
מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

ןורשה דוה תייריע
ןורשה דוה רוביצו ךוניח ינבמב למשח תקזחא זרכמ

 
04/03/2019 יפסכ ןדמואו תויומכ בתכ
דף מס':     001 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ד ס ו מ ב  ל מ ש ח  י נ ק ת מ  ג ו ר ד ש  80 ק ר פ       
ר ו ב י צ       
      
ת ו ל ב ו ה ו  ם י ק ו ר י פ  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
ירזיבא ללוכ אוהש גוס לכמ ליבומ קוריפ     08.1.001
דע וכותב םימייק םילבכ וא םיטוח ןע קוזיחה      

      2.00     2.00     1.00 .מ"מ X 06 04 הלעת רובע וא 2" לש רטוק רטמ   
      
ירזיבא ללוכ אוהש גוס לכמ ליבומ קוריפ     08.1.002
דע וכותב םימייק םילבכ וא םיטוח וא קוזיחה      
X 021 06 דע הלעת רובע וא 4" דע לש רטוק      

      2.00     2.00     1.00 מ"מ רטמ   
      

      4.00     4.00     1.00 שדח םוקמב ל"נה קרופמה רמוח תבכרה רטמ  08.1.003
      

     75.00    75.00     1.00 'פמוק 81.1.80 ףיעס ינכט טרפמ יפל התחפה 08.1.004
      
םייק ליבומ ךותמ םיטוח וא םילבכ קוריפ     08.1.005
בשחתהל ילב ר"ממ 01 -ל דע לש ךתחב      

      2.00     2.00     1.00 רוניצ ץר רטמ יפל ריחמה ,םידיגה רפסמב רטמ   
      

      3.50     3.50     1.00 שדח םוקמב ל"נה קרופמה רמוחה תבכרה רטמ  08.1.006
      
םייק ליבומ ךותמ םיטוח וא םילבכ קוריפ     08.1.007
לכל -הלעמו ר"ממ 01 -מ םידיגה ךתחב      

      3.50     3.50     1.00 רוניצב םיטוחה רטמ   
      

      4.50     4.50     1.00 שדח םוקמב ל"נה קרופמה רמוחה תבכרה רטמ  08.1.008
      
לדוג רדס בושח אל( םינוש םילבכ קוריפ     08.1.009
םיקלח לע םיקזוחמ )םידיגה רפסמ וא םידיגה      

      2.00     2.00     1.00 ףוצירל תחתמ וא יעקרק תת הנבמ לש םינוש רטמ   
      

      3.50     3.50     1.00 שדח םוקמב ל"נה קרופמה רמוחה תבכרה רטמ  08.1.010
      
רדס בושח אל ,םיטוח וא לבכ לש רובח קוריפ     08.1.011
ירזיבא ךותמ םידיגה רפסמ וא לבכה לדוג      

      2.00     2.00     1.00 הרונ וא קספמ ןוגכ ,למשח 'חי   
      

      8.00     8.00     1.00 טנסורולפ וא ןוביל גוס לכמ הרואת ףוג קוריפ 'חי  08.1.012
      
ללוכ ,שדח םוקמב קרופמה ףוגה תבכרה     08.1.013

     28.00    28.00     1.00 ורוביח 'חי   
      
ותואב אוהש גוס לכמ םינפ ת"ג עוביקו קוזיח     08.1.014

     18.00    18.00     1.00 הנקתה םוקמ 'חי   
    158.00 1.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: הוד השרון   .../002 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     002 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    158.00 מהעברה      
      
      
,ק"ח וא קספמ -םייזאפ דח םירזיבא קוריפ     08.1.015
הנקתהו הקפסהו ילמשחה רוביחה קוריפ ללוכ      
,םילבכה וא/ו םיטוחה תווצק לע םיקדהמ לש      
תמיתסל םיגרב םע קזוחמ הסכמ ללוכו      

      4.00     4.00     1.00 שרדייו הדימב אספוקה 'חי   
      
וא םוקמ ותואב ל"נה קרופמה רמוחה תבכרה     08.1.016

     14.00    14.00     1.00 ורוביח ללוכ שדח םוקמ 'חי   
      
אוהש גוס לכמ יזאפ דח רזיבא עוביקו קוזיח     08.1.017

     14.00    14.00     1.00 הנקתה םוקמ ותואב 'חי   
      
-ל דע הקירפ הרונ ללוכ הרואת ףוג קוריפ     08.1.018

     20.00    20.00     1.00 ותקלדהל רזע ירזיבא טס ללוכ טאוו 004 'חי   
      
טאוו 0051 -ל דע הרונ ללוכ הרואת ףוג קוריפ     08.1.019

     35.00    35.00     1.00 ותקלדהל רזע ירזיבא טס ללוכ 'חי   
      

     35.00    35.00     1.00 שדח םוקמב ל"נה קרופמה רמוחה תבכרה 'חי  08.1.020
      
ותואב אוהש גוס לכמ ץוח ת"ג עוביקו קוזיח     08.1.021

     29.00    29.00     1.00 הנקתה םוקמ 'חי   
      
לש לדוג רדס דע םייזאפ תלת םירזיבא קוריפ     08.1.022

     16.00    16.00     1.00 'א 3*23 'חי   
      
ללוכ ל"נה קרופמה רמוחה לש שדחמ הבכרה     08.1.023

     25.00    25.00     1.00 שדחמ ורוביח 'חי   
      
לש לדוג רדס דע םייזאפ תלת םירזיבא קוריפ     08.1.024

     38.00    38.00     1.00 'א 3*001 'חי   
      
ללוכ ל"נה קרופמה רמוחה לש שדחמ הבכרה     08.1.025

     40.00    40.00     1.00 שדחמ ורוביח 'חי   
      
לש לדוג רדס לעמ םייזאפ תלת םירזיבא קוריפ     08.1.026

     70.00    70.00     1.00 'א 3*001 'חי   
      
ללוכ ל"נה קרופמה רמוחה לש שדחמ הבכרה     08.1.027

     70.00    70.00     1.00 שדחמ ורוביח 'חי   
      
ךרוצל )םיעונמ ללוכ( ילמשח רישכמ קוריפ     08.1.028
לכ ז"כ 01 לש לדוג רדס דע יוניש וא ןוקית      
םוקמל הלבוה ללוכ ריחמה( יזאפ תלת וא דחא      

     40.00    40.00     1.00 .)ןוקיתה 'חי   
      
וא םוקמ ותואב ל"נה קרופמה רמוחה הבכרה     08.1.029

     80.00    80.00     1.00 שדחמ ורוביח ללוכ ,שדח םוקמ 'חי   
      

    688.00 1.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../003 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     003 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    688.00 מהעברה      
      
      
ריחמה - טנסרולפ הרואת ףוג לש גוז קוריפ     08.1.030

      8.00     8.00     1.00 גוזל 'חי   
      

      8.00     8.00     1.00 ןרוביח ללוכ הרונמ יתב גוז תבכרה 'חי  08.1.031
      

      8.00     8.00     1.00 יטנצסורולפ הרואת ףוג לש קנשמ קוריפ 'חי  08.1.032
      

      8.00     8.00     1.00 ורוביח ללוכ קנשמ תבכרה 'חי  08.1.033
      
הרואת ףוגמ רטרטסה עקש וא/ו רטרטס קוריפ     08.1.034

      2.00     2.00     1.00 יטנצסורולפ 'חי   
      
טאוו 0051 -ל דע ולדוג בושח אל קנשמ קוריפ     08.1.035

     28.00    28.00     1.00 הרואתה ףוג קוריפ ללוכ 'חי   
      

     16.00    16.00     1.00 רוביח ללוכ טאוו 0051 דע קנשמ תבכרה 'חי  08.1.036
      

     16.00    16.00     1.00 ולדוג בושח אל רפס תיב ןומעפ קוריפ 'חי  08.1.037
      

     40.00    40.00     1.00 שדח םוקמב רפס תיב ןומעפ תבכרה 'חי  08.1.038
      

     16.00    16.00     1.00 ץע וא לזרב תלדמ ילמשח לוענמ קוריפ 'חי  08.1.039
      

     32.00    32.00     1.00 שדח םוקמב ילמשח לוענמ תבכרה 'חי  08.1.040
      
לש ר"מ יפל ריחמה( טלפמוק למשח חול קוריפ     08.1.041
וא/ו היריעה ןסחמל ותריסמ ללוכ )חולה תיזח      
ריחמ( .חקפמה י"ע עבקי רשא רחא םוקמל      

    133.00   133.00     1.00 )ר"מ 1 םומינימ 'חי   
      
יפל ריחמה( שדח םוקמב קרופמ חול תבכרה     08.1.042
ורוביח רזע ירמוח ללוכ )חולה תיזח לש ר"מ      

    155.00   155.00     1.00 )ר"מ 1 םומינימ ריחמ( .ותנקתהו 'חי   
      
וא חפמ היושע למשחה חול לש השינ קוריפ     08.1.043
ןסחמל הלבוה ללוכ רחא רמוח לכ וא/ו ץע      
י"ע עבקי רשא רחא םוקמ לכל וא/ו היריעה      

     90.00    90.00     1.00 )השינה תיזח לש ר"מ יפל ריחמה( חקפמה 'חי   
      
הרואתה ףוג רשאכ אוהש גוס לכמ הרונ קוריפ     08.1.044

      3.50     3.50     1.00 הנבמה ךותה בכרומ 'חי   
      
ץוחמ בכרומ הרואת ףוג לש הרונ קוריפ     08.1.045

     23.00    23.00     1.00 גגה לע הנבמל 'חי   
      
ןקתממ אוהש גוס לכמ ילמשח רזיבא קוריפ     08.1.046
טרופ אלש 'וכו תינגזמ ,ןועש ןוגכ ,למשח      

      6.00     6.00     1.00 דרפנב 'חי   
      

  1,280.50 1.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../004 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     004 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,280.50 מהעברה      
      
      
וא םוקמה ותואב ל"נה קרופמה רמוחה תבכרה     08.1.047

     19.00    19.00     1.00 שדחמ ורוביח ללוכ ,שדח םוקמב 'חי   
  1,299.50 תולבוהו םיקוריפ 1.80 כ"הס  

      
,ת ו ר ו נ י צ  ,ם י ל ב כ  ,ם י ט ו ח  2.80 ק ר פ  ת ת       
ם י ל י ב ו מ       
      
חיטה לע חישק יטסלפ רוניצ הנקתהו הקפסא     08.2.001
חפ תלעתל דומצ לזרב תייצקורטססנקל וא      

      6.00     6.00     1.00 )מ"מ 61( 4/3"  רטוקב רטמ   
      
חיטה לע חישק יטסלפ רוניצ הנקתהו הקפסא     08.2.002
חפ תלעתל דומצ ,לזרב תייצקורטסנוקל וא      

      7.00     7.00     1.00 )32( 1"  רטוקב רטמ   
      
חיטה לע חישק יטסלפ רוניצ הנקתהו הקפסא     08.2.003
חפ תלעתל דומצ ,לזרב תייצקורטסנוקל וא      

      9.00     9.00     1.00 )92( 1 4/1"  רטוקב רטמ   
      
חיטה לע חישק יטסלפ רוניצ הנקתהו הקפסא     08.2.004
חפ תלעתל דומצ ,לזרב תייצקורטסנוקל וא      

     14.00    14.00     1.00 )63( 1 ,5"  רטוקב רטמ   
      
חיטה לע חישק יטסלפ רוניצ הנקתהו הקפסא     08.2.005
חפ תלעתל דומצ ,לזרב תייצקורטסנוקל וא      

     18.00    18.00     1.00 )05( 2"  רטוקב רטמ   
      
ןקתומ ףיפכ יטסלפ רוניצ תנקתהו הקפסא     08.2.006
תורקתב וא לוחה הטעמל תחתמ ףוציק תחת      

      6.00     6.00     1.00 )61( 4/3" רטוקב רטמ   
      
ןקתומ ףיפכ יטסלפ רוניצ תנקתהו הקפסא     08.2.007
תורקתב וא לוחה הטעמל תחתמ ףוציק תחת      

      7.00     7.00     1.00 )32( 1" רטוקב רטמ   
      
ןקתומ ףיפכ יטסלפ רוניצ תנקתהו הקפסא     08.2.008
תורקתב וא לוחה הטעמל תחתמ ףוציק תחת      

      9.00     9.00     1.00 )92( 1 4/1" רטוקב רטמ   
      
ןקתומ ףיפכ יטסלפ רוניצ תנקתהו הקפסא     08.2.009
תורקתב וא לוחה הטעמל תחתמ ףוציק תחת      

     14.00    14.00     1.00 )63( 1 ,5" רטוקב רטמ   
      
ןקתומ ףיפכ יטסלפ רוניצ תנקתהו הקפסא     08.2.010
תורקתב וא לוחה הטעמל תחתמ ףוציק תחת      

     18.00    18.00     1.00 )05( 2" רטוקב רטמ   
      
      

    108.00 2.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../005 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     005 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    108.00 מהעברה      
      
      
תוריקב הביצח ללוכ ךא 600.2.80 ףיעס ומכ     08.2.011
ךא ,הביצחה רחאל חיט ןוקיתו תורקת וא      

      8.00     8.00     1.00 61 רטוקב רטמ   
      
תוריקב הביצח ללוכ ךא 700.2.80 ףיעס ומכ     08.2.012
ךא ,הביצחה רחאל חיט ןוקיתו תורקת וא      

      9.00     9.00     1.00 32 רטוקב רטמ   
      
תוריקב הביצח ללוכ ךא 800.2.80 ףיעס ומכ     08.2.013
ךא ,הביצחה רחאל חיט ןוקיתו תורקת וא      

     12.00    12.00     1.00 92 רטוקב רטמ   
      
תוריקב הביצח ללוכ ךא 900.2.80 ףיעס ומכ     08.2.014
ךא ,הביצחה רחאל חיט ןוקיתו תורקת וא      

     16.00    16.00     1.00 63 רטוקב רטמ   
      
תוריקב הביצח ללוכ ךא 010.2.80 ףיעס ומכ     08.2.015
ךא ,הביצחה רחאל חיט ןוקיתו תורקת וא      

     20.00    20.00     1.00 05 רטוקב רטמ   
      
לע ןקתומ ןוולוגמ םימ רוניצ תנקתהו הקפסא     08.2.016
םיקוזיח ללוכ ,היצקורטסנוקל דומצ וא חיטה      
רטוקב לוחה הטעמל תחתמ ףוצירל תחתמ וא      

     23.00    23.00     1.00 "3/4 רטמ   
      
לע ןקתומ ןוולוגמ םימ רוניצ תנקתהו הקפסא     08.2.017
םיקוזיח ללוכ ,היצקורטסנוקל דומצ וא חיטה      
רטוקב לוחה הטעמל תחתמ ףוצירל תחתמ וא      

     25.00    25.00     1.00 "1 רטמ   
      
לע ןקתומ ןוולוגמ םימ רוניצ תנקתהו הקפסא     08.2.018
םיקוזיח ללוכ ,היצקורטסנוקל דומצ וא חיטה      
רטוקב לוחה הטעמל תחתמ ףוצירל תחתמ וא      

     30.00    30.00     1.00 "1.25 רטמ   
      
לע ןקתומ ןוולוגמ םימ רוניצ תנקתהו הקפסא     08.2.019
םיקוזיח ללוכ ,היצקורטסנוקל דומצ וא חיטה      
רטוקב לוחה הטעמל תחתמ ףוצירל תחתמ וא      

     33.00    33.00     1.00 "1.5 רטמ   
      
לע ןקתומ ןוולוגמ םימ רוניצ תנקתהו הקפסא     08.2.020
םיקוזיח ללוכ ,היצקורטסנוקל דומצ וא חיטה      
רטוקב לוחה הטעמל תחתמ ףוצירל תחתמ וא      

     53.00    53.00     1.00 "2 רטמ   
      
תשוחנ ךילומ לש רוביחו הלחשה ,הקפסא     08.2.021
5.1 ךתחבו יס.יו.יפ דדובמ שימג וא חישק      

      2.00     2.00     1.00 ר"ממ רטמ   
      

    339.00 2.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../006 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     006 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    339.00 מהעברה      
      
      
תשוחנ ךילומ לש רוביחו הלחשה ,הקפסא     08.2.022
5.2 ךתחבו יס.יו.יפ דדובמ שימג וא חישק      

      2.00     2.00     1.00 ר"ממ רטמ   
      
תשוחנ ךילומ לש רוביחו הלחשה ,הקפסא     08.2.023

      3.00     3.00     1.00 ר"ממ 4 ךתחבו יס.יו.יפ דדובמ שימג וא חישק רטמ   
      
תשוחנ ךילומ לש רוביחו הלחשה ,הקפסא     08.2.024

      4.50     4.50     1.00 ר"ממ 6 ךתחבו יס.יו.יפ דדובמ שימג וא חישק רטמ   
      
תשוחנ ךילומ לש רוביחו הלחשה ,הקפסא     08.2.025
01 ךתחבו יס.יו.יפ דדובמ שימג וא חישק      

      7.50     7.50     1.00 ר"ממ רטמ   
      
תשוחנ ךילומ לש רוביחו הלחשה ,הקפסא     08.2.026
61 ךתחבו יס.יו.יפ דדובמ שימג וא חישק      

     10.50    10.50     1.00 ר"ממ רטמ   
      
תשוחנ ךילומ לש רוביחו הלחשה ,הקפסא     08.2.027
52 ךתחבו יס.יו.יפ דדובמ שימג וא חישק      

     14.00    14.00     1.00 ר"ממ רטמ   
      
תשוחנ ךילומ לש רוביחו הלחשה ,הקפסא     08.2.028
53 ךתחבו יס.יו.יפ דדובמ שימג וא חישק      

     24.00    24.00     1.00 ר"ממ רטמ   
      
תשוחנ ךילומ לש רוביחו הלחשה ,הקפסא     08.2.029
05 ךתחבו יס.יו.יפ דדובמ שימג וא חישק      

     27.00    27.00     1.00 ר"ממ רטמ   
      
תשוחנ ךילומ לש רוביחו הלחשה ,הקפסא     08.2.030
07 ךתחבו יס.יו.יפ דדובמ שימג וא חישק      

     38.00    38.00     1.00 ר"ממ רטמ   
      
תשוחנ ךילומ לש רוביחו הלחשה ,הקפסא     08.2.031
59 ךתחבו יס.יו.יפ דדובמ שימג וא חישק      

     48.00    48.00     1.00 ר"ממ רטמ   
      
תשוחנ ךילומ לש רוביחו הלחשה ,הקפסא     08.2.032
021 ךתחבו יס.יו.יפ דדובמ שימג וא חישק      

     61.00    61.00     1.00 ר"ממ רטמ   
      
תשוחנ ךילומ לש רוביחו הלחשה ,הקפסא     08.2.033
051 ךתחבו יס.יו.יפ דדובמ שימג וא חישק      

     73.00    73.00     1.00 ר"ממ רטמ   
      
      
      
      

    651.50 2.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../007 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     007 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    651.50 מהעברה      
      
      
YX2N  5.1*3  לבכ רוביחו החנה ,הקפסא     08.2.034
חנומ ,םיקוזיחה תא ללוכו םיקוזיח לע ר"ממ      
קזוחמ הריפח תלעת וא חפ תלעתב      
ללוכ אל( .רוניצב לחשומ היצקורטסנוקל      

      5.50     5.50     1.00 )רוניצה אלו הלעתה רטמ   
      
YX2N  5.1*4  לבכ רוביחו החנה ,הקפסא     08.2.035
חנומ ,םיקוזיחה תא ללוכו םיקוזיח לע ר"ממ      
קזוחמ הריפח תלעת וא חפ תלעתב      
ללוכ אל( .רוניצב לחשומ היצקורטסנוקל      

      6.00     6.00     1.00 )רוניצה אלו הלעתה רטמ   
      
YX2N  5.1*5  לבכ רוביחו החנה ,הקפסא     08.2.036
חנומ ,םיקוזיחה תא ללוכו םיקוזיח לע ר"ממ      
קזוחמ הריפח תלעת וא חפ תלעתב      
ללוכ אל( .רוניצב לחשומ היצקורטסנוקל      

      7.50     7.50     1.00 )רוניצה אלו הלעתה רטמ   
      
YX2N  5.2*3  לבכ רוביחו החנה ,הקפסא     08.2.037
חנומ ,םיקוזיחה תא ללוכו םיקוזיח לע ר"ממ      
קזוחמ הריפח תלעת וא חפ תלעתב      
ללוכ אל( .רוניצב לחשומ היצקורטסנוקל      

      7.00     7.00     1.00 )רוניצה אלו הלעתה רטמ   
      
YX2N  5.2*4  לבכ רוביחו החנה ,הקפסא     08.2.038
חנומ ,םיקוזיחה תא ללוכו םיקוזיח לע ר"ממ      
קזוחמ הריפח תלעת וא חפ תלעתב      
ללוכ אל( .רוניצב לחשומ היצקורטסנוקל      

      8.50     8.50     1.00 )רוניצה אלו הלעתה רטמ   
      
YX2N  5.2*5  לבכ רוביחו החנה ,הקפסא     08.2.039
חנומ ,םיקוזיחה תא ללוכו םיקוזיח לע ר"ממ      
קזוחמ הריפח תלעת וא חפ תלעתב      
ללוכ אל( .רוניצב לחשומ היצקורטסנוקל      

      9.00     9.00     1.00 )רוניצה אלו הלעתה רטמ   
      
ר"ממ YX2N  4*3  לבכ רוביחו החנה ,הקפסא     08.2.040
תלעתב חנומ ,םיקוזיחה תא ללוכו םיקוזיח לע      
היצקורטסנוקל קזוחמ הריפח תלעת וא חפ      

      9.50     9.50     1.00 )רוניצה אלו הלעתה ללוכ אל( .רוניצב לחשומ רטמ   
      
ר"ממ YX2N  4*4  לבכ רוביחו החנה ,הקפסא     08.2.041
תלעתב חנומ ,םיקוזיחה תא ללוכו םיקוזיח לע      
היצקורטסנוקל קזוחמ הריפח תלעת וא חפ      

     11.00    11.00     1.00 )רוניצה אלו הלעתה ללוכ אל( .רוניצב לחשומ רטמ   
      
      
      
      

    715.50 2.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../008 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     008 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    715.50 מהעברה      
      
      
ר"ממ YX2N  4*5  לבכ רוביחו החנה ,הקפסא     08.2.042
תלעתב חנומ ,םיקוזיחה תא ללוכו םיקוזיח לע      
היצקורטסנוקל קזוחמ הריפח תלעת וא חפ      

     14.00    14.00     1.00 )רוניצה אלו הלעתה ללוכ אל( .רוניצב לחשומ רטמ   
      
ר"ממ YX2N  6*3  לבכ רוביחו החנה ,הקפסא     08.2.043
תלעתב חנומ ,םיקוזיחה תא ללוכו םיקוזיח לע      
היצקורטסנוקל קזוחמ הריפח תלעת וא חפ      

     13.00    13.00     1.00 )רוניצה אלו הלעתה ללוכ אל( .רוניצב לחשומ רטמ   
      
ר"ממ YX2N  6*4  לבכ רוביחו החנה ,הקפסא     08.2.044
תלעתב חנומ ,םיקוזיחה תא ללוכו םיקוזיח לע      
היצקורטסנוקל קזוחמ הריפח תלעת וא חפ      

     15.50    15.50     1.00 )רוניצה אלו הלעתה ללוכ אל( .רוניצב לחשומ רטמ   
      
ר"ממ YX2N  6*5  לבכ רוביחו החנה ,הקפסא     08.2.045
תלעתב חנומ ,םיקוזיחה תא ללוכו םיקוזיח לע      
היצקורטסנוקל קזוחמ הריפח תלעת וא חפ      

     21.00    21.00     1.00 )רוניצה אלו הלעתה ללוכ אל( .רוניצב לחשומ רטמ   
      
YX2N  01*4  לבכ רוביחו החנה ,הקפסא     08.2.046
חנומ ,םיקוזיחה תא ללוכו םיקוזיח לע ר"ממ      
קזוחמ הריפח תלעת וא חפ תלעתב      
ללוכ אל( .רוניצב לחשומ היצקורטסנוקל      

     22.00    22.00     1.00 )רוניצה אלו הלעתה רטמ   
      
YX2N  01*5  לבכ רוביחו החנה ,הקפסא     08.2.047
חנומ ,םיקוזיחה תא ללוכו םיקוזיח לע ר"ממ      
קזוחמ הריפח תלעת וא חפ תלעתב      
ללוכ אל( .רוניצב לחשומ היצקורטסנוקל      

     28.00    28.00     1.00 )רוניצה אלו הלעתה רטמ   
      
YX2N  61*4  לבכ רוביחו החנה ,הקפסא     08.2.048
חנומ ,םיקוזיחה תא ללוכו םיקוזיח לע ר"ממ      
קזוחמ הריפח תלעת וא חפ תלעתב      
ללוכ אל( .רוניצב לחשומ היצקורטסנוקל      

     36.00    36.00     1.00 )רוניצה אלו הלעתה רטמ   
      
YX2N  61*5  לבכ רוביחו החנה ,הקפסא     08.2.049
חנומ ,םיקוזיחה תא ללוכו םיקוזיח לע ר"ממ      
קזוחמ הריפח תלעת וא חפ תלעתב      
ללוכ אל( .רוניצב לחשומ היצקורטסנוקל      

     41.00    41.00     1.00 )רוניצה אלו הלעתה רטמ   
      
      
      
      
      
      

    906.00 2.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../009 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     009 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    906.00 מהעברה      
      
      
YX2N  61+52*3  לבכ רוביחו החנה ,הקפסא     08.2.050
חנומ ,םיקוזיחה תא ללוכו םיקוזיח לע ר"ממ      
קזוחמ הריפח תלעת וא חפ תלעתב      
ללוכ אל( .רוניצב לחשומ היצקורטסנוקל      

     45.00    45.00     1.00 )רוניצה אלו הלעתה רטמ   
      
YX2N  52*4  לבכ רוביחו החנה ,הקפסא     08.2.051
חנומ ,םיקוזיחה תא ללוכו םיקוזיח לע ר"ממ      
קזוחמ הריפח תלעת וא חפ תלעתב      
ללוכ אל( .רוניצב לחשומ היצקורטסנוקל      

     54.00    54.00     1.00 )רוניצה אלו הלעתה רטמ   
      
YX2N  61+53*3  לבכ רוביחו החנה ,הקפסא     08.2.052
חנומ ,םיקוזיחה תא ללוכו םיקוזיח לע ר"ממ      
קזוחמ הריפח תלעת וא חפ תלעתב      
ללוכ אל( .רוניצב לחשומ היצקורטסנוקל      

     56.00    56.00     1.00 )רוניצה אלו הלעתה רטמ   
      
YX2N  53*4  לבכ רוביחו החנה ,הקפסא     08.2.053
חנומ ,םיקוזיחה תא ללוכו םיקוזיח לע ר"ממ      
קזוחמ הריפח תלעת וא חפ תלעתב      
ללוכ אל( .רוניצב לחשומ היצקורטסנוקל      

     60.00    60.00     1.00 )רוניצה אלו הלעתה רטמ   
      
YX2N  52+05*3  לבכ רוביחו החנה ,הקפסא     08.2.054
חנומ ,םיקוזיחה תא ללוכו םיקוזיח לע ר"ממ      
קזוחמ הריפח תלעת וא חפ תלעתב      
ללוכ אל( .רוניצב לחשומ היצקורטסנוקל      

     75.00    75.00     1.00 )רוניצה אלו הלעתה רטמ   
      
YX2N  53+07*3  לבכ רוביחו החנה ,הקפסא     08.2.055
חנומ ,םיקוזיחה תא ללוכו םיקוזיח לע ר"ממ      
קזוחמ הריפח תלעת וא חפ תלעתב      
ללוכ אל( .רוניצב לחשומ היצקורטסנוקל      

    104.00   104.00     1.00 )רוניצה אלו הלעתה רטמ   
      
YX2N  05+59*3  לבכ רוביחו החנה ,הקפסא     08.2.056
חנומ ,םיקוזיחה תא ללוכו םיקוזיח לע ר"ממ      
קזוחמ הריפח תלעת וא חפ תלעתב      
ללוכ אל( .רוניצב לחשומ היצקורטסנוקל      

    124.00   124.00     1.00 )רוניצה אלו הלעתה רטמ   
      
YX2N  לבכ רוביחו החנה ,הקפסא     08.2.057
תא ללוכו םיקוזיח לע ר"ממ 3*07+021      
הריפח תלעת וא חפ תלעתב חנומ ,םיקוזיחה      
אל( .רוניצב לחשומ היצקורטסנוקל קזוחמ      

    154.00   154.00     1.00 )רוניצה אלו הלעתה ללוכ רטמ   
      
      

  1,578.00 2.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../010 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     010 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,578.00 מהעברה      
      
      
YX2N  לבכ רוביחו החנה ,הקפסא     08.2.058
תא ללוכו םיקוזיח לע ר"ממ 3*07+051      
הריפח תלעת וא חפ תלעתב חנומ ,םיקוזיחה      
אל( .רוניצב לחשומ היצקורטסנוקל קזוחמ      

    208.00   208.00     1.00 )רוניצה אלו הלעתה ללוכ רטמ   
      
YX2N  לבכ רוביחו החנה ,הקפסא     08.2.059
,םיקוזיחה תא ללוכו םיקוזיח לע ר"ממ 4*051      
קזוחמ הריפח תלעת וא חפ תלעתב חנומ      
ללוכ אל( .רוניצב לחשומ היצקורטסנוקל      

    232.00   232.00     1.00 )רוניצה אלו הלעתה רטמ   
      
YX2N  לבכ רוביחו החנה ,הקפסא     08.2.060
תא ללוכו םיקוזיח לע ר"ממ 3*59+581      
הריפח תלעת וא חפ תלעתב חנומ ,םיקוזיחה      
אל( .רוניצב לחשומ היצקורטסנוקל קזוחמ      

    237.00   237.00     1.00 )רוניצה אלו הלעתה ללוכ רטמ   
      
םגד( ןופירמ חישק יטסלפ רונצ תחנהו הקפסא     08.2.061
החנהה ,המדאל תחתמ חנומ 4" רטוקב )קזב      
רוניצל תחתמ מ"ס 01 לוח דופיר תללוכ      

     32.00    32.00     1.00 רוזש ןולינ מ"מ 8 הלחשה טוח ןכו 'וכו םירוביח רטמ   
      
05 רטוק ןילירמ יטסלפ רונצ תחנהו הקפסא     08.2.062

     18.00    18.00     1.00 )2"( מ"מ רטמ   
      
57 רטוק ןילירמ יטסלפ רונצ תחנהו הקפסא     08.2.063

     20.00    20.00     1.00 )3"( מ"מ רטמ   
      
CVP דדובמ ינקית לבכ תלחשהו הקפסא     08.2.064

      8.00     8.00     1.00 ר"ממ 2X8.0 ,םילוקמרל PORD גוסמ רטמ   
      
ןופלטל יטסלפומרט לבכ תחלשהו הקפסא     08.2.065

     10.00    10.00     1.00 (0.50*2)*10 רטמ   
      
ןופלטל יטסלפומרט לבכ תלחשהו הקפסא     08.2.066
לע חנומ ךא תמייק תרנצ ךותב 4*)2*5.0(      

      6.00     6.00     1.00 םיקוזיחה ללוכ ,םיקוזיח רטמ   
      
גוז 01 ןופלטל יל'ג ילבכ תלחשהו הקפסא     08.2.067
ללוכ ,םיקוזיח לע חנומ וא תמייק תרנצ ךותב      

     12.00    12.00     1.00 םיקוזיחה רטמ   
      
גוז 02 ןופלטל יל'ג ילבכ תלחשהו הקפסא     08.2.068
ללוכ ,םיקוזיח לע חנומ וא תמייק תרנצ ךותב      

     15.00    15.00     1.00 םיקוזיחה רטמ   
      

      5.00     5.00     1.00 גוז 01 לבכל הנורוק תנקתהו הקפסא 'חי  08.2.069
      

  2,381.00 2.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../011 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     011 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,381.00 מהעברה      
      
      

      7.00     7.00     1.00 גוז 02 לבכל הנורוק תנקתהו הקפסא 'חי  08.2.070
      

      9.00     9.00     1.00 גוז 03 לבכל הנורוק תנקתהו הקפסא 'חי  08.2.071
      
דיגה ךתח רשאכ ,ןופלט לבכל ריחמ תפסות     08.2.072

      2.00     2.00     1.00 דחא דיגל איה ריחמה תפסות 9.0 אוה רטמ   
      

      4.00     4.00     1.00 3*57.0 הדנפ לבכ תנקתהו הקפסא רטמ  08.2.073
      

      5.00     5.00     1.00 3*5.1 הדנפ לבכ תנקתהו הקפסא רטמ  08.2.074
      

      7.00     7.00     1.00 3*5.2 הדנפ לבכ תנקתהו הקפסא רטמ  08.2.075
      

      8.50     8.50     1.00 5*5.2 הדנפ לבכ תנקתהו הקפסא רטמ  08.2.076
      
קוזיחה ירזיבא לכ ללוכ הנקתו הקפסא     08.2.077
ןוולוגמ מ"מ 4 רוזש הדלפ לבכ לש החיתמה      

      6.50     6.50     1.00 הלייז רטמ   
      
קוזיחה ירזיבא לכ ללוכ הנקתהו הקפסא     08.2.078
ןוולוגמ מ"מ 8 רוזש הדלפ לבכ לש החיתמה      

      9.00     9.00     1.00 הלייז רטמ   
      
יתלב תנוולוגמ תרשרש תנקתהו הקפסא     08.2.079

      9.00     9.00     1.00 ת"ג תילתל הדילחמ רטמ   
      
מ"ס 21*6 תיטסלפ הלעת הנקתהו הקפסא     08.2.080
הווש וא לגלפ םדג שרדיו הדימב הציחמ םע      
תיילתל םירזיבא ,תוניפ ,הסכמ ללוכ ,ךרע      
,המצע הלעתה תיילתל םירזיבא ,םינפ םילבכ      

     44.00    44.00     1.00 רטמ לכ הסכמה תריגסל םידנאב רטמ   
      

     13.00    13.00     1.00 מ"ס 21*6 תיטסלפ הלעתל דבלב הסכמ רטמ  08.2.081
      
םע מ"ס 6*6 תיטסלפ הלעת הנקתהו הקפסא     08.2.082
,ךרע הווש וא לגלפ םדג שרדיו הדימב הציחמ      
םילבכ תיילתל םירזיבא ,תוניפ ,הסכמ ללוכ      
םידנאב ,המצע הלעתה תיילתל םירזיבא ,םינפ      

     30.00    30.00     1.00 רטמ לכ הסכמה תריגסל רטמ   
      

      8.00     8.00     1.00 מ"ס 6*6 תיטסלפ הלעתל דבלב הסכמ רטמ  08.2.083
      
םע מ"ס 6*4 תיטסלפ הלעת הנקתהו הקפסא     08.2.084
,ךרע הווש וא לגלפ םדג שרדיו הדימב הציחמ      
םילבכ תיילתל םירזיבא ,תוניפ ,הסכמ ללוכ      
םידנאב ,המצע הלעתה תיילתל םירזיבא ,םינפ      

     24.00    24.00     1.00 רטמ לכ הסכמה תריגסל רטמ   
      

      7.50     7.50     1.00 מ"ס 6*4 תיטסלפ הלעתל דבלב הסכמ רטמ  08.2.085
  2,574.50 2.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: הוד השרון   .../012 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     012 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,574.50 מהעברה      
      
      
םע מ"ס 4*4 תיטסלפ הלעת הנקתהו הקפסא     08.2.086
,ךרע הווש וא לגלפ םדג שרדיו הדימב הציחמ      
םילבכ תיילתל םירזיבא ,תוניפ ,הסכמ ללוכ      
םידנאב ,המצע הלעתה תיילתל םירזיבא ,םינפ      

     18.00    18.00     1.00 רטמ לכ הסכמה תריגסל רטמ   
      

      6.00     6.00     1.00 מ"ס 4*4 תיטסלפ הלעתל דבלב הסכמ רטמ  08.2.087
      
מ"ס 3*5.2 תיטסלפ הלעת הנקתהו הקפסא     08.2.088
הווש וא לגלפ םדג שרדיו הדימב הציחמ םע      
תיילתל םירזיבא ,תוניפ ,הסכמ ללוכ ,ךרע      
,המצע הלעתה תיילתל םירזיבא ,םינפ םילבכ      

     13.00    13.00     1.00 רטמ לכ הסכמה תריגסל םידנאב רטמ   
      

      4.00     4.00     1.00 מ"ס 3*5.2 תיטסלפ הלעתל דבלב הסכמ רטמ  08.2.089
      
מ"ס 3*7.1 תיטסלפ הלעת הנקתהו הקפסא     08.2.090
הווש וא לגלפ םדג שרדיו הדימב הציחמ םע      
תיילתל םירזיבא ,תוניפ ,הסכמ ללוכ ,ךרע      
,המצע הלעתה תיילתל םירזיבא ,םינפ םילבכ      

      8.00     8.00     1.00 רטמ לכ הסכמה תריגסל םידנאב רטמ   
      

      4.00     4.00     1.00 מ"ס 3*7.1 תיטסלפ הלעתל דבלב הסכמ רטמ  08.2.091
      
מ"ס 5.1*5.1 תיטסלפ הלעת הנקתהו הקפסא     08.2.092
הווש וא לגלפ םדג שרדיו הדימב הציחמ םע      
תיילתל םירזיבא ,תוניפ ,הסכמ ללוכ ,ךרע      
,המצע הלעתה תיילתל םירזיבא ,םינפ םילבכ      

      7.00     7.00     1.00 רטמ לכ הסכמה תריגסל םידנאב רטמ   
      

      4.00     4.00     1.00 מ"ס 5.1*5.1 תיטסלפ הלעתל דבלב הסכמ רטמ  08.2.093
      
ללוכה יולג תשוחנ טוח לש הנקתהו הקפסא     08.2.094

      7.00     7.00     1.00 ר"ממ 01 ךתחב לבכ ילענ רטמ   
      
ללוכה יולג תשוחנ טוח לש הנקתהו הקפסא     08.2.095

      9.00     9.00     1.00 ר"ממ 61 ךתחב לבכ ילענ רטמ   
      
ללוכה יולג תשוחנ טוח לש הנקתהו הקפסא     08.2.096

     14.00    14.00     1.00 ר"ממ 52 ךתחב לבכ ילענ רטמ   
      
ללוכה יולג תשוחנ טוח לש הנקתהו הקפסא     08.2.097

     20.00    20.00     1.00 ר"ממ 73 ךתחב לבכ ילענ רטמ   
      
ללוכה יולג תשוחנ טוח לש הנקתהו הקפסא     08.2.098

     24.00    24.00     1.00 ר"ממ 05 ךתחב לבכ ילענ רטמ   
      
ללוכה יולג תשוחנ טוח לש הנקתהו הקפסא     08.2.099

     31.00    31.00     1.00 ר"ממ 07 ךתחב לבכ ילענ רטמ   
  2,743.50 2.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: הוד השרון   .../013 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     013 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,743.50 מהעברה      
      
      
ללוכה יולג תשוחנ טוח לש הנקתהו הקפסא     08.2.100

     40.00    40.00     1.00 ר"ממ 59 ךתחב לבכ ילענ רטמ   
      
ללוכה יולג תשוחנ טוח לש הנקתהו הקפסא     08.2.101

     51.00    51.00     1.00 ר"ממ 021 ךתחב לבכ ילענ רטמ   
      
ללוכה יולג תשוחנ טוח לש הנקתהו הקפסא     08.2.102

     69.00    69.00     1.00 ר"ממ 051 ךתחב לבכ ילענ רטמ   
      
57 םע ילאיסקאוק לבכ רוביחו החנהו הקפסא     08.2.103
םיקוזיח לע םירישכמ רוביח ךרוצל 'מ/םוא      

      4.50     4.50     1.00 רוניצ וא קיטסלפ וא חפ תלעתב חנומו ללוכו רטמ   
      
דע בחורבו 'מ 09.0 קמועב הביצח וא/ הריפח     08.2.104
רדסה יפל תובכשב יוסיכו קוזיח ללוכ מ"ס 06      
םוקמל רתוימה רפעה קוליס ,רפעה הנבמ לש      
,מ"ס 01 לוח תיתשת ללוכ ,חקפמה הרויש      
ינקית הרהזא טרס ללוכ ,מ"ס 02 לוח יוסיכ      
'מ 3.0 לש תובכשב קודיה .הלעתה ךותב      

     27.00    27.00     1.00 ותומדקל חטשה תרזחהו רטמ   
      

      4.00     4.00     1.00 מ"ס 03 דע לש ףסונ קמוע רובע ל"נל תפסות רטמ  08.2.105
      
ךא 401.20.80 ליעלש הריפחה ףיעס ומכ ל"נכ     08.2.106

     15.00    15.00     1.00 ףוצירל תחתמ 'מ 6.0 קמוע רטמ   
      
עויב רחאל ותרזחהו הכרדימ ףוציר קוריפ     08.2.107
רשק םוש אלל קודיה ללוכ התריגסו הריפחה      

     40.00    40.00     1.00 ףוצירה גוסל ר"מ   
      
ותרזחהו הכרדימ וא/ו שיבכ טלפסא קוריפ     08.2.108

     72.00    72.00     1.00 קודיה ,ךותיח ללוכ הריפחה עוציב רחאל ר"מ   
      
דומע לש םירזיבאה תביתל ףסונ לבכ רוביח     08.2.109
לבכה תסנכה ,הז ךרוצל הריפח ללוכה םייק      
לש םירזיבא שגמל עיגמה ירושרש רוניצב      
יבועב דומעה שאר תריבש וא/ו םייקה דומעה      

    185.00   185.00     1.00 דומעה תביתל ורוביחו שדחה לבכה 'חי   
      
םע תופעתסה תכירב לש הנקתהו הקפסא     08.2.110
הסכמו 'מ 1 קמוע ןוט 5.21 הסכמו הפצר      
04 המיטאל לזרב תרקת ללוכ לזרב תקיצימ      

    550.00   550.00     1.00 רטוק 'חי   
      
םע תופעתסה תכירב לש הנקתהו הקפסא     08.2.111
הסכמו 'מ 1 קמוע ןוט 5.21 הסכמו הפצר      
06 המיטאל לזרב תרקת ללוכ לזרב תקיצימ      

    750.00   750.00     1.00 רטוק 'חי   
      

  4,551.00 2.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../014 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     014 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,551.00 מהעברה      
      
      
םע תופעתסה תכירב לש הנקתהו הקפסא     08.2.112
הסכמו 'מ 1 קמוע ןוט 5.21 הסכמו הפצר      
08 המיטאל לזרב תרקת ללוכ לזרב תקיצימ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 רטוק 'חי   
      
ימורט ןוטבמ רבעמ תחוש לש הנקתהו הקפסא     08.2.113
תצר ללוכ 'מ 1 קמועו 'מ 1X1 תודימב יעוביר      
תקיציח יעוביר הסכמו מ"ס 01 יבועב ןוטב      

  1,500.00 1,500.00     1.00 למשח תרבח רובע גרוממ לזרב 'חי   
      
הקראהל הלוגע תרוקב תחוש תנקתהו הקפסא     08.2.114
וא חישק יס.יו.יפ( "קיטסלפ" היושע      
89531 י"תב הדימע ) EPDH וא ןליפורפילופ      
רטוק ,םיגרב םע םאות הסכמ ללוכ ,1 קלח      
םומינימ קמוע ,מ"ס 32 םומינימ ןוילע חתפ      
תרצות B4-019-L םגד תמגוד ,מ"ס 05      

    320.00   320.00     1.00 טלפמוק ,ךרע הווש וא ,NOSRAC 'חי   
      
מ"מ 91 הקראה טומ לש הנקתהו הקפסא     08.2.115
קדהמ ללוכ ,'מ 5.1 וכרוא דלוורפוקמ רטוק      
עקרקל ותסנכה ללוכ ,תשוחנ לבכ רוביחל      

    228.00   228.00     1.00 בצינב 'חי   
      
לבכ רוביח ךרוצל הדבכ לש הנקתהו הקפסא     08.2.116

     35.00    35.00     1.00 2" -ל דע םימ רוניצל הקראה 'חי   
      
דע לבכל המיאתמ הפומ תנקתהו הקפסא     08.2.117
רזע ירמוח וא הדובע ללוכה ר"ממ 5*61      

    175.00   175.00     1.00 הדובעה עוציבל 'חי   
      
דע לבכל המיאתמ הפומ תנקתהו הקפסא     08.2.118
רזע ירמוח וא הדובע ללוכה ר"ממ 3*52+05      

    287.00   287.00     1.00 הדובעה עוציבל 'חי   
      
ךתחב לבכל המיאתמ הפומ תנקתהו הקפסא     08.2.119
רזע ירמוח וא הדובע ללוכה ר"ממ 05 לעמ      

    490.00   490.00     1.00 הדובעה עוציבל 'חי   
      
ןקתומ )נ"פ( וילאמ הבכ רוניצ הנקתהו הקפסא     08.2.120
תורקתב וא לוחה הטעמל תחתמ ,ףוציר תחת      

      4.00     4.00     1.00 )מ"מ 61( 4/3"  רטוקב רטמ   
      
ןקתומ )נ"פ( וילאמ הבכ רוניצ הנקתהו הקפסא     08.2.121
תורקתב וא לוחה הטעמל תחתמ ,ףוציר תחת      

      6.00     6.00     1.00 )מ"מ 32( 1"  רטוקב רטמ   
      
      
      
      

  8,796.00 2.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../015 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     015 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,796.00 מהעברה      
      
      
ןקתומ )נ"פ( וילאמ הבכ רוניצ הנקתהו הקפסא     08.2.122
תורקתב וא לוחה הטעמל תחתמ ,ףוציר תחת      

      9.00     9.00     1.00 )מ"מ 92( 1 4/1"  רטוקב רטמ   
      
ןקתומ )נ"פ( וילאמ הבכ רוניצ הנקתהו הקפסא     08.2.123
תורקתב וא לוחה הטעמל תחתמ ,ףוציר תחת      

     11.00    11.00     1.00 )מ"מ 63(  5.1"  רטוקב רטמ   
      
ןקתומ )נ"פ( וילאמ הבכ רוניצ הנקתהו הקפסא     08.2.124
תורקתב וא לוחה הטעמל תחתמ ,ףוציר תחת      

     16.00    16.00     1.00 )מ"מ 05(  2"  רטוקב רטמ   
      
ןורגיטא תוסינכ תפלחה וא הנקתה ,הקפסא     08.2.125

      4.00     4.00     1.00 .'צניא 4/3 לדוגב קיטסלפמ 'חי   
      
ןורגיטא תוסינכ תפלחה וא הנקתה ,הקפסא     08.2.126

      5.00     5.00     1.00 .'צניא 1 לדוגב קיטסלפמ 'חי   
      
ןורגיטא תוסינכ תפלחה וא הנקתה ,הקפסא     08.2.127

      6.50     6.50     1.00 .'צניא 1 4/1 לדוגב קיטסלפמ 'חי   
      
ןורגיטא תוסינכ תפלחה וא הנקתה ,הקפסא     08.2.128

      8.00     8.00     1.00 .'צניא 1 2/1 לדוגב קיטסלפמ 'חי   
      
ןורגיטא תוסינכ תפלחה וא הנקתה ,הקפסא     08.2.129

      9.00     9.00     1.00 .'צניא 2 לדוגב קיטסלפמ 'חי   
      
תופעתסה תספוק תפלחה וא הנקתה ,הקפסא     08.2.130

     16.00    16.00     1.00 .'צניא 4/3 לדוגב ןיירושמ וא קיטסלפמ 'חי   
      
תופעתסה תספוק תפלחה וא הנקתה ,הקפסא     08.2.131

     18.00    18.00     1.00 .'צניא 1 לדוגב ןיירושמ וא קיטסלפמ 'חי   
      
תופעתסה תספוק תפלחה וא הנקתה ,הקפסא     08.2.132

     23.00    23.00     1.00 .'צניא 1 4/1 לדוגב ןיירושמ וא קיטסלפמ 'חי   
      
תופעתסה תספוק תפלחה וא הנקתה ,הקפסא     08.2.133

     25.00    25.00     1.00 .'צניא 1 2/1 לדוגב ןיירושמ וא קיטסלפמ 'חי   
      
תופעתסה תספוק תפלחה וא הנקתה ,הקפסא     08.2.134

     38.00    38.00     1.00 .'צניא 2 לדוגב ןיירושמ וא קיטסלפמ 'חי   
      
הספוקל הסכמ הנקתהו הקפסא     08.2.135
ט"הע וא/ו ט"הת רואמ חכ תדוקנל תופעתסה      
.תכתמ וא יטסלפ אוה רמוחה םאב בושח אלו      
,'צניא 2 ,'צניא 52.1 ,'צניא 4/3 :תודימה לכ      

      7.00     7.00     1.00 70 ,55 'חי   
      
      

  8,991.50 2.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../016 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     016 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,991.50 מהעברה      
      
      
,01 גרד חישק יטסלפ רוניצ הנקתהו הקפסא     08.2.136
תרבח לש הנזהל הכישמ טוח םע 4" רטוק      

     37.00    37.00     1.00 למשחה רטמ   
      
,01 גרד חישק יטסלפ רוניצ הנקתהו הקפסא     08.2.137
תרבח לש הנזהל הכישמ טוח םע 6" רטוק      

     51.00    51.00     1.00 למשחה רטמ   
      
,01 גרד חישק יטסלפ רוניצ הנקתהו הקפסא     08.2.138
תרבח לש הנזהל הכישמ טוח םע 8" רטוק      

     95.00    95.00     1.00 למשחה רטמ   
      
קורי ירושרש יטסלפ רוניצ לש החנהו הקפסא     08.2.139

     10.00    10.00     1.00 מ"מ 05 רטמ   
      
קורי ירושרש יטסלפ רוניצ לש החנהו הקפסא     08.2.140

     15.00    15.00     1.00 מ"מ 57 רטמ   
      
קורי ירושרש יטסלפ רוניצ לש החנהו הקפסא     08.2.141

     25.00    25.00     1.00 מ"מ 011 רטמ   
      
קורי ירושרש יטסלפ רוניצ לש החנהו הקפסא     08.2.142

     38.00    38.00     1.00 מ"מ 061 רטמ   
      
רטוקב ןירושמ יטסלפ רוניצ לש החנהו הקפסא     08.2.143

     21.00    21.00     1.00 מ"מ 61 רטמ   
      
ללוכ םילבכל חפ תלעת הנקתהו הקפסא     08.2.144
דע תודימב קוזיחו הילתל םירזיבאו הסכמ      
הלעתה לש יכנא ךתח חטש מ"מ 003*051      

     90.00    90.00     1.00 הלעתה ךותב םילבכ תסיפת ירזיבא ללוכ רטמ   
      
מ"מ 001 בחורב תשר תולעת הנקתהו הקפסא     08.2.145
עובצ וא ןוולוגמ לזרבמ מ"מ 58 קמועבו      
ללוכ הרקתה תויולת וא הנבמה לע תועובק      

     57.00    57.00     1.00 לזרב יקוזיח רטמ   
      
מ"מ 002 בחורב תשר תולעת הנקתהו הקפסא     08.2.146
עובצ וא ןוולוגמ לזרבמ מ"מ 58 קמועבו      
ללוכ הרקתה תויולת וא הנבמה לע תועובק      

     75.00    75.00     1.00 לזרב יקוזיח רטמ   
      
מ"מ 003 בחורב תשר תולעת הנקתהו הקפסא     08.2.147
עובצ וא ןוולוגמ לזרבמ מ"מ 58 קמועבו      
ללוכ הרקתה תויולת וא הנבמה לע תועובק      

     53.00    53.00     1.00 לזרב יקוזיח רטמ   
      
      
      

  9,558.50 2.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../017 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     017 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  9,558.50 מהעברה      
      
      
3-מ תבכרומ CVP תלעת הקתהו הקפסא     08.2.148
ךומנ חתמ ליבומ ,ךומנ חתמ ליבומ :םיקלח      
.רוביחו קותינל םייפוס םירזיבאל ליבומו דואמ      
לכ ללוכ ריחמה 531*06 -כ הלעתה תודימ      
םיסכמ ,תויווז ,הריגס ,הסיפתל רזע ירזיבא      
רוביחו קותינל םייפוס םיטנמלא תסיפתל      
רטמב םרפסמ בושח אלו םרז יקספמ ,םיעקש      

     75.00    75.00     1.00 הלעתה לש ץר רטמ   
      
3-מ תבכרומ CVP תלעת הקתהו הקפסא     08.2.149
ךומנ חתמ ליבומ ,ךומנ חתמ ליבומ :םיקלח      
.רוביחו קותינל םייפוס םירזיבאל ליבומו דואמ      
לכ ללוכ ריחמה 571*06 -כ הלעתה תודימ      
םיסכמ ,תויווז ,הריגס ,הסיפתל רזע ירזיבא      
רוביחו קותינל םייפוס םיטנמלא תסיפתל      
רטמב םרפסמ בושח אלו םרז יקספמ ,םיעקש      

     90.00    90.00     1.00 הלעתה לש ץר רטמ   
      
3-מ תבכרומ CVP תלעת הקתהו הקפסא     08.2.150
ךומנ חתמ ליבומ ,ךומנ חתמ ליבומ :םיקלח      
.רוביחו קותינל םייפוס םירזיבאל ליבומו דואמ      
לכ ללוכ ריחמה 512*06 -כ הלעתה תודימ      
םיסכמ ,תויווז ,הריגס ,הסיפתל רזע ירזיבא      
רוביחו קותינל םייפוס םיטנמלא תסיפתל      
רטמב םרפסמ בושח אלו םרז יקספמ ,םיעקש      

    100.00   100.00     1.00 הלעתה לש ץר רטמ   
      
יזפ דח לגעמב תמלשומ תיתריד רואמ תדוקנ     08.2.151
וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ תורוניצ תוברל      
5.1  ךתחב  C.V.Pדודיב םע  תשוחנ  יכילומ      
ריקה וא הרקתהמ האיציה דע חולהמ ר"ממ      
וא לופכ וא דיחי םרז י/קספמ ,םיקספמה דעו      
ןגומ וא םינצחל וא בלצ וא ףוליח וא יבטוק וד      
םגד "דרובסיוו" תמגוד  ,ןיירושמ  וא םימ      
ףסונ ךילומ ,סיווג וא "סוקופ" וא "רואילה"      
תוברל ,שרדנ םא ,םורח תרואתל הדוקנ רובע      
הקלח ןכו הרונ תיב ,לדנפ ,חדלב ,היילת וו      
,יתרידה למשחה חולב הדוקנה לש יסחיה      

    114.00   114.00     1.00 'פמוק הרידה תנזהו הרידה תקראהב  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  9,937.50 2.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../018 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     018 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  9,937.50 מהעברה      
      
      
יזפ דח לגעמב תמלשומ תיתריד רואמ תדוקנ     08.2.152
וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ תורוניצ תוברל      
5.2  ךתחב  C.V.Pדודיב םע  תשוחנ  יכילומ      
ריקה וא הרקתהמ האיציה דע חולהמ ר"ממ      
וא לופכ וא דיחי םרז י/קספמ ,םיקספמה דעו      
ןגומ וא םינצחל וא בלצ וא ףוליח וא יבטוק וד      
םגד "דרובסיוו" תמגוד  ,ןיירושמ  וא םימ      
ףסונ ךילומ ,סיווג וא "סוקופ" וא "רואילה"      
תוברל ,שרדנ םא ,םורח תרואתל הדוקנ רובע      
הקלח ןכו הרונ תיב ,לדנפ ,חדלב ,היילת וו      
,יתרידה למשחה חולב הדוקנה לש יסחיה      

    135.00   135.00     1.00 'פמוק הרידה תנזהו הרידה תקראהב  
      
5 םע( יזפ תלת לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     08.2.153
תשוחנ ילבכ ,תורוניצ  תוברל  )םיכילומ  6  וא      
    RF/YX2N דודיב םע תשוחנ יכילומ וא/ו  
    C.V.P  האיציה דע חולהמ ר"ממ  5.1 ךתחב  
י/קספמ  ,םיקספמה דעו ריקה וא הרקתהמ      
בלצ וא ףוליח וא יבטוק וד וא לופכ וא דיחי םרז      
תמגוד ,ןיירושמ וא םימ ןגומ וא םינצחל וא      
,סיווג וא "סוקופ" וא "רואילה" םגד "דרובסיוו"      
,םורח תרואתל הדוקנ רובע ףסונ ךילומ תוברל      

    129.00   129.00     1.00 'פמוק הילת וו תוברל ,שרדנ םא  
      
5 םע( יזפ תלת לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     08.2.154
תשוחנ ילבכ ,תורוניצ  תוברל  )םיכילומ  6  וא      
    RF/YX2N דודיב םע תשוחנ יכילומ וא/ו  
    C.V.P  האיציה דע חולהמ ר"ממ  5.2 ךתחב  
י/קספמ  ,םיקספמה דעו ריקה וא הרקתהמ      
בלצ וא ףוליח וא יבטוק וד וא לופכ וא דיחי םרז      
תמגוד ,ןיירושמ וא םימ ןגומ וא םינצחל וא      
וא "סוקופ" וא "רואילה" םגד "דרובסיוו"      
תרואתל הדוקנ רובע ףסונ ךילומ תוברל , סיווג      

    152.00   152.00     1.00 'פמוק הילת וו תוברל ,שרדנ םא ,םורח  
      
תשוחנ ילבכ היושע תמלשומ עקת תיב תדוקנ     08.2.155
    RF/YX2N דודיב םע תשוחנ יכילומ וא/ו  
    C.V.P  5.1 ךתחבX3  םילחשומ  ר"ממ  
וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת תנקתומ תרנצב      
תיב דע  חולהמ תורקתב וא/ו ףוצירל תחתמ      
וא םימ ןגומ  רפמא 61 עקת תיב ןכו עקתה      
וא "רואילה" םגד "דרובסיוו" תמגוד ,ןיירושמ      

    112.00   112.00     1.00 'פמוק םלשומ לכה ,ט"הת ןקתומ ,סיווג וא "סוקופ"  
      
      
      
      
      
      

 10,465.50 2.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../019 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     019 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 10,465.50 מהעברה      
      
      
תשוחנ ילבכ היושע תמלשומ עקת תיב תדוקנ     08.2.156
    RF/YX2N דודיב םע תשוחנ יכילומ וא/ו  
    C.V.P  5.2 ךתח דעX3  םילחשומ  ר"ממ  
וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת תנקתומ תרנצב      
תיב דע  חולהמ תורקתב וא/ו ףוצירל תחתמ      
וא םימ ןגומ רפמא 61 עקת תיב ןכו עקתה      
וא "רואילה" םגד "דרובסיוו" תמגוד ,ןיירושמ      

    136.00   136.00     1.00 'פמוק םלשומ לכה ,ט"הת ןקתומ ,סיווג וא "סוקופ"  
      
היושע תמלשומ 2N לופכ עקת תיב תדוקנ     08.2.157
םע תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ      
ר"ממ  5.2X3 ךתח דע  C.V.P דודיב      
תוקיציב וא/ו ט"הת תנקתומ תרנצב םילחשומ      
דע  חולהמ תורקתב וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו      
ןגומ , רפמא 2N 61 עקת תיב ןכו עקתה תיב      
םגד "דרובסיוו" תמגוד ,ןיירושמ וא םימ      
,ט"הת ןקתומ ,סיווג וא "סוקופ" וא "רואילה"      

    153.00   153.00     1.00 'פמוק םלשומ לכה  
      
ילבכ היושע תמלשומ 3N עקת יתב תדוקנ     08.2.158
םע תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ      
ר"ממ  5.2X3 ךתח דע  C.V.P דודיב      
תוקיציב וא/ו ט"הת תנקתומ תרנצב םילחשומ      
דע  חולהמ תורקתב וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו      
ןגומ , רפמא 3N 61 עקת תיב ןכו עקתה תיב      
םגד "דרובסיוו" תמגוד ,ןיירושמ וא םימ      
,ט"הת ןקתומ ,סיווג וא "סוקופ" וא "רואילה"      

    161.00   161.00     1.00 'פמוק םלשומ לכה  
      
ילבכ היושע תמלשומ 4N עקת יתב תדוקנ     08.2.159
םע תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ      
ר"ממ  5.2X3 ךתח דע  C.V.P דודיב      
תוקיציב וא/ו ט"הת תנקתומ תרנצב םילחשומ      
דע  חולהמ תורקתב וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו      
ןגומ , רפמא 4N 61 עקת תיב ןכו עקתה תיב      
םגד "דרובסיוו" תמגוד ,ןיירושמ וא םימ      
,ט"הת ןקתומ ,סיווג וא "סוקופ" וא "רואילה"      

    167.00   167.00     1.00 'פמוק םלשומ לכה  
      
היושע תמלשומ תיזפ-תלת עקת תיב תדוקנ     08.2.160
םע תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ      
םילחשומ ר"ממ 5.2X5 ךתח דע C.V.P דודיב      
וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת תנקתומ תרנצב      
תיב דע חולהמ תורקתב וא/ו ףוצירל תחתמ      
,רפמא 61  אוהש גוס לכמ עקת תיב ןכו עקתה      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק םלשומ לכה ,ט"הת ןקתומ  
      
      
      

 11,282.50 2.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../020 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     020 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 11,282.50 מהעברה      
      
      
יבטוק וד ז"מ תוברל םימח םימ דוד תדוקנ     08.2.161
םגד "דרובסיוו" תמגוד ,ןומיס תרונמו      
תשוחנ ילבכ  ,ע"ש וא "סוקופ" וא "רואילה"      
    RF/YX2N דודיב םע תשוחנ  יכילומ וא/ו  
    C.V.P. 5.1 ךתחבx3  5.2וא( ר"ממX3  
רטוק ףכירמ  תרנצב  םילחשומ )שרדנכ  ר"ממ      
וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו ט"הת מ"מ 61      
חיטה לע היולג ןורירמ תרנצב וא/ו תורקתב      
דודל ילמשח רוביח  ,דודה דע למשחה חולמ      
םלשומ לכה דודה דיל ןוחטב קספמ ללוכ,םימה      

    156.00   156.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
      
וד ז"מ תוברל תיתריד  היטבמא רונתל הדוקנ     08.2.162
םגד "דרובסיוו" תמגוד  ןומיס תרונמו יבטוק      
תשוחנ ילבכ , ע"ש וא "סוקופ" וא "רואילה"      
    RF/YX2N 3 םיכילומ וא/וX5.2 תרנצב ר"ממ  
תיב ,תורקתב וא/ו ט"הת מ"מ 61 רטוק ףכירמ      
םלשומ לכה ,םומיחה ףוגל האיציב עקת      

    198.00   198.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
      
היהשה םע )יזפ תלת וא דח( ןגזמל הדוקנ     08.2.163
וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכב הלעפהב      
ט"הת תרנצב ר"ממ 4X5 ךתח דע םיכילומב      
,ןגזמל עקת תיב ןכו הדוקנה דע למשחה חולמ      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק יטירב םגד  
      
תוברל  ליגר וא ןיירושמ ןומעפל הדוקנ     08.2.164

    142.00   142.00     1.00 'פמוק ליגר וא ןיירושמ ןומעפו ןצחל  
      
,םוקרטניא( ךומנ חתמ תכרעמל הנכה תדוקנ     08.2.165
היזיולט,ןופלט,םילוקמר ,בשחמ  ,ןשע  יאלג      
טוח םע  שרדנכ רטוקב תרנצ היושע )'ודכו      
רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוק , הכישמ      
תביתמ םיוקה תוברל ל"נכ םינקתומ      
ללוכ הנכהה 'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה      

     62.00    62.00     1.00 'פמוק עווש וא סיווג תרצות הצק רזיבא  
      
04 דע יבועב ןיוזמ ןוטב ריקב רבעמ תביצח     08.2.166

    300.00   300.00     1.00 'פמוק רוניצה  תוברל 6" רטוק דע רוניצ רובע ,מ"ס  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 12,540.50 2.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../021 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     021 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,540.50 מהעברה      
      
      
ילבכ היושע תמלשומ 6N עקת יתב תדוקנ     08.2.167
םע תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ      
ר"ממ  5.2X3 ךתח דע  C.V.P דודיב      
תוקיציב וא/ו ט"הת תנקתומ תרנצב םילחשומ      
דע  חולהמ תורקתב וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו      
ןגומ, רפמא 6N 61 עקת תיב ןכו עקתה תיב      
םגד "דרובסיוו" תמגוד ,ןיירושמ וא םימ      
,ט"הת ןקתומ ,סיווג וא "סוקופ" וא "רואילה"      

    170.00   170.00     1.00 'פמוק םלשומ לכה  
 12,710.50 םיליבומ ,תורוניצ ,םילבכ ,םיטוח 2.80 כ"הס  

      
ק ו ת י נ ו  ר ו ב י ח  י ר ז י ב א  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
וא ט"הת רותיצ רואמל ז"מ תנקתהו הקפסא     08.3.001

     20.00    20.00     1.00 רפמא 61 ךרע הווש 'חי   
      
וא ט"הת ףילחמ רואמל ז"מ תנקתהו הקפסא     08.3.002

     21.00    21.00     1.00 רפמא 61 ךרע הווש 'חי   
      
וא ט"הת לופכ רואמל ז"מ תנקתהו הקפסא     08.3.003

     20.00    20.00     1.00 רפמא 61 ךרע הווש 'חי   
      
וא ט"הת בילצמ רואמל ז"מ תנקתהו הקפסא     08.3.004

     25.00    25.00     1.00 רפמא 61 ךרע הווש 'חי   
      
טלוו 05  ט"הע רואמל ז"מ תנקתהו הקפסא     08.3.005
וא ס.ב.ג וקסינ וא "דנרגל" םגד ליגר רפמא 61      

     20.00    20.00     1.00 ךרע הווש 'חי   
      
05  ט"הע ףילחמ רואמל ז"מ תנקתהו הקפסא     08.3.006
וקסינ וא "דנרגל" םגד ליגר רפמא 61 טלוו      

     21.00    21.00     1.00 ךרע הווש וא ס.ב.ג 'חי   
      
05  ט"הע לופכ רואמל ז"מ תנקתהו הקפסא     08.3.007
וקסינ וא "דנרגל" םגד ליגר רפמא 61 טלוו      

     21.00    21.00     1.00 ךרע הווש וא ס.ב.ג 'חי   
      
וא/ו ןיירושמ רואמל ז"מ תנקתהו הקפסא     08.3.008

     35.00    35.00     1.00 .'א 61 םימ ןגומ יטסלפ 'חי   
      
וא/ו ןיירושמ לופכ רואמל ז"מ תנקתהו הקפסא     08.3.009

     35.00    35.00     1.00 .'א 61 םימ ןגומ יטסלפ 'חי   
      
וא/ו ןיירושמ רואמל ז"מ תנקתהו הקפסא     08.3.010

     35.00    35.00     1.00 .'א 61 ףילחמ -םימ ןגומ יטסלפ 'חי   
      
דודל ט"הת יבטוק וד קספמ תנקתהו הקפסא     08.3.011

     35.00    35.00     1.00 .'א 61 ןומיס תרונמו אספוק םע למשח 'חי   
    288.00 3.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: הוד השרון   .../022 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     022 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    288.00 מהעברה      
      
      
תוגרדמ רדחל ראומ ןצחל תנקתהו הקפסא     08.3.012

     15.00    15.00     1.00 ט"הת 'חי   
      
םע ט"הע לופ ינש קספמ תנקתהו הקפסא     08.3.013

     40.00    40.00     1.00 רפמא 61 טלוו 052 ןומיס תרונ 'חי   
      
רפמא 61*3 יזאפ תלת קספמ תנקתהו הקפסא     08.3.014

     53.00    53.00     1.00 טלוו 004 ט"הע 'חי   
      
תמגודכ תופעתסה תבית תנקתהו הקפסא     08.3.015
    82-BM טסלפ א.ד.ע תרצות הנורק ללוכ,  

     45.00    45.00     1.00 תוגוז 02 ןופלטל 'חי   
      

      8.00     8.00     1.00 ןופלטל ינקת עקת תנקתהו הקפסא 'חי  08.3.016
      

     19.00    19.00     1.00 ןופלטל ט"הת עקש תנקתהו הקפסא 'חי  08.3.017
      

     19.00    19.00     1.00 ןופלטל ט"הע ינקת עקש תנקתהו הקפסא 'חי  08.3.018
      
052 יניפ וד דצ וא רישי עקת תנקתהו הקפסא     08.3.019

      8.00     8.00     1.00 רפמא 61 טלוו 'חי   
      
ינקת טילקב םירישכמל עקת תנקתהו הקפסא     08.3.020

      8.00     8.00     1.00 רפמא 61 טלוו 052 'חי   
      
יניפ תלת דצ וא רישי עקת תנקתהו הקפסא     08.3.021

     17.00    17.00     1.00 רפמא 61 טלוו 052 'חי   
      
ירוביח וא םיקיספמל תוטזור תנקתהו הקפסא     08.3.022

      5.00     5.00     1.00 ריק 'חי   
      
ירוביח וא םיקיספמל הסכמ תנקתהו הקפסא     08.3.023

      5.00     5.00     1.00 לופכ וא דיחי ריק 'חי   
      

     20.00    20.00     1.00 ט"הת הנטנאל עקש תנקתהו הקפסא 'חי  08.3.024
      
052 ט"הת קיספמ םע עקש תנקתהו הקפסא     08.3.025

     25.00    25.00     1.00 רפמא 61טלוו 'חי   
      
תרונמ םע ריוא ןגזמל עקש תנקתהו הקפסא     08.3.026
טלוו 052 -ל רפמא 61 עקשו קיספמ ןומיס      

     38.00    38.00     1.00 ט"הת 'חי   
      
תרונמ םע ריוא ןגזמל עקש תנקתהו הקפסא     08.3.027
טלוו 052 -ל רפמא 61 עקשו קיספמ ןומיס      

     44.00    44.00     1.00 ט"הע 'חי   
      
      
      

    657.00 3.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../023 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     023 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    657.00 מהעברה      
      
      
שיטירב גוסמ( עקש תנקתהו הקפסא     08.3.028
טלוו 052 -ל רפמא 61 ריוא ןגזמל)טרדנטס      

     25.00    25.00     1.00 ט"הת/ט"הע 'חי   
      
היהשה םע ריווא ןגזמל עקש תנקתהו הקפסא     08.3.029
עקשו קיספמ ןומיס תרונמ םע ט"הע הלעפהב      
ךתנורטקלא תמגודכ טלוו 052 -ל רפמא 61      

    154.00   154.00     1.00 587516 ק"מ 'חי   
      
הייהשה תלעפהל הדיחי הנקתהו הקפסא     08.3.030
,)PH5.3  )A02,V032  דע ןגזמ קותינו      
ללוכ ךרע הווש וא )תינגזמ( MS-2  אמגודל      
ללוכה ט"הע וא ט"הת הנקתהל םירזיבא      
4 וא םיבוצק ןמז יקרפ ןגזמה תלעפהל ןונגנמ      

    360.00   360.00     1.00 הדובע תועש 8 וא 6 וא 'חי   
      
תלעפהל הנגה תדיחי הנקתהו הקפסא     08.3.031
PH5.3  דע ןגזמ קותינו הייהשה      
    )A61,V032(, אמגודל TSE-4PC וא ןוא זוע  
ללוכ ךרע הווש וא ןזורורטקלא CRE םגד      
ללוכה ט"הע וא ט"הת הנקתהל םירזיבא      
יפל םיבוצק ןמז יקרפ ןגזמה תלעפהל ןונגנמ      
תועש 8 וא 6 וא 4 וא ןוגכ ןימזמה תרדגה      

    400.00   400.00     1.00 הדובע 'חי   
      
הייהשה תלעפהל הדיחי הנקתהו הקפסא     08.3.032
MS-1 אמגודל ,)A61,V032( ןגזמ קותינו      
הנקתהל םירזיבא ללוכ ךרע הווש וא )תינגזמ(      
ןגזמה תלעפהל ןונגנמ ללוכה ט"הע וא ט"הת      

    325.00   325.00     1.00 הדובע תועש 8 וא 6 וא 4 וא םיבוצק ןמז יקרפ 'חי   
      
תלעפהל הדיחי לש הפלחה וא/ו הבכרה     08.3.033
אוהש גוס לכמ )תינגזמ( ןגזמ קותינו תייהשה      

     45.00    45.00     1.00 ןימזמה י"ע הקפוסש 'חי   
      

     25.00    25.00     1.00 תינגזמל תבשות לש הנקתהו הקפסא 'חי  08.3.034
      
םגד רפמא 23*3 דע עקש לש הנקתהו הקפסא     08.3.035

     68.00    68.00     1.00 ט"הע רוביח ללוכ ךרע הווש וא ןוקיז 'חי   
      
םגד רפמא 23*3 דע עקש לש הנקתהו הקפסא     08.3.036

     45.00    45.00     1.00 ךרע הווש וא ןוקיז 'חי   
      
םגד רפמא 23*5 דע עקש לש הנקתהו הקפסא     08.3.037

    105.00   105.00     1.00 ט"הע רוביח ללוכ ךרע הווש וא ןוקיז 'חי   
      
םגד רפמא 23*5 עקשל עקת הנקתהו הקפסא     08.3.038

     68.00    68.00     1.00 ךרע הווש וא ןוקיז 'חי   
      

  2,277.00 3.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../024 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     024 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,277.00 מהעברה      
      
      
םגד רפמא 36*5 דע עקש לש הנקתהו הקפסא     08.3.039

    195.00   195.00     1.00 ט"הע רוביח ללוכ ךרע הווש וא ןוקיז 'חי   
      
םגד רפמא 36*5 עקשל עקת הנקתהו הקפסא     08.3.040

    125.00   125.00     1.00 ךרע הווש וא ןוקיז 'חי   
      
םגד רפמא 23*3 דע עקש לש הנקתהו הקפסא     08.3.041

     60.00    60.00     1.00 ט"הת רוביח ללוכ ךרע הווש וא ןוקיז 'חי   
      
םגד רפמא 23*5 דע עקש לש הנקתהו הקפסא     08.3.042

     90.00    90.00     1.00 ט"הת רוביח ללוכ ךרע הווש וא ןוקיז 'חי   
      
םגד רפמא 36*5 דע עקש לש הנקתהו הקפסא     08.3.043

    172.00   172.00     1.00 ט"הת רוביח ללוכ ךרע הווש וא ןוקיז 'חי   
      
ע"ש וא וקסינ ילמשח לוענמ תנקתהו הקפסא     08.3.044
21( חתמ תדרוהל יאנש ללוכ ךומנ חתמל      

    250.00   250.00     1.00 'פמוק הליענו )טלוו  
      
תמגודכ MBI בשחמל עקש הנקתהו הקפסא     08.3.045

     28.00    28.00     1.00 'פמוק ךרע הווש וא 71031 ק"מ וקסינ  
      

     32.00    32.00     1.00 ט"הע MBI בשחמל עקש הנקתהו הקפסא 'חי  08.3.046
      

     19.00    19.00     1.00 MBI בשחמל עקת הנקתהו הקפסא 'חי  08.3.047
      
דודל ט"הת יבטוק וד קספמ הנקתה הקפסא     08.3.048
ט"קמ ךתנורטקלא תמגודכ רמייט םע למשח      

    125.00   125.00     1.00 ךרע הווש וא 581131 'חי   
      
םגד ןומעפל חיטה לע ןצחל הנקתהו הקפסא     08.3.049

     19.00    19.00     1.00 ךרע הווש וא וקסינ וא "דנרגל" 'חי   
      
ןגומ ןומעפל חיטה לע ןצחל הנקתהו הקפסא     08.3.050

     22.00    22.00     1.00 ךרע הווש וא וקסינ וא "דנרגל" םגד םימ 'חי   
      
םגד תמגודכ 6" לוקמר תנקתהו הקפסא     08.3.051
    7803-CBL תרצות SPILIHP , וא זגראב  
הרקתב הנקתהל םאתומ יביטרוקד לירגב      

    155.00   155.00     1.00 ריקה לע תיטסוקא 'חי   
      
תמגודכ W02 רפוש לוקמר תנקתהו הקפסא     08.3.052
םימ ןגומ , SPILIHP תרצות CBL-1843 םגד      

    500.00   500.00     1.00 תינוציח הנקתהל םאתומ PI-56  'חי   
      
דיחי חכ עקש לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.053
אספוק ללוכ A61 , V032 ,ינקת יניפ תלת      

     19.00    19.00     1.00 ט"הת הנקתהל תעקושמ 'חי   
      

  4,088.00 3.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../025 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     025 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,088.00 מהעברה      
      
      
לופכ חכ עקש לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.054
אספוק ללוכ A61 , V032 ,ינקת יניפ תלת      

     22.00    22.00     1.00 ט"הת הנקתהל תעקושמ 'חי   
      
יעקש תישילש לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.055
אספוק ללוכ V032 , A61 ,ינקת יניפ תלת חכ      

     30.00    30.00     1.00 ט"הת הנקתהל תעקושמ 'חי   
      
יעקש תיעיבר לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.056
אספוק ללוכ V032 , A61 ,ינקת יניפ תלת חכ      

     42.00    42.00     1.00 ט"הת הנקתהל תעקושמ 'חי   
      
דיחי חכ עקש לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.057
סירת םע  V032 , A61 ,ינקת יניפ תלת      

     20.00    20.00     1.00 ט"הת הנקתהל תעקושמ אספוק ללוכ ימינפ 'חי   
      
לופכ חכ עקש לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.058
ימינפ סירת םע  V032 , A61 ,ינקת יניפ תלת      

     22.00    22.00     1.00 ט"הת הנקתהל תעקושמ אספוק ללוכ 'חי   
      
יעקש תישילש לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.059
סירת םע  V032 , A61 ,ינקת יניפ תלת חכ      

     30.00    30.00     1.00 ט"הת הנקתהל תעקושמ אספוק ללוכ ימינפ 'חי   
      
יעקש תיעיבר לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.060
סירת םע  V032 , A61 ,ינקת יניפ תלת חכ      

     42.00    42.00     1.00 ט"הת הנקתהל תעקושמ אספוק ללוכ ימינפ 'חי   
      
דיחי חכ עקש לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.061
ללוכ םימ ןגומ V032 , A61 ,ינקת יניפ תלת      

     25.00    25.00     1.00 ט"הת הנקתהל תעקושמ אספוק 'חי   
      
לופכ חכ עקש לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.062
ללוכ םימ ןגומ V032 , A61 ,ינקת יניפ תלת      

     30.00    30.00     1.00 ט"הת הנקתהל תעקושמ אספוק 'חי   
      
יעקש תישילש לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.063
םימ ןגומ V032 , A61 ,ינקת יניפ תלת חכ      

     42.00    42.00     1.00 ט"הת הנקתהל תעקושמ אספוק ללוכ 'חי   
      
יעקש תיעיבר לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.064
םימ ןגומ V032 , A61 ,ינקת יניפ תלת חכ      

     57.00    57.00     1.00 ט"הת הנקתהל תעקושמ אספוק ללוכ 'חי   
      
דיחי חכ עקש לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.065
וקסינ תמגוד V032 , A61 ,ינקת יניפ תלת      

     25.00    25.00     1.00 ט"הע הנקתהל N REPUS 'חי   
      
      

  4,475.00 3.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../026 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     026 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,475.00 מהעברה      
      
      
לופכ חכ עקש לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.066
N וקסינ תמגוד V032 , A61 ,ינקת יניפ תלת      

     50.00    50.00     1.00 ט"הע הנקתהל ע"ש וא REPUS 'חי   
      
יעקש תישילש לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.067
וקסינ תמגוד V032 , A61 ,ינקת יניפ תלת חכ      

     60.00    60.00     1.00 ט"הע הנקתהל ע"ש וא N REPUS 'חי   
      
יעקש תיעיבר לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.068
וקסינ תמגוד V032 , A61 ,ינקת יניפ תלת חכ      

     75.00    75.00     1.00 ט"הע הנקתהל ע"ש וא N REPUS 'חי   
      
יעקש תישיש לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.069
וקסינ תמגוד V032 , A61 ,ינקת יניפ תלת חכ      

    125.00   125.00     1.00 ט"הע הנקתהל ע"ש וא N REPUS 'חי   
      
דיחי חכ עקש לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.070
ימינפ סירת םע V032 , A61 ,ינקת יניפ תלת      
ע"ש וא N REPUS וקסינ תמגוד )םידלי ןגומ(      

     27.00    27.00     1.00 ט"הע הנקתהל 'חי   
      
לופכ חכ עקש לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.071
ימינפ סירת םע V032 , A61 ,ינקת יניפ תלת      
ע"ש וא N REPUS וקסינ תמגוד )םידלי ןגומ(      

     54.00    54.00     1.00 ט"הע הנקתהל 'חי   
      
יעקש תישילש לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.072
סירת םע V032 , A61 ,ינקת יניפ תלת  חכ      
N REPUS וקסינ תמגוד )םידלי ןגומ( ימינפ      

     66.00    66.00     1.00 ט"הע הנקתהל ע"ש וא 'חי   
      
יעקש תיעיבר לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.073
סירת םע V032 , A61 ,ינקת יניפ תלת חכ      
N REPUS וקסינ תמגוד )םידלי ןגומ( ימינפ      

     82.00    82.00     1.00 ט"הע הנקתהל ע"ש וא 'חי   
      
יעקש תישיש לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.074
סירת םע V032 , A61 ,ינקת יניפ תלת חכ      
N REPUS וקסינ תמגוד )םידלי ןגומ( ימינפ      

    135.00   135.00     1.00 ט"הע הנקתהל ע"ש וא 'חי   
      
דיחי חכ עקש לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.075
תמגוד םימ ןגומV032 , A61 ,ינקת יניפ תלת      

     30.00    30.00     1.00 ט"הע הנקתהל ע"ש וא N REPUS וקסינ 'חי   
      
לופכ חכ עקש לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.076
תמגוד םימ ןגומV032 , A61 ,ינקת יניפ תלת      

     55.00    55.00     1.00 ט"הע הנקתהל ע"ש וא סיוויג וא וקסינ 'חי   
      

  5,234.00 3.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../027 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     027 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,234.00 מהעברה      
      
      
יעקש תישילש לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.077
םימ ןגומV032 , A61 ,ינקת יניפ תלת חכ      

     68.00    68.00     1.00 ט"הע הנקתהל ע"ש וא סיוויג וא וקסינ תמגוד 'חי   
      
יעקש תיעיבר לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.078
םימ ןגומV032 , A61 ,ינקת יניפ תלת חכ      

     85.00    85.00     1.00 ט"הע הנקתהל ע"ש וא סיוויג וא וקסינ תמגוד 'חי   
      
דיחי חכ עקש לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.079
ימינפ סירת םע V032 , A61 ,ינקת יניפ תלת      
םאתומ ע"ש וא דנרגל וא סיוויג תמגוד      
הנקתהל הספוק ללוכ CVP תלעתב הנקתהל      

     25.00    25.00     1.00 המאתהב תרגסמו םאתמ ,ל"נה הלעתב 'חי   
      
לופכ חכ עקש לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.080
ימינפ סירת םע V032 , A61 ,ינקת יניפ תלת      
םאתומ ע"ש וא דנרגל וא סיוויג תמגוד      
הנקתהל הספוק ללוכ CVP תלעתב הנקתהל      

     45.00    45.00     1.00 המאתהב תרגסמו םאתמ ,ל"נה הלעתב 'חי   
      
יעקש תישילש לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.081
סירת םע V032 , A61 ,ינקת יניפ תלת חכ      
םאתומ ע"ש וא דנרגל וא סיוויג תמגוד ימינפ      
הנקתהל הספוק ללוכ CVP תלעתב הנקתהל      

     70.00    70.00     1.00 המאתהב תרגסמו םאתמ ,ל"נה הלעתב 'חי   
      
יעקש תיעיבר לש הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.082
סירת םע V032 , A61 ,ינקת יניפ תלת חכ      
םאתומ ע"ש וא דנרגל וא סיוויג תמגוד ימינפ      
הנקתהל הספוק ללוכ CVP תלעתב הנקתהל      

     95.00    95.00     1.00 המאתהב תרגסמו םאתמ ,ל"נה הלעתב 'חי   
      
ןופלטל עקש הפלחה וא/ו הנקתה ,הקפסא     08.3.083
,הדובע תדמעב וא הלעתב הנקתהל ירלודומ      

     13.00    13.00     1.00 ךרע הווש וא "דנרגל" םגד 'חי   
      
בשחמל עקש הפלחה וא/ו הנקתה ,הקפסא     08.3.084
,הדובע תדמעב וא הלעתב הנקתהל ירלודומ      
ריחמה( ךרע הווש וא 54GR "דנרגל" םגד      

     55.00    55.00     1.00 'פמוק )דחא ןקתהב םיעקש גוז ללוכ  
      
בשחמל עקש הפלחה וא/ו הנקתה ,הקפסא     08.3.085
,הדובע תדמעב וא הלעתב הנקתהל ירלודומ      
ריחמה( ךרע הווש וא 54GR "דנרגל" םגד      

     38.00    38.00     1.00 )דיחי עקש ללוכ 'חי   
      
      
      
      

  5,728.00 3.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../028 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     028 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,728.00 מהעברה      
      
      
עקש יתב בר הדובע תדמע הנקתהו הקפסא     08.3.086
,ךרע הווש וא ,טסלפ א.ד.ע תרצות      
םיעקש 8 דע תללוכ הלעתב/ט"הת/ט"הע      
,ןופלט עקש , A61 V022 עקש( םירלודומ      
יפוס רזיבא ללוכ אל )המודכ וא בשחמל עקש      
תדמע( םתסיפתל רזע ירזיבא לכ ללוכ ךא      

    160.00   160.00     1.00 'פמוק )םייפוסה םירזיבא רתי וא הדובע  
      
עקש יתב בר הדובע תדמע הנקתהו הקפסא     08.3.087
,ךרע הווש וא ,טסלפ א.ד.ע תרצות      
םיעקש 21 דע תללוכ הלעתב/ט"הת/ט"הע      
,ןופלט עקש , A61 V022 עקש( םירלודומ      
יפוס רזיבא ללוכ אל )המודכ וא בשחמל עקש      
תדמע( םתסיפתל רזע ירזיבא לכ ללוכ ךא      

    225.00   225.00     1.00 'פמוק )םייפוסה םירזיבא רתי וא הדובע  
      
יבטוק דח ז"מ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.088
    A01  תרדסמ ט"הת רואמל METSYS  

     20.00    20.00     1.00 סיוויג תרצות 'חי   
      
וא ףילחמ ז"מ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.089
METSYS תרדסמ ט"הת רואמל A01 בלצומ      

     25.00    25.00     1.00 סיוויג תרצות 'חי   
      
דיחי חכ עקש תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.090
    V032-A61 תרדסמ ימינפ סירת םע ט"הת  

     25.00    25.00     1.00 סיוויג תרצות METSYS 'חי   
      
3 דע 1 הספוק תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.091
METSYS תרדסמ ט"הת םירזיבאל םוקמ      

     12.00    12.00     1.00 סיוויג תרצות 'חי   
      
םוקמ 4 הספוק תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.092
תרצות METSYS תרדסמ ט"הת םירזיבאל      

     14.00    14.00     1.00 סיוויג 'חי   
      
םוקמ 6 הספוק תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.093
תרצות METSYS תרדסמ ט"הת םירזיבאל      

     20.00    20.00     1.00 סיוויג 'חי   
      
3 דע 1 םאתמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.094
METSYS תרדסמ ט"הת םירזיבאל םוקמ      

      5.00     5.00     1.00 סיוויג תרצות 'חי   
      
םוקמ 4 םאתמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.095
תרצות METSYS תרדסמ ט"הת םירזיבאל      

      7.00     7.00     1.00 סיוויג 'חי   
      
      

  6,241.00 3.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../029 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     029 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,241.00 מהעברה      
      
      
םוקמ 6 םאתמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.096
תרצות METSYS תרדסמ ט"הת םירזיבאל      

      9.00     9.00     1.00 סיוויג 'חי   
      
3 דע 1 תרגסמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.097
METSYS תרדסמ ט"הת םירזיבאל םוקמ      

      6.00     6.00     1.00 סיוויג תרצות 'חי   
      
םוקמ 4 תרגסמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.098
תרצות METSYS תרדסמ ט"הת םירזיבאל      

      8.00     8.00     1.00 סיוויג 'חי   
      
םוקמ 6 תרגסמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.3.099
תרצות METSYS תרדסמ ט"הת םירזיבאל      

     10.00    10.00     1.00 סיוויג 'חי   
  6,274.00 קותינו רוביח ירזיבא 3.80 כ"הס  

      
ת ו ר ו נ  ,ה ר ו א ת  י ד ו מ ע ו  י פ ו ג  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.001
1*63 יאקירמא ספ ,ורוביח ללוכ ,ירטנצסרולפ      
,ךרע הווש וא טפושה ןיע קנשמ םע טאוו      
ללוכ ךרע הווש וא לסרבינוא תרצות רטרטס      

     89.00    89.00     1.00 לבק 'חי   
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.002
2*63 יאקירמא ספ ,ורוביח ללוכ ,ירטנצסרולפ      
,ךרע הווש וא טפושה ןיע קנשמ םע טאוו      

    117.00   117.00     1.00 םילבקו םירטרטס 'חי   
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.003
1*85 יאקירמא ספ ,ורוביח ללוכ ,ירטנצסרולפ      
,ךרע הווש וא טפושה ןיע קנשמ םע טאוו      

    118.00   118.00     1.00 םילבקו םירטרטס 'חי   
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.004
2*85 יאקירמא ספ ,ורוביח ללוכ ,ירטנצסרולפ      
,ךרע הווש וא טפושה ןיע קנשמ םע טאוו      

    190.00   190.00     1.00 םילבקו םירטרטס 'חי   
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.005
יאקירמא ספ ,ורוביח ללוכ ,ירטנצסרולפ      
לפוכל טרטס דיפר קנשמ םע טאוו 1*501      

    250.00   250.00     1.00 29.0 קפסה 'חי   
      
      
      
      

    764.00 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../030 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     030 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    764.00 מהעברה      
      
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.006
יאקירמא ספ ,ורוביח ללוכ ,ירטנצסרולפ      
לפוכל טרטס דיפר קנשמ םע טאוו 2*501      

    300.00   300.00     1.00 29.0 קפסה 'חי   
      
רוטקלפר רובע 200.4.80 םיפיעסל תפסות     08.4.007
תחא הרונ( דחא יטפוא הדיחי לכל ילוברפ      

     50.00    50.00     1.00 )דבלב 'חי   
      
400.4.80 דע 300.4.80 םיפיעסל תפסות     08.4.008
דחא יטפוא הדיחי לכל ילוברפ רוטקלפר רובע      

     60.00    60.00     1.00 )דבלב תחא הרונ( 'חי   
      
600.4.80 דע 500.4.80 םיפיעסל תפסות     08.4.009
דחא יטפוא הדיחי לכל ילוברפ רוטקלפר רובע      

     80.00    80.00     1.00 )דבלב תחא הרונ( 'חי   
      
רובע טאוו 2*63 וא טאוו 1*63 ףוגל תפסות     08.4.010

    205.00   205.00     1.00 תוצבשמ רבולו היטבמא 'חי   
      
טאוו 1*63 שעג רביפ ףוג לש הנקתהו הקפסא     08.4.011
ללוכו 0403 יגולטק 'סמ לבקו קנשמ ללוכ      

    290.00   290.00     1.00 טנוברקילופמ יוסכה 'חי   
      
טנוברקילופמ דבלב יוסכ לש הנקתהו הקפסא     08.4.012

     50.00    50.00     1.00 טאוו 1*63 שעג רביפ ףוגל 'חי   
      
טאוו 2*63 שעג רביפ ףוג לש הנקתהו הקפסא     08.4.013
ללוכו 0103 יגולטק 'סמ לבקו קנשמ ללוכ      

    308.00   308.00     1.00 טנוברקילופמ יוסכה 'חי   
      
טנוברקילופמ דבלב יוסכ לש הנקתהו הקפסא     08.4.014

     70.00    70.00     1.00 טאוו 2*63 שעג רביפ ףוגל 'חי   
      
טרופמה ירטנצסרולפ הרואת ףוג תבכרה     08.4.015
300.4.80 וא 100.4.80, 200.4.80 םיפיעסב      

     28.00    28.00     1.00 היריעה י"ע קפוסמו 400.4.80 וא 'חי   
      
טרופמה ירטנצסרולפ הרואת ףוג תבכרה     08.4.016
י"ע קפוסמו 600.4.80 וא 500.4.80  םיפיעסב      

     30.00    30.00     1.00 היריעה 'חי   
      
הרואת ףוג תפלחה וא הנקתה ,הקפסא     08.4.017
םע E-02 ןארידת תרצות םוריח ירטנצסורולפ      
לש הרונ םע ךרע הווש וא םוימדק לקינ הללוס      

    285.00   285.00     1.00 )רואידת E- 02( טאוו 02 'חי   
      
ףוגל דבלב הסכמ הפלחה וא הנקתה ,הקפסא     08.4.018

     40.00    40.00     1.00 E-02 ןארידת תרצות םוריח 'חי   
  2,560.00 4.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: הוד השרון   .../031 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     031 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,560.00 מהעברה      
      
      
הרואת ףוג הפלחה וא הנקתה ,הקפסא     08.4.019
הרונ םע יתילכת דח םוריח יטנצסורולפ      
תקירפ ינפמ הנגה ללוכ ,תוקד 09 ,טאו 81/02      

    290.00   290.00     1.00 "האיצי" טוליש תקבדמו רתי 'חי   
      
ףוגל דבלב הסכמ הפלחה וא הנקתה ,הקפסא     08.4.020

     45.00    45.00     1.00 ל"נה םוריח הרואת 'חי   
      
ףוגל סקלפרפ רבול לש הנקתהו הקפסא     08.4.021

     60.00    60.00     1.00 יטנצסורולפ טאוו 1*63 הרואת 'חי   
      
ףוגל לטסירק רוטקלפר הנקתהו הקפסא     08.4.022

     60.00    60.00     1.00 יטנצסורולפ טאוו 1*63 הרואת 'חי   
      
ףוגל יטמסירפ רבול לש הנקתהו הקפסא     08.4.023

     70.00    70.00     1.00 יטנצסורולפ טאוו 1*63 הרואת 'חי   
      
ףוגל סקלפרפ רבול לש הנקתהו הקפסא     08.4.024

     80.00    80.00     1.00 יטנצסורולפ טאוו 2*63 הרואת 'חי   
      
ףוגל לטסירק רוטקלפר לש הנקתהו הקפסא     08.4.025

    120.00   120.00     1.00 יטנצסורולפ טאוו 2*63 הרואת 'חי   
      
ףוגל יטמסירפ רבול לש הנקתהו הקפסא     08.4.026

     65.00    65.00     1.00 יטנצסורולפ טאוו 2*63 הרואת 'חי   
      
דע טנצסורולפל םוריח ןקתה הנקתהו הקפסא     08.4.027
תוקד 06-ל ןעטמ/רבצמ ריממ ללוכ טאוו 85      

    203.00   203.00     1.00 'פמוק שעגתרצות 22.2.02 ןקת יפל  
      
דע הרונל םוריח ןקתה הנקתהו הקפסא     08.4.028
    W62-LP תוקד 06-ל ןעטמ/רבצמ ריממ ללוכ  

    190.00   190.00     1.00 'פמוק שעג תרצות 22.2.02 ןקת יפל  
      
הרואת ףוג הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.029
1*81 יאקירמא ספ ,ורוביח ללוכ ,ירטנצסרולפ      
,ךרע הווש וא טפושה ןיע קנשמ םע טאוו      
ללוכ ךרע הווש וא לסרבינוא תרצות רטרטס      

     80.00    80.00     1.00 לבק 'חי   
      
הרואת ףוג הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.030
2*81 יאקירמא ספ ,ורוביח ללוכ ,ירטנצסרולפ      
,ךרע הווש וא טפושה ןיע קנשמ םע טאוו      

    102.00   102.00     1.00 םילבקו םירטרטס 'חי   
      
הרואת ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.031
עוקש רבול ללוכ טאוו 4*81 יטנצסורולפ      

    370.00   370.00     1.00 םירוטקלפרו היטבמאה ללוכ תיטסוקא הרקתב 'חי   
      

  4,295.00 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../032 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     032 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,295.00 מהעברה      
      
      
ןגומ הרואת ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.032
הבוג ריבש יתלב יטסלפ הסכמ םע טלקמל      
גיד תמגודכ הניסרח הרונ תיב םע מ"מ 511      

     80.00    80.00     1.00 'פמוק 19011 םגד  
      
SE 001 קרב םוריח ףוג הנקתהו הקפסא     08.4.033

    340.00   340.00     1.00 האיצי טלש ללוכ טאוו 8 תורונ יתש ללוכ ,שעג 'חי   
      
טפושה ןיע קנשמ הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.034
W63 ,םינש 5-ל תוירחא םע ךרע הווש וא      

     30.00    30.00     1.00 ,220V 'חי   
      
טפושה ןיע קנשמ הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.035
W81 ,םינש 5-ל תוירחא םע ךרע הווש וא      

     25.00    25.00     1.00 ,220V 'חי   
      
דיפר קנשמ הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.036

     60.00    60.00     1.00 W04 ,V022 ,טרטס 'חי   
      
ינורטקלא קנשמ הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.037

    115.00   115.00     1.00 טאוו 63*1 'חי   
      
ינורטקלא קנשמ הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.038

    140.00   140.00     1.00 טאוו 85*1 'חי   
      
ינורטקלא קנשמ הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.039

    145.00   145.00     1.00 טאוו 63*2 'חי   
      
ינורטקלא קנשמ הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.040

    185.00   185.00     1.00 טאוו 85*2 'חי   
      
דיפר קנשמ הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.041

    140.00   140.00     1.00 W501 ,V022 ,טרטס 'חי   
      
דיפר קנשמ הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.042

    170.00   170.00     1.00 W501*2 ,V022 ,טרטס 'חי   
      
טאוו 11 דע LP תרונל קנשמ הנקתהו הקפסא     08.4.043

     35.00    35.00     1.00 ןשיה תפלחה ללוכ 'חי   
      
521 תיפסכ תורונל קנשמ הנקתהו הקפסא     08.4.044

     50.00    50.00     1.00 טפושה ןיע טאוו 'חי   
      
052 תיפסכ תורונל קנשמ הנקתהו הקפסא     08.4.045

     50.00    50.00     1.00 טפושה ןיע טאוו 'חי   
      
דיילה לטמ תורונל קנשמ הנקתהו הקפסא     08.4.046

    140.00   140.00     1.00 טפושה ןיע טאוו 052 'חי   
      

  6,000.00 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../033 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     033 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,000.00 מהעברה      
      
      
דיילה לטמ תורונל קנשמ הנקתהו הקפסא     08.4.047

    205.00   205.00     1.00 טפושה ןיע טאוו 004 'חי   
      
טאוו 004 ג"לנ תרונל קנשמ הנקתהו הקפסא     08.4.048

    205.00   205.00     1.00 טפושה ןיע 'חי   
      
טאוו 051 ג"לנ תרונל קנשמ הנקתהו הקפסא     08.4.049

     85.00    85.00     1.00 טפושה ןיע 'חי   
      
טאוו 052 ג"לנ תרונל קנשמ הנקתהו הקפסא     08.4.050

    145.00   145.00     1.00 טפושה ןיע 'חי   
      

      4.00     4.00     1.00 W63 רטרטס תפלחה וא הנקתהו הקפסא 'חי  08.4.051
      
W63 רטרטס תיב תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.052

      8.00     8.00     1.00 טוויח ללוכ 'חי   
      
הרונמ יתב גוז תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.053

     18.00    18.00     1.00 יטנצסורולפ 'חי   
      
הרונמ יתב גוז תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.054

     22.00    22.00     1.00 יטנצסורולפ הרואת ףוגל יפוקסלט 'חי   
      
ףוגל 4/1" הגרבה תוטומ גוז תנקתהו הקפסא     08.4.055

     30.00    30.00     1.00 )'מ 1 ךרוא דע( הרקתל ותנקתה רובע הרואת 'חי   
      
הרונמ תיב תפלחה וא הנקתה הקפסא     08.4.056
ספ ילב וא ללוכ W003 דע ליגר E-72 הניסרח      

     18.00    18.00     1.00 רובחל רשי 'חי   
      
וא ריק הרונ תיב הפלחה וא הנקתה ,הקפסא     08.4.057

      8.00     8.00     1.00 תכתמ תגרבהו טילקבמ הרקת 'חי   
      
000,06 -ל יתכתמ לבק תנקתהו הקפסא     08.4.058
)הרונה דויצל םאתהב( אוהש לדוג לכמ ,תועש      

     20.00    20.00     1.00 29.0 -ל קפסה לפוכ רופישל הרואת ףוג רובע 'חי   
      
לטמ וא ג"לנ תורונל תצמ תנקתהו הקפסא     08.4.059

    120.00   120.00     1.00 טפושה ןיע W004 דע דיילה 'חי   
      
W81 הרונ תפלחה וא הנקתה ,הקפסא     08.4.060

     15.00    15.00     1.00 יטנצסורולפ 'חי   
      
W63 הרונ תפלחה וא הנקתה ,הקפסא     08.4.061

     15.00    15.00     1.00 יטנצסורולפ 'חי   
      
W85 הרונ תפלחה וא הנקתה ,הקפסא     08.4.062

     25.00    25.00     1.00 יטנצסורולפ 'חי   
      

  6,943.00 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../034 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     034 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,943.00 מהעברה      
      
      
W501 הרונ תפלחה וא הנקתה ,הקפסא     08.4.063

     35.00    35.00     1.00 יטנצסורולפ 'חי   
      
W04 ןוביל תרונ תפלחה וא הנקתה ,הקפסא     08.4.064

      7.00     7.00     1.00 ןיפוליח חתמ V052 'חי   
      
W06 ןוביל תרונ תפלחה וא הנקתה ,הקפסא     08.4.065

      7.00     7.00     1.00 ןיפוליח חתמ V052 'חי   
      
W57 ןוביל תרונ תפלחה וא הנקתה ,הקפסא     08.4.066

      7.00     7.00     1.00 ןיפוליח חתמ V052 'חי   
      
W001 ןוביל תרונ תפלחה וא הנקתה ,הקפסא     08.4.067

      7.00     7.00     1.00 ןיפוליח חתמ V052 'חי   
      
W52 ןוביל תרונ תפלחה וא הנקתה ,הקפסא     08.4.068

     11.00    11.00     1.00 24V 'חי   
      
W04 ןוביל תרונ תפלחה וא הנקתה ,הקפסא     08.4.069

     11.00    11.00     1.00 24V 'חי   
      
רשי תיפסכ W061  תרונ לש הנקתהו הקפסא     08.4.070

     44.00    44.00     1.00 וקל 'חי   
      

    100.00   100.00     1.00 תיפסכ W052  תרונ לש הנקתהו הקפסא 'חי  08.4.071
      

     35.00    35.00     1.00 תיפסכ W521  תרונ לש הנקתהו הקפסא 'חי  08.4.072
      
תינרואולפ הרונ לש הפלחה וא/ו הנקתה     08.4.073

      6.00     6.00     1.00 היריעה י"ע קפוסתש 'חי   
      
סגא W004 ג"לנ תרונ לש הנקתהו הקפסא     08.4.074

     80.00    80.00     1.00 הפוצמ 'חי   
      
סגא W052 ג"לנ תרונ לש הנקתהו הקפסא     08.4.075

     75.00    75.00     1.00 הפוצמ 'חי   
      

     55.00    55.00     1.00 W051 ג"לנ תרונ תנקתהו הקפסא 'חי  08.4.076
      

    225.00   225.00     1.00 W051 דיילה לטמ תרונ תנקתהו הקפסא 'חי  08.4.077
      

    190.00   190.00     1.00 W052 דיילה לטמ תרונ תנקתהו הקפסא 'חי  08.4.078
      

    140.00   140.00     1.00 W004 דיילה לטמ תרונ תנקתהו הקפסא 'חי  08.4.079
      

    205.00   205.00     1.00 W0001 דיילה לטמ תרונ תנקתהו הקפסא 'חי  08.4.080
      

    350.00   350.00     1.00 W0051 דיילה לטמ תרונ תנקתהו הקפסא 'חי  08.4.081
      

  8,533.00 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../035 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     035 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,533.00 מהעברה      
      
      
דיילה לטמ קנשמ הפלחה וא תנקתהו הקפסא     08.4.082

    180.00   180.00     1.00 'פמוק W004 תויאפוריא תורונל  
      
קנשמ הפלחה וא תנקתהו הקפסא     08.4.083
W0001 דיילה לטמ תורונל רוטלוגרוטוא      

    360.00   360.00     1.00 'פמוק תויאפוריא  
      
קנשמ הפלחה וא תנקתהו הקפסא     08.4.084
W0051 דיילה לטמ תורונל רוטלוגרוטוא      

    785.00   785.00     1.00 'פמוק תויאפוריא  
      
לטמ תורונל תצמ הפלחה וא תנקתהו הקפסא     08.4.085

    165.00   165.00     1.00 'פמוק טאוו 0051 דע 001 דיילה  
      
רשי תיפסכ W052 הרונ לש הנקתהו הקסא     08.4.086

     70.00    70.00     1.00 וקל 'חי   
      

     20.00    20.00     1.00 תיפסכ W08 הרונ לש הנקתהו הקפסא 'חי  08.4.087
      

     60.00    60.00     1.00 W0051 ץרווק תרונ לש הנקתהו הקפסא 'חי  08.4.088
      

     50.00    50.00     1.00 W005 ץרווק תרונ לש הנקתהו הקפסא 'חי  08.4.089
      

     50.00    50.00     1.00 W0001 ץרווק תרונ לש הנקתהו הקפסא 'חי  08.4.090
      
ללוכ W63 טנצסורולפ תרונ לש הקפסא     08.4.091

     10.00    10.00     1.00 הלבוה 'חי   
      
ג"לנ W004 הרונ לש הנקתהו הקפסא     08.4.092

     90.00    90.00     1.00 ירלובוט יאקירמא 'חי   
      

     29.00    29.00     1.00 W11-LP דע הרונ הנקתהו הקפסא 'חי  08.4.093
      

     32.00    32.00     1.00 W31-LP דע הרונ הנקתהו הקפסא 'חי  08.4.094
      

     37.00    37.00     1.00 W81-LP דע הרונ הנקתהו הקפסא 'חי  08.4.095
      

     50.00    50.00     1.00 W62-LP דע הרונ הנקתהו הקפסא 'חי  08.4.096
      

     55.00    55.00     1.00 W63-LP דע הרונ הנקתהו הקפסא 'חי  08.4.097
      

     65.00    65.00     1.00 W55-LP דע הרונ הנקתהו הקפסא 'חי  08.4.098
      
וא ריק תרונמ תפלחה וא/ו הנקתה ,הקפסא     08.4.099
תרצות W001*1 דע ריבש יתלב הלוגע הרקת      
'סמ W001 דע הרונ ללוכ ,תינומרח שעג      

     90.00    90.00     1.00 1/0087 יגולטק 'חי   
      
      

 10,731.00 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../036 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     036 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 10,731.00 מהעברה      
      
      
וא ריק תרונמ תפלחה וא/ו הנקתה ,הקפסא     08.4.100
שעג תרצות ריבש יתלב הלוגע הרקת      

    177.00   177.00     1.00 הרונ ללוכ W81 LP דע הרונ םע ,תינומרח 'חי   
      
הרואת ףוג תפלחה וא/ו הנקתה ,הקפסא     08.4.101
וא 0057 גולטק 'סמ שעג תרצות הרינופלפ      

    218.00   218.00     1.00 טאוו LP*81 2  דע תורונ םע ךרע הווש 'חי   
      
ףוגל הסכמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.102

     35.00    35.00     1.00 101 וא 001 וא 990 ףיעסב טרופמכ הרואת 'חי   
      
ןגומ הרואת ףוג תפלחה וא הנקתה ,הקפסא     08.4.103
תיב םע ריבש יתלב יטסלפ הסכמ םע )גניטיפ(      
'סמ ךתנורטקלא תמגודכ הניסרח הרונמ      

     32.00    32.00     1.00 138115 יגולטק 'חי   
      
ףוגל הסכמ תפלחה וא הנקתה ,הקפסא     08.4.104

     15.00    15.00     1.00 ל"נה הרואת 'חי   
      
ןבל הרואת ףוג תפלחה וא הנקתה ,הקפסא     08.4.105
ןיחדלב לפינ םע הילת הרונמ תיב ללוכ      

     17.00    17.00     1.00 )לדנפ ףוג( םיבבוסמ םיטוחו הילת וו טילקבמ 'חי   
      
טילקבמ ןיחדלב תפלחה וא הנקתה ,הקפסא     08.4.106

      8.00     8.00     1.00 לפינ ללוכ 'חי   
      
הרקתל הרוטמרא תפלחה וא הנקתה , הקפסא     08.4.107

     25.00    25.00     1.00 הרונו רודכ ללוכ ,תכתממ הגרבה םע ריק וא 'חי   
      
ףוג לש עוריאה רחאל קוריפו הבכרה ,הלאשה     08.4.108
הנזה וק ללוכ ץרווק W0051 הרונ םע הרואת      
םוקמ הנשמ אלו עוריאה רחאל וקוריפו ורוביח      

     80.00    80.00     1.00 םילבכ תלאשה ללוכ עוריאה 'חי   
      
ףוג לש עוריאה רחאל קוריפו הבכרה ,הלאשה     08.4.109
הנזה וק ללוכ ץרווק W005 הרונ םע הרואת      
םוקמ הנשמ אלו עוריאה רחאל וקוריפו ורוביח      

     50.00    50.00     1.00 םילבכ תלאשה ללוכ עוריאה 'חי   
      
םגד תיבה רפסמ תראהל ףוג תנקתהו הקפסא     08.4.110
טאוו 2*11 תורונמו טוליש ללוכ ,טלש וקסינ      

    195.00   195.00     1.00 20062 תירוקסינ 'חי   
      
דוי ץרווק הרואת ףוג לש הנקתהו הקפסא     08.4.111

    225.00   225.00     1.00 1500W 'חי   
      
דוי ץרווק הרואת ףוג לש הנקתהו הקפסא     08.4.112

    140.00   140.00     1.00 500W 'חי   
      

 11,948.00 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../037 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     037 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 11,948.00 מהעברה      
      
      
דוי ץרווק הרואת ףוג לש הנקתהו הקפסא     08.4.113

    200.00   200.00     1.00 1000W 'חי   
      
לכ יגוסל ץרווק הרונ תיב הנקתהו הקפסא     08.4.114

     17.00    17.00     1.00 תורונה 'חי   
      
ללוכ ,הרונ W0001 דע הפצה ת"ג ץופיש     08.4.115
:ןוגכ השירדל םאתהב םירזיבא תפלחהו קוריפ      
,ןותחת הסכמ ,םיגרב ,הרונמ תיב ,תיכוכז      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק שדחמ ותנקתהו ןספת  
      
בל טרופס שרגמל הרואת ףוג תנקתהו הקפסא     08.4.116
וא ג"לנ םירזיבאה לכ ללוכ ךרע הווש וא 4292      

  1,250.00 1,250.00     1.00 'פמוק דויצו הרונ ללוכ W 004 דע דיילה לטמ  
      
םוינימולא תקיצימ הרואת ףוג תנקתהו הקפסא     08.4.117
רוא רזפמ ,רוהט םוינימולא רוטקלפר םע      
ילרגטניא הקלדה דויצ ללוכ תמסוחמ תיכוכזמ      
W0001  דיילה ליטמ הרונ םע ,דויצ אתב וא      

  1,450.00 1,450.00     1.00 'פמוק )YTUD YVAEH( , טלפמוק  
      
םוינימולא תקיצימ הרואת ףוג תנקתהו הקפסא     08.4.118
רוא רזפמ ,רוהט םוינימולא רוטקלפר םע      
ילרגטניא הקלדה דויצ ללוכ תמסוחמ תיכוכזמ      
W0051  דיילה ליטמ הרונ םע ,דויצ אתב וא      

  1,840.00 1,840.00     1.00 'פמוק )YTUD YVAEH( , טלפמוק  
      
ונסיד ץוח ת"ג תרואת ףוג תנקתהו הקפסא     08.4.119
הקלדה דויצ ,סיסב ,הפפר ללוכ לוגע וא יעוביר      

    950.00   950.00     1.00 'פמוק W051 דע דיילה לטמ וא ג"לנ תרונל  
      
ףוגל לוגע וא יעוביר יוסיכ תנקתהו הקפסא     08.4.120

    285.00   285.00     1.00 'פמוק ל"נה ונסיד הרואת  
      
רטוקב טןליטאילופמ ירודכ הרואת ףוג הקפסא     08.4.121

    390.00   390.00     1.00 'פמוק טלפמוק ריבש יתלב ,רפת ילב מ"ס 05  
      
טנובטקילופמ ירודכ הרואת ףוג תקפסא     08.4.122

    510.00   510.00     1.00 'פמוק טלפמוק ריבש יתלב ,רפת ילב מ"ס 05 רטוקב  
      

     95.00    95.00     1.00 'פמוק ירודכ הרואת ףוג תנקתה 08.4.123
      
קנשמ וא הרונ ,ץוח תרואת ףוגמ רזיבא קורפ     08.4.124

     30.00    30.00     1.00 'פמוק שדח רזיבא תטילקל הנכהו לבק וא  
      
ותלבוהו 'מ 4 הבוג דע ךומנ הרואת דומע קורפ     08.4.125

    180.00   180.00     1.00 'פמוק היריעה ינסחמל  
      
      

 19,545.00 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../038 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     038 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 19,545.00 מהעברה      
      
      
ותלבוהו 'מ 8 הבוג דע ךומנ הרואת דומע קורפ     08.4.126

    413.00   413.00     1.00 'פמוק היריעה ינסחמל  
      
'מ 01 הבוג דע ךומנ הרואת דומע קורפ     08.4.127

    488.00   488.00     1.00 'פמוק היריעה ינסחמל ותלבוהו  
      
4 דע דומעל ןוטב סיסב לש הנקתהו הקפסא     08.4.128
ללוכ מ"ס 06*06*08 תודימב 03 -ב ןוטבמ 'מ      

    535.00   535.00     1.00 'פמוק םינוולוגמה דוסיה יגרבו רובה תריפח  
      
8 דע דומעל ןוטב סיסב לש הנקתהו הקפסא     08.4.129
מ"ס 08*08*021 תודימב 03 -ב ןוטבמ 'מ      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק םינוולוגמה דוסיה יגרבו רובה תריפח ללוכ  
      
01 דע דומעל ןוטב סיסב לש הנקתהו הקפסא     08.4.130
מ"ס 001*001*051 תודימב 03 -ב ןוטבמ 'מ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק םינוולוגמה דוסיה יגרבו רובה תריפח ללוכ  
      
רטוקב לוגע הדלפמ דומע לש הנקתהו הקפסא     08.4.131

  1,670.00 1,670.00     1.00 'פמוק 'מ 4 הבוגב ינקת ןוולוגמ 4"  
      
ןמותמ הדלפמ דומע לש הנקתהו הקפסא     08.4.132

  1,380.00 1,380.00     1.00 'פמוק 'מ 4 הבוגב ינקת ןוולוגמ  
      
ןמותמ הדלפמ דומע לש הנקתהו הקפסא     08.4.133

  2,970.00 2,970.00     1.00 'פמוק 'מ 8 הבוגב ינקת ןוולוגמ  
      
גרודמ לוגע הדלפמ דומע לש הנקתהו הקפסא     08.4.134
סופיט יבלש םע ינקת ןוולוגמ 4"-6" רטוקב      

  2,208.00 2,208.00     1.00 'פמוק 'מ 01 הבוגב  
      
לע סנפל הדלפמ עורז לש הנקתהו הקפסא     08.4.135

    330.00   330.00     1.00 'פמוק 'מ 01 דע דומע  
      
םיסנפ ינשל הדלפמ עורזל ש הנקתהו הקפסא     08.4.136

    510.00   510.00     1.00 'פמוק 'מ 01 דע דומע לע  
      
השולשל הדלפמ עורז לש הנקתהו הקפסא     08.4.137

    600.00   600.00     1.00 'פמוק 'מ 01 דע דומע לע םיסנפ  
      
דומעב םירזיבאל שגמ לש הנקתהו הקפסא     08.4.138

    100.00   100.00     1.00 'פמוק דנרגל יקדהמ ללוכ  
      
ללוכ טייליטיס ןרוטאס סנפ הנקתהו הקפסא     08.4.139
ןוילע יוסיכו טנוברקילופמ ףוקש יוסכ      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק ימינפ רוטקלפרו עובצ םוינימולאמ  
      
ןרוטאס סנפל טנוברקילופמ דבלב יוסכ     08.4.140

    180.00   180.00     1.00 'פמוק טייליטיס  
 33,729.00 4.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: הוד השרון   .../039 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     039 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 33,729.00 מהעברה      
      
      
ינורטקלא רטרטס תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.141

     19.00    19.00     1.00 יטצסורולפ ת"וגל 20512 וקסינ תמגודכ 'חי   
      
תיכוכזמ הסכמ תפלחה וא/ו הנקתהו הקפסא     08.4.142
"ןוריק" וא "ריק" וא 2592 וא 1592 בל סנפל      

    190.00   190.00     1.00 ךרע הווש וא 'חי   
      
ךרע הווש וא DUOR 61" הרואת ףוג הקפסא     08.4.143

  1,850.00 1,850.00     1.00 'פמוק דיילה לטמ W052 -ל םירזיבא טסו הרונ ללוכ  
      
ךרע הווש וא DUOR 61" הרואת ףוג הקפסא     08.4.144

  1,850.00 1,850.00     1.00 'פמוק ג"לנ W052 -ל םירזיבא טסו הרונ ללוכ  
      
ךרע הווש וא DUOR 61" הרואת ףוג הקפסא     08.4.145

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק דיילה לטמ W004 -ל םירזיבא טסו הרונ ללוכ  
      
ךרע הווש וא DUOR 61" הרואת ףוג הקפסא     08.4.146

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק ג"לנ W004 -ל םירזיבא טסו הרונ ללוכ  
      
דע ןוולוגמ לזרבמ הנגה תשר הנקתהו הקפסא     08.4.147
תרואת סנפ :ןוגכ ילמשח רזיבא לכל מ"מ 3      
תיזח יפל( רזיבאה לדוגל םאתהב ןצחל וא ץוח      

    315.00   315.00     1.00 )תשרה ר"מ   
      
את חתפ תריגסל הסכמ הנקתהו הקפסא     08.4.148
דומעה חתפ ידממל םאתומ ת.עב םירזיבא      
'מ 5 דע הבוגב דומע רובע דומעה ליפורפלו      

    140.00   140.00     1.00 ויגוסל 'חי   
      
את חתפ תריגסל הסכמ הנקתהו הקפסא     08.4.149
דומעה חתפ ידממל םאתומ ת.עב םירזיבא      
'מ 01 דע הבוגב דומע רובע דומעה ליפורפלו      

    160.00   160.00     1.00 ויגוסל 'חי   
      
את חתפ תריגסל הסכמ הנקתהו הקפסא     08.4.150
דומעה חתפ ידממל םאתומ ת.עב םירזיבא      
'מ 51 דע הבוגב דומע רובע דומעה ליפורפלו      

    185.00   185.00     1.00 ויגוסל 'חי   
      
הרואת ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.151
םגד W41X3 ,ורוביח ללוכ 5T יטנצסורולפ      
וא שעג תרצות ינוציח וא עוקש טיילאטנפ      
ינורטקלא קנשמו 5T תורונ ללוכ ,ךרע הווש      

    353.00   353.00     1.00 טלפמוק םינקתומ )טפושה ןיעSV ( 'חי   
      
      
      
      
      

 42,791.00 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../040 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     040 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 42,791.00 מהעברה      
      
      
הרואת ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.152
םגד W41X4 ,ורוביח ללוכ 5T יטנצסורולפ      
וא שעג תרצות ינוציח וא עוקש טיילאטנפ      
ינורטקלא קנשמו 5T תורונ ללוכ ,ךרע הווש      

    435.00   435.00     1.00 טלפמוק םינקתומ )טפושה ןיע SV( 'חי   
      
םגד םוריח תדיחי תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.153
    DS 116-LE ךרע הווש וא ןיילורטקלא תרצות  
הרואת ףוג רובע תוקד 09 ךשמל תחא הרונל      

    250.00   250.00     1.00 W41 תורונל 5T יטנצסורולפ 'חי   
      
הרואת ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.154
םגד W2X82 ,ורוביח ללוכ 5T יטנצסורולפ      
וא שעג תרצות ינוציח וא עוקש 002 טיילאטנפ      
ינורטקלא קנשמו 5T תורונ ללוכ ,ךרע הווש      

    353.00   353.00     1.00 טלפמוק םינקתומ )טפושה ןיע SV( 'חי   
      
הרואת ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.155
םגד W1X82 ,ורוביח ללוכ 5T יטנצסורולפ      
וא שעג תרצות ינוציח וא עוקש טיילאטנפ      
ינורטקלא קנשמו 5T תורונ ללוכ ,ךרע הווש      

    263.00   263.00     1.00 טלפמוק םינקתומ )טפושה ןיע SV( 'חי   
      
הרואת ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.156
םגד W1X82 ,ורוביח ללוכ 5T יטנצסורולפ      
תוריק ףטוש ינוציח וא עוקש טיילאטנפ      
    REHSAW LLAW ךרע הווש וא שעג תרצות,  
ןיע SV( ינורטקלא קנשמו 5T תורונ ללוכ      

    263.00   263.00     1.00 טלפמוק םינקתומ )טפושה 'חי   
      
םוריח תדיחי תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.157
E-LDS 116-LE םגד תינקת תינורטקלא      
תחא הרונל ךרע הווש וא טיילורטקלא תרצות      
5T יטנצסורולפ הרואת ףוגל תוקד 09ךשמל      

    280.00   280.00     1.00 טלפמוק W82 תורונ םע 'חי   
      
הרונ הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.158
,5T YCNEICIFFE HGIH תיטנצסורולפ      

     20.00    20.00     1.00 14W 'חי   
      
הרונ הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.159
,5T YCNEICIFFE HGIH תיטנצסורולפ      

     25.00    25.00     1.00 28W 'חי   
      
הרונ הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.160
,5T YCNEICIFFE HGIH תיטנצסורולפ      

     30.00    30.00     1.00 35W 'חי   
      
      

 44,710.00 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../041 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     041 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 44,710.00 מהעברה      
      
      
הרונ הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.161
,5T YCNEICIFFE HGIH תיטנצסורולפ      

     45.00    45.00     1.00 54W 'חי   
      
ינורטקלא קנשמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.162
     SV )יתשל םאתומ ךרע הווש וא )טפושה ןיע  

    180.00   180.00     1.00 5T, W41 תורונ 'חי   
      
ינורטקלא קנשמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.163
     SV )4-ל םאתומ ךרע הווש וא )טפושה ןיע  

    225.00   225.00     1.00 5T, W41 תורונ 'חי   
      
ינורטקלא קנשמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.164
     SV )2-ל םאתומ ךרע הווש וא )טפושה ןיע  

    200.00   200.00     1.00 5T, W82 תורונ 'חי   
      
ינורטקלא קנשמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.165
     SV )הרונל םאתומ ךרע הווש וא )טפושה ןיע  

    180.00   180.00     1.00   28W ,T5 'חי 
      
ינורטקלא קנשמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.166
     SV )םאתומ ךרע הווש וא )טפושה ןיע  

    250.00   250.00     1.00 5T, W45  תורונ יתשל 'חי   
      
ינורטקלא קנשמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.167
     SV )םאתומ ךרע הווש וא )טפושה ןיע  

    230.00   230.00     1.00 5T, W45  הרונל 'חי   
      
םיעוקש םילוגע הרואת יפוג תנקתהו הקפסא     08.4.168
םגד W31X2-LP ,סבג וא תיטסוקא הרקתב      
הווש וא )שעג( INAIGGER תרצות 1556      
,תורונ ללוכ ,תיכוכז רטליפ יוסיכ םע ךרע      
םינקתומ ,טפושה ןיע "ינימ" קנשמו לבק ,תצמ      

    200.00   200.00     1.00 טלפמוק ,סבג וא תיטסוקא הרקתב םיעוקש 'חי   
      
םיעוקש םילוגע הרואת יפוג תנקתהו הקפסא     08.4.169
םגד W81X2-LP ,סבג וא תיטסוקא הרקתב      
הווש וא )שעג( INAIGGER תרצות 1556      
,תורונ ללוכ ,תיכוכז רטליפ יוסיכ םע ךרע      
םינקתומ ,טפושה ןיע "ינימ" קנשמו לבק ,תצמ      

    218.00   218.00     1.00 טלפמוק ,סבג וא תיטסוקא הרקתב םיעוקש 'חי   
      
םיעוקש םילוגע הרואת יפוג תנקתהו הקפסא     08.4.170
םגד W62X2-LP ,סבג וא תיטסוקא הרקתב      
הווש וא )שעג( INAIGGER תרצות 6656      
,תורונ ללוכ ,תיכוכז רטליפ יוסיכ םע ךרע      
םינקתומ ,טפושה ןיע "ינימ" קנשמו לבק ,תצמ      

    218.00   218.00     1.00 טלפמוק ,סבג וא תיטסוקא הרקתב םיעוקש 'חי   
      

 46,656.00 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../042 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     042 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 46,656.00 מהעברה      
      
      
םיעוקש םילוגע הרואת יפוג תנקתהו הקפסא     08.4.171
םגד W23X2-LP ,סבג וא תיטסוקא הרקתב      
הווש וא )שעג( INAIGGER תרצות 9546      
,תורונ ללוכ ,תיכוכז רטליפ יוסיכ םע ךרע      
םינקתומ ,טפושה ןיע "ינימ" קנשמו לבק ,תצמ      

    290.00   290.00     1.00 טלפמוק ,סבג וא תיטסוקא הרקתב םיעוקש 'חי   
      
םיעוקש םילוגע הרואת יפוג תנקתהו הקפסא     08.4.172
םגד W31X1-LP ,סבג וא תיטסוקא הרקתב      
הווש וא )שעג( INAIGGER תרצות 5576      
,תורונ ללוכ ,תיכוכז רטליפ יוסיכ םע ךרע      
םינקתומ ,טפושה ןיע "ינימ" קנשמו לבק ,תצמ      

    188.00   188.00     1.00 טלפמוק ,סבג וא תיטסוקא הרקתב םיעוקש 'חי   
      
םיעוקש םילוגע הרואת יפוג תנקתהו הקפסא     08.4.173
םגד W81X1-LP ,סבג וא תיטסוקא הרקתב      
הווש וא )שעג( INAIGGER תרצות 3056      
,תורונ ללוכ ,תיכוכז רטליפ יוסיכ םע ךרע      
םינקתומ ,טפושה ןיע "ינימ" קנשמו לבק ,תצמ      

    188.00   188.00     1.00 טלפמוק ,סבג וא תיטסוקא הרקתב םיעוקש 'חי   
      
םיעוקש םילוגע הרואת יפוג תנקתהו הקפסא     08.4.174
םגד W62X1-LP ,סבג וא תיטסוקא הרקתב      
הווש וא )שעג( INAIGGER תרצות 7956      
,תורונ ללוכ ,תיכוכז רטליפ יוסיכ םע ךרע      
םינקתומ ,טפושה ןיע "ינימ" קנשמו לבק ,תצמ      

    188.00   188.00     1.00 טלפמוק ,סבג וא תיטסוקא הרקתב םיעוקש 'חי   
      
הרואת ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.175
V21 ךומנ חתמל ,הקייורוקד-ןגולה םיעבורמ      
םגד ,םיעוקש W05 - V21 3,5 UG הרונ םע      
יוסיכ ללוכ ךרע הווש וא שעג תרצות ונימוד      
הרקתב םיעוקש םינקצומ םאתומ יאנשו תיכוכז      

    280.00   280.00     1.00 סבג וא תיטסוקא 'חי   
      
הרואת ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.176
V21 ךומנ חתמל ,הקייורוקד-ןגולה םיעבורמ      
םגד ,םיעוקש W05 - V21 3,5 UG הרונ םע      
    0673 INAIGGER ךרע הווש וא שעג תרצות  
םינקצומ םאתומ יאנשו תיכוכז יוסיכ ללוכ      

    280.00   280.00     1.00 סבג וא תיטסוקא הרקתב םיעוקש 'חי   
      
-ןגולה תרונ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.177

     12.00    12.00     1.00 W 05 ,V21  3,5 UG ךומנ חתמל הקייורקד 'חי   
      
תורונל יאנש תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.178
W 05 ,V21  3,5 ךומנ חתמל הקייורקד -ןגולה      

     30.00    30.00     1.00 GU 'חי   
      

 48,112.00 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../043 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     043 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 48,112.00 מהעברה      
      
      
דילה לטמ הרונ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.181

    180.00   180.00     1.00 DE-RX7S-70W 'חי   
      
דילה לטמ הרונ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.182

    230.00   230.00     1.00 DE-RX7S-150W 'חי   
      
ורטקלא םאתמ הפלחה וא/ו הנקתהו הקפסא     08.4.183
םאתמ םע טנצסורולפ תורונל ינכמ      
    W81-8T/W41-5T יתכתמ הנבמ לעב  
רשואמ 5T-W41 תרונל םאתומ םוינימולאמ      
םגד ,02 י"תב האלמ הדימעל םינקת ןוכמ      
    4115HBPR ךרע הווש וא קטלנא תרצות,  
םניאש םירזיבא קורפו טוויח יוניש תוברל      

     70.00    70.00     1.00 םייקה יטנצסורולפה הרואתה ףוגב םישרדנ 'חי   
      
ורטקלא םאתמ הפלחה וא/ו הנקתהו הקפסא     08.4.184
םאתמ םע טנצסורולפ תורונל ינכמ      
    W63-8T/W82-5T יתכתמ הנבמ לעב  
רשואמ 5T-W82 תרונל םאתומ םוינימולאמ      
םגד ,02 י"תב האלמ הדימעל םינקת ןוכמ      
    8215HBPR ךרע הווש וא קטלנא תרצות,  
םניאש םירזיבא קורפו טוויח יוניש תוברל      

     90.00    90.00     1.00 םייקה יטנצסורולפה הרואתה ףוגב םישרדנ 'חי   
      
ורטקלא םאתמ הפלחה וא/ו הנקתהו הקפסא     08.4.185
םאתמ םע טנצסורולפ תורונל ינכמ      
    W85-8T/W53-5T יתכתמ הנבמ לעב  
רשואמ 5T-W53 תרונל םאתומ םוינימולאמ      
םגד ,02 י"תב האלמ הדימעל םינקת ןוכמ      
    5315HBPR ךרע הווש וא קטלנא תרצות,  
םניאש םירזיבא קורפו טוויח יוניש תוברל      

    110.00   110.00     1.00 םייקה יטנצסורולפה הרואתה ףוגב םישרדנ 'חי   
      
ורטקלא םאתמ הפלחה וא/ו הנקתהו הקפסא     08.4.186
םאתמ םע טנצסורולפ תורונל ינכמ      
    W85-8T/W94-5T יתכתמ הנבמ לעב  
רשואמ 5T-W94 תרונל םאתומ םוינימולאמ      
םגד ,02 י"תב האלמ הדימעל םינקת ןוכמ      
    9415HBPR ךרע הווש וא קטלנא תרצות,  
םניאש םירזיבא קורפו טוויח יוניש תוברל      

    150.00   150.00     1.00 םייקה יטנצסורולפה הרואתה ףוגב םישרדנ 'חי   
      
רוא תמצוע שגר תדיחי הנקתהו הקפסא     08.4.187
תכרעמל )תוחכונ( העונתו      

    280.00   280.00     1.00 ךרע הווש וא ITLUM-MARSO-3 'חי   
      
      
      
      

 49,222.00 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../044 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     044 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 49,222.00 מהעברה      
      
      
הרואת ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.188
םגד W 82X1 ,ורוביח ללוכ 5T יטנצסורולפ      
,ךרע הווש וא שעג תרצות PI-56 סולפ טייליס      
ןיע( SV  ינורטקלא קנשמו 5T תורונ ללוכ      
עוקש וא ןוטב תרקת לע םינקתומ )טפושה      
היטבמא ךותב סבג וא תיטסוקא הרקתב      

    199.00   199.00     1.00 דרפנב הטרופש 'חי   
      
הרואת ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.189
םגד W 82X2 ,ורוביח ללוכ 5T יטנצסורולפ      
,ךרע הווש וא שעג תרצות PI-56 סולפ טייליס      
ןיע( SV  ינורטקלא קנשמו 5T תורונ ללוכ      
עוקש וא ןוטב תרקת לע םינקתומ )טפושה      
היטבמא ךותב סבג וא תיטסוקא הרקתב      

    219.00   219.00     1.00 דרפנב הטרופש 'חי   
      
הרואת ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.190
םגד W 45X1 ,ורוביח ללוכ 5T יטנצסורולפ      
,ךרע הווש וא שעג תרצות PI-56 סולפ טייליס      
ןיע( SV  ינורטקלא קנשמו 5T תורונ ללוכ      
עוקש וא ןוטב תרקת לע םינקתומ )טפושה      
היטבמא ךותב סבג וא תיטסוקא הרקתב      

    410.00   410.00     1.00 דרפנב הטרופש 'חי   
      
הרואת ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.191
םגד W 45X2 ,ורוביח ללוכ 5T יטנצסורולפ      
,ךרע הווש וא שעג תרצות PI-56 סולפ טייליס      
ןיע( SV  ינורטקלא קנשמו 5T תורונ ללוכ      
עוקש וא ןוטב תרקת לע םינקתומ )טפושה      
היטבמא ךותב סבג וא תיטסוקא הרקתב      

    430.00   430.00     1.00 דרפנב הטרופש 'חי   
      
הרואת ףוגל היטבמא הנקתהו הקפסא     08.4.192
היושע W45X2 דע סולפ טייליס יטנצסורולפ      
הרקתל תמאתומ רונתב ןבל עובצו ןוולוגמ חפ      
רוטקלפרהש ךכ הרואתה ףוגלו תמייקה      
03 דע בחור ,היטבמאל ץוחמ וטלבי יוסיכהו      

    390.00   390.00     1.00 טלפמוק ת"וגל םאתומ קמועו מ"ס 'חי   
      
ץוח תרואת ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.193
PI-55 ןבל ראטס םגד W62X2 ,ורוביח ללוכ      
תיכוכזמ רוא רזפמו ירטמיסא רוטקלפר םע      
,ךרע הווש וא שעג תרצות ,לפוא תמסוחמ      
הקלדה דויצו תויטקפמוק DCT תורונ ללוכ      

    219.00   219.00     1.00 דומע וא ריק לע םינקתומ ילרגטניא 'חי   
      
      
      
      

 51,089.00 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../045 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     045 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 51,089.00 מהעברה      
      
      
ץוח תרואת ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.194
ןבל ראטס םגד W001 דילה לטמ ,ורוביח ללוכ      
    55-PI רוא רזפמו ירטמיסא רוטקלפר םע  
הווש וא שעג תרצות ,לפוא תמסוחמ תיכוכזמ      
הקלדה דויצו 72E  דילה לטמ תורונ ללוכ ,ךרע      

    670.00   670.00     1.00 דומע וא ריק לע םינקתומ ילרגטניא 'חי   
      
ץוח תרואת ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.195
PI-55 ןבל ראטס םגד W07 ג"לנ ,ורוביח ללוכ      
תיכוכזמ רוא רזפמו ירטמיסא רוטקלפר םע      
,ךרע הווש וא שעג תרצות ,לפוא תמסוחמ      
הקלדה דויצו 72E  תיסגא ג"לנ תורונ ללוכ      

    530.00   530.00     1.00 דומע וא ריק לע םינקתומ ילרגטניא 'חי   
      
ץוח תרואת ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.196
םע PI-45 ןוריק םגד W07 ג"לנ ,ורוביח ללוכ      
יטמזירפ רוא רזפמו ירטמיסא רוטקלפר      
הווש וא שעג תרצות ,טקיליסורוב תיכוכזמ      
דויצו 72E  תיסגא ג"לנ תורונ ללוכ ,ךרע      

    480.00   480.00     1.00 דומע וא ריק לע םינקתומ ילרגטניא הקלדה 'חי   
      
ץוח תרואת ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.197
םע PI-45 ןוריק םגד W001 ג"לנ ,ורוביח ללוכ      
יטמזירפ רוא רזפמו ירטמיסא רוטקלפר      
הווש וא שעג תרצות ,טקיליסורוב תיכוכזמ      
דויצו 04E  תירלובוט ג"לנ תורונ ללוכ ,ךרע      

    670.00   670.00     1.00 דומע וא ריק לע םינקתומ ילרגטניא הקלדה 'חי   
      
ץוח תרואת ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.198
םע PI-45 ןוריק םגד W051 ג"לנ ,ורוביח ללוכ      
יטמזירפ רוא רזפמו ירטמיסא רוטקלפר      
הווש וא שעג תרצות ,טקיליסורוב תיכוכזמ      
דויצו 04E  תירלובוט ג"לנ תורונ ללוכ ,ךרע      

    650.00   650.00     1.00 דומע וא ריק לע םינקתומ ילרגטניא הקלדה 'חי   
      
ץוח תרואת ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.199
ןוריק םגד W001 דילה לטמ ,ורוביח ללוכ      
    45-PI רוא רזפמו ירטמיסא רוטקלפר םע  
וא שעג תרצות ,טקיליסורוב תיכוכזמ יטמזירפ      
תירלובוט דילה לטמ תורונ ללוכ ,ךרע הווש      
    04E ריק לע םינקתומ ילרגטניא הקלדה דויצו  

    670.00   670.00     1.00 דומע וא 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

 54,759.00 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../046 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     046 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 54,759.00 מהעברה      
      
      
ץוח תרואת ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.200
ןוריק םגד W051 דילה לטמ ,ורוביח ללוכ      
    45-PI רוא רזפמו ירטמיסא רוטקלפר םע  
וא שעג תרצות ,טקיליסורוב תיכוכזמ יטמזירפ      
תירלובוט דילה לטמ תורונ ללוכ ,ךרע הווש      
    04E ריק לע םינקתומ ילרגטניא הקלדה דויצו  

    690.00   690.00     1.00 דומע וא 'חי   
      
ץוח תרואת ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.201
הפצה בכוכ םגד W004 ג"לנ ,ורוביח ללוכ      
    56-PI תיכוכזמ יוסיכו ירטמיסא רוטקלפר םע  
עורז ללוכ ,ךרע הווש וא שעג תרצות ,תמסוחמ      
    U 04 תירלובוט ג"לנ תורונוE הקלדה דויצו  

  1,910.00 1,910.00     1.00 דומע וא ריק לע םינקתומ ילרגטניא 'חי   
      
ץוח תרואת ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.202
םגד W052 דילה לטמ וא ג"לנ ,ורוביח ללוכ      
ירטמיסא רוטקלפר םע PI-56 הפצה בכוכ      
הווש וא שעג תרצות ,תמסוחמ תיכוכזמ יוסיכו      
04E תירלובוט ג"לנ תורונו U עורז ללוכ ,ךרע      
וא ריק לע םינקתומ ילרגטניא הקלדה דויצו      

  1,845.00 1,845.00     1.00 דומע 'חי   
      
ץוח תרואת ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.203
בכוכ םגד W004 דילה לטמ ,ורוביח ללוכ      
יוסיכו ירטמיסא רוטקלפר םע PI-56 הפצה      
,ךרע הווש וא שעג תרצות ,תמסוחמ תיכוכזמ      
04E תירלובוט דילה לטמ תורונו U עורז ללוכ      
וא ריק לע םינקתומ ילרגטניא הקלדה דויצו      

  1,860.00 1,860.00     1.00 דומע 'חי   
      
ץוח תרואת ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.204
םגד W051 דילה לטמ וא ג"לנ ,ורוביח ללוכ      
יוסיכו ירטמיסא רוטקלפר םע PI-56 רטיפוי      
,ךרע הווש וא שעג תרצות ,תמסוחמ תיכוכזמ      
דילה לטמ וא ג"לנ תורונו U עורז ללוכ      
ילרגטניא הקלדה דויצו 04E תירלובוט      

    570.00   570.00     1.00 דומע וא ריק לע םינקתומ 'חי   
      
ץוח תרואת ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.205
םגד W052 דילה לטמ וא ג"לנ ,ורוביח ללוכ      
יוסיכו ירטמיסא רוטקלפר םע PI-56 רטיפוי      
,ךרע הווש וא שעג תרצות ,תמסוחמ תיכוכזמ      
דילה לטמ וא ג"לנ תורונו U עורז ללוכ      
ילרגטניא הקלדה דויצו 04E תירלובוט      

    620.00   620.00     1.00 דומע וא ריק לע םינקתומ 'חי   
      
      
      

 62,254.00 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../047 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     047 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 62,254.00 מהעברה      
      
      
ץוח תרואת ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.206
PI-56 רטיפוי םגד W004 ג"לנ ,ורוביח ללוכ      
תיכוכזמ יוסיכו ירטמיסא רוטקלפר םע      
עורז ללוכ ,ךרע הווש וא שעג תרצות ,תמסוחמ      
    U 04 תירלובוט ג"לנ תורונוE הקלדה דויצו  

    690.00   690.00     1.00 דומע וא ריק לע םינקתומ ילרגטניא 'חי   
      
ץוח תרואת ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.207
רטיפוי םגד W004 דילה לטמ ,ורוביח ללוכ      
    56-PI תיכוכזמ יוסיכו ירטמיסא רוטקלפר םע  
עורז ללוכ ,ךרע הווש וא שעג תרצות ,תמסוחמ      
    U 04 תירלובוט דילה לטמ תורונוE דויצו  

    630.00   630.00     1.00 דומע וא ריק לע םינקתומ ילרגטניא הקלדה 'חי   
      
תומלוא/םינפ ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.208
לטמ וא ג"לנ ,ורוביח ללוכ טרופסו הישעת      
סלופ יטמזירפ רוטקלא םגד W052 דילה      
רזפמו םוינימולא רוטקלפר םע PI-56 טרטס      
וא שעג תרצות ,ףוקש יטמזירפ ילירקא רוא      
לטמ וא ג"לנ תורונו הילת וו ללוכ ,ךרע הווש      
לע םינקתומ ילרגטניא הקלדה דויצו דילה      

  1,115.00 1,115.00     1.00 הרקת 'חי   
      
תומלוא/םינפ ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.209
דילה לטמ ,ורוביח ללוכ טרופסו הישעת      
    W004 טרטס סלופ יטמזירפ רוטקלא םגד  
    56-PI רוא רזפמו םוינימולא רוטקלפר םע  
הווש וא שעג תרצות ,ףוקש יטמזירפ ילירקא      
דויצו דילה לטמ תורונו הילת וו ללוכ ,ךרע      

  1,130.00 1,130.00     1.00 הרקת לע םינקתומ ילרגטניא הקלדה 'חי   
      
הרואת ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.210
םגד W45X4 , ורוביח ללוכ 5T יטנצסורולפ      
יוסכ םע םוטא ARTNECNOC טיילאטנפ      
תורונ ללוכ ,ךרע הווש וא שעג תרצות ילירקא      
    5T ינורטקלא קנשמו ) SVללוכ )טפושה ןיע  
םינקתומ ,עורז םע וא םידדצהמ היילת ירזיבא      

  1,250.00 1,250.00     1.00 תכתמ תייצקורטסנוק וא ןוטב תרקת לע 'חי   
      
תפסות הנקתהו הקפסא     08.4.211
ןוולוגמ לזרב היושע קרפמ/םאתמ/תבשות/עורז      
ת"וגל םאתומ ,גוס לכמ הרואת רוקרזל ,עובצו      
וא ריקל ועוביקל ,הנקתהה םוקמלו      
,שרדיש םוקמ לכל וא הדלפ תייצקורטסנוקל      

  1,290.00 1,290.00     1.00 טלפמוק 'חי   
      
      
      
      

 68,359.00 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../048 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     048 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 68,359.00 מהעברה      
      
      
הרואת ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.212
םגד W41X2 ,ורוביח ללוכ 5T יטנצסורולפ      
ללוכ ,ךרע הווש וא שעג תרצות עוקש טיילטנפ      
)טפושה ןיעSV ( ינורטקלא קנשמו 5T תורונ      

    274.00   274.00     1.00 סבג וא תיטסוקא הרקתב םיעוקש םינקתומ 'חי   
      
הרואת ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.4.213
םגד W41X2 ,ורוביח ללוכ 5T יטנצסורולפ      
,ךרע הווש וא שעג תרצות עוקש 002 טיילטנפ      
ןיעSV ( ינורטקלא קנשמו 5T תורונ ללוכ      
תיטסוקא הרקתב םיעוקש םינקתומ )טפושה      

    274.00   274.00     1.00 סבג וא 'חי   
      
הרואת יפוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.214
,סבג וא תיטסוקא הרקתב םיעוקש םילוגע      
    W62X2-LP תרצות 6984 ומימ םגד  
    INAIGGER )תיכוכז רטליפ יוסיכ םע)שעג,  
)טפושה ןיע( SV ינורטקלא קנשמו תורונ ללוכ      

    218.00   218.00     1.00 סבג וא תיטסוקא הרקתב םיעוקש םינקתומ 'חי   
      
הרואת יפוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.215
,סבג וא תיטסוקא הרקתב םיעוקש םילוגע      
    W81X2-LP תרצות 6984 ומימ םגד  
    INAIGGER )תיכוכז רטליפ יוסיכ םע)שעג,  
)טפושה ןיע( SV ינורטקלא קנשמו תורונ ללוכ      

    218.00   218.00     1.00 סבג וא תיטסוקא הרקתב םיעוקש םינקתומ 'חי   
      
הרואת יפוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.216
,סבג וא תיטסוקא הרקתב םיעוקש םילוגע      
    W31X2-LP תרצות 6984 ומימ םגד  
    INAIGGER )תיכוכז רטליפ יוסיכ םע)שעג,  
)טפושה ןיע( SV ינורטקלא קנשמו תורונ ללוכ      

    218.00   218.00     1.00 סבג וא תיטסוקא הרקתב םיעוקש םינקתומ 'חי   
      
הרואת יפוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.217
,סבג וא תיטסוקא הרקתב םיעוקש םילוגע      
    W62X2-LP תרצות 6656 טקפמוק םגד  
    INAIGGER )תיכוכז רטליפ יוסיכ םע)שעג,  
)טפושה ןיע( SV ינורטקלא קנשמו תורונ ללוכ      

    218.00   218.00     1.00 סבג וא תיטסוקא הרקתב םיעוקש םינקתומ 'חי   
      
הרואת יפוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.218
,סבג וא תיטסוקא הרקתב םיעוקש םילוגע      
    W81X2-LP תרצות 6656 טקפמוק םגד  
    INAIGGER )תיכוכז רטליפ יוסיכ םע)שעג,  
)טפושה ןיע( SV ינורטקלא קנשמו תורונ ללוכ      

    319.00   319.00     1.00 סבג וא תיטסוקא הרקתב םיעוקש םינקתומ 'חי   
      
      

 70,098.00 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../049 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     049 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 70,098.00 מהעברה      
      
      
הרואת יפוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.219
,סבג וא תיטסוקא הרקתב םיעוקש םילוגע      
    W31X2-LP תרצות 6656 טקפמוק םגד  
    INAIGGER )תיכוכז רטליפ יוסיכ םע)שעג,  
)טפושה ןיע( SV ינורטקלא קנשמו תורונ ללוכ      

    319.00   319.00     1.00 סבג וא תיטסוקא הרקתב םיעוקש םינקתומ 'חי   
      
הרואת יפוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.220
,סבג וא תיטסוקא הרקתב םיעוקש םיעבורמ      
    W24X2-LP םגד POT יוסיכ םע שעג תרצות  
ינורטקלא קנשמו תורונ ללוכ ,תיכוכז רטליפ      
    SV )הרקתב םיעוקש םינקתומ )טפושה ןיע  

    300.00   300.00     1.00 סבג וא תיטסוקא 'חי   
      
הרואת יפוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.221
,סבג וא תיטסוקא הרקתב םיעוקש םיעבורמ      
    W23X2-LP םגד POT יוסיכ םע שעג תרצות  
ינורטקלא קנשמו תורונ ללוכ ,תיכוכז רטליפ      
    SV )הרקתב םיעוקש םינקתומ )טפושה ןיע  

    300.00   300.00     1.00 סבג וא תיטסוקא 'חי   
      
הרואת יפוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.222
,סבג וא תיטסוקא הרקתב םיעוקש םיעבורמ      
    W62X2-LP םגד POT יוסיכ םע שעג תרצות  
ינורטקלא קנשמו תורונ ללוכ ,תיכוכז רטליפ      
    SV )הרקתב םיעוקש םינקתומ )טפושה ןיע  

    218.00   218.00     1.00 סבג וא תיטסוקא 'חי   
      
הרואת יפוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.223
ריק לע וא תוגרדמ ירדחל םיבצועמ      
    W81X2-LP םגד OGRAL תרצות GS )שעג(  
ללוכ ,לפוא טנוברקילופ יוסיכ םע PI-56 םוטא      
,טפושה ןיע "ינימ" קנשמו לבק ,תצמ ,תורונ      

    218.00   218.00     1.00 טלפמוק ,ריק לע םיעוקש םינקתומ 'חי   
      
הרואת יפוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.224
ריק לע וא תוגרדמ ירדחל םיבצועמ      
    W62X2-LP םגד KLAWEDIS תרצות GS  
טנוברקילופ יוסיכ םע PI-56 םוטא )שעג(      
ןיע "ינימ" קנשמו לבק ,תצמ ,תורונ ללוכ ,לפוא      

    218.00   218.00     1.00 טלפמוק ,ריק לע םיעוקש םינקתומ ,טפושה 'חי   
      
הרואת יפוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.225
ריק לע וא תוגרדמ ירדחל םיבצועמ      
    W62X1-LP םגד OLOS תרצות GS )שעג(  
ללוכ ,לפוא טנוברקילופ יוסיכ םע PI-56 םוטא      
,טפושה ןיע "ינימ" קנשמו לבק ,תצמ ,תורונ      

    218.00   218.00     1.00 טלפמוק ,ריק לע םיעוקש םינקתומ 'חי   
      

 71,889.00 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../050 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     050 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 71,889.00 מהעברה      
      
      
הרואת יפוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.226
ריק לע וא תוגרדמ ירדחל םיבצועמ      
    W81X1-LP םגד OLOS תרצות GS )שעג(  
ללוכ ,לפוא טנוברקילופ יוסיכ םע PI-56 םוטא      
,טפושה ןיע "ינימ" קנשמו לבק ,תצמ ,תורונ      

    300.00   300.00     1.00 טלפמוק ,ריק לע םיעוקש םינקתומ 'חי   
      
הרואת יפוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.227
,סבג וא תיטסוקא הרקתב םיעוקש םילוגע      
    W9X2-LP תרצות 1556 םגד INAIGGER  
,תיכוכז רטליפ יוסיכ םע ךרע הווש וא )שעג(      
ןיע "ינימ" קנשמו לבק ,תצמ ,תורונ ללוכ      
תיטסוקא הרקתב םיעוקש םינקתומ ,טפושה      

    550.00   550.00     1.00 טלפמוק ,סבג וא 'חי   
      
הרואת יפוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.228
ללוכ LU ןקת W002 E10CG םגד היצקודניא      

  1,900.00 1,900.00     1.00 'פמוק םינקתומ םירמוחהו םיביכרה לכו ,תורונ 'חי   
      
םורח תרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא      08.4.229
דל יטלומ תרואת יתילכת דח ילארשי ןקת יפל      
לואש AMSALP TSCW72M  תמגוד      

    500.00   500.00     1.00 ע"ש וא תויגולונכט 'חי   
      
םע םורח .ת.ג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.230
,יתילכת וד ,ילארשי ןקת יפל "האיצי" בותיכ      
לש  "AMSALP" תמגוד W01  DEL תרואת      
הגרדב םוטא ,ע"ש וא "תויגולונכט לואש"      

    350.00   350.00     1.00 העש 1 תלוביק םע 45PI 'חי   
      
הרואת יפוג תפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.231
ללוכ LU ןקת W004 E10CG םגד היצקודניא      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק 'פמוק םינקתומ םירמוחהו םיביכרה לכו ,תורונ  
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.232
,ורוביח ללוכ ,GS תרבח תרצות וטנאק םגד      

    218.00   218.00     1.00 ךרע הווש וא  טאוו DCT 62*2 תורונ 'חי   
      
םגד הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.233
ECUL OCERAM תרבח תרצות הסילמ      
טאוו LCT 81*2 תורונ ,ורוביח ללוכ ,הילטיא      

    218.00   218.00     1.00 ךרע הווש וא 'חי   
      
םגד הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.234
ללוכ , הרקת וא ריק לע הנקתהל תינומרח      

    218.00   218.00     1.00 ךרע הווש וא טאוו DCT 62*2 תורונ ,ורוביח 'חי   
      
      
      

 77,343.00 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../051 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     051 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 77,343.00 מהעברה      
      
      
םגד הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.235
וא הרצ המולא טלוו 022 דל עוקש יזופרומטמ      
ללוכ ןורשה דוה תייריע תריחב יפל הבחר      

    650.00   650.00     1.00 ךרע הווש וא ורוביח 'חי   
      
םגד הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.236
תורונ ,ורוביח ללוכ ,שעג תרבחמ  טיילסקיפ      

    218.00   218.00     1.00 ךרע הווש וא  טאוו DCT 62*2 'חי   
      
ט"הת הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.237
    ETILE  81 ללוכ הרואת ןרוא לש טאוו  
הווש וא ע"ווש וא רמידו העונת יוליגל רוסנס      

    450.00   450.00     1.00 ךרע 'חי   
      
םורח תרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.238
תרואת  22.2.02 ילארשי ןקת יפל      

    650.00   650.00     1.00 ע"ווש וא קטלנא RL XOLTX  תמגוד דל  'חי   
      
ראומ האיצי טלש הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.239
הבוג  "דייל ורטקלא" יתילכת וד דל ססובמ      
לכ ללוכ 22.2.02 ןקת מ"ס 51 תויתוא      
הווש וא 'פמוק םינקתומ םירמוחהו םיביכרה      

    550.00   550.00     1.00 ךרע 'חי   
      
הרואת יפוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.240
ןרוא יע טאוו BM  04-11  םגד היצקודניא      
םיביכרה לכו ,תורונ ללוכ ךרע הווש וא  הרואת      

    650.00   650.00     1.00 'פמוק םינקתומ םירמוחהו 'חי   
      
דל הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.241
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
ירטמוטופ םוקע לכב TS 72 H1 NI DEL םגד      
םישרדנה דויצהו םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל 'חי   
      
דל הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.242
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
ירטמוטופ םוקע לכב TS 63 H1 NI DEL םגד      
םישרדנה דויצהו םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ      

  3,200.00 3,200.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל 'חי   
      
דל הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.243
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
ירטמוטופ םוקע לכב TS 54 H1 NI DEL םגד      
םישרדנה דויצהו םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל 'חי   
      
      
      

 90,211.00 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../052 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     052 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 90,211.00 מהעברה      
      
      
דל הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.244
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
ירטמוטופ םוקע לכב TS 45 H1 NI DEL םגד      
םישרדנה דויצהו םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל 'חי   
      
דל הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.245
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
ירטמוטופ םוקע לכב TS 36 H1 NI DEL םגד      
םישרדנה דויצהו םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ      

  3,700.00 3,700.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל 'חי   
      
דל הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.246
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
ירטמוטופ םוקע לכב TS 27 H1 NI DEL םגד      
םישרדנה דויצהו םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ      

  3,900.00 3,900.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל 'חי   
      
דל הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.247
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
ירטמוטופ םוקע לכב TS 18 H1 NI DEL םגד      
םישרדנה דויצהו םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ      

  4,100.00 4,100.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל 'חי   
      
דל הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.248
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
ירטמוטופ םוקע לכב TS 09 H1 NI DEL םגד      
םישרדנה דויצהו םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ      

  4,250.00 4,250.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל 'חי   
      
דל הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.249
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
ירטמוטופ םוקע לכב M1 1-OLATI םגד      
םישרדנה דויצהו םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ      

  2,760.00 2,760.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל 'חי   
      
דל הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.250
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
ירטמוטופ םוקע לכב M3 1-OLATI םגד      
םישרדנה דויצהו םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ      

  3,150.00 3,150.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל 'חי   
      
דל הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.251
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
ירטמוטופ םוקע לכב M4 1-OLATI םגד      
םישרדנה דויצהו םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ      

  3,450.00 3,450.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל 'חי   
      
      

119,021.00 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../053 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     053 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

119,021.00 מהעברה      
      
      
דל הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.252
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
ירטמוטופ םוקע לכב M4 2-OLATI םגד      
םישרדנה דויצהו םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ      

  3,750.00 3,750.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל 'חי   
      
דל הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.253
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
ירטמוטופ םוקע לכב M5 2-OLATI םגד      
םישרדנה דויצהו םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ      

  4,200.00 4,200.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל 'חי   
      
דל הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.254
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
ירטמוטופ םוקע לכב M6 2-OLATI םגד      
םישרדנה דויצהו םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל 'חי   
      
דל הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.255
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
ירטמוטופ םוקע לכב M7 2-OLATI םגד      
םישרדנה דויצהו םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ      

  4,850.00 4,850.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל 'חי   
      
דל הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.256
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
ירטמוטופ םוקע לכב M8 2-OLATI םגד      
םישרדנה דויצהו םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ      

  5,200.00 5,200.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל 'חי   
      
דל הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.257
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
םוקע לכב M1 NABRU 2-OLATI םגד      
דויצהו םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ ירטמוטופ      

  3,050.00 3,050.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל םישרדנה 'חי   
      
דל הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.258
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
םוקע לכב M2 NABRU 2-OLATI םגד      
דויצהו םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ ירטמוטופ      

  3,200.00 3,200.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל םישרדנה 'חי   
      
דל הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.259
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
םוקע לכב M3 NABRU 2-OLATI םגד      
דויצהו םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ ירטמוטופ      

  3,350.00 3,350.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל םישרדנה 'חי   
      
      

151,121.00 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../054 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     054 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

151,121.00 מהעברה      
      
      
דל הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.260
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
םוקע לכב M4 NABRU 2-OLATI םגד      
דויצהו םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ ירטמוטופ      

  3,580.00 3,580.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל םישרדנה 'חי   
      
דל הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.261
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
םוקע לכב M5 NABRU 2-OLATI םגד      
דויצהו םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ ירטמוטופ      

  3,950.00 3,950.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל םישרדנה 'חי   
      
דל הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.262
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
םוקע לכב M6 NABRU 2-OLATI םגד      
דויצהו םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ ירטמוטופ      

  4,400.00 4,400.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל םישרדנה 'חי   
      
דל הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.263
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
םוקע לכב M1 PT NABRU 2-OLATI םגד      
דויצהו םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ ירטמוטופ      

  3,650.00 3,650.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל םישרדנה 'חי   
      
דל הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.264
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
םוקע לכב M2 NABRU 2-OLATI םגד      
דויצהו םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ ירטמוטופ      

  3,800.00 3,800.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל םישרדנה 'חי   
      
דל הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.265
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
םוקע לכב M3 NABRU 2-OLATI םגד      
דויצהו םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ ירטמוטופ      

  4,100.00 4,100.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל םישרדנה 'חי   
      
דל הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.266
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
םוקע לכב M4 NABRU 2-OLATI םגד      
דויצהו םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ ירטמוטופ      

  4,350.00 4,350.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל םישרדנה 'חי   
      
דל הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.267
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
םוקע לכב M5 NABRU 2-OLATI םגד      
דויצהו םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ ירטמוטופ      

  4,650.00 4,650.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל םישרדנה 'חי   
      
      

183,601.00 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../055 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     055 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

183,601.00 מהעברה      
      
      
דל הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.268
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
םוקע לכב HO DEL OS-81  םגד      
דויצהו םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ ירטמוטופ      

  3,700.00 3,700.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל םישרדנה 'חי   
      
דל הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.269
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
ירטמוטופ םוקע לכב HO DEL OS-72  םגד      
םישרדנה דויצהו םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ      

  3,950.00 3,950.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל 'חי   
      
דל הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.270
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
ירטמוטופ םוקע לכב HO DEL OS-63  םגד      
םישרדנה דויצהו םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ      

  4,450.00 4,450.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל 'חי   
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.271
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
םוקע לכב SPH W07 CMO 1-SOAK  םגד      
,הרונ,םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ ירטמוטופ      

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק הלעפהל םישרדנה דויצהו 'חי   
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.272
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
לכב SPH W001 CMO 1-SOAK  םגד      
לכ ללוכ ,שרדנ ירטמוטופ םוקע      
הלעפהל םישרדנה דויצהו ,הרונ,םירמוחה      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק 'חי   
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.273
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
לכב SPH W051 CMO 1-SOAK  םגד      
לכ ללוכ ,שרדנ ירטמוטופ םוקע      
הלעפהל םישרדנה דויצהו ,הרונ,םירמוחה      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק 'חי   
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.274
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
םוקע לכב HM W07 CMO 1-SOAK  םגד      
,הרונ,םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ ירטמוטופ      

  1,850.00 1,850.00     1.00 'פמוק הלעפהל םישרדנה דויצהו 'חי   
      
      
      
      
      
      

202,851.00 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../056 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     056 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

202,851.00 מהעברה      
      
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.275
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
לכב SPH W001 CMO 1-SOAK  םגד      
לכ ללוכ ,שרדנ ירטמוטופ םוקע      
הלעפהל םישרדנה דויצהו ,הרונ,םירמוחה      

  1,900.00 1,900.00     1.00 'פמוק 'חי   
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.276
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
לכב SPH W051 CMO 1-SOAK  םגד      
לכ ללוכ ,שרדנ ירטמוטופ םוקע      
הלעפהל םישרדנה דויצהו ,הרונ,םירמוחה      

  1,900.00 1,900.00     1.00 'פמוק 'חי   
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.277
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
לכב SPH W001 CMO 2-SOAK  םגד      
לכ ללוכ ,שרדנ ירטמוטופ םוקע      
הלעפהל םישרדנה דויצהו ,הרונ,םירמוחה      

  1,850.00 1,850.00     1.00 'פמוק 'חי   
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.278
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
לכב SPH W051 CMO 2-SOAK  םגד      
לכ ללוכ ,שרדנ ירטמוטופ םוקע      
הלעפהל םישרדנה דויצהו ,הרונ,םירמוחה      

  1,850.00 1,850.00     1.00 'פמוק 'חי   
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.279
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
לכב SPH W052 CMO 2-SOAK  םגד      
לכ ללוכ ,שרדנ ירטמוטופ םוקע      
הלעפהל םישרדנה דויצהו ,הרונ,םירמוחה      

  1,900.00 1,900.00     1.00 'פמוק 'חי   
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.280
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
לכב SPH W004 CMO 2-SOAK  םגד      
לכ ללוכ ,שרדנ ירטמוטופ םוקע      
הלעפהל םישרדנה דויצהו ,הרונ,םירמוחה      

  1,950.00 1,950.00     1.00 'פמוק 'חי   
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.281
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
לכב HM W001 CMO 2-SOAK  םגד      
לכ ללוכ ,שרדנ ירטמוטופ םוקע      
הלעפהל םישרדנה דויצהו ,הרונ,םירמוחה      

  1,950.00 1,950.00     1.00 'פמוק 'חי   
      

216,151.00 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../057 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     057 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

216,151.00 מהעברה      
      
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.282
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
לכב HM W051 CMO 2-SOAK  םגד      
לכ ללוכ ,שרדנ ירטמוטופ םוקע      
הלעפהל םישרדנה דויצהו ,הרונ,םירמוחה      

  1,950.00 1,950.00     1.00 'פמוק 'חי   
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.283
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
םוקע לכב HM W052 CMO 2-SOAK  םגד      
,הרונ,םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ ירטמוטופ      

  2,050.00 2,050.00     1.00 'פמוק הלעפהל םישרדנה דויצהו 'חי   
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.284
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
םוקע לכב HM W004 CMO 2-SOAK  םגד      
,הרונ,םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ ירטמוטופ      

  2,050.00 2,050.00     1.00 'פמוק הלעפהל םישרדנה דויצהו 'חי   
      
דל הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.285
הילטיא CEA תרבח תרצותמ ץוח תרואתל      
ירטמוטופ םוקע לכב M2 1-OLATI םגד      
םישרדנה דויצהו םירמוחה לכ ללוכ ,שרדנ      

  2,900.00 2,900.00     1.00 'פמוק הדובעה עוציבל 'חי   
      
לוגע הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.286
,הרקתב עוקש ןנווכתמ עובצ םוינימולאמ      
W21 W21-21-RG 053 ט"קמ םתור תמגודכ      
     AM תיווז מ"מ 06 הבוג מ"מ 531 רטוק  

    193.50   193.50     1.00 ע"ש וא 06/03/51 'חי   
      
ףוג ךא , ל"נכ הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.287
W3-070-RG ט"קמ 3 םתור תמגודכ הרואת      
    W3 AM 007 וא מ"מ 23 הבוג מ"מ 08 רטוק  

    126.00   126.00     1.00 ע"ש 'חי   
      
ףוג ךא , ל"נכ הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.288
ט"קמ 3 תיקיז ןיע תמגודכ הרואת      
    W3-010-RG ,W3 AM 007 מ"מ 83 רטוק  

    124.00   124.00     1.00 ע"ש וא מ"מ 03 הבוג 'חי   
      
ףוג ךא , ל"נכ הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.289
W3-601-RG ט"קמ 601 רומ תמגודכ הרואת      
    ,W3 AM 007 וא מ"מ 91 הבוג מ"מ 25 רטוק  

    112.00   112.00     1.00 ע"ש 'חי   
      
      
      
      

225,656.50 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../058 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     058 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

225,656.50 מהעברה      
      
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.290
תמגודכ קד הפצרב עוקש עובצ םוינימולאמ      
W3-301-RG W3 AM 007 ט"קמ 301 רומ      

    189.00   189.00     1.00 ע"ש וא 06/03/51  תיווז מ"מ 24 רטוק 'חי   
      
הבכרה ,הקפסא הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.291
יושע תוגרדמ ףס הרואת ףוגהפ לחה וא      
,תוגרדמה יגוס לכל םיאתמ םוינימולא ליפורפ      
רוא עבצו דל תרואת ספ ללוכ ,ר"ממ 83/25      
ללוכ אל 21V רביירדל רוביח( הריחב יפל      
DELOCE תמגוד 493003LE ט"קמ )תולעב      

     19.00    19.00     1.00 ע"ש וא "למשח םר-לג" 'בח י"ע קוושמה רטמ   
      
הרואת ףוגה הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.292
הנקתהל םוינימולא יושע ליפורפ      
דע בחור םיילוש ילב וא םע יולת/עוקש/ינוציח      
סקפסרפ יוסיכ :ללוכ ,מ"מ 81 הבוג ,מ"מ 42      

    164.00   164.00     1.00 ,יבלח רטמ   
      
ליפורפ הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.293
םע יולת/עוקש/ינוציח הנקתהל םוינימולא יושע      
04 הבוג ,מ"מ 24 דע בחור םיילוש ילב וא      

    216.00   216.00     1.00 ,יבלח סקפסרפ יוסיכ :ללוכ ,מ"מ רטמ   
      
ליפורפ הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.294
םע יולת/עוקש/ינוציח הנקתהל םוינימולא יושע      
07 הבוג ,מ"מ 06/26 דע בחור םיילוש ילב וא      

    465.00   465.00     1.00 ,יבלח סקפסרפ יוסיכ :ללוכ ,מ"מ רטמ   
      
ליפורפ הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.295
םע יולת/עוקש/ינוציח הנקתהל םוינימולא יושע      
08 הבוג ,מ"מ 09 דע בחור םיילוש ילב וא      

    690.00   690.00     1.00 ,יבלח סקפסרפ יוסיכ :ללוכ ,מ"מ רטמ   
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.296
ןתינ יאלג( רוסנס םע W03 דל רוטקזורפ      
םוח רוזיפ לעב 56PI V022 םימ ןגומ ,)ןונויכל      

    690.00   690.00     1.00 ליעי רטמ   
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.297
ןתינ יאלג( רוסנס םע W05 דל רוטקזורפ      
םוח רוזיפ לעב 56PI V022 םימ ןגומ ,)ןונויכל      

    259.00   259.00     1.00 ליעי רטמ   
      
      
      
      
      
      

228,348.50 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../059 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     059 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

228,348.50 מהעברה      
      
      
עבורמ הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.298
,הרקתב עוקש ןנווכתמ שטולמ םוינימולאמ      
רביירד םע עיגמ 172001LE טקמ  21W רומ      
ףוגה תודימ ,תולעמ 06/03/51 תושדע      
    061X061תמגוד מ"מ 53 הבוג מ"מ  
    DELOCE וא "למשח םר לג" י"ע קוושמה  

    216.00   216.00     1.00 ע"ש 'חי   
      
לנאפ הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.299
יבלח לירקא יוסיכ םוינימולא תרגסמ דל      
42W קפסה מ"ס 03X03 תודימ ט"הע/ט"הת      
תמגוד 211001LE ט"קמ רביירד םע עיגמ      
    DELOCE וא "למשח םר לג" י"ע קוושמה  

    214.00   214.00     1.00 ע"ש 'חי   
      
לנאפ הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.301
יבלח לירקא יוסיכ םוינימולאמ תרגסמ דל      
65W קפסה מ"ס 06X021 תודימ ט"הע/ט"הת      
GNUSMAS 4103 תרצות רביירד םע עיגמ      
    DMS    721001 ט"קמLE תמגוד DELOCE  

    399.00   399.00     1.00 ע"ש וא "למשח םר-לג" י"ע קוושמה 'חי   
      
לנאפ הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.302
יבלח לירקא יוסיכ םוינימולאמ תרגסמ דל      
עיגמ 7W קפסה מ"ס 21 רטוק ט"הע/ט"הת      
תמגוד 821001LE ט"קמ רביירד םע      
    DELOCE וא "למשח םר-לג" י"ע קוושמה  

    108.00   108.00     1.00 ע"ש 'חי   
      
לנאפ הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.303
יבלח לירקא יוסיכ םוינימולאמ תרגסמ דל      
עיגמ 81W קפסה מ"ס 21 רטוק ט"הע/ט"הת      
תמגוד 151001LE ט"קמ רביירד םע      
    DELOCE וא "למשח םר-לג" י"ע קוושמה  

    143.00   143.00     1.00 ע"ש 'חי   
      
לנאפ הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.304
יבלח לירקא יוסיכ םוינימולאמ תרגסמ דל      
עיגמ 42W קפסה מ"ס 03 רטוק ט"הע/ט"הת      
תמגוד 151001LE ט"קמ רביירד םע      
    DELOCE וא "למשח םר-לג" י"ע קוושמה  

    270.00   270.00     1.00 ע"ש 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

229,698.50 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../060 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     060 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

229,698.50 מהעברה      
      
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.305
    THGIL NWOD DEL וא רוזיפ הרקת עוקש  
03/06/021 שטולמ םוינימולא רוטקלפר      
ןבל עובצ מ"מ,וינימולא תרגסמ ףוג תולעמ      
ט"קמ  מ 081 רטוק רביירד םע עיגמ      
    492001LE תמגוד DELOCE י"ע קוושמה  

    234.00   234.00     1.00 ע"ש וא "למשח םר-לג" 'חי   
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.306
    THGIL NWOD DEL וא רוזיפ הרקת עוקש  
03/06/021 שטולמ םוינימולא רוטקלפר      
עיגמ ןבל עובצ םוינימולא תרגסמ ףוג תולעמ      
792001LE רטוק מ"מ 012 רטוק רביירד םע      
"למשח םר-לג" י"ע קוושמה DELOCE תמגוד      

    289.00   289.00     1.00 ע"ש וא 'חי   
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.307
    THGIL NWOD DEL וא רוזיפ הרקת עוקש  
03/06/021 שטולמ םוינימולא רוטקלפר      
עיגמ ןבל עובצ םוינימולא תרגסמ ףוג תולעמ      
982001LE רטוק מ"מ 032 רטוק רביירד םע      
"למשח םר-לג" י"ע קוושמה DELOCE תמגוד      

    372.00   372.00     1.00 ע"ש וא 'חי   
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.308
022V PI56 םימ ןגומ 03W דל רוטק'זורפ      
יוסיכ םוינימולא ףוג ,ליעי םוח רוזיפ לעב      
DEL BOC REWOP  ,תמסוחמ תיכוכז      
    HGIH 622001 ט"קמLE  תמגוד DELOCE  

    180.00   180.00     1.00 ע"ש וא "למשח םר-לג" י"ע קוושמה 'חי   
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.309
022V  PI56 םימ ןגומ 05W דל רוטק'זורפ      
יוסיכ םוינימולא ףוג ,ליעי םוח רוזיפ לעב      
DEL BOC REWOP  ,תמסוחמ תיכוכז      
    HGIH 822001 ט"קמLE תמגוד DELOCE  

    222.00   222.00     1.00 ע"ש וא "למשח םר-לג" י"ע קוושמה 'חי   
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.310
022V  PI56 םימ ןגומ 05W דל רוטק'זורפ      
יוסיכ םוינימולא ףוג ,ליעי םוח רוזיפ לעב      
DEL BOC REWOP  ,תמסוחמ תיכוכז      
    HGIH 032001 ט"קמLE תמגוד DELOCE  

    270.00   270.00     1.00 ע"ש וא "למשח םר-לג" י"ע קוושמה 'חי   
      
      
      
      
      

231,265.50 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../061 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     061 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

231,265.50 מהעברה      
      
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.311
022V  PI56 םימ ןגומ 001W דל רוטק'זורפ      
יוסיכ םוינימולא ףוג ,ליעי םוח רוזיפ לעב      
DEL BOC REWOP  ,תמסוחמ תיכוכז      
    HGIH 132001 ט"קמLE תמגוד DELOCE  

    315.00   315.00     1.00 ע"ש וא "למשח םר-לג" י"ע קוושמה 'חי   
      
הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.312
022V  PI56 םימ ןגומ 05W דל רוטק'זורפ      
יוסיכ םוינימולא ףוג ,ליעי םוח רוזיפ לעב      
DEL BOC REWOP  ,תמסוחמ תיכוכז      
    HGIH 232001 ט"קמLE תמגוד DELOCE  

    431.00   431.00     1.00 ע"ש וא "למשח םר-לג" י"ע קוושמה 'חי   
      
בוחר תרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.313
    DEL 06XW 1 06W022 םימ ןגומV PI56  
יוסיכ םוינימולא ףוג ,ליעי םוח רוזיפ לעב      
DEL BOC REWOP  ,תמסוחמ תיכוכז      
    HGIH 8005002 ט"קמLE תמגוד DELOCE  

  1,836.00 1,836.00     1.00 ע"ש וא "למשח םר-לג" י"ע קוושמה 'חי   
      
בוחר תרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.314
    DEL 021XW 1 021W022 םימ ןגומV PI56  
יוסיכ םוינימולא ףוג ,ליעי םוח רוזיפ לעב      
DEL BOC  ,תמסוחמ תיכוכז      
    AHDPVREWOP HGIH ט"קמ  
    8005002LE תמגוד DELOCE י"ע קוושמה  

  3,570.00 3,570.00     1.00 ע"ש וא "למשח םר-לג" 'חי   
      
ןומעפ הרואת ףוג הפלחה וא הבכרה ,הקפסא     08.4.315
םוינימולא ףוג  DEL 05W הילתל יתיישעת      
03/06/021 וא רוזפ םע רוטקלפר רביירד ללוכ      
DEL BOC AHDPVREWOP ,תולעמ      
    HGIH V022 ML 0054 001001 ט"קמLE  
"למשח םר-לג" י"ע קוושמה DELOCE תמגוד      

    653.00   653.00     1.00 ע"ש וא 'חי   
      
DEL 08W הילתל יתיישעת ןומעפ הרואת ףוג     08.4.316
רוזפ םע רוטקלפר רביירד ללוכ םוינימולא ףוג       
DEL BOC ,תולעמ 03/06/021 וא      
    7200 LM 220V HIGH POWERVPDHA  
קוושמה DELOCE תמגוד 081001LE ט"קמ      

  1,463.00 1,463.00     1.00 וא "למשח םר-לג" י"ע 'חי   
      
      
      
      
      
      

239,533.50 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../062 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     062 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

239,533.50 מהעברה      
      
      
DEL הילתל יתיישעת ןומעפ הרואת ףוג     08.4.317
    021W  רוטקלפר רביירד ללוכ םוינימולא ףוג  
DEL BOC ,תולעמ 03/06/021 וא רוזפ םע      
    11500 LM 220V HIGH POWERVPDHA  
קוושמה DELOCE תמגוד 021001LE ט"קמ      

  1,950.00 1,950.00     1.00 וא "למשח םר-לג" י"ע 'חי   
      
53/82 הריחב יפל םיעבצב ראומ הקבדה טרס     08.4.318
    06 W9.4 DMS  תוברל BGR מ"מ 8 בחור  
ט"קמ תמגודכ 21CDV מ"מ 4.2 הבוג      
    F1-941041LE תמגוד  ע"ש DELOCE  

     28.00    28.00     1.00 ע"ש וא "למשח םר-לג" י"ע קוושמה רטמ   
      
הריחב יפל םיעבצב ראומ הקבדה טרס      08.4.319
    53/82 021 W9.4 DMS  תוברל BGR בחור  
ט"קמ תמגודכ 21CDV מ"מ 4.2 הבוג מ"מ 8      
    F1-541041LE תמגוד  ע"ש DELOCE  

     34.00    34.00     1.00 ע"ש וא "למשח םר-לג" י"ע קוושמה רטמ   
      
05/05 הריחב יפל םיעבצב ראומ הקבדה טרס     08.4.320
    03 W9.4 DMS  תוברל BGR מ"מ 8 בחור  
ט"קמ תמגודכ 21CDV מ"מ 4.2 הבוג      
    F1-051041LE תמגוד  ע"ש DELOCE  

     38.00    38.00     1.00 ע"ש וא "למשח םר-לג" י"ע קוושמה רטמ   
      
05/05 הריחב יפל םיעבצב ראומ הקבדה טרס     08.4.321
    06 W4.41 DMS  תוברל BGR מ"מ 8 בחור  
ט"קמ תמגודכ 21CDV מ"מ 4.2 הבוג      
    F1-151041LE תמגוד  ע"ש DELOCE  

     49.00    49.00     1.00 ע"ש וא "למשח םר-לג" י"ע קוושמה רטמ   
      
לוורש תפסות י"ע ןגומל הקבדה טרס תכיפה     08.4.322
רובע 76PI םימ ןגומ תויפוסו ףוקש ןוקיליס      
תמגוד ,גוס לכמ DMS ראומ הקבדה טרס      
    DELOCE וא "למשח םר-לג" י"ע קוושמה  

     12.00    12.00     1.00 ע"ש רטמ   
      
יפל םיעבצב תרתסנ הרואתל CVP  פירטס     08.4.323
86PI רטמל םידל 06 תוברל ,מ"מ 5 ,הריחב      
    XULF REPUS 31  תודימX51X51 תמגודכ  
DELOCE תמגוד F1-241041LE ט"קמ      

    120.00   120.00     1.00 ע"שע"ש וא "למשח םר-לג" י"ע קוושמה רטמ   
      
,ןבל , תורוש 2 ,םידל 63 לוגע רוא לבח     08.4.324

     42.00    42.00     1.00 ע"ש וא 63G-D2-RG ט"קמ תמגודכ רטמ   
      
      
      
      

241,806.50 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../063 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     063 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

241,806.50 מהעברה      
      
      
V21 האיצי,V042 הסינכ ,W001  רביירד     08.4.325
ט"קמ תמגודכ מ"מ 061X89X04 רפמא  5.8,      

    194.00   194.00     1.00 ע"ש וא RG-3109 'חי   
      
V21 האיצי,V042 הסינכ ,W001  רביירד     08.4.326
ט"קמ תמגודכ מ"מ 04X89X061 רפמא  5.8,      

    244.00   244.00     1.00 ע"ש וא RG-3109 'חי   
      
,םכח טלש תוברל ,הטילש תוינכת 61 לורטנוק     08.4.327
ט"קמ תמגודכ V21/V42 רפמא  51      

    298.00   298.00     1.00 ע"ש וא A342-OG-RG 'חי   
      
RG-001002 ט"קמ W 1X3 61-RM דל תרונ     08.4.328
תמגוד ,3W 21VCA/CD, "הקייוקד" םגד      
    DELOCE וא "למשח םר-לג" י"ע קוושמה  

     17.00    17.00     1.00 ע"ש 'חי   
      
LE-401002 ט"קמ W 1X6 61-RM דל תרונ     08.4.329
תמגוד ,6W 21VCA/CD, "הקייוקד" םגד      
    DELOCE וא "למשח םר-לג" י"ע קוושמה  

     35.00    35.00     1.00 ע"ש 'חי   
      
ט"קמ W5 61-RM םועמעל דל תרונ     08.4.330
    7111002-LE 5, "הקייוקד" םגדW 01UG  
    022V תמגוד ELOCCE םר-לג" י"ע קוושמה  

     36.00    36.00     1.00 ע"ש וא "למשח 'חי   
      
ט"קמ W8 61-RM םועמעל דל תרונ     08.4.331
    4111002-LE 022 "הקייוקד" םגדV WC  
    WW 8W 01UG תמגוד ELOCCE קוושמה  

     51.00    51.00     1.00 ע"ש וא "למשח םר-לג" י"ע 'חי   
      
01UG 022V םועמעל W51 RQ דל תרונ     08.4.332
WC ,מ"ס 11 רטוק F1-8011002-LE ט"קמ      
    WW,תמגוד DELOCE םר-לג" י"ע קוושמה  

    125.00   125.00     1.00 ע"ש וא "למשח 'חי   
      
- W5.7 K0056 - NEMUL008 דל תרונ     08.4.333
    W5.7 72 הגרבהE 701002, ט"קמ-LE  
"למשח םר-לג" י"ע קוושמה DELOCE תמגוד      

     43.00    43.00     1.00 ע"ש וא 'חי   
      
W11 K0053 - K0056 דל תרונ     08.4.334
    -NEMUL0801 - W11 72 הגרבהE ט"קמ  
    ,221002-LE תמגוד DELOCE י"ע קוושמה  

     51.00    51.00     1.00 ע"ש וא "למשח םר-לג" 'חי   
      
      
      

242,900.50 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../064 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     064 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

242,900.50 מהעברה      
      
      
K0053 - K0056 דל W41 דל תרונ     08.4.335
    -NEMUL0541 - W41 72 הגרבהE ט"קמ  
    ,221002-LE תמגוד DELOCE י"ע קוושמה  

     60.00    60.00     1.00 ע"ש וא "למשח םר-לג" 'חי   
      
לש ךרואב-W81 קפסהב  8TWW  דל תרונ     08.4.336
    0021W41  רטמילימ=  WW - WN ,K0003  
    K0072 602041, ט"קמ-LE תמגוד  
    DELOCE למשח םר-לג" י"ע קוושמה"  

    139.00   139.00     1.00 ע"ש G"Aוא 'חי   
      
945 לש ךרואב W9 קפסהב 8T דל תרונ     08.4.337
702041LE ט"קמ K0056-K0003 רטמילימ      
"למשח םר-לג" י"ע קוושמה DELOCE תמגוד      

    107.00   107.00     1.00 ע"ש G"Aוא 'חי   
      
DEL" םגד תובוחר/םישיבכ דל תרואת ףוג     08.4.338
    TEERTS-05"W דע רוא" 'בח י"ע קוושמה  

  2,025.00 2,025.00     1.00 ע"ש וא "םיסדנהמ 'חי   
      
םגד תובוחר/םישיבכ תרואתל דל תרואת ףוג     08.4.339
    "W 06 S ONOCE" רוא" 'בח י"ע קוושמה  

  1,313.00 1,313.00     1.00 ע"ש וא "םיסדנהמ דע 'חי   
      
םגד תובוחר/םישיבכ תרואתל דל תרואת ףוג     08.4.340
    "W 231 5 DAOR" דע רוא" 'בח י"ע קוושמה  

  2,325.00 2,325.00     1.00 ע"ש וא "םיסדנהמ 'חי   
      
םגד תובוחר/םישיבכ תרואתל דל תרואת ףוג     08.4.341
    "W001 DEL S ACSOT" בח י"ע קוושמה'  

  1,500.00 1,500.00     1.00 ע"ש וא "םיסדנהמ דע רוא" 'חי   
      
םגד תובוחר/םישיבכ תרואתל דל תרואת ףוג     08.4.342
    "W95 S IAK" דע רוא" 'בח י"ע קוושמה  

  1,875.00 1,875.00     1.00 ע"ש וא "םיסדנהמ 'חי   
      
תרואתל יביטרוקד דל תרואת ףוג     08.4.343
קוושמה "DEL ANOD" םגד תובוחר/םישיבכ      

  1,688.00 1,688.00     1.00 ע"ש וא "םיסדנהמ דע רוא" 'בח י"ע 'חי   
      
םגד דומע שארב יביטרוקד דל תרואת ףוג     08.4.344
    "W04 SP DEL LLAB" בח י"ע קוושמה'  

  1,238.00 1,238.00     1.00 ע"ש וא "םיסדנהמ דע רוא" 'חי   
      
BL/BH TRAM" םגד יתיישעת דל תרואת ףוג     08.4.345
    SSIWEG-831"W " רוא" 'בח י"ע קוושמה  

  1,950.00 1,950.00     1.00 ע"ש וא "םיסדנהמ דע 'חי   
      
      

257,120.50 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../065 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     065 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

257,120.50 מהעברה      
      
      
העוקש הנקתהל םוינמולאמ הרואת ףוג     08.4.346
םגד "522 דלסקיפ שעג" תמגוד הרקתב      

    255.00   255.00     1.00 הרקתל םיקוזיח תוברל ,ע"ש וא "55F1455" 'חי   
      
העוקש הנקתהל םוינמולאמ הרואת ףוג     08.4.347
םגד "581 דלסקיפ שעג" תמגוד הרקתב      

    233.00   233.00     1.00 רקתל םיקוזיח תוברל ,ע"ש וא "55F1455" 'חי   
      
העוקש הנקתהל םוינמולאמ הרואת ףוג     08.4.348
ילאד םע "522 דלסקיפ שעג" תמגוד הרקתב      
םיקוזיח תוברל ,ע"ש וא "55F1455" םגד      

    450.00   450.00     1.00 הרקתל 'חי   
      
העוקש הנקתהל םוינמולאמ הרואת ףוג     08.4.349
ילאד םע "581 דלסקיפ שעג" תמגוד הרקתב      
םיקוזיח תוברל ,ע"ש וא "55F1455" םגד      

    428.00   428.00     1.00 הרקתל 'חי   
      
תמגוד תיפקיה הרואתל םוטא ירטמיסא רוקרז     08.4.350

  1,125.00 1,125.00     1.00 ע"ש וא "00021 דל רטיפוי-שעג" 'חי   
      
תמגוד תיפקיה הרואתל םוטא ירטמיסא רוקרז     08.4.351

    975.00   975.00     1.00 ע"ש וא "0008 דל רטיפוי-שעג" 'חי   
      
הרקתל וא ריקל הנקתהל םוטא הרואת ףוג     08.4.352

    345.00   345.00     1.00 ע"ש וא "0033 דל יס-שעג" תמגוד 'חי   
      
" הרקתל וא ריקל הנקתהל םוטא הרואת ףוג     08.4.353

    518.00   518.00     1.00 ע"ש וא "0025 דל יס-שעג תמגוד 'חי   
      
יאלג רובע "דל יס שעג" הרואת ףוגל תפסות     08.4.354

    113.00   113.00     1.00 תוחכונ 'חי   
      
תרואת רובע "דל יס שעג" הרואת ףוגל תפסות     08.4.355

    165.00   165.00     1.00 םורח 'חי   
      
,LE  תרדסמ םדקתמ DEL ץוח תרואת ףוג     08.4.356
רוריק תועלצ ללוכה הרוקמ ינאכמ רוריק ןונגנמ      
לש קפסהב םישיבכ תרואתל םיאתמ ,תוימינפ      
    W86 0586 םגדC13-LE תרצות DYB וא  
8 הבוגל דעםידומע לע הנקתהל , ע"ש      
קוושמ ,רק דעו םחמ עבצ תורוטרפמטב,רטמ      

  2,018.00 2,018.00     1.00 סרוטומ ללכ י"ע 'חי   
      
שעג" תמגוד מ"ס 06X06 עוקש הרואת ףוג     08.4.357
תוברל ,ע"ש וא "5Z40300" םגד "דלנאפ      

    293.00   293.00     1.00 הרקתל םיקוזיח 'חי   
      
      

264,038.50 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../066 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     066 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

264,038.50 מהעברה      
      
      
הרואתל מ"מ 595X595 עוקש דל הרואת ףוג     08.4.358
שעג " תמגוד  04PI ,הרישי יתלבו הרישי      
םיקוזיח תוברל ,ע"ש וא "0092 טירואטמ      

    488.00   488.00     1.00 הרקתל 'חי   
      
הרואתל מ"מ 595X595 עוקש דל הרואת ףוג     08.4.359
שעג " תמגוד  04PI ,הרישי יתלבו הרישי      
םיקוזיח תוברל ,ע"ש וא "0054 טירואטמ      

    503.00   503.00     1.00 הרקתל 'חי   
      
הרואתל מ"מ 595X595 עוקש דל הרואת ףוג     08.4.360
שעג " תמגוד  04PI ,הרישי יתלבו הרישי      
םיקוזיח תוברל ,ע"ש וא "0066 טירואטמ      

    578.00   578.00     1.00 הרקתל 'חי   
      
תמגוד מ"מ 58X58 עוקש דל הרואת ףוג     08.4.361
,ע"ש וא "5Z22400" םגד "עוקש דל וקד שעג      

     72.00    72.00     1.00 הרקתל םיקוזיח תוברל 'חי   
      
תמגוד מ"מ 011X011 עוקש דל הרואת ףוג     08.4.362
,ע"ש וא "5Z42400" םגד "עוקש דל וקד שעג      

     79.00    79.00     1.00 הרקתל םיקוזיח תוברל 'חי   
      
תמגוד מ"מ 021X021 עוקש דל הרואת ףוג     08.4.363
,ע"ש וא "5Z62400" םגד "עוקש דל וקד שעג      

     83.00    83.00     1.00 הרקתל םיקוזיח תוברל 'חי   
      
תמגוד מ"מ 051X051 עוקש דל הרואת ףוג     08.4.364
,ע"ש וא "5Z82400" םגד "עוקש דל וקד שעג      

     90.00    90.00     1.00 הרקתל םיקוזיח תוברל 'חי   
      
תמגוד מ"מ 071X071 עוקש דל הרואת ףוג     08.4.365
,ע"ש וא "5Z03400" םגד "עוקש דל וקד שעג      

     98.00    98.00     1.00 הרקתל םיקוזיח תוברל 'חי   
      
תמגוד מ"מ 091X091 עוקש דל הרואת ףוג     08.4.366
,ע"ש וא "5Z23400" םגד "עוקש דל וקד שעג      

    113.00   113.00     1.00 הרקתל םיקוזיח תוברל 'חי   
      
תמגוד מ"מ 522X522 עוקש דל הרואת ףוג     08.4.367
,ע"ש וא "5Z43400" םגד "עוקש דל וקד שעג      

    120.00   120.00     1.00 הרקתל םיקוזיח תוברל 'חי   
      
תמגוד מ"מ 003X003 עוקש דל הרואת ףוג     08.4.368
,ע"ש וא "5Z63400" םגד "עוקש דל וקד שעג      

    135.00   135.00     1.00 הרקתל םיקוזיח תוברל 'חי   
      
      
      

266,397.50 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../067 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     067 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

266,397.50 מהעברה      
      
      
שעג" תמגוד תונולח 3 םע עוקש הרואת ףוג     08.4.369
,ע"ש וא 5535P34 םגד "0066/3 דלאטנפ      

    675.00   675.00     1.00 הרקתל םיקוזיח תוברל 'חי   
      
שעג" תמגוד תונולח 2 םע עוקש הרואת ףוג     08.4.370
,ע"ש וא 5535P34 םגד "0054 דלאטנפ      

    450.00   450.00     1.00 הרקתל םיקוזיח תוברל 'חי   
      
שעג" תמגוד תונולח 3 םע עוקש הרואת ףוג     08.4.371
,ע"ש וא 5535P34 םגד "0564 דלאטנפ      

    600.00   600.00     1.00 הרקתל םיקוזיח תוברל 'חי   
      
,םינסחמו תומלוא תראהל דל הרואת ףוג     08.4.372
2 םע ע"ש וא "00041 דלורטנס שעג" תמגוד      

  1,238.00 1,238.00     1.00 תונולח 'חי   
      
,םינסחמו תומלוא תראהל דל הרואת ףוג     08.4.373
4 םע ע"ש וא "0671 דלורטנס שעג" תמגוד      

  1,388.00 1,388.00     1.00 תונולח 'חי   
      
,םינסחמו תומלוא תראהל דל הרואת ףוג     08.4.374
4 םע ע"ש וא "00022 דלורטנס שעג" תמגוד      

  1,988.00 1,988.00     1.00 תונולח 'חי   
      
וא ריקל הנקתהלמ םוטא לוגע הרואת ףוג     08.4.375
םגד "דל סוקסיד שעג"  תמגוד הרקתל      

    525.00   525.00     1.00 ע"ש וא 5G43Z40 'חי   
      
וא ריקל הנקתהל םוטא לוגע הרואת ףוג     08.4.376
םגד "דל ומירפ שעג"  תמגוד הרקתל      

    428.00   428.00     1.00 ע"ש וא 5G81Z40 'חי   
      
הרואתל טנוברקילופמ םוטא הרואת ףוג     08.4.377
םגד "0002 דל ראטס שעג"  תמגוד תיפקיה      

    593.00   593.00     1.00 ע"ש וא 4975Z41 'חי   
      
הרואתל טנוברקילופמ םוטא הרואת ףוג     08.4.378
םגד "0004 דל ראטס שעג"  תמגוד תיפקיה      

    638.00   638.00     1.00 ע"ש וא 4975Z42 'חי   
      
תמגוד תובוחרו םישיבכ תראהל דל תרואת ףוג     08.4.379

  1,425.00 1,425.00     1.00 ע"ש וא "0006 סונו שעג" 'חי   
      
תמגוד תובוחרו םישיבכ תראהל דל תרואת ףוג     08.4.380

  1,500.00 1,500.00     1.00 ע"ש וא "0008 סונו שעג" 'חי   
      
תמגוד תובוחרו םישיבכ תראהל דל תרואת ףוג     08.4.381

  1,650.00 1,650.00     1.00 ע"ש וא "00021 סונו שעג" 'חי   
      

279,495.50 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../068 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     068 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

279,495.50 מהעברה      
      
      
,תובוחר תראהל ןנגוסמ דל תרואת ףוג     08.4.382
וא "0054 ידולמ שעג" תמגוד םיליבשו םיפ'צש      

  1,440.00 1,440.00     1.00 ע"ש 'חי   
      
,תובוחר תראהל ןנגוסמ דל תרואת ףוג     08.4.383
וא "0006 ידולמ שעג" תמגוד םיליבשו םיפ'צש      

  1,448.00 1,448.00     1.00 ע"ש 'חי   
      
,תובוחר תראהל ןנגוסמ דל תרואת ףוג     08.4.384
וא "0008 ידולמ שעג" תמגוד םיליבשו םיפ'צש      

  1,763.00 1,763.00     1.00 ע"ש 'חי   
      
,תונולח 2 םע הרקתב עוקש הרואת ףוג     08.4.385
תוברל ע"ש וא "0013 דלאמג שעג" תמגוד      

    323.00   323.00     1.00 הרקתל םיקוזיחה 'חי   
      
,תונולח 2 םע הרקתב עוקש הרואת ףוג     08.4.386
תוברל ע"ש וא "0044 דלאמג שעג" תמגוד      

    368.00   368.00     1.00 הרקתל םיקוזיחה 'חי   
      
,תונולח 3 םע הרקתב עוקש הרואת ףוג     08.4.387
תוברל ע"ש וא "0564 דלאמג שעג" תמגוד      

    450.00   450.00     1.00 הרקתל םיקוזיחה 'חי   
      
,תונולח 3 םע הרקתב עוקש הרואת ףוג     08.4.388
תוברל ע"ש וא "0066 דלאמג שעג" תמגוד      
"0564 דלאמג שעג" תמגוד הרקתל םיקוזיחה      

    480.00   480.00     1.00 הרקתל םיקוזיחהע"ש וא 'חי   
      
,תונולח 3 םע הרקתב עוקש הרואת ףוג     08.4.389

    480.00   480.00     1.00 ע"ש וא "0564 דלאמג שעג" תמגוד 'חי   
      
,תונולח 3 םע הרקתב עוקש הרואת ףוג     08.4.390

    503.00   503.00     1.00 ע"ש וא "0066 דלאמג שעג" תמגוד 'חי   
      
ספ שעג" תמגוד הרקתל הנקתהל הרואת ףוג     08.4.391

    368.00   368.00     1.00 ע"ש וא "0013 דל 'חי   
      
שעג" תמגוד הרקתל הנקתהל יולת הרואת ףוג     08.4.392

    424.00   424.00     1.00 ע"ש וא "0013 דל ספ 'חי   
      
ספ שעג" תמגוד הרקתל הנקתהל הרואת ףוג     08.4.393

    420.00   420.00     1.00 ע"ש וא "0044 דל 'חי   
      
שעג" תמגוד הרקתל הנקתהל יולת הרואת ףוג     08.4.394

    458.00   458.00     1.00 ע"ש וא "0044 דל ספ 'חי   
      
ספ שעג" תמגוד הרקתל הנקתהל הרואת ףוג     08.4.395

    533.00   533.00     1.00 ע"ש וא "0008 דל 'חי   
288,953.50 4.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: הוד השרון   .../069 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     069 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

288,953.50 מהעברה      
      
      
שעג" תמגוד הרקתל הנקתהל יולת הרואת ףוג     08.4.396

    600.00   600.00     1.00 ע"ש וא "0008 דל ספ 'חי   
      
PI56 םימ ןגומ םוינימולאמ בוחר תרואת ףוג     08.4.397
םגד "ידדצ וד 0008 ולופא שעג" תמגוד      

  1,875.00 1,875.00     1.00 ע"ש וא 4307775 'חי   
      
PI56 םימ ןגומ םוינימולאמ בוחר תרואת ףוג     08.4.398
םגד "ידדצ וד 00021 ולופא שעג" תמגוד      

  2,250.00 2,250.00     1.00 ע"ש וא 4407775 'חי   
      
K0004 םימ ןגומ 01KI ילדנו יטנא הרואת ףוג     08.4.399
    M0021 DEL 81W PI56 ספליפ תרצותמ  

    450.00   450.00     1.00 ע"ש וא ןטשק י"ע קוושמה 'חי   
      
K0004 םימ ןגומ 01KI ילדנו יטנא הרואת ףוג     08.4.400
    M0061 DEL 42W PI56 רביירד תוברלותמ,  
י"ע קוושמה ספליפ תרצותמ 021LW םגד      

    450.00   450.00     1.00 ע"ש וא ןטשק 'חי   
      
K0004 םימ ןגומ 01KI ילדנו יטנא הרואת ףוג     08.4.401
    M0004 DEL 83W PI56 רביירד תוברל,  
י"ע קוושמה ספליפ תרצותמ 021LW םגד      

    360.00   360.00     1.00 ע"ש וא ןטשק 'חי   
      
ML מ"מ  795X795 הרקתב עוקש הרואת ףוג     08.4.402
    0073 DEL14W ,םגד רביירד תוברל  
    021CR, ןטשק י"ע קוושמה ספיליפ תרצותמ  

    450.00   450.00     1.00 ע"ש וא 'חי   
      
מ"מ  792X7911 הרקתב עוקש הרואת ףוג     08.4.403
    ML 0073 DEL14W ,םגד רביירד תוברל  
    021CR, ןטשק י"ע קוושמה ספיליפ תרצותמ  

    495.00   495.00     1.00 ע"ש וא 'חי   
      
מ"ס 6.61 רטוקב הרקתב עוקש הרואת ףוג     08.4.404
    11W ML0001 ,PI44 K0004/0003 ,תוברל  
ספיליפ תרצותמ ,031ND םגד רביירד      
םגד רביירד ע"ש וא ןטשק י"ע קוושמה      
    031ND, ןטשק י"ע קוושמה ספיליפ תרצותמ  
ספיליפ תרצותמ ,031ND םגד רביירדע"ש וא      

    300.00   300.00     1.00 ע"ש וא ןטשק י"ע קוושמה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

296,183.50 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../070 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     070 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

296,183.50 מהעברה      
      
      
רקתב80KI םוינימולא תקיצימ ץוח הרואת ףוג     08.4.405
K0004 ML0004 , PI56 83W ,םימ ןגומ      
    DEL תוברל תירטמיסא/תירטמיס המולא  
ספיליפ תרצותמ ,011PVB םגד רביירד      
המולא ע"ש וא ןטשק י"ע קוושמה      
םגד רביירד תוברל תירטמיסא/תירטמיס      
    021PVB, ןטשק י"ע קוושמה ספיליפ תרצותמ  
תרצותמ ,011PVB םגד רביירדע"ש וא      

    750.00   750.00     1.00 ע"ש וא ןטשק י"ע קוושמה ספיליפ 'חי   
      
רקתב80KI םוינימולא תקיצימ ץוח הרואת ףוג     08.4.406
ML00021 PI56 021W DEL,םימ ןגומ      
רביירד תוברל תירטמיסא/תירטמיס המולא      
י"ע קוושמה ספיליפ תרצותמ ,021PVB םגד      

  1,275.00 1,275.00     1.00 ע"ש וא ןטשק 'חי   
      
תמגוד םוינימולאמ הפצה תרואת ףוג     08.4.407
    DUOLC IH וא דריל-ץינייטש י"ע קוושמה  
ינורטקלא רביירדו טוו 042 דל תרונ םע ,ע"ש      

  1,650.00 1,650.00     1.00 )דרפנב םלושמ עורזה רובע( ילרגטניא 'חי   
      
תמגוד םוינימולאמ הפצה תרואת ףוג     08.4.408
    DUOLC IH וא דריל-ץינייטש י"ע קוושמה  
ינורטקלא רביירדו טוו 003 דל תרונ םע ,ע"ש      

  1,800.00 1,800.00     1.00 )דרפנב םלושמ עורזה רובע( ילרגטניא 'חי   
      
תינוציח הנקתהל בצועמ יתילכת וד הרואת ףוג     08.4.409
תוקד 081 לש הלועפ ןמזל הרקתל וא ריקל      

    465.00   465.00     1.00 ע"ש וא "םורח דל ןומרח שעג" תמגוד 'חי   
      
,יתילכת בר וא יתילכת דח ,םורח הנווכה טלש     08.4.410
םע תועש 3 תלוביק לעב W1.4  DEL תרואת      
PG1X CET "    תמגוד    ,"האיצי" בותיכ      
    AGEM AMSALP" לואש" תרצות  

    278.00   278.00     1.00 טלפמוקל רבוחמו ןקתומ ע"ש וא "תויגולונכט 'חי   
      
PG2X CET "   םגד ידדצ וד ךא,ל"נכ     08.4.411

    278.00   278.00     1.00 PLASMA MEGA" 'חי   
      
PG2X CET "   םגד ידדצ וד ךא,ל"נכ     08.4.412

    297.00   297.00     1.00 PLASMA MEGA" 'חי   
      
,יתלכת דח,לארשי ןקת יפל םוריח תרואת ףוג     08.4.413
" תמגודל DEL 72 דל יטלומ תרואת      
    TSCW72M AMSALP "    העוקש הנקתהל  
,תעבורמ וא הלוגע תרגסמ םע הרקת וא ריקב      
2 תלוביק ,ע"ש וא "תויגולונכט לואש" תרצות      

    278.00   278.00     1.00 תועש 'חי   
      

303,254.50 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../071 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     071 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

303,254.50 מהעברה      
      
      
"   םגד הרקתל היולג הנקתהל ךא , ל"נכ     08.4.414

    330.00   330.00     1.00 PLASMA M27WDST " 'חי   
      
54 תיווזב ריקל היולג הנקתהל לא , ל"נכ     08.4.415

    342.00   342.00     1.00 " TS'54DW72M AMSALP " םגד תולעמ 'חי   
      
דל תרואת ,יתילכת וד םורח הנווכה טלש     08.4.416
    W51.0X8 בותיכ םע תועש 3 תלוביק לעב  
תרצותמ  "P 43 דל ץח " תמגוד "האיצי"      

    308.00   308.00     1.00 ידדצ וד וא ידדצ דח ,ע"ש וא "שעג" 'חי   
      
וא ידדצ דח   , "עוקש דל ץח " םגד ךא , ל"נכ     08.4.417

    308.00   308.00     1.00 ידדצ וד 'חי   
      
המולא דל תרונ םע ,ינוציח טולימ תרואת ףוג     08.4.418
שעג" תמגוד ,תוקד 081 לש הלועפ ןמזל הרצ      

    330.00   330.00     1.00 ע"ש וא 328785 םגד  "8381 טולימ דל 'חי   
      
המולא דל תרונ םע ,ינוציח טולימ תרואת ףוג     08.4.419
שעג" תמגוד ,תוקד 081 לש הלועפ ןמזל הרצ      

    315.00   315.00     1.00 ע"ש וא 318785 םגד  "8381 טולימ דל 'חי   
      
המולא דל תרונ םע ,ינוציח טולימ תרואת ףוג     08.4.420
שעג" תמגוד ,תוקד 081 לש הלועפ ןמזל הרצ      

    315.00   315.00     1.00 ע"ש וא 3227785 םגד  "8381 טולימ דל 'חי   
      
המולא דל תרונ םע ,ינוציח טולימ תרואת ףוג     08.4.421
שעג" תמגוד ,תוקד 081 לש הלועפ ןמזל הרצ      

    315.00   315.00     1.00 ע"ש וא 3217785 םגד  "8381 טולימ דל 'חי   
      
יתילכת דח W3 עוקש םורח תרואת ףוג     08.4.422
061 לש המצועב W3 DEL תרונ תואצמתהל      

    668.00   668.00     1.00 תוקד021 יוביג ןמז ןמול 'חי   
      
DEL W51 הליגר הרואת בלושמ הרואת ףוג     08.4.423

    660.00   660.00     1.00 םוינימולא ףוג תוקד 021 םוריח DEL W3 + 'חי   
      
מ"ס 6.12 רטוקב הרקתב עוקש הרואת ףוג     08.4.424
    22W ML0001 ,PI44 K0004/0003 ,תוברל  
ספיליפ תרצותמ ,031ND םגד רביירד      

    300.00   300.00     1.00 ע"ש וא ןטשק י"ע קוושמה 'חי   
      
דל תרואת ףוג הפלחה וא הנקתה,הקפסא     08.4.425
M4-54" םגד תובוחר/םישיבכ תרואתל      
    VOQG "בח יי טאוו07 קפסה  "ע קוושמה'  

  1,920.00 1,920.00     1.00 ע"ש וא "סרבינוי 'חי   
      
      
      

309,365.50 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../072 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     072 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

309,365.50 מהעברה      
      
      
דל תרואת ףוג הפלחה וא הנקתה,הקפסא     08.4.426
M4-93.4-54" םגד תובוחר/םישיבכ תרואתל      
    VOQG "בח יי טאוו 07 קפסה  "ע קוושמה'  

  2,916.00 2,916.00     1.00 ע"ש וא "סרבינוי 'חי   
      
דל תרואת ףוג הפלחה וא הנקתה,הקפסא     08.4.427
M6-93.4-54" םגד תובוחר/םישיבכ תרואתל      
    VOQG "בח יי טאוו 501 קפסה  "ע קוושמה'  

  2,200.00 2,200.00     1.00 ע"ש וא "סרבינוי 'חי   
      
דל תרואת ףוג הפלחה וא הנקתה,הקפסא     08.4.428
M6-84.4-54" םגד תובוחר/םישיבכ תרואתל      
    VOQG "בח יי טאוו 921 קפסה  "ע קוושמה'  

  2,200.00 2,200.00     1.00 ע"ש וא "סרבינוי 'חי   
      
דל תרואת ףוג הפלחה וא הנקתה,הקפסא     08.4.429
M8-24.4-54" םגד תובוחר/םישיבכ תרואתל      
    VOQG "בח יי טאוו 251 קפסה  "ע קוושמה'  

  2,744.00 2,744.00     1.00 ע"ש וא "סרבינוי 'חי   
      
דל תרואת ףוג הפלחה וא הנקתה,הקפסא     08.4.430
M8-84.4-54" םגד תובוחר/םישיבכ תרואתל      
    VOQG "בח יי טאוו 471 קפסה  "ע קוושמה'  

  2,744.00 2,744.00     1.00 ע"ש וא "סרבינוי 'חי   
      
דל תרואת ףוג הפלחה וא הנקתה,הקפסא     08.4.431
M8-45.4-54" םגד תובוחר/םישיבכ תרואתל      
    VOQG "בח יי טאוו 591 קפסה  "ע קוושמה'  

  2,744.00 2,744.00     1.00 ע"ש וא "סרבינוי 'חי   
      
דל תרואת ףוג הפלחה וא הנקתה,הקפסא     08.4.432
048 0006" םגד תובוחר/םישיבכ תרואתל      
    L-BL 24QO 51AG" 15 קפסה "ע קוושמה  

  1,600.00 1,600.00     1.00 ע"ש וא "סרבינוי 'בח יי טאוו 'חי   
      
דל תרואת ףוג הפלחה וא הנקתה,הקפסא     08.4.433
048 0007" םגד תובוחר/םישיבכ תרואתל      
    L-BL 24QO 51AG" 15 קפסה "ע קוושמה  

  1,600.00 1,600.00     1.00 ע"ש וא "סרבינוי 'בח יי טאוו 'חי   
      
דל תרואת ףוג הפלחה וא הנקתה,הקפסא     08.4.434
048 0006" םגד תובוחר/םישיבכ תרואתל      
    M-BL 24QO 51AG" 15 קפסה "ע קוושמה  

  1,664.00 1,664.00     1.00 ע"ש וא "סרבינוי 'בח יי טאוו 'חי   
      
      
      
      
      

329,777.50 4.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../073 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     073 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

329,777.50 מהעברה      
      
      
דל תרואת ףוג הפלחה וא הנקתה,הקפסא     08.4.435
048 0007" םגד תובוחר/םישיבכ תרואתל      
    M-BL 24QO 51AG" 15 קפסה "ע קוושמה  

  1,664.00 1,664.00     1.00 ע"ש וא "סרבינוי 'בח יי טאוו 'חי   
      
דל תרואת ףוג הפלחה וא הנקתה,הקפסא     08.4.436
048 0006" םגד תובוחר/םישיבכ תרואתל      
    2SA-BL 24QO 51AG" קפסה "ע קוושמה  

  1,784.00 1,784.00     1.00 ע"ש וא "סרבינוי 'בח יי טאוו 15 'חי   
      
דל תרואת ףוג הפלחה וא הנקתה,הקפסא     08.4.437
048 00076" םגד תובוחר/םישיבכ תרואתל      
    2SA-BL 24QO 51AG" קפסה "ע קוושמה  

  1,784.00 1,784.00     1.00 ע"ש וא "סרבינוי 'בח יי טאוו 15 'חי   
      
דל תרואת ףוג הפלחה וא הנקתה,הקפסא     08.4.438
ישרגמ תראהל הפצה OLATI הרואת ףוג      
M6 7.4 PSA 6FO  םיינוציח טרופס      
    3OLATI - 00053 למשח תכירצ ןמול w003  

  4,160.00 4,160.00     1.00 Am007 הדובע םרזב 'חי   
      
ףוג דל תרואת ףוג הפלחה וא הנקתה,הקפסא     08.4.439
םגדמ ידומע ג"ע הנקתהל הרואת יפוג הרואת      
    - ITALO 1 OF3 3.7 STW 4M"ITALO"  

  1,880.00 1,880.00     1.00 - : ןמול W201 : K0003:00511 'חי   
      
ףוג דל תרואת ףוג הפלחה וא הנקתה,הקפסא     08.4.440
םגדמ ידומע ג"ע הנקתהל הרואת יפוג הרואת      
    - ITALO 2 OF3 3.7 STW 6M"ITALO"  

  2,320.00 2,320.00     1.00 - : ןמול W051 : K0003:00771 'חי   
      
דל תרואת ףוג הפלחה וא הנקתה,הקפסא     08.4.441
M4-84.4-54" םגד תובוחר/םישיבכ תרואתל      
    VOQG "בח יי טאוו 78 קפסה  "ע קוושמה'  

  1,944.00 1,944.00     1.00 ע"ש וא "סרבינוי 'חי   
      
ףוג דל תרואת ףוג הפלחה וא הנקתה,הקפסא     08.4.442
םגד טרופס תומלואל הפצה הרואת      
    93013263 ABV172V48DNVST  
    GNITHGILEG 021" תיבלח השדע,W191,  

  1,500.00 1,500.00     1.00 תוכיא הווש וא סנמול K0004  006.12 'חי   
      
ףוג דל תרואת ףוג הפלחה וא הנקתה,הקפסא     08.4.443
NODEERF טרופס תומלואל הפצה הרואת      
802 דע קפסהב וקסינ תרבח י"ע אבוימ דל      

  1,050.00 1,050.00     1.00 טאוו 'חי   
347,863.50 תורונ ,הרואת ידומעו יפוג 4.80 כ"הס  

      
      

קובץ: הוד השרון   .../074 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     074 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  5.80 ק ר פ  ת ת       
      
םוטא למשח חול לש הנקתהו הקפסא     08.5.001
תרצות לופכ דודיב םע IC - ןירושמ קיטסלפמ      
תטלפ ללוכ -IC - ךרע הווש וא רלימ רנקולק      

  1,850.00 1,850.00     1.00 םידדצב יוסכל םישנלפו תימינפ הבכרה ר"מ   
      
דע בחורב ימורט ןוטב החמוג הנקתהו הקפסא     08.5.002
,מ"ס 01 יבוע מ"ס 002 דע הבוגו מ"ס 07      
םינומ רליפ רובע שרדייו הדימב הרקת ללוכ      

  1,730.00 1,730.00     1.00 טלפמוק ,ח"חל 'חי   
      
קיטסלפמ הספוקל הסכימ הנקתהו הקפסא     08.5.003

    320.00   320.00     1.00 ןירשומ ר"מ   
      
2 יבוע ןוולוגמ חפ חול הנבמ הנקתהו הקפסא     08.5.004
ללוכ ,גלטוקמ יתרדס רוציימ רונתב עובצ ,מ"מ      
מ"ס 05 דע קמוע ,שרדנה יפל הקולחו םילנפ      
ספא ,תוזפל הריבצ יספ ,המוטא חפ תלד םע      
"דנרגל" תרצות דוקיפו חכל םיקדהמ ,הקראה      
רזעה דויצו טוויח ,ךרע הווש וא XINEHP וא      

  2,200.00 2,200.00     1.00 םלשומ את תריציל דע שורדה ר"מ   
      
רטסאילופמ חול הנבמ הנקתהו הקפסא     08.5.005
הריבצ יספ ,ךרע הווש וא רבנע םגד ןיירושמ      
דוקיפו חכל םיקדהמ ,הקראה ספא ,תוזפל      
,ךרע הווש וא XINEHP וא "דנרגל" תרצות      
את תריציל דע שורדה רזעה דויצו טוויח      

  3,500.00 3,500.00     1.00 םלשומ ר"מ   
      
למשח חולל לקוס הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.006
וא רבנע לש מ"ס 099 דע הבוגב רטסאילופמ      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק ךרע הווש  
      

    850.00   850.00     1.00 למשח חולל ןוטב סיסב הנקתהו הקפסא ק"מ  08.5.007
      
לש IC חולב הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.008
תרצות םיקתנמ 8 דע םיריצ םע ףוקש ןולח      

     60.00    60.00     1.00 ךרע הווש וא רלימ רנקולק 'חי   
      

     40.00    40.00     1.00 םיקתנמ 4-ל ךא ל"נכ 'חי  08.5.009
      

     95.00    95.00     1.00 םיקתנמ 21-ל ךא ל"נכ 'חי  08.5.010
      
קיטסלפמ למשח תספוק לש הנקתהו הקפסא     08.5.011
תטלפו הסכמ ללוכ 63*52 תודימב IC ןירושמ      
דודב תמלשומ אספוקל שורדה לכו הבכרה      

    190.00   190.00     1.00 הריבש אלו םימ תנגומ לופכ 'חי   
      
      
      
      

 12,135.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../075 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     075 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,135.00 מהעברה      
      
      
קיטסלפמ למשח תספוק לש הנקתהו הקפסא     08.5.012
תטלפו הסכמ ללוכ 81*52 תודימב IC ןירושמ      
דודב תמלשומ אספוקל שורדה לכו הבכרה      

    145.00   145.00     1.00 הריבש אלו םימ תנגומ לופכ 'חי   
      
קיטסלפמ למשח תספוק לש הנקתהו הקפסא     08.5.013
תטלפו הסכמ ללוכ 63*05 תודימב IC ןירושמ      
דודב תמלשומ אספוקל שורדה לכו הבכרה      

    400.00   400.00     1.00 הריבש אלו םימ תנגומ לופכ 'חי   
      
קיטסלפמ למשח תספוק לש הנקתהו הקפסא     08.5.014
רזיבא תנקתהל 56PI המוטאו תדדובמ ןירושמ      
הנקתהל 'וכו עקש ,ררוב ,קספמ :ןוגכ ילמשח      
תנקתהל םישורגה םירזיבאה לכ ללוכ תינוציח      
ר"מ יפל הדידמה .הספורקב ורוביחו רזיבאה      

  1,900.00 1,900.00     1.00 טלפמוק ,הספוקה לש תיזח ר"מ   
      
תודימב עוקש יתיב חול לש הנקתהו הקפסא     08.5.015

    600.00   600.00     1.00 15*40*60 'חי   
      
רמוחמ ירלודומ הקולח זגרא תנקתהו הקפסא     08.5.016
םיריצ לע תלד םע חיטה לע ,חפ וא קילד אל      
יצח ז"מ 21 ל דע וכותב הנקתה רשפאמה בגו      
ספו ספא ספ ללוכו תלד ללוכ םידיחי יטמוטוא      

    270.00   270.00     1.00 הקראה 'חי   
      
רמוחמ ירלודומ הקולח זגרא תנקתהו הקפסא     08.5.017
םיריצ לע תלד םע חיטה לע ,חפ וא קילד אל      
יצח ז"מ 4 ל דע וכותב הנקתה רשפאמה בגו      
ספו ספא ספ ללוכו תלד ללוכ םידיחי יטמוטוא      

     50.00    50.00     1.00 הקראה 'חי   
      
רמוחמ ירלודומ הקולח זגרא תנקתהו הקפסא     08.5.018
םיריצ לע תלד םע חיטה לע ,חפ וא קילד אל      
יצח ז"מ 42 ל דע וכותב הנקתה רשפאמה בגו      
ספו ספא ספ ללוכו תלד ללוכ םידיחי יטמוטוא      

    360.00   360.00     1.00 הקראה 'חי   
      
רמוחמ ירלודומ הקולח זגרא תנקתהו הקפסא     08.5.019
םיריצ לע תלד םע חיטה לע ,חפ וא קילד אל      
יצח ז"מ 63 ל דע וכותב הנקתה רשפאמה בגו      
ספו ספא ספ ללוכו תלד ללוכ םידיחי יטמוטוא      

    500.00   500.00     1.00 הקראה 'חי   
      
      
      
      
      
      

 16,360.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../076 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     076 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 16,360.00 מהעברה      
      
      
לש היריעה לש תינכת פ"ע הנקתהו הקפסא     08.5.020
,מ"מ 2 יבועב חפמ יושע )השינ( למשח זגרא      
ספ ,תוציחמ םיימינפ םילנפ ,קוזיח ידומע ללוכ      
ירזיבא ,ליפורפמ סיסב ,הקראה ספו ספא      
םוטא ,םיימינפ םיריצ ,םוקמה לע ותסיפת      
תסיפתל תוינזא ימינפ חירב תריגס םע םימל      
םירמוחב הדולח דגנ ןגומ ,לוענמ י"ע תלדה      
הדידמה ,םאתהב יפוס עבצ םע םידילחמ יתלב      

    450.00   450.00     1.00 וטנ חטש יפל ר"מ   
      
5.2 יבועב חפב שומיש רובע ריחמל תפסות     08.5.021

    130.00   130.00     1.00 מ"מ ר"מ   
      

    120.00   120.00     1.00 'פמוק 'א 36 דע ם"יזאמ יקדהל רושיג ספ 08.5.022
      
תירלודומ הדיחי תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.023
,למשח חולב ספא + T.S.R הריבצ יספ לש      
םיקדהמו םידדובמ ללוכו בקפסרפ ןגמ ללוכ      
4*001 -ל דע םיטוח וא םילבכה תסיפתל      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק מ"ס 03 דע הדיחיה ךרוא רפמא  
      
תירלודומ הדיחי תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.024
,למשח חולב ספא + T.S.R הריבצ יספ לש      
םיקדהמו םידדובמ ללוכו בקפסרפ ןגמ ללוכ      
4*061 -ל דע םיטוח וא םילבכה תסיפתל      

    470.00   470.00     1.00 'פמוק מ"ס 03 דע הדיחיה ךרוא רפמא  
      
תירלודומ הדיחי תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.025
,למשח חולב ספא + T.S.R הריבצ יספ לש      
םיקדהמו םידדובמ ללוכו בקפסרפ ןגמ ללוכ      
4*052 -ל דע םיטוח וא םילבכה תסיפתל      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק מ"ס 03 דע הדיחיה ךרוא רפמא  
      
הריבצ ספ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.026
004 דעו רפמא 052 לעמ םרזל תשוחנמ      
ללוכ ,סקפסרפ ןגמ ללוכ ,למשח חולב ,רפמא      
םיטוח וא םילבכה תסיפתל םיקדהמו םידדובמ      
םיכורכה תודובעהו םירזיבאה לכ תוברל      

    480.00   480.00     1.00 למשחה חולב ותנקתהב רטמ   
      
הריבצ ספ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.027
036 דעו רפמא 004 לעמ םרזל תשוחנמ      
ללוכ ,סקפסרפ ןגמ ללוכ ,למשח חולב ,רפמא      
םיטוח וא םילבכה תסיפתל םיקדהמו םידדובמ      
םיכורכה תודובעהו םירזיבאה לכ תוברל      

    500.00   500.00     1.00 למשחה חולב ותנקתהב רטמ   
      
      
      

 19,410.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../077 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     077 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 19,410.00 מהעברה      
      
      
הריבצ ספ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.028
0521 דעו רפמא 036 לעמ םרזל תשוחנמ      
ללוכ ,סקפסרפ ןגמ ללוכ ,למשח חולב ,רפמא      
םיטוח וא םילבכה תסיפתל םיקדהמו םידדובמ      
םיכורכה תודובעהו םירזיבאה לכ תוברל      

    650.00   650.00     1.00 למשחה חולב ותנקתהב רטמ   
      
תאוושה ספ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.029
םיגרבו םירוח םע ר"ממ 04*4 דע םילאיצנטופ      
ללוכ םירחא הסיפת ירזיבא וא/ו םידדובמ ללוכ      

    480.00   480.00     1.00 סקפרפ ןגמ רטמ   
      
תאוושה ספ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.030
םירוח םע ר"ממ 01*08 דע םילאיצנטופ      
הסיפת ירזיבא וא/ו םידדובמ ללוכ םיגרבו      

    650.00   650.00     1.00 סקפרפ ןגמ ללוכ םירחא רטמ   
      
לכמ ףלשנ קדהמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.031
)הליסמה ללוכ( הליסמב וקלח ללוכ ,אוהש גוס      
תודרפהה ללוכ( ר"ממ 01 דע -תויפוסהו      

     30.00    30.00     1.00 'פמוק )תושורדה  
      
לכמ ףלשנ קדהמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.032
)הליסמה ללוכ( הליסמב וקלח ללוכ ,אוהש גוס      
תודרפהה ללוכ( ר"ממ 05 דע -תויפוסהו      

     50.00    50.00     1.00 'פמוק )תושורדה  
      
םיטרפ תבכרהל הליסמ תנקתהו הקפסא     08.5.033
וא םירוטקנוק וא ז"מ ומכ םיירלודומ םיילמשח      

     20.00    20.00     1.00 'וכו םירסממ רטמ   
      
חתמ דדובמ תפלחה וא הנקתהוה הקפסא     08.5.034
ותסיפתל םיגרבה ללוכ ,תינוציח הבכרהל ךומנ      

     35.00    35.00     1.00 יבטוק דח A052 -ו V0001 -ל דע םינותנ דועו 'חי   
      
חתמ דדובמ תפלחה וא הנקתהוה הקפסא     08.5.035
ותסיפתל םיגרבה ללוכ ,תינוציח הבכרהל ךומנ      
טלפמוק A052 -ו V0001 -ל דע םינותנ דועו      

     60.00    60.00     1.00 'פמוק יבטוק תלת הריבצ יספל  
      
הדידמ ןועש תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.036
הלוגע וא תעברומ אספוק םע למשח תוחולל      
ךרע הווש וא ודרא תרצות %3 דע קויד םעו      
רוביחל רטמרפמא -םיבותכה םינותנ י"פע      

    150.00   150.00     1.00 A06 דע רישי 'חי   
      
      
      
      

 21,535.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../078 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     078 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 21,535.00 מהעברה      
      
      
דח רוטמרופסנרט תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.037
V005 דודיב חתמו הקראה גרוב םע יבטוק      

    310.00   310.00     1.00 W005 -ל דע קפסה V 022/011 םינותנו 'חי   
      
דח רוטמרופסנרט תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.038
V005 דודיב חתמו הקראה גרוב םע יבטוק      

    230.00   230.00     1.00 W003 -ל דע קפסה V 022/42 םינותנו 'חי   
      
דח רוטמרופסנרט תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.039
V005 דודיב חתמו הקראה גרוב םע יבטוק      

    270.00   270.00     1.00 W005 -ל דע קפסה V 022/42 םינותנו 'חי   
      
דח רוטמרופסנרט תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.040
V005 דודיב חתמו הקראה גרוב םע יבטוק      

    450.00   450.00     1.00 W0001 -ל דע קפסה V 022/42 םינותנו 'חי   
      
יבטוק תלת ןעגמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.041
לילס חתמ A52 , V083  דע ילנימונ םרז םע      
,הליסמ לע הבכרהל ןתינה V022 , ZH05  לש      
דוק( ךרע הווש וא M.K וא "דנרגל" תרצות      
    M-1-LID ( רזע יעגמ 2 ללוכ הקירפ ידגנ ללוכ  

    480.00   480.00     1.00 םינוש םיגוסמ דוקיפל 'חי   
      
יבטוק תלת ןעגמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.042
לילס חתמ A03 , V083  דע ילנימונ םרז םע      
,הליסמ לע הבכרהל ןתינה V022 , ZH05 לש      
דוק( ךרע הווש וא M.K וא "דנרגל" תרצות      
    MA-1-LID ( יעגמ 2 ללוכ ,םילבקל םיאתמה  

    500.00   500.00     1.00 םינוש םיגוסמ דוקיפל רזע 'חי   
      
יבטוק תלת ןעגמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.043
לילס חתמ A04 , V083  דע ילנימונ םרז םע      
,הליסמ לע הבכרהל ןתינה V022 , ZH05 לש      
דוק( ךרע הווש וא M.K וא "דנרגל" תרצות      
    MA-1-LID ( םיגוסמ דוקיפל רזע יעגמ 2 ללוכ  

    530.00   530.00     1.00 םינוש 'חי   
      
יבטוק תלת ןעגמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.044
לילס חתמ A04, V083  דע ילנימונ םרז םע      
,הליסמ לע הבכרהל ןתינה V022 , ZH05 לש      
דוק( ךרע הווש וא M.K וא "דנרגל" תרצות      
    MA-1-LID (ללוכ ,םילבקל םיאתמה  וכ  
םיגוסמ דוקיפל רזע יעגמ 2 ללוכ,הקירפ ידכגנ      

    680.00   680.00     1.00 םינוש 'חי   
      
      
      
      
      

 24,985.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../079 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     079 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 24,985.00 מהעברה      
      
      
יבטוק תלת ןעגמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.045
לילס חתמ A36 , V083  דע ילנימונ םרז םע      
,הליסמ לע הבכרהל ןתינה V022 , ZH05 לש      
דוק( ךרע הווש וא M.K וא "דנרגל" תרצות      
    MA-2-LID ( םיגוסמ דוקיפל רזע יעגמ 2 ללוכ  

    750.00   750.00     1.00 םינוש רטמ   
      
יבטוק תלת ןעגמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.046
לילס חתמ A36 , V083  דע ילנימונ םרז םע      
,הליסמ לע הבכרהל ןתינה V022 , ZH05 לש      
דוק( ךרע הווש וא M.K וא "דנרגל" תרצות      
    MA-2-LID ( ידגנ ללוכ ,םילבקל םיאתמה  
םיגוסמ דוקיפל רזע יעגמ 2 ללוכ  ,הקירפ      

    830.00   830.00     1.00 םינוש 'חי   
      

     70.00    70.00     1.00 A52 דע רוטקנוקל רזע עגמ תנקתהו הקפסא 'חי  08.5.047
      

     85.00    85.00     1.00 A36 דע רוטקנוקל רזע עגמ תנקתהו הקפסא 'חי  08.5.048
      
םע םינעגמה דחאל לילס תפלחהו הקפסא     08.5.049

    130.00   130.00     1.00 ןעגמל םיאתמ קפסהו V022 הנזה חתמ 'חי   
      
םרז תרתי רסממ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.050
תרצות דרפנ וא ןעגמב הרישי הבכרהל ימרת      
לויכ םוחת םע ךרע הווש וא M.K וא "דנרגל"      

    150.00   150.00     1.00 רפמא 5.22 דע 'חי   
      
םרז תרתי רסממ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.051
תרצות דרפנ וא ןעגמב הרישי הבכרהל ימרת      
לויכ םוחת םע ךרע הווש וא M.K וא "דנרגל"      

    250.00   250.00     1.00 רפמא 06  דע 5.22 -מ 'חי   
      
ריעז רסממ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.052
8 םע ךרע הווש וא "ימוזי" וא "דנרגל" תרצות      
תוצובק V022, 3 לילס חתמ ,םיניפ      

    130.00   130.00     1.00 טקוס ללוכ A01 עגמל ילנימונ םרז ,םיעגמ 'חי   
      
ריעז רסממ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.053
8 םע ךרע הווש וא "ימוזי" וא "דנרגל" תרצות      
תוצובק 3 ,רשי חתמ 42 לילס םע ,םיניפ      

    120.00   120.00     1.00 טקוס ללוכ A01 עגמל ילנימונ םרז ,םיעגמ 'חי   
      
עונמ םע )ןמז בצוק( ןועש תנקתהו הקפסא     08.5.054
םיעגמ ינש , V022 הנזה חתמ ינורכניס      
ןועשה( תינכמ הברזר + האיצי ,םיפילחמ      

    200.00   200.00     1.00 .)ירלודומ 'חי   
      
הברזר + ימוי-יעובש ןועש תנקתהו הקפסא     08.5.055

    300.00   300.00     1.00 תינכמ 'חי   
 28,000.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: הוד השרון   .../080 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     080 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 28,000.00 מהעברה      
      
      
לגעמ קתנמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.056
ךרע הווש וא M.K וא "דנרגל" תרצות טמוטוא      
יטנגמ רצק םרז ינפמ הנגה םע , V083 חתמ      

    240.00   240.00     1.00 A4 MZKP  דע לויכ םוחתו ימרטו 'חי   
      
לגעמ קתנמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.057
ךרע הווש וא M.K וא "דנרגל" תרצות טמוטוא      
יטנגמ רצק םרז ינפמ הנגה םע , V083 חתמ      

    240.00   240.00     1.00 PMZK רפמא 6 דע 4-מ לויכ םוחתו ימרטו 'חי   
      
לגעמ קתנמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.058
ךרע הווש וא M.K וא "דנרגל" תרצות טמוטוא      
יטנגמ רצק םרז ינפמ הנגה םע , V083 חתמ      

    290.00   290.00     1.00 PMZK רפמא 61 דע 6-מ לויכ םוחתו ימרטו 'חי   
      
המוטא הספוק תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.059
,ל"נה םייטמוטואה םיקתנמה דחאל המיאתמ      

     70.00    70.00     1.00 למשח חול ךותב הבכרה לש הרקמב ןולח ללוכ 'חי   
      
הקעזאו םוריח ןצחל לש הנקתהו הקפסא     08.5.060
יולת שיטפו ריבש יתלב יוסיכ םע זגראב      
וא סורברצ וא "עינמלט" וא "דנרגל" תרצות      

    230.00   230.00     1.00 ע"ש 'חי   
      
V022 הנזה חתמ יתיב םזמז תנקתהו הקפסא     08.5.061

     25.00    25.00     1.00 170214 ךתנ ורטקלא תמגודכ 'חי   
      
םע לודג רפס תיב ןומעפ תנקתהו הקפסא     08.5.062

    280.00   280.00     1.00 6" ןומעפ 'חי   
      
םע לודג רפס תיב ןומעפ תנקתהו הקפסא     08.5.063

    340.00   340.00     1.00 01" ןומעפ 'חי   
      
ורטקלא תמגטדכ יתיב ןומעפ תנקתהו הקפסא     08.5.064

    100.00   100.00     1.00 536214 ךתנ 'חי   
      
תדדובמ הספוק תפלחה וא תנקתהו הקפסא     08.5.065
לומיס םע ,ךרע הווש וא רלימ רקנולוק תרצות      
קולב ללוכ ,מ"מ 5.22 רטוק ,השירדה י"פע      

     50.00    50.00     1.00 םיעגמ 'חי   
      
תרצות דדוב ןצחל תפלחה וא תנקתהו הקפסא     08.5.066
י"פע לומיס םע ,ךרע הווש וא M.K וא "דנרגל"      
,םיעגמ קולב ללוכ ,מ"מ 5.22 רטוק ,השירדה      

     70.00    70.00     1.00 MZKP 1-P רלימ רקנולק םגד תמגודכ 'חי   
      
      
      
      

 29,935.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../081 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     081 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 29,935.00 מהעברה      
      
      
תרצות ןצחל שאר תפלחה וא תנקתהו הקפסא     08.5.067
ןצחלל םיאתמ ךרע הווש וא M.K וא "דנרגל"      

     25.00    25.00     1.00 השירדה י"פע דוקיפ 'חי   
      
ןומיס תרונמ תפלחה וא הנקתה הקפסא     08.5.068
תרונ םע ךרע הווש וא M.K וא "דנרגל" תרצות      
תדרוהל ופרט וא דגנ םע V031 -ו W2 ןוביל      
חתמ השירדה י"פע תינועבצ הפיכו חתמה      

     50.00    50.00     1.00 מ"מ 5.22 רטוק V042 הנזה 'חי   
      
טקפ קיספמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.069
םע יבטוק דח ,ךרע הווש וא יר.יפ.יא תרצות      

     60.00    60.00     1.00 NO-FFO-NO , V052 , A61  בצמ 'חי   
      
טקפ קיספמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.070
םע יבטוק וד ,ךרע הווש וא יר.יפ.יא תרצות      

     80.00    80.00     1.00 NO-FFO-NO , V052 , A61 בצמ 'חי   
      
טקפ קיספמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.071
םע יבטוק תלת ,ךרע הווש וא יר.יפ.יא תרצות      

     85.00    85.00     1.00 NO-FFO-NO , V052 , A61 בצמ 'חי   
      
טקפ קיספמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.072
םע יבטוק עברא ,ךרע הווש וא יר.יפ.יא תרצות      

    170.00   170.00     1.00 NO-FFO-NO , V052 , A61 בצמ 'חי   
      
תרצות ראומ ןצחל תפלחה וא הנקתוה הקפסא     08.5.073
ןוביל תרונ םע ךרע הווש וא M.K וא "דנרגל"      
    W2 ו- V031 הפיכו חתמה תדרוהל דגנ םע  
V042 הנזהה חתמ ,השירדה י"פע תינועבצ      

     65.00    65.00     1.00 מ"מ 5.22 רטוק 'חי   
      
CRH ךיתנ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.074
הווש וא רלימ ןא'ז וא M.K וא "דנרגל" תרצות      

     35.00    35.00     1.00 ילנימונ םרז A36 דע ךרע 'חי   
      
CRH ךיתנ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.075
הווש וא רלימ ןא'ז וא M.K וא "דנרגל" תרצות      

     35.00    35.00     1.00 ילנימונ םרז רפמא 001 דע 08 -מ ךרע 'חי   
      
CRH ךיתנ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.076
הווש וא רלימ ןא'ז וא M.K וא "דנרגל" תרצות      

     57.00    57.00     1.00 ילנימונ םרז רפמא 061 דע 001 -מ ךרע 'חי   
      
CRH ךיתנ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.077
הווש וא רלימ ןא'ז וא M.K וא "דנרגל" תרצות      

     85.00    85.00     1.00 ילנימונ םרז רפמא 052 דע 061 -מ ךרע 'חי   
      
      

 30,682.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../082 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     082 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 30,682.00 מהעברה      
      
      
וא M.K וא "דנרגל" ררוב תנקתהו הקפסא     08.5.078

    170.00   170.00     1.00 A23  3-ZX/O-3T  דע ךרע הווש 'חי   
      
"דנרגל" 5/006  דע םרזיאנש תנקתהו הקפסא     08.5.079

    250.00   250.00     1.00 ךרע הווש וא M.K וא 'חי   
      
םרז הנשמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.080
A5 הנשמ ןרז %3 לש קויד םע םייתישעת      

    290.00   290.00     1.00 A0001 -ל דעו השירדה י"פע הסינכ חתפ 'חי   
      
קולרטניא + םיכיתנ קספמ הנקתהו הקפסא     08.5.081

    200.00   200.00     1.00 'פמוק CRH , 61*3 רפמא  
      
קולרטניא + םיכיתנ קספמ הנקתהו הקפסא     08.5.082

    350.00   350.00     1.00 'פמוק CRH , 61*3 רפמא 3*36 דע  
      
052X3 דע CRH יכיתנ תנקתהו הקפסא     08.5.083

    460.00   460.00     1.00 'פמוק טלפמוק רפמא  
      
וא הריבצ יספל ןגמ חול תנקתהו הקפסא     08.5.084
היושע ,למשחה חולל ץוחמ וא ךותב םיעגמ      
טילוטסקט וא סקפסרפ ומכ דדובמ רמוחמ      
לכו קוזיחו רוביח תודובע ללוכ מ"מ 5 יבוע      
חטש יפל הדידמה ,ךכל םישורדה םירמוחה      

    440.00   440.00     1.00 וטורב ר"מ   
      
חולב םילגעמ יוהיזל טלש תנקתהו הקפסא     08.5.085
אלו טרוחמ רוחש ץיוודנסמ יושע םייק למשח      
לע סחייתמ ףיעסה ןיא( תויתואה רפסמ בושח      
ריחמב לולכ ףיעסה רשאכ שדח למשח חול      

      4.00     4.00     1.00 )חולה 'חי   
      
דרפנ דיורוט םע הגילז רסממ הנקתהו הקפסא     08.5.086
לש הייהש םע A52 דעו A30.0 ןיב תושיגרב      
42 י"ע ןווכתמ הגילז םרזו תוגרד 8 תוחפל      
םגד ןרי'ג ןלרמ םגד תמגודכ תוחפל תוגרד      
    E842HR ללוכ .ךרע הווש וא "דנרגל" וא  

  3,400.00 3,400.00     1.00 דיורוטה 'חי   
      

  2,650.00 2,650.00     1.00 יאנשה ללוכ ,הגילז םרז A001 דע ל"נכ 'חי  08.5.087
      

  2,850.00 2,850.00     1.00 יאנשה ללוכ ,הגילז םרז A052 דע ל"נכ 'חי  08.5.088
      

  3,400.00 3,400.00     1.00 יאנשה ללוכ ,הגילז םרז A005 דע ל"נכ 'חי  08.5.089
      
021 -ל דע רטוק ל"נל )דיורוט( דבלב יאנש     08.5.090

  1,020.00 1,020.00     1.00 מ"מ 'חי   
      
      

 46,166.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../083 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     083 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 46,166.00 מהעברה      
      
      
-ל דע הליסמב הנקתהל ןעגמ הנקתהו הקפסא     08.5.091

    100.00   100.00     1.00 רפמא 04*1 'חי   
      
-ל דע הליסמב הנקתהל ןעגמ הנקתהו הקפסא     08.5.092

    315.00   315.00     1.00 רפמא 04*3 'חי   
      
תירלודומ הדיחי תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.093
ןגמ ללוכ ,למשחה חולב הקראהו ספא יספ לש      
תסיפתל םיקדהמו םידדובמ ללוכ ,סקפסרפ      
ךרוא ,רפמא 2*001 -ל דע םיטוח וא םילבכה      

    230.00   230.00     1.00 'פמוק מ"ס 03 דע הדיחיה  
      
םיעגמ ינש ,ילטיגיד ןועשתנקתהו הקפסא     08.5.094

    300.00   300.00     1.00 תועש 21 לש הברזרו האיצי ,םיפילחמ 'חי   
      

     60.00    60.00     1.00 םורכ שאר V42 טלקמ ןומעפ תנקתהו הקפסא 'חי  08.5.095
      
תרצות דדומ בר רישכמ תנקתהו הקפסא     08.5.096
    CETAS םגד E071 MP םרז הנשמ ללוכ  

  2,900.00 2,900.00     1.00 ךרע הווש וא רוביחה לדוגל םאתהב 'חי   
      
תרצות דדומ בר רישכמ תנקתהו הקפסא     08.5.097
    CETAS םגד E031 MP םרז הנשמ ללוכ  

  3,500.00 3,500.00     1.00 ךרע הווש וא רוביחה לדוגל םאתהב 'חי   
      
תרצות דדומ בר רישכמ תנקתהו הקפסא     08.5.098
    CETAS 031 םגד MP רופישלו תודידמל  

  2,450.00 2,450.00     1.00 קפסה לפוכ 'חי   
      
םרזל יבטוק עברא קרב ןגמ תנקתהו הקפסא     08.5.099
4/52V NAMRETTEB םגד AK04 דע רצק      

  2,050.00 2,050.00     1.00 'פמוק ךרע הווש וא  
      
יבטוק דח ל"נכ קרב ןגמ תנקתהו הקפסא     08.5.100
וא NAMRETTEB םגד AK04 דע רצק םרזל      

    620.00   620.00     1.00 'פמוק ךרע הווש  
      
םרזל יבטוק עברא קרב ןגמ תנקתהו הקפסא     08.5.101
הווש וא NAMRETTEB םגד AK51 דע רצק      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק ךרע  
      
יבטוק דח ל"נכ קרב ןגמ תנקתהו הקפסא     08.5.102
וא NAMRETTEB םגד AK51 דע רצק םרזל      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק ךרע הווש  
      
םרזל יבטוק עברא קרב ןגמ תנקתהו הקפסא     08.5.103
וא NAMRETTEB םגד AK001 דע רצק      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ךרע הווש  
      

 63,641.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../084 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     084 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 63,641.00 מהעברה      
      
      
יבטוק דח ל"נכ קרב ןגמ תנקתהו הקפסא     08.5.104
NAMRETTEB םגד AK001 דע רצק םרזל      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק ךרע הווש וא  
      
6 קפסה לפוכ רופישל רקב תנקתהו הקפסא     08.5.105
םרז הנשמ ללוכ ,6HM םגד ןייטשרדור תוגרד      

  2,300.00 2,300.00     1.00 'פמוק ךרע הווש וא רוביחה לדוגל םאתהב  
      
6 קפסה לפוכ רופישל רקב תנקתהו הקפסא     08.5.106
םרז הנשמ ללוכ ,6CFP םגד ןייטשרדור תוגרד      

  2,550.00 2,550.00     1.00 'פמוק ךרע הווש וא רוביחה לדוגל םאתהב  
      
6 קפסה לפוכ רופישל רקב תנקתהו הקפסא     08.5.107

  1,980.00 1,980.00     1.00 'פמוק םרז הנשמ אלל ,6HM םגד ןייטשרדור תוגרד  
      
6 קפסה לפוכ רופישל רקב תנקתהו הקפסא     08.5.108

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק םרז הנשמ אלל ,6CFP םגד ןייטשרדור תוגרד  
      

    110.00   110.00     1.00 יזאפ דח דעצ ייליר 'חי  08.5.109
      

    330.00   330.00     1.00 יזאפ תלת דעצ ייליר 'חי  08.5.110
      

      3.00     3.00     1.00 'פמוק תומוקמ 5 דע למשח חולל םימתסמ 08.5.111
      
יצח םרז קיספמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.112
רשוכ ללוכו A52 -ל דע יבטוק דח יטמוטוא      
םוקמ לכמ וא למשח חול ב/מ AK01 קותינ      

     40.00    40.00     1.00 ע"ש וא "דנרגל" תרצותמ רחא 'חי   
      
יצח םרז קיספמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.113
רשוכ ללוכו A23 -ל דע יבטוק דח יטמוטוא      
םוקמ לכמ וא למשח חול ב/מ AK01 קותינ      

     40.00    40.00     1.00 ע"ש וא "דנרגל" תרצותמ רחא 'חי   
      
יטמוטוא יצח ז"מ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.114
    A04 קותינ רשוכ ללוכו יבטוק דח AK01 ב/מ  
תרצותמ רחא םוקמ לכמ וא למשח חול      

     40.00    40.00     1.00 ע"ש וא "דנרגל" 'חי   
      
יטמוטוא יצח ז"מ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.115
    A05 קותינ רשוכ ללוכו יבטוק דח AK01 ב/מ  
תרצותמ רחא םוקמ לכמ וא למשח חול      

     65.00    65.00     1.00 ע"ש וא "דנרגל" 'חי   
      
יטמוטוא יצח ז"מ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.116
AK01 קותינ רשוכ ללוכו יבטוק וד A52 דע      
תרצותמ רחא םוקמ לכמ וא למשח חול ב/מ      

     75.00    75.00     1.00 ע"ש וא "דנרגל" 'חי   
      

 74,274.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../085 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     085 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 74,274.00 מהעברה      
      
      
יטמוטוא יצח ז"מ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.117
AK01 קותינ רשוכ ללוכו יבטוק וד A04 דע      
תרצותמ רחא םוקמ לכמ וא למשח חול ב/מ      

     90.00    90.00     1.00 ע"ש וא "דנרגל" 'חי   
      
יטמוטוא יצח ז"מ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.118
AK01 קותינ רשוכ ללוכו יבטוק תלת A52 דע      
תרצותמ רחא םוקמ לכמ וא למשח חול ב/מ      

    150.00   150.00     1.00 ע"ש וא "דנרגל" 'חי   
      
יטמוטוא יצח ז"מ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.119
     A23 קותינ רשוכ ללוכו יבטוק תלת AK01  
תרצותמ רחא םוקמ לכמ וא למשח חול ב/מ      

    155.00   155.00     1.00 ע"ש וא סנמיס 'חי   
      
יטמוטוא יצח ז"מ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.120
     A04 קותינ רשוכ ללוכו יבטוק תלת AK01  
תרצותמ רחא םוקמ לכמ וא למשח חול ב/מ      

    220.00   220.00     1.00 ע"ש וא "דנרגל" 'חי   
      
יטמוטוא יצח ז"מ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.121
     A05 קותינ רשוכ ללוכו יבטוק תלת AK01  
תרצותמ רחא םוקמ לכמ וא למשח חול ב/מ      

    240.00   240.00     1.00 ע"ש וא "דנרגל" 'חי   
      
יטמוטוא יצח ז"מ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.122
     A36 קותינ רשוכ ללוכו יבטוק תלת AK01  
תרצותמ רחא םוקמ לכמ וא למשח חול ב/מ      

    300.00   300.00     1.00 ע"ש וא "דנרגל" 'חי   
      
דח ירלודומ ז"מ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.123
רחא םוקמ לכמ וא למשח חול ב/מ יבטוק      
A52 -ל דע V052 ע"ש וא "דנרגל" תרצותמ      

     40.00    40.00     1.00 ללוכו 'חי   
      
דח ירלודומ ז"מ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.124
רחא םוקמ לכמ וא למשח חול ב/מ יבטוק      
A52 -ל דע V052 ע"ש וא "דנרגל" תרצותמ      

     50.00    50.00     1.00 םיבצמ 3 ךא ,ללוכו 'חי   
      
וד ירלודומ ז"מ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.125
רחא םוקמ לכמ וא למשח חול ב/מ יבטוק      
A52 -ל דע V083 ע"ש וא "דנרגל" תרצותמ      

     50.00    50.00     1.00 ללוכו 'חי   
      
      
      
      
      

 75,569.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../086 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     086 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 75,569.00 מהעברה      
      
      
וד ירלודומ ז"מ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.126
רחא םוקמ לכמ וא למשח חול ב/מ יבטוק      
A52 -ל דע V083 ע"ש וא "דנרגל" תרצותמ      

     95.00    95.00     1.00 םיבצמ 3 ךא ,ללוכו 'חי   
      
תלת ירלודומ ז"מ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.127
רחא םוקמ לכמ וא למשח חול ב/מ יבטוק      
A52 -ל דע V083 ע"ש וא "דנרגל" תרצותמ      

    110.00   110.00     1.00 ללוכו 'חי   
      
תלת ירלודומ ז"מ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.128
רחא םוקמ לכמ וא למשח חול ב/מ יבטוק      
A52 -ל דע V083 ע"ש וא "דנרגל" תרצותמ      

    130.00   130.00     1.00 םיבצמ 3 ךא ,ללוכו 'חי   
      
וא למשח חולמ הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.129
לע וא ירלודומ ןומיס תרונמ רחא םוקמ לכמ      
תרצות השירד יפל DEL הרונ ללוכ תלד      

     35.00    35.00     1.00 V052 ךרע הווש וא "דנרגל" 'חי   
      
הירטיפ ז"מ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.130
ללוכ ,תיכוכז חול י"ע ןגומ וא רפמא 61*1      

    100.00   100.00     1.00 םיעגמ תספוק 'חי   
      
וא למשח חולמ הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.131
תורונ תקלדהל דחוימ ייליר לש רחא םוקמ לכמ      
םוחת V052  A61 W0002 תוגרדמ רדחב      

    170.00   170.00     1.00 תוקד 5 -ל תוינש 04 ןיב לויכ 'חי   
      
וא למשח חולמ הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.132
-ו A52 יבטוק וד תחפ ז"מ לש רחא םוקמ לכמ      
תרצות A EPYT תחפ םרז רפמא ילימ 03      
תודובעה לכ ללוכ ךרע הווש וא "דנרגל"      

    250.00   250.00     1.00 רזע ירזיבאו םיקדהמ טוויח תוברל תושורדה 'חי   
      
וא למשח חולמ הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.133
-ו A04 יבטוק וד תחפ ז"מ לש רחא םוקמ לכמ      
תרצות A EPYT תחפ םרז רפמא ילימ 03      
תודובעה לכ ללוכ ךרע הווש וא "דנרגל"      

    260.00   260.00     1.00 רזע ירזיבאו םיקדהמ טוויח תוברל תושורדה 'חי   
      
וא למשח חולמ הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.134
יבטוק עברא תחפ ז"מ לש רחא םוקמ לכמ      
    A52 תחפ םרז רפמא ילימ 03 -ו A EPYT  
לכ ללוכ ךרע הווש וא "דנרגל" תרצות      
םיקדהמ טוויח תוברל תושורדה תודובעה      

    300.00   300.00     1.00 רזע ירזיבאו 'חי   
      
      

 77,019.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../087 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     087 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 77,019.00 מהעברה      
      
      
וא למשח חולמ הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.135
יבטוק עברא תחפ ז"מ לש רחא םוקמ לכמ      
    A04 תחפ םרז רפמא ילימ 03 -ו A EPYT  
לכ ללוכ ךרע הווש וא "דנרגל" תרצות      
םיקדהמ טוויח תוברל תושורדה תודובעה      

    330.00   330.00     1.00 רזע ירזיבאו 'חי   
      
וא למשח חולמ הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.136
יבטוק עברא תחפ ז"מ לש רחא םוקמ לכמ      
    A36 תחפ םרז רפמא ילימ 03 -ו A EPYT  
לכ ללוכ ךרע הווש וא "דנרגל" תרצות      
םיקדהמ טוויח תוברל תושורדה תודובעה      

    680.00   680.00     1.00 רזע ירזיבאו 'חי   
      
וא למשח חולמ הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.137
יבטוק עברא תחפ ז"מ לש רחא םוקמ לכמ      
    A36 תחפ םרז רפמא ילימ 003 -ו A EPYT  
לכ ללוכ ךרע הווש וא "דנרגל" תרצות      
םיקדהמ טוויח תוברל תושורדה תודובעה      

    760.00   760.00     1.00 רזע ירזיבאו 'חי   
      
וא למשח חולמ הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.138
יבטוק עברא תחפ ז"מ לש רחא םוקמ לכמ      
    A08 תחפ םרז רפמא ילימ 003 -ו A EPYT  
לכ ללוכ ךרע הווש וא "דנרגל" תרצות      
םיקדהמ טוויח תוברל תושורדה תודובעה      

  1,000.00 1,000.00     1.00 רזע ירזיבאו 'חי   
      
וא למשח חולמ הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.139
יבטוק עברא תחפ ז"מ לש רחא םוקמ לכמ      
    A001 תחפ םרז רפמא ילימ 003 -ו A EPYT  
לכ ללוכ ךרע הווש וא "דנרגל" תרצות      
םיקדהמ טוויח תוברל תושורדה תודובעה      

  1,200.00 1,200.00     1.00 רזע ירזיבאו 'חי   
      
וא למשח חולמ הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.140
תאצות טקפ םרז קספמ לש רחא םוקמ לכמ      
יבטוק דח A52 ךרע הווש וא M.K וא "דנרגל"      
    V004, תוברל תושורדה תודובעה לכ ללוכ  

    100.00   100.00     1.00 רזע ירזיבאו םיקדהמ טוויח 'חי   
      
וא למשח חולמ הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.141
תאצות טקפ םרז קספמ לש רחא םוקמ לכמ      
יבטוק דח A52 ךרע הווש וא M.K וא "דנרגל"      
    V004 תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,הליענ םע  

    130.00   130.00     1.00 רזע ירזיבאו םיקדהמ טוויח תוברל 'חי   
      
רפמא 1*23 יבטוק דח קספמ תנקתהו הקפסא     08.5.142

    180.00   180.00     1.00 טקפ םגד חולב 'חי   
 81,399.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: הוד השרון   .../088 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     088 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 81,399.00 מהעברה      
      
      
ספא בצמ םע ףילחמ קספמ תנקתהו הקפסא     08.5.143

    190.00   190.00     1.00 טקפ םגד רפמא 4*61 'חי   
      
תלת ךא ,טקפ םגד קספמ תנקתהו הקפסא     08.5.144

    190.00   190.00     1.00 רפמא 3*52 דעו יבטוק 'חי   
      
םע ףילחמ טקפ םגד קספמ תנקתהו הקפסא     08.5.145

    210.00   210.00     1.00 רפמא 4*52 ספא בצמ 'חי   
      
3*36 דע יבטוק תלת קספמ תנקתהו הקפסא     08.5.146

    250.00   250.00     1.00 טקפ םגד חולב רפמא 'חי   
      
םע ףילחמ טקפ םגד חולב הנקתהו הקפסא     08.5.147

    330.00   330.00     1.00 רפמא 4*36 ספא בצמ 'חי   
      
3*001 דע יבטוק תלת קספמ תנקתהו הקפסא     08.5.148

    360.00   360.00     1.00 טקפ םגד חולב רפמא 'חי   
      
3*001 דע יבטוק תלת קספמ תנקתהו הקפסא     08.5.149

    520.00   520.00     1.00 הליענ םע טקפ םגד חולב רפמא 'חי   
      
וא למשח חולב הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.150
יטאמוטוא יצח ז"מ לש רחא םוקמ לכמ      
    MZNM.K רסממ םע ע"ש וא "דנרגל" וא  
-ל דע לויכ םוחת םע יטנגמו ימרת םרז תרתי      
    A04 ו- V005 רצק םרזו תידי ללוכ AK22  

    580.00   580.00     1.00 תוחפל 'חי   
      
וא למשח חולב הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.151
יטאמוטוא יצח ז"מ לש רחא םוקמ לכמ      
    MZNM.K רסממ םע ע"ש וא "דנרגל" וא  
04-מ לויכ םוחת םע יטנגמו ימרת םרז תרתי      
רצק םרזו תידי ללוכ V005 -ו A08 -ל דעו      

    700.00   700.00     1.00 תוחפל AK22 'חי   
      
וא למשח חולב הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.152
יטאמוטוא יצח ז"מ לש רחא םוקמ לכמ      
    MZNM.K רסממ םע ע"ש וא "דנרגל" וא  
36-מ לויכ םוחת םע יטנגמו ימרת םרז תרתי      
רצק םרזו תידי ללוכ V005 -ו A001 -ל דעו      

    750.00   750.00     1.00 תוחפל AK22 'חי   
      
וא למשח חולב הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.153
יטאמוטוא יצח ז"מ לש רחא םוקמ לכמ      
    MZNM.K רסממ םע ע"ש וא "דנרגל" וא  
001-מ לויכ םוחת םע יטנגמו ימרת םרז תרתי      
רצק םרזו תידי ללוכ V005 -ו A061 -ל דעו      

  1,100.00 1,100.00     1.00 תוחפל AK22 'חי   
      

 86,579.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../089 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     089 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 86,579.00 מהעברה      
      
      
וא למשח חולב הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.154
יטאמוטוא יצח ז"מ לש רחא םוקמ לכמ      
    MZNM.K רסממ םע ע"ש וא "דנרגל" וא  
061-מ לויכ םוחת םע יטנגמו ימרת םרז תרתי      
רצק םרזו תידי ללוכ V005 -ו A052 -ל דעו      

  1,700.00 1,700.00     1.00 תוחפל AK63 'חי   
      
וא למשח חולב הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.155
יטאמוטוא יצח ז"מ לש רחא םוקמ לכמ      
    MZNM.K רסממ םע ע"ש וא "דנרגל" וא  
םע רפמא 3*513 ךא יטנגמו ימרת םרז תרתי      
תידי ללוכ V005 -ו 513 -ל דעו 402-מ לויכ      

  2,300.00 2,300.00     1.00 תוחפל AK63 רצק םרזו 'חי   
      
וא למשח חולב הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.156
יטאמוטוא יצח ז"מ לש רחא םוקמ לכמ      
    MZNM.K רסממ םע ע"ש וא "דנרגל" וא  
םע רפמא 3*004 ךא יטנגמו ימרת םרז תרתי      
רצק םרזו רפמא 004 -ל דעו 513-מ לויכ      

  2,900.00 2,900.00     1.00 36KA 'חי   
      
וא למשח חולב הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.157
יטאמוטוא יצח ז"מ לש רחא םוקמ לכמ      
    MZNM.K רסממ םע ע"ש וא "דנרגל" וא  
םע רפמא 3*036 ךא יטנגמו ימרת םרז תרתי      
רצק םרזו רפמא 036 -ל דעו 055-מ לויכ      

  4,000.00 4,000.00     1.00 36KA 'חי   
      
וא למשח חולב הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.158
יטאמוטוא יצח ז"מ לש רחא םוקמ לכמ      
    MZNM.K רפמא 3*36 ע"ש וא "דנרגל" וא  

    240.00   240.00     1.00 )קפסה קתנמ( תונגה אלל 'חי   
      
וא למשח חולב הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.159
MZN, M.K סמועב ז"מ לש רחא םוקמ לכמ      
אלל רפמא 3*001 ע"ש וא IXPD "דנרגל" וא      

    450.00   450.00     1.00 )קפסה קתנמ( תונגה 'חי   
      
וא למשח חולב הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.160
MZN, M.K סמועב ז"מ לש רחא םוקמ לכמ      
תונגה אלל רפמא 3*061 ע"ש וא "דנרגל" וא      

    780.00   780.00     1.00 )קפסה קתנמ( 'חי   
      
וא למשח חולב הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.161
MZN, M.K סמועב ז"מ לש רחא םוקמ לכמ      
תונגה אלל רפמא 3*052 ע"ש וא "דנרגל" וא      

  1,250.00 1,250.00     1.00 )קפסה קתנמ( 'חי   
      
      

100,199.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../090 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     090 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

100,199.00 מהעברה      
      
      
וא למשח חולב הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.162
MZN, M.K סמועב ז"מ לש רחא םוקמ לכמ      
אלל רפמא 3*513 ע"ש וא IXPD "דנרגל" וא      

  1,500.00 1,500.00     1.00 )קפסה קתנמ( תונגה 'חי   
      
וא למשח חולב הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.163
MZN, M.K סמועב ז"מ לש רחא םוקמ לכמ      
תונגה אלל רפמא 3*004 ע"ש וא "דנרגל" וא      

  2,280.00 2,280.00     1.00 )קפסה קתנמ( 'חי   
      
וא למשח חולב הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.164
MZN, M.K סמועב ז"מ לש רחא םוקמ לכמ      
תונגה אלל רפמא 3*036 ע"ש וא "דנרגל" וא      

  3,300.00 3,300.00     1.00 )קפסה קתנמ( 'חי   
      
וא "דנרגל" וא MZN- 4 תמאמל תידיו דמצמ     08.5.165

    250.00   250.00     1.00 ע"ש 'חי   
      
וא "דנרגל" וא MZN- 6 תמאמל תידיו דמצמ     08.5.166

    260.00   260.00     1.00 ע"ש 'חי   
      
וא "דנרגל" וא MZN- 9 תמאמל תידיו דמצמ     08.5.167

    320.00   320.00     1.00 ע"ש 'חי   
      
לש הנקתהו הקפסא רובע ל"נל ריחמ תפסות     08.5.168
דע 0151 םיפיעסבש םיקספמב קותינ לילס      

    300.00   300.00     1.00 ל"נה 0451 'חי   
      
לש הנקתהו הקפסא רובע ל"נל ריחמ תפסות     08.5.169
דע 0551 םיפיעסבש םיקספמב קותינ לילס      

    700.00   700.00     1.00 ל"נה 0851 'חי   
      

    100.00   100.00     1.00 'פמוק םיבצמ 7 רטמטלוול תוזאפ ררוב 08.5.170
      
הספוק הנקתהו הקפסא רובע ריחמ תפסות     08.5.171

     60.00    60.00     1.00 ל"נה טקפ קיספמל 'חי   
      
ינורטקלא הייהשה רסממ תנקתהו הקפסא     08.5.172

    280.00   280.00     1.00 ףלחתמ עגמ םע תוינש 06 דע ביהשהל 'חי   
      
איש םע 441*441 רטמרפמא הנקתהו הקפסא     08.5.173

    150.00   150.00     1.00 שוקיב 'חי   
      
V005 441*441 רטמרפמא הנקתהו הקפסא     08.5.174

    280.00   280.00     1.00 םיבצמ 7 תוזאפ ררוב ללוכ 'חי   
      
      
      
      

109,979.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../091 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     091 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

109,979.00 מהעברה      
      
      
וא למשח חולב הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.175
דע ילנימונ םרז ת"מאמ לש רחא םוקמ לכמ      
,תוחפל AK63 רצק םרזל ,רפמא 4*052      
ללוכו תננווכתמ תינורטקלא הנגהב דייוצמ      
םע ןנווכתמ לרגטניא תחפ תטילקל הנכה      
םגד A052*4 הנותחת הבכרהל ,הייהשה      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק DNARGEL ע"ש וא  
      
וא למשח חולב הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.176
םע ןנווכתמ לרגטניא תחפ  לש רחא םוקמ לכמ      
םגד A052*4 הנותחת הבכרהל ,הייהשה      
    DNARGEL ת"מאמל םאתומ ע"ש וא  

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק ל"נה ףיעסבש ינורטקלאה  
      
וא למשח חולב הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.177
דע ילנימונ םרז ת"מאמ לש רחא םוקמ לכמ      
,תוחפל AK63 רצק םרזל ,רפמא 4*004      
ללוכו תננווכתמ תינורטקלא הנגהב דייוצמ      
םע ןנווכתמ לרגטניא תחפ תטילקל הנכה      
םגד A004*4 הנותחת הבכרהל ,הייהשה      

  3,200.00 3,200.00     1.00 'פמוק DNARGEL ע"ש וא  
      
וא למשח חולב הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.178
םע ןנווכתמ לרגטניא תחפ  לש רחא םוקמ לכמ      
םגד A004*4 הנותחת הבכרהל ,הייהשה      
    DNARGEL ת"מאמל םאתומ ע"ש וא  

  2,100.00 2,100.00     1.00 'פמוק ל"נה ףיעסבש ינורטקלאה  
      
וא למשח חולב הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.179
דע ילנימונ םרז ת"מאמ לש רחא םוקמ לכמ      
,תוחפל AK63 רצק םרזל ,רפמא 4*036      
ללוכו תננווכתמ תינורטקלא הנגהב דייוצמ      
םע ןנווכתמ לרגטניא תחפ תטילקל הנכה      
םגד A036*4 הנותחת הבכרהל ,הייהשה      

  2,900.00 2,900.00     1.00 'פמוק DNARGEL ע"ש וא  
      
וא למשח חולב הפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.5.180
םע ןנווכתמ לרגטניא תחפ  לש רחא םוקמ לכמ      
םגד A036*4 הנותחת הבכרהל ,הייהשה      
    DNARGEL ת"מאמל םאתומ ע"ש וא  

  2,100.00 2,100.00     1.00 'פמוק ל"נה ףיעסבש ינורטקלאה  
      
םע יטאמוטוא יצח םרז קספמ תנקתהו הקפסא     08.5.181

  1,270.00 1,270.00     1.00 'פמוק AK53 A052*4 רצק םרז  
      
ינוציח קותינ לילס הנקתהו הקפסא     08.5.182

    140.00   140.00     1.00 ז"אמ/ת"מאמל 'חי   
      
      

128,389.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../092 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     092 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

128,389.00 מהעברה      
      
      
)rekaerB tiucriC riA( ריואב םרז קספמ     08.5.183
תונגה תוברל ,"XMD דנרגל" תמגודכ עובק      
דע ילנימונ םרזל תולייכתמ תוינורטקלא      
    A0521*3, קותינ רשוכ AK05, לילס תוברל  
םיגוסמ רזע יעגמ 6 ,תינכמ הכירד ,הקספה      
ומאתוי םירזיבאה לכ ,הלקת עגמ ,םינוש      

 20,000.00 20,000.00     1.00 V044 דע CD/CA חתמב הדובעל 'חי   
      
)rekaerB tiucriC riA( ריואב םרז קספמ     08.5.184
תונגה תוברל ,"XMD דנרגל" תמגודכ עובק      
דע ילנימונ םרזל תולייכתמ תוינורטקלא      
    A0061*3, קותינ רשוכ AK05, לילס תוברל  
םיגוסמ רזע יעגמ 6 ,תינכמ הכירד ,הקספה      
ומאתוי םירזיבאה לכ ,הלקת עגמ ,םינוש      

 20,500.00 20,500.00     1.00 V044 דע CD/CA חתמב הדובעל 'חי   
      
)rekaerB tiucriC riA( ריואב םרז קספמ     08.5.185
תונגה תוברל ,"XMD דנרגל" תמגודכ עובק      
ילנימונ םרזל תולייכתמ תוינורטקלא      
    A0002*3, קותינ רשוכ AK05, לילס תוברל  
םיגוסמ רזע יעגמ 6 ,תינכמ הכירד ,הקספה      
ומאתוי םירזיבאה לכ ,הלקת עגמ ,םינוש      

 24,000.00 24,000.00     1.00 V044 דע CD/CA חתמב הדובעל 'חי   
      
)rekaerB tiucriC riA( ריואב םרז קספמ     08.5.186
תונגה תוברל ,"XMD דנרגל" תמגודכ עובק      
ילנימונ םרזל תולייכתמ תוינורטקלא      
    A0052*3, קותינ רשוכ AK05, לילס תוברל  
םיגוסמ רזע יעגמ 6 ,תינכמ הכירד ,הקספה      
ומאתוי םירזיבאה לכ ,הלקת עגמ ,םינוש      

 27,000.00 27,000.00     1.00 V044 דע CD/CA חתמב הדובעל 'חי   
      
רובע 0781 דע 0481 םיפיעסל תפסות     08.5.187

  5,250.00 5,250.00     1.00 ףלשנ םרז קספמ 'חי   
      
רובע 0781 דע 0481 םיפיעסל תפסות     08.5.188
תכירדל לילסו עונמ תנקתהו הקפסא      

  4,400.00 4,400.00     1.00 עונמה 'חי   
      
ח"ח יטמוטוא ףילחמ תכרעמ תנקתהו הקפסא     08.5.189
םיקספמל )רקב םע דוקיפ תספוק( קוטטרנג      
הווש וא רדמא תרצות T-1-725 םגד םיענוממ      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק ,ךרע  
      
      
      
      
      
      

237,039.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../093 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     093 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

237,039.00 מהעברה      
      
      
טנוברקילופ יושע חול תנקתהו הקפסא     08.5.190
א.ד.ע תרצות עקש יתב בר תמגודכ ,טלפמוק      
עברא :תללוכ ט"הת ,ע"ש וא וקסינ וא ,טסלפ      
חוכ עקש  )A61-V032( םירלודומ םיעקש      
    A61X3-EEC , יזאפ תלת חוכ עקש  
    A23X5-EEC אלל רזע ירזיבא לכ ללוכ  

    450.00   450.00     1.00 'פמוק טלפמוק תנקתומ ,דרפנב ודדמי רשא ם"יזאמ  
      
63 דע םייק למשח חול לש טוויח וא ץופיש     08.5.191

    450.00   450.00     1.00 'פמוק םית"מאמ  
      
63 לעמ םייק למשח חול לש טוויח וא ץופיש     08.5.192

    850.00   850.00     1.00 'פמוק םית"מאמ  
      
zolag םגדמ nebet תרבחמ ימונורטסא ןועש     08.5.193
    2pot-271les הרואת תיזכרמ חולב ותנקתהו  
םיילמשחהו םיינאכמה םייוניש לכ ללוכ ,תמייק      
תוברל ,תמלשומ הלעפהו הנקתהל םישרדנה      

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ןשיה ןועשה קוריפ  
      
W004 E10CG  םגד היצקודניא ת.ג תקפסא     08.5.194

  2,800.00 2,800.00     1.00 'פמוק LU ןקת  
242,939.00 למשח תוחול 5.80 כ"הס  

      
ח כ ו  ד ו ק י פ ל  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  6.80 ק ר פ  ת ת       
      
תארוה י"פע בויב ןקתמב םיפוצמ ןוויכ     08.6.001

    150.00   150.00     1.00 'פמוק הניקת הדובע ךרוצל וא סדנהמה  
      
זוע תרצות חכו דוקיפ תכרעמ תנקתהו הקפסא     08.6.002
תכרעמ לכב הבכרהל תנתינה ,ע"ש וא ןוא      
רסוח וא/ו תוזאפה תכיפה תקידב ךרוצל למשח      

    230.00   230.00     1.00 )RVN( איהש לכ הזאפ 'חי   
      
דודל םומיח ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.6.003

    120.00   120.00     1.00 W0001 -ל דע למשח 'חי   
      
דודל םומיח ףוג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.6.004

    195.00   195.00     1.00 W0051 -ל דע W0001 -מ למשח 'חי   
      
ןוחטב םותסש תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.6.005

    110.00   110.00     1.00 למשח דודל 'חי   
      
דודל טטסומרט תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.6.006

    110.00   110.00     1.00 למשח 'חי   
      
      
      

    915.00 6.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../094 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     094 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    915.00 מהעברה      
      
      
חתמ רשיימ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.6.007
דע קפסה V42 האיצי חתמו V022 הסינכ      

    230.00   230.00     1.00 500W 'חי   
      
חתמ רשיימ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.6.008
האיצי קפסה V42 האיצי חתמו V022 הסינכ      

    310.00   310.00     1.00 W0001 דע W005-מ 'חי   
      
חתמ רשיימ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.6.009
האיצי קפסה V42 האיצי חתמו V022 הסינכ      

    450.00   450.00     1.00 W0051 דע W0001-מ 'חי   
      
רופישל לבק תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.6.010
אוה לבקה רשאכ rAVK5 דע קפסה םדקמ      
ללוכ( ע"ש וא וקלא תרצות V083 ,יזאפ תלת      

    460.00   460.00     1.00 'פמוק )הקירפ ידגנ  
      
רופישל לבק תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.6.011
אוה לבקה רשאכ rAVK01 דע קפסה םדקמ      
ללוכ( ע"ש וא וקלא תרצות V083 ,יזאפ תלת      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק )הקירפ ידגנ  
      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק הקירפ ידגנ ללוכ ,רפמא טלוו וליק 51 דע לבק 08.6.012
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק הקירפ ידגנ ללוכ ,רפמא טלוו וליק 02 דע לבק 08.6.013
      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק הקירפ ידגנ ללוכ ,רפמא טלוו וליק 03 דע לבק 08.6.014
      
הקראה רשג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.6.015
דבכ לופכ קדהמ ,תולש יתש ללוכה םימ ןועשל      
רושקו דדובמ ר"ממ 52 תשוחנ טוח דחא רטמו      

     80.00    80.00     1.00 'פמוק 'צניא 2-ל דע םיקדהמה רשאכ קדהמל  
      
הקראה רשג תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.6.016
דבכ לופכ קדהמ ,תולש יתש ללוכה םימ ןועשל      
רושקו דדובמ ר"ממ 52 תשוחנ טוח דחא רטמו      

    120.00   120.00     1.00 'פמוק 'צניא 6-ל דע 2 -מ םיקדהמה רשאכ קדהמל  
      
תבהבהמ הרונמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.6.017
E 41 הרונמ סיסב V022 הנזה חתמ םע      
לבכ תסיפתל עורז ללוכ W04 קפסה תכירצ      
הסכמה ,ףוגה ללוכ ,תכרעמה תחטבהו הנזהה      

    380.00   380.00     1.00 'פמוק הרונהו  
      
ינפ לע הווש סמועל A001 דע למשח חול ןוזיא     08.6.018

    170.00   170.00     1.00 'פמוק תוזאפה תשולש  
      
לע הווש סמועל A001 לעמ למשח חול ןוזיא     08.6.019

    290.00   290.00     1.00 'פמוק תוזאפה תשולש ינפ  
  6,755.00 6.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: הוד השרון   .../095 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     095 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,755.00 מהעברה      
      
      

    390.00   390.00     1.00 'פמוק ע"ש וא ECITROV 6" באוש 08.6.020
      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק ינוויכ וד ECITROV 9" באוש 08.6.021
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק ECITROV M403E 21" יריצ חופמ 08.6.022
      
םגד הטנוו תרצות ורוואמ לש הנקתהו הקפסא     08.6.023

    800.00   800.00     1.00 'פמוק 21MR ע"ש וא הנגה תשר ללוכ  
      
םגד הטנוו תרצות ורוואמ לש הנקתהו הקפסא     08.6.024

    900.00   900.00     1.00 'פמוק 41MR ע"ש וא הנגה תשר ללוכ  
      
תסוו םע ינוויכ דח ז"מ לש הנקתהו הקפסא     08.6.025

    150.00   150.00     1.00 ע"ש וא הטנו תרצות SLE םגד תוריהמ 'חי   
      
תסוו םע ינוויכ וד ז"מ לש הנקתהו הקפסא     08.6.026

    230.00   230.00     1.00 ע"ש וא הטנו תרצות LE םגד תוריהמ 'חי   
      
קותינ ,תרושקת וא/ו למשח ןורא תקתעה     08.6.027
רחא םוקמב ורוביחו הנקתה ,ןוראה קוריפו      
ירבעמ ,םיחודיק ,םילבכה ןומיס תוברל      
עוציב דע םישורדה רזעה ירמוח לכו םילבכה      
ףיעסב לולכ אל .םלשומ ןפואב ןוראה תקתעה      
.תופעתסה תואספוק אלו תופומ םילבכ הז      

    650.00   650.00     1.00 ןוראה תיזח ר"מ יפל הדידמה ר"מ   
 12,675.00 חכו דוקיפל למשח תודובע 6.80 כ"הס  

      
ת ו ע ש  י פ ל  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  7.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו א י ר ק  ו א  ה ד ו ב ע       
      
תושירדה י"פע ישאר יאלמשחל הדובע תעש     08.7.001
י"פעו המיאתמ הדובע ךרוצל ,חקפמה לש      
דע(הדובעה דרשמו למשחה קוח תויחנה      

     80.00    80.00     1.00 םינטק רזע ירמוח ללוכ -)A052 ע"ש   
      
תושירדה י"פע ךמסומ יאלמשחל הדובע תעש     08.7.002
י"פעו המיאתמ הדובע ךרוצל ,חקפמה לש      
דע(הדובעה דרשמו למשחה קוח תויחנה      

     67.00    67.00     1.00 םינטק רזע ירמוח ללוכ -)A08 ע"ש   
      
תושירדה י"פע ךמסומ יאלמשחל הדובע תעש     08.7.003
י"פעו המיאתמ הדובע ךרוצל ,חקפמה לש      
תחת(הדובעה דרשמו למשחה קוח תויחנה      

     40.00    40.00     1.00 )תוחפל ךמסומ יאלמשח לש ישיאה וחוקיפ ע"ש   
      
      
      
      

    187.00 7.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../096 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     096 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    187.00 מהעברה      
      
      
יאלמשח ןוישיר למשח סדנהמל הדובע תעש     08.7.004
ךרוצל ,חקפמה לש תושירדה י"פע סדנהמ      
למשחה קוח תויחנה י"פעו המיאתמ הדובע      

    130.00   130.00     1.00 הדובעה דרשמו ע"ש   
      
ללוכ ,תועש 2 דע ונוקיתש קתנ וא רצק ןוקית     08.7.005

    125.00   125.00     1.00 'פמוק םינטק םירמוח  
      
ללוכ ,תועש 4 דע ונוקיתש קתנ וא רצק ןוקית     08.7.006

    210.00   210.00     1.00 'פמוק םינטק םירמוח  
      
אלל דחוימה טרפמל םאתהב ,"הליגר האירק"     08.7.007

    400.00   400.00     1.00 'פמוק םולשת  
      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק דחוימה טרפמל םאתהב ,"הליגר עתפ תאירק" 08.7.008
      
םאתהב ,"תוגירח תועשב עתפ תאירק"     08.7.009

    460.00   460.00     1.00 'פמוק דחוימה טרפמל  
      
םאתהב ,"םיגחו תותבשב עתפ תאירק"     08.7.010

    700.00   700.00     1.00 'פמוק דחוימה טרפמל  
      
לש הקראה תופיצרב םיקתנ ןוקיתו רותיא     08.7.011
הרקמב קר םולשתה .טלפמוק ,ילמשח ןקתמ      

    100.00   100.00     1.00 'פמוק הדובעב םירזיבא תפלחה וא/ו ןוקית ןיאש  
      
רתאב )םיינש וא דחא רזועו דדומ( הדידמ תווצ     08.7.012

  1,800.00 1,800.00     1.00 )ע"ש 8( ע"י - דבלב הדובע ע"י   
      
יבושיח ,הנכה( תודידמל דרשמ יתוריש     08.7.013

    169.00   169.00     1.00 )םיטוטרשו תודידמ ע"ש   
      
םע טוו וליק 5 דע רוטרנג לש דבלב הרכשה     08.7.014

    300.00   300.00     1.00 ,)םירישכמ תלעפהל( חתמ בציימ ע"י   
      
- ףכו הריבש שיטפ םע ילחז ילוארדיה רפחמ     08.7.015

    282.00   282.00     1.00 ליבקמ וא 513 רליפטק םגד ע"ש   
      
שיטפ ק"דרי 5.2-2 ףכ ילחז ילוארדיה רפחמ     08.7.016

    375.00   375.00     1.00 033 רליפטק םגד - ס"כ 022-091 ,הביצח ע"ש   
      
שיטפ ק"דרי 5.2-2 ףכ ילחז ילוארדיה רפחמ     08.7.017

    398.00   398.00     1.00 543 רליפטק םגד - ס"כ 042 לעמ ,הביצח ע"ש   
      
שיטפ םע )םילגלג( ינפוא ילוארדיה רפחמ     08.7.018

    300.00   300.00     1.00 ןוט 12-61 ילכה לקשמ ,הביצח ע"ש   
      
ףכו ילוארדיה שיטפ םע ס"כ 06 ינפוא ןורפחמ     08.7.019

    150.00   150.00     1.00 5991 - מ  J.C.B 3 ,4 םגד - מ"ס 06-04-02 ע"ש   
  6,436.00 7.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: הוד השרון   .../097 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     097 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,436.00 מהעברה      
      
      
שיטפ מ"ס 04-02 ףכ + ילחז ןורפחמ ינימ     08.7.020

    150.00   150.00     1.00 0991 -מ בו'גלפ םגד - עקרק חדקמו הריבש ע"ש   
      
,ףכ םע ס"כ 03 ינפוא ןורפחמ ינימ     08.7.021
טקבוב םגד - אטאטמו עקרק חדקמ/ןורפחמ      

    150.00   150.00     1.00 5991-מ ע"ש   
      
ס"כ 3-2 לקשמ ס"כ 26-23 ריעז ןורפחמ     08.7.022

  1,338.00 1,338.00     1.00 357 טקבוב םגד - ןוט 3-2 לקשמ ע"י   
      
תלבוהל ךרוא 'מ 21 חטשמ ,ףונמ םע ררוג     08.7.023
,םידבוע 2 תמרהל דדובמ ינקת לס + םידומע      

  2,625.00 2,625.00     1.00 ןוט 9.0 המרה רשוכ ע"י   
      
- ףכו הריבש שיטפ םע ילחז ילוארדיה רפחמ     08.7.024

    293.00   293.00     1.00 ליבקמ וא 523 רליפטק םגד ע"ש   
 10,992.00 תואירק וא הדובע תועש יפל למשח תודובע 7.80 כ"הס  

      
ת ו ד ח ו י מ  ת ו ד ו ב ע  8.80 ק ר פ  ת ת       
      
יפל(1 גוס הנבמל למשח תכרעמ תקידב     08.8.001
לש תטרופמ המישר תכירעו )טרופמה      
בתכב רושיא ללוכ ,םישורדה םינוקיתה      

    580.00   580.00     1.00 'פמוק תוקראהו ןתמה תוניקתל  
      
יפל( 2  גוס הנבמל למשח תכרעמ תקידב     08.8.002
לש תטרופמ המישר תכירעו )טרופמה      
בתכב רושיא ללוכ ,םישורדה םינוקיתה      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק תוקראהו ןתמה תוניקתל  
      
יפל( 3  גוס הנבמל למשח תכרעמ תקידב     08.8.003
לש תטרופמ המישר תכירעו )טרופמה      
בתכב רושיא ללוכ ,םישורדה םינוקיתה      

  1,450.00 1,450.00     1.00 'פמוק תוקראהו ןתמה תוניקתל  
      
הקידב לולכת קדוב סדנהמ תרוקיב -הרעה      
שרדנו הדימב םייוקיל ןוקית רחאל תרזוח      
      
םחימ ,חכ קפס ,ילמשח רישכמ תוניקת תקידב     08.8.004

    120.00   120.00     1.00 'פמוק המודכו ילמשח  
      
רחא קדוב לכ וא/ו קדוב סדנהמ תרוקיב     08.8.005
למשחה ןקתמ רובע רוביחה לדוגל םיאתמ      
תודוקנ רפסמ בושח אלו A 3*52 דע ולדוגש      

    650.00   650.00     1.00 'פמוק הקידבה  
      
דע A3*52 ןיב רוביח לדוגל ךא ל"נכ תרוקיב     08.8.006

    700.00   700.00     1.00 'פמוק 80*3A  
  4,300.00 8.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: הוד השרון   .../098 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     098 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,300.00 מהעברה      
      
      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק A3*052 דע רוביח לדוגל ךא ל"נכ תרוקיב 08.8.007
      

  2,050.00 2,050.00     1.00 'פמוק A3*036 דע רוביח לדוגל ךא ל"נכ תרוקיב 08.8.008
      

  2,750.00 2,750.00     1.00 'פמוק A3*008 דע רוביח לדוגל ךא ל"נכ תרוקיב 08.8.009
      

  3,200.00 3,200.00     1.00 'פמוק A3*008 לעמ רוביח לדוגל ךא ל"נכ תרוקיב 08.8.010
      
)םודא ארפניאב הקירס( תיפרגומרט הקידב     08.8.011
ארניא רטמומרט חדקא תועצמאב למשח חולל      
חטשב למשח חול רובע .םיכורא םיחווטל םודא      

    195.00   195.00     1.00 ר"מ 1 דעלש 'חי   
      
ל"נה תיפרגומרטה הקידבה ףיעסל תפסות     08.8.012
למשח חול חטש לש ףסונ ר"מ לכ רובע      
למשח תוחולב וא/ו חולה ותואב רבודמה(      

    100.00   100.00     1.00 רתא ותואב )םיפסונ ר"מ   
      
למשח תרבח תרוקיב תרבעה םואיתו יוויל     08.8.018
ללוכו דע רוביח לדוגב ןקתמללמשח תכרעמל      
    A36*3, ןקתמה תוניקתל בתכב רושיא ללוכ  
תרגסמב ודדמי רשא ןקתמב םינוקית ללוכ אל(      
תרבחל םולשת ללוכ אלו םירחא םיפיעס      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק )למשח  
      
למשח תרבח תרוקיב תרבעה םואיתו יוויל     08.8.019
ללוכו דע רוביח לדוגב ןקתמל למשח תכרעמל      
    A001*3, ןקתמה תוניקתל בתכב רושיא ללוכ  
תרגסמב ודדמי רשא ןקתמב םינוקית ללוכ אל(      
תרבחל םולשת ללוכ אלו םירחא םיפיעס      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק )למשח  
      
למשח תרבח תרוקיב תרבעה םואיתו יוויל     08.8.020
לעמ רוביח לדוגב ןקתמל למשח תכרעמל      
    A001*3 ללוכו דעו A052*3, רושיא ללוכ  
םינוקית ללוכ אל( ןקתמה תוניקתל בתכב      
םירחא םיפיעס תרגסמב ודדמי רשא ןקתמב      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק )למשח תרבחל םולשת ללוכ אלו  
      
למשח תרבח תרוקיב תרבעה םואיתו יוויל     08.8.021
לעמ רוביח לדוגב ןקתמל למשח תכרעמל      
    A052*3 ללוכו דעו A036*3, רושיא ללוכ  
םינוקית ללוכ אל( ןקתמה תוניקתל בתכב      
םירחא םיפיעס תרגסמב ודדמי רשא ןקתמב      

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק )למשח תרבחל םולשת ללוכ אלו  
      
דע לדוגב למשח חולב תוזפ ןוזיא עוציב     08.8.022

    450.00   450.00     1.00 'פמוק 3x400A  
      

 17,845.00 8.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../099 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     099 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 17,845.00 מהעברה      
      
      
ספמ ר"ממ 52 תשוחנ ךילומב הקראה תדוקנ     08.8.023
וא ,יתכתמ טנמלאל םילאיצנטופה תאוושה      
םירזיבאה לכ ללוכ הרקתל וא ,םימ תרנצל      

    390.00   390.00     1.00 'פמוק טלפמוק הדובעה עוציבל םישרדנ םירמוחהו  
 18,235.00 תודחוימ תודובע 8.80 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו ד ו ב ע  9.80 ק ר פ  ת ת       
      
ךותב אוהש גוס לכמ שא יוליג רזיבא קוריפ     08.9.001
,תזכר ,רפוצ ,ןומיס תרונ ,יאלג ןוגכ הנבמה      

      6.00     6.00     1.00 'וכו 'חי   
      
אוהש גוס לכמ שא יוליג רזיבא קוריפ     08.9.002

     20.00    20.00     1.00 'וכו ינוציח ריק וא גגה לע ןוגכ הנבמל ץוחמ 'חי   
      
אוהש גוס לכמ הזירכ רזיבא קוריפ     08.9.003

     15.00    15.00     1.00 'וכו לוקמר ןוגכ הנבמה ךותב 'חי   
      
ץוחמ אוהש גוס לכמ הזירכ רזיבא קוריפ     08.9.004

     20.00    20.00     1.00 'וכו ינוציח ריק וא גגה לע ןוגכ הנבמל 'חי   
      
םיטרופמה םיטירפה לש שדחמ הנקתה     08.9.005
םוקמב 400.90.80 דע 100.90.80 םיפיעסב      

     20.00    20.00     1.00 ךכל םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכ שדחה 'חי   
      
בר םיינקת םילבכב ילמשח טוויח תדוקנ     08.9.006
עבצב לופכ הטעמ ילעב םיבלצומ ,םיידיג      
רובע ,דיג לכ ר"ממ 1 ךתחב םילבכה ,םודא      
,ןוגכ שא יוביכו יוליג תכרעמ ירזיבא      
םירפוצ ,םינצחל ,םיאלג ,ןשע יאלג ,ןומיסתורונ      
ףכירמ גוסמ תיתשת תרנצו םילבכה ללוכ ,'וכו      
,מ"מ 61 רטוקב םודא עבצב שא תניסח      

    190.00   190.00     1.00 טלפמוק 'קנ   
      

    440.00   440.00     1.00 היצזינוי סופיטמ ןשע יאלג תנקתהו הקפסא 'חי  08.9.007
      
תינדי הלעפהל ןצחל תנקתהו הקפסא     08.9.008

    200.00   200.00     1.00 ע"ש וא TA-05 ןגד שא תוארתהל 'חי   
      
הנקתהל הקעזא רפוצ תנקתהו הקפסא     08.9.009
ללוכ BD-021 דע הנבמל תינוציח וא תימינפ      

    450.00   450.00     1.00 ץנצנ 'חי   
      
זגה ,ג"ק 5 דע לדוגב זג לכימ תנקתהו הקפסא     08.9.010

  1,900.00 1,900.00     1.00 דרפנב דדמנ 'חי   
      
      
      

  3,261.00 9.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../100 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     100 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,261.00 מהעברה      
      
      
יוליג תוכרעמל השרומ ןלבק תרוקיבו הקידב     08.9.011
,ןקתל םאתהב תכרעמה תוניקתל שא יוביכו      
אלל טרפמב טרופמכ )א( 1 גוס הנבמ רובע      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק םירוזיאה וא/ו םיאלגה תומכב תולת  
      
יוליג תוכרעמל השרומ ןלבק תרוקיבו הקידב     08.9.012
,ןקתל םאתהב תכרעמה תוניקתל שא יוביכו      
אלל טרפמב טרופמכ )ב( 2 גוס הנבמ רובע      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק םירוזיאה וא/ו םיאלגה תומכב תולת  
      
יוליג תוכרעמל השרומ ןלבק תרוקיבו הקידב     08.9.013
,ןקתל םאתהב תכרעמה תוניקתל שא יוביכו      
אלל טרפמב טרופמכ )ג( 3 גוס הנבמ רובע      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק םירוזיאה וא/ו םיאלגה תומכב תולת  
      

    260.00   260.00     1.00 למשח תוחולל ינקת יוביכ זג ג"ק  08.9.014
      

    680.00   680.00     1.00 למשח תוחולל 002MF יוביכ זג ג"ק  08.9.015
      
יוביכ ןומיס תירונ תפלחה וא תנקתהו הקפסא     08.9.016

    120.00   120.00     1.00 יאלגל ליבקמב שא 'חי   
      

     15.00    15.00     1.00 שא יוביכ ןומיס תירונל הסכמ 'חי  08.9.017
      
דע ינוציח וא ימינפ רפוצ תנקתהו הקפסא     08.9.018

    320.00   320.00     1.00 ץנצנ ללוכ BD09 'חי   
      
ןצחלל הסכמ תפלחה וא תנקתהו הקפסא     08.9.019

     30.00    30.00     1.00 שא תקעזא 'חי   
      
תזכר יוביגל רבצמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.9.020

    190.00   190.00     1.00 'פמוק תועש A4 שא יוביכ  
      
תזכר יוביגל רבצמ תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.9.021

    250.00   250.00     1.00 'פמוק תועש A6 שא יוביכ  
      
יוביכ תזכרל ןגייח תפלחה וא הנקתהו הקפסא     08.9.022

    900.00   900.00     1.00 'פמוק ןופלט וקל ורוביח ללוכ שא  
      
יביסאפ םודא ארפניא יאלג תנקתהו הקפסא     08.9.023
,LU ןקתב דמוע תינוציח הנקתהל םימ ןגומ      
הנבמה גגב ןגזמה עונמ תנגהל ,תזכרל םאתומ      

    450.00   450.00     1.00 הבינג דגנ 'חי   
      
      
      
      
      
      

  8,376.00 9.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../101 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     101 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,376.00 מהעברה      
      
      
י"תמ םירשואמ םילבכו םיטוח תנקתהו הקפסא     08.9.024
תואספוק ןיב הנזה יווק רובע ,0221 ןקתל      
,שא יוליג תכרעמב םירזיבאו תויופעתסה      
המצב הרוזש תשוחנ ידיגמ םיידיג בר םילבכ      
    )DETSIWT( ידדובמ CVP , 2X2X8.0  
CVP הטשעמב םינגומו וידיחי םירוזש ,ר"ממ      

      8.00     8.00     1.00 םודא עבצב ,הרעב יבכועמ רטמ   
      
ירוזא 61 דע תירלודומ( תירוזא שא תזכר     08.9.025
ןקת ות תאשונ הרקב ירוזא 8-ל )הרקב      
תרצות AST-0001 םגד תמגוד 0221 ילארשי      
םירבצמו חכ קפס ללוכ ךרע הווש וא רייפלט      
תואיצי ,תירבעב DCL תגוצת ,םינעטנ      
,םינגייח ,ןומיס תורונ ,םיצנצנ ,םירפוצל      

  3,800.00 3,800.00     1.00 'פמוק תולעפהו ,םישבי םינעגמ ,םייטמוטוא םיפטמ  
      
ירוזא 61 דע תירלודומ( תירוזא שא תזכר     08.9.026
ןקת ות תאשונ הרקב ירוזא 61-ל )הרקב      
תרצות AST-0001 םגד תמגוד 0221 ילארשי      
םירבצמו חכ קפס ללוכ ךרע הווש וא רייפלט      
תואיצי ,תירבעב DCL תגוצת ,םינעטנ      
,םינגייח ,ןומיס תורונ ,םיצנצנ ,םירפוצל      

  6,500.00 6,500.00     1.00 'פמוק תולעפהו ,םישבי םינעגמ ,םייטמוטוא םיפטמ  
      
דע תירלודומ( תיתבותכ תיגולנא שא תזכר     08.9.027
0221 ילארשי ןקת ות תאשונ )תובותכ 721      
וא רייפלט תרצות RDA-0003 םגד תמגוד      
,םינעטנ םירבצמו חכ קפס ללוכ ךרע הווש      
,םירפוצל תואיצי ,תירבעב DCL תגוצת      
םיפטמ ,םינגייח ,ןומיס תורונ ,םיצנצנ      

  9,800.00 9,800.00     1.00 'פמוק תולעפהו ,םישבי םינעגמ ,םייטמוטוא  
      
דע תירלודומ( תיתבותכ תיגולנא שא תזכר     08.9.028
0221 ילארשי ןקת ות תאשונ )תובותכ 452      
וא רייפלט תרצות RDA-0003 םגד תמגוד      
,םינעטנ םירבצמו חכ קפס ללוכ ךרע הווש      
,םירפוצל תואיצי ,תירבעב DCL תגוצת      
םיפטמ ,םינגייח ,ןומיס תורונ ,םיצנצנ      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק תולעפהו ,םישבי םינעגמ ,םייטמוטוא  
      
גוס לכמ )NI( אובמ לגעמ/שא יוביכ סיטרכ     08.9.029
לכ ללוכ תכתמ תספוקב תיגולנא תזכרל      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק טלפמוק ,תורדגההו תומאתהה  
      
גוס לכמ )TUO( אצומ לגעמ/שא יוביכ סיטרכ     08.9.030
לכ ללוכ תכתמ תספוקב תיגולנא תזכרל      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק טלפמוק ,תורדגההו תומאתהה  
      
      

 41,884.00 9.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../102 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     102 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 41,884.00 מהעברה      
      
      
)TUO( אצומ לגעמ/שא יוביכ סיטרכ     08.9.031
לכ ללוכ תירוזא תזכרל םיאצומ הנומשל      

    250.00   250.00     1.00 'פמוק טלפמוק ,תורדגההו תומאתהה  
      
)TUO( אצומ לגעמ/שא יוביכ סיטרכ     08.9.032
לכ ללוכ תירוזא תזכרל םירסממ הנומשל      

    950.00   950.00     1.00 'פמוק טלפמוק ,תורדגההו תומאתהה  
      
תכרעמל ילארשי םינקת ןוכמ תרבעהו תקידב     08.9.033
)טרפמה יפל( 1 גוס הנבמל שא יוביכו יוליג      
הדימעל ,למשחה תוחולב שא יוביכו יוליג ללוכ      
תוניקתל בתכב רושיא ללוכ ןקתה תושירדב      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק ןקתמה  
      
תכרעמל ילארשי םינקת ןוכמ תרבעהו תקידב     08.9.034
)טרפמה יפל( 2 גוס הנבמל שא יוביכו יוליג      
הדימעל ,למשחה תוחולב שא יוביכו יוליג ללוכ      
תוניקתל בתכב רושיא ללוכ ןקתה תושירדב      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ןקתמה  
      
תכרעמל ילארשי םינקת ןוכמ תרבעהו תקידב     08.9.035
)טרפמה יפל( 3 גוס הנבמל שא יוביכו יוליג      
הדימעל ,למשחה תוחולב שא יוביכו יוליג ללוכ      
תוניקתל בתכב רושיא ללוכ ןקתה תושירדב      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק ןקתמה  
      
)zHG01( "רלפוד טקפא" ססובמ תוחכונ יאלג     08.9.036
םגד ר"מ001 דע םירקובמ םיללחל דעוימ      
    DETECTOR DOPPLER PRESENCE  

    260.00   260.00     1.00 תוכיא הווש וא  NDP21-AFLATIK-01 'חי   
      
לגעמל תיזאפ דח "retsaM" תישאר גותימ 'חי     08.9.037
,ףקוע קספמ ללוכ  A02 CAV032 דע רואמ      

    350.00   350.00     1.00 תוכיא הווש וא  M1-21-AFLA HPB-2- םגד 'חי   
      
לגעמל תיזאפ דח "evalS" תינשמ גותימ 'חי     08.9.038
A02 CAV032 דע )ךרוצה תדימב ,ינש( רואמ      
S1-21-AFLA-2- םגד ףקוע קספמ ללוכ       

    320.00   320.00     1.00 תוכיא הווש וא HPB 'חי   
      
A02 דע תיזאפ דח "evalS" תינשמ גותימ 'חי     08.9.039
קספמ ללוכ CAV032, ,ס"כ 5.2 דע גוזימ 'חיל      
םגד potS/tratS לודומ ללוכו ףקוע      

    440.00   440.00     1.00 תוכיא הווש וא S1-21-AFLA TSHPB-2- 'חי   
      
      
      
      
      

 53,454.00 9.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: הוד השרון   .../103 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     103 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 53,454.00 מהעברה      
      
      
A52 דע תיזאפ דח "evalS" תינשמ גותימ 'חי     08.9.040
קספמ ללוכ CAV032, ,ס"כ 4 דע גוזימ 'חיל      
םגד potS/tratS לודומ ללוכו ףקוע      

    480.00   480.00     1.00 תוכיא הווש וא S1-21-AFLA TSHPB-4- 'חי   
      
- ידועיי ךומנ חתמב )תשוחנ( תורבחתה לבכ     08.9.041

    360.00   360.00     1.00 'פמוק S1-21-AFLA TSHP-4- םגד 'מ 002 ףות  
 54,294.00 שא יוביכו יוליג תודובע 9.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

707,282.50 רוביצ תודסומב למשח ינקתמ גורדש 80 כ"הס  
קובץ: הוד השרון   .../104 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

04/03/2019
דף מס':     104 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ד ס ו מ ב  ל מ ש ח  י נ ק ת מ  ת ק ז ח א  90 ק ר פ       
ר ו ב י צ       
      
ך ו נ י ח  ת ו ד ס ו מ  ת ק ז ח א  1.90 ק ר פ  ת ת       
ר ו ב י צ  ת ו ד ס ו מ ב       
      
דוה תייריעב ךוניח תודסומ למשח תקזחא     09.1.001
טרפמל םאתהב ksir latot תטישב ןורשה      

 60,000.00 60,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
 60,000.00 רוביצ תודסומב ךוניח תודסומ תקזחא 1.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 60,000.00 רוביצ תודסומב למשח ינקתמ תקזחא 90 כ"הס  
קובץ: הוד השרון   .../105 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב למשחל םיצעוי םיסדנהמ השמ  .יב.וי.יא
6288898-90:סקפ 6370059-90:לט הננער 711 הזוחא
 

ןורשה דוה תייריע
ןורשה דוה רוביצו ךוניח ינבמב למשח תקזחא זרכמ

 
04/03/2019 )זוכיר( יפסכ ןדמואו תויומכ בתכ
דף מס':     105 9102 םינבמ תקזחא זרכמ ןורשה דוה

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

רוביצ תודסומב למשח ינקתמ גורדש 80 קרפ    
   

                  1,299.50 תולבוהו םיקוריפ 1.80 קרפ תת   
   

                 12,710.50 םיליבומ ,תורוניצ ,םילבכ ,םיטוח 2.80 קרפ תת   
   

                  6,274.00 קותינו רוביח ירזיבא 3.80 קרפ תת   
   

                347,863.50 תורונ ,הרואת ידומעו יפוג 4.80 קרפ תת   
   

                242,939.00 למשח תוחול 5.80 קרפ תת   
   

                 12,675.00 חכו דוקיפל למשח תודובע 6.80 קרפ תת   
   

                 10,992.00 תואירק וא הדובע תועש יפל למשח תודובע 7.80 קרפ תת   
   

                 18,235.00 תודחוימ תודובע 8.80 קרפ תת   
   

                 54,294.00 שא יוביכו יוליג תודובע 9.80 קרפ תת   
   

   707,282.50 רוביצ תודסומב למשח ינקתמ גורדש 80 כ"הס               
   
רוביצ תודסומב למשח ינקתמ תקזחא 90 קרפ    
   

                 60,000.00 רוביצ תודסומב ךוניח תודסומ תקזחא 1.90 קרפ תת   
   

    60,000.00 רוביצ תודסומב למשח ינקתמ תקזחא 90 כ"הס               
 

  
לכה ךס  

   767,282.50  יללכ כ"הס  
    130,438.03 מ"עמ %71  
    897,720.53 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: הוד השרון 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


