
םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     001 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ב י צ ח  ו א /ו  ה ר י פ ח  10 ק ר פ       
      
ה ר י פ ח -:ח ט ש ה  ת ר ש כ ה  1.10 ק ר פ  ת ת       
.י ו נ י פ ו  י ו ל י מ  ,ה ב י צ ח  ו א /ו       
      
הביצחה וא/ו ריפחה יריחמ לכ :תורעה      
רופחה רמוחה יפדוע קוליס םיללוכ םהיגוסל      
תודובעה לכ ןכ ומכ .רתומ ךפש םוקמל      
תולודג םינבא תסירג: ןוגכ תושורדה תופסונה      
שרדיש םוקמ לכב יולימל רמוחה תרזחה      
ירוחאמו דוסי תוריק ןיב מ"ס 02 לש תובכשב      
ןיינבה רתאב םוקמ לכב וא תורצחבו תוריק      
תילמיטפוא תוביטר % 89 לש תופיפצב קודיה      
תינכתה עוציבה רחאל תויבצמ תוינכות תשגה.      
, היפרגופוט ,םייקה יפוסב בצמה תא הארת      
בויב תורובו תוחוש םימ, למשח יווק םינבמ      
דדומ י"ע הדידמה תודובע לכ. וכו תורדג,      
י"ע המותח תילנגרא תינכת תשגה םע ךמסומ      
ב םימייק םינבמ תסירה .ךמסומה דדומה      
י"ע רשואמ רתאל רמוחה תרבעהו שרגמ      
תפסות ןיאו הריפחה ריחמב ללכי הצעומה      
תריקע .הריפחה עוציב רובע ןלבקל ריחמ      
םיציעה יוניפו שרגמה ךותב םיציע      
.הריפחה רחימב ללכירתאהמ      
      
קמועל חטשב תיללכ הביצח וא/ו הריפח     01.1.020
ללוכ .שורד ינכימ ילכ לכב שומישב והשלכ      

 15,000.00    30.00   500.00 רשואמ הכיפש רתאל תלוספה יוניפ ק"מ   
      
וא/ו הריפחה רמוחמ ררבנ ימוקמ רמוחב יולימ     01.1.050
הנבמ ירוזאו חותיפ ירוזאב חטשהמ הביצחה      
ריחמה)דוסי תורוק ןיב וא/ו תוריק ירוחאמ(      
תופיפצל דע מ"ס 03 לש תובכשבקודיה ללוכ      

  3,900.00    30.00   130.00 .89%לש ק"מ   
      
רושיאב רחבומ ירלונרג רמוחמ אבומ יולימ     01.1.060

  4,000.00    50.00    80.00 קודיהו רוזיפ ללוכ חקפמה ק"מ   
 22,900.00 .יוניפו יולימ ,הביצח וא/ו הריפח-:חטשה תרשכה 1.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 22,900.00 הביצח וא/ו הריפח 10 כ"הס  
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../002 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     002 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  20 ק ר פ       
      
.ם י ע צ מ ו  ת ו ד ו ס י  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
קוצי ןוטב תודובע -20 קרפ תודובע יפיעס לכ      
עוציבל שרדנה לכ תא םריחמב םיללוכ ,רתאב      
,תוכימת ,תוינבת ,הדובע תוברל הדובעה      
לכלו המוק לכל םילכהו םירמוחה ןוטבה עוניש      
.הדובעה שרדת וב םוקמ      
      
ישארל תחתמ מ"ס 5 יבוע הזר ןוטב עצמ     02.1.010

  1,350.00    45.00    30.00 'דכו תואסנולכ ר"מ   
      
מ"ס 91 הבוג ןיכס ךותיח דיבילופ יזגרא     02.1.020

  4,560.00    19.00   240.00 .מ"ס 02בחור,דוסי תורוקל תחתמ רטמ   
      

 14,520.00    33.00   440.00 .םיפצרמל תחתמ מ"91 הבוג דיבילופ יזגרא ר"מ  02.1.021
      
תחתמ מ"מ 3.0 יבועב ןליטאילופ תועירי     02.1.030
02 בחורב תופיפח ללוכ ריחמה .ןוטב תפצרל      

    960.00     2.00   480.00 .תועיריה ןיב מ"ס ר"מ   
      
,03 -ב ןוטב | 05 רטוק סנולכ תקיציו חודיק     02.1.050
ןויזה יבולכ תסנכה ללוכ 'מ31 דע קמועבו       
ללוכ.ותביבסו חודיקהמ המדא יפדוע יוניפו      

123,420.00   220.00   561.00 שרדנכ תינוס הקידב רטמ   
      
,03 -ב ןוטב 06 רטוק סנולכ תקיציו חודיק     02.1.060
ןויזה יבולכ תסנכה ללוכ 'מ31 דע קמועבו      
ללוכ.ותביבסו חודיקהמ המדא יפדוע יוניפו      

 21,250.00   250.00    85.00 שרדנכ תינוס הקידב רטמ   
      

  7,200.00 1,200.00     6.00 תונוש תודימב 003-ב ןוטבמ תואסנולכ ישאר  ק"מ  02.1.070
      
עצמ לע תוקוצי 03 -ב ןוטב תולדב דוסי תורוק     02.1.300
תוינכתה יפל םינוש םיכתחב עקרקה לע וא      

 21,600.00 1,200.00    18.00 .תויתשק וא תורשי, ק"מ   
194,860.00 .םיעצמו תודוסי 1.20 כ"הס  

      
.ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  2.20 ק ר פ  ת ת       
      
לע וא עצמ לע םיקוצי 03 -ב ןוטב תופצר     02.2.011
תונספט ללוכ מ"ס 22 יבועב דיבילופ יזגרא      

 68,000.00   170.00   400.00 .תיפקיה ר"מ   
      
לע וא עצמ לע םיקוצי 03 -ב ןוטב תופצר     02.2.012
תונספט ללוכ מ"ס 52 יבועב דיבילופ יזגרא      

 17,100.00   190.00    90.00 .תיפקיה ר"מ   
      
      
      

 85,100.00 2.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../003 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     003 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 85,100.00 מהעברה      
      
      
לע וא עצמ לע םיקוצי 03 -ב ןוטב תופצר     02.2.013
תונספט ללוכ מ"ס03  יבועב דיבילופ יזגרא      

    880.00   220.00     4.00 .תיפקיה ר"מ   
 85,980.00 .תופצרו םיפצרמ 2.20 כ"הס  

      
.ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  3.20 ק ר פ  ת ת       
      
פ"ע דומעה תודימכ ובשחי םידומעה תודימ      
ןוטב תוקיצי .רוטקורטסנוקה תינכותב םושרה      
קלחכ םימלושמ )רשק ינניש( תוברטשל      
םיקולב תינב רובע םולשתל בשוחמה חטשהמ      
.םהיגוסל      
      
תוריק הצקב וא ךותב,םילדב,03-ב ןוטב ידומע     02.3.020

 48,000.00 1,200.00    40.00 . תינכתה יפל םינוש םיכתחב ,םייונב ק"מ   
      
וא/ו םירשי, מ"ס 52-02יבוע 03-ב ןוטב תוריק     02.3.030
תוריקב םיחתפ תריצי ללוכ ריחמה , םייתשק      

 43,200.00 1,200.00    36.00 .תולכרדא תוינכת יפל ק"מ   
      

 18,000.00 1,200.00    15.00 מ"ס 04-03 יבועב ךא ל"נכ ק"מ  02.3.040
109,200.00 .םידומעו תוריק 3.20 כ"הס  

      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ו ג ח  , ת ו ר ו ק  4.20 ק ר פ  ת ת       
      
וא/ו תונוילע וא/ו תויולת תונותחת תורוק     02.4.010
וא תורקת םע תוקוצי 03 -ב ןוטב סלפמ תורוק      
יפל בחור, תולידב  הלוגריפ תורוק וא,תופצר      
םיחתפו תוגרדמ תוטילב תוערגמ ללוכ, תוינכת      

 77,000.00 1,400.00    55.00 .תויתשק וא/ו תורשי תורוקה , תינכת יפל ק"מ   
      
וא תוריק לע תוקוצי 02 -ב ןוטב תורוגח     02.4.014

  4,050.00 1,350.00     3.00 .םיחתפה לעמ תוברל ,מ"ס 01 בחורב תוציחמ ק"מ   
      
וא תוריק לע תוקוצי 03 -ב ןוטב תורוגח     02.4.015
תחתמו לעמ תוברל ,מ"ס 02 בחורב תוציחמ      

  5,200.00 1,300.00     4.00 .םיחתפל ק"מ   
 86,250.00 תוקעמו תורוגח , תורוק 4.20 כ"הס  

      
ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  5.20 ק ר פ  ת ת       
      

 39,950.00   235.00   170.00 03-ב ןוטבמ מ"ס 52 יבוע תישקמ תורקת ר"מ  02.5.001
      
יולימ םע מ"ס 52 יבוע תועלצ תרקת תקיצי     02.5.050

 27,025.00   235.00   115.00 03-ב ןוטב מ"ס 02 הבוג  גנוטיא יקולב ר"מ   
      
      
      

 66,975.00 5.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../004 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     004 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 66,975.00 מהעברה      
      
      
יולימ םע מ"ס 04 יבוע תועלצ תרקת תקיצי     02.5.060

 38,500.00   350.00   110.00 03-ב ןוטב מ"ס 23 הבוג  גנוטיא יקולב ר"מ   
      
ץוחבו םינפבמ גרודמ גגב 03-ב ןוטב תקיצי     02.5.070

 95,000.00 2,500.00    38.00 3-ק תינכות 3/3ךתח האר[ ק"מ   
      
תינכות 2/2ךתח האר[  גגב 03-ב ןוטב תקיצי     02.5.080

 33,000.00   330.00   100.00 4-ק ר"מ   
      
ללוכ 03-ב מ"ס 04 יבוע תישקמ הרקת תקיצי     02.5.090

 21,000.00   350.00    60.00 חתפ תריצי ר"מ   
254,475.00 תוגגו תורקת 5.20 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ם י י נ י ב  ת ו ק י צ י  6.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןוטב ינפ תלבקל תפסות יפיעס לכ :הרעה      
םיללוכ םיפושח םינוטב וא םייביטרוקד      
.מ"ס 2/2 םישלושמ י"ע תוניפ םוטיק םריחמב      

תונושו םייניב תוקיצי 6.20 כ"הס            
      
ן י ו ז  ת ד ל פ  7.20 ק ר פ  ת ת       
      
םיכרואהו םירטוקה לכב םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.7.200

114,000.00 3,800.00    30.00 .םינוטבה ןויזל ןוט   
      
םירטוקה לכב תוכתורמ הדלפ תותשר     02.7.300

 80,000.00 4,000.00    20.00 .םינוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
194,000.00 ןיוז תדלפ 7.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

924,765.00 .רתאב קוצי ןוטב 20 כ"הס  
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../005 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     005 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ם י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  1.40 ק ר פ  ת ת       
      
. גנוטיאו ןוטב  יקולבמ תוריק      
    ========================  
      
יבוע םירוח 3 ,םילולח ןוטב יקולבמ תוציחמ     04.1.140
יקפוא ךרוצ יפל תוברטש ללוכ ריחמה .מ"ס 01      

  9,900.00    90.00   110.00 יכנא וא ר"מ   
      
הרוצב םייונב ואו םירשי מ"ס 02 יבוע ךא ל"נכ     04.1.150

 33,000.00   110.00   300.00 ליגר קולב גוסמ.תיתשק ר"מ   
 42,900.00 םיקולבב הינב 1.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 42,900.00 .הינב תודובע 40 כ"הס  
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../006 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     006 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ג ג ב  ם י ע ו פ י ש  ת ר י צ י  50 ק ר פ       
      
0.5 ק ר פ  ת ת  0.50 ק ר פ  ת ת       
      
0.5 קרפ תת      
      
םוטיא תודובע      
      
םע ןוילע רמג ללוכ םיגוסה לכמ תועיריה ריחמ      
ןיב םירוביחה תעיבצו עבטומ ןבל טגירגא      
םאתהב  עבצ תובכש יתש םע תועיריב      
תוירחא תוללוכ תודובעה לכ  .ןרציה תוארוהל      
תוירחא תדועת דגנכ םינש 01  ךשמל ןלבקה      
יללכה טרפמל זרכמה יאנתל םאתהב לכה ביטו      
.דחוימה טרפמלו ידרשמ ןיבה      
      
תועיריב םיעפושמ וא/ו םיחוטש תוגג םוטיא     05.0.010
תוליכמה, תומחלומ תוללכושמ  תוינמוטיב      
יבועב S.B.S ירמוטסלא רמילופ 51% תפסות      
גוסמ ינמוטיב רמיירפ תוברל .מ''מ 5      
003 לש תומכב ע''ש וא ''101 טוקמיירפ''      

 44,000.00    80.00   550.00 .ןוילע טגרגא יופיצ תוברל. ר''מ/רג ר"מ   
      
טיטמ מ''ס 6*6 תודימב תושלושמ תוקלור     05.0.015

  2,250.00    15.00   150.00 .3:1 . טנמצ רטמ   
      
תעוצר י"ע תובכיש 3ב תוקלור םוטיא      05.0.020
תוירמוטסלא תוינמוטיב תועירימ יופיח/קוזיח      
מ''מ 4 יבועב S.B.S רמילופב תוחבשומ      
'' 101 טוקמיירפ'' גוסמ ינמוטיב רמיירפ תוברל      
ינמוטיב קיטסמו ר''מ/רג 003 תומכב ע''ש וא      

  4,200.00    35.00   120.00 .יופיחה תעוצר לש ןויליעה הצקב רטמ   
 50,450.00 0.5 קרפ תת 0.50 כ"הס  

      
ת ו ג ג ב  ם י ע ו פ י ש  ת ר י צ י  1.50 ק ר פ  ת ת       
      
חיט תובכיש יתש י"ע םיתורישב תופצר םוטיא     05.1.010
וא ''XF-221 ליסורוט'' גוסמ ילוארדיה יטנמצ      

  4,900.00    70.00    70.00 .ןרציה תויחנה יפלו ר''מ/ג''ק 4 לש תומכב ע''ש ר"מ   
      
תוקעמה לע תוינמוטיב יופיח תועוצר עוביק     05.1.020
םוינימולא ליפורפ תועצמאב תוקלורה רוזאב      
יולימ תוברל ע''ש וא דרא תוכתמ תרצותמ      
רמוח י''ע הקעמהו ליפורפה ןיבש םיחוורמה      
ירמוטסלא וא ינתירואילופ ירמוטסלא המיטא      

 10,000.00    40.00   250.00 .ינמוטיב רטמ   
      
לעב )לק-טב( ףצוקמ ןוטב םע םיעופיש תריצי     05.1.030
יפל םייבועב ק"מ/ג"ק 0021 לש יבחרמ לקשמ      

 16,500.00   550.00    30.00 גג יעופש תינכת ק"מ   
      

 31,400.00 1.50 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../007 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     007 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 31,400.00 מהעברה      
      
      
תובכש יתשב םיתורישו תחלקמ תוריק םוטיא     05.1.040

  6,300.00    70.00    90.00 ליסורט ר"מ   
 37,700.00 תוגגב םיעופיש תריצי 1.50 כ"הס  

      
ד ו ד י ב  2.50 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ תועירי י"ע תומוק ןיב יטסוקא דודיב     05.2.001
מ"מ 5 יבובעב ע"ש וא "לקיטסוקא ביצלפ"      
תופיפצב בלצומ ףצקומ ןליתאילופמ תויושע,      
תחתמ ןוטב תרקת לע תוחנומ, ק"מ/ג"ק 52      

  2,640.00    22.00   120.00 ףוצירל ר"מ   
  2,640.00 דודיב 2.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 90,790.00 תוגגב םיעופיש תריצי 50 כ"הס  
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../008 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     008 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
0.6 קרפ תת      
      
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע      
      
טרפמב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
ינפוא ללוכ לוחכה ןדגואה .ןינב תודובעל יללכ      
ףיעסב תרחא ןיוצ םא אלא הדידמה      
      
תודימ תא תונייצמ הז קרפב תודימה לכ      
תותלדה יפנכ לש תויפוס תודימ,ריקב חתפה      
בכרה רחאל ל"נל ומאתוי תונולחהו      
םיפוקשמה תא תללוכ הדובעה,םיפוקשמה      
.םירזיבאו      
      
תחירמ ללוכש עבצה תדובע :ללוכ ריחמה      
יתש לטכבש,םיימעפ ןתשפ ןמשב ץע יפוקשמ      
ןוילע עבצ תובכש יתשו דוסי עבצ תובכש      
.קלרפוס      
      
םישרדנה םירזיבאה לוזרפ :ללוכ ריחמה      
תוידי םיריצ.םיטרפהו תומשירב      
םיימינפ םירגס וא םירדנליצ,םילוענמו      
רחא לוזרפ רזיבא לכו םירפוטסו      
.)ייק - רטסמו(.שרדנש      
      
םישורדה תודימב חפה יפוקשמ :ללוכ ריחמה      
ללוכו ןנכתמה קפסיש ךתח יפל תוינכתב      
ןקתה יפל 5.2AS הגרדב לוח יוקינ ,םייוקינ      
דגנ ןגמ עבצ תובכש יתשב העיבצ.ידבשה      
רתאב רואילופ תובכש יתשו לעפמב הדולח      
.ןנכתמה י"ע שרדנה ןווגה      
      
דחא תנוולוגמ הדלפמ ויהי םיגרוסה לכ      
ךותמ החיתפל תורשפא לעב היהי םיגרוסה      
עובצ תלדל ףסונב.טולימ חתפ שמשיו ןיינבה      
תספוקב לוענמל חתפמ היהי רוא ריזחמ עבצב      
.םוריח תאיצי טלשו תיב באה לצא ץופינ      
      
תחתמ תונוש תודימב  ןותחת  ןורא תודיחי     06.070
ץיוודנסמ יושעה  םיחבטמב שיש יחטשמל      
עבצב באט ץוח,קירבמ םינפ,הקימרופ הפוצמ      

 15,300.00 1,700.00     9.00 .,לכירדאה תריחב יפל ר"מ   
      
תודימב ילארשי ןקת ות לעב שא תינסח תלד     06.074

 19,200.00 3,200.00     6.00 3-מ.001 /012 'חי   
      
      
      
      
      

 34,500.00 0.60 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../009 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     009 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 34,500.00 מהעברה      
      
      
יתש השינ ךותב טנרדיהו  תרושקת ןורא     06.100
חפ יושע מ''ס 012/05/001 תודימב םייפנכ      
ע''ש וא ''זר לפ'' תרצות מ''מ .5  יבועב ןוולוגמ      
םירזבאה לכ ללוכ,עוקש יציפק רגס םע      
תריחב יפל עבצב רונתב עובצ םישורדה      

  2,750.00 2,750.00     1.00 4-מ לכירדאה 'חי   
      
-מ יפל. למשח ןוראל 042/051  תודימב  ל"נכ     06.110

  3,500.00 3,500.00     1.00 6 'חי   
      
דח   מ''ממל 502/001  תודימב ףדה תלד     06.120
ע''ש וא חירב-בר תמגוד הליגר החיתפ תיפנכ      

  3,500.00 3,500.00     1.00 ןוילג  2 -מ סופיט יפל. א"גה יטרפ יפל לכה, 'חי   
      
תודימב  םייפנכ ינש מ''ממל הדלפמ ףדה ןולח     06.130
יפל מ''מ 42 יבועב הדלפ ףנכ מ''ס 001/001      

  2,500.00 2,500.00     1.00 10-מ סופיט. ןוילג א''גה תוארוה 'חי   
      
יטרפ יפל  8'' רטוק מ''ממ ל רורוויא רוניצ     06.140

  1,800.00   600.00     3.00 8-מ סופיט. א''גה 'חי   
      

    500.00   500.00     1.00 70 סופיט.4'' רטוק ךא ל''נכ 'חי  06.150
      
ליפורפמ יושע , תונולחה רובע הדלפ גרוס     06.152

 31,200.00   650.00    48.00 01-מ  הדלפ ר"מ   
      
וא 3002 יגולטק 'סמ ילרוא תמגוד ןויצ רעש     06.200
הסינכל,דחא ףנכ מ''ס 002/011 לדוגב ע''ש      

  2,500.00 2,500.00     1.00 .תישאר 'חי   
      
הטסורינ תורונצמ יושע םיכנ יתורשל די זחאמ,     06.210
יפל םישורדה םירזבאה לכ ללוכ ריקל תונגועמ      
ןוילג יפל תושיגנ ץעוי רושיאו תושיגנה תונקת      

  1,800.00   900.00     2.00 'פמוק 9-מ  
      
טרפמה יפל העיבצו ףוקשמ ללוכ ץע תלד     06.230
תידי םע מ''ס 012/09 תודימב דחוימה ינכטה      
תועבצא ינגמ ללוכ ריחמה םיכנל הזיחא      
יולמ001% ץעמ היושע  . רפוטסו הבישמ      
מ''מ 52/54 קוב ץע תרגסמ םע הליגר החיתפ      

 30,000.00 2,000.00    15.00 1-נ יפל 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

114,550.00 0.60 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../010 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     010 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

114,550.00 מהעברה      
      
      
הליגר החיתפל יולימ 001 % הדובל ץע תלד     06.235
הבוגה המוטא תלדה ףנכ 012/061 תודימב      
ינשמ מ''מ 5 טקד יופיח תוחפל מ''מ 54 יבועב      
תריחב יפל ףאט הקימרופ רמג םידדצה      
מ''מ 2 יבועב ןוולוגמ חפמ ףוקשמ לכירדאה      
רהוצ ללוכ ע''ש וא ''א.ב.ש'' תרבח תרצות      
ללוכ ריחמה תינכתב טוריפה יפל מ''ס 08/05      

 10,000.00 5,000.00     2.00 .2-נ יפל רפוטסו הבישמ תועבצא ינגמ 'חי   
      
''חנ תבית'' גוסמ כ''בא ןוניסו רורוויא תכרעמ     06.350
ש''קמ 006 תקפסמה''006/0061HAF'' םגד      
בצמב ש''קמ -008ו ןוניס בצמב ריווא      
המיאתמה תכרעמה קודבל ןלבקה לע.רורוויא      
תכרעמה יפל וניה ריחמה א"גה רושיא יפל      

 18,000.00 18,000.00     1.00 א"גה תוינכותב 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

142,550.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס  
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../011 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     011 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ט ש  ח ו ת י פ ו  ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ   70 ק ר פ       
      
ם י מ ח  / ם י ר ק  ם י מ  ת ק פ ס א   1.70 ק ר פ  ת ת       
      
יריחמ , רמוחה תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה      
םיללוכ , עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורונצה      
יגוס לכב הביצחה וא/ו הריפחה תדובע תא      
יקלח לש םיריחמה לכ .2 .עקרקה      
העיבצה תא םיללוכ םייולגהתכתמה      
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק     07.1.010
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב ץוח / םינפ      
חנומ ע"ש וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

  8,000.00   200.00    40.00 .םיחפס תוברל , קמוע לכב עקרקב רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק     07.1.020
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב ץוח / םינפ      
חנומ ע"ש וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

  5,950.00   170.00    35.00 .םיחפס תוברל , קמוע לכב עקרקב רטמ   
      
תפיטעו 1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     07.1.030
תמגוד תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ      
    3-CPA קמוע לכב עקרקב חנומ ע"ש וא ,  

  2,850.00    95.00    30.00 .םיחפס תוברל רטמ   
      
4/3" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     07.1.040
תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו      
לכב עקרקב חנומ ע"ש וא CPA-3 תמגוד      

  1,700.00    85.00    20.00 .םיחפס תוברל , קמוע רטמ   
      
רטוקב רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.1.050
םייולג םינקתומ )שא תודמע( םירק םימל 3"      
תוגרבהב םירבוחמ  ,יולימב וא םייומס םייולת      

  3,375.00   135.00    25.00 . הריפחו תוביצח ןוטב תפיטעו םיחפס תוברל רטמ   
      
רטוקב רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.1.060
םייולג םינקתומ )שא תודמע( םירק םימל 2"      
תוגרבהב םירבוחמ  ,יולימב וא םייומס םייולת      

  4,800.00   120.00    40.00 . הריפחו תוביצח ןוטב תפיטעו םיחפס תוברל רטמ   
      
םגד יטסלפ רוניצמ םימ וק תחנהו הקפסה     07.1.070
ךותב ןקתומ םימחו םירק םימל לוגיטלומ      
מ"מ 61 רטוקב ףוצרל תחתמו יולג , תוריקה      
תושורדה תודובעהו םירזיבאה לכ ללוכ      

  2,800.00    70.00    40.00 . תומלשב לוורשךותב רטמ   
      

  6,800.00    80.00    85.00 לוגיטלומ )מ"מ 02 , 52( רטוק רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.1.080
      

  1,350.00    90.00    15.00 .לוגיטלומ )מ"מ 23( רטוק רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.1.090
      
      

 37,625.00 1.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../012 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     012 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 37,625.00 מהעברה      
      
      
םימח םימ תרנצל מ"מ 91 יבועב דיבנע דודיב     07.1.100
טרס תפיטע ללוכ 1" -  4/3" -2/1" רטוקב      

    525.00    35.00    15.00 . יטסלפ רטמ   
      
א"כ ןוראב תנקתומ תינקת שא יובכ תדמע     07.1.110
2 , ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב ללוכ      
דמצמ םע 'מ 51 ךרואב 2" רטוקב םיקונרז      
ירודכ זרב םע 2" סוסיר/ ןוליס קנזמ ץרוטש      
ימוג וא יטסלפ שימג רונצ םע ןולגלג ללוכ      
םע ףות לע ןקתומ 'מ 03 ךרואבו 4/3" רטוקב      
רטוק סוסיר ןוליס קנזמ ללוכ תבבותסמ עורז      

  9,000.00 1,800.00     5.00 'פמוק .1" ירודכ זרב 1"  
      

  1,750.00   350.00     5.00 . ג"ק 6 השבי שא יובכ הפטמ 'חי  07.1.120
      

    220.00   110.00     2.00 . 2/1" ילד זרב 'חי  07.1.130
      

    375.00   125.00     3.00 .שניא 4/3 םינובה ןג זרב 'חי  07.1.140
      
, תינכותב טרפ יפל 3" ישאר תכרעמ שאר     07.1.150
STTAW "3  ח"זמ  , דרא 3" םימ דמ תוברל      
ינוסכלא ףוגמ + 3" םיפוגמ 3 + 3" ןנסמ +      
ריוא ררחשמ+ 3" רזוח לא + 2" רזוח לא +2"      
רזוחלאו 3" לופכ הקנסה זרב , 3" יוביכ זרב +      
דיגאת + ןנכתמה י"ע רשואמו טלפמוק , 3"      

 28,000.00 28,000.00     1.00 'פמוק .םימה  
      
שיבכב םייק םימ וקל שדח םימ וק רוביח     07.1.160
, הריפחו שושיג טלפסא שיבכ תייצח תוברל      
תרבח + קזב םע םואית + ןורפחמב שומיש      
+ תורחאה תוישרה לכו הייריע + למשחה      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק . םימהדיגאת  
 78,495.00 םימח / םירק םימ תקפסא  1.70 כ"הס  

      
ן י כ פ ו ש ו  ן י ח ו ל ד  ת כ ר ע מ   2.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     07.2.010
    ).E.P.D.H( םייומס , םייולג םינקתומ תירבג  
תפיטע +  4" רטוק , םיחפס ללוכ יולימב וא      

  9,900.00   110.00    90.00 . ןוטב רטמ   
      
זוקינו )ןיכלוד( םימח םיכפשל .יס.יו.יפ תורונצ     07.2.020
םיחפסה לכ ללוכ ) -04 23 (  רטוקב א"מ      

  1,800.00    60.00    30.00 .ע"ווש וא יקסיפל תרצות.םישורדה רטמ   
      

  2,000.00    80.00    25.00 .םיחפס ללוכ תיירבג 2" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  07.2.030
      
      

 13,700.00 2.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../013 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     013 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,700.00 מהעברה      
      
      
2" וא 4" תרנצל מ"ס 01 יבועב ןוטב תפיטע     07.2.040

  1,200.00    20.00    60.00 . אוהש גוס לכמ רטמ   
      

    840.00   120.00     7.00 . 4" רטוקב.יס.יו.יפ ריוא עבוכ 'חי  07.2.050
      
תרוקיב תספוק ,יפות םוסחמ ,הפצר םוסחמ     07.2.060
םייושע מ"מ 05/001 רטוקב הליגר      
תשרו תעבורמ תרגסמ תוברל ןליפורפילופמ      

    880.00   220.00     4.00 .זילפמ גרבומ הסכמ וא 'חי   
      

    440.00   220.00     2.00 . 4"/4" תלפונ תרוקב תספוק ךא ל"נכ 'חי  07.2.070
      
ןליתאילופמ מ"מ 001/002 הפצר םוסחמ     07.2.080
זילפ תשר םע )E.P.D.H( ההובג  תופיפצב      

  1,500.00   750.00     2.00 .הטסורינ לס + תעבורמ תרגסמב תגרבומ 'חי   
      

    270.00   270.00     1.00 .םילכ חידמ / הסיבכ תנוכמל דעוימ ינקת ןופיס 'חי  07.2.090
 18,830.00 ןיכפושו ןיחולד תכרעמ  2.70 כ"הס  

      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק   3.70 ק ר פ  ת ת       
      
תמגודכ מ"ס 04/06 תודימב ןבל סרחמ הרעק     07.3.010
ןקתומ "06 רוד לג" םגד "הסרח" תרצות      

  1,410.00   470.00     3.00 .ךרע הווש וא , ןופיסו םירזיבאה לכ םע םלשומ 'חי   
      
/ םימח םימ בובריע זרב לש  הנקתהו הקפסא     07.3.020
REXIM ןרטש תרצות ל"נה רויכל , םירק      
    NEHCTIK רחא גוס לכ וא "פמט תוסיו םע  

  1,590.00   530.00     3.00 . הכואר היפ ללוכ 'חי   
      
תרצות תמגודכ , ןבל סרחמ הצחר ירויכ     07.3.030
ןקתומ , ע"וש וא " ולסוא " םגד "הסרח"      

  1,800.00   450.00     4.00 . ןופיסו םירזיבאה לכ םע םלשומ 'חי   
      
ןרטש תרצות , םימח / םירק םימל הללוס     07.3.040

  2,200.00   550.00     4.00 .םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ , םורכ הפוצמ 'חי   
      
תרצות תמגודכ היולת ןבל סרחמ הלסא     07.3.050
דבכ סופיט הסכמו בשומ ללוכ ,"םטול-הסרח"      
לכימ ללוכ , םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע      

  7,200.00 1,800.00     4.00 .ייורג תרצות יומס החדה 'חי   
      
תקרב םגד הסרח תרצות םיכנל תדעוימ הלסא     07.3.060
םע דבכ סופיט הסכמו בשומ ללוכ , 683 ט"קמ      
די זחאמ ללוכ םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ      
החדה לכימ ללוכ טרפ יפל הטסורינמ      

  4,200.00 2,100.00     2.00 . ייורג תרצותיומס 'חי   
      

 18,400.00 3.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../014 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     014 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 18,400.00 מהעברה      
      
      
םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ 'ל 06 ילמשח דוד     07.3.070
זרב "הרטסג" תרצות רזוח לע םותסש,      
לכו ןוחטיבה זרב זוקינל ךפשמ,ןוחטב      
םומיח ט"וק 3 םומיח ףוג םישורדה םירזיבאה      
54 'פמט תלבגהל ימרטורדיה זרב + ריהמ      

  5,100.00 1,700.00     3.00 'פמוק . תרנצ ירוביח + םיחתור םימ תולעמ  
      
לזרבמ דמעמ ללוכ ד"ממל ינקת םימ לכימ     07.3.080
רוניצ + יולימ זרב + רטיל 051 חפנ ןוולגמ      

  1,700.00 1,700.00     1.00 .)תינכת יפל( טוליש ללוכ , יולימל שימג 'חי   
      

  1,000.00   100.00    10.00 הרקתה ללחב וא ריקב 4/3" קותינ יזרב 'חי  07.3.090
      
תקפסאל הנכה תוברל ,היתש ימ ןקתמל הנכה     07.3.100
,05/001 יפות םוסחמו 2/1"  ןג זרב י"ע םימ      
2 דע ךרואב ןיחולדו םימ תרנצ תחנה תוברל      

    800.00   400.00     2.00 'מ 'חי   
 27,000.00 תויאורבת תועובק  3.70 כ"הס  

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ   4.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     07.4.010
    ).E.P.D.H( וא םייומס,םייולג םינקתומ תירבג  

 10,625.00   125.00    85.00 .הפיטע ללוכ 4" רטוק ,םיחפס תוברל יולימב רטמ   
      
    ."51S 4 זקנ רמלד תרצות םשג ימ טלוק 07.4.020

  3,840.00   240.00    16.00 טיבלד 'חי   
      

  2,720.00   170.00    16.00 .4" רטוק הדלפמ ןותחת בזרמ אצומ 'חי  07.4.030
      

  2,240.00   140.00    16.00 . בזרמ אצומ דיל תימורט ןוטבמ תינגא 'חי  07.4.040
 19,425.00 םשג ימ זוקינ  4.70 כ"הס  

      
ח ו ת י פ  ל ו ע י ת ו  ב ו י ב   5.70 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רוניצ     07.5.010
תפיטע , הביצח וא הריפח ללוכ עקרקב חנומ      
רוניצל  תחתמו לעמ מ"ס 03 יבועב תונויד לוח      
יאתל םירוביח קודיה עקרק קודיה יולימ      
דע קמועב יללכה טרפמב טרופמה לכו תרוקיב      

  2,400.00   120.00    20.00 .רטמ 52.1 רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

  2,400.00 5.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../015 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     015 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,400.00 מהעברה      
      
      
NS-8 חישק C.V.P-מ יטסלפ בויב רוניצ     07.5.020
וא הריפח ללוכ םותכ,ךרע הווש וא דיברמ      
מ"ס 03 יבועב תונויד לוח תפיטע , הביצח      
עקרק קודיה יולימ רוניצל  תחתמו לעמ      
טרופמה לכו תרוקיב יאתל םירוביחקודיה      
521 דע קמועבו 6" רטוקב , יללכה טרפמב      

 14,400.00   160.00    90.00 .מ"ס רטמ   
      
NS-8 חישק C.V.P-מ יטסלפ בויב רוניצ     07.5.030
וא הריפח ללוכ םותכ,ךרע הווש וא דיברמ      
מ"ס 03 יבועב תונויד לוח תפיטע , הביצח      
עקרק קודיה יולימ רוניצל  תחתמו לעמ      
טרופמה לכו תרוקיב יאתל םירוביחקודיה      
דע 621 -מ קמועבו 6" רטוקב , יללכה טרפמב      

  4,625.00   185.00    25.00 .מ"ס 571 רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ בויבל הרקב תחוש     07.5.040
ע"ש וא "ןמפלוו" תמגוד רטמ 52.1 דע קמועבו      
תרצות מ"ס 06/06 לדוגב הסכמו הרקת םע ,      
דיגאת וא הייריע למס תעבטה ללוכ ןמפלוו      
תיתחת תוברל ןוט 52 .ב.ב גוסמ ,  םימ      
לכב החושה יקלח לכ ןיב םוטיא טסלפונגמ      
םטא תועצמאב םימ תורידח דגנכ רטוק      
, ק'צניב + תומיטא ללוכ , "טסלפוטיא"      
ללוכ רזוח ררבנ יולימ ללוכ תמלשומתנקתומ      

 18,700.00 1,700.00    11.00 . קודיה 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב ןוטבמ בויבל הרקב תחוש     07.5.050
תמגוד רטמ 52.2 דע 62.1  -מ קמועבו      
לדוגב הסכמו הרקת םע , ע"ש וא "ןמפלוו"      
למס תעבטה ללוכ ןמפלוו תרצות מ"ס 06/06      
ןוט 52 .ב.ב גוסמ ,  םימ דיגאת וא הייריע      
יקלח לכ ןיב םוטיא טסלפונגמ תיתחת תוברל      
תועצמאב םימ תורידח דגנכ רטוק לכב החושה      
, ק'צניב + תומיטא ללוכ , "טסלפוטיא" םטא      
ללוכ רזוח ררבנ יולימ ללוכ תמלשומ תנקתומ      

 10,800.00 2,700.00     4.00 . קודיה 'חי   
      
ןקתומ והש רטוק לכב החוש ךותב תינקת לפמ     07.5.060

  1,050.00   350.00     3.00 . םלשומ 'חי   
      
שיבכב תמייק ב.של שדח בויב וק רוביח     07.5.070
שומיש הריפחו שושיג שיבכ תייצח תוברל      
לכו הייריעו ח"ח+ קזב םע םואית + ןורפחמב      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק .ותמדוקל בצמה תרזחהו תורחאה תויושרה  
      
      
      
      

 53,275.00 5.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../016 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     016 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 53,275.00 מהעברה      
      
      
םאתהב תמייק בויב תוחוש + בויב וק לוטיב     07.5.080
ללוכ ןנכתמה וא/ו חקפמה תויחנה וא/ו תינכתל      
ןורתפ / קוריפ / יוליג / הדידמ /שושיג / רותיא      
תלוספ תכלשה/בויבה תמירזל ןורתפ /הצק      
רתאה תלהנמ םע םואית ללוכ , השרומ רתאל      
םישרדנה םילכה לכב שומיש ללוכ םלשומ ,      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .תמלשומ הנקתהל  
 54,775.00 חותיפ לועיתו בויב  5.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

198,525.00 חטש חותיפו האורבת ינקתמ  70 כ"הס  
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../017 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     017 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל ל כ  - י ל מ ש ח  ן ק ת מ   80 ק ר פ       
      
0.8 ק ר פ  ת ת  0.80 ק ר פ  ת ת       
      
"ןופצ יסקופ" 1X08-F םגד קזבל ןוטב תחמוג     08.0.010
ללוכ הבוג ,מ"ס 08 בחור :תודימב ע"ש וא      
04 קמוע מ"ס 022 )עקרקל תחתמו לעמ(      

  1,200.00 1,200.00     1.00 סוסיב ,ןויז , הביצח / הריפח ללוכ ,מ"ס 'חי   
      
םגד  ח"ח םינומ רליפל הרקת םע ןוטב תחמוג     08.0.025
    061-F "בחור :תודימב ע"ש וא "ןופצ יסקופ  
מ"ס 06 קמוע מ"ס 082 הבוג ,מ"ס 022 םינפ      
תלד ללוכ סוסיב ,ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .תיטמרה הרוגס  
      
3*004 דע ךומנ חתמב ילמשח ןקתמ תקידב     08.0.050
למשחה תרבח קדוב וא יטרפ קדוב י"ע רפמא      
קדובל עויס תשגהו הקידבה רובע םולשת ללוכ      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק .תודידמה תכירעב  
      
ץיוודנס ץע חול ללוכ תוגוז 01 -ל הנורק קולב     08.0.060

  1,110.00   370.00     3.00 'פמוק .מ"ס 03\03 לדוגב מ"מ 81  
      
"ץיודנס יטלש ןיגב ימעפ דחו עובק םולשת     08.0.070
, םוחו םימ ינפב דימע קבדב םיקבדומ דבלב      
לע תרושקתה תוכרעמ דועיי/ םילגעמה ירפסמ      
לכלוניה ריחמה . רמגה ירזיבא יסכמ יבג      
, תאספוק ,חכ יעקש : טקייורפב םירזיבאה      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק ."דכו םרז יקספמ  
      
ןשעו שא יוליג תכרעמ ןלבק םע םואתו לופיט     08.0.080

    400.00   400.00     1.00 'פמוק .השורדה הרזעה תשגהו  
      
יווק :םג תללוכה תינמז למשח תשר תנכה     08.0.100
םיאתמ ינמז הקולח חול ,עקת יתבו חכל למשח      
, חקפמה י"ע ושרדיש םוקימבו תומכב לכה,      
םימיאתמה תוחיטבה יעצמא תטיקנ ךות      
ךרוצל תוינמזה תונקתהה קוליסו קוריפןכו      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק .דרפנב הנדדמיתש תויפוסה תונקתהה  
      
לש הדובעה רמגב EDAM SA תוינכת תנכה     08.0.110
"41  הסרגו דקוטא" תנכותב למשחה תכרעמ      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .ןנכתמלו ןימזמל תוינכת םיטס 3 הקפסא ללוכ  
      
למשחה תוחולה לכל תיפרגמורט הקידב     08.0.120
ןמזב אלמ סמועב הנושאר הקידב , ס"יבב      
לש תרוקיב רחאל למשחה תכרעמ לש תריסמ      
תפוקת םותב אלמ סמועב היינש הקידבו ח"ח      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק .תוירחאה  
      
      

 11,960.00 0.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../018 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     018 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 11,960.00 מהעברה      
      
      
ריקה לע הנקתהל "קזב ןקת" רטסאילופ זגרא     08.0.130
, ץע בג ללוכ , תרושקת ןורא תשינ ךותב      
תודימב, קזב תשירד יפל חירב בר הליענ      

  2,200.00 1,100.00     2.00 .מ"ס 21X04X06 'חי   
      
יזאפ-תלת ת"מאמ הלבוהו הנקתהו הקפסא     08.0.180
    A052תימרט הנגהו תיטנגמ הנגה םע  
רשוכ ,)A052-002 לויכ םוחת םע תלייכתמ      
, קותינ ילילס ללוכ תוחפל AK05 קותינ      
וא/ו ריקה לע הנקתהל חול הנבמךותב ןקתומה      
םאתהבו תושרדנה תודימב למשח תשינב      

  2,700.00 2,700.00     1.00 'פמוק . תפסות תשירד ילב למשח תרבח תשירדל  
      
דויצה לכ וכותב ללוכ U םגדמ תרושקת ןורא     08.0.190
םינושה תרושקתהה יווק רוביחל שרדנה      
דעו ריחמב לדבה אלל ס"יב םוחתב "בשחמ"      
המרבו הניקת הרוצב בושחמה תכרעמ תדובע      
תרושקת ןורא, המוק לכב ןורא ןקתוי, הבוט      
םע תיכוכז תלדו תוקרפתמ תונפד ללוכי      
לדוגב תרושקת דויצל םיאתמ ןוראה .לוענמ      
םע תיכוכז תלד ןוראה תיזחב.91" יטרדנטס      
, תרושקתה ןורא לש ןוילעה וקלחב לוענמ      
םינוילע םיחתפ 2.ררוואמ תנקתהל הנכה הנשי      
תסינכלםיחתפ 2-ו הלעמלמ םילבכ תסינכל      
םאתהב השעי לוכה ,ןותחתה וקלחמ םילבכ      
לש חקפמה םע םואיתב וא/ו הצעומה תושירדל      

  2,800.00 2,800.00     1.00 'פמוק תפסות תשירד ילב טקיורפה  
      
דויצה לכ וכותב ללוכ U02 תרושקת ןורא     08.0.200
םינושה תרושקתהה יווק רוביחל שרדנה      
ריחמב לדבה אלל תודבעמה םוחתב "בשחמ"      
הניקת הרוצב בושחמה תכרעמ תדובע דעו      
םע הדבעמ לכב ןורא ןקתוי, הבוט המרבו      
.לוענמ םע תיכוכז תלדו תוקרפתמ תונפד      
יטרדנטס לדוגב תרושקת דויצל םיאתמ ןוראה      
לוענמ םע תיכוכז תלד ןוראה תיזחב.91"      
הנכה הנשי , תרושקתה ןורא לשןוילעה וקלחב      
תסינכל םינוילע םיחתפ 2.ררוואמ תנקתהל      
םילבכ תסינכלםיחתפ 2-ו הלעמלמ םילבכ      
ןורא לש תוינוציח תודימ.ןותחתה וקלחמ      
-מ"ס 35 :בחור -מ"ס 06 :הבוג -:תרושקתה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק "ס 54 :קמוע  
 21,160.00 0.8 קרפ תת 0.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../019 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     019 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע   1.80 ק ר פ  ת ת       
      
תנזה רובע הלעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.1.010
מ"ס 03 בחורב קזבו ח"ח רליפמ הנבמה      
לוח דופיר תוברל מ"ס 09 דע לש קמועבו      
יטרסו, לוח םע קודיהו יוסיכ , תרנצ תחנה,      

  2,560.00    32.00    80.00 .ותמדוקל עקרקה בצמ תבשהו ,ןומיס רטמ   
      
מ"ס 001 רטוקב הלוגע תימורט ןוטב תכירב     08.1.015
ןוטב הסכמו הרקת תוברל מ"ס 001 קמועבו      

  2,200.00 1,100.00     2.00 'פמוק ןוט 5.21 סמועל  
      
מ"ס021 רטוקב הלוגע תימורט ןוטב תכירב     08.1.016
ןוטב הסכמו הרקת תוברל מ"ס 051 קמועבו      

  5,600.00 1,400.00     4.00 'פמוק ןוט 5.21 סמועל לוגע  
      
9-8 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.1.018
מ"ס 002/08/08 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ      
רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ      
םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל      
םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו      

  4,800.00 1,200.00     4.00 .טלפמוק 'חי   
      
למשח תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תריפח     08.1.020
דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב ,היינחל הרואת      
חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו      
קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל      
ידומע רובע מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 09 דע      

  1,920.00    32.00    60.00 . הרואת רטמ   
 17,080.00 רפע תודובע  1.80 כ"הס  

      
ם י ל י ב ו מ   2.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ לש הנקתהו הקפסא     08.2.010

  1,350.00    15.00    90.00 .הכישמ יטוח םע מ"מ 92 רטוקב רטמ   
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.2.016
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק      

  1,350.00    15.00    90.00 .היינחב הרואת ידומעל ינקת ןומיס טרסו רטמ   
      
יבועב מ"מ 011 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.2.018
טוח ללוכ הנכומ הריפחב, מ"מ 6.3 ןפוד      

  2,240.00    28.00    80.00 .הינח רובע ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ לש הנקתהו הקפסא     08.2.020

  2,430.00    27.00    90.00 .הכישמ יטוח םע מ"מ 08 רטוקב רטמ   
      
      
      
      
      

  7,370.00 2.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../020 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     020 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  7,370.00 מהעברה      
      
      
58 קמועבו מ"מ 002 בחורב תשר תולעת     08.2.080
הנבמה לע תועובק, עובצ וא ןוולוגמ חפמ ,מ"ס      
קוזיחו הסכמ תוברל,הרקתהמ תויולת וא      
םירבחמ,םילתמ ,תויווז,תותשק,לזרב      

  3,300.00    55.00    60.00 .הקראיקדהמו רטמ   
      
58 קמועבו מ"מ 001 בחורב תשר תולעת     08.2.085
הנבמה לע תועובק, עובצ וא ןוולוגמ חפמ ,מ"ס      
קוזיחו הסכמ תוברל,הרקתהמ תויולת וא      
םירבחמ,םילתמ ,תויווז,תותשק,לזרב      

  2,000.00    40.00    50.00 .תרושקת רובע הקראיקדהמו רטמ   
      
58 קמועבו מ"מ 001 בחורב תשר תולעת     08.2.090
הנבמה לע תועובק, עובצ וא ןוולוגמ חפמ ,מ"ס      
קוזיחו הסכמ תוברל,הרקתהמ תויולת וא      
םירבחמ,םילתמ ,תויווז,תותשק,לזרב      

  1,800.00    45.00    40.00 .נ.מ רובעהקראיקדהמו רטמ   
 14,470.00 םיליבומ  2.80 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ   3.80 ק ר פ  ת ת       
      
ר"ממ 5.1X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.3.010
וא/ו תולעתב םיחנומ וא/ו תורוניצב םילחשומ      

  3,700.00    10.00   370.00 .עקרקב םינומט וא תומלוס לע רטמ   
      
5.1X7 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.3.020
תולעתב םיחנומ וא/ו תורוניצב םילחשומ ר"ממ      

    990.00    22.00    45.00 .עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא/ו רטמ   
      
ר"ממ5.2X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.3.040
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      
דומע ךותב ,עקרקב םינומט וא תומלוס      

    840.00    12.00    70.00 .הרואת רטמ   
      
5.2X3 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.3.060
םיחנומ וא/ו תורוניצב םילחשומ ,ר"ממ      

  3,960.00    11.00   360.00 .עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא/ו תולעתב רטמ   
      
01X5 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.3.080
םיחנומ וא/ו תורוניצב םילחשומ ,ר"ממ      
עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא/ו תולעתב      

  2,500.00    50.00    50.00 .תילעמ רובע רטמ   
      
6X5 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.3.081
םיחנומ וא/ו תורוניצב םילחשומ ,ר"ממ      
עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא/ו תולעתב      

  2,880.00    32.00    90.00 .א"מ תודיחי רובע רטמ   
      

 14,870.00 3.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../021 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     021 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 14,870.00 מהעברה      
      
      
01X5 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.3.082
םיחנומ וא/ו תורוניצב םילחשומ ,ר"ממ      
עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא/ו תולעתב      

  4,500.00    50.00    90.00 .הינחב הרואת ידומערובע רטמ   
      
גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ     08.3.085
    03E 081EF XHXHN 5 ךתחבx61  
תולעתב םיחנומ וא/ו תורוניצב םילחשומ,ר"ממ      

  4,000.00    80.00    50.00 .עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא/ו רטמ   
      
ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.3.100
    07+051X3 וא/ו תורוניצב םילחשומ,ר"ממ  
םינומט וא תומלוס לע וא/ו תולעתב םיחנומ      

 22,400.00   320.00    70.00 A-ישאר למשח חול רובע,עקרקב רטמ   
      
ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.3.102
    53+07X3 וא/ו תורוניצב םילחשומ ,ר"ממ  
םינומט וא תומלוס לע וא/ו תולעתב םיחנומ      

  5,100.00   170.00    30.00 .B-הנשמ למשח חול,רובע עקרקב רטמ   
      
תוגוז 02 ,םיידיג-בר יל'ג ןופלט תרושקת לבכ     08.3.250

  4,400.00    22.00   200.00 . תולעתב וא תרנצב םילחשומ, "קזב" רשואמ רטמ   
      
,ר"ממ 01 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ     08.3.280
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

    495.00    11.00    45.00 . תומלוס רטמ   
      
,ר"ממ 61 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ     08.3.290
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

    700.00    14.00    50.00 . תומלוס רטמ   
      
,ר"ממ 53 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ     08.3.300
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

  2,970.00    33.00    90.00 . תומלוס רטמ   
      

  3,000.00    50.00    60.00 ר"ממ 07 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.3.320
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.3.350
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

  1,540.00    22.00    70.00 .טרופס שרגמב םידומעל הרידח רטמ   
 63,975.00 םיכילומו םילבכ  3.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../022 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     022 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד ו ס י  ת ק ר א ה   4.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוינכתל םאתהב תומוקב דוסי תקראה עוציב     08.4.010
תוברל  ס"יבל תמלשומ קרב טלוק תכרעמו      
תוחפל מ"מ 21 לזרב וא/ו 04/4 ןוולוגמ ךלפ      
םיכתורמו הנבמה לש דוסיה תורוקב םיחנומ      
ץוחמ תואיצי תוברל ,שרדנכ םידומעה לכב      
םייפוסה עקרקה ינפמ מ"ס 05 הבוגב הנבמל      
תוברל , תידועיי אספוקב םיצוקה תריגסו      
רובע למשח תוחול תושינב ץוק תאצוה      
תשירד ילב , םילאיצניטופה תאוושהספ      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .תפסות  
      
םילאיצנטופ תאוושה ספ לש הנקתהו הקפסא     08.4.020
םיגרבו תיטילורטקלא תשוחנמ 04/4 ךתחב      

    180.00   180.00     1.00 'פמוק .שרדנה פ"ע  
      
תוחול תקראה,םימ תרנצל הקראה תדוקנ     08.4.030
תולעת ,גוזימ תולעת,תיטסוקא הרקת,למשח      
לכו ,ר"ממ 01 ךילומ י"ע .'דכו למשח ילבכ      

  1,800.00    90.00    20.00 'פמוק .שרדנה פ"ע ןקתמב יתכתמ תוריש  
      
אוהש גוס לכמ תרושקת ןוראל הקראה תדוקנ     08.4.040
ךילומו ,מ"מ 32 תרנצב תעצובמ לדבה אלל      
םילאיצנטופ תאוושה ספמ ר"ממ 61 תשוחנ      

    260.00   130.00     2.00 'פמוק .וקה ךרואב לדבה אלל ןוראל דע  
      
מ"ס 04 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.4.080
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 08 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      
    521B שרגמ תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ  

  1,000.00   500.00     2.00 .טרופס 'חי   
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.4.085
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
שאר ,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
06? תרוקב תחוש ךותב, תעבט קדהמ ,השקה      
גוסמ הסכמו ץצח תפצר םע מ"ס 06 קמועב      

  2,000.00 1,000.00     2.00 'פמוק 521B,טרופס שרגמ טלפמוק העיבצו טוליש.  
      
סדנהמ וא/ו ח"ח תויחנה יפל סופיאל הנכה     08.4.090

    400.00   400.00     1.00 'פמוק .למשח קדוב  
  9,640.00 דוסי תקראה  4.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../023 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     023 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ח ו ל   5.80 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמב טרופמכ , A -ישאר למשח חול הקפסא     08.5.110
הפצרה לע הדמעהל יונב תוינכותבו ינכטה      
לכ תא ללוכ , שורדה לדוגה י"פע .טרופמכ      
ןוגכ : ותיינבל םיצוחנהו םישורדה םיטנמלאה      
,הקראה , םיקדהמ םיגוסה לכמ הריבצ יספ      

 10,000.00 2,500.00     4.00 .רומש םוקמ 03% ללוכ העיבצ ר"מ   
      
ישאר חול לש הלעפהו רוביח הנקתה ,הלבוה     08.5.115
עוציב , ןויקינ , שדחמ ויגרב קוזיח םג ללוכו      
ספל ותקראה, שא יוביכל הנכהו םיחתפ      
,ןרציה םע םואית , םילאיצניטופ תאוושה      
תקידב , םיאצויהו םיסנכנה םיווקה לכל רוביח      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק .'דכו תוזאפ רדס  
      
תיטנגמ הנגה םעA052 יזאפ-תלת ת"מאמ     08.5.125
לויכ םוחת םע תלייכתמ תימרט הנגהו      
    A)052-002(, קותינ רשוכ AK53 ללוכו תוחפל  
יעגמ םע קוחרמ הקספה לילסו דמצמו תידי      

  5,700.00 1,900.00     3.00 N,O.N ,.C רזע 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע A521 יזאפ-תלת ת"מאמ     08.5.135
לויכ םוחת םע תלייכתמ תימרט הנגהו      

  1,800.00   900.00     2.00 תוחפל AK22 קותינ רשוכ ,)A)521-001 'חי   
      
הנגהו תיטנגמ הנגה םע 08 יזאפ-תלת ת"מאמ     08.5.140
,)A)08-36 לויכ םוחת םע תלייכתמ תימרט      
דמצמו תידי ללוכו , תוחפל AK22 קותינ רשוכ      

    700.00   700.00     1.00 ,O.N.C.N רזע יעגמ םע קוחרמ הקספה לילסו 'חי   
      
רצק םרז קותינ רשוכ ,A36 יזאפ-תלת ת"מאמ     08.5.145

  1,300.00   650.00     2.00 10KA. 'חי   
      
םרז קותינ רשוכ ,A04 דע יזאפ-תלת ת"מאמ     08.5.150

  4,000.00   400.00    10.00 .AK01 רצק 'חי   
      
םרז קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ-תלת ת"מאמ     08.5.155

  6,090.00   290.00    21.00 .AK01 רצק 'חי   
      
קותינ רשוכ ,A52 דע יבטוק-וד ריעז ת"מאמ     08.5.160

  3,150.00   105.00    30.00 .AK01 רצק םרז 'חי   
      
םרז קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ דח ת"מאמ     08.5.165

  3,850.00    55.00    70.00 .AK01 רצק 'חי   
      
, רפמא 4*04 נ"זל םיבטוק 4 תחפ רסממ     08.5.170

  4,500.00   300.00    15.00 .A  םגד רפמא ילימ 03 הגילז םרז תושיגר 'חי   
      
,תרושקת תורשפא תוברל ילטיגיד דדומ בר     08.5.175

  2,000.00 2,000.00     1.00 E071MP םגד "CETAS" תמגוד 'חי   
      

 44,390.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../024 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     024 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 44,390.00 מהעברה      
      
      
רטשמ םע רפמא 3*52 נ"זל םיבטוק 3 ןעגמ     08.5.180
רזע יעגמ ללוכ טלוו 022 לילס , )3CA( הדובע      

  2,560.00   320.00     8.00 . "קינכמלט" תרצות שרדנכ 'חי   
      
רטשמ םע רפמא 3*04 נ"זל םיבטוק 3 ןעגמ     08.5.185
רזע יעגמ ללוכ טלוו 022 לילס , )3CA( הדובע      

  1,260.00   420.00     3.00 . "קינכמלט" תרצות שרדנכ 'חי   
      

    330.00   330.00     1.00 .א"ו 051 טלוו 42/032 יבטוק וד יאנש 'חי  08.5.190
      

    330.00   330.00     1.00 .רפמא5/052 דע םרז הנשמ 'חי  08.5.195
      
קספמ תוברל ,טלוו005 דע עבורמ רטמ טלוו     08.5.200

    220.00   220.00     1.00 .ספא םע םיבצמ 6 תוזפ ררוב 'חי   
      
חולה תלד לע תנקתומ דליטלומ ןומיס תורונ     08.5.205
22 רטוקב תינועבצ השדעמ הסכמ תוברל      

    150.00    50.00     3.00 .מ"מ 'חי   
      
תלד לע תנקתומ ןומיס תורונ יוסינ , פ"ת ןצחל     08.5.210

     90.00    90.00     1.00 .חול 'חי   
      

    900.00    90.00    10.00 .קתונמ-די-וטוא םיבצמ 3 ררוב קספמ 'חי  08.5.215
      
הנקתהל ירלודומ בחורב יעגמ וד דעצ רסממ     08.5.220

  1,200.00   120.00    10.00 .רפמא 61 םרזל הליסמ לע 'חי   
      
הברזרו תינכות םע ילטיגיד ימוי גותימ ןועש     08.5.225

  3,200.00   320.00    10.00 . השירדה יפל ןמזו תינכמ 'חי   
      
לפוכ תגוצת םע תוגרד 6 -ל קפסה לפוכ רקב     08.5.230
,הגרד לכל ןומיס תורונ  ,תילטיגיד  קפסה      
"טקפ" גוסמ ררוב םרז קספמ ,הקידב ינצחל      
תרצות תמגוד םיאתמ םרז הנשמ  ,הגרד לכל      

  2,300.00 2,300.00     1.00 CIRCUTOR. 'חי   
      
םע RAVK 51 דע לבקל םיבטוק 3 ןעגמ     08.5.235
הקירפ ידגנ ללוכ )CA-3( הדובע רטשמ      

  3,600.00   600.00     6.00 .שרדנכ 'חי   
      
דע RAVK5-מ V004 יזאפ-תלת לבק     08.5.240
    RAVK01, הקירפ ידגנ םע ,םידספה ילד  

  4,320.00   720.00     6.00 תימצע תוצצופתה ינפמ הנגהו 'חי   
      
תספואמ תכרעמל א"ק 001 יבטוק 4 חתמ ןגמ     08.5.245

  1,100.00 1,100.00     1.00 .השירדה יפלו טרופמכ 'חי   
      
      
      

 65,950.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../025 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     025 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 65,950.00 מהעברה      
      
      
טרפמב טרופמכ B -הנשמ למשח חול הקפסא     08.5.255
הפצרה לע הדמעהל יונב תוינכותבו ינכטה      
לכ תא ללוכ , שורדה לדוגה י"פע .טרופמכ      
ןוגכ : ותיינבל םיצוחנהו םישורדה םיטנמלאה      
,הקראה , םיקדהמ םיגוסה לכמ הריבצ יספ      

  7,700.00 2,200.00     3.50 .רומש םוקמ 03% ללוכ העיבצ ר"מ   
      
ישאר חול לש הלעפהו רוביח הנקתה ,הלבוה     08.5.260
עוציב , ןויקינ , שדחמ ויגרב קוזיח םג ללוכו      
ספל ותקראה, שא יוביכל הנכהו םיחתפ      
,ןרציה םע םואית , םילאיצניטופ תאוושה      
תקידב , םיאצויהו םיסנכנה םיווקה לכל רוביח      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק .'דכו תוזאפ רדס  
      
תיטנגמ הנגה םע A521 יזאפ-תלת ת"מאמ     08.5.270
לויכ םוחת םע תלייכתמ תימרט הנגהו      

  1,000.00 1,000.00     1.00 תוחפל AK22 קותינ רשוכ ,)A)521-001 'חי   
      
הנגהו תיטנגמ הנגה םע 08 יזאפ-תלת ת"מאמ     08.5.275
,)A)08-36 לויכ םוחת םע תלייכתמ תימרט      
דמצמו תידי ללוכו , תוחפל AK22 קותינ רשוכ      

    850.00   850.00     1.00 ,O.N.C.N רזע יעגמ םע קוחרמ הקספה לילסו 'חי   
      
רצק םרז קותינ רשוכ ,A36 יזאפ-תלת ת"מאמ     08.5.280

  1,300.00   650.00     2.00 10KA. 'חי   
      
םרז קותינ רשוכ ,A04 דע יזאפ-תלת ת"מאמ     08.5.285

  1,200.00   400.00     3.00 .AK01 רצק 'חי   
      
םרז קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ-תלת ת"מאמ     08.5.290

  3,000.00   300.00    10.00 .AK01 רצק 'חי   
      
קותינ רשוכ ,A52 דע יבטוק-וד ריעז ת"מאמ     08.5.295

  2,100.00   105.00    20.00 .AK01 רצק םרז 'חי   
      
םרז קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ דח ת"מאמ     08.5.300

  3,025.00    55.00    55.00 .AK01 רצק 'חי   
      
, רפמא 4*04 נ"זל םיבטוק 4 תחפ רסממ     08.5.305

  3,300.00   300.00    11.00 .A  םגד רפמא ילימ 03 הגילז םרז תושיגר 'חי   
      
,תרושקת תורשפא תוברל ילטיגיד דדומ בר     08.5.315

  1,450.00 1,450.00     1.00 E071MP םגד "CETAS" תמגוד 'חי   
      
רטשמ םע רפמא 3*52 נ"זל םיבטוק 3 ןעגמ     08.5.320
רזע יעגמ ללוכ טלוו 022 לילס , )3CA( הדובע      

  1,280.00   320.00     4.00 . "קינכמלט" תרצות שרדנכ 'חי   
      
      

 93,455.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../026 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     026 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 93,455.00 מהעברה      
      
      
רטשמ םע רפמא 3*04 נ"זל םיבטוק 3 ןעגמ     08.5.325
רזע יעגמ ללוכ טלוו 022 לילס , )3CA( הדובע      

  1,200.00   400.00     3.00 . "קינכמלט" תרצות שרדנכ 'חי   
      

    330.00   330.00     1.00 .א"ו 051 טלוו 42/032 יבטוק וד יאנש 'חי  08.5.330
      

    320.00   320.00     1.00 .רפמא5/052 דע םרז הנשמ 'חי  08.5.335
      
קספמ תוברל ,טלוו005 דע עבורמ רטמ טלוו     08.5.340

    210.00   210.00     1.00 .ספא םע םיבצמ 6 תוזפ ררוב 'חי   
      
חולה תלד לע תנקתומ דליטלומ ןומיס תורונ     08.5.345
22 רטוקב תינועבצ השדעמ הסכמ תוברל      

    162.00    54.00     3.00 .מ"מ 'חי   
      
תלד לע תנקתומ ןומיס תורונ יוסינ , פ"ת ןצחל     08.5.350

     90.00    90.00     1.00 .חול 'חי   
      

    360.00    90.00     4.00 .קתונמ-די-וטוא םיבצמ 3 ררוב קספמ 'חי  08.5.355
      
הנקתהל ירלודומ בחורב יעגמ וד דעצ רסממ     08.5.360

    440.00   110.00     4.00 .רפמא 61 םרזל הליסמ לע 'חי   
      
הברזרו תינכות םע ילטיגיד ימוי גותימ ןועש     08.5.365

  1,280.00   320.00     4.00 . השירדה יפל ןמזו תינכמ 'חי   
      
תספואמ תכרעמל א"ק 001 יבטוק 4 חתמ ןגמ     08.5.370

    900.00   900.00     1.00 .השירדה יפלו טרופמכ 'חי   
      
טרופמכ גוסמ -1L-תילעמ למשח חול תקפסא     08.5.505
לע הדמעהל יונב תוינכותבו ינכטה טרפמב      
תא ללוכ , שורדה לדוגה י"פע .טרופמכ הפצרה      
: ותיינבל םיצוחנהו םישורדה םיטנמלאה לכ      
, םיקדהמ םיגוסה לכמ הריבצ יספ ןוגכ      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק .רומש םוקמ 03% ללוכ העיבצ ,הקראה  
      
ישאר חול לש הלעפהו רוביח הנקתה ,הלבוה     08.5.510
עוציב , ןויקינ , שדחמ ויגרב קוזיח םג ללוכו      
ספל ותקראה, שא יוביכל הנכהו םיחתפ      
,ןרציה םע םואית , םילאיצניטופ תאוושה      
תקידב , םיאצויהו םיסנכנה םיווקה לכל רוביח      

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק .'דכו תוזאפ רדס  
      
קותינ רשוכל BBA תרצות רפמא 23X3 קתנמ     08.5.515

    540.00   270.00     2.00 . א"ק 01 'חי   
      
,רפמא 52X3 נ"זל יזאפ-תלת ל"נכ ת"מאמ     08.5.520

    320.00   320.00     1.00 . AK01 קותינ רשוכ 'חי   
      

102,907.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../027 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     027 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

102,907.00 מהעברה      
      
      
רשוכ, רפמא 02 דע נ"זל יזאפ-דח ת"מאמ     08.5.525

     55.00    55.00     1.00 .AK01 קותינ 'חי   
      
,רפמא N+01 דע נ"זל םיבטוק -וד ת"מאמ     08.5.530

    200.00   100.00     2.00 .AK01 קותינ רשוכ 'חי   
      
גוסמ דוקיפה לגעמל םיבטוק 3 הנגה תדיחי     08.5.535
תוימרת תונגה ללוכ לויכל תנתינה םרז ליבגמ      

    120.00   120.00     1.00 .רפמא 3*4.2 תויטנגמו 'חי   
      
, רפמא 2*52 נ"זל םיבטוק 2 תחפ רסממ     08.5.540

    500.00   250.00     2.00 .A םגד רפמא ילימ 03 תושיגר 'חי   
      
לע ןקתומ המודא תידי םע 3*52 ןוחטב ז"מ     08.5.545

    360.00   180.00     2.00 .תילעמ למשח דוקיפ חולל דומצ ריקה 'חי   
      
חולה תלד לע תנקתומ דליטלומ ןומיס תורונ     08.5.550
22 רטוקב תינועבצ השדעמ הסכמ תוברל      

    150.00    50.00     3.00 .מ"מ 'חי   
      
תלד לע תנקתומ ןומיס תורונ יוסינ , פ"ת ןצחל     08.5.555

     90.00    90.00     1.00 .חול 'חי   
      
,ריקה לע הנקתהל "EEC" פ"ח )NIP3(  עקש     08.5.560
ןקת יפל רצוימ , PI-44  תמר לעב      
    1/900306-CEI, יש לאירוא" תרבח תמגודכ  

     55.00    55.00     1.00 .ע"ש וא , "מ"עב 'חי   
104,437.00 למשח תוחול  5.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג   6.80 ק ר פ  ת ת       
      
ךותב ,W04 תורונ םע דל יטמזירפ ת"ג     08.6.020
,מ"ס 06x06 - כ תודימב הרואת "תיטבמא"      
,רווניס ענומ ילוברפ  םוינימולא רוטקלפר םע      
תרצות תמגוד ,תיטסוקא הרקתב עוקש  ןקתוי      
םע , הלעפה רביירד ללוכ "דלנאפ"םגד " שעג"      
רשואמו,םלשומ טלפמוק לכה ,יטמזירפ יוסיכ      

 20,400.00   340.00    60.00 .םינקתה ןוכמ י"ע 'חי   
      
ךותב ,W16 תורונ םע דל יטמזירפ ת"ג     08.6.040
,מ"ס 06x06 - כ תודימב הרואת "תיטבמא"      
,רווניס ענומ ילוברפ  םוינימולא רוטקלפר םע      
תרצות תמגוד ,תיטסוקא הרקתב עוקש  ןקתוי      
,הלעפה רביירד ללוכ "דלאמאג", םגד " שעג"      
ןוכמ י"ע רשואמו,םלשומ טלפמוק לכה      

  3,200.00   320.00    10.00 .םינקתה 'חי   
      
      

 23,600.00 6.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../028 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     028 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 23,600.00 מהעברה      
      
      
דל תרונ םע ההובג הנקתהל DEL יולת ת"ג     08.6.050
    021X1 ללוכ,ותנקתהל שורדה דויצה םע, טאוו  
םאתל הבוח,"דל הנול" " תמגודכ ,"דכו ,רביירד      
,םוקמב ץעה תרקתל םאתהב הנקתהה תא      

 15,400.00 1,100.00    14.00 . שעג תרצות 'חי   
      
תמגוד , ןוטב לע תינוציח הנקתהל  DEL ת"ג     08.6.100
W34X1 ,56-PI, "דל ורדניל "שעג" תרצות      
לכה,ףוגה ךותב םיילרגטניא הקלדה ירזיבאו,      
.םינקתה ןוכמ י"ע רשואמו,םלשומ טלפמוק      

  1,800.00   450.00     4.00 .םינקתה ןוכמ י"ע רשואמו 'חי   
      
רזפמ, טנוברקילופ, לוגע דל הרואת ףוג     08.6.110
תורונ   םע 45PI,  םימ ןגומ, ףוקש יטמזירפ      
    W61 , ףוגה ךותבב הלעפה רביירד ללוכ,  
י"ע קוושמ, "דל וטנק"  שעג תמגוד      

  1,620.00   270.00     6.00 .םינקתה ןוכמ י"ע רשואמו,שעג 'חי   
      
םע W51.0X8 קפסה םע םוריח דל  ת"ג     08.6.260
תועש 3 ךשמב  הרונה  תלעפהל  רבצמ      
, הרואתה ףוג לע " האיצי" טלשו תוחפל      

  7,560.00   420.00    18.00 .םינקתה ןוכמ י"ע רשואמו," שעג" תמגוד 'חי   
      
הרקתב עוקש ,הנקתהל דל טופס ת"ג     08.6.270
תעינמל טנוברקילופ השדע םע תיטסוקא      
"דלסקיפ" םגד "שעג" תרצות תמגוד רווניס      
ךותב רביירד ללוכ, W02,56-PI  ןבל עבצב      
ןוכמ י"ע רשואמו,שעג י"ע קוושמ,ףוגה      

  3,300.00   330.00    10.00 .םינקתה 'חי   
      
הרקתב עוקש ,הנקתהל טופס דל ת"ג     08.6.275
תעינמל טנוברקילופ השדע םע תיטסוקא      
ORP" םגד "שעג" תרצות תמגוד רווניס      
    SIXALAG "  , W54,02-PI ,הקלדה ירזיבאו  
לפמוק לכה,ףוגה ךותב רביירד םיילרגטניא      
י"ע רשואמו .םינקתה ןוכמ י"ע רשואמו,םלשומ      

  8,000.00   400.00    20.00 םינקתה ןוכמ 'חי   
      
םעNWOD/PU תינוציח הנקתהל דל ת"ג     08.6.282
תמגוד רווניס תעינמל טנוברקילופ השדע      
W44,56-PI ,"היסרנ " םגד "שעג" תרצות      
לכה,ףוגה ךותב םיילרגטניא הקלדה ירזיבאו,      
.םינקתה ןוכמ י"ע רשואמו,םלשומטלפמוק      

 24,000.00 1,000.00    24.00 .םינקתה ןוכמ י"ע רשואמו 'חי   
      
      
      
      
      

 85,280.00 6.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../029 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     029 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 85,280.00 מהעברה      
      
      
םעNWOD/PU תינוציח הנקתהל דל ת"ג     08.6.284
תמגוד רווניס תעינמל טנוברקילופ השדע      
W13,56-PI ,"דלורייא " םגד "שעג" תרצות      
לכה,ףוגה ךותב םיילרגטניא הקלדה ירזיבאו,      
.םינקתה ןוכמ י"ע רשואמו,םלשומ טלפמוק      

  2,800.00   700.00     4.00 .םינקתה ןוכמ י"ע רשואמו 'חי   
      
,W021 הרונ םע תינוציח הנקתהל דל ת"ג     08.6.290
,PI-56 "דל ןוריק" םגד,"שעג" תרצות תמגוד      

  7,200.00   400.00    18.00 .םינקתה ןוכמ י"ע רשואמו,שעג י"ע קוושמ 'חי   
      
הנקתהל תיב "דל דולרפ" םגדמ דל ת"ג     08.6.320
ללוכ W02, 56-PI הרונ םע תינוציח      

    320.00   320.00     1.00 .םינקתה ןוכמ י"ע רשואמו,בותיכ 'חי   
      
טופס גוס לכמ םוריח תרואתל דל ת"ג     08.6.330
דומצ וא/ו תיטסוקא הרקתב עוקש ,הנקתהל      
תמגוד רווניס תעינמל דל תורונ םע הרקת      
הקלדה ירזיבאו, PI-56, "שעג" תרצות      
ץעוי םע רשאל הבוח, ףוגה ךותב םיילרגטניא      

 13,250.00   250.00    53.00 'פמוק .תפסות תשירד ילב, למשח  
      
הרואת ידומע לע תינוציח הנקתהל DEL ת"ג     08.6.420
דויצה םע W48=P(  , 56-PI( לש קפסה לעב      
םילטנ , םיקילדמ , תורונ,ותנקתהל שורדה      
תמגודכ טפושה ןיע םתלא תרבח תרצות ,"דכו      
    "YROLG DELITPO " ילב,שעג תרצות  

  6,400.00 1,600.00     4.00 'פמוק . תפסות תשקב  
      
לעמ רטמ 8 דע הבוגב הדלפמ הרואת דומע     08.6.430
עבורמ  ליפורפ ךתח לעב דומעה ,דוסיה ינפ      
הליבטב םח ץבאב ןוולוגמ,רטמ 8 דע הבוגו      
,הסכמו םירזיבאל את חתפ תוברל ,עובצו      
תטלפ ,דומעה שארב םיסנפל םאתמ      
ומוקמב ףונמ י"ע דויצהו דומעה תנקתהו,דוסי      
לכ םע וסיסבל דומעה קוזיח, סוליפ, בוצי,      
קיזחמ ללוכ רוביחל רזעה תודובעו םירמוחה      
ה.ל.פ תרצות, דומעה לע ןקתומ לופכ םילגד      
העיבצ ללוכ )H.L.P( מ"עב הרואת תסדנה      
וא/ו הצועמה גיצנ תריחב יפל עבקי ןווגה,      

 12,800.00 3,200.00     4.00 'פמוק . תפסות תשקב ילב חקפמה  
      
      
      
      
      
      
      
      

128,050.00 6.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../030 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     030 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

128,050.00 מהעברה      
      
      
םע דומעה לע תנקתומה ,ת"גל הדדוב עורז     08.6.435
םאתהב תשרדנה עורזה גוסב לדבה אלל ,עבצ      
םימ רוניצמ היושע , תוינכותל ףרוצמה טרפל      
הלובט ,b1"2" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ      
םיאתמ ,דיחי סנפ רובע העובצו םח ץבאב      
תשקב ילב שרדנה לדוגב הרואת יפוג תנקתהל      
מ"עב הרואת תסדנה ה.ל.פ תרצות תפסות      
    )H.L.P(,תריחב יפל עבקי ןווגה, העיבצ ללוכ  

  1,200.00   300.00     4.00 .חקפמה וא/ו הצועמה גיצנ 'חי   
      
םע דומעה לע תנקתומה ,ת"גל  הלופכ עורז     08.6.440
םאתהב תשרדנה עורזה גוסב לדבה אלל ,עבצ      
םימ רוניצמ היושע , תוינכותל ףרוצמה טרפל      
הלובט ,b1"2" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ      
םיאתמ ,דיחי סנפ רובע העובצו םח ץבאב      
תשקב ילב שרדנה לדוגב הרואת יפוג תנקתהל      
מ"עב הרואת תסדנה ה.ל.פ תרצות תפסות      
    )H.L.P(,תריחב יפל עבקי ןווגה, העיבצ ללוכ  

.חקפמה וא/ו הצועמה גיצנ רטמ                             
      
חתפב םירוביחו הקלדה ירזיבא,םירזיבא שגמ     08.6.450
וא/ו ג.ל.נ וא/ו דל תורונ רובע הרואת דומע      
הניסרח יקדהמ תוברל W004  דיילה-לטימ      
הקראה ספ ,ר"ממ 52 לבכ ידיגל םימיאתמ      
סנפ לכל ספא קותינ םע דרפנA61 ז"אמו      
ללוכו,הרואת יפוג רובע ,רזע ירמוחו טלפמוק      

  1,080.00   270.00     4.00 'פמוק .דומעה ףוגל רבוחמ תוקרא ספ  
      
םח ץבאב לובט םוינימולאמ  תעבורמ תחלצ     08.6.460
דומעה תיתחתב תנקתומה,תולגועמ תוניפ םע      
לע הבוח,דומעה לש  סיסבהו דוסי יגרב יוסיכל      
תשקבילב תושרדנה תודימה תא םאתל ןלבקה      

    800.00   200.00     4.00 'פמוק . תפסות  
131,130.00 הרואת יפוג  6.80 כ"הס  

      
ת ו ד ו ק נ   7.80 ק ר פ  ת ת       
      
תעצובמ ר"ממ 5.1 םיכולמב רואמ תדוקנ     08.7.320
הנקתהב ףכרמ וא וילאמ הבכ גוסמ תרנצב      
יולג וא/ו תויטסוקא תורקתב וא/ו היומס      
םילבכ םע , דרפנב םידדמנה םילבכ תולעתב      
    YX2Nוא דח לגעממ השורדה תומכב םיכילומ  
דדמנ םרז קספמ ריחמב לדבה אלל יזאפ תלת      

 37,700.00   130.00   290.00 .דרפנב 'חי   
      

  2,000.00    25.00    80.00 .םוריח תרואתל העובק הזאפ טוח תפסות 'חי  08.7.330
      
      

 39,700.00 7.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../031 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     031 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 39,700.00 מהעברה      
      
      
וא/ו לופכ וא/ו דיחי םרז קספמ רובע תפסות     08.7.340

    600.00    30.00    20.00 .ףילחמ 'חי   
      

    560.00    35.00    16.00 .הרואתל םינצחל רובע תפסות 'חי  08.7.350
      
YX2N ילבכ היושע תמלשומ עקת תיב תדוקנ     08.7.360
5.2X3 תשוחנ יכילומ וא/ו תשוחנ      
וא/ו ט"הת תנקתומ תרנצב םילחשומ,ר"ממ      
דדמי רזיבא,תויטסוקא תורקתב וא/ו תוקיציב      

 13,750.00   125.00   110.00 .דרפנב 'חי   
      

  1,225.00    35.00    35.00 .ליגר סיווג עקת תיב רובע תפסות 'חי  08.7.370
      

  1,225.00    35.00    35.00 .ליגר םימ ןגומ עקת תיב רובע תפסות 'חי  08.7.380
      
לבכ יושע פ"ת וא/ו פ"ח ןגזמל הנכה תדוקנ     08.7.390
    6X3 6 וא/ו ר"ממX5 רוניצבםילחשומ םיכילומ  
קספמ םע עקש ןכו, מ"מ 92  שא יניסח ףכירמ      
לע  הדיחיה דיל טקפ םרז קספמו, רפמא 52      

  3,000.00   250.00    12.00 .רפמא 52X2 גגה 'חי   
      
רוניצו הנזה וק ללוכ ילמשח דודל הנכה תדוקנ     08.7.400
5.2X3 לבכו , מ"מ 61 שא יניסח ףכירמ      
61X2 דודה דיל םרז קספמ,ר"ממ      

    660.00   220.00     3.00 .ןומיס תרונמ ללוכ קספמה,רפמא 'חי   
      
קותינ וא/ו תיללכ םוריח למשח תקספה תדוקנ     08.7.410
הריבש ןושיטפ םע ןצחל תללוכ ריוא גוזימ      
םגד ןצחלה, םודא עבצב מ"ס 6X21 טלשו      
וק ללוכ הלעפה ךרוצל הציחל בייחמה      

    920.00   230.00     4.00 'פמוק .ישאר למשח חולמ 5.1X3הנזה  
      
יניסח ףכירמ רוניצ םע תמלשומ ןופלט תדוקנ     08.7.420
תוגוז 01 ינקת ןופלט טוח םע ,מ"מ 92 שא      

    400.00   200.00     2.00 . רזיבא ללוכ 'חי   
      
ףכירמ רוניצ םע תמלשומ היזיוולט תדוקנ     08.7.430

  1,000.00   200.00     5.00 .רזיבא ללוכ ינקת לבכ םע,מ"מ 92 שא יניסח 'חי   
      
92 שא יניסח ףכירמ רוניצ םע בשחמ תדוקנ     08.7.440
E7TAC בשחמ עקש ללוכ ינקת לבכ םע, מ"מ      

  1,320.00   220.00     6.00 RJ-45. 'חי   
      
ECIFFO" הדובע תדמעב בשחמ תדוקנ     08.7.443
    OKSIN"  מ"מ 92 שא יניסח ףכירמ רוניצ םע  
E7TAC בשחמ עקש ללוכ ינקת לבכ םע,      

  5,750.00   230.00    25.00 RJ-45. 'חי   
      
      

 70,110.00 7.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../032 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     032 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 70,110.00 מהעברה      
      
      
ECIFFO" הדובע תדמעב ןופלט תדוקנ     08.7.444
    OKSIN" מ"מ 92 שא יניסח ףכירמ רוניצ םע  

  4,500.00   180.00    25.00 .T.B ןופלט עקש  ללוכ ינקת לבכ םע, 'חי   
      
יניסח ףכירמ רוניצב לוקמר רובע הנכה  תדוקנ     08.7.450

  2,500.00   100.00    25.00 .רוזש ןוליינמ הכישמ טוחו מ"מ 61 שא 'חי   
      
וילאמ הבכ ףכירמ רוניצב הצירפ יוליג תדוקנ     08.7.460

  1,300.00   100.00    13.00 . רוזש ןוליינמ הכישמ טוחו מ"מ 61 'חי   
      
רוניצב הצירפ יוליג דדוקמ רובע הנכה תדוקנ     08.7.470
ןוליינמ הכישמ טוחו,מ"מ 61 שא יניסח ףכירמ      

    200.00   100.00     2.00 .רוזש 'חי   
      
ט"הת הדוקנ ,שא יובכ ו/וא שא יוליג תדוקנ     08.7.480
ינקת תשוחנ לבכ תללוכה שרדנכ ט"הע ו/וא      
ו/וא ,נ.פ ףכירמ רוניצ ךותב ךכוסמו לתופמ      
תיטסלפ הלעת ו/וא ,ןבלוגמ יתכתמ תולעת      
:ןוגכ רזיבאל שא יובכו יוליג תזכרמ ,שרדנכ      
דיאונולוס ,רפוצ ,ןומיס תרונמ ,ןצחל ,יאלג      
טוויח תוברל רחא הצק רזיבא לכ ו/וא ,יובכ      

  6,000.00   100.00    60.00 . םלשומ 'חי   
      
רוניצב רוגס לגעמב המלצמ רובע הנכה תדוקנ     08.7.490
ןוליינמ הכישמ טוחו מ"מ 61 שא יניסח ףכירמ      

  1,500.00   100.00    15.00 .רוזש 'חי   
      
8 ט"הת "ECIFFO OKSIN" הדובע תדמע     08.7.500
2 :תללוכה סיווג תרושקת םאתמ םע לודומ      
גוז ,סיפואוקסינ לודומל ןבל חכ יעקש יגוז      
גוז,סיפואוקסינ לודומל םודא SPU חכ עקש      
E7TAC 54-JR בשחמ יעקש      
רשי םאתמל T.B ןופלט יעקש גוז,סיפואוקסינל      

  9,000.00   360.00    25.00 'פמוק . סיפואוקסינל  
      
םינצחל וא םיקיספמ 01 תוקלדה זוכיר תבית     08.7.620

    800.00   400.00     2.00 'פמוק .הליענ לוענמ םע הבית ךותב  
      
י"ע ןשע רורחשל תונולח רובע למשח הדוקנ     08.7.630
ללוכ רוניצ וא/ו תולעתב , ר"ממ 5.2X5 לבכ      
םימ ןגומ יבטוק-וד רפמא 61X2 ןוחטב קספמ      
תוגרדמ ירדחב םינקתומה תונולחל דומצ      

  1,250.00   250.00     5.00 'פמוק .תפסות תשירד ילב ס"יב  
      
      
      
      
      
      

 97,160.00 7.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../033 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     033 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 97,160.00 מהעברה      
      
      
עונמל הנזה וק ללוכ ןרקמ רובע למשח הדוקנ     08.7.640
5.2X5 לבכ י"ע NWOD/PU ןצחלו ןרקמה      
ןוחטב קספמ ללוכ רוניצ וא/ו תולעתב , ר"ממ      
    61X2 עונמל דומצ םימ ןגומ יבטוק-וד רפמא  
תשקב ילב, דומילה תותיכב םינקתומה ןרקמה      

    690.00   230.00     3.00 'פמוק .תפסות תשירד  
 97,850.00 תודוקנ  7.80 כ"הס  

      
ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ   8.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש תמגודכ ןעוממ יגולנא היצזינוי ןשע יאלג     08.8.010

 12,300.00   300.00    41.00 . רייפלט 'חי   
      
תמגודכ יאלגהמ תורישי תלעפומ ןומיס תרונמ     08.8.020

    480.00   120.00     4.00 . רייפלט לש 'חי   
      
תמגודכ שא יוליג תכרעמל ימינפ הקעזא רפוצ     08.8.030

  1,320.00   330.00     4.00 .רייפלט לש 'חי   
      
תמגודכ הנגהל תיכוכז ללוכה שא הקעזא ןצחל     08.8.040

  4,620.00   330.00    14.00 . רייפלט לש 'חי   
      
ELBASSERDDA שא יוביכו יוליג תזכר     08.8.050
תדיחי םע ,תוחפל םיגוח ינש םע תיגולנא      
תויצקדניא לבקלו רקבל םידעוימה,ןעטמ-קפס      
גוסמ םירבצמ ללוכ הלעפה ינצחלו שא יאלגמ      
A5.4 לוביקבו טלו 42 חתמב המוטא תרפוע      
הזירכ תכרעמ םע תקשוממ היהת תזכרה      

  6,600.00 6,600.00     1.00 'פמוק . רייפלט לש תמגודכ אלמ ןפואב  
      
תועדוה תרבעהו גויח ךרוצל יטמוטוא ןגייח     08.8.060

  1,100.00 1,100.00     1.00 .רייפלט לש  תמגודכ תוילוק 'חי   
      
םינקתה ןוכמ י"ע שא יוליג תכרעמ תקידב     08.8.070

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .תויוגייתסה אלל ותלבקו  
      
תמגודכ שא יוליג תכרעמל ינוציח הקעזא רפוצ     08.8.080

  2,450.00   350.00     7.00 . רייפלט 'חי   
      
חול ,שא יוביכו שא יוליג תכרעמל הנשמ חול     08.8.090
,שא יוביכו יוליג תזכרל ילטיגיד תויצקידניא      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .תזכרה לש םיגוחה רפסמב לדבה אלל  
      
חפנב למשח חולל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     08.8.100
002MF וא III SFAN זג לכימ: תללוכה ק"מ 5      
הזתה יריחנ )הבלצהב םירבוחמ( םיאלג גוז,      
תשירד ילב טווחו לכימהו םיריחנ ןיב תרנצ,      

 11,000.00 5,500.00     2.00 'פמוק תפסות  
 43,370.00 8.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../034 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     034 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 43,370.00 מהעברה      
      
      
םוריח תקספה ינצחל ללוכה םיאבכ לנפ     08.8.120
ןופורקימ ללוכ םורחל תיללכ הזירכ תדמעו      
ןופורקימ תללוכה ,ריק ג"ע הנקתהל הביתב      
    TTP + גותימה יקספמ תא ףקוע רסממ  
תודיער קשממל םאתומ .תיללכ הזירכל םירוזא      
ילב  שא יוביכ תשירד יפלו םודא עבצו המדא      

  3,600.00 3,600.00     1.00 'פמוק .תפסות תשירד  
      
םיחופמ 02 דע םיחופמ תזכר תנקתהו הקפסא     08.8.130
םירזיבאה לכ ללוכ היולג וא היומס הנקתהב      

  8,200.00 8,200.00     1.00 'פמוק םלשומ עוציבל םישורדה  
      
תונולחל עונמ תכרעמ תנקתהו הקפסא     08.8.140
הפירש ןמזב ןשע רורחש יחתפכ םידקפתמה      
תכרעמ תנקתה ללוכ ר"מ 04-כ דע חטשב      
חווד סיטרכ ללוכ תונולחה רוביחל תינכמ      
תושרדנה תודובעה לכו ןשע תונולח תחיתפל      

  4,200.00 4,200.00     1.00 'פמוק םלשומ עוציבל  
      
שא יניסח םילבכב ןשע רורחש תכרעמ טוויח     08.8.150
דע 'פמטל דימע למשח חולל דע םייזאפ תלת      

  8,000.00    40.00   200.00 .C052 רטמ   
      
יפדמ תלעפה רובע V42 חתמב דוקיפ רסממ     08.8.160
.'וכו תונולח תריגס ,םיחופמ תלעפה ,שא      

    245.00   245.00     1.00 'פמוק םלשומ עוציב  
      
חולב הנגה ללוכ םיחופמ חול רובע הנזה     08.8.170

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק .למשח  
      
תינדי הלעפה רובע קספמ תנקתהו הקפסא     08.8.180

    510.00   510.00     1.00 'פמוק םיחופמה לש  
      
ןולחל חופמ רובע םאתמ תנקתהו הקפסא     08.8.190

  1,750.00 1,750.00     1.00 'פמוק ינוציח  
 70,975.00 שא יוליג תכרעמ  8.80 כ"הס  

      
ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ   9.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנזה SMR טאוו 004 הקיזומ/ הזירכל רבגמ     08.9.010
3 -ל רבצמו קפס/ ןעטמ תוברל, ךומנ חתמב      
םדק, םירוזיא 8 דע גותימ תדיחי ללוכו, תועש      
ןפואב תקשוממ היהת, הקיזומל תוסינכו רבגמ      

  3,900.00 3,900.00     1.00 .ןשעו שא יוליג תכרעמ םע אלמ 'חי   
      
ןופרקימ ללוכ םירוזיא 8 -ל הזירכ תדמע     08.9.020

  1,700.00 1,700.00     1.00 .תולעפה לנפו שימג רוניצ םע,ימניד,ינחלוש 'חי   
      

  5,600.00 9.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../035 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     035 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,600.00 מהעברה      
      
      
ללוחמו גותימ ללוכ ,הזירכ תכרעמל לוק לברע     08.9.030

    365.00   365.00     1.00 ."גנוג" לילצ 'חי   
      
אלל םימוטא םירבצמו ןעטמ-קפס תכרעמ     08.9.040
דע לוביקב הירבצמ ,הזירכה תכרעמל לופיט      

    550.00   550.00     1.00 60A/H 'חי   
      
הזירכה תכרעמ יביכרמ לכל 91" דויצ דסמ     08.9.050

  2,450.00 2,450.00     1.00 'פמוק .U21 לש המיאתמ הברזר תוברל תיזכרמה  
      
ללוכ ,ץע תוביתב BD09/W02 8" םילוקמר     08.9.060
העוקש הנקתהל יביטרוקד לירג ללוכ ,וק יאנש      

  6,720.00   280.00    24.00 םיליגר ,הרקת/ריק ג"ע וא/ו תכמנומ הרקתב 'חי   
      
ללוכ ,ץע תוביתב BD09/W02 8" םילוקמר     08.9.065
העוקש הנקתהל יביטרוקד לירג ללוכ ,וק יאנש      
םיליגר ,הרקת/ריק ג"ע וא/ו תכמנומ הרקתב      

  1,120.00   280.00     4.00 .ןרקמ רובע 'חי   
      
YTISREVINU W23 גוסמ רפוש םילוקמר     08.9.070
תנקתה ללוכ םישורדה רזעה ינוקתימ ללוכ      

  2,940.00   490.00     6.00 םירפוש 'חי   
      
םישורדה םייתארשה המצוע יתסוו לכ     08.9.080
לדבה אלל ,שרדנה קפסהב ,הזירכה תכרעמל      
הפיקע ירסממ םע תכרעמה לש יללכה קפסהב      

    250.00   250.00     1.00 91" דסמב תסוו לנפב הנקתהל 'חי   
      
רובע ל"נה הזירכל הנכה תדוקנל תפסות     08.9.090
בטוק ההוזמ הזירכ לבכ תנקתהו תקפסא      
תזכרמ לחה ,ר"ממ 5.2 וא ר"ממ 5.1 ךתחב      
ותלחשה תוברל הצקה רזיבא דע הזירכה      
רזיבאבו תזכרב םלשומ ןפואב וטוויחו תרנצב      

    840.00    35.00    24.00 הצקה 'קנ   
      
ןזואמ ,ךכוסמ לבכב הזירכ תדמעל טוויח     08.9.100
תכרעמ לש תדחוימ השירד יפל םיאתמו      

  2,640.00     8.00   330.00 .הזירכ רטמ   
      
הזירכה תכרעמ לש עוציב ינפל טרופמ ןונכת     08.9.110
תויושרהו ןימזמה רושיאל תוינכות תשגה ללוכ      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .  
      
רתאב הזירכה תכרעמל םינוויכו תוקידב עוציב     08.9.120
רושיא תוברל ,תכרעמה תלעפה םע דחיב      
ללוכ, תואבכה תושר/ תימוקמה תושרה      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק . תכרעמה יקזחתמו יליעפמל רתאב הכרדה  
      
      

 24,475.00 9.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../036 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     036 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 24,475.00 מהעברה      
      
      
,םיקתוע 3-ב הזירכה תכרעמ לש אלמ דועית     08.9.130
תומכס ,םינבלמ תומכס ,דויצ יטרפמ ללוכ      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק תכרעמ רפסו תוטרופמ  
 24,875.00 הזירכ תכרעמ  9.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

555,592.00 יללכ - ילמשח ןקתמ  80 כ"הס  
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../037 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     037 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
0.9 ק ר פ  ת ת  0.90 ק ר פ  ת ת       
      
0.9 קרפ תת      
      
חיט תודובע      
      
טרפמב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
ינפוא ללוכ לוחכה ןדגואה ,ןינב תודובעל יללכ      
. תרחא ןיוצ ףא לא,הדידמה      
      
תוריקו םידומע ללוכ םינפ חיט לש הדידמה      
יפל,'כוםילוסרטניאו םידומע תוטלפ, םילוגע      
.ר"מ לש חטש      
      
םייכנא םירפתב לופיטו,M.P.X תותשר      
.םוטיאה תודובעב וללכנ םייקפואו      
      
םידדמנ תותיזחב םידומעהו תותשקה .      
חיט לש חטשה בושיחב ןיכלהל ןיאו תודיחיב      
ץוח      
      
לכ דוביעו חיטה תא ללוכ דומעה 'חי ריחמ      
. הרקתה תיתחתמ תוזפהו םימ יפא תונפדה      
      
םיחתפ יוקנב וטנ םיחטשה לכ לש הדידמה.      
חייוטמ וניאש חטש לכו תותלדו תונולח      
      
עצבי ןלבקה .ר"מ יפל דדמת םירדחל הסינכה      
ותוא ריחמ יפל ורכזוה אלש חיטה תודובע לכ      
.חיט גוס יפל ר"מ      
      
םיתורישה תוריק לע טנמצ חיט תצברה .     09.0.080

  3,520.00    32.00   110.00 הקימרקב תוריקה יופיחל הנכהב ר"מ   
      
םינבלוגמ M.P.X תשר ינתוזב תועצקומ קוזיח     09.0.090
תויווז ךותיח לש הרקמב 'מ 08.1 לש הבוגב      

  1,920.00    32.00    60.00 )'מ 08.1 = /חי 0.1( א"מ יפל היהת הדידמה 'חי   
  5,440.00 0.9 קרפ תת 0.90 כ"הס  

      
ם י נ פ  ח י ט  1.90 ק ר פ  ת ת       
      
םיחטש לע םינוויכ ינשב לגרס  םינפ חיט     09.1.010
תורקתו תוציחמ, תוריק לש םיירושימ      
םידומע,םיעפושמ,םייקפוא,םייכנא םיירושימב      
הזתהבןוטב הנושאר הבכש.רחא חטש לכו      
תכלש תישילש הבכשו ליגר טיט הינש הבכש      

 75,000.00    75.00 1,000.00 .ןבל ר"מ   
      
      

 75,000.00 1.90 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../038 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     038 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 75,000.00 מהעברה      
      
      
וא "ריקומרת" תמגוד ד"ממל "יתילכת בר חיט"     09.1.020
ראגב טכילשו סלגרביפ תשר תוברל ע"ש      
י''תל םאתהב עוצבו םירמוח.מ''מ 02 דע יבועב      

  7,000.00   100.00    70.00 .ףרועה דוקיפ טרפמ 5705 ר"מ   
      
יבועב תיאת סיסב לע  ימרת יטסוקא חיט     09.1.021
52.1 תימרת הכלוה םדקמ,ןבל ןווג, מ"ס4.2      
וא K-31  תמגודכ CRN-57.0 יטסוקא םדקמ      

 20,000.00   200.00   100.00 ע"ש ר"מ   
      
תוריקו תורקת םילוגע םיחטש לע םינפ חיט     09.1.031

 44,000.00   110.00   400.00 ןבל טכילשו טיט תובכש יתש ללוכ ר"מ   
146,000.00 םינפ חיט 1.90 כ"הס  

      
ץ ו ח  ח י ט  2.90 ק ר פ  ת ת       
      
לש ץוח תוריק יבג לע ינוציח ימרת דודיבל חיט     09.2.020
ימרת חיט תמגוד יטנמצ זתומ רמג םימ''ממה      
הצברה תבכש תוברל 004 ימרת חיט וא 003      
2 יבועב ימרת חיט. מ''ס 5.0 יבועב הנותחת      

  2,250.00   150.00    15.00 .ל"נכ ינועבצ טכילש הנוילע הבכשו מ''ס ר"מ   
  2,250.00 ץוח חיט 2.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

153,690.00 חיט תודובע 90 כ"הס  
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../039 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     039 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
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       
      
0.01 ק ר פ  ת ת  0.01 ק ר פ  ת ת       
      
0.01 קרפ תת      
      
יופיחו ףוציר תודובע      
      
טרפמב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
ינפוא לוחכה ןדגואה ןינב תודובעל יללכ      
תורעהבו ףיעסב תרחא ןייוצ םא אלא הדידמה      
םירדחה תופצר ףוציר,ףוצירה תודובע ריחמ .      
הקימרק יחיראב יופיחהו םיתורישה תופצר      
תא ללוכ ריחמה.יבורה הדובע תא לולכת      
שוטיל,שילופ,הבור,תופצרמ,קבד,טיט, יולימה      
.יוקינו      
      
ןיב הדרפהלו תותלדה ינתפמב םוינמולא יספ     10.0.020

    300.00    30.00    10.00 .מ"מ 04/4 תודימב ףוצירב ץוחו םינפ רטמ   
      
הקימרק תוניפל יטסירונ ליפורפ תנקתה     10.0.030

    300.00    20.00    15.00 םיתורשב רטמ   
      
למשחה תונוראל תחתמ ההבגה תיינב     10.0.050

    210.00    35.00     6.00 .מ"ס 7 הבוגב חבטמ תונוראו טנרדיההו רטמ   
      
ט''קמ לעננ ובמג הטסורינמ טילאוט ריינ תיב     10.0.060

    900.00   150.00     6.00 . ע''ש וא .ל.נ.מ תרבח קוויש 7303 'חי   
      

    540.00   180.00     3.00 .מ"ס 04/06 תודימב הארמ 'חי  10.0.070
      
תרבח קוויש 4801 ט''קמ ריינ תובגמל ןקתמ     10.0.080

  1,200.00   400.00     3.00 .תיזחב ןולח םע ןבל קיטסלפ ע''ש וא ל.נ.מ 'חי   
  3,450.00 0.01 קרפ תת 0.01 כ"הס  

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  1.01 ק ר פ  ת ת       
      
טגרגא םע מ"ס 03/03 וצריט תופצרמב ףוציר     10.1.010
הווש וא גנוטיא 'בח לש  ריחמ ץירפש הילופ      

 73,100.00   170.00   430.00 .לכירדאה תריחב יפל םינוש םינווגב ךרע ר"מ   
      

  7,500.00    25.00   300.00 03/7 ךתחב ל"נל וצרט ילופיש רטמ  10.1.020
      

    500.00    25.00    20.00 מ"ממל יס יו יפ ילופיש רטמ  10.1.022
      
גרד הקלחה דגנ  ןלצרופ טינרג יחיראב  ףוציר     10.1.030
    11R םינווגב  מ''מ 8 יבוע מ''ס 03/03 תודימב  
םילופיש ללוכ ןנכתמה תריחב יפל םינוש      

  7,800.00   130.00    60.00 .מ"ס 8 הבוגב ףוצר ותואמ ר"מ   
      
      

 88,900.00 1.01 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../040 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     040 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 88,900.00 מהעברה      
      
      
מ"ס 03/03 ןלצרופ טינרג יחיראב תוריק יופיח     10.1.040
קירבמ רמג 'א גוס לכירדאה תריחב יפל ןווגב      
ינש תוחפל .ךרע הווש וא ןומצע יבהז לש      
םיתורישב,תוניפב הטסירונ ינתיווז םע םיעבצ      

 21,000.00   150.00   140.00 .םיחבטמב שישה יחטשמ לעמו ר"מ   
      
ינורביח ןבאמ גגה הקעמל גנפוקו תונולח ינדא     10.1.050
תינוציח הטילב ללוכ .מ"ס 5 יבועב תשטולמ      

 12,150.00   135.00    90.00 מ"ס 53 דע בחורב םימ ףאו רטמ   
      
תריחב יפל םגד רסיק ןבאמ שיש חטשמ     10.1.070

 11,700.00 1,300.00     9.00 .רויכל ךותיחו תוניפ דוביע ללוכ לכירדאה רטמ   
      
יבוע תוינכות יפל ינורבח ןבאמ שיש תוגרדמ     10.1.080

  8,400.00   280.00    30.00 מ"ס 3  רטמ   
      
שישמ תוגרדמה לש םיטסידופב  שיש ףוציר     10.1.090

  2,200.00   220.00    10.00 מ"ס 3 יבועב ינורבח ר"מ   
144,350.00 יופיחו ףוציר תודובע 1.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

147,800.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../041 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     041 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
0.11 קרפ תת      
      
העיבצ תודובע      
      
טרפמב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
ינפוא ללוכ לוחכה ןדגואה ןינב תודובעל יללכ      
תרחא ןייוצמ םא אלא הדידמה      
      
דע םימעפ 3 תוחפל ועבצי דויצל םיחטשמ      
שרגמה ןווגב דיחא יופיצ תלבקל      
      
היהת ןמוא ,תורגסמ תורגנה תודובע תעיבצ      
תללוכ העיבצה לש הדידמה ןוריחמב הלולכ      
םילוסרויטנא תוטילב .םידדוב םידומע      
ר"מ יפל 'כו תונורמוקו      
      
ץוח וא/ו םינפ חיט לע ןבל ליגר דיסב דויס     11.040

  1,800.00    18.00   100.00 דיחא ןווג תלבק דע תובכש -3ב תורקתב ר"מ   
      
0002 לירקרפוס עבצב תובכיש יתשב העיבצ     11.050
סבג וא םינפ חיט לע ע''ש וא רובמט תמגוד      
םינוש םינווגב ליפרובמט דוסי תבכש תוברל      

 39,000.00    30.00 1,300.00 .ןנכתמה תריחב יפל ר"מ   
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .א''גה תושירד יפל םימ''ממל ןומיסו טולש 11.070
      
תובכש יתש ב םינפ תוריק לע לטכפש תודובע     11.080

 18,000.00    18.00 1,000.00 . דיחא חטשמ תלבקל דע ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 59,800.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../042 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     042 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
0.21 קרפ תת0      
      
םוינמולא תודובע      
      
טרפמב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
ינפוא ללוכ,לוחכה ןדגואה ןינב תודובעל יללכ      
ףיעסב תרחא ןייוצ םא אלא,הדידמה      
      
ןווגב ןוגלא םיללוכ םוינמולאה תודובע יריחמ      
.מ"מ 6 ןוחטב תוכוכז גוגיז ןורקימ 02 יעבט      
      
םימגד, םוינמולא לוזריפהו םירזיבאה - לוזריפ      
קיטסמ םוטיא ללוכ ריחמה .םייטרדנטס      
.םישרדנה תושרבמו תוימוג ביבסמ      
      
תוחתפנש תותלדהו תוחתפנה תונולחה לוכ      
היהי ריחמה, םיבובז תשר םע ויהי תוספרמל      
לולכ      
      
''לילק'' תמגוד םייפנכ ינשמ םוינמולא ןולח      12.060
החיתפ עובק ןותחת קלח ללוכ ע''ש וא 0007      
יפל תוחיטבה ץעוי תוארוה יפל לכה הזזה      
תינכות האר תשר ללוכ043/021 תודימ      
ילמשח רוא הלילג סירת ללוכ 1-א םוינמולא      

108,800.00 6,800.00    16.00 ע"ש וא יפנוס גוס עונמו ךושמ בלש 'חי   
      
תודימ יפל  0044 גוסמ םוינמולא ןולח     12.070

  5,500.00 1,100.00     5.00 2-א האר תשר ללוכ ריצ לע החיתפ.06/08 'חי   
      
תודימ יפל  0007 גוסמ םוינמולא ןולח     12.080
תשר ללוכ םייפנכ ינש הזזה החיתפ021/001      
ךושמ בלש רוא הלילג סירת ללוכ 4-א האר      

 13,200.00 3,300.00     4.00 ע"ש וא יפנוס גוסמ עונמו 'חי   
      
0002'לילק'' תמגוד םייפנכ ינש םוינמולא תלד     12.100
יפל תוחיטבה ץעוי תוארוה יפל לכה ע''ש וא      

  5,500.00 5,500.00     1.00 5-א האר 042/002 תודימ 'חי   
      
קלוחמ   0044  ''לילק'' תמגוד  םוינמולא ןולח     12.110
סירת ללוכ  האר 002/08 תודימב תוינכות יפל      

 45,000.00 5,000.00     9.00 ע"ש וא יפנוס עונמו  ךושמ בלש רוא הלילג 'חי   
      
יפל לכה  0002 ''לילק'' תמגוד  םוינמולא תלד     12.130
001/012 תודימ יפל תוחיטבה ץעוי תוארוה      

  3,200.00 3,200.00     1.00 7-א האר תוינכות יפל לכה 'חי   
      
      
      
      
      

181,200.00 0.21 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../043 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     043 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

181,200.00 מהעברה      
      
      
''לילק'' תמגוד  םייפנכ ינשמ םוינמולא ןולח     12.140
החיתפ עובק ןותחת קלח ללוכ   ע''ש וא 0007      
יפל  תוחיטבה ץעוי תוארוה יפל לכה הזזה      
ןוילע קלח ללוכ ןולחה 061/012 תודימ      

 27,000.00 4,500.00     6.00 8-א האר.תשק 'חי   
      
רטוק תוינכות יפל לוגע 0044 םוינמולא ןולח     12.160

  5,500.00 5,500.00     1.00 1.5 'חי   
      
''לילק'' תמגוד  םייפנכ ינשמ םוינמולא ןולח     12.170
החיתפ עובק ןותחת קלח ללוכ   ע''ש וא 0007      
יפל  תוחיטבה ץעוי תוארוה יפל לכה הזזה      
הלילג סירת ללוכ..9-א האר  041/001 תודימ      

  6,400.00 3,200.00     2.00 ע"ש וא יפנוס עונמו ךושמ בלש 'חי   
      
החיתפ תוינכותו םיטרפ יפל  טייל ייקס ןולח     12.180
05.1 רטוקב גג תיילע תרבח תרצות תילמשח      

 28,000.00 14,000.00     2.00 רטמ 'חי   
      
ללוכ קולחמ 002/06 תודימב םוינמולא ןולח     12.190
סירת ללוכ 01-א האר פיק יירד יעצמא ןולח      
וא יפנוס גוסמ עונמו ךושמ בלש  הלילג רוא      

 50,400.00 4,200.00    12.00 ע"ש 'חי   
      
רושיא יפל עבצ דממ ל ינקת םוינמולא ןולח     12.200

  2,800.00 2,800.00     1.00 לכירדא 'חי   
      
''לילק'' תמגוד  םייפנכ ינשמ םוינמולא ןולח     12.280
החיתפ עובק ןותחת קלח ללוכ   ע''ש וא 0007      
יפל  תוחיטבה ץעוי תוארוה יפל לכה הזזה      
תשק ללוכ ןוילע קלח 001/051 תודימ      

 36,000.00 3,000.00    12.00 6-א האר.תיתוג 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

337,300.00 םוינמולא תודובע 21 כ"הס  
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../044 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     044 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  1.41 ק ר פ  ת ת       
      
טיט הגופה דובע לולכת ןבאה יופיח יריחמ      
םינגוע ינתיווזו , הלוחכ רמגו לזרב תותשר,ןבל      
םיטוחב רוביח ,ךרוצה תדימבםינוולוגמ      
לע טנמצ חיט תצברה םג ,ןקתה יפל םינוולוגמ      
. םוגיפ ללוכ . םיינוציחה תוריקה      
      
'א גוס ןיעאמג ןבא תוחולב  תוריק ץוח יופיח     14.1.020
דוביע םע מ"ס 02הבוג תודימב )ר'גפמ(      
יפל מ"ס 3 תוחולה תוגופהו ןיינבה תועוצקמ      

265,200.00   390.00   680.00 םיטרפהו תונוילגה ר"מ   
      
לכב תולעמ 09 תויוז ןבא תבכרהו הקפסא     14.1.030

 50,000.00    50.00 1,000.00 ] ימינפ יוניפ םע תויוז[ ןיינבב םוקמ 'חי   
      
דע בחורבו מ"ס 01 יבועב שטולמ ןבא גניפוק     14.1.040

 24,000.00   160.00   150.00 הבכרהו הקפסא ןיעמג ןבא  מ"ס 06 רטמ   
339,200.00 ןבא תודובע 1.41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

339,200.00 ןבא תודובע 41 כ"הס  
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../045 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     045 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       
      
ד ו י צ  1.51 ק ר פ  ת ת       
      
למשח רוביח תודובע עצבל גוזימה ןלבק לע      
לש ינכטה טרפמל םאתהב גוזימה דויצל זוקינו      
. 1001 ןקת יפלו תוינכותו ןנכתמה      
      
תודיחי לש טטסומרט-הלעפהה תוחול לכ      
העובק הרוצב ריקה לע םינקתומ יזכרמ ינימה      
)תינכות האר( דיינ טלש אלל      
      
תיזכרמ ינימ גוזימ תדיחי הנקתהו הקפסא     15.1.020
וא ARTCELE תרצות  הובג ץחל - תלעותמ      
0081 ריוא תקיפסל,T06-VDME םגד "עוש      
00075 תילנמונ הקופתל "ps=5.1 , ד"למר      
תנקתה ללוכ םיציפק לע חנומ חופמ , ש"טב      
םיליפורפ םע הדיחי , םיקוזיחו הדיחי      
, זג תרנצו זוקינו למשחל תרבוחמ , םוינמלאמ      
הבעמל רוביח ללוכ ,  קורי זג,רופא ינקת שימג      

 12,000.00 12,000.00     1.00 . הלעפה תיחול + ריואה 'חי   
      
תיזכרמ ינימ גוזימ תדיחי הנקתהו הקפסא     15.1.025
וא ARTCELE תרצות  הובג ץחל - תלעותמ      
0061 ריוא תקיפסל,T05-VDME םגד "עוש      
00164 תילנמונ הקופתל "ps=5.1 , ד"למר      
תנקתה ללוכ םיציפק לע חנומ חופמ , ש"טב      
םיליפורפ םע הדיחי , םיקוזיחו הדיחי      
, זג תרנצו זוקינו למשחל תרבוחמ , םוינמלאמ      
הבעמל רוביח ללוכ ,  קורי זג,רופא ינקת שימג      

 10,000.00 10,000.00     1.00 . הלעפה תיחול + ריואה 'חי   
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     15.1.030
תקופת , AFLA-NARIDAT-53 םגד ןארידת      
תוברל ,A יטגרנא גוריד, ש"טב 03682 רורקה      
תרנצו זוקינ , תודיחי ןיב םילבכ למשחל רוביח      
ירושרש רוניצ תפסוה זוקינ תודובע ללוכ , זגה      
הלעפה תיחול , זוקינה רוביח רותיא הביצח      

 32,000.00 8,000.00     4.00 . טלפמוק , הלעפה , זג יולימ טלש םע 'חי   
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     15.1.060
תקופת , AFLA-NARIDAT-51 םגד ןארידת      
תוברל ,A יטגרנא גוריד, ש"טב 05121 רורקה      
תרנצו זוקינ , תודיחי ןיב םילבכ למשחל רוביח      
ירושרש רוניצ תפסוה זוקינ תודובע ללוכ , זגה      
הלעפה תיחול , זוקינה רוביח רותיא הביצח      

  7,400.00 3,700.00     2.00 . טלפמוק , הלעפה , זג יולימ טלש םע 'חי   
      
םוחב םינוולגמ גרוסו ןחלוש הנקתהו הקפסא     15.1.080

  2,500.00   250.00    10.00 . תוצרוחמ תוימוגו ריואה הבעמל לוענמ ללוכ 'חי   
      

 63,900.00 1.51 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../046 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     046 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 63,900.00 מהעברה      
      
      
ךותב 3" רטוק טירבג תרנצ תנקתהו הקפסא     15.1.090
עוציב ללוכ למשחו זג תרנצ רבעמל תוריק      

  2,400.00    80.00    30.00 . גגהמ האיציב אבס לקמ טרפ רטמ   
      
ילבכ + תדדובמ לזונ זג תרנצ תנקתהו הקפסא     15.1.100
, תרנצ טסט , זג יולימ םוקאו תרושקת למשח      

 12,000.00   150.00    80.00 )טלפמוק( ןרצייה תוארוה יפל ןקנחב תומחלה רטמ   
      
רבעמל לוצ 2 הדלפ לוורש תנקתהו הקפסא     15.1.110
יפל TCM  המיטא ללוכ מממ ריקב גוזימ תרנצ      

    800.00   800.00     1.00 .א"גה רושיאל ףופכב ןקתה 'חי   
      

  3,600.00   600.00     6.00 .4" הטנוו הנקתהו הקפסא 'חי  15.1.160
 82,700.00 דויצ 1.51 כ"הס  

      
.ם י ר ז י ב א ו  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  2.51 ק ר פ  ת ת       
      
םאתמ ללוכ ריואה ירזפמ ריחמ : הרעה      
תודובע + )תינכות יפל( המיאתמ תודימב      
. לכירדא תריחב יפל עבצ + חטשב הנקתה      
      
חפ יבוע תונוולגמ חפ תולעת תנקתהו הקפסא     15.2.030
תוילת תוברל ןוקליסב המיטא מ"מ 8.0      

 16,200.00    90.00   180.00 .םינוכמו ר"מ   
      
םיניפ םע רוביח יאקירמא יטסוקא דודיב     15.2.040

  9,900.00    55.00   180.00 תשר+ 1" יבוע  ENYD ORUD ר"מ   
      
םוינימלאמ יתרקת רזפמ תנקתהו הקפסא     15.2.050

  4,900.00   350.00    14.00 . תסוו + 21"/21" 'חי   
      

  1,800.00   450.00     4.00 . תסוו +8"  טי'ג תנקתהו הקפסא 'חי  15.2.060
      
8" רטוק ירושרש תלעת תנקתהו הקפסא     15.2.070

  4,200.00    70.00    60.00 . ינקת שא ןיסח םוינמלא/םוינמלא תדדובמ רטמ   
      
יפל תונוש תודימב םוינמלאמ רזוח ריוא סירת     15.2.090

  2,160.00 1,500.00     1.44 . תסוו + ןנסמ+  תינכתה ר"מ   
      
תסו ללוכ םוינמלאמ םשג דגנ חצ ריוא סירת     15.2.095

    576.00 1,800.00     0.32 . תינכות יפל תודימ , םיקרח דגנ תשרו ר"מ   
      

    800.00   200.00     4.00 . תודימה לכל תינושמש שימג 'חי  15.2.110
 40,536.00 .םירזיבאו רוזיפ תכרעמ 2.51 כ"הס  

      
      
      
      

123,236.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס  
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../047 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     047 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י ל ע מ , 71 ק ר פ       
      
ת ו י ל ע מ  1.71 ק ר פ  ת ת       
      
תונחת 2 תללוכ תילעמה.  םיעסונ 6 ל תילעמ     17.1.001
דוקיפ, תונחתבו אתב תויטמטוא תותלד םע      
תרקובמ הינש/מ1 תוריהמ,הטמ ףסאמ      
רוט תוברל מ"מ 009 בחור תולד,רדת      
הנחתבו אתב תומוק הארמ,םיאת      
ןוויכ יציח,רתי סמוע,אלמ סמוע ןקתמ,תישאר      

175,000.00 175,000.00     1.00 'פמוק תונחתה ינצחלב  
175,000.00 תוילעמ 1.71 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

175,000.00 תילעמ, 71 כ"הס  
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../048 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     048 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
0.22 ק ר פ  ת ת  0.22 ק ר פ  ת ת       
      
0.22 קרפ תת      
      
םישעותמ םיטנמלא      
      
םיררוחמ תכתמ ישגממ תויטסוקא תורקית     22.0.010

 16,050.00   150.00   107.00 ןוילג האר טרפה יפל דודיב םע 03 בחורב ר"מ   
 16,050.00 0.22 קרפ תת 0.22 כ"הס  

      
ו א  ת ו י ו ל ת  ת ו ר ק ת  2.22 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ט ס ו ק א       
      
היולת ,מ"ס 52.1 יבועב תוחולמ סבג תרקת     22.2.020
תוברל ,חפ ישגמ תרקת םע תבלושמ וא/ו      

 13,500.00   150.00    90.00 .העיבצל הנכומ ,קורימו םירוביח ר"מ   
      

 13,000.00   130.00   100.00 ןוילג פל 06/06   תודימב סאלג רביפמ םיחירא ר"מ  22.2.021
 26,500.00 תויטסוקא וא תויולת תורקת 2.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 42,550.00 םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../049 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     049 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
0.14 קרפ תת      
      
חותיפ תודובע      
      
טרפמב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ.      
ינפוא ללוכ לוחכה ןדגואה היינב תודובעל יללכ      
ףיעסב תרחא ןייוצ םא אלא הדידמה      
      
וללכנ תופצרמלו םיכמות תוריקל לזרבה לכ      
םימדוקה םיקרפב      
      
.הפי שאר רמג םע םיכומתה תוריקה לכ      
םישורדה םיריזיבאה לכ םע םיכמותה תוריקה      
תורוניצ, תוטשפתה יקשמ ומכ םלש עוציבל      
.וכו זוקינ      
      

  2,400.00    60.00    40.00 .חטישב רוזיפ תוברל,ןוניגל המיאתמ המדא ק"מ  41.040
      
מ עזג יבוע 5"סמ לדוג םיליתש תעיטנ     41.060
ךכוס ללוכ א"מ4 מ לחה ליתשה הבוג"3-4      

 12,000.00   600.00    20.00 . הדלפמ 'חי   
      
תרגסמו ץע תוחולמ עבורמ ןותפשא     41.070
-03ל ןוולוגמ חפמ ימינפ לכימ תוברל,לזרב      

  2,100.00   700.00     3.00 .ןוגיעו רטיל 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 16,500.00 חותיפ תודובע 14 כ"הס  
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../050 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     050 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  24 ק ר פ       
      
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  1.24 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
ינפוא ללוכ לוחכה ןדגואה- הינב תודובעל יללכ      
תמישר.ףיעסב תרחא ןיוצ םא אלא הדידמה      
תפרוצמ חותפ תודובעל םיטרפ      
האר תוריקל לעמ תוקעמ .םיטרפהתרבוחב      
.)ןמוא תורגסמ(      
      
ו  6/02/02 םוינועבצ תובלתשמ ינבאב ףוציר     42.1.020
''ש וא ןמפלו תרצות מ''ס01 /6/02 ו 6/01/01      
םיעצמ תובכש יתשו מ''ס 5 לוח תבכש ללוכ ע      
תחא לכ מ''ס 51 יבועב 'א גוס קדוהמ      
םיעבצו ףוציר תרוצ.89% תופיפצל תוקדוהמה      

 10,800.00   120.00    90.00 .ןנכתמה תריחב יפל  ר"מ   
      
הושש וא גנוטיא 'בח לש הסינכ תבחרב ףוציר     42.1.021
ט"קמ " תישפוח דנוה הרוטנ" םגד  ךרע      

 19,500.00   150.00   130.00 לכירדאה תריחב יפל ןווגב 70586721 ר"מ   
      
מ''ס 001/02/01 תודימב תלגועמ ןג ןבא     42.1.040

  5,000.00    50.00   100.00 .רופא ןווג ןוטב תנעשמו דוסי תוברל רטמ   
      
לש רועישב תימוטיב הסילומיאב דוסי יופיצ     42.1.050

  1,200.00     3.00   400.00 .1 ר''מ/רטיל ר"מ   
      
5 יבועב 4/3'' טלפסא ןוטבמ תרשקמ הבכש     42.1.060
דע קודיהו  ריחמה קודיהו רוזיפ תוברל מ''ס      

 16,000.00    40.00   400.00 .89 %  לש תופיפצל ר"מ   
      
2/1'' טלפסא ןוטבמ הנויליע תאשונ הבכש     42.1.070

 14,000.00    35.00   400.00 . מ''ס 3 יבועב ר"מ   
      
תובכשב רקובמ קודיהב קדוהמ 'א גוס עצמ     42.1.140

 11,700.00   130.00    90.00 89% . לש תופיפצ תגרדל מ''ס 02 לש ק"מ   
 78,200.00 חותיפ תודובע 1.24 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 78,200.00 חותיפ תודובע 24 כ"הס  
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../051 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     051 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  44 ק ר פ       
      
ת ו י ע ל ס  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  2.44 ק ר פ  ת ת       
ח ו ת י פ ב  ן ו ט ב  ת ו ק י צ י ו       
      
03-ב ןיוזמ ןוטבמ רדג תוריקל םירבוע תודוסי     44.2.020
ללוכ ריחמה , תוינכתה יפל םינוש םיכתחב      
ץעוי תויחנהל םאתהבו ,דוסיה תריפח, ןויזה      

  6,600.00 1,100.00     6.00 .עקרקה ק"מ   
      
ללוכ ןיוזמ ןוטבמ תינכתב טרפ יפל רדג תוריק      44.2.040

 16,800.00 1,400.00    12.00 . ריק שאר דוביע םיזקנ םירפת , ןויז ק"מ   
 23,400.00 חותיפב ןוטב תוקיציו תויעלס םיכמות תוריק 2.44 כ"הס  

      
ת ו ג ר ד מ ו  ת ו פ צ ר  , ם י ע צ מ  3.44 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ריחמה מ"ס 51 יבוע 03-ב ןוטב תופצר     44.3.010
, תקדוהמ מ"ס 02 יבועב א גוס עצמ תבכש      

  4,000.00   100.00    40.00 . הפצרב םירפת , מ"מ 8 רטוק לזרב תשר ר"מ   
      
חותיפ תוגרדמל םיעפושמ םיחטשמ ךא ל"נכ     44.3.020

  2,000.00   100.00    20.00 . תופמרלו ר"מ   
  6,000.00 תוגרדמו תופצר , םיעצמ 3.44 כ"הס  

      
ב ש ח מ  ת ב כ ר ה ו  ה ק פ ס א  4.44 ק ר פ  ת ת       
ת ר נ צ ו   ן ו ש י ד  ת כ ר ע מ  ל ל ו כ  ה י י ק ש ה       
ה י י ק ש ה       
      
תכרעמו הייקשה בשחמ תבכרהו הקפסא     44.4.010

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק םיטרפו תופרוצמ תוינכות יפל ןושיד  
      

  3,000.00    10.00   300.00 םירבחמ ללוכ 61 רטוק ףוטפט תרנצ רטמ  44.4.020
  5,500.00 הייקשה תרנצו  ןושיד תכרעמ ללוכ הייקשה בשחמ תבכרהו הקפסא 4.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 34,900.00 חותיפ תודובע 44 כ"הס  
קובץ: מועדון גיל הזהב וספר   .../052 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     052 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

הביצח וא/ו הריפח 10 קרפ    
   

                 22,900.00 .יוניפו יולימ ,הביצח וא/ו הריפח-:חטשה תרשכה 1.10 קרפ תת   
   

    22,900.00 הביצח וא/ו הריפח 10 כ"הס               
   
.רתאב קוצי ןוטב 20 קרפ    
   

                194,860.00 .םיעצמו תודוסי 1.20 קרפ תת   
   

                 85,980.00 .תופצרו םיפצרמ 2.20 קרפ תת   
   

                109,200.00 .םידומעו תוריק 3.20 קרפ תת   
   

                 86,250.00 תוקעמו תורוגח , תורוק 4.20 קרפ תת   
   

                254,475.00 תוגגו תורקת 5.20 קרפ תת   
   

תונושו םייניב תוקיצי 6.20 קרפ תת                             
   

                194,000.00 ןיוז תדלפ 7.20 קרפ תת   
   

   924,765.00 .רתאב קוצי ןוטב 20 כ"הס               
   
.הינב תודובע 40 קרפ    
   

                 42,900.00 םיקולבב הינב 1.40 קרפ תת   
   

    42,900.00 .הינב תודובע 40 כ"הס               
   
תוגגב םיעופיש תריצי 50 קרפ    
   

                 50,450.00 0.5 קרפ תת 0.50 קרפ תת   
   

                 37,700.00 תוגגב םיעופיש תריצי 1.50 קרפ תת   
   

                  2,640.00 דודיב 2.50 קרפ תת   
   

    90,790.00 תוגגב םיעופיש תריצי 50 כ"הס               
   
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
   

   142,550.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס               
   
חטש חותיפו האורבת ינקתמ  70 קרפ    
   

                 78,495.00 םימח / םירק םימ תקפסא  1.70 קרפ תת   
   

                 18,830.00 ןיכפושו ןיחולד תכרעמ  2.70 קרפ תת   
   

                 27,000.00 תויאורבת תועובק  3.70 קרפ תת   
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םושר ןלבק - לכירדא  אסומ סינוי
0266525-050 :לט
 

16/02/2020
דף מס':     053 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  
                 19,425.00 םשג ימ זוקינ  4.70 קרפ תת   

   
                 54,775.00 חותיפ לועיתו בויב  5.70 קרפ תת   

   
   198,525.00 חטש חותיפו האורבת ינקתמ  70 כ"הס               

   
יללכ - ילמשח ןקתמ  80 קרפ    
   

                 21,160.00 0.8 קרפ תת 0.80 קרפ תת   
   

                 17,080.00 רפע תודובע  1.80 קרפ תת   
   

                 14,470.00 םיליבומ  2.80 קרפ תת   
   

                 63,975.00 םיכילומו םילבכ  3.80 קרפ תת   
   

                  9,640.00 דוסי תקראה  4.80 קרפ תת   
   

                104,437.00 למשח תוחול  5.80 קרפ תת   
   

                131,130.00 הרואת יפוג  6.80 קרפ תת   
   

                 97,850.00 תודוקנ  7.80 קרפ תת   
   

                 70,975.00 שא יוליג תכרעמ  8.80 קרפ תת   
   

                 24,875.00 הזירכ תכרעמ  9.80 קרפ תת   
   

   555,592.00 יללכ - ילמשח ןקתמ  80 כ"הס               
   
חיט תודובע 90 קרפ    
   

                  5,440.00 0.9 קרפ תת 0.90 קרפ תת   
   

                146,000.00 םינפ חיט 1.90 קרפ תת   
   

                  2,250.00 ץוח חיט 2.90 קרפ תת   
   

   153,690.00 חיט תודובע 90 כ"הס               
   
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
   

                  3,450.00 0.01 קרפ תת 0.01 קרפ תת   
   

                144,350.00 יופיחו ףוציר תודובע 1.01 קרפ תת   
   

   147,800.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס               
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16/02/2020
דף מס':     054 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

העיבצ תודובע 11 קרפ    
   

    59,800.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס               
   
םוינמולא תודובע 21 קרפ    
   

   337,300.00 םוינמולא תודובע 21 כ"הס               
   
ןבא תודובע 41 קרפ    
   

                339,200.00 ןבא תודובע 1.41 קרפ תת   
   

   339,200.00 ןבא תודובע 41 כ"הס               
   
ריוא גוזימ 51 קרפ    
   

                 82,700.00 דויצ 1.51 קרפ תת   
   

                 40,536.00 .םירזיבאו רוזיפ תכרעמ 2.51 קרפ תת   
   

   123,236.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס               
   
תילעמ, 71 קרפ    
   

                175,000.00 תוילעמ 1.71 קרפ תת   
   

   175,000.00 תילעמ, 71 כ"הס               
   
םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
   

                 16,050.00 0.22 קרפ תת 0.22 קרפ תת   
   

                 26,500.00 תויטסוקא וא תויולת תורקת 2.22 קרפ תת   
   

    42,550.00 םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס               
   
חותיפ תודובע 14 קרפ    
   

    16,500.00 חותיפ תודובע 14 כ"הס               
   
חותיפ תודובע 24 קרפ    
   

                 78,200.00 חותיפ תודובע 1.24 קרפ תת   
   

    78,200.00 חותיפ תודובע 24 כ"הס               
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16/02/2020
דף מס':     055 . הרע רפכב היירפסו בהזה ליג ןודעומ תינב

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

חותיפ תודובע 44 קרפ    
   

                 23,400.00 חותיפב ןוטב תוקיציו תויעלס םיכמות תוריק 2.44 קרפ תת   
   

                  6,000.00 תוגרדמו תופצר , םיעצמ 3.44 קרפ תת   
   

                  5,500.00 תכרעמ ללוכ הייקשה בשחמ תבכרהו הקפסא 4.44 קרפ תת   
הייקשה תרנצו  ןושיד        
   

    34,900.00 חותיפ תודובע 44 כ"הס               
 

  
לכה ךס  

 3,486,198.00  יללכ כ"הס  
    592,653.66 מ"עמ %71  
  4,078,851.66 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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