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16/06/2022 טלפמוק יריחמב זרכמ
דף מס':     002 יתללכמ ללכ רוטרנגו תויללכ למשח תוחולו תויתשת

      
םימוכיס תדומע הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
0.8 ק ר פ  ת ת  0.80 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
םירבעמ בוציח םג ללוכ ןלהל םיפיעסה ריחמ      
תודובעה לכ עוציבו ,תולעת וא תרנצל ןוטב      
םיטירפה .ותומדקל בצמה תרזחהל תושרדנה      
םיללוכ ) תרחא ןיוצ םא אלא( תויומכה בתכב      
לכ ללוכ םימלשומ רוביחו הנקתה ,הקפסא      
.רזעה ירמוחו תודובעה      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 0.8 קרפ תת 0.80 כ"הס            
      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
דע םיאנשמ לוגע ר"ממ YX2AN 042*4 לבכ     08.1.001

                     750.00 םישדח הקולח למשח תוחול רטמ   
      
דודיב םע ר"ממ 051 ךתחב תשוחנ ךילומ     08.1.005
    C.V.P תוחולו רוטרנגה דע ישאר פ"הפמ  

                     300.00 . הקולח למשח רטמ   
      
תדובע תוברל( למשח ילבכ יוהיזו יוליג     08.1.006
ילבכ תסירפ ךרוצל דיב הריפח,ןורפחמ      
) המדאב םילבכה יוליגו םיישאר למשח      
םיישארה הנזהה ילבכ לש תופומ/הכראהו      
םילדגב םה רשא הללכמב םינושה םיפגאל      
םישדח למשח תוחולל דע 'פמוק םינוש      

                       1.00 'פמוק .ותמדוקל חטשה תרזחהו,  
      
תפלחה ךרוצל םדא לס םע ףונמ הדובע םוי     08.1.007
למשחה תוחולל דע יאנשהמ למשח ילבכ      

                       1.00 'פמוק םישדחה  
234,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיכילומו םילבכ 1.80 כ"הס  

      
ן ו ט ב  ת ו ק י צ י  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
51 לש יבועב רטמ 5.4*9 תודימב ןוטב תקיצי     08.2.001
תכתמ תשר ללוכ רוטרנג סיסב רובע מ"ס      

                      67.50 .יתבכש וד ר"ממ 01 ר"מ   
      
51  יבועב רטמ 5*2 תודימב ןוטב תקיצי     08.2.002
תשר ללוכ, םישדח למשח תוחול רובע מ"ס      

                      15.00 'פמוק . ר"ממ 8 תכתמ  
      

                       1.00 'פמוק ןורפחמ ינימ / ןורפחמ הדובע םוי 08.2.003
 61,250.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטב תוקיצי 2.80 כ"הס  
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16/06/2022
דף מס':     003 יתללכמ ללכ רוטרנגו תויללכ למשח תוחולו תויתשת

      
םימוכיס תדומע הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ק ו ל ח  ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  3.80 ק ר פ  ת ת       
2,1 י א נ ש  ם י י ש א ר       
      
תינוציח הנקתהל ךתורמ םימ ןגומ חפ ןורא     08.3.001
2/93416 י"ת י"פע רצוימ, 006/0003/0012      

                      14.50 . )ץעויה י"ע רשואמ( רטמ   
      
עונמ ללוכ C2.1E A0001*4 ריווא קספמ     08.3.002
24 קותינ רשוכ I-SL תונגה ללוכ, רזע יעגמו      

                       4.00 .KA 'חי   
      

                       2.00 . D035 רדמא רקב 'חי  08.3.003
      

                       2.00 . ינורטקלא A004 N5T BBA רקרב 'חי  08.3.004
      

                       2.00 . ינורטקלא A036 N5T BBA רקרב 'חי  08.3.005
      

                       2.00 . ינורטקלא A008 N6T BBA רקרב 'חי  08.3.006
      

                       2.00 . 052DMT N3TX BBA רקרב 'חי  08.3.007
      

                       2.00 . 061DMT C1TX BBA רקרב 'חי  08.3.008
      

                       2.00 . 001DMT C1TX BBA רקרב 'חי  08.3.009
      

                       2.00 . 36DMT C1TX BBA רקרב 'חי  08.3.010
      

                       2.00 . 52DMT C1TX BBA רקרב 'חי  08.3.011
      

                       2.00 . ךיתנ קתנמ ללוכ קרב ןגמ 'חי  08.3.012
      

                       4.00 .6T-5T-4T  רקרבל הקספה לילס 'חי  08.3.013
      

                       8.00 . 611SM AK05 A4-5.2 עונמ תנגה 'חי  08.3.014
      
AM03 A04*4  יזאפ תלת תחפ רסממ     08.3.015

                       2.00 FH204 . 'חי   
      

                       8.00 . 52C AK01 M102S BBA דע א"ח 'חי  08.3.016
      

                       2.00 . 52C AK01 M302S BBA דע א"ח 'חי  08.3.017
      

                       2.00 . A61*5 EEC עקש 'חי  08.3.018
      

                       4.00 . A61*3 EEC עקש 'חי  08.3.019
      

                       2.00 . חולב הרואת 'חי  08.3.020
      

                       4.00 . טטסומרט ללוכ חולב םיררוואמ 'חי  08.3.021
      

                      12.00 . A001 לטיר ךיתנ קתנמ 'חי  08.3.022
3.80 קרפ תתב הרבעהל 
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16/06/2022
דף מס':     004 יתללכמ ללכ רוטרנגו תויללכ למשח תוחולו תויתשת

      
םימוכיס תדומע הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה       
      
      

                       2.00 . RAVK52 לבקל ןעגמ 'חי  08.3.023
      

                      10.00 . RAVK04 לבקל ןעגמ 'חי  08.3.024
      

                       2.00 .RAVK51 ילילג לבק 'חי  08.3.025
      

                      10.00 . RAVK03 ילילג לבק 'חי  08.3.026
      

                      12.00 V 022  דל ןומיס תרונ 'חי  08.3.027
      

                       2.00 OSI-4  שא יוליג רקב 'חי  08.3.028
274,370.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( 2,1 יאנש םיישאר הקולח למשח תוחול 3.80 כ"הס  

      
ר ו ט ר נ ג  ל ז י ד  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש הנקתהו )ףונמ י"ע המרה( הלבוה,הקפסא     08.4.001
)AVK0561 )yb dnatS  קפסהב רוטרנג      
תילועפת רצחב ןקתומה תקתשומ הפוחב      
הדובע תועש 8ל ילרגטניא קלד לכימ ללוכה      
רחאל אלמ קלד לכימ םע הריסמ(אלמ סמועב      
םע ,)ורושיאבו חוקיפל ותריסמו תוקידב      
תומכמ %011 לש תלוביקב הרצעמ      
ףוצמ ןכו הליזנ תעינמל רוטרנגב םילזונה      
ןצחל ,ישאר קספמ ללוכ,רלוסה הבוג ןומיס      
תיטמוטוא הענת הל דוקיפו הרקב חול ,םוריח      
ימלוב תכרעמ ,םירבצמו ןעטמ תכרעמ ,םיוויחו      
תתחנהל תקתשומ הפוח ללוכ םיציפקו תודעיר      
רטמ 7 קחרמב Bd57 ל הדובעה שער      
.המרה ינזוא לולכי הפוחה בכרמ . הדיחיהמ      
רזעה ירמוחו תוקידבה ,תודובעה לכ ללוכ      
פ"ע לכה תמלשומ הלעפהו הנקתהל םישורדה      
רקב , ןרצי תנש תוירחא ללוכ . ינכטה טרפמה      
תרושקת םאתמ , CED 0237 הלעפה      
    BSU-SUBDOM)רקבל דע תרושקת לבכ  

                       1.00 'פמוק . ) ןימזמה לע - רוטרנג תלעפה  
      
וירזיבאו ויקלח לכ לע רוטרנג לזידה תבכרה      
.תודיער ימלוב לע ונוזיאו ול דעוימה םוקמב      
      
דוקפהו הרקבה חול לש רובחו הנקתה הקפסא     08.4.003
ילבכ תוברל רוטרנגל תיטמוטוא הענתהל      
םירבצמ ןעטמ םג ללוכ םישורדה דוקפה      

                       1.00 'פמוק .טרופמכ  
      
      
      
      
      
4.80 קרפ תתב הרבעהל 
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16/06/2022
דף מס':     005 יתללכמ ללכ רוטרנגו תויללכ למשח תוחולו תויתשת

      
םימוכיס תדומע הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה       
      
      
BCA סופיטמ רוטרנגל ישאר קספמ הקפסא     08.4.004
תונגה םע A0002X3 AK63 ענוממ עובק      
חול ךותב ןקתומ ,הקספה לילסו תוינורטקלא      
םילבכה עוביקו ןוגיע ללוכ ,רוטרנג רדחב דרפנ      
הריבצ יספ ללוכ חולה הנבמ .תודיער תעינמל      
    AK63 ,A0002X3 קספמהמ האיציבו הסינכב  
יספ ללוכ ,קספמל תושל תועצמאב םירוביחו      
הנקתה ,הלבוה ,טוליש ,טוויח ,הקראהו ספא      
ירמוחו תודובעה לכ תא ללוכו טלפמוק רוביחו      

                       1.00 'פמוק םישורדה רזעה  
      
הקראה יכילומו דוקפהו הנזהה ילבכ רוביח     08.4.005
ירזיבא לכו םיקדהמ ,לבכ ילענ תוברל רוטרנגל      
תקתשומ הפוחב םייק רוטרנגל םישורדה רזעה      
תכרעמה תקידבו רוטרנגה תצרה ללוכ      

                       1.00 'פמוק םוריחל תמלשומ הלעפהל  
      
)הרקב חול( יוויח לנפ לש הנקתהו הקפסא     08.4.006
הנבמב םיאבכ לנפב ןקתומ ,הלקת תוארתהו      
יוויחלו )סמוע ,םקיר( רוטרנג בצמ יוויחל      
ץחל ,הניעט ,קלד סלפמ בצמ תוארתאו תולקת      
'וטואב אל רוטרנג , הדובעב רוטרנג, ןמש      
לעש יוויח לנפל ילמשח רוביחו .תיללכ הלקתו      
ריחמה תינכותה ג"ע עיפומה י"פע הדיחיה      
דוקפ, םידדצה ינשב הנזהה ילבכ רובח ללוכ      
,לבכ ילענ תוברל רוטרנגל הקראה יכילומו      
רובע .םישורדה רזעה ירזיבא לכו םיקדהמ      

                       1.00 'פמוק .דרפנב םלושי לבכב  
      
ךרוצל,  רוטרנג קית תנכהו רוטרנג תקידב     08.4.007
היגרנאה דרשמ לש הלעפה רתיה  תאצוה      

                       1.00 'פמוק .למשחה תרבחו  
      
)דחא( רוטרנג לזידב םייתפוקת םילופיט עוציב     08.4.008
דעומ םויסבו תוירחאה תפוקת לכ ךלהמב      
י"פע םיאתמ ןוישר לעב יאלמשח י"ע תוירחאה      
,תודובעה לכ ללוכ ןרציה תוארוהו טרפמ      
תוקידב ,)'דכו םירטליפ ,הכיס( םירמוח      
רזעה ירמוח לכו ןורכניס תוקידב ,סמועב      
.הקזחאה להנמ םע םואת ללוכ ,םישורדה      
ךרוצה תדימב תויתרגש אל תועשב הדובעה      
רדוסמ ח"וד תרבעהו תואצותה לש אלמ םושיר      

                       1.00 'פמוק ינכטה טרפמב טרופמכ .ןימזמ/ןנכתמל  
      
תקתעה( הנבמ תרקב תרושקתל תונכת רובע     08.4.009
תרקב בשחמל רוטרנגה רקבמ םירטסגר      

                      15.00 . )ישאר הקזחא להנמ/הנבמ ע"ש   
      
      
4.80 קרפ תתב הרבעהל 
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16/06/2022
דף מס':     006 יתללכמ ללכ רוטרנגו תויללכ למשח תוחולו תויתשת

      
םימוכיס תדומע הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה       
      
      
ילבכ , למשח תוחול(  למשחה ןקתמ תקידב     08.4.010

                       1.00 'פמוק .  לומשיח/ הצרה ינפל )למשח  
      
0561 רוטרנג תדרוהל דחוימ ףונמ הדובע םוי     08.4.011

                       1.00 'פמוק אווק  
1,018,250.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רוטרנג לזיד 4.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,588,370.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תודובע 80 כ"הס  
קובץ: מכללת אחווה   .../007 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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16/06/2022 )זוכיר( טלפמוק יריחמב זרכמ
דף מס':     007 יתללכמ ללכ רוטרנגו תויללכ למשח תוחולו תויתשת

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

למשח תודובע 80 קרפ    
   

0.8 קרפ תת 0.80 קרפ תת                             
   

                234,500.00 םיכילומו םילבכ 1.80 קרפ תת   
   

                 61,250.00 ןוטב תוקיצי 2.80 קרפ תת   
   

                274,370.00 2,1 יאנש םיישאר הקולח למשח תוחול 3.80 קרפ תת   
   

              1,018,250.00 רוטרנג לזיד 4.80 קרפ תת   
   

 1,588,370.00 למשח תודובע 80 כ"הס               
 

  
םימוכיס תדומע  

 1,588,370.00 החנה בושיחל םוכס  
הנחה כללית %        
 כ"הס    
הנחה כללית  
החנה רחאל כ"הס    

         0.09 לוגיע תחנה  
 1,588,370.09  כ"הס  

מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: מכללת אחווה 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


