
ירוזיא בויבו םימ דיגאת םענ-ימ
663-603-0081:לט 01521 ד"ת תיליע תרצנ 91 קחצי הלעמ

06/05/2020 הלופע ,קמעה לדגמ ,לילגה ףונ
דף מס':     001 תרגסמ זרכמ

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
ת ו ר ע ה  0.75 ק ר פ  ת ת       
םימ ינקתמו םימ יווק      
      
עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ      
תודובע ללוכ הנמטה התכאלמ לכ תא םיללוכ      
.'וכו ןומיס ,רזוח יולימ ,הביצחה וא/ו הריפחה      
לש לוחה תפיטעל יוסיכל טנמצ תפסות תוברל      
.ןנכתמה תשירד יפל תרנצה      
      
הש קמוע לכבו ףוצר קצומ עלסב הביצח רובע      
ה הדיחי הריחמל %51 לש תפסות ןתנית ,או      
ב רושיאב ל"נה .הרקב יאתו תורוניצ לש יסיסב      
.יוניבה דרשמ לש סוסיבה ץעוי לש בתכ      
      
םיללוכ גוס לכמ בויבו םימ יווק  תחנהו הקפסא      
הביצח וא\ו םיינכמ םילכב הביצח וא\ו הריפח      
םילבגומ םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי      
הדובע ,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע      
לעמ תויתשת תיצח ,תויתשתל תוכימסב      
חוקיפו תוישרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו      
.תויושר וא םיפוג םתוא לש      
      
םימ יווקל רזוח יולימ ךרוצל MSLC ב שומיש      
ןנכתמה רושיאב קרו ךא היהי בויב וא/ו      
.דבלב בתכבו חוקיפהו      
      
לכ ,הדש יתורש :םדוקה  ףיעסל ךשמה      
תוקידבה עוציבל םירודיסהו תונכהו תוקידבה      
תפיטעו דופיר ,תוקידבל המרגורפל םאתהב      
פ"ע רזוח יולימ ,םימבותיכ םע ןומיס טרס ,לוח      
םיחפסה לכ ,תובכש קודיה ,יטרדנטסה טרפה      
לכו 'וכו םיריבעמ ,תויופעתסה ,תותשק ןוגכ      
טרפמב 75 קרפ יפל הדובעו םירמוח יביכרמ      
.יללכה      
      
קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
,תלוספ לש קוחכ רשואמ םוקמו קחרמ לכל      
רסה ןעמל .קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע      
יוניש וא תפסות היהי אלש שגדומ קפס      
"קמוע לכב" וב ןייוצש ףיעס לכב הדיחי ריחמב      
יוניש ,םיקמועב יוניש ןוגכ היהתש הביס לכמ      
העצה תרגסמב תאז תחקל שי .'וכו יאוותב      
.זרכמל      
      
      
      
      
      
      

0.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מחירון 6.5.20   .../002 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



06/05/2020
דף מס':     002 תרגסמ זרכמ

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לכ תא םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
םירתיהו םירושיא תלבקל םישורדה םימואיתה      
םתומלשב תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה      
עמתשמה לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת תוברל      
תחנה רשפאל מ"ע ךרוצ פ"ע ושרדיש יפכ ךכמ      
םינבמ וא/ו םייק שיבכל דומצה םינקתמו םיווק      
לע הרימש ךות תורחא תיתשת לכ וא/ו םימייק      
.םתוביציו תוחיטב יללכ      
      
םייתשורח ויהי הדלפה תורוניצל םירזיבאה לכ      
תיתשורח תינוציח הפיטעו טלמ םינפ יופיצ םע      
.תיתבכש תלת      
      
ריחמ הזוח\זרכמ יכמסמב רמאנל  ףסונב      
םיללוכ בלוצמ ןילתאילופו ןילתאילופ תורוניצ      
היביכרמ לכ םע תכרעמה לכ לע תוירחא      
י"ע תוחפל םינש 01 ךשמל )םיחפסו תורוניצ(      
תרנצה ןיב רוביח ,דיגאתה תבוטל תרנצה ןרצי      
דבלב ן'זויפורטקלא וא/ו םינפ ךותיר תועצמאב      
הכמסה הדועת לעב ןלבק תועצמאב עוציב ,      
.הז גוסמ תרנצ תנקתהל      
      
רושיא לבקל ןלבקה לע :םדוק ףיעסל ךשמה      
הפולחל םאתהב תרנצה ןרצי לע שארמ      
בתכו הדשה תורש ןתמ יבגל ןה ,תרשואמה      
םרטב תאז תכרעמה לכ לע ןרצי לש תוירחאה      
.םתחנהו תרנצ תנמזה      
      
םהב ןייוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
ינפל ,ןמויב םושיר ךות חוקיפה רושיאב עוציב      
םולשת ,הדובעה ןמויב םושיר היהי עוציבה      
ןלבקהו םמושירב הנתומ הלאה תודובע ןיגב      
םושיר ןיאו הדימב םולשתל יאכז היהי אל      
הדובעה ןכא םא וליפא עוציבה ינפל ןמויב      
.העצוב      
      
.יטרדנטס הטרפה יפל ויהי םירזיבא  יאת      
וא\ו הריפח ללוכ םירזיבא את ריחמש שגדומ      
שיבכ תחיתפ ,םיידיב וא םיינכמ םילכב הביצח      
,שיש תומוקמב הכרדמ וא רוסינב טלפסא      
שיבכה הנבמל דע תובכשב קדוהמ רזוח יולימ      
\שיבכה הנבמ רוזחישו טרפה יפל הכרדמ\      
.שיבכ תחיתפ לש הרקמב הכרדמ      
      
ןוחטיב היביכרמ לכ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
החטבא ,םויב הדובעה תועש רוציק םיבייחמו      
.'וכו תרבגומ      

תורעה 0.75 כ"הס            
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קובץ: מחירון 6.5.20   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



06/05/2020
דף מס':     003 תרגסמ זרכמ

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  ת ר נ צ מ  ם י מ  י ו ו ק  1.75 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו       
יללכה טרפמה י"פע הנעצובת תודובעה לכ      
לכ לע ש"בהשמו ןוחטבה דרשמ תואצוהב      
טרפמה י"פע ןכו 75 'סמ קרפב טרפבו ויקלח      
הלימה תנייוצמ וב טרפמב םוקמ לכב .דחוימה      
יגוס לכב הביצחו הריפחל הנווכה ,"הריפח"      
,םירזיבא .םיידיב וא םיינכמ םילכב עלסו עקרק      
אלש םינוש םירמוחו הפיטשל םימ תרנצ יקלח      
דרפנב םרובע םלושי אל ,שרופמב ונייוצי      
.תונושה תודיחיה יריחמב ללכת םתרומתו      
הלבוה ללוכ תורונצה תקפסא תא ללוכ ריחמה      
.ליעל טרופמכ הביצח ואו הריפחו רתאל      
,הריפח ירושיא תנכה םג םיללוכ םיריחמה      
,הליל תודובע ,םירטוש תקסעה ,העונת ירדסה      
יכמסמל םאתהב לכה .'וכו תותבשו םיגח      
זרכמה      
      
61/3" ןפוד יבועב 61" רטוקב הדלפ תורונצ     57.1.015
ןליתאילופמ הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע      
םינמטומ ע"ש וא "CPA" יתבכש תלת ליחש      

    640.00   640.00     1.00 'מ 5.1 דע קמועב המדאב רטמ   
      
61/3" ןפוד יבועב 41" רטוקב הדלפ תורונצ     57.1.020
ןליתאילופמ הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע      
םינמטומ ע"ש וא "CPA" יתבכש תלת ליחש      

    580.00   580.00     1.00 'מ 5.1 דע קמועב המדאב רטמ   
      
61/3" ןפוד יבועב 21" רטוקב הדלפ תורונצ     57.1.025
ןליתאילופמ הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע      
םינמטומ ע"ש וא "CPA" יתבכש תלת ליחש      

    540.00   540.00     1.00 'מ 5.1 דע קמועב המדאב רטמ   
      
61/3" ןפוד יבועב 01" רטוקב הדלפ תורונצ     57.1.030
ןליתאילופמ הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע      
םינמטומ ע"ש וא "CPA" יתבכש תלת ליחש      

    460.00   460.00     1.00 'מ 5.1 דע קמועב המדאב רטמ   
      
םע 61/3" ןפוד יבועב 8" רטוקב הדלפ תורונצ     57.1.035
ליחש ןליתאילופמ הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
המדאב םינמטומ ע"ש וא "CPA" יתבכש תלת      

    360.00   360.00     1.00 'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
םע 61/3" ןפוד יבועב 6" רטוקב הדלפ תורונצ     57.1.040
ליחש ןליתאילופמ הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
המדאב םינמטומ ע"ש וא "CPA" יתבכש תלת      

    280.00   280.00     1.00 'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
      
      
      

  2,860.00 1.75.10 קרפ תתב הרבעהל
663-603-0081:לט 01521 ד"ת תיליע תרצנ 91 קחצי הלעמ   ירוזיא בויבו םימ דיגאת םענ-ימ
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06/05/2020
דף מס':     004 תרגסמ זרכמ

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,860.00 מהעברה      
      
      
םע 61/3" ןפוד יבועב 4" רטוקב הדלפ תורונצ     57.1.045
ליחש ןליתאילופמ הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
המדאב םינמטומ ע"ש וא "CPA" יתבכש תלת      

    220.00   220.00     1.00 'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
םע 23/5" ןפוד יבועב 3" רטוקב הדלפ תורונצ     57.1.050
ליחש ןליתאילופמ הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
המדאב םינמטומ ע"ש וא "CPA" יתבכש תלת      

    180.00   180.00     1.00 'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
םע מ"מ 56.3 ןפוד יבועב 2" הדלפ תורונצ     57.1.055
ליחש ןליתאילופמ הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
המדאב םינמטומ ע"ש וא "CPA" יתבכש תלת      

    145.00   145.00     1.00 'מ 52.1 דע קמועב רטמ   
      
הפיטע םע 04 לוידקס םינוולוגמ תורונצ     57.1.060
יתבכש תלת ליחש ןליתאילופמ תינוציח      

    120.00   120.00     1.00 מ"ס 08 דע קמועב 5.1" ע"ש וא "LAG-CPA" רטמ   
      
הפיטע םע 04 לוידקס םינוולוגמ תורונצ     57.1.065
יתבכש תלת ליחש ןליתאילופמ תינוציח      
    "LAG-CPA" 08 דע קמועב הטמו 1" ע"ש וא  

     90.00    90.00     1.00 מ"ס רטמ   
      
לכב והשלכ גוסמ םימ וק תנמטה רובע תפסות     57.1.070
קמועל דע - םיפסונ רטמ 5.0 לכ רובע רטוק      

     24.00    24.00     1.00 .'מ 52.2 רטמ   
      
לכב והשלכ גוסמ םימ וק תנמטה רובע תפסות     57.1.075
קמוע לכל - םיפסונ רטמ 5.0 לכ רובע רטוק      

     26.00    26.00     1.00 'מ 52.2 לעמ רטמ   
      
:םירזיבא תנקתהו ה קפסא      
      
םע ,הקיצי לזרב יושע 61" רטוק רצ זירט ףוגמ     57.1.085
הדובע ץחלל )ןסליר( 11 ןוליינ ץוחו םינפ יופיצ      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק םיידגנ םינגוא תוברל ,'מטא 61 לש  
      

  6,500.00 6,500.00     1.00 'פמוק 41" רטוקב ףוגמ ךא ,ל"נכ 57.1.090
      

  5,900.00 5,900.00     1.00 'פמוק 21" רטוקב ףוגמ ךא ,ל"נכ 57.1.095
      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק 01" רטוקב ףוגמ ךא ,ל"נכ 57.1.100
      

  2,900.00 2,900.00     1.00 'פמוק 8" רטוקב ףוגמ ךא ,ל"נכ 57.1.105
      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק 6" רטוקב ףוגמ ךא ,ל"נכ 57.1.110
      

 33,165.00 1.75.10 קרפ תתב הרבעהל
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06/05/2020
דף מס':     005 תרגסמ זרכמ

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 33,165.00 מהעברה      
      
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק 4" רטוקב ףוגמ ךא ,ל"נכ 57.1.115
      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק 3" רטוקב ףוגמ ךא ,ל"נכ 57.1.120
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק 2" רטוקב ףוגמ ךא ,ל"נכ 57.1.125
      
רטוקב םימל רזוח לא םותסש תנקתהו הקפסא     57.1.130
חתפ םע הדלפמ ע"ש וא I.R.A תרצות 3"      
,'מטא 61 לש הדובע ץחלל ,ךרואמ ריצו ןוילע      

  2,800.00 2,800.00     1.00 ןוגיע יגרבו םימטא ,םיידגנ םינגוא תוברל 'חי   
      

  3,900.00 3,900.00     1.00 4" רטוקב רזוח לא םותסש ךא ,ל"נכ 'חי  57.1.135
      

  5,800.00 5,800.00     1.00 6" רטוקב רזוח לא םותסש ךא ,ל"נכ 'חי  57.1.140
      

  9,300.00 9,300.00     1.00 8" רטוקב רזוח לא םותסש ךא ,ל"נכ 'חי  57.1.145
      

 12,000.00 12,000.00     1.00 01" רטוקב רזוח לא םותסש ךא ,ל"נכ 'חי  57.1.150
      
םימל בלושמ ריווא םותסש תנקתהו הקפסא     57.1.155
הדלפממ ע"ש וא .I.R.A תרצות 2" רטוקב      
ףוגמ ללוכ אל 'מטא 61 לש הדובע ץחלל      

  1,400.00 1,400.00     1.00 הסינכב 'חי   
      

  2,600.00 2,600.00     1.00 3" רטוקב ריווא םותסש ךא ,ל"נכ 'חי  57.1.160
      

  3,600.00 3,600.00     1.00 4" רטוקב ריווא םותסש ךא ,ל"נכ 'חי  57.1.165
      

 10,000.00 10,000.00     1.00 6" רטוקב ריווא םותסש ךא ,ל"נכ 'חי  57.1.170
      
םגד לאפר תרצות ץחל ןיטקמ תנקתהו הקפסא     57.1.175
    G זרב תוברל ,3" רטוקב 027 םגד דמרב וא  
לכו ןיטקמה ןוויכו םיאתמ ץחל דמו טחמ      

  5,300.00 5,300.00     1.00 םישרדנה םירזיבאה 'חי   
      

  6,800.00 6,800.00     1.00 4" רטוקב ץחל ןיטקמ ךא ,ל"נכ 'חי  57.1.180
      

  9,000.00 9,000.00     1.00 6" רטוקב ץחל ןיטקמ ךא ,ל"נכ 'חי  57.1.185
      

 12,000.00 12,000.00     1.00 8" רטוקב ץחל ןיטקמ ךא ,ל"נכ 'חי  57.1.190
      
תינוסכלא םינבא תדוכלמ תנקתהו הקפסא     57.1.195
"F-07" םגד לזרב/ורפס תקיצי היושע 3" רטוק      
תימינפ תשר םע ע"ש וא "דמרב" תרצות      
ץחלל ,מ"מ 3 ןוניסה יבקנ רטוק ,403 מ"בלפמ      

  1,450.00 1,450.00     1.00 םיידגנ םינגוא תוברל ,'מטא 61 לש הדובע 'חי   
      

  2,100.00 2,100.00     1.00 4" רטוקב תדוקלמ ךא ,ל"נכ 'חי  57.1.200
125,015.00 1.75.10 קרפ תתב הרבעהל

663-603-0081:לט 01521 ד"ת תיליע תרצנ 91 קחצי הלעמ   ירוזיא בויבו םימ דיגאת םענ-ימ
 

קובץ: מחירון 6.5.20   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



06/05/2020
דף מס':     006 תרגסמ זרכמ

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

125,015.00 מהעברה      
      
      

  2,800.00 2,800.00     1.00 6" רטוקב תדוקלמ ךא ,ל"נכ 'חי  57.1.205
      

  3,700.00 3,700.00     1.00 8" רטוקב תדוקלמ ךא ,ל"נכ 'חי  57.1.210
      

  6,400.00 6,400.00     1.00 01" רטוקב תדוקלמ ךא ,ל"נכ 'חי  57.1.215
      

  9,800.00 9,800.00     1.00 21" רטוקב תדוקלמ ךא ,ל"נכ 'חי  57.1.220
      
תונוש תודובע      
      
,ללוכ 2" דע רטוקב שרגמ רוביחל הנכה תיישע     57.1.230
לכ ללוכ תורבחתהו רוניצה יוליג תוברל      
קקפ ללוכ הדובעה עוציבל םישרדנה םירזיבאה      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק זרב אלל ןגוא וא  
      

    300.00   300.00     1.00 2" רטוקב ל"נכ ףסונ רוביחל תפסות 'חי  57.1.235
      
תוברל ,3" רטוקב שרגמ רוביחל הנכה תיישע     57.1.240
םירזיבאה לכ ללוכ תורבחתהו רוניצה יוליג      
ןגוא וא קקפ ללוכ הדובעה עוציבל םישרדנה      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק זרב אלל  
      

    750.00   750.00     1.00 3" רטוקב ל"נכ ףסונ רוביחל תפסות 'חי  57.1.245
      
תוברל ,4" רטוקב שרגמ רוביחל הנכה תיישע     57.1.250
םירזיבאה לכ ללוכ תורבחתה ,רוניצה יוליג      
ןגוא וא קקפ ללוכ הדובעה עוציבל םישרדנה      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק זרב אלל  
      

    950.00   950.00     1.00 4" רטוקב ל"נכ ףסונ רוביחל תפסות 'חי  57.1.255
      
תוברל ,6" רטוקב שרגמ רוביחל הנכה תיישע     57.1.260
םירזיבאה לכ ללוכ תורבחתה ,רוניצה יוליג      
ןגוא וא קקפ ללוכ הדובעה עוציבל םישרדנה      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק זרב אלל  
      

    850.00   850.00     1.00 6" רטוקב ל"נכ ףסונ רוביחל תפסות 'חי  57.1.265
      
םימ הנומל תמייק הדידמ תכרעמל רוביח     57.1.270
הריפח ללוכ 2" לגר םע 2" ללוכו דע רטוקב      
עוציב ךרוצל םישרדנה םירזיבאה לכו המאתה      
עטק ,םייק וקל רוביח ללוכ הנומה דע הדובעה      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק ינוסכלא זרבו לגר ,רטמ 2 דע ךרואב רוניצ  
      
ללוכ אל ריחמה .3" רטוקב לגר םע ךא ,ל"נכ     57.1.275

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק תדוכלמו ףוגמ  
      
      

157,965.00 1.75.10 קרפ תתב הרבעהל
663-603-0081:לט 01521 ד"ת תיליע תרצנ 91 קחצי הלעמ   ירוזיא בויבו םימ דיגאת םענ-ימ

 
קובץ: מחירון 6.5.20   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



06/05/2020
דף מס':     007 תרגסמ זרכמ

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

157,965.00 מהעברה      
      
      
ללוכ אל ריחמה .4" רטוקב לגר םע ךא ,ל"נכ     57.1.280

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק תדוכלמו ףוגמ  
      
ללוכ אל ריחמה .6" רטוקב לגר םע ךא ,ל"נכ     57.1.285

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק תדוכלמו ףוגמ  
      
הנומ םע תמייק הדידמ תכרעמ תרבעהו קוריפ     57.1.290
םישרדנה םירזיבאה לכ תוברל 2" רטוקב םימ      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל  
      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק 5.1" רטוקב ךא ,ל"נכ 57.1.295
      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק 1" רטוקב ךא ,ל"נכ 57.1.300
      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק 4/3" רטוקב ךא ,ל"נכ 57.1.305
      
וקל 2" רטוק הדלפ רוניצמ שדח םימ וק רוביח     57.1.310
תודובע תוברל ,2" רטוק הדלפ רוניצמ םייק      
וקל רוביח ,וקה זוקינ ,םייקה וקה יוליגל הריפח      
/ףקז/רטוק רבעמ ,ךותיר תועצמאב םייקה      
ללוכ אל ,)דמצמ( ךותירל הפומ/תשק      
םירזיבאהו תודובעה תוברל ,תופעתסה      
בצמה תרזחהו ,םלשומ רוביחל םישרדנה      
לש הרקמב קר םלושי םולשתה .ותומדקל      

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק םירחא םירקמב אלו ישאר וק רוביח  
      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק 3" רטוק ךא ,ל"נכ 57.1.315
      

  1,640.00 1,640.00     1.00 'פמוק 4" רטוק ךא ,ל"נכ 57.1.320
      

  1,950.00 1,950.00     1.00 'פמוק 6" רטוק ךא ,ל"נכ 57.1.325
      

  2,300.00 2,300.00     1.00 'פמוק 8" רטוק ךא ,ל"נכ 57.1.330
      

  2,600.00 2,600.00     1.00 'פמוק 01" רטוק ךא ,ל"נכ 57.1.335
      

  3,250.00 3,250.00     1.00 'פמוק 21" רטוק ךא ,ל"נכ 57.1.340
      
,2" רטוק דדוב ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.1.345
שוג ,2" רטוק ףקז תוברל ,הגרבהב רבוחמ      

  1,150.00 1,150.00     1.00 'פמוק םימ וקל רוביחו ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב  
      
,3" רטוק דדוב ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.1.350
רטוק ףקז תוברל ,ןגוא י"ע וא הגרבהב רבוחמ      
וקל רוביחו ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג ,3"      

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק םימ  
      
      

181,155.00 1.75.10 קרפ תתב הרבעהל
663-603-0081:לט 01521 ד"ת תיליע תרצנ 91 קחצי הלעמ   ירוזיא בויבו םימ דיגאת םענ-ימ

 
קובץ: מחירון 6.5.20   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



06/05/2020
דף מס':     008 תרגסמ זרכמ

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

181,155.00 מהעברה      
      
      
,3" רטוק דדוב ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.1.355
רטוק ףקז תוברל ,ןגוא י"ע וא הגרבהב רבוחמ      
וקל רוביחו ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג 4"      

  1,790.00 1,790.00     1.00 'פמוק םימ  
      
,4" רטוק דדוב ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.1.360
רטוק ףקז תוברל ,ןגוא י"ע וא הגרבהב רבוחמ      
וקל רוביחו ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג ,4"      

  2,180.00 2,180.00     1.00 'פמוק םימ  
      
,4" רטוק דדוב ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.1.365
רטוק ףקז תוברל ,ןגוא י"ע וא הגרבהב רבוחמ      
וקל רוביחו ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג ,6"      

  2,630.00 2,630.00     1.00 םימ 'חי   
      
רטוק לופכ ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.1.370
    "3X2, תוברל ,ןגוא י"ע וא הגרבהב רבוחמ  
ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג ,4" רטוק ףקז      

  2,420.00 2,420.00     1.00 םימ וקל רוביחו 'חי   
      
רטוק לופכ ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.1.375
    "3X2, תוברל ,ןגוא י"ע וא הגרבהב רבוחמ  
ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג ,6" רטוק ףקז      

  2,800.00 2,800.00     1.00 םימ וקל רוביחו 'חי   
      

    610.00   610.00     1.00 4" רטוק ףקז לע הריבש ןקתמ רובע תפסות 'חי  57.1.380
      

  1,400.00 1,400.00     1.00 6" רטוק ףקז לע הריבש ןקתמ רובע תפסות 'חי  57.1.385
      
רוניצ לע רווע ןגוא + ןגוא תנקתהו הקפסא     57.1.390
םיגרב תוברל ,הגרבה/ךותירב ,2" רטוק הדלפ      

     90.00    90.00     1.00 םימטאו 'חי   
      
רוניצ לע רווע ןגוא + ןגוא תנקתהו הקפסא     57.1.395

    200.00   200.00     1.00 םימטאו םיגרב תוברל ,ךותירב ,3" רטוק הדלפ 'חי   
      

    230.00   230.00     1.00 4" ךא ,ל"נכ 'חי  57.1.400
      

    300.00   300.00     1.00 6" ךא ,ל"נכ 'חי  57.1.405
      

    390.00   390.00     1.00 8" ךא ,ל"נכ 'חי  57.1.410
      

    500.00   500.00     1.00 01" ךא ,ל"נכ 'חי  57.1.415
      

    650.00   650.00     1.00 21" ךא ,ל"נכ 'חי  57.1.420
      
      
      

197,345.00 1.75.10 קרפ תתב הרבעהל
663-603-0081:לט 01521 ד"ת תיליע תרצנ 91 קחצי הלעמ   ירוזיא בויבו םימ דיגאת םענ-ימ

 
קובץ: מחירון 6.5.20   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



06/05/2020
דף מס':     009 תרגסמ זרכמ

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

197,345.00 מהעברה      
      
      
םע מ"ס 05 רטוקב ףוגמ את תנקתהו הקפסא     57.1.425
תרגסמו מ"ס 04 רטוקב לזרב תקיצימ הסכמ      

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק 06X06 מ"ס  
      
יפוגמ רובע ןוט 8 סמועל תקצימ ףוגמ את     57.1.430

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק זירט  
      
05 רטוקב הסכמ םע מ"ס 06 רטוקב ףוגמ את     57.1.435

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק 521C סמועל.ב.ב מ"ס  
      
05 רטוקב הסכמ םע מ,ס 06 רטוקב ףוגמ את     57.1.440

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק 004D סמועל .ב.ב מ"ס  
      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הקוליסו תמייק ףוגמ תחוש קוריפ 57.1.445
      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק התרזחהו תמייק ףוגמ תחוש קוריפ 57.1.450
      
:חותיפ תודובע      
      
רטמ יפל מ"ס 54X54 תפצורמ הכרדמ תחיתפ     57.1.460

     15.00    15.00     1.00 רוניצ ךרוא רטמ   
      
רטמ יפל מ"ס 54X54 תפצורמ הכרדמ ןוקית     57.1.465

    100.00   100.00     1.00 רוניצ ךרוא רטמ   
      
רטמ יפל בלושמ ףוציר םע הכרדמ תחיתפ     57.1.470

     15.00    15.00     1.00 רוניצ ךרוא רטמ   
      
ךרוא רטמ יפל בלושמ ףוציר םע הכרדמ ןוקית     57.1.475

    100.00   100.00     1.00 תומייק תובלתשמ םינבא תרזחה י"ע רוניצ רטמ   
      
ךרוא רטמ יפל בלושמ ףוציר םע הכרדמ ןוקית     57.1.480
תובלתשמ םינבא תנקתהו הקפסא י"ע רוניצ      

    140.00   140.00     1.00 תושדח רטמ   
      

     15.00    15.00     1.00 רוניצ ךרוא רטמ יפל ןוטב תכרדמ תחיתפ רטמ  57.1.485
      

     70.00    70.00     1.00 רוניצ ךרוא רטמ יפל ןוטב תכרדמ ןוקית רטמ  57.1.490
      

     15.00    15.00     1.00 רוניצ ךרוא רטמ יפל טלפסא תכרדמ תחיתפ רטמ  57.1.495
      

     80.00    80.00     1.00 רוניצ ךרוא רטמ יפל טלפסא תכרדמ ןוקית רטמ  57.1.500
      

     20.00    20.00     1.00 רוניצ ךרוא רטמ יפל טילונרג תכרדמ תחיתפ רטמ  57.1.505
      

     70.00    70.00     1.00 רוניצ ךרוא רטמ יפל טילונרג תכרדמ ןוקית רטמ  57.1.510
      

     40.00    40.00     1.00 רוניצ ךרוא רטמ יפל טלפסא שיבכ תחיתפ רטמ  57.1.515
203,675.00 1.75.10 קרפ תתב הרבעהל

663-603-0081:לט 01521 ד"ת תיליע תרצנ 91 קחצי הלעמ   ירוזיא בויבו םימ דיגאת םענ-ימ
 

קובץ: מחירון 6.5.20   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



06/05/2020
דף מס':     010 תרגסמ זרכמ

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

203,675.00 מהעברה      
      
      

    120.00   120.00     1.00 רוניצ ךרוא רטמ יפל טלפסא שיבכ ןוקית רטמ  57.1.520
      

     10.00    10.00     1.00 תשר רדג תחיתפ רטמ  57.1.525
      

     20.00    20.00     1.00 תשר רדג ןוקית רטמ  57.1.530
      

     15.00    15.00     1.00 היונב רדג תחיתפ רטמ  57.1.535
      

     50.00    50.00     1.00 היונב רדג ןוקית רטמ  57.1.540
      

     60.00    60.00     1.00 תוינוציח תוגרדמ ןוקית רטמ  57.1.545
      

     20.00    20.00     1.00 הפש ינבא קוריפ רטמ  57.1.550
      

     40.00    40.00     1.00 הפש ינבא ןוקית רטמ  57.1.555
      
04 לוידקס ןבלוגמ רוניצ תנקתהו הקפסא     57.1.560

     50.00    50.00     1.00 יולג ןקתומ הטמו 4/3" רטוקב רטמ   
      

     60.00    60.00     1.00 יולג ןקתומ 1" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  57.1.565
      

     70.00    70.00     1.00 יולג ןקתומ 52.1"-5.1" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  57.1.570
      

    100.00   100.00     1.00 יולג ןקתומ 2" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  57.1.575
      
הטמו 4/3" ןבלוגמ רוניצ תנקתהו הקפסא     57.1.580
ןליטאילופמ תינוציח הפיטע םע 04 לוידקס      

     60.00    60.00     1.00 המדאב ןמטומ ליחש רטמ   
      

     80.00    80.00     1.00 1" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  57.1.585
      

     90.00    90.00     1.00 52.1"-5.1" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  57.1.590
      

    140.00   140.00     1.00 2" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  57.1.595
      
תקפסא ללוכ 61" ףוגמ תפלחהו הקפסא     57.1.600

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק )םייקה ףוגמה קוריפ ללוכ( םינגוא תבכרהו  
      
תקפסא ללוכ 41" ףוגמ תפלחהו הקפסא     57.1.605

 11,000.00 11,000.00     1.00 'פמוק )םייקה ףוגמה קוריפ ללוכ( םינגוא תבכרהו  
      
תקפסא ללוכ 21" ףוגמ תפלחהו הקפסא     57.1.610

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק )םייקה ףוגמה קוריפ ללוכ( םינגוא תבכרהו  
      
תקפסא ללוכ 01" ףוגמ תפלחהו הקפסא     57.1.615

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק )םייקה ףוגמה קוריפ ללוכ( םינגוא תבכרהו  
      
      

241,660.00 1.75.10 קרפ תתב הרבעהל
663-603-0081:לט 01521 ד"ת תיליע תרצנ 91 קחצי הלעמ   ירוזיא בויבו םימ דיגאת םענ-ימ

 
קובץ: מחירון 6.5.20   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



06/05/2020
דף מס':     011 תרגסמ זרכמ

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

241,660.00 מהעברה      
      
      
תקפסא ללוכ 8" ףוגמ תפלחהו הקפסא     57.1.620

  3,700.00 3,700.00     1.00 'פמוק )םייקה ףוגמה קוריפ ללוכ( םינגוא תבכרהו  
      
תקפסא ללוכ 6" ףוגמ תפלחהו הקפסא     57.1.625

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק )םייקה ףוגמה קוריפ ללוכ( םינגוא תבכרהו  
      
תקפסא ללוכ 4" ףוגמ תפלחהו הקפסא     57.1.630

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק )םייקה ףוגמה קוריפ ללוכ( םינגוא תבכרהו  
      
תקפסא ללוכ 3" ףוגמ תפלחהו הקפסא     57.1.635

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק )םייקה ףוגמה קוריפ ללוכ( םינגוא תבכרהו  
      
2" -ירודכ זרב תפלחה וא הנקתהו הקפסא     57.1.640

    180.00   180.00     1.00 'פמוק הדידמ תכרעמב  
      

    160.00   160.00     1.00 'פמוק 5.1" רטוקב ךא,ל"נכ 57.1.645
      

    120.00   120.00     1.00 'פמוק 1" רטוקב ךא,ל"נכ 57.1.650
      

    100.00   100.00     1.00 'פמוק 4/3" רטוקב ךא,ל"נכ 57.1.655
      

     80.00    80.00     1.00 'פמוק 2/1" רטוקב ךא,ל"נכ 57.1.660
      
רצ זירט ףוגמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     57.1.665
םינפ יופיצ םע הקיצי לזרב יושע 2" רטוקב      
61 לש הדובע ץחלל )ןסליר11 ( ןוליינ ץוחו      

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק םינגוא תוברל ,'מטא  
      
2" ינוסכלא זרב תפלחה וא הנקתהו הקפסא     57.1.670

    240.00   240.00     1.00 'פמוק הדידמ תכרעמב תשוחנ תגוסגס יושע  
      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק 5.1" רטוקב ךא,ל"נכ 57.1.675
      

    160.00   160.00     1.00 'פמוק 1" רטוקב ךא,ל"נכ 57.1.680
      

    120.00   120.00     1.00 'פמוק 4/3" רטוקב ךא,ל"נכ 57.1.685
      

    100.00   100.00     1.00 'פמוק 2/1" רטוקב ךא,ל"נכ 57.1.690
      
,תיליע תרנצ םע תמייק הדידמ תכרעמל רוביח     57.1.695
ללוכ הגרבהב םירבוחמ תורוניצמ ,2" לגר םע      
רוניצ עטקו םירזיבאה לכ םייקה רוניצל רוביח      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק 'מ 2 דע ךרואב  
      
תמייק תיליע תרנצ םע הדידמ תכרעמ קוריפ     57.1.700
'ב קלח ,2" רטוקב רונצ םע שדחמ העוצבו      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק )םיקלחה לכ תקפסא ללוכ(  
      

256,220.00 1.75.10 קרפ תתב הרבעהל
663-603-0081:לט 01521 ד"ת תיליע תרצנ 91 קחצי הלעמ   ירוזיא בויבו םימ דיגאת םענ-ימ

 
קובץ: מחירון 6.5.20   .../012 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



06/05/2020
דף מס':     012 תרגסמ זרכמ

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

256,220.00 מהעברה      
      
      

    750.00   750.00     1.00 'פמוק 5.1" רטוקב ךא,ל"נכ 57.1.705
      

    650.00   650.00     1.00 'פמוק 1" רטוקב ךא,ל"נכ 57.1.710
      
םע הלופכ תמייק "היכונח"ל רוביחל תפסות     57.1.715

    300.00   300.00     1.00 'א קלח 2" דע רטוקב ישאר רוניצ 'חי   
      
רונצ םע 'א קלח הלופכ היכונח ריחמל תפסות     57.1.720
םע תפסונ הדידמ תכרעמ רובע 2" דע רטוקב      

    200.00   200.00     1.00 זרב אלל קקפ 'חי   
      

    500.00   500.00     1.00 2" דע רטוקב הלופכ "היכונח" לש 'ב קלח 'חי  57.1.725
      
תדדוב הדידמ תכרעמל רוביח ריחמל תפסות     57.1.730
ללוכ םימ דמ תבכרהו קוריפ רובע 'א קלח      
דע ךרוצה תדימב םימטאו םידרוקר תפלחה      

     50.00    50.00     1.00 2" רטוק 'חי   
      
קוריפ רחאל 2" רטוקב תמייק תרנצ רוביח     57.1.735
אלל )"קיטשפ" עוצב( תמייקה הדידמה תכרעמ      

    170.00   170.00     1.00 יוסכו הריפח 'חי   
      
קוריפ רחאל 5.1" רטוקב תמייק תרנצ רוביח     57.1.740
אלל )"קיטשפ" עוצב( תמייקה הדידמה תכרעמ      

    150.00   150.00     1.00 יוסכו הריפח 'חי   
      
קוריפ רחאל 1" רטוקב תמייק תרנצ רוביח     57.1.745
אלל )"קיטשפ" עוצב( תמייקה הדידמה תכרעמ      

    120.00   120.00     1.00 יוסכו הריפח 'חי   
      
הריפח רובע ל"נכ קיטשפ עוצב ריחמל תפסות     57.1.750

     70.00    70.00     1.00 2"-1" תרצנל יוסכו 'חי   
      
םימ תדידמ תוכרעמב ןבלוגמ חפס תפלחה     57.1.755

     40.00    40.00     1.00 )'וכו דרוקר ,הפומ ,לפינ ,עט ,תיוז( 2/1" 'חי   
      
םימ תדידמ תוכרעמב ןבלוגמ חפס תפלחה     57.1.760

     50.00    50.00     1.00 )'וכו דרוקר ,הפומ ,לפינ ,עט ,תיוז( 4/3" 'חי   
      
1" םימ תדידמ תוכרעמב ןבלוגמ חפס תפלחה     57.1.765

     60.00    60.00     1.00 )'וכו דרוקר ,הפומ ,לפינ ,עט ,תיוז( 'חי   
      
םימ תדידמ תוכרעמב ןבלוגמ חפס תפלחה     57.1.770

     95.00    95.00     1.00 )'וכו דרוקר ,הפומ ,לפינ ,עט ,תיוז( 52.1" 'חי   
      
םימ תדידמ תוכרעמב ןבלוגמ חפס תפלחה     57.1.775

    100.00   100.00     1.00 )'וכו דרוקר ,הפומ ,לפינ ,עט ,תיוז( 5.1" 'חי   
      

259,525.00 1.75.10 קרפ תתב הרבעהל
663-603-0081:לט 01521 ד"ת תיליע תרצנ 91 קחצי הלעמ   ירוזיא בויבו םימ דיגאת םענ-ימ

 
קובץ: מחירון 6.5.20   .../013 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



06/05/2020
דף מס':     013 תרגסמ זרכמ

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

259,525.00 מהעברה      
      
      
2" םימ תדידמ תוכרעמב ןבלוגמ חפס תפלחה     57.1.780

    110.00   110.00     1.00 )'וכו דרוקר ,הפומ ,לפינ ,עט ,תיוז( 'חי   
      
םייק טנרדיה שאר תפלחה וא הנקתהו הקפסא     57.1.785

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק 3" רטוקב  
      
לופכ טנרדיה שאר תפלחה וא הנקתהו הקפסא     57.1.790

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק 3" רטוקב  
      

     50.00    50.00     1.00 יעוצקמ וא טושפ לעופ ע"ש ע"ש  57.1.795
      

    150.00   150.00     1.00 רזע ילעופו ליעפמ ללוכ ןורפחמ ע"ש ע"ש  57.1.800
      

    300.00   300.00     1.00 רזע ילעופ ללוכ ךותיר תווצ ע"ש ע"ש  57.1.805
      

    300.00   300.00     1.00 םירוטלטסניא תווצ ע"ש ע"ש  57.1.810
      
תובכשב קדוהמ א גוס עצמ לש החנהו הקפסא     57.1.815

    120.00   120.00     1.00 מ"ס 02 לש ק"מ   
      
קדוהמ 'ב גוס עצמ לש החנהו הקפסא     57.1.820

     60.00    60.00     1.00 מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
      

     20.00    20.00     1.00 לוח לש החנהו הקפסא ק"מ  57.1.825
      
יפ לע הלעתה יולימו mslc לש הלבוהו הקפסא     57.1.830

    300.00   300.00     1.00 חקפמה תויחנה ק"מ   
263,135.00 תונושו הדלפ תרנצמ םימ יווק 1.75 כ"הס  

      
ן ל י ת א י ל ו פ  ת ר נ צ מ  ם י מ  י ו ו ק  2.75 ק ר פ  ת ת       
י"פע הנעצובת תודובעה לכ ןליתאילופ תרנצ      
ןוחטבה דרשמ תואצוהב יללכה טרפמה      
75 'סמ קרפב טרפבו ויקלח לכ לע ש"בהשמו      
טרפמב םוקמ לכב .דחוימה טרפמה י"פע ןכו      
הריפחל הנווכה ,"הריפח" הלימה תנייוצמ וב      
וא םיינכמ םילכב עלסו עקרק יגוס לכב הביצחו      
הפיטשל םימ תרנצ יקלח ,םירזיבא .םיידיב      
םלושי אל,שרופמב ונייוצי אלש םינוש םירמוחו      
יריחמב ללכת םתרומתו דרפנב םרובע      
תקפסא תא ללוכ ריחמה .תונושה תודיחיה      
הביצח ואו הריפחו רתאל הלבוה ללוכ תורונצה      
םיריחמה .ליעל טרופמכ רוניצה יולימ םגו      
ירדסה ,הריפח ירושיא תנכה םג םיללוכ      
םיגח ,הליל תודובע ,םירטוש תקסעה ,העונת      
זרכמה יכמסמל םאתהב לכה .'וכו תוטבשו      
      
      
      

2.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
663-603-0081:לט 01521 ד"ת תיליע תרצנ 91 קחצי הלעמ   ירוזיא בויבו םימ דיגאת םענ-ימ

 
קובץ: מחירון 6.5.20   .../014 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



06/05/2020
דף מס':     014 תרגסמ זרכמ

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
"לוגסקפ" תמגודכ בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.2.010
5.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ע"ש וא 01 גרד      

    125.00   125.00     1.00 מ"מ 36 רוניצה רטוק ,לוח תפיטע םע 'מ רטמ   
      

    150.00   150.00     1.00 מ"מ 09 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.015
      

    161.00   161.00     1.00 מ"מ 011 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.020
      

    235.00   235.00     1.00 מ"מ 061 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.025
      

    315.00   315.00     1.00 מ"מ 002 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.030
      

    410.00   410.00     1.00 מ"מ 522 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.035
      

    460.00   460.00     1.00 מ"מ 052 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.040
      

    500.00   500.00     1.00 מ"מ 082 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.045
      

    620.00   620.00     1.00 מ"מ 513 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.050
      

    765.00   765.00     1.00 מ"מ 553 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.055
      

    875.00   875.00     1.00 מ"מ 004 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.060
      
"לוגסקפ" תמגודכ בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.2.065
5.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ע"ש וא 21 גרד      

    255.00   255.00     1.00 מ"מ 061 רוניצה רטוק ,לוח תפיטע םע 'מ רטמ   
      

    340.00   340.00     1.00 מ"מ 002 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.070
      

    440.00   440.00     1.00 מ"מ 522 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.075
      

    550.00   550.00     1.00 מ"מ 082 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.080
      

    680.00   680.00     1.00 מ"מ 513 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.085
      

    830.00   830.00     1.00 מ"מ 553 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.090
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 מ"מ 004 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.095
      
"לוגסקפ" תמגודכ בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.2.100
5.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ע"ש וא 51 גרד      

    260.00   260.00     1.00 מ"מ 061 רוניצה רטוק ,לוח תפיטע םע 'מ רטמ   
      

    400.00   400.00     1.00 מ"מ 002 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.105
      

    515.00   515.00     1.00 מ"מ 522 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.110
      

  9,886.00 2.75.10 קרפ תתב הרבעהל
663-603-0081:לט 01521 ד"ת תיליע תרצנ 91 קחצי הלעמ   ירוזיא בויבו םימ דיגאת םענ-ימ

 
קובץ: מחירון 6.5.20   .../015 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



06/05/2020
דף מס':     015 תרגסמ זרכמ

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  9,886.00 מהעברה      
      
      

    650.00   650.00     1.00 מ"מ 052 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.115
      

    715.00   715.00     1.00 מ"מ 082 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.120
      

    815.00   815.00     1.00 מ"מ 513 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.125
      
תמגודכ E.P.D.H גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.2.130
5.21 גרד RDS-6.31 +001-EP "סקלפירמ"      
םע 'מ 5.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא      

     95.00    95.00     1.00 מ"מ 36 רוניצה רטוק ,לוח תפיטע רטמ   
      

    100.00   100.00     1.00 מ"מ 57 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.135
      

    120.00   120.00     1.00 מ"מ 09 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.140
      

    145.00   145.00     1.00 מ"מ 011 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.145
      

    200.00   200.00     1.00 מ"מ 061 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.150
      

    275.00   275.00     1.00 מ"מ 002 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.155
      

    330.00   330.00     1.00 מ"מ 522 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.160
      

    390.00   390.00     1.00 מ"מ 052 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.165
      

    460.00   460.00     1.00 מ"מ 082 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.170
      

    550.00   550.00     1.00 מ"מ 513 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.175
      

    670.00   670.00     1.00 מ"מ 553 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.180
      

    770.00   770.00     1.00 מ"מ 004 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.185
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 מ"מ 054 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.190
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 מ"מ 005 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.195
      

  1,850.00 1,850.00     1.00 מ"מ 036 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.200
      

  2,270.00 2,270.00     1.00 מ"מ 017 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.205
      

  2,900.00 2,900.00     1.00 מ"מ 008 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.210
      

  3,400.00 3,400.00     1.00 מ"מ 009 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.2.215
      
והשלכ גוסמ םימ וק תנמטה רובע תפסות     57.2.220
5.0 לכ רובע  מ"מ 009 דע מ"מ 36 -מ רטוקב      

     20.00    20.00     1.00 .םיפסונ רטמ רטמ   
 28,811.00 2.75.10 קרפ תתב הרבעהל

663-603-0081:לט 01521 ד"ת תיליע תרצנ 91 קחצי הלעמ   ירוזיא בויבו םימ דיגאת םענ-ימ
 

קובץ: מחירון 6.5.20   .../016 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



06/05/2020
דף מס':     016 תרגסמ זרכמ

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 28,811.00 מהעברה      
      
      
יבועבו מ"ס 01 בחורב לוחכ יטסלפ ןומיס טרס     57.2.225
לעמ הריפחב חנומ "םימ וק" בותיכ םע מ"מ 1      

      3.00     3.00     1.00 םימ תרנצ רטמ   
      
בחורב ןליתאילופמ היושע םימ וקל יוהיז תשר     57.2.230
ךרואה לכל הזכרמבו מ"מ 5.1 יבועבו מ"ס 05      
תופש  -3ב בותיכ םע ןליתאילופמ ןומיס טרס      
הטסורינ יליית -2ו 'דכ וא "םימ וק תוריהז"      
ICAR תרצות , תוכתמ יאלג י"ע יוהיזל      
תרנצ לעמ הריפחב תחנומ , ע"ש וא הילטיא      

     11.00    11.00     1.00 םימ רטמ   
      
ר"ממ 53 ךתחב תשוחנ טוחמ הקראה לבכ     57.2.235
םינוש םירבחמו םיקבח תנקתהו תקפסא ללוכ      
קדוב י"ע תופיצרו תודגנתה תקידב ללוכ ,      

     26.00    26.00     1.00 ךמסומ רטמ   
      
ר"ממ 05 ךתחב תשוחנ טוחמ הקראה לבכ     57.2.240
םינוש םירבחמו םיקבח תנקתהו תקפסא ללוכ      
קדוב י"ע תופיצרו תודגנתה תקידב ללוכ ,      

     38.00    38.00     1.00 ךמסומ רטמ   
      
מ"מ 36 רטוקב שרגמ רוביחל הנכה תיישע     57.2.245
יוליג תוברל ,לוגסקפ וא EP-001+ רוניצמ      
םירזיבאה לכ ללוכ תורבחתהו רוניצה      
ןגוא וא קקפ ללוכ הדובעה עוציבל םישרדנה      
יולימו CVP רוניצ עטק ללוכ רוניצה לע הנגהו      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק זרב אלל טרפ יפל ןוטב  
      
מ"מ 011 רטוקב שרגמ רוביחל הנכה תיישע     57.2.250
יוליג תוברל ,לוגסקפ וא EP-001+ רוניצמ      
םירזיבאה לכ ללוכ תורבחתהו רוניצה      
ןגוא וא קקפ ללוכ הדובעה עוציבל םישרדנה      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק זרב אלל  
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק מ"מ 061 רטוקב ךא ,ל"נכ 57.2.255
      

  2,600.00 2,600.00     1.00 'פמוק מ"מ 522 רטוקב ךא ,ל"נכ 57.2.260
      
םימ הנומל תמייק הדידמ תכרעמל רוביח     57.2.265
מ"מ 36 רטוקב רוניצ םע 2" ללוכו דע רטוקב      
םישרדנה םירזיבאה לכו המאתה הריפח ללוכ      
רוביח ללוכ הנומה דע הדובעה עוציב ךרוצל      
לגר ,רטמ 2 דע ךרואב רוניצ עטק ,םייק וקל      
ללוכ CVP רוניצמ הנגה ללוכ ינוסכלא זרבו      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק טרפ יפל ןוטב יולימ  
      
      

 37,489.00 2.75.10 קרפ תתב הרבעהל
663-603-0081:לט 01521 ד"ת תיליע תרצנ 91 קחצי הלעמ   ירוזיא בויבו םימ דיגאת םענ-ימ

 
קובץ: מחירון 6.5.20   .../017 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



06/05/2020
דף מס':     017 תרגסמ זרכמ

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 37,489.00 מהעברה      
      
      
לכב םימ הנומל תמייק הדידמ תכרעמל רוביח     57.2.270
הריפח ללוכ מ"מ 011 רטוקב רוניצ םע רטוק      
עוציב ךרוצל םישרדנה םירזיבאה לכו המאתה      
עטק ,םייק וקל רוביח ללוכ הנומה דע הדובעה      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק ףוגמ אלל לגרו רטמ 2 דע ךרואב רוניצ  
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק מ"מ 061 רטוקב ךא ,ל"נכ 57.2.275
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק מ"מ 522 רטוקב ךא ,ל"נכ 57.2.280
 43,589.00 ןליתאילופ תרנצמ םימ יווק 2.75 כ"הס  

      
ה ר ק ב  י א ת ו  ב ו י ב  י ו ו ק  3.75 ק ר פ  ת ת       
ם י ש ד ח       
תגשה :תללוכ םירזיבאו תרנצ תחנהל הדובעה      
,םיכמסומה םימרוגה לכמ הריפח ירושיא      
םא םידי תודובע ללוכ הביצח וא/ו הריפח      
י"ע המירזה תיטה ללוכ שביב הדובע ,שרדי      
הביאש ,שרדנה רטוקה יפל םיקקפה תנקתה      
תדימב תיבויב תגשהו המיאתמ הבאשמ י"ע      
ביבס לוח תובכש לש רוזיפו הקפסה ,ךרוצה      
םיכותיר,רוניצה תחנהו הקפסה ,רונצה      
םיחפסהו םירזיבאה לכו,םירוביחו      
וכו תוקדוהמ תובכשב רזוח יוסיכ,םישורדה      
יפל תודע תוינכת תשגהו הנכהו טרופמכ      
םיריחמה .ךרוצה תדימב ןימזמה תשירד      
ירדסה ,הריפח ירושיא תנכה םג םיללוכ      
םיגח ,הליל תודובע ,םירטוש תקסעה ,העונת      
זרכמה יכמסמל םאתהב לכה .'וכו תוטבשו      
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.3.015
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא,  
תפיטע םע 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ      

    125.00   125.00     1.00 לוח רטמ   
      

    135.00   135.00     1.00 'מ 57.1 דע 'מ 62.1-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.020
      

    150.00   150.00     1.00 'מ 52.2 דע 'מ 67.1-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.025
      

    165.00   165.00     1.00 'מ 57.2 דע 'מ 62.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.030
      

    200.00   200.00     1.00 'מ 57.3 דע 'מ 67.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.035
      

    255.00   255.00     1.00 'מ 57.4 דע 'מ 67.3-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.040
      

    310.00   310.00     1.00 'מ 52.5 דע 'מ 67.4-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.045
      

    150.00   150.00     1.00 'מ 57.1 דע קמועב מ"מ 002 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.050
      

  1,490.00 3.75.10 קרפ תתב הרבעהל
663-603-0081:לט 01521 ד"ת תיליע תרצנ 91 קחצי הלעמ   ירוזיא בויבו םימ דיגאת םענ-ימ

 
קובץ: מחירון 6.5.20   .../018 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



06/05/2020
דף מס':     018 תרגסמ זרכמ

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,490.00 מהעברה      
      
      

    175.00   175.00     1.00 'מ 52.2 דע 'מ 67.1-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.055
      

    190.00   190.00     1.00 'מ 57.2 דע 'מ 62.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.060
      

    280.00   280.00     1.00 'מ 57.3 דע 'מ 67.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.065
      

    330.00   330.00     1.00 'מ 57.4 דע 'מ 67.3-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.070
      

    335.00   335.00     1.00 'מ 52.5 דע 'מ 67.4-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.075
      

    200.00   200.00     1.00 'מ 57.1 דע קמועב מ"מ 052 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.080
      

    225.00   225.00     1.00 'מ 52.2 דע 'מ 67.1-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.085
      

    240.00   240.00     1.00 'מ 57.2 דע 'מ 62.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.090
      

    260.00   260.00     1.00 'מ 57.3 דע 'מ 67.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.095
      

    340.00   340.00     1.00 'מ 57.4 דע 'מ 67.3-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.100
      

    400.00   400.00     1.00 'מ 52.5 דע 'מ 67.4-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.105
      

    300.00   300.00     1.00 'מ 57.1 דע קמועב מ"מ 513 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.110
      

    325.00   325.00     1.00 'מ 52.2 דע 'מ 67.1-מ דע קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.115
      

    340.00   340.00     1.00 'מ 57.2 דע 'מ 62.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.120
      

    380.00   380.00     1.00 'מ 57.3 דע 'מ 67.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.125
      

    430.00   430.00     1.00 'מ 57.4 דע 'מ 67.3-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.130
      

    450.00   450.00     1.00 'מ 52.5 דע 'מ 67.4-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.135
      

    380.00   380.00     1.00 52.2 דע קמועב מ"מ 553 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.140
      

    415.00   415.00     1.00 'מ 57.2 דע 'מ 62.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.145
      

    450.00   450.00     1.00 'מ 57.3 דע 'מ 67.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.150
      

    530.00   530.00     1.00 'מ 52.5 דע 'מ 67.3-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.155
      

    460.00   460.00     1.00 'מ 52.2 דע קמועב מ"מ 004 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.160
      

    500.00   500.00     1.00 'מ 57.2 דע 'מ-62.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.165
      

    525.00   525.00     1.00 'מ 57.3 דע 'מ 67.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.170
      

  9,950.00 3.75.10 קרפ תתב הרבעהל
663-603-0081:לט 01521 ד"ת תיליע תרצנ 91 קחצי הלעמ   ירוזיא בויבו םימ דיגאת םענ-ימ

 
קובץ: מחירון 6.5.20   .../019 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



06/05/2020
דף מס':     019 תרגסמ זרכמ

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  9,950.00 מהעברה      
      
      

    615.00   615.00     1.00 'מ 52.5 דע 'מ 67.3-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.175
      

    650.00   650.00     1.00 'מ 52.2 דע קמועב מ"מ 054 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.180
      

    680.00   680.00     1.00 'מ 57.2 דע 'מ 62.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.185
      

    740.00   740.00     1.00 'מ 57.3 דע 'מ 67.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.190
      

    800.00   800.00     1.00 'מ 52.5 דע 'מ 67.3-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.195
      

    770.00   770.00     1.00 'מ 52.2 דע קמועב מ"מ 005 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.200
      

    680.00   680.00     1.00 'מ 57.2 דע 'מ 62.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.205
      

    800.00   800.00     1.00 'מ 57.3 דע 'מ 67.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.210
      

    935.00   935.00     1.00 'מ 52.5 דע 'מ 67.3-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.215
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'מ 52.2 דע קמועב מ"מ 036 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.220
      

  1,100.00 1,100.00     1.00 'מ 57.2 דע 'מ 62.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.225
      

  1,150.00 1,150.00     1.00 'מ 57.3 דע 'מ 67.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.230
      

  1,250.00 1,250.00     1.00 'מ 52.5 דע 'מ 67.3-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.235
      
דע קמועב הלעמו מ"מ 017 רטוקב ךא,ל"נכ     57.3.240

  1,400.00 1,400.00     1.00 'מ 52.2 רטמ   
      

  1,450.00 1,450.00     1.00 'מ 57.2 דע 'מ 62.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.245
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'מ 57.3 דע 'מ 67.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.250
      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'מ 52.5 דע 'מ 67.3-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.255
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.3.260
גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001+ גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא 01      
22.5 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      

    185.00   185.00     1.00 לוח תפיטע םע 'מ רטמ   
      

    215.00   215.00     1.00 'מ 57.2 דע 'מ 62.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.265
      

    260.00   260.00     1.00 'מ 57.3 דע 'מ 67.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.270
      

    320.00   320.00     1.00 'מ 52.5 דע 'מ 67.3-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.275
      
      

 28,050.00 3.75.10 קרפ תתב הרבעהל
663-603-0081:לט 01521 ד"ת תיליע תרצנ 91 קחצי הלעמ   ירוזיא בויבו םימ דיגאת םענ-ימ

 
קובץ: מחירון 6.5.20   .../020 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



06/05/2020
דף מס':     020 תרגסמ זרכמ

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 28,050.00 מהעברה      
      
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.3.280
גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001+  גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 002 רטוק ,ע"ש וא 01      
52.2 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      

    370.00   370.00     1.00 לוח תפיטע םע 'מ רטמ   
      

    300.00   300.00     1.00 'מ 57.2 דע 'מ 62.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.285
      

    330.00   330.00     1.00 'מ 57.3 דע 'מ 67.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.290
      

    400.00   400.00     1.00 'מ 52.5 דע 'מ 67.3-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.295
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.3.300
גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001+ גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 522 רטוק ע"ש וא 01      
52.2 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      

    300.00   300.00     1.00 לוח תפיטע םע 'מ רטמ   
      

    330.00   330.00     1.00 'מ 57.2 דע 'מ 62.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.305
      

    345.00   345.00     1.00 'מ 57.3 דע 'מ 67.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.310
      

    430.00   430.00     1.00 'מ 52.5 דע 'מ 67.3-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.315
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.3.320
גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001+ גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 052 רטוק ע"ש וא 01      
52.2 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      

    350.00   350.00     1.00 לוח תפיטע םע 'מ רטמ   
      

    380.00   380.00     1.00 'מ 57.2 דע 'מ 62.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.325
      

    400.00   400.00     1.00 'מ 57.3 דע 'מ 67.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.330
      

    500.00   500.00     1.00 'מ 52.5 דע 'מ 67.3-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.335
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.3.340
גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001+  גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 513 רטוק ,ע"ש וא 01      
2.52 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      

    480.00   480.00     1.00 לוח תפיטע םע 'מ רטמ   
      

    515.00   515.00     1.00 'מ 57.2 דע 'מ 62.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.345
      

    540.00   540.00     1.00 'מ 57.3 דע 'מ 67.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.350
      

    620.00   620.00     1.00 'מ 52.5 דע 'מ 67.3-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.355
      

 34,640.00 3.75.10 קרפ תתב הרבעהל
663-603-0081:לט 01521 ד"ת תיליע תרצנ 91 קחצי הלעמ   ירוזיא בויבו םימ דיגאת םענ-ימ

 
קובץ: מחירון 6.5.20   .../021 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



06/05/2020
דף מס':     021 תרגסמ זרכמ

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 34,640.00 מהעברה      
      
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.3.360
גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001+ גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 553 רטוק ,ע"ש וא 01      
2.52 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      

    590.00   590.00     1.00 לוח תפיטע םע 'מ רטמ   
      

    625.00   625.00     1.00 'מ 57.2 דע 'מ 62.2-מ קמועב ל"נכ 'חי  57.3.365
      

    665.00   665.00     1.00 'מ 57.3 דע 'מ 67.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.370
      

    750.00   750.00     1.00 'מ 52.5 דע 'מ 67.3-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.375
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.3.380
גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001+ גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 004 רטוק ,ע"ש וא 01      
2.52 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      

    720.00   720.00     1.00 לוח תפיטע םע 'מ רטמ   
      

    750.00   750.00     1.00 'מ 57.2 דע 'מ 62.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.385
      

    765.00   765.00     1.00 'מ 57.3 דע 'מ 67.2-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.390
      

    880.00   880.00     1.00 'מ 52.5 דע 'מ 67.3-מ קמועב ךא ,ל"נכ רטמ  57.3.395
      
םע ,23/5" ןפוד יבוע ,"4 רטוק הדלפ תורוניצ     57.3.400
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ םינפ יופיצ      
CPA-3 תמגודכ יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא      

    200.00   200.00     1.00 לוח תפיטע תוברל רטמ   
      

    215.00   215.00     1.00 'מ 57.1 דע 'מ 62.1-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.405
      

    225.00   225.00     1.00 'מ 52.2 דע 'מ 67.1-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.410
      

    240.00   240.00     1.00 'מ 57.2 דע 'מ 62.2-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.415
      

    260.00   260.00     1.00 'מ 52.3 דע 'מ 67.2-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.420
      

    280.00   280.00     1.00 'מ 57.3 דע 'מ 62.3-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.425
      

    300.00   300.00     1.00 'מ 52.4 דע 'מ 67.3-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.430
      
םע ,23/5" ןפוד יבוע ,"6 רטוק הדלפ תורוניצ     57.3.435
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ םינפ יופיצ      
CPA-3 תמגודכ יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא      

    270.00   270.00     1.00 לוח תפיטע תוברל רטמ   
      

 42,375.00 3.75.10 קרפ תתב הרבעהל
663-603-0081:לט 01521 ד"ת תיליע תרצנ 91 קחצי הלעמ   ירוזיא בויבו םימ דיגאת םענ-ימ

 
קובץ: מחירון 6.5.20   .../022 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



06/05/2020
דף מס':     022 תרגסמ זרכמ

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 42,375.00 מהעברה      
      
      

    280.00   280.00     1.00 'מ 57.1 דע 'מ 62.1-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.440
      

    290.00   290.00     1.00 'מ 52.2 דע 'מ 67.1-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.445
      

    310.00   310.00     1.00 'מ 57.2 דע 'מ 62.2-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.450
      

    330.00   330.00     1.00 'מ 52.3 דע 'מ 67.2-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.455
      

    350.00   350.00     1.00 'מ 57.3 דע 'מ 62.3-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.460
      

    370.00   370.00     1.00 'מ 52.4 דע 'מ 67.3-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.465
      

    400.00   400.00     1.00 'מ 57.4 דע 'מ 62.4-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.470
      

    440.00   440.00     1.00 'מ 52.5 דע 'מ 67.4-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.475
      
םע ,23/5" ןפוד יבוע ,"8 רטוק הדלפ תורוניצ     57.3.480
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ םינפ יופיצ      
CPA-3 תמגודכ יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא      

    340.00   340.00     1.00 לוח תפיטע תוברל רטמ   
      

    350.00   350.00     1.00 'מ 57.1 דע 'מ 62.1-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.485
      

    360.00   360.00     1.00 'מ 52.2 דע 'מ 67.1-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.490
      

    380.00   380.00     1.00 'מ 57.2 דע 'מ 62.2-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.495
      

    400.00   400.00     1.00 'מ 52.3 דע 'מ 67.2-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.500
      

    415.00   415.00     1.00 'מ 57.3 דע 'מ 62.3-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.505
      

    445.00   445.00     1.00 'מ 52.4 דע 'מ 67.3-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.510
      

    470.00   470.00     1.00 'מ 57.4 דע 'מ 62.4-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.515
      

    510.00   510.00     1.00 'מ 52.5 דע 'מ 67.4-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.520
      
םע ,23/5" ןפוד יבוע ,"01 רטוק הדלפ תורוניצ     57.3.525
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ םינפ יופיצ      
CPA-3 תמגודכ יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא      

    415.00   415.00     1.00 לוח תפיטע תוברל רטמ   
      

    425.00   425.00     1.00 'מ 57.1 דע 'מ 62.1-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.530
      

    440.00   440.00     1.00 'מ 52.2 דע 'מ 67.1-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.535
      

 50,095.00 3.75.10 קרפ תתב הרבעהל
663-603-0081:לט 01521 ד"ת תיליע תרצנ 91 קחצי הלעמ   ירוזיא בויבו םימ דיגאת םענ-ימ

 
קובץ: מחירון 6.5.20   .../023 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



06/05/2020
דף מס':     023 תרגסמ זרכמ

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 50,095.00 מהעברה      
      
      

    455.00   455.00     1.00 'מ 57.2 דע 'מ 62.2-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.540
      

    470.00   470.00     1.00 'מ 52.3 דע 'מ 67.2-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.545
      

    500.00   500.00     1.00 'מ 57.3 דע 'מ 62.3-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.550
      

    525.00   525.00     1.00 'מ 52.4 דע 'מ 67.3-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.555
      

    560.00   560.00     1.00 'מ 57.4 דע 'מ 62.4-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.560
      

    605.00   605.00     1.00 'מ 52.5 דע 'מ 67.4-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.565
      
םע ,23/5" ןפוד יבוע ,"21 רטוק הדלפ תורוניצ     57.3.570
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ םינפ יופיצ      
CPA-3 תמגודכ יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא      

    470.00   470.00     1.00 לוח תפיטע תוברל רטמ   
      

    480.00   480.00     1.00 'מ 57.1 דע 'מ 62.1-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.575
      

    500.00   500.00     1.00 'מ 52.2 דע 'מ 67.1-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.580
      

    515.00   515.00     1.00 'מ 57.2 דע 'מ 62.2-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.585
      

    535.00   535.00     1.00 'מ 52.3 דע 'מ 67.2-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.590
      

    560.00   560.00     1.00 'מ 57.3 דע 'מ 62.3-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.595
      

    590.00   590.00     1.00 'מ 52.4 דע 'מ 67.3-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.600
      

    625.00   625.00     1.00 'מ 57.4 דע 'מ 62.4-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.605
      

    670.00   670.00     1.00 'מ 52.5 דע 'מ 674.-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.610
      
םע ,23/5" ןפוד יבוע ,"41 רטוק הדלפ תורוניצ     57.3.615
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ םינפ יופיצ      
CPA-3 תמגודכ יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא      

    545.00   545.00     1.00 לוח תפיטע תוברל רטמ   
      

    480.00   480.00     1.00 'מ 57.1 דע 'מ 62.1-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.620
      

    500.00   500.00     1.00 'מ 52.2 דע 'מ 67.1-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.625
      

    515.00   515.00     1.00 'מ 57.2 דע 'מ 62.2-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.630
      

    535.00   535.00     1.00 'מ 52.3 דע 'מ 67.2-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.635
      

 60,730.00 3.75.10 קרפ תתב הרבעהל
663-603-0081:לט 01521 ד"ת תיליע תרצנ 91 קחצי הלעמ   ירוזיא בויבו םימ דיגאת םענ-ימ

 
קובץ: מחירון 6.5.20   .../024 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



06/05/2020
דף מס':     024 תרגסמ זרכמ

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 60,730.00 מהעברה      
      
      

    560.00   560.00     1.00 'מ 57.3 דע 'מ 62.3-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.640
      

    590.00   590.00     1.00 'מ 52.4 דע 'מ 67.3-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.645
      

    625.00   625.00     1.00 'מ 57.4 דע 'מ 62.4-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.650
      

    670.00   670.00     1.00 'מ 52.5 דע 'מ 67.4-מ קמועב ל"נכ רטמ  57.3.655
      
הרקב יאת      
      
םגד החוש ירבחמב שמתשהל ןלבקה תבוח      
ודי לע קפוסי רשא ךרע הווש וא "ביבוטיא"      
םינושה הדיחיה ריחמב לולכ היהיו      
      
קדוהמ עצמ תבכש יבג לע וחנוי הרקב יאת      
לש קודיה מ"ס 02 יבועב ירלונרג רמוחמ      
"עדרפצ ילגר" ינויצרביו קדהמב עצמה      
      
תוילוחמ תולוגע הרקב את תנקתהו הקפסא     57.3.675
רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט תיתחתו      
.ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 08 ימינפ      
יבלש ,)ןוט 5.21B )521 ןיממ מ"ס 05 רטוק      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו הכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
תוילוחה ןיב המיטאו הרידח םטא םע ישאר      
וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא" גוסמ      

  2,550.00 2,550.00     1.00 'מ 52.1 דע קמועב ,ע"ש 'חי   
      

  2,800.00 2,800.00     1.00 'מ 57.1 דע 'מ 62.1-מ קמועב ל"נכ 'חי  57.3.680
      
תוילוחמ תולוגע הרקב את תנקתהו הקפסא     57.3.685
רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט תיתחתו      
.ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001 ימינפ      
יבלש ,)ןוט 5.21B)521 ןיממ מ"ס 05 רטוק      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו הכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
תוילוחה ןיב המיטאו הרידח םטא םע ישאר      
וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא" גוסמ      

  2,950.00 2,950.00     1.00 'מ 52.1 דע קמועב ,ע"ש 'חי   
      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'מ 57.1 דע 'מ 62.1-מ קמועב ל"נכ 'חי  57.3.690
      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'מ 52.2 דע 'מ 67.1-מ קמועב ל"נכ 'חי  57.3.695
      

  4,350.00 4,350.00     1.00 'מ 57.2 דע 'מ 62.2-מ קמועב ל"נכ 'חי  57.3.700
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'מ 52.3 דע 'מ 67.2-מ קמועב ל"נכ 'חי  57.3.705
      

 88,325.00 3.75.10 קרפ תתב הרבעהל
663-603-0081:לט 01521 ד"ת תיליע תרצנ 91 קחצי הלעמ   ירוזיא בויבו םימ דיגאת םענ-ימ

 
קובץ: מחירון 6.5.20   .../025 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



06/05/2020
דף מס':     025 תרגסמ זרכמ

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 88,325.00 מהעברה      
      
      
תוילוחמ תולוגע הרקב את תנקתהו הקפסא     57.3.710
רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט תיתחתו      
.ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 521 ימינפ      
יבלש ,)ןוט 5.21B )521 ןיממ מ"ס 05 רטוק      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו הכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
תוילוחה ןיב המיטאו הרידח םטא םע ישאר      
וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא" גוסמ      

  4,250.00 4,250.00     1.00 'מ 57.1 דע קמועב ,ע"ש 'חי   
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'מ 52.2 דע 'מ 67.1-מ קמועב ל"נכ 'חי  57.3.715
      

  5,500.00 5,500.00     1.00 'מ 57.2 דע 'מ 62.2-מ קמועב ל"נכ 'חי  57.3.720
      

  6,250.00 6,250.00     1.00 'מ 52.3 דע 'מ 67.2-מ קמועב ל"נכ 'חי  57.3.725
      

  7,000.00 7,000.00     1.00 'מ 57.3 דע 'מ 62.3-מ קמועב ל"נכ 'חי  57.3.730
      

  7,800.00 7,800.00     1.00 'מ 52.4 דע 'מ 67.3-מ קמועב ל"נכ 'חי  57.3.735
      

  8,750.00 8,750.00     1.00 'מ 57.4 דע 'מ 62.4-מ קמועב ל"נכ 'חי  57.3.740
      
תוילוחמ תולוגע הרקב את תנקתהו הקפסא     57.3.745
רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט תיתחתו      
.ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס 051 ימינפ      
יבלש ,)ןוט 04D )004 ןיממ מ"ס 05 רטוק      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו םלוס/הכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
תוילוח ןיב המיטאו הרידח םטא םע ישאר      
וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא" גוסמ      

  9,500.00 9,500.00     1.00 'מ 52.2 דע קמועב ,ע"ש 'חי   
      

 10,500.00 10,500.00     1.00 'מ 57.2 דע 'מ 62.2-מ קמועב ל"נכ 'חי  57.3.750
      

 11,750.00 11,750.00     1.00 'מ 52.3 דע 'מ 67.2-מ קמועב ל"נכ 'חי  57.3.755
      

 12,800.00 12,800.00     1.00 'מ 57.3 דע 'מ 62.3-מ קמועב ל"נכ 'חי  57.3.760
      

 14,000.00 14,000.00     1.00 'מ 52.4 דע 'מ 67.3-מ קמועב ל"נכ 'חי  57.3.765
      

 15,300.00 15,300.00     1.00 'מ 57.4 דע 'מ 62.4-מ קמועב ל"נכ 'חי  57.3.770
      

 17,000.00 17,000.00     1.00 'מ 52.5 דע 'מ 67.4-מ קמועב ל"נכ 'חי  57.3.775
      
תוימורט תוילוחמ תוחושל םיסכמו תורקת      
      
      
      

223,725.00 3.75.10 קרפ תתב הרבעהל
663-603-0081:לט 01521 ד"ת תיליע תרצנ 91 קחצי הלעמ   ירוזיא בויבו םימ דיגאת םענ-ימ

 
קובץ: מחירון 6.5.20   .../026 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



06/05/2020
דף מס':     026 תרגסמ זרכמ

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

223,725.00 מהעברה      
      
      
רובע מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ החושל תפסות     57.3.785
ןיממ מ"ס 05 רטוקב .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת      

    540.00   540.00     1.00 )ןוט 521( 5.21B ןיממ םוקמב )ןוט 04D )004 'חי   
      
רובע מ"ס 001 רטוקב ןוטבמ החושל תפסות     57.3.790
ןיממ מ"ס 05 רטוקב .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת      

    620.00   620.00     1.00 )ןוט 521( 5.21B ןיממ םוקמב )ןוט 04D )004 'חי   
      
רובע מ"ס 521 רטוקב ןוטבמ החושל תפסות     57.3.795
ןיממ מ"ס 05 רטוקב .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת      

    700.00   700.00     1.00 )ןוט 521( 5.21B ןיממ םוקמב )ןוט 04D )004 'חי   
      
רובע מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ החושל תפסות     57.3.800
ןיממ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת      

    620.00   620.00     1.00 )ןוט 521( 5.21B ןיממ םוקמב )ןוט D004 )04 'חי   
      
רובע מ"ס 001 רטוקב ןוטבמ החושל תפסות     57.3.805
ןיממ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת      

    700.00   700.00     1.00 )ןוט 521( 5.21B ןיממ םוקמב )ןוט 04D )004 'חי   
      
רובע מ"ס 521 רטוקב ןוטבמ החושל תפסות     57.3.810
ןיממ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת      

    820.00   820.00     1.00 )ןוט 521( 5.21B ןיממ םוקמב )ןוט 04D )004 'חי   
      
לכב תמייק תינוריע החושל שדח ביב רוביח     57.3.815
םידוביע ללוכ אוהש קמוע לכבו אוהש רטוק      

    500.00   500.00     1.00 תומירזה תייטהו החושב 'חי   
      
וק לע החוש תיינב רובע החוש ריחמל תפסות     57.3.820

  1,000.00 1,000.00     1.00 .אוהש קמועו רטוק לכב םייק 'חי   
      
ללוכ המדאב בקר רובו גפוס רוב יולימו תסירה     57.3.825
תלוספה יוניפ ,ותלבוה ,יולימ רמוח תקפסה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 תילכימו הביאשב הקוליסו רובהמ 'חי   
      
קוריפ ללוכ תמייק בויב תחוש תסירהו לוטיב     57.3.830
גוס עצמב יולימ ,תוריק תסירה ,הסכמו הרקת      

  1,000.00 1,000.00     1.00 קודיהו 'א 'חי   
      
ינפ םורל תמייק החוש הסכמ תמאתהו המרה     57.3.835
י"ע 'מ 5.0-מ תוחפ הבוגל הכרדמ וא שיבכ      
ןויז ילזרב 4 ללוכ 03ב ןוטבמ ןוראווצ עוציב      
םהיניב םירבוחמ מ"מ 8 רטוקב םייפקה      

    300.00   300.00     1.00 .מ"ס 02 לכ מ"מ 4 רטוקב םיקושיח תועצמאב 'חי   
      
5.0 דע הבוגל תמייק הרקת תמאתהו המרה     57.3.840
עוציב ללוכ הכרדמ וא שיבכ ינפ דעו רטמ      

    400.00   400.00     1.00 הסכמה תמאתהו טרופמכ ןוראווצ 'חי   
232,425.00 3.75.10 קרפ תתב הרבעהל

663-603-0081:לט 01521 ד"ת תיליע תרצנ 91 קחצי הלעמ   ירוזיא בויבו םימ דיגאת םענ-ימ
 

קובץ: מחירון 6.5.20   .../027 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



06/05/2020
דף מס':     027 תרגסמ זרכמ

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

232,425.00 מהעברה      
      
      
הרקת ללוכ 'מ 5.0-מ לודג הבוגל לבא ,ל"נכ     57.3.845
תקיצי וא תוימורט תוילוח תפסוה י"ע תמייק      

    500.00   500.00     1.00 החושה תוריק 'חי   
      
ללוכ תמייק החוש הסכמ לש תמאתהו תדרוה     57.3.850
אל שרפהה הכרדמ וא שיבכ ינפ םורל הרקת      

    300.00   300.00     1.00 טרופמכ ןוראווצ עוציב י"ע 'מ 5.0 לע הלעי 'חי   
      
החושל מ"מ 6 יבועב ןבלוגמ חפמ הסכמ תינב     57.3.855
לש ינוציחה רטוקב העובק הרקת ללוכה תמיק      
הסכמו הנבמל ספיליפ יגרבב תנגועמ החושה      
םיריצ י"ע רבוחמ מ"ס X06 מ"ס 06 תודימב      
ןקתומו בכרומ ,הליענ ירודיס םע םידבכ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 םוקמב 'חי   
      
017-051 רטוקב תורונצ ביבס ןוטב תפיטע     57.3.860

    200.00   200.00     1.00 מ"מ רטמ   
234,625.00 םישדח הרקב יאתו בויב יווק 3.75 כ"הס  

      
ה ר ק ב  י א ת  ם ו ק י ש  4.75 ק ר פ  ת ת       
תימורט הרקת לש תנקתהו תקפסה :הרעה      
הרבשנ התרקתש תמייק הלוגע הרקב תחושל      
תוייחנה יפ לע וא איהשלכ הביסמ המגפנ וא      
'מ B חתפ םע 'מ A רטוקב סדנהמה      
:ללוכו טרופמכ G הסכמה ןימל המיאתמה      
ינפל המאתה ללוכ םירבשה יוניפו םייקה קוריפ      
החושל ןוטבב רוביח,הכרדמה וא שיבכה      
תנכה םג םיללוכ םיריחמה .שרדנה לכו תמיקה      
תקסעה ,העונת ירדסה ,הריפח ירושיא      
לכה .'וכו תוטבשו םיגח ,הליל תודובע ,םירטוש      
זרכמה יכמסמל םאתהב      
      

    550.00   550.00     1.00 B=0.5  G=D400  A=0.80 'חי  57.4.015
      

    600.00   600.00     1.00 B=0.5  G=B125   A=1.00 'חי  57.4.020
      

    750.00   750.00     1.00 B=0.5  G=D400  A=1.00 'חי  57.4.025
      

    900.00   900.00     1.00 B=0.5  G=B125   A=1.25 'חי  57.4.030
      

    900.00   900.00     1.00 B=0.6  G=B125   A=1.25 'חי  57.4.035
      

  1,100.00 1,100.00     1.00 B=0.5  G=D400  A=1.25 'חי  57.4.040
      

  1,100.00 1,100.00     1.00 B=0.6  G=D400  A=1.25 'חי  57.4.045
      
      
      

  5,900.00 4.75.10 קרפ תתב הרבעהל
663-603-0081:לט 01521 ד"ת תיליע תרצנ 91 קחצי הלעמ   ירוזיא בויבו םימ דיגאת םענ-ימ

 
קובץ: מחירון 6.5.20   .../028 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



06/05/2020
דף מס':     028 תרגסמ זרכמ

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,900.00 מהעברה      
      
      
תימורט הילוח לש תנקתהו תקפסה :הרעה      
וא הרבשנש תמייק הלוגע הרקב תחושל      
תוייחנה יפ לע וא איהשלכ הביסמ המגפנ      
הילוחה קורפ הביצח/הריפח ללוכ סדנהמה      
החושל המאתה ,םירבשה יוניפו המוגפה      
רזוח יולימ,ןוטבו המיטא ירמחב רוביח,תמיקה      
לכו םיקדוהמ עצמ ירמחב החושה ביבס      
.שרדנה      
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'מ 00.1 דע רטוקב החושל תינוק הילוח ל"נכ 'חי  57.4.055
      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'מ 52.1 רטוקב ל"נכ 'חי  57.4.060
      
08.0 רטוקבו 'מ 00.1 דע ךרואב תילילג ל"נכ     57.4.065

    900.00   900.00     1.00 'מ 'חי   
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'מ 00.1 רטוקב ל"נכ 'חי  57.4.070
      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'מ 52.1 רטוקב ל"נכ 'חי  57.4.071
      
תחושל  הסכמ לש תנקתהו תקפסה :הרעה      
הביסמ םגפנ וא רבשנש תמייק הלוגע הרקב      
קורפ ללוכ סדנהמה תוייחנה יפ לע וא איהשלכ      
המאתה ,םירבשה יוניפו םוגפה הסכמה      
.ןוטבו המיטא ירמחב רוביח,תמיקה החושל      
      
004D סמועל .ב.ב הסכמ לש הנקתהו הקפסה     57.4.080
יפל 3.1.401 ןימל םיאתמה 'מ 06.0 רטוקב      
- דיגאתה ןומיס םע תעבטו קקפ ללוכ 984 י"ת      

    920.00   920.00     1.00 דיגאתה למסו בויב 'חי   
      
רטוקב 521B סמועל .ב.ב הסכמ לבא ,ל"נכ     57.4.085

    740.00   740.00     1.00 2.1.401 ןימל םיאתמה 'מ 06.0 'חי   
      
יוניפו תותיס ללוכ החושב םידוביע ןוקית     57.4.090
שרדנכ -03ב ןוטבמ דוביע עוציבו םייקה      

    200.00   200.00     1.00 החושה תיתחת תוברל 'חי   
      

    250.00   250.00     1.00 'פמוק תוחושב תועבטה לכ ןיב םירוביח םוטיא 57.4.095
      

    180.00   180.00     1.00 החושב תוגרדמ תנקתה 'חי  57.4.100
      

    800.00   800.00     1.00 החוש הסכמל רגס 'חי  57.4.105
      
י"ע תמייק החושל תורבחתה רובע תפסות     57.4.106
קמוע רטוק לכב יס.יו.יפ רוניצמ ימינפ לפמ      
לכו רוניצה תולע ,החושל רוביח ללוכ הבוגו      

    500.00   500.00     1.00 תמלשומ הדובע עוציבל תושרדנה תודובעה 'חי   
 14,990.00 4.75.10 קרפ תתב הרבעהל

663-603-0081:לט 01521 ד"ת תיליע תרצנ 91 קחצי הלעמ   ירוזיא בויבו םימ דיגאת םענ-ימ
 

קובץ: מחירון 6.5.20   .../029 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



06/05/2020
דף מס':     029 תרגסמ זרכמ

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 14,990.00 מהעברה      
      
      
הקפסא ללוכ ךמות ריקמ ינוציח לפמ תיינב     57.4.107
,םירוביח ינש ,רטוקו ךרוא לכב רוניצ תנקתהו      
עוציבל תושרדנה תודובעה לכו ריקה תייצח      

  1,500.00 1,500.00     1.00 תמלשומ הדובע 'חי   
 16,490.00 הרקב יאת םוקיש 4.75 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  5.75 ק ר פ  ת ת       
אוהש גוס לכמ יעוצקמ לעופ לש הדובע תועש     57.5.010

     50.00    50.00     1.00 סדנהמה י"ע רשואמ הדובעה ןמויב םושיר יפל ע"ש   
      
יפל BCJ-3 תאמגוד ןורפחמ לש הדובע תועש     57.5.015

    150.00   150.00     1.00 סדנהמה י"ע רשואמ הדובעה ןמויב םושיר ע"ש   
      
יפל 059-039 )לפוש( סימעמ לש הדובע תועש     57.5.020

    150.00   150.00     1.00 סדנהמה י"ע רשואמ הדובעה ןמויב םושיר ע"ש   
      

    300.00   300.00     1.00 )רגב( ילחז רפחמ לש הדובע תועש ע"ש  57.5.025
      

    300.00   300.00     1.00 רושיא יפל םיצע תריקע 'חי  57.5.030
      
וא ,ןוטב וא ,ןבא רדג ןוקית רובע תפסות     57.5.035
ללוכ אוהש הבוג לכב שדחמ התיינבו םיקולב      
הדובעה עוציבל םישורדה םירמוחה הקפסה      

    250.00   250.00     1.00 חקפמה תוארוה יפלו רטמ   
      

    350.00   350.00     1.00 'מ 5.2 דע הבוגב תינוחטב תשר רדג ןוקית רטמ  57.5.040
      

  4,000.00 4,000.00     1.00 ןויז לזרב תנקתהו הקפסא ןוט  57.5.055
      
בויבה תשרל קוליסו ימעפ דח בויב תביאש     57.5.060

    600.00   600.00     1.00 םוקמו העש לכב תירוביצה 'חי   
      

     85.00    85.00     1.00 םימהוזמ םיחטשב לוח רוזיפו הקפסה ןוט  57.5.065
      
לש ךרוא רטמ יפל טלפסא שיבכ תחיתפ     57.5.070

     60.00    60.00     1.00 רוניצה רטמ   
      
יולימ ללוכ שדחמ יופיצו טלפסא שיבכ ןוקית     57.5.075
ש ב קדוהמ 'א גוס עצממ םינוילעה מ"ס 001      
שבכמ קודיה ,מ"ס 02 תונב תובכ שמח      
טלפסא תובכש יתשב העסמה יופיצו ינויצרביו      
לש ךרוא רטמ יפל תחא לכ מ"ס 5 יבועב      

    180.00   180.00     1.00 רוניצה רטמ   
      
      
      
      
      

  6,475.00 5.75.10 קרפ תתב הרבעהל
663-603-0081:לט 01521 ד"ת תיליע תרצנ 91 קחצי הלעמ   ירוזיא בויבו םימ דיגאת םענ-ימ

 
קובץ: מחירון 6.5.20   .../030 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



06/05/2020
דף מס':     030 תרגסמ זרכמ

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,475.00 מהעברה      
      
      
יולימ ללוכ שדחמ יופיצו טלפסא שיבכ ןוקית     57.5.080
'מ 5.0 קמוע דע 'מ 5.1 קמועמ MSLC-ב      
קדוהמ 'א גוס עצממ םינוילעה מ"ס 04 וילעמו      
שבכמ קודיה ,מ"ס 02 תונב תובכש יתשב      
יבועב טלפסא תבכשב העסמה יופיצו ינויצרביו      

    340.00   340.00     1.00 מ"ס 8 ר"מ   
      

     50.00    50.00     1.00 טלפסא תכרדמ תחיתפ רטמ  57.5.085
      
יתשב קודיה ללוכ טלפסא תכרדמ ןוקית     57.5.090
5 טלפסא תבכשו א"כ מ"ס 02 עצמ תובכש      

    120.00   120.00     1.00 מ"ס ר"מ   
      

     60.00    60.00     1.00 בלושמ ףוצר םע הכרדמ תחיתפ רטמ  57.5.095
      
ףוציר ללוכ תבלושמ ןבאמ הכרדמ ןוקית     57.5.100
קודיה ללוכ ,תמייקה ןבאב שומש ךות שדחמ      
5 לוחו א"כ מ"ס 02 עצמ תובכש יתשב תיתש      

     30.00    30.00     1.00 מ"ס ר"מ   
      
ףוציר ללוכ תבלושמ ןבאמ הכרדמ ןוקית     57.5.102
ללוכ ,השדח ןבאב רסחה תמלשה ךות שדחמ      
א"כ מ"ס 02 עצמ תובכש יתשב תיתש קודיה      

    140.00   140.00     1.00 מ"ס 5 לוחו ר"מ   
      
ךות שדחמ ףוציר ללוכ טילונרגמ הכרדמ ןוקית     57.5.105
יתשב תיתש קודיה ללוכ ,תמיקה ןבאב שומש      

    100.00   100.00     1.00 מ"ס 5 לוחו א"כ מ"ס 02 עצמ תובכש ר"מ   
      
יתשב עצמ ךרד ןוקיתו החיתפ רובע תפסות     57.5.110

     40.00    40.00     1.00 מ"ס 02 יבועב 'א גוס עצמ תובכש ר"מ   
      
לכב םימייק/םישדח בויב יווק םוליצו הפיטש     57.5.120

     16.00    16.00     1.00 רטוקו קמוע רטמ   
  7,371.00 תונוש 5.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

565,210.00 בויבו םימ יווק 75 כ"הס  
565,210.00 תרגסמ זרכמ כ"הס
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06/05/2020 )זוכיר( הלופע ,קמעה לדגמ ,לילגה ףונ
דף מס':     031 תרגסמ זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ     
בויבו םימ יווק 75 קרפ      

תורעה 0.75 קרפ תת                                           
                             263,135.00 תונושו הדלפ תרנצמ םימ יווק 1.75 קרפ תת    
                              43,589.00 ןליתאילופ תרנצמ םימ יווק 2.75 קרפ תת    
                             234,625.00 םישדח הרקב יאתו בויב יווק 3.75 קרפ תת    
                              16,490.00 הרקב יאת םוקיש 4.75 קרפ תת    
                               7,371.00 תונוש 5.75 קרפ תת    
                565,210.00 בויבו םימ יווק 75 כ"הס                

   565,210.00 תרגסמ זרכמ 10 כ"הס                            
 

  
לכה ךס  

   565,210.00  יללכ כ"הס  
     96,085.70 מ"עמ %71  
    661,295.70 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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