
םייסדנה םיטקייורפ חוקיפו לוהינ ןונכת הסדנה .מ.ג.א
1590048-40:סקפ 1632155-050:לט תויתשתו ןיינבל
 

03/07/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 עובלג הלעמ תודובע תמלשהו הביאש תנחת

הביאש תנחתל בויב ףסאמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב  ת כ ר ע מ  75 ק ר פ       
      
ה ר ק ב  י א ת ו  ב ו י ב  י ו ו ק  2.75 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.074
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

 11,192.00   139.90    80.00 'מ 52.1 דע קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.076
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

 16,555.00   150.50   110.00 'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.078
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

 14,337.00   159.30    90.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.080
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

 27,559.00   177.80   155.00 'מ 57.2 דעו 62.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.082
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

  5,808.00   193.60    30.00 'מ 52.3 דעו 67.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.084
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

  8,412.00   210.30    40.00 'מ 57.3 דעו 62.3-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.086
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

  9,644.00   241.10    40.00 'מ 52.4 דעו 67.3-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.088
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

  5,316.00   265.80    20.00 'מ 57.4 דעו 62.4-מ קמועב רטמ   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.450
הרקת תוברל רטמ  57.1 דע 62.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "5552      
תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב זילפ תטלפ      

 14,199.00 2,839.80     5.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש, 'חי   
      
      
      
      
      
      

113,022.00 2.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1020   .../002 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



םייסדנה םיטקייורפ חוקיפו לוהינ ןונכת הסדנה .מ.ג.א
1590048-40:סקפ 1632155-050:לט תויתשתו ןיינבל
 

03/07/2022
דף מס':     002 עובלג הלעמ תודובע תמלשהו הביאש תנחת

הביאש תנחתל בויב ףסאמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
113,022.00 מהעברה      

      
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.452
הרקת תוברל רטמ  52.2 דע 67.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "5552      
תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב זילפ תטלפ      

 16,421.00 3,284.20     5.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש, 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.454
הרקת תוברל רטמ  57.2 דע 62.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "5552      
תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב זילפ תטלפ      

 10,916.40 3,638.80     3.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש, 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.458
הרקת תוברל רטמ  52.3 דע 67.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "5552      
תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב זילפ תטלפ      

  8,147.00 4,073.50     2.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש, 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.460
הרקת תוברל רטמ  57.3 דע 62.3-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "5552      
תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב זילפ תטלפ      

  8,963.60 4,481.80     2.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש, 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.462
הרקת תוברל רטמ  52.4 דע 67.3-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "5552      
תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב זילפ תטלפ      

  9,755.60 4,877.80     2.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש, 'חי   
      
      
      
      

167,225.60 2.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1020   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



םייסדנה םיטקייורפ חוקיפו לוהינ ןונכת הסדנה .מ.ג.א
1590048-40:סקפ 1632155-050:לט תויתשתו ןיינבל
 

03/07/2022
דף מס':     003 עובלג הלעמ תודובע תמלשהו הביאש תנחת

הביאש תנחתל בויב ףסאמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
167,225.60 מהעברה      

      
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.464
הרקת תוברל רטמ  57.4 דע 62.4-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "5552      
תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב זילפ תטלפ      

  5,273.80 5,273.80     1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש, 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.2.478
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא  33 למרכ םגד      

  9,461.40   727.80    13.00 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.2.480
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא 33 למרכ םגד      

  5,094.60   727.80     7.00 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
אתל מ"מ 002 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.2.510
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
ע"ש וא ביבטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתרגש      
יפל רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס ,      

    887.90   887.90     1.00 .הרקב אתל יטרדנטסה טרפ 'חי   
187,943.30 הרקב יאתו בויב יווק 2.75 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  9.75 ק ר פ  ת ת       
      
קמועו רטוק לכב םימ וא/ו בויב יווק םוליצ     57.9.370

  5,500.00    10.00   550.00 אוהש רטמ   
      
רטוק לכב םייק תרוקב את לש אלמ םוקיש     57.9.510
יוניפ ,אתה יוקינ ללוכ 'מ 0.2 דע קמועב      
,אתב רחא רמוח לכ וא ץצח ,לוח ,תלוספ      
וקה הלעמב םיכפשה תביאש ,אתה תפיטש      
שומיש ,שביב הדובעה עוציב רשפאל תנמ לע      
תטיקנ ,את ךותב הדובעל ןוגימ יעצמאב      
ןוקית ,םיטרפמב טרופמכ תוחיטב יעצמא      
אבה ףיעסב טוריפ ךשמה האר ,םידוביע      

  2,307.40 1,153.70     2.00 'פמוק (57.9.511)  
      
      
      
      
      

  7,807.40 9.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1020   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



םייסדנה םיטקייורפ חוקיפו לוהינ ןונכת הסדנה .מ.ג.א
1590048-40:סקפ 1632155-050:לט תויתשתו ןיינבל
 

03/07/2022
דף מס':     004 עובלג הלעמ תודובע תמלשהו הביאש תנחת

הביאש תנחתל בויב ףסאמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  7,807.40 מהעברה      

      
      
הילוח ןיב וא תוילוחה ןיב חוורמ םוטיא     57.9.570
לכבו רטוק לכב םייק את ךותב הרקתו הנוילע      
חוורמב ןוטב תויראש יוקינ ללוכ אוהש קמוע      
, ORP -3 הקיסב חוורמה יולימ ,תוילוחה ןיב      
חוורמ תלבקל טלפמוק לכה יולימה תקלחה      
חוורמל סחייתמ הדיחיה ריחמ( םוטאו קלח      

    355.60   177.80     2.00 'פמוק )אוהש רטוק לכב אתב דחא  
      
הבחר תקצי תגרדמ תפסות וא תפלחה     57.9.580

    977.00    97.70    10.00 םייק אתב )מ"ס 03 בחור( 'חי   
      
04 סמועל םיסכמו תורקת תנקתהו תקפסא     57.9.581
תרצות 55 למרכ וא 33 למרכ םגד תמגוד ןוט      

  2,200.00 1,100.00     2.00 םייק אתל לזרב תקיצי רגס םע י"ש וא ןמפלו 'חי   
      

  1,600.00   800.00     2.00 ןוט 04 תמייק החושל הסכמ תנקתמהו הקפסא 'חי  57.9.582
 12,940.00 תונוש 9.75 כ"הס  
200,883.30 בויב תכרעמ 75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

200,883.30 הביאש תנחתל בויב ףסאמ כ"הס
קובץ: 1020   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



םייסדנה םיטקייורפ חוקיפו לוהינ ןונכת הסדנה .מ.ג.א
1590048-40:סקפ 1632155-050:לט תויתשתו ןיינבל
 

03/07/2022
דף מס':     005 עובלג הלעמ תודובע תמלשהו הביאש תנחת

םימ וקו הקינס וק הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
הנחתה חטש לכב רזוח יולימו תיתש תנכה     01.1.010
02 לש תובכשב ,א גוס עצממ תננכותמה      
001% לש תיברמ תופיפצל מ"ס      
ידי לע 7/6551MTSA יפל םומיסקמהמ      
לודג רתוי אל ינויצרביו שבכמ      

 22,500.00   150.00   150.00 57GAMOB-מ ק"מ   
      
'מ 5.3 דע קמועב רטיל 0025 חפנב בקר רוב     01.1.020
דלומור" 'בח תמגוד ץניא 8 האיצי/הסינכ      
םירזיבאה לכ תוברל ע"ווש וא " תויגולונכט      
דע הסינכ חתפ לש הבגהה תוילוחו םיסכמה      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק רפעה תודובעו 'וכו חטשה ינפל  
      
טרופמכ בוטר רובכ שמשיש הרקב את     01.1.030
ללוכ רטמ 5.4 דע קמועבו מ"ס 051 רטוקב      
ןוטבו תקצימ הרקת םע הביצח וא/ו הריפח      

 18,000.00 18,000.00     1.00 תינכותב טרופמכ הדירי םלוס+םיסכמ +ןיוזמ 'חי   
      
קדוהמ בקרה רובו החושה ידיצל  רזוח יולימ     01.1.040
תוברל אבומ ירלונרג רמוחב רקובמו 89%ל      

 11,000.00   110.00   100.00 .רקובמ קודיהו מס 02 לש תובכשב רוזיפ ק"מ   
      
תמגודכ תינוחטב רדג תנקתהו הקפסא     01.1.050
יללכ הבוגב  "תורדש" םגד "תותשר  הדוהי"      
ךותב )ןוסכלא 'מ 39.0ו יכנא 'מ 0.2( 'מ 56.2      
מ"ס 06 קמועבו מ"ס 02 בחורב ןוטב תרוגח      

 36,000.00   800.00    45.00 רצחה זוקינל הרוגחב רדוגמ חתפו טרופמכ רטמ   
      
'מ 5 בחורב יפנכ וד הדלפמ הסינכ רעש     01.1.060
טרפ יפלו תיפקיהה רדגה תמגודכ  שפשפו      
"תותשר הדוהי" טרפו 401 'סמ יטרדנטס      
לוענמ ,העיבצ ,ןוטב תודוסי ללוכ טרופמכו      
שורדה לכו הליענל תרשרש ,םיחירב , קתר      

  5,000.00 5,000.00     1.00 תומלשב 'חי   
      

    800.00   200.00     4.00 טרופמכ הנחתה רדג לע טלש 'חי  01.1.070
      
דצל רזוח יולימכ הבטרהב ףפוצמ לוחב יולימ     01.1.080

  5,000.00    50.00   100.00 בקרה רוב ק"מ   
      
5.0 לעמ ןבא לדוג תיזגרא ןבאמ העלסמ תיינב     01.1.090

 13,000.00   130.00   100.00 ק"מ ר"מ   
      
תודימב תובאשמה חטשמ לעמ הככס     01.1.100

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק תינכותבש  
      

161,300.00 1.10.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1020   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



םייסדנה םיטקייורפ חוקיפו לוהינ ןונכת הסדנה .מ.ג.א
1590048-40:סקפ 1632155-050:לט תויתשתו ןיינבל
 

03/07/2022
דף מס':     006 עובלג הלעמ תודובע תמלשהו הביאש תנחת

םימ וקו הקינס וק הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
161,300.00 מהעברה      

      
      
לע הביאשה תנחת רוזאל עקרק חוד תנכה     01.1.110
ידי לע רשואיש ךמסומ ץעוי ידי      
עוציב תא ללוכ ריחמה,ןימזמה      
חוד תנכהו םישרדנה םיחודיקה/תוריפחה      
,תוריפחה עוציבל תויחנה ןתמ ללוכה עקרקה      
עוציבל שרדנה לכו רזוחה יולימה ,סוסיבה      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק הנחתה לש ןיקת  
173,300.00 רפע תודובע 1.10 כ"הס  
173,300.00 תונושו רפע תודובע 10 כ"הס  

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  1.20 ק ר פ  ת ת       
      

  2,200.00    55.00    40.00 .מ"ס 5 הזר ןוטב עצמ ר"מ  02.1.010
      
מ"ס 03 יבועב 03-ב גוסמ  ןוטב  חטשמ     02.1.030

  7,000.00   350.00    20.00 תובאשמל ר"מ   
      

  6,400.00   320.00    20.00 MSLC גוסמ ןוטבב בקרה תורוב תפיטע ק"מ  02.1.040
      
הדלפ תותשרו םיעלוצמו םיקלח הדלפ תוטומ     02.1.050

  9,740.00 4,870.00     2.00 םינוטבה ןויזל ןוט   
      
הקלחה רובע ןוטב יחטשמל ריחמ תפסות     02.1.060

    320.00    16.00    20.00 רטפוקילהב ר"מ   
 25,660.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 1.20 כ"הס  
 25,660.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
ם י ר ז ב א ו  ת ר נ צ  70 ק ר פ       
      
ת ר נ צ  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  1.70 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ז י ב א ו       
      
תקפסא דימת וללכי ןלהלש םירזיבאה יריחמ      
םימטאו םיגרב ,םיידגנ םינגואו םירזיבאה      
םיטרפ ,תוינכתל םאתהב תמלשומ הנקתהו      
ימינפ יופיצ ינוקית ,העיבצ ןכו םיטרפמו      
:תומלשב  שרדנה לכו ינוציחו      
      

  4,000.00   250.00    16.00 61 גרד 011 רטוקב ןליתאילופ תורוניצ יעטק רטמ  07.1.020
      
לש םיקוזיח( 07 טרפ יפל תורונצל הלתמ     07.1.030

    800.00   200.00     4.00 )ריקל הקיניה רוניצ 'חי   
      

    900.00   450.00     2.00 4" רטוקב הקיני רונצ רבעמל לוורש 'חי  07.1.040
  5,700.00 1.70.20 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1020   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



םייסדנה םיטקייורפ חוקיפו לוהינ ןונכת הסדנה .מ.ג.א
1590048-40:סקפ 1632155-050:לט תויתשתו ןיינבל
 

03/07/2022
דף מס':     007 עובלג הלעמ תודובע תמלשהו הביאש תנחת

םימ וקו הקינס וק הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,700.00 מהעברה      

      
      
תרקת ךרד הקיני רוניצ רבעמל םוטיא טרפ     07.1.050
ו"כו הטסורינ יגרב ,הדלפ לוורש ללוכ רובה      

  1,700.00   850.00     2.00 .פ.א.ח.ש תמגוד טרפ יפל 'חי   
      

  1,200.00   300.00     4.00 מ"מ 09 רטוקב תולעמ 011 תיווז 'חי  07.1.060
      

  2,000.00   500.00     4.00 מ"מ 011 ןגוא בתות 'חי  07.1.070
      
011 רטוקב ןליתאילופמ הקיני רונצ רוביח     07.1.080
לכ ללוכ ןרצי טרפ יפל הבאשמל מ"מ      

  1,200.00   600.00     2.00 םישרדנה םירוביחהו םימוטיאה תומאתהה 'חי   
      

  1,600.00   160.00    10.00 4" ןגוא 'חי  07.1.090
      

    500.00   250.00     2.00 4" תולעמ 54 תשק 'חי  07.1.100
      

  1,800.00   900.00     2.00 )םיעוזעז םלוב( 4" שימג רבחמ 'חי  07.1.110
      

  1,000.00   500.00     2.00 4" רטוקב ןגועמ רסרד ןגוא 'חי  07.1.120
      

    450.00   450.00     1.00 4" רטוקב ןגועמ רסרד 'חי  07.1.130
      
"זרא" F-040-RN 4" רזוח לא םותסש     07.1.140
יופיצו ךורא ריצ ,ןוילע חתפ םע .י.ר.א תרצות      

 13,000.00 6,500.00     2.00 ןורקימ 052 ילונפ יסקופא 'חי   
      
יופיצ לאפר תרצות SRT םגד 4" זירט ףוגמ     07.1.150

 10,500.00 3,500.00     3.00 הלעפה לגלגו 613 ם"בלפמ ריצ , ליאמא 'חי   
      
רעס" D-520 בויבל בלושמ ריוא םותסש     07.1.160
הדובע ץחל 2" רטוקב .י.ר.א תרצות "רצוקמ      

  9,000.00 3,000.00     3.00 טרופמכ ירודכ זרב ללוכ רב 61 'חי   
      
יטנגמורטקלא הקיפס דמ  תבכרהו הקפסא     07.1.170
3C0002" םגד תמגוד 4" רטוקב      
    XELFITPO" תרצות "ENORHK" קפוסמה  
ללוכ 61NP  םינגוא ,76PI, "קטודומ" י"ע      
הדיחי ,רמתמ ,הקראהו השיח תדורטקלא      
תמכסמו תיעגר הגוצת תדיחי ,תינורטקלא      
ךרואב - 76PIהקוחר הקינורטקלא- םילבכו      
. םינש -3ל ןרצי תוירחאו )'מ -01כ( םיאתמה      
דבלב ןרציה י"עעצובי המירז דמה לויכ      
לויכ תודועת תקפסא ללוכ ומצע לעפמב      
לויכ השרוי אלו תירבעב תורורב תומיאתמ      
BSU-4 םגד םינותנ רגוא ןכ ומכ .חטשב      
יוויח תוירונו תימינפ הללוס ,PX-ל הנכותו      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק IP67  
      

 64,650.00 1.70.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1020   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



םייסדנה םיטקייורפ חוקיפו לוהינ ןונכת הסדנה .מ.ג.א
1590048-40:סקפ 1632155-050:לט תויתשתו ןיינבל
 

03/07/2022
דף מס':     008 עובלג הלעמ תודובע תמלשהו הביאש תנחת

םימ וקו הקינס וק הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 64,650.00 מהעברה      

      
      
051 רטוקב )ןירצילג( בויבל ץחל דמ-רטמונמ     07.1.180
םוחתב הלקסו ףקז ללוכ ,2/1" ןוזרב םע מ"מ      
ם"בלפ- המגרפאיד ןכו תוריפסומטא 6-0      

  2,400.00   800.00     3.00 טרופמכ 613 'חי   
      

    900.00   300.00     3.00 18 יטרדנטס טרפ יפל ןיוזמ ןוטבמ ןוגיע שוג 'חי  07.1.190
      
טרפ יפל תרנצל יפוקסלט ךמות דומע     07.1.200

    900.00   150.00     6.00 17 'סמ יטרדנטס 'חי   
      
ראותמכ הייולג תרנצל ןוטבמ ךמות דומע     07.1.210

    900.00   300.00     3.00 תוינכותב 'חי   
      
זוקינל 01 גרד מ"מ 05 רטוקב לוגסקפ רוניצ     07.1.220
ללוכ תופצרמל תחתמ ןקתומ ריוואה ימותסש      

  1,000.00   100.00    10.00 בוטרה רובה ריקל םוטאו םלשומ רובח רטמ   
 70,750.00 םירזיבאו תרנצ תנקתהו הקפסא 1.70 כ"הס  

      
ת ו ח י ט ב  ד ו י צ ו  ש א  י ו ב י כ  2.70 ק ר פ  ת ת       
      
ימוג וא יטסלפ שימג רונצ םע םינולגלג     07.2.010

  2,000.00 1,000.00     2.00 'פמוק 2" רטוקב  
      

    600.00   300.00     2.00 ג"ק 6 השבי הקבא יפטמ 'חי  07.2.020
      

    200.00   100.00     2.00 טרופמכ ,שא יוביכל םודא עובצ ילד 'חי  07.2.030
      

    400.00   200.00     2.00 שא יוביכל ינקת טבחמ 'חי  07.2.040
      
תלד םע סלגרביפמ שא יוביכ דויצל זגרא     07.2.050
עובצ מ"ס 03/09/031 תודימב ,תלעונ      

  1,000.00 1,000.00     1.00 עובצ חפמ הכימת "ןחלוש" ללוכ טרופמכ 'חי   
      

    550.00   550.00     1.00 ג"ק 05 ףצק ףטמ 'חי  07.2.060
  4,750.00 תוחיטב דויצו שא יוביכ 2.70 כ"הס  
 75,500.00 םירזבאו תרנצ 70 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
0.8 ק ר פ  ת ת  0.80 ק ר פ  ת ת       
      
0.8 קרפ תת      
      
תורעה      
      
      
      

0.80.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 1020   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



םייסדנה םיטקייורפ חוקיפו לוהינ ןונכת הסדנה .מ.ג.א
1590048-40:סקפ 1632155-050:לט תויתשתו ןיינבל
 

03/07/2022
דף מס':     009 עובלג הלעמ תודובע תמלשהו הביאש תנחת

םימ וקו הקינס וק הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םירבעמ בוציח םג ללוכ ןלהל םיפיעסה ריחמ      
,תולעת וא תרנצל ןוטב וא םיקולב תוריקב      
תושרדנה תודובעה לכו עבצו חיט ינוקית      
ףיעסב םלושי ןכ .ותומדקל בצמה תרזחהל      
םירבעמ וא/ו בוציח עוציב רובע דרפנ      
.ןלהל טרופמכ דבלב ןוטב תורקתב      
      
חתמה יקרפ לש םידוויזהו םידויצה יטרפ לכ      
הז ןדמואל ךשמהב םיטרופמה דואמ ךומנ      
ןימזמה לש םדקומ רושיאב םינתומו םיפופכ      
תוחונלו ןימזמה ינקתמ ללכב תודיחא ןעמל      
. הקוזחתו לועפת      
      
םידעוימ ויהי  םידוויז , םירזיבא ,םידויצה לכ      
םיבוזורוק םיללחב הנקתהל רתיה ילעבו      
שגויו םיכפשל הביאש תונחת תמגוד דחוימב      
.ןנכתמה רושיאל ךכל קפס/ןרצי ריהצת      
      
      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואיתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ןויפא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
. ע"ש רחא דויצ אלו זרכמב      
      
בייחמ תוכיא וא ע"ש בתכנ/רמאנש םעפ לכ      
י"ע עצומה דויצל ןנכתמה לש בתכב רושיא      
. ותנקתהו ותקפסא םרט ןלבקה      
      
י"ע ועצובי הנבמה תוריקב םירבעמה לכ      
םילבכ רבעמל םידעוימו םידחוימ םינקתה      
.שא רבעמ תעינמלו תוריקב      

0.8 קרפ תת 0.80 כ"הס            
      
      
      
      
      
      

קובץ: 1020   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



םייסדנה םיטקייורפ חוקיפו לוהינ ןונכת הסדנה .מ.ג.א
1590048-40:סקפ 1632155-050:לט תויתשתו ןיינבל
 

03/07/2022
דף מס':     010 עובלג הלעמ תודובע תמלשהו הביאש תנחת

םימ וקו הקינס וק הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןקת יפל ונבי למשחה תוחול.א : תורעה      
.ךכל רשואמ ןרצי CEI 93416 י"ע ילארשי      
חולל )ןקת ות( ללוכ ןקתה תושירדב ודמעיו      
םינקתה ןוכמ לש הקידב ללוכה.רצוימה      
רשוכ .ב  חולה רוציי רובע דחוימ ות תלבקו      
ןקת יפל AK01 היהי םית"מאמה לש קותינ      
    898 CEI . םרז יקספמ רובע .ג  
קותינה רשוכש חיטבהל שי םייטמוטא-יצח      
תודיחיבו םיכר םיענתמב.ד UCI=SCI היהי      
הקלב תופצל שי ינורטקלא דויצ וא הדידמ      
יקלח תא לידבבו םיינורטקלא םיסיטרכה תא      
, םיעונמל םילבכה ירוביח לכ.ה .תשוחנה      
ןורגטנא םע למשח תוחולל הסינכ , םידויצ      
םיקספמהו גותימה ידויצ לכ .ז . טרפ יפלו      
םא אלא NOTAE ,רדיינש ,BBA גוסמ ויהי      
י"ע רשואמ תוכיא/ע"ש וא תרחא ןייוצ      
!!דבלב בתכבו ןנכתמה      
      
A52X3, AK52 יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.1.010
תימרת הנגה 'חי רדיינש לש X.S.N תאמגוד      
רזע יעגמ קולב ללוכ לויכל תנתינה תיטנגמו      
ןקתומ םלשומ לכה ,הלפה לילס ,דמצמ תידי      

  1,400.00   700.00     2.00 .'פמוק טווחמו 'חי   
      
םרזל CEMOCOS גוסמ ףילחמ םרז קספמ     08.1.015
    A04X4 תידי תוברל םידוויזה לכ ללוכה  
תומיכסב שרדנכ רזע יעגמ קולב , דמצמו      

    600.00   600.00     1.00 . תויווק דחה 'חי   
      
תונכות תפלחה רקב לש הנקתהו הקפסא     08.1.018
תוינכתב טרופמכ רדמא תרבח לש תובאשמ      
אלמ טוויח ללוכ ,544MA :םגד רוצייה      

  4,000.00 4,000.00     1.00 . תויווק דחה תומיכסב טרופמכ הנקתהו 'חי   
      
, A6X3 ,6-4MZKP יטמוטוא םרז קספמ     08.1.030
ללוכ םיעונמ תנגהל AK001 דע קותינ רשוכ      
הנגה .231SM-BBA תמגוד רזע יעגמ קולב      

    600.00   300.00     2.00 . 'פמוק לכה לויכ יפס ללוכ תיטנגמו תימרת 'חי   
      
A61X3, AK05 דע םרזל ךא ל"נכ קתנמ     08.1.035

    700.00   350.00     2.00 . 'פמוק טווחמו ןקתומ 'חי   
      
A52X1 דע ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.1.040

    240.00    60.00     4.00 . יבטוק-דח AK01 'חי   
      
וא C A52X2, AK01 ןייפוא יבטוק וד ז"אמ     08.1.050

  1,440.00   120.00    12.00 .ספאה קותינ םע יבטוק דח 'חי   
      
      

  8,980.00 1.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1020   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



םייסדנה םיטקייורפ חוקיפו לוהינ ןונכת הסדנה .מ.ג.א
1590048-40:סקפ 1632155-050:לט תויתשתו ןיינבל
 

03/07/2022
דף מס':     011 עובלג הלעמ תודובע תמלשהו הביאש תנחת

םימ וקו הקינס וק הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  8,980.00 מהעברה      

      
      

    420.00   210.00     2.00 A52X3, AK01 דע יזאפ תלת C ןייפוא ז"אמ 'חי  08.1.060
      
רובע אוהש לדוג לכב ת"מאמ ריחמל תפסות     08.1.078

     40.00    40.00     1.00 רזע יעגמ קולב 'חי   
      
A04X2 AM03, "A" EPYT תחפ רסממ     08.1.080

    250.00   250.00     1.00 10KA 'חי   
      
ןומיס תרונ םע םינוש םיחתמל ךיתנ קדהמ     08.1.095

    450.00    30.00    15.00 .ע"ש וא סקיניפ וא PILCATANOC 'חי   
      
V42 חתמל םאתומ דל תרונ םע דוקיפ קדהמ     08.1.096
    CD-CA יתמוק וד ע"ש וא סקיניפ 'בח לש  

    550.00    22.00    25.00 . ימינפ רשגמ םע 'חי   
      
יעגמ ללוכ A52X3, 3CA דע יזאפ תלת ןעגמ     08.1.100

    400.00   200.00     2.00 . שרדנכ רזע 'חי   
      
ללוכ יזאפ תלת ,3CA ,ס"כ 01 עונמל ןעגמ     08.1.110
'פמוק תויווק דחה תומיכסב שרדנכ רזע יעגמ      

    800.00   400.00     2.00 . 'חי   
      

     90.00    90.00     1.00 .חולב ןקתומ ילארשי ,A61X3 יזפ דח עקש 'חי  08.1.145
      
הדובע לילס A6 1CA םיעגמ 4 דוקיפ רסממ     08.1.150
    V032, וא V42 וא רדיינש תרצות NORMO  
ללוכה ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ש וא סקיניפ וא      

  2,375.00    95.00    25.00 . תויווק דחה תומיכסב שרדנכ )סיסב( תקוס 'חי   
      

    120.00   120.00     1.00 םיעגמ 8 ךא ל"נכ דוקיפ רסממ 'חי  08.1.160
      
עגמ ללוכ ןנווכתמ CD V42-0 חתמ רסממ     08.1.165
רדיינש תרצות לויכ יפס ללוכה  ףילחמ      

    400.00   400.00     1.00 .  רשואמ ע"ש וא 61EBU71MR 'חי   
      
ללוכ ףלשינ ינורטקלא רוביחב הייהשה רסממ     08.1.170
םימוחתל ,ןומיס תורונ ,ףילחמ עגמ ,סיסב      
ע"ש וא  BBA וא רדיינש תרצות םינוש      

    500.00   250.00     2.00 . ןנכתמה י"ע רשואמ 'חי   
      
םינמז ינש בהבהמ ךא ל"נכ הייהשה רסממ     08.1.175

    350.00   350.00     1.00 .םידרפנ 'חי   
      

    220.00   110.00     2.00 . B-A תרצות םיעגמ 2 דוקיפ ןצחל 'חי  08.1.190
      
      
      
      

 15,945.00 1.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1020   .../012 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



םייסדנה םיטקייורפ חוקיפו לוהינ ןונכת הסדנה .מ.ג.א
1590048-40:סקפ 1632155-050:לט תויתשתו ןיינבל
 

03/07/2022
דף מס':     012 עובלג הלעמ תודובע תמלשהו הביאש תנחת

םימ וקו הקינס וק הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 15,945.00 מהעברה      

      
      
תלפה דגנ םע DEL סופיטמ ,ןומיס תרונ     08.1.200
דבלב רדיינש וא BBA וא B-A תרצות חתמ      

  1,100.00    55.00    20.00 !! 'חי   
      
דח טקפ סופיטמ A01 יבוביס דוקיפ קספמ     08.1.220
B-A תרצות ספא ילב וא םע םיבצמ 3 יבטוק      
דחא דצ רשאכ ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ש וא      

    300.00   150.00     2.00 .עובק רחאהו יציפק 'חי   
      
םיבטק 4 םיבצמ 4 ךא ל"נכ דוקיפ קספמ     08.1.225
םע ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ש וא B-A תרצות      

    350.00   350.00     1.00 . 0 בצמו םיעובק םיבצמ 'חי   
      
4 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ     08.1.240

    500.00   500.00     1.00 . ע"ש וא B655-OSI-4 תמגודכ תחא תואיצי 'חי   
      
דע ,מ"מ 69X69 עבורמ רטמרפמא     08.1.256
    A5/001X1 ורובע םרז הנשמ ללוכ AV5.7,  

  1,520.00   380.00     4.00 EMI :תרצות. חולה תלדב ןקתומ . 1% קויד 'חי   
      
טלוו 005 דע מ"מ 69X69 עבורמ רמטלוו     08.1.257
ספא םע םיבצמ 6 תוזפ ררוב קספמ תוברל      

    400.00   400.00     1.00 . EMI  תרצות 'חי   
      
תלדב הנקתהל V032 הדובע תועש הנומ     08.1.260

    500.00   250.00     2.00 . EMI :תרצות 'חי   
      
תועש 27-ל הברזר םע ,ילטגיד דוקיפ ןועש     08.1.270

    350.00   350.00     1.00 .ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ש וא ןילזירג תרצות 'חי   
      
רשי םרזל CD V42, A5 , בצוימ חתמ קפס     08.1.280
חתמ תגוצת ןומיס תרונ ,הנגה יכיתנ ללוכ      
ע"ש וא NORMO וא סקיניפ תרצות .םרזו      

    800.00   800.00     1.00 . ןנכתמה י"ע רשואמ 'חי   
      
V004 , AK05 חתמל קרב יניגמ תיעיבר     08.1.290
םגד C+B SSALC םרובע הנגה יכיתנ ללוכ      

  1,800.00 1,800.00     1.00 . רשואמ ע"ש וא סקיניפ 'חי   
      
קפסהב יזאפ דח V032/032 קוצי יאנש     08.1.300
    AV0002 תרצות DNARGEL ע"ש וא  

    700.00   700.00     1.00 . ילרגטנא הנגה ךיתנ ללוכ רשואמ 'חי   
      

    840.00   280.00     3.00 .AV002 דע V42/032 ךא ל"נכ יאנש 'חי  08.1.310
      
תסוו רובע יראיל יבוביס רטמויצנטופ     08.1.320

    200.00   100.00     2.00 .תוריהמ 'חי   
      

 25,305.00 1.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1020   .../013 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



םייסדנה םיטקייורפ חוקיפו לוהינ ןונכת הסדנה .מ.ג.א
1590048-40:סקפ 1632155-050:לט תויתשתו ןיינבל
 

03/07/2022
דף מס':     013 עובלג הלעמ תודובע תמלשהו הביאש תנחת

םימ וקו הקינס וק הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 25,305.00 מהעברה      

      
      
עונמל ילטיגיד ינורטקלא תוריהמ תסוו     08.1.330
    PH01 תיגרוב הבאשמלו, ytuD yvaeH ללוכ  
ןקתומ ילרגטניא גצ ןכו תושרדנה תונגהה לכ      

  8,000.00 4,000.00     2.00 .BBA תרצות טווחמו 'חי   
      
אתב ןקתומ ,V004 חתמל רתי חתמ ןגמ     08.1.350
144E BBA םגד ורובע הנגה ללוכ דוקיפה      

    700.00   350.00     2.00 . ע"ש וא סקיניפ וא 'חי   
      
םכסמ/רמתמ לש םימלשומ טוויחו הנקתה     08.1.370
חולב םירחא י"ע קפוסמ יטנגמ המירז דמל      
לבכה תלחשה ללוכ שגרל רוביחו למשחה      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק .'פמוק םירחא י"ע קפוסמה  
      
ללוכ יזפ -תלת הזפ  וא חתמ רסוח רסממ     08.1.375
תרדסמ רדיינש תרצות לופכ רזע עגמו ןוויכ      

    450.00   450.00     1.00 . רשואמ ע"ש וא 33RT22MR 'חי   
      
ללוכ עונמה יפופילב רוטסימרט רסממ     08.1.395
)יטמוטוא אל( ינדי סופיא ןצחל ,הגוצת      

  1,000.00   500.00     2.00 קינכמלט וא רלומ תרצות 'חי   
      
הנקתהל תיטמרה המוטא w 21 דל הרונמ     08.1.400
םימסרכמ תעינמל העובק הרואתל חולב      
    H.K05 םע אתה תלדב ץיווסורקימ ללוכה  
GNARET 002 תמגודכ 'פמוק לכה תלגלג      

    600.00   300.00     2.00 . ץינייטש דריל ןאובי 'חי   
      
'פמוק טווחו ןקתומ W09 חולל םומיח ףוג     08.1.405
,טטסומרט ללוכה תומיכסב טרופמכ      

    500.00   500.00     1.00 . 'פמוק לכה ורובע רטמרפמא 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 36,955.00 1.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1020   .../014 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



םייסדנה םיטקייורפ חוקיפו לוהינ ןונכת הסדנה .מ.ג.א
1590048-40:סקפ 1632155-050:לט תויתשתו ןיינבל
 

03/07/2022
דף מס':     014 עובלג הלעמ תודובע תמלשהו הביאש תנחת

םימ וקו הקינס וק הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 36,955.00 מהעברה      

      
      
ןיירושמ ראטסילופ תונוראמ למשח חול הנבמ     08.1.410
LEMIH תאמגוד לופכ יתמוק-וד 56PI םוטא      
ןוגג,תותלד םע רבנע לשIGF ואE.G.וא      
,מ"מ 3 תנוולוגמ הטלפ תותלדל הליענ      
דויצ ןקתוי םהילע עובצו ןוולוגמ חפ תותלד      
לכ ללוכ טוויחו דויצה תנקתה ,דוקיפה      
םהל ןיאש תוינכותב םיטרפהו םידוקיפה      
ימינפ טוליש ,תויומכה בתכב םידרפנ םיפיעס      
ידוויז ללוכ םיטורח ץיוודנס יטלש י"ע ינוציחו      
לכ לש תווצקה יתשמ םיכילומ ןומיסו ,תלדה      
םיקדהמ תספדומ אמייק רב תיוות םע ךילומ      
םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכו      
,דמעמ ללוכ חולה תמלשהל      
רצק םגד ןיירושמ רטסאילופמ)לקוס(סיסב      
תוילגר םע םילבכל הסינכ את הווהמ      
םלשומ רוביח ללוכ טלפמוק עקרקב הנקתהל      
םילגעמה יווק לכ תוברל למשח רליפ חול לש      
ןוטב סיסב ללוכ טלפמוק הקראההו דוקיפה      
בחורבו מ"ס 06 קמועב רליפהו לקוסה רובע      
שרדנכ תוחפל מ"ס 012 ךרואו מ"ס 022      
ללוכ למשח רליפ חול רובע 002 'ב ןוטבמ      

  9,000.00 9,000.00     1.00 'פמוק .שרדנכ דוסי תקראה עוציב  
      
חול לש םימלשומ רוביחו הנקתה ,הלבוה     08.1.420
דוקיפה ,הנזהה יוק לכ תוברל ישאר ילמשח      
את ןיב םילבכה לכ ללוכ טלפמוק הרקבהו      
חולה ןיב םילבכה לכ ןכו חכה חולו הרקבה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק . םילבכהו םיכילומה ןומיסו טוליש ללוכה  
      
.א.מ טרדנטס יפל ירלולס תרושקת רקב      08.1.470
סיטרכ ללוכ וקפוט תרצות תונייעמה קמע      
    MIS םדומ ללוכ תנכותמה רקבל רוביח לופכ  
םייקה תמגוד תירוט תרושקתל ירלולס      
ירבצמ,רדשמ/טלקמ,קפס . ןימזמה ינקתמב      
)י'גאי( תינוציח וא/ו תימינפ הנטנא יוביג      
תנכות ,הנקתה . ריקה ןפודל תנקתומ      
לכה זכרמהו רקבה ןיב תמלשומ הרבעה      
תנכות ללוכ ילניגרוא ןוראב ןקתומו םלשומ      
היצרגטניא ללוכ ןנכתמה תשירד יפל הלעפה      

  7,000.00 7,000.00     1.00 . 'פמוק .הלעפהו 'חי   
 54,455.00 למשח תוחול 1.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 1020   .../015 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



םייסדנה םיטקייורפ חוקיפו לוהינ ןונכת הסדנה .מ.ג.א
1590048-40:סקפ 1632155-050:לט תויתשתו ןיינבל
 

03/07/2022
דף מס':     015 עובלג הלעמ תודובע תמלשהו הביאש תנחת

םימ וקו הקינס וק הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ק ר א ה ו  ד ו ק י פ  י ר ז י ב א  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
הבאשמ עונמ לש םלשומ ילמשח רוביח     08.2.010
תוסינכ ללוכ ס"כ PH01 דע  קפסהב תיגרוב      
,תוביטר( דוקיפה ,חכה ילבכ רוביח ,לבכ      
תרנצ ללוכ )םירוטסימרט וא ןוסקילק ,םומיח      
יתכתמ הטעמ םע תיטסלפ תירושרש ןגמ      
יושע יציפק היילת ןקתה ללוכה שרדנכ      

  1,400.00   700.00     2.00 . טרפ יפל החיתמ לוורשו 613-5E הטסורינ 'חי   
      
תשוחנמ ישאר םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.2.040
טרפ יפל רבוחמו ןקתומ A04 םרזל ךתחב      

    250.00   250.00     1.00 למשח רדחב 'חי   
      
הלש תועצמאב םימ תרנצל םלשומ רוביח     08.2.060

    900.00   150.00     6.00 ר"ממ 05 דע תשוחנ טוחו הדבכ 'חי   
      
וא תיתכתמ היצקורטסנוקל ךא ל"נכ רוביח     08.2.070
8/3" ןוולוגמ גרוב תועצמאב חפ תלעת      

    480.00    60.00     8.00 זילפ תויקסידו 'חי   
      
ןוטב תפטעמ םע מ"מ 4/04 ךתחב ןוולגמ ספ     08.2.075
ןוטבה תקיציב וא מ"ס 06 קמועב מ"ס 51/51      

    800.00    80.00    10.00 . םינושה םינבמה ןיב רבחמה רטמ   
      
יונב רזוח לא םותסש לע ליבגמ קספמ     08.2.090
לגלגו עורז םע 56PI יתכתמ לובג קספממ      
זילפמ הלעפה לגלגב תערגמ י"ע םילעפומ      
לאה םותסשה לש טלובה ריצה לע בכרומ      

  1,000.00   500.00     2.00 י.ר.א תמגוד רזוח 'חי   
      
המירז דמ שגר לש םימלשומ רוביחו הנקתה     08.2.108
ילבכ ללוכ ) םירחא י"ע קפוסמ( יטנגמ      
למשחה חולמ םירחא י"ע םיקפוסמה דוקיפה      

    400.00   400.00     1.00 .ורוביחו שגרל דע 'חי   
      
י'גר יפל ךמסומ יאלמשח לש הדובע תעש     08.2.130
רושיא ולביקו שארמ ורשואש תועש קר(      

    600.00   120.00     5.00 )בתכב חקפמהמ ע"ש   
      
ללוכ םידיג 5 דוקיפ רזיבא לש ילמשח רוביח     08.2.140

    150.00   150.00     1.00 .ינקת יטסלפ ןגמ ירושרש רוניצו לבכ תסינכ 'חי   
      
ךרואב ילניגרוא לבכ םע סגא דוקיפ ףוצמ     08.2.150
ע"ש וא TGYLF לש HNE-01 םגד, שרדנכ      

  2,400.00   480.00     5.00 . טלפמוק רבוחמו ןקתומ רשואמ 'חי   
      
      
      
      
      

  8,380.00 2.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1020   .../016 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



םייסדנה םיטקייורפ חוקיפו לוהינ ןונכת הסדנה .מ.ג.א
1590048-40:סקפ 1632155-050:לט תויתשתו ןיינבל
 

03/07/2022
דף מס':     016 עובלג הלעמ תודובע תמלשהו הביאש תנחת

םימ וקו הקינס וק הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  8,380.00 מהעברה      

      
      
התוגרפאיד ללוכה סופנד גוסמ טטססורפ     08.2.160
תיבוזורוק הריוואל דעוימ םיכפש ימל תידועיי      
תורשפא ללוכה רסממ  םיעגמ 2 םע דחוימב      
טווחמו ןקתומ rab 01-0  -מ ןווכו לויכל      

  1,500.00 1,500.00     1.00 . 'פמוק 'חי   
  9,880.00 תוקראהו דוקיפ ירזיבא 2.80 כ"הס  

      
ה י צ ל ט ס נ י א ו  ת ו ד ו ק נ  3.80 ק ר פ  ת ת       
ת י ל מ ש ח       
      
חנומ RF/YX2N 5.1X3  לבכב רואמ תדוקנ     08.3.010
חפמ וא תיטסלפ הלעתב וא םילבכ םלוס לע      
תיטסלפ הלעת ללוכ למשח חולמ תפתושמ      
ןורירמ רוניצ וא מ''ס 5.2X3 דע תודימב      
וקב הקלח ללוכ , הדוקנה ריחמב םילולכ      
תואספוק ,למשחה חולמ לחה קלחמה      
וא דיחי( רואמ קספמב םויס .תופעתסה      
ע"ש וא וקסינ ט"הע הנקתהל םוטא )לופכ      

    600.00   150.00     4.00 'פמוק 'חי   
      
לבכ י"ע תיללכ םורח תקספה ןצחל תדוקנ     08.3.018
    RF/YX2N5.1X5 5.2 תיטסלפ הלעתבX3  
םע םורח ןצחלב םויס למשחה חולמ מ"ס      
וא רדיינש לש E52SAX םגד ץופינ ןושיטפ      

    485.00   485.00     1.00 . ע"ש 'קנ   
      
הרקת דומצ DEL הרואת ףוג לש ה"וא     08.3.060
עבצ טנוברקילופ יושע 56PI תומיטא  יטמרה      
    K0004 ml0004 קפסהבו W03 תרצות VBI  

  1,200.00   300.00     4.00 .עייש וא 'חי   
      
תקבאב עובצ םוינמולא תקיצימ ת"ג     08.3.065
מ"מ 4 יבוע תיכוכז תשדע לעב רטסאילופ      
'פמט .תורצחו חטש תפצה תרואתל דעוימה      
,W001 קפסה ,K0004. 08>IRC עבצ      
    ML0021 תמגודכ תוחפל ןמול L5+5-LF לש  

  2,000.00 1,000.00     2.00 GEWISS. 'חי   
      
הלעפה עורז ללוכ 76PI יתכתמ לובג קספמ     08.3.070
)הצירפ לע הארתהל( רעשל וא תלדל בכרומ      

    500.00   250.00     2.00 טלפמוק רבוחמו 'חי   
      
EPLX הטעמ םע ויהי םילבכה לכ : הרעה      
תולעמ 09 לש 'פמטב הדובעל דעוימה      
םע עגמב םילקימיכ ינפב תודימעו סויזליצ      
. 'וכו . תורובה      
      

  4,785.00 3.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1020   .../017 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



םייסדנה םיטקייורפ חוקיפו לוהינ ןונכת הסדנה .מ.ג.א
1590048-40:סקפ 1632155-050:לט תויתשתו ןיינבל
 

03/07/2022
דף מס':     017 עובלג הלעמ תודובע תמלשהו הביאש תנחת

םימ וקו הקינס וק הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,785.00 מהעברה      

      
      
תשוחנ םילבכ      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N לחשומ -----*--- ךתחב  
םייתסי לבכה רוניצ ללוכ אל ריחמה רוניצב      
םע )הפפכ( םוחב תצווכתמ תלצפמב תווצקב      
קבד      
      
לחשומ ר"ממ RF/YX2N 5.1X3 למשח לבכ     08.3.090

    320.00     8.00    40.00 הלעתב חנומ וא רוניצב רטמ   
      

     65.00    13.00     5.00 ר"ממ RF/YX2N 5.1X5 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  08.3.100
      

    400.00    10.00    40.00 ר"ממ RF/YX2N 5.2X3 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  08.3.110
      

    150.00    15.00    10.00 ר"ממ RF/YX2N 5.2X5 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  08.3.111
      
RF/YX2N 5.1X21 ךא ל"נכ למשח לבכ     08.3.115

    140.00    28.00     5.00 ר"ממ רטמ   
      

    375.00    25.00    15.00 ר"ממ  YX2N4X4 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  08.3.120
      

    300.00    30.00    10.00 ר"ממ RF/YX2N 6X5 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  08.3.122
      

    600.00    40.00    15.00 ר"ממ RF/YX2N 01X4 ל"נכ למשח לבכ רטמ  08.3.130
      
RF/YBX2N  ןיירושמ ךא ל"נכ למשח לבכ     08.3.140

    300.00    30.00    10.00 ר"ממ 4X4 רטמ   
      
61  ךתחב רוזש ףושח ל"נכ הקראה ךילומ     08.3.155

    280.00    14.00    20.00 .ר"ממ רטמ   
      
52 דע ךתחב רוזש ףושח ל"נכ הקראה ךילומ     08.3.160

    180.00    18.00    10.00 . לידב יופיצ םע ר"ממ רטמ   
      
53 ךתחב רוזש ףושח ל"נכ הקראה ךילומ     08.3.165

    320.00    32.00    10.00 . לידב יופיצ םע ר"ממ רטמ   
      
הרקתל וא ריקל ןקתומ מ"מ 02 ןורירמ רוניצ     08.3.200

     40.00     8.00     5.00 . תופומו תותשק ללוכ רטמ   
      

    100.00    10.00    10.00 מ"מ 52 רטוקב ךא ל"נכ ןורירמ רוניצ רטמ  08.3.202
      
      
      
      
      
      

  8,355.00 3.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1020   .../018 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



םייסדנה םיטקייורפ חוקיפו לוהינ ןונכת הסדנה .מ.ג.א
1590048-40:סקפ 1632155-050:לט תויתשתו ןיינבל
 

03/07/2022
דף מס':     018 עובלג הלעמ תודובע תמלשהו הביאש תנחת

םימ וקו הקינס וק הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  8,355.00 מהעברה      

      
      
יטסלפ הטעמ ,ןיירושמ ירושרש ןגמ רוניצ     08.3.206
םירבחמ ללוכ ,םירזיבאו םילבכל דעוימ      
וא)ןטשק :ןאובי ( REPOOC תרצות ,תופומו      
רטוקב רוניצה .רבוחמו קזוחמ ,ןקתומ ע"ש      

    400.00    40.00    10.00 .מ"מ 05 דע רטמ   
      
מ"ס 011 קמועב הלעת לש הביצח/הריפח     08.3.220
,םיקולב ,לוח דופר ללוכ מ"ס 06 דע בחורו      
קודהו תובכשב יוסיכ ,ןומיס טרס ,יוסיכ      

  1,500.00    75.00    20.00 טלפמוק רטמ   
      
יעקרק תת מ"מ 57 רטוקב יטסלפ רוניצ     08.3.230
לבח ללוכ הלופכ ןפוד ירושרש סופיטמ      

    110.00    22.00     5.00 .םונגמ תמגודכ מ"מ 8 הכישמ רטמ   
      
יעקרק תת מ"מ 05רטוקב יטסלפ רוניצ     08.3.231
לבח ללוכ הלופכ ןפוד ירושרש סופיטמ      

    980.00    14.00    70.00 .םונגמ תמגודכ מ"מ 8 הכישמ רטמ   
      
5.1 יבועב תצרוחמ 613-5E הטסורינ תלעת     08.3.262
ללוכ הסכמ םע מ"מ 06/001 דע תודימב מ"מ      
תנקתומ תולוזנוק ,תועורז ,םיתמצ ,תוינפ      
םע ע"ש וא XADEIN תרצות טלפמוק      
:ןאובי( 'מ 5.1 לכ קחרמב ריקל תועורז      

  2,800.00   280.00    10.00 )הכרא רטמ   
      
ינבמל תמלשומ תודוסי תקראה תכרעמ     08.3.271
יפל ,בוטר רוב ,הככס ללוכ שדח תובאשמ      
ץוח תואיצי ,רושיג תעבט ללוכ תינכות      
סנולכב הקראה תודורטקלא ,תונוולוגמ      
תיפקיה תעבט ללוכ האוושה יספל תואיצי      
תשוחנ ףושח ךילומו תודורטקלאמ היונבה      
    UC53 תוקראה תינכת יפל לידב יופיצ םע ,  

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .'פמוק םלשומ לכה  
      
08 רטוקב ימורט ןוטבמ הלוגע רבעמ תחוש     08.3.272
הרקת םע תיתחת אלל מ"ס 001 הבוגבו מ"ס      
תסמעהל דעוימה דבכ גוסמ הסכמו הנוילע      
מ"ס 02 יבועב ץצוח תבכש לע תחנומ ןוט 04      

  1,850.00 1,850.00     1.00 . טרפ יפל טלפמוק לכה 'חי   
      
תשוחנ הפוצמ הדלפמ הקראה תדורטקלא     08.3.275
תרדחומ רטמ 4 ךרואבו מ"מ 91 רטוקב      
תרוקיב תחוש ללוכ תרבוחמו עקרקל      

    600.00   600.00     1.00 .תנמוסמו ץצח תאלוממ 'חי   
      
      
      

 18,095.00 3.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1020   .../019 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



םייסדנה םיטקייורפ חוקיפו לוהינ ןונכת הסדנה .מ.ג.א
1590048-40:סקפ 1632155-050:לט תויתשתו ןיינבל
 

03/07/2022
דף מס':     019 עובלג הלעמ תודובע תמלשהו הביאש תנחת

םימ וקו הקינס וק הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 18,095.00 מהעברה      

      
      
בוציח וא/ו ןוטב תפצרו תרקתב לוורש עוציב     08.3.277
6" לוורש תחנה ללוכ  ןוטב תפצר וא ריק      
לש ינקת םוטיאו תינכות יפל  ןוטב תרזחהו      
זג רבעמ ינפב  םילבכה תרבעה רחאל לוורש      

    450.00   450.00     1.00 .S.B.K תטיש יפל ,ינקת שאו 'חי   
      
55PI תילדנו-יטנא תיטסלפ המודא הרונמ     08.3.290
ג"ע תבכרומ )האושמ( טוו 001 דע ןוביל      
תבכרומ ריקל קזוחמ 2" רוניצ היושע הלוזנוק      

    400.00   400.00     1.00 תרבוחמו 'חי   
      
קדוב סדנהמ רושיאו הקידב ןקתמה תרבעה     08.3.295
ןוקית קדובל םולשת תוקידבה לכ ללוכ      
י"ע ותלבקו ןקתמה תמלשהל דע םייוקיל      
חולל םיימרת םימוליצ ללוכה 'פמוק קדובה      
תוניקת תדועת תקפנהו םיאצממ ח"וד תנכהו      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק . 'פמוק לכה חולה לש אלמ סמועב תורישכו  
      
םע 76PI תניירושמ תיתכתמ רבעמ תאספוק     08.3.320
תנקתומ םילבכ רבעמל תנקתומ םיקדהמ ספ      

    400.00   100.00     4.00 .'פמוק תקזוחמו 'חי   
      
רטסאילופ / תיתכתמ לוציפו רבעמ תאספוק     08.3.330
לע תנקתומ םיקדהמ ספ םע 76PI תניירושמ      
םיפוצמ ילבכ רבעמל בוטר רוב תרקת      
לש תודימב 'פמוק תקזוחמו תנקתומ      
.מ"ס 02/03/04      

    300.00   300.00     1.00    'חי 
      
ילמשח חול רובע טרפ יפל ןוטבמ השינ     08.3.360
תותלד ללוכ מ"ס 06/052/002 דע תודימב      
ורטקלא רונתב עובצ ןוולוגמ חפמ הפפר      
ןקתומ טרפ יפל לכה לופכ לוענמ + תיטטס      

  3,000.00 3,000.00     1.00 רבוחמו 'חי   
      
לש םיכיתנו םינומ ןורא רובע ךא ל"נכ השינ     08.3.365

  1,500.00 1,500.00     1.00 .גג אלל 081/05/001 תודימב למשח תרבח 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 26,145.00 3.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1020   .../020 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



םייסדנה םיטקייורפ חוקיפו לוהינ ןונכת הסדנה .מ.ג.א
1590048-40:סקפ 1632155-050:לט תויתשתו ןיינבל
 

03/07/2022
דף מס':     020 עובלג הלעמ תודובע תמלשהו הביאש תנחת

םימ וקו הקינס וק הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 26,145.00 מהעברה      

      
      
םיתמאמל סירת םע תיטסלפ םיעקש תבית     08.3.370
ת"מאמ .1 :תללוכה םיטרפ תינכות יפל      
    A52X3, AK01. 2. ת"מאמ A61X1 AK01.  
ק"ח .A04X4 AM03. 4 תחפ רסממ .3           
.תודיחי 2  םימל םוטא יזאפ דח 61A ילארשי      
.EEC A23X5, 56PI יזאפ תלת ק"ח .5          
.EEC, A61X5, 55PI. 7 יזפ תלת ק"ח .6      
יזפ דח םיעקש רזיבא דועל ףסונ רומש םוקמ      
הנקתה ללוכ טווחמו ןקתומ לכה .יזפ תלת וא      
וא סיווג תאמגוד הנזהל רובחו ריקל      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .דבלב וא DNARGEL 'חי   
      
ךתח לעב 'מ 6 הבוגב החטבאו הרואת דומע     08.3.430
מ"ס 02/02 תודימב וכרוא לכל דיחא יעוביר      
ןוולגב ןוולגמ מ"מ 3 מ תוחפ אל ןפוד יבועבו      
רושיאל ףופכבו טרפ יפל, ץבא תליבט םח      

  2,100.00 2,100.00     1.00 . רוטקורטסנוק 'חי   
      
יתלב רמוחמ  דומעב דויצ חתפב דויצ שגמ     08.3.440
םילקמיכ שאל דימע וילאמ הבכו ךילומ      
ספ , IXEGOS רבעמ יקדהמ ללוכ היזורקו      
םירשוגמ םיתמאמ 2 ,הקראה יכילומ ,הקראה      

    430.00   430.00     1.00 רבוחמו ןקתומ לכה A01X1 ,AK01 'חי   
      
03-ב ןוטבמ ל"נה הרואתה דומעל ןוטב דוסי     08.3.450
,הקיצי ,הריפח ללוכ מ"ס 08/07/07 תודימב      
מ"מ 0051X"1  יגרב 4 ןכו ,יולימ תרזחה      
. רבעמ ילוורש דוסי יגרבו דוסי תקראה ללוכ      
קדובו רוטקורטסנוק סדנהמ רושיאל ףופכבו      

    900.00   900.00     1.00 . עקרק 'חי   
      
רוניצמ היושע מ"ס 05 ךרואב הלופכ עורז     08.3.460
ףוגלו דומעל םאתומ רטוקב ןוולוגמ לזרב      

    450.00   450.00     1.00 .הרואת דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה 'חי   
      
ןוראמ ינוציח רוטרנגל רוביח תאספוק     08.3.470
תסינכ רודיס ללוכ 56PI ןיירושמ רטסאילופ      
עקת ללוכ מ"ס 02/06/04 תודימב םילבכ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק A23X5, EEC תוקראה ספ ןכו.  
 33,225.00 תילמשח היצלטסניאו תודוקנ 3.80 כ"הס  
 97,560.00 למשח תודובע 80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 1020   .../021 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



םייסדנה םיטקייורפ חוקיפו לוהינ ןונכת הסדנה .מ.ג.א
1590048-40:סקפ 1632155-050:לט תויתשתו ןיינבל
 

03/07/2022
דף מס':     021 עובלג הלעמ תודובע תמלשהו הביאש תנחת

םימ וקו הקינס וק הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י מ  ו ק ו  ה ק י נ ס  ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י מ  ו ק  1.75 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב 5.21 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.1.254

 80,355.00   146.10   550.00 מ"מ 011 רטמ   
      
4" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.1.454

  1,630.00 1,630.00     1.00 'פמוק 4" -6" רטוקב והשלכ גוסמ םייק וקל  
      
ףוגמ( םירזיבאה לכ ללוכ 1 'סמ םירזיבא רשג     57.1.900
2 רטוקב ריווא םותסש,ץניא 4 טוקב זירט      
תותשקה ,םירטקה לכב תורונצה יעטק, )ץניא      

  7,800.00 7,800.00     1.00 'פמוק 'וכו טרפה יפל לכה ןוגיע ישוג ,רטוק ירבעמ ,  
      
וק ךרואל רטמ 4 בחורב תמייק ךרד תרדסה     57.1.910
קודיהו רוזיפ הקפסא ללוכ ןנכותמה בויבה      
לכל  מ"ס 02 לש הבכש 'א גוס עצמ לש      

 30,250.00    55.00   550.00 בחורה רטמ   
120,035.00 םימ וק 1.75 כ"הס  

      
ה ק י נ ס  ו ק  2.75 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ  011 רטוקב ,בויבל 001EP+ תורוניצ     57.2.132
52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,5.21 גרד      

  8,130.00   135.50    60.00 'מ רטמ   
      
מ"מ 011 רטוקב ,בויבל 001EP+ תורוניצ     57.2.134
62.1-מ קמועב  עקרקב םיחנומ,5.21 גרד      

  8,766.00   146.10    60.00 'מ 57.1 דעו רטמ   
      
תחיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     57.2.304
הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ      
לכבו רטוק לכב בויב תרנצ תחנה ךרוצל      
בצמל תרנצה תחנה רחאל םנוקיתו קמוע      
קודיהו הנבמה רוזחש תוברל החיתפה ינפל      

 12,144.00   101.20   120.00 תונושה תובכשה רטמ   
      
את ללוכ םייק וקל הקינס וק רוביח תחוש     57.2.456
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב      
תימורט הרקת תוברל רטמ 57.1 דע קמועבו      
ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל      
"521B 55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד      
וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע      
זילפ תטלפ תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש      
םש, למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב      

  3,704.80 3,704.80     1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה 'חי   
      
      
      

 32,744.80 2.75.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1020   .../022 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



םייסדנה םיטקייורפ חוקיפו לוהינ ןונכת הסדנה .מ.ג.א
1590048-40:סקפ 1632155-050:לט תויתשתו ןיינבל
 

03/07/2022
דף מס':     022 עובלג הלעמ תודובע תמלשהו הביאש תנחת

םימ וקו הקינס וק הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 32,744.80 מהעברה      

      
      
מ"ס 521 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.2.480
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא 33 למרכ םגד      

    727.80   727.80     1.00 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
אתל מ"מ 011 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.2.506
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
ע"ש וא ביבטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתרגש      
יפל רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס ,      

    771.80   771.80     1.00 .הרקב אתל יטרדנטסה טרפ 'חי   
      
לכב הרקב את תמקה רובע ריחמ תפסות     57.2.524
רטוק לכבו םייק בויב וק לע קמוע לכבו רטוק      
תנקתהל שרדנה לכ תוברל קמוע לכבו      
לכ ,תואיציו תוסינכה לכב החוש ירבחמ      
,בויבה תמירז תינמז הקספהל שררדנה      
רודיס ,תויתרגש אל תועשב הדובע      
טרפל םאתהב לכה )דוביע( םילעתמה      

  1,092.10 1,092.10     1.00 .הרקב אתל יטרדנטס 'חי   
 35,336.50 הקינס וק 2.75 כ"הס  
155,371.50 םימ וקו הקינס וק 75 כ"הס  

      
י נ כ מ  ו ר ט ק ל א  ד ו י צ  16 ק ר פ       
      
י נ כ מ -ו ר ט ק ל א  ד ו י צ  1.16 ק ר פ  ת ת       
      
בויבל תיגרוב הבאשמ תבכרהו הקפסא     61.1.010
םגד ריג עונמ םע "ונומ" בח תרצות      
    532G/AMR11CB61C  י"ע תקפוסמה  
דמועל ש"קמ 51 לש הקיפסל "לא.ש" תרבח      
003 הבאשמה ריצב תוריהמ,רטמ 71 לש      

 70,000.00 35,000.00     2.00 'פמוק ד"לס  
 70,000.00 ינכמ-ורטקלא דויצ 1.16 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 1020   .../023 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



םייסדנה םיטקייורפ חוקיפו לוהינ ןונכת הסדנה .מ.ג.א
1590048-40:סקפ 1632155-050:לט תויתשתו ןיינבל
 

03/07/2022
דף מס':     023 עובלג הלעמ תודובע תמלשהו הביאש תנחת

םימ וקו הקינס וק הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר י ס מ ו  ה צ ר ה  2.16 ק ר פ  ת ת       
      
קפס/ןרציו ןלבקה לש תדחוימ הנמזה     61.2.010
תנחת  לש הבוטרו השבי הצרהו תובאשמה      
וק ללוכ( הירזיבאו היקלח לכ לע הביאשה      
הרקבה אתל רוביחה דע וכרוא לכל הקינסה      
טרופמ םיאתמ חוד תשגהו הקידב ךות םייקה      
הרוצב תדבוע התוללכב תכרעמה לכש      
התריסמו םימי עובש ךשמב הרידסו הניקת      
שגדומ .דבלב חקפמה רושיא י"פע תומלשב      
אלו דבלב תחא םעפ םלושי הז ףיעס יכ      
םיבוכיע וא תויחד ןיגב תפסות לכ םלושת      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .אוהש גוס לכמ  
  5,000.00 הריסמו הצרה 2.16 כ"הס  
 75,000.00 ינכמ ורטקלא דויצ 16 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

602,391.50 םימ וקו הקינס וק הביאש תנחת כ"הס
קובץ: 1020   .../024 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



םייסדנה םיטקייורפ חוקיפו לוהינ ןונכת הסדנה .מ.ג.א
1590048-40:סקפ 1632155-050:לט תויתשתו ןיינבל
 

03/07/2022
דף מס':     024 עובלג הלעמ תודובע תמלשהו הביאש תנחת

תידותק הנגה 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת י ד ו ת ק  ה נ ג ה  10 ק ר פ       
      
ה ב י צ ח /ה ר י פ ח  ת ו ד ו ב ע  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
04 בחורו מ"ס 002 קמועל דע הריפח עוציב     01.1.010
ללוכ םילבכו םויזנגמ הדונא תנקתהל מ"ס      

  1,200.00   120.00    10.00 קודיהו יוסיכ ק"מ   
      

    600.00   600.00     1.00 םילבכ דופירל לוח רוזיפו הקפסא ק"מ  01.1.020
  1,800.00 הביצח/הריפח תודובע 1.10 כ"הס  

      
ם י ר מ ו ח  ת ק פ ס א  2.10 ק ר פ  ת ת       
      
תורביל 84 לש לקשמב םויזנגמ הדונא תקפסא     01.2.001
יפל )יולימ רמוח ללוכ תורביל 69(                  

  7,200.00 1,800.00     4.00 303 השיכר טרפמ 'חי   
      

  2,800.00 1,400.00     2.00 טרפמ יפל תוחפל מ"ס 08 רטוקב ןוטב תחוש 'חי  01.2.002
      
ןרואמ תידותק הנגה לש םירוביח תבית     01.2.003
תוחפל מ"מ 041*052*003 תודימב רטסאילופ      

    700.00   700.00     1.00 םירוביח םיוולמ םיטירפ ללוכ 'חי   
      

    220.00    11.00    20.00 2mm01-YX2N לבכ רטמ  01.2.004
      
תת תנקתהל ןגואמ 4" שארמ ןכומ ץויח     01.2.005

  4,200.00 4,200.00     1.00 תיעקרק 'חי   
 15,120.00 םירמוח תקפסא 2.10 כ"הס  

      
ת ו נ ק ת ה  3.10 ק ר פ  ת ת       
      

  2,400.00   600.00     4.00 תמייק הלעתב לבכ תחנה ללוכ הדונא תנקתה 'חי  01.3.001
      

  1,600.00   800.00     2.00 החוש תנקתה 'חי  01.3.002
      

  1,400.00 1,400.00     1.00 טולישו םירוביח ללוכ םירוביח תבית תנקתה 'חי  01.3.003
      
ןיפ/דלוודק תועצמאב רוניצל לבכ רוביח     01.3.004

    800.00   400.00     2.00 רוביחה רוזא דודיב ללוכ גניזיירב 'חי   
      

    200.00    10.00    20.00 הנכומ הלעתב לבכ תחנה רטמ  01.3.005
      
ךותיח עוציב ללוכ יעקרק תת 4" ץויח תנקתה     01.3.006
םיטירפ/םירזיבא תנקתהו הקפסא ,םייק וק      

  8,000.00 8,000.00     1.00 ץויחה לש תמלשומו הניקת הנקתהל םישרדנה 'חי   
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק תודע תוינכותו תודידמ עוציב 01.3.007
 16,400.00 תונקתה 3.10 כ"הס  
 33,320.00 תידותק הנגה 10 כ"הס  
 33,320.00 תידותק הנגה כ"הס

קובץ: 1020   .../025 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



םייסדנה םיטקייורפ חוקיפו לוהינ ןונכת הסדנה .מ.ג.א
1590048-40:סקפ 1632155-050:לט תויתשתו ןיינבל
 

03/07/2022
דף מס':     025 עובלג הלעמ תודובע תמלשהו הביאש תנחת

פ"צש 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
. 10 ק ר פ       
      
.י ל ל כ  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
ןוולוגמ רוניצמ  די זחאמ תנקתהו הקפסא     01.1.001
הדלפ תורוניצמ םידומע ללוכ מ"מ 04 רטוקב      
עובצו ןבלוגמ,רתויה לכל 'מ 5.1 לכ םייכנא      
ךרואל ןקתויש ,ןימזמה תריחבל ןווגב רונתב      
תוגרדמה תא םאות עופישב תוגרדמה      
ללוכ , תוגרדמה ידיצ 2 מ םימייקה םיטסדופהו      

 22,808.40   190.07   120.00 ל"נל ןוטב תודוסי תקיצי וא ןוטבל ןוגיע רטמ   
      
ידיצ ינשמ מ"ס 05 כ יבועב תיננג המדא יולימ     01.1.002
חטשה תנכה ללוכ , עופישב רזופמ תוגרדמה      
רוזיפ ינפל תלוספו םינבא יוקינ י"ע      
ינפל המדאה תוכיא תקידב ללוכ .המדאה      
המדאה יכ רושיא תלבקו , חטשל התאבה      

 16,000.00    80.00   200.00 תיננג המדא תמאות ק"מ   
 38,808.40 .יללכ 1.10 כ"הס  
 38,808.40 . 10 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  ,ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  :80 ק ר פ  20 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
80 קרפ "לוחכה רפס"ב בותכהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה טרפמהו      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה ,תוכמותה      
לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית ,םירוביח      
,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס ,הכישמ      
תודובעה לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה      

ץוח תרואת 1.20 כ"הס            
      

קובץ: 1020   .../026 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



םייסדנה םיטקייורפ חוקיפו לוהינ ןונכת הסדנה .מ.ג.א
1590048-40:סקפ 1632155-050:לט תויתשתו ןיינבל
 

03/07/2022
דף מס':     026 עובלג הלעמ תודובע תמלשהו הביאש תנחת

פ"צש 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י פ ח  2.20 ק ר פ  ת ת       
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     02.2.036
ךרואב 720.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

  7,536.45 2,512.15     3.00 'פמוק .'מ 4  
      
םילוורש      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     02.2.117
מ"מ 2.3 ןפוד יבועב 8 גרד מ"מ 011 רטוק      
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה      

    384.80    38.48    10.00 .120.1.80 ףיעס רדח   
      
קדוהמ יולימ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
הנבמ יטרפל םאתהב תובכשב      
טרפמב 15 קרפו פ"צש/הכרדמ/שיבכה      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,יללכה      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
ינפ תרזחה ,קודיה ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
וא/ו הריפח יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה      
.הביצח      
      
ןיבה טרפמב 30.20.80 ףיעס יפל עוציב      
.טרפ יפלו ידרשמ      
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     02.2.258
04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

  2,308.80    38.48    60.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רדח   
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה ח"ע      
ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו סוסיב      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה רזעה      
      
ןיבה טרפמב 20.60.80 ףיעס יפל עוציב      
.טרפ יפלו ידרשמ      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     02.2.369
03 - ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע הבוגב 063.1.80      

  2,052.48   684.16     3.00 'פמוק .מ"ס 08/06/06 תודימב  
      
      
      
      

 12,282.53 2.20.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1020   .../027 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



םייסדנה םיטקייורפ חוקיפו לוהינ ןונכת הסדנה .מ.ג.א
1590048-40:סקפ 1632155-050:לט תויתשתו ןיינבל
 

03/07/2022
דף מס':     027 עובלג הלעמ תודובע תמלשהו הביאש תנחת

פ"צש 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 12,282.53 מהעברה      

      
      
תועורז/הרואת ידומע לש רונתב אל העיבצ     02.2.447
)לוטסיפ( הזתה חדקא י"ע תנוולוגמ הדלפמ       
11 טרפמ יפלו ,ןימזמה תייחנה יפל LAR ןווגב      
םאתהבותידרשמ ןיבה הדעווה תאצוהבש      
בתכב םינש 5-ל תוירחא תלבק תוברל ,י"תל      

    609.33   203.11     3.00 .לעפמהמ העיבצה לע 'חי   
 12,891.86 םידומעו תוריפח 2.20 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  3.20 ק ר פ  ת ת       
      
םישגמ      
      
ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
תרצות 3CB -ו 2CB םגד םיקדהמ      
    IXEGOS דע ךתחב םילבכל ,רשואמ ע"ש וא  
טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ ללוכ ,ר"ממ 53      
וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה ירוביחלו      
דרפנ חטבמ( יוסיכ ,CA01X2, AK01 יבטוק      
ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ רובע      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה תיבלו      
      
70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     02.3.042

    801.75   267.25     3.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
תשוחנ םילבכ      
      
ללוכ ר"ממ 01X4 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     02.3.117
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

  2,993.00    29.93   100.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רדח   
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב וטרופש      
תודובעה לכו םירמוחה לכו םידומעל      
יפל ,םלשומ הקראה רוביח עוציבל תושורדה      
.וגוס      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     02.3.336
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53      

  2,779.00    27.79   100.00 08.3.327 רדח   
  6,573.75 הרואת ירזיבא 3.20 כ"הס  

      
קובץ: 1020   .../028 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



םייסדנה םיטקייורפ חוקיפו לוהינ ןונכת הסדנה .מ.ג.א
1590048-40:סקפ 1632155-050:לט תויתשתו ןיינבל
 

03/07/2022
דף מס':     028 עובלג הלעמ תודובע תמלשהו הביאש תנחת

פ"צש 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  י פ ו ג  4.20 ק ר פ  ת ת       
      
סירלופ תמגוד W54 ,דל תובוחר תרואת ףוג     02.4.030
לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא ,"שעג" תרצותמ פוט      

  6,719.25 2,239.75     3.00 .טרפה יפל שרדנה 'חי   
  6,719.25 הרואת יפוג 4.20 כ"הס  
 26,184.86 תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת :80 קרפ 20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 64,993.26 פ"צש כ"הס
קובץ: 1020   .../029 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



םייסדנה םיטקייורפ חוקיפו לוהינ ןונכת הסדנה .מ.ג.א
1590048-40:סקפ 1632155-050:לט תויתשתו ןיינבל
 

03/07/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     029 עובלג הלעמ תודובע תמלשהו הביאש תנחת

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הביאש תנחתל בויב ףסאמ 10 הנבמ     
    
בויב תכרעמ 75 קרפ      
    

                             187,943.30 הרקב יאתו בויב יווק 2.75 קרפ תת    
    

                              12,940.00 תונוש 9.75 קרפ תת    
    

                200,883.30 בויב תכרעמ 75 כ"הס                
   200,883.30 הביאש תנחתל בויב ףסאמ 10 כ"הס                            

    
םימ וקו הקינס וק הביאש תנחת 20 הנבמ     
    
תונושו רפע תודובע 10 קרפ      
    

                             173,300.00 רפע תודובע 1.10 קרפ תת    
    

                173,300.00 תונושו רפע תודובע 10 כ"הס                
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                              25,660.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 1.20 קרפ תת    
    

                 25,660.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
םירזבאו תרנצ 70 קרפ      
    

                              70,750.00 םירזיבאו תרנצ תנקתהו הקפסא 1.70 קרפ תת    
    

                               4,750.00 תוחיטב דויצו שא יוביכ 2.70 קרפ תת    
    

                 75,500.00 םירזבאו תרנצ 70 כ"הס                
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

0.8 קרפ תת 0.80 קרפ תת                                           
    

                              54,455.00 למשח תוחול 1.80 קרפ תת    
    

                               9,880.00 תוקראהו דוקיפ ירזיבא 2.80 קרפ תת    
    

                              33,225.00 תילמשח היצלטסניאו תודוקנ 3.80 קרפ תת    
    

                 97,560.00 למשח תודובע 80 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 1020   .../030 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



םייסדנה םיטקייורפ חוקיפו לוהינ ןונכת הסדנה .מ.ג.א
1590048-40:סקפ 1632155-050:לט תויתשתו ןיינבל
 

03/07/2022
דף מס':     030 עובלג הלעמ תודובע תמלשהו הביאש תנחת

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םימ וקו הקינס וק 75 קרפ      
    

                             120,035.00 םימ וק 1.75 קרפ תת    
    

                              35,336.50 הקינס וק 2.75 קרפ תת    
    

                155,371.50 םימ וקו הקינס וק 75 כ"הס                
    
ינכמ ורטקלא דויצ 16 קרפ      
    

                              70,000.00 ינכמ-ורטקלא דויצ 1.16 קרפ תת    
    

                               5,000.00 הריסמו הצרה 2.16 קרפ תת    
    

                 75,000.00 ינכמ ורטקלא דויצ 16 כ"הס                
   602,391.50 םימ וקו הקינס וק הביאש תנחת 20 כ"הס                            

    
תידותק הנגה 30 הנבמ     
    
תידותק הנגה 10 קרפ      
    

                               1,800.00 הביצח/הריפח תודובע 1.10 קרפ תת    
    

                              15,120.00 םירמוח תקפסא 2.10 קרפ תת    
    

                              16,400.00 תונקתה 3.10 קרפ תת    
    

                 33,320.00 תידותק הנגה 10 כ"הס                
    33,320.00 תידותק הנגה 30 כ"הס                            

    
פ"צש 40 הנבמ     
    
. 10 קרפ      
    

                              38,808.40 .יללכ 1.10 קרפ תת    
    

                 38,808.40 . 10 כ"הס                
    
הרואת ,למשח תויתשת :80 קרפ 20 קרפ      
תרושקתו         
    

ץוח תרואת 1.20 קרפ תת                                           
    

                              12,891.86 םידומעו תוריפח 2.20 קרפ תת    
    

                               6,573.75 הרואת ירזיבא 3.20 קרפ תת    
 
 
 
 
 
 

קובץ: 1020   .../031 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



םייסדנה םיטקייורפ חוקיפו לוהינ ןונכת הסדנה .מ.ג.א
1590048-40:סקפ 1632155-050:לט תויתשתו ןיינבל
 

03/07/2022
דף מס':     031 עובלג הלעמ תודובע תמלשהו הביאש תנחת

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                               6,719.25 הרואת יפוג 4.20 קרפ תת    
    

                 26,184.86 הרואת ,למשח תויתשת :80 קרפ 20 כ"הס                
תרושקתו         

    64,993.26 פ"צש 40 כ"הס                            
 

  
לכה ךס  

   901,588.06  יללכ כ"הס  
    153,269.97 מ"עמ %71  
  1,054,858.03 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 1020 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה


