
הסדנה יתוריש - רלפ ןתנוי
םילשורי 7 ה"לה 'חר
 

22/01/2018 זרכמ
דף מס':     001 הרואתו למשח,חותיפ תודובע -והיקדצ תרעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ו ה י ק ד צ  ת ר ע מ ב  ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  00.10 ק ר פ  ת ת       
      
הנכה תודובע       
      
דדומ  לע אהי הדובעה  תליחת. ינפל.1.     01.00.0002
םיננכותמה םיליבשה יאות ןומיס עצבל  ןלבקה      
.םייק.בצמ תפמ.ןיכהלו םייק בצמ דודמלו      
ךרוצל ךרואל ךתח םע 001:1 הדימ.הנקב      
תווהל ןכו .. תוגרדמה לש ןונכתה תמלשה      
הלולכ הדובעה.רפעה.ע בושיחל סיסב      
םלושת אלו הזוחב םיריחמה תרגסמב      
הריפחה,הסירהה תודובע יריחמ לכ.2...דרפנב      
תלוספה קוליס םיללוכ 'וכו רוסינה ,קוריפה .      

תוימוקמה תויושרה י"ע ךכל רשואמ םוקמל 'חי                           
      

                  120.00 דוסי ללוכ םיזחאמו תוקעמ קוריפ  רטמ  01.00.0010
      

                   42.00 ןוטבה דוסי ללוכ הרואת ידומע קוריפ  'חי  01.00.0020
      
ןוטבה תיבוק ללוכ הרואת רוטק'גורפ קוריפ      01.00.0030

                   21.00 סוסיבהו 'חי   
      
ןוטבה דוסי ללוכ ןבאו ןוטב תוגרדמ קוריפ      01.00.0060

                   55.00 תלוספה קוליסו ר"מ   
      

                  118.00 רמוחה קוליסו תוגרדמב תבכר ינדא לש קוריפ  'חי  01.00.0070
      

                    7.00 תודוסי ללוכ טוליש קוריפ  'חי  01.00.0090
      

                   42.00 םוריח תאיצי ליבש ךרואל הפש ןבא קוריפ רטמ  01.00.0120
      

                    1.00 'פמוק רתאהמ ויוניפו הסינכה רעש לש ןידע קוריפ 01.00.0130
)זוכיר ףדל הרבעהל( הנכה תודובע 00.10 כ"הס          

      
ה ב י צ ח  ו א /ו  ה ר י פ ח   10.10 ק ר פ  ת ת       
      
וא/ו ילכב  תיללכ הביצח וא/ו  הריפח*      01.01.0010
רוזיפו אוהש לכ קמועל חטשב םיידי תדובעב      

                  200.00 .חוקיפה תוארוה י"פע רתאב רמוחה ק"מ   
      
הכיפש רתאל ףדוע  רופח רמוח יוניפ      01.01.0020

                  100.00 תורגאה םולשת תוברל רשואמ ק"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הביצח וא/ו הריפח  10.10 כ"הס          

      
ם י ע צ מ  ,א ב ו מ  י ו ל י מ   20.10 ק ר פ  ת ת       
ק ו ד י ה ו       
      
רקובמ אל קודיהו רוזיפ תוברל 'א גוס עצמ*      01.02.0010

                   20.00 מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
20.10 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: חשמל11.12.17   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש - רלפ ןתנוי
םילשורי 7 ה"לה 'חר
 

22/01/2018
דף מס':     002 הרואתו למשח,חותיפ תודובע -והיקדצ תרעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
תובכשב והשלכ עצמ וא יולימ לש ליגר קודיה *     01.02.0020
םע ינדי שבכמ לש םירבעמ 5 י"ע מ"ס 02 לש      

                  440.00 )דרפנב דדמנ יולימה (תילמיטפוא תוביטר ר"מ   
      
מ"ס 1 יבועב עלסו ןוטב ןיב הדרפה תבכש      01.02.0030

                  375.00 ילוארדיה דיס סיסב לע הטילמ רמוחמ ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ  20.10 כ"הס          

      
ת ו ג ר ד מ .ם י ח ט ש מ ,ף ו צ י ר   30.10 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב  ת ו ר ו ג ח ו       
      
ץעמ םישדח תבכר ינדאמ תוגרדמ     01.03.0020
תודימב םישורפ ,םיאטוחמ םינמושמ,קוב      
ןטק הגרדמה בחורו הדימבץמ"ס 51/02      
בחור רשאכ. 1ןדאמ הדובעה עצובת 'מ 57.2מ      
יצוקרדחה ללוכ 2.05.5-57 ןיב ענ הגרדמה      
םיווש םיקלח יתשמ הגרדמה עצבתת . ןוגיע      
מ 5.5 לע הלוע הגרדמה בחור רשאכ.ןדא לש      
ללוכ.ןדא לש םיווש םיקלח 3מ הגרדמה עצובת      
21 רטוקב תנוולוגמ הדלפמ ןוגיע יצוק תרדחה      
טומה ןוג יע ,'מ 5.0 לכ,מ"ס 05 ךרואבו מ"מ      
תנקתהו ,יסקופא תועצמאב תבכרה ןדאל      
לכ הצקב םימוא ינש םע מ"ס 5 רטוקב תיקסיד      

                  420.00 .םיטרפו תוינכות יפל לכה.טומ רטמ   
      
ןווג ,מ"ס 51 תב הבכשב ןבל ןוטבמ ןווגמ ןוטב     01.03.0030
,המגוד יפל קש רומיג ,לכירדא תריחב יפל      
,רוטקורטסנוקה תויחנה יפל ןויז לזרב ללוכ      
תוירטמו איגה לכב ,11R הקלחה ןקתב דמוע      

                  450.00 םיסלפמה לכבו ר"מ   
      
יפל מ"ס 06/06תודימב ףוציר לעמ תרוקב את     01.03.0045

                    3.00 11P-SLטרפ 'חי   
      
םאתהב  לתפתמו הנתשמ יאוותב ןוטב תלעת     01.03.0048
82/03םינפ תודימב,תינכותהו עקרקה יאותל      
תררוחמ,05/5.64ץוח תודימ מ"ס      
הסכמ ללוכCVP; תעירי לע הקוצי,הסיסבב      
תודימב "ןייטשרקא"תבלתשמ ןבאמ הלעתל      
הריפח ללוכ2P-SLטרפ יפל לכה 5.73/5.73      
מ"ס 06 לש קמועב הלעתל תינדי הביצח וא/ו      
5 יבועב ץצח תבכש רוזיפ ללוכ מ"ס 05 בחורו      
הקיציה רחאל CVPה תעירי בוקינו מ"ס      
הביטנרטלאה תריחב.טרפה יפל לכה זוקינל      

                  170.00 .ןימזמה תוכמסב איה רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטב תורוגחו תוגרדמ.םיחטשמ,ףוציר  30.10 כ"הס          

      
      
      
      

קובץ: חשמל11.12.17   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש - רלפ ןתנוי
םילשורי 7 ה"לה 'חר
 

22/01/2018
דף מס':     003 הרואתו למשח,חותיפ תודובע -והיקדצ תרעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י י ו פ י ח   40.10 ק ר פ  ת ת       
      
רמוחב םיישפחה םינובה םלואב ךפש יופיח      01.04.0010
רמוחה ,מ"ס 01 תב הבכשב ימוקמ בוצח      
חקפמה הרוי וילע םוקממ הרעמב תינדי ףסאי      

                  142.00 םייקה ךפשה לע תינדי רזופיו ר"מ   
      
תלעת תרקת לעמ ימוקמ רפע לש ינדי רוזיפ      01.04.0020
יופיחה רמוח .מ"ס 5. הבוגב הבכשב םילבכ      
רזופיו חקפמה הרוי וילע םוקממ  תינדי ףסאי      

                  220.00 םייקה ךפשה לע תינדי ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םייופיח  40.10 כ"הס          

      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג   50.10 ק ר פ  ת ת       
      
סוסיבל  הריפח\ חודיק תללוכ הדובעה      
םיטרפ יפל דוסיה ללוכו דיה יזחאמו תוקעמה      
םולהי חודיק אשונ .רוטקורטסנוק תויחנהו      
ריחמב לולכ 4" רטוקב      
תונכהו םואת תללוכ הדובעה.תורדג/תוקעמה      
הביתה תאו שרדנשכ הרואת ףוג רוביחל      
הרואתה יפוג .םיטרפב ןייוצמכ םירבירדל      
בתכב םירחא םיפיעסב םיעיפומ םתנקתהו      
הז תויומכ      
      
רומיגב 613 הטסורינמ מ"ס 50.1 הבגב רדג      01.05.0030
3P-SL טרפ  יפל,הטסורינ תשר םע טמ      
יפל דוסיה סוסיבל הביצח,הריפח:ללוכ)20(      
הנכה ללוכו רוטקורטסנוקה תויחנהו טרפ      

                   35.00 הרואת  ףוג רוביחל רטמ   
      
613 הטסורינמ מ"ס  09הבגב די זחאמ      01.05.0050
,מ"מ 8 רטוקב הטסורינ ילבכ ללוכ, טמ רומיגב      

                   57.00 )1.4P-SL )20 טרפ  יפל רטמ   
      
613 הטסורינמ מ"ס 09 הבגב די זחאמ      01.05.0070
מ"מ 8 רטוקב הטסורינ ילבכ ללוכ, טמ רומיגב      

                   44.00 )2.4P-SL )20 טרפ יפל רביירדל הבית אללו רטמ   
      
טמ רומיגב הטסורינמ מ"ס 09 הבגב די זחאמ      01.05.0090

                   27.00 )1.5P-SL )20 טרפ יפל רטמ   
      
טמ רומיגב הטסורינמ מ"ס 09 הבגב די זחאמ      01.05.0110

                   70.00 )2.5P-SL )20 טרפ יפל רביירדל הבית אלל רטמ   
      
טמ רומיגב הטסורינמ מ"ס 09 הבגב די זחאמ      01.05.0130
ףוג אלל מ"מ 8 רטוקב הטסורינ ילבכ ללוכ      
טרפ  יפל רביירדל הבית אללו הרואת      

                   92.00 LS-P6.1 (02) רטמ   
      
      
      

50.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: חשמל11.12.17   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש - רלפ ןתנוי
םילשורי 7 ה"לה 'חר
 

22/01/2018
דף מס':     004 הרואתו למשח,חותיפ תודובע -והיקדצ תרעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
רומיגב הטסורינמ מ"ס 09 הבגב די זחאמ      01.05.0150
יפל רביירדל הבית אללו הרואת ףוג אללטמ      

                    9.00 )2.6P-SL )20      טרפ רטמ   
      
רומיגב 613 הטסורינמ מ"ס 06 הבגב הקעמ      01.05.0170
7P-SL טרפ  יפל    הטסורינ לבכ ללוכ  ,טמ      

                   25.00 (02) רטמ   
      
הטסורינמ מ"ס 09 הבגב הרואת ףוגל דומע      01.05.0190

                   86.00 )8P-SL )20 טרפ  יפל    , טמ רומיגב 613 'חי   
      
טרפ יפל הטסורינ ידומעמ תרשרש םוסחמ      01.05.0210

                    8.00 LS-P12 (02) רטמ   
      
הז קרפב םיפיעסה לכ עוציבל תיללכ תפסות     01.05.0220
םיטרפה י"פע)הטסורינ םוקמב(זילפמ 5.10      
תמויסב ןונכתה תרבוחב םיעיפומה      

                    1.00 'פמוק LS-P3-8,12  
      
תמגודכ הסינכ רעש תבכרהו הקפסא     01.05.0230
ןוגיע ללוכ ,עובצו ןוולוגמ,םייקה      
דחוימ החיתפ ןונגנמ ריצ םילוענמ,םיפוקשמ      

                    1.00 'פמוק .םלשומרצומ תלבקל שרדנה לכו  
)זוכיר ףדל הרבעהל( תוקעמו תורדג  50.10 כ"הס          

      
ט ו ל י ש   60.10 ק ר פ  ת ת       
      
26/001 תודימב זילפ חולמ רחשומ זילפ טלש     01.06.0020
שולשב בותיכ ,זילפ יליפורפ לע ףפוכמ מ"ס      
יפל עבצב תואלמ תוטורח תויתואב תופש      
מ"מ 8 תואל עצוממ הבוג,לכירדאה תריחב      
טלשל דומע ללוכ ,עצוממב טלשל םילימ 052.כ      
ללוכ,טמ רומיגב 6 13 הטסורינמ 'מ 8.1 הבגב      
9P-SL טרפ יפל מ"ס 08 הבגב הרואתל הנכה      

                   12.00 (01) 'חי   
      
תודימב רחשומ זילפמ םוריח תאיצי טלש     01.06.0040
ללוכ ,זילפ יליפורפ לע ףפוכמ מ"ס 03/51      
613 הטסורינמ  'מ 8.1 הבגב  טלשל דומע      
מ"ס 08 הבגב הרואתל הנכה ללוכ,טמ רומיגב      

                   14.00 )01P-SL )20 טרפ  יפ ל 'חי   
      
הז קרפב םיעפומה םיביכרה  עוציבל תפסות     01.06.0050
םיטרפה י"פע,הטסורינ םוקמב זילפמ      
תמויסב ןונכתה תרבוחב םיעיפומה      

                    1.00 'פמוק LS-P9-10(01)  
)זוכיר ףדל הרבעהל( טוליש  60.10 כ"הס          

      
      
      

קובץ: חשמל11.12.17   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש - רלפ ןתנוי
םילשורי 7 ה"לה 'חר
 

22/01/2018
דף מס':     005 הרואתו למשח,חותיפ תודובע -והיקדצ תרעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט א  ן ו ר א  70.10 ק ר פ  ת ת       
      
םוינימולא תייצקורטסנוקמ םוטא למשח ןורא     01.07.0010
0574 תרדסמ "לילק" תרצות"      
ןוטב סיסב ג"ע.מ3.2 הבוגב.מ2X2.2תודימב      
לוזרפ,דנבורולא תואולימ.מ"ס 51 יבועב      

                    1.00 הטנו רוורואו לכירדאה תריחב י"פע 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םוטא ןורא 70.10 כ"הס          

      
י ג ר  ת ו ד ו ב ע  51.10 ק ר פ  ת ת       
      

                  200.00 יעוצקמ לעופ* ע"ש  01.15.0001
      

                  200.00 טושפ לעופ* ע"ש  01.15.0002
      

                  100.00 רגסמ/ךתר/יאלמשח* ע"ש  01.15.0003
      

                  100.00 רגסמ/ךתר/יאלמשחל רזוע* ע"ש  01.15.0004
      

                  100.00 ליעפמ ללוכ"וגנוק" יאלמשח שיטפ* ע"ש  01.15.0007
)זוכיר ףדל הרבעהל( יגר תודובע 51.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( והיקדצ תרעמב חותיפ תודובע 10 כ"הס          
קובץ: חשמל11.12.17   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש - רלפ ןתנוי
םילשורי 7 ה"לה 'חר
 

22/01/2018
דף מס':     006 הרואתו למשח,חותיפ תודובע -והיקדצ תרעמ

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       
      
,הזירכו שא יוליג ,רואמ תודוקנ בושיח :הרעה      
,םילבכ יכרואב בשוחיו דדמיי 'דכו תומלצמ      
.היצלטסניא קרפב 'דכו רוביח תואספוק      
      
YX2N2x3  לבכ י"ע A61 ריק רוביח תדוקנ     08.01.0020

                   10.00 עקשה תוברל מ"מ 02 רוניצב 'קנ   
      
YX2N2x3  לבכ י"ע A61  רישי רוביח תדוקנ     08.01.0030

                    5.00 A61X2 טקפ קספמ ללוכ מ"מ 02 רוניצב 'קנ   
      
תוברל םיעגמ 52E-SAX-4 םורח ןצחל תדוקנ     08.01.0040
חולמ מ"מ  02 רוניצב YX2N 5.1x4  לבכ      
םע םורח ןצחלב םויס .הדוקנל דעו למשחה      
VR תמגודכ ץופינ ןושיטפו תיכוכז הסכמ      
    SSIWEG יפל םירוגס /םיחותפ םיעגמ 4  םע  

                    2.00 .השירד 'קנ   
      
ףושח תשוחנ ךילומ י"ע הקראה רוביח תדוקנ     08.01.0050

                   50.00 תוקראה ספמ ר"ממ 01 רוזשו 'קנ   
      
2X6.0(X3( גוז 3 לבכ י"ע ןופלט תדוקנ     08.01.0060
תדוקנל דעו תרושקת ןוראמ מ"מ 02 רוניצב      
אספוקב )קזב( ינקת רזיבאב םויס הצקה      

                    2.00 .ט"החת 'קנ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תודוקנ 10.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
=======================  הרעה      
םיאבה "..רוביחו הנקתה" יפיעסב םיריחמה      
ץראב קפסה ינסחממ הלבוהה  תא םיללוכ      
הלעפהו רוביח ,הנקתה ,הנסחא ,) ןרצי \ןאובי(      
דויצה רובע תוירחאה .תמלשומ הלועפל דע      
יפלכ יארחא היהיש ןלבקל קפסהמ רבעות      
ריחמ . התומלשב הדובעה לכ רובע ןימזמה      
היצלטסניאו תודוסי ללוכ וניא הנקתהה      
.תילמשח      
      
הפצה רוטק'גורפ לש הלעפהו רוביח ,הנקתה      08.02.0020
רזעה ירמוחו תודובעה לכ ללוכ  אוהש גוס לכמ      

                  190.00 םישורדה 'חי   
      
דל DMS ספ לש הלעפהו רוביח ,הנקתה     08.02.0030
ללוכ  אוהש גוס לכמ )די דחאמב בלושמ( שימג      

                   50.00 .םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכ רטמ   
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: חשמל11.12.17   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש - רלפ ןתנוי
םילשורי 7 ה"לה 'חר
 

22/01/2018
דף מס':     007 הרואתו למשח,חותיפ תודובע -והיקדצ תרעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
לכמ דרלוב/ןודומע לש הלעפהו רוביח ,הנקתה     08.02.0040
רזעה ירמוחו תודובעה לכ ללוכ  אוהש גוס      

                   50.00 םישורדה 'חי   
      
גוס לכמ  טופס לש הלעפהו רוביח ,הנקתה     08.02.0050
תודובעה לכ ללוכ  )די זחאמב בלושמ( אוהש      

                  250.00 םישורדה רזעה ירמוחו 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת יפוג 20.80 כ"הס          

      
ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס נ י א  30.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו ק ר א ה ו       
      
הביבסב הנקתהל תצרוחמ CVP תלעת     08.03.0010
לע  תנקתומ מ"ס 6X02 תודימב תיביזורוק      
,תיקפוא הכימתל םירסייפס תועצמאב הפצרה      
עוציבל שרדנה לכו םיגרב י"ע םיקוזיח      
ע"ש וא ןטשק לש XENU תמגודכ  ,הנקתהה      
הציחמ ללוכ ריחמה .רכומ ןקת לעב יתישעת      

                  200.00 .הלעתה ךרוא לכל רטמ   
      

                  200.00 הסכמ רובע מ"ס 6X02 הלעת ריחמל תפסות רטמ  08.03.0015
      
הביבסב הנקתהל תצרוחמ CVP תלעת     08.03.0020
לע תנקתומ מ"ס 6X01 תודימב תיביזורוק      
,תיקפוא הכימתל םירסייפס תועצמאב הפצרה      
עוציבל שרדנה לכו םיגרב י"ע םיקוזיח      
ע"ש וא ןטשק לש XENU תמגודכ ,הנקתהה      

                   30.00 .רכומ ןקת לעב יתישעת רטמ   
      

                   30.00 הסכמ רובע מ"ס 6X01 הלעת ריחמל תפסות רטמ  08.03.0025
      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 52 ףכירמ רוניצ     08.03.0040

                  600.00 ) הדוקנה ריחמב לולכ וניאש( .מ"מ 4 רטמ   
      
רטמל ריחמה .1" )ר'צנפ( ןיירושמ תכתמ רוניצ     08.03.0050
,םילפינ ,תופומ -רוביחל רזעה ירזיבא תא ללוכ      
תרנצה ןוגיעל תוגמוא תוברל 'דכו תותשק      

                  100.00 .ץע/ריקל רטמ   
      
לש ינוציח רטוקב ytud-yvaeh דימאילופ רוניצ     08.03.0060
)הקעמה ידומעב תרנצ רבעמ( מ"מ 31      

                  300.00 .ןטשק -31HAPF תמגודכ רטמ   
      
61N תרנצ ירבחמ רובע רוניצה ריחמל תפסות     08.03.0070

                  150.00 / AT13 'חי   
      
םגדמ יתבכש וד  קזוחמ ירושרש  יטסלפ רוניצ     08.03.0080
לבח ללוכ מ"מ 051  רטוקב  שימג "הרבוק"      

                   50.00 .מ"מ 8 הכישמ רטמ   
30.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: חשמל11.12.17   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש - רלפ ןתנוי
םילשורי 7 ה"לה 'חר
 

22/01/2018
דף מס':     008 הרואתו למשח,חותיפ תודובע -והיקדצ תרעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
םגדמ יתבכש וד  קזוחמ ירושרש  יטסלפ רוניצ     08.03.0090
לבח ללוכ מ"מ 011  רטוקב  שימג "הרבוק"      

                  200.00 .מ"מ 8 הכישמ רטמ   
      
םגדמ יתבכש וד  קזוחמ ירושרש  יטסלפ רוניצ     08.03.0100
לבח ללוכ מ"מ 57  רטוקב  שימג "הרבוק"      

                  150.00 .מ"מ 8 הכישמ רטמ   
      
םגדמ יתבכש וד  קזוחמ ירושרש  יטסלפ רוניצ     08.03.0110
לבח ללוכ מ"מ 05  רטוקב  שימג "הרבוק"      

                 1500.00 .מ"מ 8 הכישמ רטמ   
      
םינגולה לוטנ דודב םע תשוחנמ למשח לבכ     08.03.0120
תולעמ 008 הרוטרפמטב הפירש ינפב דימע      
) EF( ינוציח הטעמ דודיב תרימש ,םויזלצ      
הטעמ דודיב תרימשו תוקד 081 ךשמב      
NID  EDV ינמרגה ןקתה יפ לע  )E ( םכילומ      
XHXHN -תוקד 09 ךשמב  21  -  2014      
    081EF   E09 59 ךתחבX4 תמגודכ ר"ממ  

                   20.00 ) הכרא ןאובי( LETCLE רטמ   
      
םינגולה לוטנ דודב םע תשוחנמ למשח לבכ     08.03.0130

                 1400.00 ר"ממ 5.2X3 םלוא ל"נכ הפירש ינפב דימע רטמ   
      
םינגולה לוטנ דודב םע תשוחנמ למשח לבכ     08.03.0140

                  300.00 ר"ממ 5.1X3 םלוא ל"נכ הפירש ינפב דימע רטמ   
      
EPLX(YX2N 051X4( תשוחנמ למשח לבכ     08.03.0150

                   10.00 ר"ממ רטמ   
      
EPLX(YX2N 59X4( תשוחנמ למשח לבכ     08.03.0160

                   20.00 ר"ממ רטמ   
      
EPLX(YX2N 07X4( תשוחנמ למשח לבכ     08.03.0170

                  150.00 ר"ממ רטמ   
      
EPLX(YX2N 53X4( תשוחנמ למשח לבכ     08.03.0180

                   50.00 ר"ממ רטמ   
      
EPLX(YX2N 52X5( תשוחנמ למשח לבכ     08.03.0190

                  500.00 ר"ממ רטמ   
      
EPLX(YX2N 01X5( תשוחנמ למשח לבכ     08.03.0200

                  100.00 ר"ממ רטמ   
      
EPLX(YX2N 6X5( תשוחנמ למשח לבכ     08.03.0210

                   50.00 ר"ממ רטמ   
      
EPLX(YX2N5.2X5( תשוחנמ למשח לבכ     08.03.0220

                  100.00 )הדוקנ ריחמב לולכ וניאש(ר"ממ רטמ   
30.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: חשמל11.12.17   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש - רלפ ןתנוי
םילשורי 7 ה"לה 'חר
 

22/01/2018
דף מס':     009 הרואתו למשח,חותיפ תודובע -והיקדצ תרעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
EPLX(YX2N5.2X3( תשוחנמ למשח לבכ     08.03.0230

                  100.00 )הדוקנ ריחמב לולכ וניאש(ר"ממ רטמ   
      
EPLX(YX2N5.1X3( תשוחנמ למשח לבכ     08.03.0240

                  100.00 )הדוקנ ריחמב לולכ וניאש(ר"ממ רטמ   
      

                  600.00 ר"ממ F-NR7OH5.2X5 שימג ןרפואנ לבכ רטמ  08.03.0250
      

                  600.00 ר"ממ F-NR7OH5.1X5 שימג ןרפואנ לבכ רטמ  08.03.0260
      

                  200.00 ר"ממ F-NR7OH5.2X3 שימג ןרפואנ לבכ רטמ  08.03.0270
      

                  200.00 ר"ממ F-NR7OH5.1X3 שימג ןרפואנ לבכ רטמ  08.03.0280
      
ר"ממ  53 הקראהל  יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.03.0290
תורוניצל ליבקמב  עקרקב  תורישי  ןקתומ      

                  500.00 .לוורש ללוכ םידומעל הרידח  ללוכ רטמ   
      
05 ךתחב  קורי בוהצ דודיב םע תשוחנ ךילומ     08.03.0300

                   20.00 ר"ממ 'חי   
      
53 ךתחב   קורי בוהצ דודיב םע תשוחנ ךילומ     08.03.0310

                  150.00 ר"ממ 'חי   
      
- A7taC גוסמ roodtuo תרושקת לבכ     08.03.0320
    #32x2x4 - zHM 0021 - PTF/S - הטעמ  

                  800.00 YYN לופכ רטמ   
      
הנקתהל 86PI םימ ןגומ ינוציח םילבכ רבחמ     08.03.0330
ךתחב לבכ לכל םידיג 3( םילבכ 3 ןיב רוביחו      
orugap רבחמה םגד . )ר"ממ 5.2 דע      

                   50.00 רטנס גניטיל -ץינייטש יקימ קפס BAETS 'חי   
      
תודימב 66PI םימ תנגומ םירוביח תספוק     08.03.0340
תופעתסהל םיקדהמ ללוכ ,מ"מ 88*88*05      
,ר "ממ 5.2x5 דע ךתחב םילבכ השולש דעל      

                  150.00 .םילבכל 66PI םידנלג/לבכ תוסינכ ללוכ 'חי   
      
םימ תנגומו 09E שא תניסח םירוביח תספוק     08.03.0350
    66PI תרבח לש LESNEH - תפתושמ ,ןטשק  
םיימרק םיקדהמ טס ללוכ ,תופעתסהו רביידל      
3*5.2 דע ךתחב םילבכ 3 דע לש תופעתסהל      
תוסינכ ללוכ ,מ"ס 31*31*7.7 תודימב ,ר"ממ      

                  150.00 .טלפמוק  ל"נכ םימו שאל םינגומ םידנלג/לבכ 'חי   
      
םימ תנגומו 09E שא תניסח םירוביח תספוק     08.03.0351
    66PI תרבח לש LESNEH - רביידל ,ןטשק  
,מ"מ 012*551*29 אספוקה תודימ ,דבלב      
םינגומ םידנלג/לבכ תואיצי/תוסינכ ינש ללוכ      

                   70.00 טלפמוק ל"נכ םימו שאל 'חי   
30.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: חשמל11.12.17   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש - רלפ ןתנוי
םילשורי 7 ה"לה 'חר
 

22/01/2018
דף מס':     010 הרואתו למשח,חותיפ תודובע -והיקדצ תרעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
08*06*03 תודימב רטסאילופ טוה/קזב ןורא     08.03.0355
קזב ןקת C-56 םגד הליענ תידי םע מ"ס      

                    2.00 " רבנע" 'חי   
      
36 רטוקב 5.31 ע"קי ףיפכ ןליטאילופ רוניצ     08.03.0356

                   50.00 הכישמ טוח םע מ"מ רטמ   
      
תרושקת וא/ו למשח ילבכל תולעת תריפח     08.03.0360
יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח      
דע בחורו מ"ס 06 דע קמועב הלעתה .המדא      

                  250.00 .מ"ס 04 רטמ   
      
למשח תורונצ לעמ מ"ס 01 יבועב ןוטב תפיטע     08.03.0370
תרנצ תובקעב שרדייו הדימב( תרושקת וא      

                   50.00 )הדודר ר"מ   
      
03-ב ןוטבמ רוטק'גורפ/ןודומעל ןוטב דוסי     08.03.0380
תביצח ,ותריפח ללוכ ,מ"ס 04/03/03 תודימב      
לזרבמ הקראה חלפ ,רבעמ ילוורש ,רובה      
רזעה ירמוחו תודובעה לכו דוסי יגרב ,ןוולוגמ      

                  200.00 .םישורדה 'חי   
      
ןודומעל ןוטב סיסב תקיציב ןוולוגמ ספ תנקתה     08.03.0381
יגרב 'סנוקל וכותיר תוברל ,הקעמ/הרואת      
ןקתומ מ"מ 03*4 תוקראה ספ תוברל ,דוסיה      

                  150.00 .ןודומעה סיסבב 'חי   
      
למשח  עקש תללוכב תיתפצר םיעקש הספוק     08.03.0385
תגרדב הבוטר הפצרל ,תרושקת עקש+      
םג םימל המוטא הספוקה 76PI תומיטא      
טושפו  ינקת ההבגה חתפ י"ע  שומישב      
יפל עבצ.חתפמ י"ע הליענ תללוכו לועפתל      

                    5.00 ןטשק ןאובי- ODOB תמגוד .לכירדאה תריחב 'חי   
      
תוגרדמה הנבמל תודוסי תקראה תכרעמ     08.03.0390
תונקת ץבוקלו תוטרופמ תוינכתל םאתהב      
ןוולוגמ לזרבמ רושיג תעבט תוברל 1724      
    4x04 תאושה ספל האיצי ,ץוח תואיצי ,מ"מ  
,פ"הפה תקפסא תוברל ישאר םילאיצנטופ      
םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכ ללוכ      
.טלפמוק תודוסי תקראה תכרעמ תמלשהל      

                  200.00 .ר"מל ריחמה ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: חשמל11.12.17   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש - רלפ ןתנוי
םילשורי 7 ה"לה 'חר
 

22/01/2018
דף מס':     011 הרואתו למשח,חותיפ תודובע -והיקדצ תרעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
תוקידב ותוללכב למשחה ןקתמ תרבעה     08.03.0400
עוציבה יבלשל םאתהב ךמסומ קדוב סדנהמ      
תונכהה לכ עוצב ללוכ ינכטה טרפמב טרופמכ      
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      

                    1.00 'פמוק .קדובה תושירד  
)זוכיר ףדל הרבעהל( תוקראהו תילמשח היצלטסניא 30.80 כ"הס          

      
ך ו מ נ  ח ת מ  ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  40.80 ק ר פ  ת ת       
ד ו י צ  ת ו נ ו ר א ו       
      
לילס ,  AK52  A002X4  יטמוטוא יצח קספמ     08.04.0010
ללוכ ,תימרטו תיטנגמ הנגהו קוחרמ הקספה      

                    2.00 ילמשחו ינכמ רוגיחב יסחיה וקלחו עונמ 'חי   
      
לילס ,  AK52  A061X3  יטמוטוא יצח קספמ     08.04.0020

                    1.00 תימרטו תיטנגמ הנגהו קוחרמ הקספה 'חי   
      
לילס ,  AK52  A001X3  יטמוטוא יצח קספמ     08.04.0030

                    1.00 תימרטו תיטנגמ הנגהו קוחרמ הקספה 'חי   
      
לילס ,  AK52  A36X3  יטמוטוא יצח קספמ     08.04.0040

                    4.00 תימרטו תיטנגמ הנגהו קוחרמ הקספה 'חי   
      
לילס ,  AK52  A04X3  יטמוטוא יצח קספמ     08.04.0050

                    3.00 תימרטו תיטנגמ הנגהו קוחרמ הקספה 'חי   
      
דע A5.2-0MZKP םיעונמ תנגהל קספמ     08.04.0060

                    4.00 25KA 'חי   
      
T 035 תמגודכ תוקפסא תפלחה תכרעמ     08.04.0070

                    1.00 רדמא 'חי   
      

                    1.00 A001X3 דע  AK52 סמועב קתנמ 'חי  08.04.0080
      

                    2.00 A36X3 דע  AK52 סמועב קתנמ 'חי  08.04.0090
      
שולשל AK001 םרזל רתי חתמו קרב ןגמ     08.04.0100

                    1.00 COLB-NHED תמגודכ תוזאפ 'חי   
      
שולשל AK51 םרזל רתי חתמו קרב ןגמ     08.04.0110

                    3.00 COLB-NHED תמגודכ תוזאפ 'חי   
      

                    7.00 )רצק יקדהמ ללוכ( A5/002 םרז הנשמ  'חי  08.04.0120
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: חשמל11.12.17   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש - רלפ ןתנוי
םילשורי 7 ה"לה 'חר
 

22/01/2018
דף מס':     012 הרואתו למשח,חותיפ תודובע -והיקדצ תרעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
םגד TUO/NI 4  שא יוליג רסממ     08.04.0130

                    1.00 הרקב גצמ לש B655-OSI-4 'חי   
      
,םרז ללוכ ינורטקלא ז"ועת הדידמ רישכמ     08.04.0140
תמגודכ תויגרנאו תוינומרה ,קפסה לפוכ ,חתמ      

                    2.00   ELNET LT 'חי 
      

                    2.00 V42/032 AV001 יזאפ דח יאנש 'חי  08.04.0150
      
,RAVK03 לש ללוכ קפסהב םילבק תכרעמ     08.04.0160
הקירפ ידגנ  םיללוכה םילבק ,תוגרד יתש      
רקב ,םינעגמ ,תונגה ,רוטקאר+ םיריהמ      
תמגודכ,עוציבל שרדנה לכ ללוכ ,םילבק      

                    1.00 .טלפמוק ריחמה.וקסינ SOCPE 'חי   
      

                    2.00 DEL TSR גוסמ ןומיס  תרונמ טס 'חי  08.04.0170
      

                    2.00 ןומיס  תרונמל יבטוק תלת דוקיפ ןצחל 'חי  08.04.0180
      

                    1.00 C ןייפוא-AK01 A36X3  יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  08.04.0190
      

                    1.00 C ןייפוא-AK01 A04X3  יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  08.04.0200
      

                    5.00 C ןייפוא-AK01 A52X3  יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  08.04.0210
      

                    4.00 C ןייפוא-AK01 A61X3  יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  08.04.0220
      

                    3.00 C/B ןייפוא-AK01  A01X2  יבטק וד ת"מאמ 'חי  08.04.0230
      

                   50.00 C\B ןייפוא-A52 AK01 דע יזאפ דח ת"מאמ 'חי  08.04.0240
      

                    6.00 A-EPYT רפמאלימ A52 X4 03 תחפ קספמ 'חי  08.04.0250
      

                    1.00 A-EPYT רפמאלימ A36X4 03 תחפ קספמ 'חי  08.04.0260
      

                   20.00 A-EPYT רפמאלימ A52X2 03 תחפ קספמ 'חי  08.04.0270
      
עגמ ללוכ  1CA   A52X3  יזאפ תלת ןעגמ     08.04.0280

                    2.00 רזע 'חי   
      

                    2.00 רזע עגמ ללוכ  1CA A52  יזאפ דח ןעגמ 'חי  08.04.0290
      

                    6.00 V42 דוקפ רסממ 'חי  08.04.0300
      
תללוס םע יעובש ימוי ילטיגיד דוקיפ ןועש     08.04.0310
ג.א -072GE תמגודכ םינש3-ל םויטיל יוביג      

                    1.00 וכלומ 'חי   
      

                    5.00 2-0-1 םיבצמ 3 ררוב A01 דוקיפ קספמ 'חי  08.04.0320
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: חשמל11.12.17   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש - רלפ ןתנוי
םילשורי 7 ה"לה 'חר
 

22/01/2018
דף מס':     013 הרואתו למשח,חותיפ תודובע -והיקדצ תרעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
3 דע ההשומ A01-30.0 ישאר הגילז רסממ     08.04.0330
לכ ללוכ םאתומ ידיאורוט ז"נשמ תוברל ,תוינש      
ןפואב הנקתהה עוציבל םישורדה רזעה ירמוח      
לבקתת רסממה תנקתה םע הטלחהה( אלמ      

                    1.00 'פמוק ) TL  תקידב רחאל  
      
ןקת פ"ע חפ םילנפמ ישאר למשח חול הנבמ     08.04.0340
תינכתב ראותמכ הפצרה לע הדמעהל 93416      
A002X3 , AK52 הריבצ יספ םג ללוכ      
ינוציח הטעמ ללוכ  .תינכתב טרופמכ      
םע 66PI םימ ןגומו ןיירושמ רטסאילופמ      
םיקדהמ ללוכ )מ"ס 03( רצק לקוס ללוכ,הליענ      
,הלבוה ,טוליש ,טוויח ,הקראהו ספא, תוזאפל      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק רוביחו הנקתה  
      
ןקת פ"ע חפ םילנפמ 2 'סמ למשח חול הנבמ     08.04.0350
תינכתב ראותמכ הפצרה לע הדמעהל 93416      
A002X3 , AK01 הריבצ יספ םג ללוכ      
רטסאילופמ הטעמ ללוכ  .תינכתב טרופמכ      
םימ ןגומ "רבנע" 048/0 תמגודכ ןיירושמ      
    66PI ללוכ ,מ"ס 03 לקוס ללוכ,הליענ םע  
,טוליש ,טוויח ,הקראהו ספא, תוזאפל םיקדהמ      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק רוביחו הנקתה ,הלבוה  
      
93416 ןקת פ"ע ,ל"נכ 4,3 תוחול הנבמ     08.04.0360
םג ללוכ תינכתב ראותמכ הפצרה לע הדמעהל      
.תינכתב טרופמכ A36X3 , AK01 הריבצ יספ      
תמגודכ ןיירושמ רטסאילופמ הטעמ ללוכ       
ללוכ,הליענ םע 66PI םימ ןגומ "רבנע" 0/048      
ספא, תוזאפל םיקדהמ ללוכ ,מ"ס 03 לקוס      
רוביחו הנקתה ,הלבוה ,טוליש ,טוויח ,הקראהו      

                    2.00 'פמוק .טלפמוק  
      
יתיווז עקש רובע תוחולה ריחמל תפסות     08.04.0370
תמגודכ 76PI םימ ןגומ יזאפ-תלת      

                    1.00 .חולה ןפוד ג"ע ןקתומ ILOZZALAP A36X5 'חי   
      

                    3.00 A23X5 םלוא ל"נכ עקש 'חי  08.04.0380
      

                    2.00 A61X5 םלוא ל"נכ עקש 'חי  08.04.0390
      
לש 66PI םימ ןגומ םיעקש חול :a2 חול הנבמ     08.04.0400
    ILOZZALAP - םיעקש   :חולה תלוכת .ןטשק  
ינשו A23x5 +A36x5 פ"לת 76PI םיעפושמ      
תוימוקמ תונגה ללוכ .A61 םייזאפ דח םיעקש      
קתנמ ללוכ ,דרפנב עקש לכל םיימוקמ םיתחפו      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק .A001x3 ישאר  
      
      
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: חשמל11.12.17   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש - רלפ ןתנוי
םילשורי 7 ה"לה 'חר
 

22/01/2018
דף מס':     014 הרואתו למשח,חותיפ תודובע -והיקדצ תרעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
ןיירושמ רטסאילופמ הידמיטלומ ןורא הנבמ     08.04.0410
"טיילרוא" תמגודכ מ"ס 48/06/06 תודימב      
03( לקוס ללוכ,הליענ םע 66PI םימ ןגומ      
תנקתהל TNUOM KCAR "91 ללוכ ,)מ"ס      
58 ררוואמ ללוכ ,ןוראב הידמיטלומ דויצ      
האיצי חתפ/רטליפו 55PI רטליפ םע העש/ק"מ      
ירמחו תודובעה לכ תא ללוכ . 55PI םימ ןגומ      

                    3.00 'פמוק .טלפמוק ןוראה תנקתהל םישורדה רזעה  
      
הידמיטלומו למשח ןוראל תפתושמ ןוטב תקיצי     08.04.0420
,ותריפח ללוכ ,תינכתב טרפ פ"ע 03-ב ןוטבמ      
תקראה ,רבעמ ילוורש ,ןויז ילזרב,רובה תביצח      
דוסי יגרב ,ןוולוגמ לזרבמ הקראה חלפ ,דוסי      

                    3.00 .טלפמוק םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכו 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( דויצ תונוראו ךומנ חתמ למשח תוחול 40.80 כ"הס          

      
ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
םע תיגולנא  תיתבותכ שא יוליג תיזכרמ     08.05.0010
טרופמכ  תובותכ 821 רוביחל םיסיטרכ      
ןגייח תוברל ויביכרמ לכ לע ינכטה טרפמב      
רזעה ירמוח לכו הלעפה ,הנקתה יטמוטוא      
חותפ לוקוטורפ לולכת תזכרה .טלפמוק      

                    1.00 'פמוק .הנבמ תרקבל רוביחל  
      

                   10.00 תיתבותכ תכרעמל יגולנא יטפוא ןשע יאלג 'חי  08.05.0020
      
הביבס יאנתל טלקמו רדשמ -ןרק יאלג טס     08.05.0040
66PI GNISUOH ללוכה DISO גוסמ םישק      

                   10.00 .םירזיבאהמ דחא לכל 'חי   
      
רובע DISO גוסמ ןרק יאלג ריחמל תפסות     08.05.0050

                    6.00 ףסונ RETIMME 'חי   
      
roodtuo ץנצנ םע ילוק רוא שא תקעזא רפוצ     08.05.0060

                    4.00 תיתבותכ תכרעמל 'חי   
      
תיתבותכ תכרעמל םימ ןגומ שא תקעזא ןצחל     08.05.0070

                    2.00 )םישק הביבס יאנתל( 'חי   
      

                    6.00 ןשע יאלגל םימ תנגומ ןומיס תירונ 'חי  08.05.0075
      
היזכרמל רוביחב ינוציח תוארתה חול     08.05.0080
תורשפאו םירוזאה ןומיס ללוכ  תיתבותכה      
לכ ללוכ TESER ו FFO MRALA עוצבל      
הנקתהל םישורדה רזעה ירמחו תודובעה      

                    1.00 'פמוק טלפמוק הלעפהו  
      

                    4.00 TUPNI/TUPTUO תילטיגיד תבותכ תדיחי 'חי  08.05.0090
50.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: חשמל11.12.17   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש - רלפ ןתנוי
םילשורי 7 ה"לה 'חר
 

22/01/2018
דף מס':     015 הרואתו למשח,חותיפ תודובע -והיקדצ תרעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
רובע  ג"ק 5 דע לקשמב MF-002 זג לכימ     08.05.0100
יריחנ ללוכ  למשח תוחולב יטמוטוא יוביכ      
ןצחל,לכימהו םיריחנה ןיב תרנצ , הזתה      
יוביכה תלעפהל תבותכ תדיחי, תינדי הלעפה      

                    1.00 'פמוק טלפמוק טווחו הנקתהמלוכ,  
      
    Outdoor Fire Alarm and Control Cable 08.05.0105

                  500.00 6x2x1.02 mm (18 AWG) FFTP רטמ   
      
םינקתה ןוכמ תקידב  שא יוליג ןקתמ תרבעה     08.05.0110
תורזוחה תוקידבה לכו הנושאר הקידב ללוכ      
םינקתה ןוכמ י"ע ןקתמה רושיאל דע ושרדיש      
קדוהיוויל ,םינקתה ןוכמ תנמזה םואת ללוכ      
תינכט הרזע ללוכ ,תוקידבה ןמז לכ ךשמב      
רזע ירמוח וא/ו הדובע תועשב הכורכש      
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  
      
םימ ןגומ דויצה לכ .הסחמ ירוזאל םוקרטניא      
    56PI םישק הביבס יאנתב דימעו תוחפל.  
    ========================  
      
עמשו רובידל תינוויכ וד םוקרטניא תחולש     08.05.0130

                    2.00 'פמוק .הסחמ ירוזאב  
      
)םירוזיא 8 דע( תיווק בר םוקרטניא תחולש     08.05.0140

                    1.00 'פמוק .ישאר םיאבכ ןוראב תנקתומ רובידו עמשל  
      
09E שא ןיסח  ךכוסמ םידיג גוז/ דוקיפ לבכ     08.05.0150

                  500.00 םורח םוקרטניא רוביחל 081EF רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוליג תכרעמ 50.80 כ"הס          

      
ם ו ר ח  ת ז י ר כ  ת כ ר ע מ  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
0221 ןקת יפל עצובת הזירכ תכרעמ  :הרעה      
3 קלח      
      
)םירבגמ ינש( W042 קפסהב הזירכ תיזכרמ     08.06.0020
לברע תוברל ,ינכטה טרפמב טרופמכ      
,םורח ירבצמ תכרעמ , המצוע תסו,לילצ      
יווק רוטינל ילטיגיד רקב ,םירבצמ ,ןעטמ      
םישורדה םירזיבאהו דויצה לכו םילוקמר      
דסמב ןקתומ לכה תכרעמה תמלשהל      
דועו םירזיבאל םיאתמה הבוגב 91" יטרדנטס      
תכרעמה רוביח םג ללוכ רומש םוקמ 03%      

                    1.00 'פמוק .3 קלח 0221 ןקת פ"ע טלפמוק התלעפהו  
      

60.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: חשמל11.12.17   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש - רלפ ןתנוי
םילשורי 7 ה"לה 'חר
 

22/01/2018
דף מס':     016 הרואתו למשח,חותיפ תודובע -והיקדצ תרעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
רבגמ רובע תישאר תכרעמ ריחמל תספות     08.06.0025

                    1.00 W021 קפסהב ףסונ 'חי   
      
56PI םימ ןגומ םוינמולאמ הזירכ רוטק'גורפ     08.06.0030
לש T031-02 S-AD תמגודכ W02 קפסהב      

                    5.00 ןוטלט ןאובי OIDUA CI 'חי   
      
66PI םימ ןגומ הנקתהל הזירכ רוטק'גורפ     08.06.0040
OSAP לש S-55C תמגודכ W02 קפסהב      

                   10.00 ןוטלט ןאובי 'חי   
      

                  500.00 roodtuo )GWA81(1x2x6 הזירכל דוקיפ לבכ רטמ  08.06.0050
      
טרפמב טרופמכ תישאר הזירכ תלעפה תדמע     08.06.0060
חולו ןופורקימ תוברל םירוזא 4 רובע ינכטה      
תזירכ דועו םירוזאה רפסמל םאתהב הלעפה      

                    1.00 'פמוק תיללכ םורח  
      
ןקתומ TTP דבלב םורח תזירכ תלעפה תדמע     08.06.0070

                    1.00 'פמוק שא יוביכ רובע תוחיטב ןוראב הרוגס הביתב  
)זוכיר ףדל הרבעהל( םורח תזירכ תכרעמ 60.80 כ"הס          

      
,ה צ י ר פ  י ו ל י ג -ן ו ח ט י ב  70.80 ק ר פ  ת ת       
ה ס י נ כ  ת ר ק ב ו  ס "מ ט       
      
הצירפ יוליג      
      
יטנגמ ורטקלא לוענמ לש הנקתהו הקפסא     08.07.0010
,0056TLM תמגוד ג"ק 045 לש הסיפת חוכל      

                    1.00 FFEFFE לש 'חי   
      
ןתיווז ילמשח לוענמ לש הנקתהו הקפסא     08.07.0020

                    1.00 FFEFFE לש 41 תמגוד תלדה ףוקשמל 'חי   
      
ללוכ ראומ החיתפ ןצחל לש הנקתהו הקפסא     08.07.0030
לש XE-60 תמגוד הציחל תייצקידניא      

                    2.00 ROSLLER 'חי   
      
תשר סיטרכ ללוכ 2SYSTHGIL  תזכר     08.07.0050

                    1.00 TENOKOR תרצות 'חי   
      
תכרעמל הלעפה תדלקמ לש הנקתהו הקפסא     08.07.0060

                    1.00 TENOKOR לש ,DCL תמגוד הצירפ 'חי   
      
דבכ יצח היצקידניא טנגמ לש הנקתהו הקפסא     08.07.0070
DH2022 תמגוד תימינפ ואו תינוציח הנקתהל      

                    2.00 LORTNES לש  'חי   
      
      

70.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: חשמל11.12.17   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש - רלפ ןתנוי
םילשורי 7 ה"לה 'חר
 

22/01/2018
דף מס':     017 הרואתו למשח,חותיפ תודובע -והיקדצ תרעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
יתרקת וא יריק חפנ יאלג לש הנקתהו הקפסא     08.07.0080
RP תמגוד ,תימינפ הנקתהל תולעמ 063      

                    2.00 . TENOKOR לש RANUL 'חי   
      
ללוכה ףצק ןגומ רפוצ לש הנקתהו הקפסא     08.07.0090
תזכרל תרושקת רוביחב ימינפ יוביג רבצמ      

                    2.00 TENOKOR לש TLS תמגוד יוליגה 'חי   
      
,תילדנו יטנא ,תינוציח החולש -םוקרטניא     08.07.0095
םינצחל לנפו רוביד ןצחל ללוכ םימ תנגומ      
,הילטיא  TILEMOC תמגוד .תלדה תחיתפל      

                    2.00 'קלא רבגא -קפס .תותלד 2-ל גתממ ללוכ 'חי   
      
רוביד תורשפא ,תימינפ החולש -םוקרטניא     08.07.0096
TILEMOC תמגוד .החיתפ ןצחלו העימשו      

                    1.00 הילטיא 'חי   
      
ס"מט      
      
Bd021 RDW היצולוזר,PM4 ףוג תמלצמ     08.07.0100
    20fps, 0.008Lux  F1.4 Super  
    0251x2952, הליל תיאר , EoP הסיחדב  
    H/462 .H.562 תרצות thgiseliM ט"קמ  

                    8.00 MS-C4451-PB 'חי   
      

                    8.00 evirD CDmm21-8.2 F-V 4.1F RI השדע 'חי  08.07.0110
      
לופיט םע ,עורז ללוכ תכתממ ילדנו יטנא ןוגימ     08.07.0120
76PI ןקת לעב םומיח ףוג ללוכ ,היזורוק דגנ      
ט"קמ oteVladnaV תרדסמ 01KI ןקתו      

                    8.00 TPH-3000930 24HS -IK10 'חי   
      
mn058 רדת m59-02 קחרמל דעוימ RI סנפ     08.07.0130
יפל לעפוי )ni-tliuB( תופלחתמ תושדע לעב      

                    4.00 MI-8 ט"קמ הילגנא DJG תרצותlleCotohP 'חי   
      
    RVN הטלקה ,תומלצמ 8 - ל דעוימ 08.07.0140
    H/462.H.562 דע M5 תאיצי ץורעל EoP לכל  
תרצות bT2 ןורכיז 'חי ללוכ תומלצמה      

                    1.00 'פמוק Dahua / Milesight  
      
חתמ תקפסאל המלצמ לכ דיל v42 חכ קפס     08.07.0150
תספוק ךותב RI יסנפל ןכו ןוגימב םומיח ףוגל      

                    8.00 'פמוק 56PI תנגומ קיטסלפ  
)זוכיר ףדל הרבעהל( הסינכ תרקבו ס"מט,הצירפ יוליג-ןוחטיב 70.80 כ"הס          

      
      
      
      
      

קובץ: חשמל11.12.17   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש - רלפ ןתנוי
םילשורי 7 ה"לה 'חר
 

22/01/2018
דף מס':     018 הרואתו למשח,חותיפ תודובע -והיקדצ תרעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ILAD ה ר ו א ת  ת ר ק ב  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
S4-ESQL םגד  FFO/NO  גותימ תדיחי     08.08.0901

                    3.00 ןורטול- 'חי   
      
םגדמ םיציחל 8  דע 2 ןורטול הלעפה לנפ     08.08.0902

                    2.00 .תולעפה וא/ו םישיחרת תלעפהל "םוידלפ" 'חי   
      
םגד NORTUL הרקבה תכרעמל ישאר דבעמ     08.08.0906
    2-6PQH 232 תוסינכ יתש ללוכSR תוסינכו  
הלעפהו הצרה תונכת ללוכ חטש יקספמ      
XMA גוסמ הרקב תכרעמ י"ע טלשנ טלפמוק      

                    1.00 'פמוק ITR וא/ו SERCNORT וא/ו  
      
דויצו המב תרואת רובע XMD םאתמ     08.08.0909

                    1.00 ןורטול - XMD-IC-ESQ הידמיטלומ 'חי   
      
םאתומ roodtuo  גוסמ ךכוסמ תרושקת לבכ     08.08.0912

                  300.00 הרקבה תכרעמל רטמ   
      
ןקתמ ללוכ  יטוחלא דיינ ) PT ( עגמ ךסמ     08.08.0921
םינצחלו יפרג םישיחרת תונכת ,יריק הניגע      

                    1.00 'פמוק .םלשומ עוציבל שרדנה לכו  
      
לש םיקנשמ 821 לש תורבחתהל NSE רקב     08.08.0927

                    5.00 ןורטול D-LAD2-ENSQ -תמגוד  ,ילאד 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ILAD הרואת תרקב 80.80 כ"הס          

      
ת י ז כ ר מ  ם ו ר ח  ת ר ו א ת  90.80 ק ר פ  ת ת       
      
WK5.1 022  תיזכרמ םורח תרואתל תכרעמ     08.09.0010
    SPC CETONI םורחב הראה 'קד 06-ל.  
PI קשממ תללוכו תרקובמ תכרעמה      
הריחמב תללוכ תיזכרמה תכרעמה .תרושקתל      
יפוגב תולקת רותינל רקבו הרקב תכרעמ      
יפוגל רקבה ןיב תרושקת . םורחה תרואת      
אלל למשחה יווק יבג לע היהת הרואתה      
דומעת תכרעמה .םיפסונ תרושקת יווק תפסוה      
17105NE תויזכרמ םורח תוכרעמל ןקתב      
תרבח תרצות ףרוצמה טרפמב טרופמכ      
    CETONI םגד הינמרג  A3 / WK5.1 / 02 /  

                    2.00 'פמוק 022 SPC  ןאובי puorG nathsaK.  
      
רקובמ  דל גוסמ ת"גל הרקב קשממ :היצפוא     08.09.0020
םורח תכרעמל רוביחל םאתומה ישאר רקבמ      
תבותכ לעב היהי קשממה  .תרקובמ תיזכרמ      
האלמ הרקבו הנזה רשפאיו תכרעמב תידוחיי      
.תיזכרמה םורחה תכרעממ הרואתה ףוג לש      
CETONI תרבח תרצות  טרפמב טרופמכ      

                   50.00 .puorG nathsaK ןאובי   ט"קמ הינמרג 'חי   
      
      

90.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: חשמל11.12.17   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש - רלפ ןתנוי
םילשורי 7 ה"לה 'חר
 

22/01/2018
דף מס':     019 הרואתו למשח,חותיפ תודובע -והיקדצ תרעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
)םועמע( ILAD  תטלשנ םורח תרואתל רביירד     08.09.0025
-CETONI לש LUDOM-VS-ILAD תמגודכ      

                   70.00 .ןטשק 'חי   
      
תניסח אספוק רובע רביירדה ריחמל תפסות     08.09.0026
66PI לש הנגה תגרדב םימל המוטאו 09E שא      
תואיצי/תוסינכ יתש תוברל .תוחפל      
תודימ .ל"נכ שאו םימלו םינגומ םידנלג/לבכ      

                   70.00 mm 37X092X511 :אספוקל תוילמינימ 'חי   
      
םורח ת"ג :הרעה      
      
DEL יתילכת וד 45PI םימ ןגומ םורח ת"ג     08.09.0100
הרואת תמצועבו תוקד 081 הדובע ןמזל      
סקפסרפמ טוליש םע ריק לע הנקתהל 001%      
עבצ "TIXE" תילגנאב וא "האיצי" טורחו ןבל      
DEL IXAM  תמגודכ ץח ןומיסו קורי בותיכ      
    ELIFORP -פ"ע מ"ס 42 תוא הבוג.ןזורטקלא  
ידדצ וד וא ידדצ דח היהי טולישה ,ןקת      

                   35.00 .הנקתהה םוקימל םאתהב 'חי   
      
היהי טולישה .מ"ס 51 תוא הבוגל םלוא ל"נכ     08.09.0110

                    2.00 .הנקתהה םוקימל םאתהב ידדצ וד וא ידדצ דח 'חי   
      
םורח תרואתל ת"ג לש רוביחו הנקתה הקפסא     08.09.0120
ןגולה תורונ םע יתילכת דח 56PI  םימ ןגומ      
    W01X2 תנעטנ הללוס םורח תרואתל  
הנוע ,תוידועיי תושדע טס,תילרגטניא      
תמגוד 22.2 קלח 02 ילארשי ןקת תושירדל      

                   10.00 סקולארשי -ECULGNUL 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תיזכרמ םורח תרואת 90.80 כ"הס          

      
IFIW ת י ט ו ח ל א  ר ו ש ק ת  01.80 ק ר פ  ת ת       
      
תמגודכ הז קרפב תנייפואמה תכרעמה      
    TIBMS טוויח ,הנקתה ,הקפסא תללוכו  
.טלפמוק רוביחו      
    ===========================  
      
םירדת ינשב תרדשמה CA ןקתב השיג תדוקנ     08.10.0010

                    7.00 ZHG5 -ו ZHG4.2 'חי   
      
תודוקנ לכ לוהינל תישאר הרקב תכרעמ      08.10.0020
הנקתה,השיגה תודוקנ תרדגה תוברל השיגה      

                    1.00 'פמוק טלפמוק הצרהו  
      
ןוגימ תספוק רובע השיג תדוקנ ריחמל תפסות     08.10.0030

                    7.00 76PI ילדנו יטנא 'חי   
      

01.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: חשמל11.12.17   .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש - רלפ ןתנוי
םילשורי 7 ה"לה 'חר
 

22/01/2018
דף מס':     020 הרואתו למשח,חותיפ תודובע -והיקדצ תרעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
- A7taC גוסמ roodtuo תרושקת לבכ     08.10.0040
    #32x2x4 - zHM 0021 - PTF/S - הטעמ  

                  400.00 רודלט .YYN לופכ רטמ   
      

                  400.00 רודלט .MS 21 ןיירושמ יטפוא ביס רטמ  08.10.0050
)זוכיר ףדל הרבעהל( IFIW תיטוחלא רושקת 01.80 כ"הס          

      
ת ו י נ מ ז  ת ו ד ו ב ע ו  ם י ק ו ר י פ  11.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו פ י ש ה  ך ל ה מ ב       
      
הרעה      
קלח  =========================      
קפוסי וקלחו רתאהמ הנופי קרופיש דויצהמ      
רתאב חוקיפה תויחנהל םאתהב .ןימזמל      
.ןימזמה םע םואתבו      
      
ותנקתהו דרלובה קוריפ -םייק דרלוב תקתעה     08.11.0020

                   10.00 'פמוק .דרפנ ףיעסב לבכה תקתעה .שדחמ )תינמזה(  
      
ךתחב םייולג םימייק םילבכ וא/ו םיכילומ קוריפ     08.11.0030
,קותינ ,לבכה יוהיז ללוכ 61X5 ר"ממ דע      

                  150.00 רתאהמ קוליסו קוריפ רטמ   
      
םייולג םימייק םילבכ וא/ו םיכילומ לש קוריפ     08.11.0040
,קותינ ,לבכה יוהיז ללוכ 6X5 ר"ממ דע ךתחב      

                  150.00 רתאהמ קוליסו קוריפ רטמ   
      
קוריפל 040,030 םיפיעס ריחמל תפסות     08.11.0045
,הריהז שושיג תריפח :םייעקרק-תת םילבכ      
םייקה לבכב חתמ תקידב תוברללבכה יוהיז      

                  150.00 .קותינה עוציב םרט רטמ   
      
,המלצמ,עקש ,ת"ג -והשלכ רזיבא קוריפ     08.11.0050
וקותינו ןיזמה וקה יוהיז ללוכ 'דכו לוקמר      

                   40.00 .תרושקת ןורא/חולהמ 'חי   
      
5*52 דע לש ךתחב לבכ לש יאוות תתסה     08.11.0060
שושיג תריפח תוברל  תודובע רוזאמ ר"ממ      
וקה תתסהו חול/ןכרצהמ וקותינ ,לבכה יוהיזל      
)שרדיתו הדימב( הפומ ריחמ .ךרוצל םאתהב      

                  100.00 .דרפנב דדמת וקה תכראהל רטמ   
      
M3 וא " םקייר" תרצותמ ףרש תקיציב הפומ     08.11.0070

                    5.00 'פמוק ר"ממ 61X5 דע ךתחב תשוחנ לבכל תומיאתמ  
      
תוברל םייעקרק-תת םילבכ רובע ל"נל תפסות     08.11.0080
עוציב םרט םייק לבכל חתמ תקידב      
יאוות יוהיזל שושיג תריפח ללוכ ,קוריפ/קותינה      

                  100.00 לבכה רטמ   
11.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: חשמל11.12.17   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש - רלפ ןתנוי
םילשורי 7 ה"לה 'חר
 

22/01/2018
דף מס':     021 הרואתו למשח,חותיפ תודובע -והיקדצ תרעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
םיסנכנה םיוק יוהיזו יופימ:םייק חול תקתעה     08.11.0090
םירוביח תספוק עוציב,םטוליש ללוכ חולה לא      
    ICםיאצויה הנזה ילבכ תכראהל תינמז  
יריחמ.)רטמ 3-כ חולה תקתעה קחרמ(חולהמ      

                    1.00 'פמוק דרפנב ודדמי ושרדיו הדימה תופומו םילבכ  
      

                    1.00 'פמוק רתאב תודובעה עוציב םויסב םיק חול קוריפ 08.11.0100
)זוכיר ףדל הרבעהל( ץופישה ךלהמב תוינמז תודובעו םיקוריפ 11.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  ת ק פ ס א  21.80 ק ר פ  ת ת       
      
לע ןקתומ םימ ןגומ טופם הרואת ףוג תקפסא     08.12.0001
תביבסל ןגומ,דיה זחאמ תוכמות      
ןווג OSNESRO G-AKUL תמגוד,הרעמה      
קפסהב תילבוא הראה תיווז K0042 רוא      
לכו םימ ןגומ רביירד ללוכ.76PI 003W5.2לש      

                   75.00 OSNESRO.הנקתהה ירזבאו למשחה ירזיבא 'חי   
      
ןתינ םימ ןגומ טופס הרואת ףוג תקפסא     08.12.0002
תביבסל ןגומ,הקעמ זחאמ לע ןקתומ םועמעל      
רוא ןווגOSNESROG-AKULתמגוד הרעמה      
    K0042לש קפסהב תילאבוא הרעה תיווז  
    2.76PIML003W5ןתינ םימ ןגומ רביירד ללוכ  
חרזיבאו למשחה ירזיבר לכוILADםועמעל      

                   60.00 OSNESROהנקתהה 'חי   
      
לע ןקתומ םימ ןגומ טופס הרואת ףוג ךא ל"נכ.     08.12.0003

                   84.00 הקעמ זחאמ לש תוכמותה תמגוד ןודומע 'חי   
      
ןודומע לע ןקתומ טופס הרואת ףוג ל"נכ     08.12.0004
רשאכ הקעמה זחאמ לש תוכמותה תמגוד      

                   23.00 תולעמ 06 הבחר הראה תיווז 'חי   
      
ןנוכתמ םימ ןגומ הפיטש תרואת ףוג תקפסא      08.12.0005
תביבסל ןגומ,םינווג ינש ףילחמ,םועמעל ןתינ      
ינווגIRO-OSNESRO-05 תמגוד,הרעמה      
036לג ךרוא(יקנ רבמא רוא      
י"ע הטילשב היהי ןווג לכ,םותכו)ןורקמילימ      
ץעוי תריחב יפל הראה תיווז,דרפנ ץורע      
קפסהב חוקלהו הרואתה      
ןגומרביירד ללוכ.76PIML8883טאוו05      
ירזיבא לכוILADלוקוטורפב םועמעל ןתינםימ      

                  170.00 . OSNESRO הנקתהה ירזיבאו למשחה 'חי   
      

                   17.00 .76PIןמול0052טאוו 52 לש קפסהה ךא ל"נכ. 'חי  08.12.0006
)זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת יפוג תקפסא 21.80 כ"הס          

      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תודובע 80 כ"הס          
קובץ: חשמל11.12.17   .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש - רלפ ןתנוי
םילשורי 7 ה"לה 'חר
 

22/01/2018 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     022 הרואתו למשח,חותיפ תודובע -והיקדצ תרעמ

  
כ"הס  

והיקדצ תרעמב חותיפ תודובע 10 קרפ   
  
הנכה תודובע 00.10 קרפ תת    
  
הביצח וא/ו הריפח  10.10 קרפ תת    
  
קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ  20.10 קרפ תת    
  
ןוטב תורוגחו תוגרדמ.םיחטשמ,ףוציר  30.10 קרפ תת    
  
םייופיח  40.10 קרפ תת    
  
תוקעמו תורדג  50.10 קרפ תת    
  
טוליש  60.10 קרפ תת    
  
םוטא ןורא 70.10 קרפ תת    
  
יגר תודובע 51.10 קרפ תת    
  
והיקדצ תרעמב חותיפ תודובע 10 כ"הס   
  
למשח תודובע 80 קרפ   
  
תודוקנ 10.80 קרפ תת    
  
הרואת יפוג 20.80 קרפ תת    
  
תוקראהו תילמשח היצלטסניא 30.80 קרפ תת    
  
דויצ תונוראו ךומנ חתמ למשח תוחול 40.80 קרפ תת    
  
שא יוליג תכרעמ 50.80 קרפ תת    
  
םורח תזירכ תכרעמ 60.80 קרפ תת    
  
הסינכ תרקבו ס"מט,הצירפ יוליג-ןוחטיב 70.80 קרפ תת    
  
ILAD הרואת תרקב 80.80 קרפ תת    
  
תיזכרמ םורח תרואת 90.80 קרפ תת    
  
IFIW תיטוחלא רושקת 01.80 קרפ תת    
  
ץופישה ךלהמב תוינמז תודובעו םיקוריפ 11.80 קרפ תת    
  
הרואת יפוג תקפסא 21.80 קרפ תת    
  
למשח תודובע 80 כ"הס   
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הסדנה יתוריש - רלפ ןתנוי
םילשורי 7 ה"לה 'חר
 

22/01/2018
דף מס':     023 הרואתו למשח,חותיפ תודובע -והיקדצ תרעמ

  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
לוגיע תחנה   
 כ"הס   

מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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