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1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     002 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

םייתעבג.ע תובוחר תרואתל KSIR LATOT תטישב ישדוח הקזחא זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ש ד ו ח  ה ק ו ז ח ת  ת ו ד ו ב ע  80.10 ק ר פ       
      
י נ ק ת מ ו  ת ו כ ר ע מ  10.80.10 ק ר פ  ת ת       
ה ר ו א ת       
      
הז קרפב םיראותמה םינושה םיפיעסה יריחמ      
תרואת ינקתמל " KSIR LATOT " תטישב      
ריעה יבחרב תומייקה תוירובצ תוניגו תובוחר      
תודובע לכ תא.א : םיללוכ םייתעבג      
לש יללכה טרפמב םיטרופמה הקוזחתה      
םימי 3 ללוכה ףטוש הקזחא לופיט .ב הז זרכמ      
ףונמ םע םידבוע תווצ היהי םהב עובשב      
םאתהב ריעה יבחרב תואירקו תולקתב לופיטל      
ירויס .ג , הז זרכמ לש יללכה טרפמב טרופמל      
תאצוהו תולקת רותיאל ריעה יבחר לכב הליל      
ןימזמה תויחנהל םאתהב םיאתמ ח"וד      
רותיאל ריעה יבחר לכב םוי ירויס .ד , טרפמהו      
תויחנהל םאתהב םיאתמ ח"וד תאצוהו תולקת      
םירמוחהו דויצה לכ .ה, טרפמהו ןימזמה      
, ללכה ןמ אצוי אלל תולקתב לופיטל םישרדנה      
לש שרדנה לכו םינוקית תוקידב עוציב .ו      
לש רושיא תרבעהו תונושה הרואתה תויזכרמ      
יתווצ .ז , הנשב םעפ תוחפל למשח קדוב      
תפוקת ךשמב דעומ לכב ןימז תוננוכו הדובע      
/ הלקת לכב לופיטל זרכמה / תורשקתהה      
ןימזמה תשירד      
      
הרואת דומעל הקזחא תודובע עוציב     01.08.01.0002
יפוגו תועורז ללוכה הבוג לכבו אוהש גוס לכמ      
" KSIR LATOT " תטישב גוס לכמ הרואת      
.םייתעבג .ע לש םיינוריעה הרואתה ינקתמב      
תושרדנה תודובעה לכ תא ללוכ הז ףיעס      
לכב יסחיה קלחה ללוכ תישדוחה הקוזחתל      
ילבכ ,תויתשת תוברל הרואתה תכרעמ יקלח      
ןכ ומכ , 'וכו הרואת תויזכרמ ,הנזה      
דויצה לש הנסחאו הלבוה הנקתה,הקפסא      
תושרדנה תולועפה לכו םינושה םירמוחהו      
יפוגו דומעה לש הניקת הלועפל      
לע ןקתומש ילמשחה דויצה / הרואתה      
הרואת יסנפל םג סחייתמ הז ףיעס , דומעה      
תא ללוכו למשח תרבח ידומע לע םינקתומה      
י"חח דומע לע הרואתה ףוגל הוולנה דויצה לכ      

 50,000.00 50,000.00     1.00 'פמוק . טלפמוק ישדוח םולשתב דדמנ ףיעסה.  
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3151-2   .../003 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     003 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  ,ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80.20 ק ר פ       
ת י ת ש ת ו       
      
ת ו ר ע ה  00.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
הקזחא תדובע עוצבל דעוימ ל"נה ןוריחמה      
קסיר לטוט תוירחאה תרגסמב תולולכ אלש      
1. הנבמב רדגומכ      
      
רתאל יוניפ ללוכ קורפל הדיחיה ריחמ      
הייריעה ינסחמ / רשואמו זרכומ תלוספ      
. חקפמהו ןימזמה תויחנהל םאתהב      
      
,רתאל הלבוה ,הקפסא ללוכ הדיחיה ריחמ      
הלעפהו הקידב ,ילמשחו ינכמ רוביח הנקתה      
.ןודנה טירפה לש      
      
לע ורחמותי הז תויומכ בתכמ םיגירח םיפיעס      
לש החנהב םימיאתמ לקד ןוריחמ יפיעס סיסב      
תא ססבל ןתינ אלש םירמוחו תודובע .%51      
חותנ שגוי לקד ןוריחמ לע םהלש רוחמתה      
חוור תפסותב קפסה תעצה סיסב לע ריחמ      
%8. לש ינלבק      
      
רושיא םיללוכ םינושה םיפיעסה לכ      
, םידומעה תוביציל רוטקורטסנוק      
תוחמוגו תוקיציב רושקה לכו תודוסי      
םג ןכו ןלבקה י"ע תוקפוסמה תונכומ וא תויונב      
חטשב תומייק תוחמוג / םידומע לש תודוסי לע      
. םינושה תובוחרבו הייריעה      
      
תלבקב הנתומ ןוריחמל םאתהב תדובע עוצב      
הדובעה ןימזממ בתכב רושיא      
      
ם י ק ו ר י פ  ת ו ד ו ב ע  10.80.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ק ת ע ה ו       
      
,םייק ןוטב דוסי לש עקרקהמ הפילשו קוריפ     02.08.01.0001
תמיתס ללוכ ,'מ 6 ללוכו דע הבוגב דומעל      
תוצק רודס ,ותומדקל בצמה תרזחה ,הריפח      
רתאל יוניפו ,עקרקב הנמטהל םילבכו תרנצ      

    500.00   500.00     1.00 .זרכומ תלוספ 'חי   
      
,םייק ןוטב דוסי לש עקרקהמ הפילשו קוריפ     02.08.01.0002
,הריפח תמיתס ללוכ ,'מ 8-מ הבוגב דומעל      
תרנצ תוצק רודס ,ותומדקל בצמה תרזחה      
תלוספ רתאל יוניפו ,עקרקב הנמטהל םילבכו      

    600.00   600.00     1.00 .זרכומ 'חי   
      
      

קובץ: 3151-2   .../004 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     004 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
'מ 6 ללוכו דע הבוגב םייק הרואת דומע קוריפ     02.08.01.0003
,תונקתההו םירזיבאה לכ קותינו קורפ ללוכ      

    300.00   300.00     1.00 .חקפמה תייחנה י"פע רתאל ותלבוה 'חי   
      
דע 'מ 6-מ הבוגב םייק הרואת דומע קוריפ     02.08.01.0004
םירזיבאה לכ קותינו קורפ ללוכ 'מ 21 ללוכו      
תייחנה י"פע רתאל ותלבוה ,תונקתההו      

    400.00   400.00     1.00 .חקפמה 'חי   
      
הרואת דומעמ אוהש גוס לכמ עורז קורפ     02.08.01.0005
י"פע רתאל הלבוה ,'מ 6 ללוכו דע הבוגב       

    150.00   150.00     1.00 .חקפמה תייחנה 'חי   
      
הרואת דומעמ אוהש גוס לכמ עורז קורפ     02.08.01.0006
רתאל הלבוה ,'מ 21 ללוכו דע 'מ 6 הבוגב      

    200.00   200.00     1.00 .חקפמה תייחנה י"פע 'חי   
      
הקראה ךילומו רוניצ , למשח לבכ תפילש     02.08.01.0007

     15.00    15.00     1.00 .זרכומ תלוספ רתאל יוניפו עקרקהמ םימייק רטמ   
      
אוהש גוס לכמ תובוחר תרואת סנפ קורפ     02.08.01.0008
ללוכ ,'מ 6 ללוכו דע הבוגב הרואת דומעמ      
י"פע רתאל הלבוה ,םירוביחה לכ קוריפ      

    200.00   200.00     1.00 .חקפמה תייחנה 'חי   
      
אוהש גוס לכמ תובוחר תרואת סנפ קורפ     02.08.01.0009
,'מ 21 ללוכו דע 'מ 6 הבוגב הרואת דומעמ      
י"פע רתאל הלבוה ,םירוביחה לכ קוריפ ללוכ      

    325.00   325.00     1.00 .חקפמה תייחנה 'חי   
      
לכ ללוכ הרואת דומעב םירזיבא שגמ תפלחה     02.08.01.0010
דומעב ,םיסנפ 4 דע םישרדנה רזעה ירמוח      
תייחנה י"פע רתאל הלבוהו הבוג לכב הרואת      

    350.00   350.00     1.00 .חקפמה 'חי   
      
דע הבוגב םייק הדלפמ הרואת דומע תקתעה     02.08.01.0011
תינכמ ,ויביכרמ לכ לע דומעה קורפ ללוכ 'מ 6      
,הרואת יסנפ ,תועורז קוריפ תוברל( תילמשחו      
דומעה תנקתהו )רזעה דויצ לכו םירזיבא      
ורובע ,רחא דוסי לע וירזיבא לכ לע שדחמ      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק .ןימזמה וא חקפמה םע םואתב ,דרפנב םלושמ  
      
ללוכ י"חח דומע לע םירוביח תספוק תפלחה     02.08.01.0012
דומעב ,םיסנפ 3 דע םישרדנה רזעה ירמוח לכ      
תייחנה י"פע רתאל הלבוהו הבוג לכב הרואת      

    250.00   250.00     1.00 .חקפמה 'חי   
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02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     005 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
דע הבוגב םייק הדלפמ הרואת דומע תקתעה     02.08.01.0013
תינכמ ,ויביכרמ לכ לע דומעה קורפ ללוכ 'מ 01      
,הרואת יסנפ ,תועורז קוריפ תוברל( תילמשחו      
דומעה תנקתהו )רזעה דויצ לכו םירזיבא      
ורובע ,רחא דוסי לע וירזיבא לכ לע שדחמ      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק .ןימזמה וא חקפמה םע םואתב ,דרפנב םלושמ  
      
תינכמ ,י"חח דומע לע םייק הרואת סנפ קוריפ     02.08.01.0014
י"חח םע םואית ,לבכה ,עורזה ללוכ תילמשחו      
י"חחל םולשת ללוכ תשרהמ לבכה קותינ ךרוצל      
רתאל דויצהו רמוחה תרזחהו ל"נה רובע      

    250.00   250.00     1.00 'פמוק .חקפמה תייחנה יפל הנסחא  
      
לע וא הרואת דומע לע םייק הרואת סנפ קוריפ     02.08.01.0015
תרזחה ללוכ תילמשחו תינכמ ,הנבמ      
תייחנה יפל הנסחא רתאל רמוחהו דויצה      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק .חקפמה  
      
'מ 21 הבוג דע הרואת דומע לש םוקיש     02.08.01.0016
יוקינ ,ןלבקה לעפמל הלבוה ללוכ ,קוריפמ      
ללוכ דויצ את ,טוויח ,טרפמ יפל עבצ ,שוטילו      
הלבוה ללוכ ,ם"יזאמ ,הקראה ספ ,םיקדהמ      

  1,250.00 1,250.00     1.00 .הנקתהו חטשל 'חי   
      
ם י ל י ב ו מ  20.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
הריפחב מ"מ 05 רטוק רוחש גוס יס.יו.יפ רוניצ     02.08.02.0001

     15.00    15.00     1.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ רטמ   
      
הריפחב מ"מ 57 רטוק רוחש גוס יס.יו.יפ רוניצ     02.08.02.0002

     18.00    18.00     1.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ רטמ   
      
רטוק יתבכש וד "הרבוק" ירושרש יטסלפ רוניצ     02.08.02.0003
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05      

     12.00    12.00     1.00 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
      
רטוק יתבכש וד "הרבוק" ירושרש יטסלפ רוניצ     02.08.02.0004
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 08      

     15.00    15.00     1.00 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
      
מ"מ 011 רטוק יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     02.08.02.0005
ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב      

     30.00    30.00     1.00 .ינקית רטמ   
      
הריפחב ,מ"מ 92 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ     02.08.02.0006

     10.00    10.00     1.00 .ינקית ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ רטמ   
      
הריפחב ,מ"מ 63 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ     02.08.02.0007

     12.00    12.00     1.00 .ינקית ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ רטמ   
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02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     006 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הריפחב ,מ"מ 05 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ     02.08.02.0008

     14.00    14.00     1.00 .ינקית ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ רטמ   
      
ןפוד יבועו מ"מ 57 רטוקב חישק .יס.יו.יפ רוניצ     02.08.02.0009
    3.2  
טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ      

     20.00    20.00     1.00 .ןומיס רטמ   
      
ןפוד יבועב מ"מ 011 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     02.08.02.0010
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב, מ"מ 6.3      
טרסו      

     28.00    28.00     1.00 ןומיס רטמ   
      
ןפוד יבועב מ"מ 061 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     02.08.02.0011
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב, מ"מ 3.5      
טרסו      

     55.00    55.00     1.00 ןומיס רטמ   
      
הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוקב ןלירמ רוניצ     02.08.02.0012

     20.00    20.00     1.00 .ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ רטמ   
      
הנכומ הריפחב מ"מ 36 רטוקב ןלירמ רוניצ     02.08.02.0013

     25.00    25.00     1.00 .ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ רטמ   
      
הנכומ הריפחב מ"מ 011 רטוקב ןלירמ רוניצ     02.08.02.0014

     45.00    45.00     1.00 .ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ רטמ   
      
ןווגב עובצ 0.2"-5.1" רטוקב ןבלוגמ רוניצ     02.08.02.0016
תריחבל      
תולש םע, דומע ג"ע וא ןיינב ריקל דומצו ןימזמה      
לע הנגהל עקרקה ךותב מ"ס 03-כ קמועל דע      

     60.00    60.00     1.00 .הרואתל לבכ רטמ   
      
ריק לע ןקתומ 2" רטוקב חישק CVP רונצ     02.08.02.0017
תרצות םיחישק םייטסלפ םיקבח תרזעב      
07 הטסורינ גרוב י"ע ריקל םיקזוחמ םיסלפ      
השושמ גרובה שאר ךומנ זילפ לבידו מ"ס      
ותקמעה ךות קבחב עקש ךותב עקשויש      

     45.00    45.00     1.00 .ךרוצה תדימב רטמ   
      
דע תודימב עובצו ןבלוגמ חפמ הלעת     02.08.02.0018

    100.00   100.00     1.00 ל"נכ חפ הסכמ ללוכ מ"ס 002X002 רטמ   
      
לש הנזה לבכ לע חפ תלעת / הנגה רוניצ     02.08.02.0019
םירזיבאה לכ ללוכ י"חח דומעמ הדיריב הרואת      

    225.00   225.00     1.00 .ןימזמהו י"חח תשירד יפל,וקוזיחל םישרדנה רטמ   
      
לכ ללוכ םייק הרואת דומעל ןגומ עקש תפסות     02.08.02.0093
, ז"אמ ( עקשה תנקתהל םישרדנה םירזבאה      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק . טלפמוק , ) 'וכו לבכ  
      

קובץ: 3151-2   .../007 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     007 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר י פ ח  ,ם י א ת  30.80.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ק י צ י ו       
      
ריחמב תוללוכ תודוסיו סוסיבה תודובע לכ      
. םושר רוטקורטסנוק רושיאו ןונכת הדיחיה      
      
םיאתמ הדלפ הסכמ םע וקפוסי םיאתה לכ      
בותיכו תושרה למס ,  ומוקימו אתה לדוגל      
.אתה דועי      
      
מ"ס 05 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     02.08.03.0001
תבכש , הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
למס םע הדלפ הסכמו ,מ"ס 02 לש ץצח      
) אתה דועיל םאתהב ( םיאתמ בותיכו תושרה      
העסמב וא הכרדמב הנקתהל םיאתמה סמועל      

  1,000.00 1,000.00     1.00 .ןנכתמה תייחנה פ"ע 'חי   
      
מ"ס 06 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     02.08.03.0002
תבכש, הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
למס םע הדלפ הסכמו ,מ"ס 02 לש ץצח      
) אתה דועיל םאתהב ( םיאתמ בותיכו תושרה      
העסמב וא הכרדמב הנקתהל םיאתמה סמועל      

  1,250.00 1,250.00     1.00 .ןנכתמה תייחנה פ"ע 'חי   
      
מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     02.08.03.0003
תבכש הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
למס םע הדלפ הסכמו ,מ"ס 02 לש ץצח      
) אתה דועיל םאתהב ( םיאתמ בותיכו תושרה      
העסמב וא הכרדמב הנקתהל םיאתמה סמועל      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .ןנכתמה תייחנה פ"ע 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את     02.08.03.0004
תבכש הביצח /הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו      
למס םע הדלפ הסכמו ,מ"ס 02 לש ץצח      
) אתה דועיל םאתהב ( םיאתמ בותיכו תושרה      
העסמב וא הכרדמב הנקתהל םיאתמה סמועל      

  2,500.00 2,500.00     1.00 .ןנכתמה תייחנה פ"ע רטמ   
      
ץע תרואת וא הפצה תרואת יפוגל ןוטב דוסי     02.08.03.0006
תודימב עקרקב העוקש ןוטב תספוק יושע      
םע ןגמ תשר ללוכ מ"ס 05/05/05 דע תוימינפ      
- הליענ רודיסו החיתפ יריצ ,המיאתמ תרגסמ      
ללוכ חקפמה תויחנה יפל עובצו ןבלוגמ לכה      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק קודיהו יולימ ,רובה תריפח  
      
יאוותב אוהש גוס לכמ תפצורמ הכרדמ קורפ     02.08.03.0007

     60.00    60.00     1.00 .הריפחה רטמ   
      
      
      
      

קובץ: 3151-2   .../008 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     008 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םינבא וא תופצרמב הכרדמ ףוציר ןוקית     02.08.03.0008
ללוכו לוח עצמ תמלשה ללוכ תובלתשמ      

    110.00   110.00     1.00 .הריפחה יאוותב תופצרמ תמלשה רטמ   
      
תרבח לש תשר רליפ רובע ימורט ןוטב תחמוג     02.08.03.0012
הבוג ,מ"ס 06 קמוע ,מ"ס 061 בחורב למשחה      

  2,500.00 2,500.00     1.00 .מ"ס 042 ללוכ 'חי   
      
תולעת עקרק גוס לכב הביצח וא/ו הריפח     02.08.03.0013
ללוכ םיידיב וא םילכב תורוניצל וא/ו םילבכל      
חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר      
קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל      

     40.00    40.00     1.00 .מ"ס 08-04 בחורו מ"ס 051-001 דע רטמ   
      

     85.00    85.00     1.00 .איהש הרטמ לכל םיידי תריפח רטמ  02.08.03.0014
      
תרזחה ללוכ ,אשד/ןנוגמ רוזאב הריפחל תפסות     02.08.03.0015

     25.00    25.00     1.00 .םתומדקל םייפוסה חטשה ינפ רטמ   
      
4 דע הנקתהל 'מ 51 דע ךרואב יקפוא חודיק     02.08.03.0017
57 רטוקב רוחש דבכ ףיפכ םייטסלפ תורוניצ      
הטיש לכב - מ"מ 8 ןוליינ הכישמ יטוח םע מ"מ      
תריפח ,תרנצ ללוכ ,עקרקה יאנת יפל שרדיתש      
- ותומדקל חטשה תרזחהו שורדה לכו תורוב      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
רטמ לכ רובע ל"נה יקפוא חודיק ףיעסל תפסות     02.08.03.0018

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .ףסונ יקפוא חודיק  
      
קמועבו  מ"ס 06-04 בחורב םייק שיבכ תחיתפ     02.08.03.0019
ללוכ תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 051 דע      
עצמה תובכשב הלעתה יולימו הביצח/הריפח      
שיבכה ןוקית , חקפמה תיחנהל םאתהב      
תרזחהו      

    110.00   110.00     1.00 . רזעה ירמוחו תודובע לכ ללוכ ,ותומדקל בצמה רטמ   
      
מ"ס 06-04 בחורב ליבש / הכרדמ תחיתפ     02.08.03.0020
ללוכ תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 021 דע קמועבו      
יפל רכרוכה תובכשב הלעתה יולימו הביצח      
תרזחהו ליבש/הכרדמ ןוקית , חקפמה תויחנה      

     90.00    90.00     1.00 . טלפסא וא ףוציר ללוכ ותומדקל בצמה רטמ   
      
ילבכ תסינכל הרקיתב וא/ו ריקב רבעמ תחיתפ     02.08.03.0021
4" דע רטוקב C.V.P לוורש תנקתהו למשח      
ללוכ      
בצמה תרזחהו תומיטא ,עבצ ,חיט ינוקית      

    170.00   170.00     1.00 'פמוק .ותומדקל  
      
      
      
      

קובץ: 3151-2   .../009 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     009 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
'מ 4 הבוג דע גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     02.08.03.0030
ללוכ מ"ס 06/06/06 תודימב 03-ב ןוטבמ קוצי      
יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח      
לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות      
ראש      

    600.00   600.00     1.00 .טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה 'חי   
      
'מ 7-5 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     02.08.03.0031
ללוכ מ"ס 08/06/06 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי      
יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח      
לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות      
ראש      

    750.00   750.00     1.00 .טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה 'חי   
      
'מ 9-8 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     02.08.03.0032
ללוכ מ"ס 001/08/08 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי      
יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח      
לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות      
ראש      

    900.00   900.00     1.00 .טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה 'חי   
      
'מ 01 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     02.08.03.0033
ללוכ מ"ס 021/08/08 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי      
יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח      
לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות      
ראש      

  1,100.00 1,100.00     1.00 .טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה 'חי   
      
11-21 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     02.08.03.0034
'מ      
מ"ס 061/001/001 תודימב 03-ב ןוטבמ קוצי      
ללוכ      
יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח      
לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות      
ראש      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה 'חי   
      
'מ 51 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     02.08.03.0035
מ"ס 002/031/031 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי      
רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ      
לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל      

  2,200.00 2,200.00     1.00 .טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש 'חי   
      
'מ 81 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     02.08.03.0036
מ"ס 082/061/061 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי      
רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ      
לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל      

  3,500.00 3,500.00     1.00 .טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש 'חי   
      
      
      

קובץ: 3151-2   .../010 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     010 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מ"ס 05X061 תודימב ןוטבמ היזכרמל דוסי     02.08.03.0037
מ"ס 04-ו חטשה ינפל תחתמ מ"ס 09 הבוגבו      
תנבלוגמ לזרב תרגסמ םע ,חטשה ינפ לעמ      
םיחתפ םע ,ןוטבה סיסבל למשחה חול קוזיחל      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק .םתומדקל חטשה ינפ תרזחהו תורוניצל  
      
דומע לש ןוטב דוסיב חודיקב הרידח עוציב     02.08.03.0039
מ"מ 57 דע רטוקב רוניצ תנקתהו םייק הרואת      
02 רוניצ ללוכ ,ףסונ למשח לבכ תסינכ רובע      

    400.00   400.00     1.00 .ןוטבה ןוקית ללוכו הקראה ךילומ רובע 'חי   
      
תרבח לש םינומ ןורא רובע ימורט ןוטב תחמוג     02.08.03.0042
הבוג ,מ"ס 06 קמועו מ"ס 001 בחורב למשחה      
תחתמ מ"ס 09-ו עקרקה ינפ לעמ מ"ס 042      
רוטקורטסנוק רושיא , לגר ללוכ עקרקה ינפל      

  2,250.00 2,250.00     1.00 . י"חח רושיאו 'חי   
      
082 בחור תודימב הרואת תייזכרמל החמוג     02.08.03.0043
ללוכ , מ"ס 082 הבוג , מ"ס 05 קמוע , מ"ס      
י"ע רושיאו ןונכת ,ןויזו עקרקב סוסיב      

  3,000.00 3,000.00     1.00 . רוטקורטסנוק 'חי   
      
ןנכותמ שיבכ רוזאב םייק הרואת את תקתעה     02.08.03.0044
םילבכ תכראה תוברל ,תננכותמ הכרדמ רוזאל      
הבוג תמאתה תוברלו םימייק םיילמשח םירוביחו      

  1,150.00 1,150.00     1.00 'פמוק .תננכותמ הכרדמ הבוגל אתה הסכמ  
      
ם י כ י ל ו מ  40.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה , הקפסה םיללוכ הדיחיה יריחמה      
ירמוח לכו םיכילומה ללוכ הנזהה וק לש רוביחו      
וקה תחנהל תושורדה תודובעהו רזעה      
.ורוביחו      
      
)EPLX ( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     02.08.04.0001
    YX2N וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
.היזכרמל      

      8.00     8.00     1.00 . ר"ממ 5.1X3  ללוכו דע ךתחב לבכ רטמ   
      
)EPLX ( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     02.08.04.0002
    YX2N וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
.היזכרמל      

     10.00    10.00     1.00 . ר"ממ 5.2X3  ללוכו דע ךתחב לבכ רטמ   
      
)EPLX ( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     02.08.04.0003
    YX2N וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
.היזכרמל      

     11.00    11.00     1.00 . ר"ממ 5.1X5  ללוכו דע ךתחב לבכ רטמ   
      
      
      

קובץ: 3151-2   .../011 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     011 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     02.08.04.0004
    YX2N וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
.היזכרמל      

     13.00    13.00     1.00 .ר"ממ 5.2X5 ךתחב לבכ רטמ   
      
)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     02.08.04.0005
    YX2N וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
.היזכרמל      

     18.00    18.00     1.00 .ר"ממ 4X5 ךתחב לבכ רטמ   
      
)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     02.08.04.0006
    YX2N וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
.היזכרמל      

     30.00    30.00     1.00 .ר"ממ 6X5 ךתחב לבכ רטמ   
      
)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     02.08.04.0007
    YX2N וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
.היזכרמל      

     40.00    40.00     1.00 .ר"ממ 01X5 ךתחב לבכ רטמ   
      
)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     02.08.04.0008
    YX2N וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
.היזכרמל      

     60.00    60.00     1.00 .ר"ממ 61X5 ךתחב לבכ רטמ   
      
)EPLX ( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     02.08.04.0009
     YX2N וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

     90.00    90.00     1.00 . ר"ממ 61+52X4 ךתחב לבכ .היזכרמל רטמ   
      
)EPLX ( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     02.08.04.0010
     YX2N וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

    125.00   125.00     1.00 . ר"ממ 61+53X4 ךתחב לבכ .היזכרמל רטמ   
      
)EPLX(  סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     02.08.04.0011
    YX2N וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
.היזכרמל      

    165.00   165.00     1.00 .ר"ממ 52+05X4 ךתחב לבכ רטמ   
      
ךתחב CVP דדובמ וא יולג רוזש תשוחנ ךילומ     02.08.04.0013

      8.00     8.00     1.00 .ר"ממ 6 רטמ   
      
ךתחב CVP דדובמ וא יולג רוזש תשוחנ ךילומ     02.08.04.0014

     11.00    11.00     1.00 .ר"ממ 01 רטמ   
      
ךתחב CVP דדובמ וא יולג רוזש תשוחנ ךילומ     02.08.04.0015

     13.00    13.00     1.00 .ר"ממ 61 רטמ   
      
ךתחב CVP דדובמ וא יולג רוזש תשוחנ ךילומ     02.08.04.0016

     16.00    16.00     1.00 ר"ממ 52 רטמ   
      
      

קובץ: 3151-2   .../012 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     012 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ךתחב CVP דדובמ וא יולג רוזש תשוחנ ךילומ     02.08.04.0017

     23.00    23.00     1.00 .ר"ממ 53 רטמ   
      
ךתחב CVP דדובמ וא יולג רוזש תשוחנ ךילומ     02.08.04.0018

     35.00    35.00     1.00 .ר"ממ 05 רטמ   
      

     11.00    11.00     1.00 .)דרפנב דדמנה( לבכל אשונ מ"מ 6 הדלפ ליית רטמ  02.08.04.0019
      

      2.00     2.00     1.00 ."למשח לבכ הנכס" ינקת ןומיס טרס רטמ  02.08.04.0020
      
ת ו ק ר א ה  50.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     02.08.05.0001
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
שאר ,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
קמועב 06 תרוקב תחוש תעבט קדהמ ,השקה      
העיבצו טוליש הסכמ ץצח תפצר םע מ"ס 06      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
רובע ל"נה הקראה תדורטקלאל תפסות     02.08.05.0002
תקמעה      
. 'מ 5.1 לש םייטרדנטס םיעטקב הדורטקלאה      
.השורדה תודגנתהה תלבקל דע ,דמצמ ללוכ      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
תשוחנ ספ יושע םילאיצנטופ תאוושה ספ     02.08.05.0006
םע ,מ"מ 04 בחור מ"מ 4 יבוע מ"ס 05 ךרואב      

    350.00   350.00     1.00 טלפמוק ,הקראה יכילומ תורבחתהל םיגרב 8 'חי   
      
ללוכ הרואת דומעל תשוחנמ תוקראה ספ     02.08.05.0007
יכילומ רוביחל שרדנה לכו ידנק קדהמ , םיגרב      

     75.00    75.00     1.00 טלפמוק ,תוקראה ספל דומעה ךותב הקראה 'חי   
      

    120.00   120.00     1.00 'פמוק "רשג" ללוכ םימ רוניצל הקראה רוביח "תלש" 02.08.05.0008
      
ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  60.80.20 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל       
      
םיראותמה תועורזהו םידומעה לכ      
יריחמ .ינכדעה 218 י"ת ילעב ויהי הז קרפב      
לעפמב העיבצ םיללוכ תועורזהו םידומעה      
,תיטטסורטקלא סקלפוד טרפמ י"פע ןרציה      
תוירחא.ןימזמה י"ע רחביש ןווגב רונתב יולק      
לכ , תוחפל םינש 5 ךשמל היהת עבצל      
תוחלצ דנז לוורש םע וקפוסי םידומעה      
.םילגד קיזחמו דומעה תיתחתו עצמאב טושיק      
      
      
      
      

קובץ: 3151-2   .../013 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     013 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     02.08.06.0002
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
עובצ.רשואמ רטמ 5.6 דע הבוגב 'ץניא 6/4      
פ"ע ןווגב סקלפוד טרפמ י"פע ןרציה לעפמב      

  2,300.00 2,300.00     1.00 .ןימזמה תייחנה 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     02.08.06.0003
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
עובצ.רשואמ רטמ 21 דע הבוגב 'ץניא 8/6/4      
פ"ע ןווגב סקלפוד טרפמ י"פע ןרציה לעפמב      

  4,000.00 4,000.00     1.00 .ןימזמה תייחנה 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     02.08.06.0004
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
/ עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
051*051 עבורמ לעב דומעה .ושארב סנפה      
עובצ.רשואמ רטמ 5.6 דע הבוגב ר"ממ      
פ"ע ןווגב סקלפוד טרפמ י"פע ןרציה לעפמב      

  2,600.00 2,600.00     1.00 .ןימזמה תייחנה 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     02.08.06.0005
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
/ עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
002*002 עבורמ לעב דומעה .ושארב סנפה      
עובצ.רשואמ רטמ 21 דע הבוגב ר"ממ      
פ"ע ןווגב סקלפוד טרפמ י"פע ןרציה לעפמב      

  5,000.00 5,000.00     1.00 .ןימזמה תייחנה 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     02.08.06.0006
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
/ עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
המיאתמ עורז םע ינוק דומע .ושארב סנפה      
רטמ 6 דע הבוגב , עורזה שארב 09 רטוק      
טרפמ י"פע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ      

  2,300.00 2,300.00     1.00 .ןימזמה תייחנה פ"ע ןווגב סקלפוד 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3151-2   .../014 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     014 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     02.08.06.0007
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
/ עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
המיאתמ עורז םע ינוק דומע .ושארב סנפה      
רטמ 21 דע הבוגב , עורזה שארב 09 רטוק      
טרפמ י"פע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ      

  4,800.00 4,800.00     1.00 .ןימזמה תייחנה פ"ע ןווגב סקלפוד 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     02.08.06.0008
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
/ עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
6" דע דיחא לוגע דומע .ושארב סנפה      
רטמ 5.6 דע הבוגב , ןימזמה תייחנהל םאתהב      
טרפמ י"פע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ      

  2,200.00 2,200.00     1.00 .ןימזמה תייחנה פ"ע ןווגב סקלפוד 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     02.08.06.0009
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
/ עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
8" דע דיחא לוגע דומע .ושארב סנפה      
רטמ 21 דע הבוגב , ןימזמה תייחנהל םאתהב      
טרפמ י"פע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ      

  4,500.00 4,500.00     1.00 .ןימזמה תייחנה פ"ע ןווגב סקלפוד 'חי   
      
והשלכ גוסמ הרואת דומע לש דבלב הנקתה     02.08.06.0049
יבג לע תושרה י"ע קפוסמה ,'מ 5.6 דע הבוגב      
תושרה ינסחממ הלבוה תוברל םייק דוסי      

    400.00   400.00     1.00 םירזיבאהו םילבכה רוביחו 'חי   
      
והשלכ גוסמ הרואת דומע לש דבלב הנקתה     02.08.06.0050
י"ע קפוסמה 'מ 21 דעו 'מ 5.6 לעמ הבוגב      
הלבוה תוברל םייק דוסי יבג לע ,תושרה      

    600.00   600.00     1.00 םירזיבאהו םילבכה רוביחו תושרה ינסחממ 'חי   
      
גח תרואתל EEC 61 + זפ דח ריק רוביח     02.08.06.0080
ןקתומ      
,ןירושמ עקת - תיב ללוכ הרואתה דומע לע      
שגמ לע יטמוטוא יצח םרז קספמ תפסות      

    300.00   300.00     1.00 .טלפמוק - עקת תיבל רוביח לבכו םירזיבא 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3151-2   .../015 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     015 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
דע לש הבוגב םייק הרואת דומע לש הפלחה     02.08.06.0090
דומעל םאתהב ( שדח הרואת דומעב 'מ 6      
טרדנטסל םאתהבו ) ןימזמה תייחנה / םייקה      
קורפ תללוכ הדובעה . 'מ 6 דע הבוגב היריעה      
קותינ תוברל ,םייקה הרואתה דומע לש רקובמ      
דומעה רורחש ,תוקראהו ,למשח ילבכמ דומעה      
ןוגכ הרואת דומע יביכר קורפ ,דוסי יגרבמ      
םאתהב תועורזו הרואת יפוג ,םירזיבא שגמ      
ינסחמל דומעה יוניפו ןימזמה תויחנהל      
רשואמו השרומ תלוספ רתאל וא/ו הייריעה      
ללוכה םאתהב דווזמו שדח דומע לש הנקתהו      
םינולגד , טוליש , תוקראה ספ ,םירזיבא שגמ      
. טרפמהו חקפמה תויחנהל םאתהב ב"ויכו      
לש תוביצי תקידב ללוכ הז ףיעס ריחמ      
לכ לש הקפסא ריחמ תאו דוסיל רוטקורטסנוק      
)ב"ויכו לבכ ,הרואת ףוג ,שגמ ,דומע( דויצה      

  6,500.00 6,500.00     1.00 'פמוק ןימזמה י"ע רשואמו שדח  
      
הבוגב םייק הרואת דומע לש הפלחה ךא ל"נכ     02.08.06.0091
םאתהב ( שדח הרואת דומעב 'מ 6 לעמ לש      
םאתהבו ) ןימזמה תייחנה / םייקה דומעל      
הדובעה . 'מ 21 דע הבוגב היריעה טרדנטסל      
,םייקה הרואתה דומע לש רקובמ קורפ תללוכ      
,תוקראהו ,למשח ילבכמ דומעה קותינ תוברל      
דומע יביכר קורפ ,דוסי יגרבמ דומעה רורחש      
הרואת יפוג ,םירזיבא שגמ ןוגכ הרואת      
יוניפו ןימזמה תויחנהל םאתהב תועורזו      
תלוספ רתאל וא/ו הייריעה ינסחמל דומעה      
דווזמו שדח דומע לש הנקתהו רשואמו השרומ      
, תוקראה ספ ,םירזיבא שגמ ללוכה םאתהב      
תויחנהל םאתהב ב"ויכו םינולגד , טוליש      
תקידב ללוכ הז ףיעס ריחמ . טרפמהו חקפמה      
ריחמ תאו דוסיל רוטקורטסנוק לש תוביצי      
,הרואת ףוג ,שגמ ,דומע( דויצה לכ לש הקפסא      

  9,000.00 9,000.00     1.00 'פמוק ןימזמה י"ע רשואמו שדח )ב"ויכו לבכ  
      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק הרואת דומעל םילגד קיזחמ 02.08.06.0092
      
דומעל ההבגה תטלפ לש הנקתהו הקפסא     02.08.06.0093
לולכת הטלפה .'מ 6 לש הבוג דע הרואת      
הטלפה ינותנ .ב"ויכו דוסי יגרב םימוא ,רוריח      
.םוקימ/יבוע/לדוג - שדחה דומעל םאתהב ויהי      
תלבק רחאל הדובעה ןוטיב ללוכ ףיעסה ריחמ      
רושיא ללוכ הדיחיה ריחמ (.חקפמה רושיא      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק . )רוטקורטסנוק  
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3151-2   .../016 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     016 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
דומעל ההבגה תטלפ לש הנקתהו הקפסא     02.08.06.0094
לולכת הטלפה .'מ21 לש הבוג דע הרואת      
הטלפה ינותנ .ב"ויכו דוסי יגרב םימוא ,רוריח      
םוקימ/יבוע/לדוג - שדחה דומעל םאתהב ויהי      
תלבק רחאל הדובעה ןוטיב ללוכ ףיעסה ריחמ      
רושיא ללוכ הדיחיה ריחמ (.חקפמה רושיא      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק . )רוטקורטסנוק  
      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  70.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
, הלבוה םיללוכ ויהי הרואתה יפוג יריחמ      
תנקתהל שרדנה דויצה לוכו , הנקתה      
ןווגב ףוגה תעיבצ תוברל דומעה ג"ע ףוגה      
סנפה ןיב לבכ , ןימזמה י"ע רחביש      
תופתתשה ןכ ומכ .'וכו םירזיבא שגמל      
יפוג   .ןימזמה תטלחה יפל הרואת ייוסינב      
ןנכתמהו ןימזמה י"ע ורשואי ע"ש הרואת      
.בתכב      
      
לע ורחמותי הז תויומכ בתכמ םיגירח םיפיעס      
לש החנהב םימיאתמ לקד ןוריחמ יפיעס סיסב      
תא ססבל ןתינ אלש םירמוחו תודובע .%51      
חותנ שגוי לקד ןוריחמ לע םהלש רוחמתה      
חוור תפסותב קפסה תעצה סיסב לע ריחמ      
%8. לש ינלבק      
      
יונבה DEL תייגולונכטב בוחר תרואת ףוג     02.08.07.0001
רטסאילופ תקבאב עובצ םוינימולא תקיצימ      
תכרעמ , תנבומ רוריק תכרעמ , רונתב      
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
ללוכה 66PI תומיטא תגרדב DEL , יברימ רוא      
תוריסמ K0004 ןווגב SPILIHP תרצות םידל      
תועש 000,05 םייח ךרוא ,  IRC 08-07 עבצ      
    07L  , תרצותמ רביירד ללוכ SPILIHP לעב  
W72 DEL  הרואתה ףוג תמגודכ לופכ דודיב      
    AIRELLAG תרבח לש  
    GNITHGIL-REEPOC דע-רוא אובי  

  3,000.00 3,000.00     1.00 . םיסדנהמ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3151-2   .../017 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     017 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יונבה DEL תייגולונכטב בוחר תרואת ףוג     02.08.07.0002
רטסאילופ תקבאב עובצ םוינימולא תקיצימ      
תכרעמ , תנבומ רוריק תכרעמ , רונתב      
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
ללוכה 66PI תומיטא תגרדב DEL , יברימ רוא      
תוריסמ K0004 ןווגב SPILIHP תרצות םידל      
תועש 000,05 םייח ךרוא ,  IRC 08-07 עבצ      
    07L  , תרצותמ רביירד ללוכ SPILIHP לעב  
W25 DEL  הרואתה ףוג תמגודכ לופכ דודיב      
    AIRELLAG תרבח לש  
    GNITHGIL-REEPOC דע-רוא אובי  

  3,240.00 3,240.00     1.00 . םיסדנהמ 'חי   
      
יונבה DEL תייגולונכטב בוחר תרואת ףוג     02.08.07.0003
רטסאילופ תקבאב עובצ םוינימולא תקיצימ      
תכרעמ , תנבומ רוריק תכרעמ , רונתב      
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
ללוכה 66PI תומיטא תגרדב DEL , יברימ רוא      
תוריסמ K0004 ןווגב SPILIHP תרצות םידל      
תועש 000,05 םייח ךרוא ,  IRC 08-07 עבצ      
    07L  , תרצותמ רביירד ללוכ SPILIHP לעב  
W57 DEL  הרואתה ףוג תמגודכ לופכ דודיב      
    AIRELLAG תרבח לש  
    GNITHGIL-REEPOC דע-רוא אובי  

  3,780.00 3,780.00     1.00 . םיסדנהמ 'חי   
      
יונבה DEL תייגולונכטב בוחר תרואת ףוג     02.08.07.0004
רטסאילופ תקבאב עובצ םוינימולא תקיצימ      
תכרעמ , תנבומ רוריק תכרעמ , רונתב      
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
ללוכה 66PI תומיטא תגרדב DEL , יברימ רוא      
תוריסמ K0004 ןווגב SPILIHP תרצות םידל      
תועש 000,05 םייח ךרוא ,  IRC 08-07 עבצ      
    07L  , תרצותמ רביירד ללוכ SPILIHP לעב  
W79 DEL  הרואתה ףוג תמגודכ לופכ דודיב      
    AIRELLAG תרבח לש  
    GNITHGIL-REEPOC דע-רוא אובי  

  4,440.00 4,440.00     1.00 . םיסדנהמ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3151-2   .../018 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     018 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יונבה DEL תייגולונכטב בוחר תרואת ףוג     02.08.07.0005
רטסאילופ תקבאב עובצ םוינימולא תקיצימ      
תכרעמ , תנבומ רוריק תכרעמ , רונתב      
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
ללוכה 66PI תומיטא תגרדב DEL , יברימ רוא      
תוריסמ K0004 ןווגב SPILIHP תרצות םידל      
תועש 000,05 םייח ךרוא ,  IRC 08-07 עבצ      
    07L  , תרצותמ רביירד ללוכ SPILIHP לעב  
W72 DEL הרואתה ףוג תמגודכ לופכ דודיב      
    NOCI תרבח לש GNITHGIL-REEPOC  

  3,840.00 3,840.00     1.00 . םיסדנהמ דע-רוא אובי 'חי   
      
יונבה DEL תייגולונכטב בוחר תרואת ףוג     02.08.07.0006
רטסאילופ תקבאב עובצ םוינימולא תקיצימ      
תכרעמ , תנבומ רוריק תכרעמ , רונתב      
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
ללוכה 66PI תומיטא תגרדב DEL , יברימ רוא      
תוריסמ K0004 ןווגב SPILIHP תרצות םידל      
תועש 000,05 םייח ךרוא ,  IRC 08-07 עבצ      
    07L  , תרצותמ רביירד ללוכ SPILIHP לעב  
W25 DEL הרואתה ףוג תמגודכ לופכ דודיב      
    NOCI תרבח לש GNITHGIL-REEPOC  

  4,140.00 4,140.00     1.00 . םיסדנהמ דע-רוא אובי 'חי   
      
יונבה DEL תייגולונכטב בוחר תרואת ףוג     02.08.07.0007
רטסאילופ תקבאב עובצ םוינימולא תקיצימ      
תכרעמ , תנבומ רוריק תכרעמ , רונתב      
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
ללוכה 66PI תומיטא תגרדב DEL , יברימ רוא      
תוריסמ K0004 ןווגב SPILIHP תרצות םידל      
תועש 000,05 םייח ךרוא ,  IRC 08-07 עבצ      
    07L  , תרצותמ רביירד ללוכ SPILIHP לעב  
W57 DEL הרואתה ףוג תמגודכ לופכ דודיב      
    NOCI תרבח לש GNITHGIL-REEPOC  

  4,740.00 4,740.00     1.00 . םיסדנהמ דע-רוא אובי 'חי   
      
יונבה DEL תייגולונכטב בוחר תרואת ףוג     02.08.07.0008
רטסאילופ תקבאב עובצ םוינימולא תקיצימ      
תכרעמ , תנבומ רוריק תכרעמ , רונתב      
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
ללוכה 66PI תומיטא תגרדב DEL , יברימ רוא      
תוריסמ K0004 ןווגב SPILIHP תרצות םידל      
תועש 000,05 םייח ךרוא ,  IRC 08-07 עבצ      
    07L  , תרצותמ רביירד ללוכ SPILIHP לעב  
W79 DEL הרואתה ףוג תמגודכ לופכ דודיב      
    NOCI תרבח לש GNITHGIL-REEPOC  

  5,340.00 5,340.00     1.00 . םיסדנהמ דע-רוא אובי 'חי   
      
      
      
      

קובץ: 3151-2   .../019 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     019 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
DEL תייגולונכטב יביטרוקד הרואת ףוג     02.08.07.0009
םוינימולא תקיצימ יונבה םיפ"צש תרואתל      
תכרעמ , רונתב רטסאילופ תקבאב עובצ      
לע חתפנ םוינמולא הסכמ ללוכ תנבומ רוריק      
תיטפוא תכרעמ , םילכב שומיש אלל ריצ      
רוא רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ      
ללוכה 66PI תומיטא תגרדב DEL , יברימ      
תוריסמ K0004 ןווגב SPILIHP תרצות םידל      
תועש 000,05 םייח ךרוא ,  IRC 08-07 עבצ      
    07L  , תרצותמ רביירד ללוכ SPILIHP לעב  
W72  DEL  הרואתה ףוג תמגודכ לופכ דודיב      
    ASEM תרבח לש GNITHGIL-REEPOC  

  4,920.00 4,920.00     1.00 . םיסדנהמ דע-רוא אובי 'חי   
      
DEL תייגולונכטב יביטרוקד הרואת ףוג     02.08.07.0010
םוינימולא תקיצימ יונבה םיפ"צש תרואתל      
תכרעמ , רונתב רטסאילופ תקבאב עובצ      
לע חתפנ םוינמולא הסכמ ללוכ תנבומ רוריק      
תיטפוא תכרעמ , םילכב שומיש אלל ריצ      
רוא רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ      
ללוכה 66PI תומיטא תגרדב DEL , יברימ      
תוריסמ K0004 ןווגב SPILIHP תרצות םידל      
תועש 000,05 םייח ךרוא ,  IRC 08-07 עבצ      
    07L  , תרצותמ רביירד ללוכ SPILIHP לעב  
W25  DEL  הרואתה ףוג תמגודכ לופכ דודיב      
    ASEM תרבח לש GNITHGIL-REEPOC  

  5,400.00 5,400.00     1.00 . םיסדנהמ דע-רוא אובי 'חי   
      
DEL תייגולונכטב יביטרוקד הרואת ףוג     02.08.07.0011
םוינימולא תקיצימ יונבה םיפ"צש תרואתל      
תכרעמ , רונתב רטסאילופ תקבאב עובצ      
לע חתפנ םוינמולא הסכמ ללוכ תנבומ רוריק      
תיטפוא תכרעמ , םילכב שומיש אלל ריצ      
רוא רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ      
ללוכה 66PI תומיטא תגרדב DEL , יברימ      
תוריסמ K0004 ןווגב SPILIHP תרצות םידל      
תועש 000,05 םייח ךרוא ,  IRC 08-07 עבצ      
    07L  , תרצותמ רביירד ללוכ SPILIHP לעב  
W57  DEL  הרואתה ףוג תמגודכ לופכ דודיב      
    ASEM תרבח לש GNITHGIL-REEPOC  

  5,880.00 5,880.00     1.00 . םיסדנהמ דע-רוא אובי 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3151-2   .../020 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     020 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יונבה DEL תייגולונכטב בוחר תרואת ףוג     02.08.07.0012
רטסאילופ תקבאב עובצ םוינימולא תקיצימ      
תכרעמ , תנבומ רוריק תכרעמ , רונתב      
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
ללוכה 66PI תומיטא תגרדב DEL , יברימ רוא      
תוריסמ K0004 ןווגב SPILIHP תרצות םידל      
תועש 000,05 םייח ךרוא ,  IRC 08-07 עבצ      
    07L  , תרצותמ רביירד ללוכ SPILIHP לעב  
W54  דע הרואתה ףוג תמגודכ לופכ דודיב      
    DEL ETNAVEL תרבח לש  
    GNITHGIL-REEPOC דע-רוא אובי  

  3,240.00 3,240.00     1.00 . םיסדנהמ 'חי   
      
יונבה DEL תייגולונכטב בוחר תרואת ףוג     02.08.07.0013
רטסאילופ תקבאב עובצ םוינימולא תקיצימ      
תכרעמ , תנבומ רוריק תכרעמ , רונתב      
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
ללוכה 66PI תומיטא תגרדב DEL , יברימ רוא      
תוריסמ K0004 ןווגב SPILIHP תרצות םידל      
תועש 000,05 םייח ךרוא ,  IRC 08-07 עבצ      
    07L  , תרצותמ רביירד ללוכ SPILIHP לעב  
W09  דע הרואתה ףוג תמגודכ לופכ דודיב      
    DEL ETNAVEL תרבח לש  
    GNITHGIL-REEPOC דע-רוא אובי  

  3,720.00 3,720.00     1.00 . םיסדנהמ 'חי   
      
תרואתל סנפ לש הנקתהו הקפסה     02.08.07.0014
W72 DEL DRT תמגודכ קיתע םגדמ בוחר      
דע-רוא אובי ,GNITHGL-REPOOC 'בח לש      
עובצ , םוינימולא תקיצימ יונב םיסדנהמ      
תריחב פ"ע ןווגב רונתב רטסאילופ תקבאב      
םוינימולא תלד , תנבומ רוריק תכרעמ , םזיה      
תיטפוא תכרעמ , םילכ אלל החיתפ םע      
ןקת יפל רואה רוזפל תיברמ תוליעיל תננכותמ      
RABTHGIL םידל תכרעמ , ML-97 יאקירמא      
    CITPO 56 תומיטא תגרדבPI םידל תללוכ  
08-07 , ןיולק K0004 ןווגב SPILIHP תרצות      
    IRC רביירד , תועש 000,06 לש םייח ךרוא  
דודיב לעב ECNAVDA SPILIHP תרצות      
לכ תא ללוכו עורז וא דומע שארב ןקתומ לופכ      
דע ךתחב לבכ , סנפה תנקתהל שרדנה דויצה      
ןווג , הרואתה ףוגל םירזיבא שגממ ר"ממ 5.2      
םזיה ,לכירדאה תריחבל םאתהב היהי סנפה      

  3,840.00 3,840.00     1.00 . ןנכתמהו 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3151-2   .../021 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     021 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תרואתל סנפ לש הנקתהו הקפסה     02.08.07.0015
W25 DEL DRT תמגודכ קיתע םגדמ בוחר      
דע-רוא אובי ,GNITHGL-REPOOC 'בח לש      
עובצ , םוינימולא תקיצימ יונב םיסדנהמ      
תריחב פ"ע ןווגב רונתב רטסאילופ תקבאב      
םוינימולא תלד , תנבומ רוריק תכרעמ , םזיה      
תיטפוא תכרעמ , םילכ אלל החיתפ םע      
ןקת יפל רואה רוזפל תיברמ תוליעיל תננכותמ      
RABTHGIL םידל תכרעמ , ML-97 יאקירמא      
    CITPO 56 תומיטא תגרדבPI םידל תללוכ  
08-07 , ןיולק K0004 ןווגב SPILIHP תרצות      
    IRC רביירד , תועש 000,06 לש םייח ךרוא  
דודיב לעב ECNAVDA SPILIHP תרצות      
לכ תא ללוכו עורז וא דומע שארב ןקתומ לופכ      
דע ךתחב לבכ , סנפה תנקתהל שרדנה דויצה      
ןווג , הרואתה ףוגל םירזיבא שגממ ר"ממ 5.2      
םזיה ,לכירדאה תריחבל םאתהב היהי סנפה      

  4,140.00 4,140.00     1.00 . ןנכתמהו 'חי   
      
תרואתל סנפ לש הנקתהו הקפסה     02.08.07.0016
W57 DEL DRT תמגודכ קיתע םגדמ בוחר      
דע-רוא אובי ,GNITHGL-REPOOC 'בח לש      
עובצ , םוינימולא תקיצימ יונב םיסדנהמ      
תריחב פ"ע ןווגב רונתב רטסאילופ תקבאב      
םוינימולא תלד , תנבומ רוריק תכרעמ , םזיה      
תיטפוא תכרעמ , םילכ אלל החיתפ םע      
ןקת יפל רואה רוזפל תיברמ תוליעיל תננכותמ      
RABTHGIL םידל תכרעמ , ML-97 יאקירמא      
    CITPO 56 תומיטא תגרדבPI םידל תללוכ  
08-07 , ןיולק K0004 ןווגב SPILIHP תרצות      
    IRC רביירד , תועש 000,06 לש םייח ךרוא  
דודיב לעב ECNAVDA SPILIHP תרצות      
לכ תא ללוכו עורז וא דומע שארב ןקתומ לופכ      
דע ךתחב לבכ , סנפה תנקתהל שרדנה דויצה      
ןווג , הרואתה ףוגל םירזיבא שגממ ר"ממ 5.2      
םזיה ,לכירדאה תריחבל םאתהב היהי סנפה      

  4,440.00 4,440.00     1.00 . ןנכתמהו 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3151-2   .../022 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     022 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תרואתל סנפ לש הנקתהו הקפסה     02.08.07.0017
W54 DEL תמגודכ קיתע םגדמ בוחר      
    YCNIUQ בח לש' GNITHGL-REPOOC,  
םוינימולא תקיצימ יונב םיסדנהמ דע-רוא אובי      
פ"ע ןווגב רונתב רטסאילופ תקבאב עובצ ,      
תלד , תנבומ רוריק תכרעמ , םזיה תריחב      
תכרעמ , םילכ אלל החיתפ םע םוינימולא      
רואה רוזפל תיברמ תוליעיל תננכותמ תיטפוא      
םידל תכרעמ , ML-97 יאקירמא ןקת יפל      
    RABTHGIL CITPO 56 תומיטא תגרדבPI  
K0004 ןווגב SPILIHP תרצות םידל תללוכ      
000,06 לש םייח ךרוא IRC 08-07 , ןיולק      
ECNAVDA תרצות רביירד , תועש      
    SPILIHP דומע שארב ןקתומ לופכ דודיב לעב  
תנקתהל שרדנה דויצה לכ תא ללוכו עורז וא      
שגממ ר"ממ 5.2 דע ךתחב לבכ , סנפה      
היהי סנפה ןווג , הרואתה ףוגל םירזיבא      

  3,720.00 3,720.00     1.00 . ןנכתמהו םזיה ,לכירדאה תריחבל םאתהב 'חי   
      
תרואתל סנפ לש הנקתהו הקפסה     02.08.07.0018
W07 DEL תמגודכ קיתע םגדמ בוחר      
    YCNIUQ בח לש' GNITHGL-REPOOC,  
םוינימולא תקיצימ יונב םיסדנהמ דע-רוא אובי      
פ"ע ןווגב רונתב רטסאילופ תקבאב עובצ ,      
תלד , תנבומ רוריק תכרעמ , םזיה תריחב      
תכרעמ , םילכ אלל החיתפ םע םוינימולא      
רואה רוזפל תיברמ תוליעיל תננכותמ תיטפוא      
םידל תכרעמ , ML-97 יאקירמא ןקת יפל      
    RABTHGIL CITPO 56 תומיטא תגרדבPI  
K0004 ןווגב SPILIHP תרצות םידל תללוכ      
000,06 לש םייח ךרוא IRC 08-07 , ןיולק      
ECNAVDA תרצות רביירד , תועש      
    SPILIHP דומע שארב ןקתומ לופכ דודיב לעב  
תנקתהל שרדנה דויצה לכ תא ללוכו עורז וא      
שגממ ר"ממ 5.2 דע ךתחב לבכ , סנפה      
היהי סנפה ןווג , הרואתה ףוגל םירזיבא      

  4,080.00 4,080.00     1.00 . ןנכתמהו םזיה ,לכירדאה תריחבל םאתהב 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3151-2   .../023 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     023 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
בוחר תרואת ףוג לש הנקתהו הקפסה     02.08.07.0019
םוינימולא תקיצימ יונבה DEL תייגולונכטב      
תכרעמ , רונתב רטסאילופ תקבאב עובצ      
תכרעמ , יברמ םוח רוזיפל תנבומ רוריק      
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
תגרדב ML , DEL-97 ןקת יפל יברימ רוא      
SPILIHP תרצות םידל ללוכה 66PI תומיטא      
,  IRC 08-07 עבצ תוריסמ K0004 ןווגב      
רביירד ללוכ ,  09L תועש 000,06 םייח ךרוא      
תמגודכ לופכ דודיב לעב SPILIHP תרצותמ      
תרבח לש W06  DEL ONOCE  הרואת ףוג      
    GNITHGIL-REEPOC דע-רוא אובי  

  1,440.00 1,440.00     1.00 . םיסדנהמ 'חי   
      
בוחר תרואת ףוג לש הנקתהו הקפסה     02.08.07.0020
םוינימולא תקיצימ יונבה DEL תייגולונכטב      
תכרעמ , רונתב רטסאילופ תקבאב עובצ      
תכרעמ , יברמ םוח רוזיפל תנבומ רוריק      
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
תגרדב ML , DEL-97 ןקת יפל יברימ רוא      
SPILIHP תרצות םידל ללוכה 66PI תומיטא      
,  IRC 08-07 עבצ תוריסמ K0004 ןווגב      
רביירד ללוכ ,  09L תועש 000,06 םייח ךרוא      
תמגודכ לופכ דודיב לעב SPILIHP תרצותמ      
תרבח לש W08  DEL ONOCE  הרואת ףוג      
    GNITHGIL-REEPOC דע-רוא אובי  

  1,680.00 1,680.00     1.00 . םיסדנהמ 'חי   
      
בוחר תרואת ףוג לש הנקתהו הקפסה     02.08.07.0021
םוינימולא תקיצימ יונבה DEL תייגולונכטב      
תכרעמ , רונתב רטסאילופ תקבאב עובצ      
תכרעמ , יברמ םוח רוזיפל תנבומ רוריק      
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
תגרדב ML , DEL-97 ןקת יפל יברימ רוא      
SPILIHP תרצות םידל ללוכה 66PI תומיטא      
,  IRC 08-07 עבצ תוריסמ K0004 ןווגב      
רביירד ללוכ ,  09L תועש 000,06 םייח ךרוא      
תמגודכ לופכ דודיב לעב SPILIHP תרצותמ      
לש W021  DEL ONOCE  הרואת ףוג      
דע-רוא אובי GNITHGIL-REEPOC תרבח      

  1,920.00 1,920.00     1.00 . םיסדנהמ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3151-2   .../024 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     024 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
בוחר תרואת ףוג לש הנקתהו הקפסה     02.08.07.0022
םוינימולא תקיצימ יונבה DEL תייגולונכטב      
תכרעמ , רונתב רטסאילופ תקבאב עובצ      
תכרעמ , יברמ םוח רוזיפל תנבומ רוריק      
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
תגרדב ML , DEL-97 ןקת יפל יברימ רוא      
SPILIHP תרצות םידל ללוכה 66PI תומיטא      
,  IRC 08-07 עבצ תוריסמ K0004 ןווגב      
רביירד ללוכ ,  09L תועש 000,06 םייח ךרוא      
תמגודכ לופכ דודיב לעב SPILIHP תרצותמ      
לש W051  DEL ONOCE  הרואת ףוג      
דע-רוא אובי GNITHGIL-REEPOC תרבח      

  2,160.00 2,160.00     1.00 . םיסדנהמ 'חי   
      
תרואתל DEL תייגולונכטב הפצהל הרואת ףוג     02.08.07.0023
עובצ םוינימולא תקיצימ יונבה םיקחשמ שרגמ      
רוריק תכרעמ , רונתב רטסאילופ תקבאב      
תיטפוא תכרעמ , יברמ םוח רוזיפל תנבומ      
רוא רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ      
תגרדב ML , DEL-97 ןקת יפל יברימ      
SPILIHP תרצות םידל ללוכה 66PI תומיטא      
,  IRC 08-07 עבצ תוריסמ K0004 ןווגב      
רביירד ללוכ ,  09L תועש 000,06 םייח ךרוא      
תמגודכ לופכ דודיב לעב SPILIHP תרצותמ      
לש W05  DEL NOELLAG  הרואת ףוג      
דע-רוא אובי GNITHGIL-REEPOC תרבח      

  4,080.00 4,080.00     1.00 . םיסדנהמ 'חי   
      
תרואתל DEL תייגולונכטב הפצהל הרואת ףוג     02.08.07.0024
עובצ םוינימולא תקיצימ יונבה םיקחשמ שרגמ      
רוריק תכרעמ , רונתב רטסאילופ תקבאב      
תיטפוא תכרעמ , יברמ םוח רוזיפל תנבומ      
רוא רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ      
תגרדב ML , DEL-97 ןקת יפל יברימ      
SPILIHP תרצות םידל ללוכה 66PI תומיטא      
,  IRC 08-07 עבצ תוריסמ K0004 ןווגב      
רביירד ללוכ ,  09L תועש 000,06 םייח ךרוא      
תמגודכ לופכ דודיב לעב SPILIHP תרצותמ      
לש W311  DEL NOELLAG  הרואת ףוג      
דע-רוא אובי GNITHGIL-REEPOC תרבח      

  4,680.00 4,680.00     1.00 . םיסדנהמ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3151-2   .../025 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     025 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תרואתל DEL תייגולונכטב הפצהל הרואת ףוג     02.08.07.0025
עובצ םוינימולא תקיצימ יונבה םיקחשמ שרגמ      
רוריק תכרעמ , רונתב רטסאילופ תקבאב      
תיטפוא תכרעמ , יברמ םוח רוזיפל תנבומ      
רוא רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ      
תגרדב ML , DEL-97 ןקת יפל יברימ      
SPILIHP תרצות םידל ללוכה 66PI תומיטא      
,  IRC 08-07 עבצ תוריסמ K0004 ןווגב      
רביירד ללוכ ,  09L תועש 000,06 םייח ךרוא      
תמגודכ לופכ דודיב לעב SPILIHP תרצותמ      
לש W661  DEL NOELLAG  הרואת ףוג      
דע-רוא אובי GNITHGIL-REEPOC תרבח      

  5,400.00 5,400.00     1.00 . םיסדנהמ 'חי   
      
תייגולונכטב הפצהל רוטק'זורפ הרואת ףוג     02.08.07.0026
    DEL םיפ"צשב םיקחשמ ינקתמ תרואתל  
תקבאב עובצ םוינימולא תקיצימ יונבה      
תכרעמ , רונתב תיטטסורטקלא רטסאילופ      
תגרדב םימל המוטא תיטפוא      
םוינימולא רוטקלפר , 66PI תומיטא      
תיכוכז השדע , זיידונא יופיצ םע קירבמ      
SPILIHP תרצות םידל , תמסוחמ החוטש      
תועש 000,27 םייח ךרוא , K0053 ןווגב      
דודיב לעב SPILIHP תרצותמ רביירד ללוכ ,      
W62  הרואתה ףוג תמגודכ לופכ      
    DEL RUOTSSORC תרבח לש  
    GNITHGIL-REEPOC דע-רוא אובי  

  1,620.00 1,620.00     1.00 . םיסדנהמ 'חי   
      
בוחר תרואת ףוג לש הנקתהו הקפסה     02.08.07.0027
םוינימולא תקיצימ יונבה DEL תייגולונכטב      
תכרעמ , רונתב רטסאילופ תקבאב עובצ      
תכרעמ , יברמ םוח רוזיפל תנבומ רוריק      
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
תגרדב ML , DEL-97 ןקת יפל יברימ רוא      
SPILIHP תרצות םידל ללוכה 66PI תומיטא      
,  IRC 08-07 עבצ תוריסמ K0004 ןווגב      
רביירד ללוכ ,  09L תועש 000,06 םייח ךרוא      
תמגודכ לופכ דודיב לעב SPILIHP תרצותמ      
תרבח לש W06  DEL ACSOT  הרואת ףוג      

  1,500.00 1,500.00     1.00 . םיסדנהמ דע-רוא 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3151-2   .../026 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     026 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
בוחר תרואת ףוג לש הנקתהו הקפסה     02.08.07.0028
םוינימולא תקיצימ יונבה DEL תייגולונכטב      
תכרעמ , רונתב רטסאילופ תקבאב עובצ      
תכרעמ , יברמ םוח רוזיפל תנבומ רוריק      
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
תגרדב ML , DEL-97 ןקת יפל יברימ רוא      
SPILIHP תרצות םידל ללוכה 66PI תומיטא      
,  IRC 08-07 עבצ תוריסמ K0004 ןווגב      
רביירד ללוכ ,  09L תועש 000,06 םייח ךרוא      
תמגודכ לופכ דודיב לעב SPILIHP תרצותמ      
תרבח לש W08  DEL ACSOT  הרואת ףוג      

  1,750.00 1,750.00     1.00 . םיסדנהמ דע-רוא 'חי   
      
בוחר תרואת ףוג לש הנקתהו הקפסה     02.08.07.0029
םוינימולא תקיצימ יונבה DEL תייגולונכטב      
תכרעמ , רונתב רטסאילופ תקבאב עובצ      
תכרעמ , יברמ םוח רוזיפל תנבומ רוריק      
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
תגרדב ML , DEL-97 ןקת יפל יברימ רוא      
SPILIHP תרצות םידל ללוכה 66PI תומיטא      
,  IRC 08-07 עבצ תוריסמ K0004 ןווגב      
רביירד ללוכ ,  09L תועש 000,06 םייח ךרוא      
תמגודכ לופכ דודיב לעב SPILIHP תרצותמ      
תרבח לש W021  DEL ACSOT  הרואת ףוג      

  2,000.00 2,000.00     1.00 . םיסדנהמ דע-רוא 'חי   
      
בוחר תרואת ףוג לש הנקתהו הקפסה     02.08.07.0030
םוינימולא תקיצימ יונבה DEL תייגולונכטב      
תכרעמ , רונתב רטסאילופ תקבאב עובצ      
תכרעמ , יברמ םוח רוזיפל תנבומ רוריק      
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
תגרדב ML , DEL-97 ןקת יפל יברימ רוא      
SPILIHP תרצות םידל ללוכה 66PI תומיטא      
,  IRC 08-07 עבצ תוריסמ K0004 ןווגב      
רביירד ללוכ ,  09L תועש 000,06 םייח ךרוא      
תמגודכ לופכ דודיב לעב SPILIHP תרצותמ      
תרבח לש W051  DEL ACSOT  הרואת ףוג      

  2,200.00 2,200.00     1.00 . םיסדנהמ דע-רוא 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3151-2   .../027 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     027 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
בוחר תרואת ףוג לש הנקתהו הקפסה     02.08.07.0031
םוינימולא תקיצימ יונבה DEL תייגולונכטב      
תכרעמ , רונתב רטסאילופ תקבאב עובצ      
תכרעמ , יברמ םוח רוזיפל תנבומ רוריק      
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
תגרדב ML , DEL-97 ןקת יפל יברימ רוא      
SPILIHP תרצות םידל ללוכה 66PI תומיטא      
,  IRC 08-07 עבצ תוריסמ K0004 ןווגב      
רביירד ללוכ ,  09L תועש 000,06 םייח ךרוא      
תמגודכ לופכ דודיב לעב SPILIHP תרצותמ      
תרבח לש W081  DEL ACSOT  הרואת ףוג      

  2,400.00 2,400.00     1.00 . םיסדנהמ דע-רוא 'חי   
      
NOIREPYH םגד דרלוב ןודומע הרואת ףוג     02.08.07.0033
, םיסדנהמ דערוא אובי ISL תרבח לש      

  5,400.00 5,400.00     1.00 'פמוק .  W43  ילדנו יטנא טנוברקילופמ  
      
W4.83 תרונ םע עקרק עוקש הרואת ףוג     02.08.07.0034
    DEL 1056 םגדמ DELRO לכ ללוכ ןבל ןווגב  

  3,600.00 3,600.00     1.00 'פמוק .םיסדנהמ דערוא אובי ילרגטניאה דויצה  
      
W4.83 תרונ םע עקרק עוקש הרואת ףוג     02.08.07.0035
    DEL 1056 םגדמ DELRO ינועבצ ןווגב  
ילרגטניאה דויצה לכ ללוכ  ) 'וכו קורי / בוהצ(      

  3,900.00 3,900.00     1.00 'פמוק .םיסדנהמ דערוא אובי  
      
W4.83 תרונ םע עקרק עוקש הרואת ףוג     02.08.07.0036
    DEL 1056 םגדמ DELRO ןווגב BGR  
הטילש תורשפא ללוכ ) ףלחתמ ינועבצ(       
אובי ילרגטניאה דויצה לכו טלש י"ע קוחרמ      

  5,760.00 5,760.00     1.00 'פמוק .םיסדנהמ דערוא  
      
8-ה םיבהבהמ םיסנפו '7-ג ראומ טלשל דומע     02.08.07.0037
דע תדדוב עורז ללוכ , DEL תורונ םע םויב םג      
הדלפ תורונצמ יושע מ"ס 053 ךרואל      
םע דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט םינבלוגמ      
טושק תחלצ תוברל דומעל הטלפה ןיב םיקוזיח      
תרשרש םע דומעל דומצ הסכמו םירזיבא את ,      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו ,תדדובמ      
8-ה -ו 7-ה הרואת יפוג תנקתה ללוכ דומעה      
ןוכמ יי"ע רשואמ , תועורזה רוביחלו םילופכ      
תרצות תמגודכ הרובחתה דרשמ י"עו םינקתה      

 10,800.00 10,800.00     1.00 IPI 'חי   
      
םע הניעט 'עמו תירלוס 'עמ לש ל"נל תפסות     02.08.07.0038

  4,800.00 4,800.00     1.00 7-ג וא 8-ה רורמתל םירבצמ 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: 3151-2   .../028 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     028 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יונבה DEL תייגולונכטב בוחר תרואת ףוג     02.08.07.0041
תימי העיבצ פ"ע עובצ םוינימולא תקיצימ      
    80KI תכרעמ , תנבומ רוריק תכרעמ ללוכ  
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
ללוכה 66PI תומיטא תגרדב DEL , יברימ רוא      
K0004 ןווגב ע"ש וא SPILIHP תרצות םידל      
000,001 םייח ךרוא ,  IRC 07 עבצ תוריסמ      
םירזעה ירזבא לוכו רביירד ללוכ ,  09L תועש      
תמגודכ הרואת ףוג  , הרואתה ףוגל םישרדנה      
    1 OLATI דע לש קפסהב םילודומ 2 דע W25  

  1,776.00 1,776.00     1.00 . סרבינוי מ.ש אובי CEA תרבח לש 'חי   
      
יונבה DEL תייגולונכטב בוחר תרואת ףוג     02.08.07.0042
תימי העיבצ פ"ע עובצ םוינימולא תקיצימ      
    80KI תכרעמ , תנבומ רוריק תכרעמ ללוכ  
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
ללוכה 66PI תומיטא תגרדב DEL , יברימ רוא      
K0004 ןווגב ע"ש וא SPILIHP תרצות םידל      
000,001 םייח ךרוא ,  IRC 07 עבצ תוריסמ      
םירזעה ירזבא לוכו רביירד ללוכ ,  09L תועש      
תמגודכ הרואת ףוג  , הרואתה ףוגל םישרדנה      
    1 OLATI דע לש קפסהב םילודומ 4 דע  

  2,100.00 2,100.00     1.00 . סרבינוי מ.ש אובי CEA תרבח לש W201 'חי   
      
יונבה DEL תייגולונכטב בוחר תרואת ףוג     02.08.07.0043
תימי העיבצ פ"ע עובצ םוינימולא תקיצימ      
    80KI תכרעמ , תנבומ רוריק תכרעמ ללוכ  
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
ללוכה 66PI תומיטא תגרדב DEL , יברימ רוא      
K0004 ןווגב ע"ש וא SPILIHP תרצות םידל      
000,001 םייח ךרוא ,  IRC 07 עבצ תוריסמ      
םירזעה ירזבא לוכו רביירד ללוכ ,  09L תועש      
תמגודכ הרואת ףוג  , הרואתה ףוגל םישרדנה      
    2 OLATI דע לש קפסהב םילודומ 6 דע  

  2,760.00 2,760.00     1.00 . סרבינוי מ.ש אובי CEA תרבח לש W051 'חי   
      
יונבה DEL תייגולונכטב בוחר תרואת ףוג     02.08.07.0044
תימי העיבצ פ"ע עובצ םוינימולא תקיצימ      
    80KI תכרעמ , תנבומ רוריק תכרעמ ללוכ  
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
ללוכה 66PI תומיטא תגרדב DEL , יברימ רוא      
K0004 ןווגב ע"ש וא SPILIHP תרצות םידל      
000,001 םייח ךרוא ,  IRC 07 עבצ תוריסמ      
םירזעה ירזבא לוכו רביירד ללוכ ,  09L תועש      
תמגודכ הרואת ףוג  , הרואתה ףוגל םישרדנה      
    2 OLATI דע לש קפסהב םילודומ 8 דע  

  3,012.00 3,012.00     1.00 . סרבינוי מ.ש אובי CEA תרבח לש W051 'חי   
      
      
      
      

קובץ: 3151-2   .../029 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     029 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יונבה DEL תייגולונכטב בוחר תרואת ףוג     02.08.07.0045
תימי העיבצ פ"ע עובצ םוינימולא תקיצימ      
    80KI תכרעמ , תנבומ רוריק תכרעמ ללוכ  
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
ללוכה 66PI תומיטא תגרדב DEL , יברימ רוא      
K0004 ןווגב ע"ש וא SPILIHP תרצות םידל      
000,001 םייח ךרוא ,  IRC 07 עבצ תוריסמ      
םירזעה ירזבא לוכו רביירד ללוכ ,  09L תועש      
תמגודכ הרואת ףוג  , הרואתה ףוגל םישרדנה      
     PT NABRU 2 OLATI םילודומ 3 דע  
אובי CEA תרבח לש W67 דע לש קפסהב      

  2,544.00 2,544.00     1.00 . סרבינוי מ.ש 'חי   
      
יונבה DEL תייגולונכטב בוחר תרואת ףוג     02.08.07.0046
תימי העיבצ פ"ע עובצ םוינימולא תקיצימ      
    80KI תכרעמ , תנבומ רוריק תכרעמ ללוכ  
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
ללוכה 66PI תומיטא תגרדב DEL , יברימ רוא      
K0004 ןווגב ע"ש וא SPILIHP תרצות םידל      
000,001 םייח ךרוא ,  IRC 07 עבצ תוריסמ      
םירזעה ירזבא לוכו רביירד ללוכ ,  09L תועש      
תמגודכ הרואת ףוג  , הרואתה ףוגל םישרדנה      
     PT NABRU 2 OLATI םילודומ 5 דע  
אובי CEA תרבח לש W721 דע לש קפסהב      

  2,856.00 2,856.00     1.00 . סרבינוי מ.ש 'חי   
      
יונבה DEL תייגולונכטב בוחר תרואת ףוג     02.08.07.0047
תימי העיבצ פ"ע עובצ םוינימולא תקיצימ      
    80KI תכרעמ , תנבומ רוריק תכרעמ ללוכ  
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
ללוכה 66PI תומיטא תגרדב DEL , יברימ רוא      
K0004 ןווגב ע"ש וא SPILIHP תרצות םידל      
000,001 םייח ךרוא ,  IRC 07 עבצ תוריסמ      
םירזעה ירזבא לוכו רביירד ללוכ ,  09L תועש      
תמגודכ הרואת ףוג  , הרואתה ףוגל םישרדנה      
     3 RETSAM דע לש קפסהב םילודומ 3 דע  

  3,096.00 3,096.00     1.00 . סרבינוי מ.ש אובי CEA תרבח לש W67 'חי   
      
יונבה DEL תייגולונכטב בוחר תרואת ףוג     02.08.07.0048
תימי העיבצ פ"ע עובצ םוינימולא תקיצימ      
    80KI תכרעמ , תנבומ רוריק תכרעמ ללוכ  
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
ללוכה 66PI תומיטא תגרדב DEL , יברימ רוא      
K0004 ןווגב ע"ש וא SPILIHP תרצות םידל      
000,001 םייח ךרוא ,  IRC 07 עבצ תוריסמ      
םירזעה ירזבא לוכו רביירד ללוכ ,  09L תועש      
תמגודכ הרואת ףוג  , הרואתה ףוגל םישרדנה      
     6 RETSAM דע לש קפסהב םילודומ 2 דע  

  2,832.00 2,832.00     1.00 . סרבינוי מ.ש אובי CEA תרבח לש W25 'חי   
      
      

קובץ: 3151-2   .../030 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     030 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יונבה DEL תייגולונכטב בוחר תרואת ףוג     02.08.07.0049
תימי העיבצ פ"ע עובצ םוינימולא תקיצימ      
    80KI תכרעמ , תנבומ רוריק תכרעמ ללוכ  
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
ללוכה 66PI תומיטא תגרדב DEL , יברימ רוא      
K0004 ןווגב ע"ש וא SPILIHP תרצות םידל      
000,001 םייח ךרוא ,  IRC 07 עבצ תוריסמ      
םירזעה ירזבא לוכו רביירד ללוכ ,  09L תועש      
תמגודכ הרואת ףוג  , הרואתה ףוגל םישרדנה      
     6 RETSAM דע לש קפסהב םילודומ 4 דע  

  3,336.00 3,336.00     1.00 . סרבינוי מ.ש אובי CEA תרבח לש W201 'חי   
      
יונבה DEL תייגולונכטב בוחר תרואת ףוג     02.08.07.0050
תימי העיבצ פ"ע עובצ םוינימולא תקיצימ      
    80KI תכרעמ , תנבומ רוריק תכרעמ ללוכ  
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
ללוכה 66PI תומיטא תגרדב DEL , יברימ רוא      
K0004 ןווגב ע"ש וא SPILIHP תרצות םידל      
000,001 םייח ךרוא ,  IRC 07 עבצ תוריסמ      
םירזעה ירזבא לוכו רביירד ללוכ ,  09L תועש      
תמגודכ הרואת ףוג  , הרואתה ףוגל םישרדנה      
     6 RETSAM דע לש קפסהב םילודומ 6 דע  

  3,660.00 3,660.00     1.00 . סרבינוי מ.ש אובי CEA תרבח לש W051 'חי   
      
יונבה DEL תייגולונכטב בוחר תרואת ףוג     02.08.07.0051
תימי העיבצ פ"ע עובצ םוינימולא תקיצימ      
    80KI תכרעמ , תנבומ רוריק תכרעמ ללוכ  
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
ללוכה 66PI תומיטא תגרדב DEL , יברימ רוא      
K0004 ןווגב ע"ש וא SPILIHP תרצות םידל      
000,001 םייח ךרוא ,  IRC 07 עבצ תוריסמ      
םירזעה ירזבא לוכו רביירד ללוכ ,  09L תועש      
תמגודכ הרואת ףוג  , הרואתה ףוגל םישרדנה      
    3Q דע לש קפסהב םילודומ 2 דע W25 לש  

  3,504.00 3,504.00     1.00 . סרבינוי מ.ש אובי CEA תרבח 'חי   
      
יונבה DEL תייגולונכטב בוחר תרואת ףוג     02.08.07.0052
תימי העיבצ פ"ע עובצ םוינימולא תקיצימ      
    80KI תכרעמ , תנבומ רוריק תכרעמ ללוכ  
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
ללוכה 66PI תומיטא תגרדב DEL , יברימ רוא      
K0004 ןווגב ע"ש וא SPILIHP תרצות םידל      
000,001 םייח ךרוא ,  IRC 07 עבצ תוריסמ      
םירזעה ירזבא לוכו רביירד ללוכ ,  09L תועש      
תמגודכ הרואת ףוג  , הרואתה ףוגל םישרדנה      
    3Q דע לש קפסהב םילודומ 4 דע W201 לש  

  4,032.00 4,032.00     1.00 . סרבינוי מ.ש אובי CEA תרבח 'חי   
      
      
      
      

קובץ: 3151-2   .../031 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     031 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יונבה DEL תייגולונכטב בוחר תרואת ףוג     02.08.07.0053
תימי העיבצ פ"ע עובצ םוינימולא תקיצימ      
    80KI תכרעמ , תנבומ רוריק תכרעמ ללוכ  
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
ללוכה 66PI תומיטא תגרדב DEL , יברימ רוא      
K0004 ןווגב ע"ש וא SPILIHP תרצות םידל      
000,001 םייח ךרוא ,  IRC 07 עבצ תוריסמ      
םירזעה ירזבא לוכו רביירד ללוכ ,  09L תועש      
תמגודכ הרואת ףוג  , הרואתה ףוגל םישרדנה      
    5Q דע לש קפסהב םילודומ 6 דע W051 לש  

  4,584.00 4,584.00     1.00 . סרבינוי מ.ש אובי CEA תרבח 'חי   
      
יונבה DEL תייגולונכטב בוחר תרואת ףוג     02.08.07.0054
תימי העיבצ פ"ע עובצ םוינימולא תקיצימ      
    80KI תכרעמ , תנבומ רוריק תכרעמ ללוכ  
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
ללוכה 66PI תומיטא תגרדב DEL , יברימ רוא      
K0004 ןווגב ע"ש וא SPILIHP תרצות םידל      
000,001 םייח ךרוא ,  IRC 07 עבצ תוריסמ      
םירזעה ירזבא לוכו רביירד ללוכ ,  09L תועש      
תמגודכ הרואת ףוג  , הרואתה ףוגל םישרדנה      
    PT SYAR OCE לש קפסהב םילודומ 2 דע  
סרבינוי מ.ש אובי CEA תרבח לש W25 דע      

  2,526.00 2,526.00     1.00 . 'חי   
      
יונבה DEL תייגולונכטב בוחר תרואת ףוג     02.08.07.0055
תימי העיבצ פ"ע עובצ םוינימולא תקיצימ      
    80KI תכרעמ , תנבומ רוריק תכרעמ ללוכ  
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
ללוכה 66PI תומיטא תגרדב DEL , יברימ רוא      
K0004 ןווגב ע"ש וא SPILIHP תרצות םידל      
000,001 םייח ךרוא ,  IRC 07 עבצ תוריסמ      
םירזעה ירזבא לוכו רביירד ללוכ ,  09L תועש      
תמגודכ הרואת ףוג  , הרואתה ףוגל םישרדנה      
     RB SYAR OCE 002 דע ךרואב עורז ללוכ  
לש W25 דע לש קפסהב םילודומ 2 דע , מ"מ      

  2,748.00 2,748.00     1.00 . סרבינוי מ.ש אובי CEA תרבח 'חי   
      
יונבה DEL תייגולונכטב בוחר תרואת ףוג     02.08.07.0056
ללוכ תימי העיבצ פ"ע עובצ תיתכתמ הקיצימ      
תיטפוא תכרעמ , תנבומ רוריק תכרעמ      
רוא רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ      
ע"ש וא SPILIHP תרצות םידל ללוכה , יברימ      
ךרוא ,  IRC 07 עבצ תוריסמ K0004 ןווגב      
לוכו רביירד ללוכ ,  09L תועש 000,05 םייח      
ףוג  , הרואתה ףוגל םישרדנה םירזעה ירזבא      
קפסהב םילודומ 2 דע SL 31 תמגודכ הרואת      
מ.ש אובי CEA תרבח לש W04 דע לש      

  2,844.00 2,844.00     1.00 . סרבינוי 'חי   
      
      

קובץ: 3151-2   .../032 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     032 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יונבה DEL תייגולונכטב בוחר תרואת ףוג     02.08.07.0057
ללוכ תימי העיבצ פ"ע עובצ תיתכתמ הקיצימ      
תיטפוא תכרעמ , תנבומ רוריק תכרעמ      
רוא רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ      
ע"ש וא SPILIHP תרצות םידל ללוכה , יברימ      
ךרוא ,  IRC 07 עבצ תוריסמ K0004 ןווגב      
לוכו רביירד ללוכ ,  09L תועש 000,05 םייח      
ףוג  , הרואתה ףוגל םישרדנה םירזעה ירזבא      
קפסהב םילודומ 4 דע SL 31 תמגודכ הרואת      
מ.ש אובי CEA תרבח לש W08 דע לש      

  3,732.00 3,732.00     1.00 . סרבינוי 'חי   
      
תייגולונכטב הפצהל רוטק'זורפ הרואת ףוג     02.08.07.0061
    DEL םיפ"צשב םיקחשמ ינקתמ תרואתל  
תיטפוא תכרעמ , םוינימולא תקיצימ יונבה      
תומיטא תגרדב  , הריחב פ"ע המיאתמ המוטא      
    66PI , השדע , קירבמ םוינימולא רוטקלפר  
תרצות םידל , תמסוחמ החוטש תיכוכז      
    SPILIHP ןווגב , ע"ש וא K0004 ,  ללוכ  
לופכ דודיב לעב SPILIHP תרצותמ רביירד      
W23 TOPSTHGIN  הרואתה ףוג תמגודכ      

  3,720.00 3,720.00     1.00 . סרבינוי מ.ש אובי CEA תרבח לש 'חי   
      
תייגולונכטב הפצהל רוטק'זורפ הרואת ףוג     02.08.07.0062
    DEL םיפ"צשב םיקחשמ ינקתמ תרואתל  
תיטפוא תכרעמ , םוינימולא תקיצימ יונבה      
תומיטא תגרדב  , הריחב פ"ע המיאתמ המוטא      
    66PI , השדע , קירבמ םוינימולא רוטקלפר  
תרצות םידל , תמסוחמ החוטש תיכוכז      
    SPILIHP ןווגב , ע"ש וא K0004 ,  ללוכ  
לופכ דודיב לעב SPILIHP תרצותמ רביירד      
W45 TOPSTHGIN  הרואתה ףוג תמגודכ      

  4,200.00 4,200.00     1.00 . סרבינוי מ.ש אובי CEA תרבח לש 'חי   
      
ת ו י ז כ ר מ  ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  80.80.20 ק ר פ  ת ת       
ה ק ל ד ה       
      
תרצות ןירושמ רטסאילופמ למשח חול הנבמ     02.08.08.0001
לדוג IGF-30102-011-20" םגד הידמח רבנע      
,םימינפ חפ ילנפ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא "048/00      
רובעו 'וכו 'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ יספ      
םיפיעסב טרופיש דרפנב דדמנה דויצה תנקתה      

  2,250.00 2,250.00     1.00 'פמוק .םיאבה  
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3151-2   .../033 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     033 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תרצות ןירושמ רטסאילופמ למשח חול הנבמ     02.08.08.0002
לדוג IGF-40120-101-20" םגד הידמח רבנע      
,םימינפ חפ ילנפ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא "0011/0      
רובעו 'וכו 'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ יספ      
םיפיעסב טרופיש דרפנב דדמנה דויצה תנקתה      

  2,550.00 2,550.00     1.00 'פמוק .םיאבה  
      
תרצות ןירושמ רטסאילופמ למשח חול הנבמ     02.08.08.0003
לדוג IGF-40110-201-20" םגד הידמח רבנע      
,םימינפ חפ ילנפ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא "0011/1      
רובעו 'וכו 'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ יספ      
םיפיעסב טרופיש דרפנב דדמנה דויצה תנקתה      

  2,800.00 2,800.00     1.00 'פמוק .םיאבה  
      
תרצות ןירושמ רטסאילופמ למשח חול הנבמ     02.08.08.0004
לדוג IGF-40101-301-20" םגד הידמח רבנע      
,םימינפ חפ ילנפ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא "0011/2      
רובעו 'וכו 'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ יספ      
םיפיעסב טרופיש דרפנב דדמנה דויצה תנקתה      

  3,800.00 3,800.00     1.00 'פמוק .םיאבה  
      
תובוחר תרואתל היזכרמה לש למשח חול הנבמ     02.08.08.0005
תמגודכ יטסלפ רמוח וא יבוע מ"מ 2 חפמ יושע      
,םימינפ חפ ילנפ ללוכ .רשואמ ע"ש וא "רבנע"      
,'וכו 'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ יספ      
הנבמה      
לכ תא לולכי אוהו ןלהלש םיטנמלאה רובע דעוימ      
לש תמלשומהו הניקתה ותוליעפ רובע שורדה      
דויצה תנקתה.תושורדה תודובעה ללוכ,חולה      
לש      

  3,000.00 3,000.00     1.00 .טרופמכ,למשח 'בח ר"מ   
      
םיאתמ ןירושמ רטסאילופ יושע )לקוס( סיסב     02.08.08.0006
ןוראל      
-IGF" םגד ןוראל הידמח רבניע תרצותמ ףעס      
ללוכ ,ףעסה ןוראל רבוחמ ע"וש וא "1 לדוג      
ירמוחו תודובע לכו רובה תריפח ,רתאב הנקתה      

  1,150.00 1,150.00     1.00 'פמוק .טלפמוק רזעה  
      
הדובע םרזל יטמוטוא יצח קפסה קתנמ     02.08.08.0007
52 קותינ רשוכ ,רפמא 521/08X3 םוחתב      
,ןוויכל תחתינ תיטנגמו תימרט הנגה םע ,א"ק      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .ע"וש וא M.K תרצות 4MZN םגד  
      
הדובע םרזל יטמוטוא יצח קפסה קתנמ     02.08.08.0008
    36/04X3 םע ,א"ק 52 קותינ רשוכ ,רפמא  
4MZN םגד ,ןוויכל תנתינ תיטנגמו תימרט הנגה      

    750.00   750.00     1.00 'פמוק .ע"וש וא M.K תרצות  
      
      
      

קובץ: 3151-2   .../034 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     034 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רפמא 08X3 דע יטמוטוא קפסה קתנמל תפסות     02.08.08.0009
יטרדנטס רזע יעגמ קולב תנקתהו הקפסא רובע      

    220.00   220.00     1.00 .ע"וש וא M.K תרצות 'חי   
      
52 ללוכו דע ילנימונ םרזל יזאפ תלת ז"אמ     02.08.08.0010
רפמא      
G.M תרצות ,H06C םגד ,א"ק 01 קותינ רשוכ      

    275.00   275.00     1.00 'פמוק .ע"וש וא  
      
רפמא 04 דע ילנימונ םרזל יזאפ תלת ז"אמ     02.08.08.0011
רשוכ      
וא G.M תרצות ,H06C םגד ,א"ק 01 קותינ      

    320.00   320.00     1.00 'פמוק .ע"וש  
      
רפמא 36 דע ילנימונ םרזל יזאפ תלת ז"אמ     02.08.08.0012
רשוכ      
וא G.M תרצות ,H06C םגד ,א"ק 01 קותינ      

    385.00   385.00     1.00 'פמוק .ע"וש  
      
רשוכ רפמא 23 דע ילנימונ םרזל יזאפ דח ז"אמ     02.08.08.0013
וא G.M תרצות ,H06C םגד ,א"ק 01 קותינ      

     70.00    70.00     1.00 'פמוק .ע"וש  
      
+ םיבצמ 5 ,טקפ םגד דוקיפל ררוב םרז קספמ     02.08.08.0014

    280.00   280.00     1.00 'פמוק .ע"וש וא M.K תרצות ,ספא בצמ  
      
יומד ירלודומ םגד רפמא 52X1 םרז קספמ     02.08.08.0015

     55.00    55.00     1.00 'פמוק .ע"וש וא G.M תרצות ,ת"מאמ  
      
הדובע לילס םע ,רפמא 001X3 םרזל ןעגמ     02.08.08.0016
וא M.K תרצות , LID םגד, טלוו 032 חתמל      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק .ע"וש  
      
הדובע לילס םע ,רפמא 08X3 םרזל ןעגמ     02.08.08.0017
חתמל      

    765.00   765.00     1.00 'פמוק .ע"וש וא M.K תרצות , LID םגד, טלוו 032  
      
הדובע לילס םע ,רפמא 36X3 םרזל ןעגמ     02.08.08.0018
חתמל      

    680.00   680.00     1.00 'פמוק .ע"וש וא M.K תרצות , LID םגד, טלוו 032  
      
םגד RADNAMUL תרצות ירטקלא-וטופ את     02.08.08.0019
    32HRTCFL הרואת ףוג י"ע העיגפ ינפב ןגומ  
רזעה ירמוחו דוקיפ ילבכ ללוכ 19011 ג.י.ד      

  1,275.00 1,275.00     1.00 'פמוק .היזכרמב אתה תנקתהל םישורדה  
      

     70.00    70.00     1.00 .חולב הנקתהל רפמא 61 יזאפ דח ק"ח 'חי  02.08.08.0020
      
ןקתומ W 81 , דל תרונ םע םימ ןגומ .ת.ג     02.08.08.0021

    150.00   150.00     1.00 .טלפמוק למשח חולב 'חי   
      

קובץ: 3151-2   .../035 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     035 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
קותינ רשוכו 'א 061 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ     02.08.08.0022
    25  
תננווכתמ תיטנגמו תימרט הנגה םע תוחפל א"ק      
תרצות N061C םגד 'א 061 דע      

  1,300.00 1,300.00     1.00 .ע"ש וא "NIREG-NILREM" 'חי   
      
םוחתל םרז יאנש םע הלועפל ןיפילח םרז דמ     02.08.08.0024
אישל םיגוחמ ללוכ מ"מ 69X69 תודימב והשלכ      

    170.00   170.00     1.00 .יעגר + שוקיב 'חי   
      
69X69 תודימב טלוו 005-0 ןיפוליח חתמ דמ     02.08.08.0025

    170.00   170.00     1.00 .מ"מ 'חי   
      

    170.00   170.00     1.00 .רטמלוול םיבצמ 7 ררוב 'חי  02.08.08.0026
      

    120.00   120.00     1.00 .2-0-1 םיבצמ 3 ררוב םרז קספמ 'חי  02.08.08.0027
      
םגד הברזר םע יעובשו ימוי תבש ןועש     02.08.08.0028
    UWUTRQ2/68V תרצות "NILSSARG" וא  

    650.00   650.00     1.00 .ע"ש 'חי   
      
"MV-082" םגד םיבטק 4 רתי יחתמו קרב יניגמ     02.08.08.0029

  1,700.00 1,700.00     1.00 .ע"ש וא "NHED" תרצות 'חי   
      
תושיגר ,רפמא 52 נ"זל םיבטק 2 תחפ רסממ     02.08.08.0030

    230.00   230.00     1.00 טלפמוק "סנמיס" תמגוד ,א"מ 03 'חי   
      
סופיטמ 'א 3X001 יטמוטוא יצח םרז קספמ     02.08.08.0031
    H101C 05 קותינ רשוכ,'א 36 דע תימרט הנגה  
תימרט הנגהב םידייוצמ CEF-20 יפל רפמאוליק      
הקירפ יתלב תידיו העובק תיטנגמ הנגה,תנווכמ      

    680.00   680.00     1.00 טרופמכ,הקספה לילסו 'חי   
      
'א 23 דע םרזל יזאפ דח CRH םיכיתנ קתנמ     02.08.08.0032
םע      

    230.00   230.00     1.00 .םיכיתנ 'חי   
      
A001 דע םרזל יזאפ תלת CRH םיכיתנ קתנמ     02.08.08.0033

    315.00   315.00     1.00 .םיכיתנ םע 'חי   
      
םגד NEBEHT ילטיגיד ימונורטסא ןועש     02.08.08.0034

  1,750.00 1,750.00     1.00 .תועש 27-ל היגרנא הברזר םע ,LES-371 'חי   
      
,N םגד וקסינ תמגוד םימ ןגומ ןיירושמ עקת תיב     02.08.08.0035

     90.00    90.00     1.00 טלפמוק 'חי   
      
םיעגמ ינש םע תוקד 5-0 ירוט הייהשה רסממ     02.08.08.0038

    170.00   170.00     1.00 .N.O. 'חי   
      
      
      

קובץ: 3151-2   .../036 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     036 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןתינ יזפ-תלת חתמ רסוח / הזפ רסוח רסממ     02.08.08.0039
לויכל      

    170.00   170.00     1.00 .םיפילחמ םיעגמו ןומיס תירונ םע 'חי   
      
אלל( םיבצמ 2 םע A01 םיבטק 5 ררוב קספמ     02.08.08.0040

    170.00   170.00     1.00 .)"ספא" בצמ 'חי   
      

     70.00    70.00     1.00 .מ"מ 22 רטוקב יתמוק-דח דוקפ ןצחל 'חי  02.08.08.0041
      

     85.00    85.00     1.00 .מ"מ 22 רטוקב יתמוק-תלת דוקפ ןצחל 'חי  02.08.08.0042
      
4 םע CLUV4YR םגד "ימוזיא" דוקפ רסממ     02.08.08.0043

    250.00   250.00     1.00 .הקידב ןצחלו תרוקב תירונ ,םיפילחמ םיעגמ 'חי   
      
ףילחמ עגמ םע )'ץיווסורקימ( ריעז דוקפ ןצחל     02.08.08.0044

    150.00   150.00     1.00 .)היזכרמה תלד תחיתפ יווחל( 'חי   
      
4 םע A61X1 י"ת םייזפ-דח םיעקש תספוק     02.08.08.0045

     80.00    80.00     1.00 .N-4 םגד "וקסינ" תרצות ,םיעקש 'חי   
      
,תינועבצ הפיכ םע מ"מ 22 רטוקב ןומיס תרונמ     02.08.08.0046

     65.00    65.00     1.00 .טלוו 42/032 םיחתמל DELITLUM גוסמ 'חי   
      
,חולל יאפוריא ןקתב יזפ-דח עקש     02.08.08.0047

     85.00    85.00     1.00 ."ןוקייס" תרצות A61X3-71-EEC 'חי   
      
,חולל יאפוריא ןקתב יזפ-תלת עקש     02.08.08.0048

    125.00   125.00     1.00 ."ןוקייס" תרצות A61X3-71-EEC 'חי   
      
03 תושיגרו A52X2 םרזל יזפ-וד תחפ רסממ     02.08.08.0049

    250.00   250.00     1.00 .סנמיס רוצימ רפמאילימ 'חי   
      
תושיגרו A04X4 םרזל יזפ-תלת תחפ רסממ     02.08.08.0050
    30  

    300.00   300.00     1.00 .סנמיס רוצימ רפמאילימ 'חי   
      
CI-002 םגד "ןר'ז-ןלרמ" תירטקלאוטופ ןיע     02.08.08.0051
ללוכ ,המיטאו ןוגג םע חולה ןפודב תנקתומ      
תדיחי      

  1,100.00 1,100.00     1.00 .NID ספ ג"ע תדרפנ תירלודומ רסממ 'חי   
      

     65.00    65.00     1.00 ."0009 סיווג" A01 םוטאו ןיירושמ רואמ קספמ 'חי  02.08.08.0052
      
003X2/1 תשוחנמ םיילאיצנטופ תאוושה ספ     02.08.08.0053
    3X03 ללוכ םידדבמ ג"ע ןקתומ חולה ךותב מ"מ  

    175.00   175.00     1.00 .םירוביחה לכ 'חי   
      
תשוחנמ )הצק 'חי אתב( ינשמ הקראה ספ     02.08.08.0054

    125.00   125.00     1.00 .םידדבמ ג"ע מ"מ 002X2/1, 3X03 'חי   
      
      

קובץ: 3151-2   .../037 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     037 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תונוראמ A36X3 םרזל רואמ תיזכרמ הנבמ     02.08.08.0055
,מ"מ 5.2 יבועב תכתמ / ןיירושמ רטסאילופמ      
,םיימינפ חפ ילנפ םע ,למשחה תרבח את םע      
לכו ,'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ יספ םע      
,םיז"אמ תוברל היזכרמה תינבל שורדה דויצה      
ללוכ ישאר קספמ .'וכו םית"מאמ ,םינעגמ      
לכה ,תינורטקלאו תימרת ,תיטנגמ הנגה      
ןוטבמ דוסי תוברל טלפמוק תינכתב טרופמכ      

 28,000.00 28,000.00     1.00 'פמוק שורדה לכו ןייוזמ  
      
תונוראמ A08X3 םרזל רואמ תיזכרמ הנבמ     02.08.08.0056
,מ"מ 5.2 יבועב תכתמ / ןיירושמ רטסאילופמ      
תרבח את םע 202.ר.ת תינכתב טרופמכ      
,הריבצ יספ םע ,םיימינפ חפ ילנפ םע ,למשחה      
שורדה דויצה לכו ,'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ      
,םינעגמ ,םיז"אמ תוברל היזכרמה תינבל      
תוברל טלפמוק תינכתב טרופמכ 'וכו םית"מאמ      

 32,000.00 32,000.00     1.00 'פמוק שורדה לכו ןייוזמ ןוטבמ דוסי  
      
תונוראמ A001X3 םרזל רואמ תיזכרמ הנבמ     02.08.08.0066
,מ"מ 5.2 יבועב תכתמ / ןיירושמ רטסאילופמ      
תרבח את םע 102.ר.ת תינכתב טרופמכ      
,הריבצ יספ םע ,םיימינפ חפ ילנפ םע ,למשחה      
שורדה דויצה לכו ,'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ      
,םינעגמ ,םיז"אמ תוברל היזכרמה תינבל      
תוברל טלפמוק תינכתב טרופמכ 'וכו םית"מאמ      

 38,000.00 38,000.00     1.00 'פמוק שורדה לכו ןייוזמ ןוטבמ דוסי  
      
תונוראמ A521X3 םרזל רואמ תיזכרמ הנבמ     02.08.08.0067
,מ"מ 5.2 יבועב תכתמ / ןיירושמ רטסאילופמ      
,םיימינפ חפ ילנפ םע ,למשחה תרבח את םע      
לכו ,'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ יספ םע      
,םיז"אמ תוברל היזכרמה תינבל שורדה דויצה      
ללוכ ישאר קספמ .'וכו םית"מאמ ,םינעגמ      
לכה ,תינורטקלאו תימרת ,תיטנגמ הנגה      
ןוטבמ דוסי תוברל טלפמוק תינכתב טרופמכ      

 45,000.00 45,000.00     1.00 'פמוק שורדה לכו ןייוזמ  
      
ילטיגיד ימונורטסא ןועש לש הנקתו הקפסה     02.08.08.0070
    NEBEHT 371 םגד-LES, היגרנא הברזר םע  
הייריעה טרדנטסל םאתהב תועש 27-ל      
ללוכ ףיעסה ריחמ . תמייק הרואת תייזכרמב      
ןועש לש תפסות / םייקה ןועשה לש קורפ      
תנקתהל םישרדנה רזחה ירמוח לכו שדח      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק , 'וכו לויכ , ןוויכ , טוליש ללוכ ןועשה  
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3151-2   .../038 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     038 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  90.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
להנמ וא/ו ךמסומ יאלמשח לש י'גרב תעש     02.08.09.0001
הדובעה      

     70.00    70.00     1.00 .חקפמה רושיאבו הדובע ןמויב םושיר יפל ע"ש   
      
וא/ו רזוע יאלמשח לש י'גרב תועש ךא ,ל"נכ     02.08.09.0002
לעופ      

     55.00    55.00     1.00 .יעוצקמ ע"ש   
      
36X3 ללוכו דע לדוגב ילמשח ןקתמ תקידב     02.08.09.0008
ללוכ ,ךמסומ קדוב וא למשחה תרבח י"ע רפמא      
הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת      
,טלפמוק ןקתמה לש יפוס רושיאל דע תרזוח      
למשחה תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק .תודע תוינכת תשגהו למשח רוביח תלבקל  
      
061X3 ללוכו דע לדוגב ילמשח ןקתמ תקידב     02.08.09.0009
ללוכ ,ךמסומ קדוב וא למשחה תרבח י"ע רפמא      
הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת      
,טלפמוק ןקתמה לש יפוס רושיאל דע תרזוח      
ללוכ      
למשחה תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק .תודע תוינכת תשגהו למשח רוביח תלבקל  
      
היזכרמ וא םייק הרואת דומעל הנזה לבכ רוביח     02.08.09.0010
הדימב ןוטבה דוסיב הביצח תוברל תמייק      
,שרדייו      
היזכרמל וא/ו שגמל רוביחו םיקדהמ תפסוה      

    450.00   450.00     1.00 .טלפמוק 'חי   
      
היזכרמה תעיבצו רואמ תייזכרמ לש ידוסי יוקינ     02.08.09.0011
רמג עבצבו רשקמ עבצ וילעמ ,דוסי עבצב      
קל-רפוס      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ןימזמה תשירד יפל תובכש יתשב  
      
הלבוהו רואמ תיזכרמ לש ילמשחו ינכמ קוריפ     02.08.09.0015
תרבחל םולשתו םואת ללוכ היריעה ןסחמל      
קורפ ,םילבכה קורפ ללוכ קותינה רובע למשחה      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .תלוספה תויראש יוקינו דוסיה  
      
לע רואמ תיזכרמ לש ילמשחו ינכמ קוריפ     02.08.09.0016
היריעה ינסחמל התרבעהו למשחה תרבח דומע      
םימואתהו םימולשתה לכ תוברל      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק .טלפמוק למשחה תרבח םע םישורדה  
      
םע םואתו םולשת ללוכ למשח תשרל תורבחתה     02.08.09.0017
ירמוחו תודובע לכ ללוכ תימוקמ תושרו ח"ח      
רזעה      

    700.00   700.00     1.00 .םישורדה 'חי   
      

קובץ: 3151-2   .../039 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     039 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ורוביחו םייק דומע קוריפמ םייק לבכ רוביח     02.08.09.0018
דומעל      
לכו תשוחנ ךילומו רוניצ הריפח ללוכ שדח      
הדובעה      
דומעל םלשומה ורוביחל םישרדנה םירמוחהו      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ,שדחה  
      
לבכל ע"וש וא "םקייר" תרצות תיסקופא הפומ     02.08.09.0019
ללוכ ר"ממ 61X5 דע YX2N וא YVN תשוחנ      
רזעה ירמוחו תודובע רתי לכו רובה תריפח      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק .םישורדה  
      
לבכל ע"וש וא "םקייר" תרצות תיסקופא הפומ     02.08.09.0020
ללוכ ר"ממ 05X4 דע YX2N וא YYN תשוחנ      
רזעה ירמוחו תודובע רתי לכו רובה תריפח      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק .םישורדה  
      
ץחל ילוורש םע "השבי" הפומ וא יסקופא הפומ     02.08.09.0021
ללוכו דע ךתחב לבכל ,םוחב םיצווכתמ םילוורשו      
    52X4 םיידנק" םיקדהמ י"ע רובח תוברל ,ר"ממ"  
53 ללוכו דע ךתחב תשחנמ רוזש טוח לש      

    700.00   700.00     1.00 .ר"ממ 'חי   
      
שגמ ג"ע ספא קותינ םע A01 ז"אמ תפסות     02.08.09.0024

     60.00    60.00     1.00 .דומעב םירוביח 'חי   
      
66PI המוטא תינוציח םירוביח תאספוק     02.08.09.0025
תלת ת"מאמ ללוכ י"חח דומע לע הנקתהל      
תוסינכ ,רוביח יקדהמ ,ללוכ רפמא 52 דע יזאפ      
רתי לכו דומעל קוזיחה ירזיבא ,ןורגיטנא לבכ      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק .רזעה ירמוחו תודובע  
      
תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ     02.08.09.0026
,חפ ןוגג םע יבוע מ"מ 5.1 ןבלוגמ חפמ דומעה      
םע      
יקדהמ םע ,A01 AK01 םרזל יזאפ דח ז"אמ      
3KAPOC וא 2KAPOC םגדכ תופעתסה      
תרצות      
    IXEGOS תרצות םיסנפל האיצי יקדהמ םע  
    XINOHP, סנפל דע לבכו הקראה ספ םע  

    350.00   350.00     1.00 .טלפמוק 'חי   
      
ףסונ לבכו ףסונ ז"אמ רובע ל"נה שגמל תפסות     02.08.09.0027

    100.00   100.00     1.00 .דומע לע עקת תיב וא הרואת ףוגל 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3151-2   .../040 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     040 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םייק הרואת דומעל םירזיבא שגמ תפלחה     02.08.09.0028
תוברל , גוס לכמ הרואת יפוג 4 דע ללוכה      
יגרוב ,קפסה יקדהמ ,ספאה קותינ םע םיז"אמ      
ילבכ תוקראה ספ,תוקראה רוביחו הקראה      
ירמוח לכו הרואתה יפוגל שגמה ןיב רוביח      
שגמ. שגמה תפלחהל םישרדנה רזעה      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .םינקת ןוכמ רושיא םע היהי םירזיבאה  
      
לעב החמומ הרואת ץעוי י"ע תוקידב עוציב      
הרואת תוקידב ,הרואת יבושיח עוצבב ןויסינ      
ךרוצל לייוכמו םיאתמ הדידמ דויצ םע חטשב      
טקיורפה חטשב הרואת תוכיא לע תוחוד תנכה      
.ןקתה תושירדל המאתהו      
      
םימרוגה וא/ו םיצעויה תא רשאל ןלבקה לע      
וא/ו למשח קדוב ,הרואת ץעוי -םירשאמה      
.חקפמה לומ רוטקורטסנוק      
      
םינקתמ 2 דע לש הרואת תוקידב לש ברע     02.08.09.0032
הרואת ח"וד תנכהו )תובוחר יעטק וא תובוחר(      
אל/םיאתמ הנקסמו הקדיבה יאצממ תא ללוכה      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק ןקתה תושירדל םיאתמ  
      
ותואב ףסונ ןקתמל הרואת תקידב תפסות     02.08.09.0033

    750.00   750.00     1.00 'פמוק ברע  
      
לש הרואת דומע תוביציל רוטקורטסנוק תקידב     02.08.09.0034
תרבעה ללוכ ןלבקה לופיט רחאל ןושאר דומע      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק רושיא םע ח"וד  
      
לכ רובע רוטקורטסנוק רושיא רובע תפסות     02.08.09.0035

     75.00    75.00     1.00 'פמוק בוחר/טקיורפ ותואב ףסונ דומע  
      
01 רובע םלשומ תינמז הרואתל ןקתמ תקפסה     02.08.09.0050
םיימורט ןוטב תודוסי 01 ,ללוכ הרואת ידומע      
01, 'מ 1*1*1 תודימב תומוטק תוניפ םע      
למשח לבכ ,רטמ 01/5.8 הבוגב ץע ידומע      
ןוולוגמ לזרב תועורז ,םידומעה רוביחל      
פ"ע דל גוסמ ת"ג -01 , םיסנפה תנקתהל      
הדלפ לית ,טאו 052 דע הייריעה טרדנטס      
םאתהב םרז רוקמל ןקתמה רוביח ,אשונ      
ךמסומ קדוב י"ע ורושיא , ןימזמה תויחנהל      
שומישה רמג םע קותינ , ותלעפה ינפל      
רומאה לכ יוניפו קוריפ,הבכרה,הלבוה,      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק שומישה ףוסבו הליחתב  
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3151-2   .../041 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     041 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יזאפ תלת רוטרנג לש רוביחו הנקתה הרכשהה     02.08.09.0051
םויל הקתשה תפוחו ריוא גזמ תפוח ללוכ דיינ      
A36x3 דע לש הדובע םרזב , אלמ הדובע      
לכ ךשמל תפטוש קלד תקפסא תוברל , תוחפל      
ללוכ , ע"ש 01 דע , רוטרנגה תלעפה ןמז      
קדוב לש תרוקיב תרבעה , רוטרנגה רוביח      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק . טלפמוק , תפטוש הקזחא  
      
יזאפ תלת רוטרנג לש רוביחו הנקתה הרכשהה     02.08.09.0052
םויל הקתשה תפוחו ריוא גזמ תפוח ללוכ דיינ      
A08x3 דע לש הדובע םרזב , אלמ הדובע      
לכ ךשמל תפטוש קלד תקפסא תוברל , תוחפל      
ללוכ , ע"ש 01 דע , רוטרנגה תלעפה ןמז      
קדוב לש תרוקיב תרבעה , רוטרנגה רוביח      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק . טלפמוק , תפטוש הקזחא  
      
יזאפ תלת רוטרנג לש רוביחו הנקתה הרכשהה     02.08.09.0053
םויל הקתשה תפוחו ריוא גזמ תפוח ללוכ דיינ      
A521x3 דע לש הדובע םרזב , אלמ הדובע      
לכ ךשמל תפטוש קלד תקפסא תוברל , תוחפל      
ללוכ , ע"ש 01 דע , רוטרנגה תלעפה ןמז      
קדוב לש תרוקיב תרבעה , רוטרנגה רוביח      

  5,500.00 5,500.00     1.00 'פמוק . טלפמוק , תפטוש הקזחא  
      
יזאפ תלת רוטרנג לש רוביחו הנקתה הרכשהה     02.08.09.0054
םויל הקתשה תפוחו ריוא גזמ תפוח ללוכ דיינ      
A005x3 דע לש הדובע םרזב , אלמ הדובע      
לכ ךשמל תפטוש קלד תקפסא תוברל , תוחפל      
ללוכ , ע"ש 01 דע , רוטרנגה תלעפה ןמז      
קדוב לש תרוקיב תרבעה , רוטרנגה רוביח      

  8,500.00 8,500.00     1.00 'פמוק . טלפמוק , תפטוש הקזחא  
      
תיאשמ לש ) הדובע תועש 9 דע( הדובע םוי     02.08.09.0055
ינקת המרה לס ללוכ 'מ 51 דע הבוגב ףונמ      
שמומי הז ףיעס( . םידבוע 2 תמרהל דדובמ      
ןימזמה לש בתכבו שארמ רושיאבו תטלחה יפל      

  5,500.00 5,500.00     1.00 .)דבלב ע"י   
      
תיאשמ לש ) הדובע תועש 9 דע( הדובע םוי     02.08.09.0056
לס ללוכ 'מ 04 דעו 'מ 51 לעמ הבוגב ףונמ      
ףיעס( . םידבוע 2 תמרהל דדובמ ינקת המרה      
בתכבו שארמ רושיאבו תטלחה יפל שמומי הז      

  9,000.00 9,000.00     1.00 .)דבלב ןימזמה לש ע"י   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3151-2   .../042 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     042 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

.םייתעבג.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ר ח  ת ו א י ר ק  01.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
,דחוימה טרפמב רדגומכ הפוחד האירק     02.08.10.0001
וא בתכב ןימזמה לש היחנה י"ע עצבתתש      
2  לולכתו תיתוחיטב הלקת לש הרקמב      
ןמז םע 'וכ םילכ בכר ,םיאלמשח ,םישנא      
עגרמ תועש 5.1 דע לופיט תליחת לש הבוגת      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .העדוהה תלבק  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 3151-2   .../043 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     043 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

KSIR LATOT תטישב ישדוח הקזחא זרכמ 10 הנבמ     
םייתעבג.ע תובוחר תרואתל       
    
תוישדוח הקוזחת תודובע 80 קרפ      
    

                              50,000.00 הרואת ינקתמו תוכרעמ 10.80 קרפ תת    
    

                 50,000.00 תוישדוח הקוזחת תודובע 80 כ"הס                
    50,000.00 KSIR LATOT תטישב ישדוח הקזחא זרכמ 10 כ"הס                            

םייתעבג.ע תובוחר תרואתל       
    
.ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 הנבמ     
.םייתעבג       
    
תיתשתו הרואת ,למשח תודובע 80 קרפ      
    

תורעה 00.80 קרפ תת                                           
    

                               6,240.00 תוקתעהו םיקוריפ תודובע 10.80 קרפ תת    
    

                                 899.00 םיליבומ 20.80 קרפ תת    
    

                              35,590.00 תוקיציו תוריפח ,םיאת 30.80 קרפ תת    
    

                                 689.00 םיכילומ 40.80 קרפ תת    
    

                               1,245.00 תוקראה 50.80 קרפ תת    
    

                              45,600.00 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 60.80 קרפ תת    
    

                             202,852.00 הרואת ירזיבא 70.80 קרפ תת    
    

                             179,405.00 הקלדה תויזכרמ למשח תוחול 80.80 קרפ תת    
    

                              67,810.00 תונוש 90.80 קרפ תת    
    

                               1,500.00 םורח תואירק 01.80 קרפ תת    
    

                541,830.00 תיתשתו הרואת ,למשח תודובע 80 כ"הס                
   541,830.00 .ע תובוחר תרואתל הקזחא תודובעל ןוריחמ  20 כ"הס                            

.םייתעבג       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 3151-2   .../044 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקבו למשח תסדנה    ט  ו  -  ה  ר  ט  מ   
1446129-30:סקפ 0446129-30:לט  הוקת חתפ  23 םחשה
 

02/04/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     044 םייתעבג .ע תובוחר תרואתל הקזחא זרכמ 2-1513

  
לכה ךס  

   591,830.00 החנה בושיחל םוכס  
הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    

        -0.09 לוגיע תחנה  
   591,829.92  כ"הס  

מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 3151-2 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


