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26/03/2020 זרכמ
דף מס':     001 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

שודקה שולישה תייסנכ םחתמ 1 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00.80 ק ר פ  ת ת       
      
תא וללכי תויומכה בתכב םילבכה יפיעס לכ      
םהש יפכ םילוציפהו םירוביחה תואספוק לכ      
םאתהב ושרדייש לוככו תוינכותב םינייוצמ      
תאזו עוציבה ךלהמב ןלבקל ונתנייש תויחנהל      
תלבקל דעו םיווקה לכ לש םלשומ עוציבל דע      
ןנכתמה רושיא      
      
לכ תא וללכי תויומכה בתכב םיפיעסה לכ      
הבוגב תודובע עוציב ךרוצל ויהיש לככ תיולעה      
ושרדייש לככ אוהש הבוג לכבו אוהש גוס לכמ      
שומיש ללוכ ויקלחו ויביכרמ לכ לע טקייורפב      
תומב,םימוגיפ, םיפונמ : שרדיש םיאתמ דויצב      
גנילפנס תווצב שומיש , תומלוס,  המרה      
אל הרקמ םושב , המודכו  השרומו יעוצקמ      
לכמ הבוגב הדובע רובע תפסות םוש םלושת      
איהש הביס      
      
ללוכ  םילבכה ריחמ  וא/ו רואמה תודוקנ ריחמ      
םיפער גג קוריפו  תחיתפ  שרדנה תדימב םג      
תרזחהו הריהז הרוצב תרנצה תחנה ךרוצל      
םיפער, הדובעה רמגב ותומדקל בצמה      
ריחמ תפסות אלל ןלבקה י"ע ופלחוי ורבשיש      
      
תא תוארל שי ריחמה תעצה תניתנ ינפל      
תושקב ולבקתי אל ,דחוימה ינכטה טרפמה      
תויחנהה תא ואר אלש הנעטב ריחמ תפסותל      
הז טרפמב תואצמנה תופסונה תושירדהו      
      
תודע תוינכת ןיכהל ותוירחאבו ןלבקה לע      
    )EDAM SA(: ןלבקה ןמסי עוצבה ךלהמב .א  
ועצובש םייונשה לכ תא ותושרבש תוינכתה לע      
הדובעה תמלשה םע .ב.ירוקמה ןונכתה תמועל      
תא תוטרפמה תוינכדע תוינכת ןלבקה ןיכי      
תוינכת .ג.)תודע תוינכת( עצובש יפכ ןקתמה      
בשחוממ טוטרשב ןלבקה י"ע וטטרושי תודעה      
    - DACOTUA. םיטס 3 ןימזמל רוסמי ןלבקה  
ןייצי ןלבקה .ד.ןיכהש תודעה תוינכתמ טקסידו      
.תודע תינכת" :תוינכתה לש תרתוכה הדשב      
תנכה .ה"....... ךיראתב  ).............( י"ע הנכוה      
ןקתמה תלבקל יאנת היהת תודעה תוינכת      
.ורושיאו      

תויללכ תורעה 00.80 כ"הס          
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26/03/2020
דף מס':     002 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

שודקה שולישה תייסנכ םחתמ 1 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר נ צ ו  ת ו ל ע ת ו  ת ו ר י פ ח  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
עקרקב ץוח תרואתל השדח רואמ תדוקנ     08.01.010
תוברל  YX2N5.2X3 לבכ י"ע הליבכ: תללוכה      
עקרקב ןקתומ מ"מ 52 ינוציח רטוקב רוניצ       
Y רבחמ 86PI לוציפ םע ידועיי רבחמ ללוכ      
INIZZUGI תרצות 7NZB )ראניל      
דרפנב דדמי ךכל רבעמ(רטמ 01 דע לבכ ךרוא      

                   90.00 )םילבכו  תורונצ יפיעס יפל 'קנ   
      
עקרקב ץוח תרואתל השדח רואמ תדוקנ     08.01.020
תוברל  YX2N5.2X5 לבכ י"ע הליבכ: תללוכה      
עקרקב ןקתומ מ"מ 52 ינוציח רטוקב רוניצ       
Y רבחמ 86PI לוציפ םע ידועיי רבחמ ללוכ      
INIZZUGI תרצות 7NZB )ראניל      
ךכל רבעמ(רטמ 01 דע לבכ ךרוא )יזאפ תלת(      

                   30.00 )םילבכו  תורונצ יפיעס יפל דרפנב דדמי 'קנ   
      
וא חוטש גגב ץוח תרואתל השדח רואמ תדוקנ     08.01.030
לש החנהו הקפסא: תללוכה הנבמה ריקב      
F-NR 7OH 5.2X3 ןרפואנ לבכ י"ע הליבכ      
ללוכ מ"מ 52 ינוציח רטוקב רוניצ תוברל ר"ממ      
41BINU תמגוד םוינמולא םירוביח תואספוק      
,86PI םימ תונגומ ןטשק תצובק י"ע תוקפוסמ      
ותומדקל בצמה תרזחהו רטמ 01 דע לבכ ךרוא      
דרפנב דדמי ךכל רבעמ( הדובעה םויסב גגב      

                   15.00 םילבכ יפיעס יפל 'קנ   
      
וא חוטש גגב ץוח תרואתל השדח רואמ תדוקנ     08.01.040
לש החנהו הקפסא: תללוכה הנבמה ריקב      
F-NR 7OH 5.1X3 ןרפואנ לבכ י"ע הליבכ      
ללוכ מ"מ 02 ינוציח רטוקב רוניצ תוברל ר"ממ      
41BINU תמגוד םוינמולא םירוביח תואספוק      
,86PI םימ תונגומ ןטשק תצובק י"ע תוקפוסמ      
ותומדקל בצמה תרזחהו רטמ 01 דע לבכ ךרוא      
דרפנב דדמי ךכל רבעמ( הדובעה םויסב גגב      

                  160.00 םילבכ יפיעס יפל 'קנ   
      
06 דע בחורב םילבכל תלעת לש הריפח     08.01.050
,לוח יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 08 קמועו מ"ס      
תמייק המדאב ,יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס      
ףיעסב רומאכ ףוצירה קורפ רחאל וא/ו      
הזר ןוטבב ןוטיב ללוכ ל"נה ,ןלהל 011.1.80      

                  110.00 השדח תרנצ תחנה רחאל רטמ   
      
קיטסלפמ עבצא תולעת לש הנקתהו הקפסא     08.01.060
רטוקב ןורירמ רוניצ וא מ"מ 71X71 תודימב      
ללוכ ,הרקת /ריקל "תולש" י"ע קזוחמ מ"מ 52      

                  110.00 תוניפב תויוז רטמ   
      

10.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
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26/03/2020
דף מס':     003 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

שודקה שולישה תייסנכ םחתמ 1 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
וא ןורירמ תרנצ תפלחה רובע ריחמ תפסות     08.01.070
יתכתמ רוניצב הנקתה רובע עבצא תולעת      
,ץעל וא ריקל םינקתומ 1" רטוקב ןיירושמ      
רזעה ירמוחו )שרדנ םא( הכישמ טוח תוברל      

                  110.00 םלשומ ןפואב ותנקתהו רטמ   
      
מ"מ 5.1 יבועב חפ תלעת לש הנקתהו הקפסא     08.01.080
רונתב העובצ הסכמ םע מ"ס 6X01 תודימב       
ינפל אמגוד רושיאב ךרוצ שי ןבאה ןווגב      

                   14.00 םידדצב הריגסו תוניפב תויוז ללוכ ) העיבצה רטמ   
      
רטוקב ןוולוגמ לזרב רוניצ תונקתהו הקפסא     08.01.090
ךרוצ שי ( ןבאה ןווגב רונתב עובצ  מ"מ 23 דע      
ללוכ ) העיבצה ינפל אמגוד רושיאב      
תולשב תוגפב קר םייקה ןבאה ריקל קוזיח      

                    5.00 רוניצל ההז כבצב תועובצו תונוולוגמ לזרב רטמ   
      
YX2N EPLX 5.2X3 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.01.100
וא תולעתב םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ      
ינשב רוביח תוברל ןורירמ תורוניצב םילחשומ      

                  100.00 )דרפנב דדמת תרנצ(תווצקה רטמ   
      
רוניצב לחשומ ר"ממ YX2N 5.2X5 לבכ     08.01.110
םלשומ רוביחו  הלעתב חנומ וא מ"מ 52      

                   80.00 )דרפנב דדמי רוניצה( תווצקה יתשב רטמ   
      
רוניצב לחשומ ר"ממ YX2N 01X5 לבכ     08.01.120
יתשב  םלשומ רוביחו הלעתב חנומ וא מ"מ 05      

                  120.00 )דרפנב דדמי רוניצה( תווצקה רטמ   
      
רוניצב לחשומ ר"ממ YX2N 61X5 לבכ     08.01.130
יתשב  םלשומ רוביחו הלעתב חנומ וא מ"מ 57      

                   90.00 )דרפנב דדמי רוניצה( תווצקה רטמ   
      
רוניצב לחשומ ר"ממ YX2N 52X5 לבכ     08.01.140
יתשב  םלשומ רוביחו הלעתב חנומ וא מ"מ 57      
לבכ קוריפ ללוכ ,)דרפנב דדמי רוניצה( תווצקה      
לדוגל םיאתמ וניא לבכהו הדימב למשח תנזה      

                   60.00 שקובמה רוביחה רטמ   
      
ךתחב יקפוא הקראה ךילומ תנקתהו הקפסא     08.01.150

                   85.00 המדאב ןומט ףושח ותנקתהו UC53 רטמ   
      
      
      
      
      

10.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
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26/03/2020
דף מס':     004 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

שודקה שולישה תייסנכ םחתמ 1 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הדלפמ הקראה תדורטקלא י"ע  הנגה תקראה     08.01.160
תוברל רטמ 3 ךרואו מ"מ 91 תשוחנ יופיצ םע      
,םיקדהמ ,תופומ ,עקרקל תיכנאה התרדחה      
08 רטוקב תרוקיב תחוש ללוכ  ,חודיק ישאר      
בותיכ םע קוצי הסכמ םע מ"ס 001 קמועו מ"ס      
לכו ףכירמ מ"מ 92 םילוורש ללוכ םיאתמ      
טרפמ תייחנה פ"ע רוביחה תמלשהל שורדה      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק,תובוחר רואמ תקלחמ  
      
ןיב הלחוכה לש םיינדי םיעצמאב ריהז קורפ     08.01.170
תפיטשו יוקינ ,ןבאב העיגפ אלל ןבאה תורוש      
לבכ  לש הנקתהו הקפסא תוברל ,םיעקשימה      
םיאתמ "שימג ןרפואנ" גוסמ תשוחנ ילבכ      
F-NR 7OH דע  ךתחב EDV 7020 ןקתל      
    5.2X3 קבדב ותקבדה ללוכ םיקשימב  ר"ממ  
שדחמ הלחוכ עוציב VU ןגומ ןוקיליס גוסמ      
לש ילמינימ יבועב םייקה הלחוכה ןווגבו גוסב      
לוחיכ תואמגוד עוציב ללוכ לבכה לע מ"מ 01      
לכה ,המגודה רושיאל דע ושרדייש לוככ      
דע םלשומ ןפואבו חוקיפה תויחנהל םאתהב      

                   60.00 חוקיפה לש יפוס רושיאל רטמ   
      
גוסמ תשוחנ ילבכ לש הנקתהו הקפסא     08.01.180
EDV 7020 ןקתל םיאתמ "שימג ןרפואנ"      
ר"ממ F-NR 7OH 5.2X3 דע  ךתחב      
י"ע הקבדהב ינוציח ןבא זינרק ג"ע םינקתומ      
תוכיא הווש וא VU דימע ןוקיליס גוסמ קבד      
ןווגבו גוסב הלחוכ עוציב ללוכ , רשואמ      
םלשומ יוסיכל דע לבכה ג"ע םייקה הלחוכה      
עוציב ללוכ ,)ומצע לבכה לע תוחפל מ"מ 01(      
דע ושרדייש לוככ ל"נה לוחיכל תואמגוד      
תויחנהל םאתהב לוכה ,המגודה רושיאל      
יפוס רושיא תלבקל דע םלשומ ןפואבו חוקיפה      

                   40.00 חוקיפה לש רטמ   
      
ינבא לש רזוח שומישל ריהז קורפו ןומיס     08.01.190
08 דע לש בחורב ,ןתומלשב תומייקה ףוצירה      
המודכו/םיעצמ/טיטה תובכש לכ ללוכ, מ"ס      
תרנצ תנמטהל הריפח ךרוצל תאזו םתחתמ      
ןבאה ףוציר תא ללוכ ףיעסה ,תיעקרק תת      
,ןמוסש יפכ ירוקמה םוקימל םאתהב שדחמ      
,םייקה הלחוכה ןווגבו גוסב לוחיכה שודיח      
חוקיפה תויחנהל םאתהב םלשומ ןפואב לכה      
פ"ע(חוקיפה לש יפוס רושיא תלבקל דעו      

                   50.00 )חטשב עוציב חקפמ תייחנה רטמ   
      
      

10.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
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26/03/2020
דף מס':     005 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

שודקה שולישה תייסנכ םחתמ 1 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
אל םילבכ  יוניפו תכישמ, קוריפ, קותינ      08.01.200
רטמ יפל ריחמ( גוס לכמ תמייק תרנצב םיניקת      

                   90.00 לבכ רטמ   
      
תינוציח הנקתהלו תיביטרוקד םירוביח תספוק     08.01.210
דע תודימב  76PI םימ תנגומ ריק לע      
    51X51 היושע םיגרב 4 םע הריגס מ"ס  
ilozalap תרצותמ XOBINU תרדס הטסורינמ      
הטסורינמ ןינורגטינא "ןטשק" קפס      
    78PI +תליפנ תעינמל תימינפ תרשרש  

                   18.00 "חותפ" בצמב הסכמה 'חי   
      
יתבכש וד "הרבוק" םגד קזוחמ ירושרש רוניצ     08.01.220
8 רטוקב הכישמ טוח ללוכ מ"מ 57 רטוק      

                  100.00 .ר"ממ רטמ   
      
יתבכש וד "הרבוק" םגד קזוחמ ירושרש רוניצ     08.01.230
8 רטוקב הכישמ טוח ללוכ מ"מ 05 רטוק      

                  120.00 .ר"ממ רטמ   
      
רטוקב "ןורירמ" וא וילאמ הבכ "ףכירמ" רוניצ     08.01.240

                   50.00 הדוקנ ריחמב לולכ וניאש מ"מ 23 רטמ   
      
רטוקב "ןורירמ" וא וילאמ הבכ  "ףכירמ" רוניצ     08.01.250

                  200.00 הדוקנ ריחמב לולכ וניאש מ"מ 52 רטמ   
      
רטוקב "ןורירמ" וא וילאמ הבכ "ףכירמ" רוניצ     08.01.260

                  150.00 הדוקנ ריחמב לולכ וניאש מ"מ 02 רטמ   
      
לוככ ףוציר תומלשהל ףוציר ינבא תקפסא     08.01.270
ןיטולחל תוהז תויהל םינבאה לע ,ושרדייש      
,ןבאה גוסב רתיה ןיב ,תומייקה ףוצירה ינבאל      
רושיא תלבק רחאל ,תותיסה גוסבו ןבא ןווגב      
םינבאה ףוציר וקפוסיש םינבאל חוקיפה      
ןווגבו גוסב לוחיכ ללוכ םירסחה תומוקמב      
םינטק םיחטשב עוציב ללוכ ,םייקה הלחוכה      

                    5.00 ר"מ יפל ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
006/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     006 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

שודקה שולישה תייסנכ םחתמ 1 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תכרעמ לש  םלשומ ינכמו ילמשח  קוריפ      08.01.280
הרוצב  רתאב תמייקה הנשיה ץוח הרואת      
ינסחמל םייקה דויצה תרבעהו תקייודמו הריהז      
םאתהב ןימזמה ינסחמל וא רואמה תקלחמ      
יוניפ וא הלעמל טרופמכ יפיצפסה םחתמל      
. רשואמ תלוספ רתאל רתאהמ  תלוספ      
יארחא םעו רתאב חוקיפה םע םאותי קוריפה      
הרואתה יפוג לכ תא לולכיו רתאב הקזחאה      
םחתמה לכב תונשי תויתשתו הליבכ ,םימייקה      
פ"ע שדחה הרואתה ןקתמב םישרדנ םניאש      
קודבל ןלבקה תוירחאב. תינכדע הרואת תינכת      
רוחמת ינפל קוריפל תשרדנה תומכה תא      
ךלהמב תויפסכ תועיבת ולבקתי אל. ףיעסה      
וחקלנ אלש הרואת יפוג קוריפ ןיגב עוציבה      
ןיקתה דויצה  תלבוה. ןלבקה י"ע ןובשחב      
תלוספהו םוגפה דויצה תלבוהו ןימזמ ינסחמל      
אלו קוריפה ףיעס ריחמב םילולכ תלוספ רתאל      

                    1.00 'פמוק דרפנב ומלושי  
      
08 דע הבוגב ןודומעב םייק ת"ג תפלחה     08.01.290

                   18.00 )9 'סמ(מ"ס 'חי   
      
)  9 יסמ טירפ( הרואת ןודומעל ןוטב דוסי     08.01.300
ללוכ מ"ס 04X03X03 תודימב 003 -ב ןוטבמ      
דומעל םימיאתמ דוסי יגרב ללוכ ,רובה תריפח      
תרנצו דוסיה עוציב ךתורמ הקראה ספ       
תינכתב דוסי טרפה י"פע לכה ץוח תרואתל      

                   18.00 ותומדקל בצמה תרזחהו 'חי   
תרנצו תולעתו תוריפח 10.80 כ"הס          

      
ן ב א ב  ם י ח ו ד י ק  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןיאו הדימב ועצובי הדימב ולא םיפיעס:הרעה      
ךותל הסינכ אלל למשח ילבכ תרבעה ךרד      
!דבלב עוציבב חוקיפה רושיאבו הנבמה      
      
ינוציח ריק אוהש גוס לכמ הנבמה ריקב חודיק     08.02.010
ךרוצל חוקיפה תויחנה פ"ע ימינפ ריק וא      
תלחשה רחאל םוטיא ללוכ למשח ילבכ תרבעה      
מ"מ 52 דע רטוקב חודיקה ,תרנצהו םילבכה      

                    1.00 'פמוק מ"ס 051-101 ןיב יבועב ריקב  
      
      
      
      
      

20.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
007/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     007 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

שודקה שולישה תייסנכ םחתמ 1 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ינוציח ריק אוהש גוס לכמ הנבמה ריקב חודיק     08.02.020
ךרוצל חוקיפה תויחנה פ"ע ימינפ ריק וא      
תלחשה רחאל םוטיא ללוכ למשח ילבכ תרבעה      
מ"מ 52 דע רטוקב חודיקה ,תרנצהו םילבכה      
םוטיא ללוכ מ"ס 001-16 ןיב יבועב ריקב      

                    1.00 'פמוק תרנצהו םילבכה תלחשה רחאל  
      
ינוציח ריק אוהש גוס לכמ הנבמה ריקב חודיק     08.02.030
ךרוצל חוקיפה תויחנה פ"ע ימינפ ריק וא      
תלחשה רחאל םוטיא ללוכ למשח ילבכ תרבעה      
מ"מ 52 דע רטוקב חודיקה ,תרנצהו םילבכה      
רחאל םוטיא ללוכ מ"ס 06-13 ןיב יבועב ריקב      

                    1.00 'פמוק תרנצהו םילבכה תלחשה  
      
ינוציח ריק אוהש גוס לכמ הנבמה ריקב חודיק     08.02.040
ךרוצל חוקיפה תויחנה פ"ע ימינפ ריק וא      
תלחשה רחאל םוטיא ללוכ למשח ילבכ תרבעה      
מ"מ 52 דע רטוקב חודיקה ,תרנצהו םילבכה      
םוטיא ללוכ מ"ס 03 דע יבועב ריקב      

                    1.00 'פמוק תרנצהו םילבכה תלחשה רחאל  
ןבאב םיחודיק 20.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
תונגה םע 08X3 יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.03.010
תוחפל AK52 קותינ רשוכ תויטנגמו תוימרט      

                    1.00 'פמוק קוחרמ הקספהל לילס ללוכ  
      

                    1.00 ,A36X3 םלוא ל"נכ יטמוטוא יצח םרז קספמ 'חי  08.03.020
      
קותינ רשוכ לעב A6X3 יזאפ תלת ת"מאמ     08.03.030

                    2.00 15KA 'חי   
      
קותינ רשוכ לעב A04X3 יזאפ תלת ת"מאמ     08.03.040

                    5.00 10KA 'חי   
      
רשוכ לעב A52X3 דע יזאפ תלת ת"מאמ     08.03.050

                    4.00 AK01 קותינ 'חי   
      
קותינ רשוכ לעב A61X3 דע יזאפ תלת ת"מאמ     08.03.060

                    3.00 10KA 'חי   
      
רשוכ לעב A36X3 יזאפ תלת ת"מאמ     08.03.070

                    1.00 AK01 קותינ 'חי   
      
      

30.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
008/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     008 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

שודקה שולישה תייסנכ םחתמ 1 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
קותינ רשוכ לעב A61 דע יזאפ דח ת"מאמ     08.03.080

                   32.00 רשוגמ וא ליגר AK01  'חי   
      

                    2.00 רפמאלימ A 03 םגד A04X4 תחפ רסממ 'חי  08.03.090
      

                    6.00 DEL ,V032 ןומיס תורונמ 'חי  08.03.100
      
תמגוד A62X3 3CA דע יזאפ תלת ןעגמ     08.03.110

                    1.00 "ABB-AF26 'חי   
      
תמגוד A61X3 3CA יזאפ תלת ןעגמ     08.03.120

                    4.00 "ABB-AF16" 'חי   
      
לש הלעפה לילס לעב ,דוקיפל רזע רסממ     08.03.130
    CAV032 וא CAV42, ל םיעגמ- V032 ,A01,  
הלעפהו היצלומיסל רודיס ,סיסב ללוכ ,ףלשנ      
םיעגמה רפסמו בצמ ןויצל DEL ,תינדי      

                    2.00 .שרדנל םאתהב 'חי   
      
2-0-1 םיבצמ A01,3 ררוב דוקיפ קספמ     08.03.140
3 ללוכ חולה תיזח לע וא חולה ךותב ןקתומ      

                    2.00 הרקבל קספמ בצמ יוויחל רזע יעגמ 'חי   
      
,תיעובש תינכת םע דוקיפל ילטיגיד ןועש     08.03.150
גוסמ םינש 01ל הברזר תללוס םע תימויו      
ןועש - 2POT-271-LES םגד ימונורטסא      
תונכת .דוקיפ תוסינכ 2 ,םיצורע 2 ,ימונורטסא      

                    2.00 תירבעב 'חי   
      
הקספה לילס דוקיפל תבלושמ דוקיפ תדיחי      08.03.160
םגד ודכו  שא תארתא בצמב קספמב םיקותינל      

                    1.00 "הרקב גצמ" ןרצי תחא האיצי  OSI 'חי   
      
ןורא ג"ע םלשומ תנקתומ לצוטופ תדיחי     08.03.170

                    2.00 רטסאילופ 'חי   
      
צ"ספ םע 11# ץוח תרואת חול הנבמ     08.03.180
    A001X4 56 םימ ןגומו גגב ןקתומ תינוציחPI  
ןוטב תקיצי ג"ע ןקתומ  רטסאילופ ןוראמ יושע      
מ"ס 03 כ חולה תיתחתב ההבגה לקוס תוברל      
ירודיס, תותלד, תיזחב םיקרפתמ םילנפ םע      
,הקראהו ספא יספ טוליש טוויח, ןוגג הליענ      
הברזר ללוכ ,םימלשומ רוביחו הנקתה, הלבוה      

                    1.00 'פמוק 93416 ילארשי ןקת יפל %03  
      
      
      

30.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
009/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     009 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

שודקה שולישה תייסנכ םחתמ 1 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
צ"ספ םע 31# ץוח תרואת חול הנבמ     08.03.190
    A001X4 56 םימ ןגומו גגב ןקתומ תינוציחPI  
ג"ע ןקתומ  רטסאילופ ןוראמ יושע      
תיתחתב ההבגה לקוס תוברל ןוטב תקיצי      
תיזחב םיקרפתמ םילנפ םע מ"ס 03 כ חולה      
יספ טוליש טוויח, ןוגג הליענ ירודיס, תותלד,      
רוביחו הנקתה, הלבוה ,הקראהו ספא      
ילארשי ןקת יפל %03 הברזר ללוכ ,םימלשומ      

                    1.00 'פמוק 61439  
      
A001X4 צ"ספ םע ישאר הקולח חול הנבמ     08.03.200
לקוס תוברל למשח רדחב ןקתומ תינוציח      
םילנפ םע מ"ס 03 כ חולה תיתחתב ההבגה      
ןוגג  הליענ ירודיס, תותלד, תיזחב םיקרפתמ      
הלבוה , הקראהו ספא יספ טוליש טוויח,      
%03 הברזר ללוכ ,םימלשומ רוביחו הנקתה,      

                    1.00 'פמוק 93416 ילארשי ןקת יפל  
למשח תוחול 30.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
הרואת ףוג לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.04.010
לכ פ"ע םימ ןגומ ףיצר יבלח 1 'סמ ןומיס      
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה      
לכל םאתהב תמלשומ הנקתה ללוכ םיינכטה      
םינותנ הווש ת"ג וא חוקיפה תושירדו תויחנה      

                  117.00 רשואמ תוכיאו רטמ   
      
1 'סמ ןומיס הרואת ףוג לש  דבלב הקפסא     08.04.015
טרופמהו ראותמה לכ פ"ע םימ ןגומ ףיצר יבלח      
ותרבעהו םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב      

                   12.00 ןימזמה ינסחמל רטמ   
      
הרואת ףוג לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.04.020
66 ךרוא םימ ןגומהפצר עוקש 2 'סמ ןומיס      
תוינכותב טרופמהו ראותמה לכ פ"ע  מ"ס      
תמלשומ הנקתה ללוכ םיינכטה םיטרפמבו      
ת"ג וא חוקיפה תושירדו תויחנה לכל םאתהב      

                   82.00 רשואמ תוכיאו םינותנ הווש 'חי   
      
2 'סמ ןומיס הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.04.025
לכ פ"ע  מ"ס 66 ךרוא םימ ןגומ הפצר עוקש      
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה      
רשואמ תוכיאו םינותנ הווש ת"ג וא םיינכטה      

                    9.00 ןימזמה ינסחמל ותרבעהו 'חי   
      

40.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
010/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     010 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

שודקה שולישה תייסנכ םחתמ 1 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הרואת ףוג לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.04.030
הרצ הראה תיווז םימ ןגומ טופס 3 'סמ ןומיס      
תוינכותב טרופמהו ראותמה לכ פ"ע      
תמלשומ הנקתה ללוכ םיינכטה םיטרפמבו      
ת"ג וא חוקיפה תושירדו תויחנה לכל םאתהב      

                   22.00 רשואמ תוכיאו םינותנ הווש 'חי   
      
3 'סמ ןומיס הרואת ףוג לש  דבלב הקפסא     08.04.035
לכ פ"ע הרצ הראה תיווז םימ ןגומ טופס      
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה      
רשואמ תוכיאו םינותנ הווש ת"ג וא  םיינכטה      

                    3.00 ןימזמה ינסחמל ותרבעהו 'חי   
      
הרואת ףוג לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.04.040
לכ פ"ע םימ ןגומ ןנווכתמ טופס 5 'סמ ןומיס      
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה      
לכל םאתהב תמלשומ הנקתה ללוכ םיינכטה      
םינותנ הווש ת"ג וא חוקיפה תושירדו תויחנה      

                   11.00 רשואמ תוכיאו 'חי   
      
5 'סמ ןומיס הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.04.045
ראותמה לכ פ"ע םימ ןגומ ןנווכתמ טופס      
םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו      
ותרבעהו רשואמ תוכיאו םינותנ הווש ת"ג וא      

                    2.00 ןימזמה ינסחמל 'חי   
      
הרואת ףוג לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.04.050
לכ פ"ע ריק דומצ יראניל  6  'סמ  ןומיס      
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה      
לכל םאתהב תמלשומ הנקתה ללוכ םיינכטה      
םינותנ הווש ת"ג וא חוקיפה תושירדו תויחנה      

                   66.00 רשואמ תוכיאו 'חי   
      
הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.04.055
לכ פ"ע ריק דומצ יראניל  6  'סמ  ןומיס      
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה      
תוכיאו םינותנ הווש ת"ג וא  םיינכטה      

                    7.00 ןימזמה ינסחמל ותרבעהו רשואמ 'חי   
      
הרואת ףוג לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.04.060
לכ פ"ע   מ"ס 051 ךרוא יראניל 7  'סמ  ןומיס      
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה      
לכל םאתהב תמלשומ הנקתה ללוכ םיינכטה      
םינותנ הווש ת"ג וא חוקיפה תושירדו תויחנה      

                   27.00 רשואמ תוכיאו 'חי   
      
      

40.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
011/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     011 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

שודקה שולישה תייסנכ םחתמ 1 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.04.065
לכ פ"ע   מ"ס 051 ךרוא יראניל 7  'סמ  ןומיס      
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה      
תוכיאו םינותנ הווש ת"ג וא  םיינכטה      

                    3.00 ןימזמה ינסחמל ותרבעהורשואמ 'חי   
      
הרואת ףוג לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.04.070
ראותמה לכ פ"ע לוגע הפצר עוקש 8 'סמ ןומיס      
ללוכ םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו      
תושירדו תויחנה לכל םאתהב תמלשומ הנקתה      

                   22.00 רשואמ תוכיאו םינותנ הווש ת"ג וא חוקיפה 'חי   
      
הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.04.075
ראותמה לכ פ"ע לוגע הפצר עוקש 8 'סמ ןומיס      
םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו      
ותרבעהו רשואמ תוכיאו םינותנ הווש ת"ג וא      

                    3.00 .ןימזמה ינסחמל 'חי   
      
הרואת ןודומע לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.04.080
ראותמה לכ פ"ע מ"ס 06 הבוגב 9 'סמ ןומיס      
ללוכ םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו      
תושירדו תויחנה לכל םאתהב תמלשומ הנקתה      

                   18.00 רשואמ תוכיאו םינותנ הווש ת"ג וא חוקיפה 'חי   
      
9 'סמ ןומיס הרואת ןודומע לש דבלב הקפסא      08.04.085
טרופמהו ראותמה לכ פ"ע מ"ס 06 הבוגב      
ת"ג וא  םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב      
ינסחמל ותרבעהו רשואמ תוכיאו םינותנ הווש      

                    2.00 ןימזמה 'חי   
      
ונקתוהש םיסנפה לכל תודע תינכת תנכה     08.04.100
טוטרש ללוכ, םילגעמ ירפסמ ללוכ  טקייורפב      
דעומל תינכדע הסרג- דאקוטוא תנכתב      
השולשב תוספדומ תוינכת תקפה ,עוציבה      
DC ג"ע םיצבק + תוינכתה תרבעהו םיקתוע      

                    1.00 'פמוק . טקיורפה לוהינל  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

40.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
012/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     012 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

שודקה שולישה תייסנכ םחתמ 1 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םחתמל  הרואת ייוסינ  רפסמ תנכה     08.04.140
ינפל :ושרדיש יפכ שודקה שולישה תייסנכ      
רמגבו הדובעה עוצב ךלהמב, הדובעה עוציב      
,ןימזמל תיפוסה ןקתמה תריסמ ינפל  עוציבה      
יוסינה טקייורפב תננכותמה הרואת רובע      
םיינקת םיינמז םילבכ תקפסא :רתיה ןיב לולכי      
םיעקת םע וילאמ הבכ VK1/6.0 דודיב(      
תבכרה , )V032-A61-EEC סופיטמ םיעקשו      
םימוקימב ינמז ןפואב םתקלדהו םיפוגה      
סדנהמ, הרואתה ץעוי תויחנה פ"ע םישרדנה      
הרואת ינוויכ עוציב, טקייורפה להנמו למשחה      
גיצנ םע םואיתב ןיינבהמ תינמז למשח תנזה ,      
וא Am03 A04X4 ןגמ תחפ רסממ םע ןיינבה      
תקלחמ רושיאב תינוריע הרואת תשרמ הנזה      
הרואתה קותינו קוריפ- יוסינה רמגב , רואמה      
םיינמז הרואת יפוגו תויתשת, הליבכ( תינמזה      
יפל ושרדיש םיפוגה תומכ תא לולכי יוסינה.)      
פ"ע עצובי - ןושאר הרואת יוסינב : טוריפה      
ינכט טרפמו תויחנה ,הרואתה ץעוי תינכת      
תונקסמו תויחנה פ"ע םיאבה הרואתה ייוסינב,      

                    1.00 'פמוק ןלבקל ורסמייש יפכ ןושאר הרואת יוסינמ  
  40.80 כ"הס        

      
ם ו ל ש ת  +ק ד ו ב  ת ק י ד ב  50.80 ק ר פ  ת ת       
ח "ח  ל ו מ  ר ו ב י ח  ת ל ד ג ה ב  ל ו פ י ט ו       
      
דע לדוגב ךומנ חתמב ילמשח ןקתמ תקידב     08.05.010
    08X3 םולשת תוברל ךמסומ קדוב י"ע רפמא  
קדובל עויסו תוינכות תשגהו ,הקידבה רובע      
םיבלשב תוקידב ללוכ תודידמה תכירעב      
תוקידב ללוכ הדובעה ךלהמב ושרדיש      

                    1.00 'פמוק העצהה ריחמב לולכ םימעפ 3 דע תורזוח  
      
תרבח םע םואיתבa08x3ל רוביח תלדגה     08.05.020
תחיתפ ללוכ שדח למשח חוללל למשחה      
אלמ םולשת ,הלדגהה ךרוצל י"חח לומ הנמזה      
םואית+ )%001 םולשת +המדקמ( הלדגהל      
האלמ תוחכונ ללוכ רוביחה תלבקל דע םלומ      

                    1.00 'פמוק ףיעסה ריחמב לולכ "טסט"ה בלשב  
ח"ח לומ רוביח תלדגהב לופיטו םולשת +קדוב תקידב 50.80 כ"הס          

      
      
      
      
      

למשח ינקתמ 80 כ"הס          
שודקה שולישה תייסנכ םחתמ כ"הס        

013/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     013 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

הירוטקיו הטסוגוא תייסנכ םחתמ 2 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00.80 ק ר פ  ת ת       
      
תא וללכי תויומכה בתכב םילבכה יפיעס לכ      
םהש יפכ םילוציפהו םירוביחה תואספוק לכ      
םאתהב ושרדייש לוככו תוינכותב םינייוצמ      
תאזו עוציבה ךלהמב ןלבקל ונתנייש תויחנהל      
תלבקל דעו םיווקה לכ לש םלשומ עוציבל דע      
ןנכתמה רושיא      
      
לכ תא וללכי תויומכה בתכב םיפיעסה לכ      
הבוגב תודובע עוציב ךרוצל ויהיש לככ תיולעה      
ושרדייש לככ אוהש הבוג לכבו אוהש גוס לכמ      
שומיש ללוכ ויקלחו ויביכרמ לכ לע טקייורפב      
תומב,םימוגיפ, םיפונמ : שרדיש םיאתמ דויצב      
גנילפנס תווצב שומיש , תומלוס,  המרה      
אל הרקמ םושב , המודכו  השרומו יעוצקמ      
לכמ הבוגב הדובע רובע תפסות םוש םלושת      
איהש הביס      
      
ללוכ  םילבכה ריחמ  וא/ו רואמה תודוקנ ריחמ       
םיפער גג קוריפו  תחיתפ  שרדנה תדימב םג      
תרזחהו הריהז הרוצב תרנצה תחנה ךרוצל      
םיפער, הדובעה רמגב ותומדקל בצמה      
ריחמ תפסות אלל ןלבקה י"ע ופלחוי ורבשיש      
      
תא תוארל שי ריחמה תעצה תניתנ ינפל      
תושקב ולבקתי אל ,דחוימה ינכטה טרפמה      
תויחנהה תא ואר אלש הנעטב ריחמ תפסותל      
הז טרפמב תואצמנה תופסונה תושירדהו      
      
:)EDAM SA( תודע תוינכת ןיכהל ןלבקה לע      
תוינכתה לע ןלבקה ןמסי עוצבה ךלהמב .א      
תמועל ועצובש םייונשה לכ תא ותושרבש      
ןיכי הדובעה תמלשה םע .ב.ירוקמה ןונכתה      
ןקתמה תא תוטרפמה תוינכדע תוינכת ןלבקה      
תודעה תוינכת .ג.)תודע תוינכת( עצובש יפכ      
- בשחוממ טוטרשב ןלבקה י"ע וטטרושי      
    DACOTUA. םיטס 3 ןימזמל רוסמי ןלבקה  
ןייצי ןלבקה .ד.ןיכהש תודעה תוינכתמ טקסידו      
.תודע תינכת" :תוינכתה לש תרתוכה הדשב      
תנכה .ה"....... ךיראתב  ).............( י"ע הנכוה      
ןקתמה תלבקל יאנת היהת תודעה תוינכת      
.ורושיאו      

תויללכ תורעה 00.80 כ"הס          
      
      
      
      

014/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     014 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

הירוטקיו הטסוגוא תייסנכ םחתמ 2 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר נ צ ו  ת ו ל ע ת ו  ת ו ר י פ ח  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
עקרקב ץוח תרואתל השדח רואמ תדוקנ     08.01.010
תוברל  YX2N5.1X3 לבכ י"ע הליבכ: תללוכה      
עקרקב ןקתומ מ"מ 52 ינוציח רטוקב רוניצ       
Y רבחמ 86PI לוציפ םע ידועיי רבחמ ללוכ      
INIZZUGI תרצות 7NZB )ראניל      
דרפנב דדמי ךכל רבעמ(רטמ 01 דע לבכ ךרוא      

                  100.00 )םילבכו  תורונצ יפיעס יפל 'קנ   
      
עקרקב ץוח תרואתל השדח רואמ תדוקנ     08.01.020
תוברל  YX2N5.2X3 לבכ י"ע הליבכ: תללוכה      
עקרקב ןקתומ מ"מ 52 ינוציח רטוקב רוניצ       
Y רבחמ 86PI לוציפ םע ידועיי רבחמ ללוכ      
INIZZUGI תרצות 7NZB )ראניל      
ךכל רבעמ(רטמ 01 דע לבכ ךרוא )יזאפ דח(      

                   70.00 )םילבכו  תורונצ יפיעס יפל דרפנב דדמי 'קנ   
      
וא חוטש גגב ץוח תרואתל השדח רואמ תדוקנ     08.01.030
לש החנהו הקפסא: תללוכה הנבמה ריקב      
F-NR 7OH 5.2X3 ןרפואנ לבכ י"ע הליבכ      
ללוכ מ"מ 52 ינוציח רטוקב רוניצ תוברל ר"ממ      
41BINU תמגוד םוינמולא םירוביח תואספוק      
םימ תונגומ ןטשק תצובק י"ע תוקפוסמ      
    86PI)לבכ ךרוא ,)קיטסלפמ הספוק רשואי אל  
גגב ותומדקל בצמה תרזחהו רטמ 01 דע      
יפל דרפנב דדמי ךכל רבעמ( הדובעה םויסב      

                   20.00 םילבכ יפיעס 'קנ   
      
וא חוטש גגב ץוח תרואתל השדח רואמ תדוקנ     08.01.040
לש החנהו הקפסא: תללוכה הנבמה ריקב      
F-NR 7OH 5.1X3 ןרפואנ לבכ י"ע הליבכ      
ללוכ מ"מ 02 ינוציח רטוקב רוניצ תוברל ר"ממ      
41BINU תמגוד םוינמולא םירוביח תואספוק      
םימ תונגומ ןטשק תצובק י"ע תוקפוסמ      
    86PI)לבכ ךרוא ,)קיטסלפמ הספוק רשואי אל  
גגב ותומדקל בצמה תרזחהו רטמ 01 דע      
יפל דרפנב דדמי ךכל רבעמ( הדובעה םויסב      

                   40.00 םילבכ יפיעס 'קנ   
      
06 דע בחורב םילבכל תלעת לש הריפח     08.01.050
,לוח יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 08 קמועו מ"ס      
תמייק המדאב ,יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס      
ןוטיב ללוכ ל"נה ,ףוצירה קורפ רחאל וא/ו      

                  110.00 השדח תרנצ תחנה רחאל הזר ןוטבב רטמ   
      
      
      
      
      

10.80.2 קרפ תתב הרבעהל        
015/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     015 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

הירוטקיו הטסוגוא תייסנכ םחתמ 2 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
קיטסלפמ עבצא תולעת לש הנקתהו הקפסא     08.01.060
רטוקב ןורירמ רוניצ וא מ"מ 71X71 תודימב      
/ריקל הטסורינמ "תולש" י"ע קזוחמ מ"מ 52      

                  110.00 תוניפב תויוז ללוכ ,הרקת רטמ   
      
וא ןורירמ תרנצ תפלחה רובע ריחמ תפסות     08.01.070
יתכתמ רוניצב הנקתה רובע עבצא תולעת      
י"ע ץעל וא ריקל םינקתומ 1" רטוקב ןיירושמ      
םא( הכישמ טוח תוברל , הטסורינמ "תולש"      

                  110.00 םלשומ ןפואב ותנקתהו רזעה ירמוחו )שרדנ רטמ   
      
מ"מ 5.1 יבועב חפ תלעת לש הנקתהו הקפסא     08.01.080
רונתב העובצ הסכמ םע מ"ס 6X01 תודימב       
ינפל אמגוד רושיאב ךרוצ שי ןבאה ןווגב      

                   14.00 םידדצב הריגסו תוניפב תויוז ללוכ ) העיבצה רטמ   
      
רטוקב ןוולוגמ לזרב רוניצ תונקתהו הקפסא     08.01.090
ךרוצ שי ( ןבאה ןווגב רונתב עובצ  מ"מ 23 דע      
ללוכ ) העיבצה ינפל אמגוד רושיאב      
תולשב תוגפב קר םייקה ןבאה ריקל קוזיח      

                    5.00 רוניצל ההז כבצב תועובצו תונוולוגמ לזרב רטמ   
      
YX2N EPLX 5.2X3 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.01.100
וא תולעתב םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ      
ינשב רוביח תוברל ןורירמ תורוניצב םילחשומ      

                  100.00 )דרפנב דדמת תרנצ(תווצקה רטמ   
      
ןקתל םיאתמ שימג ןרפואנ גוסמ תשוחנ ילבכ     08.01.110
    7020 EDV )ךתחב) הדוקנ ריחמב לולכ וניאש  
םיחנומ ר"ממ F-NR 7OH 5.2X3 דע      
ללוכ ) "תוגופ"( םייק ןבא ריקב םיחוורמב      
ג"ע םייקה הלחוכה ןווגבו גוסב הלחוכ עוציב      
לע תוחפל מ"מ 01( םלשומ יוסיכל דע לבכה      
גוסמ קבדב ותקבדה ללוכ וא)ומצע לבכה      
לוחיכל תואמגוד עוציב ללוכ VU ןגומ ןוקיליס      
לוכה ,המגודה רושיאל דע ושרדייש לוככ ל"נה      
דע םלשומ ןפואבו חוקיפה תויחנהל םאתהב      

                  120.00 חוקיפה לש יפוס רושיא תלבקל רטמ   
      
רוניצב לחשומ ר"ממ YX2N 5.2X5 לבכ     08.01.120
םלשומ רוביחו  הלעתב חנומ וא מ"מ 52      

                   80.00 )דרפנב דדמי רוניצה( תווצקה יתשב רטמ   
      
רוניצב לחשומ ר"ממ YX2N 4X5 לבכ     08.01.130
יתשב  םלשומ רוביחו הלעתב חנומ וא מ"מ 05      

                  180.00 )דרפנב דדמי רוניצה( תווצקה רטמ   
      

10.80.2 קרפ תתב הרבעהל        
016/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     016 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

הירוטקיו הטסוגוא תייסנכ םחתמ 2 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רוניצב לחשומ ר"ממ YX2N 6X5 לבכ     08.01.140
יתשב  םלשומ רוביחו הלעתב חנומ וא מ"מ 05      

                  200.00 )דרפנב דדמי רוניצה( תווצקה רטמ   
      
רוניצב לחשומ ר"ממ YX2N 01X5 לבכ     08.01.150
יתשב םלשומ רוביחו הלעתב חנומ וא מ"מ 05      

                  120.00 )דרפנב דדמי רוניצה( תווצקה רטמ   
      
רוניצב לחשומ ר"ממ YX2N 61X5 לבכ     08.01.160
יתשב  םלשומ רוביחו הלעתב חנומ וא מ"מ 57      

                   90.00 )דרפנב דדמי רוניצה( תווצקה רטמ   
      
רוניצב לחשומ ר"ממ YX2N 52X5 לבכ     08.01.170
יתשב  םלשומ רוביחו הלעתב חנומ וא מ"מ 57      

                   60.00 )דרפנב דדמי רוניצה( תווצקה רטמ   
      
ךתחב יקפוא הקראה ךילומ תנקתהו הקפסא     08.01.180

                  300.00 המדאב ןומט ףושח ותנקתהו UC53 רטמ   
      
הדלפמ הקראה תדורטקלא י"ע  הנגה תקראה     08.01.190
תוברל רטמ 3 ךרואו מ"מ 91 תשוחנ יופיצ םע      
,םיקדהמ ,תופומ ,עקרקל תיכנאה התרדחה      
08 רטוקב תרוקיב תחוש ללוכ  ,חודיק ישאר      
בותיכ םע קוצי הסכמ םע מ"ס 001 קמועו מ"ס      
לכו ףכירמ מ"מ 92 םילוורש ללוכ םיאתמ      
טרפמ תייחנה פ"ע רוביחה תמלשהל שורדה      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק,תובוחר רואמ תקלחמ  
      
הלוגע ,הרואת ילבכל עקרקב רבעמ תחוש     08.01.200
ללוכ )וטנ( מ"ס 171 קמועו מ"ס 08  רטוקב      
לזרב תקיצימ   עבורמ הסכמו הרקת      
    07X07מ"ס 06 רטוקב לוגע חתפ םע מ"ס  
תקלחמ ם-י תייריע" למס םע ןוט - 52 ל דימע      
קודיה הרובע רובה תריפח םג ללוכ "רואמה      
רואמה תקלחמ לש יטרדנטס טרפ י"פע ןופידו      

                    1.00 .םילשורי תייריעב 'חי   
      
הלוגע ,הרואת ילבכל עקרקב רבעמ תחוש     08.01.210

                    2.00 מ"ס 06  רטוק רטוקב םלוא ל"נכ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

10.80.2 קרפ תתב הרבעהל        
017/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     017 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

הירוטקיו הטסוגוא תייסנכ םחתמ 2 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
גוסמ תשוחנ ילבכ לש הנקתהו הקפסא     08.01.220
EDV 7020 ןקתל םיאתמ "שימג ןרפואנ"      
ר"ממ F-NR 7OH 5.2X3 דע  ךתחב      
י"ע הקבדהב ינוציח ןבא זינרק ג"ע םינקתומ      
תוכיא הווש וא VU דימע ןוקיליס גוסמ קבד      
ןווגבו גוסב הלחוכ עוציב ללוכ , רשואמ      
םלשומ יוסיכל דע לבכה ג"ע םייקה הלחוכה      
עוציב ללוכ ,)ומצע לבכה לע תוחפל מ"מ 01(      
דע ושרדייש לוככ ל"נה לוחיכל תואמגוד      
תויחנהל םאתהב לוכה ,המגודה רושיאל      
יפוס רושיא תלבקל דע םלשומ ןפואבו חוקיפה      

                   40.00 חוקיפה לש רטמ   
      
ינבא לש רזוח שומישל ריהז קורפו ןומיס     08.01.230
08 דע לש בחורב ,ןתומלשב תומייקה ףוצירה      
המודכו/םיעצמ/טיטה תובכש לכ ללוכ, מ"ס      
תרנצ תנמטהל הריפח ךרוצל תאזו םתחתמ      
ןבאה ףוציר תא ללוכ ףיעסה ,תיעקרק תת      
,ןמוסש יפכ ירוקמה םוקימל םאתהב שדחמ      
,םייקה הלחוכה ןווגבו גוסב לוחיכה שודיח      
חוקיפה תויחנהל םאתהב םלשומ ןפואב לכה      
פ"ע(חוקיפה לש יפוס רושיא תלבקל דעו      

                   60.00 )חטשב עוציב חקפמ תייחנה רטמ   
      
אל םילבכ  יוניפו תכישמ, קוריפ, קותינ      08.01.240
רטמ יפל ריחמ( גוס לכמ תמייק תרנצב םיניקת      

                   90.00 לבכ רטמ   
      
תינוציח הנקתהלו תיביטרוקד םירוביח תספוק     08.01.250
דע תודימב  76PI םימ תנגומ ריק לע      
    51X51 היושע םיגרב 4 םע הריגס מ"ס  
ilozalap תרצותמ XOBINU תרדס הטסורינמ      
הטסורינמ ןינורגטינא "ןטשק" קפס      
    78PI +תליפנ תעינמל תימינפ תרשרש  

                   20.00 "חותפ" בצמב הסכמה 'חי   
      
תינוציח הנקתהלו תיביטרוקד םירוביח תספוק     08.01.260
דע תודימב  76PI םימ תנגומ ריק לע      
    02X02 היושע םיגרב 4 םע הריגס מ"ס  
ilozalap תרצותמ XOBINU תרדס הטסורינמ      
הטסורינמ ןינורגטינא "ןטשק" קפס      
    78PI +תליפנ תעינמל תימינפ תרשרש  

                    2.00 "חותפ" בצמב הסכמה 'חי   
      
      
      
      

10.80.2 קרפ תתב הרבעהל        
018/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     018 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

הירוטקיו הטסוגוא תייסנכ םחתמ 2 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תינוציח הנקתהלו תיביטרוקד םירוביח תספוק     08.01.270
דע תודימב  76PI םימ תנגומ ריק לע      
    02X03 היושע םיגרב 4 םע הריגס מ"ס  
ilozalap תרצותמ XOBINU תרדס הטסורינמ      
הטסורינמ ןינורגטינא "ןטשק" קפס      
    78PI +תליפנ תעינמל תימינפ תרשרש  

                    2.00 "חותפ" בצמב הסכמה 'חי   
      
הכישמ טוח ללוכ  4" רטוק  CVP רוניצ     08.01.280

                   40.00 .ר"ממ 8 רטוקב רטמ   
      
יתבכש וד "הרבוק" םגד קזוחמ ירושרש רוניצ     08.01.290
8 רטוקב הכישמ טוח ללוכ מ"מ 57 רטוק      

                   80.00 .ר"ממ רטמ   
      
יתבכש וד "הרבוק" םגד קזוחמ ירושרש רוניצ     08.01.300
8 רטוקב הכישמ טוח ללוכ מ"מ 05 רטוק      

                  320.00 .ר"ממ רטמ   
      
רטוקב "ןורירמ" וא וילאמ הבכ "ףכירמ" רוניצ     08.01.310

                   50.00 הדוקנ ריחמב לולכ וניאש מ"מ 23 רטמ   
      
רטוקב "ןורירמ" וא וילאמ הבכ  "ףכירמ" רוניצ     08.01.320

                  200.00 הדוקנ ריחמב לולכ וניאש מ"מ 52 רטמ   
      
רטוקב "ןורירמ" וא וילאמ הבכ "ףכירמ" רוניצ     08.01.330

                  150.00 הדוקנ ריחמב לולכ וניאש מ"מ 02 רטמ   
      
לוככ ףוציר תומלשהל ףוציר ינבא תקפסא     08.01.340
ןיטולחל תוהז תויהל םינבאה לע ,ושרדייש      
,ןבאה גוסב רתיה ןיב ,תומייקה ףוצירה ינבאל      
רושיא תלבק רחאל ,תותיסה גוסבו ןבא ןווגב      
םינבאה ףוציר וקפוסיש םינבאל חוקיפה      
ןווגבו גוסב לוחיכ ללוכ םירסחה תומוקמב      
םינטק םיחטשב עוציב ללוכ ,םייקה הלחוכה      

                    5.00 ר"מ יפל ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.80.2 קרפ תתב הרבעהל        
019/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     019 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

הירוטקיו הטסוגוא תייסנכ םחתמ 2 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תכרעמ לש  םלשומ ינכמו ילמשח  קוריפ     08.01.350
הרוצב  רתאב תמייקה הנשיה ץוח הרואת      
ינסחמל םייקה דויצה תרבעהו תקייודמו הריהז      
םאתהב ןימזמה ינסחמל וא רואמה תקלחמ      
יוניפ וא הלעמל טרופמכ יפיצפסה םחתמל      
. רשואמ תלוספ רתאל רתאהמ  תלוספ      
יארחא םעו רתאב חוקיפה םע םאותי קוריפה      
הרואתה יפוג לכ תא לולכיו רתאב הקזחאה      
םחתמה לכב תונשי תויתשתו הליבכ ,םימייקה      
פ"ע שדחה הרואתה ןקתמב םישרדנ םניאש      
קודבל ןלבקה תוירחאב. תינכדע הרואת תינכת      
רוחמת ינפל קוריפל תשרדנה תומכה תא      
ךלהמב תויפסכ תועיבת ולבקתי אל. ףיעסה      
וחקלנ אלש הרואת יפוג קוריפ ןיגב עוציבה      
ןיקתה דויצה  תלבוה. ןלבקה י"ע ןובשחב      
תלוספהו םוגפה דויצה תלבוהו ןימזמ ינסחמל      
אלו קוריפה ףיעס ריחמב םילולכ תלוספ רתאל      

                    1.00 'פמוק דרפנב ומלושי  
      
003 -ב ןוטבמ 'מ 6 הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.01.360
,רובה תריפח ללוכ מ"ס 08X06X06 תודימב      
ספ 'מ 4 דומעל םימיאתמ דוסי יגרב ללוכ      
תרואתל תרנצו דוסיה עוציב ךתורמ הקראה      
תרזחהו תינכתב דוסי טרפה י"פע לכה ץוח      

                    2.00 ותומדקל בצמה 'חי   
תרנצו תולעתו תוריפח 10.80 כ"הס          

      
ן ב א ב  ם י ח ו ד י ק  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןיאו הדימב ועצובי הדימב ולא םיפיעס:הרעה      
ךותל הסינכ אלל למשח ילבכ תרבעה ךרד      
!דבלב עוציבב חוקיפה רושיאבו הנבמה      
      
ינוציח ריק אוהש גוס לכמ הנבמה ריקב חודיק     08.02.010
ךרוצל חוקיפה תויחנה פ"ע ימינפ ריק וא      
תלחשה רחאל םוטיא ללוכ למשח ילבכ תרבעה      
מ"מ 52 דע רטוקב חודיקה ,תרנצהו םילבכה      

                    1.00 'פמוק מ"ס 051-101 ןיב יבועב ריקב  
      
ינוציח ריק אוהש גוס לכמ הנבמה ריקב חודיק     08.02.020
ךרוצל חוקיפה תויחנה פ"ע ימינפ ריק וא      
תלחשה רחאל םוטיא ללוכ למשח ילבכ תרבעה      
מ"מ 52 דע רטוקב חודיקה ,תרנצהו םילבכה      
םוטיא ללוכ מ"ס 001-16 ןיב יבועב ריקב      

                    1.00 'פמוק תרנצהו םילבכה תלחשה רחאל  
      

20.80.2 קרפ תתב הרבעהל        
020/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     020 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

הירוטקיו הטסוגוא תייסנכ םחתמ 2 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ינוציח ריק אוהש גוס לכמ הנבמה ריקב חודיק     08.02.030
ךרוצל חוקיפה תויחנה פ"ע ימינפ ריק וא      
תלחשה רחאל םוטיא ללוכ למשח ילבכ תרבעה      
מ"מ 52 דע רטוקב חודיקה ,תרנצהו םילבכה      
רחאל םוטיא ללוכ מ"ס 06-13 ןיב יבועב ריקב      

                    1.00 'פמוק תרנצהו םילבכה תלחשה  
      
ינוציח ריק אוהש גוס לכמ הנבמה ריקב חודיק     08.02.040
ךרוצל חוקיפה תויחנה פ"ע ימינפ ריק וא      
תלחשה רחאל םוטיא ללוכ למשח ילבכ תרבעה      
מ"מ 52 דע רטוקב חודיקה ,תרנצהו םילבכה      
םוטיא ללוכ מ"ס 03 דע יבועב ריקב      

                    1.00 'פמוק תרנצהו םילבכה תלחשה רחאל  
ןבאב םיחודיק 20.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
תונגה םע 36X3 יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.03.010
תוחפל AK52 קותינ רשוכ תויטנגמו תוימרט      

                    1.00 'פמוק קוחרמ הקספהל לילס ללוכ  
      
קותינ רשוכ לעב A6X3 יזאפ תלת ת"מאמ     08.03.020

                    2.00 15KA 'חי   
      
קותינ רשוכ לעב A04X3 יזאפ תלת ת"מאמ     08.03.030

                    1.00 10KA 'חי   
      
רשוכ לעב A52X3 דע יזאפ תלת ת"מאמ     08.03.040

                    6.00 AK01 קותינ 'חי   
      
קותינ רשוכ לעב A61 דע יזאפ דח ת"מאמ     08.03.050

                    6.00 רשוגמ וא ליגר AK01  'חי   
      

                    1.00 רפמאלימ A 03 םגד A04X4 תחפ רסממ 'חי  08.03.060
      

                    1.00 רפמאלימ A 03 םגד A04X2 תחפ רסממ 'חי  08.03.070
      

                    6.00 DEL ,V032 ןומיס תורונמ 'חי  08.03.080
      
תמגוד A62X3 3CA דע יזאפ תלת ןעגמ     08.03.090

                    3.00 "ABB-AF26 'חי   
      
תמגוד A61X3 3CA יזאפ תלת ןעגמ     08.03.100

                    2.00 "ABB-AF16" 'חי   
      
      

30.80.2 קרפ תתב הרבעהל        
021/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     021 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

הירוטקיו הטסוגוא תייסנכ םחתמ 2 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לש הלעפה לילס לעב ,דוקיפל רזע רסממ     08.03.110
    CAV032 וא CAV42, ל םיעגמ- V032 ,A01,  
הלעפהו היצלומיסל רודיס ,סיסב ללוכ ,ףלשנ      
םיעגמה רפסמו בצמ ןויצל DEL ,תינדי      

                    2.00 .שרדנל םאתהב 'חי   
      
2-0-1 םיבצמ A01,3 ררוב דוקיפ קספמ     08.03.120
3 ללוכ חולה תיזח לע וא חולה ךותב ןקתומ      

                    2.00 הרקבל קספמ בצמ יוויחל רזע יעגמ 'חי   
      
,תיעובש תינכת םע דוקיפל ילטיגיד ןועש     08.03.130
גוסמ םינש 01ל הברזר תללוס םע תימויו      
ןועש - 2POT-271-LES םגד ימונורטסא      
תונכת .דוקיפ תוסינכ 2 ,םיצורע 2 ,ימונורטסא      

                    2.00 תירבעב 'חי   
      
ןורא ג"ע םלשומ תנקתומ לצוטופ תדיחי     08.03.140

                    2.00 רטסאילופ 'חי   
      
צ"ספ םע 11# ץוח תרואת חול הנבמ     08.03.150
    A001X4 56 םימ ןגומו תינוציחPI ןוראמ יושע  
לקוס תוברל ןוטב תקיצי ג"ע ןקתומ רטסאילופ      
םילנפ םע מ"ס 03 כ חולה תיתחתב ההבגה      
ןוגג הליענ ירודיס, תותלד, תיזחב םיקרפתמ      
הלבוה ,הקראהו ספא יספ טוליש טוויח,      
%03 הברזר ללוכ ,םימלשומ רוביחו הנקתה,      

                    1.00 'פמוק 93416 ילארשי ןקת יפל  
      
צ"ספ םע 21# ץוח תרואת חול הנבמ     08.03.160
    A001X4 56 םימ ןגומו גגב ןקתומ תינוציחPI  
ג"ע ןקתומ  רטסאילופ ןוראמ יושע      
תיתחתב ההבגה לקוס תוברל ןוטב תקיצי      
תיזחב םיקרפתמ םילנפ םע מ"ס 03 כ חולה      
יספ טוליש טוויח, ןוגג הליענ ירודיס, תותלד,      
רוביחו הנקתה, הלבוה ,הקראהו ספא      
ילארשי ןקת יפל %03 הברזר ללוכ ,םימלשומ      

                    1.00 'פמוק 61439  
      
מ"ס561 : בחורב למשח חולל ןוטב תחמוג     08.03.170

                    1.00 'פמוק ןורא טרפ האר -)וטנ תודימ(מ"ס 04 קמוע,  
למשח תוחול 30.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

022/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     022 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

הירוטקיו הטסוגוא תייסנכ םחתמ 2 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י פ ו ג  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
הפצר דומצ יראניל 1.סמ ןומיס הרואת ףוג     08.04.010
תוינכותב טרופמהו ראותמה לכ פ"ע םימ ןגומ      
תמלשומ הנקתה ללוכ םיינכטה םיטרפמבו      
ת"ג וא חוקיפה תושירדו תויחנה לכל םאתהב      

                   89.00 רשואמ תוכיאו םינותנ הווש 'חי   
      

                    9.00 .הנקתה אלל ןימזמל דבלב הקפסאל ךא ל"נכ 'חי  08.04.020
      
הפצר דומצ יראניל 2.סמ ןומיס הרואת ףוג     08.04.030
תוינכותב טרופמהו ראותמה לכ פ"ע םימ ןגומ      
תמלשומ הנקתה ללוכ םיינכטה םיטרפמבו      
ת"ג וא חוקיפה תושירדו תויחנה לכל םאתהב      

                   46.00 רשואמ תוכיאו םינותנ הווש 'חי   
      

                    5.00 .הנקתה אלל ןימזמל דבלב הקפסאל ךא ל"נכ 'חי  08.04.040
      
פ"ע  םימ ןגומ טופס 3.סמ ןומיס הרואת ףוג     08.04.050
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה לכ      
לכל םאתהב תמלשומ הנקתה ללוכ םיינכטה      
םינותנ הווש ת"ג וא חוקיפה תושירדו תויחנה      

                    6.00 רשואמ תוכיאו 'חי   
      

                    1.00 .הנקתה אלל ןימזמל דבלב הקפסאל ךא ל"נכ 'חי  08.04.060
      
ןרק הפיטש תרואת 4.סמ ןומיס הרואת ףוג     08.04.070
טרופמהו ראותמה לכ פ"ע  םימ ןגומ הרצ      
הנקתה ללוכ םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב      
תושירדו תויחנה לכל םאתהב תמלשומ      

                    8.00 רשואמ תוכיאו םינותנ הווש ת"ג וא חוקיפה 'חי   
      

                    1.00 .הנקתה אלל ןימזמל דבלב הקפסאל ךא ל"נכ 'חי  08.04.080
      
יבלח הפצר עוקש 5.סמ ןומיס הרואת ףוג     08.04.090
טרופמהו ראותמה לכ פ"ע םימ ןגומ ףיצר      
הנקתה ללוכ םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב      
תושירדו תויחנה לכל םאתהב תמלשומ      

                   50.00 רשואמ תוכיאו םינותנ הווש ת"ג וא חוקיפה רטמ   
      

                    5.00 .הנקתה אלל ןימזמל דבלב הקפסאל ךא ל"נכ רטמ  08.04.100
      
ןגומ הפצר עוקש לוגע 6.סמ ןומיס הרואת ףוג     08.04.110
תוינכותב טרופמהו ראותמה לכ פ"ע  םימ      
תמלשומ הנקתה ללוכ םיינכטה םיטרפמבו      
ת"ג וא חוקיפה תושירדו תויחנה לכל םאתהב      

                   19.00 רשואמ תוכיאו םינותנ הווש 'חי   
      

                    2.00 .הנקתה אלל ןימזמל דבלב הקפסאל ךא ל"נכ 'חי  08.04.120
      

40.80.2 קרפ תתב הרבעהל        
023/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     023 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

הירוטקיו הטסוגוא תייסנכ םחתמ 2 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לכ פ"ע 7.סמ ןומיס הפצר דומצ הרואת ףוג     08.04.130
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה      
לכל םאתהב תמלשומ הנקתה ללוכ םיינכטה      
םינותנ הווש ת"ג וא חוקיפה תושירדו תויחנה      

                    3.00 רשואמ תוכיאו 'חי   
      

                    1.00 .הנקתה אלל ןימזמל דבלב הקפסאל ךא ל"נכ 'חי  08.04.140
      
ןגומ    8.סמ ןומיס הרואת דומעו הרואת ףוג     08.04.150
תוינכותב טרופמהו ראותמה לכ פ"ע  םימ      
תמלשומ הנקתה ללוכ םיינכטה םיטרפמבו      
ת"ג וא חוקיפה תושירדו תויחנה לכל םאתהב      

                    2.00 רשואמ תוכיאו םינותנ הווש 'חי   
      

                    1.00 .הנקתה אלל ןימזמל דבלב הקפסאל ךא ל"נכ 'חי  08.04.160
      
ונקתוהש םיסנפה לכל תודע תינכת תנכה     08.04.165
טוטרש ללוכ, םילגעמ ירפסמ ללוכ  טקייורפב      
דעומל תינכדע הסרג- דאקוטוא תנכתב      
השולשב תוספדומ תוינכת תקפה , עוציבה      
DC ג"ע םיצבק + תוינכתה תרבעהו םיקתוע      

                    1.00 'פמוק . טקיורפה לוהינל  
      
תייסנכ םחתמל  הרואת ייוסינ  רפסמ תנכה     08.04.170
עוציב ינפל :ושרדיש יפכ הירוטקיו הטסוגוא      
עוציבה רמגבו הדובעה עוצב ךלהמב, הדובעה      
רובע ,ןימזמל תיפוסה ןקתמה תריסמ ינפל       
ןיב לולכי יוסינה טקייורפב תננכותמה הרואת      
דודיב( םיינקת םיינמז םילבכ תקפסא :רתיה      
    VK1/6.0 םיעקשו םיעקת םע וילאמ הבכ  
םיפוגה תבכרה , )V032-A61-EEC סופיטמ      
פ"ע םישרדנה םימוקימב ינמז ןפואב םתקלדהו      
להנמו למשחה סדנהמ, הרואתה ץעוי תויחנה      
למשח תנזה , הרואת ינוויכ עוציב, טקייורפה      
םע ןיינבה גיצנ םע םואיתב ןיינבהמ תינמז      
הנזה וא Am03 A04X4 ןגמ תחפ רסממ      
רואמה תקלחמ רושיאב תינוריע הרואת תשרמ      
תינמזה הרואתה קותינו קוריפ- יוסינה רמגב ,      
יוסינה.) םיינמז הרואת יפוגו תויתשת, הליבכ(      
: טוריפה יפל ושרדיש םיפוגה תומכ תא לולכי      
ץעוי תינכת פ"ע עצובי - ןושאר הרואת יוסינב      
ייוסינב, ינכט טרפמו תויחנה ,הרואתה      
יוסינמ תונקסמו תויחנה פ"ע םיאבה הרואתה      

                    1.00 'פמוק ןלבקל ורסמייש יפכ ןושאר הרואת  
  40.80 כ"הס        

      
      

024/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     024 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

הירוטקיו הטסוגוא תייסנכ םחתמ 2 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק ד ו ב  ת ק י ד ב  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
דע לדוגב ךומנ חתמב ילמשח ןקתמ תקידב     08.05.010
    08X3 םולשת תוברל ךמסומ קדוב י"ע רפמא  
קדובל עויסו תוינכות תשגהו ,הקידבה רובע      
םיבלשב תוקידב ללוכ תודידמה תכירעב      
תוקידב ללוכ הדובעה ךלהמב ושרדיש      

                    1.00 'פמוק העצהה ריחמב לולכ םימעפ 3 דע תורזוח  
קדוב תקידב 50.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח ינקתמ 80 כ"הס          
הירוטקיו הטסוגוא תייסנכ םחתמ כ"הס        

025/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     025 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

א"קמי םחתמ 3 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00.80 ק ר פ  ת ת       
      
תא וללכי תויומכה בתכב םילבכה יפיעס לכ      
םהש יפכ םילוציפהו םירוביחה תואספוק לכ      
םאתהב ושרדייש לוככו תוינכותב םינייוצמ      
תאזו עוציבה ךלהמב ןלבקל ונתנייש תויחנהל      
תלבקל דעו םיווקה לכ לש םלשומ עוציבל דע      
ןנכתמה רושיא      
      
לכ תא וללכי תויומכה בתכב םיפיעסה לכ      
הבוגב תודובע עוציב ךרוצל ויהיש לככ תיולעה      
ושרדייש לככ אוהש הבוג לכבו אוהש גוס לכמ      
שומיש ללוכ ויקלחו ויביכרמ לכ לע טקייורפב      
תומב,םימוגיפ, םיפונמ : שרדיש םיאתמ דויצב      
גנילפנס תווצב שומיש , תומלוס,  המרה      
אל הרקמ םושב , המודכו  השרומו יעוצקמ      
לכמ הבוגב הדובע רובע תפסות םוש םלושת      
איהש הביס      
      
ללוכ  םילבכה ריחמ  וא/ו רואמה תודוקנ ריחמ       
םיפער גג קוריפו  תחיתפ  שרדנה תדימב םג      
תרזחהו הריהז הרוצב תרנצה תחנה ךרוצל      
םיפער, הדובעה רמגב ותומדקל בצמה      
ריחמ תפסות אלל ןלבקה י"ע ופלחוי ורבשיש      
      
תא תוארל שי ריחמה תעצה תניתנ ינפל      
תושקב ולבקתי אל ,דחוימה ינכטה טרפמה      
תויחנהה תא ואר אלש הנעטב ריחמ תפסותל      
הז טרפמב תואצמנה תופסונה תושירדהו      
      
:)EDAM SA( תודע תוינכת ןיכהל ןלבקה לע      
תוינכתה לע ןלבקה ןמסי עוצבה ךלהמב .א      
תמועל ועצובש םייונשה לכ תא ותושרבש      
ןיכי הדובעה תמלשה םע .ב.ירוקמה ןונכתה      
ןקתמה תא תוטרפמה תוינכדע תוינכת ןלבקה      
תודעה תוינכת .ג.)תודע תוינכת( עצובש יפכ      
- בשחוממ טוטרשב ןלבקה י"ע וטטרושי      
    DACOTUA. םיטס 3 ןימזמל רוסמי ןלבקה  
ןייצי ןלבקה .ד.ןיכהש תודעה תוינכתמ טקסידו      
.תודע תינכת" :תוינכתה לש תרתוכה הדשב      
תנכה .ה"....... ךיראתב  ).............( י"ע הנכוה      
ןקתמה תלבקל יאנת היהת תודעה תוינכת      
.ורושיאו      
      
ת"ג תנקתהו BGR תרואתל תויתשת עוציב      
לש שארמ רושיאב הנתומ תינועבצ הרואתל      
טקיורפה להנמ      

תויללכ תורעה 00.80 כ"הס          
026/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     026 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

א"קמי םחתמ 3 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר נ צ ו  ת ו ל ע ת ו  ת ו ר י פ ח  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
עקרקב ץוח תרואתל השדח רואמ תדוקנ     08.01.010
תוברל  YX2N5.2X3 לבכ י"ע הליבכ: תללוכה      
עקרקב ןקתומ מ"מ 52 ינוציח רטוקב רוניצ       
Y רבחמ 86PI לוציפ םע ידועיי רבחמ ללוכ      
INIZZUGI תרצות 7NZB )ראניל      
דרפנב דדמי ךכל רבעמ(רטמ 01 דע לבכ ךרוא      
וקל תורבחתה וא )םילבכו  תורונצ יפיעס יפל      

                   50.00 םייק הרואת 'קנ   
      
עקרקב ץוח תרואתל השדח רואמ תדוקנ     08.01.020
תוברל  YX2N5.2X5 לבכ י"ע הליבכ: תללוכה      
עקרקב ןקתומ מ"מ 52 ינוציח רטוקב רוניצ       
Y רבחמ 86PI לוציפ םע ידועיי רבחמ ללוכ      
INIZZUGI תרצות 7NZB )ראניל      
ךכל רבעמ(רטמ 01 דע לבכ ךרוא )יזאפ תלת(      

                   20.00 )םילבכו  תורונצ יפיעס יפל דרפנב דדמי 'קנ   
      
וא חוטש גגב ץוח תרואתל השדח רואמ תדוקנ     08.01.030
לש החנהו הקפסא: תללוכה הנבמה ריקב      
F-NR 7OH 5.2X3 ןרפואנ לבכ י"ע הליבכ      
ללוכ מ"מ 52 ינוציח רטוקב רוניצ תוברל ר"ממ      
41BINU תמגוד םוינמולא םירוביח תואספוק      
םימ תונגומ ןטשק תצובק י"ע תוקפוסמ      
    86PI)לבכ ךרוא ,)קיטסלפמ הספוק רשואי אל  
גגב ותומדקל בצמה תרזחהו רטמ 01 דע      
יפל דרפנב דדמי ךכל רבעמ( הדובעה םויסב      

                   60.00 םילבכ יפיעס 'קנ   
      
וא חוטש גגב ץוח תרואתל השדח רואמ תדוקנ     08.01.040
לש החנהו הקפסא: תללוכה הנבמה ריקב      
F-NR 7OH 5.1X3 ןרפואנ לבכ י"ע הליבכ      
מ"מ 02 ינוציח רטוקב רוניצ תוברל ר"ממ      
ללוכ הטסורינמ "תולש" י"ע ריקל תודמצומ      
41BINU תמגוד םוינמולא םירוביח תואספוק      
םימ תונגומ ןטשק תצובק י"ע תוקפוסמ      
    86PI)לבכ ךרוא ,)קיטסלפמ הספוק רשואמ אל  
גגב ותומדקל בצמה תרזחהו רטמ 01 דע      
יפל דרפנב דדמי ךכל רבעמ( הדובעה םויסב      

                  200.00 םילבכ יפיעס 'קנ   
      
06 דע בחורב םילבכל תלעת לש הריפח     08.01.050
,לוח יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 08 קמועו מ"ס      
תמייק המדאב ,יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס      
ףיעסב רומאכ ףוצירה קורפ רחאל וא/ו      
הזר ןוטבב ןוטיב ללוכ ל"נה ,ןלהל 011.1.80      

                   60.00 השדח תרנצ תחנה רחאל רטמ   
      
      

10.80.3 קרפ תתב הרבעהל        
027/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     027 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

א"קמי םחתמ 3 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
52 רטוקב ןורירמ רוניצ לש הנקתהו הקפסא     08.01.060
/ריקל הטסורינמ "תולש" י"ע קזוחמ מ"מ      

                  260.00 תוניפב תויוז ללוכ ,הרקת רטמ   
      
וא ןורירמ תרנצ תפלחה רובע ריחמ תפסות     08.01.070
יתכתמ רוניצב הנקתה רובע עבצא תולעת      
ץעל וא ריקל םינקתומ 1" רטוקב ןיירושמ      
תוברל ,הטסורינמ "תולש" י"ע ריקל תודמצומו      
ותנקתהו רזעה ירמוחו )שרדנ םא( הכישמ טוח      

                   60.00 םלשומ ןפואב רטמ   
      
מ"מ 5.1 יבועב חפ תלעת לש הנקתהו הקפסא     08.01.080
רונתב העובצ הסכמ םע מ"ס 6X01 תודימב       
ינפל אמגוד רושיאב ךרוצ שי ןבאה ןווגב      

                   20.00 םידדצב הריגסו תוניפב תויוז ללוכ ) העיבצה רטמ   
      
רטוקב ןוולוגמ לזרב רוניצ תונקתהו הקפסא     08.01.090
ךרוצ שי ( ןבאה ןווגב רונתב עובצ  מ"מ 23 דע      
ללוכ ) העיבצה ינפל אמגוד רושיאב      
"תולש"ב תוגפב קר םייקה ןבאה ריקל קוזיח      

                    5.00 רוניצל ההז עבצב הטסורינמ רטמ   
      
YX2N EPLX 5.1X3 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.01.100
וא תולעתב םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ      
ינשב רוביח תוברל ןורירמ תורוניצב םילחשומ      

                   30.00 )דרפנב דדמת תרנצ(תווצקה רטמ   
      
ר"ממ F-NR 7OH 5.1X3 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.01.110
ןורירמ תורוניצב םילחשומ ,הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל  רבעמ לש גוס לכ וא      

                   60.00 )דרפנב דדמת תרנצ(תווצקה רטמ   
      
YX2N EPLX 5.2X3 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.01.120
וא תולעתב םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ      
ינשב רוביח תוברל ןורירמ תורוניצב םילחשומ      

                  100.00 )דרפנב דדמת תרנצ(תווצקה רטמ   
      
ר"ממ F-NR 7OH 5.2X3 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.01.130
ןורירמ תורוניצב םילחשומ ,הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל  רבעמ לש גוס לכ וא      

                   75.00 )דרפנב דדמת תרנצ(תווצקה רטמ   
      
רוניצב לחשומ ר"ממ YX2N 5.2X5 לבכ     08.01.140
םלשומ רוביחו  הלעתב חנומ וא מ"מ 52      

                  160.00 )דרפנב דדמי רוניצה( תווצקה יתשב רטמ   
      
      

10.80.3 קרפ תתב הרבעהל        
028/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     028 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

א"קמי םחתמ 3 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
F-NR 7OH 5.2X5 דע  גוסמ תשוחנ ילבכ     08.01.150
תורוניצב םילחשומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ      
רוביח תוברל  רבעמ לש גוס לכ וא ןורירמ      

                   20.00 )דרפנב דדמת תרנצ(תווצקה ינשב רטמ   
      
רוניצב לחשומ ר"ממ YX2N 4X5 לבכ     08.01.160
יתשב  םלשומ רוביחו הלעתב חנומ וא מ"מ 05      

                   60.00 )דרפנב דדמי רוניצה( תווצקה רטמ   
      
רוניצב לחשומ ר"ממ YX2N 6X5 לבכ     08.01.170
יתשב  םלשומ רוביחו הלעתב חנומ וא מ"מ 05      

                  120.00 )דרפנב דדמי רוניצה( תווצקה רטמ   
      
רוניצב לחשומ ר"ממ YX2N 01X5 לבכ     08.01.180
יתשב  םלשומ רוביחו הלעתב חנומ וא מ"מ 05      

                   50.00 )דרפנב דדמי רוניצה( תווצקה רטמ   
      
ךתחב יקפוא הקראה ךילומ תנקתהו הקפסא     08.01.190

                  100.00 המדאב ןומט ףושח ותנקתהו UC53 רטמ   
      
הדלפמ הקראה תדורטקלא י"ע  הנגה תקראה     08.01.200
תוברל רטמ 3 ךרואו מ"מ 91 תשוחנ יופיצ םע      
,םיקדהמ ,תופומ ,עקרקל תיכנאה התרדחה      
08 רטוקב תרוקיב תחוש ללוכ  ,חודיק ישאר      
בותיכ םע קוצי הסכמ םע מ"ס 001 קמועו מ"ס      
לכו ףכירמ מ"מ 92 םילוורש ללוכ םיאתמ      
טרפמ תייחנה פ"ע רוביחה תמלשהל שורדה      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק,תובוחר רואמ תקלחמ  
      
גוסמ תשוחנ ילבכ לש הנקתהו הקפסא     08.01.220
EDV 7020 ןקתל םיאתמ "שימג ןרפואנ"      
ר"ממ F-NR 7OH 5.2X3 דע  ךתחב      
י"ע הקבדהב ינוציח ןבא זינרק ג"ע םינקתומ      
תוכיא הווש וא VU דימע ןוקיליס גוסמ קבד      
ןווגבו גוסב הלחוכ עוציב ללוכ , רשואמ      
םלשומ יוסיכל דע לבכה ג"ע םייקה הלחוכה      
עוציב ללוכ ,)ומצע לבכה לע תוחפל מ"מ 01(      
דע ושרדייש לוככ ל"נה לוחיכל תואמגוד      
תויחנהל םאתהב לוכה ,המגודה רושיאל      
יפוס רושיא תלבקל דע םלשומ ןפואבו חוקיפה      

                  100.00 חוקיפה לש רטמ   
      
      
      
      
      
      

10.80.3 קרפ תתב הרבעהל        
029/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     029 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

א"קמי םחתמ 3 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ינבא לש רזוח שומישל ריהז קורפו ןומיס     08.01.230
08 דע לש בחורב ,ןתומלשב תומייקה ףוצירה      
המודכו/םיעצמ/טיטה תובכש לכ ללוכ, מ"ס      
תרנצ תנמטהל הריפח ךרוצל תאזו םתחתמ      
ןבאה ףוציר תא ללוכ ףיעסה ,תיעקרק תת      
,ןמוסש יפכ ירוקמה םוקימל םאתהב שדחמ      
,םייקה הלחוכה ןווגבו גוסב לוחיכה שודיח      
חוקיפה תויחנהל םאתהב םלשומ ןפואב לכה      
פ"ע(חוקיפה לש יפוס רושיא תלבקל דעו      

                   40.00 )חטשב עוציב חקפמ תייחנה רטמ   
      
אל םילבכ  יוניפו תכישמ, קוריפ, קותינ      08.01.240
רטמ יפל ריחמ( גוס לכמ תמייק תרנצב םיניקת      

                   90.00 לבכ רטמ   
      
תינוציח הנקתהלו תיביטרוקד םירוביח תספוק     08.01.250
דע תודימב  76PI םימ תנגומ ריק לע      
    01X01 היושע םיגרב 4 םע הריגס מ"ס  
ilozalap תרצותמ XOBINU תרדס הטסורינמ      
הטסורינמ ןינורגטינא "ןטשק" קפס      
    78PI +תליפנ תעינמל תימינפ תרשרש  
תואספוק רשואי אל("חותפ" בצמב הסכמה      

                  150.00 )דבלב הטסורינמ אלא קיטסלפ 'חי   
      
תינוציח הנקתהלו תיביטרוקד םירוביח תספוק     08.01.260
דע תודימב  76PI םימ תנגומ ריק לע      
    51X51 היושע םיגרב 4 םע הריגס מ"ס  
ilozalap תרצותמ XOBINU תרדס הטסורינמ      
הטסורינמ ןינורגטינא "ןטשק" קפס      
    78PI +תליפנ תעינמל תימינפ תרשרש  
תואספוק רשואי אל("חותפ" בצמב הסכמה      

                   20.00 )דבלב הטסורינמ אלא קיטסלפ 'חי   
      
תינוציח הנקתהלו תיביטרוקד םירוביח תספוק     08.01.270
דע תודימב  76PI םימ תנגומ ריק לע      
    02X02 היושע םיגרב 4 םע הריגס מ"ס  
ilozalap תרצותמ XOBINU תרדס הטסורינמ      
הטסורינמ ןינורגטינא "ןטשק" קפס      
    78PI +תליפנ תעינמל תימינפ תרשרש  
תואספוק רשואי אל("חותפ" בצמב הסכמה      

                   20.00 )דבלב הטסורינמ אלא קיטסלפ 'חי   
      
      
      
      
      
      

10.80.3 קרפ תתב הרבעהל        
030/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     030 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

א"קמי םחתמ 3 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תינוציח הנקתהלו תיביטרוקד םירוביח תספוק     08.01.280
דע תודימב  76PI םימ תנגומ ריק לע      
    02X03 היושע םיגרב 4 םע הריגס מ"ס  
ilozalap תרצותמ XOBINU תרדס הטסורינמ      
הטסורינמ ןינורגטינא "ןטשק" קפס      
    78PI +תליפנ תעינמל תימינפ תרשרש  

                    2.00 "חותפ" בצמב הסכמה 'חי   
      
יתבכש וד "הרבוק" םגד קזוחמ ירושרש רוניצ     08.01.290
8 רטוקב הכישמ טוח ללוכ מ"מ 57 רטוק      

                  100.00 .ר"ממ רטמ   
      
יתבכש וד "הרבוק" םגד קזוחמ ירושרש רוניצ     08.01.300
8 רטוקב הכישמ טוח ללוכ מ"מ 05 רטוק      

                   60.00 .ר"ממ רטמ   
      
רטוקב "ןורירמ" וא וילאמ הבכ "ףכירמ" רוניצ     08.01.310

                   50.00 הדוקנ ריחמב לולכ וניאש מ"מ 23 רטמ   
      
רטוקב "ןורירמ" וא וילאמ הבכ  "ףכירמ" רוניצ     08.01.320

                  200.00 הדוקנ ריחמב לולכ וניאש מ"מ 52 רטמ   
      
רטוקב "ןורירמ" וא וילאמ הבכ "ףכירמ" רוניצ     08.01.330

                  150.00 הדוקנ ריחמב לולכ וניאש מ"מ 02 רטמ   
      
לוככ ףוציר תומלשהל ףוציר ינבא תקפסא     08.01.340
ןיטולחל תוהז תויהל םינבאה לע ,ושרדייש      
,ןבאה גוסב רתיה ןיב ,תומייקה ףוצירה ינבאל      
רושיא תלבק רחאל ,תותיסה גוסבו ןבא ןווגב      
םינבאה ףוציר וקפוסיש םינבאל חוקיפה      
ןווגבו גוסב לוחיכ ללוכ םירסחה תומוקמב      
םינטק םיחטשב עוציב ללוכ ,םייקה הלחוכה      

                    5.00 ר"מ יפל ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.80.3 קרפ תתב הרבעהל        
031/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     031 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

א"קמי םחתמ 3 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תכרעמ לש  םלשומ ינכמו ילמשח  קוריפ     08.01.350
הרוצב  רתאב תמייקה הנשיה ץוח הרואת      
ינסחמל םייקה דויצה תרבעהו תקייודמו הריהז      
םאתהב ןימזמה ינסחמל וא רואמה תקלחמ      
יוניפ וא הלעמל טרופמכ יפיצפסה םחתמל      
. רשואמ תלוספ רתאל רתאהמ  תלוספ      
יארחא םעו רתאב חוקיפה םע םאותי קוריפה      
הרואתה יפוג לכ תא לולכיו רתאב הקזחאה      
םחתמה לכב תונשי תויתשתו הליבכ ,םימייקה      
פ"ע שדחה הרואתה ןקתמב םישרדנ םניאש      
קודבל ןלבקה תוירחאב. תינכדע הרואת תינכת      
רוחמת ינפל קוריפל תשרדנה תומכה תא      
ךלהמב תויפסכ תועיבת ולבקתי אל. ףיעסה      
וחקלנ אלש הרואת יפוג קוריפ ןיגב עוציבה      
ןיקתה דויצה  תלבוה. ןלבקה י"ע ןובשחב      
תלוספהו םוגפה דויצה תלבוהו ןימזמ ינסחמל      
אלו קוריפה ףיעס ריחמב םילולכ תלוספ רתאל      

                    1.00 'פמוק דרפנב ומלושי  
      
ןקתותש השדחב 72E למשח תרונ תפלחה     08.01.360
םח רוא ןווג דל תרונב )7 'סמ(םייק יולת ת"גב      
תרצות ML0051 ,טאו   05 דע קפסהב      
    SPILIHP יוסינ רחאל עבקי הרונה  קפסה  

                   26.00 'פמוק הרואת  
      
תקלחממ םייק יליע הנזה לבכ תנזה לוטיב     08.01.370

                    1.00 'פמוק םילשורי רואמה תקלחמ םע םואיתב רואמה  
תרנצו תולעתו תוריפח 10.80 כ"הס          

      
ן ב א ב  ם י ח ו ד י ק  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןיאו הדימב ועצובי הדימב ולא םיפיעס:הרעה      
ךותל הסינכ אלל למשח ילבכ תרבעה ךרד      
!דבלב עוציבב חוקיפה רושיאבו הנבמה      
      
ינוציח ריק אוהש גוס לכמ הנבמה ריקב חודיק     08.02.010
ךרוצל חוקיפה תויחנה פ"ע ימינפ ריק וא      
תלחשה רחאל םוטיא ללוכ למשח ילבכ תרבעה      
מ"מ 52 דע רטוקב חודיקה ,תרנצהו םילבכה      

                    1.00 'פמוק מ"ס 051-101 ןיב יבועב ריקב  
      
      
      
      
      
      

20.80.3 קרפ תתב הרבעהל        
032/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     032 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

א"קמי םחתמ 3 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ינוציח ריק אוהש גוס לכמ הנבמה ריקב חודיק     08.02.020
ךרוצל חוקיפה תויחנה פ"ע ימינפ ריק וא      
תלחשה רחאל םוטיא ללוכ למשח ילבכ תרבעה      
מ"מ 52 דע רטוקב חודיקה ,תרנצהו םילבכה      
םוטיא ללוכ מ"ס 001-16 ןיב יבועב ריקב      

                    1.00 'פמוק תרנצהו םילבכה תלחשה רחאל  
      
ינוציח ריק אוהש גוס לכמ הנבמה ריקב חודיק     08.02.030
ךרוצל חוקיפה תויחנה פ"ע ימינפ ריק וא      
תלחשה רחאל םוטיא ללוכ למשח ילבכ תרבעה      
מ"מ 52 דע רטוקב חודיקה ,תרנצהו םילבכה      
רחאל םוטיא ללוכ מ"ס 06-13 ןיב יבועב ריקב      

                    1.00 'פמוק תרנצהו םילבכה תלחשה  
      
ינוציח ריק אוהש גוס לכמ הנבמה ריקב חודיק     08.02.040
ךרוצל חוקיפה תויחנה פ"ע ימינפ ריק וא      
תלחשה רחאל םוטיא ללוכ למשח ילבכ תרבעה      
מ"מ 52 דע רטוקב חודיקה ,תרנצהו םילבכה      
םוטיא ללוכ מ"ס 03 דע יבועב ריקב      

                    1.00 'פמוק תרנצהו םילבכה תלחשה רחאל  
ןבאב םיחודיק 20.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
רשוכ לעב A52X3 דע יזאפ תלת ת"מאמ     08.03.010

                   22.00 AK01 קותינ 'חי   
      
קותינ רשוכ לעב A61X3 דע יזאפ תלת ת"מאמ     08.03.020

                   11.00 10KA 'חי   
      
קותינ רשוכ לעב A61 דע יזאפ דח ת"מאמ     08.03.030

                   55.00 רשוגמ וא ליגר AK01  'חי   
      

                    2.00 רפמאלימ A 03 םגד A04X4 תחפ רסממ 'חי  08.03.040
      

                    9.00 A םגד רפמאלימ A04X2 ,03 דע תחפ רסממ 'חי  08.03.050
      
ת"מאמ +TSR   דל ןומיס תורונמ 3 לש טס     08.03.060

                    9.00 רפמא 01X3 הנגה 'חי   
      
תמגוד A62X3 3CA דע יזאפ תלת ןעגמ     08.03.070

                    9.00 "ABB-AF26 'חי   
      
תמגוד A61X3 3CA יזאפ תלת ןעגמ     08.03.080

                    8.00 "ABB-AF16" 'חי   
      

30.80.3 קרפ תתב הרבעהל        
033/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     033 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

א"קמי םחתמ 3 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לש הלעפה לילס לעב ,דוקיפל רזע רסממ     08.03.090
    CAV032 וא CAV42, ל םיעגמ- V032 ,A01,  
הלעפהו היצלומיסל רודיס ,סיסב ללוכ ,ףלשנ      
םיעגמה רפסמו בצמ ןויצל DEL ,תינדי      

                   11.00 .שרדנל םאתהב 'חי   
      
2-0-1 םיבצמ A01,3 ררוב דוקיפ קספמ     08.03.100
3 ללוכ חולה תיזח לע וא חולה ךותב ןקתומ      

                   11.00 הרקבל קספמ בצמ יוויחל רזע יעגמ 'חי   
      
,תיעובש תינכת םע דוקיפל ילטיגיד ןועש     08.03.110
גוסמ םינש 01ל הברזר תללוס םע תימויו      
ןועש - 2POT-271-LES םגד ימונורטסא      
תונכת .דוקיפ תוסינכ 2 ,םיצורע 2 ,ימונורטסא      

                   11.00 תירבעב 'חי   
      
ץוח תרואת חול הנבמ     08.03.120
חול 81#,711#,61#,51#,41#,31#(יסופיט      
A001X4 צ"ספ םע )X3 תוספרמב ימוקמ      
ןוראמ יושע 56PI םימ ןגומו תינוציח      
לקוס תוברל ןוטב תקיצי ג"ע ןקתומ רטסאילופ      
םילנפ םע מ"ס 03 כ חולה תיתחתב ההבגה      
ןוגג הליענ ירודיס, תותלד, תיזחב םיקרפתמ      
הלבוה ,הקראהו ספא יספ טוליש טוויח,      
%03 הברזר ללוכ ,םימלשומ רוביחו הנקתה,      

                    9.00 'פמוק 93416 ילארשי ןקת יפל  
      
םייק למשח חולב A52X3 דע ת"מאמ תפסות     08.03.130

                   10.00 'פמוק שארמ םישרדנה םימואיתה לכ ללוכ  
למשח תוחול 30.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
לכ פ"ע הפיטש 1 'סמ ןומיס הרואת ףוג     08.04.010
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה      
לכל םאתהב תמלשומ הנקתה ללוכ םיינכטה      
םינותנ הווש ת"ג וא חוקיפה תושירדו תויחנה      

                   12.00 רשואמ תוכיאו 'חי   
      

                    2.00 .הנקתה אלל ןימזמל דבלב הקפסאל ךא ל"נכ 'חי  08.04.015
      
לכ פ"ע ןנווכתמ טופס 2 'סמ ןומיס הרואת ףוג     08.04.020
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה      
לכל םאתהב תמלשומ הנקתה ללוכ םיינכטה      
םינותנ הווש ת"ג וא חוקיפה תושירדו תויחנה      

                   77.00 .רשואמ תוכיאו 'חי   
40.80.3 קרפ תתב הרבעהל        

034/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     034 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

א"קמי םחתמ 3 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    8.00 .הנקתה אלל ןימזמל דבלב הקפסאל ךא ל"נכ 'חי  08.04.025
      
לכ פ"ע   טופס 4.סמ ןומיס הרואת ףוג     08.04.040
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה      
לכל םאתהב תמלשומ הנקתה ללוכ םיינכטה      
םינותנ הווש ת"ג וא חוקיפה תושירדו תויחנה      

                   16.00 רשואמ תוכיאו 'חי   
      

                    2.00 .הנקתה אלל ןימזמל דבלב הקפסאל ךא ל"נכ 'חי  08.04.045
      
פ"ע לוגע הפצר עוקש 5 'סמ ןומיס הרואת ףוג     08.04.050
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה לכ      
לכל םאתהב תמלשומ הנקתה ללוכ םיינכטה      
םינותנ הווש ת"ג וא חוקיפה תושירדו תויחנה      

                   43.00 רשואמ תוכיאו 'חי   
      

                    5.00 .הנקתה אלל ןימזמל דבלב הקפסאל ךא ל"נכ 'חי  08.04.055
      
לכ פ"ע  ףיצר יבלח 6 'סמ ןומיס הרואת ףוג     08.04.060
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה      
לכל םאתהב תמלשומ הנקתה ללוכ םיינכטה      
םינותנ הווש ת"ג וא חוקיפה תושירדו תויחנה      

                  260.00 רשואמ תוכיאו רטמ   
      

                   26.00 .הנקתה אלל ןימזמל דבלב הקפסאל ךא ל"נכ רטמ  08.04.065
      
פ"ע   ןנווכתמ הפיטש 8 .סמ ןומיס הרואת ףוג     08.04.070
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה לכ      
לכל םאתהב תמלשומ הנקתה ללוכ םיינכטה      
םינותנ הווש ת"ג וא חוקיפה תושירדו תויחנה      

                    8.00 רשואמ תוכיאו 'חי   
      

                    1.00 .הנקתה אלל ןימזמל דבלב הקפסאל ךא ל"נכ 'חי  08.04.075
      
פ"ע  ןנווכתמ הפיטש  9.סמ ןומיס הרואת ףוג     08.04.080
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה לכ      
לכל םאתהב תמלשומ הנקתה ללוכ םיינכטה      
םינותנ הווש ת"ג וא חוקיפה תושירדו תויחנה      

                   46.00 רשואמ תוכיאו 'חי   
      

                    5.00 .הנקתה אלל ןימזמל דבלב הקפסאל ךא ל"נכ 'חי  08.04.085
      
      
      
      
      
      

40.80.3 קרפ תתב הרבעהל        
035/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     035 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

א"קמי םחתמ 3 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
פ"ע ןנווכתמ  OKEL 01.סמ ןומיס הרואת ףוג     08.04.090
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה לכ      
לכל םאתהב תמלשומ הנקתה ללוכ םיינכטה      
םינותנ הווש ת"ג וא חוקיפה תושירדו תויחנה      

                    2.00 רשואמ תוכיאו 'חי   
      

                    1.00 .הנקתה אלל ןימזמל דבלב הקפסאל ךא ל"נכ 'חי  08.04.095
      
ןנווכתמ  OKEL 1.01 .סמ ןומיס הרואת ףוג     08.04.100
תוינכותב טרופמהו ראותמה לכ פ"ע      
תמלשומ הנקתה ללוכ םיינכטה םיטרפמבו      
ת"ג וא חוקיפה תושירדו תויחנה לכל םאתהב      

                    2.00 רשואמ תוכיאו םינותנ הווש 'חי   
      

                    1.00 .הנקתה אלל ןימזמל דבלב הקפסאל ךא ל"נכ 'חי  08.04.105
      
לכ פ"ע  הפצר עוקש 21 'סמ ןומיס הרואת ףוג     08.04.120
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה      
לכל םאתהב תמלשומ הנקתה ללוכ םיינכטה      
םינותנ הווש ת"ג וא חוקיפה תושירדו תויחנה      

                   18.00 רשואמ תוכיאו 'חי   
      

                    2.00 .הנקתה אלל ןימזמל דבלב הקפסאל ךא ל"נכ 'חי  08.04.125
      
31 'סמ ןומיס םימ ןגומ הפצר דומצ הרואת ףוג     08.04.130
טרופמהו ראותמה לכ פ"ע  הפצר עוקש      
הנקתה ללוכ םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב      
תושירדו תויחנה לכל םאתהב תמלשומ      

                    6.00 רשואמ תוכיאו םינותנ הווש ת"ג וא חוקיפה 'חי   
      

                    1.00 .הנקתה אלל ןימזמל דבלב הקפסאל ךא ל"נכ 'חי  08.04.135
      
לכ פ"ע 41.סמ ןומיס הפיטש תרואת ףוג     08.04.140
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה      
לכל םאתהב תמלשומ הנקתה ללוכ םיינכטה      
םינותנ הווש ת"ג וא חוקיפה תושירדו תויחנה      

                    8.00 רשואמ תוכיאו 'חי   
      

                    1.00 הנקתה אלל ןימזמל דבלב הקפסאל ךא ל"נכ 'חי  08.04.145
      
ונקתוהש םיסנפה לכל תודע תינכת תנכה     08.04.150
טוטרש ללוכ, םילגעמ ירפסמ ללוכ  טקייורפב      
דעומל תינכדע הסרג- דאקוטוא תנכתב      
השולשב תוספדומ תוינכת תקפה , עוציבה      
DC ג"ע םיצבק + תוינכתה תרבעהו םיקתוע      

                    1.00 'פמוק . טקיורפה לוהינל  
      

40.80.3 קרפ תתב הרבעהל        
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4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     036 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

א"קמי םחתמ 3 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יפכ א"קמי םחתמל  הרואת ייוסינ רפסמ תנכה     08.04.155
עוצב ךלהמב, הדובעה עוציב ינפל :ושרדיש      
ןקתמה תריסמ ינפל  עוציבה רמגבו הדובעה      
תננכותמה הרואת רובע ,ןימזמל תיפוסה      
תקפסא :רתיה ןיב לולכי יוסינה טקייורפב      
הבכ VK1/6.0 דודיב( םיינקת םיינמז םילבכ      
סופיטמ םיעקשו םיעקת םע וילאמ      
    V032-A61-EEC( , םיפוגה תבכרה  
פ"ע םישרדנה םימוקימב ינמז ןפואב םתקלדהו      
להנמו למשחה סדנהמ, הרואתה ץעוי תויחנה      
למשח תנזה , הרואת ינוויכ עוציב, טקייורפה      
םע ןיינבה גיצנ םע םואיתב ןיינבהמ תינמז      
הנזה וא Am03 A04X4 ןגמ תחפ רסממ      
רואמה תקלחמ רושיאב תינוריע הרואת תשרמ      
תינמזה הרואתה קותינו קוריפ- יוסינה רמגב ,      
יוסינה.) םיינמז הרואת יפוגו תויתשת, הליבכ(      
: טוריפה יפל ושרדיש םיפוגה תומכ תא לולכי      
ץעוי תינכת פ"ע עצובי - ןושאר הרואת יוסינב      
ייוסינב, ינכט טרפמו תויחנה ,הרואתה      
יוסינמ תונקסמו תויחנה פ"ע םיאבה הרואתה      

                    1.00 'פמוק ןלבקל ורסמייש יפכ ןושאר הרואת  
  40.80 כ"הס        

      
ם י ע ו ר י א ל  ה ר ו א ת  י פ ו ג  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
ת"ג תנקתהו BGR תרואתל תויתשת עוציב      
לש שארמ רושיאב הנתומ תינועבצ הרואתל      
טקיורפה להנמ      
      
1.1.סמ ןומיס 4 הרצ ןרק הפיטש תרואת ףוג     08.05.005
תוינכותב טרופמהו ראותמה לכ פ"ע      
תמלשומ הנקתה ללוכ םיינכטה םיטרפמבו      
ת"ג וא חוקיפה תושירדו תויחנה לכל םאתהב      

                    6.00 רשואמ תוכיאו םינותנ הווש 'חי   
      

                    1.00 .הנקתה אלל ןימזמל דבלב הקפסאל ךא ל"נכ 'חי  08.05.010
      
ןומיס BGR םימ ןגומ הפצר עוקש הרואת ףוג     08.05.015
תוינכותב טרופמהו ראותמה לכ פ"ע 1.31.סמ      
תמלשומ הנקתה ללוכ םיינכטה םיטרפמבו      
ת"ג וא חוקיפה תושירדו תויחנה לכל םאתהב      

                    6.00 רשואמ תוכיאו םינותנ הווש 'חי   
      

                    1.00 .הנקתה אלל ןימזמל דבלב הקפסאל ךא ל"נכ 'חי  08.05.020
  50.80 כ"הס        

      
      

037/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     037 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

א"קמי םחתמ 3 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ט י ל ש  ת כ ר ע מ  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
ת"ג תנקתהו BGR תרואתל תויתשת עוציב      
לש שארמ רושיאב הנתומ תינועבצ הרואתל      
טקיורפה להנמ      
      
5 םע )רטילפס( xmd 215 רבגמו לצפמ     08.06.005

                    1.00 .ע"ש וא "רואנד" תמגוד ,תואיצי 'חי   
      
לע הטילש תלוכי םע גציימ תרואת בשחמ     08.06.010
xmd תוחילש 215 םע ,םימכח םיסנפו םירמיד      
לוקוטורפ לכ וא  XMD וא SR 232 טלשנ      
4 ץירהל לכוי בשחמה ,רחא לבוקמ תרושקת      
היהי אל בשחמה ,תוחפל ליבקמב תוינכת      
1 תמגוד swodniw הלעפה תכרעמ תחת      
    CPL SORAF , תפוקתל דיינ בשחמ ללוכ  

                    1.00 .תונכתה 'חי   
      

                  500.00 .םירבחמ ללוכ XMD 215 תרושקת לבכ רטמ  08.06.015
      

                  200.00 םירבחמ ללוכ 6TAC לבכ רטמ  08.06.020
      

                    1.00 טרפמ יפל דויצ ןורא 'חי  08.06.025
  60.80 כ"הס        

      
ק ד ו ב  ת ק י ד ב  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
דע לדוגב ךומנ חתמב ילמשח ןקתמ תקידב     08.07.010
    08X3 םולשת תוברל ךמסומ קדוב י"ע רפמא  
קדובל עויסו תוינכות תשגהו ,הקידבה רובע      
םיבלשב תוקידב ללוכ תודידמה תכירעב      
תוקידב ללוכ הדובעה ךלהמב ושרדיש      

                    1.00 'פמוק העצהה ריחמב לולכ םימעפ 3 דע תורזוח  
קדוב תקידב 70.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח ינקתמ 80 כ"הס          
א"קמי םחתמ כ"הס        

038/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     038 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

דיוד לדגמ ןואיזומ םחתמ 4 הנבמ
למשח ינקתמ 8 קרפ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  8 ק ר פ  80 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00.80 ק ר פ  ת ת       
      
תא וללכי תויומכה בתכב םילבכה יפיעס לכ      
םהש יפכ םילוציפהו םירוביחה תואספוק לכ      
םאתהב ושרדייש לוככו תוינכותב םינייוצמ      
תאזו עוציבה ךלהמב ןלבקל ונתנייש תויחנהל      
תלבקל דעו םיווקה לכ לש םלשומ עוציבל דע      
ןנכתמה רושיא      
      
לכ תא וללכי תויומכה בתכב םיפיעסה לכ      
הבוגב תודובע עוציב ךרוצל ויהיש לככ תיולעה      
ושרדייש לככ אוהש הבוג לכבו אוהש גוס לכמ      
שומיש ללוכ ויקלחו ויביכרמ לכ לע טקייורפב      
תומב,םימוגיפ, םיפונמ : שרדיש םיאתמ דויצב      
גנילפנס תווצב שומיש , תומלוס,  המרה      
אל הרקמ םושב , המודכו  השרומו יעוצקמ      
לכמ הבוגב הדובע רובע תפסות םוש םלושת      
איהש הביס      
      
ללוכ  םילבכה ריחמ  וא/ו רואמה תודוקנ ריחמ      
םיפער גג קוריפו  תחיתפ  שרדנה תדימב םג      
תרזחהו הריהז הרוצב תרנצה תחנה ךרוצל      
םיפער, הדובעה רמגב ותומדקל בצמה      
ריחמ תפסות אלל ןלבקה י"ע ופלחוי ורבשיש      
      
תא תוארל שי ריחמה תעצה תניתנ ינפל      
תושקב ולבקתי אל ,דחוימה ינכטה טרפמה      
תויחנהה תא ואר אלש הנעטב ריחמ תפסותל      
הז טרפמב תואצמנה תופסונה תושירדהו      
      
תודע תוינכת ןיכהל ותוירחאבו ןלבקה לע      
    )EDAM SA(: ןלבקה ןמסי עוצבה ךלהמב .א  
ועצובש םייונשה לכ תא ותושרבש תוינכתה לע      
הדובעה תמלשה םע .ב.ירוקמה ןונכתה תמועל      
תא תוטרפמה תוינכדע תוינכת ןלבקה ןיכי      
תוינכת .ג.)תודע תוינכת( עצובש יפכ ןקתמה      
בשחוממ טוטרשב ןלבקה י"ע וטטרושי תודעה      
    - DACOTUA. םיטס 3 ןימזמל רוסמי ןלבקה  
ןייצי ןלבקה .ד.ןיכהש תודעה תוינכתמ טקסידו      
.תודע תינכת" :תוינכתה לש תרתוכה הדשב      
תנכה .ה"....... ךיראתב  ).............( י"ע הנכוה      
ןקתמה תלבקל יאנת היהת תודעה תוינכת      
.ורושיאו      
      
      
      
      

00.80.4 קרפ תתב הרבעהל        
039/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     039 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

דיוד לדגמ ןואיזומ םחתמ 4 הנבמ
למשח ינקתמ 8 קרפ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ורבוחי םיווקה ןואיזומה םחתמב :הרעה      
,םיליעפ הנזה יווקלו םימייק למשח תוחולל      
יאלמשח םע םיבלשה לכב םאותת הדובעה      
םע אלמ םואיתה עצובתו ןואיזומה לש ישאר      
חוקיפהו ןימזמה      
      
ל"נה ת"ג לכ תורבחתה םואית עצבל שי      
םחתמה לש הטילש תרקב תכרעמל      

תויללכ תורעה 00.80 כ"הס          
      
ת ר נ צ ו  ת ו ל ע ת ו  ת ו ר י פ ח  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
עקרקב תמייק רואמ תדוקנל תורבחתה     08.01.010
ןרפואנ לבכ י"ע הליבכ: תללוכה      
    F-NR70H5.1X3)לבכ תפלחה שרדנו הדימב(  
הטסורינמ םימ תנגומ הספוקו רוניצ תוברל      
לבכ ךרוא  עקרקב ןקתומ מ"ס 01X01 תודימב      
יפיעס יפל דרפנב דדמי ךכל רבעמ(רטמ 01 דע      

                   20.00 )םילבכו  תורונצ 'קנ   
      
ת"מאמ תפסות רובע םדוק ףיעסל תפסות      08.01.020
    N+N01 תלדגה ללוכ הטסורינ תספוקל  

                    4.00 מ"ס 51X51ל הספוקה 'קנ   
      
עקרקב תמייק רואמ תדוקנל תורבחתה     08.01.030
ןרפואנ לבכ י"ע הליבכ: תללוכה      
    F-NR70H5.2X3)לבכ תפלחה שרדנו הדימב(  
הטסורינמ םימ תנגומ הספוקו רוניצ תוברל      
לבכ ךרוא  עקרקב ןקתומ מ"ס 01X01 תודימב      
יפיעס יפל דרפנב דדמי ךכל רבעמ(רטמ 01 דע      

                   30.00 )םילבכו  תורונצ 'קנ   
      
עקרקב ץוח תרואתל השדח רואמ תדוקנ     08.01.040
תוברל  YX2N5.2X3 לבכ י"ע הליבכ: תללוכה      
עקרקב ןקתומ מ"מ 52 ינוציח רטוקב רוניצ       
Y רבחמ 86PI לוציפ םע ידועיי רבחמ ללוכ      
לבכ ךרוא INIZZUGI תרצות 7NZB )ראניל      
יפיעס יפל דרפנב דדמי ךכל רבעמ(רטמ 01 דע      
תמלשומ תורבחתה ללוכ )םילבכו  תורונצ      

                   15.00 תמייק םירוביח תספוקל 'קנ   
      
      
      
      
      
      

10.80.4 קרפ תתב הרבעהל        
040/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     040 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

דיוד לדגמ ןואיזומ םחתמ 4 הנבמ
למשח ינקתמ 8 קרפ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
וא חוטש גגב ץוח תרואתל השדח רואמ תדוקנ     08.01.050
לש החנהו הקפסא: תללוכה הנבמה ריקב      
F-NR 7OH 5.2X3 ןרפואנ לבכ י"ע הליבכ      
ללוכ מ"מ 52 ינוציח רטוקב רוניצ תוברל ר"ממ      
41BINU תמגוד םוינמולא םירוביח תואספוק      
,86PI םימ תונגומ ןטשק תצובק י"ע תוקפוסמ      
ותומדקל בצמה תרזחהו רטמ 3 דע לבכ ךרוא      
דרפנב דדמי ךכל רבעמ( הדובעה םויסב גגב      

                   20.00 םילבכ יפיעס יפל 'קנ   
      
וא חוטש גגב ץוח תרואתל השדח רואמ תדוקנ     08.01.060
לש החנהו הקפסא: תללוכה הנבמה ריקב      
F-NR 7OH 5.1X3 ןרפואנ לבכ י"ע הליבכ      
ללוכ מ"מ 02 ינוציח רטוקב רוניצ תוברל ר"ממ      
41BINU תמגוד םוינמולא םירוביח תואספוק      
,86PI םימ תונגומ ןטשק תצובק י"ע תוקפוסמ      
ותומדקל בצמה תרזחהו רטמ 3 דע לבכ ךרוא      
דרפנב דדמי ךכל רבעמ( הדובעה םויסב גגב      

                   40.00 םילבכ יפיעס יפל 'קנ   
      
06 דע בחורב םילבכל תלעת לש הריפח     08.01.070
,לוח יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 08 קמועו מ"ס      
תמייק המדאב ,יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס      
ףיעסב רומאכ ףוצירה קורפ רחאל וא/ו      
הזר ןוטבב ןוטיב ללוכ ל"נה ,ןלהל 011.1.80      

                   60.00 השדח תרנצ תחנה רחאל רטמ   
      
קיטסלפמ עבצא תולעת לש הנקתהו הקפסא     08.01.080
רטוקב ןורירמ רוניצ וא מ"מ 71X71 תודימב      
ללוכ ,הרקת /ריקל "תולש" י"ע קזוחמ מ"מ 52      

                   50.00 תוניפב תויוז רטמ   
      
וא ןורירמ תרנצ תפלחה רובע ריחמ תפסות     08.01.090
יתכתמ רוניצב הנקתה רובע עבצא תולעת      
,ץעל וא ריקל םינקתומ 1" רטוקב ןיירושמ      
רזעה ירמוחו )שרדנ םא( הכישמ טוח תוברל      

                   30.00 םלשומ ןפואב ותנקתהו רטמ   
      
רוניצב לחשומ ר"ממ YX2N 5.2X5 לבכ     08.01.100
םלשומ רוביחו  הלעתב חנומ וא מ"מ 52      

                   80.00 )דרפנב דדמי רוניצה( תווצקה יתשב רטמ   
      
      
      
      
      
      

10.80.4 קרפ תתב הרבעהל        
041/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     041 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

דיוד לדגמ ןואיזומ םחתמ 4 הנבמ
למשח ינקתמ 8 קרפ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןיב הלחוכה לש םיינדי םיעצמאב ריהז קורפ     08.01.110
תפיטשו יוקינ ,ןבאב העיגפ אלל ןבאה תורוש      
לבכ  לש הנקתהו הקפסא תוברל ,םיעקשימה      
םיאתמ "שימג ןרפואנ" גוסמ תשוחנ ילבכ      
F-NR 7OH דע  ךתחב EDV 7020 ןקתל      
    5.2X3 קבדב ותקבדה ללוכ םיקשימב  ר"ממ  
שדחמ הלחוכ עוציב VU ןגומ ןוקיליס גוסמ      
לש ילמינימ יבועב םייקה הלחוכה ןווגבו גוסב      
לוחיכ תואמגוד עוציב ללוכ לבכה לע מ"מ 01      
לכה ,המגודה רושיאל דע ושרדייש לוככ      
דע םלשומ ןפואבו חוקיפה תויחנהל םאתהב      

                   60.00 חוקיפה לש יפוס רושיאל רטמ   
      
גוסמ תשוחנ ילבכ לש הנקתהו הקפסא     08.01.120
EDV 7020 ןקתל םיאתמ "שימג ןרפואנ"      
ר"ממ F-NR 7OH 5.2X3 דע  ךתחב      
י"ע הקבדהב ינוציח ןבא זינרק ג"ע םינקתומ      
תוכיא הווש וא VU דימע ןוקיליס גוסמ קבד      
ןווגבו גוסב הלחוכ עוציב ללוכ , רשואמ      
םלשומ יוסיכל דע לבכה ג"ע םייקה הלחוכה      
עוציב ללוכ ,)ומצע לבכה לע תוחפל מ"מ 01(      
דע ושרדייש לוככ ל"נה לוחיכל תואמגוד      
תויחנהל םאתהב לוכה ,המגודה רושיאל      
יפוס רושיא תלבקל דע םלשומ ןפואבו חוקיפה      

                   80.00 חוקיפה לש רטמ   
      
אל םילבכ  יוניפו תכישמ, קוריפ, קותינ      08.01.130
רטמ יפל ריחמ( גוס לכמ תמייק תרנצב םיניקת      

                  100.00 לבכ רטמ   
      
תינוציח הנקתהלו תיביטרוקד םירוביח תספוק     08.01.140
דע תודימב  76PI םימ תנגומ ריק לע      
    51X51 היושע םיגרב 4 םע הריגס מ"ס  
ilozalap תרצותמ XOBINU תרדס הטסורינמ      
הטסורינמ ןינורגטינא "ןטשק" קפס      
    78PI +תליפנ תעינמל תימינפ תרשרש  

                   20.00 "חותפ" בצמב הסכמה 'חי   
      
רטוקב "ןורירמ" וא וילאמ הבכ  "ףכירמ" רוניצ     08.01.150

                   60.00 הדוקנ ריחמב לולכ וניאש מ"מ 52 רטמ   
      
רטוקב "ןורירמ" וא וילאמ הבכ "ףכירמ" רוניצ     08.01.160

                   60.00 הדוקנ ריחמב לולכ וניאש מ"מ 02 רטמ   
      
      
      
      

10.80.4 קרפ תתב הרבעהל        
042/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     042 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

דיוד לדגמ ןואיזומ םחתמ 4 הנבמ
למשח ינקתמ 8 קרפ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לוככ ףוציר תומלשהל ףוציר ינבא תקפסא     08.01.170
ןיטולחל תוהז תויהל םינבאה לע ,ושרדייש      
,ןבאה גוסב רתיה ןיב ,תומייקה ףוצירה ינבאל      
רושיא תלבק רחאל ,תותיסה גוסבו ןבא ןווגב      
םינבאה ףוציר וקפוסיש םינבאל חוקיפה      
ןווגבו גוסב לוחיכ ללוכ םירסחה תומוקמב      
םינטק םיחטשב עוציב ללוכ ,םייקה הלחוכה      

                    5.00 ר"מ יפל ר"מ   
      
תכרעמ לש  םלשומ ינכמו ילמשח  קוריפ     08.01.180
הרוצב  רתאב תמייקה הנשיה ץוח הרואת      
ינסחמל םייקה דויצה תרבעהו תקייודמו הריהז      
םאתהב ןימזמה ינסחמל וא רואמה תקלחמ      
יוניפ וא הלעמל טרופמכ יפיצפסה םחתמל      
. רשואמ תלוספ רתאל רתאהמ  תלוספ      
יארחא םעו רתאב חוקיפה םע םאותי קוריפה      
הרואתה יפוג לכ תא לולכיו רתאב הקזחאה      
םחתמה לכב תונשי תויתשתו הליבכ ,םימייקה      
פ"ע שדחה הרואתה ןקתמב םישרדנ םניאש      
קודבל ןלבקה תוירחאב. תינכדע הרואת תינכת      
רוחמת ינפל קוריפל תשרדנה תומכה תא      
ךלהמב תויפסכ תועיבת ולבקתי אל. ףיעסה      
וחקלנ אלש הרואת יפוג קוריפ ןיגב עוציבה      
ןיקתה דויצה  תלבוה. ןלבקה י"ע ןובשחב      
תלוספהו םוגפה דויצה תלבוהו ןימזמ ינסחמל      
אלו קוריפה ףיעס ריחמב םילולכ תלוספ רתאל      

                    1.00 'פמוק דרפנב ומלושי  
תרנצו תולעתו תוריפח 10.80 כ"הס          

      
ן ב א ב  ם י ח ו ד י ק  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןיאו הדימב ועצובי הדימב ולא םיפיעס:הרעה      
ךותל הסינכ אלל למשח ילבכ תרבעה ךרד      
!דבלב עוציבב חוקיפה רושיאבו הנבמה      
      
ינוציח ריק אוהש גוס לכמ הנבמה ריקב חודיק     08.02.030
ךרוצל חוקיפה תויחנה פ"ע ימינפ ריק וא      
תלחשה רחאל םוטיא ללוכ למשח ילבכ תרבעה      
מ"מ 52 דע רטוקב חודיקה ,תרנצהו םילבכה      
רחאל םוטיא ללוכ מ"ס 06-13 ןיב יבועב ריקב      

                    6.00 'פמוק תרנצהו םילבכה תלחשה  
      
      
      
      
      

20.80.4 קרפ תתב הרבעהל        
043/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     043 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

דיוד לדגמ ןואיזומ םחתמ 4 הנבמ
למשח ינקתמ 8 קרפ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ינוציח ריק אוהש גוס לכמ הנבמה ריקב חודיק     08.02.040
ךרוצל חוקיפה תויחנה פ"ע ימינפ ריק וא      
תלחשה רחאל םוטיא ללוכ למשח ילבכ תרבעה      
מ"מ 52 דע רטוקב חודיקה ,תרנצהו םילבכה      
םוטיא ללוכ מ"ס 03 דע יבועב ריקב      

                    6.00 'פמוק תרנצהו םילבכה תלחשה רחאל  
ןבאב םיחודיק 20.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל ב  ם י י ו נ י ש  30.80 ק ר פ  ת ת       
ם י מ י י ק       
      
הנקתה ,הקפסא :םיללוכ הז קרפב דויצה ריחמ      
לכ םיללוכה םימייק תוחולב םלשומ טוויחו      
תוחולב הנקתהל םישרדנה דויצה תודובעה      
תומאותמ תועשב הדובע םיימייקו םיליעפ      
תופסותו םייוניש(תויתרגש אל תועשבו שארמ      
)דרפנב ודדמי חולב םירזיבא      
      

                    6.00 A םגד רפמאלימ A04X2 ,03 דע תחפ רסממ 'חי  08.03.010
      

                    6.00 A םגד רפמאלימ A04X4 ,03 דע תחפ רסממ 'חי  08.03.015
      
תרצות C גוסמ A61 Ak01 יזאפ דח ז"אמ     08.03.020

                   12.00 BBA וא קירטקלא רדיינש 'חי   
      
יוויחל רזע עגמ םע A61X3 3CA ןעגמ     08.03.030

                    6.00 ע"ש וא )BBA)61FA תרצותמ 'חי   
      
יוויחל רזע עגמ םע A62X3 3CA דע ןעגמ     08.03.035

                    6.00 ע"ש וא )BBA)62FA תרצותמ 'חי   
      
,תיעובש תינכת םע דוקיפל ילטיגיד ןועש     08.03.041
גוסמ םינש 01ל הברזר תללוס םע תימויו      
ןועש - 2POT-271-LES םגד ימונורטסא      
תונכת .דוקיפ תוסינכ 2 ,םיצורע 2 ,ימונורטסא      

                    3.00 תירבעב 'חי   
      
לש הלעפה לילס לעב ,דוקיפל רזע רסממ     08.03.050
    CAV032 וא CAV42, ל םיעגמ- V032 ,A01,  
הלעפהו היצלומיסל רודיס ,סיסב ללוכ ,ףלשנ      
םיעגמה רפסמו בצמ ןויצל DEL ,תינדי      

                    6.00 .שרדנל םאתהב 'חי   
      
ןקתומ 2-0-1 םיבצמ A01,3 ררוב דוקפ קספמ     08.03.060
רזע יעגמ 3 ללוכ חולה תיזח לע וא חולה ךותב      

                    6.00 הרקבל קספמ בצמ יוויחל 'חי   
30.80.4 קרפ תתב הרבעהל        

044/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     044 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

דיוד לדגמ ןואיזומ םחתמ 4 הנבמ
למשח ינקתמ 8 קרפ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
:ללוכה םייק למשח חולל שדחמ ןוגריאו רודיס     08.03.070
םילבכ קוריפו חולה ךותב םילבכ רודיס      
תפסות עוציב ךורצל םית"מאמ תזזה ,םירתוימ      
לכ ןומיסו טוליש חולב םישדח םירזיבא      
םישדח הליסמ יקדהמ תפסותו חולב םיכילומה      

                    6.00 'פמוק שרדנה י"ע הקראהו ספא יספ תפסותו  
םימייק למשח תוחולב םייוניש 30.80 כ"הס          

      
י פ ו ג  -1- ק ל ח  40.80 ק ר פ  ת ת       
ה ס י נ כ  ר ע ש ה  ד ע  ו פ י  ר ע ש מ -ה ר ו א ת       
ד ו ד  ל ד ג מ ל       
      
L.1.10 ת"ג לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.04.010
לכ פ"ע השדע + )תוניפ( תיזח תפיטשל      
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה      
רשואמ תוכיאו םינותנ הווש ת"ג וא םיינכטה      
תויחנה לכל םאתהב תמלשומ הנקתה ללוכ      

                    3.00 חוקיפה תושירדו 'חי   
      
תיזח תפיטשל L.1.10 ת"ג לש דבלב הקפסא     08.04.020
טרופמהו ראותמה לכ פ"ע השדע + )תוניפ(      
הווש ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב      
ינסחמל ותרבעה ללוכ רשואמ תוכיאו םינותנ      

                    1.00 ןימזמה 'חי   
      
L.1.20 ת"ג לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.04.030
ראותמה לכ פ"ע תותיזח תפיטשל יראיניל      
ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו      
הנקתה ללוכ רשואמ תוכיאו םינותנ הווש      
תושירדו תויחנה לכל םאתהב תמלשומ      

                   42.00 חוקיפה 'חי   
      
L.1.20 ת"ג לש דבלב הקפסא     08.04.040
ראותמה לכ פ"ע תותיזח תפיטשל יראיניל      
ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו      
הנקתה ללוכ רשואמ תוכיאו םינותנ הווש      
תושירדו תויחנה לכל םאתהב תמלשומ      

                    5.00 חוקיפה 'חי   
      
L.2.20 ת"ג לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.04.050
ראותמה לכ פ"ע תותיזח תפיטשל יראיניל      
ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו      
הנקתה ללוכ רשואמ תוכיאו םינותנ הווש      
תושירדו תויחנה לכל םאתהב תמלשומ      

                    2.00 חוקיפה 'חי   
      

40.80.4 קרפ תתב הרבעהל        
045/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     045 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

דיוד לדגמ ןואיזומ םחתמ 4 הנבמ
למשח ינקתמ 8 קרפ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יראיניל L.2.20 ת"ג לש דבלב הקפסא     08.04.060
טרופמהו ראותמה לכ פ"ע תותיזח תפיטשל      
הווש ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב      
תמלשומ הנקתה ללוכ רשואמ תוכיאו םינותנ      

                    1.00 חוקיפה תושירדו תויחנה לכל םאתהב 'חי   
      
טופס L.80 ת"ג לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.04.070
ראותמה לכ פ"ע ריק דומצ  םימ  ןגומ הפצה      
ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו      
הנקתה ללוכ רשואמ תוכיאו םינותנ הווש      
תושירדו תויחנה לכל םאתהב תמלשומ      

                   18.00 חוקיפה 'חי   
      
הפצה  טופס  L.80 ת"ג לש דבלב הקפסא     08.04.080
ראותמה לכ פ"ע  ריק דומצ  םימ  ןגומ      
ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו      
ותרבעה ללוכ רשואמ תוכיאו םינותנ הווש      

                    2.00 ןימזמה ינסחמל 'חי   
      
L.30 ת"ג לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.04.090
טרופמהו ראותמה לכ פ"ע תיזח תפיטשל      
הווש ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב      
תמלשומ הנקתה ללוכ רשואמ תוכיאו םינותנ      

                   11.00 חוקיפה תושירדו תויחנה לכל םאתהב 'חי   
      
תיזח תפיטשל L.30 ת"ג לש דבלב הקפסא     08.04.100
תוינכותב טרופמהו ראותמה לכ פ"ע      
םינותנ הווש ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו      

                    2.00 ןימזמה ינסחמל ותרבעה ללוכ רשואמ תוכיאו 'חי   
      
הנקתה תלעת לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.04.110
טרופמהו ראותמה לכ פ"ע 1.20L רובע      
הווש ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב      
תמלשומ הנקתה ללוכ רשואמ תוכיאו םינותנ      

                   50.00 חוקיפה תושירדו תויחנה לכל םאתהב רטמ   
      
הנקתה תלעת לש דבלב הקפסא     08.04.120
טרופמהו ראותמה לכ פ"ע 1.20L   רובע      
הווש ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב      
תמלשומ הנקתה ללוכ רשואמ תוכיאו םינותנ      

                    5.00 חוקיפה תושירדו תויחנה לכל םאתהב רטמ   
  40.80 כ"הס        

      
      
      
      
      

046/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     046 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

דיוד לדגמ ןואיזומ םחתמ 4 הנבמ
למשח ינקתמ 8 קרפ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו ג  -2- ק ל ח  50.80 ק ר פ  ת ת       
ד ו ד  ל ד ג מ ו  ל ד ג מ ל  ה ס י נ כ  ר ע ש -ה ר ו א ת       
      
L.3.60 ת"ג לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.05.010
רעשב הנוילע תיזח תפיטשלו לדגמ תראהל      
תוינכותב טרופמהו ראותמה לכ פ"ע הסינכ      
םינותנ הווש ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו      
םאתהב תמלשומ הנקתה ללוכ רשואמ תוכיאו      

                    2.00 חוקיפה תושירדו תויחנה לכל 'חי   
      
לדגמ תרואהל L.3.60 ת"ג לש דבלב הקפסא     08.05.020
לכ פ"ע הסינכ רעשב הנוילע תיזח תפיטשלו      
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה      
רשואמ תוכיאו םינותנ הווש ת"ג וא םיינכטה      

                    1.00 ןימזמה ינסחמל ותרבעה ללוכ 'חי   
      
L.20 ת"ג לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.05.030
לכ פ"ע עוקש תותיזח תפיטשל יראיניל      
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה      
רשואמ תוכיאו םינותנ הווש ת"ג וא םיינכטה      
תויחנה לכל םאתהב תמלשומ הנקתה ללוכ      

                    4.00 חוקיפה תושירדו 'חי   
      
תפיטשל יראיניל L.20 ת"ג לש דבלב הקפסא     08.05.040
טרופמהו ראותמה לכ פ"ע עוקש תותיזח      
הווש ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב      
ינסחמל ותרבעה ללוכ רשואמ תוכיאו םינותנ      

                    1.00 ןימזמה 'חי   
      
דומצ L.40 ת"ג לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.05.050
טרופמהו ראותמה לכ פ"ע גרוסל רבוחמ עקרק      
הווש ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב      
תמלשומ הנקתה ללוכ רשואמ תוכיאו םינותנ      

                    2.00 חוקיפה תושירדו תויחנה לכל םאתהב 'חי   
      
עקרק דומצ L.40 ת"ג לש דבלב הקפסא     08.05.060
טרופמהו ראותמה לכ פ"ע גרוסל רבוחמ      
הווש ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב      
ינסחמל ותרבעה ללוכ רשואמ תוכיאו םינותנ      

                    1.00 ןימזמה 'חי   
      
L.50 ת"ג לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.05.070
ראותמה לכ פ"ע הסינכ רעשב בלושמ      
ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו      
הנקתה ללוכ רשואמ תוכיאו םינותנ הווש      
תושירדו תויחנה לכל םאתהב תמלשומ      

                    2.00 חוקיפה 'חי   
      
      
      

50.80.4 קרפ תתב הרבעהל        
047/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     047 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

דיוד לדגמ ןואיזומ םחתמ 4 הנבמ
למשח ינקתמ 8 קרפ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רעשב בלושמ L.50 ת"ג לש דבלב הקפסא     08.05.080
תוינכותב טרופמהו ראותמה לכ פ"ע הסינכ      
םינותנ הווש ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו      

                    1.00 ןימזמה ינסחמל ותרבעה ללוכ רשואמ תוכיאו 'חי   
      

                    2.00 ק"מס 01*05*05 תודימב ןוטב סיסב 'חי  08.05.090
      
ת"ג)%05( לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.05.100
    1.60.L הנוילע תיזח תפיטשלו לדגמ תראהל  
טרופמהו ראותמה לכ פ"ע הסינכ רעשב      
הווש ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב      
תמלשומ הנקתה ללוכ רשואמ תוכיאו םינותנ      

                    2.00 חוקיפה תושירדו תויחנה לכל םאתהב 'חי   
      
תראהל L.1.60 ת"ג)%05( לש דבלב הקפסא     08.05.110
פ"ע הסינכ רעשב הנוילע תיזח תפיטשלו לדגמ      
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה לכ      
רשואמ תוכיאו םינותנ הווש ת"ג וא םיינכטה      

                    1.00 ןימזמה ינסחמל ותרבעה ללוכ 'חי   
      
ת"ג )%05( לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.05.120
    2.60.L הנוילע תיזח תפיטשלו לדגמ תראהל  
טרופמהו ראותמה לכ פ"ע הסינכ רעשב      
הווש ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב      
תמלשומ הנקתה ללוכ רשואמ תוכיאו םינותנ      

                    2.00 חוקיפה תושירדו תויחנה לכל םאתהב 'חי   
      
תראהל L.2.60 ת"ג)%05( לש דבלב הקפסא     08.05.130
פ"ע הסינכ רעשב הנוילע תיזח תפיטשלו לדגמ      
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה לכ      
רשואמ תוכיאו םינותנ הווש ת"ג וא םיינכטה      

                    1.00 ןימזמה ינסחמל ותרבעה ללוכ 'חי   
      
דל L.70 ליפורפ לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.05.140
תוינכותב טרופמהו ראותמה לכ פ"ע      
םינותנ הווש ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו      

                   10.00 ןימזמה ינסחמל ותרבעה ללוכ רשואמ תוכיאו רטמ   
      
לכ פ"ע דל L.70 ליפורפ לש דבלב הקפסא     08.05.150
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה      
רשואמ תוכיאו םינותנ הווש ת"ג וא םיינכטה      

                    1.00 ןימזמה ינסחמל ותרבעה ללוכ רטמ   
      
פ"ע יריק  ת"ג תנקתהל הסורינמ הנקתה לגר     08.05.160

                    4.00 ב"צמ ינורקע טרפ 'חי   
      
      

50.80.4 קרפ תתב הרבעהל        
048/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     048 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

דיוד לדגמ ןואיזומ םחתמ 4 הנבמ
למשח ינקתמ 8 קרפ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
L.30 ת"ג לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.05.170
טרופמהו ראותמה לכ פ"ע  תיזח תפיטשל      
הווש ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב      
ינסחמל ותרבעה ללוכ רשואמ תוכיאו םינותנ      

                   10.00 ןימזמה רטמ   
      
לכ פ"ע דל L.30 ליפורפ לש דבלב הקפסא     08.05.180
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה      
רשואמ תוכיאו םינותנ הווש ת"ג וא םיינכטה      

                    1.00 ןימזמה ינסחמל ותרבעה ללוכ רטמ   
  50.80 כ"הס        

      
ת ו י נ כ ו ת  +ק ד ו ב  ת ק י ד ב  60.80 ק ר פ  ת ת       
    EDAM SA+  מ ל  ת ו ר ב ח ת ה  +ה ר ו א ת  י ו ס י נ  
ה ר ק ב  .      
      
דע לדוגב ךומנ חתמב ילמשח ןקתמ תקידב     08.06.010
    08X3 םולשת תוברל ךמסומ קדוב י"ע רפמא  
קדובל עויסו תוינכות תשגהו ,הקידבה רובע      
םיבלשב תוקידב ללוכ תודידמה תכירעב      
תוקידב ללוכ הדובעה ךלהמב ושרדיש      

                    1.00 'פמוק העצהה ריחמב לולכ םימעפ 3 דע תורזוח  
      
ונקתוהש םיסנפה לכל תודע תינכת תנכה     08.06.020
טוטרש ללוכ, םילגעמ ירפסמ ללוכ  טקייורפב      
דעומל תינכדע הסרג- דאקוטוא תנכתב      
השולשב תוספדומ תוינכת תקפה , עוציבה      
DC ג"ע םיצבק + תוינכתה תרבעהו םיקתוע      

                    1.00 'פמוק . טקיורפה לוהינל  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

60.80.4 קרפ תתב הרבעהל        
049/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     049 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

דיוד לדגמ ןואיזומ םחתמ 4 הנבמ
למשח ינקתמ 8 קרפ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
דיוד לדגמ םחתמל  הרואת ייוסינ רפסמ תנכה     08.06.030
ךלהמב, הדובעה עוציב ינפל :ושרדיש יפכ      
תריסמ ינפל  עוציבה רמגבו הדובעה עוצב      
הרואת רובע ,ןימזמל תיפוסה ןקתמה      
:רתיה ןיב לולכי יוסינה טקייורפב תננכותמה      
דודיב( םיינקת םיינמז םילבכ תקפסא      
    VK1/6.0 םיעקשו םיעקת םע וילאמ הבכ  
םיפוגה תבכרה , )V032-A61-EEC סופיטמ      
פ"ע םישרדנה םימוקימב ינמז ןפואב םתקלדהו      
להנמו למשחה סדנהמ, הרואתה ץעוי תויחנה      
למשח תנזה , הרואת ינוויכ עוציב, טקייורפה      
םע ןיינבה גיצנ םע םואיתב ןיינבהמ תינמז      
הנזה וא Am03 A04X4 ןגמ תחפ רסממ      
רואמה תקלחמ רושיאב תינוריע הרואת תשרמ      
תינמזה הרואתה קותינו קוריפ- יוסינה רמגב ,      
יוסינה.) םיינמז הרואת יפוגו תויתשת, הליבכ(      
: טוריפה יפל ושרדיש םיפוגה תומכ תא לולכי      
ץעוי תינכת פ"ע עצובי - ןושאר הרואת יוסינב      
ייוסינב, ינכט טרפמו תויחנה ,הרואתה      
יוסינמ תונקסמו תויחנה פ"ע םיאבה הרואתה      

                    1.00 'פמוק ןלבקל ורסמייש יפכ ןושאר הרואת  
      
תיללכ הטילש תרקב תכרעמל תורבחתה ףיעס     08.06.040
םייוניש ,תרנצ ,הליבכ ללוכה םחתמה לש      
ףיעס(תמייקה הטילשה תכרעמב םיתונכיתו      
גיצנ םע םלשומ םואית עצבל שי )טלפמוק      
)8059-283-250הדוהי רשק שיא(דוד לדגמ      
ולבקתי אל ,הז ףיעסל ריחמ תניתנ ינפל      

                    1.00 'פמוק !רתאה גיצנ םע םואית יא ןיגב תונעט  
הרקב .מל תורבחתה +הרואת יוסינ +EDAM SA תוינכות +קדוב תקידב 60.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח ינקתמ 8 קרפ 80 כ"הס          
דיוד לדגמ ןואיזומ םחתמ כ"הס        

050/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     050 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

ןויצמרודה תייסנכ םחתמ 5 הנבמ
למשח ינקתמ 8 קרפ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  8 ק ר פ  80 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00.80 ק ר פ  ת ת       
      
תא וללכי תויומכה בתכב םילבכה יפיעס לכ      
םהש יפכ םילוציפהו םירוביחה תואספוק לכ      
םאתהב ושרדייש לוככו תוינכותב םינייוצמ      
תאזו עוציבה ךלהמב ןלבקל ונתנייש תויחנהל      
תלבקל דעו םיווקה לכ לש םלשומ עוציבל דע      
ןנכתמה רושיא      
      
לכ תא וללכי תויומכה בתכב םיפיעסה לכ      
הבוגב תודובע עוציב ךרוצל ויהיש לככ תיולעה      
ושרדייש לככ אוהש הבוג לכבו אוהש גוס לכמ      
שומיש ללוכ ויקלחו ויביכרמ לכ לע טקייורפב      
תומב,םימוגיפ, םיפונמ : שרדיש םיאתמ דויצב      
גנילפנס תווצב שומיש , תומלוס,  המרה      
אל הרקמ םושב , המודכו  השרומו יעוצקמ      
לכמ הבוגב הדובע רובע תפסות םוש םלושת      
איהש הביס      
      
ללוכ  םילבכה ריחמ  וא/ו רואמה תודוקנ ריחמ      
םיפער גג קוריפו  תחיתפ  שרדנה תדימב םג      
תרזחהו הריהז הרוצב תרנצה תחנה ךרוצל      
םיפער, הדובעה רמגב ותומדקל בצמה      
ריחמ תפסות אלל ןלבקה י"ע ופלחוי ורבשיש      
      
תא תוארל שי ריחמה תעצה תניתנ ינפל      
תושקב ולבקתי אל ,דחוימה ינכטה טרפמה      
תויחנהה תא ואר אלש הנעטב ריחמ תפסותל      
הז טרפמב תואצמנה תופסונה תושירדהו      
      
תודע תוינכת ןיכהל ותוירחאבו ןלבקה לע      
    )EDAM SA(: ןלבקה ןמסי עוצבה ךלהמב .א  
ועצובש םייונשה לכ תא ותושרבש תוינכתה לע      
הדובעה תמלשה םע .ב.ירוקמה ןונכתה תמועל      
תא תוטרפמה תוינכדע תוינכת ןלבקה ןיכי      
תוינכת .ג.)תודע תוינכת( עצובש יפכ ןקתמה      
בשחוממ טוטרשב ןלבקה י"ע וטטרושי תודעה      
    - DACOTUA. םיטס 3 ןימזמל רוסמי ןלבקה  
ןייצי ןלבקה .ד.ןיכהש תודעה תוינכתמ טקסידו      
.תודע תינכת" :תוינכתה לש תרתוכה הדשב      
תנכה .ה"....... ךיראתב  ).............( י"ע הנכוה      
ןקתמה תלבקל יאנת היהת תודעה תוינכת      
.ורושיאו      

תויללכ תורעה 00.80 כ"הס          
      
      
      
      

051/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     051 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

ןויצמרודה תייסנכ םחתמ 5 הנבמ
למשח ינקתמ 8 קרפ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר נ צ ו  ת ו ל ע ת ו  ת ו ר י פ ח  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
עקרקב ץוח תרואתל השדח רואמ תדוקנ     08.01.010
תוברל  YX2N5.1X3 לבכ י"ע הליבכ: תללוכה      
עקרקב ןקתומ מ"מ 52 ינוציח רטוקב רוניצ       
תמגוד םוינמולא םירוביח תואספוק ללוכ      
    41BINU תונגומ ןטשק תצובק י"ע תוקפוסמ  
ללוכ )קיטסלפמ הספוק רשואי אל(86PI םימ      
רבעמ(רטמ 01 דע לבכ ךרוא  םע ידועיי רבחמ      

                   60.00 )םילבכו  תורונצ יפיעס יפל דרפנב דדמי ךכל 'קנ   
      
וא חוטש גגב ץוח תרואתל השדח רואמ תדוקנ     08.01.020
לש החנהו הקפסא: תללוכה הנבמה ריקב      
F-NR 7OH 5.2X3 ןרפואנ לבכ י"ע הליבכ      
ללוכ מ"מ 52 ינוציח רטוקב רוניצ תוברל ר"ממ      
41BINU תמגוד םוינמולא םירוביח תואספוק      
םימ תונגומ ןטשק תצובק י"ע תוקפוסמ      
    86PI)לבכ ךרוא ,)קיטסלפמ הספוק רשואי אל  
גגב ותומדקל בצמה תרזחהו רטמ 01 דע      
יפל דרפנב דדמי ךכל רבעמ( הדובעה םויסב      

                   50.00 םילבכ יפיעס 'קנ   
      
וא חוטש גגב ץוח תרואתל השדח רואמ תדוקנ     08.01.030
לש החנהו הקפסא: תללוכה הנבמה ריקב      
F-NR 7OH 5.1X3 ןרפואנ לבכ י"ע הליבכ      
ללוכ מ"מ 02 ינוציח רטוקב רוניצ תוברל ר"ממ      
41BINU תמגוד םוינמולא םירוביח תואספוק      
םימ תונגומ ןטשק תצובק י"ע תוקפוסמ      
    86PI)לבכ ךרוא ,)קיטסלפמ הספוק רשואי אל  
גגב ותומדקל בצמה תרזחהו רטמ 01 דע      
יפל דרפנב דדמי ךכל רבעמ( הדובעה םויסב      

                  180.00 םילבכ יפיעס 'קנ   
      
06 דע בחורב םילבכל תלעת לש הריפח     08.01.040
,לוח יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 08 קמועו מ"ס      
תמייק המדאב ,יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס      
ןוטיב ללוכ ל"נה ,ףוצירה קורפ רחאל וא/ו      

                  100.00 השדח תרנצ תחנה רחאל הזר ןוטבב רטמ   
      
קיטסלפמ עבצא תולעת לש הנקתהו הקפסא     08.01.050
רטוקב ןורירמ רוניצ וא מ"מ 71X71 תודימב      
/ריקל הטסורינמ "תולש" י"ע קזוחמ מ"מ 52      

                  120.00 תוניפב תויוז ללוכ ,הרקת רטמ   
      
וא ןורירמ תרנצ תפלחה רובע ריחמ תפסות     08.01.060
יתכתמ רוניצב הנקתה רובע עבצא תולעת      
י"ע ץעל וא ריקל םינקתומ 1" רטוקב ןיירושמ      
םא( הכישמ טוח תוברל , הטסורינמ "תולש"      

                   60.00 םלשומ ןפואב ותנקתהו רזעה ירמוחו )שרדנ רטמ   
      

10.80.5 קרפ תתב הרבעהל        
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4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     052 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

ןויצמרודה תייסנכ םחתמ 5 הנבמ
למשח ינקתמ 8 קרפ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
מ"מ 5.1 יבועב חפ תלעת לש הנקתהו הקפסא     08.01.070
רונתב העובצ הסכמ םע מ"ס 6X01 תודימב       
ינפל אמגוד רושיאב ךרוצ שי ןבאה ןווגב      

                   20.00 םידדצב הריגסו תוניפב תויוז ללוכ ) העיבצה רטמ   
      
רטוקב ןוולוגמ לזרב רוניצ תונקתהו הקפסא     08.01.080
ךרוצ שי ( ןבאה ןווגב רונתב עובצ  מ"מ 23 דע      
םירזיבא ללוכ ) העיבצה ינפל אמגוד רושיאב      
קר םייקה ןבאה ריקל קוזיחו תותשקו םירבחמ      
תועובצ הטסורינ  )תולש( םיקבחב תוגפב      

                  100.00 רוניצל ההז עבצב רטמ   
      
YX2N EPLX 5.2X3 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.01.090
וא תולעתב םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ      
ינשב רוביח תוברל ןורירמ תורוניצב םילחשומ      

                  100.00 )דרפנב דדמת תרנצ(תווצקה רטמ   
      
ןקתל םיאתמ שימג ןרפואנ גוסמ תשוחנ ילבכ     08.01.100
    7020 EDV )ךתחב) הדוקנ ריחמב לולכ וניאש  
םיחנומ ר"ממ F-NR 7OH 5.2X3 דע      
ללוכ ) "תוגופ"( םייק ןבא ריקב םיחוורמב      
ג"ע םייקה הלחוכה ןווגבו גוסב הלחוכ עוציב      
לע תוחפל מ"מ 01( םלשומ יוסיכל דע לבכה      
גוסמ קבדב ותקבדה ללוכ וא)ומצע לבכה      
לוחיכל תואמגוד עוציב ללוכ VU ןגומ ןוקיליס      
לוכה ,המגודה רושיאל דע ושרדייש לוככ ל"נה      
דע םלשומ ןפואבו חוקיפה תויחנהל םאתהב      

                  120.00 חוקיפה לש יפוס רושיא תלבקל רטמ   
      
רוניצב לחשומ ר"ממ YX2N 5.2X5 לבכ     08.01.110
םלשומ רוביחו  הלעתב חנומ וא מ"מ 52      

                  100.00 )דרפנב דדמי רוניצה( תווצקה יתשב רטמ   
      
רוניצב לחשומ ר"ממ YX2N 4X5 לבכ     08.01.120
יתשב  םלשומ רוביחו הלעתב חנומ וא מ"מ 05      

                   60.00 )דרפנב דדמי רוניצה( תווצקה רטמ   
      
רוניצב לחשומ ר"ממ YX2N 6X5 לבכ     08.01.130
יתשב  םלשומ רוביחו הלעתב חנומ וא מ"מ 05      

                  150.00 )דרפנב דדמי רוניצה( תווצקה רטמ   
      
ךתחב יקפוא הקראה ךילומ תנקתהו הקפסא     08.01.140

                   60.00 המדאב ןומט ףושח ותנקתהו UC53 רטמ   
      
      
      
      

10.80.5 קרפ תתב הרבעהל        
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26/03/2020
דף מס':     053 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

ןויצמרודה תייסנכ םחתמ 5 הנבמ
למשח ינקתמ 8 קרפ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
גוסמ תשוחנ ילבכ לש הנקתהו הקפסא     08.01.150
EDV 7020 ןקתל םיאתמ "שימג ןרפואנ"      
ר"ממ F-NR 7OH 5.2X3 דע  ךתחב      
י"ע הקבדהב ינוציח ןבא זינרק ג"ע םינקתומ      
תוכיא הווש וא VU דימע ןוקיליס גוסמ קבד      
ןווגבו גוסב הלחוכ עוציב ללוכ , רשואמ      
םלשומ יוסיכל דע לבכה ג"ע םייקה הלחוכה      
עוציב ללוכ ,)ומצע לבכה לע תוחפל מ"מ 01(      
דע ושרדייש לוככ ל"נה לוחיכל תואמגוד      
תויחנהל םאתהב לוכה ,המגודה רושיאל      
יפוס רושיא תלבקל דע םלשומ ןפואבו חוקיפה      

                   40.00 חוקיפה לש רטמ   
      
ינבא לש רזוח שומישל ריהז קורפו ןומיס     08.01.160
08 דע לש בחורב ,ןתומלשב תומייקה ףוצירה      
המודכו/םיעצמ/טיטה תובכש לכ ללוכ, מ"ס      
תרנצ תנמטהל הריפח ךרוצל תאזו םתחתמ      
ןבאה ףוציר תא ללוכ ףיעסה ,תיעקרק תת      
,ןמוסש יפכ ירוקמה םוקימל םאתהב שדחמ      
,םייקה הלחוכה ןווגבו גוסב לוחיכה שודיח      
חוקיפה תויחנהל םאתהב םלשומ ןפואב לכה      
פ"ע(חוקיפה לש יפוס רושיא תלבקל דעו      

                   40.00 )חטשב עוציב חקפמ תייחנה רטמ   
      
אל םילבכ  יוניפו תכישמ, קוריפ, קותינ      08.01.170
רטמ יפל ריחמ( גוס לכמ תמייק תרנצב םיניקת      

                   60.00 לבכ רטמ   
      
תינוציח הנקתהלו תיביטרוקד םירוביח תספוק     08.01.180
דע תודימב  76PI םימ תנגומ ריק לע      
    51X51 היושע םיגרב 4 םע הריגס מ"ס  
ilozalap תרצותמ XOBINU תרדס הטסורינמ      
הטסורינמ ןינורגטינא "ןטשק" קפס      
    78PI +תליפנ תעינמל תימינפ תרשרש  

                   15.00 "חותפ" בצמב הסכמה 'חי   
      
תינוציח הנקתהלו תיביטרוקד םירוביח תספוק     08.01.190
דע תודימב  76PI םימ תנגומ ריק לע      
    02X02 היושע םיגרב 4 םע הריגס מ"ס  
ilozalap תרצותמ XOBINU תרדס הטסורינמ      
הטסורינמ ןינורגטינא "ןטשק" קפס      
    78PI +תליפנ תעינמל תימינפ תרשרש  

                    2.00 "חותפ" בצמב הסכמה 'חי   
      
      
      
      

10.80.5 קרפ תתב הרבעהל        
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26/03/2020
דף מס':     054 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

ןויצמרודה תייסנכ םחתמ 5 הנבמ
למשח ינקתמ 8 קרפ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תינוציח הנקתהלו תיביטרוקד םירוביח תספוק     08.01.200
דע תודימב  76PI םימ תנגומ ריק לע      
    02X03 היושע םיגרב 4 םע הריגס מ"ס  
ilozalap תרצותמ XOBINU תרדס הטסורינמ      
הטסורינמ ןינורגטינא "ןטשק" קפס      
    78PI +תליפנ תעינמל תימינפ תרשרש  

                    2.00 "חותפ" בצמב הסכמה 'חי   
      
יתבכש וד "הרבוק" םגד קזוחמ ירושרש רוניצ     08.01.210
8 רטוקב הכישמ טוח ללוכ מ"מ 05 רטוק      

                  100.00 .ר"ממ רטמ   
      
רטוקב "ןורירמ" וא וילאמ הבכ  "ףכירמ" רוניצ     08.01.220

                  120.00 הדוקנ ריחמב לולכ וניאש מ"מ 52 רטמ   
      
רטוקב "ןורירמ" וא וילאמ הבכ "ףכירמ" רוניצ     08.01.230

                  100.00 הדוקנ ריחמב לולכ וניאש מ"מ 02 רטמ   
      
לוככ ףוציר תומלשהל ףוציר ינבא תקפסא     08.01.240
ןיטולחל תוהז תויהל םינבאה לע ,ושרדייש      
,ןבאה גוסב רתיה ןיב ,תומייקה ףוצירה ינבאל      
רושיא תלבק רחאל ,תותיסה גוסבו ןבא ןווגב      
םינבאה ףוציר וקפוסיש םינבאל חוקיפה      
ןווגבו גוסב לוחיכ ללוכ םירסחה תומוקמב      
םינטק םיחטשב עוציב ללוכ ,םייקה הלחוכה      

                    5.00 ר"מ יפל ר"מ   
      
תכרעמ לש  םלשומ ינכמו ילמשח  קוריפ     08.01.250
הרוצב  רתאב תמייקה הנשיה ץוח הרואת      
ינסחמל םייקה דויצה תרבעהו תקייודמו הריהז      
םאתהב ןימזמה ינסחמל וא רואמה תקלחמ      
יוניפ וא הלעמל טרופמכ יפיצפסה םחתמל      
. רשואמ תלוספ רתאל רתאהמ  תלוספ      
יארחא םעו רתאב חוקיפה םע םאותי קוריפה      
הרואתה יפוג לכ תא לולכיו רתאב הקזחאה      
םחתמה לכב תונשי תויתשתו הליבכ ,םימייקה      
פ"ע שדחה הרואתה ןקתמב םישרדנ םניאש      
קודבל ןלבקה תוירחאב. תינכדע הרואת תינכת      
רוחמת ינפל קוריפל תשרדנה תומכה תא      
ךלהמב תויפסכ תועיבת ולבקתי אל. ףיעסה      
וחקלנ אלש הרואת יפוג קוריפ ןיגב עוציבה      
ןיקתה דויצה  תלבוה. ןלבקה י"ע ןובשחב      
תלוספהו םוגפה דויצה תלבוהו ןימזמ ינסחמל      
אלו קוריפה ףיעס ריחמב םילולכ תלוספ רתאל      

                    1.00 'פמוק דרפנב ומלושי  
תרנצו תולעתו תוריפח 10.80 כ"הס          

      
055/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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26/03/2020
דף מס':     055 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

ןויצמרודה תייסנכ םחתמ 5 הנבמ
למשח ינקתמ 8 קרפ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א ב  ם י ח ו ד י ק  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןיאו הדימב ועצובי הדימב ולא םיפיעס:הרעה      
ךותל הסינכ אלל למשח ילבכ תרבעה ךרד      
!דבלב עוציבב חוקיפה רושיאבו הנבמה      
      
ינוציח ריק אוהש גוס לכמ הנבמה ריקב חודיק     08.02.010
ךרוצל חוקיפה תויחנה פ"ע ימינפ ריק וא      
תלחשה רחאל םוטיא ללוכ למשח ילבכ תרבעה      
מ"מ 52 דע רטוקב חודיקה ,תרנצהו םילבכה      
רחאל םוטיא ללוכ מ"ס 06-13 ןיב יבועב ריקב      

                    6.00 'פמוק תרנצהו םילבכה תלחשה  
      
ינוציח ריק אוהש גוס לכמ הנבמה ריקב חודיק     08.02.020
ךרוצל חוקיפה תויחנה פ"ע ימינפ ריק וא      
תלחשה רחאל םוטיא ללוכ למשח ילבכ תרבעה      
מ"מ 52 דע רטוקב חודיקה ,תרנצהו םילבכה      
םוטיא ללוכ מ"ס 03 דע יבועב ריקב      

                    5.00 'פמוק תרנצהו םילבכה תלחשה רחאל  
ןבאב םיחודיק 20.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
רשוכ לעב A52X3 דע יזאפ תלת ת"מאמ     08.03.010

                   10.00 AK01 קותינ 'חי   
      
קותינ רשוכ לעב A61X3 דע יזאפ תלת ת"מאמ     08.03.020

                    4.00 10KA 'חי   
      
קותינ רשוכ לעב A61 דע יזאפ דח ת"מאמ     08.03.030

                   22.00 רשוגמ וא ליגר AK01  'חי   
      

                    1.00 רפמאלימ A 03 םגד A04X4 תחפ רסממ 'חי  08.03.040
      

                    4.00 A םגד רפמאלימ A04X2 ,03 דע תחפ רסממ 'חי  08.03.050
      
ת"מאמ +TSR   דל ןומיס תורונמ 3 לש טס     08.03.060

                    4.00 רפמא 01X3 הנגה 'חי   
      
תמגוד A62X3 3CA דע יזאפ תלת ןעגמ     08.03.070

                    4.00 "ABB-AF26 'חי   
      
תמגוד A61X3 3CA יזאפ תלת ןעגמ     08.03.080

                    4.00 "ABB-AF16" 'חי   
      
      
      
      
      

30.80.5 קרפ תתב הרבעהל        
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26/03/2020
דף מס':     056 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

ןויצמרודה תייסנכ םחתמ 5 הנבמ
למשח ינקתמ 8 קרפ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לש הלעפה לילס לעב ,דוקיפל רזע רסממ     08.03.090
    CAV032 וא CAV42, ל םיעגמ- V032 ,A01,  
הלעפהו היצלומיסל רודיס ,סיסב ללוכ ,ףלשנ      
םיעגמה רפסמו בצמ ןויצל DEL ,תינדי      

                    4.00 .שרדנל םאתהב 'חי   
      
2-0-1 םיבצמ A01,3 ררוב דוקיפ קספמ     08.03.100
3 ללוכ חולה תיזח לע וא חולה ךותב ןקתומ      

                    4.00 הרקבל קספמ בצמ יוויחל רזע יעגמ 'חי   
      
,תיעובש תינכת םע דוקיפל ילטיגיד ןועש     08.03.110
גוסמ םינש 01ל הברזר תללוס םע תימויו      
ןועש - 2POT-271-LES םגד ימונורטסא      
תונכת .דוקיפ תוסינכ 2 ,םיצורע 2 ,ימונורטסא      

                    4.00 תירבעב 'חי   
      
ץוח תרואת חול הנבמ     08.03.120
צ"ספ םע)41#,31#,21#,11#(יסופיט      
    A001X4 56 םימ ןגומו תינוציחPI ןוראמ יושע  
לקוס תוברל ןוטב תקיצי ג"ע ןקתומ רטסאילופ      
םילנפ םע מ"ס 03 כ חולה תיתחתב ההבגה      
ןוגג הליענ ירודיס, תותלד, תיזחב םיקרפתמ      
הלבוה ,הקראהו ספא יספ טוליש טוויח,      
%03 הברזר ללוכ ,םימלשומ רוביחו הנקתה,      

                    4.00 'פמוק 93416 ילארשי ןקת יפל  
      
םייק למשח חולב A52X3 דע ת"מאמ תפסות     08.03.130

                    4.00 'פמוק שארמ םישרדנה םימואיתה לכ ללוכ  
למשח תוחול 30.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
הרואת ףוג לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.06.010
    10.L לכ פ"ע  ץוחבמ ןולח תראהל ריק דומצ  
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה      
רשואמ תוכיאו םינותנ הווש ת"ג וא םיינכטה      
תויחנה לכל םאתהב תמלשומ הנקתה ללוכ      

                    4.00 חוקיפה תושירדו 'חי   
      
ריק דומצ L.10 הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.06.015
טרופמהו ראותמה לכ פ"ע ץוחבמ ןולח תראהל      
הווש ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב      
ינסחמל ותרבעה ללוכ רשואמ תוכיאו םינותנ      

                    1.00 ןימזמה 'חי   
      
      

60.80.5 קרפ תתב הרבעהל        
057/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
5101207-470:לט 02439 םילשורי 91 םיצורח די
 

26/03/2020
דף מס':     057 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

ןויצמרודה תייסנכ םחתמ 5 הנבמ
למשח ינקתמ 8 קרפ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הרואת ףוג לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.06.020
    20.L לכ פ"ע ץוחבמ ןולח תראהל ריק דומצ  
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה      
רשואמ תוכיאו םינותנ הווש ת"ג וא םיינכטה      
תויחנה לכל םאתהב תמלשומ הנקתה ללוכ      

                   36.00 חוקיפה תושירדו 'חי   
      
ריק דומצ L.20 הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.06.025
טרופמהו ראותמה לכ פ"ע ץוחבמ ןולח תראהל      
הווש ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב      
ינסחמל ותרבעה ללוכ רשואמ תוכיאו םינותנ      

                    4.00 ןימזמה 'חי   
      
הרואת ףוג לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.06.030
    30.L לכ פ"ע םינפבמ ןולח תראהל ריק דומצ  
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה      
רשואמ תוכיאו םינותנ הווש ת"ג וא םיינכטה      
תויחנה לכל םאתהב תמלשומ הנקתה ללוכ      

                   24.00 חוקיפה תושירדו 'חי   
      
ריק דומצ L.30 הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.06.035
ראותמה לכ פ"ע םינפבמ ןולח תראהל      
ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו      
ותרבעה ללוכ רשואמ תוכיאו םינותנ הווש      

                    3.00 ןימזמה ינסחמל 'חי   
      
הרואת ףוג לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.06.040
    40.L ראותמה לכ פ"ע גגה תראהל יראיניל  
ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו      
הנקתה ללוכ רשואמ תוכיאו םינותנ הווש      
תושירדו תויחנה לכל םאתהב תמלשומ      

                   72.00 חוקיפה 'חי   
      
יראיניל L.40 הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.06.045
טרופמהו ראותמה לכ פ"ע גגה תראהל      
הווש ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב      
ינסחמל ותרבעה ללוכ רשואמ תוכיאו םינותנ      

                    8.00 ןימזמה 'חי   
      
הרואת ףוג לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.06.050
    50.L טרופמהו ראותמה לכ פ"ע ריק דומצ  
הווש ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב      
תמלשומ הנקתה ללוכ רשואמ תוכיאו םינותנ      

                    8.00 חוקיפה תושירדו תויחנה לכל םאתהב 'חי   
      
      
      

60.80.5 קרפ תתב הרבעהל        
058/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



4840556-050 :דיינ      למשח תסדנה סיסב .א
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26/03/2020
דף מס':     058 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

ןויצמרודה תייסנכ םחתמ 5 הנבמ
למשח ינקתמ 8 קרפ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ריק דומצ L.50 הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.06.055
תוינכותב טרופמהו ראותמה לכ פ"ע      
םינותנ הווש ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו      

                    1.00 ןימזמה ינסחמל ותרבעה ללוכ רשואמ תוכיאו 'חי   
      
הרואת ףוג לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.06.060
    60.L טרופמהו ראותמה לכ פ"ע ריק דומצ  
הווש ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב      
תמלשומ הנקתה ללוכ רשואמ תוכיאו םינותנ      

                   20.00 חוקיפה תושירדו תויחנה לכל םאתהב 'חי   
      
ריק דומצ L.60 הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.06.065
תוינכותב טרופמהו ראותמה לכ פ"ע      
םינותנ הווש ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו      

                    2.00 ןימזמה ינסחמל ותרבעה ללוכ רשואמ תוכיאו 'חי   
      
הרואת ףוג לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.06.070
    70.L תוינכותב טרופמהו ראותמה לכ פ"ע  
םינותנ הווש ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו      
םאתהב תמלשומ הנקתה ללוכ רשואמ תוכיאו      

                    8.00 חוקיפה תושירדו תויחנה לכל 'חי   
      
לכ פ"ע L.70  הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.06.075
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה      
רשואמ תוכיאו םינותנ הווש ת"ג וא םיינכטה      

                    1.00 ןימזמה ינסחמל ותרבעה ללוכ 'חי   
      
הרואת ףוג לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.06.080
    80.L לכ פ"ע לדגמב םילכירדא םיטרפ תראהל  
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה      
רשואמ תוכיאו םינותנ הווש ת"ג וא םיינכטה      
תויחנה לכל םאתהב תמלשומ הנקתה ללוכ      

                   40.00 חוקיפה תושירדו 'חי   
      
תראהל L.80 הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.06.085
ראותמה לכ פ"ע לדגמב םילכירדא םיטרפ      
ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו      
ותרבעה ללוכ רשואמ תוכיאו םינותנ הווש      

                    1.00 ןימזמה ינסחמל 'חי   
      
הרואת ףוג לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.06.090
    90.L ראותמה לכ פ"ע בוקרק תראהל  
ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו      
הנקתה ללוכ רשואמ תוכיאו םינותנ הווש      
תושירדו תויחנה לכל םאתהב תמלשומ      

                   12.00 חוקיפה 'חי   
      

60.80.5 קרפ תתב הרבעהל        
059/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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26/03/2020
דף מס':     059 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

ןויצמרודה תייסנכ םחתמ 5 הנבמ
למשח ינקתמ 8 קרפ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תראהל L.90 הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.06.095
תוינכותב טרופמהו ראותמה לכ פ"ע בוקרק      
םינותנ הווש ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו      

                    2.00 ןימזמה ינסחמל ותרבעה ללוכ רשואמ תוכיאו 'חי   
      
הרואת ףוג לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.06.100
    01.L טרופמהו ראותמה לכ פ"ע יראיניל  
הווש ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב      
תמלשומ הנקתה ללוכ רשואמ תוכיאו םינותנ      

                   16.00 חוקיפה תושירדו תויחנה לכל םאתהב 'חי   
      
יראיניל L.01 הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.06.105
תוינכותב טרופמהו ראותמה לכ פ"ע      
םינותנ הווש ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו      

                    2.00 ןימזמה ינסחמל ותרבעה ללוכ רשואמ תוכיאו 'חי   
      
הרואת ףוג לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.06.110
    1-01.L ראותמה לכ פ"ע טאוו 42 יראיניל  
ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו      
הנקתה ללוכ רשואמ תוכיאו םינותנ הווש      
תושירדו תויחנה לכל םאתהב תמלשומ      

                   16.00 חוקיפה 'חי   
      
יראיניל L.1-01 הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.06.115
תוינכותב טרופמהו ראותמה לכ פ"ע טאוו 42      
םינותנ הווש ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו      

                    2.00 ןימזמה ינסחמל ותרבעה ללוכ רשואמ תוכיאו 'חי   
      
הרואת ףוג לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.06.120
    11.L תוינכותב טרופמהו ראותמה לכ פ"ע  
םינותנ הווש ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו      
םאתהב תמלשומ הנקתה ללוכ רשואמ תוכיאו      

                    4.00 חוקיפה תושירדו תויחנה לכל 'חי   
      
לכ פ"ע L.11  הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.06.125
םיטרפמבו תוינכותב טרופמהו ראותמה      
רשואמ תוכיאו םינותנ הווש ת"ג וא םיינכטה      

                    1.00 ןימזמה ינסחמל ותרבעה ללוכ 'חי   
      
L.21 הרואת ףוגלש תמלשומ הנקתהו הקפסא     08.06.130
טרופמהו ראותמה לכ פ"ע לדגמ סיסב      
הווש ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו תוינכותב      
תמלשומ הנקתה ללוכ רשואמ תוכיאו םינותנ      

                   26.00 חוקיפה תושירדו תויחנה לכל םאתהב 'חי   
      
      
      

60.80.5 קרפ תתב הרבעהל        
060/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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26/03/2020
דף מס':     060 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

ןויצמרודה תייסנכ םחתמ 5 הנבמ
למשח ינקתמ 8 קרפ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
סיסב L.21 הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.06.135
תוינכותב טרופמהו ראותמה לכ פ"ע לדגמ      
םינותנ הווש ת"ג וא םיינכטה םיטרפמבו      

                    3.00 ןימזמה ינסחמל ותרבעה ללוכ רשואמ תוכיאו 'חי   
      

                   10.00 01*05*05 תודימב ןוטב סיסב 'חי  08.06.140
      
תודימב תמייק ןבאל ההז תדבועמ ןבא סיסב     08.06.150

                   42.00 30*30*3 'חי   
      
תנקתהל הטסורינ ליפורפ הנקתהו הקפסא     08.06.160
עבצ  ןווגב ב"צמ ינורקע טרפ פ"ע הרואת  יפוג      

                   12.00 ןבאל ההז רטמ   
      

                  150.00 בזרמ ג"ע הרואת ףוג הנקתה רזיבא 'חי  08.06.170
      
ונקתוהש םיסנפה לכל תודע תינכת תנכה     08.06.180
טוטרש ללוכ, םילגעמ ירפסמ ללוכ  טקייורפב      
דעומל תינכדע הסרג- דאקוטוא תנכתב      
השולשב תוספדומ תוינכת תקפה , עוציבה      
DC ג"ע םיצבק + תוינכתה תרבעהו םיקתוע      

                    1.00 'פמוק . טקיורפה לוהינל  
      
תייסנכ םחתמל  הרואת ייוסינ רפסמ תנכה     08.06.190
הדובעה עוציב ינפל :ושרדיש יפכ ןויצמרודה      
ינפל  עוציבה רמגבו הדובעה עוצב ךלהמב,      
הרואת רובע ,ןימזמל תיפוסה ןקתמה תריסמ      
:רתיה ןיב לולכי יוסינה טקייורפב תננכותמה      
דודיב( םיינקת םיינמז םילבכ תקפסא      
    VK1/6.0 םיעקשו םיעקת םע וילאמ הבכ  
םיפוגה תבכרה , )V032-A61-EEC סופיטמ      
פ"ע םישרדנה םימוקימב ינמז ןפואב םתקלדהו      
להנמו למשחה סדנהמ, הרואתה ץעוי תויחנה      
למשח תנזה , הרואת ינוויכ עוציב, טקייורפה      
םע ןיינבה גיצנ םע םואיתב ןיינבהמ תינמז      
הנזה וא Am03 A04X4 ןגמ תחפ רסממ      
רואמה תקלחמ רושיאב תינוריע הרואת תשרמ      
תינמזה הרואתה קותינו קוריפ- יוסינה רמגב ,      
יוסינה.) םיינמז הרואת יפוגו תויתשת, הליבכ(      
: טוריפה יפל ושרדיש םיפוגה תומכ תא לולכי      
ץעוי תינכת פ"ע עצובי - ןושאר הרואת יוסינב      
ייוסינב, ינכט טרפמו תויחנה ,הרואתה      
יוסינמ תונקסמו תויחנה פ"ע םיאבה הרואתה      

                    1.00 'פמוק ןלבקל ורסמייש יפכ ןושאר הרואת  
  60.80 כ"הס        

      
      

061/...   436B :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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26/03/2020
דף מס':     061 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

ןויצמרודה תייסנכ םחתמ 5 הנבמ
למשח ינקתמ 8 קרפ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק ד ו ב  ת ק י ד ב  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
דע לדוגב ךומנ חתמב ילמשח ןקתמ תקידב     08.07.010
    08X3 םולשת תוברל ךמסומ קדוב י"ע רפמא  
קדובל עויסו תוינכות תשגהו ,הקידבה רובע      
םיבלשב תוקידב ללוכ תודידמה תכירעב      
תוקידב ללוכ הדובעה ךלהמב ושרדיש      

                    1.00 'פמוק העצהה ריחמב לולכ םימעפ 3 דע תורזוח  
קדוב תקידב 70.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח ינקתמ 8 קרפ 80 כ"הס          
ןויצמרודה תייסנכ םחתמ כ"הס        
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דף מס':     062 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

  
כ"הס  

שודקה שולישה תייסנכ םחתמ 1 הנבמ   
  
למשח ינקתמ 80 קרפ    
  
תויללכ תורעה 00.80 קרפ תת     
  
תרנצו תולעתו תוריפח 10.80 קרפ תת     
  
ןבאב םיחודיק 20.80 קרפ תת     
  
למשח תוחול 30.80 קרפ תת     
  
הרואת יפוג 40.80 קרפ תת     
  
ח"ח לומ רוביח תלדגהב לופיטו םולשת +קדוב תקידב 50.80 קרפ תת     
  
למשח ינקתמ 80 כ"הס    
שודקה שולישה תייסנכ םחתמ 1 כ"הס   
  
הירוטקיו הטסוגוא תייסנכ םחתמ 2 הנבמ   
  
למשח ינקתמ 80 קרפ    
  
תויללכ תורעה 00.80 קרפ תת     
  
תרנצו תולעתו תוריפח 10.80 קרפ תת     
  
ןבאב םיחודיק 20.80 קרפ תת     
  
למשח תוחול 30.80 קרפ תת     
  
הרואת יפוג 40.80 קרפ תת     
  
קדוב תקידב 50.80 קרפ תת     
  
למשח ינקתמ 80 כ"הס    
הירוטקיו הטסוגוא תייסנכ םחתמ 2 כ"הס   
  
א"קמי םחתמ 3 הנבמ   
  
למשח ינקתמ 80 קרפ    
  
תויללכ תורעה 00.80 קרפ תת     
  
תרנצו תולעתו תוריפח 10.80 קרפ תת     
  
ןבאב םיחודיק 20.80 קרפ תת     
  
למשח תוחול 30.80 קרפ תת     
  
הרואת יפוג 40.80 קרפ תת     
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דף מס':     063 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

  
כ"הס  

םיעוריאל הרואת יפוג 50.80 קרפ תת     
  
הטילש תכרעמ 60.80 קרפ תת     
  
קדוב תקידב 70.80 קרפ תת     
  
למשח ינקתמ 80 כ"הס    
א"קמי םחתמ 3 כ"הס   
  
דיוד לדגמ ןואיזומ םחתמ 4 הנבמ   
  
למשח ינקתמ 8 קרפ 80 קרפ    
  
תויללכ תורעה 00.80 קרפ תת     
  
תרנצו תולעתו תוריפח 10.80 קרפ תת     
  
ןבאב םיחודיק 20.80 קרפ תת     
  
םימייק למשח תוחולב םייוניש 30.80 קרפ תת     
  
דוד לדגמל הסינכ רעשה דע ופי רעשמ-הרואת יפוג -1- קלח 40.80 קרפ תת     
  
דוד לדגמו לדגמל הסינכ רעש-הרואת יפוג -2- קלח 50.80 קרפ תת     
  
.מל תורבחתה +הרואת יוסינ +EDAM SA תוינכות +קדוב תקידב 60.80 קרפ תת     
הרקב          
  
למשח ינקתמ 8 קרפ 80 כ"הס    
דיוד לדגמ ןואיזומ םחתמ 4 כ"הס   
  
ןויצמרודה תייסנכ םחתמ 5 הנבמ   
  
למשח ינקתמ 8 קרפ 80 קרפ    
  
תויללכ תורעה 00.80 קרפ תת     
  
תרנצו תולעתו תוריפח 10.80 קרפ תת     
  
ןבאב םיחודיק 20.80 קרפ תת     
  
למשח תוחול 30.80 קרפ תת     
  
הרואת יפוג 60.80 קרפ תת     
  
קדוב תקידב 70.80 קרפ תת     
  
למשח ינקתמ 8 קרפ 80 כ"הס    
ןויצמרודה תייסנכ םחתמ 5 כ"הס   
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דף מס':     064 למשח תודובע -ב בלש - םילשורי - םיטנמונומ תרואת

  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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