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14/01/2013 זרכמ
דף מס':     001 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ו ב ג  ח ת מ  ן ק ת מ  10 ק ר פ       

      

ה ו ב ג  ח ת מ  י ש א ר  ח ו ל  10.10 ק ר פ  ת ת       

י "ח ח  ה ס י נ כ       

      
הסדנהל הללכמ הובג חתמ ישאר חול הנבמ     01.01.010
)BC( םרז קספמ: ללוכה  תינכת פ"ע יונב      
6FS,Vk42 A036 אתב ןקתומ יטקפמוק      
ינצחל תוברל AVM005 רצק קפסהב הדימעל      
ינמסמ, רגוחמ ירוט קתנמ , הקספה/ הלעפה      
בלושמ ,קספמ בצמל ינכמ/ילמשח בצמ      
םע רגוחמה הקראה קתנמ, קימימ תמרגאידב      
ןונגנמ, םילבכ תסינכ אתו ירוטה קתנמה      
לילס תנקתה רשפאמה "הרוגא היגרנא"      
הקספה לילס,CDV42 הלעפה לילס,הקספה      
    CDV42 ,הלעפה עונמ CAV022 הלעפהל  
הטילשל  דוקיפה תכרעמ ללוכ קותינו      
רובע CN4+ON4 רזע יעגמ תכרעמ,קוחרמ      
CN4+ON4 רזע יעגמ תכרעמ,ג"מ קספמ      
חולב ןקתומ זג ץחל דמ , הקראה רצקמ רובע      
תרצות V- raludom sulPefaS חולה םגד,      

                    3.00 . ע"ש וא BBA 'חי   
      
דוקיפ את ללוכה VK42-ל יטרפ הדידמ את     01.01.020
אל ךא חולל אתה רוביחו, טרפמב ראותמכ      
םגד וכותבש דויצה תא ןכו  A36 םיכיתנ  ללוכ      

                    1.00 BBA תרצות M -raludom sulPefaS 'חי   
      

                    9.00 ילובק דדובמ ללוכ תוילובק ןומיס תורונמ 'חי  01.01.030
      
דע Vk42 חתמל תונגה רובע םרז הנשמ     01.01.040
    AV51, A1/001 תדיחיו חולה ינותנל םיאתמ  

                    9.00 הנגהה 'חי   
      
דע Vk42 חתמל הדידמ רובע םרז הנשמ     01.01.050
    AV51, A5/001 תדיחיו חולה ינותנל םיאתמ  

                    9.00 CETAS  תמגוד הדידמה 'חי   
      
016 תמגודכ תינורטקלא תינשמ הנגה תכרעמ     01.01.060
    FER לש BBA תיגול תויביטקלס ללוכ רשואמ  
רובע ףרוצמה ינכטה טרפמה יפ לע תרושקתו      

                    2.00 . ג"מ יאנשלו וקל תואיצי 'חי   
      
תמגוד תינורטקלא  תישאר הנגה תכרעמ     01.01.070
    516-XER ,BBA תיגול תויביטקלס ללוכ  

                    1.00 .ףרוצמה ינכטה טרפמה יפ לע תרושקתו 'חי   
      
תדיחיל Vk42 חתמל A1/08 םכסמ םרז הנשמ     01.01.080
הדיחיה ינותנל םיאתמ תירטמטאווה הנגהה      

                    1.00 חולהו 'חי   
      

10.10 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 137-6-1   .../002 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     002 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
תונגה תכרעמל יוביג חתמ תקפסא תכרעמ     01.01.090
םישבי יוביג ירבצמ + ןעטמ/קפס :תללוכה      

                    1.00 'פמוק חולב תטווחמו תנקתומ ,תועש - 8 ל תבשוחמ  
      
,הנגה ירסממ תנקתהל ךומנ חתמ את הנבמ     01.01.100
דוקיפהו םירבצמ ,חכה יקפס ,הדידמה יעצמא      

                    3.00 'פמוק ינכטה טרפמבו תוינכותב ראותמכ  
      
22/3/11.0:3V/11.0:3V חתמ הנשמ     01.01.110
LC 5.0 קוידב הדידמהו הנגהה תוכרעמל      

                    3.00 .AV51 דע קפסהבו 'חי   
      
031MP CETAS  תמגודכ  ילטיגיד דדומ בר     01.01.120
הנכה ללוכ חולה תיזחב טווחמו ןקתומ      

                    3.00 .תרושקתל 'חי   
      
לש הריבצה יספל  ג"מ  חתמה  הנשמ רוביח     01.01.130
עוציב ללוכ .םיאתמ ג"מ לבכ ידי לע  חולה      

                    3.00 'פמוק . ג"מ ילבכל םילבכ ישאר  
      
06 דע הבוגב ל"נה חולה רובע תכתמ סיסב     01.01.140

                    4.00 םילבכה יוסיכל םיסכמ ללוכ ,מ"ס 'חי   
      
ןקתה םע )גנישוב( םידדובמ רובע תפסות     01.01.150
A036 האיצי רובע ,ןומיס תורונמ רובע ילוביק      
הבחרתה רשפאל ידכ הובג חתמ אתל רוביחו ,      

                    3.00 יוסיכ את ללוכ , רדסמה לש תידיתע 'חי   
      
הנקתהל םימיאתמה VK42 Ak01 קרב ןגמ     01.01.160
לש 42ADR םגד תמגודכ האיצי/הסינכ אתב      

                    6.00 BT004K תיפוסב בלושמ דלומיטסלא 'חי   
      
רדסמב ינוויכ רצק םרז יוהיזל  הדידמ רישכמ     01.01.170
םיילמיסקמ רדתו םרז,םימרז תגוצת ללוכ ג"מ      
יעגמו תימינפ יוביג תללוס ללוכ, הזאפ לכל      
073 וא אפלא תמגוד שרדנכ םרז ינשמ, רזע      

                    1.00 קירטקלא רדיינש RIALF 'חי   

י"חח הסינכ הובג חתמ ישאר חול 10.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 137-6-1   .../003 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     003 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ג "מ ל  ם י י נ ש מ   ת ו ח ו ל  20.10 ק ר פ  ת ת       

ג ג ב ו  ן ו י נ ח ב  3 ן י נ ב ב       

      
UMR יטקפמוק Vk42 A036 ג"מ חול הנבמ     01.02.010
ןגומ טרפמב ראותמכ 6FS זגב דויצ רובע      
קתנמ ללוכה הובג חתמ חול רובע, תוצצופתה      
ינצחל: תוברל םרז יקספמ תואיצי יתשו סמועב      
ינמסמ, רגוחמ ירוט קתנמ , הקספה/ הלעפה      
בלושמ ,קספמ בצמל ינכמ/ילמשח בצמ      
םע רגוחמה הקראה קתנמ, קימימ תמרגאידב      
ןונגנמ, םילבכ תסינכ אתו ירוטה קתנמה      
לילס תנקתה רשפאמה "הרוגא היגרנא"      
הקספה ילילס,CDV42 הלעפה ילילס,הקספה      
    CDV42 , 4 הלעפה יעונמ CAV022 הלעפהל  
הטילשל  דוקיפה תכרעמ ללוכ קותינו      
רובע CN2+ON2 רזע יעגמ תכרעמ,קוחרמ      
רובע CN2+ON2 רזע יעגמ תכרעמ,קספמ      
- םגד חולב ןקתומ זג ץחל דמ , הקראה רצקמ      

                    2.00 'פמוק VVC gniRefaS תרצותמ BBA ע"וש וא  
      

                   18.00 ילובק דדובמ ללוכ תוילובק ןומיס תורונמ 'חי  01.02.020
      
דע Vk42 חתמל תונגה רובע םרז הנשמ     01.02.030
    AV51, A1/001 תדיחיו חולה ינותנל םיאתמ  

                   12.00 הנגהה 'חי   
      
016 תמגודכ תינורטקלא תינשמ הנגה תכרעמ     01.02.040
    FER לש BBA תיגול תויביטקלס ללוכ רשואמ  

                    4.00 .ףרוצמה ינכטה טרפמה יפ לע תרושקתו 'חי   
      
תונגה תכרעמל יוביג חתמ תקפסא תכרעמ     01.02.050
ל תבשוחמ יוביג ירבצמ + ןעטמ/קפס :תללוכה      

                    2.00 'פמוק חולב תטווחמו תנקתומ ,תועש - 8  
      
,הנגה ירסממ תנקתהל ךומנ חתמ את הנבמ     01.02.060
דוקיפהו םירבצמ ,חכה יקפס ,הדידמה יעצמא      

                    6.00 'פמוק ינכטה טרפמבו תוינכותב ראותמכ  
      
הנקתהל םימיאתמה VK42 Ak01 קרב ןגמ     01.02.070
לש 42ADR םגד תמגודכ האיצי/הסינכ אתב      

                    2.00 BT004K תיפוסב בלושמ דלומיטסלא 'חי   
      
06  דע הבוגב ל"נה חולה רובע תכתמ סיסב     01.02.080

                    6.00 'פמוק םילבכה יוסיכל םיסכמ ללוכ ,מ"ס  

גגבו ןוינחב 3 ןינבב ג"מל םיינשמ  תוחול 20.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 137-6-1   .../004 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     004 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ש  ה נ ק ת ה  ת ו ד ו ב ע  30.10 ק ר פ  ת ת       

ג "מ  ך ר ע מ       

      
הנבמל הסנכה ,הקירפ ,הלבוה ,הסמעה     01.03.010
ותואבש םיאתה לכ( ג"מ רדסמ לש חוטיבו      

                    2.00 ) םילולכ רדסמה 'חי   
      
הבוגב גגל הפנהו,הקירפ ,הלבוה ,הסמעה      01.03.020
הנבמל הסנכה, שיבכה סלפממ  רטמ 03      
ותואבש םיאתה לכ( ג"מ רדסמ  לש חוטיבו      

                    1.00 ) םילולכ רדסמה 'חי   
      
ללוכ ול דעוימה םוקמב ג"מ חול את תדמעה     01.03.030

                    3.00 'פמוק ונוגיעו וסוליפ  
      
EPLX  ג"מ לבכ לש הנקתהו הקפסא     01.03.040

                  120.00 Vk42 חתמל ר"ממ 05 תשוחנ YSX2N רטמ   
      
EPLX  ג"מ לבכ לש הנקתהו הקפסא     01.03.050

                  150.00 Vk42 חתמל ר"ממ 59 תשוחנ YSX2N רטמ   
      
EPLX  ג"מ לבכ לש הנקתהו הקפסא     01.03.060

                 1100.00 Vk42 חתמל ר"ממ 021 םוינימולא YSX2AN רטמ   
      
ג"מ לבכל תיפוס לש הנקתהו הקפסא     01.03.070
    VK03/81 ל םוטא םגדמ-A036 תמגודכ  

                   30.00 דלומיטסלא לש BT004K 'חי   
      
ג"מ לבכל תיפוס לש הנקתהו הקפסא     01.03.080
    VK03/81 ל םוטא םגדמ-A036 תמגודכ  

                    3.00 למשחה תרבח רובע דלומיטסלא לש BT004K 'חי   
      
ג"מ לבכל תיפוס לש הנקתהו הקפסא     01.03.090

                   12.00 יאנש רובע דלומיטסלא תרצות VK03/81 'חי   
      

                   10.00 ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש ע"ש  01.03.100
      

                   10.00 סדנהמ/יאסדנה לש הדובע תועש ע"ש  01.03.110
      
יטסלפ רמוחמ םייושע םינוש הרהזא יטלש     01.03.120

                   15.00 .מ"מ 002*003 תודימ 'חי   
      

                   80.00 ר"ממ 61 יולג תשוחנ ךילומ רטמ  01.03.130
      

                  120.00 YYN 5.1*3 דוקיפ לבכ רטמ  01.03.140
      

                  120.00 YYN 5.1*21 דוקיפ לבכ רטמ  01.03.150
      
יפל הקדל רתי חתמב הדימעל ג"מ חול תקידב     01.03.160
םיאתמ ג"מ הקידב דויצ ידי לע י"ח תשירד      

                    3.00 'פמוק ח"וד תאצוהו  

30.10 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 137-6-1   .../005 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     005 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
ללוכ ל"נה ג"מ חול תצרהו הלעפה ,הקידב     01.03.170

                    3.00 'פמוק םישורדה םילויכה  
      
ג"מ ןקתמל ךמסומ קדוב תרוקב עוציב     01.03.180
ימד םולשתו קדובל עויס ןתמ ללוכ ותוללכב      

                    3.00 'פמוק הקידב  
      
חתמ למשח תרבח תרוקב תרבעהב הרזע     01.03.190
זוחמב למשח תרבח םע םואת :ללוכ הובג      

                    3.00 'פמוק .הובג חתמ דויצו תוינכות רושיא ,םיאתמה  
      
ותריסמו ,ותוללכב ג"מ ןקתמל דועת תנכה     01.03.200

                    3.00 'פמוק לועפתה ישנא תכרדהו חוקלל  

ג"מ ךרעמ לש הנקתה תודובע 30.10 כ"הס          

      

ג "מ  ם י א נ ש  ת ק פ ס א  40.10 ק ר פ  ת ת       

      
NISER TSAC" AVk" יסקופא יאנש תקפסא     01.04.010
    0521 Vk4.0/42 םאתהב םידספה לד טרופמכ  

                    2.00 6 הלבט ןקתל 'חי   
      
"NISER TSAC" יסקופא יאנש תקפסא      01.04.020
    AVk 0001 Vk4.0/42 םידספה לד טרופמכ  
ג"מ רדחב ןקתומ  6 הלבט ןקתל םאתהב      

                    1.00 )י"חח יאנש  תא ףילחי( הללכמ ישאר 'חי   
      
ץלואמ רורווא 'כרעמ רובע ריחמ תפסות     01.04.030
םיחופמ 2 ללוכה - %04ב קפסה תלדגהל      

                    3.00 רורווא תולעתו 'חי   
      

                    9.00 יאנשה לש נ"מ ףופילב םינקתומ םירוטסימרט 'חי  01.04.040
      
הקספה רסממו ההובג 'פמטל הארתה רסממ     01.04.050
לש CET-451 רסממ תמגודכ תנכוסמ 'פמטל      
    METSYS CET תלעפהל םיעגמ רטמומרט  

                    3.00 )תודוקנ )2 ץלואמ רורווא 'חי   
      
,םירסממ ללוכ םיחופמ תולעפהו תוארתה חול     01.04.060
תורונמ ,םיעונמ תנגה ,םינעגמ ,ןמז רסממ      

                    3.00 'פמוק .תמלשומ הלועפל שרדנה לכו ןצחל ,ןומיס  
      
רפוצ תללוכה יאנשב הלקתל הארתה תכרעמ     01.04.070
עבצב )קאזוק( תבבותסמ תינוציח הרונמו      
םיאנשה לש הארתה תוחולל טוויח ללוכ ,םודא      

                    3.00 'פמוק הובג חתמ חוללו  
      
,ןומיס תורונמ ,םירסממ ללוכ תוארתה חול     01.04.080

                    3.00 'פמוק .תמלשומ הלועפל שרדנה לכו ןצחל  

ג"מ םיאנש תקפסא 40.10 כ"הס          

קובץ: 137-6-1   .../006 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     006 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ג "מ  ם י א נ ש  ת נ ק ת ה  50.10 ק ר פ  ת ת       

      
לש הנבמל הסנכה ,הקירפ ,הלבוה ,הסמעה     01.05.010
ללוכ AVK0001  וא AVK0521 קוצי יאנש      

                    3.00 חוטיב 'חי   
      
תונכהה לכ ללוכ ג"מ דצב יאנשה רובח     01.05.020

                    3.00 'פמוק תושורדה  
      

                    3.00 הליסמל ונוגיעו ומוקמב יאנשה תדמעה 'חי  01.05.030
      
תטילקל תונכהה ללוכ נ"מ דצב יאנשה רובח     01.05.040

                    3.00 'פמוק נ"מ ילבכ 6 דע  
      
ונוגיעו יאנשה תדמעהל עובצ U 041 ליפורפ     01.05.050

                   18.00 הפצירל רטמ   
      
וא "הקטא" תרצות ןוולוגמ לזרבמ םילבכ םלוס     01.05.060

                  120.00 מ"ס 06 דע בחורב לבמא רטמ   
      
תשר  תוציחמ  תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     01.05.070
םירלודומ םיקלחמ  תויונב תונולווגמ פרק      
תקלוחמ,מ"מ 009 בחורבו מ"מ 0002 הבוגב      
לכה.ןולווגמ ליפורפ י"ע תקזוחמו ,םיקלח ינשל      

                   70.00 .ח"ח רשואמו םישרדנה רזעה ירמוח ללוכ ר"מ   
      
םיחירב ללוכ הזזה תלד רובע ריחמ תפסות     01.05.080

                    5.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכו היילת לוענמו 'חי   

ג"מ םיאנש תנקתה 50.10 כ"הס          

      

ג "מ  ד ו י צ ל  ת ו ח י ט ב  ן ו ר א  60.10 ק ר פ  ת ת       

      
רובע תכתממ תוחיטב ןורא תנקתהו הקפסא     01.06.010
04/041/081 תודימב הובג חתמ תוחיטב דווז      
תופפכ גוז:ללוכה ינכטה טרפמב טרופמכ מ"ס      
קית ללוכ VK63 הובג חתמ ןקתמל      
חתמ יפקשמ,הובג חתמל עבוכ,האישנ      
שא יוביכ ףטמ,VK03-ל חתמ קדוב,הובג      
תכרעמ,1031 ןולה זג ליכמה ג"ק 2 לקשמב      
חנומ דדובמ חיטש,ינקת הלצה טומ,םירצקמ      

                    3.00 'פמוק ג"מ חול ינפל  

ג"מ דויצל תוחיטב ןורא 60.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 137-6-1   .../007 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     007 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש ו  ת ו ק ר א ה  70.10 ק ר פ  ת ת       

      
תודימב ט"תב ישאר םילאיצנטופ תאוושה ספ     01.07.010
.6/21 לג-לפ תלעת ךותב מ"מ 4/04/0001      
,םינכרצה לכ תקראה :םיללכנ ספה ריחמב      
,תורוניצ ,תשוחנ ילבכ ,לבכ ילענ ,םירוביחה      
םינכרצה תקראה תמלשהל שורדה לכו תולש      
תנחתב דוסי תקראה קוח יפל םינושה      

                    2.00 'פמוק .היצמרופסנרטה  
      
04*4 ןוולגמ לזרב יושע יפקה הקראה ספ     01.07.020
ספל רשוגמו רדחה ףקיהב תוריקה לע ןקתומ      

                   40.00 םילאיצנטופ תאוושה רטמ   
      
הובג חתמ רדחל הסינכה תלדל הקראה תדוקנ     01.07.030
הייולג תרנצ ,ר"ממ 52 תשוחנ ךילומ ידי לע      

                    5.00 'פמוק ךרוצה יפל םיאתמ קבח ללוכ לדבה אלל  
      
uC53 לבכ ידי לע  ג"מ חולה לש ןגמ תקראה     01.07.040

                    3.00 'פמוק . האושה ספל רוביחו  
      
:ןוגכ למשח רדחב םייתכתמ םיתורש תקראה     01.07.050
תותשר ,תכתמ תויצקורטסנוק ,תונולח ,תותלד      

                   20.00 'פמוק 'וכו  
      
ללוכ  תינכותב טרופמכ יאנשל הטיש תקראה     01.07.060

                    3.00 'פמוק ףיעסה תמלשהל שורדה לכו תשוחנה לבכ  
      
תינכותב טרופמכ ג"מ יאנשל ןגמ תקראה      01.07.070
תמלשהל שורדה לכו תשוחנה לבכ ללוכ      

                    3.00 'פמוק ףיעסה  

תונושו תוקראה 70.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הובג חתמ ןקתמ 10 כ"הס          

קובץ: 137-6-1   .../008 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     008 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       

      

ת ו ד ו ק נ  10.80 ק ר פ  ת ת       

      
תוביצחה לכ תא םיללוכ הדובעה יריחמ      
יעצמא לכו תוביצח, תוריפח,םיחתפ תחיתפו      
תפסות אללו הדובעה עוציבל שרדנה רחא      
.ריחמ      
      
וניה תרושקתו למשח תודוקנ ריחמ :הרעה      
לכו רזיבא ללוכו הדוקנה ךרוא תלבגה אלל      
.תמלשומ הדוקנ רמג דע שרדנה      
      

                 3000.00 רואמ תדוקנ 'קנ  08.01.010
      
קספמ רובע רואמ תדוקנ ריחמל תפסות      08.01.020

                   45.00 ףילחמ 'קנ   
      
וא חותיפ ריקב םיעוקש ץוח ת"גל רואמ תדוקנ     08.01.030
5.2X3 YX2N לבכ גוס לכמ ץוח תוריק ג"ע      
תאספוקב םויס  ר"ממ 52 רוניצב למשח חולמ      

                   35.00 ריקב העוקש םירוביח 'קנ   
      
רזיבאב םויס הליגר A61 ריק רוביח תדוקנ     08.01.040

                  330.00 ריקב  עוקש רזיבאב  וא וקסינ 1N יולג דדוב 'קנ   
      
רזיבא( יולג לופכ עקשב םויס ריק רוביח תדוקנ     08.01.050

                  290.00 ט"החת ףתושמ רזיבאב םיעקש גוז וא )2N 'קנ   
      
תדמעל " תישאר" A61 ריק רוביח תדוקנ     08.01.060
הנזה  : תללוכה דומיל תתיכב  טנדוטס ןחלוש      
YX2N5.2X3 לבכב  שדח למשח חולמ הרישי      
תוברל וילאמ הבכ מ"מ 02 רוניצב לחשומ      
לש תכתמ ליפורפ ךותב לבכה תלחשה רוניצה      
סיווג םיעקש ינש רזיבאב םויס ףחרה תדמע      
תספוק ךותב טוהירב יומס ןקתומ "םטסיס"      
ןחלושה תחתמ טוהירה ג"ע יולג וא םירוביח      
תינכת פ"ע ךרוא תלבגה אלל הנזהה וק ךרוא      

                  240.00 למשח 'קנ   
      
תדמעל  " תינשמ" A61 ריק רוביח תדוקנ     08.01.070
תופעתסה : תללוכה התיכב  טנדוטס ןחלוש      
(  " 1N וקסינ"  גוסמ היולג םירוביח תספוקב      
.טוהירב  תנקתומ  ) תישאר הדמעל הנזהמ      
YX2N לבכ לש הנקתהו הקפסא תוברל      
    5.2X3 תלעתו CVP המיאתמ הסכמ םע  
תנקתומ YX2N5.2X3 םילבכ השולשל      
סיווג םיעקש ינש רזיבאב םויס  טוהירב      
תספוק ךותב טוהירב יומס ןקתומ "םטסיס"      

                  890.00 ןחלושה תחתמ טוהירה ג"ע יולג וא םירוביח 'קנ   
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 137-6-1   .../009 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ - ריית דוהא           
9190285-20:סקפ 1661175:לט 16319 םילשורי 75263 .ד.ת

 
14/01/2013

דף מס':     009 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
ףושח תשוחנ ךילומ י"ע הקראה רוביח תדוקנ     08.01.080
ללחב ימוקמ הקראה ספמ ר"ממ 4 רוזשו      
תיצקורטסנוקל רוביח ללוכ  התיכב הרקת      

                  250.00 ףחר ןחלוש 'קנ   
      
ר"ממ 4X04 תודימב תשוחנמ הקראה ספ     08.01.090
הרקת ללחב  םידדובמ ג"ע ריקה לע ןקתומ      

                   30.00 'פמוק ףחר תונחלוש תקראה יכילומ רוביחל  
      
םויס תדדוב  םימ תנגומ ריק רוביח תדוקנ     08.01.100

                   75.00 ריקב יומס וא יולג רזיבאב 'חי   
      
םויס  הלופכ  םימ תנגומ ריק רוביח תדוקנ     08.01.110

                   55.00 ריקב יומס וא יולג רזיבאב 'חי   
      
םויס A61  תיזאפ  דח ריק  רוביח תדוקנ     08.01.120
לע ןקתומ )לוחכ עבצב( A61X3 EEC עקשב      
תרושקת דסמ רובע םילבכ שגמ לע וא ריקה      

                   30.00 רחא וא בשחמ 'קנ   
      
,ןשע תקיני חופמל תיזאפ תלת הנזה תדוקנ     08.01.130
הבכ מ"מ 32 רוניצב XHXHN5.2X5 לבכ      
דיל שא תניסח םירוביח תספוקב םויס ,וילאמ      

                    4.00 הדיחיה 'קנ   
      
למשחל תיסופיט םיעקש ץבקמ תדוקנ     08.01.140
תדוקנ םע למשח יעקש 6 :תללוכה תרושקתלו      
3 י"ע   הדוחא תרושקתל הנכה ,A61 רוביח      
תוברל הכישמ טוח םע מ"מ 52 תורוניצ      
וא היולג הנקתהל "וקסינ סיפוא" תספוק      
המיאתמ תרגסמ ,למשח יעקש 6 םע היומס      
גוסמ  54JR   תרושקת יעקש 4 ל םימאתמו      
תרושקתה יעקש :הרעהה( עוציבב רחביש      

                  150.00 )םירחא י"ע וקפוסי 'קנ   
      
למשחל תיסופיט םיעקש ץבקמ תדוקנ     08.01.150
תדוקנ םע למשח יעקש 4 :תללוכה תרושקתלו      
2 י"ע    הדוחא תרושקתל הנכה ,A61 רוביח      
תוברל הכישמ טוח םע מ"מ 52 תורוניצ      
וא היולג הנקתהל "וקסינ סיפוא" תספוק      
המיאתמ תרגסמ ,למשח יעקש 4  םע היומס      
גוסמ 54JR תרושקת יעקש 2 ל םימאתמו      
תרושקתה יעקש :הרעהה(  עוציבב רחביש      

                  230.00 )םירחא י"ע וקפוסי 'קנ   
      
      
      
      
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 137-6-1   .../010 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ - ריית דוהא           
9190285-20:סקפ 1661175:לט 16319 םילשורי 75263 .ד.ת

 
14/01/2013

דף מס':     010 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
למשחל תיסופיט םיעקש ץבקמ תדוקנ     08.01.160
תדוקנ םע למשח יעקש 4 :תללוכה תרושקתלו      
3 י"ע    הדוחא תרושקתל הנכה ,A61 רוביח      
תוברל הכישמ טוח םע מ"מ 52 תורוניצ      
וא היולג הנקתהל "וקסינ סיפוא" תספוק      
המיאתמ תרגסמ ,למשח יעקש 4  םע היומס      
גוסמ  54JR תרושקת יעקש 4 ל םימאתמו      
תרושקתה יעקש :הרעהה(  עוציבב רחביש      

                   50.00 )םירחא י"ע וקפוסי 'קנ   
      
וא ,ןופלט וא ,בשחמ תרושקתל הנכה תדוקנ     08.01.170
מ"מ 52 רוניצ -IF-IW ל הנכה וא PI תומלצמ      
םויס תרושקת ילבכ שגממ הכישמ טוח םע      
םע ריקב העוקש םוקמ 3 סיווג תספוקב      
tiR םגד JR-54 בשחמ עקשל םאתמו תרגסמ      
י"ע קפוסי עקשה( עוציבב רחביש רחא וא      

                   60.00 )םירחא 'קנ   
      
רוניצב גוז 3 לבכ -הליגר הליבכ ןופלט תדוקנ     08.01.180

                    8.00 ינקת קזב רזיבאב םויס מ"מ 02 'קנ   
      
רסממ דוקיפל וא תוגרדמ רואמ ןצחלל הדוקנ     08.01.190

                   55.00 דעצ 'קנ   
      

                    6.00 הטנווה לש ילמשח רוביח ללוכ הטנו תדוקנ 'קנ  08.01.200
      
ףושח תשוחנ ךילומ י"ע הקראה רוביח תדוקנ     08.01.210

                  120.00 ר"ממ 01 רוזשו 'קנ   
      
ףושח תשוחנ ךילומ י"ע הקראה רוביח תדוקנ     08.01.220

                  160.00 ר"ממ 61 רוזשו 'קנ   
      
8.0X2 ינקת לבכ :תללוכה שא יוליג תדוקנ     08.01.230
א"ג תזכרמ ינקת  םודא מ"מ 61 רוניצב לחשומ      
חול,ןומיס תרונמ,יאלג( הצקה תדיחי דע      
תבותכ תדיחי ,שא רפוצ ,ןצחל ,ינשמ תוארתא      
הצק תודיחי יתש ןיב וא )'ודכו גוס לכמ א"ג      

                  370.00 הצקה תדיחי לש חתמל רוביחו תוכומס 'קנ   
      
ר"ממ 8.0X2 לבכ ללוכ םורח תזירכ תדוקנ     08.01.240
רוביח ללוכ לוקמרל דע בטוק ההוזמ רוזש      

                  170.00 לוקמרל טוויחו 'קנ   
      
טוחו מ"מ 02  תרנצ היזיולטל הנכה  תדוקנ     08.01.250

                   20.00 המד הסכמו הספוקב םויס הכישמ 'קנ   
      
      
      
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 137-6-1   .../011 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     011 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
לנפ,םילוקמר( V/A תכרעמל הנכה תדוקנ     08.01.260
הכישמ טוח םע מ"מ 02Φ רוניצ)ודכו הטילש      
אלל הצקה תדוקנל דע רדחב זוכיר ןוראמ      

                  180.00 ךרוא תלבגה 'קנ   
      
תויחנה פ"ע ל"נכ(  V/A תכרעמל הנכה תדוקנ     08.01.270
טוח םע מ"מ 52Φ רוניצ)הידמיטלומ ץעוי      
הצקה תדוקנל דע רדחב זוכיר ןוראמ הכישמ      

                   80.00 ךרוא תלבגה אלל 'קנ   
      
רוניצ י"ע הרקתב ילמשח ןרקמל הנכה תדוקנ     08.01.280
דיל הרקת ללחמ מ"מ 05 הרבוק ירושרש      
ןוראב וא ריקב זוכיר תספוק דעו ןרקמה      

                   45.00 הצרמ תדמעב וא  ימוקמ תרושקת 'קנ   
      
ירושרש רוניצ י"ע עגמ ךסמל הנכה תדוקנ     08.01.290
תספוק דעו  הצרמ תדמעמ מ"מ 05 הרבוק      
6 לדוגב וקסנ סיפוא תספוקב םויס ריקב זוכיר      

                   45.00 )רחביש ךסמה יפל עוציבב רשואת( םילודומ 'קנ   
      
רדח ןחלושב םירוביח תספוקל הנכה תדוקנ     08.01.300
מ"מ 05 הרבוק ירושרש רוניצ :תללוכה םירומ      
הנכה תדוקנ  ריקב  DCL ךסמ דעו ןחלושמ      
ינש םע למשח תדוקנ,בשחמ תרושקתל      
ע"ש וא " וקסינ סיפוא" תספוקב םויס םיעקש      
םילדומ 4 ףסונבו  תרושקתלו למשחל המיאתמ      

                   45.00 םירומש 'קנ   
      
ןומיס-SD( ילטיגיד טולישל הנכה תדוקנ     08.01.310
םילבכ שגממ מ"מ 52 רוניצ י"ע) תינכתב      
רפמא 61 ריק רוביח תדוקנ + הרקת ללחב      
לדוגב וקסינ סיפוא תספוקב םויס םיעקש ינשו      
יפל עוציבב רשואת אספוקה ( םילודומ 6      

                   20.00 .)רחבנה דויצה 'קנ   
      
הצרמ תדמעל  הקיר תיסופיט  זוכיר תספוק     08.01.320
לדוג( םילודומ 61  לדוגב ריקב העוקש      
למשח ילבכ רובע )למשח יעקש 8-ל םיאתמה      
סיפוא" םגד  םידופה לא ןרקממ תרושקתו      
המד יוסכו הסכמ ללוכ ט"החת תנקתומ "וקסינ      
הספוקל םוידופמו ןרקממ תרנצה לכ רוביחו      

                   35.00 )תרנצה ללוכ אל ריחמה( 'קנ   
      
5.1X4 לבכ ילמשח ךסמ עונמל רוביח תדוקנ     08.01.330
קספמו ךסמה עונמל רוביחו למשח חולמ ר"ממ      
חולל רוביח וא ריקה לע הדרוה /המרה      

                   50.00 המכח הרקב תכרעמל 'קנ   
      
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 137-6-1   .../012 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     012 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
רחא וא הרואת דוקיפל תוחכונ יאלגל הדוקנ      08.01.340
YX2N5.1X3 לבכ תנקתהו תקפסא ללוכ      
טוויחהו יאלגה( וילאמ הבכ מ"מ 02Φ רוניצב      

                   95.00 )דרפנב ומלושי 'קנ   
      
02Φ רוניצ ריוא גוזימ טטסומרתל הנכה הדוקנ     08.01.350

                  120.00 טטסומרתל א"מ תדיחימ הכישמ טוחו מ"מ 'חי   
      
רוביח תדוקנ ומכ למשח רליובל רוביח תדוקנ     08.01.360
דיל םימ ןגומ יבטק וד קספמ תפסותב ריק      

                   10.00 יעובש ימוי תבש ןועש םע קספמו רלייובה 'קנ   
      
םויס A61 תיזאפ דח א"מ תדיחיל הנזה תדוקנ     08.01.370

                  150.00 ריקב יומס וא יולג A61 עקשב 'קנ   
      
תדיחיל A61X3  תיזאפ  תלת  הנזה תדוקנ     08.01.380
םויס מ"מ 52 רוניצב YX2N 5.2X5 לבכ  א"מ      
םימ ןגומ טקפ קספמב וא יזאפ תלת עקשב      
רתיה( א"מ 52 דע הדוקנה ךרוא  הדיחיה דיל      

                   65.00 )דבלב רוניצו לבכ רובע ריחמ תפסותכ דדמי 'קנ   
      
תדיחיל A02X3  תיזאפ  תלת  הנזה תדוקנ     08.01.390
םויס מ"מ 23 רוניצב YX2N4X5 לבכ  א"מ      
ךרוא הדיחיה דיל םימ ןגומ טקפ קספמב      
תפסותכ דדמי רתיה( א"מ 02 דע הדוקנה      

                   18.00 )דבלב רוניצו לבכ רובע ריחמ 'קנ   
      
תדיחיל A52X3  תיזאפ  תלת  הנזה תדוקנ     08.01.400
םויס מ"מ 04 רוניצב YX2N6X5 לבכ  א"מ      
ךרוא הדיחיה דיל םימ ןגומ טקפ קספמב      
תפסותכ דדמי רתיה( א"מ 02 דע הדוקנה      

                   20.00 )דבלב רוניצו לבכ רובע ריחמ 'קנ   
      
תדיחיל A23X3  תיזאפ  תלת  הנזה תדוקנ     08.01.410
םויס מ"מ 04 רוניצב YX2N01X5 לבכ  א"מ      
ךרוא הדיחיה דיל םימ ןגומ טקפ קספמב      
תפסותכ דדמי רתיה( א"מ 02 דע הדוקנה      

                   22.00 )דבלב רוניצו לבכ רובע ריחמ 'קנ   
      
תוסינכ תרקב וא ןוחטב תכרעמל הנכה תדוקנ     08.01.420
ןוחטיבה ץעוי לש םיטרפו תויחנה פע(      
טוחו מ"מ 02 רוניצ ) בומיסינ הכימ טקייורפב      
ילבכ שגממ םיאתמ תרנצה עבצ םע הכישמ      
אלל וא הספוקב םויס הצקה רזיבא דע מ"נמ      

                  200.00 .שרדיש יפכ אספוק 'קנ   
      
      
      
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 137-6-1   .../013 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     013 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
םויס ,םורחב למשח תקספה ןצחל תדוקנ     08.01.430
BBA םגד V022  םורח ןצחלבו  ןושיטפב      

                   15.00 ןימזמה םע שארמ רשואיש 'קנ   
      
:תללוכה  רואמ תוקלדה יתשל  דוקיפ תדוקנ     08.01.440
היומס סיווג דוקיפ תספוק לש הנקתהו הקפסא      
םיראומ םיקספמ ינש םע  ט"הע היולג וא ריקב      
V022 דוקיפ לבכ לש הנקתהו הקפסא תוברל      
    ,YX2N5.1X5 לחשומ למשחה חולמ ר"ממ  
רוביח ךרוא תלבגה אלל   מ"מ 32 רוניצב      

                    6.00 . למשחה חולב האלמ הלעפהו 'קנ   
      
:תללוכה  רואמ תוקלדה שולשל  דוקיפ תדוקנ     08.01.450
היומס סיווג דוקיפ תספוק לש הנקתהו הקפסא      
םיקספמ השולש םע  ט"הע היולג וא ריקב      
דוקיפ לבכ לש הנקתהו הקפסא תוברל םיראומ      
    V022 ,YX2N5.1X8 למשחה חולמ ר"ממ  
ךרוא תלבגה אלל   מ"מ 32 רוניצב לחשומ      

                    4.00 . למשחה חולב האלמ הלעפהו רוביח 'קנ   
      
ךכוסמ לבכ  ללוכ " םכח" קספמל הנזה תדוקנ     08.01.460
םלשומ רוביחו טוויח  XNK תמגוד םיאתמ      

                   90.00 ) דרפנב דדמי  "םכחה" קספמה(םכח קספמל 'קנ   
      
8  םכח קספמ לש תונכתו הנקתה הקפסא     08.01.470
לופכ גותימ רשפאמ הנבומ UCB לעב םינצחל      
    ffo/no יוויח תוירונ ,םועמע ללוכ ןצחל לכל  
ןקתומ  קספמב םירמשנה םישיחרתל ןורכיזו      
העוקש סיווג תאספוק וא מ"מ 55 אספוקב      

                   90.00 'פמוק ריקב  

תודוקנ 10.80 כ"הס          

      

ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס נ י א  20.80 ק ר פ  ת ת       

      
תרושקת וא למשח ילבכל ןוולוגמ תשר שגמ     08.02.010
ריקה לע ריקה לע ןקתומ מ"ס 8X04 תודימב      
,תולוזנוק תועצמאב הרקתל תחתמ וא/ו      
לש KFM תמגודכ םייתישעת םיקוזחו םילתמ      
וא  תוחפל רטמ 5.1 לכ לש םיקחרמב דריל      
ריחמ .רכומ ןקת לעב יתישעת רחא ע"ש      
,תולוזנוקה ,םיקוזיחה תא ללוכ הלעתה      

                  945.00 .התנקתהל םישורדה רזעה ירמוח לכו םילתמה רטמ   
      
      
      
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 137-6-1   .../014 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     014 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
ילבכל וא למשח ילבכל ןוולוגמ  תשר שגמ     08.02.020
לע ןקתומ ר"ממ מ"ס 8X03 תודימב  תרושקת      
תועצמאב הרקתל תחתמ וא/ו ריקה לע ריקה      
תמגודכ םייתישעת םיקוזחו םילתמ ,תולוזנוק      
    KFM רטמ 5.1 לכ לש םיקחרמב דריל לש  
.רכומ ןקת לעב יתישעת רחא ע"ש וא  תוחפל      
,תולוזנוקה ,םיקוזיחה תא ללוכ הלעתה ריחמ      

                   63.00 .התנקתהל םישורדה רזעה ירמוח לכו םילתמה רטמ   
      
ילבכל וא למשח ילבכל ןוולוגמ  תשר שגמ     08.02.030
ריקה לע ןקתומ מ"ס 8X02 תודימב תרושקת      
,תולוזנוק תועצמאב הרקתל תחתמ וא/ו      
לש KFM תמגודכ םייתישעת םיקוזחו םילתמ      
וא  תוחפל רטמ 5.1 לכ לש םיקחרמב דריל      
ריחמ .רכומ ןקת לעב יתישעת רחא ע"ש      
,תולוזנוקה ,םיקוזיחה תא ללוכ הלעתה      

                  263.00 .התנקתהל םישורדה רזעה ירמוח לכו םילתמה רטמ   
      
ילבכל וא למשח ילבכל ןוולוגמ  תשר שגמ     08.02.040
ריקה לע ןקתומ מ"ס 8X01 תודימב תרושקת      
,תולוזנוק תועצמאב הרקתל תחתמ וא/ו      
לש KFM תמגודכ םייתישעת םיקוזחו םילתמ      
וא  תוחפל רטמ 5.1 לכ לש םיקחרמב דריל      
ריחמ .רכומ ןקת לעב יתישעת רחא ע"ש      
,תולוזנוקה ,םיקוזיחה תא ללוכ הלעתה      

                  420.00 .התנקתהל םישורדה רזעה ירמוח לכו םילתמה רטמ   
      
עובצ  תוחפל מ"מ 2 יבועב ףפוכמ חפ שגמ     08.02.050
ךומנ חתמ ילבכלו למשח ילבכל, ןוולוגמ, ןבל      
מ"ס 8 הבוגבו מ"ס 03  בחורב םינוינחב דואמ      
קזוחמ ןוטב  הרקתל תחתמ יולת ןקתומ      
טרפ פ"ע םידחוימ םיקוזחו םילתמ תועצמאב      
דריל לש KFM תמגודכ ןוינח תינכתב      
ע"ש וא  תוחפל רטמ 5.1 לכ לש םיקחרמב      
הלעתה ריחמ .רכומ ןקת לעב יתישעת רחא      
לכו םילתמה ,תולוזנוקה ,םיקוזיחה תא ללוכ      

                  420.00 .התנקתהל םישורדה רזעה ירמוח רטמ   
      
מ"ס 6 ןפוד הבוג מ"ס 05 בחורב םילבכ םלוס     08.02.060
תחתמ הנקתהל ןוולוגמ מ"מ 5.2 ןפוד יבוע      
תולוזנוקה לכ ללוכ ריקה לע וא/ו הרקתל      
.הנקתהל םישורדה רזעה ירמוח לכו םילתמהו      
תולוזנוקהו תועורזה .Z002KM םגד םלוסה      

                   84.00 . דריל לש KFM תמגוד רטמ   
      
      
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 137-6-1   .../015 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     015 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
01X03 תודימב מ"מ 5.1 יבועב  חפ תלעת     08.02.070
מ"מ 5.1 יבועב רונתב העובצו תנוולוגמ מ"ס      
הרקתל תחתמ וא/ו ריקה לע תנקתומ      
םיקוזיח ,םילתמ ,תולוזנוק תועצמאב      
ע"ש וא דריל לש KFM תמגודכ םיתיישעת      
ללוכ הלעתה ריחמ .רכומ ןקת לעב יתישעת      
ירמוח לכו םילתמה ,תולוזנוקה ,םיקוזיחה תא      

                  210.00 .הנקתהל םישורדה רזעה רטמ   
      
01X03 תנוולוגמ חפ תלעת ריחמל תפסות     08.02.080
קזוחמ מ"מ 5.1 ןוולוגמ חפמ הסכמ רובע מ"ס      

                  210.00 הלעתל םיגרבב רטמ   
      
YX2AN סופיטמ ר"ממ  042X4 לבכ     08.02.090
לחשומ וא םילבכ שגמ ג"ע חנומ) םוינימולא(      

                  336.00 םידדצה ינשמ לבכ ילענב רבוחמו רוניצב רטמ   
      
ר"ממ EPLX(YX2N 051X4( תשוחנ   לבכ     08.02.100
רוניצב לחשומ וא םילבכ שגמ ג"ע חנומ      

                  294.00 םידדצה ינשמ לבכ ילענב רבוחמו רטמ   
      
YX2AN סופיטמ ר"ממ  59X4 לבכ     08.02.110
לחשומ וא םילבכ שגמ ג"ע חנומ) םוינימולא(      

                  336.00 םידדצה ינשמ לבכ ילענב רבוחמו רוניצב רטמ   
      
תשוחנ( YX2N סופיטמ ר"ממ  07X4 לבכ     08.02.120
רוניצב לחשומ וא םילבכ שגמ ג"ע חנומ)      

                   21.00 םידדצה ינשמ לבכ ילענב רבוחמו רטמ   
      
YX2AN סופיטמ ר"ממ  53X4 לבכ     08.02.130
לחשומ וא םילבכ שגמ ג"ע חנומ) םוינימולא(      

                   53.00 םידדצה ינשמ לבכ ילענב רבוחמו רוניצב רטמ   
      
ר"ממ EPLX(YX2N 53X4( תשוחנ   לבכ     08.02.140
ינשב רבוחמו שגמב חנומ וא תרנצב לחשומ      

                   53.00 תווצקה רטמ   
      
ר"ממ EPLX(YX2N 52X4( תשוחנ   לבכ     08.02.150
ינשב רבוחמו שגמב חנומ וא תרנצב לחשומ      

                   84.00 תווצקה רטמ   
      
וא ר"ממ EPLX(YX2N 61X5(  תשוחנ לבכ     08.02.160

                   95.00 תווצקה ינשב רבוחמו   שגמב חנומ רטמ   
      
וא ר"ממ EPLX(YX2N 01X5(  תשוחנ לבכ     08.02.170

                  578.00 תווצקה ינשב רבוחמו   שגמב חנומ רטמ   
      
וא ר"ממ EPLX(YX2N 6X5(  תשוחנ לבכ     08.02.180

                   53.00 תווצקה ינשב רבוחמו   שגמב חנומ רטמ   

20.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 137-6-1   .../016 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     016 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
וא ר"ממ EPLX(YX2N 4X5(  תשוחנ לבכ     08.02.190

                  126.00 תווצקה ינשב רבוחמו   שגמב חנומ רטמ   
      
וא ר"ממ EPLX(YX2N 5.2X5(  תשוחנ לבכ     08.02.200
לולכ וניאש תווצקה ינשב רבוחמו   שגמב חנומ      

                  315.00 ריחמב רטמ   
      
וא ר"ממ EPLX(YX2N 5.1X5(  תשוחנ לבכ     08.02.210
לולכ וניאש תווצקה ינשב רבוחמו   שגמב חנומ      

                  420.00 ריחמב רטמ   
      
וא ר"ממ EPLX(YX2N 5.2X3(  תשוחנ לבכ     08.02.220
לולכ וניאש תווצקה ינשב רבוחמו   שגמב חנומ      

                  315.00 ריחמב רטמ   
      
וא ר"ממ EPLX(YX2N 5.1X3(  תשוחנ לבכ     08.02.230
לולכ וניאש תווצקה ינשב רבוחמו   שגמב חנומ      

                  399.00 ריחמב רטמ   
      
םינגולה  לוטנ דודב םע תשוחנמ למשח לבכ     08.02.240
תולעמ 008 הרוטרפמטב הפירש ינפב דימע      
)EF( ינוציח הטעמ דודב תרימש ,סויזלצ      
הטעמ דודב תרימשו תוקד 081 ךשמב      
21-2014 ינמרגה ןקתה יפ לע )E( םיכילומ      
    EDV NID 09 תוקד 09 ךשמבE 081 EF  
    XHXHN5.2X5  תמגודכ LETCLE )ןאובי  

                   42.00 )הכרא רטמ   
      
םינגולה  לוטנ דודב םע תשוחנמ למשח לבכ     08.02.250
תולעמ 008 הרוטרפמטב הפירש ינפב דימע      
)EF( ינוציח הטעמ דודב תרימש ,סויזלצ      
הטעמ דודב תרימשו תוקד 081 ךשמב      
21-2014 ינמרגה ןקתה יפ לע )E( םיכילומ      
    EDV NID 09 תוקד 09 ךשמבE 081 EF  
    XHXHN4X5  תמגודכ LETCLE )ןאובי  

                   42.00 )הכרא רטמ   
      
םינגולה  לוטנ דודב םע תשוחנמ למשח לבכ     08.02.260
תולעמ 008 הרוטרפמטב הפירש ינפב דימע      
)EF( ינוציח הטעמ דודב תרימש ,סויזלצ      
הטעמ דודב תרימשו תוקד 081 ךשמב      
21-2014 ינמרגה ןקתה יפ לע )E( םיכילומ      
    EDV NID 09 תוקד 09 ךשמבE 081 EF  
    XHXHN01X5  תמגודכ LETCLE )ןאובי  

                   42.00 )הכרא רטמ   
      
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 137-6-1   .../017 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     017 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
םינגולה  לוטנ דודב םע תשוחנמ למשח לבכ     08.02.270
תולעמ 008 הרוטרפמטב הפירש ינפב דימע      
)EF( ינוציח הטעמ דודב תרימש ,סויזלצ      
הטעמ דודב תרימשו תוקד 081 ךשמב      
21-2014 ינמרגה ןקתה יפ לע )E( םיכילומ      
    EDV NID 09 תוקד 09 ךשמבE 081 EF  
    XHXHN52X4  תמגודכ LETCLE )ןאובי  

                   42.00 )הכרא רטמ   
      
יתבכש וד "הרבוק" םגד קזוחמ ירושרש רוניצ     08.02.280
הכישמ לבח ללוכ )4"( מ"מ 011 ינוציח רטוקב      

                   84.00 .ר"ממ 8 רטוקב רטמ   
      
יתבכש וד "הרבוק" םגד קזוחמ ירושרש רוניצ     08.02.290
8 רטוקב הכישמ טוח   ללוכ מ"מ 05 רטוק      

                 1890.00 .ר"ממ רטמ   
      
רטוקב "ןורירמ" וא וילאמ הבכ  "ףכירמ" רוניצ     08.02.300

                 2310.00 הדוקנ ריחמב לולכ וניאש מ"מ 23 רטמ   
      
רטוקב "ןורירמ" וא וילאמ הבכ  "ףכירמ" רוניצ     08.02.310

                 2520.00 הדוקנ ריחמב לולכ וניאש מ"מ 52 רטמ   
      
רטוקב "ןורירמ" וא וילאמ הבכ  "ףכירמ" רוניצ     08.02.320

                 2940.00 הדוקנ ריחמב לולכ וניאש מ"מ 02 רטמ   
      
םרק עבצב  וילאמ הבכ רמוחמ תיטסלפ הלעת     08.02.330
תציחמ םע מ"מ 06X021 תודימב הסכמ םע      
תרצותמ טוהירב וא  ריקה לע הנקתהל הדרפה      
      OCOBI )הלעתה ריחמ )סקולארשי: קפס  
תויוז תויפעתסה תוירוקמ תויפוס ללוכ      
הלעתב םינקתומ םיימינפ םילבכ יקיזחמו      

                   53.00 םיקיזחמ ינש ןיב מ"ס001 לש קחרמב רטמ   
      
םרק עבצב  וילאמ הבכ רמוחמ תיטסלפ הלעת     08.02.340
תציחמ םע מ"מ 06X06 תודימב הסכמ םע      
תרצותמ טוהירב וא  ריקה לע הנקתהל הדרפה      
      OCOBI )הלעתה ריחמ )סקולארשי: קפס  
תויוז תויפעתסה תוירוקמ תויפוס ללוכ      
הלעתב םינקתומ םיימינפ םילבכ יקיזחמו      

                   63.00 םיקיזחמ ינש ןיב מ"ס 001 לש קחרמב רטמ   
      

                  263.00 ר"ממ 051 ףושח/רוזש תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.350
      

                  210.00 ר"ממ 021 ףושח/רוזש תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.360
      

                   84.00 ר"ממ 07 ףושח/רוזש תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.370
      

                  210.00 ר"ממ 05 ףושח/רוזש תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.380

20.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 137-6-1   .../018 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     018 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
                  189.00 ר"ממ 53 ףושח/רוזש תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.390

      
                  210.00 ר"ממ 52 ףושח/רוזש תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.400

      
                  420.00 ר"ממ 61 ףושח/רוזש תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.410

      
                  294.00 ר"ממ 01 ףושח/רוזש תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.420

      
ר"ממ 01 ףושחו רוזש תשוחנמ הקראה ךילומ     08.02.430
םיידנק םיקדהמב  תשר הלעתל קזוחמו ןקתומ      

                  525.00 רטמ 2 לכ ,הלעתה תקראהל  רטמ   
      
לולכ וניאש ר"ממ 4 ףושח/רוזש תשוחנ ךילומ     08.02.440

                  368.00 הדוקנ ריחמב רטמ   
      
ג"ע ריקה לע ןקתומ ימוקמ  הקראה ספ      08.02.450
ג"ע ןקתומ מ"מ 4X04 תשוחנמ יושע םידדובמ      
,םימוא ,רוביחה יגרב לכ תוברל םידדובמ      
רזעה ירמוח לכו טוליש ,זילפ תויקסיד      
תוחפל מ"ס 54 לש ךרואב . הנקתהל םישורדה      
רבחל שיש םיכילומה רפסמל םיאתי ספה(       

                    5.00 'פמוק .)רומש םוקמ %02 דועו  
      
ינש םע א"מו הרואת דוקיפל תוחכונ יאלג     08.02.460
םגד הרקתב  עוקש ןקתומ םיעגמ      
    sulp42/i063 C-DP תרצות XULYSE  

                   63.00 םלשומ טוויח ללוכ ןטשק תצובק י"ע קפוסמ 'חי   
      
inim 6/i063 םגד הרואת דוקיפל תוחכונ יאלג     08.02.470
    C-DP תרצות XULYSE תצובק י"ע קפוסמ  

                   21.00 .םלשומ טוויח ללוכ ןטשק 'חי   
      
)דואמ ךומנ חתמ( VA רובע  םיעקש תספוק      08.02.480
המיאתמ  ,השיג חתפ ללוכ הפצרב תנקתומ      
הדמעה. ימינפ םטא םע  תילטמב חל בוגינל      
ןוטיב תספוק    V/A זוכירל הנכה :תללוכ      
41/074FS   םגד םימ םוטא הסכמ תירוקמ      

                    9.00 'פמוק )ןטשק(:קפס NOMIS תרצותמ  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 137-6-1   .../019 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     019 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
תדדוב םיעקש תספוק לש הנקתהו הקפסא     08.02.490
םע  הפצרב  תונקתומ תרושקתו למשח רובע      
הדמעה 66PI תומיטא תגרדב. ימינפ םטא      
תרנצ  האלמ תחא למשח תדוקנ : לולכת      
דח A61 למשח יעקש 2 -ב םויסו הליבכו      
2 רוביחל המיאתמ הנכה.םיילארשי םייזאפ      
אלל מ"מ 52 תורוניצ  2  ( תרושקת יעקש      
תספוקה םימ םוטא הסכמ) תרושקתה יעקש      
NOMIS תרצותמ U51ESK/27 םגד םיעקש      

                   16.00 'פמוק )ןטשק(:קפס  
      
םיעקש  תואספוק זוכיר לש הנקתהו הקפסא     08.02.500
הפצרב  תונקתומ תרושקתו למשח רובע      
רבחמב תורבוחמ תואספוק עבראמ תבכרומ      
תגרדב. ימינפ םטא םע ןרציה לש ילניגירוא      
למשח תדוקנ : לולכת הדמעה 66PI תומיטא      
יעקש 2 -ב םויסו  הליבכו תרנצ האלמ תחא      
הנכה.םיילארשי םייזאפ דח A61 למשח      
4  ( תרושקת יעקש 6 רוביחל המיאתמ      
תספוק) תרושקתה יעקש אלל מ"מ 52 תורוניצ      
תספוק 4 . םימ םוטא הסכמ תירוקמ ןוטיב      
תרצותמ U51ESK/27 אספוק לכ םגד םיעקש      

                    2.00 'פמוק NOMIS ןטשק(:קפס(  
      
תלת עקש  :תללוכה תשעותמ םיעקש תספוק     08.02.510
A61 םיילארשי םיעקש ינש דועו A61X5 יזאפ      
תנקתהל הסכמ םע םוקמ 21 ןולח ללוכ      
תא ללוכ ריחמה תחפ רסממו םי"תמאמ      
לש תמלשומ הנקתהו, םיעקשה, הספוקה      
םירזיבאה לכ לש אלמ טוויח ללוכ הספוקה      
A61 ת"מאמ ,A61X3 תמאמ ללוכו . הספוקב      
תמגוד, A04X4 א"מ 03 הגילזה רסממו      
    011-2-235-AM וא טסלפ א.ד.ע לש  LPN  
םיעקשה תספוק תא ןיזמה הנזהה לבכ(  וקסינ      

                    3.00 )א"מ יפל דרפנב דדמי 'חי   
      
תוחול טווח יעוצקמ יאלמשח לש הדובע תעש     08.02.520
תודובעה תמישרב הניאש הדובע רובע      
הדובע ןמויב םושיר יפל שארמ ומכוסש      

                   21.00 .חקפמה רושיאבו ע"ש   
      
רזוע\ךמסומ יעוצקמ יאלמשח לש הדובע תעש     08.02.530
תודובעה תמישרב הניאש הדובע רובע      
הדובע ןמויב םושיר יפל שארמ ומכוסש      

                   32.00 .חקפמה רושיאבו ע"ש   

תילמשח היצלטסניא 20.80 כ"הס          

      
      
      

קובץ: 137-6-1   .../020 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     020 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י פ ו ג  30.80 ק ר פ  ת ת       

      
=================== תויללכ תורעה      
םייראניל( םיטנצסרולפה הרואתה יפוג לכ .1      
.ינורטקלא קנשמ םע וקפוסי )םייטקפמוקו      
ינש םע וקפוסי תורונ יתש  לעמ םיפוג      
ספיליפ ,)S.V( טפושה ןיע תרצותמ םיקנשמ      
תא ללוכ ת"ג ריחמ .2  דבלב MARSO וא      
ויהי תורונה םיטנצסורולפ ת"ג רובע תורונה      
טנצסורלפה תורונ לש רואה ןווג .5T 3 גוסמ      
לכירדאהו ןימזמה םע עוציבה ךלהמב רשואי      
וקפוסי םתנקתה ינפל  ת"ג רושיא ךרוצל .4      
ללוכ ןימזמהו ןונכתה תווצ רושיאל םיפוגה      
ךרוצל ינמז עקשו לבכ תורונ ,םלשומ טוויח      
אל ת"ג לש גוס  לכ תקלדהו הרואת יוסינ      
םתקלדה אלל ת"ג ורשואי      
      
תודימב W41X4-5T יראניל יטנצסרולפ ת"ג     08.03.010
    06X06 רונתב עובצ ןוולוגמ חפמ יושע מ"ס  
,תורונ ללוכ הרקתב עוקש ןקתומ ןבל רומיגב      
טמ םוינמולאמ ילוברפ רבולו רפושמ רוטקלפר      
"עוקש טיילאטנפ" 502P35 םגד ףוגה זיידונא      

                  200.00 דערוא טייליסקמ םגד וא שעג תרצות 'חי   
      
תודימב W41X4-5T יראניל יטנצסרולפ ת"ג     08.03.020
    06X06 רונתב עובצ ןוולוגמ חפמ יושע מ"ס  
,תורונ ללוכ הרקתב עוקש ןקתומ ןבל רומיגב      
ףוגל םיגרבב קזוחמ יטמזירפ יוסיכ ללוכ      
םגד ףוגה מ"ממל אגה תושירדל םיאתמ      
םגד וא שעג תרצות "עוקש טיילאטנפ"      

                  180.00 דערוא טייליסקמ 'חי   
      
ךרואב W82X1-5T יראניל טנצסרולפ ת"ג     08.03.030
רונתב עובצ ןוולוגמ חפמ יושע מ"ס 021      
יאקירמא ספ םגד ,תורונ ללוכ  ןבל רומיגב      

                  270.00 ע"ש וא שעג תרצות 'חי   
      
ךרואב W82X2-5T יראניל טנצסרולפ ת"ג     08.03.040
רונתב עובצ ןוולוגמ חפמ יושע מ"ס 021      
יאקירמא ספ םגד ,תורונ ללוכ  ןבל רומיגב      

                   40.00 ע"ש וא שעג תרצות  לופכ 'חי   
      
W81X2- LP לוגע יטקפמוק יטנצסרולפ ת"ג     08.03.050
, MARSO ינורטקלא קנשמ הרקתב עוקש      
םוינימולא רוטקלפר )W.W.( 038 ןווגב הרונ      

                  420.00 הרואת יחמק "035A" תמגוד  טמ 'חי   
      
W62- LP לוגע יטקפמוק יטנצסרולפ ת"ג     08.03.060
, MARSO ינורטקלא קנשמ הרקתב עוקש      
םוינימולא רוטקלפר )W.W.( 038 ןווגב הרונ      

                  230.00 הרואת יחמק "035A" תמגוד טמ 'חי   
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 137-6-1   .../021 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     021 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
W81X2- LP לוגע יטקפמוק יטנצסרולפ ת"ג     08.03.070
ינורטקלא קנשמ הרקתב היולג הנקתהל      
    MARSO, תינור" וא  שעג "ןומרח" תמגוד"  

                   25.00 סקולארשי תרצותמ 'חי   
      
יוסיכ םע W41X1- 5T גוסמ יטנסרולפ ת"ג     08.03.080
םגד  ילרגטיא הקלדה קספמו ףוקש ילירקא      

                   45.00 "טיילוינ "  לנושפורפ 'חי   
      
םוינמולאמ  יתילכת דח האיצי טלש ת"ג     08.03.090
תוקד 09 הדובע ןמזל דל תורונ 6  םע שטולמ      
וא  הרקתב  הנקתהב %06 הרואת תמצועבו      
תמגודכ ץח ןומיסו "האיצי" טוליש ריקה לע      
וא ןזורטקלא תמגוד  DEL-ELIFORP תרדס      
ןוכמ ירשואמ DEL326LE םגד טיילורטקלא      
22.2  קלח 02 י.תל םימיאתמ םינקתה      
םאתהב ידדצ וד וא ידדצ דח היהי טולישה      

                  160.00 .הנקתהה םוקימל 'חי   
      
תואצמתה תרואתל יתילכת דח םוריח ת"ג     08.03.100
ןמול 841 לש הקופת תלעב דל תורונ ססובמ      
תנעטנ הללוס :ללוכ .תוקד 081 הראה ןמזו      
תוניקת קדבמ ,hAm0022 V6.3 לטמ לקינ      
ילארשיה םינקתה ןוכמ רושיאו ילארגטניא      
RL םגד תמגודכ ,22.2 קלח 02 ןקתל      
    XULYX תרצותמ LLEWKCAM הילגנא  
הנקתה ללוכ מ"עב קטלנא י"ע ץראב קוושמה      

                  260.00 הרקתב תמלשומ 'חי   
      
יטקפמוק טנצסרולפ ינוציח ריקל ת"ג     08.03.110
    W62X2-LP  תיטפוא תכרעמ טנוברקילופ  
דויצ םע תמסוחמ תיכוכז יוסיכ םע םוינמולאמ      
" תרצותמ "ראטס"  ינורטקלא קנשמ ילרגטניא      

                   10.00 סקולארשי  renroc וא " שעג 'חי   
      
תויראניל תורונ םע יטנצסרולפ ת"ג      08.03.120
    W82X2-5T  56 יטמרהPI םגד טנוברקילופמ  

                  165.00 סקולארשי ןאובי ILLEHGEB לש SB-011 'חי   
      
תויראניל תורונ םע יטנצסרולפ ת"ג      08.03.130
    W82X1-5T  56 יטמרהPI םגד טנוברקילופמ  

                   12.00 סקולארשי ןאובי ILLEHGEB לש SB-011 'חי   
      
תקרזה טקפמוק יטנצסרולפ  יביטרוקד ת"ג     08.03.140
ןקתומי )W.C תרונ( W81X2-LP  םוינמולא      
םגד תיבלח תיכוכז יוסיכ םע ריקה לע יולג      

                   25.00 הרואת שעג: קפס " GS"  תרצותמ "וגראל" 'חי   
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 137-6-1   .../022 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     022 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
תמגוד יראנל ת"ג ללוכה יראניל שימג דל ספ      08.03.150
ןווג ,56PI  ןבל V42/W01 HL DMS שימג      
קבד תוליסמ תוברל  K0072 עבצ      
י"ע קפוסמ  םיאתמ רוטפדא , תויפוס,DMSל      
א"מל  ריחמ ע"ש וא )ןטשק( SEN  תרבח      

                  500.00 האלמ הנקתהו הקפסא ללוכ רטמ   
      
היושע)LENAHC ( תיביטרוקד הרואת תלעת      08.03.160
W45X1 תויראניל תורונ םע יעבט םוינמולאמ      
    -5T וא W82X1 -5T ךותב הפיפחב תונקתומ  
ספל קזוחמ טנוברקילופ יוסיכ ללוכ ספה      
עוקש ןקתומ )הליסמ( תערגמ ךותל הציחלב      
םע( SOFEN 001 םגד  םיילוש םע סבגב      
רבוחמ ןקתומ םיינורטקלא םיקנשמ )םיילוש      
תורונה םע הלעת א"מ יפל ריחמ לעפומו      

                  520.00 דויצהו רטמ   
      
היושע)LENAHC ( תיביטרוקד הרואת תלעת      08.03.170
W45X2 תויראניל תורונ םע יעבט םוינמולאמ      
    -5T וא W82X2 -5T טנוברקילופ יוסיכ ללוכ  
)הליסמ( תערגמ ךותל הציחלב ספל קזוחמ      
001 םגד  םיילוש םע סבגב עוקש ןקתומ      
    SOFEN )םיינורטקלא םיקנשמ )םיילוש םע  
הלעת א"מ יפל ריחמ לעפומו רבוחמ ןקתומ      

                  670.00 דויצהו תורונה םע רטמ   
      
מ"ס 09 רטוקב לוגע יתוכיא   יביטרוקד  ת"ג     08.03.180
תרגסמו טמ  ילירקא יוסיכ םע הרקתב עוקש      
םע זיידונא םוינמולא ףוג הלוגע   תינוציח      
NGIS 079 םגד 5T תויטנצסורולפ תורונ      

                   45.00 "תלכת ינרק" :קפס REPUS 'חי   
      
גוס לכמ םינפ תרואת ףוג לש דבלב הנקתה     08.03.190
םירחא י"ע וא ןימזמה י"ע קפוסיש אוהש      
ריקב וא הרקתב תמלשומ הרוצב ותנקתהו      
סופמקב ונוסחא ללוכ היומס וא יולג הנקתה      
ותנקתה דעו ותלבק עגרמ הטיסרבינואה      
םעטמ חוקיפה םע שארמ םכוסיש םוקמב      

                   20.00 הטיסרביואה 'חי   

הרואת יפוג 30.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 137-6-1   .../023 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     023 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח   ת ו ח ו ל  40.80 ק ר פ  ת ת       

      
הז קרפב דויצהו םיקספמה יריחמ. 1 :תורעה      
דויצ לכ ללוכ האלמ הנקתהו הקפסא םיללוכ      
טרופ אל םא םג האלמ הנקתהל שרדנה רזעה      
דויצל םיאתמ ראותמה דויצה  .2  ףיעסב      
םיאשר םיעיצמה קירטקלא רדיינש תרבח      
וא רלומ תרבח לש ךרע הווש דויצ עיצהל      
    BBA למשחה תוחול לכ. 3 טרפמב ןייוצמכ  
ןקת רשואמ תוחול לעפמב ונבי טקייורפב      
םינקתה ןוכמ לש בתכב רושיא ללוכ 9141      
      
ןתינ  יאנשל יבטוק תלת B.C.A - ריוא קספמ     08.04.010
0002X3 ילנימונ םרז לעב, הפילשל      
קותינ רשוכ, טלוו 004 ילנימונ חתמ,רפמא      
תונגה תדיחי םע AK 24=ucI ילמינימ      
תללוכה A0.5 cigolorciM םגד תינורטקלא      
.I.S.Z-תירוזא תויביטקלסו הגוצת ךסמ םג      
לילס,הלעפה עונמ :לולכי קספמה      
רזע יעגמ 4,רוביח לילס ,החיתפ לילס,הקספה      
רזעה ירזיבא לכו הלקת עגמ, םיפילחמ      
םגדמ תוינכותב שרדנל םאתהב םימילשמה      
    02WN תרדיסמ tcapretsaM תרבח לש  
    cirtcelE redienhcS . רשואמ ע"ש וא  

                    2.00 הפילש תלגע ללוכ .רלומ,BBA 'חי   
      
אלל רשגמ ,  יבטוק תלת B.C.A - ריוא קספמ     08.04.020
םרז לעב, הפילשל ןתינ ,)קפסה קתנמ( תונגה      
טלוו 004 ילנימונ חתמ,רפמא 0002X3 ילנימונ      
הקספה לילס,הלעפה עונמ :לולכי קספמה .      
רזע יעגמ , רוביח לילס ,החיתפ לילס,      
בצמ הלגע עגמ, רוביחל ןכומ עגמ,םיפילחמ      
םאתהב םימילשמה רזעה ירזיבא לכו רבוחמ      
םגדמ, תוינכותבו ינכטה טרפמב שרדנל      
    AH02WN תרדיסמ tcapretsaM תרבח לש  
    cirtcelE redienhcS רשואמ ע"ש וא  

                    1.00 רלומ,BBA 'חי   
      
ןיב םילבכ י"ע ינכמ רוגיחל ילניגרוא  ןונגנמ     08.04.030
DC1MV םגדמ םיפלשנ WN םיקספמ ינש      

                    4.00 'פמוק עוציבל רשואיש דויצה קפס תרצותמ  
      
2 ןיב רוגיחל LBCMV םגדמ םילבכ גוז תכרע     08.04.040
קירטקלא רדיינש תרבח לש WN ריוא יקספמ      

                    2.00 'פמוק .רטמ 2 םיזכרמה ןיב ילמיסקמה קחרמהש  
      
ענוממ  A0061X3 יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.04.050
A0.2 םגד תינורטקלא תונגה תדיחי םע      
    cigolorciM קותינ רשוכ AK05 יעגמ 2 ללוכ  
קספמ בצמו רצק רתי סמוע תארתהל רזע      

                    1.00 ) קירטקלא רדיינש(  N0061SN תמגוד 'חי   
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 137-6-1   .../024 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     024 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
תדיחי םע A0001X3 יטמטוא יצח םרז קספמ     08.04.060
A0.2 cigolorciM םגד תינורטקלא תונגה      
תארתהל רזע יעגמ 2 ללוכ AK05 קותינ רשוכ      
תמגוד קספמ בצמו רצק רתי סמוע      

                    1.00 ) קירטקלא רדיינש(  N0001SN 'חי   
      
תדיחי םע A036X3 יטמטוא יצח םרז קספמ     08.04.070
רשוכ cigolorciM 3.2 םגד תינורטקלא תונגה      
סמוע תארתהל רזע יעגמ 2 ללוכ AK63 קותינ      
F036XSN תמגוד קספמ בצמו רצק רתי      

                    3.00 ) קירטקלא רדיינש( 'חי   
      
תונגה םע A052X3 יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.04.080
2 ללוכ AK63 קותינ רשוכ תויטנגמו תוימרט      
בצמו רצק רתי סמוע תארתהל רזע יעגמ      

                    3.00 ) קירטקלא רדיינש( F052XSN םגד קספמה 'חי   
      
תונגה םע A061X3 יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.04.090
2 ללוכ AK63 קותינ רשוכ תויטנגמו תוימרט      
בצמו רצק רתי סמוע תארתהל רזע יעגמ      

                   20.00 ) קירטקלא רדיינש( F061XSN םגד קספמה 'חי   
      
תונגה םע A521X3 יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.04.100
2 ללוכ AK63 קותינ רשוכ תויטנגמו תוימרט      
בצמו רצק רתי סמוע תארתהל רזע יעגמ      

                    4.00 ) קירטקלא רדיינש( F521XSN םגד קספמה 'חי   
      
תונגה םע A001X3 יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.04.110
2 ללוכ AK63 קותינ רשוכ תויטנגמו תוימרט      
בצמו רצק רתי סמוע תארתהל רזע יעגמ      

                   15.00 ) קירטקלא רדיינש( F001XSN םגד קספמה 'חי   
      
קספמ יומד A061X3 דע  סמועב קפסה קתנמ     08.04.120
םגד הקספה לילס רוביחל םיאתמ א"ח      

                    4.00 ע"ש וא קירטקלא רדיינש  AN061XSN 'חי   
      
קספמ יומד A001X3 דע  סמועב קפסה קתנמ     08.04.130
םגד הקספה לילס רוביחל םיאתמ א"ח      

                    4.00 ע"ש וא קירטקלא רדיינש  AN001XSN 'חי   
      
םיקספמ ינש ןיב  ינכמ רוגיחל ילניגרוא  ןונגנמ     08.04.140
קפס תרצותמ A052 דע  XSN תמגוד םיעובק      

                    3.00 'פמוק עוציבל רשואיש דויצה  
      
לכמ א"ח םרז  קספמל הקספה לילס תפסות     08.04.150

                   25.00 A036X3 דע גוס 'חי   
      
לכמ א"ח םרז  קספמל ילמשח עונמ  תפסות     08.04.160

                    4.00 A052X3 דע גוס 'חי   

40.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 137-6-1   .../025 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     025 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
                   15.00 CEI 898 ןקת A04 AK01 יזאפ דח ת"מאמ 'חי  08.04.170

      
898 ןקת A52 AK01 דע יזאפ דח ת"מאמ     08.04.180

                   40.00 IEC 'חי   
      

                 1180.00 A61 Ak01 דע יזאפ דח ת"מאמ 'חי  08.04.190
      
N+A61 דע ספא קותנ םע יזאפ  דח ת"מאמ     08.04.200

                   18.00 CEI 898 ןקת AK01 'חי   
      

                    4.00 A04x3 דע יזאפ תלת ת"מאמל הקספה לילס  'חי  08.04.210
      
רזע עגמ רובע גוס לכמ  םרז קספמל תפסות     08.04.220
הרקבל םיקדהמ ללוכ הלקתלו בצמ יוויחל      

                   15.00 למשח חולב 'חי   
      
-IS  גוסמ  רפמאלימ A04X4 03 תחפ  רסממ     08.04.230

                   80.00 קירטקלא רדיינש SSALC 'חי   
      
םגד א"מ A04X2 03 תחפ רסממ      08.04.240

                  300.00 קירטקלא רדיינש IS -SSALC 'חי   
      

                   50.00 Ak51 קותינ רשוכ A6X3 יטמוטוא יצח קספמ 'חי  08.04.250
      
AK001 053/01 םרזל רתי חתמו קרב ןגמ     08.04.260
קותינ רשוכ ספאו  תוזאפ שולשל תוינשילימ      
תמגודכ AK05  תשר חתמ לש רצקב      

                    4.00 CLASS B DEHN-BLOC 'חי   
      
שולשל AK001 םרזל רתי חתמו קרב ןגמ     08.04.270

                    2.00 COLB-NHED תמגודכ תוזאפ 'חי   
      
תילטיגיד םיענוממ םיקספמל דוקיפ תכרעמ     08.04.280
תנקתומ הניז יווק ינש ןיב הפלחה רובע      
לש MA-035 םגד  חולה תיזחב תטווחמו      

                    4.00 רדמא 'חי   
      
ןקתומ 2-0-1 םיבצמ A01,3 ררוב דוקפ קספמ     08.04.290
יעגמ 2  ללוכ חולה תיזח לע וא חולה ךותב       

                   20.00 הרקבל קספמ בצמ יוויחל רזע 'חי   
      
3-2-0-1 םיבצמ A01,4 ררוב דוקפ קספמ     08.04.300
2  ללוכ חולה תיזח לע וא חולה ךותב  ןקתומ      

                   60.00 הרקבל קספמ בצמ יוויחל רזע יעגמ 'חי   
      
יוויחל רזע עגמ םע A61X3  3CA  ןעגמ     08.04.310

                   65.00 ע"ש וא קינכמלט תרצותמ 'חי   
      
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל        
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דף מס':     026 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
יוויחל רזע עגמ םע A52X3  3CA  ןעגמ     08.04.320

                   10.00 ע"ש וא קינכמלט תרצותמ 'חי   
      
יוויחל רזע עגמ םע A61X3  1CA  ןעגמ     08.04.330

                   12.00 ע"ש וא קינכמלט תרצותמ 'חי   
      
יוסיכ םע DEL V032 גוסמ ןומיס תרונמ     08.04.340

                  120.00 ריבש יתלב יטסלפ 'חי   
      
תימוי תינכת םע דוקיפל ילטיגיד ןועש     08.04.350
016RT םגד NEBEHT יוביג תללוס ,תיעובש      

                   22.00 תירבע בותיכו 'חי   
      
ןקת A36X3, AK01 דע יזאפ תלת ת"מאמ     08.04.360

                    4.00 IEC 898 'חי   
      
898 ןקת A04X3 Ak01 יזאפ תלת ת"מאמ     08.04.370

                  100.00 IEC 'חי   
      
898 ןקת A23X3 Ak01 יזאפ תלת ת"מאמ     08.04.380

                   20.00 IEC 'חי   
      
898 ןקת A52X3 Ak01 יזאפ תלת ת"מאמ     08.04.390

                   50.00 IEC 'חי   
      
ןקת A02X3, AK01 דע יזאפ תלת ת"מאמ     08.04.400

                   20.00 IEC 898 'חי   
      
ןקת A61X3 AK01 דע יזאפ תלת ת"מאמ     08.04.410

                  105.00 IEC 898 'חי   
      
חתמו םרזל( ינורטקלא הדידמ רישכמ      08.04.420
םגד למשח חולב ןקתומ  )תופסונ תויצקנופו      
    TL teNlE ללוכ "הרקב ימושי" תרצותמ  
A5/061X3 םרז ינשמו A6X3 הנגה ת"מאמ      
לויכ ללוכ טלפמוק רבוחמו ןקתומ ורובע      

                    4.00 הקידבו 'חי   
      
חתמו םרזל( ינורטקלא הדידמ רישכמ      08.04.430
םגד למשח חולב ןקתומ  )תופסונ תויצקנופו      
    PIV ת"מאמ ללוכ "הרקב ימושי" תרצותמ  
ורובע A5/36X3 םרז ינשמו A6X3 הנגה      

                   16.00 הקידבו לויכ ללוכ טלפמוק רבוחמו ןקתומ 'חי   
      
םיבצמ 3 ררוב A002X4 סמועב קפסה ררוב     08.04.440
םגד הליגר תידי םע תונגה אלל 2-0-1      
    002SNI  )עגמ ינש  םע ) קירטקלא רדיינש  

                    4.00 הרקבל קספמ בצמ יוויחל רזע 'חי   
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 137-6-1   .../027 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     027 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
2-0-1 םיבצמ השולש ררוב A08x4 קספמ     08.04.450

                    1.00 הרקבל קספמ בצמ יוויחל רזע עגמ ללוכ 'חי   
      
2-0-1 םיבצמ השולש ררוב A04x4 קספמ     08.04.460

                    2.00 הרקבל קספמ בצמ יוויחל רזע עגמ ללוכ 'חי   
      
2-0-1 םיבצמ השולש ררוב A04x2 קספמ     08.04.470

                    1.00 הרקבל קספמ בצמ יוויחל רזע עגמ ללוכ 'חי   
      

                    6.00 חתפנ גוסמ A5/0002 דע  םרז הנשמ 'חי  08.04.480
      

                    3.00 חתפנ גוסמ A5/0001 דע  םרז הנשמ 'חי  08.04.490
      

                    6.00 A5/052 דע  םרז הנשמ 'חי  08.04.500
      
םיעגמ ינש םע A61X2 יבטק וד  דעצ רסממ     08.04.510
)סב לטיבא:קפס( OKATLE  תרצותמ םישבי      

                   32.00 יזכרמ דוקיפל  הנכה םע 'חי   
      
רדח תרואת לע הטילשל  A61  דוקיפ רסממ     08.04.520
דע לויכל תנתינ  ןמזב היהשה ללוכ תוגרדמ      
וא סרבינוי מ.ש "תינוגרדמ" תמגוד תוקד 51      

                    4.00 ע"ש 'חי   
      
ןמזב קותינל )הרקב גצמ( OSI דוקיפ תדיחי     08.04.530

                   15.00 םלשומ טוויחו תואיצי 2 םע שא 'חי   
      
ןמזב קותינל )הרקב גצמ( OSI דוקיפ תדיחי     08.04.540

                    4.00 םלשומ טוויחו תואיצי 4 םע שא 'חי   
      
ןמזב קותינל )הרקב גצמ( OSI דוקיפ תדיחי     08.04.550

                    2.00 םלשומ טוויחו תואיצי 21 םע שא 'חי   
      
תרואת לע הטילשל )רמייט( ןמז בצוק     08.04.560
06-1 לויכ תורשפא םע חולב ןקתומ תונורדסמ      

                    6.00 ע"ש וא )אנהכ  :קפס(  eleT תרצות תוקד 'חי   
      
דוקיפ יחתמב ,םיעגמ V032, 4 דוקפ רסממ     08.04.570

                   20.00 םינוש 'חי   
      
םע A61x3 דע םרזל ענתמ  עונמ תנגה תדיחי     08.04.580
חופמ תנגהל חתפמב הליענל רודיס ללוכ  לויכ      

                    4.00 שא 'חי   
      
ללוכ AV001 קפסהב V42/022 יזאפ דח יאנש     08.04.590

                    4.00 ינשמו ינושאר דצב ורובע תונגה 'חי   
      
קולרטניא םע A61X5 EEC יזאפ תלת עקש     08.04.600

                    4.00 חולה תיזחב ןקתומ 'חי   

40.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 137-6-1   .../028 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     028 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
6-מ היונב קפסה לפוכ רופישל למשח חול     08.04.610
ןוניסו RAVK09 לש ללוכ קפסהב תוגרד      
תרצותמ תכרעמ תמגודכ %7 תוינומרה      
חול הנבמ :ללוכ "מ"עב תויגולונכט קפסלא"      
םרז ינשמ,םילבק ,ישאר קספמ ,הריבצ יספ,      
,םילבקה תוגרדל תונגה םירוואמ,םירוטקאר      
דוקיפ ןכו םילבקה תוגרד דוקיפ ללוכ טוויח      
ירזיבא לכו רוטרנג תדובע ןמזב םילבקה קותינ      
טרפמבו תוינכתב טרופמכ םישורדה רזעה      

                    2.00 'פמוק טלפמוק הנקתה ,הלבוה ללוכ ינכטה  
      
יפל A0002X4 ישאר 1   למשח חול הנבמ     08.04.620
טירפוקד חפמ יונב )ATT( 9141 ילארשי ןקת      
ידיצ ינשמ תותלד םע  רונתב עובצ ןוולוגמ      
פ"ע ינויח יתלבו ינויח הדשל קלוחמ חולה      
ספא יספ ,םיקדהמ ,צ"ספ טרפמה תושירד      
רזעה ירמוח לכו ,טוליש ,טוויח ,הקראהו      
לכ רוביחו הנקתה ,הלבוה ללוכ ןכו ,םישרדנה      
יפל ריחמ מ"ס 001 דע חולה קמוע .םילגעמה      

                   15.00 .תיזח חטש ר"מ   
      
ילארשי ןקת יפל יתמוק  למשח חול הנבמ     08.04.630
    9141 )ATT( עובצ ןוולוגמ טירפוקד חפמ  
ללוכ טרפמה תושירד פ"ע תותלד םע  רונתב      
יתשל קלוחמ, רפמא X4 002 צ"ספ תותלד      
יספ ,םיקדהמ ליגר הדשו ינויח הדש תודש      
רזעה ירמוח לכו ,טוליש ,טוויח ,הקראהו ספא      
לכ רוביחו הנקתה ,הלבוה ללוכו םישורדה      
תיזח חטש יפל ריחמ טלפמוק םילגעמה      

                   50.00 . ר"מב תוחולה לכל רבטצמ ר"מ   
      
9141 ילארשי ןקת יפל ינשמ  למשח חול הנבמ     08.04.640
    )ATT( פ"ע רונתב עובצ ןוולוגמ טירפוקד חפמ  
061X4 צ"ספ תותלד ללוכ  טרפמה תושירד      
הדשו ינויח הדש תודש יתשל קלוחמ, רפמא      
,טוויח ,הקראהו ספא יספ ,םיקדהמ ליגר      
ללוכו םישורדה רזעה ירמוח לכו ,טוליש      
טלפמוק םילגעמה לכ רוביחו הנקתה ,הלבוה      
תוחולה לכל רבטצמ תיזח חטש יפל ריחמ      

                   12.00 . ר"מב ר"מ   
      
ל"נכ ןקת גגב  רוטרנג הקולח למשח חול הנבמ     08.04.650
פ"ע רונתב עובצ ןוולוגמ טירפוקד חפמ      
,םיקדהמ 002X3 צ"ספ  ללוכ  טרפמה תושירד      
ירמוח לכו ,טוליש ,טוויח ,הקראהו ספא יספ      
רוביחו הנקתה ,הלבוה ללוכו םישורדה רזעה      

                    1.00 'פמוק . טלפמוק ריחמ םילגעמה לכ  
      
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 137-6-1   .../029 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     029 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
ןגומ ל"נכ ןקת   גג יתוריש למשח חול הנבמ     08.04.660
ללוכ ןיירושמ רטסאוליפמ תותלד םע  םימ      
,טוויח ,הקראהו ספא יספ ,םיקדהמ צ"ספ      
ללוכו םישורדה רזעה ירמוח לכו ,טוליש      
ריחמ םילגעמה לכ רוביחו הנקתה ,הלבוה      

                    1.00 'פמוק . טלפמוק  
      
חפמ ל"נכ  ןקת הנטק התיכ למשח חול הנבמ     08.04.670
תושירד פ"ע רונתב עובצ ןוולוגמ טירפוקד      
ספא יספ ,םיקדהמ צ"ספ  ללוכ  טרפמה      
רזעה ירמוח לכו ,טוליש ,טוויח ,הקראהו      
לכ רוביחו הנקתה ,הלבוה ללוכו םישורדה      

                   30.00 'פמוק . טלפמוק ריחמ םילגעמה  
      
חפמ ל"נכ ןקת ד"ממ התיכ למשח חול הנבמ     08.04.680
תושירד פ"ע רונתב עובצ ןוולוגמ טירפוקד      
ספא יספ ,םיקדהמ צ"ספ  ללוכ  טרפמה      
רזעה ירמוח לכו ,טוליש ,טוויח ,הקראהו      
לכ רוביחו הנקתה ,הלבוה ללוכו םישורדה      

                    6.00 'פמוק . טלפמוק ריחמ םילגעמה  
      
חפמ ל"נכ ןקת הלודג התיכ למשח חול הנבמ     08.04.690
תושירד פ"ע רונתב עובצ ןוולוגמ טירפוקד      
ספא יספ ,םיקדהמ צ"ספ  ללוכ  טרפמה      
רזעה ירמוח לכו ,טוליש ,טוויח ,הקראהו      
לכ רוביחו הנקתה ,הלבוה ללוכו םישורדה      

                    2.00 'פמוק . טלפמוק ריחמ םילגעמה  
      
תילעמ יטמטוא יצח ישאר קספמל למשח חול     08.04.700
תיזחב תלד םע ןבל ןווגב רונתב עובצ חפמ      
םע  A001x3 יטמוטוא יצח םרז קספמ ללוכ      
תמגוד AK52 קותינ רשוכ ,יטנגמ ימרט לויכ      
    B001XSN תידי םע קירטקלא רדיינש  
בצמב קספמה תידי תליענל רודיסו תינוציח      

                    2.00 חותפ 'חי   
      
לעפמב רצוימ ץוח תרואתל למשח חול הנבמ     08.04.710
A  הריבצ יספ ללוכ רטסאילופמ רשואמ תוחול      
    001X3 ,הקראה יספו ספא יספ, םיקדהמ  

                    1.00 'פמוק םירזיבא אלמ טוויחו הנקתהו הלבוה  
      
ל"נכ ןקת ץוח תרואת למשח חול הנבמ     08.04.720
צ"ספ  ללוכ םימ ןגומ רטסאילופמ      
    A001X3טוויח ,הקראהו ספא יספ ,םיקדהמ,  
ללוכו םישורדה רזעה ירמוח לכו ,טוליש      
ריחמ םילגעמה לכ רוביחו הנקתה ,הלבוה      

                    1.00 'פמוק . טלפמוק  
      
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 137-6-1   .../030 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     030 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
08  קמועב מ"ס 001 בחורב למשח חול הנבמ     08.04.730
ישאר יטמוטוא יצח ישאר קספמל מ"ס      
    0061X3 הללכמ ישאר למשח רדחב ןקתומ  
צ"ספ תלד ללוכ רונתב עובצ חפמ )שדח(      
    A0061X3 הקראהו ספא יספ ,םיקדהמ,  
ללוכו םישורדה רזעה ירמוח לכו ,טוליש ,טוויח      

                    1.00 'פמוק . טלפמוק ריחמ רוביחו הנקתה ,הלבוה  
      
יעונמו הרואת תרקב תכרעמל חולב דויצ      
ללוכ ןלהל ריחמה םיילמשח םיכסמ/תונוליו      
חטשב תונכית חולב דויצה תנקתהו הקפסא      
הידמיטלומו הרואת רקב יקפס םע אלמ םואתו      
שרדיש יפכ תכרעמה לש אלמ הלעפהל דע      
      
    =============================  
      
Am 036 חכ קפס לש רוביחו הנקתה הקפסא     08.04.760
ןקתומ XNK דויצ תמגוד תרקב דויצ רובע      

                   36.00 'פמוק ימינפ קנשמ ללוכ ןנוסמו בצוימ  למשח חולב  
      
רובע V42 חכ קפס לש רוביחו הנקתה הקפסא     08.04.770
חולב ןקתומ XNK דויצ תמגוד תרקב דויצ      

                   36.00 'פמוק למשח  
      
תואיצי 8 רקב לש תונכיתו הנקתה הקפסא     08.04.780
A61 דע,םיינדי םיפקוע ללוכ םינעגמ/הרואתל      
XNK  תמגוד למשח חולב ןקתומ ,האיציל      

                   36.00 קירטקלא רדיינש 'חי   
      
תואיצי 61 רקב לש תונכיתו הנקתה הקפסא     08.04.790
םיכסמ וא םיסירת יעונמ 8 לע הטילשל םיאתמ      
םיינדי םיפקוע ללוכ A61 דע V032  םיילמשח      
XNK תמגוד למשח חולב ןקתומ.תואיצי יוויחו      

                    6.00 קירטקלא רדיינש 'חי   
      
תואיצי 8 רקב לש תונכיתו הנקתה הקפסא     08.04.800
םיכסמ וא םיסירת יעונמ 4 לע הטילשל םיאתמ      
םיינדי םיפקוע ללוכ A61 דע V032  םיילמשח      
XNK תמגוד למשח חולב ןקתומ.תואיצי יוויחו      

                   36.00 קירטקלא רדיינש 'חי   
      
005 רמיד רקב לש תונכיתו הנקתה הקפסא     08.04.810
חולב ןקתומ  בצמ יוויחו ינדי ףקוע ללוכ טאוו      

                    4.00 קירטקלא רדיינש XNK תמגוד למשח 'חי   
      
      
      
      
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 137-6-1   .../031 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     031 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
תרושקת םאתמ לש תונכיתו הנקתה הקפסא     08.04.820
תרושקתב רוביחל  RETUOR-PI  וא 584      
תכרעמ וא הרואת לע תיזכרמ הטילש תכרעמל      
חולב ןקתומ םירחא י"ע קפוסתש הידמיטלומ      

                   36.00 קירטקלא רדיינש XNK תמגוד למשח 'חי   
      
XNK דוגיא רשואמ קורי BIE תרושקת לבכ     08.04.830
ריחמב לולכ וניאש ךוכיס ללוכ םידיג 4 לעב      

                 1500.00 הדוקנ רטמ   

למשח  תוחול 40.80 כ"הס          

      

ש א  י ו ב כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ   50.80 ק ר פ  ת ת       

ל מ ש ח  ת ו ח ו ל ב       

      
תוירחא :ללוכ ןלהל תכרעמה  ריחמ :הרעה       
42-ל תורישי תכרעמה קפסמ תכרעמל תורישו      
בתכב ןימזמה י"ע תכרעמה תלבק םוימ  שדוח      
לכ תכרעמה תקידבו לופיט. ריחמ תפסות אלל      
תועש 4 דע תולקת תאירקל העגה, הנש יצח      
העדוהה עגרמ רתאב      
      

                  260.00 יגולנא יטפוא שא יאלג 'חי  08.05.010
      

                   10.00 יתבותכ םוח יאלג 'חי  08.05.020
      

                   30.00 .ץנצנ םע ילוק רוא שא תקעזא רפוצ 'חי  08.05.030
      

                   30.00 ןשע יאלגל ןומיס תירונ 'חי  08.05.040
      

                   35.00 .שא תקעזא ןצחל 'חי  08.05.050
      
שא בצמב א"מ לש הקספהל תבותכ תדיחי     08.05.060

                   15.00 רחא וא א"מ תוחולב תנקתומ 'חי   
      
4 תיגולנא תיתבותכ תימוקמ שא יוליג תיזכרמ     08.05.070
כ"הס( יוביכו יוליג ,תובותכ 721 לש םיפנע      
לכ לע  ינכטה טרפמב טרופמכ ) תובותכ 805      
םירבצמ יוביג יטמוטוא ןגייח תוברל ויביכרמ      
תזכרל רוביח ללוכ הנקתה ,תונכת ,ןקתה פ"ע      
רזעה ירמוח לכו הלעפה ,תמייק תישאר      

                    1.00 'פמוק הרימשה רייפיטונ תמגוד .טלפמוק  
      
יוליג תיזכרמל דרפנ ינוציח ינשמ תוארתה חול     08.05.080
עוצבל תורשפאו םירוזאה ןומיס ללוכ ,שא      
    FFO MRALA ו TESER תודובעה לכ ללוכ  
הלעפהו הנקתהל םישורדה רזעה ירמוחו      

                    1.00 'פמוק טלפמוק  
      

50.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 137-6-1   .../032 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     032 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
ןוכמ תרשואמ תינקת זגב שא יוביכ תכרעמ     08.05.090
הלעפהל 1  ישאר  למשח חולל  םינקתה      
תכרעממ תלעפומ הפירש ןמזב תיטמוטוא      
לקשמב MF-002 זג לכימ :תללוכה שא יוליג      
    GK5 2  ,רוזיפ יריחנ ,תשוחנ תרנצ ,תוחפל  
קלחב םינקתומ הבלצהב םירבוחמ םיאלג      
ץוחמ ןומיס תורונמ יתשו חולה לש ןוילעה      
תקספהל בוהצ יוביכ ןצחל  תוברל   ,חולל      
שרדנה י"פע תזכרה דע םלשומ טוויח, יוביכ      

                    1.00 'פמוק .תמלשומ הלעפהו תזכרב רוביח  
      
ןוכמ תרשואמ תינקת זגב שא יוביכ תכרעמ     08.05.100
ןמזב תיטמוטוא הלעפהל למשח חולל  םינקתה      
:תללוכה שא יוליג תכרעממ תלעפומ הפירש      
תרנצ ,תוחפל GK3 לקשמב MF-002 זג לכימ      
םירבוחמ םיאלג 2  ,רוזיפ יריחנ ,תשוחנ      
חולה לש ןוילעה קלחב םינקתומ הבלצהב      
ןצחל תוברל חולל ץוחמ ןומיס תורונמ יתשו      
םלשומ טוויח  , יוביכ תקספהל "בוהצ" יוביכ      
הלעפהו תזכרב רוביח שרדנה י"פע תזכרה דע      

                   12.00 'פמוק .תמלשומ  
      
ןוכמ תקידב שא יוביכו יוליג תכרעמ תרבעה     08.05.110
יוויל ,םינקתה ןוכמ תנמזה םואת ללוכ םינקתה      
הרזע ללוכ ,תוקידבה ןמז לכ ךשמב קדובה      
רזע ירמוח וא/ו הדובע תועשב הכורכש תינכט      
ריחמה .םינקתה ןוכמל ךרוצה תדימב שרדיתש      
ןוקיתל ושרדיש םייוקילה לכ עוצב תא םג ללוכ      
ריחמה .םינקתה ןוכמ י"ע ןקתמה תמלשהל דע      

                    1.00 'פמוק .םינקתה ןוכמל םולשתה תא ללוכ  

למשח תוחולב שא יובכו יוליג תכרעמ  50.80 כ"הס          

      

ם ו ר י ח  ת ז י ר כ  ת כ ר ע מ   60.80 ק ר פ  ת ת       

      
תוירחא :ללוכ ןלהל תכרעמה  ריחמ :הרעה      
42-ל תורישי תכרעמה קפסמ תכרעמל תורישו      
בתכב ןימזמה י"ע תכרעמה תלבק םוימ  שדוח      
לכ תכרעמה תקידבו לופיט. ריחמ תפסות אלל      
תועש 4 דע תולקת תאירקל העגה, הנש יצח      
העדוהה עגרמ רתאב      
      
ללוכ וק יאנשו W 01 6"  יתוכיא הזירכ לוקמר     08.06.010
עוקש ןקתומ ןבל עבצב ררוחמ חפ לירג      
תיצקורטסנוקל לוקמרה קוזיח ללוכ הרקתב      

                  160.00 תכתמ יספ י"ע הרקתה 'חי   
      
וק יאנשו W01  " חרי יצח" םגד  הזירכ לוקמר     08.06.020

                   20.00 45PI םימ ןגומ ט"הע היולג  הנקתהל 'חי   

60.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 137-6-1   .../033 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ - ריית דוהא           
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14/01/2013

דף מס':     033 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
                    6.00 תינוציח הנקתהל W51 הזירכ רפוש לוקמר 'חי  08.06.030

      
ירוזא 01 -  ל תיזכרמ  הזירכ תלעפה תדמע     08.06.040
םאתהב הלעפה חולו ןופורקימ תוברל הזירכ      
ללוכ  תיללכ םורח תזירכ דועו םירוזאה רפסמל      

                    1.00 'פמוק הזירכה תיזכרמל טלפמוק םטוויח םג  
      
םורחה הזירכה תכרעמל האלמ  רוטינ תכרעמ     08.06.050
םילוקמר יווק םירבגמה תולקת תארתאל      
תוילטגידה תועדוהה תכרעמה םינופורקמ      

                    1.00 'פמוק הדובעה יחתמבו  
      
SMR קפסהב תימוקמ םורח  הזירכ תיזכרמ     08.06.060
    W084 לברע תוברל ,ינכטה טרפמב טרופמכ  
םירבצמ ,ןעטמ ,םורח ירבצמ  תכרעמ ,לילצ      
תמלשהל םישורדה םירזיבאהו דויצה לכו      
91" יטרדנטס דסמב ןקתומ לכה תכרעמה      
םוקמ %03 דועו םירזיבאל םיאתמה הבוגב      
התלעפהו תכרעמה רוביח םג ללוכ רומש      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
קפסהב םורח  הזירכ תכרעמל רבגמ תפסות     08.06.070
    SMR W021 הזירכה  תכרעמל ורוביחו  

                    1.00 'פמוק האלמ הרוצב  
      
T.C.V הנתשמ יאנש סופיטמ המצוע תסו     08.06.080

                    6.00 ע"ש וא "ריילדנואס סלטא" לש 53TA תמגודכ 'חי   
      
רודלט לש ASM-9226 )םידיג 4( ךכוסמ לבכ     08.06.090

                   30.00 הזירכ תלעפה תדמע רובע רטמ   
      
תדמע רובע רודלט לש #61X2X01 דוקיפ לבכ     08.06.100

                   30.00 הזירכ תלעפה רטמ   
      
תימוקמ הזירכה תכרעמל PIOV םאתמ     08.06.110
ןוחטב דקומב םייקה הרבגהה זכרמל רוביחל      
הרבגהה זכרמב םלשומ רוביח ללוכ סופמקב      

                    1.00 'פמוק םייקה  

םוריח תזירכ תכרעמ  60.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 137-6-1   .../034 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     034 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

AVK561 ר ו ט ר נ ג  ל ז י ד  70.80 ק ר פ  ת ת       

      
ילנימונ קפסהב רוטרנג לזיד לש הקפסא     08.07.010
    AVK561 .B.S תא ללוכה ויקלח לכ לע  
:ינכטה טרפמב טרופמכ תואבה תוכרעמה      
םע ינורכניס רוטרנג* עונמ תרקב םע עונמ*      
תמלשומ רורק תכרעמ* ינורטקלא חתמ תסו      
תסו תדיחי* םדקומ םומחו הענתה תכרעמ*      
GNIRAHS תדיחי םע ינורטקלא תוריהמ      
    DAOL, סיסבב תועש 8ל קלד לכימ תוברל  
הענתהו דוקיפ חול תודיער ימלוב הדיחיה      
םישורדה םיקלחה לכו  דוקיפ ילבכ תיטמטוא      

                    1.00 'פמוק תמלשומה ותלועפו ותנקתהל  
      
לכ לע רוטרנג לזידה לש הדמעהו הנקתה     08.07.020
רדחב ול דעוימה םוקמב וירזיבאו ויקלח      
הפנה ללוכ תודיער ימלוב לע ונוזיאו רוטרנג      

                    1.00 'פמוק .רטמ 82כ הבוגל גגל  
      
:תללוכה ג"ד תדיחיל הטילפ תכרעמ     08.07.030
רוטרנג לזידהמ דדובמ הדלפמ 8" הטילפרוניצ      
הקתשה ידוד ,שימג רבחמ ,הנבמה גגל דעו      
ללוכ ,םינגוא ללוכ ADB23 לש שער תתחנהל      
לכו חפ יוסיכו ימרט דודב ,תוילניגרוא תותשק      
טלפמה תנקתהל םישורדה םילתמהו םיקוזיחה      

                    1.00 'פמוק ינכטה טרפמה תושירדל םאתהב  
      
הסינכ יחתפב )תוסילוק( הקתשה ינקתמ     08.07.040
BD56 לש המרל רוטרנגה רדח לש האיציו      
םוכיסל אל             1.00 'פמוק רדחהמ רטמ 7 קחרמב  
      
סלפמב קלדה לכיממ 2"  קלד תורוניצ תכרעמ     08.07.050
רוניצ ללוכ גגב  ג"דה תודיחיל דע עקרקה      
,םירוביח ,םיזרב ללוכ םיפדוע רוניצו הנזה      
לכימ ןיב רוביחל שרדנה י"פע תותשק ,תויוז      

                   45.00 רוניצ א"מ יפל ריחמ ג"דה תודיחיל  קלדה רטמ   
      
לכימ לש תמלשומ הדמעהו הנקתה הקפסא      08.07.060
רטיל 0051 חפנב עובצו ןוולוגמ חפמ  קלד      
יתדוקנ בר ףוצמ  ללוכ הלופכ ןפוד םע  ינקת      
יחתפ,  'ודכו קלד רסוחו  השילג תארתאל      
חפנב לכימה תיתחתב חפמ הרצאמ, יולימ      

                    1.00 היגרנאה דרשמ תשירדו תונקתה פ"ע שרדנה 'חי   
      
סלפממ רטמ 52 הבוגל קלד תביאשל הבאשמ     08.07.070

                    1.00 ס"כ 4כ קפסהב גגה סלפמל דעו עקרקה 'חי   
      
הקראה יכילומו דוקפהו הנזהה ילבכ  לכ רובח     08.07.080
תאוושה ספלו למשחה חולל רוטרנגהמ      
טולש םיקדהמ ,לבכ ילענ תוברל םילאיצנטופה      

                    1.00 'פמוק .םישורדה רזעה ירזיבא לכו ינקת ןומיסו  
      

70.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 137-6-1   .../035 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     035 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
קלדה לכימל דומצב ןקתומ  הטילשו דוקיפ חול     08.07.090
השילג תארתאלו הלעפהלעקרקה סלפמב       

                    1.00 'פמוק םיפוצמ תכרעמ רוביחו  
      
המד סמועב ותצרה ותלעפה ,ןקתמה תקידב     08.07.100
דרשמ לש ןוישר םע הניקת הרוצב ותריסמו      

                    1.00 'פמוק . היגרנאה  
      
תלעפה  רחאל תיטסוקא הקידב ח"וד תנכה     08.07.110
הקיטסוקא החמומ י"ע ,רוטרנג לזידה      
דע םייוקילה לכ ןוקיתו םירישכמ תועצמאב      

                    1.00 'פמוק טרפמב טרופמכ שער תמצוע תלבקל  

AVK561 רוטרנג לזיד 70.80 כ"הס          

      

ת ו י ת ש ת ו  ץ ו ח  ת ר ו א ת  80.80 ק ר פ  ת ת       

ח ו ת י פ ב       

      
וקפוסיש ,'וכו םיסנפ ,תועורז ,םידומעה לכ      
יפל LAR ןווגב רונתב םיעובצו םינולוגמ      
ןימזמה וא/ו לכירדאה תריחב      
      
עלסב וא עקרקב  םילבכל הביצח/הריפח     08.08.010
וא רוטקרטב   מ"ס 011 קמועב 05 בחורב      
,לוח דופיר ללוכ  שרדנה יפכ םיידי תדובעב      
םלשומ עוציב ,קודיהו עצמב יוסיכ ,ןומיס טרס      
וא בצמה תרזחהו תוינכתב הריפח טרפ פ"ע      

                  750.00 ותומדקל וא עלסב וא רטמ   
      
עלסב וא עקרקב  םילבכל הביצח/הריפח     08.08.020
וא רוטקרטב   מ"ס 021 קמועב 06 בחורב      
,לוח דופיר ללוכ  שרדנה יפכ םיידי תדובעב      
םלשומ עוציב ,קודיהו עצמב יוסיכ ,ןומיס טרס      
וא בצמה תרזחהו תוינכתב הריפח טרפ פ"ע      

                  450.00 ותומדקל וא עלסב וא רטמ   
      
יתבכש וד "הרבוק" םגד קזוחמ ירושרש רוניצ     08.08.030
הכישמ לבח ללוכ מ"מ 05 ינוציח  רטוקב      

                  150.00 .ר"ממ 8 רטוקב רטמ   
      
יתבכש וד "הרבוק" םגד קזוחמ ירושרש רוניצ     08.08.040
הכישמ לבח ללוכ מ"מ 36 ינוציח  רטוקב      

                  600.00 .ר"ממ 8 רטוקב רטמ   
      
יתבכש וד "הרבוק" םגד קזוחמ ירושרש רוניצ     08.08.050
הכישמ לבח ללוכ מ"מ 08 ינוציח רטוקב      

                  450.00 .ר"ממ 8 רטוקב רטמ   
      
      

80.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 137-6-1   .../036 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     036 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
יתבכש וד "הרבוק" םגד קזוחמ ירושרש רוניצ     08.08.060
הכישמ לבח ללוכ )6"( מ"מ 061 ינוציח רטוקב      

                 2300.00 .ר"ממ 8 רטוקב רטמ   
      
011 רטוקב "ביבירמ" חישק דבכ יטסלפ רוניצ     08.08.070
תייצחב שומישל ) NS-61( מ"מ 2.4 ןפוד יבוע      

                   40.00 מ"מ 8 הכישמ לבח ללוכ שיבכ רטמ   
      
רוניצב לחשומ ר"ממ YX2N 5.2X3 לבכ     08.08.080
םילבכה שגמ ןיב רוביחל הרואת דומע ךותב      

                  280.00 תווצקה יתשב  םלשומ רוביחו סנפל רטמ   
      
רוזשו ףושח תשוחנמ ר"ממ 53 הקראה ךילומ     08.08.090
ורוביחו הרואתה ידומעב רבוחמ הריפחב חנומ      

                  580.00 תווצקה יתשב  תמלשומ  הרוצב רטמ   
      
וא ר"ממ EPLX(YX2N 01X5(  תשוחנ לבכ     08.08.100

                  580.00 תווצקה ינשב רבוחמו   שגמב חנומ רטמ   
      
יעוצקמ ץוח תרואת  סנפ תבכרהו תקפסא     08.08.110
LAR  ןווגב( רטסאילופ עובצ םוינמולאמ הנבמ      
םגד  )הרואתה דומעל רחביש עבצה  לש      
    "AIRELLAG" תרצותמ GNUTHGIL  
    REOOC החוטשו תמסוחמ תיכוכזמ השדע  
המוקע םע רוטקלפר MUIDEM סנפה לדוג      
דע רוא" קפס הינחל המיאתמ תירטמוטופ      
הקלדה דויצ םע PI- 55 םימ ןגומ " םיסדנהמ      
ףלשנ שגמ, טפושה ןיע ינורטקלא )קנשמ(      
תרצותמ הרונה ".ג.ל.נ רפוס" טוו 052 הרונו      

                   18.00 דבלב םרסוא וא ספיליפ וא EG 'חי   
      
רטוק  הרואת ילבכל הלוגע  רבעמ תחוש     08.08.120
52   הכרדמל לזרב הסכמ ללוכ מ"ס 06 ימינפ      

                    6.00 ןופידו קודיה הרובע רובה תריפחו ןוט 'חי   
      
רטוק  הרואת ילבכל הלוגע  רבעמ תחוש     08.08.130
52   הכרדמל לזרב הסכמ ללוכ מ"ס 08 ימינפ      

                    2.00 ןופידו קודיה הרובע רובה תריפחו ןוט 'חי   
      
תודימב תיעוביר ג"מ תרנצל  רבעמ תחוש     08.08.140
    001X00152 הכרדמל לזרב הסכמ ללוכ ר"מס  

                    8.00 ןופידו קודיה הרובע רובה תריפחו ןוט 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

80.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 137-6-1   .../037 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     037 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
הקראה תדורטקלא : תללוכה הקראה תחוש      08.08.150
רטוקב תשוחנ הפוצמ הדלפמ רטמ 5.1 ךרואב      
,עקרקל תיכנא התרדחה ללוכ מ"מ 5.21      
06 רטוקב תרוקיב תחושו ,חודיק ישאר ,תופומ      
הקראה" טלש ללוכו ץצח יולימו הסכמ םע מ"ס      

                    4.00 'פמוק טלפמוק "קרפל אל  
      
- ב ןוטבמ 'מ 01 הרואת דומעל ןוטב  דוסי     08.08.160
ללוכ מ"ס 021X001X001  תודימב 003      
09X"521.1 דוסי יגרב ללוכ  , רובה תריפח      
דוסיה עוציב  'מ 8 דומעל םימיאתמ מ"ס      
תינכתב טרפה י"פע לכה ץוח תרואתל תרנצו      

                   20.00 ותומדקל בצמה תרזחהו 'חי   
      
003 - ב ןוטבמ 'מ 4 הרואת דומעל ןוטב  דוסי     08.08.170
, רובה תריפח ללוכ מ"ס 06X06X06  תודימב      
ספ  'מ 4 דומעל םימיאתמ דוסי יגרב ללוכ       
תרואתל תרנצו דוסיה עוציב ךתורמ הקראה      
תרזחהו תינכתב דוסי טרפה י"פע לכה ץוח      

                   15.00 ותומדקל בצמה 'חי   
      
ליפורפמ הרואת דומע  לש הבכרהו הקפסא     08.08.180
וא רונתב עובצו ןוולוגמ ר"מס 51X51 יעובר      
רחביש LAR  ןווגב תיטטסורטקלא הקבאב      
י"ת רשואמו יעוצקמ לעפמב  ןימזמה י"ע      
,דויצ חתפ ללוכ "גרדומ לוגע" רטמ 01 הבוגב      
תנוולוגמ הדלפמ עובצ סיסב, דוסי תטלפ      
POT תועורז 3  דע רוביחל תומיאתמ תונכהו      
י"ת תושירדב דמוע . תוינכתב םיטרפ פ"ע      

                   20.00 "למשח תסדנה" וא "שעג תורוא" תמגוד 218 'חי   
      
הדלפמ הרואת דומע  לש הבכרהו הקפסא     08.08.190
רטוקב "דיחא לוגע "  רטמ 4 הבוגב  ןוולוגמ      
הקבאב וא רונתב תיעוצקמ העיבצ ללוכ 4"      
תרבח לש העיבצ  תמגוד( תיטטסורטקלא      
ןימזמה י"ע םכוסמ LAR  ןווגב)"לקופא"      
הדלפ סיסב, דוסי תטלפ ,דויצ חתפןנכתמהו      
טרפה י"פע עורז תנקתהל םאתמו ןוולוגמ      
תמגוד 218 י"ת תושירדב דמוע .תינכותב      

                   15.00 "למשח תסדנה" וא "שעג תורוא" 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

80.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 137-6-1   .../038 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     038 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
שעותמ םירזיבא שגמ תנקתהו הקפסא     08.08.200
דחא סנפל  וילאמ הבכ )חפ אל( טנוברקילופמ      
תוינכתב טרפה י"פע םירזיבאה לכ ללוכ      
סנפ  רובע םחנמ רפכ ץוביק "ןלגמ" תרצותמ      
דומעב דויצ חתפ ךותב ןקתומ   דחא הרואת      
לע ןקתומ תשוחנמ  הקראה ספ תוברל הרואת      
לבכו הסינכ לבכ( םילבכ ישארל תופפכו דומעה      

                   35.00 )האיצי 'חי   
      
ןקתומ םימ ןגומ  םוינמולא תקיצימ ינבלמ ת"ג     08.08.210
יוסיכו W81-LP  תרונ םע ינוציח ריקב עוקש      
םגד ילדנו יטנא יבלח טנוברקילופ ילירקא      
    AMUZ   תרצותמ repooc רחא םגד וא  

                   25.00 לכירדאהו ןנכתמה לע שארמ רשואיש 'חי   
      
םגד יעוצקמ ץוח תרואת  סנפ תבכרהו תקפסא     08.08.220
PI- 56 םימ ןגומ "רדרש"  תרצותמ " הרולא"      
טוו 051 הרונו ףלשנ שגמ לע הקלדה דויצ םע      
וא ספיליפ וא EG תרצותמ הרונה  דיילה לטמ      

                   15.00 דבלב םרסוא 'חי   
      
יעובר ליפורפמ POT עורז הבכרהו הקפסא      08.08.230
סנפ רובע LAR עבצב העובצו תנוולוגמ      
הנקתה ללוכ הרואת דומע לע תנקתומ הרואת      

                   20.00 'פמוק סנפלו דומעל אלמ רוביחו  
      
-56 םימ ןגומ  םיצע וא ינוציח ריק תפיטש ת"ג     08.08.240
    PI ה"מ הפצרב עוקש  W 001  קנשמ  
המיאתמ תמסוחמ תיכוכז םע ינורטקלא      
MIK  תרצותמ ירטמיסא רוטקלפר הכירדל      

                    8.00 הואת דריל ץינייטש י"ע קפוסמ 'חי   
      
םימ ןגומ  םוינמולא תקיצימ  ינוציח ריק ת"ג     08.08.250
W07  ה"מ תרונ םע ריקה לע יולג ןקתומ      
PMAL םגד רופא עבצב הטמל הרואתל      
    ELGNIS EROC IXAM תרצותמ  

                   10.00 )הרואת דריל :קפס(  PMALINU 'חי   
      
םימ ןגומ רודכ עבר יביטרוקד ינוציח ריק ת"ג     08.08.260
W81X2-LP  טנוברקילופ יטקפמוק טנצסרולפ      
םגד ריקה לע יולג ןקתומי )W.C תרונ(      

                   15.00 "הרואת דערוא": קפס "TCAPMI" 'חי   
      
טנצסרולפ  םימ ןגומ ץוח תרואתל ת"ג     08.08.270
תרונ( W81X2-LP  טנוברקילופ יטקפמוק      
    W.C( תיכוכז יוסיכ םע ריקה לע יולג ןקתומי  
שעג: קפס " GS"  תרצותמ "ןוקא" םגד תיבלח      

                    6.00 הרואת 'חי   

חותיפב תויתשתו ץוח תרואת 80.80 כ"הס          

קובץ: 137-6-1   .../039 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/01/2013

דף מס':     039 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

SPU  ת ו כ ר ע מ  90.80 ק ר פ  ת ת       

      
)SPU( קספ לא תדיחי לש הנקתהו הקפסא     08.09.010
-ל דרפנ זראמב םירבצמ ללוכ AVK01 קפסהב      
יאנש ללוכ אלמ קפסהב הדובע תוקד 01-7      
לכ ללוכ הדיחיה ךותב הנבומ ריממה אצומב      
ןיב רוביחל םישרדנה למשחה ילבכו םירזיבאה      
תמלשומ הלעפהו רוביח םירבצמהו הדיחיה      

                    2.00 'פמוק "קינורטמג" תרצותמ TSM תדיחי תמגוד  
      
בצמ יויחל ילטיגיד ינוציח תוארתא לנפ     08.09.020
םיסמוע תונכתו תולקת תארתאו הדיחיה      

                    2.00 'פמוק תרדוסמ הדרוה  

SPU  תוכרעמ 90.80 כ"הס          

      

ת ו ק ר א ה  ת כ ר ע מ  01.80 ק ר פ  ת ת       

      
ןינבל הרוביחו 3 ןיינבל תודוסי תקראה תכרעמ     08.10.010
1724 תודוסי תקראה תונקתל םאתהב ןיבר      
,רפת ירבעמ , לזרבמ רושיג תעבט תוברל      
לזרב ספב םילאיצנטופ תאוושה ספל האיצי      
תודובעה לכו םילאיצנטופ תאוושה ספו ןוולוגמ      
תכרעמ תמלשהל םישורדה רזעה ירמוחו      

                    1.00 'פמוק .תודוסיה תקראה  
      
תלש רובע הקראה רוביח תדוקנל תפסות      08.10.020
תרנצ תקראהל 3" דע תנוולוגמ הדבכ הקראה      

                    1.00 תיתכתמ 'חי   
      
רשג  רובע הקראה רוביח תדוקנל תפסות     08.10.030
2X02 ןוולוגמ חוטש ספמ םימ ןועשל הקראה      

                    1.00 םיינקת םיקבח ללוכ מ"מ 'חי   

תוקראה תכרעמ 01.80 כ"הס          

      

ל מ ש ח  ן ק ת מ  ת ק י ד ב  11.80 ק ר פ  ת ת       

      
סדנהמ תקידב ותוללכב למשחה ןקתמ תרבעה     08.11.020
תונכהה לכ עוצב ללוכ ךמסומ קדוב למשח       
סדנהמל םולשתו תנמזה םואת ללוכ  תושורדה      
,הקידבה ןמז לכ ךשמב קדובה יוויל ,קדוב      
וא/ו הדובע תועשב הכורכש תינכט הרזע      
.קדובל ךרוצה תדימב שרדתש רזע ירמוח      
םייוקילה לכ ןוקית עוצב תא םג ללוכ ריחמה      
יפל ןקתמה תמלשהל דע ןוקיתל ושרדיש      

                    2.00 'פמוק .קדובה תושירד  

למשח ןקתמ תקידב 11.80 כ"הס          

      
      
      
      
      

קובץ: 137-6-1   .../040 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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דף מס':     040 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ד ח ל  ז ג ב  י ו ב י כ  ת כ ר ע מ  21.80 ק ר פ  ת ת       

ם י ת ר ש       

      
זגב שא יוביכ תכרעמ לש עוציב ןונכת      08.12.010
    002-MF בשחמ יתרש רדחב יטמוטוא יוביכל  
תכרעמל הרבח י"ע  ק"מ 1.3X5.4X7 תודימב      
םינקתה ןוכמ תרשואמו הסונמ  יוביכו יוליג      
:תללוכה יוביכו יוליגל  0221 ןקת יפל הדובע      
רוזיפ יריחנ, 04 לאודקס רפת אלל הדלפ תרנצ      
םיאתמ חפנב זג לכימ, קותינו הלעפה ינצחל  ,      
שא יוליג תזכרל רוביחו תימוקמ יוביכ  תזכר      

                    1.00 'פמוק תטרופמ תינכת תנכהו ללוכ ןינבב  
      
יתרש רדחב שא יוביכ תכרעמ ןקתמ תרבעה      08.12.020
רובע םולשת ללוכ םינקתה ןוכמ תקידב בשחמ      
ולגתהש םייוקילה לכ ןוקיתו תוקידבה      

                    1.00 'פמוק ןקתמה לש יפוסה ןרושיאל דע תוקידבב  

םיתרש רדחל זגב יוביכ תכרעמ 21.80 כ"הס          

      

י נ פ ב  ן ו ג י מ , ם ד ק ו מ  י ו ז י ח  31.80 ק ר פ  ת ת       

ר ת י ה  ת ל ב ק ו  ת י ט נ ג מ ו ר ט ק ל א  ה נ י ר ק       

ה ל ע פ ה       

      
ישאר  למשח חולמ הנירק תומר יוזיח     08.13.010
    0002X3  תלבגה אלל ) תודש יתש( יאנש לכמ  
תיינב, חולה תינכת דומיל :ללוכ חולה תודימ      
הזילנא עוציב,ותביבסו למשחה ןקתמ לש לדומ      
םינקת תרשואמו המיאתמ הנכתב      
טרופמ חוד תקפהו תואצותה חותינ,םיימואלנב      
יטנגמה הדשה תומר לש םיווק ימישרתללוכ      
תתחפהל תוצלמה תשגהו, חולה תביבסב      
דרשמה תוצלמהל םאתהב יטנגמה הדשה      

                    1.00 'פמוק הביבסה תנגהל  
      
002X3 דע למשח חולמ הנירק תומר יוזיח     08.13.015
תינכת דומיל : ללוכ   חולה תודימ תלבגה אלל      
למשחה ןקתמ לש לדומ תיינב, חולה      
המיאתמ הנכתב הזילנא עוציב,ותביבסו      
תואצותה חותינ,םיימואלנב םינקת תרשואמו      
לש םיווק ימישרתללוכ טרופמ חוד תקפהו      
תשגהו, חולה תביבסב יטנגמה הדשה תומר      
םאתהב יטנגמה הדשה תתחפהל תוצלמה      

                    1.00 'פמוק הביבסה תנגהל דרשמה תוצלמהל  
      
תמרל ילמשח קפסה לכב למשח חול ןוגימ     08.13.040
הביבסה תנגהל דרשמה י"ע תצלמומ הנירק      
יתש בוליש י"ע )Gm 2 לש הנירק תמרל(      
תובכש שולשן מ"מ 2 יבועב םוינימולא תוכתמ      
דודיבו מ"מ1 לש ללוכ יבועב ןוקיליס תדלפ      

                   40.00 ןוגימ ר"מל ריחמה תוכתמה ןיב למוטיב ריינ ר"מ   
      

31.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 137-6-1   .../041 4434889-40 )2.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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דף מס':     041 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
םיאנש ינש : ג"מ ךרעממ הנירק תומר יוזיח     08.13.050
    AVK 0521 ילבכו ג"מ רדסמ ללוכ דחא לכ  
:ללוכה יאנשהו רדחה תודימ תלבגה אלל  ג"מ      
לדומ תיינב, ג"מ ךרעמו הנבמה תינכת דומיל      
הזילנא עוציב,ותביבסו למשחה ןקתמ לש      
םינקת תרשואמו המיאתמ הנכתב      
טרופמ חוד תקפהו תואצותה חותינ,םיימואלנב      
יטנגמה הדשה תומר לש םיווק ימישרת ללוכ      
תוצלמה תשגהו, ולוכ רדחה תביבסב      
תוצלמהל םאתהב יטנגמה הדשה תתחפהל      

                    1.00 'פמוק הביבסה תנגהל דרשמה  

הלעפה רתיה תלבקו תיטנגמורטקלא הנירק ינפב ןוגימ, םדקומ יוזיח 31.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס          
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14/01/2013 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     042 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

  

כ"הס  

הובג חתמ ןקתמ 10 קרפ   
  
י"חח הסינכ הובג חתמ ישאר חול 10.10 קרפ תת    
  
גגבו ןוינחב 3 ןינבב ג"מל םיינשמ  תוחול 20.10 קרפ תת    
  
ג"מ ךרעמ לש הנקתה תודובע 30.10 קרפ תת    
  
ג"מ םיאנש תקפסא 40.10 קרפ תת    
  
ג"מ םיאנש תנקתה 50.10 קרפ תת    
  
ג"מ דויצל תוחיטב ןורא 60.10 קרפ תת    
  
תונושו תוקראה 70.10 קרפ תת    
  
הובג חתמ ןקתמ 10 כ"הס   

  
למשח תודובע 80 קרפ   
  
תודוקנ 10.80 קרפ תת    
  
תילמשח היצלטסניא 20.80 קרפ תת    
  
הרואת יפוג 30.80 קרפ תת    
  
למשח  תוחול 40.80 קרפ תת    
  
למשח תוחולב שא יובכו יוליג תכרעמ  50.80 קרפ תת    
  
םוריח תזירכ תכרעמ  60.80 קרפ תת    
  
AVK561 רוטרנג לזיד 70.80 קרפ תת    
  
חותיפב תויתשתו ץוח תרואת 80.80 קרפ תת    
  
SPU  תוכרעמ 90.80 קרפ תת    
  
תוקראה תכרעמ 01.80 קרפ תת    
  
למשח ןקתמ תקידב 11.80 קרפ תת    
  
םיתרש רדחל זגב יוביכ תכרעמ 21.80 קרפ תת    
  
הלעפה רתיה תלבקו תיטנגמורטקלא הנירק ינפב ןוגימ, םדקומ יוזיח 31.80 קרפ תת    
  
למשח תודובע 80 כ"הס   
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דף מס':     043 תרושקתו למשח תודובע 3 ןינב הסדנהל הללכמה

  

כ"הס  

 יללכ כ"הס   

מ"עמ %71    

מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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