה  1.51 ק ר פ  ת ת       
      
ינורטקלא דוקיפ םע וקפוסי ריואה ינגזמ לכ      
לש תירוקמ הלעפה תיחול תועצמאב הלעפהו      
ויהי םייתרקת םינגזמ תויחול ,הדיחיה ןרצי      
םינגזמל תויחול ,ריקה לע תונקתומ תויטוח      
.תויטוחלא םייריק      
      
דוקפ ,למשח תיצלטסניא ,ללוכ ןגזמה ריחמ      
תלעת וא ספליס תפיטע זג תרנצ 'מ 2 ,ילמשח      
    CVP, תורבחתה ללוכ תירושרש זוקינ תרנצ  
ראותמכ טלפמוק לכה ,ףסאמ זוקינ רונצ לא      
.תויומכה בתכבו טרפמב      
      
וא "ןארידת" תיליע תלצופמ ריווא גוזימ תדיחי     15.1.010
רשואמ ךרע הווש וא "YOJ" הרדיס  "הרטקלא"      
העש / וי.ט.ב 0099 לש הקופתל  ,ןימזמה י"ע      
סופיטמ ןגזמה ,MFC003 לש ריווא תקיפסלו      
יקלח 2 תא לולכי הדיחיה ריחמ ,םוח תבאשמ      
,האיפק תעינמ ,היילתו רוביח רזיבא ,ןגזמה      
,קוחר טלש ,דוקיפו חכ לש תילמשח תורבחתה      
זג תרנצ א"מ 2 ללוכ ,זוקינ תרנצ לא תורבחתה      
וא ספליס תפיטעו מ"מ 21 יבועב דודיב םע      
גגל הבצה וא ריקל היילת ןקתמ , CVP תלעת      
טלפמוק לכה ,םחב םינוולוגמ םיליפורפמ      

 27,000.00 2,700.00  10.00 טרפמב ראותמכ 'חי   
      
/וא.ט.ב 0099 -כ לש הקופתל ןגזמל תפסות     15.1.020
רטרווניא םלוא )010.1.51 ףיעס( ל"נכ העש      
ךרע הווש וא "RETREVNI AHPLA" הרדיס      

  1,500.00   300.00   5.00 ןימזמה י"ע רשואמ 'חי   
      
וא "ןארידת" תיליע תלצופמ ריווא גוזימ תדיחי     15.1.030
רשואמ ךרע הווש וא "YOJ" הרדיס "הרטקלא"      
העש / וי.ט.ב 00021 לש הקופתל ןימזמה י"ע      
ןגזמה ,MFC053 - כ לש ריווא תקיפסלו      
תא לולכי הדיחיה ריחמ ,םוח תבאשמ סופיטמ      
תעינמ ,היילתו רוביח רזיבא ,ןגזמה יקלח 2      
,דוקיפו חכ לש תילמשח תורבחתה ,האיפק      
2 ללוכ ,זוקינ תרנצ לא תורבחתה ,קוחר טלש      
תפיטעו מ"מ 21 יבועב דודיב םע זג תרנצ א"מ      
וא ריקל היילת ןקתמ , CVP תלעת וא ספליס      
לכה ,םחב םינוולוגמ םיליפורפמ גגל הבצה      

 30,000.00 3,000.00  10.00 טרפמב ראותמכ טלפמוק 'חי   
      

 58,500.00 1.51 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 096-21-40   .../002 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ השנמ יבא - לנוישנרטניא  .מ .א
8181858-40:סקפ  0880858-40:לט למרכה תריט 3 המזויה
 

24/04/2022
דף מס':     002 לאערזי קמע .מ.מ םינגזמ תונקתהו םינוקית זרכמ

םילצופמ םינגזמ םינוקיתו הנקתה 51 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 58,500.00 מהעברה      

      
      
/וא.ט.ב 00021 -כ לש הקופתל ןגזמל תפסות     15.1.040
הרדיס רטרווניא םלוא )030.2.51 ףיעס( העש      
    "RETREVNI AHPLA" רשואמ ךרע הווש וא  

  1,800.00   360.00   5.00 ןימזמה י"ע 'חי   
      
וא "ןארידת" תיליע תלצופמ ריווא גוזימ תדיחי     15.1.050
רשואמ ךרע הווש וא "YOJ" הרדיס "הרטקלא"      
העש / וי.ט.ב 00541 לש הקופתל ,ןימזמה י"ע      
סופיטמ ןגזמה ,MFC035 -כ לש ריווא תקיפסלו      
יקלח 2 תא לולכי הדיחיה ריחמ ,םוח תבאשמ      
,האיפק תעינמ ,היילתו רוביח רזיבא ,ןגזמה      
,קוחר טלש ,דוקיפו חכ לש תילמשח תורבחתה      
זג תרנצ א"מ 2 ללוכ ,זוקינ תרנצ לא תורבחתה      
וא ספליס תפיטעו מ"מ 21 יבועב דודיב םע      
גגל הבצה וא ריקל היילת ןקתמ , CVP תלעת      
טלפמוק לכה ,םחב םינוולוגמ םיליפורפמ      

 35,000.00 3,500.00  10.00 טרפמב ראותמכ 'חי   
      
וא "ןארידת" תיליע תלצופמ ריווא גוזימ תדיחי     15.1.060
רשואמ ךרע הווש וא "YOJ" הרדיס ,"הרטקלא"      
העש / וי.ט.ב 00091 לש הקופתל ,ןימזמה י"ע      
סופיטמ ןגזמה ,MFC056 -כ לש ריווא תקיפסלו      
יקלח 2 תא לולכי הדיחיה ריחמ ,םוח תבאשמ      
,האיפק תעינמ ,היילתו רוביח רזיבא ,ןגזמה      
,קוחר טלש ,דוקיפו חכ לש תילמשח תורבחתה      
זג תרנצ א"מ 2 ללוכ ,זוקינ תרנצ לא תורבחתה      
וא ספליס תפיטעו מ"מ 21 יבועב דודיב םע      
גגל הבצה וא ריקל היילת ןקתמ , CVP תלעת      
טלפמוק לכה ,םחב םינוולוגמ םיליפורפמ      

 40,000.00 4,000.00  10.00 טרפמב ראותמכ 'חי   
      
/וא.ט.ב 00071  -כ לש הקופתל ןגזמל תפסות     15.1.070
רטרווניא םלוא )060.1.51 ףיעס( ל"נכ העש      
ךרע הווש וא "RETREVNI AHPLA" הרדיס      

  1,750.00   350.00   5.00 ןימזמה י"ע רשואמ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

137,050.00 1.51 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 096-21-40   .../003 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ השנמ יבא - לנוישנרטניא  .מ .א
8181858-40:סקפ  0880858-40:לט למרכה תריט 3 המזויה
 

24/04/2022
דף מס':     003 לאערזי קמע .מ.מ םינגזמ תונקתהו םינוקית זרכמ

םילצופמ םינגזמ םינוקיתו הנקתה 51 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
137,050.00 מהעברה      

      
      
וא "ןארידת" תיליע תלצופמ ריווא גוזימ תדיחי     15.1.080
רשואמ ךרע הווש וא "YOJ" הרדיס "הרטקלא"      
העש / וי.ט.ב 00042 לש הקופתל ,ןימזמה י"ע      
סופיטמ ןגזמה ,MFC056 -כ לש ריווא תקיפסלו      
יקלח 2 תא לולכי הדיחיה ריחמ ,םוח תבאשמ      
,האיפק תעינמ ,היילתו רוביח רזיבא ,ןגזמה      
,קוחר טלש ,דוקיפו חכ לש תילמשח תורבחתה      
זג תרנצ א"מ 2 ללוכ ,זוקינ תרנצ לא תורבחתה      
וא ספליס תפיטעו מ"מ 21 יבועב דודיב םע      
גגל הבצה וא ריקל היילת ןקתמ , CVP תלעת      
טלפמוק לכה ,םחב םינוולוגמ םיליפורפמ      

 52,000.00 5,200.00  10.00 טרפמב ראותמכ 'חי   
      
/וא.ט.ב 00032 כ לש הקופתל ןגזמל תפסות     15.1.090
רטרווניא םלוא )080.1.51 ףיעס( ל"נכ העש      
ךרע הווש וא "RETREVNI AHPLA" הרדיס      

  4,000.00   400.00  10.00 ןימזמה י"ע רשואמ 'חי   
      
וא "ןארידת" תיליע תלצופמ ריווא גוזימ תדיחי     15.1.100
ךרע הווש וא "AHPLA" הרדיס "הרטקלא"      
וי.ט.ב 00082 לש הקופתל ,ןימזמה י"ע רשואמ      
ןגזמה ,MFC008 -כ לש ריווא תקיפסלו העש /      
תא לולכי הדיחיה ריחמ ,םוח תבאשמ סופיטמ      
תעינמ ,היילתו רוביח רזיבא ,ןגזמה יקלח 2      
,דוקיפו חכ לש תילמשח תורבחתה ,האיפק      
2 ללוכ ,זוקינ תרנצ לא תורבחתה ,קוחר טלש      
תפיטעו מ"מ 21 יבועב דודיב םע זג תרנצ א"מ      
וא ריקל היילת ןקתמ , CVP תלעת וא ספליס      
לכה ,םחב םינוולוגמ םיליפורפמ גגל הבצה      

 59,000.00 5,900.00  10.00 טרפמב ראותמכ טלפמוק 'חי   
      
/וא.ט.ב 00082 -כ לש הקופתל ןגזמל תפסות     15.1.110
רטרווניא םלוא )001.1.51 ףיעס( ל"נכ העש      
ךרע הווש וא "RETREVNI AHPLA" הרדיס      

  2,250.00   450.00   5.00 ןימזמה י"ע רשואמ 'חי   
      
ףיעס( ל"נכ העש /וא.ט.ב 00082 ןגזמל תפסות     15.1.120

  1,250.00   250.00   5.00 יזאפ תלת םלוא )001.1.51 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

255,550.00 1.51 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 096-21-40   .../004 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ השנמ יבא - לנוישנרטניא  .מ .א
8181858-40:סקפ  0880858-40:לט למרכה תריט 3 המזויה
 

24/04/2022
דף מס':     004 לאערזי קמע .מ.מ םינגזמ תונקתהו םינוקית זרכמ

םילצופמ םינגזמ םינוקיתו הנקתה 51 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
255,550.00 מהעברה      

      
      
וא "ןארידת" תיליע תלצופמ ריווא גוזימ תדיחי     15.1.130
ךרע הווש וא "AHPLA" הרדיס "הרטקלא"      
וי.ט.ב 00023 לש הקופתל ,ןימזמה י"ע רשואמ      
ןגזמה ,MFC009 -כ לש ריווא תקיפסלו העש /      
תא לולכי הדיחיה ריחמ ,םוח תבאשמ סופיטמ      
תעינמ ,היילתו רוביח רזיבא ,ןגזמה יקלח 2      
,דוקיפו חכ לש תילמשח תורבחתה ,האיפק      
2 ללוכ ,זוקינ תרנצ לא תורבחתה ,קוחר טלש      
תפיטעו מ"מ 21 יבועב דודיב םע זג תרנצ א"מ      
וא ריקל היילת ןקתמ , CVP תלעת וא ספליס      
לכה ,םחב םינוולוגמ םיליפורפמ גגל הבצה      

 78,000.00 7,800.00  10.00 טרפמב ראותמכ טלפמוק 'חי   
      
/וא.ט.ב 00023 -כ לש הקופתל  ןגזמל תפסות     15.1.140
רטרווניא םלוא )0331.1.51 ףיעס( ל"נכ העש      
ךרע הווש וא "RETREVNI AHPLA" הרדיס      

  2,750.00   550.00   5.00 ןימזמה י"ע רשואמ 'חי   
      
ל"נכ העש /וא.ט.ב 00023 ןגזמל תפסות     15.1.150

  1,750.00   350.00   5.00 יזאפ תלת םלוא 031.1.51 ףיעסמ 'חי   
      
תיזכרמ ינימ תלצופמ ריווא גוזימ תדיחי     15.1.160
וא "DNIW"  הרדיס "הרטקלא" וא "ןארידת"      
לש הקופתל ,ןימזמה י"ע רשואמ ךרע הווש      
-כ לש ריווא תקיפסלו העש / וי.ט.ב 00003      
    MFC0021, ריחמ ,םוח תבאשמ סופיטמ ןגזמה  
רוביח ירזיבא ,ןגזמה יקלח 2 תא לולכי הדיחיה      
האיפק תעינמ ,הקפסאב שא ןיסח שימג ,היילתו      
טלש ,דוקיפו חכ לש תילמשח תורבחתה ,      
א"מ 2 ללוכ ,זוקינ תרנצ לא תורבחתה ,קוחר      
תפיטעו מ"מ 21 יבועב דודיב םע זג תרנצ      
וא ריקל היילת ןקתמ , CVP תלעת וא ספליס      
לכה ,םחב םינוולוגמ םיליפורפמ גגל הבצה      

 47,500.00 9,500.00   5.00 טרפמב ראותמכ טלפמוק 'חי   
      
.ט.ב 00003 תילנימונ הקופתל ןגזמל תפסות     15.1.170
רטרווניא םלוא )061.1.51 ףיעס( ל"נכ העש /וא      
ךרע הווש וא "RETREVNI\DNIW" הרדיס      

 17,500.00 3,500.00   5.00 ןימזמה י"ע רשואמ 'חי   
      
ל"נכ העש /וא.ט.ב 00003 ןגזמל תפסות     15.1.180

  2,750.00   550.00   5.00 יזאפ תלת םלוא 071.1.51 ףיעסמ 'חי   
      
      
      
      
      
      

405,800.00 1.51 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 096-21-40   .../005 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ השנמ יבא - לנוישנרטניא  .מ .א
8181858-40:סקפ  0880858-40:לט למרכה תריט 3 המזויה
 

24/04/2022
דף מס':     005 לאערזי קמע .מ.מ םינגזמ תונקתהו םינוקית זרכמ

םילצופמ םינגזמ םינוקיתו הנקתה 51 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
405,800.00 מהעברה      

      
      
תיזכרמ ינימ תלצופמ ריווא גוזימ תדיחי     15.1.190
הרדיס יזאפ תלת "הרטקלא" וא "ןארידת"      
    "DNIW" ןימזמה י"ע רשואמ ךרע הווש וא,  
תקיפסלו העש / וי.ט.ב 00053 לש הקופתל      
סופיטמ ןגזמה ,MFC0031 -כ לש ריווא      
יקלח 2 תא לולכי הדיחיה ריחמ ,םוח תבאשמ      
שא ןיסח שימג ,היילתו רוביח ירזיבא ,ןגזמה      
תילמשח תורבחתה ,האיפק תעינמ ,הקפסאב      
תרנצ לא תורבחתה ,קוחר טלש ,דוקיפו חכ לש      
21 יבועב דודיב םע זג תרנצ א"מ 2 ללוכ ,זוקינ      
ןקתמ , CVP תלעת וא ספליס תפיטעו מ"מ      
םינוולוגמ םיליפורפמ גגל הבצה וא ריקל היילת      

 57,000.00 11,400.00   5.00 טרפמב ראותמכ טלפמוק לכה ,םחב 'חי   
      
.ט.ב 00053  תילנימונ הקופתל ןגזמל תפסות     15.1.200
רטרווניא םלוא )091.1.51 ףיעס( ל"נכ העש /וא      
ךרע הווש וא "RETREVNI\DNIW" הרדיס      

 19,500.00 3,900.00   5.00 ןימזמה י"ע רשואמ 'חי   
      
תיזכרמ ינימ תלצופמ ריווא גוזימ תדיחי     15.1.210
וא "DNIW"  הרדיס"הרטקלא" וא "ןארידת""      
לש הקופתל ,ןימזמה י"ע רשואמ ךרע הווש      
-כ לש ריווא תקיפסלו העש / וי.ט.ב 00024      
    MFC0061, ריחמ ,םוח תבאשמ סופיטמ ןגזמה  
רוביח ירזיבא ,ןגזמה יקלח 2 תא לולכי הדיחיה      
האיפק תעינמ ,הקפסאב שא ןיסח שימג ,היילתו      
טלש ,דוקיפו חכ לש תילמשח תורבחתה ,      
א"מ 2 ללוכ ,זוקינ תרנצ לא תורבחתה ,קוחר      
תפיטעו מ"מ 21 יבועב דודיב םע זג תרנצ      
וא ריקל היילת ןקתמ , CVP תלעת וא ספליס      
לכה ,םחב םינוולוגמ םיליפורפמ גגל הבצה      

 64,000.00 12,800.00   5.00 טרפמב ראותמכ טלפמוק 'חי   
      
.ט.ב 000024 תילנימונ הקופתל  ןגזמל תפסות     15.1.220
רטרווניא םלוא )012.1.51 ףיעס( ל"נכ העש /וא      
ךרע הווש וא "RETREVNI\DNIW" הרדיס      

 20,000.00 4,000.00   5.00 ןימזמה י"ע רשואמ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

566,300.00 1.51 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 096-21-40   .../006 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ השנמ יבא - לנוישנרטניא  .מ .א
8181858-40:סקפ  0880858-40:לט למרכה תריט 3 המזויה
 

24/04/2022
דף מס':     006 לאערזי קמע .מ.מ םינגזמ תונקתהו םינוקית זרכמ

םילצופמ םינגזמ םינוקיתו הנקתה 51 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
566,300.00 מהעברה      

      
      
תיזכרמ ינימ תלצופמ ריווא גוזימ תדיחי     15.1.230
הרדיס "הרטקלא" וא "ןארידת" רטרווניא      
    "DNIW" ןימזמה י"ע רשואמ ךרע הווש וא,  
תקיפסלו העש / וי.ט.ב 00064 לש הקופתל      
סופיטמ ןגזמה ,MFC0061 -כ לש ריווא      
יקלח 2 תא לולכי הדיחיה ריחמ ,םוח תבאשמ      
שא ןיסח שימג ,היילתו רוביח ירזיבא ,ןגזמה      
תילמשח תורבחתה ,האיפק תעינמ ,הקפסאב      
תרנצ לא תורבחתה ,קוחר טלש ,דוקיפו חכ לש      
21 יבועב דודיב םע זג תרנצ א"מ 2 ללוכ ,זוקינ      
ןקתמ , CVP תלעת וא ספליס תפיטעו מ"מ      
םינוולוגמ םיליפורפמ גגל הבצה וא ריקל היילת      

 67,500.00 13,500.00   5.00 טרפמב ראותמכ טלפמוק לכה ,םחב 'חי   
      
תיזכרמ ינימ תלצופמ ריווא גוזימ תדיחי     15.1.240
הרדיס "הרטקלא" וא "ןארידת" רטרווניא      
    "DNIW" ןימזמה י"ע רשואמ ךרע הווש וא,  
תקיפסלו העש / וי.ט.ב 00005 לש הקופתל      
סופיטמ ןגזמה ,MFC0061 -כ לש ריווא      
יקלח 2 תא לולכי הדיחיה ריחמ ,םוח תבאשמ      
שא ןיסח שימג ,היילתו רוביח ירזיבא ,ןגזמה      
תילמשח תורבחתה ,האיפק תעינמ ,הקפסאב      
תרנצ לא תורבחתה ,קוחר טלש ,דוקיפו חכ לש      
21 יבועב דודיב םע זג תרנצ א"מ 2 ללוכ ,זוקינ      
ןקתמ , CVP תלעת וא ספליס תפיטעו מ"מ      
םינוולוגמ םיליפורפמ גגל הבצה וא ריקל היילת      

 72,500.00 14,500.00   5.00 טרפמב ראותמכ טלפמוק לכה ,םחב 'חי   
      
00025 - כ לש תילנימונ הקופתל ןגזמל תפסות     15.1.250
הרדיס )042.1.51 ףיעס( ל"נכ העש /וא.ט.ב      
    "RETREVNI\DNIW" י"ע רשואמ ךרע הווש וא  

 22,000.00 4,400.00   5.00 ןימזמה 'חי   
      
תיזכרמ ינימ תלצופמ ריווא גוזימ תדיחי     15.1.260
הרדיס "הרטקלא" וא "ןארידת" רטרווניא      
    "DNIW" ןימזמה י"ע רשואמ ךרע הווש וא,  
תקיפסלו העש / וי.ט.ב 00075 לש הקופתל      
סופיטמ ןגזמה ,MFC0081 -כ לש ריווא      
יקלח 2 תא לולכי הדיחיה ריחמ ,םוח תבאשמ      
שא ןיסח שימג ,היילתו רוביח ירזיבא ,ןגזמה      
תילמשח תורבחתה ,האיפק תעינמ ,הקפסאב      
תרנצ לא תורבחתה ,קוחר טלש ,דוקיפו חכ לש      
21 יבועב דודיב םע זג תרנצ א"מ 2 ללוכ ,זוקינ      
ןקתמ , CVP תלעת וא ספליס תפיטעו מ"מ      
םינוולוגמ םיליפורפמ גגל הבצה וא ריקל היילת      

 79,400.00 15,880.00   5.00 טרפמב ראותמכ טלפמוק לכה ,םחב 'חי   
      
      

807,700.00 1.51 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 096-21-40   .../007 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ השנמ יבא - לנוישנרטניא  .מ .א
8181858-40:סקפ  0880858-40:לט למרכה תריט 3 המזויה
 

24/04/2022
דף מס':     007 לאערזי קמע .מ.מ םינגזמ תונקתהו םינוקית זרכמ

םילצופמ םינגזמ םינוקיתו הנקתה 51 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
807,700.00 מהעברה      

      
      
וא "ןארידת" תיליע  תלצופמ ריווא גוזימ תכרעמ     15.1.270
, ,רטרווניא דייאמ וד ,רשואמ ע"ש וא "הרטקלא"      
ךרע הווש וא RETREVNI-YTLUM 2:1 םגד      
00091 לש הקופתל הבעמ ןימזמה י"ע רשואמ      
וא םייריק םידייאמ 2 ללוכ , העש / וי.ט.ב      
ריחמ ,םוח תבאשמ סופיטמ ןגזמה ,םייתרקת      
רוביח רזיבא ,ןגזמה יקלח לכ תא לולכי הדיחיה      
לש תילמשח תורבחתה ,האיפק תעינמ ,היילתו      
תרנצ לא תורבחתה ,קוחר טלש ,דוקיפו חכ      
21 יבועב דודיב םע זג תרנצ א"מ 2 ללוכ ,זוקינ      
ןקתמ , CVP תלעת וא ספליס תפיטעו מ"מ      
םינוולוגמ םיליפורפמ גגל הבצה וא ריקל היילת      

 34,000.00 6,800.00   5.00 טרפמב ראותמכ טלפמוק לכה ,םחב 'חי   
      
וא "ןארידת" תיליע  תלצופמ ריווא גוזימ תכרעמ     15.1.280
דייאמ תלת ,רשואמ ע"ש וא "הרטקלא"      
וא 3:1RETREVNI-YTLUM םגד, ,רטרווניא      
הקופתל הבעמ ,ןימזמה י"ע רשואמ ךרע הווש      
םידייאמ 3 ללוכ , העש / וי.ט.ב 00003 לש      
תבאשמ סופיטמ ןגזמה ,םייתרקת וא םייריק      
,ןגזמה יקלח לכ תא לולכי הדיחיה ריחמ ,םוח      
תורבחתה ,האיפק תעינמ ,היילתו רוביח רזיבא      
תורבחתה ,קוחר טלש ,דוקיפו חכ לש תילמשח      
דודיב םע זג תרנצ א"מ 2 ללוכ ,זוקינ תרנצ לא      
, CVP תלעת וא ספליס תפיטעו מ"מ 21 יבועב      
םיליפורפמ גגל הבצה וא ריקל היילת ןקתמ      

 43,000.00 8,600.00   5.00 טרפמב ראותמכ טלפמוק לכה ,םחב םינוולוגמ 'חי   
      
וא "ןארידת" תיליע  תלצופמ ריווא גוזימ תכרעמ     15.1.290
,רטרווניא םידייאמ 4 ,רשואמ ע"ש וא "הרטקלא"      
ךרע הווש וא 4:1RETREVNI-YTLUM םגד,       
00023 לש הקופתל הבעמ ,ןימזמה י"ע רשואמ      
וא םייריק םידייאמ 4 ללוכ , העש / וי.ט.ב      
ריחמ ,םוח תבאשמ סופיטמ ןגזמה ,םייתרקת      
רוביח רזיבא ,ןגזמה יקלח לכ תא לולכי הדיחיה      
לש תילמשח תורבחתה ,האיפק תעינמ ,היילתו      
תרנצ לא תורבחתה ,קוחר טלש ,דוקיפו חכ      
21 יבועב דודיב םע זג תרנצ א"מ 2 ללוכ ,זוקינ      
ןקתמ , CVP תלעת וא ספליס תפיטעו מ"מ      
םינוולוגמ םיליפורפמ גגל הבצה וא ריקל היילת      

 54,000.00 10,800.00   5.00 טרפמב ראותמכ טלפמוק לכה ,םחב 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

938,700.00 1.51 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 096-21-40   .../008 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ השנמ יבא - לנוישנרטניא  .מ .א
8181858-40:סקפ  0880858-40:לט למרכה תריט 3 המזויה
 

24/04/2022
דף מס':     008 לאערזי קמע .מ.מ םינגזמ תונקתהו םינוקית זרכמ

םילצופמ םינגזמ םינוקיתו הנקתה 51 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
938,700.00 מהעברה      

      
      
וא "ןארידת" תיליע  תלצופמ ריווא גוזימ תכרעמ     15.1.300
,רטרווניא םידייאמ 5 ,רשואמ ע"ש וא "הרטקלא"      
ךרע הווש וא, 5:1RETREVNI-YTLUM םגד      
00054 לש הקופתל הבעמ ,ןימזמה י"ע רשואמ      
וא םייריק םידייאמ 5 ללוכ , העש / וי.ט.ב      
ריחמ ,םוח תבאשמ סופיטמ ןגזמה ,םייתרקת      
רוביח רזיבא ,ןגזמה יקלח לכ תא לולכי הדיחיה      
לש תילמשח תורבחתה ,האיפק תעינמ ,היילתו      
תרנצ לא תורבחתה ,קוחר טלש ,דוקיפו חכ      
21 יבועב דודיב םע זג תרנצ א"מ 2 ללוכ ,זוקינ      
ןקתמ , CVP תלעת וא ספליס תפיטעו מ"מ      
םינוולוגמ םיליפורפמ גגל הבצה וא ריקל היילת      

 63,000.00 12,600.00   5.00 טרפמב ראותמכ טלפמוק לכה ,םחב 'חי   
      
"ןארידת" תיתרקת  תלצופמ ריווא גוזימ תדיחי     15.1.310
תרתסנ רטרווניא ,רשואמ ע"ש וא "הרטקלא" וא      
EMILS םגד  זוקינ תבאשמ תללוכ ךומנ ךתח      
    REPUS ןימזמה ידי לע רשואמ ךרע הווש וא,  
תקיפסלו ,העש / וי.ט.ב 522 00 לש הקופתל      
תבאשמ סופיטמ ןגזמה, MFC007 כ לש ריווא      
,ןגזמה יקלח לכ תא לולכי הדיחיה ריחמ ,םוח      
תורבחתה ,האיפק תעינמ ,היילתו רוביח רזיבא      
תורבחתה ,קוחר טלש ,דוקיפו חכ לש תילמשח      
דודיב םע זג תרנצ א"מ 2 ללוכ ,זוקינ תרנצ לא      
, CVP תלעת וא ספליס תפיטעו מ"מ 21 יבועב      
םיליפורפמ גגל הבצה וא ריקל היילת ןקתמ      

 34,500.00 6,900.00   5.00 טרפמב ראותמכ טלפמוק לכה ,םחב םינוולוגמ 'חי   
      
"ןארידת" תיתרקת  תלצופמ ריווא גוזימ תדיחי     15.1.320
תרתסנ רטרווניא ,רשואמ ע"ש וא "הרטקלא" וא      
EMILS םגד ,זוקינ תבאשמ תללוכ ךומנ ךתח      
    REPUS ןימזמה ידי לע רשואמ ךרע הווש וא,  
תקיפסלו ,העש / וי.ט.ב 00052 לש הקופתל      
תבאשמ סופיטמ ןגזמה, MFC008 כ לש ריווא      
,ןגזמה יקלח לכ תא לולכי הדיחיה ריחמ ,םוח      
תורבחתה ,האיפק תעינמ ,היילתו רוביח רזיבא      
תורבחתה ,קוחר טלש ,דוקיפו חכ לש תילמשח      
דודיב םע זג תרנצ א"מ 2 ללוכ ,זוקינ תרנצ לא      
, CVP תלעת וא ספליס תפיטעו מ"מ 21 יבועב      
םיליפורפמ גגל הבצה וא ריקל היילת ןקתמ      

 36,000.00 7,200.00   5.00 טרפמב ראותמכ טלפמוק לכה ,םחב םינוולוגמ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

1,072,200.00 1.51 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 096-21-40   .../009 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ השנמ יבא - לנוישנרטניא  .מ .א
8181858-40:סקפ  0880858-40:לט למרכה תריט 3 המזויה
 

24/04/2022
דף מס':     009 לאערזי קמע .מ.מ םינגזמ תונקתהו םינוקית זרכמ

םילצופמ םינגזמ םינוקיתו הנקתה 51 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,072,200.00 מהעברה      

      
      
"תידסומ" תיריק  תלצופמ ריווא גוזימ תדיחי     15.1.330
" 53SSALC " הרדיס "הרטקלא" וא "ןארידת"      
לש הקופתל ,ןימזמה י"ע רשואמ ךרע הווש וא      
כ לש ריווא תקיפסלו ,העש / וי.ט.ב 00082      
    MFC009 ,ריחמ ,םוח תבאשמ סופיטמ ןגזמה  
רוביח רזיבא ,ןגזמה יקלח לכ תא לולכי הדיחיה      
לש תילמשח תורבחתה ,האיפק תעינמ ,היילתו      
תרנצ לא תורבחתה ,קוחר טלש ,דוקיפו חכ      
21 יבועב דודיב םע זג תרנצ א"מ 2 ללוכ ,זוקינ      
ןקתמ , CVP תלעת וא ספליס תפיטעו מ"מ      
םינוולוגמ םיליפורפמ גגל הבצה וא ריקל היילת      

 39,000.00 7,800.00   5.00 טרפמב ראותמכ טלפמוק לכה ,םחב 'חי   
      
"תידסומ" תיריק  תלצופמ ריווא גוזימ תדיחי     15.1.340
" 04SSALC " הרדיס "הרטקלא" וא "ןארידת"      
לש הקופתל ,ןימזמה י"ע רשואמ ךרע הווש וא      
כ לש ריווא תקיפסלו ,העש / וי.ט.ב 00033      
    MFC009 ,ריחמ ,םוח תבאשמ סופיטמ ןגזמה  
רוביח רזיבא ,ןגזמה יקלח לכ תא לולכי הדיחיה      
לש תילמשח תורבחתה ,האיפק תעינמ ,היילתו      
תרנצ לא תורבחתה ,קוחר טלש ,דוקיפו חכ      
21 יבועב דודיב םע זג תרנצ א"מ 2 ללוכ ,זוקינ      
ןקתמ , CVP תלעת וא ספליס תפיטעו מ"מ      
םינוולוגמ םיליפורפמ גגל הבצה וא ריקל היילת      

 42,000.00 8,400.00   5.00 טרפמב ראותמכ טלפמוק לכה ,םחב 'חי   
      
תיזכרמ ינימ תלצופמ ריווא גוזימ תדיחי     15.1.350
ע"ש וא "הרטקלא" וא "ןארידת" רטרווניא      
וי.ט.ב 00067 לש הקופתל  ,ןימזמה י"ע רשואמ      
,MFC0042 -כ לש ריווא תקיפסלו העש /      
הדיחיה ריחמ ,םוח תבאשמ סופיטמ ןגזמה      
,היילתו רוביח ירזיבא ,ןגזמה יקלח 2 תא לולכי      
,האיפק תעינמ ,הקפסאב שא ןיסח שימג      
,קוחר טלש ,דוקיפו חכ לש תילמשח תורבחתה      
זג תרנצ א"מ 2 ללוכ ,זוקינ תרנצ לא תורבחתה      
וא ספליס תפיטעו מ"מ 21 יבועב דודיב םע      
גגל הבצה וא ריקל היילת ןקתמ , CVP תלעת      
טלפמוק לכה ,םחב םינוולוגמ םיליפורפמ      

 89,000.00 17,800.00   5.00 טרפמב ראותמכ 'חי   
      
.ק.ט 3-9.0 יריק )דייאמ( ןגזמ לש הקתעה     15.1.360

  3,000.00   600.00   5.00 'פמוק זג לש רזוח יולימו )לכימל( ןוקיר תוברל  
      
.ק.ט 3-9.0 לש הקופתל הבעמ לש הקתעה     15.1.370

  3,500.00   700.00   5.00 'פמוק זג לש רזוח יולימו )לכימל( ןוקיר  תוברל  
      
      
      

1,248,700.00 1.51 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 096-21-40   .../010 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ השנמ יבא - לנוישנרטניא  .מ .א
8181858-40:סקפ  0880858-40:לט למרכה תריט 3 המזויה
 

24/04/2022
דף מס':     010 לאערזי קמע .מ.מ םינגזמ תונקתהו םינוקית זרכמ

םילצופמ םינגזמ םינוקיתו הנקתה 51 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,248,700.00 מהעברה      

      
      
)לכימל( ןוקיר תוברל  ל"נכ הבעמ לש הקתעה     15.1.380

  4,000.00   800.00   5.00 'פמוק .ק.ט 6-5.3 לש הקופתל םוא זג לש רזוח יולימו  
      
.ק.ט 3-9.0 יריק לצופמ ןגזמ לש דבלב הנקתה     15.1.390

  3,250.00   650.00   5.00 'פמוק )ןגזמה יקלח 2( זג יולימ תוברל  
      
5 דע יזכרמ ינימ לצופמ ןגזמ לש דבלב הנקתה     15.1.400

  4,000.00   800.00   5.00 'פמוק )ןגזמה יקלח 2( זג יולימ תוברל .ק.ט  
      
םילולכה( 'מ 2-ל רבעמ תשוחנמ תורוניצ גוז     15.1.410
יווקל םינוש םירטקב )םינגזמה תנקתה ףיעסב      
לעמ לצופמ ןגזמל ,א"מ יפל לזונו הסיחד      
21 ימרת דודב ללוכ , העש / וא.ט.ב 000,03      
תרנצב CVP תלעת וא ספליס תפיטעו מ"מ      
לכה ,זוקינו דוקיפ למשח לבכ ללוכ תינוציח      

  6,700.00   134.00  50.00 .טרפמב ראותמכ רטמ   
      
םילולכה( 'מ 2-ל רבעמ תשוחנמ תורוניצ גוז     15.1.420
יווקל םינוש םירטקב )םינגזמה תנקתה ףיעסב      
00003 דע לצופמ ןגזמל ,א"מ יפל לזונו הסיחד      
מ"מ 21 ימרת דודב ללוכ , העש / וא.ט.ב      
תינוציח תרנצב CVP תלעת וא ספליס תפיטעו      
ראותמכ לכה ,זוקינו דוקיפ למשח לבכ ללוכ      

  6,250.00   125.00  50.00 .טרפמב רטמ   
      

  3,000.00   600.00   5.00 IFIW קוחרמ הטילש תכרע 'חי  15.1.430
      

  3,500.00   700.00   5.00 ןגזמל תרנצו זוקינ תבאשמ 'חי  15.1.440
      

  1,500.00   300.00   5.00 ןגזמל תיניע תכרע 'חי  15.1.450
      

  3,250.00   650.00   5.00 טוויחו הנקתה ללוכ חפנ יאלג 'חי  15.1.460
      

  1,500.00   300.00   5.00 שבי עגמ סיטרכ 'חי  15.1.470
      

  1,250.00    50.00  25.00 מ"מ X 06 06  זג תרנצ תכלוהל CVP תלעת רטמ  15.1.480
      
הסכמ ללוכ מ"מ 8.0 יבועב ןוולגמ חפ תלעת     15.1.490

  4,750.00    95.00  50.00 םינוש םיכרואו ךתח יחטשב זג תרנצ תכלוהל ר"מ   
      
יזכרמ ינימ ןגזמל ינוציח זוקינ שגמ תנקתה     15.1.500
ללוכ םירדחב ףוטפט תעינמ ךרוצל יוביגל      

  3,250.00   650.00   5.00 זוקינ וקל תורבחתה 'חי   
      
יוביגל יליע ןגזמל ינוציח זוקינ שגמ תנקתה     15.1.510
תורבחתה ללוכ םירדחב ףוטפט תעינמ ךרוצל      

  1,750.00   350.00   5.00 זוקינ וקל 'חי   
      

1,296,650.00 1.51 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 096-21-40   .../011 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ השנמ יבא - לנוישנרטניא  .מ .א
8181858-40:סקפ  0880858-40:לט למרכה תריט 3 המזויה
 

24/04/2022
דף מס':     011 לאערזי קמע .מ.מ םינגזמ תונקתהו םינוקית זרכמ

םילצופמ םינגזמ םינוקיתו הנקתה 51 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,296,650.00 מהעברה      

      
      
קמוע דע ןוטב תרקת וא ריקב 2" רטוקב חודיק     15.1.520

  1,400.00   280.00   5.00 'פמוק םיימל המיטא ללוכ זג תרנצ רבעמל מ"ס 03  
      
קמוע דע ןוטב תרקת וא ריקב 4" רטוקב חודיק     15.1.530

  2,000.00   400.00   5.00 'פמוק םיימל המיטא ללוכ זג תרנצ רבעמל מ"ס 03  
      
קמוע דע ןוטב תרקת וא ריקב 6" רטוקב חודיק     15.1.540

  2,250.00   450.00   5.00 'פמוק םיימל המיטא ללוכ זג תרנצ רבעמל מ"ס 03  
1,302,300.00 םינגזמ  תונקתה 1.51 כ"הס  

      
ר י ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  2.51 ק ר פ  ת ת       
      
לכ תא ללוכ ,רזוחו הקפסא ריואה תולעת ריחמ      
תולעת רבעמב תוריגסהו תומיטאה ,תושבלהה      
ןבלוגמ חפ יליפורפמ תושבלהה .תוריק ךרד      
יתש רמירפ שאווב העיבצ ללוכ מ"מ 0.1 יבועב      
תוכימת .לכירדאה תריחב יפל יפוס ןווגו תובכש      
יליפורפב הנבמה ךותבו הנבמל ץוחמ תולעתל      
םיעובצו םחב )היצוקרטסנוק( םינבלוגמ הדלפ      
ריחמב םילולכ דלח לא םיגרבב םירבוחמ      
תומכב יולת היהי אל םיפיעסה ריחמ .הלעתה      
.לעופב הנמזהה      
      
יבועב יאקירמא ןבלוגמ חפמ ריוא תולעת     15.2.010
םוטיא ללוכ טסיילביש רוביחב מ"מ 9.0-8.0      
תוילת תוכימת הנבמל ץוחמ ספליסו סקקד      

  6,750.00   135.00  50.00 .טרפמל םאתהב םיקוזיחו ר"מ   
      
יאקירמא ןבלוגמ חפמ ריוא תקפסא תולעת     15.2.020
ללוכ טסיילביש רוביחב מ"מ 9.0-8.0  יבועב      
תוילת תוכימת  הנבמה ךותב סקקד םוטיא      

  6,500.00   130.00  50.00 .טרפמל םאתהב םיקוזיחו ר"מ   
      
תולעתל ןבל  עבצ רובע תולעת ריחמל תפסות     15.2.030

  2,000.00    40.00  50.00 .)תופעתסה / תשק רובע ר"מ תפסות אלל( ר"מ   
      
תונוש תודימב םוינימולאמ ינוויכ 4 ריווא רזפמ     15.2.040
לכירדא תריחב יפל ןווגב ,ר"מ 580.0 לעמ      

 11,000.00 2,200.00   5.00 . "דעי ירזפמ" תרצות תמגוד ר"מ   
      
דע תונוש תודיב םוינימולאמ ינוויכ 4 ריווא רזפמ     15.2.050
תריחב יפל ןווגב ,תומכ תסוו ללוכ ר"מ 580.0      

    950.00   190.00   5.00 . "דעי ירזפמ" תרצות תמגוד לכירדא 'חי   
      
תונוש תודימב םוינימולאמ ינוויכ 4 ריווא רזפמ     15.2.060
תריחב יפל ןווגב ,חירא ףילחמ ר"מ 580.0 לעמ      

 12,500.00 2,500.00   5.00 . "דעי ירזפמ" תרצות תמגוד לכירדא ר"מ   
 39,700.00 2.51 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 096-21-40   .../012 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ השנמ יבא - לנוישנרטניא  .מ .א
8181858-40:סקפ  0880858-40:לט למרכה תריט 3 המזויה
 

24/04/2022
דף מס':     012 לאערזי קמע .מ.מ םינגזמ תונקתהו םינוקית זרכמ

םילצופמ םינגזמ םינוקיתו הנקתה 51 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 39,700.00 מהעברה      

      
      
תונוש תודימב םוינימולאמ ינוויכ 4 ריווא רזפמ     15.2.070
,תומכ תסוו ללוכ חירא ףילחמ ר"מ 580.0 לעמ      
ירזפמ" תרצות תמגוד לכירדא תריחב יפל ןווגב      

 17,000.00 3,400.00   5.00 . "דעי ר"מ   
      
רזוח ריווא סירת / ברעו יתש ריווא רזפמ     15.2.080
ללוכ ר"מ 580.0 דע םוינימולאמ תונוש תודימב      
תמגוד לכירדא תריחב יפל ןווגב ,תומכ תסוו      

    700.00   140.00   5.00 . "דעי ירזפמ" תרצות 'חי   
      
רזוח ריווא סירת / ברעו יתש ריווא רזפמ     15.2.090
ר"מ 580.0 לעמ תונוש תודימב םוינימולאמ      
לכירדא תריחב יפל ןווגב ,תומכ תסוו ללוכ      

  8,750.00 1,750.00   5.00 . "דעי ירזפמ" תרצות תמגוד ר"מ   
      
06X06 תודימב םוינימולאמ רזוח ריווא סירת     15.2.100
לכירדא תריחב יפל  ןווגב הטלפ ףילחמ מ"ס      
תרצות תמגוד החיתפל רטליפו םיריצ םע      

  2,100.00   420.00   5.00 . "דעי ירזפמ" 'חי   
      
תמגודכ תולעתב בכרומ ש"גג תוסיו רפמד     15.2.110

  6,000.00 1,200.00   5.00 . "דעי ירזפמ" ר"מ   
      
םיפפועמ תשרו ץע תרגסמו םשג דגנ סירת     15.2.120
דע "סרפלטמ" וא "דעי ירזפמ" תרצות תמגודכ      
תסוו ללוכ לכירדאה תריחב יפל ןווגב ר"מ 52.0      

  1,750.00   350.00   5.00 .תומכ 'חי   
      
ןתינ "הפלכ" סופיטמ חצ ריוואל תוסיו ףדמ     15.2.130

  2,100.00   140.00  15.00 .תינכת יפל ר"מ 1.0 דע תונוש תודימב הליענל 'חי   
      
1" יבועב תילירקא הזיג םע ימינפ יטסוקא דודב     15.2.140

  3,000.00    60.00  50.00 .ק"מ/ג"ק 42 תופיפצ ,י"תמ רשואמ ר"מ   
      
2" יבועב תילירקא הזיג םע ימינפ יטסוקא  דודב     15.2.150

  4,250.00    85.00  50.00 .ק"מ/ג"ק 23 תופיפצ י"תמ רשואמ ר"מ   
      
ירושרש סופיט תולוגע ריוא תקפסא תולעת     15.2.160

  1,050.00    70.00  15.00 .6" רטוקב דודיב ללוכ סרפלטמ רטמ   
      
ירושרש סופיט תולוגע ריוא תקפסא תולעת     15.2.170

  1,125.00    75.00  15.00 .8" רטוקב דודיב ללוכ סרפלטמ רטמ   
      
ירושרש סופיט תולוגע ריוא תקפסא תולעת     15.2.180

  1,275.00    85.00  15.00 .01" רטוקב דודיב ללוכ סרפלטמ רטמ   
      
      
      

 88,800.00 2.51 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 096-21-40   .../013 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ השנמ יבא - לנוישנרטניא  .מ .א
8181858-40:סקפ  0880858-40:לט למרכה תריט 3 המזויה
 

24/04/2022
דף מס':     013 לאערזי קמע .מ.מ םינגזמ תונקתהו םינוקית זרכמ

םילצופמ םינגזמ םינוקיתו הנקתה 51 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 88,800.00 מהעברה      

      
      
ירושרש סופיט תולוגע ריוא תקפסא תולעת     15.2.190

  1,425.00    95.00  15.00 .21" רטוקב דודיב ללוכ סרפלטמ רטמ   
      
ירושרש סופיט תולוגע ריוא תקפסא תולעת     15.2.200

  1,650.00   110.00  15.00 .41" רטוקב דודיב ללוכ סרפלטמ רטמ   
 91,875.00 ריוא רוזיפ תכרעמ 2.51 כ"הס  

      
ם י נ ו ק י ת  3.51 ק ר פ  ת ת       
      
ינקתמב םינקתומה םינגזמה ללכ לש  דועית     15.3.001
ללוכ ינכטה טרפמב ראותמל םאתהב הצעומה      
לש םיירודיס םירפסמב ןומיס ,בשחוממ דועית      
םידייאמ הצעומה ינקתמ לכב תודיחיה לכ      

 50,000.00    25.00 2,000.00 .המאתהב םיבעמו 'חי   
      
הצעומה םוחתב רתא לכל דבלב תורש תאירק     15.3.010

    150.00   150.00   1.00 הזוחב תורדגומה תורשה תועשב 'חי   
      

    120.00   120.00   1.00 'פמוק זוקינ שגמב המיתס ןוקית 15.3.030
      

    140.00   140.00   1.00 האיפק ןגמ תפלחה 'חי  15.3.040
      
ג"ק 3 דע 22 ןואירפ זג יולימ + זג תליזנ ןוקית     15.3.050

    750.00   750.00   1.00 .לצופמ ןגזמ 'חי   
      
3 דע 014A  ןואירפ זג יולימ + זג תליזנ ןוקית     15.3.060

    550.00   550.00   1.00 .לצופמ ןגזמ ג"ק 'חי   
      

    650.00   650.00   1.00 .םוקאו + 22 ןואירפ זג לצופמ ןגזמל זג יולימ 'חי  15.3.070
      
םוקאו + 22 ןואירפ זג יזכרמ ינימ ןגזמל זג יולימ     15.3.080

    700.00   700.00   1.00 . 'חי   
      

    500.00   500.00   1.00 .םוקאו + 014A זג לצופמ ןגזמל זג יולימ 'חי  15.3.090
      

    600.00   600.00   1.00 .םוקאו + 014A זג יזכרמ ינימל זג יולימ 'חי  15.3.100
      

    250.00   250.00   1.00 .םיקלח אלל רצק ןוקית 'חי  15.3.110
      

     90.00    90.00   1.00 02FM דע לבק תפלחה 'חי  15.3.120
      

    115.00   115.00   1.00 02FM לעמ לבק תפלחה 'חי  15.3.130
      

    250.00   250.00   1.00 )PPS( סחדמל העונת לבק תפלחה 'חי  15.3.140
      

    650.00   650.00   1.00 הגוצת + ינורטקלא טטסומרט תפלחה 'חי  15.3.150
      

 55,515.00 3.51 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 096-21-40   .../014 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ השנמ יבא - לנוישנרטניא  .מ .א
8181858-40:סקפ  0880858-40:לט למרכה תריט 3 המזויה
 

24/04/2022
דף מס':     014 לאערזי קמע .מ.מ םינגזמ תונקתהו םינוקית זרכמ

םילצופמ םינגזמ םינוקיתו הנקתה 51 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 55,515.00 מהעברה      

      
      

     90.00    90.00   1.00 ןגזמל ילסרבינוא טלש 'חי  15.3.160
      

    120.00   120.00   1.00 ןגזמל ילניגרוא טלש 'חי  15.3.170
      

    300.00   300.00   1.00 תיניע תפלחהו הקפסא 'חי  15.3.180
      

    350.00   350.00   1.00 הבעמל ףנכ תפלחה 'חי  15.3.190
      

    650.00   650.00   1.00 הבעמל ררוואמ עונמ תפלחה 'חי  15.3.200
      

    800.00   800.00   1.00 רטוק 03 הבעמל טלפמוק ףנכ + עונמ תפלחה 'חי  15.3.210
      

    840.00   840.00   1.00 רטוק 04 הבעמל טלפמוק ףנכ + עונמ תפלחה 'חי  15.3.220
      

    950.00   950.00   1.00 רטוק 54 הבעמל טלפמוק ףנכ + עונמ תפלחה 'חי  15.3.230
      

    700.00   700.00   1.00 .לצופמ ןגזמ דייאמל עונמ תפלחהו הקפסא 'חי  15.3.240
      

    580.00   580.00   1.00 .לצופמ דייאמל ץיאמ תפלחה 'חי  15.3.250
      

    900.00   900.00   1.00 .יזכרמ ינימ דייאמל עונמ תפלחה 'חי  15.3.260
      

    300.00   300.00   1.00 .םוקמב םיציאמ יוקינ 'חי  15.3.270
      

    250.00   250.00   1.00 םוח תבאשמ זרבל ליעפמ תפלחהו הפקסא 'חי  15.3.280
      

    640.00   640.00   1.00 8/3 םוח תבאשמ זרב תפלחה 'חי  15.3.290
      

    700.00   700.00   1.00 2/1 םוח תבאשמ זרב תפלחה 'חי  15.3.300
      

    780.00   780.00   1.00 8/5 םוח תבאשמ זרב תפלחה 'חי  15.3.310
      

    850.00   850.00   1.00 8/7 םוח תבאשמ זרב תפלחה 'חי  15.3.320
      

    250.00   250.00   1.00 םימ תליזנ ןוקית 'חי  15.3.330
      
הנקתה + הכאלמ תיבב לופיטל ןגזמ קוריפ     15.3.340

    900.00   900.00   1.00 .הלעפהו שדחמ 'חי   
      
ללוכ ס"כ 5.1-1 סחדמ תפלחהו הקפסא     15.3.350

  1,500.00 1,500.00   1.00 .זג יולימ + םוקאו + תרנצ תפיטש 'חי   
      
ללוכ ס"כ 5.2-2 סחדמ תפלחהו הקפסא     15.3.360

  1,800.00 1,800.00   1.00 .זג יולימ + םוקאו + תרנצ תפיטש 'חי   
      
ללוכ ס"כ 5.4-3 סחדמ תפלחהו הקפסא     15.3.380

  2,700.00 2,700.00   1.00 .זג יולימ + םוקאו + תרנצ תפיטש 'חי   
      

 72,465.00 3.51 קרפ תתב הרבעהל
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24/04/2022
דף מס':     015 לאערזי קמע .מ.מ םינגזמ תונקתהו םינוקית זרכמ

םילצופמ םינגזמ םינוקיתו הנקתה 51 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 72,465.00 מהעברה      

      
      
ס"כ 5.7-5  יזאפ תלת סחדמ תפלחהו הקפסא     15.3.390

  3,900.00 3,900.00   1.00 .זג יולימ + םוקאו + תרנצ תפיטש ללוכ 'חי   
      

    120.00   120.00   1.00 .םינגזמה יגוס לכל םירטליפ תפלחה 'חי  15.3.400
      

    220.00   220.00   1.00 .יליע ןגזמל זוקינ תכירב 'חי  15.3.410
      

    440.00   440.00   1.00 .יזכרמ ינימ ןגזמל היטבמא 'חי  15.3.420
      

    220.00   220.00   1.00 .םוח תבאשמל לילס תפלחהו הקפסא 'חי  15.3.430
      

    320.00   320.00   1.00 .יזאפ דח סחדמל רוטקטנוק תפלחהו הקפסא 'חי  15.3.440
      

    435.00   435.00   1.00 .יזאפ תלת סחדמל רוטקטנוק תפלחהו הקפסא 'חי  15.3.450
      

    150.00   150.00   1.00 שגר תפלחה 'חי  15.3.460
      

    640.00   640.00   1.00 לצופמ ןגזמל ינורטקלא דוקיפ תנקתה 'חי  15.3.470
      

    760.00   760.00   1.00 יזכרמ ינימ ןגזמל ינורטקלא דוקיפ תנקתה 'חי  15.3.480
      

    513.00   513.00   1.00 גוס לכמ האלמ טוויח תכרעמ תנקתה + קורפ 'חי  15.3.490
      
סחדמל ןקנח +11 ןואירפ םע תרנצ תפיטש     15.3.500

    513.00   513.00   1.00 LO יזאפ תלת 'חי   
      

    513.00   513.00   1.00 .זג תמיתס ןוקית 'חי  15.3.510
      

    115.00   115.00   1.00 .זג רטליפ 'חי  15.3.520
      

    359.00   359.00   1.00 דייאמ ץיאמל םיבסימ תפלחה 'חי  15.3.530
      

    217.00   217.00   1.00 .הובג/ךומנ ץחל טטסוסרפ 'חי  15.3.540
      

    385.00   385.00   1.00 .הרשפה רקב וא/רסיאיד הרשפה תכרעמ 'חי  15.3.550
      

  1,050.00 1,050.00   1.00 יריק רטרווניא ןגזמ דוקיפ סיטרכ תפלחה 'חי  15.3.560
      

  1,150.00 1,150.00   1.00 יזכרמ ינימ רטרווניא ןגזמ דוקיפ סיטרכ תפלחה 'חי  15.3.570
      
תוכרעמ יגוס לכב( ונוויכו הבעמה עונמ תקידב     15.3.580

    300.00   300.00   1.00 )ריוואה גוזימ 'חי   
 84,785.00 םינוקית 3.51 כ"הס  

      
      
      
      

1,478,960.00 םילצופמ םינגזמ םינוקיתו הנקתה 51 כ"הס  
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לאערזי קמע תירוזא תצעומ
ריווא גוזימ זרכמ

 
24/04/2022 )זוכיר( תויולע ןדמוא
דף מס':     016 לאערזי קמע .מ.מ םינגזמ תונקתהו םינוקית זרכמ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

םילצופמ םינגזמ םינוקיתו הנקתה 51 קרפ    
   

              1,302,300.00 םינגזמ  תונקתה 1.51 קרפ תת   
   

                 91,875.00 ריוא רוזיפ תכרעמ 2.51 קרפ תת   
   

                 84,785.00 םינוקית 3.51 קרפ תת   
   

 1,478,960.00 םילצופמ םינגזמ םינוקיתו הנקתה 51 כ"הס               
 

  
לכה ךס  

 1,478,960.00  יללכ כ"הס  
    251,423.20 מ"עמ %71  
  1,730,383.20 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 096-21-40 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


