
מ " ע ב  ל מ ש ח  י ס ד נ ה מ  ן ל ר ו א  ש ב ר ב
8165075-30:סקפ 8065075-30:לט קרב ינב 8 תרנכ
 

16/09/2020 זרכמ
דף מס':     001 תורדש םידסיימה ןואיזומ

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 ד ו ק נ  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"מ 02 רטוק רוניצ רואמ תודוקנ     08.1.001
ללוכ ר"ממ 5.1 ךתחב YX2N לבכ      
'צות תמגודכ  ןצחל וא/ו  גוס לכמ קספמ      

                  120.00 .ט"הת EVA 'קנ   
      
02 רטוק רוניצ ILAD  דוקיפל רואמ תודוקנ     08.1.002

                   25.00 . ר"ממ 2*5.1 ךתחב YX2N לבכ  ,מ"מ 'קנ   
      
מ"מ 52 רוניצ-תיזאפ תלת רואמ תודוקנ     08.1.003
ןצחל וא ז"מ ר"ממ YX2N 5.1*5 לבכ        

                    1.00 .ט"הת EVA 'צות 'קנ   
      
,מ"מ 02 רטוק רוניצ - ריק רוביח תודוקנ     08.1.004
ר"ממ 5.2 ךתחב YX2N לבכ       

                   35.00 .ט"הת EVA 'צות תמגודכ ריק רוביח 'קנ   
      
,מ"מ 02 רטוק רוניצ - ריק רוביח תודוקנ     08.1.005
דען חולהמ לחה ר"ממ 5.2 ךתחב YX2N לבכ       
ריק רוביחל  קספמהמו ט"הת 'א 2*61 קספמל      

                    4.00 .ט"הת EVA 'צות תמגודכ 'קנ   
      
,מ"מ 02 רטוק רוניצ - ריק רוביח תודוקננ     08.1.006
אלל ר"ממ 5.2 ךתחב YX2N לבכ וא/ו םיכילומ      

                   58.00 רזיבא 'קנ   
      
רובע ריק רוביח וא רואמ תדוקנל תפסות     08.1.007

                   20.00 .םימ ןגומ רזיבא 'חי   
      
לבכ םע מ"מ 52 רטוק רוניצ ןופלטל הדוקנ     08.1.008
EVA תרצות ןופלטל עקשו תוגוז 4 ינקית      

                   10.00 .קזב י"ע רשואמ 'קנ   
      
לבכ םע מ"מ 52 רטוק רוניצ היזיולטל הדוקנ     08.1.009
תיזכרמ הנטנאל עקש ,םהוא 57 סקאוק      

                    4.00 . EVA  'צות 'קנ   
      
XMD דוקיפל הדוקנ     08.1.010

                    4.00 הכישמ טוח םע ,מ"מ 52 רטוק רוניצ  'קנ   
      
רוניצ , הזירכ לוקמר וא ןשע יוליגל הדוקנ     08.1.011
הדוקנה ,הכישמ טוח םע ,מ"מ 02 רטוק      

                   75.00 .ט"הת 55 הספוקב תמייתסמ 'קנ   
      
רוניצ , הצירפ יוליגל הדוקנ     08.1.012
הדוקנה ,הכישמ טוח םע ,מ"מ 52 רטוק      

                   12.00 .ט"הת 55 הספוקב תמייתסמ 'קנ   
1.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 1257-1-1   .../002 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב  ל מ ש ח  י ס ד נ ה מ  ן ל ר ו א  ש ב ר ב
8165075-30:סקפ 8065075-30:לט קרב ינב 8 תרנכ
 

16/09/2020
דף מס':     002 תורדש םידסיימה ןואיזומ

למשח ינקתמ 80 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םע ,מ"מ 02 רטוק רוניצ  טטסומרטל הדוקנ     08.1.013

                   15.00 .ט"הת 55  הספוקב םייתסמ הכישמ טוח 'קנ   
      
23 רוניצ 'א 23 יזאפ תלת ריק רוביח הדוקנ     08.1.014
תספוק ללוכ ר"ממ YX2N 6X5 לבכ  מ"מ      
םית"מאמ ללוכ 012.235 וקסינ םיעקש      
םיעקש 2+ 5*23 עקש ללוכ 'א 3*1+23*61      

                    3.00 .דרפנ לגעמ לע תחא 'קנ .'א 1*61 'קנ   
      
לבכ 'א 61 יזאפ תלת א"מ 'חיל הנזה הדוקנ     08.1.015
    YX2N 5.2X5 ללוכ מ"מ 23 רוניצב ר"ממ  
רפמא PI  61 X5-56 םימ ןגומ קספמ      

                    2.00 .דרפנ לגעמ לע תחא 'קנ,ט"הת 'קנ   
      
52 רטוקב רונצ םיבשחמ תרושקתל הדוקנ     08.1.016
TAC-7 תוגוז 4 תרושקת לבכ ללוכ מ"מ      
עקש ללוכ,רודלט תמגודכ AGIG תרדסמ      

                   50.00 .54JR 7-TAC ט"הע וא ט"הת 'קנ   
      
הנקתהל PI-56  םימ תנגומ םיעקש תדיחי     08.1.017
2-ו. למשח יעקש 4 תללוכ,םילודומ 21 הפצרב      
תמגודכ,54JR 7-TAC תרושקת יעקש       
םגד OBO תרצות      

                    1.00 .םירזיבאה לכ ללוכ EBUT+4EMOH-DU 'חי   
      
תומוקמ 8 סיפוא וקסינ םיעקש תדיחי     08.1.018
,למשח יעקש 6 תללוכ .ט"הת תרזבואמ      
JR 54 תרושקת יעקש 2 -ל םימאתמו       

                   40.00 CAT-7. 'חי   
      
תומוקמ 6 סיפוא וקסינ םיעקש תדיחי     08.1.019
- למשח יעקש 4 תללוכ .ט"הת תרזבואמ      
JR 7-TAC 54 תרושקת יעקש 2-ל םימאתמ       

                   10.00 .ןופלט יעקש 2-לו. 'חי   
תודוקנ 1.80 כ"הס          

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  ,ם י ל י ב ו מ  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
ריחמב םילולכ םניאש םיכילומו םילבכ ,םיליבומ      
.הנזה יווק : ןוגכ הדוקנה      
      
רטוקב .נ.פ ףכירמ ,קילד יתלב יטסלפ רוניצ     08.2.002

                  100.00 .מ"מ 02 רטמ   
      
רטוקב .נ.פ ףכירמ ,קילד יתלב יטסלפ רוניצ     08.2.003

                  100.00 .מ"מ 52 רטמ   
      

2.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1257-1-1   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב  ל מ ש ח  י ס ד נ ה מ  ן ל ר ו א  ש ב ר ב
8165075-30:סקפ 8065075-30:לט קרב ינב 8 תרנכ
 

16/09/2020
דף מס':     003 תורדש םידסיימה ןואיזומ

למשח ינקתמ 80 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רטוקב .נ.פ ףכירמ ,קילד יתלב יטסלפ רוניצ     08.2.004

                   50.00 .מ"מ 23 רטמ   
      
04 רטוקב ףכירמ ,קילד יתלב יטסלפ רוניצ     08.2.005

                   50.00 .מ"מ רטמ   
      
05 רטוקב ףכירמ ,קילד יתלב יטסלפ רוניצ     08.2.006

                   50.00 .מ"מ רטמ   
      

                  100.00 .ר"ממ 5.1 ךתחב תשוחנ ךילומ רטמ  08.2.007
      

                  100.00 .ר"ממ 5.2 ךתחב תשוחנ ךילומ רטמ  08.2.008
      

                  100.00 .ר"ממ 4 ךתחב תשוחנ ךילומ רטמ  08.2.009
      

                  100.00 .ר"ממ 61 ךתחב תשוחנ ךילומ רטמ  08.2.010
      

                  100.00 .ר"ממ 5.1X3 ךתחב YX2N לבכ רטמ  08.2.011
      

                  100.00 .ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N לבכ רטמ  08.2.012
      

                  100.00 .ר"ממ 5.1X5 ךתחב YX2N לבכ רטמ  08.2.013
      

                   50.00 .ר"ממ 5.1X21 ךתחב YX2N לבכ רטמ  08.2.014
      

                  100.00 .ר"ממ 5.2X5 ךתחב YX2N לבכ רטמ  08.2.015
      

                   50.00 .ר"ממ 4X5 ךתחב YX2N לבכ רטמ  08.2.016
      

                  100.00 .ר"ממ 61+52X3  ךתחב YX2N לבכ רטמ  08.2.017
      
ללוכ מ"ס 5.8X02 תנוולוגמ תשר תלעת     08.2.018

                  100.00 .קוזיחו הילת יעצמא רטמ   
      
ללוכ מ"ס 5.8X01 תנוולוגמ תשר  תלעת     08.2.019

                   80.00 . .קוזיחו הילת יעצמא רטמ   
      
תודימב עובצ חפמ תיביטרוקד םיעקש  תלעת     08.2.020
    8X01 מ 5.1 לש םיכרואב היושע ללוכ מ"ס'  
'מ 5.0 לכ םיעקשל תואספוק ללוכ תויפוס ללוכ      
)ןטשק ןאובי(SRB םגד KGG תרצות תמגודכ      
ליפורפ םיללוכה.קוזיחו הילת יעצמא ללוכ.      
מ"ס 06 דע ךרואב מ"ס 4*4 עבורמ תכתמ      
הרקתה דצב מ"ס 01*01 תכתורמ הטלפו      
ןווגב עובצ לכה הלעתה דצב מ"ס 6*01 הטלפו      

                   20.00 . .לכירדאה תריחבל רטמ   
םיכילומו םילבכ ,םיליבומ 2.80 כ"הס          

      
קובץ: 1257-1-1   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב  ל מ ש ח  י ס ד נ ה מ  ן ל ר ו א  ש ב ר ב
8165075-30:סקפ 8065075-30:לט קרב ינב 8 תרנכ
 

16/09/2020
דף מס':     004 תורדש םידסיימה ןואיזומ

למשח ינקתמ 80 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י פ ו ג  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות  תמגודכ טוו 3 עוקש דל םוריח תדיחי     08.3.001
80-136  1 ירמוע רותפכ םגד טיילורטקלא      

                   24.00 .תימצע הקידב ללוכ.ןמול 003 תוקד LE 021 'חי   
      
3 הרקת לע תינוציח הנקתהל דל םוריח תדיחי     08.3.002
1 לט םגד טיילורטקלא תרצות תמגודכ טוו      
      80-137 LE 021 003 תוקד  

                    1.00 .תימצע הקידב ללוכ.ןמול 'חי   
      
PI-45 ןגומ תינוציח הנקתהל דל םוריח תדיחי     08.3.003
םגד טיילורטקלא תרצות תמגודכ טוו  6*3      
    -517 LE 021 ללוכ.ןמול 007 תוקד  

                    4.00 .תימצע הקידב 'חי   
      
DEL ,יתילכת וד ,האיצי טלש םע םוריח ת"ג     08.3.004
תורונו ריממ ,ןעטמ ,לטמ לקינ רבצמ ללוכ      
ללוכ.DEL327-LE   טיילורטקלא תמגודכ      

                   12.00 .תימצע הקידב 'חי   
      
W 53,0063-דל מ"ס 06*06 הרואת ףוג     08.3.005
RELZIKI תרצות תמגודכ הרקתב עוקש ,ןמול      

                   12.00 .ERAUQS-G-NEVE םגד 'חי   
      
W 57,0046-דל מ"ס 021*06 הרואת ףוג     08.3.006
RELZIKI תרצות תמגודכ הרקתב עוקש ,ןמול      

                    4.00 .ERAUQS-G-NEVE םגד 'חי   
      
הרקתב עוקש לוגע דל  הרואת ףוג     08.3.007
תרצות תמגודכ.ןמול W 31,  5131 -תיטסוקא      

                   14.00 .ANUL 910 םגד דריל ץינייטש 'חי   
      
הרקתב עוקש לוגע דל  הרואת ףוג     08.3.008
תרצות תמגודכ.ןמול W 91,  5191 -תיטסוקא      

                    8.00 .ANUL 910 םגד דריל ץינייטש 'חי   
      
PI-66 ןגומ הרקת דומצ דל הרואת ףוג      08.3.009
ץינייטש תרצות תמגודכ,ןמול 0083 ,טוו 04      

                    2.00 .DEL-VBI םגד דריל 'חי   
      
הנקתהל,ריק דומצ,לילג דל  הרואת ףוג     08.3.010
-ןמול 0081 -טוו PI,02-66 ,תינוציח      
םגד  PMALINU תרצות תמגודכ-ירטמיסא      

                    5.00 TUBE .MEDIUM DOWN 'חי   
      
PI-66 תינוציח הנקתהל דל תרואת ףוג     08.3.011
    .16,000 lumen- 150 W-IK10-  
םגד דריל ףינייטש תרצות תמגודכ      

                    4.00 'פמוק . HIBOARD  
      

3.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1257-1-1   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב  ל מ ש ח  י ס ד נ ה מ  ן ל ר ו א  ש ב ר ב
8165075-30:סקפ 8065075-30:לט קרב ינב 8 תרנכ
 

16/09/2020
דף מס':     005 תורדש םידסיימה ןואיזומ

למשח ינקתמ 80 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
-רטמ/טוו 61 ,הרקתב עוקש יראניל דל ספ ת"ג     08.3.012
תרצות תמגודכ רצות.רטמ/ ןמול 0051      
CER -640 ENILTHGIL םגד דריל ץיינייטש      

                   90.00 .ILAD םועמעל רביירד ללוכ רטמ   
      
ILAD +, 'א 61 יזאפ תלת רואמל הריבצ ספ     08.3.013
ירזיבא ללוכ יולת וא ,יולג וא/ו עוקש הנקתהל      
תואספוק ללוכ תיביטקורטסנוק הרקתל הילת      
םיכרואב םיעטקב יושע תויפוסו  רוביח ,הנזה      
םגד  TLUHREGOF תרצות םינוש      

                   80.00 ITRACK. רטמ   
      
םגד   TLUHREGAF   תרצות  ת"ג     08.3.014
    MIDI MARATON ITRACK  
    TLUHREGAF ןמול 0572 ,טוו 92 דל תרונ,  
,02X2 הראה תיוז ,ןיולק תולעמ 0003      
רבחמ ללוכ ,הריחבל תולעמ 01X2 , 51X2-ו      
רביירד ללוכ גוס לכמ יזפ תלת הריבצ ספל      

                   40.00 .ILAD  םועמעל 'חי   
      
םגד   TLUHREGAF   תרצות  ת"ג     08.3.015
    MIDI MARATON ITRACK  
    TLUHREGAF ןמול 0571 ,טוו 91 דל תרונ,  
,02X2 הראה תיוז ,ןיולק תולעמ 0003      
רבחמ ללוכ ,הריחבל תולעמ 01X2 , 51X2-ו      
רביירד ללוכ גוס לכמ יזפ תלת הריבצ ספל      

                   40.00 .ILAD  םועמעל 'חי   
הרואת יפוג 3.80 כ"הס          

      
ת ו ח ו ל  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
93416    י"ת י"פע ונבי תוחולה      
תחא תרצותמ היהי למשחה תוחולב דויצה לכ      
.BBA, NOTAE ,קירטקלא רדיינש: תורבחה      
      
חפמ ןורא חולה הנבמ  , ישאר  חול     08.4.002
חולה.םילנפ ירוחאמ דויצה לכ .תותלד םע      

                    1.00 'פמוק .ןלהל טרופמה דויצה תא לולכי  
      
'א 001 יזאפ תלת יטמוטוא קפסה קספמ     08.4.003

                    3.00 .רזע יעגמ ללוכ  'חי   
      
001-מ יטמוטוא קפסה קספמל הקספה לילס     08.4.004

                    2.00 .'א 036 דע 'חי   
      
      
      

4.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1257-1-1   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב  ל מ ש ח  י ס ד נ ה מ  ן ל ר ו א  ש ב ר ב
8165075-30:סקפ 8065075-30:לט קרב ינב 8 תרנכ
 

16/09/2020
דף מס':     006 תורדש םידסיימה ןואיזומ

למשח ינקתמ 80 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןשעו שא יולג תייזכרמל תוארתה רקב     08.4.005
4 דע B655-OSI םגד הרקב גצמ תרצות      

                    1.00 . תוארתה 'חי   
      

                    3.00 .DEL ןומיס תרונמ 'חי  08.4.006
      

                    1.00 יבטוק תלת ןצחל 'חי  08.4.007
      

                   14.00 .  רפמא 04X3 דע ז"אמ 'חי  08.4.008
      

                    2.00 .  רפמא 52X3 דע ז"אמ 'חי  08.4.009
      

                   70.00 רפמא 52X1 דע ז"אמ 'חי  08.4.010
      

                   14.00 .'א 30.0 'א 04X4 תחפ רסממ 'חי  08.4.011
      

                    3.00 .' 'א 61 דעצ רסממ 'חי  08.4.012
      
61-01 יזאפ תלת יטמוטוא עונמ קספמ      08.4.013

                    2.00 .רפמא 'חי   
      
5.2-6.1 יזאפ תלת יטמוטוא עונמ קספמ      08.4.014

                    2.00 .רפמא 'חי   
      

                    6.00 .CA-3 -ב 'א 02X 1 ןעגמ 'חי  08.4.015
      

                    3.00 .'א 5/001 םרז הנשמ 'חי  08.4.016
      
הליענ רודיס ללוכ ,רפמא N +  52X1 דע ז"אמ     08.4.017

                    1.00 . 'חי   
      

                    1.00 .E031P םגד CETAS תרצות םכח דדומ בר 'חי  08.4.018
      
B-SSALC תרצות AK 001 -ל קרב ןגמ     08.4.019

                    4.00 .םיכיתנ ללוכ.TROP NHED 'חי   
      

                    1.00 .ןבט תרצות הברזר םע יגולנא תבש ןועש 'חי  08.4.020
      
ריחמה XMD/ILAD הרואת תרקב תכרעמ      
.הניקת הלועפל שורדה לכו טווחו ה"וה ללוכ      
      
בצוימ ,ןיד ספ לע הנקתהל חכ קפס     08.4.022
ןנוסמו      
הסינכ ,הרואתל תרושקת לצפמ רקב תנזהל       
    CAV 042 האיצי CDV84 W42 תרצותמ  
    SORAHP םגד CD V84 USP .W42>  

                    1.00 'פמוק .)2224447-90-רואנד ןאובי(  
      

4.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1257-1-1   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב  ל מ ש ח  י ס ד נ ה מ  ן ל ר ו א  ש ב ר ב
8165075-30:סקפ 8065075-30:לט קרב ינב 8 תרנכ
 

16/09/2020
דף מס':     007 תורדש םידסיימה ןואיזומ

למשח ינקתמ 80 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תרושקת לצפמ רקב     08.4.023
םגד SORAHP תרצותמ,ןיד ספ לע הנקתהל      
    4*EOP SORAHP. )ןאובי  

                    1.00 'פמוק .)2224447-90-רואנד  
      
םדקתמ הרואת רקב     08.4.024
םגד SORAHP תרצותמ,ןיד ספ לע הנקתהל      
    HC XMD 215 1CPL SORAHP. )ןאובי  

                    1.00 'פמוק .)2224447-90-רואנד  
      
הטילש תלוכי לעב ILAD רקב     08.4.025
תונוש הקלדה תוצובקב  םירביירד 46 לע      
ןפואב תרקובמו תדקפתמ הקלדה לכ רשאכ      
םגד SORAHP תרצותמ יאמצע      
    RIO-D PURE DALI TO DALI 64 CH     

                    2.00 .)2224447-90-רואנד ןאובי( 'חי   
      
Am042 קפסמה  ILAD  רקבל  חכ קפס     08.4.026
םגד קינודירט תרצות תכרעמה יביכרל      
    2SP ILAD )ןאובי  

                    2.00 .)2224447-90-רואנד 'חי   
      
תרקבל A01 דע ,םישבי םיעגמ תואיצי 8 רקב     08.4.027
XMD תכרעמ י"ע םיינוציח םינעגמ      
תרצותמ D-018-XPE םגד,האיציל      
    RETUPETIL הנקתהל  

                    1.00 . ןיד ספ לע 'חי   
      
תכרעמ קפס םע םואית ללוכ תכרעמה תונכת     08.4.028

                   20.00 .הידמיטלומה ע"ש   
      
.הנבומ UCB לעב םינצחל 8 םכח קספמ     08.4.029
ללוכ ,ןצחל לכל ffo/no לופכ גותימ רשפאמ      
םירמשנה םישיחרתל ןורכיזו יוויח תוירונ      
תילאירטקביטנא הנגה לולכי קספמה .קספמב      
תרצותמ .רוביצ ינבמו םילוח יתב רובע      
    cirtcelE redienhcS 914716 םגדNTM,  

                   10.00 .תרגסמ ללוכ .55 אספוקב הנקתהל 'חי   
תוחול 4.80 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  5.80 ק ר פ  ת ת       
      

                    4.00 .קזב י"ע רשואמ םגד הנורק יספ 'חי  08.5.001
      
      
      
      

5.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1257-1-1   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב  ל מ ש ח  י ס ד נ ה מ  ן ל ר ו א  ש ב ר ב
8165075-30:סקפ 8065075-30:לט קרב ינב 8 תרנכ
 

16/09/2020
דף מס':     008 תורדש םידסיימה ןואיזומ

למשח ינקתמ 80 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תויטסוקא תורקת לש יתכתמה הנבמה תקראה     08.5.002
מ"מ 02 רוניצב ר"ממ 01 תשוחנ ךילומב      
רודזורפ וא אוהש גוס לכמ רדח וא התיכ רובע      

                   15.00 .םלשומ לכה 'חי   
      
חול תמגודכ תלד םע חפמ  .מ.נ.מ חול הנבמ     08.5.003
תוימינפ תוציחמ ללוכ מ"ס 02 קמועב למשח      

                    2.00 .תוינכותל םאתהב ר"מ   
      
אלל ותלבקו קדוב יאלמשח י"ע ןקתמה תקידב     08.5.004

                    1.00 'פמוק .תויוגייתסה  
      
ךמסומ יאלמשח לש י'גרב הדובע תעש     08.5.005
ןמויב םושיר ללוכ חקפמה לש םדקומ רושיאב      

                  100.00 .םותח הדובע ע"ש   
      

                    1.00 'פמוק .םירתוימ .מ.נ.מו למשח ינקתמ קוריפ 08.5.006
תונוש 5.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח ינקתמ 80 כ"הס          
קובץ: 1257-1-1   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב  ל מ ש ח  י ס ד נ ה מ  ן ל ר ו א  ש ב ר ב
8165075-30:סקפ 8065075-30:לט קרב ינב 8 תרנכ
 

16/09/2020
דף מס':     009 תורדש םידסיימה ןואיזומ

שא יוליג 43 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ל י ג  43 ק ר פ       
      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  1.43 ק ר פ  ת ת       
ה ז י ר כ  ת ב ל ו ש מ       
      
הזירכ תבלושמ תיגולנא שא יוליג תיזכרמ     34.1.001
      

                    1.00 'פמוק .ןעטמו חכ קפס ללוכ.תובותכ 052 -ל תדעוימה  
      

                    1.00 'פמוק .יוליגה תיזכרמל םירבצמ תדיחי 34.1.002
      

                    1.00 . יטמוטוא ןגייח 'חי  34.1.004
      
תלעפהל תרקובמו תבתוכמ הלעפה תדיחי     34.1.005

                    1.00 .TUPTUO 'חי.'דכו םירפוצו םייוביכ 'חי   
      
תכרעממ עגמ תלבקמה תבותכ תדיחי     34.1.006
'חי.תרחא תכרעמ לכמ וא םירלקנירפס      

                    1.00 INPUT. 'חי   
      
וא/ו עוקש הנקתהל.יטפוא יגולנא ןשע יאלג     34.1.007

                   40.00 .ינוציח 'חי   
      
הנקתהל.יגולנא הרוטרפמט תילע בצק יאלג     34.1.008

                    1.00 .ינוציח וא/ו עוקש 'חי   
      
XETNEG תמגודכ ץנצנ בלושמ הארתה רפוצ     34.1.009

                    1.00 .תינוציח הנקתהל.םיצנצנה ןיב ןורכניס ללוכ 'חי   
      
תמגודכ ץנצנ בלושמ הארתה רפוצ     34.1.010

                    8.00 .םיצנצנה ןיב ןורכניס ללוכ XETNEG 'חי   
      

                    5.00 ןומיס תרונמ 'חי  34.1.011
      
-ל חתפמו הכישמ תידי םע ינדי הלעפה ןצחל     34.1.012

                    4.00 .תבותכ ללוכ TESER 'חי   
      
GWA81# ידיג-וד לבכב א"ג 'קנל טוויח     34.1.013

                   55.00 דרפנב דדמתש תרנצב םודא ךכוסמ לתופמ 'קנ   
      
תבלושמה הזירכה תכרעמל קפסה רבגמ      34.1.016

                    1.00 'פמוק .160W  
      
רשא םירוזיא 21-ל תישאר הזירכ תדמע     34.1.017
לא הרקבה חולמ הזירכ תלעפה רשפאת      

                    1.00 'פמוק .םינושה םירוזאה  
      

                    1.00 'פמוק .םיאבכ לנפב םורח תזירכ תדמע 34.1.018
      

                   17.00 .W6 קפסהב 6" תכמנומ הרקתב עוקש לוקמר 'חי  34.1.019
1.43 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 1257-1-1   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב  ל מ ש ח  י ס ד נ ה מ  ן ל ר ו א  ש ב ר ב
8165075-30:סקפ 8065075-30:לט קרב ינב 8 תרנכ
 

16/09/2020
דף מס':     010 תורדש םידסיימה ןואיזומ

שא יוליג 43 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תינוציח הנקתהל לילג לוקמר     34.1.020
קפסהב       

                    2.00 30W. 'חי   
      
תבלושמ א"ג 'עמב לוקמר 'קנל טוויח     34.1.023
לתופמ GWA61# ידיג-וד לבכב הזירכ      

                   20.00 םודא ךכוסמ 'קנ   
      
תוברל םינקתה ןוכמ י"ע ןקתמה תקידב     34.1.026

                    1.00 'פמוק .הזירכהו םייוביכה  
הזירכ תבלושמ שא יוביכו יוליג תכרעמ 1.43 כ"הס          

      
ז ג  י ו ב י כ ל  ד ו י צ  2.43 ק ר פ  ת ת       
      
MF-002 גוסמ יוביכ זג לכימ     34.2.001
,ץחל ןועש ,ןוחטב םותסש ללוכ LU רשואמ      
שימג רוניצ ,ץחל גתמ ,תינדי הלעפה ,דיאונולוס      
ותבצהל שרדנה ףסונ רזיבא לכו םטא ,ינקת      
לקשמב זג +  APFN 1002 ןקת יפל ותלעפהו      

                    1.00 ג"ק 5-2 'חי   
זג יוביכל דויצ 2.43 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שא יוליג 43 כ"הס          
קובץ: 1257-1-1   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב  ל מ ש ח  י ס ד נ ה מ  ן ל ר ו א  ש ב ר ב
8165075-30:סקפ 8065075-30:לט קרב ינב 8 תרנכ
 

16/09/2020
דף מס':     011 תורדש םידסיימה ןואיזומ

תיזכרמ הנטנא 53 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י ז כ ר מ  ה נ ט נ א  53 ק ר פ       
      
ת י ז כ ר מ  ה נ ט נ א  ת כ ר ע מ  1.53 ק ר פ  ת ת       
      

                    4.00 . ןדיע ילטיגיד ריממ 'חי  35.1.001
      
ןכו לארשי יצורע תשולש תטילקל הנטנא     35.1.002
תואספוקו הנטנא ללוכ ,MA-ו MF וידר ירודיש      
,םימ תנגומ תניירושמ תיטסלפ םירוביח      

                    1.00 'פמוק .רבגמל רוביחו םישורדה םיננסמה לכ תוברל  
      

                    1.00 'פמוק .ילטיגיד רבגמ  35.1.003
      

                    1.00 'פמוק . הנטנא תקראה 35.1.004
תיזכרמ הנטנא תכרעמ 1.53 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תיזכרמ הנטנא 53 כ"הס          
קובץ: 1257-1-1   .../012 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב  ל מ ש ח  י ס ד נ ה מ  ן ל ר ו א  ש ב ר ב
8165075-30:סקפ 8065075-30:לט קרב ינב 8 תרנכ
 

16/09/2020 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     012 תורדש םידסיימה ןואיזומ

  
כ"הס  

למשח ינקתמ 80 קרפ   
  
תודוקנ 1.80 קרפ תת    
  
םיכילומו םילבכ ,םיליבומ 2.80 קרפ תת    
  
הרואת יפוג 3.80 קרפ תת    
  
תוחול 4.80 קרפ תת    
  
תונוש 5.80 קרפ תת    
  
למשח ינקתמ 80 כ"הס   
  
שא יוליג 43 קרפ   
  
הזירכ תבלושמ שא יוביכו יוליג תכרעמ 1.43 קרפ תת    
  
זג יוביכל דויצ 2.43 קרפ תת    
  
שא יוליג 43 כ"הס   
  
תיזכרמ הנטנא 53 קרפ   
  
תיזכרמ הנטנא תכרעמ 1.53 קרפ תת    
  
תיזכרמ הנטנא 53 כ"הס   

 
  
כ"הס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 1257-1-1 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


