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28/03/2017 זרכמ
דף מס':     001 הקיתע ריע ןגא םיטנמונומ תרואת

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל א ו ג ה  10 ק ר פ       

      

ה ר ו א ת  ד ו י צ  1.10 ק ר פ  ת ת       

      
,מ"מ 503 ךרואב יראניל L-03 גוס הרואת ףוג     01.1.010
הנבמה תותיזח יבג לע ,םועמעל ,ןנווכתמ      
ml267 K0072 V022 W5.01 DEL תרונל      
תמגודכ66PI םימ ןגומ ,°01 הרצ המולא      
    BDA-01-K72-1-TEWLVC הרונ  ml267  

                   28.00 ע"ווש וא K0072 V022 W5.01 DEL 'חי   
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     01.1.015

                    4.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      
יראניל הנבמה תותיזחל L_081 הרואת ףוג     01.1.020
יבג לע ,םועמעל ,ןנווכתמ ,מ"מ 8771 ךרואב      
ml2754 K0072 V022 תרונל הנבמה תותיזח      
    W36 DEL 66 םימ ןגומ ,°01 הרצ המולאPI  
םע BDA-01-K72-6-TEWLVC תמגודכ      
לש ml2754 K0072 V022 W36 DEL תרונ      

                   58.00 ע"ווש וא ןייזיד דל תרבח 'חי   
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     01.1.025

                   10.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      
ףוג הנבמה תותיזחל 1L_04  גוסמ ת"ג     01.1.030
,ןנווכתמ ,מ"מ 654 ךרואב יראניל הרואת      
ml874 K0072 תרונל הפצר העוקש ,םועמעל      
    V022 W66.41 DEL ןגומ ,°81 הרצ המולא  
תמגודכ 76PI םימ      
    120/AAT/27/18R/DIM/400/10ADJ-IP67  
    1cdca+ 004/3571cdca4571 תרונ םע  
    ml874 K0072 V022 W66.41 DEL לש  

                    8.00 ע"ווש וא CDCA תרבח 'חי   
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     01.1.035

                    2.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      
ףוג הנבמה תותיזחל  1L_08 גוסמ ת"ג     01.1.040
,ןנווכתמ ,מ"מ 808 ךרואב יראניל הרואת      
ml669 K0072 תרונל הפצר עוקש  ,םועמעל      
    V022 W6.92 DEL ןגומ ,°81 הרצ המולא  
תמגודכ 76PI םימ      
    120/AAT/27/18R/DIM/800/10ADJ-IP67  
    1cdca+ 008/3571cdca תרונ םע ml669  
    K0072 V022 W6.92 DEL תרבח לש  

                    8.00 ע"ווש וא CDCA 'חי   
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     01.1.045

                    2.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      

1.10 קרפ תתב הרבעהל        

002/...   Monome00 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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28/03/2017

דף מס':     002 הקיתע ריע ןגא םיטנמונומ תרואת

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

ףוג הנבמה תותיזחל 1L_021 גוסמ ת"ג     01.1.050
,ןנווכתמ ,מ"מ 8021 ךרואב יראניל הרואת      
הנבמה תותיזח דיל העוקש הנקתהל  ,םועמעל      
ml4441 K0072 V022 W44 DEL תרונל      
תמגודכ 76PI םימ ןגומ ,°81 הרצ המולא      
    20/AAT/27/18R/DIM/1200/10ADJ-IP67  
    11cdca+ 0021/3571cdca תרונ םע  
    ml4441 K0072 V022 W44 DEL תרבח לש  

                    4.00 ע"ווש וא  CDCA 'חי   
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     01.1.055

                    1.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      
    SPAC DNE 1  גוסמ םיפוגלLתמגודכ 01.1.060
    TAA/HN/4571cdca תרבח לש םוינטיט  

                    4.00 ע"ווש וא CDCA 'חי   
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     01.1.065

                    1.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      
לוגע ת"ג הנבמל הסינכ תראהל ER גוסמ ת"ג     01.1.070
,ןנווכתמ ,מ"מ001 רטוקב הפצר עוקש      
ml926 K0072 תורונל הפצר עוקש ,םועמעל      
    V42 W01 DEL םימ ןגומ ,°01 הרצ המולא  
    86PI תמגודכ  
תרונ םע 30449+30309+24.01.00.01103      
    ml926 K0072 V42 W01 DEL ת"ג  

                   10.00 הטסורינמ 'חי   
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     01.1.075

                    2.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      

                    2.00 W08 56PI ILAD ER ת"גל חכ קפס 'חי  01.1.080
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     01.1.085

                    1.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   

הרואת דויצ 1.10 כ"הס          

      

ת י ת ש ת  ת ו ד ו ב ע  2.10 ק ר פ  ת ת       

      
תויומכה בתכב םיפיעסה לכ יריחמ)1 :תורעה      
הנקתהו הלבוה ,הקפסא םיללוכ ןלהלש      
,ףיעסב תרחא ןיוצ םא אלא תוירחאו תמלשומ      
םהב ,הבוגה תודובע לכ םיללוכ םיריחמה      
ךכל דויצ לכ שרדיי      
.בויכו גנילפנס\תומלוס\תומב\םימוגיפ      
      
      
      

2.10 קרפ תתב הרבעהל        

003/...   Monome00 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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28/03/2017

דף מס':     003 הקיתע ריע ןגא םיטנמונומ תרואת

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

וא/ו ףיסוהל תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה)2      
וא/ו הדיחיה יריחמב יוניש אלל םיפיעס לטבל      
וא רועריע םוש ןלבקל אהת אלו םירמוח קפסל      
.תועיבת      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה )3      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואיתה )4      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג  וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
יללכה טרפמה י"פע עצובת הדובעה לכ)5      
י"פעו למשחה קוח י"פע ,80 קרפ ידרשמניבה      
.קזב תרבחו למשחה תרבח תויחנה      
      
הנווכה שרדינ םגד ויבגל ןייוצמה רזיבא לכ )6      
רשואי רשא ע"ושל וא/ו שרדנה םגדל איה      
.ץעויה סדנהמה י"ע שארמ      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה )7      
.רחא דויצ אלו הז זרכמב      
      
תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח )8      
    C.O.C. לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ  
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש חולשמ      
      
מ"ס 54 קמועב הלעת תביצח וא/ו הריפח     01.2.020
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב ,מ"ס 04 דע בחורב      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      
,לוח יוסיכו דופיר ללוכ עקרקה יגוס לכב ,םיידי      
עצמב הריפחה יולימו ,ינקית ןומיס טרס תחנה      
ותומדקל חטשה תרזחה ,תובכשב קדוהמ      

                   32.00 .הריפח יפדוע קוליסו רטמ   
      
לעמ תרנצ תנגהל ףסונ 02-ב ןוטב תקיצי     01.2.070
תשירד יפל( ,שרדייש םוקמ לכל וא/ו לושכמ      

                    1.00 )פ"הנמ ק"מ   
      
ךתח ןפורואנ גוסמ הרואתה יפוגל הנזה לבכ     01.2.080
הנמטה ,םירוביח תויפוסה לכ ללוכ 3*5.2      
ותומדקל בצמ הרזחהו הלוכה תחת ,הלחוכב      
לכה ,הלחוכה ןווג ללוכ ןימזמה תעיבק יפ לע      
ללוכ םימרוגה לכ ןוצר תועיבשל םלשומ ןפואב      

                  320.00 .םירחאו תוקיתעה תויושר רטמ   
      
      
      
      

2.10 קרפ תתב הרבעהל        
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דף מס':     004 הקיתע ריע ןגא םיטנמונומ תרואת

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

תרזחה ,תיעקרק תת הנמטהל םינבא קוריפ     01.2.090
וא\ו ןימזמה תויחנה יפ לע הלחוכהו ןבאה      

                    1.00 'פמוק .תופסונ תויושר  
      
ןקתמ תקידבל קדוב למשח סדנהמ תקידב     01.2.100
ללוכ ,למשחה קוח יפ לע הרואתהו למשחה      
םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת תריסמ      
ןקתמה רוביחל רושיאו הקידבה תואצות      
עוציבו ולגתיש םיוקילה לכ ןוקית ללוכ .חתמל      
הניקת האצות תלבקל דע תרזוח הקידב      
סדנהמה .למשחה ןקתמל רוביחל רושיאו      

                    1.00 'פמוק .למשחה ןנכתמ י"ע רשואי  
      
תרנצ םירבחמ ללוכ ,םייק ןקתמל תויורבחת     01.2.110
יפ לע לכה ישאר חולל םיקספמ ,םינוגיע      

                    1.00 'פמוק .סכנה לעב תשירד  
      
לכ ללוכ ,תוריקה לע הנקתהל הדלפ רוניצ     01.2.120
תויוז ללוכ ,2" רטוקב ןוולוגמ הדלפמ פינוגיעה      

                   65.00 .האלמ הנקתהל שרדנה לכו רטמ   

תיתשת תודובע 2.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

לאוגה 10 כ"הס          
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28/03/2017

דף מס':     005 הקיתע ריע ןגא םיטנמונומ תרואת

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד ל י ש ט ו ר  ת י ב  20 ק ר פ       

      

ה ר ו א ת  ד ו י צ  1.20 ק ר פ  ת ת       

      

R212 203GI  01^ WBGR עקרק עוקש ת"ג     02.1.010
                    9.00 NGISED DEL תרצות 'חי   

      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     02.1.015

                    4.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      
    spot 10W LED IP68 by Dot-Spot 02.1.020

                   12.00 Clarios 'חי   
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     02.1.025

                    1.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      

                    6.00 L&L תרצות 1SSYL 'חי  02.1.030
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     02.1.035

                    2.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      
    LED IP67 15W/m 612lm by LED-Linear 02.1.040

                   30.00 POSIDON 'חי   
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     02.1.045

                    6.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      
    LED  IP67 15W/m 612lm by LED-Linear 02.1.050

                   30.00 POSIDON 'חי   
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     02.1.055

                    6.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      
    spot 10W LED IP68 by Dot-Spot 02.1.060

                    2.00 Clarios 'חי   
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     02.1.065

                    1.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      

                    6.00 firalux 3W LED IP68 by Dot-Spot 'חי  02.1.070
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     02.1.075

                    1.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      
topS-toD yb םינטק םיטילבת תראהל ת"ג     02.1.080

                    6.00 Clarios spot 20W LED IP68 'חי   
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     02.1.085

                    1.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      
      

1.20 קרפ תתב הרבעהל        
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28/03/2017

דף מס':     006 הקיתע ריע ןגא םיטנמונומ תרואת

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

    01ardyH mulooX תולעמ raeniL-deL yb 02.1.090
                    8.00 HD25 25W/m IP67 'חי   

      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     02.1.095

                    1.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      
    01ardyH mulooX תולעמ raeniL-deL yb 02.1.100

                    8.00 HD25 25W/m IP67 'חי   
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     02.1.105

                    1.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      
    25 deg 1200lm recessed by Dot-Spot 02.1.110

                    4.00 brilliance Maxi 20W 'חי   
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     02.1.115

                    1.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      
    wbgr 5revir  ל כלוכ מ 1 ךרואב עקרק עוקש 02.1.120

                   14.00 תמלשומ הדובעל םישרדנה רזעה  ירזיבא 'חי   
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     02.1.125

                    4.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      
רשפאמה XMD  ירקבו חוכ  יקפס תכרעמ     02.1.130
תריצי הרואתה  ךרעמ  לע האלמ הטילש      
ןפואב תלעפהו םישיחירת      

                    1.00 'פמוק תינדיי תוברעתהבתיטמטוא  
      
סנפל דוד  ןחלוש  םגד  הרואת  דומע     02.1.135
    EDOMX טרפמ  פ"ע  דוד ןחלוש תאמגודכ  
טרפמ פ"ע עובצ רטמ 6 הבוג םילשורי תייריע      
םוכיסל אל             6.00 .הייריע 'חי   
      
תייריעל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     02.1.137
םוכיסל אל             1.00 .םילשורי 'חי   
      
CEA תרצות EDOMX  DEL 46 ת"ג     02.1.140
םאתמהו עורזה ללוכ דוד ןחלוש תאמגודכ      
5 דע לש תיוזז הייריע טרפמ פ"ע עובצ      
םוכיסל אל             6.00 םילשורי תייריע טרפמ פ"ע ,תולעמ 'חי   
      
תייריעל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     02.1.145
םוכיסל אל             2.00 .םילשורי 'חי   

הרואת דויצ 1.20 כ"הס          
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דף מס':     007 הקיתע ריע ןגא םיטנמונומ תרואת

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ת ש ת  2.20 ק ר פ  ת ת       

      
תויומכה בתכב םיפיעסה לכ יריחמ)1  :תורעה      
הנקתהו הלבוה ,הקפסא םיללוכ ןלהלש      
שרופמב תרחא ןיוצ םא םג תוירחאו תמלשומ      
,הבוגה תודובע לכ םיללוכ םיריחמה.ףיעסב      
ךכל דויצ לכ שרדיי םהב      
.בויכו גנילפנס\תומלוס\תומב\םימוגיפ      
      
וא/ו ףיסוהל תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה)2      
וא/ו הדיחיה יריחמב יוניש אלל םיפיעס לטבל      
וא רועריע םוש ןלבקל אהת אלו םירמוח קפסל      
.תועיבת      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה )3      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואיתה )4      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג  וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
יללכה טרפמה י"פע עצובת הדובעה לכ)5      
י"פעו למשחה קוח י"פע ,80 קרפ ידרשמניבה      
.קזב תרבחו למשחה תרבח תויחנה      
      
הנווכה שרדינ םגד ויבגל ןייוצמה רזיבא לכ )6      
רשואי רשא ע"ושל וא/ו שרדנה םגדל איה      
.ץעויה סדנהמה י"ע שארמ      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה )7      
.רחא דויצ אלו הז זרכמב      
      
תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח )8      
    C.O.C. לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ  
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש חולשמ      
      
תא וללכי הרואתה יפוגו םיסנפה לכ )9      
,ףוג לכל רטמ לש הליבכו םירביירדה תוכרעמ      
.לעפמב עצבתתש המיטא םע      
    *****************************************  
      
מ"ס 021 דע קמועב הלעת תביצח וא/ו הריפח     02.2.010
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב ,מ"ס 06 דע בחורב      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      
,לוח יוסיכו דופיר ללוכ עקרקה יגוס לכב ,םיידי      
עצמב הריפחה יולימו ,ינקית ןומיס טרס תחנה      
ללוכ ותומדקל חטשה תרזחה ,תובכשב קדוהמ      
תושרה טרפמ פ"ע לוחיכו תוירוקמ םינבא      

                  250.00 .הריפח יפדוע קוליסו ,תוקיתעל רטמ   
      
      

2.20 קרפ תתב הרבעהל        
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דף מס':     008 הקיתע ריע ןגא םיטנמונומ תרואת

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

לש הביצח וא/ו הריפח תבחרה רובע תפסות     02.2.020
לש בחורל םדוק ףיעסב רומאכ םילבכ תלעת      
הנתומ עוציב(  .םיידיב וא/ו םילכב מ"ס 08 דע      

                   50.00 )בתכב שארמ חקפמה רושיאב רטמ   
      
לש הביצח וא/ו הריפח תקמעה רובע תפסות     02.2.030
לש קמועל םדוק ףיעסב רומאכ םילבכ תלעת      
הנתומ עוציב( .םיידיב וא/ו םילכב מ"ס 051 דע      

                   50.00 )בתכב שארמ חקפמה רושיאב רטמ   
      
ףוציר קוריפ וא/ו םינוטב/טלפסא חטשמ תייצח     02.2.040
ללוכ העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ חטשב      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב ,גוס לכמ הפש ינבא      
ךותיח ללוכ ,תולעת-רפוח תוברל שרדייש      
תובכשה קמועב םייק ןוטב/טלפסא תריבשו      
הביצחו הריפח ,איהש הבכש לכבו תומייקה      
,מ"ס 051 דע קמועל םיידי תדובעב תוברל      

                   25.00 .תרנצה תומכל םאתהב שורדה בחורב רטמ   
      
חטשב ףוציר וא/ו םינוטב/טלפסא חטשמ ןוקית     02.2.050
דופיר ללוכ העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ      
ןוטבב רופחה רמוחה תפלחה ,לוח יוסיכו      
    M.S.L.C שיבכה ןוקית ,ינקית ןומיס טרס  
,ןוטבה ,טלפסאה תקפסא ללוכ םח טלפסאב      
ותומדקל בצמה תרזחה ,תופצרמהו הפש ינבא      

                   15.00 .הריפח יפדוע יוניפו רטמ   
      
יגוס לכב תרנצל הלעת תביצח וא/ו תריפח     02.2.060
,קזב וק ,םימ ריבעמ( לושכמ לעמ ,עקרקה      
לש ובחורל מ"ס 04 בחורב ,)'וכו םימ תרנצ      
תקיצי ללוכ ,תירושרש תרנצ תחנהל לושכמה      

                    3.00 'פמוק .תרנצה תנגהל 02 -ב ןוטב  
      
לעמ תרנצ תנגהל ףסונ 02-ב ןוטב תקיצי     02.2.070
תשירד יפל( ,שרדייש םוקמ לכל וא/ו לושכמ      

                    5.00 )פ"הנמ ק"מ   
      
הדבכ הרקת םע הרקב/למשחל הרקב את     02.2.080
984  י"ת יפל  521B הדלפ תקיצימ הסכמו      
יפל העבטהב םיקוצי בותיכו תושרה למס םע      
קמועבו מ"ס 08 רטוקב אתה .תכרעמה גוס      
הביצח/הריפח ללוכ ,סופיט יבלש םע ,'מ 57.1      

                    8.00 .המדא יפדוע קוליסו 'חי   
      
ללוכ הקראה תדורטקלא ללוכ הקראה תחוש     02.2.085

                    1.00 .טרפ פ"ע הייריעה תויחנה פ"ע ינקית טוליש 'חי   
      
הסכמ רובע ל"נה למשחל הרקב אתל תפסות     02.2.090

                    5.00 .984 י"ת יפל 052C סמועל ךא ל"נכ 'חי   
      

2.20 קרפ תתב הרבעהל        
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דף מס':     009 הקיתע ריע ןגא םיטנמונומ תרואת

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

הסכמ רובע ל"נה למשחל הרקב אתל תפסות     02.2.100
                    7.00 .984 י"ת יפל 004D סמועל ךא ל"נכ 'חי   

      
לש ל"נה למשחל הרקב אתל ריחמ תפסות     02.2.110
מ"ס 05 הבוגב מ"ס 08 רטוקב תעבט      

                    3.00 .סופיט יבלש תפסות ללוכ ,אתה תקמעהל 'חי   
      
6 הבוגב הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי     02.2.120
תודימהמ הנתחפת אלש תודימב ,'מ      
תפרוצמה החנמ טרפ תינכותב תונייוצמה      
ןוולוגמ הדלפ ספ :םג ללוכ ריחמה .הזוחל      
    4X05 דוסי יגרב ,דוסי תקראה רובע מ"מ,  
תרנצה לכ ,דוסי תקראהכ םכותירו ןויזה ילזרב      
011 רטוקב ירושרש רוניצמ םילוורשו דוסיב      
גוס לכב רוב תביצח/תצירפ/תריפח ,מ"מ      
,ךרוצה יפל טיינוטנב ןוגכ בוציי רמוח ,עקרק      
לזרב ,דוסיה יגרב בולכ תנקתה ,תינבת תנכה      
תוינכות תשגה תוברל ,'וכו קודיה ,יולימ ,ןויזה      
עוציבל היצקורטסנוק סדנהמ י"ע תורשואמ      

                    4.00 .ויתוינכות יפל דוסיה 'חי   
      
םידומע ללוכ רתאב דויצה ללכ לש קוריפ     02.2.125
תלבקו ,הייריעה ינסחמל םתרבעהו םיסנפו      

                    1.00 'פמוק .הריסמה לע בתכב אתכמסא  
      
רטוק יתבכש וד שימג ירושרש יטסלפ רוניצ     02.2.130
וא "שימג הרבוק" וא "םונגמ" םגד מ"מ 57      
ןוליינמ הכישמ טוח םע ,רשואמ תוכיא הווש      
ןיב םימוטא םירוביחו  מ"מ 8 רטוקב רוזש      

                  250.00 .תורוניצה רטמ   
      
יבוע 5.21 גרד ,4" רטוקב חישק C.V.P רוניצ     02.2.140
רוזש ןוליינמ הכישמ טוח םע ,מ"מ 4.5 ןפוד      

                   50.00 .תורוניצה ןיב םימוטא םירוביחו ,מ"מ 8 רטוקב רטמ   
      
תווצק ךותיח הלבוה ללוכ YX2N גוסמ לבכ     02.2.150
.יפוס רוביחו יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו      

                  480.00 .ר"ממ 5*61 ךתחב לבכ רטמ   
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     02.2.160
לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב חנומ ,ר"ממ 53      

                  480.00 .ורוביח ללוכ ,דרפנב וטרופש תורוניצב רטמ   
      
ללוכ 3*6 רטוקב ןורפואנ לבכ תנקתהו הקפסה     02.2.165
ןווגב םייקה בצמל תרזחהו הלחוכב ותנמטה      

                  510.00 .חוקיפה תייחנה פ"ע רומיגו רטמ   
      
      
      
      

2.20 קרפ תתב הרבעהל        
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דף מס':     010 הקיתע ריע ןגא םיטנמונומ תרואת

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

ךרד לבכה תרדחה ללוכ םייק דומעל תורבחתה     02.2.170
וא/ו הריפח תוברל םירזיבאה אתל דעו דוסיה      
מ"מ 08 ףסונ ירושרש לוורש תסנכה ,הביצח      
ת"מאמ תפסותו ןוטב ינוקיתו םייק דוסיב רטוק      
לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזפ תלת      
חטשב םידרוי תופעתסהבו הדימב( רתוי ןטקה      

                    2.00 'פמוק .)לבכה ךתח  
      
יפל י'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     02.2.180

                    8.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תויחנה ע"ש   
      
יפל י'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     02.2.190

                    8.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תויחנה ע"ש   
      
ןקתמ תקידבל קדוב למשח סדנהמ תקידב     02.2.200
ללוכ ,למשחה קוח יפ לע הרואתהו למשחה      
םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת תריסמ      
ןקתמה רוביחל רושיאו הקידבה תואצות      
עוציבו ולגתיש םיוקילה לכ ןוקית ללוכ .חתמל      
הניקת האצות תלבקל דע תרזוח הקידב      
סדנהמה .למשחה ןקתמל רוביחל רושיאו      

                    1.00 'פמוק .למשחה ןנכתמ י"ע רשואי  

תויתשת 2.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

דלישטור תיב 20 כ"הס          
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דף מס':     011 הקיתע ריע ןגא םיטנמונומ תרואת

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ מ ש  ת ג  30 ק ר פ       

      

ה ר ו א ת  ד ו י צ  1.30 ק ר פ  ת ת       

      

תיזח םימייקה הרואתה ידומעב בלושמ ת"ג     03.1.010
CTE yb 56PI ספיספה שלושמ :הייסנכה      

                    4.00 Source Four XT HID Zoom 150W 'חי   
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     03.1.015

                    1.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      
תיזחב ןבאה תויומדה תראהל ינוציח ת"ג     03.1.020
topS-toD yb 86PI DEL W01 tops הנבמה      

                    8.00 Clarios 'חי   
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     03.1.025

                    1.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      
תינוציחה תיזחה תותשק תראהל ת"ג     03.1.030
    spot 20W LED IP68 by Dot-Spot  

                   18.00 Clarios 'חי   
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     03.1.035

                    4.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      
תימינפה תיזחה תותשק תראהל ת,ג     03.1.040
    spot 20W LED IP68 by Dot-Spot  

                   10.00 Clarios 'חי   
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     03.1.045

                    2.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      
topS-toD yb םיסוסהו בלצה תראהל ת"ג     03.1.050

                    6.00 Clarios spot 20W LED IP68 'חי   
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     03.1.055

                    1.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      
-תיזחב ןבאה ידומע תראהל עקרק עוקש ת"ג     03.1.060
topS-toD yb dessecer ml0021 םיינוציח      

                   42.00 brilliance Maxi 20W 10 deg 'חי   
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     03.1.065

                    8.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      
םיימינפ תיזחב ןבאה ידומע תראהל ת"ג     03.1.070
    10 deg 1200lm recessed by Dot-Spot  

                    4.00 brilliance Maxi 20W 'חי   
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     03.1.075

                    1.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   

1.30 קרפ תתב הרבעהל        
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דף מס':     012 הקיתע ריע ןגא םיטנמונומ תרואת

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

raeniL-deL yb 76PIםי'זארטיו תראהל ת"ג     03.1.080
                    8.00 Xoolum Hydra HD25 25W/m 'חי   

      
                    1.00 סכנה ילעבל הריסמ ךא ל"נכ 'חי  03.1.085

      
topS-toD yb םינבמה תופיכ תראהל ת"ג     03.1.090
    86PI DEL W02 tops soiralC ןגמ ללוכ  

                   48.00 רווניס 'חי   
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     03.1.095

                   12.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      
inizzuGi yb ged83 הנבמה ידיצ תראהל ת"ג     03.1.100

                   10.00 MaxiWoody LED 'חי   
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     03.1.105

                    2.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   

הרואת דויצ 1.30 כ"הס          

      

ת י ת ש ת  ת ו ד ו ב ע  2.30 ק ר פ  ת ת       

      

תויומכה בתכב םיפיעסה לכ יריחמ)1 :תורעה      
הנקתהו הלבוה ,הקפסא םיללוכ ןלהלש      
תרחא ןיוצ םא אלא תוירחאו תמלשומ      
,הבוגה תודובע לכ םיללוכ םיריחמה.ףיעסב      
ךכל דויצ לכ שרדיי םהב      
.בויכו גנילפנס\תומלוס\תומב\םימוגיפ      
      
וא/ו ףיסוהל תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה)2      
וא/ו הדיחיה יריחמב יוניש אלל םיפיעס לטבל      
וא רועריע םוש ןלבקל אהת אלו םירמוח קפסל      
.תועיבת      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה )3      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואיתה )4      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג  וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
יללכה טרפמה י"פע עצובת הדובעה לכ)5      
י"פעו למשחה קוח י"פע ,80 קרפ ידרשמניבה      
.קזב תרבחו למשחה תרבח תויחנה      
      
הנווכה שרדינ םגד ויבגל ןייוצמה רזיבא לכ )6      
רשואי רשא ע"ושל וא/ו שרדנה םגדל איה      
.ץעויה סדנהמה י"ע שארמ      
      

2.30 קרפ תתב הרבעהל        
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28/03/2017

דף מס':     013 הקיתע ריע ןגא םיטנמונומ תרואת

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה )7      
.רחא דויצ אלו הז זרכמב      
      
תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח )8      
    C.O.C. לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ  
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש חולשמ      
      
מ"ס 54 קמועב הלעת תביצח וא/ו הריפח     03.2.020
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב ,מ"ס 04 דע בחורב      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      
,לוח יוסיכו דופיר ללוכ עקרקה יגוס לכב ,םיידי      
עצמב הריפחה יולימו ,ינקית ןומיס טרס תחנה      
ותומדקל חטשה תרזחה ,תובכשב קדוהמ      

                   32.00 .הריפח יפדוע קוליסו רטמ   
      
מ"ס 021 דע קמועב הלעת תביצח וא/ו הריפח     03.2.030
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב ,מ"ס 06 דע בחורב      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      
,לוח יוסיכו דופיר ללוכ עקרקה יגוס לכב ,םיידי      
עצמב הריפחה יולימו ,ינקית ןומיס טרס תחנה      
ותומדקל חטשה תרזחה ,תובכשב קדוהמ      

                   50.00 .הריפח יפדוע קוליסו רטמ   
      
חטשב ףוציר וא/ו םינוטב/טלפסא חטשמ ןוקית     03.2.060
דופיר ללוכ העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ      
ןוטבב רופחה רמוחה תפלחה ,לוח יוסיכו      
    M.S.L.C שיבכה ןוקית ,ינקית ןומיס טרס  
,ןוטבה ,טלפסאה תקפסא ללוכ םח טלפסאב      
ותומדקל בצמה תרזחה ,תופצרמהו הפש ינבא      

                   15.00 .הריפח יפדוע יוניפו רטמ   
      
לעמ תרנצ תנגהל ףסונ 02-ב ןוטב תקיצי     03.2.080
תשירד יפל( ,שרדייש םוקמ לכל וא/ו לושכמ      

                    1.00 )פ"הנמ ק"מ   
      
ךתח ןפורואנ גוסמ הרואתה יפוגל הנזה לבכ     03.2.090
הנמטה ,םירוביח תויפוסה לכ ללוכ 3*5.2      
ותומדקל בצמ הרזחהו הלוכה תחית ,הלחוכב      
לכה ,הלחוכה ןווג ללוכ ןימזמה תעיבק יפ לע      
ללוכ םימרוגה לכ ןוצר תועיבשל םלשומ ןפואב      

                  480.00 .םירחאו תוקיתעה תויושר רטמ   
      
םילבכה תרדחה ללוכ םייק ןקתמל תורבחתה     03.2.100
תואספוק ןכו 'בויכו ןבא ןוטב תוריק ךרד      

                    1.00 'פמוק .שרדנה לכו תוחולב םיקספמו םירוביח  
      
      
      
      
      

2.30 קרפ תתב הרבעהל        
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28/03/2017

דף מס':     014 הקיתע ריע ןגא םיטנמונומ תרואת

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

ןקתמ תקידבל קדוב למשח סדנהמ תקידב     03.2.210
ללוכ ,למשחה קוח יפ לע הרואתהו למשחה      
םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת תריסמ      
ןקתמה רוביחל רושיאו הקידבה תואצות      
עוציבו ולגתיש םיוקילה לכ ןוקית ללוכ .חתמל      
הניקת האצות תלבקל דע תרזוח הקידב      
סדנהמה .למשחה ןקתמל רוביחל רושיאו      

                    1.00 'פמוק .למשחה ןנכתמ י"ע רשואי  

תיתשת תודובע 2.30 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םינמש תג 30 כ"הס          
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דף מס':     015 הקיתע ריע ןגא םיטנמונומ תרואת

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ד ב ל ס  ן ס  40 ק ר פ       

      

ה ר ו א ת  ד ו י צ  1.40 ק ר פ  ת ת       

      

הלעמ יפלכ ריאמ ריק דומצ טופס תרואת ףוג     04.1.010
תמגוד 56PI םימ ןגומ 'עמ 7 הראה תיווז      
    idoow ixam inizzugI לש קפסהב K0003  
    ml0007 W35 תריחב יפל עבצ תרוטרפמט  
ירזיבא לכו רביירד ללוכ .חוקלהו הרואתה ץעוי      
טרפמ האר(יחמק .הנקתהה ירזיבאו למשחה      

                    8.00 )1.סמ 'חי   
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     04.1.015

                    1.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      
הלעמ יפלכ ריאמ ריק דומצ טופס תרואת ףוג     04.1.020
תמגוד 56PI םימ ןגומ 'עמ 21 הראה תיווז      
    PMALINU CINOS MUIDEM  לש קפסהב  
    W83 תרצות  k0003 ml0233 תרצות EERC  
ירזיבא לכו רביירד ללוכ  רשואמ ע"ש וא      
רזיבא ללוכ  .הנקתהה ירזיבאו למשחה      
האר(דריל ץינייטש.ריקל וא הקעמל הנקתה      

                   16.00 )2.סמ טרפמ 'חי   
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     04.1.025

                    3.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      
הלעמ יפלכ ריאמ ריק דומצ טופס תרואת ףוג     04.1.030
תמגוד 56PI םימ ןגומ 'עמ 34 הראה תיווז      
    PMALINU CINOS MUIDEM  לש קפסהב  
    W83 תרצות  k0003 ml0233 תרצות EERC  
ירזיבא לכו רביירד ללוכ  רשואמ ע"ש וא      
הנקתה רזיבא ללוכ.הנקתהה ירזיבאו למשחה      
טרפמ האר(דריל ץינייטש . ריקל וא הקעמל      

                    8.00 ) 1.2.סמ 'חי   
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     04.1.035

                    2.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      
הלעמ יפלכ ריאמ ריק דומצ טופס תרואת ףוג     04.1.040
תמגוד 56PI םימ ןגומ 'עמ 55 הראה תיווז      
    CINOS PMALINU  לש קפסהב k0003  
    ml0211 W31 תרצות EERC רשואמ ע"ש וא  
ירזיבאו למשחה ירזיבא לכו רביירד ללוכ      

                   16.00 ) 3.סמ טרפמ האר(דריל ץינייטש .הנקתהה 'חי   
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     04.1.045

                    2.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      
      
      

1.40 קרפ תתב הרבעהל        

016/...   Monome00 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקב תוכרעמו למשח תסדנה .יס.יס.יא.יא
2445256-20:לט םילשורי לואש .ג B ףגא 21 סופדה תיב
 

28/03/2017

דף מס':     016 הקיתע ריע ןגא םיטנמונומ תרואת

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

תמגוד  ןנווכתמ א"מ יפל םימ ןגומ יראניל ת"ג     04.1.050
    LED LINEAR XOOLUM HYDRA LD15  
ml5251  K0003 רטמל טאוו 51 לש קפסהב      
רביירד ללוכ רשואמ ע"ש וא EERC תרצות      
ירזיבאו למשחה ירזיבא לכו םימ ןגומ      
הקעמל רוביח ירזיבאו םירבחמ ללוכ .הנקתהה      
האר(דריל ץינייטש ,םימ ןגומ רביירד , לזרב      

                   16.00 )4.סמ טרפמ רטמ   
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     04.1.055

                    6.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     04.1.065

                    2.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   

הרואת דויצ 1.40 כ"הס          

      

ת י ת ש ת  ת ו ד ו ב ע  2.40 ק ר פ  ת ת       

      
תויומכה בתכב םיפיעסה לכ יריחמ)1 :תורעה      
הנקתהו הלבוה ,הקפסא םיללוכ ןלהלש      
תרחא ןיוצ םא אלא תוירחאו תמלשומ      
,הבוגה תודובע לכ םיללוכ םיריחמה.ףיעסב      
ךכל דויצ לכ שרדיי םהב      
.בויכו גנילפנס\תומלוס\תומב\םימוגיפ      
      
וא/ו ףיסוהל תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה)2      
וא/ו הדיחיה יריחמב יוניש אלל םיפיעס לטבל      
וא רועריע םוש ןלבקל אהת אלו םירמוח קפסל      
.תועיבת      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה )3      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואיתה )4      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג  וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
יללכה טרפמה י"פע עצובת הדובעה לכ)5      
י"פעו למשחה קוח י"פע ,80 קרפ ידרשמניבה      
.קזב תרבחו למשחה תרבח תויחנה      
      
הנווכה שרדינ םגד ויבגל ןייוצמה רזיבא לכ )6      
רשואי רשא ע"ושל וא/ו שרדנה םגדל איה      
.ץעויה סדנהמה י"ע שארמ      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה )7      
.רחא דויצ אלו הז זרכמב      
      

2.40 קרפ תתב הרבעהל        
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דף מס':     017 הקיתע ריע ןגא םיטנמונומ תרואת

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח )8      
    C.O.C. לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ  
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש חולשמ      
      
מ"ס 54 קמועב הלעת תביצח וא/ו הריפח     04.2.020
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב ,מ"ס 04 דע בחורב      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      
,לוח יוסיכו דופיר ללוכ עקרקה יגוס לכב ,םיידי      
עצמב הריפחה יולימו ,ינקית ןומיס טרס תחנה      
ותומדקל חטשה תרזחה ,תובכשב קדוהמ      

                   32.00 .הריפח יפדוע קוליסו רטמ   
      
לעמ תרנצ תנגהל ףסונ 02-ב ןוטב תקיצי     04.2.070
תשירד יפל( ,שרדייש םוקמ לכל וא/ו לושכמ      

                    1.00 )פ"הנמ ק"מ   
      
ךתח ןפורואנ גוסמ הרואתה יפוגל הנזה לבכ     04.2.080
הנמטה ,םירוביח תויפוסה לכ ללוכ 3*5.2      
ותומדקל בצמ הרזחהו הלחוכה תחת ,הלחוכב      
לכה ,הלחוכה ןווג ללוכ ןימזמה תעיבק יפ לע      
ללוכ םימרוגה לכ ןוצר תועיבשל םלשומ ןפואב      

                  220.00 .םירחאו תוקיתעה תויושר רטמ   
      
םילבכה תרדחה ללוכ םייק ןקתמל תורבחתה     04.2.100
תואספוק ללוכ 'בויכו ןבא ןוטב תוריק ךרד      

                    1.00 'פמוק .שרדנה לכו תוחולב םיקספמו , םירוביח  
      
ןקתמ תקידבל קדוב למשח סדנהמ תקידב     04.2.200
ללוכ ,למשחה קוח יפ לע הרואתהו למשחה      
םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת תריסמ      
ןקתמה רוביחל רושיאו הקידבה תואצות      
עוציבו ולגתיש םיוקילה לכ ןוקית ללוכ .חתמל      
הניקת האצות תלבקל דע תרזוח הקידב      
סדנהמה .למשחה ןקתמל רוביחל רושיאו      

                    1.00 'פמוק .למשחה ןנכתמ י"ע רשואי  

תיתשת תודובע 2.40 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רודבלס ןס 40 כ"הס          
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דף מס':     018 הקיתע ריע ןגא םיטנמונומ תרואת

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ר ד ק ה  50 ק ר פ       

      

ה ר ו א ת  ד ו י צ  1.50 ק ר פ  ת ת       

      

ףוג תספרמ / תומוחה ךרואל 3L גוסמ ת"ג     05.1.010
עוקש מ"מ 9211 ךרואב יראניל הרואת      
ml6.6431 K0072 תרונל ןוטב תספוקב      
    V022 W72 DEL תראהל תירטמיסא המולא  
70NB תאמגודכ 76PI םימ ןגומ ,תוריק      

                   45.00 טאו 72  ןיוולק 0072 יניצוגיא לש eculaeniL 'חי   
      
הייריעל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     05.1.015

                   12.00 .הקוזחתל 'חי   
      
ףוג תספרמב םידומעל דומצ 4L גוסמ ת"ג     05.1.020
תספוקב עוקש מ"מ 866 ךרואב יראניל הרואת      
ml5.487 K0072 V022 W61 תרונל ןוטב      
    DEL ןגומ ,תוריק תראהל תירטמיסא המולא  
לש 35AB eculaeniL תמגודכ 76PI םימ      
ml2801 K0072 V022 W61 61 יניצוגיא      

                    2.00 טאו DEL 'חי   
      
הייריעל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     05.1.025

                    1.00 .הקוזחתל 'חי   
      
ספ תומוח/תותיזח תרואתל  SL גוסמ ת""ג"     05.1.030
ליפורפ םע יבלח ןטירוילופ תקיציב םידל      
V42 K0092 m/ml257 תורונל הנקתה      
    m/W51 DEL + רביירד  V42 K0042  
    m/ml0231 m/W51 DEL ןאובי רנייל דל ןרצי  
VT :הנקתה ליפורפטאו 51 הרואת ץינייטש      
    SUNEV ruotnoCoiraV   רביירד:  
    24V/34W IP67, slim - 16000083  

                    6.00 VarioPSU " 'חי   
      
הייריעל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     05.1.035

                    2.00 .הקוזחתל 'חי   
      
ןגועמ רוטק'זורפ ת"ג תורעמ תראהל RP ת"ג     05.1.040
V022 תורונל הפצר יבג לע ןוטב תספוקל      
    K0072 ml 0311 W21 DEL המולא םע  
V022 K0072 ml 0551 םימ ןגומ 25° הבחר      
    W21 DEL 70XB orPi 66PI הבחר המולא  

                    1.00 טאו 72 ינצוגיא תרבח לש 25° 'חי   
      
הייריעל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     05.1.045

                    1.00 .הקוזחתל 'חי   
      
      
      
      

1.50 קרפ תתב הרבעהל        

019/...   Monome00 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הרקב תוכרעמו למשח תסדנה .יס.יס.יא.יא
2445256-20:לט םילשורי לואש .ג B ףגא 21 סופדה תיב
 

28/03/2017

דף מס':     019 הקיתע ריע ןגא םיטנמונומ תרואת

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

תראהל םימייק םידומע יבג לע 1RP ת"ג     05.1.050
םייק דומע יבג לע רוטק'זורפ ת"ג הפיכה      
V022 K0072 ml 1081 W72 DEL תורונל      
V022 K0072 םימ ןגומ 8° הרצ המולא םע      
    IP66  iPro BG36 LED 27W 2280 lm  

                    8.00 טאו 72 יניצוגיא תרבח לש 8° הרצ המולא 'חי   
      
הייריעל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     05.1.055

                    1.00 .הקוזחתל 'חי   
      
עוקש לוגע ת"ג םידומעל דומצ ER ת"ג     05.1.060
V42 ml0481 תורונל ןנווכתמ ןוטב תספוקב      
    K0072 W02 DEL  ןגומ 01° הרצ המולא םע  
V022 K0072 ml :הרואת ףוג 86PI םימ      
    W HC 30120.00.10.33  LED 20W 1840  
    02 xm ecnaillirb תרבח לש 01° הרצ המולא  

                    8.00 טאו 02 הרואת ץינייטש ןאובי טופסטוד 'חי   
      
הייריעל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     05.1.065

                    1.00 הקוזחתל 'חי   
      
לוגע ת"ג הנבמל הסינכ תראהל ER גוסמ ת"ג     05.1.070
,ןנווכתמ ,מ"מ001 רטוקב הפצר עוקש      
ml926 K0072 תורונל הפצר עוקש ,םועמעל      
    V42 W01 DEL םימ ןגומ ,°01 הרצ המולא  
    86PI תמגודכ  
תרונ םע 30449+30309+24.01.00.01103      
    ml926 K0072 V42 W01 DEL ת"ג  

                   10.00 הטסורינמ 'חי   
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     05.1.075

                    2.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   
      

                    2.00 W08 56PI ILAD ER ת"גל חכ קפס 'חי  05.1.080
      
ילעבל דבלב הקפסה הנקתה אלל ךא ל"נכ     05.1.085

                    1.00 .הקוזחתל סכנה 'חי   

הרואת דויצ 1.50 כ"הס          

      

ת י ת ש ת  ת ו ד ו ב ע  2.50 ק ר פ  ת ת       

      

תויומכה בתכב םיפיעסה לכ יריחמ)1 :תורעה      
הנקתהו הלבוה ,הקפסא םיללוכ ןלהלש      
תרחא ןיוצ םא אלא תוירחאו תמלשומ      
,הבוגה תודובע לכ םיללוכ םיריחמה.ףיעסב      
ךכל דויצ לכ שרדיי םהב      
.בויכו גנילפנס\תומלוס\תומב\םימוגיפ      
      
      

2.50 קרפ תתב הרבעהל        
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דף מס':     020 הקיתע ריע ןגא םיטנמונומ תרואת

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

וא/ו ףיסוהל תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה)2      
וא/ו הדיחיה יריחמב יוניש אלל םיפיעס לטבל      
וא רועריע םוש ןלבקל אהת אלו םירמוח קפסל      
.תועיבת      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה )3      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואיתה )4      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג  וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
יללכה טרפמה י"פע עצובת הדובעה לכ)5      
י"פעו למשחה קוח י"פע ,80 קרפ ידרשמניבה      
.קזב תרבחו למשחה תרבח תויחנה      
      
הנווכה שרדינ םגד ויבגל ןייוצמה רזיבא לכ )6      
רשואי רשא ע"ושל וא/ו שרדנה םגדל איה      
.ץעויה סדנהמה י"ע שארמ      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה )7      
.רחא דויצ אלו הז זרכמב      
      
תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח )8      
    C.O.C. לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ  
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש חולשמ      
      
מ"ס 54 קמועב הלעת תביצח וא/ו הריפח     05.2.020
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב ,מ"ס 04 דע בחורב      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      
,לוח יוסיכו דופיר ללוכ עקרקה יגוס לכב ,םיידי      
עצמב הריפחה יולימו ,ינקית ןומיס טרס תחנה      
ותומדקל חטשה תרזחה ,תובכשב קדוהמ      

                   32.00 .הריפח יפדוע קוליסו רטמ   
      
לעמ תרנצ תנגהל ףסונ 02-ב ןוטב תקיצי     05.2.070
תשירד יפל( ,שרדייש םוקמ לכל וא/ו לושכמ      

                    1.00 )פ"הנמ ק"מ   
      
ךתח ןפורואנ גוסמ הרואתה יפוגל הנזה לבכ     05.2.080
הנמטה ,םירוביח תויפוסה לכ ללוכ 3*5.2      
ותומדקל בצמ הרזחהו הלוכה תחת ,הלחוכב      
לכה ,הלחוכה ןווג ללוכ ןימזמה תעיבק יפ לע      
ללוכ םימרוגה לכ ןוצר תועיבשל םלשומ ןפואב      

                  320.00 .םירחאו תוקיתעה תויושר רטמ   
      
      
      
      

2.50 קרפ תתב הרבעהל        
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דף מס':     021 הקיתע ריע ןגא םיטנמונומ תרואת

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

תרזחה ,תיעקרק תת הנמטהל םינבא קוריפ     05.2.090
וא\ו ןימזמה תויחנה יפ לע הלחוכהו ןבאה      

                    1.00 'פמוק .תופסונ תויושר  
      
ןקתמ תקידבל קדוב למשח סדנהמ תקידב     05.2.100
ללוכ ,למשחה קוח יפ לע הרואתהו למשחה      
םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת תריסמ      
ןקתמה רוביחל רושיאו הקידבה תואצות      
עוציבו ולגתיש םיוקילה לכ ןוקית ללוכ .חתמל      
הניקת האצות תלבקל דע תרזוח הקידב      
סדנהמה .למשחה ןקתמל רוביחל רושיאו      

                    1.00 'פמוק .למשחה ןנכתמ י"ע רשואי  
      
תרנצ םירבחמ ללוכ ,םייק ןקתמל תויורבחת     05.2.110
יפ לע לכה ישאר חולל םיקספמ ,םינוגיע      

                    1.00 'פמוק .סכנה לעב תשירד  
      
הרואת יפוג תנקתה ךרוצל ,ןבא יומד יטנמלא     05.2.120
וא ןוטב רמוחב תרנצה יוסיכ ללוכ ,עלסה ןווגב      
תושר םעטמ חקפמה הרוי וילע רחא רמוח לכ      
יפוגו תרנצה ןוגיעל םיקבד םע תוקתעה      

                    1.00 'פמוק .ןורדקב םינקתמה ללכל טלפמוק ,הרואתה  
      
רטמ 8 לש ךרואב תורעמב ןוולוגמ תכתמ תמב     05.2.130
,תורגסמה תודובע לכ ללוכ ,רטמ 3 בחור      
הרואת יפוגל תונכה ,תוחיטב הקעמ תקתעה      
,תושרדנה תויצקורטסנוקה לכו םינוגיע המבב      
טלפמוק לכה המבל הקראה המבה סוסיבו      

                    1.00 'פמוק .עוציב\ןונכת  

תיתשת תודובע 2.50 כ"הס          

      

ה ק ז ח א  3.50 ק ר פ  ת ת       

      
                   60.00 KSIR LATOT תטישב האלמ ןקתמ תקזחא שדוח 05.3.010

הקזחא 3.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןורדקה 50 כ"הס          
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28/03/2017 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     022 הקיתע ריע ןגא םיטנמונומ תרואת

  

כ"הס  

לאוגה 10 קרפ   
  
הרואת דויצ 1.10 קרפ תת    
  
תיתשת תודובע 2.10 קרפ תת    
  
לאוגה 10 כ"הס   

  
דלישטור תיב 20 קרפ   
  
הרואת דויצ 1.20 קרפ תת    
  
תויתשת 2.20 קרפ תת    
  
דלישטור תיב 20 כ"הס   

  
םינמש תג 30 קרפ   
  
הרואת דויצ 1.30 קרפ תת    
  
תיתשת תודובע 2.30 קרפ תת    
  
םינמש תג 30 כ"הס   

  
רודבלס ןס 40 קרפ   
  
הרואת דויצ 1.40 קרפ תת    
  
תיתשת תודובע 2.40 קרפ תת    
  
רודבלס ןס 40 כ"הס   

  
ןורדקה 50 קרפ   
  
הרואת דויצ 1.50 קרפ תת    
  
תיתשת תודובע 2.50 קרפ תת    
  
הקזחא 3.50 קרפ תת    
  
ןורדקה 50 כ"הס   
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דף מס':     023 הקיתע ריע ןגא םיטנמונומ תרואת

  

כ"הס  

 יללכ כ"הס   

מ"עמ %71    

מ"עמ ללוכ כ"הס    
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ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש

 

Monome00 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה


