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3185759-90:סקפ 8264859-90:לט הילצרה 41 יקסבוחינרשט

 

08/01/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     001 םילשורי-)זרכמל( םילקדה תבחר םימה תמא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ  ת ו כ ר ע מ  75 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ו כ ר ע מ  1.75 ק ר פ  ת ת       
      
ידרשמניבה טרפמה יפ לע ועצובי תודובעה לכ      
תודובעל םימאותה ויקרפ לכ לע לוחכה ןדגואה      
זרכמב תושרדנה      
      
י"ע ועצובי הרקבו הרואת,למשחה תודובע לכ      
קדוב רושיא תלבק וללכיו ךמסומ יאלמשח      
הקרזמו הקרזמ לכל ךמסומ למשח תודובע      
      
לע תובאשמה רדח לכ תא טלשייו ןמסיי ןלבקה      
ינכטה טרפמב שרדנכ ונובשח      
      
.ע רושיא תלבק,9141 ןקת יפ לע ןונכת     57.1.030
סדנהמו,למשחה ץעוי ,םילשורי      
י"פע למשח חול לש הנקתהו הקפסא,תוקרזמה      
:תובאשמ 5-ל ינכטה טרפמהו תושירד בתכ      
הבאשמ, WK 5.5 לש קפסהב לפמ תבאשמ      
ןוקירל הבאשמ , WK3  קפסהב םימ ינוליסל      
ןוניס תובאשמ WK2.2 , 2 לש קפסהב      
    WK2.2)רדת - יריממ 2, )תינרות תחא BBA  
חולה .םימה ינוליסו םימה לפמ תבאשמל      
לכ לש תינדיו תיטמוטוא הלעפה רשפאי      
לש רושיא לולכי חולה, דרפנב םג הבאשמ      
וא "םגא" קוויש רקב ללוכ ךמסומ למשח קדוב      
ץעויו הייריעה י"ע שארמ רשואמ .ע.ש      
לכ תא ןיזי חולה.תוכירבה      
הבוג יוויחל תודורטקלא,תובאשמה      
תכרעמ,םימב לופיטל תכרעמ,םיפוצמ/סלפמ      
חולב הרואתה( הרואתה חול תאו םימ ךוכירל      
ןוגכ םייוויחה לכ ורבוחי חולל.)דרפנ      
חולה,םימה ןועשמ םימה תדידמ,תבשבש      
ינוריע תוקרזמ זכרמל עדימ תרבעה רשפאי      
את ןיב שורדה ילמשחה טוויחה לכ ללוכ      
ךותב קותינ יקספמ למשחה חולל תובאשמה      

 88,000     88,000.00 'פמוק     1     הכרדהו הלעפה,שרדנכ תובאשמה רדח  
      
עצמ הבוג 008 רטוק לרטסא תרצות לוח ןנסמ     57.1.070
הפיטש ףוגמ ללוכ, שארמ רשואמ .ע.ש וא 'מ 1      
תרצות םיינדי קותינ יפוגמ ,יבצמ בר      
דע הפיטש ימ זוקינל מ"מ 57 רוניצ,,ןואסלפ      
ץראווק לוח,ורוביח,תינוציח בויב תכרעמל      

 33,000     16,500.00 'פמוק     2     שרדנכ ותלעפהו  
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 8653-2   .../002 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םימ יעפומ-היקשה-תיאלקח הסדנה מ"עב םימ תסדנה קרטש
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08/01/2017
דף מס':     002 םילשורי-)זרכמל( םילקדה תבחר םימה תמא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םגא םגד םיסלופ תבשבש תנקתהו תקפסא     57.1.090
5.2 הבוגב  ןבלוגמ ןרות דומע ללוכ , הרקב      
טלפמוק טוויחו לוורש ללוכ עקרקה ינפמ רטמ      
לויכל היצרגטניא ללוכ םגא תוקרזמ רקבל דע      
היצרגטניא ללוכ ,םגא תוקרזמ תרקב תכרעמל      
ללוכ שארמ רשואמ .ע.ש וא.OCER תנכותל      
ילמשחה טוויחהו םירוביחה לכ תכרעמה לויכ      

  9,000     9,000.00 'פמוק     1     .הנשל תוירחאו הכרדה שורדה  
      
הרק הארואילופב תוכירבו םימ תלעת םוטיא     57.1.096
תונכהה לכ ללוכ VU-ב הדימע הפוקש      
תזתהב םידקמ יוקינ,םיצירח תמיתס,תושרדנה      
יבועב הארואילופו רמיירפ תובכש ,ץחלב םימ      
5 לש תוירחא ןתנת תודובעל.מ"מ 2 דע לש      

 70,000       350.00 .םינש ר"מ      200    
      
3 יבועב 613 הטסורינמ רעיש ןנסמ     57.1.108
2 ללוכ רטיל 03 לש חפנב הבאשמל מ"מ      
הקיני תרנצל ורוביח 6" רטוקב  קותינ יפוגמ      

  6,400     6,400.00 'פמוק     1     6" הטסורינ ינגוא תועצמאב שרדנכ הבאשמל  
      
רדחב  הכימת וא היילתב םימ תרנצ עוביק     57.1.200
ירזיבא תועצמאב תונוכמה      
םיפסונה רוביחה ירזיבא לכ,613 הטסורינ      
המירז ינוויכ םע םימ תרנצ טוליש,םישורדה      
לעו ןלבקה ידי לע הדמעה תינכות תנכה ללוכ      
בתכב תוקרזמה סדנהמ רושיא רחאל.ונובשח      

  6,000     6,000.00 'פמוק     1     .ןלבקה עצבי  
      
תרצות תיטאמוטא םימ יולימל תכרעמ     57.1.212
    "ANATNOF" ללוכ יוויח תכרעמ תללוכה  
וא 201DL םגד 613 הטסורינמ ירוקמ זראמ      
םגד ידועיי רקבו שארמ רשואמ .ע.ש      
    100CLW טוויחה לכ ללוכ ירוקמ .ע.ש וא  
תוירחאו הכרדה הלעפה,שורדה      
5.1" ילמשח ףוגמ לולכת תכרעמה.הנשל      

  4,600     4,600.00 'פמוק     1     רשואמ .ע.ש וא "דמרב" תרצות  
      
תרצות מ"מ 061 רפרפ ףוגמ     57.1.232
םישורדה םירוביחה לכ ללוכ .ע.ש וא "ןואסלפ"      

  5,700     2,850.00 'פמוק     2     שרדנכ תרנצל  
      
תרצות מ"מ 011 רפרפ ףוגמ     57.1.234
םישורדה םירוביחה לכ ללוכ .ע.ש וא "ןואסלפ"      

  3,200     1,600.00 'פמוק     2     שרדנכ תרנצל  
      
תרצות מ"מ 57 רפרפ ףוגמ     57.1.235
םישורדה םירוביחה לכ ללוכ .ע.ש וא "ןואסלפ"      

  6,400     1,600.00 'פמוק     4     שרדנכ תרנצל  
      
      
      
      

קובץ: 8653-2   .../003 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/01/2017
דף מס':     003 םילשורי-)זרכמל( םילקדה תבחר םימה תמא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תחושב/תובאשמ רדחב םוריח ןוקיר תבאשמ     57.1.265
םגד  "SOFDNURG" תרצות  בויבל קוליס      
    51.05-B05-PA )WK 2.2 ( רשואמ .ע.ש וא  
ירא תרצות םילקימיכ דימע רזוחלא,  ,שארמ      
רוביחה ירזיבא לכו שארמ רשואמ .ע.ש וא      
חול לא הרוביח,הקינס תרנצל םישורדה      
הרקב טוויחו ילמשח טוויחב למשחה      
הארתה,הלעפה :םייוויח 3 ללוכ,שרדנכ      
הבאשמה תלעפה ללוכ .הבאשמ תקספהו      

  7,500     7,500.00 'פמוק     1     .טקפ קספמו הנשל תוירחאו  
      
תרצות  םימ לפמל הקינס תבאשמ     57.1.267
    "SOFDNURG"   522/052-08םגד-BN  
    )WK 5.5 -0541 רשואמ .ע.ש וא )ד"לס  
תרצות הבאשמל םישימג םירבחמ 2 ,שארמ      
    EPOCS-SMA ,4" םילקימיכ דימע רזוחלא  
ירזיבא לכו שארמ רשואמ .ע.ש וא ירא תרצות      
תרנצלו הקיני תרנצל םישורדה רוביחה      
ילמשח טוויחב למשחה חול לא הרוביח,הקינס      
הנשל תוירחאו הלעפה,שרדנכ הרקב טוויחו      

 32,000     32,000.00 'פמוק     1     םימ ןגומ טקפ קספמ ללוכ  
      
תרצות  םימה ינוליסל הקינס תבאשמ     57.1.268
    "SOFDNURG"   912/002-05 םגד-BN  
    )WK 3 -0541 רשואמ .ע.ש וא )ד"לס  
תרצות הבאשמל םישימג םירבחמ 2 ,שארמ      
    EPOCS-SMA ,4" םילקימיכ דימע רזוחלא  
ירזיבא לכו שארמ רשואמ .ע.ש וא ירא תרצות      
תרנצלו הקיני תרנצל םישורדה רוביחה      
ילמשח טוויחב למשחה חול לא הרוביח,הקינס      
הנשל תוירחאו הלעפה,שרדנכ הרקב טוויחו      

 24,500     24,500.00 'פמוק     1     םימ ןגומ טקפ קספמ ללוכ  
      
תרצות םימב לופיטל תבאשמ     57.1.269
    "ADEPLAC"   7םגדCPM  
    )WK2.2 -0541 רשואמ .ע.ש וא )ד"לס  
הקיני תרנצל םישורדה רוביחה ירזיבא לכו      
טוויחב למשחה חול לא הרוביח,הקינס תרנצלו      
תוירחאו הלעפה,שרדנכ הרקב טוויחו ילמשח      

  7,800     3,900.00 'פמוק     2     טקפ קספמ ללוכ הנשל  
      
מ"מ 011 רטוקב יכנא 613 הטסורינ רוניצ     57.1.290
חתפ לע סדנהמה תייחנה יפ לע גרוס ללוכ      
רטוקב ןליתאילופ תרנצל ורוביח ללוכ רוניצה      

  3,000     1,500.00 )WOLF-REVO( ההז רטמ      2      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 8653-2   .../004 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םימ יעפומ-היקשה-תיאלקח הסדנה מ"עב םימ תסדנה קרטש
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08/01/2017
דף מס':     004 םילשורי-)זרכמל( םילקדה תבחר םימה תמא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םימ תוכיא לש הרימשו הקידבל תכרעמ     57.1.340
הפיצר הקידבל רקב רתיה ןיב תללוכה הפיצר      
תלוכת, HP תוקידב ללוכה םימה תוכיא לש      
דמ ללוכ .ע.ש וא  "ייא ולב" תרצות ,רולכ      
חולל ורוביח, תוריכע דמ,המירז קספמ, הקיפס      
תובאשמ,תודקופמה תוכרעמלו רקבל למשחה      
ולויכ, הצמוחו רולכ תקרזהל תוילמשח ןונימ      
תלועפ תא תיבשת תכרעמה.ותלעפהו      

 42,000     42,000.00 'פמוק     1     .תוניקת יתלב םימ תויוכיאב הקרזמה  
      
רדח תפצרב הפצהל הארתה תודורטקלא     57.1.384

  2,750     2,750.00 'פמוק     1     ןתלעפהו ןרוביח, רקב ללוכ תונוכמה  
      
תחנומה תרנצ לכ.1  :וללכי תרנצה יפיעס      
הבכש ,הריפח,םיק ףוציר קוריפ לולכת עקרקב      
01 לש רוניצה ףקיה ביבס יקנ לוח דופיר לש      
ירזיבא לכ.2 .ותומדקל בצמה תרזחהו מ"ס      
ןוגכ םישורדה רוביחה      
ירמוח,םינגוא ,רטוק ירבעמ,תויופעתסה,תויוז      
יקבחמ תרנצל תוכימת,םינפ יכותיר, הקבדה      
םיציחו תומשב תרנצה טולישו הטסורינ יגריבו      
ינפל לזרב דלשל תרנצ ןוגיע.3.שרדייש לככ      
.235 ילארשי ןקת יפל תרנצה לכ.4.הקיצי      
הקינסו הקיני תרנצ רבעמל ןוטבב חודיק.5      
.תרנצה תלחשה רחאל םיחודיקה םוטיאו      
      
ץחל רוניצ לש החנהו הנמטה ,הריפח ,הקפסא     57.1.420
01 גרד מ"מ 36 רטוקב 001EP ןליטאילופמ      
ירוביח וא ךותיר ירוביח םע רשואמ ע"ש וא      
לכו סוליפ ,הנקתה ללוכ ן'זויפורטקלא      

 12,000        80.00 .םירבחמה םירזיבאה רטמ      150    
      
ץחל רוניצ לש החנהו הנמטה ,הריפח ,הקפסא     57.1.422
01 גרד מ"מ 57 רטוקב 001EP ןליטאילופמ      
ירוביח וא ךותיר ירוביח םע רשואמ ע"ש וא      
לכו סוליפ ,הנקתה ללוכ ן'זויפורטקלא      

 12,750        85.00 .םירבחמה םירזיבאה רטמ      150    
      
ץחל רוניצ לש החנהו הנמטה ,הריפח ,הקפסא     57.1.424
01 גרד מ"מ 011 רטוקב 001EP ןליטאילופמ      
ירוביח וא ךותיר ירוביח םע רשואמ ע"ש וא      
לכו סוליפ ,הנקתה ללוכ ן'זויפורטקלא      

 12,100       110.00 .םירבחמה םירזיבאה רטמ      110    
      
ץחל רוניצ לש החנהו הנמטה ,הריפח ,הקפסא     57.1.426
01 גרד מ"מ 061 רטוקב 001EP ןליטאילופמ      
ירוביח וא ךותיר ירוביח םע רשואמ ע"ש וא      
לכו סוליפ ,הנקתה ללוכ ן'זויפורטקלא      

  3,600       180.00 .םירבחמה םירזיבאה רטמ      20     
      
      
      
      

קובץ: 8653-2   .../005 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/01/2017
דף מס':     005 םילשורי-)זרכמל( םילקדה תבחר םימה תמא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תיתחתו תוילוחמ הלוגע הרקב תחוש     57.1.430
מ"ס 08 ימינפ רטוקב ןוטבמ המוטא תימורט      
רובע-םאות הסכמ ללוכ 'מ 52.2 דע קמועבו      

  4,200     4,200.00 'פמוק     1     ןוקיר/זוקינ תורוניצ  
      
תובאשמ רדחל 'א טרפ י"פע םימ רוביח     57.1.452
טלפ+םימ דמ, ח"זמ,ןנסמ ללוכ: 2" רטוקב      
הנגה ןוראו 1" ריוא םותסש,ינדי ףוגמ,ילמשח      
    0011 IGF םימה תדידמ.ירוקמ לקוס ללוכ  
טרפ.לוהינ זכרמ לא רקבה תועצמאב רבעות      
רטוקב ןליתאילופ תרנצב ורוביח לולכי רוביחה      
הכומס תינוריע םימ תרנצל 01 גרד מ"מ 57      
3" ףקז ךותיר,ןנכתמה/חקפמה תויחנה יפ לע      
תרצות זירט ףוגמ תנקתהו תינוריע תרנצל      

 15,000     15,000.00 'פמוק     1     .ףקזל "לאפר"  
      
תרצות 'טא 10.0 ץחלב חתפנ "הפלק" רזוח לא     57.1.454
רוניצב הנקתהל שארמ רשואמ .ע.ש וא "ירא"      

  1,800     1,800.00 'פמוק     1     ינוריע בויב/זוקינל מ"מ 011/061  
      
רטוקב ןנווכתמ םילפוטמ םימ תאיצי טלניא     57.1.460
תיברימ הקיפסל ןנווכתמ ריק/יתפציר 5.1"      
לכ ללוכ )ש"קמ 5.2-ל לייוכמ( ש"קמ 5 לש      

  5,200       650.00 הקינס תרנצל םישורדה רוביחה ירזיבא 'חי      8      
      
לש הנקתהו הקפסא, רוטקורטסנוק י"ע ןונכת     57.1.462
%04 מ"מ 3 יבועב  613 הטסורינמ ןוניס תשר      
םיקוזיח יליפורפ ללוכ מ"מ 8 רירחב תררוחמ      
תכימתו ןוטבל קוזיח יליפורפ ,613 הטסורינמ      
עוביק המרה תידי 613 הטסורינמ תשרה      

  2,800     2,800.00 .ןלה יגרב תועצמאב ליפורפל תשרה ר"מ      1      
      
:תללוכה תיטוחלא תדיינ םוליצ תכרעמ     57.1.500
יראלולס MIS רוביחל םאתמו SIXA סחוד      
חתמה תונזהו םירוביחה לכ ללוכ      
DH ZTP תעיינתמ המלצמ ללוכ,תושורדה      
דומע ללוכ,56PI ןקתב זראמ ללוכ תינוציח      
תשר לבכ ללוכ,הבוג 'מ 5 המלצמ תנקתהל      
    7TAC,עורז ללוכ,תינוציח הנקתהל ןיירושמ  
לולכת תכרעמה.דומעל ZTP המלצמ תנקתהל      
םירוביחה לכ תא      
תייריע רושיא תלבק,הכרדה,הלעפה,םישורדה      

 23,000     23,000.00 'פמוק     1     םייתנשל תוירחאו םילשורי  
      
תכרעמל תדיינ םוליצ תכרעמ לכ רוביח     57.1.510
י"ע שרדנכ ןוישיר תשיכר ללוכ תמייק הטלקה      

  1,500     1,500.00 'פמוק     1     הייריעה  
      
      
      
      
      
      

קובץ: 8653-2   .../006 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םימ יעפומ-היקשה-תיאלקח הסדנה מ"עב םימ תסדנה קרטש
3185759-90:סקפ 8264859-90:לט הילצרה 41 יקסבוחינרשט

 
08/01/2017
דף מס':     006 םילשורי-)זרכמל( םילקדה תבחר םימה תמא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ע.ש וא "תיפוח" תרצות םילקימיכ לכימ     57.1.588
ללוכ רטיל 05 לש חפנב שארמ רשואמ      
את ךותב שרדנכ םילקימיכל טולישו הרצאמ      
,הליענ+ הסכמ ללוכ מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ      
מ"מ 52 רוניצ לוורש ךותב מ"מ 6 תוירוניצ      
לופיטה ןונימ תובאשמל תובאשמה רדחל      
,םילקימיכה יאת 2-ל הטסורינ יסכמ,םימב      

  6,400     3,200.00 'פמוק     2     םיריצ הליענ,הטסורינמ קוזיח יליפורפ  
      
תרצות טלפמוק  םימ תזתה תדיחי     57.1.648
    "ANATNOF" 0002 םגד KPF  
    )REVOC ERAUQS( ע.ש 613 הטסורינמ.  
תרנצל הרוביח ללוכ שארמ רשואמ      
םואת,הרואתה תכרעמל הרוביח,תקלחמ      
חותיפה ןלבק םע הדיחיה תחנה תודובע      
הלעפה,הכירבה תיעקרקל הדיחיה ןוטיבל      

180,000     22,500.00 'פמוק     8     הנשל תוירחאו  
      
MEP 27-4446 תאמגוד םימ רוזיפ תדיחי     57.1.650
ללוכ שארמ רשואמ .ע.ש  613 הטסורינמ      
05X05  613  הטסורינמ תגרוסמ הנגה תכבס      

  6,500     6,500.00 'פמוק     1     לפמה ימ תעיבנ רובל מ"ס  
      
יבועב םייכנא "םיגרוס" 613 הטסורינ תכבס     57.1.651
ןיב מ"מ 03 לש חוורימב,מ"מ 3 לש גרוס      
הכבסה.מ"מ 03 לש יכנא גרוס בחורב,םיגרוס      
ליפורפל ןלה יגריב 6 תועצמאב  דמצות       
הרואתה יפוג רוב ילושב 613 הטסורינ      
מ"ס 061-כ הכבס תודימ( לפמ לכ תיתחתב      
ןוטיב לולכת הדובעה.) בחור מ"ס X 04 ךרוא      

 11,400     1,900.00 'פמוק     6     הקרזמה הנבמל תרגסמה  
      
הטסורינמ םלוס לש רוטקורטסנוק י"ע ןונכת     57.1.653
הפצרל ןוגיע ללוכ תובאשמ רדחל הדיריל 613      

  3,400     3,400.00 'פמוק     1     תוחיטב ץעוי רושיא תלבקו ריקלו  
      
היריעל התריסמ רחאל הקרזמה לש הקזחא     57.1.899
לע םילקימיכ תקפסא ללוכ הקזחא טרפמ י"פע      

  8,200     4,100.00 ןלבקה ןובשח שדוח     2      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 8653-2   .../007 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םימ יעפומ-היקשה-תיאלקח הסדנה מ"עב םימ תסדנה קרטש
3185759-90:סקפ 8264859-90:לט הילצרה 41 יקסבוחינרשט

 
08/01/2017
דף מס':     007 םילשורי-)זרכמל( םילקדה תבחר םימה תמא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ק ר ז מ  ת ר ו א ת  2.75 ק ר פ  ת ת       
      
הרואתה, למשחה תודובע לכ.1:תורעה      
יאלמשח ידי לע ועצובי  הקרזמב הרקבהו      
למשח תודובע קדוב ידי לע וקדביו ךמסומ      
היהי רושיאה.בתכב ודי לע ורשואיו ךמסומ      
רושיאהו הקידבה.הדובע לכלו הקרזמל ידועיי      
הלעפהל יאנת םניהו ןלבקה ןובשח לע ויהי      
הליבכה תא ןנכתי ןלבקה.2.הדובעה תלבקלו      
יפיעס.3.ונובשח לע הרואתה יפוגל תילמשחה      
שורדה למשחה חול תנזה תא םיללוכ הרואתה      
לכ ללוכ חולה ךותב דויצה לכו      
הלעפה,םירקבה לויכ,םירזיבאה,םירוביחה      
.הנשל תוירחאו הכרדה      
      
מ"מ 02 ףכירמ גוסמ םישימג למשח ילוורש     57.2.720
ללוכ ,ןוטבה תוקיציב וא/ו עקרקב םינמטומ      
רובע לוורשה תוצק םוטיאו ןויזה תשרל הרישק      

  1,200        12.00 ,םימ סלפמ יוויח,הרואת רטמ      100    
      
מ"מ 011 ןליתאילופ רוניצמ למשח ילוורש     57.2.722
ללוכ ,ןוטבה תוקיציב וא/ו עקרקב םינמטומ      
רובע לוורשה תוצק םוטיאו ןויזה תשרל הרישק      

 12,480        52.00 הרקבו תובאשמל הנזה ילבכ/הרואת רטמ      240    
      
תרצות 86PI םימ דימע הרואת ףוג     57.2.728
    ANATNOF 003 םגדLU הטסורינ  
לפמ/םימ ינוליס תעבט רובע הנקתהל 613      
שורדה ילמשחה טוויחה לכ ללוכ יאלמשח י"ע      
םירוביח תואספוק, הרואתה חולל דע      
הלעפה,ילמשח טוויח ילוורש םוטיא,תומוטא      

 96,000     3,200.00 'פמוק     30    .הנשל תוירחאו  
      
, ינקת הנגה ןורא ללוכה הרואתל למשח חול     57.2.901
ANATNOF תרצות CBGR 0003   םגד רקב      
הרואת יפוג XMD- 071 םיצורע 215 רקב לכ(      
הטילשו הלעפהל שורדה דויצה לכ ם/יאנש,)      
תרקב םע םואתב םימה תרואת לע האלמ      

 36,000     36,000.00 'פמוק     1     .תובאשמה  
      
ילמשח לבכ לוציפל המוטא IC םירוביח תספוק     57.2.911
ללוכ הרואתה יפוגל םיינטרפ םילבכל יזכרמ      
תחוש ךותב הנקתהו םינוגטינאו םיקדהמ ספ      
05 רטוקב ןוטבמ תרוקיב תחוש ללוכ ןוטב      

 19,200     3,200.00 'פמוק     6     הרואתה ילוורשל  מ"ס  
      
לבכ לוציפל המוטא IC םירוביח  תואספוק 2     57.2.913
הרואתה יפוגל םיינטרפ םילבכל יזכרמ ילמשח      
ךותב הנקתהו םינוגטינאו םיקדהמ ספ ללוכ      
רטוקב ןוטבמ תרוקיב תחוש ללוכ ןוטב תחוש      

  9,000     4,500.00 'פמוק     2     הרואתה ילוורשל  מ"ס 08  
      
      

קובץ: 8653-2   .../008 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םימ יעפומ-היקשה-תיאלקח הסדנה מ"עב םימ תסדנה קרטש
3185759-90:סקפ 8264859-90:לט הילצרה 41 יקסבוחינרשט

 
08/01/2017
דף מס':     008 םילשורי-)זרכמל( םילקדה תבחר םימה תמא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

הרואת תכרעמ לש ךמסומ יאלמשח י"ע ןונכת     57.2.948
עוציב ללוכ תוריש עקש ללוכ תובאשמ רדחל      
תונכהה לכ ללוכ תוננכותמה תוכרעמה לכ      

  6,500     6,500.00 'פמוק     1     רורוויאה תכרעמל  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 8653-2   .../009 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םימ יעפומ-היקשה-תיאלקח הסדנה מ"עב םימ תסדנה קרטש
3185759-90:סקפ 8264859-90:לט הילצרה 41 יקסבוחינרשט

 

08/01/2017 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     009 םילשורי-)זרכמל( םילקדה תבחר םימה תמא

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

םימ תוכרעמ 75 קרפ    
   

                661,700.00 םימ תוכרעמ 1.75 קרפ תת   
   

                180,380.00 הקרזמ תרואת 2.75 קרפ תת   
   

   842,080.00 םימ תוכרעמ 75 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 8653-2   .../010 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םימ יעפומ-היקשה-תיאלקח הסדנה מ"עב םימ תסדנה קרטש
3185759-90:סקפ 8264859-90:לט הילצרה 41 יקסבוחינרשט

 
08/01/2017
דף מס':     010 םילשורי-)זרכמל( םילקדה תבחר םימה תמא

  
קרפ ךס  

   842,080.00 םימ תוכרעמ 75 קרפ  
 

  
לכה ךס  
   842,080.00  יללכ כ"הס  

         0.34 לוגיע תחנה  
   842,080.34  כ"הס  

    143,153.66 מ"עמ %71  
    985,234.00 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 8653-2 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


