
תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     001 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ה ב י א ש  ת נ ח ת  ה נ ב מ  10.10 ק ר פ  ת ת       
      

 15,000.00    50.00   300.00 .רטמ 1 ללוכו דע קמועל הביצח/הריפח ק"מ  01.01.010
      
4 ללוכו דע רטמ 1 לעמ קמועל הביצח/הריפח     01.01.020

 33,150.00    65.00   510.00 .רטמ ק"מ   
      
7 ללוכו דע רטמ 4 לעמ קמועל הביצח/הריפח     01.01.030

 35,700.00    70.00   510.00 .רטמ ק"מ   
      
01 ללוכו דע רטמ 7 לעמ קמועל הביצח/הריפח     01.01.040

 45,900.00    90.00   510.00 .רטמ ק"מ   
      

 38,500.00   110.00   350.00 .רטמ 01 לעמ קמועל הביצח/הריפח ק"מ  01.01.050
      

  1,280.00     8.00   160.00 דייפידומ %69 תופיפצל הריפח תיתש קודיה ר"מ  01.01.060
      
לכ קודיה ללוכ מ"ס 02 תובכשב 'א גוס עצמ     01.01.070

  6,500.00   100.00    65.00 .דייפידומ %89 תופיפצל הבכש ק"מ   
176,030.00 הביאש תנחת הנבמ 10.10 כ"הס  

      
ר ו ט ר נ ג  ה נ ב מ  20.10 ק ר פ  ת ת       
      

    390.00     6.00    65.00 דייפידומ %89 תופיפצל תיתש קודיה ר"מ  01.02.020
      
02 תובכשב חקפמה ידי לע רשואמ גוסמ עצמ     01.02.030
%89 תופיפצל הבכש לכ קודיה ללוכ מ"ס      

  1,500.00   100.00    15.00 דייפידומ ק"מ   
  1,890.00 רוטרנג הנבמ 20.10 כ"הס  

      
ת ו ח י ר ב  ל ו פ י ט  30.10 ק ר פ  ת ת       
      

     60.00     6.00    10.00 דייפידומ %89 תופיפצל תיתש קודיה ר"מ  01.03.020
      
02 תובכשב חקפמה ידי לע רשואמ גוסמ עצמ     01.03.030
%89 תופיפצל הבכש לכ קודיה ללוכ מ"ס      

    300.00   100.00     3.00 דייפידומ ק"מ   
    360.00 תוחירב לופיט 30.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

178,280.00 רפע תודובע 10 כ"הס  
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../002 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     002 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
. 00.20 ק ר פ  ת ת       
      
םיבוקנה ןוטב יופיצו תוריק יריחמ :1 הרעה      
ןכומ - ףושח ןוטב רמג םג םיללוכ הז קרפב      
.טרופמכ העיבצל      
םיבוקנה תורקתו םיפצרמ יריחמ :2 הרעה      
ףכב וא/ו רטפוקילהב הקלחה םיללוכ הז קרפב      
.הדלפ      

. 00.20 כ"הס            
      
ה ב י א ש  ת נ ח ת  ה נ ב מ  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
תגרדב 04-ב גוסמ םינוטבה לכ :1 הרעה      
.ןופיד תואסנולכ טעמל ,11 הפישח      
)תואסנולכ טעמל( םינוטבה לכ יריחמ :2 הרעה      
גוסמ תומיטא בגמ ברעב שומיש תולע םג ללוכ      
.חקפמה ידי לע רשואמ      
      
מ"ס 09 רטוקב ןופיד תואסנולכ תקיציו חודיק     02.01.010
ראותמכ תומלשב לכה .והשלכ קמועבו      

376,275.00   435.00   865.00 .סוסיב ץעוי ח"ודו םיטרפמ ,תוינכותב רטמ   
      
מ"ס 09 רטוקב ינמז סנולכ הקיציו חודיק     02.01.020

  4,350.00   435.00    10.00 .והשלכ קמועבו רטמ   
      
רובע תואסנולכ הקיציו חודיק יריחמל תפסות     02.01.021

188,125.00   215.00   875.00 AFC תטישב עוציב רטמ   
      
ןוטבמ תואסנולכ ישאר לעמ תרשקמ הרוק     02.01.030

221,000.00 1,300.00   170.00 'פמוק מ"ס 001x022-091 ךתח תודימב 05-ב  
      
:םיבלש ינשב תואסנולכה ינפ לע יופיצ ריק     02.01.040
תואסנולכה ינפ רושיל הקיצי :ןושאר בלש      
.רטוק יצח דע תרדוחה      
.מ"ס 03 יבועב יופיצ ריק :ינש בלש -      
םיצוק תרדחהו חודיק םג ללוכ ריחמה ןכ ומכ -      
תוברל תוינכותב ראותמכ הדלפ תוטוממ      
.יסקופא קבדב שומיש      
ךותל הנופה יופיצה חטש תסירפ יפל :הדידמה      
.רובה      
יופיצ ריק - ןלבקה לש בל תמושתל :הרעה      
אל( דבלב הקיציב עצובי מ"ס 03 יבועב      

297,000.00   540.00   550.00 .)הזתהב ר"מ   
      
5 הזר ןוטב עצמ + מ"ס 04 יבועב ןוטב ףצרמ     02.01.050

 72,000.00   450.00   160.00 מ"ס ר"מ   
1,158,750.00 10.20 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../003 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     003 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,158,750.00 מהעברה      

      
      
סלפמב ןוטב ריקל ףצרמב )תוטוו( םיעופיש     02.01.060
האר ,תורונצ תנקתה רחאל םיקוצי -53.11      

 16,200.00   900.00    18.00 2 ןויליג ק"מ   
      
ןויז תפישח דע תואסנולכ יופיצ ריק תותיס     02.01.070
הצק תרדחה ךרוצל ,מ"ס 04-כ בחורב העוצרב      
לכ גוז( םיצוק תרדחהו חודיק תוברל ,ףצרמ      

  7,000.00   140.00    50.00 2 ןויליגב טרפ יפל )מ"ס 52 רטמ   
      

 93,500.00 1,700.00    55.00 מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.080
      

  7,000.00 1,400.00     5.00 מ"ס 53 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.090
      

 14,000.00 1,400.00    10.00 מ"ס 04 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.100
      
וא/ו יזפרט ךתח תרוצב תויקפוא תוטילב     02.01.110

 25,000.00 1,000.00    25.00 -00.1 סלפמ האר ,ןוטב תוריקמ שלושמ ק"מ   
      

 84,500.00 1,300.00    65.00 מ"ס 06 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.120
      

 61,250.00   350.00   175.00 מ"ס 02 יבועב ןוטב תוגג/תורקת ר"מ  02.01.130
      

 51,200.00   320.00   160.00 מ"ס 03 יבועב ןוטב תוגג/תורקת ר"מ  02.01.140
      

 99,000.00   450.00   220.00 מ"ס 04 יבועב ןוטב תוגג/תורקת ר"מ  02.01.150
      
ןויז תפישח דע תואסנולכ יופיצ ריק תותיס     02.01.160
הצק תרדחה ךרוצל מ"ס 05-כ חוורב העוצרב      
לכ גוז( םיצוק תרדחהו חודיק תוברל ,הרקת      

  7,000.00   140.00    50.00 2 ,1 תונוילגב טרפ יפל )מ"ס 52 רטמ   
      

 57,000.00   600.00    95.00 מ"ס 05 יבועב ןוטב תוגג/תורקת ר"מ  02.01.170
      

  9,000.00   300.00    30.00 מ"ס 02 יבועב םיעפושמ תוגרדמ יכלהמ ר"מ  02.01.180
      

  3,600.00    60.00    60.00 תונוש תודימב תוגרדמ ישלושמ רטמ  02.01.190
      
ןוגכ דויצל 03-ב ןוטב תודוסיו םיסיסב     02.01.200
ץעויה יטרפ יפל תומלשב לכה 'וכו תובאשמ      

  9,000.00 1,500.00     6.00 .'וכו םיזיז ,תוטילב ,םיעקש תוברל ק"מ   
      
םילוגע תוטומ :םינוטב ןויזל 005-פ הדלפ     02.01.210

750,000.00 5,000.00   150.00 .תואסנולכב "םיבולכ"ו תותשר ,םיעלוצמו ןוט   
      
      
      

2,453,000.00 10.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../004 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     004 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,453,000.00 מהעברה      

      
      
הדלפ תורונצמ םילוורש ןוטיבו הקפסא     02.01.220

  6,000.00    30.00   200.00 .םינוש םירטקב תונוולוגמ ג"ק   
2,459,000.00 הביאש תנחת הנבמ 10.20 כ"הס  

      
ר ו ט ר נ ג  ה נ ב מ  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
03-ב גוסמ םינוטבה לכ :1 הרעה      
      

  2,400.00    60.00    40.00 מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ ר"מ  02.02.010
      

  5,700.00   190.00    30.00 מ"ס 52 יבועב ןוטב ףצרמ ר"מ  02.02.020
      
תודימב ףצרמה ג"ע ןוטב תהבגה     02.02.030

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק מ"ס 54x082x021-כ  
      

 30,000.00 1,500.00    20.00 מ"ס 52 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.02.040
      

  9,000.00   300.00    30.00 מ"ס 52-03 יבועב ןוטב גג ר"מ  02.02.050
      

  4,500.00 1,500.00     3.00 .מ"ס 02 ילנימונ בחורב ןוטב תוקעמ ק"מ  02.02.060
      
םילוגע תוטומ :םינוטב 005-פ ןויזל לזרב     02.02.070

 20,000.00 5,000.00     4.00 .תוכתורמ תותשר ,םיעלוצמו ןוט   
 74,600.00 רוטרנג הנבמ 20.20 כ"הס  

      
ה י צ ז י נ ו י ו  ת ו ח י ר ב  ל ו פ י ט  30.20 ק ר פ  ת ת       
      

  2,100.00    60.00    35.00 מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ ר"מ  02.03.010
      
יפל ןויז ללוכ ,מ"ס 02 יבועב ןוטב ףצרמ     02.03.020

  6,650.00   190.00    35.00 .חקפמה י"ע םירשואמ םיטרפ ר"מ   
      
:ללוכ ,היצזינוי תכרעמ לעמ ןוגג עוציבו ןונכת     02.03.030
ןוולוגמ הדלפ יחפו יליפורפמ תאשונ תכרעמ -      
"קלרפוס" תכרעמב עובצו      
לכה .תותיזח יופיח תמגוד ץבא חפמ יוריק -      
.םירשואמ םיטרפ יפל תומלשב      
.מ"ס 002x004 :ןוגגה לש תוילנימונ תודימ      

  9,500.00 9,500.00     1.00 'פמוק .הביאש תנחת לש תיחרזמ תיזח :םוקימ  
 18,250.00 היצזינויו תוחירב לופיט 30.20 כ"הס  

      
      
      
      

2,551,850.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../005 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     005 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ןוכמב תורקתו תוריק ,הפצר לש םינפ םוטיא     05.010
ימ םע עגמב םיאבה ,םינש םיסלפמב ,בויבה      
"הקיס" תרצותמ יסקופא תכרעמ םע ,בויב      
דרג הקיס" לטכפש םושיי ,חטשה תנכה:ללוכ      
    027 CE" לש ילמינימ יבועב "הקיס" תרצותמ  
גוסמתרשימ הבכש םושיי ,תוריקה לע מ"מ 2      
יבועב "הקיס" תרצותמ "18 רולפ הקיס"      
רמוח םושיי ,תופצרה לע מ"מ 2 לש ילמינימ      
"הקיס" תרצותמ "N36 דרג הקיס" םוטיאה      
תוקספה םוטיא ,מ"מ 2 לש ילמינימ יבועב      
,"סקלפיבמוק רודקיס" תועירי םע הקיצי      
ןרציה תויחנה יפל לכה ,תרנצ תורידח םוטיא      

300,000.00   300.00 1,000.00 .40.50 ףיעס טרפמה תויחנהו ר"מ   
      
,בויבה ןוכמב תוריקו תופצר לש םינפ םוטיא     05.020
ימ םע עגמב םיאב םניאש ,םינוש םיסלפמב      
תמגודכ ילוארדיה יטנמצ רמוח םע ,בויב      
,"הקיס" תרצותמ "701 ליס פוט הקיס"      
תומכב ,ןרציה תויחנה יפל תובכשב םשוימה      
םושייו חטשה תנכה :ללוכ ,ר"מ\ג"ק 4 לש      
ףיעס טרפמה תויחנה יפל רשימ לטכפש      

 80,000.00   100.00   800.00 05.05. ר"מ   
      
ןוכמ תפצרל תחתמ הזרה ןוטבה יבג לע םוטיא     05.030
,רוטרנגה הנבמ תפצרל תחתמו בויבה      
תועירי לש תיתבכש-דח תכרעמ תועצמאב      
5 יבועב SBSרמילופב תוחבשומ תוינמוטיב      
3 קלח 0341 י"ת תושירדב תודמועה מ"מ      
תבכשו ינמוטיב רמיירפ םושיי :ללוכ R המרב      
תועירי תמחלה ,הקלחהו רושיילןמוטיב      
תויחנה יפל הנגה תועירי םושייו ,םוטיאה      

 36,000.00   120.00   300.00 .11.50 ףיעסו 20.50 ףיעס טרפמה ר"מ   
      
מ"ס 5 יבועב תואסנולכה ןיב ןוטב תזתה     05.040
תמגודכ ירמוטסלא ינמוטיב יופיצ תזתהו      
יבועב ,ע"וש וא "םוטיב" תרצותמ"םוגיסקלפ"      
,ןופידה תואסנולכ ןיבו לע ,מ"מ 5 לש שבי      
יפל ,הביאשה תנחת תוריק םיקוצי םדגנכש      

200,000.00   200.00 1,000.00 .30.50 ףיעס טרפמה תויחנהו ןרציה תויחנה ר"מ   
      
יליפורדיה ימיכ רצע םע הקיצי תוקספה םוטיא     05.050

 10,000.00   100.00   100.00 .30.50 ףיעס טרפמה תויחנה יפל רטמ   
      
      
      
      

626,000.00 00.50 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../006 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     006 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
626,000.00 מהעברה      

      
      
5 יבועב ,םיינקת F-03 רק-לק תוחול תקבדה     05.060
תיתשתה ינפ לע ,57\52 ןמוטיב םע ,מ"ס      
ללוכ ,םינוש םיסלפמב ןוטבה תוגגב תיקפואה      
ףיעס טרפמה תויחנה יפל ,רוטרנגה הנבמ גג      

 10,000.00    40.00   250.00 05.06. ר"מ   
      
ןוטבה תוגגב תיקפואה תיתשתה םוטיא     05.070
םע ,רוטרנגה הנבמ גגב ללוכ ,םינוש םיסלפמב      
תוינמוטיב תועירי לש תיתבכש-וד תכרעמ      
לכ מ"מ 4 יבועב SBS רמילופב תוחבשומ      
3 קלח 0341 י"ת תושירדב תודמועה תחא      
,םוטיאל תיתשתה תנכה:ללוכ M המרב      
םושיי ,םידא תונזאמ תועירי םושיי ,רמיירפ      
,ל"נכ תועירי תמחלה ,ןמוטיב תבכש ,םימשנ      
ףיעס טרפמה תויחנה יפל תרנצ ירבעמ םוטיא      

 45,000.00   180.00   250.00 05.06. ר"מ   
      
תיתשת ישגפמ ךרואל תויטנמצ תוקלור בוציע     05.080
םוטיאו ןוטבה תוגגב םייכנא םיחטשמ-תיקפוא      
/קוזיח תועוצר 3 תועצמאב ל"נה םישגפמה      

 10,500.00    70.00   150.00 .60.50 ףיעס טרפמה תויחנה יפל יופיח רטמ   
      
םייכנא םיחטשמ לע יופיחה תועירי עוביק     05.090
קיטסמו םוינימולא ליפורפ םע ןוטבה תוגגב      

  4,500.00    30.00   150.00 .60.50 ףיעס טרפמה תויחנה יפל המיטא רטמ   
      
,"רמלד" תרצותמ םייטסלפ םימ יטלוק תנקתה     05.100
טרפמה תויחנה יפל תוגגב זוקינה יחתפב      

  4,000.00   500.00     8.00 .60.50 ףיעס 'חי   
      
רמוח םע יופיחה תועירי לעמ תוקעמ םוטיא     05.110
יפל ,ר"מ/ג"ק 2 לש תומכב ילירקא םוטיא      

  7,500.00    50.00   150.00 .60.50 ףיעס טרפמה תויחנה ר"מ   
      
ינמוטיב רמוח םע "םיבוטר םירדח" םוטיא     05.120
תרצותמ "סקימוטסלא" תמגודכ ,ירמוטסלא      
לש ללוכ שבי יבועב ,תובכשב םשוימה "רקזפ"      
םושיי ,םוטיאל תיתשתה תנכה :ללוכ ,מ"מ 3      
רמוח םושיי ,תרנצ ןוטיב ,הקלחהל הדמ      
יפל הנגהל ינכטואיג דב םושייו םוטיאה      

  3,600.00   120.00    30.00 .21.50 ףיעס טרפמה תויחנה ר"מ   
      
      
      
      
      

711,100.00 00.50 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../007 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     007 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
711,100.00 מהעברה      

      
      
הילתב תוחולב םייופיח ינפל ץוח תוריק םוטיא     05.130
תמגודכ ילוארדיה יטנמצ רמוח םע ,השבי      
תומכב "תימרכ" תרצותמ " 705 ליס ארטלוא"      
תויחנהו ןרציה תויחנה יפל ,ר"מ\ג"ק 3 לש      

 14,000.00    70.00   200.00 .01.50 ףיעס טרפמה ר"מ   
      
םוטיא רמוח םע חותיפב ךמת תוריק םוטיא     05.140
תויחנה יפל הנגה\זוקינ תועיריו ירמוטסלא      

 10,000.00   100.00   100.00 .90.50 ףיעס טרפמה ר"מ   
      
לש ימינפה דצהו םייניב תורוק ידיצ םוטיא     05.150
םע רוטרנגה הנבמ תפצרב תויפקה תורוק      
רמילופב תוחבשומ תוינקת תוינמוטיב תועירי      
    SBS טרפמה תויחננה יפל מ"מ 5 יבועב  

  2,100.00    70.00    30.00 .11.50ףיעס ר"מ   
      
הנבמ תפצר לש תויפקה תורוק םוטיא     05.160
תרצותמ BP ומזדרפיה םע ,רוטרנגה      
תוחול םושייו מ"מ 2 לש שבי יבועב ,"המיכלא"      
ףיעס טרפמה תויחנה יפל הנגהל רק-לק      

  5,000.00   100.00    50.00 05.11. ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

742,200.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../008 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     008 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן י נ ב  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
. 00.60 ק ר פ  ת ת       
      
ןייוצמכ תודובעה ירואתש תאזב שגדומ :הרעה      
םייטמכסו םיילמינימ םניה ןלהל םיפיעסב      
וא/ו רצומה תא תוהזל קרו ךא ודעונו רתויב      
ידי לע הדיחיה ריחמ תעיבק ךרוצל טירפה      
.עיצמה ןלבקה      
םיטירפה וא/ו םירצומה לש אלמה רואתה      
לכ .לכירדאה תומישרו תוינכתב אצמנ      
לכ תא וללכי ןלהל םיטירפה וא/ו םירצומה      
תוברל תודובעה לש םלשומ עוצבל שרדנה      
יריצ תוברל שורדה לוזרפה לכ ,םיפוקשמה      
הלהב תוידי ,םינוילע תלד יריזחמו הפצר      
עבצה לכ .תילמשח החיתפל תונכהו      
,גוגזהו תיכוכזה ,םייטסוקא םייולמ ,העיבצהו      
לכה - המיטאה ירמוח יופצה ירמוח לכ      
.םיטרפמבו תוינכתב ןייוצמכ      
תוארוה םהינימל םיטרפמה םיללוכ ןכ ומכ      
ןתחקל ןלבקה לעש תומילשמ תויחנהו      
תעב ןכו ותעצה בתכ תא ןיכיש תעב ןובשחב      
.עצבל תושרה ול הקנעה םאב ומצע עוצבה      
.דחוימ ינכט טרפמ םג האר      

. 00.60 כ"הס            
      
ה ב י א ש  ת נ ח ת  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
1-סמ שא תלד     06.01.010

  9,500.00 9,500.00     1.00 מ"ס 572x041 :תוילנימונ תודימ 'חי   
      
2-סמ שא תלד     06.01.020

  7,000.00 7,000.00     1.00 מ"ס 572x011 :תוילנימונ תודימ 'חי   
      
3-סמ שא תלד     06.01.030

  9,500.00 9,500.00     1.00 מ"ס 572x071 :תוילנימונ תודימ 'חי   
      
4-סמ שא תלד     06.01.040

  7,500.00 7,500.00     1.00 מ"ס 001x511 :תוילנימונ תודימ 'חי   
      
5-סמ הפפר ןולח     06.01.050

  8,100.00   900.00     9.00 מ"ס 09x06 :תוילנימונ תודימ 'חי   
      
6-סמ ןשע רורחשל הפיכ     06.01.060

  9,500.00 9,500.00     1.00 מ"ס 493x59 :תוילנימונ תודימ 'חי   
      
7-סמ ןשע רורחשל הפיכ     06.01.070

  9,500.00 9,500.00     1.00 מ"ס 581x262 :תוילנימונ תודימ 'חי   
 60,600.00 10.60 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../009 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     009 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 60,600.00 מהעברה      

      
      

  1,800.00 1,800.00     1.00 8-סמ םלוס 'חי  06.01.080
 62,400.00 הביאש תנחת 10.60 כ"הס  

      
ר ו ט ר נ ג  ה נ ב מ  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
9-סמ תלד     06.02.010

  8,000.00 8,000.00     1.00 מ"ס 012x021 :תוילנימונ תודימ 'חי   
      
01-סמ הפפר ןולח     06.02.020

  3,000.00 3,000.00     1.00 מ"ס 07x072 :תוילנימונ תודימ 'חי   
 11,000.00 רוטרנג הנבמ 20.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 73,400.00 ןינב תורגסמ תודובע 60 כ"הס  
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../010 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     010 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת י ר ט י נ ס  ה י צ ל ט ס נ י א  70 ק ר פ       
      
ך ו ת ב  ם י מ  ת ק פ ס א  10.70 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ה       
      

  1,300.00    65.00    20.00 .½" רוניצה רטוק - א רטמ  07.01.010
      

  1,600.00    80.00    20.00 .4/3" רוניצה רטוק - ב רטמ  07.01.020
      

  8,000.00   100.00    80.00 .1" רוניצה רטוק - ג רטמ  07.01.030
      

    600.00   200.00     3.00 .2" רוניצ רטוק-ד רטמ  07.01.040
      
יבוע יטטנס ימוג ילימרתב יולג רוניצ דודיב     07.01.050

    500.00    25.00    20.00 .½" רוניצה רטוק ,½" רטמ   
      

    300.00    30.00    10.00 .4/3" רטוק ךא ,ל"נכ רטמ  07.01.060
      

    160.00    80.00     2.00 .2" רטוקב רוניצ דודיב רטמ  07.01.070
      
רבוחמ 1" רטוק תשוחנ תגוסגסמ ירודכ זרב     07.01.080
ללוכ ,24 םגד "םינובה" תרצות ,הגרבהב      

  1,250.00   250.00     5.00 .ןבלוגמ דרוקר 'חי   
      

    630.00   210.00     3.00 .4/3" רטוק ךא ,ל"נכ 'חי  07.01.090
      

    540.00   180.00     3.00 .½" רטוק ךא ,ל"נכ 'חי  07.01.100
      
53-56-כ ךרוא 3" רטוק הדלפ רוניצמ לוורש     07.01.110

    600.00   100.00     6.00 .ןוטב ריקב חתפה תיישע ללוכ ,מ"ס 'חי   
      
ללוכ ,2/1" רטוקב )תרזוח המירז עונמ( ח"זמ     07.01.120

  2,690.00 1,345.00     2.00 .םיגרבו םימטא ,םיידגנ םינגוא 'חי   
      

  2,752.00 1,376.00     2.00 .4/3" רטוקב לבא ,ל"נכ 'חי  07.01.130
      

  5,610.00 1,870.00     3.00 .1" רטוקב לבא ,ל"נכ 'חי  07.01.140
      
ןורא ךותב תנקתומ תינקת שא יוביכ תדמע     07.01.150
ריקה לע ןקתומה 08/08 תודימב סלגרביפ      
2 ,ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב ללוכ      
דמצמ םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז      
ירודכ זרב םע סוסיר/ןוליס יקנזמ ,ץרוטש      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .ןורא ללוכ תומלשב ןקתומ  
      
      
      
      

 28,532.00 10.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../011 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     011 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 28,532.00 מהעברה      

      
      
רטוקב ימוג וא יטסלפ שימג רוניצ םע םינולגלג     07.01.160
עורז םע ףות לע ןקתומ ,'מ 52 ךרואבו 4/3"      
,4/3" רטוק סוסיר/ןוליס קנזמ ללוכ ,תבבותסמ      
תודימב סלגרביפ ןוראו 1" ירודכ זרב      

  6,000.00 1,500.00     4.00 'פמוק 03x08x08 מ"ס.  
 34,532.00 הנבמה ךותב םימ תקפסא 10.70 כ"הס  

      
ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
תורוניצ הבכרהו הקפסא - םיזקנ תכרעמ      
ללוכ ,ןיחולד ימל 6744 י"ת .ןליפורפילופ      
דומצ וא םיחנומ ,םיקוזיח ,םירזיבא ,םיחפס      
.הפצרה יולימב וא תורקתל תחתמ ,תוריקל      
      

    200.00   100.00     2.00 .מ"מ 04 רוניצה רטוק - א רטמ  07.02.100
      

    330.00   110.00     3.00 .מ"מ 05 רוניצה רטוק - ב רטמ  07.02.110
      

    280.00   140.00     2.00 .מ"מ 011 רוניצה רטוק - ג רטמ  07.02.120
      
תופיפצב מ"מ 011 רטוק ןליתאילופמ רוניצ     07.02.130

  7,200.00   180.00    40.00 .)EPDH( ההובג רטמ   
      
תופיפצב .א.פ תרנצל םיגוסה לכמ םיחפס     07.02.140
ע"ווש וא "טירבג" תרצותמ )EPDH( ההובג      

  3,500.00   140.00    25.00 .מ"מ 011 רטוקב 'חי   
      
ןיחולד רוניצ ביבס מ"ס 5 הזר ןוטב תפיטע     07.02.150

    450.00    90.00     5.00 .הפצרה יולימב בכרומ רטמ   
      
ןליפורפילופמ תחלקמל רוגס הפצר םוסחמ     07.02.160

    280.00   280.00     1.00 .זילפמ תעבטו תשר הסכמ םע 011/05 רטוקב 'חי   
      
מ"מ 001X002 לוגע הפצר םוסחמ     07.02.170
םע )EPDH( ההובג תופיפצב ןליתאילופמ      

  1,000.00 1,000.00     1.00 .זילפמ הסכמו תרגסמ 'חי   
      

    560.00   280.00     2.00 .031/05 רטוק ןליפורפילופמ הפצר ףסאמ 'חי  07.02.180
 13,800.00 םיזקנ תכרעמ 20.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../012 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     012 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  30.70 ק ר פ  ת ת       
ה ב כ ר ה ו  ה ק פ ס א  - ן ה י ר ז י ב א ו       
      
"הסרח" תרצות 641 י"ת יפל ןבל סרחמ הלסא     07.03.190
בשומ -                   :ללוכ ,ע"ווש וא 203 םגד      
-   .ריבש יתלב דבכ סופיט קיטסלפמ הסכמו      
קיטסלפמ רוניצ - .החדה רוניצ םע החדה לכימ      
- .םורכ הפוצמ יתיווז זילפ זרב - .ןיירושמ      
םירוביחה לכו קוזיח יגרוב - .ימוג לוורש      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .םישורדה 'חי   
      

    140.00   140.00     1.00 .תרוקב ןיע םע CVP-מ 011 רטוק םייכרב 'חי  07.03.200
      

    420.00   140.00     3.00 .ןליתאילופמ T 011/011 ףעסמ 'חי  07.03.210
      
תודימב "הסרח" תרצות ןבל סרחמ רויכ     07.03.220
    73X54 1" רטוק קובקב ןופיס ללוכ מ"ס½  

    500.00   500.00     1.00 .תוכימת ללוכ תרשרשו קקפ ,ןליפורפילופמ 'חי   
      
הגנ םגד ,רויכל םימחו םירק םימל הללוס     07.03.230

    250.00   250.00     1.00 .ע"ווש וא "תמח" תרצות 2187-3 'חי   
      
זרב ,½" ריק יזרב 2 :תללוכה תחלקמ תכרעמ     07.03.240
שארו היוטנ עורז ,תוידי םע שלושמ יזכרמ      
הפוצמ ½" ילד זרב ללוכ ,תבבותסמ תחלקמ      

    800.00   800.00     1.00 .םורכ 'חי   
      
י"ת יפל רטיל 06 חפנ יקפוא ילמשח םימ דוד     07.03.250
םע ירודכ זרב ,םירוביח ,הבכרה ללוכ ,1.96      
םותסש ,ןוחטב םותסש ,םותסש ,ןולפט םטא      

  2,000.00 2,000.00     1.00 .½" הריגס 'חי   
      
הפוצמ תשוחנ תגוסגסמ 4/3" רטוק ילד זרב     07.03.260

    300.00   150.00     2.00 .םורכ 'חי   
      
"המרה" סופיט ½" רטוק רזוח-לא םותסש     07.03.270

    300.00   300.00     1.00 .םידרוקר ללוכ ,הגרבהב הזנורב 'חי   
  5,910.00 הבכרהו הקפסא - ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 30.70 כ"הס  

      
ם י ב ז ר מ ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  40.70 ק ר פ  ת ת       
ה נ ח ת ה  ה נ ב מ ו  ר ו ט ר נ ג  ל ז י ד  ה נ ב מ ב       
      
,ןיחולד ימל 854 י"ת ןליפורפילופ תורוניצ      
םיחנומ ,םיקוזיח ,םירזיבא ,םיחפס :ללוכ      
.הפצר יולימב וא תוריק ינפ לע חיטל תחתמ      
      
תופיפצב מ"מ 011 רטוקב ןליתאילופמ רוניצ     07.04.010

  1,080.00   180.00     6.00 .)EPDH( ההובג רטמ   
  1,080.00 40.70 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../013 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     013 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,080.00 מהעברה      

      
      
011 רטוקב .א.פ תרנצל םיגוסה לכמ םיחפס     07.04.020
תרצות ,)EPDH( ההובג תופיפצב מ"מ      

    840.00   140.00     6.00 .ע"ווש וא טירבג" 'חי   
      
סדרב םע םשג ימ טלוק תנקתהו הקפסה     07.04.030
,בזרמה שארב מ"מ 4 רטוק תנבלוגמ תשרמ      

  3,200.00   800.00     4.00 'פמוק .41 'סמ ץבא חפ ללוכ  
      
רטוק ההובג תופיפצ לעב ןליתאילופ רוניצ     07.04.040
ןיב היהתש האיצי תיווז ללוכ ,מ"מ 011      

  4,000.00 1,000.00     4.00 'פמוק 03-54 מ 5.4-כ ךרואב המשיגה ריצמ'.  
      

    460.00   115.00     4.00 .עקרקה לע תחנומ ,םורט ןוטבמ תקוש 'חי  07.04.050
  9,580.00 הנחתה הנבמו רוטרנג לזיד הנבמב םיבזרמו םיזקנ תכרעמ 40.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 63,822.00 תירטינס היצלטסניא 70 כ"הס  
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../014 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     014 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ח ו ל  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש הריסמו הלעפה ,הנקתה ,הלבוה ,הקפסא      
רואיתה ,תוינכתה יפל תודובעה לשו דויצה      
:ןלהל תטרופמה תויומכה תמישרו ינכטה      
      
עוציבו דויצ תקפסא :םיללוכ ןלהל םיפיעסה      
רזע ירמוח ,הריסמו הלעפה ,רוביח ,תודובעה      
.םירזיבאו      
      
    1A - יבוע מ"מ 2 הדלפ חפמ למשח ןורא 08.01.003
ישאר ,מ"מ 005X001,2X008,3 תודימב      
םירישכמה לכל השיג ,A004 רוביחל      
,רזע ירמוח :ללוכ ריחמה .םינפלמ םירוביחהו      

 16,000.00 16,000.00     1.00 'פמוק .םיטלשו םיטוח ,םירזיבא  
      
םדוק ףיעסב למשח חול לש ריחמל תפסות     08.01.004

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק 403. מ"בלפמ ותיינב רובע  
      
םגד ישאר יטמוטוא ז"מ     08.01.005
    ES32RTS/N004SN לש G-M 4 םיבטק  
,V032-ל הקספה לילסו למשח עונמ םע ,עובק      

 14,000.00 7,000.00     2.00 'פמוק .רזע יעגמ ללוכ  
      
ףיעסב םיקספמה 2 ןיב ינכמ רגחל תפסות     08.01.006
םירזיבא ללוכ ,תיקפוא הבכרה ,םדוקה      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .תמלשומ הנקתהל  
      
,א"ק 53 ק"ז 'פמא 052x3 יטמוטוא יצח ז"מ     08.01.007
,רשואמ ע"ווש וא D061MT/N052SN םגד      

 12,000.00 4,000.00     3.00 'פמוק .תידיו דמצמ ,רזע עגמ ,הקספה לילס :םע  
      
םגד תוארתה OSI (  2 רסממ( דדובמ קשממ     08.01.008

    750.00   750.00     1.00 'פמוק ISO-556B-2  
      
, תחא הארתה ) OSI רסממ( דדובמ קשממ     08.01.009

    700.00   700.00     1.00 'פמוק B655-OSI-2 םגד  
      
7 תוזפ ררוב םע ,עבורמ V005-0 רטמטלוו     08.01.010

  1,000.00   500.00     2.00 'פמוק .םיבצמ  
      
,תוינומרה תדידמ :ללוכ ,דדומ-בר רישכמ     08.01.011
םגד ,םיסלופו  subdoM 584-SR תרושקת      

 28,000.00 7,000.00     4.00 'פמוק .135EH SATEC  
      

    900.00   300.00     3.00 'פמוק .A5/004,AV01, 5.0LC םרז הנשמ 08.01.012
 82,150.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../015 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     015 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 82,150.00 מהעברה      

      
      

  2,700.00   300.00     9.00 'פמוק .A5/061,AV01, 5.0LC םרז הנשמ 08.01.013
      

  3,150.00   525.00     6.00 'פמוק .04C-372S ת"מאמ 08.01.014
      

  2,700.00   450.00     6.00 'פמוק .23C-372S ת"מאמ 08.01.015
      

  1,500.00   250.00     6.00 'פמוק .52C-372S ת"מאמ 08.01.016
      

  1,800.00   225.00     8.00 'פמוק .61C-372S ת"מאמ 08.01.017
      

  1,600.00   200.00     8.00 'פמוק .01C-372S ת"מאמ 08.01.018
      

  1,400.00   175.00     8.00 'פמוק .6C-372S ת"מאמ 08.01.019
      

  1,000.00   250.00     4.00 'פמוק .N01C-172S ת"מאמ 08.01.020
      

  2,500.00   250.00    10.00 'פמוק .N6C-172S ת"מאמ 08.01.021
      

  1,000.00   100.00    10.00 'פמוק .61C-172S ת"מאמ 08.01.022
      

  1,000.00   100.00    10.00 'פמוק .01C-172S ת"מאמ 08.01.023
      

  1,800.00   100.00    18.00 'פמוק .6C-172S ת"מאמ 08.01.024
      

  2,100.00   350.00     6.00 'פמוק .2K-372S ת"מאמ 08.01.025
      

    700.00   350.00     2.00 'פמוק .0.1K-372S ת"מאמ 08.01.026
      
BBA 'בח לש A36/594M עונמ ןגמ / ת"מאמ     08.01.027

  3,000.00   750.00     4.00 'פמוק . רזע יעגמו הלקת עגמ םע  
      
BBA 'בח לש A05/594M עונמ ןגמ / ת"מאמ     08.01.028

  3,000.00   750.00     4.00 'פמוק . רזע יעגמו הלקת עגמ םע  
      
BBA 'בח לש A04/594M עונמ ןגמ / ת"מאמ     08.01.029

  2,600.00   650.00     4.00 'פמוק . רזע יעגמו הלקת עגמ םע  
      
BBA 'בח לש A52/523M עונמ ןגמ / ת"מאמ     08.01.030

  2,400.00   400.00     6.00 'פמוק . רזע יעגמו הלקת עגמ םע  
      
'בח לש A61/523SM עונמ ןגמ / ת"מאמ     08.01.031

  4,900.00   350.00    14.00 'פמוק BBA רזע יעגמו הלקת עגמ םע .  
      
BBA 'בח לש A6/523SM עונמ ןגמ / ת"מאמ     08.01.032

  5,200.00   325.00    16.00 'פמוק . רזע יעגמו הלקת עגמ םע  
      

128,200.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../016 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     016 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
128,200.00 מהעברה      

      
      

  4,800.00   600.00     8.00 'פמוק .NHED 'בח לש 082MV רתי יחתמ ןגמ 08.01.033
      

  1,350.00   450.00     3.00 'פמוק .BBA 'בח לש 30.0/04-263F תחפ רסממ 08.01.034
      
2 ,0 + םיבצמ 2 'פמא 01 טקאפ קספמ     08.01.035

  1,250.00   125.00    10.00 'פמוק .םיבטק  
      

  1,500.00   150.00    10.00 'פמוק .םיבטק 3 ,0 + םיבצמ 3 ,טקאפ דוקיפ קספמ 08.01.036
      

  1,400.00   700.00     2.00 'פמוק .V42/032,AV005 הרואת יאנש 08.01.037
      

    750.00   750.00     1.00 'פמוק .AV005,1 ךא ,ל"נכ 08.01.038
      

  1,250.00   250.00     5.00 'פמוק .V42/032, AV052 דוקיפ יאנש 08.01.039
      
טלוו 42 לילס ,3CA( WK4( יזפ-תלת ןעגמ     08.01.040

  8,000.00   400.00    20.00 'פמוק 22-03-9A לש BBA.  
      
טלוו 42 לילס ,3CA( WK5.7( יזפ-תלת ןעגמ     08.01.041

  5,200.00   650.00     8.00 'פמוק 22-03-61A לש BBA.  
      
טלוו 42 לילס ,3CA( WK11( יזפ-תלת ןעגמ     08.01.042

  3,400.00   850.00     4.00 'פמוק 22-03-61A לש BBA.  
      
42 לילס ,3CA( WK5.81( יזפ-תלת ןעגמ     08.01.043

  5,000.00 1,250.00     4.00 'פמוק .BBA לש 22-03-61A טלוו  
      
טלוו 42 לילס ,3CA( WK54( יזפ-תלת ןעגמ     08.01.044

  7,500.00 2,500.00     3.00 'פמוק 22-03-69A לש BBA.  
      
V004 הקירפ ידגנ םע ,יזפ-תלת לבק     08.01.045
    RAVK2, תרצות ,ןגומ הנבמ RAMOC וא  

  3,600.00   200.00    18.00 'פמוק .רשואמ ע"ווש  
      
עגמו תילטיגיד הגוצת םע קפסה םדקמ רקב     08.01.046
לש D93MA תמגוד ,תוחפל םילבק 5-ל הלקת      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .רשואמ ע"ווש וא רדמא 'בח  
      
V004 הקירפ ידגנ םע ,יזפ-תלת לבק     08.01.047
    RAVK5, תרצות ,ןגומ הנבמ RAMOC וא  

    700.00   350.00     2.00 'פמוק .רשואמ ע"ווש  
      
V004 הקירפ ידגנ םע ,יזפ-תלת לבק     08.01.048
    RAVK5.7, תרצות ,ןגומ הנבמ RAMOC וא  

  1,100.00   550.00     2.00 'פמוק .רשואמ ע"ווש  
      

180,000.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../017 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     017 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
180,000.00 מהעברה      

      
      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .תושיגר ןונווכ םע , תוזפ ךופיהו רסוח רסממ 08.01.049
      
רוטרנג-תשר תונזה תפלחהל דוקיפ תספוק     08.01.050

  5,500.00 5,500.00     1.00 'פמוק PA 035 RADMA רשואמ ע"ווש וא.  
      
תלד לע םודא הירטפ שאר םע דוקיפ ןצחל     08.01.051

  1,000.00   500.00     2.00 'פמוק םיפילחמ םיעגמ ינש , חולה  
      

  1,500.00   150.00    10.00 'פמוק .הרונמ תיב םע ,CAV032 DEL ןומיס תרונמ 08.01.052
      

  1,500.00   150.00    10.00 'פמוק .הרונמ תיב םע ,CDV42 DEL ןומיס תרונמ 08.01.053
      
,חולה גגב הנקתהל יזפ-תלת הטנו ררוואמ     08.01.054

  4,500.00   750.00     6.00 'פמוק .מ"מ 6 םימ דמועל ,ש"קמ 006 לש הקיפס  
      
עגמ ,ררוואמ תלעפהל למשח חולב טטסומרת     08.01.055

  1,100.00   275.00     4.00 'פמוק .שבי  
      
םע W81LP הרואת ףוג י"ע תימינפ הרואת     08.01.056

  2,200.00   550.00     4.00 'פמוק .םירוביחו םיטוח ,לובג קספמ  
197,800.00 למשח חול 10.80 כ"הס  

      
ר ק ב  ח ו ל  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
עוצבו דויצ תקפסא :םיללוכ ןלהל םיפיעסה      
רזע ירמוח ,הריסמו הלעפה ,רוביח ,תודובעה      
.םירזיבאו      
    --------------------------------------------------  
      
0051-7S תרדסמ היהי תנכותמה רקבה      
    CITAMIS םיפיעסב םיטרופמה םיט"קמה יפל  
:ןלהל      
      
    1A - יבוע מ"מ 2 הדלפ חפמ למשח ןורא 08.02.002
,תותלד 2 ,מ"מ 005X001,2X006,1 תודימב      
.םינפלמ םירוביחהו םירישכמה לכל השיג      
םיטוח ,םירזיבא ,רזע ירמוח :ללוכ ריחמה      

 14,000.00 14,000.00     1.00 'פמוק .םיטלשו  
      
םדוקה ףיעסב למשח חול לש ריחמל תפסות     08.02.003
.403 מ"בלפמ ותיינב רובע      
0051-7S תרדסמ היהי תנכותמה רקבה      
    CITAMIS םיפיעסב םיטרופמה םיט"קמה יפל  

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק ןלהל  
      

 20,000.00 20.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../018 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     018 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 20,000.00 מהעברה      

      
      
    0BA0-10LA1-3157SE6 N/P דבעמ 08.02.004

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק CPU1513-1  
      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק 0AA0-20CL8-4597SE6  N/P ןורכז סיטרכ 08.02.006
      
    0BA0-00AR0-7057SE6  N/P חוכ קפס 08.02.007

  7,800.00 2,600.00     3.00 'פמוק PS 60W  
      

    600.00   200.00     3.00 'פמוק 0AA0-03FA1-0957SE6 N/P הנקתה לגרס 08.02.008
      
    0BA0-00AA5-5517SE6 N/P קשממ רקב 08.02.009

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק PM002 TE האיצי/הסינכ יסיטרכל  
      
    0BA0-00LB1-1257SE6 N/P 23 סיטרכ 08.02.012

  9,600.00 1,600.00     6.00 'פמוק תוילטיגיד תוסינכ  
      
    0BA0-00HH5-2257SE6 N/P 61 סיטרכ 08.02.013

 12,600.00 2,100.00     6.00 'פמוק רסממ תואיצי  
      
    0BA0-00FK7-1357SE6  N/P 8 סיטרכ 08.02.014

  6,000.00 2,000.00     3.00 'פמוק תויגולנא תוסינכ  
      
    0BA0-00DH5-2357SE6  N/P 4 סיטרכ 08.02.015

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק תויגולנא תואיצי  
      
    0BX0-00MA1-2957SE6  N/P רבחמ 08.02.016

  3,600.00   200.00    18.00 'פמוק סיטרכל ימדיק  
      
    1XA0-20CQ0-4212VA6  N/P הגוצת לנאפ 08.02.017

 16,000.00 16,000.00     1.00 'פמוק 0051PT  םגד 51"  
      
    2BA2-00AB0-8025KG6  N/P טנרתא גתמ 08.02.018

  6,000.00 3,000.00     2.00 'פמוק םיטרופ 8  
      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק FortiNet FortiGate 60E-DSL/J 08.02.019
      
תונכת      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

102,000.00 20.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../019 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     019 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
102,000.00 מהעברה      

      
      
תנכות לש םינוכדע ,הצרה ,הנכה ,הביתכ     08.02.022
לע .טרפמה יפל ,הנחתה תלעפהל גצהו רקבה      
הרקבה תכרעמב הגוצת יכסמ תונבל ןלבקה      
ךסמ :תוחפה לכל ליכתש דיגאתב תמייקה      
םירזיבא תמכס ללוכה ,ש"תה לש ישאר      
    )DI&P( הנשמ יכסמ 3 תוחפלו ,דממ תלתב  
םירגס , קסרמ,ינאכמה בוגמה תלועפ רובע      
תדיחימ( היגרנא תכירצ ,תובאשמה , םיפוגמו      
יוויח םג וגצוי םיכסמב .)תימוקמה cetas ה      
לע .ש"תב םימייקה םיביכרה רתימ תוארתה      
לש )םיפרג( sdnert תוחוד  תונבל ןלבקה      
,תוקיפס ,םיצחל ,םירזיבא ,תובאשמ תלעפה      
םיפסונ םיביכרו ינאכמ בוגמ תקספה / תלועפ      
רקבה.ןימזמה לש תוינטרפ תושירד יפ לע      
מ"פת יפל הדובע רטשמב תנכותי ימוקמה      
לכל םיוויחו תוארתה רדשיו רוגאי ףסונבו      

 40,000.00 40,000.00     1.00 'פמוק :)הרקבה זכרמל רודיש תוברל( רובע תוחפה  
      
תכרעמ בוליש רובע רקבה תונכתל תפסות     08.02.023

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .םיכסמב בוליש ללוכ , תוחיר לורטנ  
      
תכרעמ בוליש רובע רקבה תונכתל תפסות     08.02.024

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .םיכסמב בוליש ללוכ , ינכמ בוגמ  
      
תכרעמ בוליש רובע רקבה תונכתל תפסות     08.02.025

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .םיכסמב בוליש ללוכ , קסרמ  
      
תוכרעמ בוליש רובע רקבה תונכתל תפסות     08.02.026
ללוכ ,רדת יריממ ,רוטרנג רקב ,דדומ-בר :ןוגכ      

 15,000.00 2,500.00     6.00 'פמוק .םיכסמב בוליש  
      
ילמשח דויצ      
      

    250.00   250.00     1.00 'פמוק .BBA 'בח לש 52C-372S ת"מאמ 08.02.040
      

    250.00   250.00     1.00 'פמוק .BBA 'בח לש 52C-372S ת"מאמ 08.02.041
      

    750.00   250.00     3.00 'פמוק .BBA 'בח לש 61C-372S ת"מאמ 08.02.042
      

    500.00   250.00     2.00 'פמוק .01C-372S ךא ,ל"נכ 08.02.043
      

  1,000.00   100.00    10.00 'פמוק .6C-172S ךא ,ל"נכ 08.02.044
      

    750.00   750.00     1.00 'פמוק .BBA 'בח לש 30.0/04-263F תחפ רסממ 08.02.045
      
      

175,500.00 20.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../020 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     020 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
175,500.00 מהעברה      

      
      

  2,400.00   600.00     4.00 'פמוק .BBA 'בח לש 144E םגד רתי חתמ ןגמ 08.02.046
      

     80.00    80.00     1.00 'פמוק .חולה םינפב )A61)EEC יזפ-דח עקש 08.02.047
      

    100.00    50.00     2.00 'פמוק .י"ת ךא ,ל"נכ 08.02.048
      
,תונגה םע ,CDV42, A01 םירבצמ ןעטמ     08.02.049
עגמ םע ,םרזו חתמ ידמ םע ,האיציו הסינכ      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק .תוניקת ןומיסל "שבי"  
      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק .H.A 02, V42 לופיט אלל רבצמ 08.02.050
      
יוביגל א"וו SPU enilnO( 0002( קספ-לא     08.02.055
רקבל תרושקת םע ,דוקיפל הנזה חתמ      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .סקינורטמג תרצות ,הנחתה  
      
םוח ,עונמ םוח ,הבאשמל הנגה רסממ     08.02.062
טרפמה יפל - ןמשב םימו תוביטר ,םיבסימ      
םע דחי הבאשמה ןרצי י"ע וקפוסיש יפכו      
:ללוכ ריחמה . סדנהמה רושיאב הבאשמה      
םע םואיתב תטרופמ םירוביח תינכת תמאתה      
תדובע, סדנהמה רושיאו תובאשמ קפס      
,םירזיבא ,רזע ירמוח ,םירוביח ,הנקתה      

  2,550.00   850.00     3.00 'פמוק .הריסמו הלעפה  
      
אלל V032 ,ינכמ-ורטקלא הלועפ תועש הנומ     08.02.063

    600.00   200.00     3.00 'פמוק .סופיא  
      

  1,800.00   150.00    12.00 'פמוק .CAV032, OC3 לילס דוקיפ רסממ 08.02.064
      

  1,500.00   150.00    10.00 'פמוק .CAV42, OC3 לילס דוקיפ רסממ 08.02.065
      

  4,500.00   150.00    30.00 'פמוק .CDV42, OC3 לילס דוקיפ רסממ 08.02.066
      

    600.00    60.00    10.00 'פמוק .רגוס וא חתופ ,יבטוק דח A01 דוקיפ ןצחל 08.02.067
      

    750.00    75.00    10.00 'פמוק .רגוס וא חתופ ,יבטוק וד A01 דוקיפ ןצחל 08.02.068
      

  1,200.00   120.00    10.00 'פמוק .רגוס וא חתופ ,יבטוק תלת A01 דוקיפ ןצחל 08.02.069
      

    750.00   250.00     3.00 'פמוק .םיבטק 4 ,0 + םיבצמ 4 טקאפ דוקיפ קספמ 08.02.070
      

  2,500.00   250.00    10.00 'פמוק .םיבטק 4 ,0 + םיבצמ 2 טקאפ דוקיפ קספמ 08.02.071
      

  2,000.00   100.00    20.00 'פמוק .םיבטק 2 ,0 + םיבצמ 2 טקאפ ,דוקיפ קספמ 08.02.072
      

202,980.00 20.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../021 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     021 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
202,980.00 מהעברה      

      
      
ןווכתמ רזע עגמו ילטיגיד גצ םע הרקב תספוק     08.02.073
ללוכ ,הבאשמב תודיער תשיח רובע חולב      
,NARTINOM 'בח לש W5811 םגד  ןשייח      
ךכוסמ רשקמ לבכו הבאשמה ףוג לע ןקתומ      

 16,500.00 5,500.00     3.00 'פמוק .'מ 42 דע  
      

    750.00   250.00     3.00 'פמוק .V42/032, AV052 דוקיפ יאנש 08.02.074
      
032 ,תלדה לע הנקתהל ינורטקלא רפוצ/םזמז     08.02.075
'מ 1 לש קחרמל A( Bd09( לוק תמצוע ,טלוו      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק .800-1000HZ  
      

    720.00    60.00    12.00 'פמוק .ינועבצ הסכמ םע ,DEL V032 ןומיס תרונמ 08.02.076
      
הסכמ םע ,DEL CDV42 ןומיס תרונמ     08.02.077

  1,200.00    60.00    20.00 'פמוק .ינועבצ  
      
)A2-01( םגד ,ינכמורטקלא ןומיס רסממ     08.02.078

  7,200.00 1,800.00     4.00 'פמוק 11RM LLEUAM, לילס V032.  
      
םגד םימ יוליגל הדורטקלאל רסממ     08.02.079

  1,050.00   350.00     3.00 'פמוק V022-T-RND, בח לש' TEZORC.  
      
הדובעל םיאתמ , פמא CDV42 , 01 חכ קפס     08.02.080

  2,800.00 1,400.00     2.00 'פמוק .ליבקמב  
      
הדובעל םיאתמ , פמא CDV42 , 5.7 חכ קפס     08.02.081

  2,500.00 1,250.00     2.00 'פמוק .ליבקמב  
      
םע W81LP הרואת ףוג י"ע תימינפ הרואת     08.02.082

  1,100.00   550.00     2.00 'פמוק .םירוביחו םיטוח ,לובג קספמ  
      
,חולה גגב הנקתהל יזפ-תלת הטנו ררוואמ     08.02.083

  1,500.00   750.00     2.00 'פמוק .מ"מ 6 םימ דמועל ,ש"קמ 006 לש הקיפס  
      
עגמ ,ררוואמ תלעפהל למשח חולב טטסומרת     08.02.084

    275.00   275.00     1.00 'פמוק .שבי  
      
לילס , שבי ףילחמ עגמ , היהשה רסממ     08.02.085

  1,800.00   450.00     4.00 'פמוק CAV032 וא CA/CDV42  
      
וא CAV032 , ירוט היהשה רסממ     08.02.086

  1,800.00   450.00     4.00 'פמוק 24VDC/AC  
242,475.00 רקב חול 20.80 כ"הס  

      
      

קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../022 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     022 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
3 'ס מ  ה ד י ח י  י ו ב י ג  ח ו ל  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 2 ןוולוגמ הדלפ חפמ םגד למשח ןורא      08.03.010
םע מ"מ 006X0012X0021 ץוח תודימב  יבוע      
ירישכמ תנקתהל תלד , םיימינפ םי לנאפ      
, תומוטא תופסונ תוינוציח תותלד גוזו דוקיפ      
.םינפלמ םירוביחהו םירישכמה לכל השיג      
םיקדהמ ,תוקבדמ ,םיטלש, טוויח ללוכ ריחמה      

  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק . םירזיבא רתיו  
      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק 403 מ"בלפמ חול תיינב רובע תפסות 08.03.020
      
םע , 0+בצמ , 'פמא 061x3  יזפ תלת ינדי ז"מ     08.03.030

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק רזע עגמ םע , תידיו דמצמ  
      
,א"ק 52 ק"ז 'פמא 061x3 יטמוטוא יצח ז"מ     08.03.040
,רשואמ ע"ווש וא D001MT/N061SN םגד      
דמצמ , הקספה לילס , הלקתו רזע יעגמ םע      

  2,100.00 2,100.00     1.00 'פמוק .תידיו  
      
69FA םגד , 3CA(A69x3 ,  Wk 54( ןעגמ     08.03.050
,רזע יעגמ םע ,רשואמ ע"ש וא BBA 'בח לש      

  3,600.00 1,800.00     2.00 'פמוק CAV032 לילס  
      
, Wk 54  , ימינפ ףקוע ןעגמ םע ךר ענתמ     08.03.060
ע"ש וא ןוקלוס 'בח לש ND/SVR-58 םגד      
לע לנאפ םע , םישק הביבס יאנתל ,רשואמ      
יגולנא סיטרכ, ךומנ דודיב תנגה , תלדה      
,עונמ םרזל תיגולנא האיציו רוטסימרת תסינכל      
םע ,ץיפנ רוזאב םיעונמ תנקתהל םגד      
עגמ ללוכ רזע יעגמ םע , subdoM תרושקת      

  8,500.00 8,500.00     1.00 'פמוק ינוציח לבק רוביחל דוקיפ  
      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק .V42/032, AV005 יאנש 08.03.070
      
אלל V032 ,ינכמ-ורטקלא הלועפ תועש הנומ     08.03.080

    250.00   250.00     1.00 'פמוק .סופיא  
      
,תלדה לע הנקתהל ינורטקלא רפוצ / םזמז     08.03.090
לש קחרמל A( Bd09( לוק תמצוע ,טלוו 032      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק .ZH000,1-008 'מ 1  
      

    360.00    60.00     6.00 'פמוק .ינועבצ הסכמ םע ,DEL V032 ןומיס תרונמ 08.03.100
      

     80.00    80.00     1.00 'פמוק .חולה םינפב )A61)EEC יזפ דח עקש 08.03.110
      

    100.00    50.00     2.00 'פמוק .י"ת ךא ,ל"נכ 08.03.120
      

 28,290.00 30.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../023 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     023 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 28,290.00 מהעברה      

      
      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק לעננ , םיבטוק ינש הירטפ ןצחל 08.03.130
      
לילס , שבי ףילחמ עגמ , היהשה רסממ     08.03.140

  1,800.00   450.00     4.00 'פמוק CAV032 וא CA/CDV42  
      
וא CAV032 , ירוט היהשה רסממ     08.03.150

    900.00   450.00     2.00 'פמוק 24VDC/AC  
      
לילס , םיפילחמ םיעגמ השולש , דוקיפ רסממ     08.03.160

    900.00   150.00     6.00 'פמוק 230VAC  
      
לילס , םיפילחמ םיעגמ השולש , דוקיפ רסממ     08.03.170

    900.00   150.00     6.00 'פמוק 24VDC  
      
, ספאו םיבצמ השולש טקאפ ררוב קספמ     08.03.180

    350.00   350.00     1.00 'פמוק יבטוק-וד  
      
, ספאו םיבצמ ינש טקאפ ררוב קספמ     08.03.190

    250.00   250.00     1.00 'פמוק יבטוק-וד  
      

    600.00   200.00     3.00 'פמוק A6x3C ת"מאמ 08.03.200
      

    360.00   180.00     2.00 'פמוק N+A6C ת"מאמ 08.03.210
      

    400.00   100.00     4.00 'פמוק A6C ת"מאמ 08.03.220
      

    600.00   100.00     6.00 'פמוק .תינועבצ הפיכ ,דל ,CAV032 ןומיס תרונמ 08.03.230
      
חולה ךותב הנקתהל תנגומ LP תרונמ     08.03.240
םינפב הקלדה קספמ םע ,תימינפ הרואתל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק .חולה  
      
קספמ םע , אתה תלדב  הנקתהל  ררוואמ     08.03.250
םע ,םיפתושמ טטסומרתו חולה םינפב הקלדה      
תסינכל םיפסונ םיסירתו ריווא תאיציל םיסירת      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק . ףלחתמ רטליפ ללוכ ריווא  
      
למשח תונקתה      
      
ירמוח ,הדובעו רמוח םיללוכ ןלהל םיריחמה       
, תמלשומ הנקתה עוציבל םירזיבאו רזע      
,תוריקה יבג-לע למשח תרנצ תונקתה תוברל      
,תוחולב םיטוחו םילבכ ירוביח , ףוצירל תחתמ      
.רבעמ תואספוקלו םירישכמל      
      
      

 37,800.00 30.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../024 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     024 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 37,800.00 מהעברה      

      
      
ספא תדוקנ םע םיבטוק 6 ינדי ףילחמ-קספמ     08.03.270
    )12CA()A061x3(2 הצובק לכב רזע יעגמ םע  
ךירעמ ריצו תידי םע ,םיליעפ םיבצמ ינשב      
,ספא בצמב הליענ רודיס םע , םיפתושמ      
ע"ש וא cemocoS 'בח לש revocriS תרדסמ      
מ"מ 2 ןוולוגמ הדלפ חפמ למשח תספוק םע       
םע מ"מ 006X0012X0021 ץוח תודימב יבוע      
ריחמה .םינפלמ םירוביח לכל השיג , תלד םע      
םיקדהמ ,תוקבדמ ,םיטלש, טוויח, קספמ ללוכ      

  6,500.00 6,500.00     1.00 'פמוק םירזיבא רתיו  
      
תלוקשמ םע , חותפ עגמ , קספמ ףוצמ     08.03.280
ךרואב שימג לבכ םע , תיפסכ אלל , תינבומ      
ןקתוי ,תיטמרה םירוביח תספוק םע 'מ 02 לש      

  3,200.00   800.00     4.00 'פמוק בוטרה רובב  
      
,את לכב םינשייח :ללוכ  שא יוביכ תכרעמ     08.03.290
ןונגנמ םע MF-002 זג ןולב ,ןומיס תורונמ      
רושיא , תזכרל רוביחו תשוחנ תרנצ ,החיתפ      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק .םינקתה ןוכמ  
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק רוטרנג חולמו ישאר חולמ הנזהל חולה רוביח 08.03.300
      

  6,000.00   100.00    60.00 05x4 YX2N לבכ רטמ  08.03.310
      

  1,800.00    90.00    20.00 53x4 YX2N לבכ רטמ  08.03.320
      

  1,800.00    45.00    40.00 5.1x41 YX2N לבכ רטמ  08.03.330
      

  2,800.00    35.00    80.00 5.1x7 YX2N לבכ רטמ  08.03.340
      

    900.00    15.00    60.00 5.1x4 YX2N לבכ רטמ  08.03.350
      

  2,800.00    35.00    80.00 .05x1 AYN לבכ רטמ  08.03.360
      
,םוריח חול דיל שדח םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.03.370
iC תספוק ךותב תשוחנ מ"מ 6/06/004 תודימ      
תאיציל רבוחמ ,ףוקש הסכמ םע המוטא      
ךרד הקראה יטוח תסינכ ,דוסי תקראה      

  2,600.00 2,600.00     1.00 'פמוק ינקת טלש ללוכ ,םימטא  
 74,900.00 3 'סמ הדיחי יוביג חול 30.80 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../025 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     025 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ש ע  י ח ו פ מ  ח ו ל  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 2 ןוולוגמ הדלפ חפמ םגד למשח ןורא      08.04.010
םע מ"מ 003X0061X006 ץוח תודימב  יבוע      
,דוקיפ ירישכמ תנקתהל תלד ,ימינפ לנאפ      
.םינפלמ םירוביחהו םירישכמה לכל השיג      
םיקדהמ ,תוקבדמ ,םיטלש, טוויח ללוכ ריחמה      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק . םירזיבא רתיו  
      
רובע םדוקה ףיעסב למשח חול ריחמל תפסות     08.04.020

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק 403 מ"בלפמ ותיינב  
      
001-ל תחתמ למשח חולב ןומיס תרונמו ןשייח     08.04.030
רוביח תוברל  , םיאת 2-מ יונב,רפמא      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק היצלטסניאהו םיטוח ,היזכרמל  
      
53 ק"ז 'פמא 08/061x3 יטמוטוא יצח ז"מ     08.04.040
רזע עגמו הלקת עגמ , הקספה לילס םע ,א"ק      
ע"ש וא ECAS BBA לש P3/061-N1T םגד ,      

  2,200.00 1,100.00     2.00 'פמוק .רשואמ  
      
'בח לש 05A םגד   1CA(A001x4( ןעגמ     08.04.050
    BBA לילס ,רזע יעגמ םע ,רשואמ ע"ש וא  

  2,400.00 1,200.00     2.00 'פמוק 230VAC  
      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק A001x4 םינעגמ ינש רובע ינכמ רגח 08.04.060
      
םגד רוטרנג-תשר תונזה תרבעה תדיחי     08.04.070

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק 1-PNG גצמ 'בח לש  
      
21FA םגד   ט"ווק 5.5 עונמל יזאפ תלת ןעגמ     08.04.080
,רזע יעגמ םע ,רשואמ ע"ש וא BBA 'בח לש      

  3,800.00   950.00     4.00 'פמוק CAV032 לילס  
      
םגד   ט"ווק 0.4 דע עונמל יזאפ תלת ןעגמ     08.04.090
    90FA בח לש' BBA יעגמ םע ,רשואמ ע"ש וא  

  4,800.00   800.00     6.00 'פמוק CAV032 לילס ,רזע  
      
לילס , םיפילחמ םיעגמ השולש , דוקיפ רסממ     08.04.100

  1,500.00   150.00    10.00 'פמוק 230VAC  
      
לילס , שבי עגמ , הריגסב היהשה רסממ     08.04.110

  1,500.00   150.00    10.00 'פמוק 230VAC  
      
, ספאו םיבצמ ינש טקאפ ררוב קספמ     08.04.120

  1,500.00   150.00    10.00 'פמוק יבטוק-וד  
      

    600.00   200.00     3.00 'פמוק A6x3C ת"מאמ 08.04.130
 29,150.00 40.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../026 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     026 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 29,150.00 מהעברה      

      
      

  1,500.00   150.00    10.00 'פמוק N+A6C ת"מאמ 08.04.140
      

    200.00   100.00     2.00 'פמוק A6C ת"מאמ 08.04.150
      
רשואמ ע"ש וא 01/523M םגד ענתמ-קספמ     08.04.160

  2,400.00   600.00     4.00 'פמוק הלקת עגמו רזע עגמ םע , סדנהמה י"ע  
      
י"ע רשואמ ע"ש וא 6/523M םגד ענתמ-קספמ     08.04.170

  3,600.00   600.00     6.00 'פמוק הלקת עגמו רזע עגמ םע , סדנהמה  
      

  1,800.00    90.00    20.00 'פמוק .תינועבצ הפיכ ,דל ,CAV032 ןומיס תרונמ 08.04.180
      
חולה ךותב הנקתהל תנגומ LP תרונמ     08.04.190
םינפב הקלדה קספמ םע ,תימינפ הרואתל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק .חולה  
      

    250.00   250.00     1.00 'פמוק לעננ דחא בטוק הירטפ ןצחל 08.04.200
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק רוטרנג חולמו ישאר חולמ הנזהל חולה רוביח 08.04.210
      
רדחב םוריח תנזה חולמ הנזהל חולה רוביח     08.04.220

    800.00   800.00     1.00 'פמוק למשחה  
      

  6,800.00   680.00    10.00 'פמוק דוקיפו חוכ - חופמ/ררוואמ רוביח 08.04.230
      

  3,900.00    65.00    60.00 3RF שא דימע ןקתב , 52x5 YX2N לבכ רטמ  08.04.240
      

  1,800.00    30.00    60.00 3RF שא דימע ןקתב  , 4x5 YX2N לבכ רטמ  08.04.250
      

  1,200.00    30.00    40.00 3RF שא דימע ןקתב , 5.2x5 YX2N לבכ רטמ  08.04.260
      

  3,200.00    20.00   160.00 3RF שא דימע ןקתב , 5.2x4 YX2N לבכ רטמ  08.04.270
      

  2,400.00    40.00    60.00 3RF שא דימע ןקתב , 5.1x41 YX2N לבכ רטמ  08.04.280
      

  2,800.00    35.00    80.00 3RF שא דימע ןקתב , 5.1x7 YX2N לבכ רטמ  08.04.290
      

    300.00    15.00    20.00 3RF שא דימע ןקתב , 5.1x4 YX2N לבכ רטמ  08.04.300
      

  1,400.00    35.00    40.00 3RF שא דימע ןקתב , 53x AYN לבכ רטמ  08.04.310
      

    750.00    25.00    30.00 3RF שא דימע ןקתב , 01x1 AYN לבכ רטמ  08.04.320
 65,800.00 ןשע יחופמ חול 40.80 כ"הס  

      
      
      

קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../027 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     027 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו נ ק ת ה  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
:םיללוכ ןלהל םיפיעסה .למשח תונקתה      
הלעפה ,רוביח ,תודובעה עוציבו דויצ תקפסא      
.םירזיבאו רזע ירמוח הריסמו      
      
רטשמל ט"ווק 54 רדת ריממ גוסמ ענתמ     08.05.002
רתי תסמעהל , YTUD-YVAEH השק הדובע      
,ריקה לע הנקתה ,תוקד 5 לכ הקדל 051%      

 60,000.00 20,000.00     3.00 'פמוק .טרפמה יפל ,55PI הנבמ  
      

  1,500.00   500.00     3.00 'פמוק תישאר הבאשמ לש תונגהו חוכ ירוביח 08.05.003
      

    600.00   300.00     2.00 'פמוק , לברעמו זוקינ תבאשמ לש תונגהו חוכ ירוביח 08.05.004
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק רוטרנג לש םידוקיפו חוכ ירוביח 08.05.005
      
לורטנ תכרעמ תוחול לש םידוקיפו חוכ ירוביח     08.05.006

  1,500.00   500.00     3.00 'פמוק קסרמ , ינכמ בוגמ , תוחיר  
      
ריק לע תינוציח הנקתהל W052 .ג.ל.נ רוקרז     08.05.007
םגד ,טנוברקילופמ הקלדה דויצ ללוכ ,הנבמה      

  7,800.00   650.00    12.00 'פמוק .ריק  
      
,56PI תימינפ הנקתהל טוו H-M 052 רוקרז     08.05.009
028 ןקת יפל תוצצופתה ןגומ ,ריקה לע הילתל      

 48,000.00 4,000.00    12.00 'פמוק APFN יאפוריאה ןקת וא edxEE .  
      
,56PI תימינפ הנקתהל טוו H-M 051 רוקרז     08.05.010
028 ןקת יפל תוצצופתה ןגומ ,ריקה לע הילתל      

 24,000.00 4,000.00     6.00 'פמוק APFN יאפוריאה ןקת וא edxEE .  
      
דויצ ,םורחל W02x1 טנצסרואולפ הרואת ףוג     08.05.011
הנבמ ,קספמ ,הניעט ןומיס תירונ םע , הקלדה      

  2,100.00   350.00     6.00 'פמוק . תורוניצו םיטוח ללוכ ,45PI ןגומ  
      
דויצ ,םורחל W02x1 טנצסרואולפ הרואת ףוג     08.05.012
ןגומ ,קספמ ,הניעט , ןומיס תירונ םע , הקלדה      
ןקת וא APFN 028 ןקת יפל תוצצופתה      

  9,000.00 1,500.00     6.00 'פמוק .תורוניצו םיטוח ללוכ , edxEE יאפוריאה  
      
טנצסרואולפ "האיצי" טלש םע הרואת ףוג     08.05.013
    W02x1 ןומיס תירונ םע , הקלדה דויצ ,םורחל  
028 ןקת יפל תוצצופתה ןגומ  ,קספמ ,הניעט      
    APFN יאפוריאה ןקת וא edxEE , ללוכ  

  6,000.00 1,500.00     4.00 'פמוק .תורוניצו םיטוח  
      
      

162,500.00 50.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../028 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     028 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
162,500.00 מהעברה      

      
      
טנצסרואולפ "האיצי" טלש םע הרואת ףוג     08.05.014
    W02x1 ןומיס תירונ םע , הקלדה דויצ ,םורחל  

  9,000.00 1,500.00     6.00 'פמוק .תורוניצו םיטוח ללוכ ,קספמ ,הניעט  
      
םוטא ןגומ יטסלפ ףוג טנצסרואולפ הרואת ףוג     08.05.015
לש THGILAES תמגוד ,W04x2 לופכ ספ      
,ט"הת קספמ :ללוכ ,רשואמ ע"ווש וא שעג 'בח      
ןגומ , מ"בלפמ תכתמה יקלח לכ .תרנצו םיטוח      
ןקת וא APFN 028 ןקת יפל תוצצופתה      

 14,000.00 1,400.00    10.00 'פמוק . edxEE יאפוריאה  
      
:ללוכ ,ןגמ תשר םע W57 הינא הרואת ףוג     08.05.016
תלד לעמ הנקתה ,תרנצו םיטוח ,ט"הת קספמ      
רדחו ג"דה הנבמל ,למשחה רדחל הסינכ      

  2,700.00   450.00     6.00 'פמוק .בוגמה  
      
םע םיתורשב ריקה לע הנקתה ,הרואת ףוג     08.05.017
םיטוח ,ט"הת קספמ :ללוכ ,ןבל ףוקש הסכמ      

    600.00   300.00     2.00 'פמוק .תרנצו  
      
,ריק לע הנקתה ,ילבוא הסכמ םע הרואת ףוג     08.05.018
:ללוכ ,65PI םימ ןגומ ,םירבעמבו תוגרדמב      
םיטוח ,יבטוק-וד 'פמא 52 ט"הת קספמ      

  4,800.00   300.00    16.00 'פמוק .טלוו W06, 42 תירונ ,תרנצו  
      
,ריק לע הנקתה ,ילבוא הסכמ םע הרואת ףוג     08.05.019
ןקת יפל תוצצופתה ןגומ ,םירבעמבו תוגרדמב      
    028 APFN יאפוריאה ןקת וא edxEE , ללוכ:  
םיטוח ,יבטוק-וד 'פמא 52 ט"הת קספמ      

 16,000.00 1,000.00    16.00 'פמוק .טלוו W06, 42 תירונ ,תרנצו  
      
לע הנקתה ,ןגומ הנבמב )לסוטופ( רוא קספמ     08.05.020

    525.00   525.00     1.00 'פמוק .ינוציח ריק  
      
הנקתהל ןיירושמ רטסאילופמ למשח תספוק     08.05.021
רשא מ"מ 052x006x004 תודימב ריקה לע      
וטרופיש ףסונה דויצהו ם"תמאה תא לולכת      
ת"מאמ ,A52x4,A30.0 תחפ רסממ :ןלהל      
    C-172S61, 61 ת"מאמC-372S, עקש  
    A61x3 )V083( EEC, עקש A61x1 )V032(  

  8,000.00 2,000.00     4.00 'פמוק EEC, עקש A61x1 )V032( י"ת.  
      
      
      
      
      

218,125.00 50.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../029 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     029 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
218,125.00 מהעברה      

      
      
הנקתהל ןיירושמ רטסאילופמ למשח תספוק     08.05.022
רשא מ"מ 052x006x004 תודימב ריקה לע      
וטרופיש ףסונה דויצהו ם"תמאה תא לולכת      
ת"מאמ ,A52x4,A30.0 תחפ רסממ :ןלהל      
    C-172S61, 61 ת"מאמC-372S, עקש  
    A61x3 )V083( EEC, עקש A61x1 )V032(  

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק EEC, עקש A61x1 )V032( י"ת.  
      
ללוכ ,ריקה לע A61x1 )V42( EEC עקש     08.05.023

    750.00   250.00     3.00 'פמוק .תורוניצו םיטוח  
      
םע W000,2 םימח םימ דודל למשח רוביח     08.05.024
תירונ םע A61x2 קספמ :ללוכ ,טטסומרט      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .תרנצו םיטוח ,ןומיס  
      
שימג יטטניס ימוג הנבמב תלטלטמ הרונמ     08.05.025
    V42, W06, מ 52 לש ךרואב שימג לבכ םע',  
    5.1x3 עקתו V42 , יפל תוצצופתה ןגומ לכה  

  3,000.00 1,500.00     2.00 'פמוק ., edxEE יאפוריאה ןקת וא APFN 028 ןקת  
      
56PI, A52x3 המוטא אספוקב טקאפ קספמ     08.05.026
    )3CA(, הדלפ ןתיווז וא רוניצמ לגר םע  
חפמ ןוגג ללוכ ,חופמ דיל הנקתהל םינבלוגמ      

  5,600.00   800.00     7.00 'פמוק .דוקיפל רזע עגמ םע ןבלוגמ  
      
דיל ןוגג אלל הנבמב הנקתה ךא ,ל"נכ     08.05.028
תבאשמ קותינ רובע ,למשחה רדחב תוגרדמה      
ןגומ  , דוקיפל רזע עגמ םע םיררוואמו זוקינה      
ןקת וא APFN 028 ןקת יפל תוצצופתה      

 12,000.00 1,000.00    12.00 'פמוק . edxEE יאפוריאה  
      
רוביח רובע ,חיטה לע םירוביח תספוק     08.05.029

  2,000.00   200.00    10.00 'פמוק .למשחה רדחב םיררוואמה  
      
,יבטוק-דח ,0 + בצמ טקאפ דוקיפ קספמ     08.05.030
ריקה לע הנקתה .56PI םימ תנגומ אספוקב      
ןקת יפל תוצצופתה ןגומ ,בויבה תבאשמ דיל      

  4,800.00 1,600.00     3.00 'פמוק 028 APFN יאפוריאה ןקת וא edxEE .  
      
םותסש לש ךרואמ ריצ לע לובג קספמ     08.05.031

  2,400.00   600.00     4.00 'פמוק .דבלב םירוביח ,םותסשה םע קפוסמ ,רזוח-לא  
      
      
      
      
      

251,175.00 50.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../030 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     030 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
251,175.00 מהעברה      

      
      
'מ 02 לש ךרואב שימג לבכ םע קספמ ףוצמ     08.05.032
תוצצופתה ןגומ ,תיטמרה םירוביח תספוק םע      
יאפוריאה ןקת וא APFN 028  ןקת יפל      
    edxEE , תא רוגסי ,תובאשמה רדחב ןקתוי  
תלעפהל סלפמה תיילע  םע ולש עגמה      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .תובאשמה רדחב זוקינה תבאשמ  
      

  7,200.00   900.00     8.00 'פמוק .בוטרה רובל 'מ 02 לבכ םע ךא ,ל"נכ 08.05.033
      
גוסמ ,הביאשה רוקב םימ סלפמ דמ     08.05.034
51-0 םוחת )ןשייח( שגרמ יונב ,ינוס-הרטלוא      
וא APFN 028 ןקת יפל תוצצופתה ןגומ ,רטמ      
ןכויש רוניצ לע ןקתויש ,edxEE יאפוריאה ןקת      
לע בכרותש תיאמצע הרקב תספוקמו ורובע      
היהת רישכמל .למשחה חול דיל רדחה ריק      
תודרפנ םירסממ תואיצי 2 ןכו Am02-4 האיצי      
שגרה ןיב לבכ ללוכ ריחמה .6 - החיתפ תיוז      

 15,000.00 7,500.00     2.00 'פמוק .טרפמה יפל ,הרקבה תספוק ןיבל  
      
,הסינכ תולעתבו הביאשה רובב םימ סלפמ דמ     08.05.035
יונב ,ינוס-הרטלוא גוסמ , קסרמו ינכמ בוגמ      
028  ןקת יפל תוצצופתה ןגומ )ןשייח( שגרמ      
    APFN יאפוריאה ןקת וא edxEE , לע ןקתויש  
תיאמצע הרקב תספוקמו ורובע ןכויש רוניצ      
.למשחה חול דיל רדחה ריק לע בכרותש      
תואיצי 2 ןכו Am02-4 האיצי היהת רישכמל      
ריחמה .6- החיתפ תיוז תודרפנ םירסממ      
יפל ,הרקבה תספוק ןיבל שגרה ןיב לבכ ללוכ      

 24,000.00 6,000.00     4.00 'פמוק .טרפמה  
      
למשחה חול לא יטנגמה הקיפסה דמ רוביח     08.05.045
- רישכמה( ריקה לעש הגוצתה תספוק לאו      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .)תרנצו דויצ תויומכ תמישר האר  
      
'בח לש 8802 םגד ינורטקלא ץחל דמ     08.05.055
    TNUOMESOR ןגומ ,'מטא 6 הדובע ץחל  
ןקת וא APFN 028  ןקת יפל תוצצופתה      
ןיב רבעמ תנרבממ ללוכ, edxEE יאפוריאה      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .טרפמה יפל ,דדמנה לזונה ןיבל רישכמה  
      
ןקת יפל תוצצופתה ןגומ ,הפצה יוליגל ןשייח     08.05.065
    028 APFN יאפוריאה ןקת וא edxEE  
,בוגמ רדחו תובאשמ רדחב ריקה לע הנקתה,      
ינורטקלא רסממו יטסלפ רמוחמ הסכמ ללוכ      

  7,800.00 2,600.00     3.00 'פמוק .למשחה חולב  
      

311,475.00 50.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../031 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     031 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
311,475.00 מהעברה      

      
      
ליעפמל דוקיפו חכ ילגעמ לש הלעפהו רוביח     08.05.075
ללוכ ,םירגסו םירעש ,םיפוגמ רובע ילמשח      
יפל םיקפוסמ םיליעפמה .םירזיבאו רזע ירמוח      

 13,000.00   650.00    20.00 'פמוק .הז כ"כב םירחא םיקרפ  
      
ספ :ללוכ ,הנחתה הנבמב דוסי תקראה     08.05.085
תשוחנמ ,למשחה רדחב םילאיצנטופ תאוושה      
    01x06x006 ךילומ ,יוסיכו םידדובמ ,מ"מ  
הקראה תואיצי ,ףוקש קיטסלפ יוסיכ ,הקראה      
עוציבו טלשו טלושמ הסכמ םע ריק לכב      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .ךמסומ יאלמשח תחגשהב  
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .רוטרנגה הנבמב ךא ,ל"נכ דוסי תקראה 08.05.095
      
לורטנל ןקתמה חטשמב ךא ,ל"נכ דוסי תקראה     08.05.105

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .תוחיר  
      
םגד ,'מ 6 ךרוא ,91 רטוק הקראה תדורטקלא     08.05.115

  5,400.00 1,350.00     4.00 'פמוק .04 רטוק ןוטבמ  ןגמ תחוש םע ,גנידראא  
      
הסכמ םע 'מ 05.1 הבוג 06 רטוק ןוטב את     08.05.125
למשח תרנצ רובע םידבכ הרקתו 05 רטוק      

  9,600.00 1,200.00     8.00 'פמוק .ץצח יולימו הנקתהה תודובע :ללוכ ,תרושקתו  
      

  3,600.00 1,800.00     2.00 'פמוק .מ"ס 08 רטוק םלוא ,ל"נכ 08.05.135
      
06 רטוק הסכמ , מ"ס 001 רטוק םלוא ,ל"נכ     08.05.145

  4,000.00 2,000.00     2.00 'פמוק .מ"ס  
      
06 רטוק הסכמ , מ"ס 521 רטוק םלוא ,ל"נכ     08.05.155

  7,500.00 2,500.00     3.00 'פמוק ..מ"ס  
      
םע ,מ"ס 03 בחור מ"בלפ תשר תלעת     08.05.165

  3,600.00   120.00    30.00 .םירזיבאה רתי לכו תוניפ ,םירבעמ ,םיקוזיח רטמ   
      
םע ,מ"ס 02 בחור מ"בלפ תשר תלעת     08.05.175

  7,200.00    90.00    80.00 .םירזיבאה רתי לכו תוניפ ,םירבעמ ,םיקוזיח רטמ   
      
םע ,מ"ס 61 בחור מ"בלפ תשר תלעת     08.05.185

  1,600.00    80.00    20.00 .םירזיבאה רתי לכו תוניפ ,םירבעמ ,םיקוזיח רטמ   
      
םע ,מ"ס 01 בחור מ"בלפ תשר תלעת     08.05.195

  4,000.00    50.00    80.00 .םירזיבאה רתי לכו תוניפ ,םירבעמ ,םיקוזיח רטמ   
      
      
      

379,975.00 50.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../032 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     032 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
379,975.00 מהעברה      

      
      
בחור מ"בלפ לכה ,חפ יוסיכ םע םילבכ םלוס     08.05.205
לכו תוניפ ,םירבעמ ,םיקוזיח םע ,מ"ס 02 דע      

  4,000.00   100.00    40.00 .םירזיבאה רתי רטמ   
      
,למשחל ינקת חישק 061 רטוק CVP רוניצ     08.05.215
קמועב לוח יוסיכו עצמ ,הנקתהו הריפח :ללוכ      

  5,400.00    90.00    60.00 .'מ 0.1-כ רטמ   
      
,למשחל ינקת חישק 001 רטוק CVP רוניצ     08.05.225
קמועב לוח יוסיכו עצמ ,הנקתהו הריפח :ללוכ      

  4,500.00    75.00    60.00 .'מ 0.1-כ רטמ   
      

  2,400.00    40.00    60.00 . 05 רטוק םלוא ,ל"נכ רטמ  08.05.235
      

  1,500.00   150.00    10.00 'פמוק .09 רטוק 061 )6"( תיווז 08.05.245
      

    800.00    80.00    10.00 'פמוק .09 רטוק 011 )4"( תיוז 08.05.255
      
ןפוד םע ירושרש ,061 רטוק יטסלפ רוניצ     08.05.265

  3,000.00    30.00   100.00 .הקלח תימינפ רטמ   
      
ןפוד םע ירושרש ,001 רטוק יטסלפ רוניצ     08.05.275

  1,000.00    25.00    40.00 .הקלח תימינפ רטמ   
      

  8,000.00    20.00   400.00 .05 רטוק ךא ,ל"נכ רוניצ רטמ  08.05.285
      

    500.00    10.00    50.00 .05 רטוק ירושרש רוניצ רטמ  08.05.295
      

    750.00    15.00    50.00 .63 רטוק ךא ,תוריקב הנקתהל יטסלפ רוניצ רטמ  08.05.305
      

  3,000.00    10.00   300.00 .32 רטוק ךא ,ל"נכ רוניצ רטמ  08.05.315
      

  2,000.00     5.00   400.00 .61 רטוק ךא ,ל"נכ רוניצ רטמ  08.05.325
      
ןוטב ריקב רבעמל  מ"ס 5 דע  רטוקב חודיק     08.05.335

  4,800.00   800.00     6.00 'פמוק מ"ס 02 יבוע דע ןיוזמ  
      
ןוטב ריקב רבעמל  מ"ס 01 דע רטוקב חודיק     08.05.345

  3,600.00   600.00     6.00 'פמוק מ"ס 02 יבוע דע ןיוזמ  
      
יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.05.355
    ES32RTS/N052SN,הקספה לילס םע ,  
םע המוטא אספוק םע , הלקת עגמו רזע עגמ      
ללוכ , ח"ח לש החמוגה בגב הנקתהל , לוענמ      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק . ח"ח לש םידיג וא לבכ רוביחל תונכה  
      

437,225.00 50.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../033 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     033 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
437,225.00 מהעברה      

      
      
םינפ תודימב ח"ח חול רובע החמוג     08.05.365
    8.0X02.2X00.1 סוסיבו הדמעה ללוכ ,'מ ,  

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .ח"ח םע םואית לכה  
      
ללוכ , החמוגב הדמעהו ח"ח חול תלבוה     08.05.375

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .ח"ח םע םואית לכה , תרגסמ תנקתה  
      
י"ע הנחתה לש ילמשחה ןקתמה תקידב     08.05.385

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק .קדוב סדנהמ  
      
ללוכ ,למשחה תרבחל ןקתמה תריסמו תרוקיב     08.05.395

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .ישארה רוביחה עוציבב םואית  
      
,םירמוח תקפסא :ללוכ ןלהל םילבכה ריחמ      
,םירוביחהו תונקתהה ,םייוסיכו תוריפח עוציב      
.םירזיבאו רזע ירמוח ,תויפוסו לבכ ילענ      
      

 15,000.00   250.00    60.00 .07/051x3 YX2N לבכ רטמ  08.05.405
      

  9,900.00   220.00    45.00 .07/021x3 YX2N לבכ רטמ  08.05.415
      

  4,500.00   100.00    45.00 .05x4 YX2N לבכ רטמ  08.05.425
      

  2,700.00    90.00    30.00 .53x4 YX2N לבכ רטמ  08.05.435
      

  2,200.00   110.00    20.00 .53x4YBX2N לבכ רטמ  08.05.445
      

  9,600.00    80.00   120.00 .59x1 YX2N לבכ רטמ  08.05.455
      

  4,200.00    70.00    60.00 .05x1 YX2N לבכ רטמ  08.05.465
      

  1,500.00    50.00    30.00 .53x1 YX2N לבכ רטמ  08.05.475
      

  4,800.00    60.00    80.00 .61x5 YX2N לבכ רטמ  08.05.485
      

  4,000.00    50.00    80.00 .01x5 YX2N לבכ רטמ  08.05.495
      

  3,500.00    35.00   100.00 .6x5 YX2N לבכ רטמ  08.05.505
      

  1,920.00    16.00   120.00 5.2x5 YX2N  לבכ רטמ  08.05.515
      

  2,800.00    28.00   100.00 5.2x4 YX2N  לבכ רטמ  08.05.525
      

  2,800.00    28.00   100.00 .5.1x41 YX2N לבכ רטמ  08.05.535
      
      

517,645.00 50.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../034 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     034 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
517,645.00 מהעברה      

      
      

  3,750.00    15.00   250.00 .5.1x7 YX2N לבכ רטמ  08.05.545
      

    600.00    12.00    50.00 .5.1x5 YX2N לבכ רטמ  08.05.555
      

  2,750.00    11.00   250.00 .5.1x4 YX2N לבכ רטמ  08.05.565
      

  3,000.00    10.00   300.00 .5.1x3 YX2N לבכ רטמ  08.05.575
      
םגד ,ךכוסמו לתופמ תוגוז 2 הרקבו דוקיפ לבכ     08.05.585

  1,400.00    10.00   140.00 TELDOR8782002101. רטמ   
      

  2,800.00    35.00    80.00 ר"ממ 05 תשוחנ טוח רטמ  08.05.595
      

  1,200.00    30.00    40.00 ר"ממ 53 תשוחנ טוח רטמ  08.05.605
      
, גרוב ללוכ , הדלפ תרנצב הקראה תדוקנ     08.05.615

  1,250.00    25.00    50.00 'פמוק לבכ לענו תויקסד,םוא  
534,395.00 למשח תונקתה 50.80 כ"הס  

      
ר ו ט ר נ ג ל ז י ד  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
עוציבו דויצ תקפסא :םיללוכ ןלהל םיפיעסה      
רזע ירמוח ,הריסמו הלעפה ,רוביח ,תודובעה      
.םירזיבאו      
      
לש ילנימונ קפסהב רוטרנג-לזיד תדיחי     08.06.003
    AVK081)TNOC EMIRP(, רערעמ םע  
    GMP, הרצאמ םע הנבומ קלד לכימ םע  
. אלמ סמועב הלועפ תועש 01-ל סיסבב      
הלועפל םירזיבאה לכ םע קפוסת הדיחיה      

150,000.00 150,000.00     1.00 'פמוק .טרפמה יפל ,תמלשומ  
      
דיל בכרוי ,רוטרנגה לזיד לש ישאר למשח חול     08.06.004
דויצה תא לולכיו םיעוזעז ימלוב םע רוטרנגה      
לש ES32RTS/N004SN ישאר ז"מ :ןלהל      
    G-M םירבצמ ןעטמ ,רפמא 052-ל ליוכמ  
רטמטלוו םע ,A51, V42,  יטמוטוא      
םע הרקבו דוקיפ תדיחי ,הניעט רטמרפמאו      
הלעפה רודיס , SR subdoM-584 תרושקת      
הדובעתועש הנומ , ינדי רקב ףקוע      
הלועפל םירזיבאו רזע ירישכמ , ינכמ-ורטקלא      
יפל ,טלפמוק לכה רוטרנגלזידה לש תמלשומ      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .טרפמה  
      
      

175,000.00 60.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../035 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     035 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
175,000.00 מהעברה      

      
      
וא ןארותיא גוסמ תובינג דגנ ןוגימ תכרעמ     08.06.005

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .הנושאר הנשל שומיש ימד ללוכ ,רטניופ  
      
09-"6 תשק םע 23/5" .ד.ע 6" הטילפ תרנצ     08.06.006
,מ"בלפמ ןגואמ 6" שימג רבעמ ,02 'קס      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .םירזיבאה לכו םילתימ  
      
לש הקתשהל ,6" רטוקב בלושמ לוק קיתשמ     08.06.007
    )A(BD04 אנח תרצות ץרה 0004-0 םוחתב  

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .רשואמ ע"ווש וא מ"עב  
      
21  השבי הקבא לכמ םע שא יוביכ תכרעמ     08.06.008
לעמ םיזתמו םינשייח , הלעפה ןונגנמ םע ג"ק      
תרצותמ לכה - תינדי הלעפה תדמע , רוטרנגה      
תושר י"ע תרשואמ , ע"ש וא hcranoM 'בח      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק תואבכה  
      
ןיבל עונמה ןיב, הרזחהו הקיני - קלדה תורוניצ     08.06.010
04 'קס רפת אלל 4/3" רטוקב , ינוציחה לכימה      
, םיפוגמ , הפיטעו העיבצ :ללוכ ,םירוחש      
תחתמ הנמטה ,םידרוקר ,תותשק ,םירזיבא      
יפל תורשפא ללוכ , טרפמה יפל ,ףוצירל      
לכיממ עונמה תא ליעפהל ליעפמה תריחב      
לכימהמ יולימל רוביח םע ילרגטניאה קלדה      
םירוביח תינכת שיגיוןיכי ןלבקה.ינוציחה      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק סדנהמה רושיאל תטרופמ  
      
דרשמ םעטמ ךמסומ קדובל הריסמו תרוקיב     08.06.012
רוצייל םינקתמ לע הנוממה( היגרנאה      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .)היגרנא  
      
ינשמ לכימ םע ק"מ 0.2 יעקרק לע קלד לכימ     08.06.014
, יולימל גרבתמ הסכמ םע הפומ ,)הלופכ ןפוד(      
האיצי זרב , תפטעמו ימינפ לכימ זוקינל םיזרב      
, 8/5" הקראה גרוב ,  4/3 " הרזחהל הפומו      
טלש , רצחב ןוטב סיסב לע הדמעהל םיילגר      

 16,000.00 16,000.00     1.00 'פמוק .טרפמה יפל ,םירזיבאו ןרצי  
      
רוטרנגל קלד תקפסא רונצ לע 1" ילמשח ףוגמ     08.06.015
קותינל רוטרנגה חולב דוקיפב בלושמ ,      
תוברל, הלועפב אל רוטרנגה רשאכ הקפסאה      
ללוכ , ילמשח לבכ , רוביחלו הנקתהל םירזיבא      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .ףקוע"1 ינדי ףוגמ  
      
      
      

224,200.00 60.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../036 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     036 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
224,200.00 מהעברה      

      
      
קלדל םיאתמ , ךומנ סלפמ ןומיסל ףוצמ קספמ     08.06.016
תספוקב ץצוח דדובמ םע , ץוציפ ןגומ , רלוס      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק לכימה דיל רבעמ  
      
יטמוטוא-יצח ז"מ לש רוטרנגה חולב תפסות     08.06.022
    061x3 תימרתו תיטנגמ תונגה םע רפמא  
םע, א"ק 53 .ק.ז , רפמא  ,521 תונווכתמ      
םוריח חול תנזה רובע  , םרז תרתיו רזע יעגמ      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק 3 'סמ הדיחיל  
      
יטמוטוא-יצח ז"מ לש רוטרנגה חולב תפסות     08.06.023
    061x3 תימרתו תיטנגמ תונגה םע רפמא  
יעגמ םע, א"ק 53 .ק.ז , רפמא 001 תונווכתמ      
חול תנזה רובע , םרז תרתיו רזע      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק ןשע יוניפל םיחופמ/םיררוואמ  
      
תושר תושירד יפל הארתהו יוויחל םיאבכ לנפ      08.06.024

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק תואבכה  
      
היגרנאה דרשמ םעטמ ךמסומ קדוב תרוקיב     08.06.025

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק . הלעפה רושיא תלבקו  
237,100.00 רוטרנגלזיד 60.80 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש הריסמו הצרה ,הלעפה ,הנקתה ,הקפסא      
לכ עוציב ,םירזיבאו רזע ירמוח תוברל ,דויצה      
טרפמה ,תפרוצמה תינכותה יפל תודובעה      
.ןלהל טרופמה תויומכה בתכו ינכטה      
    --------------------------------------------------  
      
הלעפה ,למשח חול :ללוכ ,םירוזא 8-ל היזכרמ     08.07.002
    CDV42, תילמשח הארתה ללוכ יוביג רבצמ,  

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק .דקומל ירלולסו יווק רושיקל םדומו ןגייח  
      
רוביח :תוברל ,ןגומ ינקת ינוציח רפוצ     08.07.003

    650.00   650.00     1.00 'פמוק .היצלטסניאו םיטוח ,היזכרמל  
      
לע הילת ןקתמ םע ג"ק 6 השבי הקבא הפטמ     08.07.005
רדח ,בוגמה רדח, למשחה רדחב ריקה      

  6,400.00   800.00     8.00 'פמוק .תוחיר לורטנ חטשמו רוטרנגה  
      
םע דיינ ינקת ג"ק 05 השבי הקבא הפטמ     08.07.006

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק םילגלג לע הרירג ןקתמ  
      

 16,850.00 70.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../037 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     037 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 16,850.00 מהעברה      

      
      
:תוברל ,למשחה חולב ןשעו םוחל םינשייח     08.07.007
םיטוח ,היזכרמל רוביח ,ןומיס תרונמ      

  5,000.00 1,250.00     4.00 'פמוק .היצלטסניאהו  
      
תומוקו למשחה רדחב ןשעו םוחל םינשייח     08.07.008
028 ןקת יפל תוצצופתה ןגומ לכה ,שביה אתה      
    APFN יאפוריאה ןקת וא edxEE , תוברל:  
םיטוח ,היזכרמל רוביח ,ןומיס תרונמ      

 20,000.00 2,500.00     8.00 'פמוק .היצלטסניאהו  
      
:תוברל ,רוטרנגה רדחב ןשעו םוחל םינשייח     08.07.009
םיטוח ,היזכרמל רוביח ,ןומיס תרונמ      

  2,500.00 1,250.00     2.00 'פמוק .היצלטסניאהו  
      
,ינכמה בוגמה רדחב ןשעו םוחל םינשייח     08.07.010
םיטוח ,היזכרמל רוביח ,ןומיס תרונמ :תוברל      
ןקת יפל תוצצופתה ןגומ לכה , היצלטסניאהו      

 15,000.00 2,500.00     6.00 'פמוק 028 APFN יאפוריאה ןקת וא edxEE ,.  
      
,ךמסומ קדוב תאמ עוציב רושיאו תרוקיב     08.07.011

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק .ירוזא תואבכ תורש תאמ רושיא תוברל  
 61,550.00 שא יוביכו יוליג 70.80 כ"הס  

      
י ט ס ו ק א  ד ו י צ  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
,תותלד ללוכ רוטרנגה רדחל יטסוקא דויצ     08.08.001

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .ינכטה טרפמה יפל ,תונולח  
      
יאמצע יטסוקא ץעוי / סדנהמ לש הקידב ח"וד     08.08.002
אלל הדויצ לכ לע הנחתה תלועפ תעב      
ביבסמ ,אלמ קפסהב רוטרנגה םעו רוטרנגה      
לורטנ חטשמ ,רוטרנגה הנבמ ,ישאר הנבמל      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .שרגמה תולובגבו תוחיר  
 30,000.00 יטסוקא דויצ 80.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../038 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     038 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ז ג  י ו ל י ג  90.80 ק ר פ  ת ת       
      
,ןאתמ ,ןכוסמ זוכירב םיזג יוליגל תכרעמ     08.09.001
תזכר :ללוכ ,ןצמח רסוחו םחפ תצומחת      
- םיסלפמ ינשב בוגמ רדח :םירוזא השימחל      
,תיעקרק-תת םילופיט תמוקו הסינכ תמוק      
, הסינכ תמוק ,םיפוגמ תמוק ,תובאשמ תמוק      
הרקב תכרעמל האיצי ,הארתה ,הגוצת      
,רמוח , PI/PCT subdoM תרושקתב תיזכרמ      
תוירחא ,ןעטמו יוביג רבצמ ,תונקתה ,םיטוח      
תפלחה ,הריסמה םוימ םינש 3 ךשמל הקזחאו      
הנכה ללוכ , ל"נה תוירחאה תפוקתב םיטירפ      
תוטרופמ םירוביחו הנקתה תוינכת תשגהו      

 50,000.00 50,000.00     1.00 'פמוק סדנהמה רושיאל ןתשגהו  
 50,000.00 םיזג יוליג 90.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,494,020.00 למשח תודובע 80 כ"הס  
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../039 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     039 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ה ב י א ש  ת נ ח ת  10.90 ק ר פ  ת ת       
      

  9,350.00    85.00   110.00 .קלח םינפ חיט ר"מ  09.01.010
  9,350.00 הביאש תנחת 10.90 כ"הס  

      
ר ו ט ר נ ג  ה נ ב מ  20.90 ק ר פ  ת ת       
      

  7,650.00    85.00    90.00 .קלח םינפ חיט ר"מ  09.02.010
  7,650.00 רוטרנג הנבמ 20.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 17,000.00 חיט תודובע 90 כ"הס  
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../040 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     040 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ה ב י א ש  ת נ ח ת  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
ןווגו תודימ ,גוסמ ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.010
ר"מ/ח"ש 07 דוסי ריחמב לכירדאה תריחב יפל      
םירפת בוציע תוברל ,בצוימ יולימ יבג לע      

 70,000.00   250.00   280.00 .יטטניס הבורב יולימו ר"מ   
      
,גוסמ ןלצרופ טינרג יחיראב תוריק יופיח     10.01.020
דוסי ריחמב לכירדאה תריחב יפל ןווגו תודימ      

150,000.00   250.00   600.00 .הקבדהב ר"מ/ח"ש 07 ר"מ   
      
טינרג יחירא ידי לע )םור+חלש( תוגרדמ יופיח     10.01.030
.הקלחה דגנ רודיס תוברל ןלצרופ      

 16,800.00   280.00    60.00 .רטמ 1 = םור + חטש :הדידמה רטמ   
      
01 הבוגב ןלצרופ-טינרג יחיראמ גרודמ לנפ     10.01.040

  2,000.00    80.00    25.00 .הסירפ ךרוא יפל הדידמה .מ"ס רטמ   
238,800.00 הביאש תנחת 10.01 כ"הס  

      
ר ו ט ר נ ג  ה נ ב מ  20.01 ק ר פ  ת ת       
      
ןווגו תודימ ,גוסמ ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.02.010
ר"מ/ח"ש 07 דוסי ריחמב לכירדאה תריחב יפל      
םירפת בוציע תוברל ,בצוימ יולימ יבג לע      

  7,500.00   250.00    30.00 .יטטניס הבורב יולימו ר"מ   
      

  1,000.00    50.00    20.00 .ףוצירה תמגוד לנפ רטמ  10.02.020
  8,500.00 רוטרנג הנבמ 20.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

247,300.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../041 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     041 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
טרפמ יפל לכה ,יטטניס דיס תכרעמב העיבצ     11.010

 11,700.00    18.00   650.00 ."רובמט" תרבח - ןרציה ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 11,700.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../042 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     042 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ת י ז ח  י ו פ י ח  91 ק ר פ       
      
ה ב י א ש  ה נ ב מ  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
תמגודכ ץבא חפ תוחולב תותיזח יופיח     19.01.010
    CNIZMV יטנמגיפ רחבנ עבצ רמג םע -  
תונולח יפשח יופיח תוברל "'זור וטנמגיפ"      
.תוריקל תנגועמ תאשונ תכרעמ ללוכ ,גניפוקו      
םייטרדנטס םיטרפו םיטרפמ יפל תומלשב לכה      
.םירשואמ עוציב יטרפו קפסה לש      

 72,500.00   500.00   145.00 .יופיח לש הסירפ חטש יפל הדידמה ר"מ   
 72,500.00 הביאש הנבמ 10.91 כ"הס  

      
ר ו ט ר נ ג  ה נ ב מ  20.91 ק ר פ  ת ת       
      
תמגודכ ץבא חפ תוחולב תותיזח יופיח     19.02.010
    CNIZMV יטנמגיפ רחבנ עבצ רמג םע -  
תונולח יפשח יופיח תוברל "'זור וטנמגיפ"      
.תוריקל תנגועמ תאשונ תכרעמ ללוכ ,גניפוקו      
םייטרדנטס םיטרפו םיטרפמ יפל תומלשב לכה      
.םירשואמ עוציב יטרפו קפסה לש      

 47,500.00   500.00    95.00 .יופיח לש הסירפ חטש יפל הדידמה ר"מ   
 47,500.00 רוטרנג הנבמ 20.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

120,000.00 תותיזח יופיח 91 כ"הס  
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../043 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     043 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
רוזאב הריפחה תא תללוכ אל הריפחה :הרעה      
.ומצע ןינבה      
      

  2,100.00     2.00 1,050.00 .םישרוש לטוק סוסיר ר"מ  40.01.010
      
םידעוימה םיחטשב קדוהמ 'א גוס עצמ     40.01.020
לש תובכשב בכר תינחלו תוכרדמ ,טלפסאל      
%89 תופיפצל קודיה תוברל ,מ"ס 02      

 25,000.00   100.00   250.00 .דייפידומ ק"מ   
 27,100.00 תויללכ רפע תודובע 10.04 כ"הס  

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
03-ב םה םינוטבה לכ :1 הרעה      
םג םיללוכ הז ףיעסב םיריחמה לכ 2: הרעה      
ידי לע םירשואמ םיטרפ יפל םינוטב ןויז      
.חקפמה      
      
תופצרו תונפד ,תורדגל םידסמו םיכמות תוריק     40.02.010
תוברל םינוש םייבועב ,ןוניגל ןוטב תלעת      
ירפת ,םילגועמ םיוקב עוציב ,רפע תודובע      
יקנ ןוטב רמג ,ןויז ,םיזקנ ,םאולימו הדרפה      
יפל תומלשב לכה .ןיעל םיארנ םיקלחב )ףושח(      

 40,000.00 1,600.00    25.00 .חקפמה י"ע םירשואמ עוציב יטרפ ק"מ   
 40,000.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.04 כ"הס  

      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
סופיטמ תוינועבצ תובלתשמ םינבא ףוציר     40.03.010
ינשב ףוציר .מ"ס 6 יבועב מ"ס 02x02 ינבלמ      

 61,600.00   140.00   440.00 .םינווג ר"מ   
      
מ"ס 001x02x01 תודימב תיננג הפש ןבא     40.03.020

 10,450.00    95.00   110.00 .ןוטב דוסי לע לגועמ שאר רטמ   
      
םיוקב ןוטב בגו דוסי ללוכ ,שיבכ תפש ןבא     40.03.030

  6,075.00   135.00    45.00 םילגועמו םירשי רטמ   
 78,125.00 תוגרדמו םיפוציר 30.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../044 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     044 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ר ע ש ו  ת ו ר ד ג  40.04 ק ר פ  ת ת       
      
רשואמ גוסמ ,החשקה תשק םע תיחרזא רדג     40.04.010
טרפ האר ,ןוטב תודוסי תוברל חקפמה ידי לע      

117,000.00   900.00   130.00 .לכירדא רטמ   
      

  1,900.00 1,900.00     1.00 'פמוק .רעש 40.04.020
118,900.00 םירעשו תורדג 40.04 כ"הס  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  50.04 ק ר פ  ת ת       
      

  1,040.00     2.00   520.00 .ר"מ/רטיל 1 רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר ר"מ  40.05.010
      

    780.00     1.50   520.00 .ר"מ/רטיל 52.0 רועישב הזחאמ ןמוטיב סוסיר ר"מ  40.05.020
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     40.05.030

 27,040.00    52.00   520.00 01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
 28,860.00 טלפסא תודובע 50.04 כ"הס  

      
ם י ר ו ר מ ת  60.04 ק ר פ  ת ת       
      
וא םישלושמ וא םילוגע םינוריע םירורמת     40.06.010
סיסב ,דומע ללוכ ,םינמותמ וא םיעבורמ      

    700.00   350.00     2.00 .רוביח ירזיבאו 'חי   
    700.00 םירורמת 60.04 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  70.04 ק ר פ  ת ת       
      
תכרעמב ןוניג תלעת לש הפצרו תונפד םוטיא     40.07.010
דח ידי לע הנגה תבכש ,רמיירפ ללוכ "ןגיטסמ"      
עוציב טרפ יפל לכה .תווצק עוביקו ינכטואג      
.רשואמ      

 11,250.00    90.00   125.00 .םימוטא םיחטש תסירפ יפל :הדידמה ר"מ   
      
)םושמוש( קד טגרגא ידי לע ןוניג תלעת יולימ     40.07.020

  2,400.00   160.00    15.00 .חקפמה ידי לע רשואמ גוסמ ק"מ   
 13,650.00 תונוש 70.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

307,335.00 חותיפ תודובע 04 כ"הס  
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../045 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     045 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ן ו נ י ג  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
רושיאבו הרמח לוח תיאלקח המדא ,ןג תמדא     41.01.010
תגרדל קודיה ללוכ המדאה ביטל חקפמה      

  3,000.00   120.00    25.00 .ינכטה טרפמב טרופמכ תופיפצ ק"מ   
      

  3,600.00    30.00   120.00 .יספ בר בלושמ ןודיקו סוטפגא 'חי  41.01.020
      

  1,800.00   300.00     6.00 ."דנומייד ןירג" ינקיסקמ בלוד 'חי  41.01.030
      

  1,600.00   400.00     4.00 ביבאה תוסכ 'חי  41.01.040
 10,000.00 ןוניג 10.14 כ"הס  

      
ה י ק ש ה  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
,היקשהל מ"מ 05 רטוקב חישק CVP לוורש     41.02.010

    340.00    34.00    10.00 .6 גרד רטמ   
      

    450.00    45.00    10.00 .6 גרד ,מ"מ 57 רטוקב חישק CVP לוורש רטמ  41.02.020
      
36 רטוק תכרעמ שארל ןיזמ ןליתאילופ רוניצ     41.02.030

    100.00    20.00     5.00 .6 גרד רטמ   
      

    270.00     9.00    30.00 .4 גרד ,מ"מ 04 רטוק ןליתאילופ רונצ רטמ  41.02.040
      
תופטפט םע מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רונצ     41.02.050
1.2-3.2 םוח עבצב תסוותמ ילרגטניא      
םיקוזיח ,'מ 5.0x5.0 תובצהב העש/רטיל      

    600.00     4.00   150.00 .םיזקנמ תורונצ ללוכ 'מ 2 לכ עקרקל רטמ   
      
61 רטוקב ןליתאילופ רונצמ ףוטפט תעבט     41.02.060
עבצב תסוותמ ילרגטניא תופטפט 6 םע מ"מ      
תורבחתה ,םיצע רובע ,העש/רטיל 3.2 םוח      

    180.00    18.00    10.00 .מ"מ 61 רטוקב םייק רוניצל 'חי   
      
2-ל ןטק הרקב תכרעמ שאר תנקתהו הקפסא     41.02.070
,הזנורבמ יכרד תלת 4/3"-1" רטוקב תוחיתפ      
"RX" וא "ויפרוקס" בשחמ תלעפהל םיאתמ      
םירזביאה לכ ללוכ ע"ש וא SCD "ןוקלג" ללוכ      
תרצות יליע לקוסו יכנא זגרא ללוכ ,םישורדה      

  4,620.00 4,620.00     1.00 'פמוק .ע"ש וא "טיילרוא"/"רבנע"  
      
תרצות לוענמ ללוכ CD רקבל הנגה תספוק     41.02.080

    480.00   480.00     1.00 .ע"ש וא "ןוקלג" 'חי   
      
      

  7,040.00 20.14 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../046 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     046 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  7,040.00 מהעברה      

      
      
1" רטוקב ילוארדיה זרב תנקתהו הקפסא     41.02.090

    385.00   385.00     1.00 .םישורדה םירוביחה לכ ללוכ הזנורבמ 'חי   
      
תכרעמ שארל יליע זגרא תנקתהו הקפסא     41.02.100
    1582-RO תרצות 558*587*023 לדוגב  
,יליע זגראל ןכומ לקוס ללוכ ע"ש וא "טיילרוא"      

  1,760.00 1,760.00     1.00 .ע"ש וא "טיילרוא" תרצות 'חי   
      
שארל טלפמוק בשחמ תנקתהו הקפסא     41.02.110
לש ,תוחיתפ RX 4/4 גוסמ בשחמ ,תכרעמ      
שרדנכ למשח רוביח תוברל ע"ש וא הלורוטומ      
ינוריעה זכרמל רושיק ןעטמ רבצמ ,היצרגטניא      
ןיקתמ י"ע הנקתה ללוכ קוחכ רשק יושרו      

  8,455.00 8,455.00     1.00 'פמוק .הנשל תוירחאו ןרציה י"ע השרומ  
 17,640.00 היקשה 20.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 27,640.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס  
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../047 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     047 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
. 00.75 ק ר פ  ת ת       
      
תעיבקב ןובשחב תחקל בייח ןלבקה :הרעה      
םיאצמנ 'וכו תורוב ,תוכרעמ יוקש ריחמה      
ןיא חטשה יאנת ללגב ,יסחי בר קמועב      
ןופיד ילב תוביצח/תוריפחה תא עצבל תורשפא      
קרפב םיבוקנה םיריחמב הלולכ ותולעש ,ינמז      
,ןלבקה לע םילח ינמז ןופיד עוציבו ןונכת .הז      
.חקפמה רושיאל ןופידה יטרפ      

. 00.75 כ"הס            
      
ץ ו ח מ  ם י מ  ת ק פ ס א  10.75 ק ר פ  ת ת       
ה נ ח ת ה  ר צ ח  ח ט ש ב  ה נ ב מ ל       
      
:ללוכ ,הנבמל ץוחמ םימ יווק תחנהו הקפסה      
יביכרמ לכו לוח תפיטע ,הביצח וא/ו הריפח      
75 ,70 םיטרפמ יפל תודובעהו םירמוחה      
.דחוימה טרפמהו      
      
הפיטעו 1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ רוניצ     57.01.010
קמועב וירט תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ      

  3,000.00   150.00    20.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 05.1 דע רטמ   
      

    250.00   250.00     1.00 .1" רטוקב ינוסכלא ףוגמ 'חי  57.01.020
      
הפיטעו ןוטב ימינפ יופיצ םע הדלפ רוניצ     57.01.030
,וירט תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ תינוציח      
'מ 05.1 דע קמועבו 4" רטוק 23/5" .ד.ע      

 21,000.00   350.00    60.00 .םיחפסה ללוכ ,תינוריעה תכרעמה לא רוביחל רטמ   
      
,ץויח ,4" רטוק םיפוגמ 2 ללוכ ,הדידמ תכרעמ     57.01.040
תוכימת ,3" רטוק הקיפס דמ ,ןנסמ ,ח"זמ      
תרנצה יעטק לכו ,ןוגיעל ןוטב סיסבו תרנצל      
09 תויכנא תויוז 4 ללוכ ,םהיניב תרשקמה      

 35,000.00 35,000.00     1.00 'פמוק .תינכתב טרפ י"פע ,תולעמ  
      
שוג ,4" רטוק ףקז ללוכ 3" רטוק הפירש זרב     57.01.050
תרצות 4" רטוק ףקז לע הריבש ןקתמו ,ןוטב      

  8,000.00 4,000.00     2.00 .ע"ווש וא "בכוכה" 'חי   
      
רטוקב הסכמ םע מ"ס 05 רטוקב ףוגמל את     57.01.060
,'מ 05.1 דע קמועב 521B ןיממ מ"ס 04      
מ"ס 21 יבועב תיפקיה ןוטבמ תבשות תוברל      
רזוח יולימ ,הביצח וא/ו הריפח :ללוכ ,תוחפל      

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק .קודיהו  
      

 68,950.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../048 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     048 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 68,950.00 מהעברה      

      
      
יבועבו מ"ס 01 בחורב לוחכ יטסלפ ןומיס טרס     57.01.070
לעמ הריפחב חנומ "םימ וק" בותיכ םע מ"מ 1      

    800.00    10.00    80.00 .םימה תרנצ רטמ   
      
םימ וקל 4" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.01.080
הנכהה תודובע :תוברל ,רטוק לכב םייק      
תרזחהו וזוקינ ,ותריגס ,וקה רותיא ,תושורדה      

  1,800.00 1,800.00     1.00 .תויושרה םע םואיתב לכה ,ותומדקל בצמה 'חי   
 71,550.00 הנחתה רצח חטשב הנבמל ץוחמ םימ תקפסא 10.75 כ"הס  

      
ר צ ח ב  ה י צ ט י ב ר ג  ב ו י ב  ו ק  20.75 ק ר פ  ת ת       
.ש .ת       
      
יופיצ םע ,½" .ד.ע 61" רטוק הדלפ רוניצ     57.02.010
תינוציח הפיטעו הנימולא טנמצב ימינפ      
הפיטעו וירט תיתבכש-תלת תלחשומ קיטסלפ      
,ופקיה לכל תוחפל מ"ס 02 יבועב ןיוזמ ןוטבב      
דעו 1 'סמ אתמ 'מ 5.6 דע קמועב חנומ      

 17,500.00 2,500.00     7.00 .ש.תל הסינכה רטמ   
      
'מ 2 -כ ךרואב 4/1" ד.ע 41" רטוק הדלפ רוניצ     57.02.020
לא םיפדוע אצומ רוביחל ,ל"נכ םייופיצ םע      
ריקב םיאתמ חתפ תביצח ללוכ ,לועיתה לבומ      

  3,900.00 3,900.00     1.00 'פמוק .רוניצה תנקתה רחאל ומוטיאו לבומה  
      
בויבל 235 י"ת יפל CVP 01-NS ץחל רוניצ     57.02.030
67.4-מ קמועב עקרקב חנומ מ"מ 553 רטוקב      

 47,500.00 1,900.00    25.00 .'מ 52.5 דע רטמ   
      
לכבו םירטוקה לכב בויב יווקל ריחמ תפסות     57.02.040
לכ רובע 'מ 52.5-מ לודגה קמוע רובע םיגוסה      

  7,500.00   150.00    50.00 ףסונ קמוע 'מ 5.0 רטמ   
      
רוניצ חתפל םיאתמ )ריק רגס( רזוח-לא ףדמ     57.02.050

  6,500.00 6,500.00     1.00 'פמוק .לועיתה לבומ ךותב ןקתומ ,41" רטוקב  
      
בחורב םייתכתמ-לא םיווק רותיאו יוהיזל תשר     57.02.060
םע טרס םקומי תשרה זכרמב .מ"ס 05 לש      
"בויב וק תוריהז" תיברעו תירבעב בותיכ      
תמגודכ הטסורינ יליית ינש םע םודא עבצב      

    500.00    20.00    25.00 ע"ווש וא הסדנה פחאש :ןאובי ,ICAR תרצות רטמ   
      
ואדיו תומלצמ תועצמאב םייק בויב וק םוליצ     57.02.070
טרפמב שרדנכ ,תטלק ללוכ ח"וד תקפסהו      

    500.00    10.00    50.00 דחוימ רטמ   
 83,900.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../049 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     049 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 83,900.00 מהעברה      

      
      
תיבויב תקרהל רוב רוביחל םירזיבאו תרנצ      
      
רטוקב בויבל 01NP 001EP EPDH רוניצ     57.02.080
62.2מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ"מ 052      

  3,200.00   800.00     4.00 .'מ 57.2 דעו  'מ רטמ   
      
NP-01 רוניצמ ריק רבעמב ןוגיע ירזיבא     57.02.090
    001-EP EPDH סקלפירמ" תמגודכ"  
    71-RDS כתב ןמוסמכ ,מ"מ 052 רטוקב'  

  3,900.00 3,900.00     1.00 .L = 'מ 09.0 'חי   
      
,NP 001-EP EPDH-01 ינוויכ-וד דמצמ     57.02.100
052 רטוקב RDS-71 "סקלפירמ" תמגודכ      

  2,200.00 2,200.00     1.00 .תושרדנה תודובעה לכ ללוכ ,מ"מ 'חי   
      
0.8 ינוויכ וד ץחלל L613 מ"בלפמ הסינכ רגס     57.02.110
רוניצל םיאתמ ,טרפמה י"פע המיטא םע 'מ      
אלמ ריצ ללוכ ,מ"מ 052 ינוציח רטוקב      
'מ 0.3 דע לש ךרואב רשקמ 613 מ"בלפמ      
םגד ,ילמשח ליעפמל םיאתמו הבוצח ללוכ      

 22,000.00 22,000.00     1.00 .ע"ווש וא "הסדנה ףלש" 'חי   
      
האיצי וא הסינכ רגס רובע ילמשח ליעפמ     57.02.120
"KROTOR" תמגוד מ"מ 052 רטוק רוניצל      
    OOOB00102QI ללוכ ,רשואמ ךרע הווש וא  
01F )0125 ןגוא תבשות ,םילבכל םימטא      

 28,000.00 28,000.00     1.00 .םמורתמ ריצ לעמ קיטסלפ לוורשו )OSI 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

143,200.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../050 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     050 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
143,200.00 מהעברה      

      
      
םיאת וא/ו 03-ב ןיוזמ ןוטבמ תרוקב יאת      
.םיימורט      
    --------------------------------------------------  
הילוח םע םיאת תבכרהו הקפסא :ללוכ ריחמה      
,ןוט 04 סמועל הדבכ הרקת גוסמ הנוילע      
השעייש טסדופ ,L613 מ"בלפמ הדירי םלוס      
,חטשב חקפמה תויחנה יפל שרדייו הדימב קר      
חתפו ןוט 04 סמועל הקיצי לזרבמ תואסכמ      
םע 4.5021 ,984 י"תל םאתהבמ"ס 06 רטוק      
)בויב( דועיה רואיתו ריעה למס תעבטה      
ןיוזמ ןוטב תרוגח ,תרוקבה יאת לעמ םתעיבקו      
,קדוהמ עצמ חטשמ ,הסכמהו הרקתל ביבסמ      
ןיב םימטא ,ןוטב תוילוח ,תימורט תיתחת      
הסכמה תמאתהו הביצח וא/ו הריפח ,תוילוחה      
)ריחמ תפסות אלל( שיבכה לש יפוס הבוגל      
,שיבכה הנבמ תיתחת םורל דע לוח יולימו      
לכו חיטו דוביע ,ןיוזמ ןוטבמ הה בגה ןוראווצ      
,קי'צנבה דוביע ,תושורדה רזעה תודובע      
ע"ווש וא "ביבוטיא" גוסמ םישימג םירבחמ      
-------------------- .ךרוצה יפל תומכב רשואמ      
    ----------------------------------  
      
דע 'מ 67.4-מ קמועב מ"ס 081 רטוקב .ב.ת     57.02.130
מ"ס 06 רטוק חתפ םע סונוק ללוכ ,'מ 52.5      

 34,000.00 34,000.00     1.00 .ןוט 04 סמועל הסכמו 'חי   
      
דע 'מ 62.5-מ קמועב מ"ס 081 רטוקב .ב.ת     57.02.140

 70,000.00 35,000.00     2.00 .ל"נכ  ללוכ ,'מ 57.5 'חי   
      
דע 'מ 62.6-מ קמועב מ"ס 002 רטוקב .ב.ת     57.02.150

 70,000.00 35,000.00     2.00 .ל"נכ  ללוכ ,'מ 57.6 'חי   
      
'מ 57.3 -מ קמועב מ"ס 081/012 תודימב ב.ת     57.02.160

 35,000.00 35,000.00     1.00 .ל"נכ ללוכ 'מ 52.4 דע 'חי   
      
תודימב לופכ הסכמ רובע ל"נה אתל תפסות     57.02.170
    08X08 םע ,מ"מ 6 יבועב ,מ"בלפמ מ"ס  

 12,000.00 6,000.00     2.00 'פמוק .הליענו החיתפ ירודס  
364,200.00 .ש.ת רצחב היצטיברג בויב וק 20.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

435,750.00 לועיתו בויב םימ יווק 75 כ"הס  
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../051 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     051 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת נ ח ת ב  ת ר נ צ ו  י נ כ מ  ד ו י צ  09 ק ר פ       
ה ב י א ש ה       
      
ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  10.09 ק ר פ  ת ת       
ר צ ח ב ו  ה נ ח ת ב  ת ו ר ו נ י צ ו  ם י ר ז י ב א       
      
הקיני יווק      
      
0.4 ןפוד יבוע מ"מ 9.323 רטוקב הקיני תרנצ     90.01.010
ךותח רוניצ עטק ,54 תיוזמ תכתורמ ,מ"מ      
מ"ס 12 הטילב םע סקטרוו יטנא וטלפו 54-ב      
רוניצה יעטק .יספילאה חתפה לש דצ לכמ      

 20,100.00 6,700.00     3.00 .613 מ"בלפמ םיחפסה לכו 21" ןגואו 'חי   
      
םע 'מטא 61 ץחלל ,21" רטוק זירת ףוגמ     90.01.020
,ע"ווש וא "בכוכה" תמגוד םימטאו םיגרב      
F-41 לדוג ןגוא תבשות( ילמשח ליעפמל הנכה      
ןגואמ רבחמ :ללוכ ,)OSI 0125 ןקת יפל      
הקפסא ,רשואמ ע"ווש וא "סוארק" תמגוד      
,ץויח ,רזע ירמוח ,םירוביח ,הנקתהו הלבוה      

 78,000.00 26,000.00     3.00 .הקיני וקל רוביחו הקידב 'חי   
      
,הקיניב זירט 21" ףוגמ רובע ילמשח ליעפמ     90.01.030
יפל תוצצופתה ןגומ ,"QI krotoR-52" תמגוד      
, edxEE יאפוריאה ןקת וא APFN 028  ןקת      
םימטא ללוכ ,00-03000 םירוביח תינכת      

 75,000.00 25,000.00     3.00 'פמוק .םילבכל  
      
םינגואב ןגואמ מ"מ 052 רטוקב ימוג עטק     90.01.040
דודיב םע מ"בלפמ םיגרב ללוכ ,L613 מ"בלפמ      

 16,500.00 5,500.00     3.00 .םימטאו 'חי   
      
רטוקל מ"מ 4.852 רטוקמ ירטנצסקא רבעמ     90.01.050
33 ךרואב מ"מ 0.4 ןפוד יבוע מ"מ 9.323      
רוניצמ ךרוצה י"פע דחוימ ןפואב רצוימ ,מ"ס      
01" רטוקב ןגוא ללוכ ,L613 מ"בלפ      

  9,000.00 3,000.00     3.00 613.מ"בלפמ 'חי   
      
ןוטבמ 21" רטוק ףוגמה תחת הכימת עטק     90.01.060
ימוג ללוכ H03x51x51 )ךרעב( תודימב ןיוזמ      

  1,500.00   500.00     3.00 .מ"מ 01 יבועב ןרפואנ 'חי   
      
לכה ,םימטאו םיגרב ללוכ ,21" רטוקב ןגוא     90.01.070

 13,800.00 4,600.00     3.00 .L613 מ"בלפמ 'חי   
      
יבוע מ"מ 9.323 רטוקב מ"בלפ רוניצמ לפינ     90.01.080
דחא דצמ ןגואמ ,'מ 01.1 ךרואב מ"מ 4 ןפוד      

 17,400.00 5,800.00     3.00 .L613 מ"בלפמ ןגואב 'חי   
231,300.00 10.09 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../052 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     052 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
231,300.00 מהעברה      

      
      
יבוע מ"מ 9.323 רטוקב מ"בלפ רוניצמ לפינ     90.01.090
דחא דצמ ןגואמ ,'מ 36.1 ךרואב מ"מ 0.4 ןפוד      

 19,500.00 6,500.00     3.00 .L613 מ"בלפמ ןגואב 'חי   
      
יבוע מ"מ 4.852 רטוקב מ"בלפ רוניצמ לפינ     90.01.100
ינשמ ןגואמ ,'מ 06.0 ךרואב מ"מ 0.4 ןפוד      

 15,600.00 5,200.00     3.00 .L613 מ"בלפמ  םידדצ 'חי   
      
ןגואמ L613  מ"מ 9.323 מ"בלפמ ריק רבעמ     90.01.110
ללוכ 21" רטוקב מ"בלפמ םינגואב ויתווצקב      
ללוכ L613 מ"בלפמ 21" רטוקב בוצייי ןגוא      

 18,000.00 6,000.00     3.00 'פמוק .םיגרבו םימטא  
      
)הקינס( הילע יווק      
      
םע 'מטא 61 ץחלל ,21" רטוק זירת ףוגמ     90.01.120
,ע"ווש וא "בכוכה" תמגוד םימטאו םיגרב      
F-41 לדוג ןגוא תבשות( ילמשח ליעפמל הנכה      
ןגואמ רבחמ :ללוכ ,)OSI 0125 ןקת יפל      
הקפסא ,רשואמ ע"ווש וא "סוארק" תמגוד      
,ץויח ,רזע ירמוח ,םירוביח ,הנקתהו הלבוה      

 26,000.00 26,000.00     1.00 .הקיני וקל רוביחו הקידב 'חי   
      
,הקיניב זירט 21" ףוגמ רובע ילמשח ליעפמ     90.01.130
יפל תוצצופתה ןגומ ,"QI krotoR-52" תמגוד      
, edxEE יאפוריאה ןקת וא APFN 028  ןקת      
םימטא ללוכ ,00-03000 םירוביח תינכת      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .םילבכל  
      
הדלפ רוניצמ "01/6" ירטנצנוק רטוק רבעמ     90.01.140
העיבצ םע םידדצ ינשמ ןגואמ 2/1" ןפוד יבוע      

  2,550.00   850.00     3.00 .ץוחו םינפ רונתב יולק יסקופאב 'חי   
      
ץוחו םינפ יופיצ םע 01" רטוק 09 תשק     90.01.150

 10,000.00 2,500.00     4.00 .רונתב יולק יסקופאב 'חי   
      
םינפ יופיצ םע לבא 01" רטוק 09 תשק ל"נכ     90.01.160

  1,200.00 1,200.00     1.00 .ץוח וירטו הנימולא בר טלמב 'חי   
      

  1,600.00 1,600.00     1.00 .21" רטוקב לבא ,ל"נכ 'חי  90.01.170
      
יופיצ םע ½" .ד.ע 01" רטוקב הדלפ רוניצ     90.01.180

 22,500.00   750.00    30.00 .רונתב יולק ץוחו םינפ יסקופאב רטמ   
      
      
      

373,250.00 10.09 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../053 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     053 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
373,250.00 מהעברה      

      
      
םינגואב ןגואמ ,מ"מ 052 רטוקב ימוג עטק     90.01.190

 18,000.00 3,000.00     6.00 .הנקתהו הקפסא ,םיגרב :ללוכ ,םימטאו 'חי   
      

  7,200.00 3,600.00     2.00 )21"( מ"מ 003 רטוקב לבא ל"נכ 'חי  90.01.200
      
2 םע 'מטא 61 ץחלל ,01" רטוק זירת ףוגמ     90.01.210
יפל ילמשח ליעפמל הנכה ללוכ ,םיידגנ םינגוא      
    0125 OSI )41F( ע"ווש וא "בכוכה" תמגוד,  
ע"ווש וא "סוארק" תמגוד ןגואמ רבחמ :ללוכ      
,םירוביח ,הנקתהו הלבוה הקפסא ,רשואמ      

 80,000.00 20,000.00     4.00 .הקינס וקל רוביחו הקידב ,ץויח ,רזע ירמוח 'חי   
      
,הקינסב זירט 01" ףוגמ רובע ילמשח ליעפמ     90.01.220
יפל תוצצופתה ןגומ ,"QI krotoR-02" תמגוד      
, edxEE יאפוריאה ןקת וא APFN 028  ןקת      
םימטא ללוכ ,00-03000 םירוביח תינכת      

 92,000.00 23,000.00     4.00 'פמוק .החיתפ בצמ רדשמ םע ,םילבכל  
      
לזרב תקיצימ ףוג ,01" רטוק רזוח-לא םותסש     90.01.230
,טלוב ריצ םע SF040-RN םגד ירא תרצות      
םינגוא 2 ,תוידגנ תולוקשמ םע תועורז :ללוכ      
ןקת יפל תוצצופתה ןגומ לובג קספמו םיידגנ      

 66,000.00 22,000.00     3.00 ., edxEE יאפוריאה ןקת וא APFN 028 'חי   
      
םע ףסונ לובג קספמ לש הנקתהו הקפסא     90.01.240
רזוח-לא םותסשל  - הלעפה לגלג לש רודיס      
יפל תוצצופתה ןגומ היהי קספמה , 01" רטוק      

  1,400.00 1,400.00     1.00 . edxEE יאפוריאה ןקת וא APFN 028 ןקת 'חי   
      
3" רטוקב רוח ללוכ 01" רטוקב רוויע ןגוא     90.01.250

  3,000.00   750.00     4.00 .רונתב יולק יסקופאב עובצ 'חי   
      
ןוטבמ 01" רטוקב ףוגמה תחת הכימת עטק     90.01.260
ןרפואינ ימוג ללוכ H03x51x51 ךרעב ןיוזמ      

  1,500.00   500.00     3.00 .מ"מ 01 יבועב 'חי   
      
יופיצ םע NP-61 01" רטוקב הדלפמ ןגוא     90.01.270

 12,000.00   500.00    24.00 םימטאו םיגרב ללוכ ,רונתב יולק יסקופאב 'חי   
      
,םיגרב םיידגנ םינגוא םע 3" רטוקב זירט ףוגמ     90.01.280

 11,250.00 2,250.00     5.00 .רשואמ ע"ווש וא בכוכה תמגוד םימטאו 'חי   
      
      
      
      
      

665,600.00 10.09 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../054 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     054 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
665,600.00 מהעברה      

      
      
,3" רטוקב SN-320-D בויבל ריווא ימותסש     90.01.290
תכרעמ ללוכ ,רשואמ ע"ווש וא .י.ר.א תרצות      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצמ זוקינ      
    )EPDH(, יולימב / היומס / היולג הנקתהב,  

 55,000.00 11,000.00     5.00 'פמוק .מ"מ 011 -ן ,מ"מ 05 םירטקב םיחפס ללוכ  
      
יופיצ םע ½" .ד.ע 21" רטוקב הדלפ רוניצ     90.01.300

 24,000.00 1,200.00    20.00 .רונתב יולק ץוחו םינפ יסקופאב רטמ   
      
םיגרב ללוכ ,61NID  21" רטוקב ןגוא     90.01.310

  9,000.00   900.00    10.00 .םימטאו 'חי   
      
רטוקב רוניצ םע 61NID 21" רטוק רוויע ןגוא     90.01.320

  2,500.00 2,500.00     1.00 .רוגס הצק ןגואל רטמ 5.2 ךרואב 21" 'חי   
      
תרנצ רוביחל 01" רטוקב ןגואמ רבחמ     90.01.330
יסקופא יופיצ ,רפסומטא 61 ץחלל םירזיבאו      

  8,400.00 2,100.00     4.00 .םימטאו םימוא םיגרב תוברל ינוציחו ימינפ 'חי   
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 .21" רטוקב לבא ל"נכ 'חי  90.01.340
      
עובצ 21" רטוקב הדלפ רוניצמ ריק רבעמ     90.01.350
ללוכ ,םידדצ ינשמ ןגואמ ,רונתב יולק יסקופאב      

  2,000.00 2,000.00     1.00 .בוציי ןגוא 'חי   
      
,"X 21 21" רטוקב הדלפ רוניצמ תופעתסה     90.01.360

  5,000.00 5,000.00     1.00 .רונתב יולק יסקופאב עובצ 'חי   
      

  4,400.00 4,400.00     1.00 .01X" "21 רטוקב לבא ,ל"נכ 'חי  90.01.370
      

  3,400.00 3,400.00     1.00 .6X" "21 רטוקב לבא ,ל"נכ 'חי  90.01.380
      

  2,800.00 2,800.00     1.00 .6X" "01 רטוקב לבא ,ל"נכ 'חי  90.01.390
      
רוניצמ "X 01 8" הדלפ רוניצמ רטוק רבעמ     90.01.400
הנימולא בר טלמב םינפ יופיצ םע הדלפ      

  1,300.00 1,300.00     1.00 .8" רטוקב ךותירל ןגוא ללוכ בויב תודובעל 'חי   
      
61NP 11 R.D.S רוניצמ ךורא ןגוא םאתמ     90.01.410

  1,150.00 1,150.00     1.00 .מ"מ 513 רטוקב 001EP E.P.D.H 'חי   
      

    450.00   450.00     1.00 .מ"מ 522 רטוקב לבא ,ל"נכ 'חי  90.01.420
      

    900.00   900.00     1.00 ."NID-61 21 רטוק תכתמ ןגוא 'חי  90.01.430
      
      

788,400.00 10.09 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../055 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     055 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
788,400.00 מהעברה      

      
      

    600.00   600.00     1.00 ."NID-61 8 רטוקב לבא ,ל"נכ 'חי  90.01.440
      
,ריפסומטא 61 ץחלל 6" רטוקב זירט ףוגמ     90.01.450

  8,400.00 4,200.00     2.00 .םימטאו םימוא םיגרב ללוכ 'חי   
      
001EP  E.P.D.H רוניצמ FE ינוויכ וד דמצמ     90.01.460

  1,400.00 1,400.00     1.00 .מ"מ 513 רטוקב )01NP )71 R.D.S 'חי   
      

    700.00   700.00     1.00 .מ"מ 522 רטוקב לבא ,ל"נכ 'חי  90.01.470
      
הפיטשה וקל םירזיבא      
      
01NP 71RDS 001EP EPDH רוניצ     90.01.480
05.1 דע קמועב מ"מ 513 רטוקב )ןליתאילופ(      

 15,000.00 1,000.00    15.00 .'מ רטמ   
      

 13,500.00   900.00    15.00 .מ"מ 522 רטוקב לבא ל"נכ רטמ  90.01.490
      
לש 3" רטוק הקינסה וקל תורונצו םירזיבא      
ירוביח םע םינבלוגמ תורוניצמ זוקינה תבאשמ      
.הגרבה      
      
בחורב םייתכתמ-לא םיוק רותיאו יוהיזל תשר     90.01.500
בותיכ םע טרס םקומי תשרה זכרמב ,מ"ס 05      
םודא עבצב "בויב וק תוריהז" תיברעו תירבעב      
,ICAR תרצות תמגודכ ,הטסורינ יליית 2 םע      

    600.00    20.00    30.00 .ע"וש וא "הסדנה הפחאש" ןאובי רטמ   
      
,ידגנ ןגוא םע ,61NP 4" רטוק רצק זירת ףוגמ     90.01.510
OSI 0125 יפל ילמשח ליעפמל הנכה ללוכ      
    )01F( רבחמ :ללוכ ,ע"ווש וא "בכוכה" תמגוד  
,רשואמ ע"ווש וא "סוארק" תמגוד ןגואמ      
,רזע ירמוח ,םירוביח ,הנקתהו הלבוה הקפסא      

 12,900.00 4,300.00     3.00 .הקינס וקל רוביחו הקידב ,ץויח 'חי   
      
,הקינסב זירט 4" ףוגמ רובע ילמשח ליעפמ     90.01.520
יפל תוצצופתה ןגומ ,"QI krotoR-21" תמגוד      
, edxEE יאפוריאה ןקת וא APFN 028  ןקת      
םימטא ללוכ ,03000-00 םירוביח תינכת      

 60,000.00 20,000.00     3.00 'פמוק .החיתפ בצמ רדשמ םע ,םילבכל  
      
יופיצ םע ½" .ד.ע 4" רטוקב הדלפ רוניצ     90.01.530

  4,800.00   480.00    10.00 .רונתב יולק ץוחו םינפ יסקופאב רטמ   
      
      
      

906,300.00 10.09 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../056 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     056 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
906,300.00 מהעברה      

      
      
    "T יסקופאב יופיצ םע 01"/4" רטוק הדלפמ 90.01.540

  6,600.00 2,200.00     3.00 .2/1" .ד.ע רונתב יולק ץוחו םינפ 'חי   
      
יופיצ םע הדלפ רוניצמ 4" רטוק תשק     90.01.550

  1,500.00   500.00     3.00 .2/1" .ד.ע רונתב יולק  ץוחו םינפ יסקופאב 'חי   
      
    "T" יסקופאב יופיצ םע 4"/4" רטוק הדלפמ 90.01.560

    700.00   700.00     1.00 .2/1" .ד.ע רונתב יולק ץוחו םינפ 'חי   
      
םינפ יופיצ םע ½" .ד.ע ,3" רטוקב הדלפ רוניצ     90.01.570

 11,250.00   250.00    45.00 .רונתב יולק יסקופאב ץוחו רטמ   
      
1" רטוקב רטמונמ יווקל תורוניצו םירזיבא      
ירוביח םע 'ב הגרד םינבלוגמ תורוניצמ      
.הגרבה      
      

  1,250.00   250.00     5.00 .גרבותמ 3" רטוק L=09 תיווז 'חי  90.01.580
      
,םינגא ללוכ ,3" רטוקב בויבל רזוח לא םותסש     90.01.590
םגד ".י.ר.א" תמגוד םימטאו םיגרב      

  6,500.00 6,500.00     1.00 .ע"ווש וא SF040-RN 'חי   
      
,םיידגנ םינגא ,םינגא םע 3" רטוקב זירט ףוגמ     90.01.600

  3,250.00 3,250.00     1.00 .ע"ווש וא "בכוכה" תמגוד םימטאו םיגרב 'חי   
      

    105.00    15.00     7.00 .1" רטוק )הדמצמ( הפומ 'חי  90.01.610
      

     75.00    15.00     5.00 .תינוציח הגרבה םע 1" רטוק קקפ 'חי  90.01.620
      

     60.00    30.00     2.00 .תוימינפ תוגרבה םע 1" רטוק T רבחמ 'חי  90.01.630
      

     25.00    25.00     1.00 .תוימינפ תוגרבה םע ½1" רטוק T רבחמ 'חי  90.01.640
      

    160.00    20.00     8.00 .1" רטוק 09 תיוז 'חי  90.01.650
      

    200.00    50.00     4.00 .1" רטוק דרוקר רבחמ 'חי  90.01.660
      

  1,080.00   270.00     4.00 .1" רטוק ףוגמ 'חי  90.01.670
      

    160.00   160.00     1.00 .½" רטוק ףוגמ 'חי  90.01.680
      
םירבוחמ 04 לוידקס םינבלוגמ הדלפ תורוניצ     90.01.690
1" רטוק תיתשורח הפיטע םע תוגרבהב      

  2,500.00   125.00    20.00 .ע"ווש וא "תורבא" תמגוד רטמ   
      
      

941,715.00 10.09 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../057 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     057 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
941,715.00 מהעברה      

      
      

    375.00    75.00     5.00 .½" רטוק ל"נכ רטמ  90.01.700
      

    125.00   125.00     1.00 .4/3X"1X"1" רטוק דחוימ "ץמק" ףסאמ 'חי  90.01.710
      

    150.00   150.00     1.00 .2/1" המיגד זרב 'חי  90.01.720
      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק .ינכט טרפמ יפל רטמונמ 90.01.730
942,665.00 רצחבו הנחתב תורוניצו םירזיבא תנקתהו הקפסא 10.09 כ"הס  

      
ד ו י צ  ת ב כ ר ה ו  ה ק פ ס א  20.09 ק ר פ  ת ת       
י נ כ מ       
      
ישאר דויצ תקפסא      
      
םגד הידבש טגילפ תרצות הבאשמ     90.02.010
    654-590-TH-2023-TN עונמ WK54 לבכ  
לבכ ,ר"ממ 53 ךתחב ךכוסמ ילמשח הנזה      
תנגומ הבאשמה .וכרוא לכל ךכוסמ תונגה      
םורכ תדלפמ וניה הבאשמה ץיאמ ,תוצצופתה      
םע תקפוסמ .C לווקור 06 לש הגרדב השקומ      
םע תיתחתב הקיני תיוז ןוטב תובשותל הטלפ      
תא תללוכה SAM םגד תונגה 'עמ יוקינ חתפ      
,'שמה שארב הנבומ ןורכיז:םיאבה םינשייחה      
רוטטסב םוחל TP-001 ,תודיער דמ      
אתלו ןמש ןגאל םימ תרידח רוסנס ,םיבסימבו      
םאתהב לכה( ןותחתו ןוילע בסימ םוח ,עונמ      

375,000.00 125,000.00     3.00 'פמוק .)טרפמל  
      
- ID "רטסנומ" ימגדמ תקסרמה     90.02.015
    CHANNEL MONSTER I30005-0024  
הקיפסל םיאתמה ב"הרא - CWJ תרצותמ      
םיריצ ינשמ תבכרומ הדיחיה ,ש"קמ 053      
תוקסרמ םייניש תוכרעמ יתש תנקתומ םהילע      
םיריצה .הינשה דגנכ תחאה תובבותסמה      
עונמ י"ע םיענומה ש"גג תרוסמת י"ע םילעפומ      
לש תוריהמב ובבותסי תקסרמה יניכס .ילמשח      
    MPR 05. תא ךותחתו קסרת תקסרמה  
.mm 6-8 דע לש לדוגב םיקלחל םיקצומה      

 87,000.00 87,000.00     1.00 'פמוק .ןוטב תלעתב הנקתהל הטסורינמ תרגסמ ללוכ  
      
תושירד י"פע( L613 מ"בלפמ ינכמ בוגמ     90.02.020
וא מ"עב רוהיט תוכרעמ יד.לא תמגוד )טרפמה      
028 ןקת יפל תוצצופתה ןגומ ,רשואמ ע"ווש      
    APFN יאפוריאה ןקת וא edxEE , תרוצב  

300,000.00 300,000.00     1.00 'פמוק .תיכנא הנקתה  
762,000.00 20.09 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../058 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     058 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
762,000.00 מהעברה      

      
      
'מ 8 ינוויכ-וד ץחלל 613 הטסורינמ הסינכ רגס     90.02.030
רטוק חתפל םיאתמ ,טרפמה י"פע המיטא םע      
:ללוכ ,71RDS 001E.P .E.P.D.H מ"מ 054      
הלעפה ןכ ,'מ 0.5-כ ךרואב מ"בלפמ אלמ טומ      
הסינכב ילמשחה ליעפמה תנקתהל המאתהו      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא "ט.א.ז" 'בח תמגוד .הנחתל  
      
תודימב 613 הטסורינמ ינוויכ וד הלעת ירגס     90.02.040
    051X001, ליעפמה תנקתהל הלעפה ןכ ללוכ  
'בח תמגוד טרפמל םאתהב לכה ,ילמשחה      

 70,000.00 35,000.00     2.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא "ט.א.ז"  
      
םגד הידבש טגילפ תרבח תרצות לברעמ     90.02.050
    0264-RS ילמשח עונמ WK5.1 הנבמ  
ןקתה יפל תוצצופתה ןגומ ,הטסורינמ      
לבכ :ללוכ לברעמה .e dXE E יאפוראה      
,סאכ ינימ םגד תונגה תכרעמ רטמ 01 ילמשח      
ליבומ טומ ,הביאשה את ךותב ןוגיע תכרעמ      
דודיצל ןותחת ןוילע םאתמ ללוכ רטמ 6 ךרואב      
ףונמ .לברעמל הטסורינ תרשרש ,תולעמ 081      
063 -ב דודיצל סיסב ללוכ ןוולוגמ תמרהל      

 60,000.00 30,000.00     2.00 'פמוק .ג"ק 052 לקשמל תינדי תננכ ללוכ תולעמ  
      
מ"ס 07 בחורב 613 הטסורינמ הלעת ירגס     90.02.060
דירפמה ריקב ןקתויש ,בחור מ"ס 001 הבוגבו      
,ינדיה בוגמה תלעתל ינכמה בוגמה תלעת ןיב      
ילמשחה ליעפמה תנקתהל הלעפה ןכ ללוכ      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא "ט.א.ז" 'בח תמגוד  
      
תודימב 613 הטסורינמ ינוויכ וד הלעת רגס     90.02.070
    051X07 תנקתהל הלעפה ןכ ללוכ ,מ"ס  
תמגוד טרפמל םאתהב לכה ,ילמשחה ליעפמה      

 28,000.00 28,000.00     1.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא "ט.א.ז" 'בח  
      
בוטרה רובה יאת ןיב הדרפה ריק רגס     90.02.080
םע 'מ 8 ינוויכ וד ץחלל L 613 הטסורינמ      
,08X09 חתפל םיאתמ ,טרפמה י"פע המיטא      
ןכ ומכ .L 613 מ"בלפמ אלמ הלעפה טומ :ללוכ      
ילמשחה ליעפמה תנקתהל המאתהו הלעפה       

 25,000.00 25,000.00     1.00 .רשואמ ע"ש וא "ט.א.ז" 'בח תמגוד 'חי   
      
      
      
      
      
      

1,000,000.00 20.09 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../059 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     059 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,000,000.00 מהעברה      

      
      
תמגוד ,הסינכ רגס רובע ילמשח ליעפמ     90.02.090
    "21-QI KROTOR", ןקת יפל תוצצופתה ןגומ  
     028 APFN יאפוריאה ןקת וא edxEE ,  
םימטא ללוכ ,000-0103 םירוביח תינכת      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .החיתפ בצמ רדשמ םע ,םילבכל  
      
ףקוע-רישי םירעש רובע ילמשח ליעפמ     90.02.100
ןיב תוסיוול םירעשו ינכמ בוגמ תולעתב      
QI-21" תמגוד ,םיבוטרה םיאתה      
    KROTOR", ןקת יפל תוצצופתה ןגומ  
    028APFN יאפוריאה ןקת וא edxEE ,תינכת  
םע ,םילבכל םימטא ללוכ ,000-0103 םירוביח      

125,000.00 25,000.00     5.00 'פמוק .החיתפ בצמ רדשמ  
      

  2,500.00 1,250.00     2.00 .רטיל 006-ל הפשא תלגע 'חי  90.02.110
      
לצופמ 21" רטוק יטנגמ ורטקלא הקיפס דמ     90.02.120
תקיפסל רשקמ לבכו תדרפנ הקינורטקלא םע      
'טא 61 הדובע ץחללו העש/ק"מ 0-0001      
תוצצופתה ןגומ , םיידגנ םינגוא 2 םע ,טרופמכ      
יאפוריאה ןקת וא APFN 028  ןקת יפל      
    edxEE. םע רישי םרז ,טלוו 42 הנזה חתמ  

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .SUBDOM תרושקת  
      
םע תיזפ-תלת תוצצופתה תנגומ זוקינ תבאשמ     90.02.130
02 הקיפסל ,דוקיפו הנזה ילבכ ,תונגה      
תוצצופתה תנגומ , 'מ 02 דמועל העש/ק"מ      
יאפוריאה ןקת וא APFN 028 ןקת יפל      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק ., EExde  
      
המרה תלגלג םע תינדי תרוסמת תינורק     90.02.140
תוצצופתה תנגומ ,ןוט 0.3 תמרהל תילמשח      
יאפוריאה ןקת וא APFN 028  ןקת יפל      
    edxEE , הדלפ תרוק לע העיסנל תמאתומ  
    NI42P, ילמשח לבכ :ללוכ ,'מ 31 המרה הבוג,  
םעטמ ךמסומ קדוב לש הלעפה רושיאו תרוקב      

 37,000.00 37,000.00     1.00 'פמוק .הדובעה דרשמ  
      
.יד.לא תרצות ינוזלח הבבג- DLCS םגד ןסחד     90.02.150
ןגומ ,רשואמ ע"ש וא, מ"עב רוהיט תוכרעמ      
ןקת וא APFN 028 ןקת יפל תוצצופתה      

220,000.00 110,000.00     2.00 'פמוק .)טרפמל םאתהב לכה( .edxEE יאפוריאה  
      
      
      
      

1,454,500.00 20.09 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../060 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     060 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,454,500.00 מהעברה      

      
      
הביאשה תנחתב ליעלד דויצה תבכרה      
ראש לכ תקפסה :ללוכ ,יסקופאב ותעיבצו      
םאתהב םישורדה םירזיבאהו תורוניצה יעטק      
םישורדה םיגרבהו םימטאה לכ ,תוינכתל      
.םתנקתהו הטסורינמ ויהיש      
      
תקפסה :ללוכ ,תישאר בויב תבאשמ תבכרה     90.02.160
ןוזיא ,הבאשמה תודוסיב םתבכרה ,ןוגיע יגרב      
יתלב ןוטבב םיסיסבה ןוטיבו הבאשמה      

 45,000.00 15,000.00     3.00 .ץווכתמ 'חי   
      
הטסורינמ תרגסמ ללוכ ,בויב תקסרמ תבכרה     90.02.165

 11,000.00 11,000.00     1.00 'פמוק .הלעתב הנקתהל  
      
,םירוחה לכ תנכה :ללוכ ,ינכמה בוגמה תבכרה     90.02.170
םינוטב יולימ ,םישורדה םיצירחהו םיעקשה      
תוארוהל םאתהב לכה ,הבכרהה ירחא םחויטו      

 25,000.00 25,000.00     1.00 .בוגמה ןרצי 'חי   
      
,םירוחה לכ תנכה ללוכ ,יגרוב ןסחד תבכרה     90.02.180

 12,000.00 12,000.00     1.00 .ןסחדה ןרצי תוארוהל םאתהב לכה 'חי   
      
םירזיבאה לכ תקפסא ללוכ ,לברעמ תבכרה     90.02.190

  4,000.00 2,000.00     2.00 .ןרציה תוארוהל םאתהב םישרדנה 'חי   
      
,המרה תילגלג םע תרוסמת תינורק תבכרה     90.02.200

  2,000.00 2,000.00     1.00 .ןרציה תוארוהל םאתהב לכה 'חי   
      
לכ תנכה ללוכ ,ריקו הלעת ירגס תבכרה     90.02.210
יולימו םישורדה םיצירחהו םיעקשה ,םירוחה      
םאתהב לכה ,הבכרהה ירחא םחויטו םינוטב      

 30,000.00 5,000.00     6.00 .רגסה ןרצי תוארוהל 'חי   
      
יגרב תקפסא :ללוכ ,זוקינה תבאשמ תבכרה     90.02.220
ןוזיא ,הבאשמה תודוסיב םתבכרה ,ןוגיע      
יתלב ןוטבב םיסיסבה ןוטיבו הבאשמה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 .ץווכתמ 'חי   
1,585,500.00 ינכמ דויצ תבכרהו הקפסא 20.09 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../061 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     061 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו ר ו ו א  ת כ ר ע מ  30.09 ק ר פ  ת ת       
      
תקיניו הסנכהל CVP-מ ילגופירטנצ חופמ     90.03.010
M.F.C 000,6 הקיפסל הנחתה הנבממ ריווא      
ןקת יפל תוצצופתה ןגומ , aP054 דמועלו      
    028 APFN יאפוריאה ןקת וא xEEed , דימע  
שימג לוורש תקפסא :לולכת הבכרהה . שאב      
תשקו רבעמ יעטק ,תעבורמ הלעתו ןרפואינמ      
    09 מ-CVP רוניצו חופמה ןיב ש"מצמ וא  
דגנ תשר תודיער ימלוב ,ש"מצמ 05 רטוק      

120,000.00 30,000.00     4.00 'פמוק .תודוסיל ןוגיע יגרובו הלעתה הצקב םירופיצ  
      
לש הקיפסל יזאפ תלת עונמ םע יריצ ררוואמ     90.03.020
    0045 M.F.C תוצצופתה ןגומ , מ"מ 5 דמועל  
יאפוריאה ןקת וא APFN 028  ןקת יפל      
    edxEE , רדח תוריקב הבכרהה .שאב דימע  
תרגסמל ריקב חתפה תמאתה ללוכ דוקיפה      
ללוכ ,ביבסמ ליסוטלאב םוטיאו ררוואמה      

 24,000.00 6,000.00     4.00 'פמוק .םיינויצטיברג םיסירת  
      
לש הקיפסל יזאפ תלת עונמ םע יריצ ררוואמ     90.03.030
    0001 M.F.C תוצצופתה ןגומ , מ"מ 5 דמועל  
יאפוריאה ןקת וא APFN 028  ןקת יפל      
    edxEE , רדח תוריקב הבכרהה .שאב דימע  
תרגסמל ריקב חתפה תמאתה ללוכ דוקיפה      
ללוכ ,ביבסמ ליסוטלאב םוטיאו ררוואמה      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .םיינויצטיברג םיסירת  
      
םיעטקו תותשק ללוכ מ"מ 005 רטוק תורוניצ     90.03.040
ןיב 01 גרד ץחל חישק CVP וא ש"מצמ      
יסירת ללוכ ,םינושה הנחתה ירדחו םיחופמה      

 70,000.00 70,000.00     1.00 'פמוק .)'מ 001-כ יללכ ךרואב( תוסיו  
218,000.00 רורווא תכרעמ 30.09 כ"הס  

      
ת י נ מ ז  ה ב י א ש ל  ם י ר ו ד י ס  50.09 ק ר פ  ת ת       
      
.דחוימה טרפמב 01.09 ףיעס םע דחיב האר      
      
תינמז הביאש תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     90.05.010
הליעפ הבאשמ ללוכ ,טרפמה תושירד י"פע      
יזאפ תלת ,לובט עונמ םע תיברזר הבאשמו      
וק ,דוקיפ יפוצמ ,דוקיפו למשח חול ,טלוו 004      
לכ ללוכ ,ורוביחו מ"מ 061 רטוקב שימג הקינס      
הנקתהו י"חחמ הנמזהב םירושקה םירודיסה      
תכרעמה תלעפהו עובק למשח רוביח לש      

 90,000.00 90,000.00     1.00 'פמוק .םימי שדוח ךשמב  
      
      

 90,000.00 50.09 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../062 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     062 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 90,000.00 מהעברה      

      
      
ללוכ ,תינמז הביאש תלעפה תפוקת תכראה     90.05.020
.הרימשו םינוקית ,תוירחא ,הלעפה תואצוה      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .םימי 03 ךשמב הלעפה ללוכ ריחמה  
      
ינמזה רודיסה תלעפה רובע םולשת תפסות     90.05.030
רתאל קפוסי רשא דיינ רוטרנגמ חתמ תנזהב      
םעפ לכב ,ותוירחאבו ודי לע לעפויו ןלבקה י"ע      
רושיא ללוכ ריחמה .הביאשב ךרוצ היהיש      
ןקתוי רוטרנגה .קלדה תואצוהו למשח קדוב      
ללוכ ריחמה .תיטרדנטס תיתביבס הפוחב      

 18,000.00 18,000.00     1.00 'פמוק .םימי 03 ךשמב הלעפה  
118,000.00 תינמז הביאשל םירודיס 50.09 כ"הס  

      
ת ו כ ב ס  ,ת ו ק ע מ  ,ת ו מ ל ו ס  60.09 ק ר פ  ת ת       
ת ו פ פ ר ו       
      
תקפסא ללוכ תויומכה בתכב בוקנה ריחמה      
הליבט י"ע ץבאב םייופיצ ,תורגסמ יקלח      
םינבלוגמ תורוניצל טרפ( םח טבמאב      
)הטסורינל טרפ( יסקופאב םתעיבצ ,)הטסורינו      
.ןוטבה תקיצי ינפל םוקמב םתעיבקו      
    --------------------------------------------------  
      
טרופמכ 613 'סמ הטסורינ תורוניצמ םלוס     90.06.010

  5,500.00 5,500.00     1.00 'פמוק .גגה לע הילעל 'כתב  
      
טרופמכ 613 'סמ הטסורינ תורוניצמ םלוס     90.06.020

 10,000.00 5,000.00     2.00 'פמוק .בוטרה רובה לא הדיריל ,'כתב  
      
ךרואב 1" תוילוחמ 613 הטסורינמ תוארשרש     90.06.030
הילת וו ללוכ ,הקעמ תריגסל מ"ס 011-כ      

    900.00   300.00     3.00 'פמוק .הקעמה וא ריקה לא תרשרשה ןוגיעו הקעמב  
      
הטסורינ תורוניצמ םיינוסכלאו םייקפוא תוקעמ     90.06.040
רטוק תורוניצמ ,םינוש תומוקמב ,613 'סמ      
ןוגיע ללוכ ,ךותירב םהיניב םירבוחמ 1¼"      
הדידמה .ןוטבב מ"ס 51 קמועב תורוניצה      
.וטנ ןוילעה רוניצה ריצ ךרואל םולשת יכרצל      

 55,000.00 55,000.00     1.00 'פמוק .ילנויצפוא ףיעס :הרעה  
      
      
      
      
      
      

 71,400.00 60.09 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../063 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     063 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 71,400.00 מהעברה      

      
      
הנוילע תספסוחמ הטלפ ללוכ תשר     90.06.050
021/021 חתפל המיאתמ ןירושמ רטסאילופמ      
2X"2" תשרה יעוביר תודימ ,2" הבוגב מ"ס      
תרבח י"ע קוושמ MOCNIM 'בח תרצות      
הקפסה :ללוכ ריחמה .ע"ווש וא "ןוגלוס"      
ןיירושמ רטסאילופ יליפורפמ תורגסמ תנקתהו      
גרוב ,הקיצי ןמזב תונקתומ 5/06/06 תודימב      
61/3 רטוק ףפוכמ 613 הטסורינמ רגס שאר      

  7,200.00 1,200.00     6.00 .מ"ס 02 לכ מ"ס 01 ךרואב 'חי   
      
הנוילע תספסוחמ הטלפ ללוכ םלוא ,ל"נכ     90.06.060
תרבוחמ מ"מ 5 יבועב ןירושמ רטסאילופמ      
בחורב הלעתל המיאתמ ,התקיצי ןמזב      
תרגסמ תנקתהו הקפסה ללוכ ,מ"ס 011-08      

 13,000.00   500.00    26.00 .םדוק ףיעסב רומאכ ,הקיציה ןמזב תנקתומ רטמ   
      
תרקתל םיקוזיח םע 003EPI  הדלפ תרוק     90.06.070
= 'מ 21 .תעסונ המרה תלגלגל ,דוקפה רדח      

 13,200.00 13,200.00     1.00 L. 'חי   
      
תוטוממ רצויי ,613 דלח לא תדלפמ ינדי בוגמ     90.06.080
םיחוורמב מ"מ 6X05 תודימב םיחוטש מ"בלפ      
ףילחתכ עוציבל היצפוא( .מ"מ 02 לש      

  5,600.00 5,600.00     1.00 .)תקסרמל 'חי   
      
מ"ס 06/08 תודמב ןולח לע הנגהל הכבס     90.06.090

  5,600.00   800.00     7.00 .םיינוציחה תוריקל תנגועמ ,םילוגע םילזרבמ 'חי   
      

    670.00   670.00     1.00 .מ"ס 08/05 תודימב םלוא ,ל"נכ 'חי  90.06.100
      

  2,600.00   650.00     4.00 .מ"ס 05/05 תודימב םלוא ,ל"נכ 'חי  90.06.110
      
םוינימולאמ ילגר-וד לפקתמו לטלטמ םלוס     90.06.120

    800.00   800.00     1.00 .'מ 05.2 ךרואב 'חי   
      
םיללוכה םינוש םינקתמו תוילתל היצקורטסנוק     90.06.130
תוינכת יפל תכתמ יליפרפ וא/ו תורוניצ      
וא/ו םינוש םיכותיר תוברל היצקורטסנוק      
תוברל םיגרבו ןוגיע יחפו רשק יחפ ללוכ םיגרב      
יתשב העיבצ ללוכ הדלפ תשרבמב יוקינ      

 21,500.00 21,500.00     1.00 .ןוילע עבצו דוסי עבצ תובכש ןוט   
141,570.00 תופפרו תוכבס ,תוקעמ ,תומלוס 60.09 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../064 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     064 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ע ט ק ו  ת ו נ ו ש  ת ו ר ג ס מ  70.09 ק ר פ  ת ת       
ת ק י צ י  י נ פ ל  ם ו ק מ ב  ן ת ב כ ר ה ו  ת ו ר ו נ י צ       
ן ו ט ב ה       
      
ךרואב ןבלוגמ הדלפ רוניצמ 2" רטוק לוורש     90.07.010
תוטומלו רטמונמל רוניצל מ"ס 03-04      

    720.00   120.00     6.00 'פמוק .הפיטשה יפוגמ לש הלעפהה  
      
ךרואב ןבלוגמ הדלפ רוניצמ 4" רטוק לוורש     90.07.020

    600.00   150.00     4.00 'פמוק .זוקינה תבאשממ הקינסה רוניצל מ"ס 53  
      
מ"מ 061 רטוקב EPDH תורוניצ יעטק     90.07.030

  1,400.00   350.00     4.00 .'מ 0.3 ךרואב י"חח ילבכ תסינכל 'חי   
      
מ"מ 011 רטוקב EPDH תורוניצ יעטק     90.07.040

    640.00   160.00     4.00 .י"חח ילבכ תסינכל 'חי   
      
תסינכל מ"מ 36 רטוקב EPDH תורוניצ יעטק     90.07.050

    200.00   100.00     2.00 .קזב ילבכ 'חי   
      
53 ךרואב הדלפ תורוניצמ 21" רטוק םילוורש     90.07.060

    945.00   315.00     3.00 'פמוק .הילעה יווקל מ"ס  
      
ןירושמ סלגרביפמ םינפ מ"ס 04 רטוק רוניצ     90.07.070
תוחישקל רשואמ ע"ווש וא "קטורביפ" ןרצי יפל      
תלעתמ םיכפשה תליפנל ,לקספ 00001      
תוכיתחמ יושע ,בוטרה רובה לא בוגמה      
דבועמו 'כתל םאתהב חתפ ללוכו תוקבדומ      

  5,700.00 1,900.00     3.00 'פמוק .חיוטמ ןוטבב םינפבמ  
      
סדרב םע םשג ימ טלוק תנקתהו הקפסה     90.07.080
,בזרמה שארב מ"מ 4 רטוק תנבלוגמ תשרמ      

  1,600.00   800.00     2.00 'פמוק .41 'סמ ץבא חפ ללוכ  
      
רטוק ההובג תופיפצ לעב ןליתאילופ רוניצ     90.07.090
ןיב היהתש האיצי תיווז ללוכ ,מ"מ 011      

  2,000.00 1,000.00     2.00 'פמוק 03-54 מ 5.4-כ ךרואב המשיגה ריצמ'.  
      
תפשב מ"ס 08 ךרואב 5.05.05 ןתיווז     90.07.100
רדחו בוגמה רדח לא הדיריב הגרדמה      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .תובאשמה  
 16,305.00 ןוטבה תקיצי ינפל םוקמב ןתבכרהו תורוניצ יעטקו תונוש תורגסמ 70.09 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

3,022,040.00 הביאשה תנחתב תרנצו ינכמ דויצ 09 כ"הס  
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../065 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     065 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח י ר ב  ל ו פ י ט  ן ק ת מ  19 ק ר פ       
      
םאתהב בוטרה רוזאב לופיטל היצזינוי תכרעמ     91.010
, הקפסא ללוכ ריחמה .ינכטה טרפמב רדגומל      
י"ע התלבקל דע תכרעמה לש הצרהו הנקתה      

220,000.00 220,000.00     1.00 'פמוק ןימזמה  
      
רוביח ,הנקתה ,הקפסא ללוכ ריחמה S2H ידמ     91.020
הקזחאו םלויכ,ןקתמה לש הרקבה תכרעמל      

 24,000.00 6,000.00     4.00 .תוירחאה תפוקתל 'חי   
      
רוביח ,הנקתה ,הקפסא ללוכ ריחמה ןוזוא ידמ     91.030
הקזחאו םלויכ,ןקתמה לש הרקבה תכרעמל      

  8,000.00 8,000.00     1.00 .תוירחאה תפוקתל 'חי   
      
8.0 ןפוד יבועב  403 הטסורינמ ריוא תולעת     91.040
המירז ינסרמ ,םינוש םירזיבא ללוכ מ"מ      
יפ לע לכה םינושה םיללחב הנקתה ,)םירפמד(      

 41,750.00 1,670.00    25.00 .מ"מ 006 לש הלעת רטוקל .ינכטה טרפמה רטמ   
      
8.0 ןפוד יבועב  403 הטסורינמ ריוא תולעת     91.050
המירז ינסרמ ,םינוש םירזיבא ללוכ מ"מ      
יפ לע לכה םינושה םיללחב הנקתה ,)םירפמד(      

 19,800.00    18.00 1,100.00 .מ"מ 004 לש הלעת רטוקל .ינכטה טרפמה רטמ   
      
8.0 ןפוד יבועב  403 הטסורינמ ריוא תולעת     91.060
המירז ינסרמ ,םינוש םירזיבא ללוכ מ"מ      
יפ לע לכה םינושה םיללחב הנקתה ,)םירפמד(      

 55,000.00    50.00 1,100.00 .מ"מ 052 לש הלעת רטוקל .ינכטה טרפמה רטמ   
      
8.0 ןפוד יבועב  403 הטסורינמ ריוא תולעת     91.070
המירז ינסרמ ,םינוש םירזיבא ללוכ מ"מ      
יפ לע לכה םינושה םיללחב הנקתה ,)םירפמד(      

 26,800.00   670.00    40.00 .מ"מ 061 לש הלעת רטוקל .ינכטה טרפמה רטמ   
      
ימוקמ היצזינוי ןקתמ לש הנקתהו הקפסא     91.080
הווש וא 0021TAMOREA םגד תמגודכ      
ריחמה .םישביה םיללחב  הנקתה רובע תווכיא      
תלבקל דע הצרהו הנקתה ,הקפסא ללוכ      
טרופמה יפ לע לכה. ןימזמה י"ע ןקתמה      

 69,000.00 23,000.00     3.00 'פמוק .)דבלב ילנויצפוא( ינכטה חפסנב  
      

 16,800.00   700.00    24.00 .ךרוצל םאתהב הרונ לש הפלחהו הקפסא 'חי  91.090
      
טרפמב שרדנה יפ לע תכרעמל הקוזחת תורש     91.100

 24,000.00 1,000.00    24.00 ינכטה שדוח  
      
      

505,150.00 חירב לופיט ןקתמ 19 כ"הס  
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../066 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019
 

דף מס':     066 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת נ ח ת  ם ח ת מ ב  ה ק ז ח א ה  ת ו ד ו ב ע  29 ק ר פ       
ה ב י א ש ה       
      
הביאש תנחת םחתמ לש האלמ הקזחא     92.010
לש 29 קרפב ראותמכ תומלשב לכה .םיכפשל      

 96,000.00 8,000.00    12.00 דחוימה טרפמה שדוח  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 96,000.00 הביאשה תנחת םחתמב הקזחאה תודובע 29 כ"הס  
קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../067 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019 )זוכיר( 
דף מס':     067 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

רפע תודובע 10 קרפ    
   

                176,030.00 הביאש תנחת הנבמ 10.10 קרפ תת   
   

                  1,890.00 רוטרנג הנבמ 20.10 קרפ תת   
   

                    360.00 תוחירב לופיט 30.10 קרפ תת   
   

   178,280.00 רפע תודובע 10 כ"הס               
   
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
   

. 00.20 קרפ תת                             
   

              2,459,000.00 הביאש תנחת הנבמ 10.20 קרפ תת   
   

                 74,600.00 רוטרנג הנבמ 20.20 קרפ תת   
   

                 18,250.00 היצזינויו תוחירב לופיט 30.20 קרפ תת   
   

 2,551,850.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס               
   
םוטיא תודובע 50 קרפ    
   

   742,200.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס               
   
ןינב תורגסמ תודובע 60 קרפ    
   

. 00.60 קרפ תת                             
   

                 62,400.00 הביאש תנחת 10.60 קרפ תת   
   

                 11,000.00 רוטרנג הנבמ 20.60 קרפ תת   
   

    73,400.00 ןינב תורגסמ תודובע 60 כ"הס               
   
תירטינס היצלטסניא 70 קרפ    
   

                 34,532.00 הנבמה ךותב םימ תקפסא 10.70 קרפ תת   
   

                 13,800.00 םיזקנ תכרעמ 20.70 קרפ תת   
   

                  5,910.00 הבכרהו הקפסא - ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 30.70 קרפ תת   
   

                  9,580.00 רוטרנג לזיד הנבמב םיבזרמו םיזקנ תכרעמ 40.70 קרפ תת   
הנחתה הנבמו        
   

    63,822.00 תירטינס היצלטסניא 70 כ"הס               
 
 

קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../068 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019 )זוכיר( 
דף מס':     068 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

למשח תודובע 80 קרפ    
   

                197,800.00 למשח חול 10.80 קרפ תת   
   

                242,475.00 רקב חול 20.80 קרפ תת   
   

                 74,900.00 3 'סמ הדיחי יוביג חול 30.80 קרפ תת   
   

                 65,800.00 ןשע יחופמ חול 40.80 קרפ תת   
   

                534,395.00 למשח תונקתה 50.80 קרפ תת   
   

                237,100.00 רוטרנגלזיד 60.80 קרפ תת   
   

                 61,550.00 שא יוביכו יוליג 70.80 קרפ תת   
   

                 30,000.00 יטסוקא דויצ 80.80 קרפ תת   
   

                 50,000.00 םיזג יוליג 90.80 קרפ תת   
   

 1,494,020.00 למשח תודובע 80 כ"הס               
   
חיט תודובע 90 קרפ    
   

                  9,350.00 הביאש תנחת 10.90 קרפ תת   
   

                  7,650.00 רוטרנג הנבמ 20.90 קרפ תת   
   

    17,000.00 חיט תודובע 90 כ"הס               
   
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
   

                238,800.00 הביאש תנחת 10.01 קרפ תת   
   

                  8,500.00 רוטרנג הנבמ 20.01 קרפ תת   
   

   247,300.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס               
   
העיבצ תודובע 11 קרפ    
   

    11,700.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס               
   
תותיזח יופיח 91 קרפ    
   

                 72,500.00 הביאש הנבמ 10.91 קרפ תת   
   

                 47,500.00 רוטרנג הנבמ 20.91 קרפ תת   
   

   120,000.00 תותיזח יופיח 91 כ"הס               
 

קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../069 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019 )זוכיר( 
דף מס':     069 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

חותיפ תודובע 04 קרפ    
   

                 27,100.00 תויללכ רפע תודובע 10.04 קרפ תת   
   

                 40,000.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.04 קרפ תת   
   

                 78,125.00 תוגרדמו םיפוציר 30.04 קרפ תת   
   

                118,900.00 םירעשו תורדג 40.04 קרפ תת   
   

                 28,860.00 טלפסא תודובע 50.04 קרפ תת   
   

                    700.00 םירורמת 60.04 קרפ תת   
   

                 13,650.00 תונוש 70.04 קרפ תת   
   

   307,335.00 חותיפ תודובע 04 כ"הס               
   
היקשהו ןוניג 14 קרפ    
   

                 10,000.00 ןוניג 10.14 קרפ תת   
   

                 17,640.00 היקשה 20.14 קרפ תת   
   

    27,640.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס               
   
לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ    
   

. 00.75 קרפ תת                             
   

                 71,550.00 הנחתה רצח חטשב הנבמל ץוחמ םימ תקפסא 10.75 קרפ תת   
   

                364,200.00 .ש.ת רצחב היצטיברג בויב וק 20.75 קרפ תת   
   

   435,750.00 לועיתו בויב םימ יווק 75 כ"הס               
   
הביאשה תנחתב תרנצו ינכמ דויצ 09 קרפ    
   

                942,665.00 הנחתב תורוניצו םירזיבא תנקתהו הקפסא 10.09 קרפ תת   
רצחבו        
   

              1,585,500.00 ינכמ דויצ תבכרהו הקפסא 20.09 קרפ תת   
   

                218,000.00 רורווא תכרעמ 30.09 קרפ תת   
   

                118,000.00 תינמז הביאשל םירודיס 50.09 קרפ תת   
   

                141,570.00 תופפרו תוכבס ,תוקעמ ,תומלוס 60.09 קרפ תת   
 
 

קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../070 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019 )זוכיר( 
דף מס':     070 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  
                 16,305.00 םוקמב ןתבכרהו תורוניצ יעטקו תונוש תורגסמ 70.09 קרפ תת   

ןוטבה תקיצי ינפל        
   

 3,022,040.00 הביאשה תנחתב תרנצו ינכמ דויצ 09 כ"הס               
   
חירב לופיט ןקתמ 19 קרפ    
   

   505,150.00 חירב לופיט ןקתמ 19 כ"הס               
   
הביאשה תנחת םחתמב הקזחאה תודובע 29 קרפ    
   

    96,000.00 הביאשה תנחת םחתמב הקזחאה תודובע 29 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: נאות אריאל מי אונו   .../071 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

08/07/2019 )זוכיר( 
דף מס':     071 ונוא ימ לאירא תואנ דיגאת

  
קרפ ךס  
   178,280.00 רפע תודובע 10 קרפ  

  
 2,551,850.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ  

  
   742,200.00 םוטיא תודובע 50 קרפ  

  
    73,400.00 ןינב תורגסמ תודובע 60 קרפ  

  
    63,822.00 תירטינס היצלטסניא 70 קרפ  

  
 1,494,020.00 למשח תודובע 80 קרפ  

  
    17,000.00 חיט תודובע 90 קרפ  

  
   247,300.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ  

  
    11,700.00 העיבצ תודובע 11 קרפ  

  
   120,000.00 תותיזח יופיח 91 קרפ  

  
   307,335.00 חותיפ תודובע 04 קרפ  

  
    27,640.00 היקשהו ןוניג 14 קרפ  

  
   435,750.00 לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ  

  
 3,022,040.00 הביאשה תנחתב תרנצו ינכמ דויצ 09 קרפ  

  
   505,150.00 חירב לופיט ןקתמ 19 קרפ  

  
    96,000.00 הביאשה תנחת םחתמב הקזחאה תודובע 29 קרפ  

 
  

לכה ךס  
 9,893,487.00 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: נאות אריאל מי אונו 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


