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***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט

05/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     001 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
הסירה ריחמב תוללוכ הריפחה תודובע לכ      
יוניפו קורפ ,םימייק ןוטב יקלח לש יוניפו      
רזוח יולימו 'דכו םינוש םירזיבא , תורנצ      
.רקובמ קודיהב      
ישאר ,תורוק ,תורוב ,תולעתל הריפח     01.01.0010
יוניפ תוברל ,תונוש תודימב 'דכו תואסנולכ      
,תויושרה י"ע רשואמה ךפש םוקמל רתאהמ      

.תושרדנה תורגאה לכ םולשת ללוכ ק"מ      1500                    
ישאר ,תורוק ,תורוב ,תולעתל הריפח     01.01.0020
,ןוסחיא תוברל,תונוש תודימב 'דכו תואסנולכ      
םוקמב ,רתאב םימורעמב רופחה רמוחה בטימ      

.רזוח יולימ ללוכו חקפמה הרויש ק"מ      1000                    
תוברל ,אבומ ררבנ רמוחמ רתאב רזוח יולימ     01.01.0040

.א"כ מ"ס 52 לש תובכשב רקובמ קודיה ק"מ      500                    
רפע תודובע 10.10 כ"הס            
רפע תודובע 10 כ"הס            

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
מ"ס 5  הפישח תגרד ,04-ב םינוטבה לכ      
.ילמינימ ןוטב יוסיכ ,811 י"ת יפ"ע      
רמג םע ןיעל םייולגה ןוטבה יטנמלא לכ      
.עבצל ןכומו קלחו יקנ ןוטב      
רמג םע ויהי ןוטבה תורקתו תופצר לכ ינפ      
.רטפוקילה י"ע קלחומ      
םיחטשב תוקיצי ריחמב םיללוכ םיפיעסה לכ      
עפושמו יתשקו לגועמ יאוותבו םינטק      
םימוגיפהו תוכימתה תוברל ,םיהבגבו      
.שרופמב תרחא ןייוצ םא אלא ,םישורדה      
תרדחהו חודיק ריחמב םיללוכ םיפיעסה לכ      
םימייק םינוטבל תורבחתהב ןויז יצוק      
ןוטבב תותיסו סופסיח,יסקופא קבד תועצמאב      
.תוינמז תוכימתו םייקה      
    -------------------------------------------  
02 הבוגב ןיכס דוח גוסמ דיבילופ יזגראמ עצמ     02.01.0010

.תואסנולכ ישארל תחתמ מ"ס ר"מ      1150                    
תוברל ,תונוש תודימב ןוטבמ תואסנולכ ישאר     02.01.0020

.םימייק תואסנולכ ישאר קוזיחל ק"מ      1400                    
02 הבוגב ןיכס דוח גוסמ דיבילופ יזגראמ עצמ     02.01.0030

.'ודכו דוסי תורוקל תחתמ מ"ס ר"מ      3000                    
תורוקל קוזיח ,רשק ,תולדב ,דוסי תורוק     02.01.0040
תורוקו תופצר יסלפמ ןיב תורוק ,םימייק      

.םינוש םיכתחב ןוטבה תפצרמ תונותחת ק"מ      1850                    
10.20.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 2679-100   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     002 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
,םירעש ,תורדגל תחתמ דסמ/דוסי/רשק תורוק     02.01.0050
,םינוש םיכתחב ,םירחא י"ע ועצוביש םירבעמ      
ןוטב יטנמלאל רוביחו השורדה הריפחה תוברל      
שומישב ןויז יצוק תרדחהו חודיק י"ע םימייק      
.רוטקורטסנוקה תויחנה יפל, יסקופא קבד םע      

.בתכב חקפמה תארוה יפל קר עוציבה ק"מ      50                     
םיריפו תורובב ןוטב תורקתו תוריק ,תופצר     02.01.0060

.םינוש םייבועב ק"מ      20                     
,עקרקה ג"ע תוקוצי ןוטבמ זוקינ תולעת     02.01.0070
תוברלו תונוש תודימב תונפדו הפצר תוברל      

.הלעתה לש תורגסמה ןוטיב ק"מ      10                     
02 הבוגב ןיכס דוח גוסמ דיבילופ יזגראמ עצמ     02.01.0080

.ןוטב תופצרל תחתמ מ"ס ר"מ      8000                    
.מ"ס 02 יבועב תישקמ ןוטב תפצר ר"מ      1400                   02.01.0090
.מ"ס 52 יבועב תישקמ ןוטב תפצר ר"מ      5500                   02.01.0100
.מ"ס 03 יבועב תישקמ ןוטב תפצר ר"מ      1300                   02.01.0110

תישקמ ןוטבמ הלופכ תפצר/םייניב תרקת     02.01.0120
וא/ו ופרט/למשח ירדחב מ"ס 02 יבועב      
ןוטיב תוברלו ,םיחתפ יוכינב הדידמה ,רוטרנג      

.הלעתה לש תורגסמה ר"מ      150                    
.מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק ק"מ      750                   02.01.0130
.מ"ס 52 יבועב ןוטב תוריק ק"מ      600                   02.01.0140
.מ"ס 03 יבועב ןוטב תוריק ק"מ      1000                   02.01.0150
.מ"ס 53 יבועב ןוטב תוריק ק"מ      40                    02.01.0160
.מ"ס 04 יבועב ןוטב תוריק ק"מ      500                   02.01.0170

תוגרדמ ירדח ,מ"ס 06 יבועב ןוטב תוריק     02.01.0180
SW1, SE1, SE2. ק"מ      250                    

תוריק וא/ו םידומעל ןוטבמ תרתוכ/שאר תרוק     02.01.0190
A-A ךתח תמגודכ ,םינוש םיכתחב ןוטב      

.PYT-CES-009-E ןוילגבש ק"מ      30                     
םינוש םיכתחב ןוטב תוריקמ תיקפוא הטילב     02.01.0200
םיטנמלא תנעשהל תוברל ,ר"מ 51.0 דע      

.)םיד"חול( תוכורד תולולח תוטלפו םיימורט ק"מ      10                     
.םינוש םיכתחב םיינבלמ ןוטב ידומע ק"מ      250                   02.01.0210

םיכתחב ךא ל"נכ םיינבלמ ןוטב ידומע     02.01.0220
תוברל ,תועפושמ תונפד םע ,םינוש םיבכרומ      

.םימייק םידומעל ביבסמ קוזיחל ק"מ      680                    
ןוטב ידומעו תואסנולכ ישארל ריחמ תפסות     02.01.0230
רחא תכירדב הכירד רובע ל"נה      
    )gninoisnet-tsoP(, 0501 הכירד טומ Y  
    SAS טומ תדיחי יפל הדידמה , ע"ווש וא  
ללוכו םינגוע ,סויד ללוכ ריחמה .םלשומ      

.)PYT-CES-009-N( .המצע הכירדה 'חי      100                    
םינוש םיהבגבו םירטוקב םילוגע ןוטב ידומע     02.01.0240

.)הדלפ תוינבתב עוציבה(.)'מ 82-כ הבוג דע( ק"מ      1800                    
10.20.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 

קובץ: 2679-100   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     003 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
לש ץוח רטוקב םילולח םילוגע ןוטב ידומע     02.01.0250
05 ןפוד יבוע( .מ"ס 053 םינפ רטוקו מ"ס 054      
עצוממ הבוג )הנבמה תוניפ 4-ב םידומע ,מ"ס      

)הדלפ תוינבתב עוציבה(.'מ 05.81-כ ק"מ      500                    
םיינוציח םילוגע םידומע ןיב רוביח טרפ     02.01.0260
תוברל ,)ברעמו חרזמ םיעיצי( ןוטבה תרקתל      
יעצמא קלחו דילש  הרקתה יבועב ןוטב יקלח      
ללוכ ריחמה ,דילש ןוטבה תרוק לש הבוגב      

.חקפמה תוארוהל םאתהב ןוטבל תויורבחתה 'חי      40                     
תונותחת ןוטב תורוקו תולדב ןוטב תורוק     02.01.0270
תורוק תוברל ,םינוש םיכתחב ,ןוטבה תורקתמ      
)םיד"חול( תוכורד תולולח תוטלפ תנעשהל      

.םינוש םיסלפמב תורקת ןיב תורוק ללוכו ק"מ      900                    
ןוטבה יבשומ תנעשהל תולדב ןוטב תורוק     02.01.0280
רמג תוברל ,םינוש םיכתחב )תונובירטה(      
םיבשומה תנעשהל םיאתמ ןנושמ ןוילע      

.םיימורטה ק"מ      800                    
הקיצי( תוימורט 05-ב ךא ל"נכ ןוטב תורוק     02.01.0290
רחא תכירדב תוכורדו )רתאב      
    )gninoisnet-tsoP(, ראשה ןיב ללוכ ריחמה  
ןוילג ,הכירדה ילבכ תאו ךרה ןויזה תא      

BEAM-TYP-900 1545. ק"מ      250                    
מ"ס 02 יבועב תישקמ ןוטב תרקת ר"מ      3250                   02.01.0300
מ"ס 52 יבועב תישקמ ןוטב תרקת ר"מ      150                   02.01.0310
מ"ס 03 יבועב תישקמ ןוטב תרקת ר"מ      100                   02.01.0320

מ"ס 44 ןיב הנתשמ יבועב תישקמ ןוטב תרקת     02.01.0330
מ"ס 03-ל ר"מ      50                     
מ"ס 53 יבועב תישקמ ןוטב תרקת ר"מ      650                   02.01.0340
מ"ס 04 יבועב תישקמ ןוטב תרקת ר"מ      500                   02.01.0350

ידומע ג"ע מ"ס 08 יבועב תישקמ ןוטב תרקת     02.01.0360
יטנמלא לש ןוגיע תוברל ,םילולח םילוגע ןוטב      
)דרפנב םידדמנה( םינוש םינבלוגמ הדלפ      

.םיידיתע םייוריקו הרואת ידומע רובע ר"מ      70                     
םיכורדה םיטנמלאה לכ ןונכת רובע--הרעה      
םאתהב ,)תורקתו תורוק ,םידומע( רתאב      
.היצקורטסנוקה תוינכותלו דחוימה טרפמל      
היצקורטסנוקה ןנכתמ ידי לע עצבתי ןונכתה      
)ולש ןורוד דרשמ( ןימזמה םעטמ טקיורפה לש      
ןימזמה י"ע ואולמב םלושי ל"נה ןונכתה רכש      
.ןנכתמל תורישי      
יבועב רחא תכירד הכורד תישקמ ןוטב תרקת     02.01.0380
ראשה ןיב ללוכ ריחמה ,רחא הכירד ,מ"ס 53      

.הכירדה ילבכ תאו ךרה ןויזה תא ר"מ      8500                    
יבועב רחא תכירד הכורד תישקמ ןוטב תרקת     02.01.0390
ראשה ןיב ללוכ ריחמה ,רחא הכירד ,מ"ס 04      

.הכירדה ילבכ תאו ךרה ןויזה תא ר"מ      3000                    
10.20.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 

קובץ: 2679-100   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     004 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
יבועב רחא תכירד הכורד תישקמ ןוטב תרקת     02.01.0400
ראשה ןיב ללוכ ריחמה  ,רחא הכירד ,מ"ס 05      

.הכירדה ילבכ תאו ךרה ןויזה תא ר"מ      370                    
תוריק ,תורוק לעמ ןוטבמ המילשמ הקיצי     02.01.0410
)םיד"חול( תוכורד תולולח תוטלפ ביבסמו      
וא תוחולה תיתחתמ הדידמה ,םהניבו      
הקיציה ,גניפוטה תבכש תיתחת דעו הרקתה      

.גניפוטה םע דחי ק"מ      30                     
מ"ס 5 לש ילמינימ יבועב ןוטבמ גניפוט תבכש     02.01.0420
,)םיד"חול( תוכורד תולולח תוטלפ ג"ע הקוצי      
הקלחה תוברל ,ןוטבה תומלשה ג"עו תורוק      

.רטפוקילהב ר"מ      1200                    
יתרוצ חפ תוחול ג"ע ןוטבמ המילשמ הקיצי     02.01.0430
לש ללוכ יבועב ,91 קרפב דרפנב םידדמנה      

.מ"מ 051=57+57 ר"מ      650                    
)םישדח( תוגרדמו )הנובירט( םיבשומ     02.01.0440
ללוכ( שרדייש םוקמ לכב ןוטבמ םירבעמל      
ילעב( ןקתה יפל םיגרודמ ,)םיהובגה םיסלפמב      
ףפוכמ חפ תוברל ,םידדצה ינשמ )ןנושמ ךתח      
םור( יכנאה קלחב מ"מ 5.1 יבועב ןוולוגמ      
רבוחמ ,םייקה תמגודכ, )הגרדמ/בשומה      
ריחמה ,הקיציה ןמזב ןוטבב עבוקמו ןגועמו      
םיארנה וידדצ לכב ןוטבה ינפ תקלחה ללוכ      

.רטפוקילה תקלחה תמרב ןיעל ק"מ      400                    
המלשהל ךא ל"נכ תוגרדמו )הנובירט( םיבשומ     02.01.0450
,תומייק תוגרדמו תונובירט לעמ )בחורו סלפמ(      
תיתשתה לש םלשומ יוקינ םג ללוכ ריחמה      
ןוולוגמ ףפוכמ חפ תוברלו תורבחתהל תמייקה      
םור( יכנאה קלחב מ"מ 5.1 יבועב      
רבוחמ ,םייקה תמגודכ, )הגרדמ/בשומה      
תקלחה ןכו הקיציה ןמזב ןוטבב עבוקמו ןגועמו      
תמרב ןיעל םיארנה וידדצ לכב ןוטבה ינפ      
'סמ ןויליג תמגודכ רטפוקילה תקלחה      

A-S40-A-1062. ק"מ      260                    
הקיצי( םיסלפמ תאוושהל הקיצי תומלשה     02.01.0460
לש םייקפוא םיקלח ג"ע )ןוטבמ המילשמ      
,םינוש םירוזאבו תומוקמב תומייק תונובירט      
הקיציה יבוע ,ןקתה יפל םיסלפמה תמאתהל      
תוברל ,מ"ס 7-5.0 ןיב הנתשמ המילשמה      
םיתותיס ללוכ םייקה ןוטב ינפ תנכה/יוקינ      
5.1 יבועב ןוולוגמ ףפוכמ חפ ללוכו םישרדנ      
ןוטבב עבוקמו ןגועמו רבוחמ יכנאה קלחב מ"מ      
תמרב ןוטבה ינפ תקלחה ןכו הקיציה ןמזב      
ןויליג תמגודכ .רטפוקילה תקלחה      
    2601-A-51T-R.תמגודכ שומישל רמוחה  

.ע"ווש וא 08 פוט דרה : הקיס תרצות ר"מ      900                    
ןוטבה תורקתמ תוקעמ/תונוילע תורוק     02.01.0470
תוטילבו עקש דוביע תוברל םינוש םיכתחב      

.תויקפוא ק"מ      250                    
10.20.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 

קובץ: 2679-100   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     005 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
םיעפושמ וא םייקפוא ,ןוטבמ תוגרדמ יחטשמ     02.01.0480
,תוימורט תוגרדמל םיטסדופ ,םינוש םייבועב      
םיכתחב ןוטבמ תוגרדמ ישלושמו תוקעמ      
תמרב םייקפואה םיחטשמה רמג ,םינוש      
םורו חלש תוגרדמה רמגו רטפוקילה תקלחה      

)סירוטימוו תוגרדמ ללוכ(.יולג קלח ןוטב תמרב ק"מ      200                    
ןוטב םוקמב 05-ב ןוטבל ריחמ תפסות     02.01.0490

.04-ב ק"מ      500                    
תויולגה( תונושה ןוטבה תורקתל ריחמ תפסות     02.01.0500
םיעקש/םיצירח דוביע רובע )יפוסה בצמב ןיעל      
.תולכירדא תוינכותל םאתהב  םירדוסמ      
םע הרקתה חטש יפל הדידמה      

.םיעקש/םיצירחה ר"מ      1500                    
ללוכ( םינוש ןוטב יטנמלאל ריחמ תפסות     02.01.0510
תריצי רובע )רחא תכירדב םיכורד      
ךותב םינגועמ 8"- 6" רטוקב םילוורש/םירבעמ      
אלל םילוורש לש תומכ  יפל הדידמה .ןוטבה      

.ךרואב לדבה 'חי      400                    
רובע םינוש ןוטב יטנמלאל ריחמ תפסות     02.01.0520

.2"-4" רטוקב ךא ל"נכ םילוורש/םירבעמ 'חי      300                    
תוכרעמל תונוראל תיתחתו תוהבגה דוביע     02.01.0530
םיעופיש דוביע ללוכ ,02-ב קלחומ ןוטבמ      

.דבלב יקפוא חטש יפל הדידמה ,זקנל ר"מ      200                    
תונוש תודימב ןוטבמ תורוקו תוהבגה/םיסיסב     02.01.0540
תריצי ללוכ ריחמה .שרדייש םוקמ לכב םיקוצי      
,םיקלחומו םייולג םינוטב,זוקינ תולעת ,םירוח      
תורגסמו םיגרב ןוטבו תומוטק תוניפ      

.םירחא י"ע וקפוסיש םיליפורפמ ק"מ      20                     
םינוש םיהבגבו מ"ס 01 יבועב ןוטב תורוגח     02.01.0550

.תוציחמל סיסב תריציל םינוש םירוזאב ק"מ      10                     
םינוש םיהבגבו מ"ס 02 יבועב ןוטב תורוגח     02.01.0560

.תוציחמל סיסב תריציל םינוש םירוזאב ק"מ      20                     
רובע םיינוציחה ןוטבה יטנמלאל ריחמ תפסות     02.01.0570
טרפמה יפל( יתוזח/ילכירדא ףושח ןוטב רמג      

)W-1( .)9020 ףיעס יללכה ר"מ      1000                    
,תוטלפ תוברל, םינוש םינבלוגמ הדלפ יטנמלא     02.01.0580
,תורוק ,םינתיוז תורוניצ ,םיגרב ,םינגוע      
הקיציב תועבוקמ תוטלפ ללוכ,םינוש םיליפורפ      
םינטובמו םינגועמ 'וכו תוידיתע תוקיצי רובע      

.םינושה ןוטבה יטנמלאב ןוט      20                     
ןויזל תוכתורמ תותשרו עלוצמ ,לוגע לזרב     02.01.0590

.ןוטבה ןוט      2300                    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס            

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ י י ק ה  ת ו נ ו ב י ר ט ב       
מ"ס 5 ,5 הפישח תגרד ,04-ב םינוטבה לכ      
.ילמינימ ןוטב יוסיכ      

20.20.1 קרפ תתב הרבעהל          
0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***

 
 

קובץ: 2679-100   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     006 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
תויורבחתה םיללוכ םינושה הדיחיה יריחמ      
תוברל ,ךרוצה תדימב םימייק ןוטב יטנמלאל      
קבד םע ןויז יצוק תרדחהו חודיק תועצמאב      
םייק לזרב יוליג ,תונעשה יתותיס ,יסקופא      
תוגימתו חקפמה תויחנה יפל תרחא ךרד לכבו      
.תוינמז      
ףושח ןוטב רמג ריחמב םיללוכ םינוטבה לכ      
יפל( ןוידטצאב םינוש םירוזאב םייקה תמגודכ      
)םינלבקה רויסב חקפמהו לכירדאה תוארוה      
םידדמנה תואסנולכ דבלמ( ןוטבה תודובע לכ     02.02.0010
תוברל,1R ןויליגבש םיטרפל םאתהב )דרפנב      
םיבשומ ,תוגרדמ,תוריק ,תורוק ,סנולכ ישאר      
םאתהב םינוש םידוביע ללוכ ,תוקעמו      
רפעה תודובע לכ תא ללוכ ריחמה,םיטרפל      
חפמ םיבשומ ימור ,דיבילופ יזגרא,תושורדה      
ןויז לזרב ללוכ אל ,'דכו םייקה תמגודכ ןוולוגמ      

.דרפנב דדמנה ק"מ      100                    
םידדמנה תואסנולכ דבלמ( ןוטבה תודובע לכ     02.02.0020
תוברל,2R ןויליגבש םיטרפל םאתהב )דרפנב      
,םיבשומ ,תוגרדמ,תוריק ,תורוק ,הפצר      
םינוש םידוביע ללוכ ,תוקעמו  הקיצי תומלשה      
תודובע לכ תא ללוכ ריחמה,םיטרפל םאתהב      
םיבשומ ימור ,דיבילופ יזגרא,תושורדה רפעה      
ללוכ אל ,'דכו םייקה תמגודכ ןוולוגמ חפמ      

.דרפנב דדמנה ןויז לזרב ק"מ      300                    
םידדמנה תואסנולכ דבלמ( ןוטבה תודובע לכ     02.02.0030
תוברל,3R ןויליגבש םיטרפל םאתהב )דרפנב      
תומלשה,םיבשומ ,םיחטשמ,תוריק ,תורוק      
םאתהב םינוש םידוביע ללוכ ,תוקעמו הקיצי      
רפעה תודובע לכ תא ללוכ ריחמה ,םיטרפל      
חפמ םיבשומ ימור ,דיבילופ יזגרא,תושורדה      
ןויז לזרב ללוכ אל ,'דכו םייקה תמגודכ ןוולוגמ      

.דרפנב דדמנה ק"מ      140                    
ןויליגבש םיטרפל םאתהב ןוטבה תודובע לכ     02.02.0040
    4R,הקיצי תומלשה,םיבשומ ,תורוק תוברל  
םיבשומ ימור ללוכ ריחמה ,םיטרפל םאתהב      
ןויז לזרב ללוכ אל ,םייקה תמגודכ ןוולוגמ חפמ      

.דרפנב דדמנה ק"מ      50                     
םידדמנה תואסנולכ דבלמ( ןוטבה תודובע לכ     02.02.0050
תוברל,5R ןויליגבש םיטרפל םאתהב )דרפנב      
תומלשה,םיבשומ ,םיחטשמ ,תוריק ,תורוק      
םאתהב םינוש םידוביע ללוכ ,תוקעמו הקיצי      
רפעה תודובע לכ תא ללוכ ריחמה ,םיטרפל      
חפמ םיבשומ ימור ,דיבילופ יזגרא,תושורדה      
ןויז לזרב ללוכ אל ,'דכו םייקה תמגודכ ןוולוגמ      

.דרפנב דדמנה ק"מ      40                     
20.20.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 

קובץ: 2679-100   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     007 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ןויליגבש םיטרפל םאתהב ןוטבה תודובע לכ     02.02.0060
    6R, )תורוק תוברל )תינופצ תיזחב ללוכ,  
,תוקעמו הקיצי תומלשה,םיבשומ,םיחטשמ      
ריחמה ,םיטרפל םאתהב םינוש םידוביע ללוכ      
תמגודכ ןוולוגמ חפמ םיבשומ ימור  ללוכ      

.דרפנב דדמנה ןויז לזרב ללוכ אל ,םייקה ק"מ      100                    
םאתהב תומייק תונובירט ג"ע תובירט תמלשה     02.02.0070
,םיבשומ תוברל ,7R ןויליגבש םיטרפל      
םאתהב רקלק יזגרא יולימו הקיצי תומלשה      
חפמ םיבשומ ימור ללוכ ריחמה ,םיטרפל      
ןויז לזרב ללוכ אל ,םייקה תמגודכ ןוולוגמ      

.דרפנב דדמנה ק"מ      30                     
תותשרו םיעלוצמ ,םילוגע הדלפ תוטומ     02.02.0080

.תוכתורמ ןוט      100                    
תומייקה תונובירטב רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.20 כ"הס            
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס            

ם ו ר ט  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  30 ק ר פ       
י מ ו ר ט  ת ו ג ר ד מ  10.30 ק ר פ  ת ת       
םיללוכ הז קרפ-תתב םיפיעסב ריחמ לכ      
םתבכרה םתלבוה ,םיטנמלאה רוציי ,ןונכת      
ריחמה ללוכ ןכ ומכ .שרדיש םוקימ לכב חטשב      
,םירפת ןויז ,ןוטב סייד ןוגכ רזעה ירמוח לכ      
.'דכו םימוטיא      
סופיט ,ימורט תוגרדמ ךלהמ ימורט טנמלא     03.01.0010
    2-TS-W 1 תוחותפ תוגרדמל-WS.  )02-F,  

'פמוק     12                    .(F-21  
סופיט ,תימורט תוגרדמ ךלהמ ימורט טנמלא     03.01.0020
    1-TS-W 1 תוחותפ תוגרדמל-WS  

'פמוק     4                     .(F-21 ,F-20)  
סופיט ,תימורט תוגרדמ ךלהמ ימורט טנמלא     03.01.0030
    3-TS-E 1 תוחותפ תוגרדמל-ES, 2-ES  

'פמוק     8                     .(F-21 ,F-20)  
סופיט ,תימורט תוגרדמ ךלהמ ימורט טנמלא     03.01.0040
    2-TS-E 1 תוחותפ תוגרדמל-ES, 2-ES  

'פמוק     8                     .(F-21 ,F-20)  
סופיט ,תימורט תוגרדמ ךלהמ ימורט טנמלא     03.01.0050
    1-TS-E 1 תוחותפ תוגרדמל-ES, 2-ES  

'פמוק     8                     .(F-21 ,F-20)  
ימורט תוגרדמ 10.30 כ"הס            

ת ו כ ו ר ד  ת ו ל ו ל ח  ת ו ט ל פ  20.30 ק ר פ  ת ת       
)ם י ד "ח ו ל (      
רוציי םיללוכ הז קרפ-תתב םיפיעסב ריחמ לכ      
תדובעו הכירדה ילידג תוברל( םיטנמלאה      
חטשב םתבכרה םתלבוה ,)לעפמב הכירדה      
לכ ריחמה ללוכ ןכ ומכ .שרדיש םוקימ לכב      
ןויז ,ירט טיט וא/ו ןוטב סייד ןוגכ רזעה ירמוח      
.'דכו םימוטיא ,םירפת      

20.30.1 קרפ תתב הרבעהל          
0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***

 
 

קובץ: 2679-100   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     008 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
05-ב ןוטב )םיד"חול( תוכורד תולולח תוטלפ     03.02.0010

.מ"ס 03 יבועב ר"מ      1100                    
)םיד"חול( תוכורד תולולח תוטלפ 20.30 כ"הס            

ם י ב ש ו מ /ם י ט נ מ ל א  30.30 ק ר פ  ת ת       
ם י י מ ו ר ט       
םיללוכ הז קרפ-תת יפיעסש םיריחמה לכ      
םינוש םיכרוא/תודימב םיטנמלאה רוציי ,ןונכת      
,םתבכרה ,םתלבוה ,)תווצקב( תונוש תויוזבו      
וא/ו ןוטב סייד ןוגכ רזעה ירמוח לכ תא ןכ ומכ      
,םינוגיע,ןרפואנ ךמס וא/ו ירט טיט      
,תומאתה ,םימוטיא ,םילוורש ,םינתיוז,םיחפ      
רמג, המרה תודוקנ תמיטא ,תודידמ ,ןונכת      
םיטנמלא ןיב עגמה המיטאו .ףושח ןוטב      
תונוילג ,'דכו דנבירפמוקב      
    .N/E/S/W-900-TYP  
.04-ב םינוטבה לכ      
,תונובירט יבג לע תוימורט תוגרדמ     03.03.0010
םיכתחבו םינוש םיכרואב ,תונוש תודימב      
תונויליגבש 2,1  םיסופיטמ תמגודכ ,םינוש      

. PYT-CES-009-W/S/E/N םיסופיט םיכתח ק"מ      350                    
.u1W סופיטמ םינוש םיכרואב ימורט  טנמלא רטמ      250                   03.03.0020
.1W סופיטמ םינוש םיכרואב ימורט  טנמלא רטמ      160                   03.03.0030
.aN סופיטמ םינוש םיכרואב ימורט טנמלא רטמ      200                   03.03.0040
.a1N סופיטמ םינוש םיכרואב ימורט טנמלא רטמ      200                   03.03.0050
.a2N סופיטמ םינוש םיכרואב ימורט טנמלא רטמ      1200                   03.03.0060

סופיטמ םינוש םיכרואב ימורט טנמלא     03.03.0070
NBeam. רטמ      200                    

סופיטמ םינוש םיכרואב ימורט טנמלא     03.03.0080
W2a. רטמ      50                     
.b2W סופיטמ םינוש םיכרואב ימורט טנמלא רטמ      170                   03.03.0090
.c2W סופיטמ םינוש םיכרואב  ימורט טנמלא רטמ      1000                   03.03.0100
.f2W סופיטמ םינוש םיכרואב  ימורט טנמלא רטמ      170                   03.03.0110
.u2W סופיטמ םינוש םיכרואב ימורט טנמלא רטמ      2000                   03.03.0120
.u3W סופיטמ םינוש םיכרואב ימורט טנמלא רטמ      150                   03.03.0130
.u4W סופיטמ םינוש םיכרואב ימורט טנמלא רטמ      100                   03.03.0140
םיימורט םיבשומ/םיטנמלא 30.30 כ"הס            
םורט ןוטב תודובע 30 כ"הס            

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40 ק ר פ  ת ת       
םריחמב םיללוכ םינושה הינבה יטנמלא לכ      
03-ב ןייוזמ ןוטבמ תויכנאו תויקפוא תורוגח      
תסנכהו םירוח חודיק י"ע םייקל תורבחתהו      
יפל ,יסקופא קבד םע שומישב ןויז יצוק      
.חקפמה תויחנה      

.מ"ס 02 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוריק ר"מ      4600                   04.01.0010
.מ"ס 51 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוריק ר"מ      4600                   04.01.0020
10.40.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 

קובץ: 2679-100   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     009 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
.מ"ס 01 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוציחמ ר"מ      1000                   04.01.0030
הינב תודובע 10.40 כ"הס            
הינב תודובע 40 כ"הס            

ד ו ד י ב ו  ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
י ל ל כ  00.50 ק ר פ  ת ת       
םירוח תמיתס תוברל חטשה תנכה      
בתכבש םינושה םיפיעסה יריחמב הלולכ      
.)2.3 ףיעסב טרופמכ ( 20 קרפב תויומכה      

יללכ 00.50 כ"הס            
י ר ד ח  ת ו פ צ ר ב  ל ו פ י ט  10.50 ק ר פ  ת ת       
ם י ז ג ר א  ל ע  ת ו ק ו צ י  -ת ו י ו ל ת  ל מ ש ח       
ינכטואג דב רמגב EPDH תעירי תסירפ     05.01.0010
טרופמכ תורוניצ ירבעמב לופיט תוברל      

םוטיאל ינכטה טרפמה לש 2.1-ו 1.1 םיפיעסב ר"מ      400                    
ףיעסב טרופמכ ףקיהב הדרפה ירפת םוטיא     05.01.0020

םוטיאל ינכטה טרפמה לש 4.1 רטמ      600                    
םיזגרא לע תוקוצי -תויולת למשח ירדח תופצרב לופיט 10.50 כ"הס            

ד ו ס י  ת ו ר ו ק  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ת ח ת       
רמיירפ תוברל מ"מ 3 יבועב ינמוטיב םוטיא     05.02.0010
טרפמה לש 3.2 דע 1.2 םיפיעסב טרופמכ      

םוטיאל ינכטה ר"מ      1000                    
ףיעסב טרופמכ מ"ס 3 יבועב םוטיאה תנגה     05.02.0020

םוטיאל ינכטה טרפמה לש 4.2 ר"מ      1000                    
תונותחת דוסי תורוק םוטיא 20.50 כ"הס            

ם י מ  ר ג א מ ב  י מ י נ פ  ם ו ט י א  30.50 ק ר פ  ת ת       
טרופמכ הקיצי תוקספהב חפנתמ םימ רצע     05.03.0010

םוטיאל ינכטה טרפמה לש 1.3 ףיעסב רטמ      200                    
לש 6.3 ףיעס יפל תיטנמצ םוטיא תכרעמ     05.03.0020

םוטיאל ינכטה טרפמה ר"מ      300                    
ףיעסב טרופמכ חפנתמ ןטירואילופ תוקרזה     05.03.0030

םוטיאל ינכטה טרפמה לש 4.3 ג"ק      200                    
לש 5.3 ףיעסב טרופמכ םיקדסב לופיט     05.03.0040

םוטיאל ינכטה טרפמה רטמ      100                    
םימ רגאמב ימינפ םוטיא 30.50 כ"הס            

ר ד ח  ת פ צ ר ב  י מ י נ פ  ם ו ט י א  40.50 ק ר פ  ת ת       
+04.6 ס ל פ מ ב  י ח ר ז מ ה  ע י צ י ב  ת ו ב א ש מ ה       
םיפיעסב טרופמכ ינטירואילופ םוטיא תכרעמ     05.04.0010

םוטיאל ינכטה טרפמה לש 2.4-ו 1.4 ר"מ      45                     
+04.6 סלפמב יחרזמה עיציב תובאשמה רדח תפצרב ימינפ םוטיא 40.50 כ"הס            

י ר ד ח  ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  50.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ ו ק ה  ל כ ב  ת ו ח ת ל מ ו  ם י ת ו ר ש       
תוברל ינמוטיב ןטירואילופ םוטיא תכרעמ     05.05.0010
ירבעמב לופיט ,הפצר ימוסחמל םוטיאה רוביח      
טרפמה לש 5 ףיעסב טרופמכ לוט ריינו תרנצ      

םוטיאל ינכטה ר"מ      3000                    
תומוקה לכב תוחתלמו םיתורש ירדח תופצר םוטיא 50.50 כ"הס            

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 

קובץ: 2679-100   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     010 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו פ צ ר ב  י מ י נ פ  ם ו ט י א  60.50 ק ר פ  ת ת       
ם י ח ב ט מ ה       
3.6 ףיעסב טרופמכ מ"ס 5X5 תודימב הקלור     05.06.0010

םוטיאל ינכטה טרפמה לש רטמ      420                    
תוברל תינמוטיב העיריב םוטיא תכרעמ     05.06.0020
דע 4.6 םיפיעסב טרופמכ םח ןמוטיבו רמיירפ      

םוטיאל ינכטה טרפמה לש 6.6 ר"מ      300                    
רטוקב  םידדוב םייכנא תורוניצ ביבס םוטיא     05.06.0030
טרופמכ חבטמה תפצרב םירבועה 6" דע 3"      

םוטיאל ינכטה טרפמה לש 7.6 ףיעסב 'חי      10                     
"ETIREBEG" גוסמ תורוניצ רבעמ םוטיא     05.06.0040
רזיבא תבכרהל םוקמ ןיא םהב תומוקמב      
ינכטה טרפמה לש 7.6 ףיעסב טרופמכ המיטא      

םוטיאל 'חי      10                     
תכתמ וא CVP תורוניצ רבעמ םוטיא     05.06.0050
רזיבא תבכרהל םוקמ ןיא םהב תומוקמב      
ינכטה טרפמה לש 7.6 ףיעסב טרופמכ המיטא      

םוטיאל 'חי      10                     
טרופמכ ר"מ/ר"ג 003 לקשמב ינכטואיג דב     05.06.0060

םוטיאל ינכטה טרפמה לש 9.6 ףיעסב ר"מ      300                    
ףיעסב טרופמכ מ"ס 5 יבועב 02-ב ןוטב הדמ     05.06.0070

םוטיאל ינכטה טרפמה לש 01.6 ר"מ      300                    
טרופמכ ר"מ/ג"ק 3 לש תומכב יטנמצ םוטיא     05.06.0080

םוטיאל ינכטה טרפמה לש 31.6 ףיעסב ר"מ      300                    
םיחבטמה תופצרב ימינפ םוטיא 60.50 כ"הס            

ם י ר ד ח  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  70.50 ק ר פ  ת ת       
ם י ב ו ט ר       
תיטנמצ הצברהב ןוטב וא/ו קולב תוריק םוטיא     05.07.0010
טרפמה לש 1.7 ףיעסב טרופמכ מ"מ 8 יבועב      

םוטיאל ינכטה ר"מ      1000                    
םיבוטר םירדח תוריק םוטיא 70.50 כ"הס            

ת ו י ב ר ע מ  ת ו ס פ ר מ  ם ו ט י א  80.50 ק ר פ  ת ת       
+24.11 ס ל פ מ ב  2 ה מ ו ק ב       
,+24.11 סלפמב 2 המוקב תויברעמ תוספרמ      
+06.51 סלפמב 3 המוקב יחרזמ סרוקנוק      
3 לש ילאמינימ יבועב 02-ב םיעופישב ןוטב     05.08.0010
טרופמכ %5.1 לש ילאמינימ עופישבו מ"ס      

םוטיאל ינכטה טרפמה לש 1.8 ףיעסב ק"מ      400                    
היביכרמ לכ לע תינטירואילופ םוטיא תכרעמ     05.08.0020

םוטיאל ינכטה טרפמה לש 8 ףיעסב טרופמכ ר"מ      2700                    
+24.11 סלפמב 2 המוקב תויברעמ תוספרמ םוטיא 80.50 כ"הס            

ע י צ י ב  ח ו ת פ  ר ב ע מ  ם ו ט י א  90.50 ק ר פ  ת ת       
ק ל ח ו מ  ן ו ט ב  ר מ ג ב  י ב ר ע מ  ס ר ו ק נ ו ק ו  י ח ר ז מ       
יחרזמ עיציב חותפ רבעמ םוטיא      
+04.61 סלפמב 3 המוקב יברעמ סרוקנוקו      
קלחומ ןוטב רמגב      
ףיעסב טרופמכ מ"ס 5X5 לש תודימב תוקלור     05.09.0010

םוטיאל ינכטה טרפמה לש 1.9 רטמ      900                    
90.50.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     011 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
תוברל תינמוטיב העיריב םוטיא תכרעמ     05.09.0020
דע 3.9 םיפיעסב טרופמכ םח ןמוטיבו רמיירפ      

םוטיאל ינכטה טרפמבש 8.9 ר"מ      4100                    
טרפמבש 9.9 ףיעסב טרופמכ םוטיאה רמג     05.09.0030

םוטיאל ינכטה רטמ      900                    
טרופמכ ר"מ/ר"ג 002 לקשמב ינכטואג דב     05.09.0040

םוטיאל ינכטה טרפמבש 01.9 ףיעסב ר"מ      4100                    
מ"ס 5  לש ילאמינימ יבועב 03-ב ןוטב הדמ     05.09.0050
ינכטה טרפמה לש 11.9 ףיעסב טרופמכ      

.רטפוקילה תקלחהב רמג ,םוטיאל ר"מ      4100                    
קלחומ ןוטב רמגב יברעמ סרוקנוקו יחרזמ עיציב חותפ רבעמ םוטיא 90.50 כ"הס            

ע י צ י ב  ח ו ת פ  ר ב ע מ  ם ו ט י א  01.50 ק ר פ  ת ת       
ו צ ר ט  ף ו צ י ר  ר מ ג ב  י ב ר ע מ       
ףיעסב טרופמכ מ"ס 5X5 תודימב תוקלור     05.10.0010

םוטיאל ינכטה טרפמה לש 1.01 רטמ      350                    
תוברל תינמוטיב העיריב םוטיא תכרעמ     05.10.0020
3.01 םיפיעסב טרופמכ םח ןמוטיבו רמיירפ      

םוטיאל ינכטה טרפמה לש 8.01 דע ר"מ      800                    
טרפמה לש 9.01 ףיעסב טרופמכ םוטיאה רמג     05.10.0030

םוטיאל ינכטה רטמ      350                    
ףוצירה רמגל דע הנגהל EPDH תעירי     05.10.0040
ינכטה טרפמה לש 01.01 ףיעסב טרופמכ      

םוטיאל ר"מ      800                    
וצרט ףוציר רמגב יברעמ עיציב חותפ רבעמ םוטיא 01.50 כ"הס            

ת ו ג ר ד מ ה  ר ו ב י ח  ם ו ט י א  11.50 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב ה  ת ו ר י ק ל  ת ו י מ ו ר ט ה       
ףצקומ ןטירואילופ יולימ / ןליטאילופ יוביג טומ     05.11.0010
טרופמכ ןטירואילופ קיטסמב המיתס תוברל      
ינכטה טרפמה לש 3.11 דע 1.11 םיפיעסב      

םוטיאל ר"מ      150                    
ןוטבה תוריקל תוימורטה תוגרדמה רוביח םוטיא 11.50 כ"הס            

ח ו ת פ  י נ כ ט  ג ג  ם ו ט י א  31.50 ק ר פ  ת ת       
+06.72 ס ל פ מ  4 ה מ ו ק ב       
4 לש ילאמינימ יבועב 02-ב םיעופישב ןוטב     05.13.0010
טרופמכ %5.1 לש ילאמינימ עופישבו מ"ס      

םוטיאל ינכטה טרפמה לש 1.31 ףיעסב ק"מ      130                    
ףיעסב טרופמכ מ"ס 5X5 תודימב תוקלור     05.13.0020

םוטיאל ינכטה טרפמה לש 3.31 רטמ      450                    
תוברל תוינמוטיב תועירי יתשב םוטיא תכרעמ     05.13.0030
4.31 םיפיעסב טרופמכ םח ןמוטיבו רמיירפ      

םוטיאל ינכטה טרפמה לש 11.31 דע ר"מ      1300                    
גוזימ תרנצ ,למשח ילבכ ירבעמ ביבס םוטיא     05.13.0040
טרפמה לש 21.31 ףיעסב טרופמכ 'דכו ריוא      

םוטיאל ינכטה 'חי      5                      
טרופמכ םידדוב תורוניצ ירבעמב םוטיא     05.13.0050

םוטיאל ינכטה טרפמה לש 21.31 ףיעסב 'חי      5                      
31.50.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     012 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ךרד תויכנא ריוא גוזימ תולעת ירבעמב םוטיא     05.13.0060
21.31 ףיעסב טרופמכ ןוטבה תרקתב םיחתפ      

םוטיאל ינכטה טרפמה לש 'חי      5                      
טרפמבש 31.31 ףיעסב טרופמכ םוטיאה רמג     05.13.0070

םוטיאל ינכטה רטמ      450                    
טרופמכ ר"מ/ר"ג 002 לקשמב ינכטואג דב     05.13.0080

םוטיאל ינכטה טרפמבש 41.31 ףיעסב ר"מ      1300                    
5 לש ילאמינימ יבועב םוטיאה תנגהל הדמ     05.13.0090
ינכטה טרפמה לש 51.31 ףיעסב טרופמכ מ"ס      

םוטיאל ר"מ      1300                    
+06.72 סלפמ 4 המוקב חותפ ינכט גג םוטיא 31.50 כ"הס            

ל ע מ  ן ו ט ב  י נ ו ג ג  ם ו ט י א  41.50 ק ר פ  ת ת       
ם י ר י פ       
מ"ס 2 יבועב תינטירואילופ םוטיא תכרעמ     05.14.0010
3.41-ו 2.41 םיפיעסב טרופמכ רמיירפ תוברל      

םוטיאל ינכטה טרפמה לש ר"מ      70                     
ריפה תוריק ךרד .א.מ תלעת רבעמ םוטיא     05.14.0020
ינכטה טרפמה לש 4.41 ףיעסב טרופמכ      

םוטיאל רטמ      200                    
ףיעסב טרופמכ רורוויא ריפ סירת ביבס הריגס     05.14.0030

םוטיאל ינכטה טרפמה לש 5.41 ר"מ      200                    
םיריפ לעמ ןוטב ינוגג םוטיא 41.50 כ"הס            

ס ל פ מ ב  ן ו ט ב  ת ו ג ג  ם ו ט י א  51.50 ק ר פ  ת ת       
ח "ח  ת ו ג ג ו  ם י י נ כ ט  ם י ר ד ח  ל ע מ  +25.53      
ק "ק ב       
םיינכט םירדח לעמ +25.53 סלפמב ןוטב תוגג      
)םיינכט םירדח( תרושקתו למשח ירדח תוגגו      
ןוידטציאה ףקיהב עקרק תמוקב      
מ"ס 4 לש יבועב 02-ב םיעופישב ןוטב הדמ     05.15.0010
לש 1.51 ףיעסב טרופמכ %5.1 לש עופישבו      

םוטיאל ינכטה טרפמה ק"מ      120                    
ףיעסב טרופמכ מ"ס 5X5 לש תודימב תוקלור     05.15.0020

םוטיאל ינכטה טרפמה לש 2.51 רטמ      450                    
תוברל תינמוטיב העיריב םוטיא תכרעמ     05.15.0030
4.51 םיפיעסב טרופמכ םח ןמוטיבו רמיירפ      

םוטיאל ינכטה טרפמבש 9.51 דע ר"מ      800                    
טרפמבש 01.51 ףיעסב טרופמכ םוטיאה רמג     05.15.0040

םוטיאל ינכטה רטמ      450                    
ק"קב ח"ח תוגגו םיינכט םירדח לעמ +25.53 סלפמב ןוטב תוגג םוטיא 51.50 כ"הס            

ר מ ג ב  ץ ו ח  ת ו ר י ק ב  ל ו פ י ט  61.50 ק ר פ  ת ת       
ף ו ש ח  י ל כ י ר ד א  ן ו ט ב       
סיסב לע םימ החוד רמוח לש הזתה     05.16.0010
טרפמה לש 61 ףיעסב טרופמכ ןסקוליסילופ      

םוטיאל ינכטה רטמ      8000                    
ףושח ילכירדא ןוטב רמגב ץוח תוריקב לופיט 61.50 כ"הס            
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05/02/2017
דף מס':     013 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ש  ץ ו ח  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  71.50 ק ר פ  ת ת       
ד נ ו ב ו ק ו ל א  ר מ ג ב  ם י ס נ כ  ר ד ח       
טרופמכ החירמב תיטנמצ םוטיא תכרעמ     05.17.0010

םוטיאל ינכטה טרפמה לש 71 ףיעסב ר"מ      200                    
דנובוקולא רמגב םיסנכ רדח לש ץוח תוריק םוטיא 71.50 כ"הס            
דודיבו םוטיא תודובע 50 כ"הס            

ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
ה ד ל פ       
ן מ ו א  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  10.60 ק ר פ  ת ת       
.לוזריפה תא ריחמב םיללוכ םיטירפה לכ      
.תיפנכ-דח ץע תלד      

.תורגנה תמישרבש 102 סופיטמ תלד 'חי      22                    06.01.0010
.תורגנה תמישרבש 302 סופיטמ תלד 'חי      10                    06.01.0020
.תורגנה תמישרבש M302 סופיטמ תלד 'חי      22                    06.01.0030
.תורגנה תמישרבש 402 סופיטמ תלד 'חי      52                    06.01.0040
.תורגנה תמישרבש 502 סופיטמ תלד 'חי      24                    06.01.0050
.תורגנה תמישרבש 602 סופיטמ תלד 'חי      22                    06.01.0060
.תורגנה תמישרבש 702 סופיטמ תלד 'חי      2                     06.01.0070
.תורגנה תמישרבש M702 סופיטמ תלד 'חי      8                     06.01.0080
.תורגנה תמישרבש 802 סופיטמ תלד 'חי      2                     06.01.0090
.תורגנה תמישרבש 902 סופיטמ תלד 'חי      2                     06.01.0100
.תורגנה תמישרבש M902 סופיטמ תלד 'חי      2                     06.01.0110
.תורגנה תמישרבש 012 סופיטמ תלד 'חי      4                     06.01.0120

.תיפנכ-וד ץע תלד      
.תורגנה תמישרבש 022 סופיטמ תלד 'חי      2                     06.01.0130
.תורגנה תמישרבש 122 סופיטמ תלד 'חי      1                     06.01.0140
.תורגנה תמישרבש 222 סופיטמ תלד 'חי      2                     06.01.0150

.)חטשמה ללוכ אל( חבטמ ןורא      
.תורגנה תמישרבש 032 סופיטמ חבטמ ןורא 'חי      1                     06.01.0160
.תורגנה תמישרבש 132 סופיטמ חבטמ ןורא 'חי      1                     06.01.0170
.תורגנה תמישרבש 232 סופיטמ חבטמ ןורא 'חי      1                     06.01.0180

.תוציחמ      
'פמוק     415                   .תורגנה תמישרבש 042 סופיטמ טלפמוק את 06.01.0190

תמישרבש 142 סופיטמ תונתשמ ןיב הציחמ     06.01.0200
.תורגנה 'חי      10                     

.המב      
'פמוק     1                     .תורגנה תמישרבש 052 סופיטמ המב 06.01.0210
'פמוק     1                     .תורגנה תמישרבש 152 סופיטמ המב 06.01.0220

.תונוש      
.תורגנה תמישרבש 062 סופיטמ קפלד     06.01.0230
תיזח ,רסיק ןבא חטשמ ,היצקורטסנוק תוברל(      

)םוינימולא ליפורפו LPH רטמ      135                    
ןמוא תורגנ תודובע 10.60 כ"הס            

ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  20.60 ק ר פ  ת ת       
.לוזריפה ריחמ תא ריחמב םיללוכ םיטירפה לכ      
תיפנכ-דח שא תלד      

.תורגסמה תמישרבש 104 סופיטמ שא תלד 'חי      3                     06.02.0010
20.60.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 

קובץ: 2679-100   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     014 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
.תורגסמה תמישרבש M104 סופיטמ שא תלד 'חי      1                     06.02.0020
.תורגסמה תמישרבש 204 סופיטמ שא תלד 'חי      8                     06.02.0030
.תורגסמה תמישרבש M204 סופיטמ שא תלד 'חי      1                     06.02.0040
.תורגסמה תמישרבש M304 סופיטמ שא תלד 'חי      2                     06.02.0050
.תורגסמה תמישרבש 404 סופיטמ שא תלד 'חי      6                     06.02.0060
.תורגסמה תמישרבש M404 סופיטמ שא תלד 'חי      1                     06.02.0070
.תורגסמה תמישרבש 604 סופיטמ שא תלד 'חי      2                     06.02.0080
.תורגסמה תמישרבש M604 סופיטמ שא תלד 'חי      32                    06.02.0090
.תורגסמה תמישרבש 704 סופיטמ שא תלד 'חי      8                     06.02.0100
.תורגסמה תמישרבש M704 סופיטמ שא תלד 'חי      2                     06.02.0110
.תורגסמה תמישרבש 804 סופיטמ שא תלד 'חי      7                     06.02.0120
.תורגסמה תמישרבש M804 סופיטמ שא תלד 'חי      1                     06.02.0130
.תורגסמה תמישרבש M014 סופיטמ שא תלד 'חי      8                     06.02.0135
.תורגסמה תמישרבש M114 סופיטמ שא תלד 'חי      2                     06.02.0140
.תורגסמה תמישרבש M214 סופיטמ שא תלד 'חי      3                     06.02.0141
.תורגסמה תמישרבש 414 סופיטמ שא תיזח 'חי      8                     06.02.0142

תיפנכ-וד שא תלד      
.תורגסמה תמישרבש 514 סופיטמ שא תלד 'חי      1                     06.02.0150
.תורגסמה תמישרבש 914 סופיטמ שא תלד 'חי      2                     06.02.0160
.תורגסמה תמישרבש M024 סופיטמ שא תלד 'חי      4                     06.02.0170
.תורגסמה תמישרבש 124 סופיטמ שא תלד 'חי      7                     06.02.0180
.תורגסמה תמישרבש M224 סופיטמ שא תלד 'חי      2                     06.02.0190
.תורגסמה תמישרבש 324 סופיטמ שא תלד 'חי      1                     06.02.0200
.תורגסמה תמישרבש 424 סופיטמ שא תלד 'חי      3                     06.02.0210
.תורגסמה תמישרבש 524 סופיטמ שא תלד 'חי      2                     06.02.0220
.תורגסמה תמישרבש M624 סופיטמ שא תלד 'חי      3                     06.02.0221

תיפנכ-דח הפפר תלד      
.תורגסמה תמישרבש 034 סופיטמ הפפר תלד 'חי      2                     06.02.0230
.תורגסמה תמישרבש 134 סופיטמ הפפר תלד 'חי      2                     06.02.0240
.תורגסמה תמישרבש 234 סופיטמ הפפר תלד 'חי      2                     06.02.0250

ןגומ בחרמ      
תמישרבש 044 סופיטמ םיסיסר ףדה תלד     06.02.0260

.תורגסמה 'חי      4                      
.תורגסמה תמישרבש 144 סופיטמ ףדה ןולח 'חי      4                     06.02.0270
.תורגסמה תמישרבש 244 סופיטמ 8" רוניצ 'חי      12                    06.02.0280

תמישרבש 344 סופיטמ TCM 4" לוורש     06.02.0290
.תורגסמה 'חי      12                     

חפ תלד      
.תורגסמה תמישרבש 544 סופיטמ חפ תלד 'חי      8                     06.02.0300
.תורגסמה תמישרבש 644 סופיטמ חפ תלד 'חי      4                     06.02.0310
.תורגסמה תמישרבש 744 סופיטמ חפ תלד 'חי      4                     06.02.0320
.תורגסמה תמישרבש 844 סופיטמ חפ תלד 'חי      1                     06.02.0330

חפ תונורא      
.תורגסמה תמישרבש 054 סופיטמ תורש ןורא 'חי      24                    06.02.0340
.תורגסמה תמישרבש 154 סופיטמ תורש ןורא 'חי      31                    06.02.0360
20.60.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 

קובץ: 2679-100   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     015 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
.תורגסמה תמישרבש 254 סופיטמ תורש ןורא 'חי      4                     06.02.0370
.תורגסמה תמישרבש 354 סופיטמ תורש ןורא 'חי      8                     06.02.0380
.תורגסמה תמישרבש 454 סופיטמ תורש ןורא 'חי      6                     06.02.0390
.תורגסמה תמישרבש 554 סופיטמ תורש ןורא 'חי      1                     06.02.0400
.תורגסמה תמישרבש 654 סופיטמ תורש ןורא 'חי      6                     06.02.0410
.תורגסמה תמישרבש 754 סופיטמ תורש ןורא 'חי      2                     06.02.0420
.תורגסמה תמישרבש 854 סופיטמ תורש ןורא 'חי      1                     06.02.0430
.תורגסמה תמישרבש 954 סופיטמ תורש ןורא 'חי      3                     06.02.0440
.תורגסמה תמישרבש 064 סופיטמ תורש ןורא 'חי      2                     06.02.0450
.תורגסמה תמישרבש 164 סופיטמ תורש ןורא 'חי      2                     06.02.0460
.תורגסמה תמישרבש 264 סופיטמ תורש ןורא 'חי      2                     06.02.0470
.תורגסמה תמישרבש 364 סופיטמ תורש ןורא 'חי      2                     06.02.0480
.תורגסמה תמישרבש 464 סופיטמ תורש ןורא 'חי      3                     06.02.0490
.תורגסמה תמישרבש 564 סופיטמ תורש ןורא 'חי      1                     06.02.0500
.תורגסמה תמישרבש 664 סופיטמ תורש ןורא 'חי      1                     06.02.0510
.תורגסמה תמישרבש 764 סופיטמ תורש ןורא 'חי      1                     06.02.0520
.תורגסמה תמישרבש 864 סופיטמ תורש ןורא 'חי      1                     06.02.0530
.תורגסמה תמישרבש 964 סופיטמ תורש ןורא 'חי      4                     06.02.0540

ילמשח ללגנ סירת      
.תורגסמה תמישרבש 074 סופיטמ סירת 'חי      1                     06.02.0550
.תורגסמה תמישרבש 174 סופיטמ סירת 'חי      1                     06.02.0560
.תורגסמה תמישרבש 274 סופיטמ סירת 'חי      4                     06.02.0570
.תורגסמה תמישרבש 374 סופיטמ סירת 'חי      1                     06.02.0580
.תורגסמה תמישרבש 474 סופיטמ סירת 'חי      1                     06.02.0590
.תורגסמה תמישרבש 574 סופיטמ סירת 'חי      1                     06.02.0600
.תורגסמה תמישרבש 674 סופיטמ סירת 'חי      1                     06.02.0610
.תורגסמה תמישרבש 774 סופיטמ שא סירת 'חי      1                     06.02.0620
.תורגסמה תמישרבש 874 סופיטמ סירת 'חי      2                     06.02.0630
.תורגסמה תמישרבש 974 סופיטמ סירת 'חי      1                     06.02.0640
.תורגסמה תמישרבש 084 סופיטמ סירת 'חי      1                     06.02.0650
.תורגסמה תמישרבש 184 סופיטמ סירת 'חי      1                     06.02.0660
.תורגסמה תמישרבש 284 סופיטמ סירת 'חי      1                     06.02.0670
.תורגסמה תמישרבש 384 סופיטמ סירת 'חי      1                     06.02.0680
.תורגסמה תמישרבש 484 סופיטמ סירת 'חי      1                     06.02.0690
.תורגסמה תמישרבש 584 סופיטמ סירת 'חי      3                     06.02.0700
.תורגסמה תמישרבש 684 סופיטמ סירת 'חי      2                     06.02.0710
.תורגסמה תמישרבש 784 סופיטמ סירת 'חי      1                     06.02.0720
.תורגסמה תמישרבש 884 סופיטמ סירת 'חי      1                     06.02.0721

תוקעמ      
.תורגסמה תמישרבש 094 סופיטמ הקעמ רטמ      450                   06.02.0730
.תורגסמה תמישרבש 194 סופיטמ הקעמ רטמ      320                   06.02.0740
.תורגסמה תמישרבש 294 סופיטמ די זחאמ רטמ      720                   06.02.0750
.תורגסמה תמישרבש 394 סופיטמ די זחאמ רטמ      530                   06.02.0760
.תורגסמה תמישרבש 494 סופיטמ די זחאמ רטמ      410                   06.02.0770
.תורגסמה תמישרבש 594 סופיטמ די זחאמ רטמ      150                   06.02.0771
20.60.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 

קובץ: 2679-100   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     016 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
הפפר ןולח      
תמישרבש 005 סופיטמ הפפר סירת     06.02.0780

.תורגסמה 'חי      8                      
תמישרבש 105 סופיטמ הפפר סירת     06.02.0790

.תורגסמה 'חי      8                      
תמישרבש 205 סופיטמ הפפר סירת     06.02.0800

.תורגסמה 'חי      12                     
תמישרבש 305 סופיטמ הפפר סירת     06.02.0810

.תורגסמה 'חי      10                     
תונוש      

.תורגסמה תמישרבש 015 סופיטמ הסכמ 'חי      14                    06.02.0820
.תורגסמה תמישרבש 115 סופיטמ הסכמ 'חי      12                    06.02.0830
.תורגסמה תמישרבש 215 סופיטמ םלוס 'חי      4                     06.02.0840

תמישרבש 315 סופיטמ מ"בלפ חתפ     06.02.0850
.תורגסמה 'חי      8                      

תמישרבש 415 סופיטמ תורש חתפ     06.02.0860
.תורגסמה 'חי      12                     

תמישרבש 515 סופיטמ מ"בלפ חתפ     06.02.0870
.תורגסמה 'חי      4                      
.תורגסמה תמישרבש 025 סופיטמ םלוס 'חי      8                     06.02.0880
.תורגסמה תמישרבש 125 סופיטמ םלוס 'חי      16                    06.02.0890
.תורגסמה תמישרבש 035 סופיטמ ליפורפ רטמ      50                    06.02.0900
.תורגסמה תמישרבש 135 סופיטמ הילת ספ רטמ      480                   06.02.0910

תמישרבש 235 סופיטמ הדלפ תוגרדמ     06.02.0920
'פמוק     1                     )עוציבו ןונכת(   .תורגסמה  

תמישרבש )B+A( 435 סופיטמ הניפ ליפורפ     06.02.0930
.תורגסמה רטמ      650                    

תמישרבש 835 סופיטמ הטסורינ ףוקשמ     06.02.0940
.תורגסמה 'חי      60                     

תמישרבש 045 סופיטמ הרואת רשג     06.02.0950
.תורגסמה רטמ      800                    
הדלפ תורגסמ תודובע 20.60 כ"הס            
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ תודובע 60 כ"הס            

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
ם י י ר ט י נ ס  ם י ל כ  10.70 ק ר פ  ת ת       
םייונב תוריק לע עצובת םילכה תנקתה      
וא "דנוברוא" תרבח לש "לנאפ הווקא" תטישב      
.ע"ש      
055X034 תודימב הצחר תרעק לש הקפסא     07.01.0010
תרצות 817580/550132 לגר םע םגד מ"מ      

.רשואמ ע"ש וא "TIVARUD" 'חי      201                    
,םיקוזיח ללוכ ל"נה הצחר תרעק לש הנקתה     07.01.0020
לכ םע ןליפורפילופמ "יקספל" קובקב ןופיס      

.םישורדה םירזיבאהו םירמוחה 'חי      201                    
תרעקל )תימצע הריגס( יתנמ זרב הקפסא     07.01.0030
םגד "OTSERP" תרצות ,הצחר      

.רשואמ ע"ש וא PBT-S-50056 'חי      201                    
10.70.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 

קובץ: 2679-100   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     017 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
שימג רוניצ ,½ "T" זרב ללוכ ל"נה זרב הנקתה     07.01.0040

.םישרדנה םירזיבאהו תודובעה לכו 'חי      201                    
,ןבל סרחמ היולת .כ.ב תלסא לש הקפסא     07.01.0050
וא  907452 יגולטק 'סמ "TIVARUD" תרצות      
חישק יטסלפ רמוחמ בשומ ללוכ ,רשואמ ע"ש      
םיגרב ,הפצרל אסכה קוזיחל םיגרב ,ילניגירוא      

.דבכ הסכמ ,הלסאה קוזיחל 'חי      404                    
תודובעה לכ ללוכ ל"נה הלסא לש הנקתה     07.01.0060

םישרדנה םירזיבאהו 'חי      404                    
,יתומכ וד ,ינורטקלא הלסא םרזמ לש הקפסא     07.01.0070
לנפ ללוכ ,יוביג םע ,"NRETS" תאצות      
EPKV 2302 SX" םגד ,ילדנויטנא הטסורינ      
    ELBON" היולת הלסאל טלפמוק דמעמ ללוכ  

רשואמ ע"ש וא 'חי      422                    
'עמ 09 תיוז ללוכ ,ל"נה םרזמ לש הנקתה     07.01.0080
םירזיבאהו תודובעה לכ ללוכ EPDH-מ      

םישרדנה 'חי      422                    
תרצות היולת םיכנ תלסא לש הקפסא     07.01.0090
    "TIVARUD", רמוחמ בשומ ללוכ,רשואמ ע"ש  
קוזיח אסכ ללוכ ,ילניגירוא חישק יטסלפ      
םיגרב ,הפצרל אסכה קוזיחל םיגרב ,הדלפמ      

.דבכ הסכמ ,הלסאה קוזיחל 'חי      18                     
תודובעה לכ ללוכ ל"נה םיכנ תלסא לש הנקתה     07.01.0100

םישרדנה םירזיבאהו 'חי      18                     
,הנבל הניסרחמ היולת הנתשמ לש הקפסא     07.01.0110
וא 039280 יגולטק 'סמ "TIVARUD"  תרצות      
םימ רוביחו ימינפ ןופיס םע ,רשואמ ע"ש      

.םירזיבאו קוזיח יגרב ללוכ ,רתסומ ירוחא 'חי      180                    
תודובעה לכ ללוכ ל"נה הנתשמ לש הנקתה     07.01.0120

םישרדנה םירזיבאהו 'חי      180                    
תרצות ינורטקלא םרזמ לש הקפסא     07.01.0130
    "NRETS" םגד ילדנויטנא הטסורינ לנפ םע  
    SX RETIPUY E0302 י"ע הלעפה םע  

למשח וא הללוס 'חי      180                    
תודובעה לכ ללוכ ל"נה םרזמ לש הנקתה     07.01.0140

םישרדנה םירזיבאהו 'חי      180                    
)תוינש 03( יתנמ ךרד 3 ץופרטניא לש הקפסא     07.01.0150
TRADNATS" תרצות ,תוחלקמ רובע      
    LAEDI" ילדנויטנא תחלקמ שאר ללוכ ,ע"ש וא  
ע"ש וא PBT-S 1707 םגד "NRETS" תרצות      

.רשואמ 'חי      60                     
,ל"נה תחלקמ שארו ץופרטניא לש הנקתה     07.01.0160
תודובעה לכ ללוכ ,םירק/םימח םימ תרנצ ללוכ      

םישרדנה םירזיבאהו 'חי      60                     
043X054 תודימב םיכנ תרעק לש הקפסא     07.01.0170
יגולטק 'סמ ,"TIVARUD" תרצות ,מ"מ      

070545 'חי      18                     
10.70.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 

קובץ: 2679-100   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     018 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
,מ"מ 04 ןופיס ללוכ םיכנ תרער לש הנקתה     07.01.0180

םישרדנה םירזיבאהו תודובעה לכ ללוכ 'חי      18                     
סמ ,"EROIF" תרצות םיכנל זרב לש הקפסא     07.01.0190

0172RC33 יגולטק 'חי      18                     
רוניצ ,½ "T" זרב ללוכ ל"נה זרב הנקתה     07.01.0200

םישרדנה םירזיבאהו תודובעה לכ ללוכ ,שימג 'חי      18                     
תלוביקב ןקת ות לעב םימח םימל ילמשח דוד     07.01.0210
זרב ,ליעמו ימרט דודיב םע רטיל 051 לש      
ןונגנמ םע ,ןוחטיב זרב ,רזוחלא זרב ,הריגס      
טנמלאו ט"ווק 5.2 ילמשח םומיח טנמלא ,יוסינ      
תורונצ ,למשח רוביח ,ריהמ םומיחל ףסונ      

.םימיאתמ םיקוזיחו ½" רטוקב רוביח 'חי      5                      
רוביח ינפל ןופיס ללוכ ,רק-ימ רוביחל הנכה     07.01.0220
תכרעמל רוביחב ½ "T" זרבו ,בויב תכרעמל      
םירזיבאהו תודובעה לכ ללוכ ,םימ תקפסא      

םישרדנה 'חי      60                     
ללוכ ,םינונזמ לש חבטמ רויכ רוביחל הנכה     07.01.0230
2-ו בויב תכרעמל רוביח ינפל 2" רטוקב ןופיס      

םימ תללוס רוביח ינפל ½ T זרב 'חי      21                     
יזרב 2 ללוכ ,חבטמ רויכ םע ןחלושל רוביח     07.01.0240
    "T" ½ ימל האיציו םימח/םירק םימ רוביחל  
םירזיבאהו תודובעה לכ םע 2" רטוקב ןיחולד      

םישרדנה 'חי      10                     
תוגוע קפלד וא רוריק תדיחי וא ררקמ רוביח     07.01.0250
תודובעה לכ תא ללוכ ,ןיחולד ימ תכרעמל      

.םישורדה םירזיבאהו 'חי      4                      
רבעמ זרב ללוכה םילכ תפיטש  תנוכמל רוביח     07.01.0260
םאתהב לכה ,ןיחולד ימל תואיציו 4/3" לש      

.ןרציה תושירדל 'חי      2                      
רטוקב םימ רוביח ללוכ חבטמ ןולגלג רוביח     07.01.0270
לכ ללוכ ,ןרציה תושירדל םאתהב ,2/1"      

.םישורדה םירזיבאו תודובעה 'חי      3                      
2/1" דע םימ רוביח ללוכ ,םומיח טבמאל רוביח     07.01.0280

.םירזיבאו 2" רטוקב ןיחולדל תואציו 'חי      1                      
תנוכמ ,הת תנוכמל ,ץימ תנכהל הנוכמ רוביח     07.01.0290
זרב ,2/1" רבעמ זרב ללוכ ,םחימ וא וסרפסא      

.2" ןיחולד ימ תואיציו ,2/1" ךפוש 'חי      2                      
לש הקיפס ,םידומע ינש םע יטמוטוא ךכרמ     07.01.0300
תומכ ,יטמוטוא ןונער םע ,ש"קמ 5.1 א"כ      
םיזרב ללוכ ,ש"קמ 9 תוננער ןיב תרבוע      
תוננערו הניקת הלעפל םייטמוטואה םירזיבאו      

'ל 002 חלמ לכימ ללוכ ,תיתמוטוא 'חי      1                      
םיירטינס םילכ 10.70 כ"הס            

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 2679-100   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     019 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

,ם י ר ז י ב א  ,ת ו ק פ ס א  ת ר נ צ  30.70 ק ר פ  ת ת       
ם י ז ר ב       
ימינפ יטסלפ יופצ םע םוינימולא תורונצ     07.03.0010
,P.S. פייפרפוס -  "סלפרצמ"  תרצות ,ינוציחו      
םירזיבאה לכ ללוכ ,הציחל ירזיבאב םירבוחמ      
תבכרהל תודחוימה תויוז ,םיקוזיח ,םישורדה      

.מ"מ 61/2 רטוק , םיזרבה רטמ      650                    
ימינפ יטסלפ יופצ םע םוינימולא תורונצ     07.03.0020
,P.S. פייפרפוס -  "סלפרצמ"  תרצות ,ינוציחו      
םירזיבאה לכ ללוכ ,הציחל ירזיבאב םירבוחמ      
תבכרהל תודחוימה תויוז ,םיקוזיח ,םישורדה      

.מ"מ 02/2 רטוק , םיזרבה רטמ      750                    
ימינפ יטסלפ יופצ םע םוינימולא תורונצ     07.03.0030
,P.S. פייפרפוס -  "סלפרצמ"  תרצות ,ינוציחו      
םירזיבאה לכ ללוכ ,הציחל ירזיבאב םירבוחמ      
תבכרהל תודחוימה תויוז ,םיקוזיח ,םישורדה      

.מ"מ 52/5.2 רטוק , םיזרבה רטמ      725                    
ימינפ יטסלפ יופצ םע םוינימולא תורונצ     07.03.0040
,P.S. פייפרפוס -  "סלפרצמ"  תרצות ,ינוציחו      
םירזיבאה לכ ללוכ ,הציחל ירזיבאב םירבוחמ      
תבכרהל תודחוימה תויוז ,םיקוזיח ,םישורדה      

.מ"מ 23/3 רטוק , םיזרבה רטמ      420                    
ימינפ יטסלפ יופצ םע םוינימולא תורונצ     07.03.0050
םירבוחמ P.S. "סלפרצמ" תרצות ,ינוציחו      
,םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ ,הציחל ירזיבאב      
רטוק,םיזרבה תבכרהל תודחוימ תויוז ,םיקוזיח      

.מ"מ 04/3.3 רטמ      380                    
,HCS 04 , רפת אלל הדלפמ םינולוגמ תורונצ     07.03.0060
בר ןליטאילופ תפיטע ללוכ ,395 י"ת יפל      
םיחפסה לכ ללוכ ,תיתשורח תיתבכש      
םיקוזיח ללוכ ,הגרבהב םירבוחמ ,םישורדה      

.2/1" רונצה רטוק ,עבצו רטמ      150                    
,HCS 04 , רפת אלל הדלפמ םינולוגמ תורונצ     07.03.0070
בר ןליטאילופ תפיטע ללוכ ,395 י"ת יפל      
םיחפסה לכ ללוכ ,תיתשורח תיתבכש      
םיקוזיח ללוכ ,הגרבהב םירבוחמ ,םישורדה      

.4/3" רונצה רטוק ,עבצו רטמ      250                    
,HCS 04 , רפת אלל הדלפמ םינולוגמ תורונצ     07.03.0080
בר ןליטאילופ תפיטע ללוכ ,395 י"ת יפל      
םיחפסה לכ ללוכ ,תיתשורח תיתבכש      
םיקוזיח ללוכ ,הגרבהב םירבוחמ ,םישורדה      

.1" רונצה רטוק ,עבצו רטמ      320                    
,HCS 04 , רפת אלל הדלפמ םינולוגמ תורונצ     07.03.0090
בר ןליטאילופ תפיטע ללוכ ,395 י"ת יפל      
םיחפסה לכ ללוכ ,תיתשורח תיתבכש      
םיקוזיח ללוכ ,הגרבהב םירבוחמ ,םישורדה      

.1 ¼" רונצה רטוק ,עבצו רטמ      650                    
30.70.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 
 

קובץ: 2679-100   .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     020 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
,HCS 04 , רפת אלל הדלפמ םינולוגמ תורונצ     07.03.0100
בר ןליטאילופ תפיטע ללוכ ,395 י"ת יפל      
םיחפסה לכ ללוכ ,תיתשורח תיתבכש      
םיקוזיח ללוכ ,הגרבהב םירבוחמ ,םישורדה      

.1 ½" רונצה רטוק ,עבצו רטמ      700                    
,HCS 04 , רפת אלל הדלפמ םינולוגמ תורונצ     07.03.0110
בר ןליטאילופ תפיטע ללוכ ,395 י"ת יפל      
םיחפסה לכ ללוכ ,תיתשורח תיתבכש      
םיקוזיח ללוכ ,הגרבהב םירבוחמ ,םישורדה      

.2" רונצה רטוק ,עבצו רטמ      1200                    
רשואמ ע"ש וא "סקלפומרא" תופילקמ דודיב     07.03.0120
ללוכ ,½" רטוקב תורונצל ,מ"מ 91 יבועב      

.קיבדמ טרסב הפיטעו םירזיבא דודיב רטמ      50                     
רשואמ ע"ש וא "סקלפומרא" תופילקמ דודיב     07.03.0130
,2/1"-1" םירטקב   תורונצל ,מ"מ 91 יבועב      

.קיבדמ טרסב הפיטעו םירזיבא דודיב ללוכ רטמ      100                    
רשואמ ע"ש וא "סקלפומרא" תופילקמ דודיב     07.03.0140
ללוכ ,1½"-2" רטוקב תורונצל ,מ"מ 91 יבועב      
עובצ ןבלוגמ חפב הפיטעו םירזיבא דודיב      

מ"מ 4.0 יבועב 'חי      500                    
רשואמ ע"ש וא "סקלפומרא" תופילקמ דודיב     07.03.0150
ללוכ ,3"-4" רטוקב תורונצל ,מ"מ 91 יבועב      
עובצ ןבלוגמ חפב הפיטעו םירזיבא דודיב      

מ"מ 4.0 יבועב רטמ      200                    
, HCS 04 רפת אלל הדלפמ םינולוגמ תורונצ     07.03.0160
רטוק ,עבצו םיקוזיח ללוכ , ךותירב םירבוחמ      

.3" רונצה רטמ      730                    
.3" רטוקב םינולוגמ הדלפ יחפס 'חי      270                   07.03.0170

תרנצ תרבעהל מ"ממ ריקב םילוורש     07.03.0180
םירטקב ,הקיציה ןמזב עוציבל ,היצלטסניא      
י"ע םירשואמ םיטרפ פ"ע - תוינכת יפל ,םינוש      

.א"גה 'חי      10                     
,הגרבהב רבוחמ "ביגש" תמגודכ ,ירודכ זרב     07.03.0190

.½" רטוק 'חי      30                     
,הגרבהב רבוחמ "ביגש" תמגודכ ,ירודכ זרב     07.03.0200

.4/3" רטוק 'חי      40                     
,הגרבהב רבוחמ "ביגש" תמגודכ ,ירודכ זרב     07.03.0210

.1" רטוק 'חי      60                     
,הגרבהב רבוחמ "ביגש" תמגודכ ,ירודכ זרב     07.03.0220

.1 ¼" רטוק 'חי      40                     
,הגרבהב רבוחמ "ביגש" תמגודכ ,ירודכ זרב     07.03.0230

.1 ½" רטוק 'חי      70                     
,הגרבהב רבוחמ "ביגש" תמגודכ ,ירודכ זרב     07.03.0240

.2" רטוק 'חי      40                     
.הגרבה םע 4/3" ןג זרב 'חי      20                    07.03.0250

, HCS 04 רפת אלל הדלפמ םינולוגמ תורונצ     07.03.0260
רטוק ,עבצו םיקוזיח ללוכ , ךותירב םירבוחמ      

.4" רונצה רטמ      800                    
30.70.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 

קובץ: 2679-100   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     021 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
, HCS 04 רפת אלל הדלפמ םינולוגמ תורונצ     07.03.0270
רטוק ,עבצו םיקוזיח ללוכ , ךותירב םירבוחמ      

.6" רונצה 'חי      1000                    
.4" רטוקב םינולוגמ הדלפ יחפס 'חי      400                   07.03.0280
.6" רטוקב םינולוגמ הדלפ יחפס 'חי      300                   07.03.0290

וא "לאפר" תרצות הקיצי לזרבמ רפרפ זרב     07.03.0300
,םיידגנ םינגוא ללוכ 3" רטוקב ,רשואמ ע"ש      

.םימטאו םיגרב ללוכ 'חי      38                     
וא "לאפר" תרצות הקיצי לזרבמ רפרפ זרב     07.03.0310
,םיידגנ םינגוא ללוכ 4" רטוקב ,רשואמ ע"ש      

.םימטאו םיגרב ללוכ 'חי      30                     
וא "לאפר" תרצות הקיצי לזרבמ רפרפ זרב     07.03.0320
,םיידגנ םינגוא ללוכ 6" רטוקב ,רשואמ ע"ש      

םימטאו םיגרב ללוכ 'חי      3                      
,הקיצי לזרבמ )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ זרב     07.03.0330
םינגוא ללוכ , םינגואב רבוחמ ,1 " רטוקב      

.רשואמ ע"ש וא "ירא" תרצות ,םיידגנ 'חי      4                      
,הקיצי לזרבמ )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ זרב     07.03.0340
םינגוא ללוכ , םינגואב רבוחמ ,2 " רטוקב      

.רשואמ ע"ש וא "ירא" תרצות ,םיידגנ 'חי      3                      
,הקיצי לזרבמ )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ זרב     07.03.0350
םינגוא ללוכ , םינגואב רבוחמ ,4" רטוקב      

.רשואמ ע"ש וא "ירא" תרצות ,םיידגנ 'חי      5                      
תללוכה 2" דע רטוקב הנשמ םימ דדומל הנכה     07.03.0360
תבכרהל םישורדה םירזיבאהו תודובעה לכ      

'פמוק     5                     םימה לעפמ תשירד יפל דדומה  
"WOLFORDYH" תינבאב לופיטל תכרעמ     07.03.0370
ע"ש וא ,6" רטוקב ישאר םימ תקפסא וק לע      

םישרדנה םירזיבאהו תודובעה לכ ללוכ רשואמ 'חי      1                      
התלעפה ינפל היתש ימ תקפסא תכרעמ יוטיח 'חי      1                     07.03.0380

תכרעמב תופילד תופילד רוטינ/רותיא תכרעמ     07.03.0390
שומיש וא תופילד יוליג ללוכ ,םימה תקפסא      
תרצות ,ךכ לע הערתהו םימב רתי      
    SSELWOLF לכ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא  

'פמוק     1                     .םישרדנה םירזיבאהו תודובעה  
םיזרב ,םירזיבא ,תוקפסא תרנצ 30.70 כ"הס            

ם י כ פ ו ש ו  ן י ח ו ל ד  ת כ ר ע מ  40.70 ק ר פ  ת ת       
ןליטאילופמ  .א.מ תודיחי זוקינל תורונצ     07.04.0010
תרצותמ )EPDH( ההובג תופיפצב      
    TIREBEG םיחפסה לכ ללוכ ,ע"ש וא  
,םיקוזיח ללוכ ,המחלהב םירבוחמ ,םישורדה      
ללוכ ,ןרצי לש טרפ יפל עבק תדודוקנ ,תוכימת      
רונצה רטוק ,תוטשפתה תופומו רוביח תופומ      
תודיחיה זוקינל םירוביח ללוכ ,מ"מ 05 דע      

.תינכת יפל ,ירטינס ילכ ןופיסל רטמ      530                    
40.70.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     022 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
רמוחמ תורונצמ ריואו ןיחולד ימל תורורנצ     07.04.0020
,1½" ,1¼" םירטקב "יקספיל" תמגודכ יטסלפ      
םירבוחמ םישורדה םירזיבאה לכ םע 2"      

.ימוג 'מטא ללוכ הגרבהב רטמ      650                    
, )EPDH ( ןליטאילופמ מ"מ 36 רטוקב ןופיס     07.04.0030

.םירוביח ללוכ , "TIREBEG" תרצות 'חי      20                     
תמגוד יטסלפ רמוחמ 4"/2" הפצר םוסחמ     07.04.0040
תעבורמ תרגסמו תשר הסכמ םע "יקספיל"      

.זילפמ 'חי      50                     
ןליטאילופמ םיכפוש וא ןיחולד ימל תורונצ     07.04.0050
תרצותמ )EPDH( ההובג תופיפצב      
    TIREBEG םיחפסה לכ ללוכ ,ע"ש וא  
,םיקוזיח ללוכ ,המחלהב םירבוחמ ,םישורדה      
ללוכ ,ןרצי לש טרפ יפל עבק תדודוקנ ,תוכימת      
רונצה רטוק ,תוטשפתה תופומו רוביח תופומ      

.מ"מ 36 רטמ      210                    
ןליטאילופמ םיכפוש וא ןיחולד ימל תורונצ     07.04.0060
תרצותמ )EPDH( ההובג תופיפצב      
    TIREBEG םיחפסה לכ ללוכ ,ע"ש וא  
,םיקוזיח ללוכ ,המחלהב םירבוחמ ,םישורדה      
ללוכ ,ןרצי לש טרפ יפל עבק תדודוקנ ,תוכימת      
רונצה רטוק ,תוטשפתה תופומו רוביח תופומ      

.מ"מ 011 רטמ      1900                    
ןליטאילופמ םיכפוש וא ןיחולד ימל תורונצ     07.04.0070
תרצותמ )EPDH( ההובג תופיפצב      
    TIREBEG םיחפסה לכ ללוכ ,ע"ש וא  
,םיקוזיח ללוכ ,המחלהב םירבוחמ ,םישורדה      
ללוכ ,ןרצי לש טרפ יפל עבק תדודוקנ ,תוכימת      
רונצה רטוק ,תוטשפתה תופומו רוביח תופומ      

.מ"מ 061 רטמ      860                    
ןליטאילופמ םיכפוש וא ןיחולד ימל תורונצ     07.04.0080
תרצותמ )EPDH( ההובג תופיפצב      
    TIREBEG םיחפסה לכ ללוכ ,ע"ש וא  
,םיקוזיח ללוכ ,המחלהב םירבוחמ ,םישורדה      
ללוכ ,ןרצי לש טרפ יפל עבק תדודוקנ ,תוכימת      
רונצה רטוק ,תוטשפתה תופומו רוביח תופומ      

.מ"מ 002 'חי      400                    
רטוקב )EPDH( ןליטאילופמ תרוקב תספוק     07.04.0090
הסכמ ,םישורדה םירוביחה לכ ללוכ ,מ"מ 011      
,"ףורש" עבצב עובצ תעבורמ תרגסמ םע זילפ      

.ע"ש וא "הפמ" תרצות 'חי      250                    
תרצות ,)EPDH( ןליטאילופמ הפצר םוסחמ     07.04.0100
    "TIREBEG" םע ,ע"ש וא 036.763 םגד  
/51 םורכ הפוצמ הדלפ תשר ,מ"מ 011 האיצי      

.תבשותו םירוביח ,מ"ס 51 'חי      20                     
,)EPDH( ןליטאילופמ 8"/4" הפצר םוסחמ     07.04.0110
דבכ הסכמ ,ררוחמ הטסורינ לס ,ךיראמ ללוכ      
02 ןפוד יבוע "הפמ" תרצות ,זילפמ עבורמ      

.מ"מ 'חי      50                     
40.70.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../023 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     023 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
,)EPDH ( ןליטאילופמ מ"מ 011 רטוקב ןופיס     07.04.0120

.םירוביח ללוכ , "TIREBEG" תרצות 'חי      5                      
765 י"ת יפל חישק .יס.יו.יפמ רורויא תורונצ     07.04.0130
רטוק ,םיקוזיח ללוכ ,םישורדה םירזיבאה ללוכ      

.8" תורונצה רטמ      50                     
765 י"ת יפל חישק .יס.יו.יפמ רורויא תורונצ     07.04.0140
רטוק ,םיקוזיח ללוכ ,םישורדה םירזיבאה ללוכ      

.6" תורונצה רטמ      100                    
765 י"ת יפל חישק .יס.יו.יפמ רורויא תורונצ     07.04.0150
רטוק ,םיקוזיח ללוכ ,םישורדה םירזיבאה ללוכ      

.4" תורונצה רטמ      280                    
765 י"ת יפל חישק .יס.יו.יפמ רורויא תורונצ     07.04.0160
רטוק ,םיקוזיח ללוכ ,םישורדה םירזיבאה ללוכ      

.2" תורונצה רטמ      100                    
.4" רטוקב .יס.יו.יפמ ריוא עבוכ 'חי      40                    07.04.0170
.6" רטוקב .יס.יו.יפמ ריוא עבוכ 'חי      20                    07.04.0180
.8" רטוקב .יס.יו.יפמ ריוא עבוכ 'חי      3                     07.04.0190
ןופיס םע 6" /01" ךפשמ 'חי      3                     07.04.0200

0.1 ךרואו מ"ס 04 בחורב זוקינ תלעתל תשר     07.04.0210
םיקחרמ םע ,מ"ס 05*5 החוטש הדלפמ ,'מ      
ינתיוזמ תרגסמ ךותב ,מ"מ 51 תועלצה ןיב      

.טרפמל םאתהב עובצ ,מ"מ 6/06/06  הדלפ 'חי      30                     
02-ב ןיוזמ ןוטב תפיטע רובע ריחמ תפסות     07.04.0220
םירבועה בויב תורונצל ביבסמ מ"ס 01 יבועב      

.ןינבל תחתמ המדאה ךותב רטמ      700                    
,'מ 3.1 דע קמועב ,תרנצ תחנהל רפע תודובע     07.04.0230
ללוכ ריחמה ,עקרקה ךותב םיחנומה תורונצל      

.יולימו הריפח רטמ      300                    
,'מ 0.2 דע קמועב ,תרנצ תחנהל רפע תודובע     07.04.0240
ללוכ ריחמה ,עקרקה ךותב םיחנומה תורונצל      

.יולימו הריפח רטמ      400                    
םגד ,תרגסמ םע הקיצי לזרבמ יטמרה הסכמ     07.04.0250
    052C 06 רטוק ,ןוט 52 סמועל ,984 י"ת יפל  

.מ"ס 'חי      10                     
ימינפ רטוקב ןייוזמ ןוטב תועבטמ תרוקב את     07.04.0260
ללוכ יבוע מ"ס 51 ןוטב תפצר לע מ"ס 06      
הקיצי לזרב הסכמו הרקת ,תיעקרק דובע      
קמועל רפע תודובעו 521B םגד ןוט 8 סמועל      

.טרפמה יפל םוטיא ללוכ,'מ 8.0 'חי      10                     
ימינפ רטוקב ןייוזמ ןוטב תועבטמ תרוקב את     07.04.0270
ללוכ יבוע מ"ס 51 ןוטב תפצר לע מ"ס 08      
הקיצי לזרב הסכמו הרקת ,תיעקרק דובע      
קמועל רפע תודובעו 521B םגד ןוט 8 סמועל      

.טרפמה יפל םוטיא ללוכ,'מ 3.1 'חי      20                     
40.70.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../024 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     024 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ימינפ רטוקב ןייוזמ ןוטב תועבטמ תרוקיב את     07.04.0280
ללוכ יבוע מ"ס 51 ןוטב תפצר לע מ"ס 001      
הקיצי לזרב הסכמו הרקת ,תיעקרק דובע      
קמועל רפע תודובעו 521B םגד ןוט 8 סמועל      

.טרפמה יפל םוטיא ללוכ,'מ 5.2 'חי      55                     
ימינפ רטוקב ןייוזמ ןוטב תועבטמ תרוקיב את     07.04.0290
ללוכ יבוע מ"ס 51 ןוטב תפצר לע מ"ס 521      
הקיצי לזרב הסכמו הרקת ,תיעקרק דובע      
קמועל רפע תודובעו 521B םגד ןוט 8 סמועל      

.טרפמה יפל םוטיא ללוכ,'מ 3 'חי      8                      
רשואמ ע"ש וא "דלומור" תרצות ןמוש דירפמ     07.04.0300
ללוכ ,ןוינה תפצרב בכרומ ,רטיל 0015 חפנב      
םיסכמ 2 ללוכ ,האיציבו הסינכב םירזיבאה לכ      

'פמוק     1                     .תמלשומ הדיחיכ לכה , םוגיד יחתיפ ,םימוטא  
רשואמ ע"ש וא "דלומור" תרצות ןמוש דירפמ     07.04.0310
ללוכ ,ןוינה תפצרב בכרומ ,רטיל 0002 חפנב      
םיסכמ 2 ללוכ ,האיציבו הסינכב םירזיבאה לכ      

.תמלשומ הדיחיכ לכה , םוגיד יחתיפ ,םימוטא 'חי      4                      
רשואמ ע"ש וא "דלומור" תרצות ןמוש דירפמ     07.04.0320
ללוכ ,ןוינה תפצרב בכרומ ,רטיל 0011 חפנב      
םיסכמ 2 ללוכ ,האיציבו הסינכב םירזיבאה לכ      

.תמלשומ הדיחיכ לכה , םוגיד יחתיפ ,םימוטא 'חי      1                      
רשואמ ע"ש וא "דלומור" תרצות ןמוש דירפמ     07.04.0330
לכ ללוכ ,תפצרב בכרומ ,רטיל 006 חפנב      
,םוטא הסכמ ללוכ ,האיציבו הסינכב םירזיבאה      

.תמלשומ הדיחיכ לכה , םוגיד יחתיפ 'חי      1                      
םיפצורמ םיחטשל ,הקיצי לזרבמ עבורמ הסכמ     07.04.0340
תרצות ,984 י"ת יפל ,06X06 תודימב      

.רשואמ ע"ש וא ןייטשרקא 'חי      106                    
םיכפושו ןיחולד תכרעמ 40.70 כ"הס            

ם ש ג  י מ  ק ו ל י ס  60.70 ק ר פ  ת ת       
ההובג תופיפצב ןליטאילופמ םשג ימל תורונצ     07.06.0010
    )EPDH( תרצותמ "TIREBEG" ללוכ ,ע"ש וא  
,המחלהב םירבוחמ ,םישורדה םיחפסה לכ      
,תוטשפתה תופומ ,עבק תודוקנ ,םיקוזיח ללוכ      

.מ"מ 05 תורונצה רטוק ,רוביח תופומ רטמ      300                    
ההובג תופיפצב ןליטאילופמ םשג ימל תורונצ     07.06.0020
    )EPDH( תרצותמ "TIREBEG" ללוכ ,ע"ש וא  
,המחלהב םירבוחמ ,םישורדה םיחפסה לכ      
,תוטשפתה תופומ ,עבק תודוקנ ,םיקוזיח ללוכ      

.מ"מ 011 תורונצה רטוק ,רוביח תופומ רטמ      1800                    
ההובג תופיפצב ןליטאילופמ םשג ימל תורונצ     07.06.0030
    )EPDH( תרצותמ "TIREBEG" ללוכ ,ע"ש וא  
,המחלהב םירבוחמ ,םישורדה םיחפסה לכ      
,תוטשפתה תופומ ,עבק תודוקנ ,םיקוזיח ללוכ      

.מ"מ 061 תורונצה רטוק ,רוביח תופומ רטמ      500                    
60.70.1 קרפ תתב הרבעהל          
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05/02/2017
דף מס':     025 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ההובג תופיפצב ןליטאילופמ םשג ימל תורונצ     07.06.0040
    )EPDH( תרצותמ "TIREBEG" ללוכ ,ע"ש וא  
,המחלהב םירבוחמ ,םישורדה םיחפסה לכ      
,תוטשפתה תופומ ,עבק תודוקנ ,םיקוזיח ללוכ      

.מ"מ 002 תורונצה רטוק ,רוביח תופומ רטמ      380                    
ההובג תופיפצב ןליטאילופמ םשג ימל תורונצ     07.06.0050
    )EPDH( תרצותמ "TIREBEG" ללוכ ,ע"ש וא  
,המחלהב םירבוחמ ,םישורדה םיחפסה לכ      
,תוטשפתה תופומ ,עבק תודוקנ ,םיקוזיח ללוכ      

.מ"מ 052 תורונצה רטוק ,רוביח תופומ רטמ      200                    
תרצות ,םוינימולאמ גגל זוקינ תספוק     07.06.0060
    "REMRAH" ע"ש וא )094 וא( 004 םגד  
,4" האיצי ,חוטש תשר הסכמ םע ,רשואמ      

.ןלטאילופ רונצל רוביח 'חי      70                     
תרצות ,םוינימולאמ גגל זוקינ תספוק     07.06.0070
    "REMRAH" הסכמ םע ,)096 וא( 006 םגד  

.ןליטאילופ רונצל רוביח ,6" האיצי ,חוטש תשר 'חי      20                     
0.1 ךרואו מ"ס 04 בחורב זוקינ תלעתל תשר     07.06.0080
םיקחרמ םע ,מ"ס 05*5 החוטש הדלפמ ,'מ      
ינתיוזמ תרגסמ ךותב ,מ"מ 51 תועלצה ןיב      

.טרפמל םאתהבעובצ ,מ"מ 6/06/06 הדלפ 'חי      20                     
002-ב ןיוזמ ןוטב תפיטע רובע ריחמ תפסות     07.06.0090
םירבועה ל"נה תורונצל ביבסמ מ"ס 01 יבועב      

.ןינבל תחתמ המדאה ךותב רטמ      600                    
,'מ 0.3 דע קמועב ,תרנצ תחנהל רפע תודובע     07.06.0100

.עקרקה ךותב םיחנומה תורונצל רטמ      300                    
ימינפ רטוקב ןייוזמ ןוטב תועבטמ תרוקב את     07.06.0110
ללוכ יבוע מ"ס 51 ןוטב תפצר לע מ"ס 08      
הקיצי לזרב הסכמו הרקת ,תיעקרק דובע      
קמועל רפע תודובעו 521B םגד ןוט 8 סמועל      

.טרפמה יפל םוטיא ללוכ,'מ 3.1 'חי      5                      
ימינפ רטוקב ןייוזמ ןוטב תועבטמ תרוקיב את     07.06.0120
ללוכ יבוע מ"ס 51 ןוטב תפצר לע מ"ס 001      
הקיצי לזרב הסכמו הרקת ,תיעקרק דובע      
קמועל רפע תודובעו 521B םגד ןוט 8 סמועל      

.טרפמה יפל םוטיא ללוכ,'מ 5.2 'חי      40                     
ימינפ רטוקב ןייוזמ ןוטב תועבטמ תרוקיב את     07.06.0130
ללוכ יבוע מ"ס 51 ןוטב תפצר לע מ"ס 521      
הקיצי לזרב הסכמו הרקת ,תיעקרק דובע      
קמועל רפע תודובעו 521B םגד ןוט 8 סמועל      

.טרפמה יפל םוטיא ללוכ,'מ 3 'חי      10                     
םיפצורמ םיחטשל ,הקיצי לזרבמ עבורמ הסכמ     07.06.0140
תרצות ,984 י"ת יפל ,06X06 תודימב      

.רשואמ ע"ש וא ןייטשרקא 'חי      60                     
תלעת ךותב הבכרהל םשג ימ זוקינ תספוק     07.06.0150
ע"ש וא "HTIMS" תרצות , ןוטבמ זוקינ      
תשר וא תשר עבוכ םע ,תכתממ ,רשואמ      

.4" רטוקב האיצי ,החותש 'חי      10                     
60.70.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../026 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     026 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
4" רטוקב ימינפ טלמ יופיצ םע הדלפ רוניצ     07.06.0160
םירזיבאה לכ ללוכ ,דומע ךותב בכרומ      

םישרדנה רטמ      400                    
6" רטוקב ימינפ טלמ יופיצ םע הדלפ רוניצ     07.06.0170
םירזיבאה לכ ללוכ ,דומע ךותב בכרומ      

םישרדנה רטמ      450                    
םיחדק תונכהב 4" -ל 6"-מ הרצמ תנקתה     07.06.0190
םינותחתה תונובירטה ילספסב 8" לש םימייק      
זילפ תשר םע הנוילע תונובירט תמוקב      
ןוטיב ללוכ ל"נה טירביג רוניצל תורבחתהו      

לספסל רזיבאה םוטיאו 'חי      190                    
מ"ס 02 בחורב ןוידטצאל ביבסמ זוקינ תלעת     07.06.0200
ללוכ ,"OCA" תרצות "ENILITLUM" םגד      
לכ ללוכ ,"OCA" תרצות הקיצי לזרבמ תשר      

םישרדנה םירזיבאהו תודובעה רטמ      800                    
םגד זוקינ תלעתמ רוניצ תאיצי טנמלא     07.06.0210
    "ENILITLIM" תרצות "OCA" תשר ללוכ  
לכ ללוכ ,"OCA" תרצות הקיצי לזרבמ      

םישרדנה םירזיבאהו תודובעה 'חי      120                    
מ"ס 5.5 קמועבו מ"ס 01 בחורב זוקינ תלעת     07.06.0220
,"OCA" תרצות "ENILOORUE 001" םגד      
לכ ללוכ ,"OCA" תרצות הטסורינ תשר ללוכ      

םישרדנה םירזיבאהו תודובעה רטמ      100                    
NS-8 488 י"ת יפל חישק .יס.יו.יפ תורונצ     07.06.0230
עוקש רבחמ םע םיקפוסמ ,מ"מ 061 רטוקב      
2.9 ןפוד יבוע ,םותכ-םוח עבצב, ילרגטניא      
תפיטעו עצמ ללוכ ,עקרקה ךותב םיחנומ ,מ"מ      
דע קמועל רפע תודובעו ,יבוע מ"ס 51 לוח      

.'מ 3.1 רטמ      350                    
NS-8 488 י"ת יפל חישק .יס.יו.יפ תורונצ     07.06.0240
עוקש רבחמ םע םיקפוסמ ,מ"מ 513 רטוקב      
2.9 ןפוד יבוע ,םותכ-םוח עבצב, ילרגטניא      
תפיטעו עצמ ללוכ ,עקרקה ךותב םיחנומ ,מ"מ      
דע קמועל רפע תודובעו ,יבוע מ"ס 51 לוח      

.'מ 5.1 רטמ      80                     
NS-8 488 י"ת יפל חישק .יס.יו.יפ תורונצ     07.06.0250
עוקש רבחמ םע םיקפוסמ ,מ"מ 004 רטוקב      
2.9 ןפוד יבוע ,םותכ-םוח עבצב, ילרגטניא      
תפיטעו עצמ ללוכ ,עקרקה ךותב םיחנומ ,מ"מ      
דע קמועל רפע תודובעו ,יבוע מ"ס 51 לוח      

.'מ 0.2 רטמ      220                    
NS-8 488 י"ת יפל חישק .יס.יו.יפ תורונצ     07.06.0260
עוקש רבחמ םע םיקפוסמ ,מ"מ 005 רטוקב      
2.9 ןפוד יבוע ,םותכ-םוח עבצב, ילרגטניא      
תפיטעו עצמ ללוכ ,עקרקה ךותב םיחנומ ,מ"מ      
דע קמועל רפע תודובעו ,יבוע מ"ס 51 לוח      

.'מ 5.2 רטמ      70                     
60.70.1 קרפ תתב הרבעהל          
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05/02/2017
דף מס':     027 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
NS-8 488 י"ת יפל חישק .יס.יו.יפ תורונצ     07.06.0270
עוקש רבחמ םע םיקפוסמ ,מ"מ 006 רטוקב      
2.9 ןפוד יבוע ,םותכ-םוח עבצב, ילרגטניא      
תפיטעו עצמ ללוכ ,עקרקה ךותב םיחנומ ,מ"מ      
דע קמועל רפע תודובעו ,יבוע מ"ס 51 לוח      

.'מ 5.2 רטמ      40                     
םשג ימ קוליס 60.70 כ"הס            

ת ו נ ו כ מ  ר ד ח  ד ו י צ  70.70 ק ר פ  ת ת       
ילג תרזעב םילזונ סלפמ דוקיפל רישכמ     07.07.0010
,הספוקל רוביח לבכ ,שגר ללוכ ,לוק-לע      
,הדידדמ תוגרד CDV-42, 5ל דוקיפ תספוק      
תרצות ,תנחתמ הספוק ,%52.0 קויד      
    "SCINORTLLIM", םגד SULP  

MULTIRANGER. 'חי      4                      
תרצות ,תובאשמ 2 ללוכה ץחל תרבגה ןקתמ     07.07.0020
    "SSOFNURG", א"כ ש"קמ 01 לש הקיפסב  
םע םיעונמ םע א"כ ,םימ דומע 'מ 06 ץחלל      
תסוו  רשואמ רקב ללוכ ,םינתשמ םיבוביס      
םירזיבאה לכ ללוכ, ילניגירוא רדת ייוניש      
םיזרב ,דוקיפו למשח חול ללוכ ,םישורדה      
םיבוביסל ןקתמ(דחא טלפמוק לכה ,תרנצו      
דויצ תמישר יפל ,)ילרגטניא קלחכ םינתשמ      
    B,A-7P, חול דע למשח חולמ טוויח ללוכ  

'פמוק     1                     .הבאשמ לש דוקיפ  
זרב ללוכ ,6" רטוק ,'מטא 8 דע הלקס ,ץחל דמ     07.07.0030

.יכרד תלת 'חי      8                      
.'מטא 8 דע םוחת ,טטסוסרפ 'חי      2                     07.07.0040

ךרואב,ןירושמ ימוגמ ,2" רטוקב שימג רוביח     07.07.0050
,XELF-X תרצות תמגודכ ,מ"ס 02 ילמינימ      
,סויסלצ תולעמ 001 הרוטרפמטל םיאתמ      

.םיידגנ םינגואללוכ ,םינגוא םע רבוחמ 'חי      4                      
ןיבו הבאשמה לש הדלפ תרגסמ ןיב דוסי ץיפק     07.07.0060
SGNITNUOM תמגודכ ,ןוטבה דוסי      

.ג"ק 05 לקשמל NOITARBIV 'חי      16                     
,2" רטוקב םימ תכירב יולימל יתיישעת ףוגמ     07.07.0070
,CN ,סלפמ תרקב תכרעממ למשח דקופמ      
"DAMREB" תרצות ,W-TIFV-56-057 םגד      

.רשואמ ע"ש וא  "תורוד" תרצות וא 'חי      2                      
,3" רטוקב םימ תכירב יולימל יתיישעת ףוגמ     07.07.0080
,CN ,סלפמ תרקב תכרעממ למשח דקופמ      
"DAMREB" תרצות ,W-TIFV-56-057 םגד      

.רשואמ ע"ש וא  "תורוד" תרצות וא 'חי      2                      
,4" רטוקב םימ תכירב יולימל יתיישעת ףוגמ     07.07.0090
,CN ,סלפמ תרקב תכרעממ למשח דקופמ      
"DAMREB" תרצות ,W-TIFV-56-057 םגד      

.רשואמ ע"ש וא "תורוד" תרצות וא 'חי      3                      
וא "לאפר" תרצות  ,הקיצי לזרבמ רפרפ זרב     07.07.0100

.םיידגנ םינגוא ללוכ 2" רטוקב ,רשואמ ע"ש 'חי      10                     
70.70.1 קרפ תתב הרבעהל          
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05/02/2017
דף מס':     028 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
וא "לאפר" תרצות  ,הקיצי לזרבמ רפרפ זרב     07.07.0110

.םיידגנ םינגוא ללוכ 3" רטוקב ,רשואמ ע"ש 'חי      14                     
וא "לאפר" תרצות  ,הקיצי לזרבמ רפרפ זרב     07.07.0120

.םיידגנ םינגוא ללוכ 4" רטוקב ,רשואמ ע"ש 'חי      2                      
04 תורונצמ ,תובאשמ רדחב תרנצ ךרעמ     07.07.0130
    HCS םירובח ,םירזיבאה לכ ללוכ ,ןוולוגמ  

'פמוק     1                     .דחא טלפמוקכ לכה ,תושורדה תודובעו  
MY תרצות ,LP-002 םגד הפצה יולגל תכרעמ     07.07.0140
תבשחוממ תזכר ללוכ ,רשואמ ע"ש וא      
פגד הפצה ינשייח 3 ,הפצה יולגל תבתוכמו      
    005-LP, ו םינשייח ןיב ילמשח טוויח  
,הירזיבא לכ לע תמלשומ הדיחיכ לכה,תזכרה      

'פמוק     2                     .ןרציה תוארוהל םאתהב  
דוקיפ םע ,4" רטוקב  FFO-NO, ילמשח זרב     07.07.0150
דמרב" תרצות ,השילג דגנ החטבה , ילמשח      

רשואמ ע"ש וא "תורוד" וא" 'חי      2                      
דוקיפ םע ,3" רטוקב  FFO-NO, ילמשח זרב     07.07.0160
"דמרב" תרצות ,השילג דגנ החטבה ,ילמשח      

.רשואמ ע"ש וא "תורוד" וא 'חי      2                      
רשואמ ע"ש וא "לאפר" תרצות רזוח לא זרב     07.07.0170

3" רטוקב 'חי      2                      
רטוקב ,הגרבהב רבוחמ זילפמ רזוחלא זרב     07.07.0180

"2. 'חי      2                      
תרצות ,2" רטוקב ,ריהמ ילוארדיה ץחל קרופ     07.07.0190
    "DAMREB",  רשואמ ע"ש וא "תורוד" וא,  
םינגוא ללוכ ,הגרבהב וא םינגואב רבוחמ      

.םיידגנ 'חי      2                      
,הגרבהב רבוחמ  ,"ביגש" תמגודכ ,ירודכ זרב     07.07.0200

.2" רטוק 'חי      10                     
'ל 0005 חפנב 2S-1S םימח םימ לכימ     07.07.0210

ינכט ףדל םאתהב 'חי      2                      
םאתהב 'ל 0051 חפנב 3S םימח םימ לכימ     07.07.0220

ינכט ףדל 'חי      1                      
דע הרוטרפמטל 1HP םימ רורחס תבאשמ     07.07.0230
    C031 טוויח ללוכ ,ינכט ףדל םאתהב 'עמ  

.הבאשמ לש דוקיפ חול דע למשח חולמ 'חי      2                      
דע הרוטרפמטל 2HP םימ רורחס תבאשמ     07.07.0240

ינכט ףדל םאתהב C031 'חי      2                      
דע הרוטרפמטל 3HP םימ רורחס תבאשמ     07.07.0250
    C031 חולמ טוויח ללוכ ,ינכט ףדל םאתהב  

.הבאשמ לש דוקיפ חול דע למשח 'חי      2                      
דע הרוטרפמטל 4HP םימ רורחס תבאשמ     07.07.0260
    C031 חולמ טוויח ללוכ ,ינכט ףדל םאתהב  

.הבאשמ לש דוקיפ חול דע למשח 'חי      2                      
העש/ל"קק 000021 תוטלפ םוח ףילחמ     07.07.0270

C06-57/C06-02 תורוטרפמטל 'חי      2                      
70.70.1 קרפ תתב הרבעהל          
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05/02/2017
דף מס':     029 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
רובע "יסירגלא" תרצות תינבאב לופיטל ןקתמ     07.07.0280
הנגה/הזילורטקלא תכרעמ( 'ל 0005 לכימ      

)תידותק 'חי      2                      
רובע "יסירגלא" תרצות תינבאב לופיטל ןקתמ     07.07.0290
הנגה/הזילורטקלא תכרעמ( 'ל 0051 לכימ      

)תידותק 'חי      1                      
תרצות "BPL" םגד הלנויגלב לופיטל ןקתמ     07.07.0300

"יסירגלא" 'חי      2                      
,SP-8508/WHSAP םגד םוח תובאשמ     07.07.0310
,טוו"ק 65 קפסהב "NARO" י"ע תקוושמ      
,םימ דומע 'מ 02 ץחלו ש"קמ 9 הקיפסל      

.C57 הרוטרפמטל 'חי      5                      
2" רטוקב םימח םימל יכרד תלת זרב 'חי      2                     07.07.0320
3" רטוקב ךא ל"נכ 'חי      2                     07.07.0330
2" רטוקב "XELF-X" שימג רוביח 'חי      10                    07.07.0340

אלמ ישפוח רבעמ ,3" רטוקב רפרפ זרב     07.07.0350
C011 הרוטרפמטל 'חי      30                     

אלמ ישפוח רבעמ ,2" רטוקב ירודכ זרב     07.07.0360
C011 הרוטרפמטל 'חי      30                     

אלמ ישפוח רבעמ ,1 2/1" רטוקב ירודכ זרב     07.07.0370
C011 הרוטרפמטל 'חי      6                      

אלמ ישפוח רבעמ ,1" רטוקב ירודכ זרב     07.07.0380
C011 הרוטרפמטל 'חי      10                     
C011 הרוטרפמטל ,3" רטוקב רזוחלא 'חי      6                     07.07.0390
C011 הרוטרפמטל ,2" רטוקב רזוחלא 'חי      4                     07.07.0400

תרצות ילאיצנרפיד טטסומרט     07.07.0410
"SATHWELL" 'חי      3                      
2/1" רטוקב זוקינ זרב 'חי      6                     07.07.0420

דודיב ללוכ ,םימחה םימ רדחב תרנצ ךרעמ     07.07.0430
'פמוק     1                     טרפמל םאתהב ימרת  
C001 דע םוח דמ 'חי      10                    07.07.0440

דויצה לכ :ללוכ הקסה/םומיח רדחל למשח חול     07.07.0450
חול ,ימינפ טוייח ,םיחתבמ ,ינכט טרפמ יפל      
,הדידמ ירישכמ ,תלד םע רונתב עובצ חפמ      
,)ינדי-0-תמוטוא( תובאשמ תלעפהל םירותפכ      
תובאשמה לכל .םירטמטלוו ,םירטמרפמא      
םוקמ ןנכותי חולה ךותב .שבי עגמ ןנכותת      

.ךומנ חתמ ןלבק י"ע קפוסיה ,SMB רקבל 'חי      1                      
ללוכ ,תובאשמ רדח רובע )הקולח( למשח חול     07.07.0460

םישרדנה םירזיבאה לכ 'חי      1                      
תונוכמ רדח דויצ 70.70 כ"הס            
האורבת ינקתמ 70 כ"הס            
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קובץ: 2679-100   .../030 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     030 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח  ת ו ד ו ק נ  10.80 ק ר פ  ת ת       
וטלושי תואספוקהו םירזבאה לכ .1 :תורעה      
ריקה לע וא רזיבאה לע ןקתומ ץיודנס טלשב      
ויהי תודוקנה לכ.2 . םיגרב םע רזיבאה דיל      
ןקתב  VU/3RF םהילאמ םיבכ םילבכב      
תרנצו לבכו תומלוסב ,VK1 דבלב ילארשי      
י"ע הרקתל םידמצומ הדוקנל דעו תמלסהמ      
.הדוקנה ריחמב םילולכה םינוולוגמ חפ ילגרס      
ריקב תודוקנ וא הביצחב ט"הת תודוקנה .3      
לולכ הפצירב וא הלופכ הרקתב וא לופכ      
היולגה הדוקנה .4 הזר ןוטבב יוסיכו הביצח      
תייחנה פ"ע םיעבצב GP/ןורירמ רוניצ לולכת      
םולשת תפסות אלל שרדנכ תואספוקו לכירדא      
תירשפא הנקתה לכל תוסחייתמ תודוקנה לכ.5      
תימינפו תינוציח הבוג לכבו םוקמ לכבו      
, גגו KLAWTACה תוברל ללח לכבו חותיפהו      
גוס לכמ היצקורטסנוק וא םידומע לע הנקתהו      
תרגסמב שרדנ רשא לכו ללח לכו הבוג לכבו      
לכב תודוקנה יגוס לכל ריחמה.6 .טקייורפה      
.שרדנ ךרוא      
יפוגב .8 תוינקית תואספוקב םירזיבאה לכ.7      
רטמ 3 לכל בשחת הדוקנ ,םיפיצר הרואת      
בשחת הדוקנ םיפיצר םידל יפוגל .9 .ףוג ךרוא      
ונקתויש חוכה יעקש  .01. .רביירד לכל      
טוויחו הנקתה הקפסא םיללוכ למשחה תוחולב      
לכמ םיקספמו חוכ ירזיבא .11 .למשחה חולב      
וא טייל הרדיס וניצוטיב תרצותמ ויהי גוס      
.METSYS הרדס סיווג      
מ"מ 02 רטוקב תרנצב תיזאפ דח רואמ תדוקנ     08.01.0010
יווק תוברל  5.1x3 YX2N  לבכו וילאמ הבכ      
רואמ ןצחל וא ז"פמ ,חולל דעו תודוקנהמ הנזה      
    A61   תוברל   ףילחמ וא לופכ וא בחר דיחי  
יקדהמ םע ךרוצה יפל תופעתסה תואספוק      
תאספוקב הרואת ףוגל האיציו ריהמ םירוביח      

.םיקדהמו םירוביח 'קנ      5570                    
מ"מ 52 רטוקב תרנצב תיזאפ דח רואמ תדוקנ     08.01.0020
יווק תוברל  5.2x3 YX2N  לבכו וילאמ הבכ      
רואמ ןצחל וא ז"פמ ,חולל דעו תודוקנהמ הנזה      
    A61  תוברל ףילחמ וא לופכ וא בחר דיחי  
יקדהמ םע ךרוצה יפל תופעתסה תואספוק      
תאספוקב הרואת ףוגל האיציו ריהמ םירוביח      

.םיקדהמו םירוביח 'קנ      200                    
52 רטוקב תרנצב תיזאפ תלת רואמ תדוקנ     08.01.0030
תוברל  5.1x5 YX2N  לבכו וילאמ הבכ מ"מ      
ללוכ A61 ז"פמ ,חולל דעו תודוקנהמ הנזה יוק      
יקדהמ םע ךרוצה יפל תופעתסה תואספוק      
תספוקב הרואת ףוגל האיציו ריהמ םירוביח      
תרואתל רואמ תודוקנ .םיקדהמו םירוביח      
תללכנ אל תיזכרמ םורח תרואת(תימוקמ םורח      

הז ףעיסב ודדמי ILAD תססובמה )הז ףיסב 'קנ      100                    
10.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../031 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     031 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
52 רטוקב תרנצב תיזאפ תלת רואמ תדוקנ     08.01.0040
יוק ללוכ  5.2x5 YX2N  לבכו וילאמ הבכ מ"מ      
ללוכ  'א ז"פמ ,חולל דעו תודוקנהמ הנזה      
םיקדהמ םע ךרוצה יפל תופעתסה תואספוק      
יקדהמו םירוביח תספוקב הרואת ףוגל האיציו      
תספוקב הרואת ףוגל האיציו ריהמ םירוביח      

.םיקדהמו םירוביח 'חי      100                    
אשדה רכ תרואת ףוגל תיזאפ וד רואמ תדוקנ     08.01.0050
ואו )רטמ 06 הבוגב דומעה(הרואת דומעב      
.הבוג לכבו רחא םוקמ לכב וא קלאווטקב      
לבכ ,מ"מ 23 רטוקב וילאמ הבכ רוניצ  :תוברל      
    4x4ר"ממ YX2N חולל סנפהמ רישי וקב  
ר"ממ 4x4 שימג לבכ ללוכ ריחמה למשחה      
    YX2N ,מ"מ 23 רטוקב רוניצב לחשומ  
    VU/GP אוה וב תומוקמה לכב רוחש שימג  
תדוקנ ןיב שמשל הרישי הפישחב ןקתומ      
סנפל דעו קנשמ/תצמ הקלדהה דויצב רואמה      
שרדנ הבוג לכבו יאוות לכבו ךרוא לכב ומצע      

'פמוק     300                   .תודוקנה יגוס לכל  
ללוכ סיווג חולב םירזיבא ליעפמה  ןצחל תדוקנ     08.01.0060
,וילאמ הבכ מ"מ 02 רטוקב תרנצב ןומיס תרונ      
יפל םידיג רפסמו ר"ממ 5.1x7 דע שימג לבכב      
,חולל דעו הדוקנהמ הנזה יוק ללוכ ךרוצה      
דיחי סדנהמה י"ע רחביש עבצב ראומ ןצחל      
ריחמ .ךרוצה יפל תופעתסה תואספוק ללוכ      
דועיל טוליש ללוכ ,לגעמ לע םינצחל תומכ לכל      

.םינצחלה 'קנ      200                    
לע םוריח תרואת ףוגל תיזאפ דח רואמ תדוקנ     08.01.0070
ואו )רטמ 06 הבוגב דומעה(הרואת דומע      
.הבוג לכבו רחא םוקמ לכב וא קלאווטקב      
לבכ ,מ"מ 52 רטוקב וילאמ הבכ רוניצ  :תוברל      
081EF 09E   ר"ממ 3X5.2 שא ןיסח שימג      
    HXHN, מ"מ 52 רטוקב רוניצ VU/GP רוחש  
הז רוניצב לחשוי לבכה תומוקמה לכב שימג      
הרישי הפישחב ןקתומ לבכה וב םוקמ לכב      
,חולל דעו תודוקנהמ הנזה יווק תוברל שמשל      
..ל שא תוניסח תכתממ תופעתסה תואספוק      
ףוגל האיציו םיימרק םיקדהמ ,תוחפל תוקד 09      
םורח תרואת יפוג העברא רוביח,הרואתה      
הדוקנכ בשחי ל"נה םידומעה לע ,ליבקמב      

'פמוק     80                    .הז ףיעס ריחמב תחא  
10.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../032 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     032 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
םוריח תרואת ףוגל תיזאפ דח רואמ תדוקנ     08.01.0080
ידומעב תודוקנה דבלמ(הבוג לכבו םוקמ לכב      
הבכ רוניצ  :תוברל )דרפנב םידדמנההרואתה      
5.13X שא ןיסח לבכ  ,מ"מ 52 רטוקב וילאמ      
הנזה יווק   ,EF 09E HXHN 081   ר"ממ      
תופעתסה תואספוק  ,חולל דעו תודוקנהמ      
תוקד 09 ל שא תוניסח תכתממ      
הרואת ףוגל האיציו םיימרק םיקדהמ,תוחפל      

.םיקדהמו םירוביח תאספוקב 'קנ      120                    
לע םוריח תרואת ףוגל תיזאפ דח רואמ תדוקנ     08.01.0090
ואו )רטמ 06 הבוגב דומעה(הרואת דומע      
.הבוג לכבו רחא םוקמ לכב וא קלאווטקב      
לבכ ,מ"מ 52 רטוקב וילאמ הבכ רוניצ  :תוברל      
081EF 09E  ר"ממ3X4 שא ןיסח שימג      
    HXHN, מ"מ 52 רטוקב רוניצ VU/GP רוחש  
הז רוניצב לחשוי לבכה תומוקמה לכב שימג      
הרישי הפישחב ןקתומ לבכה וב םוקמ לכב      
,חולל דעו תודוקנהמ הנזה יווק תוברל שמשל      
..ל שא תוניסח תכתממ תופעתסה תואספוק      
ףוגל האיציו םיימרק םיקדהמ ,תוחפל תוקד 09      

הרואתה 'חי      30                     
:תוברל  מ"מ 02 רוניצב תיזאפ דח ק"ח תדוקנ     08.01.0100
,חולל דעו תודוקנהמ 5.2x3 yx2n לבכ      
יפוס רזיבא ( שרדנכ תופעתסה תואספוק      
תנקתה ,תללוכ וז הדוקנ תנקתה)דרפינב דדמנ      
השולשב,םיבכרה ינשב,דחא בכרהב םיעקש      
םיעקש תודמעב ,םיבכרה העבראב,םיבכרה      
לגעמב )םגדו לדוג לכב טסלפ א.ד.ע תמגודכ(      
תומכ יפל אלו הז ףיעס ריחמב הלולכ דחא      

'פמוק     2250                   .טקיורפב םוקמ לכבו םירזיבאל תואיציה  
תורש עקש רובע  תיזאפ דח ק"ח תדוקנ     08.01.0110
,מ"מ 52 רטוקב רוניצ :תוברל םיידי שביימל      
חולל דעו הדוקנהמ 4X3 YX2N ךתחב לבכ      
םימ ןגומ עקשב םויסו תופעתסה תואספוק,      
םאתמ תוברל םוקמ 4 אספוק ,ט"הע וא ט"הת      

.ימד םימתסמו תרגסמ 'קנ      100                    
םימ ןגומ עקש רובע  תיזאפ דח ק"ח תדוקנ     08.01.0120
4X3 ךתחב לבכ,מ"מ 52 רטוקב רוניצ:תוברל      
תואספוק ,חולל דעו הדקנהמ YX2N ר"ממ      
ןגומ EEC A61X3 עקשב םויסו תופעתסה      

.,ט"הע וא ט"הת םימ 'חי      80                     
81D טסלפ א.ד.ע תמגודכ םיעקש תספוק     08.01.0130
טוהירב וא ט"הע וא ט"הת הדובע תדמע רובע      
תרושקת יעקש 2-ל םימאתמו םוקמ תוברל      
םינוש םיעבצב לעופב למשח יעקש 6ו ,םילופכ      
אלש-תרושקת ילודומב םימתסמ , םרוביחו      
וא ןטשק וא וא א.ד.ע תרצות אספוקה ,ושמוש      

.לכירדא י"ע רחביש ןווגב ע"ש 'חי      200                    
10.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
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05/02/2017
דף מס':     033 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
71D טסלפ א.ד.ע תמגודכ םיעקש תספוק     08.01.0140
טוהירב וא ט"הע וא ט"הת הדובע תדמע רובע      
תרושקת יעקש 2-ל םימאתמו םוקמ תוברל      
םינוש םיעבצב לעופב למשח יעקש 4ו ,םילופכ      
אלש-תרושקת ילודומב םימתסמ , םרוביחו      
וא ןטשק וא וא א.ד.ע תרצות אספוקה ,ושמוש      

.לכירדא י"ע רחביש ןווגב ע"ש 'חי      50                     
41D טסלפ א.ד.ע תמגודכ םיעקש תספוק     08.01.0150
טוהירב וא ט"הע וא ט"הת הדובע תדמע רובע      
תרושקת יעקש 2-ל םימאתמו םוקמ תוברל      
םינוש םיעבצב לעופב למשח יעקש 2ו ,םילופכ      
אלש-תרושקת ילודומב םימתסמ , םרוביחו      
וא ןטשק וא וא א.ד.ע תרצות אספוקה ,ושמוש      

.לכירדא י"ע רחביש ןווגב ע"ש 'חי      50                     
52 רוניצ ללוכה ינורטקלא זרבל הנכה תדוקנ     08.01.0160
םוקמ וא הרקת ללחל זרבהמ הכישמ טוחו מ"מ      

.היצלטסניא ץעוי תייחנה פ"ע ללחב רחא 'חי      250                    
02D טסלפ א.ד.ע תמגודכ םיעקש תספוק     08.01.0170
טוהירב וא ט"הע וא ט"הת הדובע תדמע רובע      
תרושקת יעקש 6-ל םימאתמו םוקמ תוברל      
םינוש םיעבצב לעופב למשח יעקש 6ו ,םילופכ      
אלש-תרושקת ילודומב םימתסמ , םרוביחו      
וא ןטשק וא וא א.ד.ע תרצות אספוקה ,ושמוש      

.לכירדא י"ע רחביש ןווגב ע"ש 'חי      30                     
02D םגד םילודומ 21 רובע קיר תספוק     08.01.0180
תרצות אספוקה - םרוביחו םינוש םיעבצב      
י"ע רחביש ןווגב ע"ש וא ןטשק וא וא א.ד.ע      

הסכמ ללוכ לכירדא 'חי      15                     
71D  םגד  םילודומ 6 רובע הקיר תספוק     08.01.0190
תרצות אספוקה - םרוביחו םינוש םיעבצב      
י"ע רחביש ןווגב ע"ש וא ןטשק וא וא א.ד.ע      

.הסכמ ללוכ לכירדא 'חי      15                     
ןווגב סיווג תמגודכ  דדוב עקש יפוס רזיבא     08.01.0200
סבגל ט"הת אספוק ללוכ לכירדאה י"ע רחביש      
תורגסמ תוברל )הנקתהה םוקימ יפל( חיט וא      

.שרדינכ םימתסמו םימאתמ, 'חי      550                    
ןווגב סיווג תמגודכ לופכ עקש יפוס רזיבא     08.01.0210
סבגל ט"הת אספוק ללוכ לכירדאה י"ע רחביש      
תורגסמ תוברל )הנקתהה םוקימ יפל( חיט וא      

.שרדינכ םימתסמו םימאתמ, 'חי      150                    
סיווג תמגודכ םימ ןגומ ,דדוב עקש יפוס רזיבא     08.01.0220
ט"הת אספוק ללוכ לכירדאה י"ע רחביש ןווגב      
תוברל )הנקתהה םוקימ יפל( חיט וא סבגל      

.שרדינכ םימתסמו םימאתמ, תורגסמ 'חי      300                    
סיווג תמגודכ םימ ןגומ לופכ עקש יפוס רזיבא     08.01.0230
ט"הת אספוק ללוכ לכירדאה י"ע רחביש ןווגב      
תוברל )הנקתהה םוקימ יפל( חיט וא סבגל      

.שרדינכ םימתסמו םימאתמ, תורגסמ 'חי      180                    
10.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 

קובץ: 2679-100   .../034 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     034 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
לש ט"הת וא ט"הע N-1  עקש יפוס רזיבא     08.01.0240

.םיעקש חול תוברל םוקמ לכב ןקתומ וקסינ 'חי      100                    
לש ט"הת וא ט"הע N-2 עקש יפוס רזיבא     08.01.0250

.םיעקש חול תוברל םוקמ לכב ןקתומ וקסינ 'חי      50                     
לש ט"הת וא ט"הע N-4  עקש יפוס רזיבא     08.01.0260

.םיעקש חול תוברל םוקמ לכב ןקתומ וקסינ 'חי      40                     
לש ט"הת וא ט"הע N-6  עקש יפוס רזיבא     08.01.0270

.םיעקש חול תוברל םוקמ לכב ןקתומ וקסינ 'חי      15                     
וא C.F  תדיחי וא ןגזמל תיזאפ דח ק"ח תדוקנ     08.01.0280
5.2x3 yx2n מ"מ 52 רוניצב תיזאפ דח הבעמ      
52X2 טקאפ קספמ תוברל חולל רישי וקב      
ללחב םימ ןגומ ילארשי למשח עקש וא רפמא      
ןקתומ הדיחיה דיל ט"הע רפמא 61 הרקת      
לע ןקתומ וא תכתמ תיווז י"ע הרקתל בצינ      

.עוקש וא ריקה 'חי      130                    
וא תיזאפ דח C.F תדיחי וא ןגזמל ק"ח תדוקנ     08.01.0290
לבכ :תוברל  מ"מ 52 רוניצב ינוציח הבעמל      
    4x3 yx2n טקפ קספמ ללוכ חולל רישי וקב  
    23X2 56 רפמאPI ZS-MAC 223902 ט"קמ  
למשח עקש וא,הדיחיל דומצ ילוזאלאפ תרצות      
    EEC 61 דיל ט"הע הרקתה ללחב רפמא  
תכתמ תיווז י"ע הרקתל בצינ ןקתומ הדיחיה      

.עוקש וא ריקה לע ןקתומ וא 'חי      35                     
תיזאפ תלת C.F תדיחי וא ןגזמל ק"ח תדוקנ     08.01.0300
לבכ :תוברל מ"מ 52 רוניצב ינוציח הבעמל וא      
    5.2x5 yx2n טקפ קספמ ללוכ חולל רישי וקב  
    52X4 56 רפמאPI ZS-MAC 190246 ט"קמ  

.הדיחיל דומצ ילוזאלאפ תרצות 'חי      30                     
תיזאפ תלת C.F תדיחי וא ןגזמל ק"ח תדוקנ     08.01.0310
4x5 םילבכו מ"מ 23 רוניצב ינוציח הבעמל וא      
    yx2n 52 טקפ קספמ ללוכ חולל רישי וקבX4  
תרצות 461902 ט"קמ 56PI ZS-MAC רפמא      

.הדיחיל דומצ ילוזאלאפ 'חי      20                     
תיזאפ תלת C.F תדיחי וא ןגזמל ק"ח תדוקנ     08.01.0320
לבכ :תוברל מ"מ 04 רוניצב ינוציח הבעמל וא      
    01x5 yx2n טקפ קספמ ללוכ חולל רישי וקב  
    36X4 56 רפמאPI ZS-MAC 236902ט"קמ  

.הדיחיל דומצ ילוזאלאפ תרצות 'חי      6                      
תרקב רובע דואמ ךומנ חתמל הנכה תדוקנ     08.01.0330
תרחא מ"נמ תדוקנ לכו הצירפ ,ס"מט ,הסינכ      
רוניצב )הנבמ תרקבו הזירכ ,שא יוליג טעמל(      
דעו הדוקנהמ יומס וא יולג מ"מ 52/02      
וא רודזורפב םילבכ תמלס וא זוכיר תספוקל      
וא ריקב 55 ט"הת הספוק ללוכ תרושקת ןוראל      
רושק הכישמ לבח+ הסכמ םע 01X01 הספוק      

.תווצק 2 ב 'חי      1600                    
10.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 

קובץ: 2679-100   .../035 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     035 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
תדמעב וא תדדוב תרושקת תדוקנל הנכה     08.01.0340
דואמ ךומנ חתמל עקשל גוס לכמ םיעקש      
םויסו הכישמ טוחו מ"מ 52 רוניצ תללוכה      
וא תרושקתה תדוקנב וא םיעקשה הדמעב      

.םוקמ 4 סיווג תספוקב 'קנ      900                    
םייטמואנפ עורז םוסחמל ןוחטב תדוקנל הנכה     08.01.0360
,הכישמ טוח םע מ"מ 05 5.31 ע"קי רוניצב      
הביצח תוברל ןוטבה תקיציב וא עקרקב ןומט      

ףונ לכירדא לש טרפ פ"ע שרדנה לכו 'קנ      520                    
רונצב למשח תקספהל  םורח ןצחל תדוקנ     08.01.0370
5.1x3 שא ןיסח לבכב .מ"מ 52 רטוקב      
    081EF09E HXHN םע םורחה ןצחל תוברל  
םע אספוקב טווחמ O.N  C.N םיעגמ 2      
הריבשל תיכוכז יוסיכ ללוכ ט"הת תרגסמ      

'פמוק     10                    .טורח ץיוודנס טילקב טולישו  
2 תקספהל תומוק 2 םורח ןצחל תדוקנ     08.01.0380
)תודרפנ תולעפה 3(תינמז וב הנזה תורוקמ      
שא ןיסח לבכ תוברל מ"מ23 רטוקב רוניצב      
    5.1x6 081EF 09E HXHN ןצחל תוברל  
למשח תוחול 2 תקספהל יתמוק תלת םורחה      
יוסיכ ללוכ ט"הת תרגסמ םע אספוקב טווחמ      

'פמוק     2                     .טורח ץיוודנס טילקב טולישו הריבשל תיכוכז  
3 תקספהל תומוק 3 םורח ןצחל תדוקנ     08.01.0390
)תודרפנ תולעפה 3(תינמז וב הנזה תורוקמ      
ןיסח לבכב .מ"מ 23 רטוקב רונצ לולכת רשא      
םורח ןצחלו 5.1x8 081EF09E HXHN שא      
טווחמ למשח תוחול 2 תקספהל יתמוק תלת      
תיכוכז יוסיכ ללוכ ט"הת תרגסמ םע אספוקב      

'פמוק     2                     .טורח ץיוודנס טילקב טולישו הריבשל  
CVP ר"ממ 61  תשוחנ דיגב הקראה תדוקנ     08.01.0400
דויצ וא םימ טנרדיה וא תרושקת דויצל דדובמ      
מ"מ 52 רטוקב רוניצב לזרב תרקת וא א"מ      
םילאיצנטופ האוושה ספל דחאה ודיצב רבוחמ      

.קראומה ןקתימל ינשה ודיצבו יתמוק 'חי      150                    
CVP ר"ממ 01  תשוחנ דיגב הקראה תדוקנ     08.01.0410
לזרב תרקת וא  םייתכתמ םיתורישל דדובמ      
דחאה ודיצב רבוחמ מ"מ 23 רטוקב רוניצב      
ינשה ודיצבו יתמוק םילאיצנטופ האוושה ספל      

.קראומה ןקתימל 'חי      500                    
CVP ר"ממ 53 תשוחנ דיגב הקראה תדוקנ     08.01.0420
מ"מ 05 רטוקב רוניצב היצקרטסנווק ל דדובמ      
םילאיצנטופ האוושה ספל דחאה ודיצב רבוחמ      

.תקראומה הייצקורטסנוקל ינשה ודיצבו יתמוק 'חי      20                     
CVP ר"ממ 05 תשוחנ דיגב הקראה תדוקנ     08.01.0430
מ"מ 05 רטוקב רוניצב היצקרטסנוקל דדובמ      
םילאיצנטופ האוושה ספל דחאה ודיצב רבוחמ      

.תקראומה הייצקורטסנוקל ינשה ודיצבו יתמוק 'חי      15                     
10.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 

קובץ: 2679-100   .../036 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     036 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
תרצות םימ תנגומ תיתישעת םיעקש תאספוק     08.01.0440
    BBA  ישאר ז"אמ תללוכה ע"ש וא A23X3  
עקש A61X5 EEC עקש A04x4 תחפ      
    A61X3 EEC ילארשי עקשו A61, םיזאמו  

. עקש לכל םאתהב 'חי      70                     
66PI םימ תנגומ תיתשעת םיעקש תאספוק     08.01.0450
SIAT-RETpot תרדס ילוזאלאפ תרצותמ      
A36X4 תחפ A05X3 ישאר ז"אמ תללוכה      
עקש A61X5 EEC עקשA23X5 EEC עקש+      
    A61X3 EEC ליגר עקשו A61, םיזאמו  

'פמוק     30                    . עקש לכל םאתהב  
תיזאפ דח תיקוליס וא ילמשח םימ דודל הדוקנ     08.01.0460
לבכו מ"מ 02 רוניצב םימ םומיח ןקתמל וא      
םע חולל דעו הדוקנהמ  5.2x3 yx2n ךתחב      
יפוס רזיבאו ןומיס תרונ םע יבטוק וד קספמ      
56PI רפמא 56PI 23X2  טקפ קספמ      

.ילוזאלאפ תרצות 223902 ט"קמ ZS-MAC 'חי      25                     
טוחו מ"מ 02 רוניצ י"ע טטסומרטל הנכה     08.01.0470
תוברל הדוקנל דעו א"מ תדיחי םוקיממ הכישמ      
4 סיווג לש תינבלמ וא מ"מ 55 רטוקב אספוק      

.םוקמ 'חי      250                    
תונולח וא שא יוליג תזכרל  תיזאפ דח הדוקנ     08.01.0480
תזכרל   וא ילמשח שא סירת וא ןשע רורחש      
09E 4/5.2  לבכב מ"מ 02 רוניצב הזירכ      
    HXHN תרונ םע רישי וקב חולל דעו הדוקנהמ  

.יבטוק וד קספמו ןומיס 'קנ      20                     
לכב וא םינונזמב ילמשח סירתל הנכה תדוקנ     08.01.0490
ןוידטציאל ץוחמ וא ןוידיטציאב רחא םוקמ      
מ"מ 52 רטוקב תרנצב 5.2x3 YX2N.לבכב      
תואספוק ללוכ עונמל דע חולהמ רישי וקב      
תספוקב םיקדהמ םע ךרוצה יפל תופעתסה      
יווק ללוכו עונמה דיל טקאפ קספמו םירוביח      
לנפל עונמהמ ןורירמ רוניצב דוקיפל הנכה      

הכישמ ילבח+םירעש דוקיפ לנפל וא דוקיפ 'חי      30                     
רוניצב הייזיולטל AGV/IMDHל הנכה תדוקנ     08.01.0500
ירושרש וא מ"מ 05 רטוקב 5.31  ע"קי      
םויסו בשחמ תדמע תספוקל דעו היזיולטהמ      

הכישמ לבחו רוניצ ללוכ הדמעב 'חי      15                     
הנקתה ללוכ A36X5 EEC  למשח עקש     08.01.0510

.ט"הע 'חי      5                      
למשח חולב  A36X5 EEC  למשח עקש     08.01.0520

.טוויח תוברל 'חי      10                     
הנקתה ללוכ A23X5 EEC  למשח עקש     08.01.0530

.ט"הע 'חי      10                     
למשח חולב A23X5 EEC  למשח עקש     08.01.0540

.טוויח תוברל 'חי      10                     
הנקתה ללוכ A61X5 EEC  למשח עקש     08.01.0550

.ט"הע 'חי      15                     
10.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 

קובץ: 2679-100   .../037 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     037 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
למשח חולב A61X5 EEC  למשח עקש     08.01.0560

.טוויח תוברל 'חי      20                     
הנקתה ללוכ A61X3 EEC  למשח עקש     08.01.0570

.ט"הע 'חי      120                    
למשח חולב A61X3 EEC  למשח עקש     08.01.0580

.טוויח תוברל 'חי      130                    
ללוכ למשח חולב  ללוכ ילארשי  למשח עקש     08.01.0590

.טוויח 'חי      250                    
56PI רפמא 56PI A04x4  טקפ קספמ     08.01.0600

.ילוזאלאפ תרצות 404902 ט"קמ ZS-MAC 'חי      20                     
56PI רפמא 56PI A52x4  טקפ קספמ     08.01.0610

.ילוזאלאפ תרצות 452902 ט"קמ ZS-MAC 'חי      20                     
56PI רפמא 56PI A36x4  טקפ קספמ     08.01.0620

.ילוזאלאפ תרצות 436902 ט"קמ ZS-MAC 'חי      10                     
רוניצב תיטטס יטנא הפצירל הקראה תדוקנ     08.01.0630
ר"ממ 61 תשוחנ דיג םע מ"מ 52 רטוקב      
הרקת ללחב הקראה ספל דחאה ודיצב רבוחמ      
ודיצבו  יתמוק םילאיצנטופ האוושה ספב ואו      
ללוכ הפצירה הלועה תחתמ לגרסל ינשה      
תרושקת רדחב רוביחה םוקמב ט"הת אספוק      

'פמוק     2                     בשחמ רדחב וא  
76PI  6H ילוזאלאפ קולרטניא+עקש     08.01.0640
    A521X5 םירוביח תספוק,ילוזאלאפ  
ט"קמ .ר"ממ 07 דע םיקדהמ+ םוינימולאמ      
וא למשחה חולב טוויחו הנקתה ללוכ  644064      

חיטה לע 'חי      2                      
76PI  6H A36X5 ילוזאלאפ קולרטניא+עקש     08.01.0650
םוינימולאמ םירוביח תספוק,ילוזאלאפ      
ללוכ 643064 ט"קמ .ר"ממ 53 דע םיקדהמ+      

חיטה לע וא למשחה חולב טוויחו הנקתה 'חי      4                      
ןטשק תובישי רדח ןחלושל הדובע תדמע     08.01.0660
םוינימולא ןקתה תללוכה STS-3/612 ט"קמ      
יעקש 2ל הנכהו למשח יעקש 2 תללוכו      
מ"מ 63 רוניצל םוקמו םילופכ תרושקת      

'פמוק     2                     .םירומש תומוקמו  
76PI  6H A23X5 ילוזאלאפ קולרטניא+עקש     08.01.0670
םוינימולאמ םירוביח תספוק,ילוזאלאפ      
ללוכ 642064 ט"קמ .ר"ממ 61 דע םיקדהמ+      

חיטה לע וא למשחה חולב טוויחו הנקתה 'חי      6                      
עוקש קירטקלא רדיינש תמגודכ תוחכונ שגר     08.01.0680
EWBDC םגד ריקה לע ןקתומ וא הרקתב      
א"מ קותינל תואיצי 2 -ו סקול תמר ללוכה      

.למשחו 'חי      100                    
10.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 2679-100   .../038 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     038 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
לבכב חפנ/תוחכונ שגר/יאלגל טוויח הדוקנ     08.01.0690
דעו ישארה חולהמ ר"ממ 5.1X7 YX2N שימג      
ןוויכו רוביח תוברל יאלגל יאלגמ וא יאלגה      
םלשומ טוויחו תרושקת לבכו מ"מ  םיאלגה      
למשח חולל יאלגהמ וא יאלגל יאלגהמ ינקתו      

.מ"מ 52 רטקב רוניצ תוברל 'חי      100                    
****דבלב   םינונזמ/חבטמב םיעקש  ***      
מ"מ 02 רוניצב תיזאפ דח ריק רוביח תדוקנ     08.01.0710
םויסו דחא לגעמ לע  YX2N 5.2X3 לבכו      
וא ט"הת םיבכרה ינשב םימ ןגומ לופכ עקשב      

.ט"הע 'קנ      160                    
טקאפ קספמ תוברל תיזאפ דח ק"ח תדוקנ     08.01.0720
    52X2 56PI שימג ןרפואנ לבכו םימ ןגומ VK1  
    5.2X3 קספמהמ ןיירושמ ירושרש רוניצב  
רוביח תוברל הברזר רטמ 2 ללוכ הנוכמל      

.הנוכמל 'חי      30                     
לבכו מ"מ 52  רוניצב תיזאפ דח ק"ח תדוקנ     08.01.0730
ירושרש רוניצב 5.2X3 שימג VK1 ןרפואנ      
EEC עקש םויסב הנוכמל קספמהמ ןיירושמ      

.קולרטניא ללוכ ילוזלאפ 56PI רפמא 61X3 'חי      20                     
VK1 ןרפואנ לבכו תיזאפ תלת ק"ח תדוקנ     08.01.0740
ןיירושמ ירושרש רוניצב 5.2X5 שימג      
EEC 61X5 עקש םויסב הנוכמל קספמהמ      

.קולרטניא ללוכ ילוזלאפ 56PI רפמא 'חי      30                     
טקאפ קספמ תוברל תיזאפ תלת ק"ח תדוקנ     08.01.0750
    52X4 56  ילוזאזלאפPI ןרפואנ לבכו םימ ןגומ  
ןיירושמ ירושרש רוניצב VK1 5.2X5 שימג      
תוברל הברזר רטמ 2 ללוכ הנוכמל קספמהמ      

.הנוכמל רוביח 'חי      64                     
VK1 ןרפואנ לבכו תיזאפ תלת ק"ח תדוקנ     08.01.0760
קספמהמ ןיירושמ ירושרש רוניצב 6X5 שימג      
56PI רפמא EEC 23X5 עקש םויסב הנוכמל      

.קולרטניא ללוכ ילוזלאפ 'חי      5                      
טקאפ קספמ תוברל תיזאפ תלת ק"ח תדוקנ     08.01.0770
    23X4 56  ילוזאזלאפPI ןרפואנ לבכו םימ ןגומ  
ןיירושמ ירושרש רוניצב VK1 6X5 שימג      
תוברל הברזר רטמ 2 ללוכ הנוכמל קספמהמ      

.הנוכמל רוביח 'חי      5                      
VK1 ןרפואנ לבכו תיזאפ תלת ק"ח תדוקנ     08.01.0780
קספמהמ ןיירושמ ירושרש רוניצב 01X5 שימג      
56PI רפמא EEC 36X5 עקש םויסב הנוכמל      

.קולרטניא ללוכ ילוזלאפ 'חי      5                      
טקאפ קספמ תוברל תיזאפ תלת ק"ח תדוקנ     08.01.0790
    36X4 56  ילוזאזלאפPI ןרפואנ לבכו םימ ןגומ  
ןיירושמ ירושרש רוניצב VK1 01X5 שימג      
תוברל הברזר רטמ 2 ללוכ הנוכמל קספמהמ      

.הנוכמל רוביח 'חי      5                      
10.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 

קובץ: 2679-100   .../039 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     039 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
VK1 ןרפואנ לבכו תיזאפ תלת ק"ח תדוקנ     08.01.0800
קספמהמ ןיירושמ ירושרש רוניצב 61X5 שימג      
56PI רפמא EEC 36X5 עקש םויסב הנוכמל      

.קולרטניא ללוכ ילוזלאפ 'חי      5                      
ל"נה תיזאפ תלת ק"ח תדוקנל ריחמ תפסות     08.01.0810
עקש םוקמב םימ ןגומ טקאפ קספמ רובע      
    EEC 61 שימג לבכ ןכוX5 ירושרש רוניצב  
הוורזר רטמ 2 ללוכ הנוכמל קספמהמ ןיירושמ      

.הנוכמל רוביח ללוכ 'חי      5                      
מ"מ 08 רוניצב תיזאפ תלת ריק רוביח תדוקנ     08.01.0820
םויסו חולל רישי וקב UC61+52X4  לבכו      
521X5 ט"הת קולרטנא םע םימ ןגומ עקשב      

EEC רפמא 'חי      1                      
ל"נה תיזאפ תלת ק"ח תדוקנל ריחמ תפסות     08.01.0830
עקש םוקמב םימ ןגומ טקאפ קספמ רובע      
    EEC 61+53 שימג לבכ ןכוX4 רוניצב  
רטמ 2 ללוכ הנוכמל קפסמהמ ןיירושמ ירושרש      

.הנוכמל רוביח ללוכ הוורזר 'חי      1                      
תומלצמ דיל תרושקת תונורא רובע םיעקש***      
****םיישאר תרושקת ירדחב וא      
מ"מ 04 רוניצב תיזאפ דח ריק רוביח תדוקנ     08.01.0850
עקש תוברל חולל רישי וקב  YX2N 6X3 לבכו      
רפמא 23X3 ט"הת קולרטנא םע םימ ןגומ      

CEE 'חי      30                     
מ"מ 52 רוניצב תיזאפ דח ריק רוביח תדוקנ     08.01.0860
עקשב םויסו חולל רישי וקב  YX2N 4X3 לבכו      

EEC רפמא 61X3 ט"הת ילוזאלאפ םימ ןגומ 'חי      56                     
תרושקתו למשח תודוקנ 10.80 כ"הס            

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 2679-100   .../040 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     040 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ג ס מ ב  א ל ש ( ם י ל י ב ו מ  20.80 ק ר פ  ת ת       
)ת ו ד ו ק נ       
אל וא םהילאמ םיבכ םיליבומה לכ .1:תורעה      
.דועיה פ"ע םינוש םיעבצב תרנצ ,םיקילד      
הדמצהל ןוולוגמ חפ ילגרס םיללוכ םיליבומ      
5 וא ןוויכ יוניש לש דועיל ןומיס .2  הרקתל      
.3 .טורח ץיודנס טלש י"ע םומיסקמ רטמ      
תויזו תוכומת ,חפו ץרוחמ חפ , תשר תולעתל      
תפציר וא תרקתל הנקתה דבלב ףדמ ירצומ      
.4.םומיסקמ רטמ 1 לכ ךמות י"ע דבלב ןוטבה      
ףדמ ירצומ תויפוסו תויוז יס.יו.יפ תולעתל      
תללוכ ןיינבל תחתמש תרנצה לכ 5. .דבלב      
4 קמוע דע הנבמל תחתמ הריפח הריחמב      
רטמ 4 דעו עקרקה ינפל תחתמ הבוג רטמ      
מ"מ 05 תרנצה לכ .7 .הנבמהמ יקפוא קחרמב      
תללוכ תרנצה לכ . 8 םיקקפ תללוכ הלעמו      
.המוטאו בטיה הרושק .טולישו הכישמ ילבח      
היילת ירזיבא וללכי םהיגוסל תולעת לכ.9      
וללכי רוגס חפ תולעת .01 רטמ 1 לכ םינוילע      
םילתמ רוביחל ןרציהמ םיירוקמ םיפופיכ      
םינוילע      
,ץרוחמ חפ ,תשר םהיגוסל תולעתה לכ .11      
תמגודכ םיסכמ,םילבכ תומלוס,תשר,ןוולוגמ      
ע"ש וא )תרחא ןייוצ םא אלא(תודיפל קלומ      
םיללוכ םירזיבאה לכ.21 .םח ןווליגב ויהיו      
תוחול לש םינבמה לכ .31 .הנקתהו הקפסא      
םילוענמו הנקתהו הקפסא םיללוכ למשחה      
לכ ריחמב .41 .םילוענמו הליענ תידי םיללוכ      
החנהו הקפסא הריפח םילולכ תוחושה      
תוברל שא יניסח חפה תולעת לכ .51 .הנקתה      
NID 2104 ןקת יפל ויהי היילתה ירזיבא      
תרנצה לכ .61 תוחיטבה ץעוי םירשואמו      
לכ.71. הרבוק היהת תיתבכש וד תירושרשה      
םיללוכ למשחה תוחולה תוברל םירזבאה      
תפסות אלל חטשב הנקתהו הנסחא הלבוה      
פ"ע שרדנ םוקמ לכב היהת הנקתהה,םולשת      
לכב הנקתה תוברל ןנכתמהו ןימזמה תייחנה      
לע תינוציח הנקתה םוקמ לכבו הבוג      
הרואת ידומע הייצקורטסנוק      
לכ וא ףונמ תאבה תוברל KLAWTAC,םיהובג      
וא הבוג לכל םתאלעהל םישרדנש רזע ילכ      
ריחמ תפסות אלל םוקמ לכל םתסנכהל      
םינוש םיעבצב םהילאמ םיבכ ףכירמ תורוניצ     08.02.0010
תואספוק ללוכ יולג וא יומס ,מ"מ 52 רטוק      

.הלחשה טוחו רזע ירמוחו רטמ      5000                    
.הלחשה לבחו 92 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      2000                   08.02.0020
.הלחשה לבחו 63 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      1500                   08.02.0030

ירושרש וא הלחשה לבחו 05 רטוקב ךא ל"נכ     08.02.0040
.הרבוק תמגודכ תיתבכש וד רטמ      3500                    

ירושרש וא הלחשה לבחו 08 רטוקב ךא ל"נכ     08.02.0050
.הרבוק תמגודכ יתבכש וד רטמ      1500                    
20.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 

קובץ: 2679-100   .../041 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     041 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
. NS-8 ןפוד יבוע מ"מ 011 חישק יסיויפ רוניצ רטמ      1000                   08.02.0060
.הרבוק תמגודכ מ"מ 011 ירושרש רוניצ רטמ      1000                   08.02.0070
.הרבוק תמגודכ מ"מ 061 ירושרש רוניצ רטמ      3000                   08.02.0080

NS-8 גרד מ"מ 061 רטוקב חישק יסיויפ רוניצ     08.02.0090
.למשח תרבח ןקת רטמ      4000                    

גרד מ"מ 001EP( 061 סקלפירמ(ןילירמ רוניצ     08.02.0100
                   14000 10. רטמ   

ןפוד יבוע י"חח םגד ינקית חישק יסיויפ רוניצ     08.02.0110
)8"( מ"מ 022 רטוק מ"מ 7.7 רטמ      1900                    

הלעתה - תוכומת ללוכ תנוולוגמ תשר תלעת     08.02.0120
.מ"ס 01 דע בחורבו מ"ס 5.8 קמועב רטמ      800                    

הלעתה - תוכומת ללוכ תנוולוגמ תשר תלעת     08.02.0130
.מ"ס 02 דע בחורבו מ"ס 5.8 קמועב רטמ      800                    

הלעתה - תוכומת ללוכ תנוולוגמ תשר תלעת     08.02.0140
.מ"ס 03 בחורבו מ"ס 5.8 קמועב רטמ      900                    

הלעתה - תוכומת ללוכ תנוולוגמ תשר תלעת     08.02.0150
. מ"ס 04 בחורבו מ"ס 5.8 קמועב רטמ      500                    

הלעתה - תוכומת ללוכ תנוולוגמ תשר תלעת     08.02.0160
. מ"ס 05 בחורבו מ"ס 5.8 קמועב רטמ      500                    

םידבכ םילבכל מ"מ 0.1 ץרוחמ חפ תלעת     08.02.0170
01 קמועב הלעתה - תוכומת ללוכ תנוולוגמ      
ןוטב תהבגה לע ןקתומ מ"ס 01 בחורבו מ"ס      

. םינוולוגמ םיכמות ללוכ הרקתב וא רטמ      900                    
םידבכ םילבכל מ"מ 0.1 ץרוחמ חפ תלעת     08.02.0180
01 קמועב הלעתה - תוכומת ללוכ תנוולוגמ      
ןוטב תהבגה לע ןקתומ מ"ס 02 בחורבו מ"ס      

. םינוולוגמ םיכמות ללוכ הרקתב וא רטמ      600                    
םידבכ םילבכל מ"מ 0.1 ץרוחמ חפ תלעת     08.02.0190
01 קמועב הלעתה - תוכומת ללוכ תנוולוגמ      
ןוטב תהבגה לע ןקתומ מ"ס 03 בחורבו מ"ס      

.םינוולוגמ םיכמות ללוכ הרקתב וא רטמ      700                    
םידבכ םילבכל מ"מ 5.1 ץרוחמ חפ תלעת     08.02.0200
01 קמועב הלעתה - תוכומת ללוכ תנוולוגמ      
ןוטב תהבגה לע ןקתומ מ"ס 04 בחורבו מ"ס      

םינוולוגמ םיכמות ללוכ הרקתב וא רטמ      500                    
םידבכ םילבכל מ"מ 5.1 ץרוחמ חפ תלעת     08.02.0210
01 קמועב הלעתה - תוכומת ללוכ תנוולוגמ      
ןוטב תהבגה לע ןקתומ מ"ס 05 בחורבו מ"ס      

.םינוולוגמ םיכמות ללוכ הרקתב וא רטמ      500                    
םידבכ םילבכל מ"מ 5.1 ץרוחמ חפ תלעת     08.02.0220
01 קמועב הלעתה - תוכומת ללוכ תנוולוגמ      
ןוטב תהבגה לע ןקתומ מ"ס 06 בחורבו מ"ס      

. םינוולוגמ םיכמות ללוכ הרקתב וא רטמ      700                    
1X001X002 הסכמ אלל ןוולוגמ חפ תלעת     08.02.0230

מ"מ רטמ      500                    
1X001X003 הסכמ אלל ןוולוגמ חפ תלעת     08.02.0240

מ"מ רטמ      600                    
20.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 

קובץ: 2679-100   .../042 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     042 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
1X001X004 הסכמ אלל ןוולוגמ חפ תלעת     08.02.0250

מ"מ רטמ      400                    
1X001X005 הסכמ אלל ןוולוגמ חפ תלעת     08.02.0260

מ"מ רטמ      600                    
5.1X001X006 הסכמ אלל ןוולוגמ חפ תלעת     08.02.0270

מ"מ רטמ      700                    
ץרוחמ וא ןוולוגמ חפ תלעתל הסכמ     08.02.0280

מ"מ 1X001X002 רטמ      500                    
ץרוחמ וא ןוולוגמ חפ תלעתל הסכמ     08.02.0290

מ"מ 1X001X003 רטמ      600                    
ץרוחמ וא ןוולוגמ חפ תלעתל הסכמ     08.02.0300

מ"מ 1X001X004 רטמ      400                    
ץרוחמ וא ןולוגמ חפ תלעתל הסכמ     08.02.0310

מ"מ 1X001X005 רטמ      600                    
ץרוחמ וא ןוולוגמ חפ תלעתל הסכמ     08.02.0320

מ"מ 1X001X006 רטמ      700                    
חפ וא חפ תלעת ילכרדא ןווגב רונתב העיבצ     08.02.0330

.הסכמה תעיבצ ללוכ מ"ס 01 בחורב ץרוחמ רטמ      300                    
חפ וא חפ תלעת ילכרדא ןווגב רונתב העיבצ     08.02.0340

.הסכמה תעיבצ ללוכ מ"ס 02 בחורב ץרוחמ רטמ      500                    
חפ וא חפ תלעת ילכרדא ןווגב רונתב העיבצ     08.02.0350

.הסכמה תעיבצ ללוכ מ"ס 03 בחורב ץרוחמ רטמ      400                    
חפ וא חפ תלעת ילכרדא ןווגב רונתב העיבצ     08.02.0360

.הסכמה תעיבצ ללוכ מ"ס 04 בחורב ץרוחמ רטמ      400                    
חפ וא חפ תלעת ילכרדא ןווגב רונתב העיבצ     08.02.0370

.הסכמה תעיבצ ללוכ מ"ס 05 בחורב ץרוחמ רטמ      500                    
חפ וא חפ תלעת ילכרדא ןווגב רונתב העיבצ     08.02.0380

.הסכמה תעיבצ ללוכ מ"ס 06 בחורב ץרוחמ רטמ      600                    
תוברל מ"ס 6*4 בחורב למשחל יסיויפ תלעת     08.02.0390
םינוקיזא י"ע הריגסו םילבכ יקיזחמ הסכמ      

.הלעתה דועיל ץיודנס טוליש ללוכו VU ינגומ רטמ      400                    
תוברל מ"ס 21*4 בחורב למשחל יסיויפ תלעת     08.02.0400
םינוקיזא  י"ע הריגסו םילבכ יקיזחמ הסכמ      

.הלעתה דועיל ץיודנס טוליש ללוכו VU ינגומ רטמ      400                    
אסכמ ללוכ מ"ס 02*01 בחורב יסיויפ תלעת     08.02.0410
VU ינגומ םינוקיזא  י"ע הריגסו םילבכ יקיזחמ      

.הלעתה דועיל ץיודנס טוליש ללוכו רטמ      300                    
זוכיר רובע 04X06 I.C טנוברקילופ תספוק     08.02.0420
ףוקש הסכמ ללוכ תרושקת רקב וא תרושקת      

.הבכרה תטלפו טולישו םיריצ לע 'חי      20                     
זוכיר רובע 04X04 I.C טנוברקילופ תספוק     08.02.0430
ףוקש הסכמ ללוכ תרושקת רקב וא תרושקת      

.הבכרה תטלפו טולישו םיריצ לע 'חי      15                     
מ"ס 02 בחורב מ"מ 5.1  םילבכ םלוס     08.02.0440
ללוכ םייקפוא וא םילקיטקרו םילבכ תרבעהל      

. םקוזיחו תונוולוגמ תוכומת רטמ      150                    
20.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 

קובץ: 2679-100   .../043 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     043 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
מ"ס 03 בחורב מ"מ 5.1  םילבכ םלוס     08.02.0450
ללוכ םייקפוא וא םילקיטקרו םילבכ תרבעהל      

. םקוזיחו תונוולוגמ תוכומת רטמ      150                    
מ"ס 04 בחורב מ"מ 5.1  םילבכ םלוס     08.02.0460
ללוכ םייקפוא וא םילקיטקרו םילבכ תרבעהל      

. םקוזיחו תונוולוגמ תוכומת רטמ      200                    
מ"ס 05 בחורב מ"מ 5.1  םילבכ םלוס     08.02.0470

.םקוזיחו םילקיטקרו םילבכ תרבעהל רטמ      300                    
מ"ס 06 בחורב מ"מ 5.1  םילבכ םלוס     08.02.0480

.םקוזיחו םילקיטקרו םילבכ תרבעהל רטמ      300                    
ע"ש וא טיילרוא ןיירושמ רטסאילופ ןורא     08.02.0490
    mm023X564X558 תיתחתב םירוח תוברל  

.םימ תרידחל םיאתמ םוטיאו ןוראה 'חי      5                      
ע"ש וא טיילרוא ןיירושמ רטסאילופ ןורא     08.02.0500
    mm061X003X053 תיתחתב םירוח תוברל  

'פמוק     2                     .םימ תרידחל םיאתמ םוטיאו ןוראה  
ע"ש וא טיילרוא ןיירושמ רטסאילופ ןורא     08.02.0510
    mm023X006X004 תיתחתב םירוח תוברל  

.םימ תרידחל םיאתמ םוטיאו ןוראה 'חי      4                      
ע"ש וא טיילרוא ןיירושמ רטסאילופ ןורא     08.02.0520
    mm023X095X558 תיתחתב םירוח תוברל  

.םימ תרידחל םיאתמ םוטיאו ןוראה 'חי      10                     
ע"ש וא טיילרוא ןיירושמ רטסאילופ ןורא     08.02.0530
    mm023X5111X558 תיתחתב םירוח תוברל  

.םימ תרידחל םיאתמ םוטיאו ןוראה 'חי      10                     
05 רטוקב תרושקת רובע 5.31 ע"קי רוניצ     08.02.0540

.מ"מ רטמ      5000                    
57 רטוקב תרושקת רובע 5.31 ע"קי רוניצ     08.02.0550

.מ"מ רטמ      1000                    
מ"מ NOMIS  09X55 םגד םוינימולא תלעת     08.02.0560

ע"ש וא ןטשק תרצות מ"מ 54 הסכמ ללוכ רטמ      200                    
+ מ"מ 55X031 הלופכ םוינימולא תלעת     08.02.0570
וא ןטשק תרצות NOMIS םגד מ"מ 54 םיסכמ      

ע"ש רטמ      500                    
ללוכ ןוט 52 הסכמ ללוכ A52 "קזב" החוש     08.02.0580

'פמוק     32                    .ףוצירל ןוילעה וקלחב דעוימה לופכ הסכמ  
הלופכ הילוח תפסותב A52 לדוגב קזב תחוש     08.02.0590
תרנצ רובע "קזב" ןקת רטמ 4 דע קמועב      
ןומיסו זוקינ ללוכ ןוט 52 הסכמ ללוכ למשח      
ללוכ הרואת רודיסו ןוולוגמ םלוס ללוכ למשח      
56PI םידל ססובמ הרואת ףוגו רואמ תדוקנ      
וקלחב דעוימה לופכ הסכמ ללוכ.םימ ןגומ      

'פמוק     8                     .ףוצירל ןוילעה  
לופכ הסכמל A52  החושל ריחמ תפסות     08.02.0600

'פמוק     6                     .ןוט 04 סמועל ףוצירל דעוימה  
ללוכ ןוט 52 הסכמ ללוכ A3 "קזב" החוש     08.02.0610

'פמוק     3                     .ףוצירל ןוילעה וקלחב דעוימה לופכ הסכמ  
20.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 

קובץ: 2679-100   .../044 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     044 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
הלופכ הילוח תפסותב A3 לדוגב קזב תחוש     08.02.0620
תרנצ רובע "קזב" ןקת רטמ 4 דע קמועב      
ןומיסו זוקינ ללוכ ןוט 52 הסכמ ללוכ למשח      
ללוכ הרואת רודיסו ןוולוגמ םלוס ללוכ למשח      
ןגומ םידל ססובמ הרואת ףוגו רואמ תדוקנ      
ןוילעה וקלחב דעוימה לופכ הסכמ ללוכ.םימ      

'פמוק     6                     .ףוצירל  
לופכ הסכמל A3  החושל ריחמ תפסות     08.02.0630

'פמוק     3                     ןוט 04 סמועל ףוצירל דעוימה  
תרנצ רובע "קזב" ןקת A2 לדוג קזב תחוש     08.02.0640
ןומיסו זוקינ ללוכ ןוט 5.21 הסכמ ללוכ למשח      
ןוילעה וקלחב דעוימה לופכ הסכמ ללוכ למשח      

'פמוק     11                    ףוצירל  
דעוימה לופכ הסכמל A2  החושל תפסות     08.02.0650

'פמוק     11                    ןוט 04 סמועל ףוצירל  
תוכמות ללוכ םייתעש שא תדימע חפ תלעת     08.02.0660
01X01 תודימב םוריח תוכרעמ רובע הסכמו      

.מ"ס רטמ      300                    
תוכמות ללוכ םייתעש שא תדימע חפ תלעת     08.02.0670
01X02 תודימב םוריח תוכרעמ רובע הסכמו      

.מ"ס רטמ      300                    
תוכמות ללוכ םייתעש שא תדימע חפ תלעת     08.02.0680
01X03 תודימב םוריח תוכרעמ רובע הסכמו      

.מ"ס רטמ      300                    
תוכמות ללוכ םייתעש שא תדימע חפ תלעת     08.02.0690
01X04 תודימב םוריח תוכרעמ רובע הסכמו      

.מ"ס רטמ      200                    
תוכמות ללוכ םייתעש שא תדימע חפ תלעת     08.02.0700
01X05 תודימב םוריח תוכרעמ רובע הסכמו      

.מ"ס רטמ      100                    
תוכמות ללוכ םייתעש שא תדימע חפ תלעת     08.02.0710
01X06 תודימב םוריח תוכרעמ רובע הסכמו      

.מ"ס רטמ      100                    
051מ קמועב גוס לכמ תרנצל הלעת תריפח     08.02.0720
מ"ס 051 דע  בחורבו מ"ס 002 דע מ"ס      
,לוח מ"ס 04 יוסיכו לוח דופיר ללוכ, תיתחתב      

רופחה רמוחה תרזחהו ,ןומיס טרס רטמ      2000                    
051 דע קמועב גוס לכמ תרנצל הלעת תריפח     08.02.0730
ללוכ, התיתחתב מ"ס 051 דע  בחורבו מ"ס      
,ןומיס טרס ,לוח מ"ס 04 יוסיכו לוח דופיר      

רופחה רמוחה תרזחהו רטמ      2000                    
002-מ קמועב גוס לכמ תרנצל הלעת תריפח     08.02.0740
מ"ס 051 דע בחורבו מ"ס 052 דע מ"ס      
מ"ס 04 יוסיכו לוח דופיר ללוכ, התיתחתב      

רופחה רמוחה תרזחהו ,ןומיס טרס ,לוח רטמ      400                    
20.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 
 

קובץ: 2679-100   .../045 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     045 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
, מ"ס 03 בחורבו מ"ס 021 דע קמועב הריפח     08.02.0750
הרוצב רמוחה תרזחה ,רתוימ רפע קוליס ללוכ      
מ"ס 03 לש תובכשב יוסכו קודיה ללוכ ,הכופה      

.ןקתה יפל קיטסלפמ הרהזא טרסו רטמ      1000                    
הפצרב וא אלמ קולב וא ןוטבב בוציח     08.02.0760
חקפמה רושיא תלבק ללוכ ,םינוש םירבעמל      
ריק יבוע תלוספו םיפדוע קוליס ללוכ ,םוקמב      

.רמגה רחאל חיטו ןוקית ,מ"ס 02 דע ר"מ      40                     
)תודוקנ תרגסמב אלש( םיליבומ 20.80 כ"הס            

א ל ש ( ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  30.80 ק ר פ  ת ת       
)ת ו ד ו ק נ  ת ר ג ס מ ב       
ןליטאילופ דודיב םע םילבכה לכ .1:תורעה      
VU/3RF )תרחא שרופמב בתכנ א"א( בלצומ      
םילבכה לכ .VK1 2 וילאמ הבכ  דבלב י"ת      
לכ .3 .תורניצב םילחשומ וא תומלוסב םיחנומ      
םדועיו ,םכתחל רטמ 02 ל םיטלושמ םילבכה      
יוק רובע םילבכ .4 .דמצומ טורח ץיודנס טלשב      
רוביח .5 תודוקנה רובע אלו דבלב הנזה      
2-ב לבכל "תופפכ" תוברל .תווצק 2-ב םילבכה      
ילבכ.6 ..ר"ממ 01 ךתחמ לחה  תווצק      
תשוחנ םוינמולא לבכ ילענ םיללוכ םוינמולא      
ךתחב םילבכה לכ.7 .תווצק 2-ב םידיגה לכל      
ילאירוטקס אלו לוגע      
דודיב םע ר"ממ 61 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.03.0010
    C.V.P וא תורוניצב םילחשומ םינוש םיעבצב  

)תרנצה ללוכ וניא ריחמה( הלעתב םיחנומ רטמ      1500                    
דודיב םע ר"ממ 52 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.03.0020
    C.V.P וא תורוניצב םילחשומ םינוש םיעבצב  

.הלעתב םיחנומ רטמ      950                    
דודיב אלל ר"ממ 53 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.03.0030

תורוניצב םילחשומ וא הלעתב םיחנומ רטמ      1500                    
דודיב םע ר"ממ 05 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.03.0040
    C.V.P וא תורוניצב םילחשומ םינוש םיעבצב  

.הלעתב םיחנומ רטמ      140                    
דודיב םע ר"ממ 07 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.03.0050
    C.V.P וא תורוניצב םילחשומ םינוש םיעבצב  

.הלעתב םיחנומ רטמ      3000                    
דודיב םע ר"ממ 59 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.03.0060
    C.V.P וא תורוניצב םילחשומ םינוש םיעבצב  

.הלעתב םיחנומ רטמ      200                    
דודיב םע ר"ממ 051 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.03.0070
    C.V.P וא תורוניצב םילחשומ םינוש םיעבצב  

.הלעתב םיחנומ רטמ      3000                    
דודיב םע ר"ממ 003 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.03.0080
    C.V.P וא תורוניצב םילחשומ םינוש םיעבצב  

.הלעתב םיחנומ רטמ      1000                    
ר"ממ 5.1X6 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ      1000                   08.03.0090
ר"ממ 5.1X8 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ      2000                   08.03.0100
30.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 

קובץ: 2679-100   .../046 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     046 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ר"ממ 5.1X42 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ      100                   08.03.0110
ר"ממ 5.2X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ      200                   08.03.0120
ר"ממ 4X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ      200                   08.03.0130
ר"ממ 6X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ      310                   08.03.0140
ר"ממ 01X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ      2100                   08.03.0150
ר"ממ 61X5 ךתחב םילבכ ךא ,ל"נכ רטמ      1100                   08.03.0160
ר"ממ 52X4 ךתחב םילבכ ךא ,ל"נכ רטמ      1500                   08.03.0170
. ר"ממ 53X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ      200                   08.03.0180
. ר"ממ 05X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ      200                   08.03.0190
. ר"ממ 53X4 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ רטמ      400                   08.03.0200
. ר"ממ 05X4 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ רטמ      2200                   08.03.0210
. ר"ממ 07X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ      450                   08.03.0220
. ר"ממ 07X4 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ רטמ      970                   08.03.0230
. ר"ממ 59X4 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ רטמ      1100                   08.03.0240
. ר"ממ 021X4 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ רטמ      150                   08.03.0250
. ר"ממ 051X4 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ רטמ      2200                   08.03.0260
. ר"ממ 051X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ      200                   08.03.0270
. ר"ממ 581X4 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ רטמ      300                   08.03.0280
. ר"ממ 042X4 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ רטמ      8000                   08.03.0290

רובע ,ר"ממ 61 ךתחב יולג תשוחנ ךילומ     08.03.0300
םיקדהמ ללוכ םישגמ וא/ו תשר תולעת תקראה      

                   10000 .הלעתל טוחה רוביחל רטמ 3 לכ רטמ   
למשחה ןקתמ רובע למשח תרוקיב תרבעה     08.03.0310
לעב קדוב סדנהמ י"ע טקייורפה לש ךומנ חתמ      
קדוב סדנהמ ,למשחה ןקתמ לכל 3 גוס ןוישיר      

.עוציבה תליחת ינפל ץעויה י"ע שארמ רשואי 'חי      2                      
למשח רדחב ישאר םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.03.0320
,םירוביח ללוכ  מ"מ 5/001/0021 תודימב      
שורדה לכו , תולש , תורוניצ , לבכ ילענ      
קוח יפל םינושה םינכרצה תקראה תמלשהל      
רפסמ ללוכ ישאר למשח רדחב למשחה תונקת      

.שרדינכ םיגרב 'חי      3                      
לש ךרואב מ"מ 5*05 תשוחנמ תוקראה ספ     08.03.0330

.שרדינכ םיגרב רפסמ ללוכ רטמ 5.0 'חי      5                      
לש ךרואב מ"מ 4*04 תשוחנמ תוקראה ספ     08.03.0340

.שרדינכ םיגרב רפסמ ללוכ רטמ 5.0 'חי      16                     
081EF 09E HXHN גוסמ  שא ןיסח לבכ     08.03.0350

.ר"ממ 5.2X5 ךתחב רטמ      70                     
081EF 09E HXHN גוסמ  שא ןיסח לבכ     08.03.0360

.ר"ממ 4X5 ךתחב רטמ      70                     
081EF 09E HXHN גוסמ  שא ןיסח לבכ     08.03.0370

.ר"ממ 6X5 ךתחב רטמ      300                    
081EF 09E HXHN גוסמ  שא ןיסח לבכ     08.03.0380

.ר"ממ 01X5 ךתחב רטמ      70                     
081EF 09E HXHN גוסמ  שא ןיסח לבכ     08.03.0390

.ר"ממ 61X5 ךתחב רטמ      100                    
30.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../047 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     047 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
081EF 09E HXHN גוסמ שא ןיסח לבכ     08.03.0400

.ר"ממ 53X5 ךתחב רטמ      50                     
081EF 09E HXHN גוסמ שא ןיסח לבכ     08.03.0410

.ר"ממ 52X4 ךתחב רטמ      70                     
081EF 09E HXHN גוסמ  שא ןיסח לבכ     08.03.0420

.ר"ממ 05X4 ךתחב רטמ      50                     
081EF 09E גוסמ םיתעש שא דימע לבכ     08.03.0430

.ר"ממ 59X4 ךתחב HXHN רטמ      70                     
081EF 09E גוסמ םיתעש שא ןיסח לבכ     08.03.0440

.ר"ממ 051X4 ךתחב HXHN רטמ      1500                    
081EF 09E גוסמ שא ןיסח דימע לבכ     08.03.0450

.ר"ממ 5.1X7 ךתחב HXHN רטמ      1000                    
081EF 09E HXHN גוסמ  שא ןיסח לבכ     08.03.0460

.ר"ממ 581X4 ךתחב רטמ      1450                    
081EF 09E HXHN גוסמ  שא ןיסח לבכ     08.03.0470

.ר"ממ 5.1X42 ךתחב רטמ      500                    
עבצב עובצ מ"ס 001/09 תודימב ץע תטלפ     08.03.0480

.תרושקת ןורא רובע שא החוד 'חי      20                     
)תודוקנ תרגסמב אלש( םיכילומו םילבכ 30.80 כ"הס            

ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  40.80 ק ר פ  ת ת       
וא רדיינש תרצותמ היהי דויצה לכ .1:תורעה      
    BBA םיזאמה .2 .רשואמ ע"ש  וא ןוטיא וא  
א"ק 51 לש ילמינימ ק"זלו C וא B ןיפואב ויהי      
.898CEI יפל K01A ו 2-749 ןקת יפל      
ע"ש וא ןוטיא וא  BBA ויהי םיתמאמה.3      
א"א AK 52 לש ילמינימ קותינ רשוכב  רשואמ      
יוק דח ןומיס וללכי תוחולה לכ.4 . תרחא ןיוצ      
םירזיבאה לכ .5 .םילנפה ג"ע דימע עבצב      
לכ תוברל חולב הנקתהו הקפסא םיללוכ      
ספו ליבקמב הריבצ יספ 4 תוברל שורדה      
טרפמה האר 6. טוויחו טוליש דרפנב הקראה      
לכל אלמ סמועב תיפרגומרת הקידב .7      
םוימ םישדוח השולש עצובת הקידבה, תוחולה      
לכ .8 .תוחולה ריחמב הלולכו ןקתמה סולכיא      
רזע יעגמ 2 םיללוכ הלעמו A052 םיתמאמה      
תוחולה .9 תמאמה ריחמב C.T קותינ לילסו      
ןקת יילעבו ,TSET EPYT תרדסמ ויהי      
רושיאו ןקתה ותב ןמוסי חולה ,93416 ילארשי      
.םינקתה ןוכמ      

40.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../048 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     048 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
,הקפסא םיללוכ למשחה תוחולה ריחמ .01      
חטשב הנקתהו הבכרה,הפנה ,הנסחא ,הלבוה      
םוקמ לכב היהת הנקתהה,םולשת תפסות אלל      
םוקמ לכבו הבוג לכב הנקתה תוברל .שרדנ      
הייצקורטסנוק לע תינוציחו תימינפ הנקתה      
תוברל KLAWTAC,םיהובג הרואת ידומע      
םישרדנש רזע ילכ לכ וא ףונמ תאבה      
םוקמ לכל םתסנכהל וא הבוג לכל  םתאלעהל      
תפוקת לכ ךרואל .11 .ריחמ תפסות אלל      
ואבוהש תוחולב םירזיבא תפסוה, עוציבה      
ריחממ 02% לש תפסותב היהי ריחמה ,חטשל      
רשאכ ,הז זרכמב תויומכה יפיעסב רזיבאה      
תוחולה טווח הדובע תועש ללוכ ריחמה      
ןומיס.21.הדובעה עוציבל שורדה לכו תועיסנו      
טלש ג"ע עצובת תוחולה תיזחב תמרגאיד      
תוחולה לכ הנבמ .31 ,םיטינ םע ץיוודנס      
הבוגב לקוסו תוחתפמו לוענמ םע תלד םיללוכ      
הדיחיה יריחמב לולכ לקוסה,  מ"ס 51 דע      
ינבמ.41.חולה הנבמ לש ר"מב ללכנ וניאו      
םימוטאו םינוולווגמ לטיר תמגודכ ויהי תוחולה      
    56PI תוברל תינוציח ואו תימינפ הנקתהל  
.VU ןגומ      
שרדנ ילכירדא LAR לכב ויהי תוחולה לכ .61      
למשח תוחולה.71 תפסות םלושת אלו      
יאנש הנזה תורוקממ םינזומה(םיישארה      
לש היגרנא לוהינל םימכח תוחול ויהי  )רוטרנג      
תומדקתמ תרושקת תוכרעמ תרזעב ןקתמה      
תמלשומ היצרגטניא ךות הטילשו רוטינל      
תרצות B-SA תמגודכ ידועיי רקב  תרזעב      
    BBA רשואמ ע"וש ןוטיא וא .  
םיללוכ הז קרפב םיפיעסה לכ.81      
לכ לע חולה טוויחו הנקתה, הלבוה,הקפסא      
חולב תימינפ PI תרושקת תדוקנ ללוכ ויביכר      
רוביחו הנקתה . תינוציח תרושקת רובחל      
תוחולה תנזה ללוכ םיסנכנהו םיאצויה םילבכה      
םיעיפומה םיעקשה לכ .91 )םוינימולא/תשוחנ(      
תוחולב ונקתוי תרושקתו למשח תודוקנ קרפב      
הנקתה הקפסא עקשה ריחמב םיללוכ למשחה      
רזיבא עקשה ריחמב למשחה תוחולב טוויחו      
רטסאילופ םינבמה לכ .02 דרפנב האר הנגה      
םע תותלד םיללוכ למשחה תוחולל ןיירושמ      
.םילוענמו הליענ      

40.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../049 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     049 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
תא ללוכ ריחמה םימכח/םיישארה  תוחולב .02      
רקבה  תוחולה ןרציי י"ע ותנקתהו םכח רקבה      
7 ילארגטניא קלחכ ליכי רקבה  ידועיי וניה      
לוקוטורפב םינבומ PI תרושקת ילולכמ      
    klaTnoLsubd ,oM ו-tenCAB, תוברל  
רקבה לש ילרגטניא קלחכ SR-584 תורושקת      
ןולשיכ תודוקנו םימאתמ ךוסחל תנמ לע תאזו      
גצו O/I63  ללוכ, G4 לש ןורכיז לולכי רקבה      
לש השילג תלוכי םע הנבומ ילטיגיד      
    REVRES BEW רקבה , דאמ בחרו הנבומ  
FMRAID  תרוצתב rebyC  תנגה לולכי      
רזע יעגמ 2 םיללוכ םינעגמה לכ.12      
דע  lenaP tramS םכח למשח חול הנבמ     08.04.0010
)ישאר קפסמ יפל( רפמא 0023X4 ללוכו      
חפמ דבלב תיזחהמ לופיטו השיגל דעוימה      
יתלב חפ וא קיטסלפ םילנפ םע רונתב עובצ      
טפמל םאתהב ע"ש וא פ"מת תרצות םיקילד      
יקפוא הריבצ יספ תנקתה .שורדה לכ ללוכ      
חולה תיזחמ השיג םע תימדיק היהת תיכנאו      
העיגנ ינפב הנגה תגרד יתקוזחת לופיט ךרוצל      
ינכמ םלה ינפב הנגה תגרד BXXPI -תירקמ      
    01KI , 56 תומיטא תגרדPI רודימ תגרד B4  
הדידמה .דבלב תיכנא היהת םיקספמ תנקתה      
- מ"ס 08 חולה קמוע - ןורא תיזח ר"מ יפל      
קימימ המרגאידו הריבצ יספ ,טוליש ללוכ      
הדימב תשוחנ הריבצ יספ רוביח ללוכ. תותלדו      
הנקתה ללוכ .םיאתה ןיב דירפהל שרדנו      
םע תרושקתה יביכר לש הקודבו תמלשומ      
הנבמ .רומש םוקמ 03% .םימכחה ם יקספמה      
לע הדמעהל רשואמ ע"ש וא לטירתמגודכ חול      

. הפצירה ר"מ      40                     
יפל( 0002X4 ללוכו דע  למשח חול הנבמ     08.04.0020
לופיטו השיגל דעוימה רפמא )ישאר קספמ      
םילנפ םע רונתב עובצ חפמ דבלב תיזחהמ      
וא פ"מת תרצות םיקילד יתלב חפ וא קיטסלפ      
הדידמה .שורדה לכ ללוכ טפמל םאתהב ע"ש      
- מ"ס 08 חולה קמוע - ןורא תיזח ר"מ יפל      
קימימ המרגאידו הריבצ יספ ,טוליש ללוכ      
שרדנו הדימב תשוחנ הריבצ יספ רוביח ללוכ.      
הנבמ .רומש םוקמ 03% .םיאתה ןיב דירפהל      
וא לטיר הפצירה לע הדמעהל חול תמגודכ חול      

.תותלד ללוכ ,רשואמ ע"ש ר"מ      42                     
40.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
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05/02/2017
דף מס':     050 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
רפמא 0001X4 ללוכו דע למשח חול הנבמ     08.04.0030
לופיטו השיגל דעוימה )ישאר קספמ יפל(      
םילנפ םע רונתב עובצ חפמ דבלב תיזחהמ      
וא פ"מת תרצות םיקילד יתלב חפ וא קיטסלפ      
הדידמה .שורדה לכ ללוכ טפמל םאתהב ע"ש      
- מ"ס 06  חולה קמוע - ןורא תיזח ר"מ יפל      
קימימ המרגאידו הריבצ יספ ,טוליש ללוכ      
הדימב תשוחנ הריבצ יספ רוביח ללוכ. תותלדו      

.רומש םוקמ 03% .םיאתה ןיב דירפהל שרדנו ר"מ      100                    
יפל( רפמא 005X4 ללוכו דע למשח חול הנבמ     08.04.0040
תיזחהמ לופיטו השיגל דעוימה )ישאר קספמ      
וא קיטסלפ םילנפ םע רונתב עובצ חפמ דבלב      
ע"ש וא פ"מת תרצות םיקילד יתלב חפ      
יפל הדידמה .שורדה לכ ללוכ טפמל םאתהב      
ללוכ - מ"ס 06 חולה קמוע - ןורא תיזח ר"מ      
תותלדו קימימ המרגאידו הריבצ יספ ,טוליש      
שרדנו הדימב תשוחנ הריבצ יספ רוביח ללוכ.      

.רומש םוקמ 03% .םיאתה ןיב דירפהל ר"מ      30                     
יפל( רפמא 052X4 ללוכו דע למשח חול הנבמ     08.04.0050
תיזחהמ לופיטו השיגל דעוימה )ישאר קספמ      
וא קיטסלפ םילנפ םע רונתב עובצ חפמ דבלב      
ע"ש וא פ"מת תרצות םיקילד יתלב חפ      
יפל הדידמה .שורדה לכ ללוכ טפמל םאתהב      
ללוכ   מ"ס  -04 חולה קמוע - ןורא תיזח ר"מ      
תותלדו קימימ המרגאידו הריבצ יספ ,טוליש      
שרדנו הדימב תשוחנ הריבצ יספ רוביח ללוכ.      

.רומש םוקמ 03% .םיאתה ןיב דירפהל ר"מ      50                     
יפל( רפמא 001X4 ללוכו דע למשח חול הנבמ     08.04.0060
תיזחהמ לופיטו השיגל דעוימה )ישאר קספמ      
וא קיטסלפ םילנפ םע רונתב עובצ חפמ דבלב      
ע"ש וא פ"מת תרצות םיקילד יתלב חפ      
יפל הדידמה .שורדה לכ ללוכ טפמל םאתהב      
ללוכ - מ"ס 04 חולה קמוע - ןורא תיזח ר"מ      
תותלדו קימימ המרגאידו הריבצ יספ ,טוליש      
שרדנו הדימב תשוחנ הריבצ יספ רוביח ללוכ.      

.רומש םוקמ 03% .םיאתה ןיב דירפהל ר"מ      60                     
,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ     08.04.0070
    P1, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע  

.Ak51 לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה .)A23-6( 'חי      3700                    
,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ     08.04.0080
    P1, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע  

.Ak51 לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה .A04 'חי      80                     
,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ     08.04.0090
    P2, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע  

.Ak51 לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה .)A23-6( 'חי      400                    
,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ     08.04.0100
    P3, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע  

.Ak51 לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה .)A23-6( 'חי      600                    
40.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
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05/02/2017
דף מס':     051 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ     08.04.0110
    P3, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע  

.Ak51 לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה .A04 'חי      100                    
,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ     08.04.0120
    P3, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע  

.Ak51 לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה .)A36-05( 'חי      60                     
דח וא תלת ז"אמ לש גוס לכל ריחמ תפסות     08.04.0130
דע גוס לכמ Z,K ןייפוא םע יזאפ וד וא יזאפ      

רפמא 08 'חי      80                     
,A001 יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ     08.04.0140
    P3, קותינ רשוכ לעב AK63=ucI%001=scI  
לעב ,xelfeR gnippirT קותינ ןונגנמ ללוכה      
תמגוד A23 רובע תיטנגמ-ומרת הנגה      

NSX10.0FTM63D 'חי      50                     
,A001 יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ     08.04.0150
    P3, קותינ רשוכ לעב AK63=ucI%001=scI  
לעב ,xelfeR gnippirT קותינ ןונגנמ ללוכה      
תמגוד .A04 רובע תיטנגמ-ומרת הנגה      

TM63DNSX.100F 'חי      50                     
,A001 יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ     08.04.0160
    P3, קותינ רשוכ לעב AK63=ucI%001=scI  
לעב ,xelfeR gnippirT קותינ ןונגנמ ללוכה      
תמגוד .A05 רובע תיטנגמ-ומרת הנגה      

TM40DNSX.100F 'חי      40                     
,A001 יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ     08.04.0170
    P3, קותינ רשוכ לעב AK63=ucI%001=scI  
לעב ,xelfeR gnippirT קותינ ןונגנמ ללוכה      
תמגוד .A36 רובע תיטנגמ-ומרת הנגה      

TM63DNSX.100F 'חי      20                     
,A001 יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ     08.04.0180
    P3, קותינ רשוכ לעב AK63=ucI%001=scI  
לעב ,xelfeR gnippirT קותינ ןונגנמ ללוכה      
תמגוד .A08 רובע תיטנגמ-ומרת הנגה      

TM80DNSX.100F 'חי      25                     
,A001 יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ     08.04.0190
    P3, קותינ רשוכ לעב AK63=ucI%001=scI  
לעב ,xelfeR gnippirT קותינ ןונגנמ ללוכה      
תמגוד .A001 רובע תיטנגמ-ומרת הנגה      

SX10 .0FTM100DN 'חי      22                     
,A061 יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ     08.04.0200
    P3, קותינ רשוכ לעב AK63=ucI%001=scI  
לעב ,xelfeR gnippirT קותינ ןונגנמ ללוכה      
תמגוד .A521 רובע תיטנגמ-ומרת הנגה      

SX10 .0FTM125DN 'חי      20                     
40.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 
 
 

קובץ: 2679-100   .../052 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     052 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
,A061 יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ     08.04.0210
    P3, קותינ רשוכ לעב AK05=ucI%001=scI  
לעב ,xelfeR gnippirT קותינ ןונגנמ ללוכה      
תמגוד .A061 רובע תיטנגמ-ומרת הנגה      

1.60NTM160DNSX 'חי      30                     
,A052 יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ     08.04.0220
    P3, קותינ רשוכ לעב AK05=ucI%001=scI  
לעב ,xelfeR gnippirT קותינ ןונגנמ ללוכה      
תמגוד .A002 רובע תיטנגמ-ומרת הנגה      

X250NTM200DNS 'חי      25                     
,A052 יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ     08.04.0230
    P3, קותינ רשוכ לעב AK05=ucI%001=scI  
לעב ,xelfeR gnippirT קותינ ןונגנמ ללוכה      
תמגוד .A052 רובע תיטנגמ-ומרת הנגה      

2.50NTM250DNSX 'חי      16                     
,A023 יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ     08.04.0240
    P3, קותינ רשוכ לעב AK05=ucI%001=scI  
'חי לעב ,xelfeR gnippirT קותינ ןונגנמ ללוכה      
םידל םע cigolorciM 3.2 ינורטקלא הנגה      
,ISL קותינ תמוקע לש לויכ יכרע .תוארתהל      
תמגוד  .nI)1-4.0(=rI ,עובק ידיימ יטנגמ ךרע      

NSX400N. 'חי      12                     
,A004 יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ     08.04.0250
    P3, קותינ רשוכ לעב AK05=ucI%001=scI  
'חי לעב ,xelfeR gnippirT קותינ ןונגנמ ללוכה      
םידל םע cigolorciM 3.2 ינורטקלא הנגה      
,ISL קותינ תמוקע לש לויכ יכרע .תוארתהל      
תמגוד  .nI)1-4.0(=rI ,עובק ידיימ יטנגמ ךרע      

NSX400N. 'חי      7                      
A005 יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ     08.04.0260
    , P3, קותינ רשוכ לעב AK05=ucI%001=scI  
'חי לעב ,xelfeR gnippirT קותינ ןונגנמ ללוכה      

דבלב יטנגמ ינורטקלא הנגה 'חי      1                      
, A61 יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ     08.04.0270
    P3, קותינ רשוכ לעב AK05=ucI%001=scI  
'חי לעב ,xelfeR gnippirT קותינ ןונגנמ ללוכה      

דבלב יטנגמ ינורטקלא הנגה 'חי      10                     
A023 יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ     08.04.0280
    , P3, קותינ רשוכ לעב AK05=ucI%001=scI  
'חי לעב ,xelfeR gnippirT קותינ ןונגנמ ללוכה      

דבלב יטנגמ ינורטקלא הנגה 'חי      7                      
A002 יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ     08.04.0290
    P3, קותינ רשוכ לעב AK05=ucI%001=scI  
'חי לעב ,xelfeR gnippirT קותינ ןונגנמ ללוכה      

דבלב יטנגמ ינורטקלא הנגה 'חי      2                      
, A08 יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ     08.04.0300
    P3, קותינ רשוכ לעב AK05=ucI%001=scI  
'חי לעב ,xelfeR gnippirT קותינ ןונגנמ ללוכה      

דבלב יטנגמ ינורטקלא הנגה 'חי      2                      
40.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 

קובץ: 2679-100   .../053 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     053 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
, A05 יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ     08.04.0310
    P3, קותינ רשוכ לעב AK05=ucI%001=scI  
'חי לעב ,xelfeR gnippirT קותינ ןונגנמ ללוכה      

דבלב יטנגמ ינורטקלא הנגה 'חי      5                      
, A05 יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ     08.04.0320
    P3, קותינ רשוכ לעב AK05=ucI%001=scI  
'חי לעב ,xelfeR gnippirT קותינ ןונגנמ ללוכה      

דבלב יטנגמ ינורטקלא הנגה 'חי      5                      
, A02 יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ     08.04.0330
    P3, קותינ רשוכ לעב AK05=ucI%001=scI  
'חי לעב ,xelfeR gnippirT קותינ ןונגנמ ללוכה      

דבלב יטנגמ ינורטקלא הנגה 'חי      5                      
A023 יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ     08.04.0340
    , P3, קותינ רשוכ לעב AK05=ucI%001=scI  
'חי לעב ,xelfeR gnippirT קותינ ןונגנמ ללוכה      

דבלב יטנגמ ינורטקלא הנגה 'חי      2                      
,A036 יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ     08.04.0350
    P3, קותינ רשוכ לעב AK05=ucI%001=scI  
'חי לעב ,xelfeR gnippirT קותינ ןונגנמ ללוכה      
םידל םע cigolorciM 3.2 ינורטקלא הנגה      
,SL קותינ תמוקע לש לויכ יכרע .תוארתהל      
תמגוד  .nI)1-4.0(=rI ,עובק ידיימ יטנגמ ךרע      
    N036XSN ללוכ .  רשואמ ע"וש תרצותמ  
לופכ רוגיח ללוכו רוטרנג י"חח הפלחהל עונמ      
לילס ואו הכירד עונמ תוברל ילמשחו ינכמ      

. ןורכניס תכרעמל הכירד לילס וא קותינ 'חי      2                      
,A052 יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ     08.04.0360
    P3, קותינ רשוכ לעב AK05=ucI%001=scI  
'חי לעב ,xelfeR gnippirT קותינ ןונגנמ ללוכה      
םידל םע cigolorciM 3.2 ינורטקלא הנגה      
,SL קותינ תמוקע לש לויכ יכרע .תוארתהל      
תמגוד  .nI)1-4.0(=rI ,עובק ידיימ יטנגמ ךרע      
    N052XSN עונמ ללוכ .רשואמ ע"וש תרצותמ  
ינכמ לופכ רוגיח ללוכו רוטרנג י"חח הפלחהל      
וא קותינ לילס ואו הכירד עונמ תוברל ילמשחו      

. ןורכניס תכרעמל הכירד לילס 'חי      2                      
A005 יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ     08.04.0370
    P3, קותינ רשוכ לעב AK05=ucI%001=scI  
'חי לעב ,xelfeR gnippirT קותינ ןונגנמ ללוכה      
םידל םע cigolorciM 3.2 ינורטקלא הנגה      
,ISL קותינ תמוקע לש לויכ יכרע .תוארתהל      
תמגוד  .nI)1-4.0(=rI ,עובק ידיימ יטנגמ ךרע      

NSX630N. 'חי      2                      
40.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 2679-100   .../054 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     054 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
,A036 יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ     08.04.0380
    P3, קותינ רשוכ לעב AK05=ucI%001=scI  
'חי לעב ,xelfeR gnippirT קותינ ןונגנמ ללוכה      
םידל םע cigolorciM 3.2 ינורטקלא הנגה      
,ISL קותינ תמוקע לש לויכ יכרע .תוארתהל      
תמגוד  .nI)1-4.0(=rI ,עובק ידיימ יטנגמ ךרע      

NSX630N. 'חי      12                     
,A008 יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ     08.04.0390
    P3, קותינ רשוכ לעב AK05=ucI%001=scI  
'חי לעב ,xelfeR gnippirT קותינ ןונגנמ ללוכה      
םידל םע E0.5 cigolorciM ינורטקלא הנגה      
,ISL קותינ תמוקע לש לויכ יכרע .תוארתהל      
תמגוד  .nI)1-4.0(=rI ,עובק ידיימ יטנגמ ךרע      

NS1000N. 'חי      8                      
רצק םרזב דמוע A008X3 עובק ריוא קספמ     08.04.0400
    s1/AK05=wcI=ucI=scI 4 לולכי קספמה  
הלקת עגמ ,FO םיליגר םיפילחמ רזע יעגמ      
    DS, קותינ תמוקע םע היהת הנגה תדיחי לעב  
,םינותנ תגוצת ללוכה DCL גצ םע ISL גוסמ      
,A0001/E0.5 cigolorciM המכח הנגה 'חי      
תדיחי UTR subdoM תרושקת סיטרכ      
תובותכ תרדגהו subdoM( EFI( תרושקת      
הדיחיה רובע תבשות ללוכ קספמה רובע      
תמגודכ היהי קספמה.תודיחיה ןיב רושרשל      

NT10H2. 'חי      2                      
רצק םרזב דמוע A0001X3 עובק ריוא קספמ     08.04.0410
    s1/AK05=wcI=ucI=scI 4 לולכי קספמה  
הלקת עגמ ,FO םיליגר םיפילחמ רזע יעגמ      
    DS, קותינ תמוקע םע היהת הנגה תדיחי לעב  
,םינותנ תגוצת ללוכה DCL גצ םע ISL גוסמ      
,A0001/E0.5 cigolorciM המכח הנגה 'חי      
תדיחי UTR subdoM תרושקת סיטרכ      
תובותכ תרדגהו subdoM( EFI( תרושקת      
הדיחיה רובע תבשות ללוכ קספמה רובע      
תמגודכ היהי קספמה.תודיחיה ןיב רושרשל      

NT10H2. 'חי      3                      
רצק םרזב דמוע A0521X3 עובק ריוא קספמ     08.04.0420
    s1/AK05=wcI=ucI=scI 4 לולכי קספמה  
הלקת עגמ ,FO םיליגר םיפילחמ רזע יעגמ      
    DS, קותינ תמוקע םע היהת הנגה תדיחי לעב  
,םינותנ תגוצת ללוכה DCL גצ םע ISL גוסמ      
,A0521/E0.5 cigolorciM המכח הנגה 'חי      
תדיחי UTR subdoM תרושקת סיטרכ      
תובותכ תרדגהו subdoM( EFI( תרושקת      
הדיחיה רובע תבשות ללוכ קספמה רובע      
תמגודכ היהי קספמה.תודיחיה ןיב רושרשל      

NT12H2. 'חי      5                      
40.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 

קובץ: 2679-100   .../055 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     055 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
הפילש הלגע תוברל ףלשנ ריוא קספמ     08.04.0430
    A0061X3 רצק םרזב דמוע  
    s1/AK05=wcI=ucI=scI 4 לולכי קספמה  
הלקת עגמ ,FO םיליגר םיפילחמ רזע יעגמ      
    DS, קותינ תמוקע םע היהת הנגה תדיחי לעב  
,םינותנ תגוצת ללוכה DCL גצ םע ISL גוסמ      
,A0061/E0.5 cigolorciM המכח הנגה 'חי      
תדיחי UTR subdoM תרושקת סיטרכ      
תובותכ תרדגהו subdoM( EFI( תרושקת      
הדיחיה רובע תבשות ללוכ קספמה רובע      
תמגודכ היהי קספמה.תודיחיה ןיב רושרשל      

NT16H2. 'חי      2                      
דע ריוא קספמ רובע ריחמ  תפסות     08.04.0440

.עונמ רובע רפמא 0001-0061 'חי      5                      
רובע יטמוטוא יצח םרז קספמל ריחמ תפסות     08.04.0450

.BCCM וא ריואב קספמ גוס לכל -. ליוכ פירט 'חי      250                    
הפילש הלגע תוברל ףלשנ ריוא קספמ     08.04.0460
    A0002X3 רצק םרזב דמוע  
    s1/AK56=wcI=ucI=scI 4 לולכי קספמה  
הלקת עגמ ,FO םיליגר םיפילחמ רזע יעגמ      
    DS, קותינ תמוקע םע היהת הנגה תדיחי לעב  
,םינותנ תגוצת ללוכה DCL גצ םע ISL גוסמ      
,A0002/E0.5 cigolorciM המכח הנגה 'חי      
תדיחי UTR subdoM תרושקת סיטרכ      
תובותכ תרדגהו subdoM( EFI( תרושקת      
הדיחיה רובע תבשות ללוכ קספמה רובע      
תמגודכ היהי קספמה.תודיחיה ןיב רושרשל      

NW25H1 'חי      2                      
0001 ל"נה ריוא קספמ רובע ריחמ תפסות     08.04.0470

.הפילש תלגע ללוכ דיינל ותכיפה רובע רפמא 'חי      2                      
מ ריוא קספמ רובע הכירד עונמ תפסות     08.04.0480

.רפמא 0001-0023 'חי      5                      
רצק םרזב דמוע A0001X3 עובק ריוא קספמ     08.04.0490
    s1/AK05=wcI=ucI=scI 4 לולכי קספמה  
הלקת עגמ ,FO םיליגר םיפילחמ רזע יעגמ      
    DS, קותינ תמוקע םע היהת הנגה תדיחי לעב  
,םינותנ תגוצת ללוכה DCL גצ םע ISL גוסמ      
,A0001/E0.5 cigolorciM המכח הנגה 'חי      
תדיחי UTR subdoM תרושקת סיטרכ      
תובותכ תרדגהו subdoM( EFI( תרושקת      
הדיחיה רובע תבשות ללוכ קספמה רובע      
תמגודכ היהי קספמה.תודיחיה ןיב רושרשל      

NT10H2. 'חי      5                      
40.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 2679-100   .../056 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     056 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
רצק םרזב דמוע A0521X3 עובק ריוא קספמ     08.04.0500
    s1/AK05=wcI=ucI=scI 4 לולכי קספמה  
הלקת עגמ ,FO םיליגר םיפילחמ רזע יעגמ      
    DS, קותינ תמוקע םע היהת הנגה תדיחי לעב  
תגוצת ללוכה DCL גצ םע GISL גוסמ      
A0001/E0.5 המכח הנגה 'חי ,םינותנ      
    cigolorciM, תרושקת סיטרכ UTR subdoM  
תרדגהו subdoM( EFI( תרושקת תדיחי      
רובע תבשות ללוכ קספמה רובע תובותכ      
היהי קספמה.תודיחיה ןיב רושרשל הדיחיה      
י"חח הפלחהל עונמ ללוכ.2H21TN תמגודכ      
תוברל ילמשחו ינכמ לופכ רוגיח ללוכו רוטרנג      
הכירד לילס וא קותינ לילס ואו הכירד עונמ      

. ןורכניס תכרעמל 'חי      4                      
דיאורוט םרז הנשמ ללוכה הגילז רקב תדיחי     08.04.0510
ללוכ רפמא 01-3.0 מ לויכ  A004X4  םיאתמ      

שרדנה לכ 'חי      2                      
דיאורוט םרז הנשמ ללוכה הגילז רקב תדיחי     08.04.0520
ללוכ רפמא 01-3.0 מ לויכ  052X4  םיאתמ      

שרדנה לכ 'חי      2                      
הפילש תלגע תוברל ףלשנ ריוא קספמ     08.04.0530
    A0023X3 רצק םרזב דמוע  
    s1/AK56=wcI=ucI=scI 4 לולכי קספמה  
הלקת עגמ ,FO םיליגר םיפילחמ רזע יעגמ      
    DS, קותינ תמוקע םע היהת הנגה תדיחי לעב  
,םינותנ תגוצת ללוכה DCL גצ םע ISL גוסמ      
,A0023/E0.5 cigolorciM המכח הנגה 'חי      
תדיחי UTR subdoM תרושקת סיטרכ      
תובותכ תרדגהו subdoM( EFI( תרושקת      
הדיחיה רובע תבשות ללוכ קספמה רובע      
תמגודכ היהי קספמה.תודיחיה ןיב רושרשל      

NW32H1,. 'חי      3                      
0023 דע ריוא קספמ רובע ריחמ תפסות     08.04.0540

.עונמ רובע רפמא 'חי      3                      
הפילש הלגע תוברל ףלשנ ריוא קספמ     08.04.0550
    A0002X3 רצק םרזב דמוע s1/AK56=wcI  
םיליגר םיפילחמ רזע יעגמ 4 לולכי קספמה      
    FO, הלקת עגמ DS, , תרושקת סיטרכ UTR  
    subdoM תרושקת תדיחי )IsubdoM( EF  
תבשות ללוכ קספמה רובע תובותכ תרדגהו      
קספמה.תודיחיה ןיב רושרשל הדיחיה רובע      

.1H52WN תמגודכ היהי 'חי      2                      
םרזל  WN ריואב םיבטוק השולש  םרז קספמ     08.04.0560
עונמ ללוכ טלוו 004 חתמ רפמא 0023 דע      
הפילש תלגע ללוכ םיאנש תוחול ןיב רושיגל      

.עונמו 'חי      3                      
40.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 

קובץ: 2679-100   .../057 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     057 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
טלוו 032/004 לילס ילעב םייבטוק דח םינעגמ     08.04.0570
לש ףוצר םרזל 3 'סמ "C.A"  הדובע רטשמ      
דוקיפל םרז יעגמ 2 ילעב יזאפ דח  רפמא 61      

םינוש םיגוסמ 'חי      700                    
הדובע םרז רובע יבטוק תלת D syseT ןעגמ     08.04.0580
דוקיפ .3CA הדובע רטשמב ,)A81-9( לש      

.רזע יעגמ ינשו caV032 ןיפוליח חתמב 'חי      20                     
הדובע םרז רובע יבטוק תלת D syseT ןעגמ     08.04.0590
דוקיפ .3CA הדובע רטשמב ,)A03( לש      

.רזע יעגמ ינשו caV032 ןיפוליח חתמב 'חי      350                    
הדובע םרז רובע יבטוק תלת D syseT ןעגמ     08.04.0600
דוקיפ .3CA הדובע רטשמב ,)A04( לש      

.רזע יעגמ ינשו caV032 ןיפוליח חתמב 'חי      250                    
הדובע םרז רובע יבטוק תלת D syseT ןעגמ     08.04.0610
דוקיפ .3CA הדובע רטשמב ,)A36( לש      

.רזע יעגמ ינשו caV032 ןיפוליח חתמב 'חי      70                     
הדובע םרז רובע יבטוק תלת D syseT ןעגמ     08.04.0620
דוקיפ .3CA הדובע רטשמב ,)A08( לש      

. .רזע יעגמ ינשו caV032 ןיפוליח חתמב 'חי      50                     
יחתמ ,A61 הדובע םרז רובע ,LTi דעצ רסממ     08.04.0630

.תוחפל םיעגמ 2 ללוכ .caV032(, P1( דוקיפ 'חי      300                    
036 םגדמ רדמא תיטמוטוא הפלחה תכרעמ     08.04.0640

תונזה 3 רובע MA 'חי      3                      
תונזה 2 רובע D-035MA םגדמ ךא ל"נכ 'חי      5                     08.04.0650

,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,Dli תחפ קספמ     08.04.0660
    A ssalC, P2, לש ילנימונ םרז רובע A04,  

.Am03 הגילז םרז 'חי      500                    
ןולגד םע ,בשחמ ירדחל iS םגדמ תחפ קספמ      08.04.0670
לש ילנימונ םרז רובע ,P2 ,הנבומ הלקת בצמ      

.Am03 הגילז םרז ,A04 'חי      150                    
,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,Dli תחפ קספמ     08.04.0680
    P4, לש ילנימונ םרז רובע A04, הגילז םרז  

30mA. 'חי      150                    
ירדחל iS םגדמ תחפ קספמ תחפ קספמ     08.04.0690
,P4 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,בשחמ      

.Am03 הגילז םרז ,A04 לש ילנימונ םרז רובע 'חי      60                     
,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,Dli תחפ קספמ     08.04.0700
    A ssalC, P4, לש ילנימונ םרז רובע A36,  

.Am03 הגילז םרז 'חי      15                     
,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,Dli תחפ קספמ     08.04.0710
    A ssalC, P4, לש ילנימונ םרז רובע A36,  

.Am003 הגילז םרז 'חי      4                      
,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,Di תחפ קספמ     08.04.0720
    A ssalC, P4, לש ילנימונ םרז רובע A521,  

.Am003 הגילז םרז 'חי      4                      
םיעגמ 2 טלוו 42 חתמל לילס ילעב םירסממ     08.04.0730

טלוו 42/032 חתמב 'חי      800                    
40.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 

קובץ: 2679-100   .../058 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     058 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
םיעגמ 4 טלוו 032 חתמל לילס ילעב םירסממ     08.04.0740

טלוו 032 חתמב 'חי      800                    
2 םיליעפמ טלוו 004 חתמ רסוחל םירסממ     08.04.0750

םינוש םיגוסמ דוקיפל םיעגמ 'חי      12                     
טלוו 004 יזפ-תלת חתמל הזפ רסוחל םירסממ     08.04.0760
01 ב תוזפה תחאב חתמ תליפנב םיביגמה      

תוחפל זוחא 'חי      12                     
תועש 21 ל תינכמ הברזר ילטיגיד דוקיפ ןועש     08.04.0770

.תוחפל 'חי      21                     
3 םע סמוע תחת הלועפל םיחיטבמ יקתנמ     08.04.0780
םיכיתנ םע  הובג קותינ רשוכ ילעב םיחיטבמ      

רפמא 001 'חי      30                     
.או 05 טלוו 032/42 םישבי םירוטמרופסנרט 'חי      10                    08.04.0790
.או 001 טלוו 032/42 םישבי םירוטמרופסנרט 'חי      100                   08.04.0800
.או 005 טלוו 032/42 םישבי םירוטמרופסנרט 'חי      10                    08.04.0810

52 םיבטק 3 "בותסמ" סופיטמ דוקפ יקספמ     08.04.0820
רפמא 'חי      20                     

3 "בבותסמ" סופיטמ םיפילחמ דוקיפ יקספמ     08.04.0830
רפמא 01 םיבטק 'חי      20                     

הסכמ תוברל חולב תועוקש דל ןומיס תורונ     08.04.0840
.םינוש םיעבצב ריבש יתלב ףוקש רמוחמ 'חי      270                    

01 םיבצמ 4-ו םייבטוק 1 םיררוב םיקספמ     08.04.0850
רפמא 'חי      200                    

01 םיבצמ 3-ו םייבטוק 1 םיררוב םיקספמ     08.04.0860
רפמא 'חי      100                    

ללוכ הנזה תורוקמ 5 ןיב לופכ ילמשח רוגיח     08.04.0870
רזע יעגמ תפסוה ללוכ שרדנכ טלפמוק טוויח      
תפסוה ללוכ םירקבה תונכת ללוכ שרדנכ      
הלעפהו תוקידבו םייגולו םייזיפ םיירזיבא      

.תמלשומ 'חי      1                      
לעמ םיפלשנ םיקספמ 5  ןיב שימג ינכמ רוגיח     08.04.0880

'פמוק     1                     רשגמ דחאו תונזה 5 רפמא 0023  
ןומיס תורונ לע הנגהל MZKP תאמגודכ ענתמ     08.04.0890

.יזאפ תלת רפמא 61 דע םיעונמ וא 'חי      70                     
ןצחל י"ע הלעפה EM2VG יטנגמ-ומרת ענתמ     08.04.0900
םיעונמ רובע ,יטרדנטס קותינ רשוכ לעב      

.V004 חתמב A52 דע םייזאפ-תלת 'חי      15                     
40.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 2679-100   .../059 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     059 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
,םיקפסה,םימרז תדידמל םדקתמ דדומ בר     08.04.0910
היגרנא ,תיביטקא ,היגרנא ,רדת ,םיחתמ      
יללכ ינומרה תוויע ,קפסה םדקמ ,תיביטקאר      
םרזב תוטרופמ תוינומרה  .חתמבו םרזב      
S2.0 קויד תמרו 36 הינומרה דע חתמבו      
    SSALC 584 תרושקתבSR 2 +  סבדומ  
4 ללוכ ,PI תבותכ םע תונבומ טנרטא תוסינכ      
תילטיגיד תואיצי 2 ,תוילטיגיד תוסינכ      
1.1 לש ןורכיז ,תוערתה 25 ,תונכתל תונתינה      
הדימע ,egap beW הנבומ יטנרטניא ףד ,ב"מ      
IS D-MPs2.0 ssalC 22-35-026  םינקתב      
    61557-12 PMD/SD|SS/K70/0.2 & IEC  

655MP1 תמגודכ CE 'חי      10                     
,םיקפסה,םימרז תדידמל למשח דדומ בר     08.04.0920
היגרנא ,תיביטקא ,היגרנא ,רדת ,םיחתמ      
יללכ ינומרה תוויע ,קפסה םדקמ ,תיביטקאר      
S ALCS5.0S קויד תמר .חתמבו םרזב      
4 ללוכ , UTR סבדומ 84SR5 תרושקתב      
תילטיגיד yaleR תואיצי 2 ,תוילטיגיד תוסינכ      
הדימע ,תוערתה 23 ,תונכתל תונתינה      
5.0/07S/S/DMP 21-75516 CEI  םינקתב      

0535MP תמגודכ 'חי      10                     
.B םגד א"ק 53 רתי חתמ יניגמ 4  טס 'חי      80                    08.04.0930
.C+B םגד א"ק 001 רתי חתמ יניגמ 4  טס 'חי      10                    08.04.0940
.5/0052/0023 דע םרז ינשמ 'חי      22                    08.04.0950
C.N-ו O.N םינעגמל רזע עגמ 'חי      300                   08.04.0960
.5/0521 דע םרז ינשמ 'חי      9                     08.04.0970
.5/036 דע םרז ינשמ 'חי      9                     08.04.0980
.5/004 דע םרז ינשמ 'חי      12                    08.04.0990
.5/052 דע םרז ינשמ 'חי      12                    08.04.1000

ללוכ תוקד 51 ךשמל AVK1 קספ-לא תכרעמ     08.04.1010
תכרעמל ENL-NO  'וכו רשימ/ריממ/םירבצמ      

.דוקיפה 'חי      2                      
ע"ש וא רגה לש ירלודומ תוגרדמ רדח טמוטוא     08.04.1020
יאלג תסינכ ללוכ LP תורונ גותימל דעוימה      

.חפנ 'חי      10                     
לעב ,2-1-0 םיבצמ P3 A61  3 ררוב קספמ     08.04.1030

. Ak52 קותינ רשוכ 'חי      1                      
םימ תנגומ אספוק ךותב גגה לע לצ וטופ     08.04.1040

.תינוציח הנקתהל 'חי      6                      
לעב ,2-1-0 םיבצמ P3 A23  3 ררוב קספמ     08.04.1050

. .Ak63=wcI קותינ רשוכ 'חי      1                      
לעב ,2-1-0 םיבצמ P3 A08  3 ררוב קספמ     08.04.1060

. .Ak63==wcI קותינ רשוכ 'חי      2                      
.תירקמ העיגנ ינפב הנגה םע הירטפ ןצחל 'חי      30                    08.04.1070

רשוכ לעב ,XSN, P3, A001 קוצי קספמ     08.04.1080
.)דרפנ ףיעסב הנגה 'חי( Ak05=scI/ucI קותינ      

.רשואמ ךרע הווש תרצות N001XSN תמגודכ 'חי      3                      
40.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 

קובץ: 2679-100   .../060 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     060 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
.תוסינכ 1 טלוו OSI 42 רסממ 'חי      10                    08.04.1090
.תוסינכ 4 טלוו OSI 42 רסממ 'חי      15                    08.04.1100
.תוסינכ 61 טלוו OSI 42 רסממ 'חי      3                     08.04.1110

רשוכ לעב ,XSN, P3, A001 קוצי קספמ     08.04.1120
.)דרפנ ףיעסב הנגה 'חי( Ak05=scI/ucI קותינ      

.רשואמ ךרע הווש תרצות N001XSN תמגודכ 'חי      5                      
רשוכ לעב ,XSN, P3, A052 קוצי קספמ     08.04.1130
.)דרפנ ףיעסב הנגה 'חי( Ak05=scI/ucI קותינ      

.רשואמ ךרע הווש תרצות N052XSN תמגודכ 'חי      5                      
רשוכ לעב ,XSN, P3, A004 קוצי קספמ     08.04.1140
.)דרפנ ףיעסב הנגה 'חי( Ak05=scI/ucI קותינ      

.N004XSN תמגודכ 'חי      3                      
רשוכ לעב ,XSN, P3, A036 קוצי קספמ     08.04.1150
.)דרפנ ףיעסב הנגה 'חי( Ak05=scI/ucI קותינ      

.רשואמ ךרע הווש תרצות N036XSN תמגודכ 'חי      2                      
לעב ,A008 ,עובק ,P3 ,ינדי,SN קוצי קספמ     08.04.1160
ףיעסב הנגה 'חי( Ak05=scI/ucI קותינ רשוכ      
ךרע הווש תרצות N008SN תמגודכ .)דרפנ      

.רשואמ 'חי      1                      
P4 קמוקוס תרבח וא רדיינש ררוב קספמ     08.04.1170
    A0001 3 קותינ רשוכ לעב ,2-1-0 םיבצמ  

ICW=50kA. . 'חי      1                      
רפמא 23X3 למשח תרבח קספ-לא ףילחמ     08.04.1180
חתפמ ןצחל ןעגמ תללוכה הטקש הרבעה ללוכ      

.תינכות יפל ,טלוו 42 הרבעה רושיאו 'חי      1                      
רפמא 08X3 למשח תרבח קספ-לא ףילחמ     08.04.1190
חתפמ ןצחל ןעגמ תללוכה הטקש הרבעה ללוכ      

.תינכות יפל טלוו 42 הרבעה רושיאו 'חי      2                      
30.0 רפמא 52X2  דע בלושמ תחפ םע קספמ     08.04.1200

.רפמא 'חי      40                     
30.0 רפמא 52X4  דע בלושמ תחפ םע קספמ     08.04.1210

.רפמא 'חי      20                     
רפמא 521X4  דע בלושמ תחפ םע קספמ     08.04.1220

.רפמא 5 דע ןוייכל ןתינ 'חי      2                      
לפוכ רופיש רובע טלפמוק םילבק תכרעמ     08.04.1230
יספ ,חפ הנבמ תללוכה RAVK004  קפסה      
הנגה יקספמ, םילבק ,ישאר קספמ,הריבצ      
םע םינעגמ , םילבק רקב ,םילבקל םיקוצי      
ומכ,הרוטרפמט תרקבו םיררוואמ, ןוסיר ילילס      
rotcaF 8.3 םיקנשמ לולכית תכרעמה ןכ      
    7% -  Tuning frequency 190Hz Tuning  
    ecnadepmi evitaleR  רדת תויעב תעינמל  
ויהי היביכרמ לכ לע תכרעמה לכ. הדוהת      
ןקת יפל םירשואמו  םיקודב םיטווחמ םירצוימ      
    1-93416CEI&2 12916 וCEI תמגודכ  

VLVAF6P03518AA VarSet. 'חי      3                      
40.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
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דף מס':     061 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
דיאורוט םרז הנשמ ללוכה הגילז רקב תדיחי     08.04.1240
ללוכ רפמא 01-3.0 מ לויכ  004X4  םיאתמ      

שרדנה לכ 'חי      2                      
MPCB יצורע בר היגרנא הנומ  לש הקפסא     08.04.1250
םיצורע 24 וא םיזאפ תלת םיצורע 41 לש      
תדידמ , םהינבש בוליש לכ וא םיזאפ-דח      
,DHT ,קפסה לפוכ ,םיקפסה ,םיחתמ ,םימרז      
וא/ו םיזאפ-דח םיצורעל תונכת תורשפא      
הנכות תרזעב ז"ועתב הינמ .םיזאפ-תלת      
חולה םע תבלושמה EMP היגרנא לוהינל      
רושפא, חטשב היצרגטניאו ןוישיר ללוכ םכחה      
לש הרקמב ליימב 'טוא תוארתה תחילש      
ןקתב ךומתת תכרעמה ,למשח תערפה      
    1005OSI 06105 ןקתבו היגרנא לוהינלNE  
לכב תופצל רשפאת תכרעמה .למשח תוכיאל      
קפנל רשפאתו תמא ןמזב הצקה ,חימ םינותנה      
תאיצי .למשחה תכירצ לוהינל םיפרגו תוחוד      
- םירחא םינומלו 584SR תיטרדנטס תרושקת      
S5.0 קויד  .PI/PCT  תפסונ תרושקת תאיצי      

.6301CEI יפל ssalC 'חי      6                      
ינועבצ גצ ללוכה םימכח םיקספמ 8 ל דדומ בר     08.04.1260
,רישי tenrehtE רוביח .AGVQ 3 7.5" לדוגב      
תיטמוטוא םינותנ תאירקו ןורכנס תנכות ללוכ      
,ירוקמ תרושקת לבכ ןכו םיקספמה לכ לש      
821MDF תמגודכ ,CDV42 חוכ קפסמ ןזומה      
ןקתומ ,קפס ללוכ ,CDV42 חוכ קפסמ ןזומה      

למשח חולב 'חי      4                      
םגדמ ל"נה יצורע-בר היגרנא הנומל 'פמוק     08.04.1270
    MPCB יאנש טוויחו הנקתהו הקולח חולב  

. תוחולבו הנומב םרז 'חי      40                     
5513MEi םגדמ ל"נה דדוב הנומל 'פמוק     08.04.1280
לכב םרז יאנש טוויחו הנקתהו הקולח חולב      

. תוחולבו הנומב לדוג 'חי      40                     
םוקמב םכח קספמ עוציב רובע ריחמ תפסות     08.04.1290
036-004XSN םילדגב יטנגמ ומרת קספמ      
תרושקת םע המכח הנגה 'חי תפסוה ללוכ      
+drocXSN+MCSB+MFI תללוכה קספמל      
    E3.5 cigolorciM  שרדנה לכו טוויח תוברל  

'וכו 'חי      30                     
םוקמב םכח קספמ עוציב רובע ריחמ תפסות     08.04.1300
052-001XSN םילדגב יטנגמ ומרת קספמ      
תרושקת םע המכח הנגה 'חי תפסוה ללוכ      
+drocXSN+MCSB+MFI תללוכה קספמל      
    E2.5 cigolorciM שרדנה לכו טוויח תוברל  

'פמוק     30                    'וכו  
40.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
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05/02/2017
דף מס':     062 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
םוקמב םכח קספמ עוציב רובע ריחמ תפסות     08.04.1310
036-004XSN םילדגב גוס לכמ ינורטקלא      
תרושקת םע המכח הנגה 'חי תפסוה ללוכ      
+drocXSN+MCSB+MFI תללוכה קספמל      
    E3.5 cigolorciM שרדנה לכו טוויח תוברל  

'וכו 'חי      10                     
םוקמב םכח קספמ עוציב רובע ריחמ תפסות     08.04.1320
םילדגב גוס לכמ ינורטקלא קספמ      
    052-001XSN המכח הנגה 'חי תפסוה ללוכ  
E2 תללוכה קספמל תרושקת םע      
    IFM+BSCM+NSXcordMicrologi.c5+  

'פמוק     15                    'וכו שרדנה לכו טוויח תוברל  
ךשמל תיזאפ תלת AVK04 קספ-לא תכרעמ     08.04.1330
'וכו רשימ/ריממ/םירבצמ ללוכ תוקד 51      

1 קפסה םדקמ ע"ש וא ENIL-NO NOTE 'חי      2                      
ךשמל תיזאפ תלת AVK01 קספ-לא תכרעמ     08.04.1340
'וכו רשימ/ריממ/םירבצמ ללוכ תוקד 51      

1 קפסה םדקמ ע"ש וא ENIL-NO NOTE 'חי      1                      
ךומנ חתמל הריבצ יספ תכרעמ     08.04.1350
    A0023X4+EP 55 יכנא/יקפוא םוינימולאPI  
תמגוד )ffo-paT תואספוקל תואיצי אלל(      
    ATK silanaC תרצותמ cirtcele redienhcs  
ןיב רוביחל םישרדנ םירבחמ תללוכ תכרעמה      

הריבצה יספ יעטק רטמ      55                     
A0023X4 ךומנ חתמ חולב םירוביח תכרעמ     08.04.1360
ןיב רוביחל יקפוא/יכנא הנשוש רבחמ "הנשוש"      
ללוכ הריבצה ספל נ"מ חולב הריבצה יספ      
חולב תשוחנה ןיב רוביחל שרדנכ  םירבחמ      

'פמוק     3                     ATK silanaC  תמגוד ד ל"נה הריבצ ספל  
םוינמולא הריבצ ספל תיכנא/תיקפוא 09 תיווז     08.04.1370
    A0023תמגוד ל"נה SILANAC רדיינש לש  

קירטקלא 'חי      9                      
םרזל ךומנ חתמ דצב יאנשל םירוביח תכרעמ     08.04.1380
    A0023X4 שורדה לכו תשוחנמ םישימג ללוכ  

'פמוק     3                     טלפמוק ריחמ הריבצ ספל יאנשה ןיב רוביחל  
דרפנב דיג לכל רפמא 004 )קולמק(רבחמ 'חי      10                    08.04.1390

םגד rewoP-evitcA תמגודכ חתמ בציימ     08.04.1400
    Zi057, קפסהב דחא עניה לגלג ללוכה  
תכרעמה. )522WK(א"וק 052 לש ילאמיסקמ      
ןורא ,תואיציו תוסינכ ןורא תללוכ      
םומינימ לש תוליצנ תלעב תכרעמה.תכרעמ      
ןכ ומכ.םינש 5-ל תחא םיבסיימ תפלחה ,89%      
גזוממ אל רדחב הדובע תרשפאמ תכרעמה      
תרשפאמ תכרעמה.תולעמ 04 דע לש 'פמטב      
תענתהב עייסמה tratSneG תדיחי לש רוביח      
למשח תנזה( םירבצמב ךרוצ אלל רוטרנגה      
תוינש 05 :ילאמינימ יוביג ןמז.)עניה לגלגמ      

. הנקתהו הפנה הקפסא ללוכ ,אלמ קפסהב 'חי      1                      
למשח תוחול 40.80 כ"הס            
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דף מס':     063 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י פ ו ג  50.80 ק ר פ  ת ת       
תירשפר הנקתה לכל תוסחייתמ תודוקנה לכ.1      
ןימזמה תייחנה פ"ע שרדנ םוקמ לכב היהתש      
םוקמ לכבו הבוג לכב הנקתה תוברל ןנכתמהו      
הייצקורטסנוק לע תינוציחו תימינפ הנקתה      
תוברל KLAWTAC,םיהובג הרואת ידומע      
םישרדנש רזע ילכ לכ וא ףונמ תאבה      
םוקמ לכל םתסנכהל וא הבוג לכל  םתאלעהל      
םימיאתמ ויהי םיפוגה לכ .2 ריחמ תפסות אלל      
80 ה טרפמלו יטנוולר ילארשי ןקתה תושירדל      
לכירדא תריחב יפל ןווגב םיעובצ םיפוגה לכ .2      
לכ רובע הנקתהו הקפסא םיללוכ םיפוגה לכ.3       
ןיינבה ץוחו םינפ תוברל םיפוגה יגוס      
הקפסא םיללוכ םיפוגה ריחמ.4.חותיפהו      
חטשב הנקתהו הבכרהו הפנה הנסחא הלבוה      
.םולשת תפסות אלל      
ןלבקו קפסה םעטמ תיעוצקמ הרזע ןתמ      
רכ תרואת יפוג לכל םינויכ רובע למשחה      
) רטמ 06 דומע לכ הבוג( םידומעה לע אשדה      
לש ןונוויכ עוציבל שרדתש לככ הרזע רובע      
4 לש תווצ י"ע אשדה רכ  תרואת יפוג      
ךרואל יעוצקמה תווצל דומצ היהיו םיאלמשח      
ריחמה אשדה רכ ןונוויכ רובע עוציבה ןמז לכ      
ןיב רחא וא יטוחלא רשק יעצמא ללוכ םיפוגה      
ינוויכ עוציבה ןמז ךרוא לכל םיתווצ ינש      
תוגירח הדובע תועש תללוכ הדובעה הרואתה      
,תפסונ תיפסכ הרומת םלושת אלו הלילו ברע      
יפוג ללכ רובע האלמ הרזעכ תדדמנ הדובעה      
תרגסמב שרדנה דויצהו אשדה רכ תרואת      
תלבקל שרדנ רשא לכו קפסה י"ע הדובעה      
טרפמה רשואש ןונכיתה י"פע הרואתה תמר      
.טקיורפה םויסב חוד תקפה תוברל תוינכתבו      
DEL YBBUR 082 םגד ןופלפ הרואת ףוג     08.05.0010
ירדחב הנקתהל םידל ססובמ טאוו 02 קפסהב      

תוגרדמ 'חי      50                     
X 63 W 2 , תוצצופתה ןגומ טנסרולפ ת"ג     08.05.0020
: םגד. 1 רוזאל םיאתמ XETA ןקת לעב      
    63/63029 KLLe .ןרצי: GAEC-NOTAE  

.XE דימאילופ לבכ תסינכ ללוכ.הינמרג 'חי      3                      
63 דל תשק  םגד דל ססובמ הרואת ףוג     08.05.0030

טנוברקילופ יושע טאוו 63 קפסהב סקולרשי 'חי      300                    
,'מס 04 כ רטוק , לוגע עוקש ת"ג לש הקפסה     08.05.0040
AGEMO םגד ,NROHT תרבח תרצות      
ע"ש וא - mul0082/ del W33 לש קפסהב      
    W73 ARIMATLA תרבח קוויש מ"ס 54רטוק  
,תוחתלמב הנקתהל -טרפמה יפלע טיילאידיא      

'וכו םירודזורפ 'חי      380                    
50.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
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דף מס':     064 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
,'מס 02 כ רטוק , לוגע עוקש ת"ג לש הקפסה     08.05.0050
AGEMO םגד ,NROHT תרבח תרצות      
ע"ש וא - mul0071/ del W61 לש קפסהב      
    W81 ARIMATLA קוויש מ"ס 52 רטוק  
הנקתהל -טרפמה יפלע טיילאידיא תרבח      

'וכו םירבעמ תוחתלמ ,םיתורש 'חי      480                    
,'מס 01 כ רטוק , לוגע עוקש ת"ג לש הקפסה     08.05.0060
EVRUC םגד ANOLRO תרבח תרצות      
ע"ש וא - mul009/ del W41 לש קפסהב      
    W41 topsegdirB buC טיילאידיא בח קוויש  

םיאנותיעב הנקתהל -טרפמה יפלע 'חי      14                     
,'מס 8 כ בחור , יראניל עוקש ת"ג לש הקפסה     08.05.0070
קפסהב NOYG םגד ARTNI תרבח תרצות      
W03 ע"ש וא - mul0012/ del W72 לש      
    subuC deL aeniL יפלע טיילאידיא קוויש  

םירודזורפו םיתורשב הנקתהל -טרפמה רטמ      140                    
,'מס3 כ בחור ,שימג יראניל ת"ג לש הקפסה     08.05.0080
םגד RAENIL DEL תרבח תרצות      
    SUNEV-XELF-DELOIRAV 66PI קפסהב  
ןוסידא ע"ש וא - m/mul003/  m/del W6 לש      
    ELBI XELF טרפמה יפלע ןייזיד דל קוויש-  

תרתסנ הרואתכ הנקתהל רטמ      68                     
,'מס 06X06 , יעובר עוקש ת"ג לש הקפסה     08.05.0090
SAVNAC םגד ARTNI תרבח תרצות      
ע"ש וא - mul0043/ del W13 לש קפסהב      
    W73 ADIROLF יפלע  טיילאידיא קוויש  

'א םידרשמב הנקתהל -טרפמה 'חי      40                     
,'מס 06X06 , יעובר עוקש ת"ג לש הקפסה     08.05.0100
םגד TLUHREGAF תרבח תרצות      
    OCIRALC לש קפסהב mul0082/ del W42  
ירדחב הנקתהל -טרפמה יפלע ע"ש וא -      

תובישי 'חי      32                     
,'מס 02 כ רטוק , לוגע עוקש ת"ג לש הקפסה     08.05.0110
SONAP םגד ,LEBOTMUZ תרבח תרצות      
ע"ש וא - mul0002/ del W61 לש קפסהב      
    topsegdirB W02  iniM alieL  קוויש  
האובמב הנקתהל -טרפמה יפלע טיילאידיא      

תישאר 'חי      44                     
,'מס 06X06 , יעובר עוקש ת"ג לש הקפסה     08.05.0120
NALPI םגד INIZZUGI תרבח תרצות      
ע"ש וא - mul0034/ del W23 לש קפסהב      
    lenaP deL aeniL יפלע טיילאידיא קוויש  

םיאנותיעב הנקתהל -טרפמה 'חי      34                     
,'מס 6 כ רטוק , לוגע עוקש ת"ג לש הקפסה     08.05.0130
3MESE םגד ,ECUL&THGIL תרבח תרצות      
W7 ע"ש וא - mul004/ del W8 לש קפסהב      
    topsegdirB noxuL יפלע טיילאידיא קוויש  

תובישי ירדחב הנקתהל -טרפמה 'חי      5                      
50.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 

קובץ: 2679-100   .../065 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     065 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
בלושמ ,הילתל  יראניל ת"ג לש הקפסה     08.05.0140
יתלב/הרישי הראה םע םוינימולא ליפורפב      
תרבח תרצות ,'מס 4 כ בחור ,הרישי      
    RAENIL DEL םגד NWOD/PU - SO2924  
    ERIANIMOOX לש לש קפסהב  
    m/mul0052/  m/del W14 - ע"ש וא W83  
    aroD deL aeniL יפלע טיילאידיא קוויש  

תובישי ירדחב הנקתהל -טרפמה רטמ      20                     
04 כ רטוק , לוגע הילתל  ת"ג לש הקפסה     08.05.0150
L DUOLCI םגד DELKO תרבח תרצות ,'מס      
ע"ש וא - mul000,81/ del W051 לש קפסהב      
    051 YABHGIH ELCRICI  טיילאידיא קוויש  
תורקת -סרוקנוקב הנקתהל -טרפמה יפלע      

תוהובג 'חי      350                    
,תינוציח הנקתהל  יראניל ת"ג לש הקפסה     08.05.0160
N177 םגד VBI תרבח תרצות ,'מס 21 בחור      
וא -  mul000,4/  del W23 לש לש קפסהב      
קוויש PI W04 egnatE deL aeniL 66 ע"ש      
תורש ירדח הנקתהל -טרפמה יפלע טיילאידיא      

םיד"ממו 'חי      260                    
רטוק ,תינוציח הנקתהל  לוגע ת"ג לש הקפסה     08.05.0170
םגד PMALINU תרבח תרצות ,'מס 04 כ      
    ESPILCE לש לש קפסהב mul000,6/  del  
    W05  - הנקתהל -טרפמה יפלע ע"ש וא  

'וכו םינונזמ , םיסרוקנוק ,םירבעמ 'חי      800                    
,'מס 06X06 , יעובר עוקש ת"ג לש הקפסה     08.05.0180
45PI םגד ABIHSOT תרבח תרצות      
    LENNAP DEL CISSALCלש קפסהב  
    mul0033/ del W44 - 55 ע"ש ואPI  
    DELORTNOC יפלע טיילאידיא קוויש  

םינונזמו םיחבטמב הנקתהל -טרפמה 'חי      400                    
תינוציח הנקתהל  יראניל ת"ג לש הקפסה     08.05.0190
,'מס 4 כ בחור , םוינימולא ליפורפב בלושמ      
WO2624 םגד RAENIL DEL תרבח תרצות      
    ERIANIMOOX לש לש קפסהב del/W52  
    m/mul0071/  m - ע"ש וא del-LC-enil-milS  
ב הנקתהל -טרפמה יפלע טיילאידיא קוויש      

VIP רטמ      250                    
,תינוציח הנקתהל  ירדניליצ ת"ג לש הקפסה     08.05.0200
PMALINU תרבח תרצות ,'מס 02 כ רטוק      
/mul0033 לש לש קפסהב EBUT IXAM םגד      
     del W83  - ע"ש וא afruSalaoK W53  
    topsegdirB ec יפלע טיילאידיא קוויש  

'וכו םינונזמ הנקתהל -טרפמה 'חי      50                     
, תינוציח הנקתהל יראיניל  ת"ג לש הקפסה     08.05.0210
םגד DELKO תרבח תרצות ,'מס 05 כ בחור      
    KCARIH  לש קפסהב mul0096/ del W06 -  
תוסינכ הנקתהל -טרפמה יפלע ע"ש וא      

הרקת תראהל ,תוהובג 'חי      10                     
50.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 

קובץ: 2679-100   .../066 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     066 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
03 כ בחור ,הפצהל ןנווכתמ ת"ג לש הקפסה     08.05.0220
164BLF םגד FE-EW תרבח תרצות ,'מס      
ע"ש וא - mul00041/ del W781 לש קפסהב      

XXXXב הנקתהל -טרפמה יפלע 'חי      20                     
6 כ רטוק  ןנווכתמ יביטרוקד ת"ג לש הקפסה     08.05.0230
07 םגד ANOLRO תרבח תרצות ,'מס      
    ORDAUQ -YLFRETTUB RIA לש קפסהב  
    mul0001/ del W11 - ע"ש וא  
    14-del-boc-dexiF-inimeG טיילאידיא קוויש  

םיתב ירבעמ הנקתהל -טרפמה יפלע 'חי      58                     
05 כ רטוק , לוגע הילתל  ת"ג לש הקפסה     08.05.0240
L DUOLCI םגד DELKO תרבח תרצות ,'מס      
ת"ג ע"ש וא - mul000,8/ del W0 לש קפסהב      
    w001   isb mul00021/07 YABHGIH קוויש  
,סרוקנוק הנקתהל -טרפמה יפלע טיילאידיא      

תוכומנ תורקת 'חי      400                    
,'מס 51 כ רטוק , לוגע עוקש ת"ג לש הקפסה     08.05.0250
לש קפסהב 0079 םגד ,TOD תרבח תרצות      
    mul0062/ del W91 - ע"ש וא  thgilnwoD  
    idiM alieL טרפמה יפלע טיילאידיא קוויש-  

'וכו תואובמ ,םירבעמ ,םידרשמב הנקתהל 'חי      120                    
יושע םינוידטצאל W0002 הפצה תרואת ףוג      
ןרציהמ ךמסמ שיגי עיצמה םוינימולא תקיצי      
תזתה לש םדקומ לופיט רבע ףוגה יכ דיעמה      
הרואתה ףוג הז לופיט רחאל יטמורכ ןחרזו לוח      
תירוקמ תימי הביבסל תמאתומ העיבצב ,עבצי      
ץראב ףוגה תעיבצ לבקתת אל, ףוגה ןרצי י"ע      
תגרדב היהי הרואתה ףוג. ימוקמה קפסה י"ע      
לכ תוברל 90KI ינכמ קזוחו 66PI תומיטא      
ףוג לש תמלשומ הלועפלו ןלהל םושרה דויצה      
יושע שטולמ חישק רוטקלפר ,  :הרואתה      
תומולא רפסמ לעב רוהט םוינימולא 89.99%      
7 01 51 71  הרואת בושיח יפל הריחבל      
    52 23 43 83  04 06 , תחיתפל ןקתה  
חתמה קותינ ןקתה, םילכ אלל רוחאמ ףוגה      
ףוגב ילרגטניא תצמ , הסכמה תחיתפ תעב      
הרונ תיב , 66PI םוקאו יטנא םשנ, הרואתה      
ייגרבו הטסורינ ירגס ,W0002 הרונל ימרק      
וא פוקסלטל הנכהו תיווז דמ , הטסורינ      
. הרואת ינוויכל רזייל תבשות      

50.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 2679-100   .../067 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     067 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
לולכה 3310.50.80 ףיעסל טורפ ךשמה(     08.05.0270
תיטקפמוק ה"מ תרונ ) הז ףיעס ריחמב      
IRC 38 עבצ תריסמ םדקמ ןמול 000,012      
S/D/W0002 ST-IQH תמגודכ K0016 ןווג      
הלעפה דויצ , הינמרג MARSO תרצות      
ףוגה ןרצי לש תירוקמ תספוקב הליגר התצהל      
zH05-V004 יזאפ וד חתמל המיאתמהו      
םיפוגה .םוינימולא תקיצי היושעו 56PI המוטא      
-    SITLA םגד NROHT תרבח תרצות ויהי      
V004ST/IQH-A21.CCA+49-0002 ע"ש וא      
    uh YAR תרצות PBS    תרצות ע"ש וא  

'פמוק     30                    REDERHS חטשב םויה םייקה םגדהמ  
יושע םינוידטצאל W0002 הפצה תרואת ףוג      
ןרציהמ ךמסמ שיגי עיצמה םוינימולא תקיצי      
תזתה לש םדקומ לופיט רבע ףוגה יכ דיעמה      
הרואתה ףוג הז לופיט רחאל יטמורכ ןחרזו לוח      
תירוקמ תימי הביבסל תמאתומ העיבצב ,עבצי      
ץראב ףוגה תעיבצ לבקתת אל, ףוגה ןרצי י"ע      
תגרדב היהי הרואתה ףוג. ימוקמה קפסה י"ע      
לכ תוברל 90KI ינכמ קזוחו 66PI תומיטא      
ףוג לש תמלשומ הלועפלו ןלהל םושרה דויצה      
יושע שטולמ חישק רוטקלפר ,  :הרואתה      
תומולא רפסמ לעב רוהט םוינימולא 89.99%      
7 01 51 71  הרואת בושיח יפל הריחבל      
    52 23 43 83  04 06 , תחיתפל ןקתה  
חתמה קותינ ןקתה, םילכ אלל רוחאמ ףוגה      
ףוגב ילרגטניא תצמ , הסכמה תחיתפ תעב      
הרונ תיב , 66PI םוקאו יטנא םשנ, הרואתה      
ייגרבו הטסורינ ירגס ,W0002 הרונל ימרק      
וא פוקסלטל הנכהו תיווז דמ , הטסורינ      
. הרואת ינוויכל רזייל תבשות      
לולכה 3310.50.80 ףיעסל טורפ ךשמה(     08.05.0280
תיטקפמוק ה"מ תרונ ) הז ףיעס ריחמב      
IRC 38 עבצ תריסמ םדקמ ןמול 000,012      
S/D/W0002 ST-IQH תמגודכ K0016 ןווג      
הלעפה דויצ , הינמרג MARSO תרצות      
תספוקב EKIRTSER TOH  הריהמ התצהל      
וד חתמל המיאתמהו ףוגה ןרצי לש תירוקמ      
היושעו 56PI המוטא zH05-V004 יזאפ      
תרבח תרצות ויהי םיפוגה .םוינימולא תקיצי      
    NROHT םגד SITLA    - ע"ש וא  
    hr-e 2000-94+ACC.12A-HQI/TS400V  
    YAR תרצות PBS    תרצות ע"ש וא  

'פמוק     100                   REDERHS חטשב םויה םייקה םגדהמ  
תרבח תרצות TINEZ  םגד ת"ג לופיטו ץופיש     08.05.0290
    REDERHS הפלחהו הקפסה יוקינ תוברל  
לולכי ץופישה , םילבקו םיתצמ םיקנשמ : לש      
םאתהב הילתה ינקתה לש המאתהו השמשה      

'פמוק     160                   םתיילת םוקימל  
50.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 

קובץ: 2679-100   .../068 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     068 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
םייקה ףוגה ןרצי לש ירוקמו שדח רוטקלפר     08.05.0300
םגדמ וניה םייקה ת"ג ,שרדתש המולא לכבו      

'פמוק     100                   TINEZ  תרבח תרצות REDERHS  
םגד שיבכ תרואתל ת"ג לש הקפסה     08.05.0310
    ALLETXUL  תרבח תרצות AKINHCET  

mul0008/W87 קפסהב EL 'חי      25                     
עובצו םח ץבאב ןוולגמ הדלפמ הרואת דומע     08.05.0311
תוברל 'מ 01 הבוגב תימי הביבסל םיאתמ      
םע םירזיבא אתל הנכה, טולישו דוסי תטלפ      
דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד      

לכירדאה תריחבל ןווג ,ושארב עורזה רוביחלו 'חי      4                      
'מ 21 הבוגב ךא ל"נכ 'חי      4                     08.05.0312

G.M A01 ז"אמ םע.םיסנפ 2-ל םירזיבא שגמ     08.05.0313
AK01  ספא קותינ םע , 'חי      8                      

םוינמולא תקיצי יושע  W841 DEL ת"ג     08.05.0314
G10054XDXG01SRE07-IRC  תמגודכ      
םועמעל ינורטקלא רביירד םע EG תרצותמ      
תיילע יוהיז תעב תדחוימ קותינ תדיחי ללוכה      
עובצ )V052( חתמ תעיקש וא קרב ןגמ חתמ      
ותואב דדוב סנפל עורז םע לכירדא יפ לע ןווגב      

ןווגה 'חי      24                     
תיווזב הלופכ עורז רובע סנפה ריחמל תפסות     08.05.0315

.שרדנה י"פע 'חי      8                      
רשואמ ,הבוג 'מ 4 הרואת דומע לש הקפסה     08.05.0320

'מ 5.0 עורז תוברל  ,ביבא לת תיריע 'חי      25                     
םגד שיבכ תרואתל ת"ג לש הקפסה     08.05.0330
    ALLETXUL  תרבח תרצות AKINHCET  

mul00021/W511 קפסהב EL 'חי      50                     
רשואמ ,הבוג 'מ 5 הרואת דומע לש הקפסה     08.05.0340

'מ 5.0 עורז תוברל  ,ביבא לת תיריע 'חי      25                     
רשואמ ,הבוג 'מ 5 הרואת דומע לש הקפסה     08.05.0350

'מ 5.0 הלופכ עורז תוברל  ,ביבא לת תיריע 'חי      25                     
,'מס 2 כ בחור ,שימג יראניל ת"ג לש הקפסה     08.05.0360
םגד RAENIL DEL תרבח תרצות      
    EKIN-XELF-DELOIRAV  ,76PI , קפסהב  
יפלע ע"ש וא - m/mul444/  m/del W7.7 לש      

תרתסנ הרואתכ הנקתהל -טרפמה 'חי      120                    
aznediser םגד יביטרוקד ת"ג לש הקפסה     08.05.0370
SSEH תרבח תרצות הבוג 'מ 4 דומע לע      

0094ML  DELW55 קפסהב 'חי      30                     
01 רטוק ,עקרק עוקש לוגע ת"ג לש הקפסה     08.05.0380
דגנ ןגומו עוקיש תספוק תוברל ,76PI ,'מס      
תרבח תרצות  BG CTE 031 םגד  היזורוק      
    FE_EW קפסהב mul0002/W81 ע"ש וא  

-טרפמה יפלע 'חי      30                     
50.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 

קובץ: 2679-100   .../069 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     069 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
41 רטוק ,עקרק עוקש לוגע ת"ג לש הקפסה     08.05.0390
דגנ ןגומו עוקיש תספוק תוברל   ,76PI ,'מס      
תרבח תרצות  BG CTE 051 םגד  היזורוק      
    FE-EW קפסהב IMDC W051 יפלע ע"ש וא  

-טרפמה 'חי      20                     
03 כ בחור ,הפצהל ןנווכתמ ת"ג לש הקפסה     08.05.0400
BLF 064 םגד FE-EW תרבח תרצות ,'מס      
יפלע ע"ש וא - mul00022/W052 לש קפסהב      

-טרפמה 'חי      50                     
הרואת יפוג 50.80 כ"הס            

י ו ו ק ו  ח ו ת י פ ב  ץ ו ח  ת ר ו א ת  60.80 ק ר פ  ת ת       
ה נ ז ה       
לכ.2 ,םיליבומ קרפב םג האר.1. תורעה      
תורוניצה.3 הכישמ ילבח תללוכ תרנצה      
הז קרפב םיפיעסב םידדמנ חותיפב      

'פמוק     2                     .הרידחה ןוקית ללוכ קזב תחושל הרידח 08.06.0010
ללוכ תובלשמ םינבאמ  חטשמ/הכרדמ תחיתפ     08.06.0020

.מ"ס 021  בחורב ירוקמ בצמל האבהו הריגס רטמ      300                    
הריגס ללוכ  טלפסא  חטשמ/הכרדמ תחיתפ     08.06.0030

..מ"ס 021  בחורב ירוקמ בצמל האבהו רטמ      300                    
P םגד "קזב" את ,ןופלט ילבכל הרקב את     08.06.0040
תלבק תוברל )מ"ס 001x58x58-כ תודימב(      

'פמוק     3                     ותנקתהו ותלבוה ,"קזב"מ הסכמה  
הפפכו םירובח ללוכ ,ר"ממ YX2N 61X5 לבכ     08.06.0050

.תרנצב לחשומ ,דצ לכב רטמ      2000                    
הרואת ידומעל ףושח ר"ממ 53 תשוחנ דיג     08.06.0060

עקרקב םירוביח ללוכ.המדאב ןומט רטמ      2000                    
גוס לכמ הרואת דומעל ןייוזמ ןוטבמ דוסי     08.06.0070
תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 הבוגב      
,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 08/06/06      
יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה      
תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי      
תנקתה ללוכ טלפמוק םישורדה םירמוחהו      
םינשגמהו םינספה םע דוסיה לע דומעה      
סוסיבל רוטקורטסנוק רושיא תוברל,רוביחו      

'פמוק     75                    .דומעה תנקתהלו  
גוס לכמ הרואת דומעל ןייוזמ ןוטבמ דוסי     08.06.0080
תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 01 הבוגב      
,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 041/001/001      
יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה      
תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי      
תנקתה ללוכ ,טלפמוק םישורדה םירמוחהו      
םינשגמהו םינספה םע דוסיה לע דומעה      
סוסיבל רוטקורטסנוק רושיא תוברל ,רוביחו      

.דומעה תנקתהלו 'חי      4                      
60.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../070 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     070 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
גוס לכמ הרואת דומעל ןייוזמ ןוטבמ דוסי     08.06.0090
תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 21 הבוגב      
,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 041/021/021      
יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה      
תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי      
תנקתה ללוכ ,טלפמוק םישורדה םירמוחהו      
םינשגמהו םינספה םע דוסיה לע דומעה      
סוסיבל רוטקורטסנוק רושיא תוברל,רוביחו      

.דומעה תנקתהלו 'חי      4                      
יקדהמ ללוכ ,לופכ דודיב ,םירזיבא שגמ     08.06.0100
    IXEGOS, תרצות יבטוק דח ז"אמ  
םיקדהמהו ז"אמה לע יוסיכ ,זוהגניטסוו      
תוקראה ספו הקראה גרוב, טנוברקילופמ      
לש םיטס 1-4-ל דעוימ שגמה הפוצמ תשוחנמ      

'פמוק     81                    .ןשי שגמ קריפ ללוכ ,דויצ  
ללוכ ,לופכ דודיב ,תומלצמ רובע םירזיבא שגמ     08.06.0110
קותינ םע יבטוק דח ז"אמ ,IXEGOS יקדהמ      
זוהגניטסוו תרצות AK51 רצק םרזל ספא      
טנוברקילופמ םיקדהמהו ז"אמה לע יוסיכ      
הפוצמ תשוחנמ תוקראה ספו הקראה גרוב,      

'פמוק     50                    דויצ לש םיטס 1-4-ל דעוימ שגמה  
04 קמועו מ"ס 06 רטוקב את ללוכ הקראה     08.06.0120
,םימ  זוקינ רוח ,ןוטבמ תיעקרק םע מ"ס      
טומ סופיט תינקית הקראה תודורטקלאו הסכמ      
םירזיבאה לכ  ללוכ  תשוחנ /  הדלפ      
םורט ןוטבמ את ללוכ םישורדה םירוביחהו      
הסכמו. העיבצו טוליש ללוכ .הביצח/הריפח      
רואמ תקלחמו א"ת תייריע תמתוחו הדלפ      

'פמוק     12                    .טולישו  
רובע תחפו  A52X2 דומעב ףסונ ת"מאמ     08.06.0130
ללוכ זוהגניטסוו תרצו היקשה תכרעמ שאר      

.טולישו ורוביח 'חי      20                     
קזב תרנצ רובע חישק CVP מ"מ011 רוניצ רטמ      300                   08.06.0140

8" תורוניצ 3 רובע םייק למשח רדחל הרידח     08.06.0150
'פמוק     1                     .הרידחה ןוקית ללוכ  

7.1X7.1 חטשב הקוצי למשח תרבח תחוש     08.06.0160
םע תקצי ןוט 04 הסכמ ללוכ רטמ 5.1 קמוע      

'פמוק     1                     יחח ןומיס  
תודימב חטשב הקוצי למשח תרבח תחוש     08.06.0170
    6.2X2.2 ןוט 04 הסכמ ללוכ רטמ 5.1 קמוע  

'פמוק     4                     יחח ןומיס םע תקצי  
,םילגד 2  הרואת דומעל עובצ םילגד קיזחמ     08.06.0180
התואמ רצוימ  555080 ףיעס  80  טרפמ יפל      

'פמוק     81                    .טרפ יפל לכה דומעה ומכ תכתמ  
60.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
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05/02/2017
דף מס':     071 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
רפמא 08X3 לש רוביח לדוגב רואמ תויזכרמ     08.06.0190
הדלפ חפ ןוראב ביבא לת תיריע טרדנטס יפל      
היזכרמה חולל דחאה םיאת 2 םע ןוולוגמ      
,םילוורש ,ןוטב דוסי ללוכ ,יחח הנומל ינשהו      
פ"ע תוחולהו דויצה לכו םילוענמ ,חפה ןורא      

'פמוק     2                     .רקבל הנכה תוברל תוינכות  
תוברל הייזכרמהמ םיאצויה םיווקה לכ רותיא     08.06.0200
שדחה םמוקימב היזכרמל םתסנכהו םרוביח      
תחיתפ ,תרנצ ,הריפח ,תופומ תוברל      

'פמוק     1                     .ירוקמ בצמל האבהו התריגסו שיבכ/הכרדמ  
ותנקתה ללוכ ביבא לת תיריע טרדנטס רקב     08.06.0210
רוביחו תרושקת תוברלתונכתו היזכרמב      

'פמוק     2                     היריעה תרקבל  
ןקתמלו היזכרמל ךמסומ קדוב תרוקיב תרבעה     08.06.0220
רובע םולשת ללוכ הנממ ןזומה למשחה      

'פמוק     2                     תרוקיבה  
קדובה יוויל ללוכ למשח תרבח תורקיב תרבעה     08.06.0230

'פמוק     2                     הנומ תנקתהל םואיתו תרוקיבה ןמזב  
דוסי תאצוה ללוכ תמייק הרואת תיזכרמ קוריפ     08.06.0240
היריעה ינחסמל היזכרמה תלבוהו עקרקהמ      
המדא יולימ ללוכ הפשא רתאל דוסיה תאו      
קותינל למשח תרבח םע םואיתו ,קודיהו      

'פמוק     1                     רוביחה קוריפו  
תוברל הייריעה לש יטפוא ביס רותיאו יוליג     08.06.0250
רטוקב לוגע הסכמ םע תעבורמ החוש החנה      

'פמוק     1                     םיביסה ןיב רוביח תוברל מ"מ 08  
,מ"ס 001/001 םינפ תודימב תעבורמ החוש     08.06.0260
ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוקב הסכמו עוקיש את םע      
הסכמ ללוכ 'מ 5.1  לעמ קמועב ,004D ןיממ      

'פמוק     60                    ףוצירל ןוילעה וקלחב דעוימה לופכ  
,מ"ס  041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     08.06.0270
ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוקב הסכמו עוקיש את םע      
הסכמ ללוכ.'מ 5.1 לעמ קמועב ,004D ןיממ      

'פמוק     15                    ףוצירל ןוילעה וקלחב דעוימה לופכ  
הנזה יווקו חותיפב ץוח תרואת 60.80 כ"הס            

ה נ ב מ  ת ר ק ב  ת כ ר ע מ  70.80 ק ר פ  ת ת       
הנבמה תרקב תכרעמ תנקתהו עוציב      
גוזימ תרקב  הנבמב תוכרעמה ללכל תסחייתמ      
לכו היצלטסניא  למשח תוכרעמ, ריוא      
ןלבקה לע, תוולנה תוינכימורטקלאה תוכרעמה      
דח המכס ךרעמ ללוכ טרופמ ןונכת ןיכהל      
תשירד סיסב לע הרקבה ךרעמ לכ לש תיווק      
רושיאל ץעויל ושיגהלו ינכטה טרפמה      

70.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../072 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     072 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
סחייתמ הנבמ תרקב קרפב רדגומה דויצה גוס     08.07.0004
CDD ירקב תועצמאב הרקבל      
    eruxurtStramS ינכטה טרפמב טרופמכ דבלב  
לולכי רקבה הז תויומכ בתכב הוולמה דחוימה      
    REVRES BEW ללוכ ילארגטניא קלחכ  
תרושקת לוקוטורפב תונבומ תורושקת לולכמ      
    subdoM, klaTnoL ו-tenCAB, PMNS ,לכ  
םג הנבומ ןפואב וללכי םילוקוטורפה 7      
תורושקת םגו54JR( P * 2I (תורושקת      
    584-SR לע תאזו רקבה לש ילרגטניא קלחכ  
לש ןולשיכ תודוקנו םימאתמב ךוסחל תנמ      
ןייפואב םינמז תוחול לולכי רקבה ,תכרעמה      
    kooltuO לש ןורכיזו הלבגה אלל G4 , רקבה  
לש השילג תלוכי םע הבחרה יסיטרכ לולכי      
סיטרכ לכל REVRES BEW לש האלמ      
יאנת ינכטה טרפמב טרופמה פ"ע הבחרה      
ןרצי לש הולמ בתכמ תשגה יחרכה      
תחטבא ךרעמ ללוכה CDD רקבלםירקבה      
)FMRAID - .)FMRAID לש ןפצומ עדימ      
    Risk Management Framework  

'פמוק                         Defense Information Assurance  
לולכ תונושה תוכרעמל קשממ לוקוטורפ      
תרקבמה הדיחיב יגול קשממ לולכיו ריחמב      
תפסות אלל )קפוסמה רקבה( תרקובמהו      
טעמל.תודיחיה ןיב םימאתמ רובע םולשת      
תכרעמהמ קלח םנה רשא םיקפס לש םימאתמ      
רוקמה תינרציו תקפוסמה      
תיזיפ הדוקנכ קרו ךא בשחת הרקב תדוקנ      
רשא תויונפ תויזיפ תודוקנ ,רקבל הרבוחש      
ןכ ומכ ,םולשתב וביוחי ןניא רקבה לע וראשיי      
הדוקנכ בשחת הניא תיתינכות הרקב תדוקנ      
תחא הדוקנכ בשחי ןשע יאלג :אמגודל( הרקב      
ובשחי ןניא ךולכל תמר וא הלקת ,הקעזא ךא      
הקוחר היהת הרקבה תדוקנו הדימב.)הדוקנכ      
םאתהב דרפנ ףיעס םלושי רטמ 5מ רתוי      
,הזוחל      
ללוכ םינושה למשחה תוחול / הרקבה תוחול      
הרקבה ןלבק י"ע וקפוסי רשא תוזכר תוחול      
אוהש גוס לכמ םישגר תוברל יפקהה דויצ ללוכ      
הרקבה ןלבק ידי לע וטווחיו ונקתוי      
יריחמב םילולכ םינש 3ל תורישו תוירחא      
.הזוחה      
הדיחא תכרעמ היהת הנבמה תרקב תכרעמ      
למשחו ,א"מ ,האורבת תוכרעמה ללכל      
לע תכרעמה ןונכת ךלהמב טקייורפה תרגסמב      
דע לש הברזר תודוקנ ןובשחב תחקל ןלבקה      
םיסיטרכ 6 דועל חולב םוקמ ללוכ 03 %      
חולב ןקתומו ןכומ חתמ קפס ללוכ תוחפל      

70.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
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דף מס':     073 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
תרצות eruxurtStramS תנכות לש ןוישיר     08.07.0010
האלמ המאתהב קירטקלא רדיינש      
תביסב הז זרכמב םיקפוסמה תודוקנ/םירקבל      
טרופמכ לכה  PX SWODNIW הדובע      
TNIOPתניחבמ תלבגומ יתלב ינכטה טרפמב      

DATA 'חי      1                      
eruxurtstramS-noitats תידועיי הנכות     08.07.0020
    kroW תבותכ סיסב לע םירקבל אלמ רוביח PI  
קירטקלא רדיינש תרצות דבלב תחא תיקוח      
זכרמל PX SWODNIW הדובע תביבסב      
טרפמב ןיוצמכ שרדנה לכ ללוכ םירקבלו הרקב      

תומלשב לכה 'חי      2                      
םירקבלו הרקבה זכרמל תיביטקלפא  תנכות     08.07.0030
תביתכל השורדה הדובעה תא לולכי הז ףיעס      
תוכרעמה ללכל םירקבב תיגולה הנכותה      
םיאתת הנכותה הז זרכמ תרגסמב תונושה      
הרקב תודוקנ 0006 ל תוחפל      

'פמוק     1                     AO/AI/DI/DO/PI  
דע היצמרופניא תדוקנל תימושי הנכות     08.07.0040
תורבוחמה תודוקנ תללוכה םירטמרפ 000,03      
ללוכ ףיעסה ( הרקבה זכרמ לא תרושקתב      
הרדגה ,  ) םירקבב תואיציו תוסינכ תרדגה      
תויצקנופ םושיו םיבשחמב IMH- תנכותב      

'פמוק     1                     .הגוצתה הרקבה , דוקיפה  
:תללוכה תכרעמה  תעמטהו חוויד ,לועפת     08.07.0050
    Power Monitoring Expert (PME 7.2)  
ירישכמ 001 ל תונוישיר ישאר תרשל ןוישיר      
תקוזחתו תיטגרנא תולעיתהל הדידמ      
תריציו הייפצ תללוכ תכרעמה תולעיתהה      
תריצי eWtneilc b-ל ןוישיר םישדח תוחוד      
הארמה דדומ בר לכל הנכותב םיכסמ 3 תוחפל      
םדקמ ,היגרנא ,םיקפסה ,םיחתמ,םימרז      
,'דועו ,ז"ועת ,תוזילנא ,למשח תוכיא,קפסה      
םיכסמ תריציו ןונכתל  תורשפאה תנתינ ףסונב      
היגרנאה ךרעמ לוהינל תושקובמ תויצקילפאו      
םינוש QP יכסמ ,תיווק דח המרגאיד : ןוגכ      
ןיוצמה לכו לנאפ .'וכו םיפרג ,למשחה תוכיאל      

'פמוק     1                     הז אושנ זרכמ הוולמה ינכטה טרפמב  
תרצות ץניא 01 לדוגב ינועבצ DH עגמ ךסמ      08.07.0060
תרושקתב hcuoT XtramS קירטקלא רדיינש      

Net  USB 'חי      2                      
תרצות ץניא 01 לדוגב ינועבצ DH עגמ ךסמ     08.07.0070
תרושקתב hcuoT XtramS קירטקלא רדיינש      
    BSU  teN הנשמה תודמעל הרקבה יבשחמל  
ללוכ  id evitcAyrotcer  ל קשממ תלוכי םע      

יטמוטוא  תואמסיס יוניש 'חי      1                      
70.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../074 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     074 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
REVRES TROPER  תמגודכ יתנכות לודומ     08.07.0080
תוחוד אוצי ללוכ םינותנ דוביעו חותינ ךרוצל      
הרקבה תכרעמ ךרוצל ECIFFO  יצבקל      

טרפמב ראותמכ 'חי      1                      
תמגודכ תישארה הדמעל הרקבה זכרמ בשחמ     08.07.0090
    PH  7 דבעמI ןורכיז םע MAR 61. לש BG,  
    swodniW  01לש tfosorciM. תירוט האיצי,  
תשר סיטרכ .BSU תאיצי ,הליבקמ האיצי      
    01tenre htE/001 קסיד  .היינשל טיב הגמ  
ךסמ .WR-DVD ברוצ .BT1 לש חישק      
רבכע  K4 היצולוזר לעב ץניא K4 62חוטש      
לכל תונוישיר  טפוסורקימ תיטוחלא תדלקמו      

.תומישיה תונכותה 'חי      2                      
םאתמ ללוכ רשואמ DEL " 23 K4 ךסמ     08.07.0100

הרקבה ןחלושב הנקתהל 'חי      2                      
    UPS 2000VA  Interactive Pure Sinus 08.07.0110
ללוכ הרקבה תודמע רובע קספ לא תקפסא      

.הלקתל הנבמ תרקבל רוביח 'חי      2                      
הרקבה תכרעמל רשק תרמוחו רשק תנכות     08.07.0120
SMS , םיליימ, תוארתה  תחילש תרשפאמה      
לכ תא לולכי הז ףיעס תכרעמ ימואתו הלעפה      

טרפמב ראותמכ הרמוחהו הנכותה ביכרמ 'חי      1                      
ראותמכ PI/OD/ID/IA/OAהרקב תדוקנ     08.07.0130
הרקב תדוקנל תימושי הנכות תוברל טרפמב      
, רקבב הרדגה, גוס לכמ רקבב יסחי קלח ללוכ      
םושיו םיבשחמב IMH- תנכותב הרדגה      
לועפת, הגוצתה הרקבה , דוקיפה תויצקנופ      
ןרצי י"ע למשח חולב הנקתה תוברל ,חווידו      
תמגודכ היהי יסחיה קלחה ןרציה לעפמב חול      
תמגודכ  ינכטה טרפמה טרופמה  CDD רקב      
    eruxurtstramS תרצות cirtcelE redienhcS  
PI/tencAB ,PTSM\tencAB , PI םיללוכה      
    RTU, Modbus IP , LON FT-10 ,Lonwork  
    subdoM ונה רקבה reverS beW ללוכה  
IMH  תנכות ללוכ הגי'ג 4 ןורכיז תוחפל      
, הייפצ תדמע תנכותל ההז רקבה לע תינבומ      
תבותכ לעב היהיו ימינפ םח יוביג לולכי רקבה      
    6VPI  , םיליימ תחילש תיצקילפא לולכי רקבה  
הייפצ תדמעבו רקבב רדגותש הארתה לכל      
אלל PAWSTOH המח הפלחה תלוכי לעבו      
תרנצו םילבכ ללוכ הדוקנה . הנזה חתמ קותינ      

.רקובמה טנמלאל 'חי      3000                    
ללוכ לעפמב למשחה חולב הרקב תדוקנ בוליש     08.07.0140
תוברל חולב רקבה לש יסחי קלח תנקתה      
תילמשח רקבה רוביחו םידחוימ םיקדהמ      
, םישרדנ םיטוטרש תוברל חולב תינאכמו      

.תולעפהו יוסינ 'חי      3000                    
70.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../075 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     075 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
םע חפמ 06*08*08 תודימב םירקב חול     08.07.0150
םישרדנה רזעה ירמוח לכ תוברל תותלד      
,םיאנש, תונגה יקתנמ םירקבה טווחו הנקתהל      
םילבכ ינומיסו טוליש םירוביח יקדהמ םיקפס      

.חולב םירקבה תנקתה תוברל 'חי      5                      
תוברל חפמ 06*08*052 תרושקת תוזכר חול      08.07.0160
טווחו הנקתהל םישרדנה רזעה ירמוח לכ      
יקדהמ םיקפס ,םיאנש, תונגה יקתנמ םירקבה      

םילבכ ינומיסו טוליש םירוביח 'חי      5                      
אובי ללוכ תוימניד תויפרג תויטפוניס תונומת     08.07.0170
תומכס לכל תונושה תוכרעמל דאקוטוא יצבק      
םינותנ תגצה ללוכ ןיינבב תודקופמה תוכרעמה      
הדובעה לכ ללוכ הרקבה תכרעממ םידדמנ      
הלבט .אשונה לש םלשומ עוציבל השורדה      
הרובע ןתניי אלו יפרג ךסממ קלחכ בשחת      
תונולח תציפק רשפאת תכרעמה .ףסונ םולשת      
אלו יפרג ךסמכ בשחי אל הז ןולח ,הארתה      

'פמוק     600                   .ףסונ םולשת ורובע ןתניי  
לש דוקיפ תכרעמ רוביחל תרושקת לוקוטורפ     08.07.0180
לכ לש יטמוטוא יוביכו ןשע יוליג תכרעמ      
אלמ רוביחל ילארשיה קושב תמיקה תרצות      
בוליש עוציב תוברל הרקבה תכרעמ תנכות םע      
תכרעמה קפס םע אלמ םואת ללוכ תומאתהו      
דאקוטוא תוינכות לע תכרעמה ינותנ תגצהל      
תרושקתל םימאתמ תללוכ הדובעה      
    noL/subdoM/ tencaB לא רישי רובחל  
תעמטהל תשרדנה הדובעה לכ ללוכ  םירקבה      
םירטמרפ םינותנ יסיסב תיינב ללוכ תכרעמה      
ףיעס הרקבה זכרמ ךותב  'וכו תרושקתב      

'פמוק     1                     שא יוליג תוכרעמה לכל טלפמוק  
SMS תועדוה תחילש ךרוצל ירלולס םדומ     08.07.0190
DRAC MIS ( השדחה הרקבה תכרעממ      

) חוקלה תוירחאב 'חי      1                      
דוקיפ תכרעמ רוביחל תרושקת תרמוחו תנכות     08.07.0200
תכרעמ תנכות םע םירוטרנג תכרעמ לש      
ללוכ תומאתהו בוליש עוציב תוברל הרקבה      
ינותנ תגצהל תכרעמה קפס םע אלמ םואת      
תועצמאב דאקוטוא תוינכות לע תכרעמה      
וא PI\PCT NOL גוסמ תרושקת לוקוטורפ      
    TENCAB וא SUBDOM תאיצי רוביח ךרוצל  
תכרעמה תלעפהל רוטרנגה דצמ תרושקת      

.טרפמב ןייוצמכ 'חי      2                      
70.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../076 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     076 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
רוביחל ס"מט תכרעמ םע תרושקת לוקוטורפ     08.07.0210
עוציב תוברל הרקבה תכרעמ תנכות םע אלמ      
קפס םע אלמ םואת ללוכ תומאתהו בוליש      
תוינכות לע תכרעמה ינותנ תגצהל תכרעמה      
תרושקתל םימאתמ תללוכ הדובעה דאקוטוא      
    noL/subdoM/ tencaB לא רישי רובחל  
תעמטהל תשרדנה הדובעה לכ ללוכ  םירקבה      
םירטמרפ םינותנ יסיסב תיינב ללוכ תכרעמה      

'פמוק     1                     הרקבה זכרמ ךותב  'וכו תרושקתב  
םיעונגרד/תוילעמ םע תרושקת לוקוטורפ     08.07.0220
תוברל הרקבה תכרעמ תנכות םע אלמ רוביחל      
םע אלמ םואת ללוכ תומאתהו בוליש עוציב      
לע תכרעמה ינותנ תגצהל תכרעמה קפס      
םימאתמ תללוכ הדובעה דאקוטוא תוינכות      
רובחל noL/subdoM/ tencaB  תרושקתל      
תשרדנה הדובעה לכ ללוכ  םירקבה לא רישי      
םינותנ יסיסב תיינב ללוכ תכרעמה תעמטהל      

'פמוק     9                     הרקבה זכרמ ךותב 'וכו תרושקתב םירטמרפ  
ןוחטב/הצירפ תכרעמ םע תרושקת לוקוטורפ     08.07.0230
תוברל הרקבה תכרעמ תנכות םע אלמ רוביחל      
םע אלמ םואת ללוכ תומאתהו בוליש עוציב      
לע תכרעמה ינותנ תגצהל תכרעמה קפס      

דאקוטוא תוינכות 'חי      1                      
הסינכ תרקב תכרעמ םע תרושקת לוקוטורפ     08.07.0240
תכרעמ תנכות םע אלמ רוביחל םוקרטניאו      
ללוכ תומאתהו בוליש עוציב תוברל הרקבה      
ינותנ תגצהל תכרעמה קפס םע אלמ םואת      
תללוכ הדובעה דאקוטוא תוינכות לע תכרעמה      
noL/subdoM/ tencaB תרושקתל םימאתמ      
הדובעה לכ ללוכ  םירקבה לא רישי רובחל      
יסיסב תיינב ללוכ תכרעמה תעמטהל תשרדנה      
זכרמ ךותב  'וכו תרושקתב םירטמרפ םינותנ      

'פמוק     1                     הרקבה  
רוטינ תכרעמ רוביחל תרושקת תרמוחו תנכות     08.07.0250
הרקבה תכרעמ תנכות םע  הובג חתמ יאת      
אלמ םואת ללוכ תומאתהו בוליש עוציב תוברל      
לע תכרעמה ינותנ תגצהל תכרעמה קפס םע      
לוקוטורפ תועצמאב דאקוטוא תוינכות      
TENCAB וא PI\PCT NOL גוסמ תרושקת      
םיאתמ תרושקת םאתמו SUBDOM וא      

'פמוק     2                     , טרפמב ןייוצמכ תכרעמה תלעפהל  
70.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../077 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     077 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
יאנש תרקב תכרעמ םע תרושקת לוקוטורפ     08.07.0260
רוביחל תואיציה לכו תוארתה,תוקעזא ללוכ      
עוציב תוברל הרקבה תכרעמ תנכות םע אלמ      
קפס םע אלמ םואת ללוכ תומאתהו בוליש      
תוינכות לע תכרעמה ינותנ תגצהל תכרעמה      
תרושקתל םימאתמ תללוכ הדובעה דאקוטוא      
    noL/subdoM/ tencaB לא רישי רובחל  
תעמטהל תשרדנה הדובעה לכ ללוכ  םירקבה      
םירטמרפ םינותנ יסיסב תיינב ללוכ תכרעמה      

הרקבה זכרמ ךותב 'וכו תרושקתב 'חי      3                      
תכרעמ רוביחל תרושקת תרמוחו תנכות     08.07.0270
תוברל הרקבה תכרעמ תנכות םע םילבק      
םע אלמ םואת ללוכ תומאתהו בוליש עוציב      
לע תכרעמה ינותנ תגצהל תכרעמה קפס      
לוקוטורפ תועצמאב דאקוטוא תוינכות      
TENCAB וא PI\PCT NOL גוסמ תרושקת      
םיאתמ תרושקת םאתמו SUBDOM וא      

'פמוק     3                     , טרפמב ןייוצמכ תכרעמה תלעפהל  
תוחולב דדומ יבר םע תרושקת לוקוטורפ     08.07.0280
הרקבה תכרעמ תנכות םע אלמ רוביחל למשח      
אלמ םואת ללוכ תומאתהו בוליש עוציב תוברל      
לע תכרעמה ינותנ תגצהל תכרעמה קפס םע      
םימאתמ תללוכ הדובעה דאקוטוא תוינכות      
רובחל noL/subdoM/ tencaB  תרושקתל      
תשרדנה הדובעה לכ ללוכ  םירקבה לא רישי      
םינותנ יסיסב תיינב ללוכ תכרעמה תעמטהל      

'פמוק     50                    הרקבה זכרמ ךותב 'וכו תרושקתב םירטמרפ  
םיילמשח םירעש םע תרושקת לוקוטורפ     08.07.0290
תוברל הרקבה תכרעמ תנכות םע אלמ רוביחל      
םע אלמ םואת ללוכ תומאתהו בוליש עוציב      
לע תכרעמה ינותנ תגצהל תכרעמה קפס      
םימאתמ תללוכ הדובעה דאקוטוא תוינכות      
רובחל noL/subdoM/ tencaB  תרושקתל      
תשרדנה הדובעה לכ ללוכ  םירקבה לא רישי      
םינותנ יסיסב תיינב ללוכ תכרעמה תעמטהל      
הרקבה זכרמ ךותב 'וכו תרושקתב םירטמרפ      
םימוסחמ תכרעמ/םירעש תרקב תכרעמל      

'פמוק     1                     טלפמוק ףיעס,םיינוציח םיטמואפ  
היצלטסניא תוכרעמ םע תרושקת לוקוטורפ     08.07.0300
תוברל הרקבה תכרעמ תנכות םע אלמ רוביחל      
םע אלמ םואת ללוכ תומאתהו בוליש עוציב      
לע תכרעמה ינותנ תגצהל תכרעמה קפס      
םימאתמ תללוכ הדובעה דאקוטוא תוינכות      
רובחל noL/subdoM/ tencaB  תרושקתל      
תשרדנה הדובעה לכ ללוכ  םירקבה לא רישי      
םינותנ יסיסב תיינב ללוכ תכרעמה תעמטהל      

'פמוק     15                    הרקבה זכרמ ךותב 'וכו תרושקתב םירטמרפ  
70.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 

קובץ: 2679-100   .../078 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     078 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
רוביחל SPU תכרעמ םע תרושקת לוקוטורפ     08.07.0310
עוציב תוברל הרקבה תכרעמ תנכות םע אלמ      
קפס םע אלמ םואת ללוכ תומאתהו בוליש      
תוינכות לע תכרעמה ינותנ תגצהל תכרעמה      
תרושקתל םימאתמ תללוכ הדובעה דאקוטוא      
    noL/subdoM/ tencaB לא רישי רובחל  
תעמטהל תשרדנה הדובעה לכ ללוכ  םירקבה      
םירטמרפ םינותנ יסיסב תיינב ללוכ תכרעמה      

'פמוק     3                     הרקבה זכרמ ךותב 'וכו תרושקתב  
םוריח תרואת תכרעמ םע תרושקת לוקוטורפ     08.07.0320
תוברל הרקבה תכרעמ תנכות םע אלמ רוביחל      
םע אלמ םואת ללוכ תומאתהו בוליש עוציב      
לע תכרעמה ינותנ תגצהל תכרעמה קפס      
םימאתמ תללוכ הדובעה דאקוטוא תוינכות      
רובחל noL/subdoM/ tencaB תרושקתל      
תשרדנה הדובעה לכ ללוכ  םירקבה לא רישי      
םינותנ יסיסב תיינב ללוכ תכרעמה תעמטהל      

'פמוק     1                     הרקבה זכרמ ךותב 'וכו תרושקתב םירטמרפ  
םוקרטניא תכרעמ םע תרושקת לוקוטורפ     08.07.0330
תכרעמ תנכות םע אלמ רוביחל הסחמ רוזיא      
ללוכ תומאתהו בוליש עוציב תוברל הרקבה      
ינותנ תגצהל תכרעמה קפס םע אלמ םואת      
תללוכ הדובעה דאקוטוא תוינכות לע תכרעמה      
noL/subdoM/ tencaB תרושקתל םימאתמ      
הדובעה לכ ללוכ  םירקבה לא רישי רובחל      
יסיסב תיינב ללוכ תכרעמה תעמטהל תשרדנה      
זכרמ ךותב 'וכו תרושקתב םירטמרפ םינותנ      

'פמוק     1                     הרקבה  
לכל הרקבה חולב יהשלכ הצק תדוקנ טוויח     08.07.0340
למשחה תוחול  לכל רובח חולל ץוחמ םישגרה      
ןפואב הנבמה תרקב קרפב םירדגומ רשא      
םישרדנה רזעה ירמוח לכ ללוכ םלשומ      
הדימב ,םינושה הרקבה יסיטרכל תמאתהו      
חולהמ רטמ 5מ רתוי תאצמנ הרקבה תדוקנו      

למשח 'חי      200                    
םישגרה לכ רובע 5006 רודלט םילבכ רטמ      5000                   08.07.0350

ןיב טוויחל ךכוסמ גוז לכ דיג 01 לבכ תקפסא     08.07.0360
םיעגמה רטמ      2000                    

םוריח תזירכ תכרעמ םע תרושקת לוקוטורפ     08.07.0370
תוברל הרקבה תכרעמ תנכות םע אלמ רוביחל      
םע אלמ םואת ללוכ תומאתהו בוליש עוציב      
לע תכרעמה ינותנ תגצהל תכרעמה קפס      
םימאתמ תללוכ הדובעה דאקוטוא תוינכות      
רובחל noL/subdoM/ tencaB תרושקתל      
תשרדנה הדובעה לכ ללוכ  םירקבה לא רישי      
םינותנ יסיסב תיינב ללוכ תכרעמה תעמטהל      

'פמוק     1                     הרקבה זכרמ ךותב 'וכו תרושקתב םירטמרפ  
70.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 

קובץ: 2679-100   .../079 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     079 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
PI-PCT בשחמ עקש ללוכ  תרושקת 'קנ     08.07.0380
דע 7TAC תרושקת לבכב יסחי קלח תללוכה      
LENAP +  םיגתמה לש יסחי קלח א"מ 001      
    HCTAP, תוחול , תרושקת ידסמ, םירשגמ  
לכו םיעקש ינומיס חכ יעקש יספ , בותינ      
-.תרנצ תוברל תמלשומ הלועפל שרדנה      
לכ לש תינורטקלא הקידב ח"וד שיגי ןלבקה      
תכרעמלתרושקתה ךרעמ ןונכת ללוכ םילבכה      

הדובעה עוציב ינפל ץעויה רושיאל  הרקבה 'קנ      50                     
םיקחרמל יטפוא ביסב  תרושקת 'קנ ךא ל"נכ     08.07.0390
ךרוצל שרדנה לכו ביסה תוברל רטמ 001 לעמ      

.הרקבה זכרמל האלמ תרושקת 'קנ      20                     
תחתמ MY תרצות 34LP גוסמ הפצה שגר     08.07.0400
ךרוצל תשר תולעת תנקתה  ללוכ הפצרל      

םיאלגה רוביח 'חי      40                     
תומוקמב 'פמט תודידמ רובע 'פמט שגר     08.07.0410
V01-0 וא am02-4 לש האיצי ללוכ םייטירק      

הרקבה זכרמל םינותנה תאירק יוביגל 'חי      10                     
תיינמ תכרעמ םע תרושקת לוקוטורפ     08.07.0420
אלמ רוביחל )דחא וא ,קטאס,רדיינש(הייגרנא      
בוליש עוציב תוברל הרקבה תכרעמ תנכות םע      
תכרעמה קפס םע אלמ םואת ללוכ תומאתהו      
דאקוטוא תוינכות לע תכרעמה ינותנ תגצהל      
תרושקתל םימאתמ תללוכ הדובעה      
    noL/subdoM/ tencaB לא רישי רובחל  
תעמטהל תשרדנה הדובעה לכ ללוכ  םירקבה      
םירטמרפ םינותנ יסיסב תיינב ללוכ תכרעמה      

'פמוק     1                     הרקבה זכרמ ךותב 'וכו תרושקתב  
קנע ךסמ תכרעמ םע תרושקת לוקוטורפ     08.07.0430
תנכות םע אלמ רוביחל אשדה רכב קחשמ      
תומאתהו בוליש עוציב תוברל הרקבה תכרעמ      
תגצהל תכרעמה קפס םע אלמ םואת ללוכ      
הדובעה דאקוטוא תוינכות לע תכרעמה ינותנ      
/noL/subdoM תרושקתל םימאתמ תללוכ      
    tencaB לכ ללוכ  םירקבה לא רישי רובחל  
ללוכ תכרעמה תעמטהל תשרדנה הדובעה      
'וכו תרושקתב םירטמרפ םינותנ יסיסב תיינב      

'פמוק     2                     הרקבה זכרמ ךותב  
רחאל ןימזמה תשירד יפל תפסונ תונכת תעש     08.07.0440
תומאתה/םייונישל תכרעמה תריסמ      
תונש ךלהמב( םיכסמ/הנכותב      

.)הקוזחת/תוירחאה ע"ש      50                     
לכ ללוכ 001RTS םגד רדחל הרוטרפמט ישגר     08.07.0450
רקבל רוביחו המאתהל םישורדה םירזיבאה      

DDC. 'חי      10                     
MY תרצות 34LP גוסמ הפצה שגר לש טוויח     08.07.0460
תשר תולעת תנקתה ללוכ הפצרל תחתמ      

םיאלגה רוביח ךרוצל 'חי      50                     
70.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 

קובץ: 2679-100   .../080 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     080 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
רודלט  תמייק תיתשת ךותב תרושקת לבכ     08.07.0470
    AM5006   2 חוקיפה רושיאב ,22# מ"זכ גוז  

.תומייוסמ תורטמלו דבלב רטמ      1000                    
, היצרגטניא , ףס תודוקנ ינוויכ הלעפה     08.07.0480

'פמוק     1                     תכרעמ תריסמו דועית הכרדה  
.חצ ריוא וא רזוח ריואב חור תוריהמל יאלג 'חי      20                    08.07.0490
הנבמ תרקב תכרעמ 70.80 כ"הס            

ם ו ר י ח  ת ר ו א ת  80.80 ק ר פ  ת ת       
םוריחה תרואת תרקב תכרעמ.1 :תורעה      
22.2 קלח 02 ילארשי ןקת ות םע ויהי םיפוגהו      
קוח תונקת תושירדל ומיאתיו םיריח תרואתל      
היהת םוריחה תרואת .2 היינבהו ןונכתה      
.ע"ש וא טיילורטקלא וא סקולארשי תמגודכ      
הלבוה הקפסא םיללוכ םירזיבאה ריחמ.3      
אלל חטשב הנקתהו הבכרהו הפנה הנסחא      
םוקמ לכב היהת הנקתהה,םולשת תפסות      
תוברל ןנכתמהו ןימזמה תייחנה פ"ע שרדנ      
תימינפ הנקתה םוקמ לכבו הבוג לכב הנקתה      
הרואת ידומע הייצקורטסנוק לע תינוציחו      
לכ וא ףונמ תאבה תוברל KLAWTAC,םיהובג      
וא הבוג לכל םתאלעהל םישרדנש רזע ילכ      
ריחמ תפסות אלל םוקמ לכל םתסנכהל      
תיפולחה ואו תרדגומה הרואתה תכרעמ      
סקול 01 לש הרואת תמרל עיגהל תובייוחמ      
רשואת אל ןוידטציאהו תונובירטה יחטש לכב      
תשגהב ולא תואצות גישת אלש תכרעמ      
.תכרעמה רושיא םרטב תוינכותה      
הרקתב עוקש  יתילכת דח םוריח תרואת ףוג     08.08.0010
תרקב תכרעמ ססובמ ILAD וקימ ינימ םגד      
ןמול 051 טאוו3 קפסה ילאד םוריח תרואת      
ואו   השירד יפל ירטמיסא/ירטמיס רוא רוזיפ      
לש  MUL 003  1 ירמוע םגד הרואת ףוג      
תרושקתב םורח תרקב ללוכה טיילורטקלא      
יסחייה קלחה תא ללוכ הדיחיה ריחמ תיטוחלא      
תמלשומ הדובעל יפקהה דויצבו תונכתב רקבב      

הרקבה זכרמ לומ 'חי      450                    
לע הנקתהל יתילכת דח םוריח תרואת ףוג     08.08.0020
תכרעמ ססובמ ILAD SR וקימ  םגד הרקתה      
002 טאוו 4 קפסה ילאד םוריח תרואת תרקב      
השירד יפל ירטמיסא/ירטמיס רוא רוזיפ ןמול      
לש MUL 003  1 לט םגד הרואת ףוג ואו      
תרושקתב ,םורח תרקב ללוכה טיילורטקלא      
יסחייה קלחה תא ללוכ הדיחיה ריחמ תיטוחלא      
תמלשומ הדובעל יפקהה דויצבו תונכתב רקבב      

הרקבה זכרמ לומ 'חי      500                    
80.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 
 

קובץ: 2679-100   .../081 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     081 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
56PI םימ ןגומ יתילכת דח םוריח תרואת ףוג     08.08.0030
LLL  םגד הרקתה לע הנקתהל      
    ECULARULP תרואת תרקב תכרעמ ססובמ  
רוא רוזיפ ןמול 002 טאוו 3 קפסה ילאד םוריח      
הרואת ףוג ואו   השירד יפל ירטמיסא/ירטמיס      
טיילורטקלא לש  MUL 073 2 לכימ םגד      
ריחמ תיטוחלא תרושקתב ,םורח תרקב ללוכה      
תונכתב רקבב יסחייה קלחה תא ללוכ הדיחיה      
זכרמ לומ תמלשומ הדובעל יפקהה דויצבו      

הרקבה 'חי      200                    
56PI םימ ןגומ יתילכת דח םוריח תרואת ףוג     08.08.0040
LLL  םגד הרקתה לע הנקתהל      
    ECULARULP תרואת תרקב תכרעמ ססובמ  
רוא רוזיפ ןמול 002 טאוו 3 קפסה ילאד םוריח      
ףוג ואו  רטמ 8 לעמ הבוגב הנקתהל רצ      
תושדע םע  MUL 003  2 לכימ םגד הרואת      
תרצות שרדייש גוס לכמ תונווכתמו תונתשמ      
תרושקתב םורח תרקב ללוכהו טיילורטקלא      
קלחה תא ללוכ הדיחיה ריחמ ,תיטוחלא      
הדובעל יפקהה דויצבו תונכתב רקבב יסחייה      

הרקבה זכרמ לומ תמלשומ 'חי      70                     
תרואת ףוג ןונוויכ עורז רובע ריחמ תפסות     08.08.0050

ילכירדא הרואת ךבסמ יבג לע בכרויש םוריח 'חי      50                     
56PI םימ ןגומ יתילכת דח םוריח תרואת ףוג     08.08.0060
םגד הרקתה/ריקה לע הנקתהל      
    YCNEGREME OIAICCA  תכרעמ ססובמ  
008 טאוו 6 קפסה ילאד םוריח תרואת תרקב      
MUL  436 יונ םגד הרואת ףוג ואו   ןמול      
,םורח תרקב ללוכה טיילורטקלא לש 0031      
תא ללוכ הדיחיה ריחמ תיטוחלא תרושקתב      
יפקהה דויצבו תונכתב רקבב יסחייה קלחה      
עורז ללוכ הרקבה זכרמ לומ תמלשומ הדובעל      

,תילניגרוא ןוויכ 'חי      120                    
יבג לע הנקתהל רקובמ יתילכת וד האיצי טלש     08.08.0070
AVRUC רוא דל םגד ידדצ וד/דח ריק/הרקת      
ףוג  ואו  ילאד םורח תרקב תכרעמ ססובמ  05      
ללוכה טיילורטקלא לש   1 ינור םגד הרואת      
ריחמ תיטוחלא תרושקתב םורח תרקב      
תונכתב רקבב יסחייה קלחה תא ללוכ הדיחיה      
זכרמ לומ תמלשומ הדובעל יפקהה דויצבו      

הרקבה 'חי      200                    
רקובמ יתילכת וד 56PI םימ ןגומ האיצי טלש     08.08.0080
ססובמ SUBOK םגד ריק יבג לע הנקתהל      
ואו םוריח תרואת תרקב תכרעמב  ילאד רקב      
לש  םימ ןגומ 1 לכימ םגד הרואת ףוג      
תרושקתב ,םורח תרקב ללוכה טיילורטקלא      
יסחייה קלחה תא ללוכ הדיחיה ריחמ תיטוחלא      
תמלשומ הדובעל יפקהה דויצבו תונכתב רקבב      

הרקבה זכרמ לומ 'חי      80                     
80.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../082 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     082 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
יבג לע הנקתהל רקובמ יתילכת וד האיצי טלש     08.08.0090
008 רוא דל םגד ידדצ וד/דח ריק/הרקת      
ילאד  רקב ססובמ  מ"ס 07X03 תודימב      
הרואת ףוג ואו םוריח תרואת תרקב תכרעמב      
םע טיילורטקלא לש מ"ס 52X56 226 םגד      
םורח תרקב ללוכ ףוגה מ"ס 02 הבוגב תויתוא      
תא ללוכ הדיחיה ריחמ תיטוחלא תרושקתב      
יפקהה דויצבו תונכתב רקבב יסחייה קלחה      

הרקבה זכרמ לומ תמלשומ הדובעל 'חי      50                     
'חי 07 דע הכימתל םוריח תרואתל יזכרמ רקב     08.08.0100

ילגב תרבח תרצות ACIGOL םגד הצק 'חי      30                     
לש תיטוחלא תרושקת ירקבו םימאתמ     08.08.0110
)רקב לכל תודיחי 021 רוביח( טיילורטקלא      
םע  PIPCT  תרושקתב רוביח קשממ תוברל      

'פמוק     10                    הנבמה תרקב רוביחל חותפ לוקוטורפ  
םוריח תרואת תרקב תכרעמב הטילש תנכות     08.08.0120
    LAUSIV ACIGOL הטילש תנכות ואו  
לש תרושקתו תיטוחלא תרושקתל תידועיי      
יפרג קשממ תוברל תויזכרמ הרואת תוכרעמ      
לכל תויפרג תופמ תנכה תוברל יתלבטו      
םיכסמ לש תומכ לכב תומלשב טקייורפה      
תרקב בשחמב ולא תוינכות תעמטהו שרדתש      

'פמוק     1                     טקייורפב הנבמה  
תכרעמל  ושרדייש לככ תרושקת ימאתמ     08.08.0130
    ACIGOL תשרל רוביחל PI  ימאתמ ואו  
לש םורחה תרקבל תיטנרטניא  תרושקת      
לש הנבמה תרקבל םרוביחו  .טיילורטקלא      

'פמוק     1                     טקייורפה  
:םוריח תרואתל תיזכרמ םירבצמ תכרעמ      
תוברל םוריח תרואתל תיזכרמ תכרעמ     08.08.0150
םגד  תוקד 09 לש הלועפ ןמזל םירבצמ      
    EVBZN דע קפסהב WK6    ימאתמ   :תוברל  
O8 /I תולעפה יסיטרכ PI, 2 תשרל תרושקת      
,תונגה יסיטרכ ,תכרעמל תולעפה רובע      
,הנבמה תרקבל חווידל םישבי םיעגמ,םירקב      
תכרעמה רוביחל שרדנה דויצה לכו םינעטמ      
תרבח תאצותמ תכרעמה הנבמה תרקבל      

'פמוק     3                     Beghelli  
80.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
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05/02/2017
דף מס':     083 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
תכרעמ תומכהמ 05 %  ל"נה תכרעמל הפולח     08.08.0160
תוברל V 42 ,W002 תיזכרמ םורח תרואתל      
RETNEC YPS 42 , תוקד 09 ל םירבצמ      
םע תויתבותכ םורח תרואת יפוג 08 דע רוטינל      
האיצי לכל טאוו 05  -  תויאמצע תואיצי 4      
:תוברל דחי תוכרעמ המכ רוביחל תורשפא      
תולעפה יסיטרכ PI, 2 תשרל תרושקת ימאתמ      
    8  O/I תונגה יסיטרכ ,תכרעמל תולעפה רובע,  
,הנבמה תרקבל חווידל םישבי םיעגמ,םירקב      
תכרעמה רוביחל שרדנה דויצה לכו םינעטמ      
תרבח תאצותמ תכרעמה הנבמה תרקבל      

'פמוק     6                     YGRENIL טיילורטקלא קוויש הלטיא  
םגד הרקתה לע הנקתהל םוריח תרואת ףוג     08.08.0170
    LLL ECULARULP תכרעמב בלושמ  
EVBZN םוריח תרואתל תיזכרמ םירבצמ      
רוא רוזיפ ןמול 002 טאוו 3 קפסה      

.השירד יפל ירטמיסא/ירטמיס 'חי      20                     
06 קפסהב לש ססובמ םימ ןגומ הפצה ת"וג     08.08.0180
תיזכרמ םירבצמ תכרעמל רוביחל טאוו      
ללוכ 06LF םגד EVBZN םוריח תרואתל      

חוקלה תשירד יפל עבצו תומיאתמ תוקיטפוא 'חי      15                     
051 קפסהב לש ססובמ םימ ןגומ הפצה ת"וג     08.08.0190
תיזכרמ םירבצמ תכרעמל רוביחל טאוו      
ללוכ 051LF םגד EVBZN םוריח תרואתל      
חוקלה תשירד יפל עבצו תומיאתמ תוקיטפוא      

.ןנכתמהו 'חי      45                     
ןגומ הפצה ת"וג  תומכהמ 05%  ת"גל הפולח     08.08.0200
דח  W3X2    V42 םורח תרואת ףוג םימ      
רוא תקופתPI-56 תינוציח הנקתהל יתילכת      
םירבצמ תכרעממ טלוו 42 הנזה ןמול 006 לש      
, 80KI   וילאמ הבכ טנוברקילופ יוסיכ תיזכרמ      
W3*2   42 - 127-LE תמגודכPI-56 תומיטא      

טיילורטקלא לש 'חי      55                     
W21 רוטק'גורפ  תומכהמ 05 % ת"גל הפולח     08.08.0210
MUL 0031 56-PI   רוטק'גו  רפ טלוו 42 דל      
טלוו 42 הנזה םיהבגל  תולעמ 8  תושדע      
הדיחי תוברל תיזכרמ םירבצמ תכרעממ      

טיילורטקלא לש  LE-436 תמגודכ תיתבותכ 'חי      100                    
םוריח תרואת ףוג רוביחל תרושקת תדוקנ     08.08.0220
הנוש עבצב וילאמ הבכ מ"מ 02 רוניצ :תוברל      
ךכוסמ  VK1 שימג 5.1X2  דוקיפ לבכו      

.ףוגל דעו רקבהמ 'קנ      1600                    
רוביחל ר"ממ 1X3 שימג ךכוסמ תרושקת לבכ     08.08.0230
תיזכרמה הרואתה תרקב תוכרעמ ןיב      
רקבה ןיבל ACIGOL - םיימוקמה םירקבהו      

'פמוק     7                     RESIAVREPUS ACIGOL זכרמה  
80.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
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05/02/2017
דף מס':     084 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
רובע קפסה םעטמ תיעוצקמ הרזע ןתמ     08.08.0240
לככ הרזע רובע תיזכרמה םוריחה תרואתה      
םוריחה תרואת יפוג לש ןונוויכ עוציבל שרדתש      
דומצ היהיו םיאלמשח 4 לש תווצ י"ע תיזכרמה      
רובע עוציבה ןמז לכ ךרואל יעוצקמה תווצל      
יעצמא ללוכ ריחמה םוריח תרואתה ןונוויכ      
ךרוא לכל םיתווצ ינש ןיב רחא וא יטוחלא רשק      
תללוכ הדובעה הרואתה ינוויכ עוציבה ןמז      
םלושת אלו הלילו ברע תוגירח הדובע תועש      
הרזעכ תדדמנ הדובעה ,תפסונ תיפסכ הרומת      
תיזכרמה םוריחה תרואת יפוג ללכ רובע האלמ      
קפסה י"ע הדובעה תרגסמב שרדנה דויצהו      
י"פע םוריח תרואת תלבקל שרדנ רשא לכו      
חוד תקפה תוברל תוינכתבו טרפמב שרדנה      

'פמוק     1                     .טקיורפה םויסב  
םוריח תרואת 80.80 כ"הס            

ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  90.80 ק ר פ  ת ת       
איה ןלהל תלדגומה שאה יוליג תכרעמ.1      
,םוריח תזירכ תבלושמ "רייפלט" תרצותמ      
ןקת תלעבו ילארשיה םינקתה ןוכמ תרשואמ      
וא הביצחב ט"הת תודוקנה.2 3 קלח 0221      
וא הלופכ הרקתב וא לופכ ריקב תודוקנ      
.3 הזר ןוטבב יוסיכו הביצח לולכ הפצירב      
GP/ןורירמ רוניצ לולכת היולגה הדוקנה      
שרדנכ תואספוקו לכירדא תייחנה פ"ע םיעבצב      
תוסחייתמ תודוקנה לכ.4 םולשת תפסות אלל      
הבוג לכבו םוקמ לכבו תירשפא הנקתה לכל      
תוברל ללח לכבו תימינפו תינוציח      
וא םידומע לע הנקתהו , גגו KLAWTACה      
לכו ללח לכו הבוג לכבו גוס לכמ היצקורטסנוק      
עצוממ ריחמ.5 טקייורפה תרגסמב שרדנ רשא      
.שרדנ ךרוא לכב תודוקנה יגוס לכל      
תמגודכ תובותכ 6101 דע תיגולנא תזכר     08.09.0010
    0007-RDA בותיכ םע ,רייפלט 'בח תרצותמ  
,האלול לכל הבחרה תלוכי תלעב , תירבעב      
לכ יוהיז :תוטרופמה תויורשפאה תא תללוכה      
לש תושיגר תוסיו ,ומוקימו ותבותכ יפל יאלג      
.ןועש יפל יוליג תומר תעיבקו תזכרהמ יאלג לכ      
יאלגה תבותכ יפל ןשעה תמר לע ח"וד תאצוה      
תואיצי .שארמ רוזא לכל המר תעיבקו      
תורחא תוזכרל רוביח תורשפאו תונעוממ      
תשר יסיטרכ ללוכ ,יזכרמ הרקב בשחמלו      

'פמוק     3                     .תוזכר ןיב רוביחו  
תיגולנא תזכרל תובותכ 721 -ל סיטרכ תפסות     08.09.0020

.רייפלט תרצותמ RDA-2003 תמגודכ 'חי      20                     
ביס י"ע שא יוליג תוזכר 2 ןיב תרושקת רוביח     08.09.0030
םדומ תוברל תוזכרה ןיב  תשוחנ וקו יטפוא      
תזכר לכב תשרדנ הנכותו ליגר םדומו יטפוא      

'פמוק     3                     .תוזכרה 2 לש תשרב הלועפל  
90.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
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דף מס':     085 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
תכרעמ רובע )הרקבו הטילש(ב"וש תכרעמ     08.09.0040
הנכות ללוכ תבלושמה הזירכהו שא יוליג      

'פמוק     1                     הנובירט לכ רובע םיכסמו  
הגוצת םע תויגולנא תוכרעמל הנשמ חול     08.09.0050
תרושקתל SR-232 קשממ ללוכ ,תירמונאפלא      

'פמוק     3                     רייפלט תרבח תרצותמ MR-5004 תמגודכ  
תויתבותכ תוזכר ןיב רוביחל תרושקת סיטרכ     08.09.0060

רייפלט תרצותמ NOL-0007 תמגודכ 'חי      3                      
תמגודכ דווזמ יגולנא יתבותכ חוכ קפס     08.09.0070

TPS-34A 'חי      3                      
יוניפ תונולח תחיתפל תבתוכמ הלעפה תדיחי     08.09.0080
תונוש תולעפה .א.מ תוכרעמ םומיד ,ןשע      

.תופסונ 'חי      40                     
תמגודכ יתבותכ יגולנא ירטקלא וטופ ןשע יאלג     08.09.0090
    A084-OFT סיסב ללוכ רייפלט 'בח תרצותמ,  

.תבותכ תדיחי ללוכ 'חי      1400                    
ןשע יוליגל דחוימ ןקתה לכב ןשע יאלג     08.09.0100
A008-HTD תמגודכ ריווא גוזימ תולעתב      

סיסבה ללוכ ,רייפלט תרצותמ 'חי      30                     
יתבותכ יגולנא םוח / ירטקלאוטופ בלושמ יאלג     08.09.0110

רייפלט תרצותמ A284-HPT תמגודכ 'חי      30                     
יפ לע תיתרפס הגוצת לעב יטמוטוא ןגייח     08.09.0120
תמגודכ ןופלט וק תרקב לעב שא יבכמ תושירד      
    i005-MDT יטמוטוא רייפלט 'בח תרצותמ  
הלקת לע העדוה וקה תרימשל לולכמ ללוכ      
6 דע גויחל תורשפא ללוכ ,וקה תליפנ תעב      

'פמוק     3                     .םייונמ  
XE-OFT תמגודכ תוצצופתה ןגומ ןשע יאלג     08.09.0130

רייפלט 'בח י"ע קוושמה 'חי      3                      
A082-HFT תמגודכ יתבותכ יגולנא םוח יאלג     08.09.0140

סיסב ללוכ רייפלט 'בח תרצותמ 'חי      50                     
רוביח ללוכ תוצצופתה ןגומ ןמימ יאלג     08.09.0150

.שא יוליג תזכרל 4AM02 'חי      2                      
וא "רייפלט" תרצותמ ילוק רוא הארתה רפוצ     08.09.0160

.תבותכ תודיחי 2 ללוכ טרפמה יפל ע"ש 'חי      130                    
תמגודכ 'מ 001 דע ןשע יוליגל ןרק יאלג     08.09.0170

רייפלט 'בח י"ע קוושמה DBT-001 'חי      4                      
ע"ש וא "רייפלט" תרצות יאלגל ןומיס תרונמ     08.09.0180

.טרפמה יפל 'חי      400                    
לע הנקתהל ץנצנ - תבהמהמ ךא ל"נכ הרונמ     08.09.0190

.טולימ תונורדסמב תוריק 'חי      70                     
תבותכ ללוכ יוליגל םודא יגולנא ץופינ ןצחל     08.09.0200
תרצותמ RSA008-BPT תמגודכ תילרגטניא      

רייפלט 'בח 'חי      100                    
תבותכ ללוכ יוביכל בוהצ יגולנא ץופינ ןצחל     08.09.0210
תרצותמ YSA008-BPT תמגודכ תילרגטניא      

רייפלט 'בח 'חי      60                     
90.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
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דף מס':     086 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
םירלקנירפס תכרעמ םיחוויד תלבקל  NI 'חי     08.09.0220
םימ תנגומ הספוק ללוכ שרדנש המ לכו      

םינורגרטנאו 'חי      60                     
המ לכו קותינ יוביכ תלעפהל  TUO 'חי     08.09.0230

רזע רסממ ללוכ שרדנש 'חי      120                    
םירוח םע הקיני תכרעמ רוביחל ןורירמ תרנצ     08.09.0240

.ילכרדא ןווגב רטמ      2000                    
תמגודכ יתבותכ םינקתה וקל ןעוממ דדובמ     08.09.0250

רייפלט תרצותמ IL-0003 'חי      1                      
םיאלגה וקמ לעפומה יתבותכ רסממ סיטרכ     08.09.0260
    )CLS( 147 תמגודכ דבלב-RDA תרצותמ  

רייפלט 'חי      50                     
תושיגר תומרב ןשע יוליגל הקיני תכרעמ     08.09.0270
,רוניצ ךרוא רטמ 05 דע דחא ץורעל תוהובג      

'פמוק     5                     רייפלט 'בח י"ע קוושמה DAT-52 תמגודכ  
תושיגר תומרב ןשע יוליגל הקיני תכרעמ     08.09.0280
רוניצ ךרוא רטמ 001 דע םיצורע ינשל תוהובג      
'בח י"ע קוושמה DAT-001 תמגודכ ,א"כ      

'פמוק     2                     רייפלט  
זג יאלגל תיגולנא תבתוכמ הלעפה תדיחי     08.09.0290

4AM02 'חי      4                      
תמגודכ ץנצנ םע םימ ןגומ ינוציח הקעזא רפוצ     08.09.0300
    44PI-SFT 4844 וא-SFT בח י"ע קוושמה'  

רייפלט 'חי      20                     
תמגודכ ץנצנ ללוכ ימינפ הקעזא רפוצ     08.09.0310

רייפלט 'בח י"ע קוושמה S412-SFT 'חי      125                    
קוושמה HDT-706 תמגודכ שא תלדל טנגמ     08.09.0320

רייפלט 'בח י"ע 'חי      100                    
ןצחל וא ,ןומיס תרונמ וא ןשע יאלגל הדוקנ     08.09.0330
וא / עגמ וא תלד טנגמ וא ,רפוצ וא ,הלעפה      
תכרעממ רוביחל םוריח תזירכ לוקמר      
תכרעמממ וא ,הלעפה תדיחי וא םירקלנירפס      
דעו הדוקנהמ ינקתו םלשומ טוויח ללוכ יוביכ      
ללוכ ןשעה יוליג תכרעמ לש הרקבה חולל      
לבכו תואספוקו מ"מ 02 המודא תרנצ      
    DETSIWT רטוקב תוגוז 2 וא םידיג ינש,  
    GWA61שא יוליג לבכ וא DEROMRA  
    DEDLEIHS DETSIWT םידיג ינש גוסמ  
שרדנה רחא לבכ לכ וא GWA21 רטוקב      
תויחנהל םאתהב הדוקנה עוציבל םילשהל      

ןנכתמהו שאה יוביכו םינקתה ןוכמ 'קנ      2800                    
שאה יוליג תכרעמה לכל םינקתה ןוכמ תקידב     08.09.0340
תזירכ תכרעמו זגב יוביכה תוכרעמ ללוכ      
תלבק דע םייוקילה לכ ןוקית ללוכו םוריחה      

'פמוק     1                     .תוכרעמה לכל תוניקת רושיא  
תולקת רותיאל םדומ ללוכ תורש תנכות     08.09.0350

'פמוק     1                     .קוחרמ  
90.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 

קובץ: 2679-100   .../087 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     087 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ללוכ ,תכרעמה לכ לש הצרהו הלעפה ,יוסינ     08.09.0360
תווצל תמלשומ הכרדה ןתמו יוביכה תוכרעמ      
יתקוזחת לופיטו לועפתב לעפמה לש הקזחאה      

'פמוק     1                     .ינושאר  
ןיב רוביחל שא יוליגל תרנצ ללוכ שא ןיסח לבכ     08.09.0380

הנשמ לנפל שא יוליג תזכר רטמ      1500                    
שרדנה לכ ללוכ תוצצופתה ןגומ ןמימ יאלג     08.09.0390
'בח תרצותמ ןשע יוליג  תזכרל רוביחל      
    NORTISNES תמגודכ HX0011-DGT  

רייפלט 'בח י"ע קוושמה 'חי      3                      
     ----LKUU ןשעב הטילשו לוהינ לנפ---  
LKUU ןקת יפ לע ןשעב הטילשו לוהינ לנפ     08.09.0400
תרבח י"ע קוושמה EGAECAPS תמגודכ      
:ןשעב הטילש לש םיטנמלא רובע ,רייפלט      
ריווא יוציפל תותלד ,םיחופמ , םירפמד      
ללוכה טלשנ טנמלא לכו ריווא יוציפל תונולחו      
לעפי לנפה .שרדנה לכו שא ירפמד  םיחופמ      
תמגודכ שא יוליג תזכר םע בלושמב      
    0003-RDA תא תאשונה רייפלט תרצותמ  
לנפה .2 קלח 0221 י"תו ,45NE ,LU םינקתה      
דוקיפ יררובו ,םיקספמ ,חכ קפס ,לולכי      
וא דדוב רפמד / חופמל ךוישל םינתינה      
יוביכו תוחיטבה ץעוי תייחנה פ"ע הצובקל      
היהתש יוויחה תוירונ תגוצת ללוכו שאה      
- הלועפ יבצמ 3- לעבו ןקתה לכל תדרפנ      
יחופמ 02 שי טקייורפב ,יובכו לעופ ,יטמוטוא      
04 ללוכ ףיעסה ,שא ירפמד 022ו ןשע רורחש      
ללוכ .ןומיס תורונמ םיררוב תוברל תולעפה      
םהיגוסל הלעפה יסיטרכ הנקתהו הקפסא      
ונקתוי םיסיטרכה ,)םיסיטרכ 56 דע(שרדנכ      
תונורא ךותבו םיאבכה ילנפו גוזימ תוחול דיל      

'פמוק     1                     . םימ ינגומ  
הטילשו ןשע לוהינ לנפ ףיעסל ריחמ תפסות     08.09.0410
3  לש תוצובקל הבחרהל LKUU ןקת יפ לע      
םיסיטרכ ללוכ םירפמד 01 ו  םיפסונ םיחופמ      

'פמוק     1                     יטנוולרה ףיעס פ"ע שרדנה לכו  
ינורטקלא ןונכתו תיטפוניס הגוצת הפמ     08.09.0420
ףיעסה .תויראלודומ תודיחי לע ססובמה      

'פמוק     1                     טלפמוק  
90.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
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05/02/2017
דף מס':     088 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ןשע לוהינ לנפל הצק ירזיבא טוויחל  הדוקנ     08.09.0430
רטוקב רוניצב LKUU ןקת יפ לע הטילשו      
תואספוקו המודא תרנצ ללוכ מ"מ 52/02      
שא ןיסח לבכב ינקתו םלשומ טוויחו      
    081EF09E ןכו תכרעמה ןרצי י"ע רשואמ  
טוויחהו תרנצה.0221 ילארשי ןקת רושיא לעב      
לוהינל הטילש לנפה חולל דע רזיבאהמ ויהי      
ךרואו קפסהל םיאתמה ךתחב היהי לבכה ןשע      
תודוקנה רובע תורעה האר(.שרדנה וקה      

)שא יוליג קרפה תליחתב 'חי      300                    
---------הסחמ ירדחל םורח ןופלט תכרעמ------      
םינש 3 לש תורישו תוירחא תללוכ תכרעמה      
רשואמ הייהת תכרעמה .ןימזמל התריסמ םוימ      
שא יוביכו תושיגנ השרומו תוחיטב ץעוי      
יגולנא - םורח ןופלטב הכימתל תיזכרמ תכרעמ     08.09.0460

'פמוק     1                     הצק 'קנ 01 דע  
ןופלט תכרעמל םירבצמו ןעטמ ,חכ קפס     08.09.0470

הרקב רדחב  םורחה 'חי      1                      
ירוזאל ליירב בתכ ללוכ םוריח ןופלט תדיחי     08.09.0480
רוניצו שא ןיסח לבכב ורובע הדוקנ ללוכ הסחמ      

.םודא 'חי      4                      
שא דגנ יופיצו המיטא      
    ===========================   
וא יכנא ריפ ךותב םילבכ ירבעמ תמיסח     08.09.0510
םינוש שא ירוזא ןיב ריקב חתפ ךרד רבעמב      
ץעוי רשואמ םוטיא רמוח ,תועש שולש ךשמל      

.שא יוביכו תוחיטב ר"מ      100                    
למשח ילבכ רבעמל םיחתפ םוטיא     08.09.0520
תרזעב ,םידחוימ תומוקמו תופצר/תורקתב      
-081ל ןשעו שא רבעמ תוענומה םוטיא תויקש      
ץעוי רשואמ םוטיא רמוח ,תוחפל תוקד      

.שא יוביכו תוחיטב ר"מ      150                    
שא יוליג תכרעמ 90.80 כ"הס            

.י ט מ ו ט ו א  ש א  י ו ב י כ  01.80 ק ר פ  ת ת       
רשואמ MF-002 גוסמ זגב שא יוביכ לכימ     08.10.0030
לקשמב םינקתה ןוכמו SDV/MF/LU  םינקתל      
ץפנ וא דיאונולוס הלעפה תדיחי ללוכ ג"ק 01      
,תינדי הלעפהו תילמשח הלעפה ,ילמשח      
תרנצו רוזיפ יריחנ ,זגה תמירזל היצקידניא      

'פמוק     5                     SUPL51-EFT תמגודכ למשח ןוראל תשוחנ  
.יטמוטוא שא יוביכ 01.80 כ"הס            

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 2679-100   .../089 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     089 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ר י ח  ת ז י ר כ  ת כ ר ע מ  11.80 ק ר פ  ת ת       
םירזיבאה ללכו םוריחה תזירכ תכרעמה.1      
תלעבו ילארשיה םינקתה ןוכמ תרשואמ הניהת      
61-45 יאפוריא ןקת ות ןכו 3  קלח 0221 ןקת      
    NE לכ .2 חוקיפהו שא יוביכ תושירדל ףופכבו  
ירזיבאו ןוויכ קרפו תועורז וללכי םילוקמרה      
.3 ילכירדא LAR ןווגב םיירוקמ היילתו ןוגיע      
םתנקתה םוקמל םימיאתמ ויהי םילוקמרה      
ריקב תודוקנ וא הביצחב ט"הת תודוקנה.4      
לולכ הפצירב וא הלופכ הרקתב וא לופכ      
היולגה הדוקנה .5 הזר ןוטבב יוסיכו הביצח      
תייחנה פ"ע םיעבצב GP/ןורירמ רוניצ לולכת      
םולשת תפסות אלל שרדנכ תואספוקו לכירדא      
תירשפא הנקתה לכל תוסחייתמ תודוקנה לכ.6      
לכבו תימינפו תינוציח הבוג לכבו םוקמ לכבו      
יזוכיר 4 ויהי .KLAWTAC  7ה תוברל ללח      
םירבוחמ ויהי םהו ןוידטיאב  ןקת יפל תרושקת      
ןוכמ תרוקיב תרבעה ,תרושקת לבכב םהניב      
תכרעמה .8 שאה יוליג םע תכרעמל םינקתה      
הזירכ ירוזא 63 -ל םיאתת      
ןקתב U 24  לדוגב 91" ישאר הזירכ דסמ     08.11.0010
,םיוולינה םירזיבאה לכ ללוכ 3  קלח 0221      
יספ ,הרקב רוטינומ :ינכטה טרפמב ראותמכ      
לכ תנקתהל תוקירפ תונפדו  תותלד ,םיעקש      
ללוכ ינכטה טרפמב ראותמכ תכרעמה ירזיבא      
םירוביח תוחול ללוכ ריחמה. 52 % לש הברזר      
לש םידויצה לכ תא םג לולכי דסמה(טוויחו      

'פמוק     4                     )תונובירטה ראש  
אשונ )םוריח תזירכ ישאר רקב(תכרעמ זכרמ     08.11.0020
ילארשיה םינקתה ןוכמ רושיאו NE 61-45 ןקת      
לכ תוברל טרפמב ראותמכ 0221 ןקת יפל      
םילוקמר, הלקת חווידו תכרעמה תורקב      
V-6056TR תמגודכ םינופורקימו      
    /V-6058RC OSAP ללוכ רקבה ,ע"ש וא  
ירבגמ רפסמל הרקבו רוביח.1 תואבה תוכרעמ      
הבחרהל תורשפא.2,הרבגה זוכירו קפסה      
לכ לש תכרעמב םיקפסהו םירוזא לש תידיתע      
םינופורקימ לש בר רפסמל הסינכ .3,זוכיר      
תכרעמ 4.תרושקת ילבכב רתאב םישורפה      
תדמעמ ולעפויש תונבומ םורח תועדוה      
תכרעמ 5 הרקב רדחב תישארה הזירכה      
תקידב תכרעמ.6. םוריחל תויופידע תרדגה      
תכרעמ.7. הלקת חוויד ןתמו םירבגמ לשכ      
,הלקת תוארתה ןתמו םילוקמר יווק תקידב      
ןתמו םוריחה תודמע תוניקת תקידב תכרעמ.8      
תויתוזח תוארתה ןתמ תכרעמ 9. ,הלקת חוויד      
תכרעמה זכרמ  .תכרעמב תולקתל תוילוקו      
.01.יוביגל CDV42 -ו CAV022 חתמב דובעי      

שאה יוליג תכרעמ קרפב לולכ תרוקיבה ףיעס 'חי      6                      
11.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
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05/02/2017
דף מס':     090 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ללוכ םוריח הזירכ תוזכר 2 ןיב תרושקת רוביח     08.11.0030
םדומ תוברל תוזכרה ןיב תשוחנ וקו יטפוא ביס      
תזכר לכב תשרדנ הנכותו ,תשוחנו יטפוא      

'פמוק     6                     תוזכרה 2 לש תשרב הלועפל  
-ו 0221 ןקתב םירוזא תרקבו גותימ תדיחי     08.11.0040
    61-45NE םגד V-6058TR תרצותמ OSAP  

ינכטה טרפמב ראותמכ) ןוטלט ןאובי( 'חי      8                      
SMR קפסהב D sslaC ילאטיגיד רבגמ     08.11.0050
    W002 6145 -ו 0221 ןקתבNE םח יוביג ללוכ  
ןאובי( OSAP תרצותמ V-052DMP םגד      

ינכטה טרפמב ראותמכ) ןוטלט 'חי      32                     
SMR W051 קפסהב הזירכל קפסה רבגמ     08.11.0060
4265WA םגד 6145NE -ו 0221 ןקתב      
ראותמכ )ןוטלט ןאובי(  OSAP תרצותמ      

ינכטה טרפמב 'חי      21                     
ראותמכ ,0221 ןקתב ילאטיגיד םירבצמ ןעטמ     08.11.0070
06 ל יובגל ירבצמ תכרעמ ללוכ ינכטה טרפמב      

אלמ קפסהב תוחפל תוקד 'חי      4                      
-ו 0221 ןקתב רקובמ םוריח ןופורקימ תדמע     08.11.0080
    61-45NE םגד BMP OSAP  ראותמכ  
זכרמבו םיאבכ לנפב הנקתהל ינכטה טרפמב      

.הרקבה 'חי      2                      
עגמ ךסמ תלעב תילאטיגיד הזירכ תדמע     08.11.0090
דע תלעפהל שימג ראווצ ןופורקימ תללוכה      
םגד 61-45NE ןקתב הזירכ ירוזא 002      

ינכטה טרפמב ראותמכ V-0058BST OSAP 'חי      2                      
הנקתהל תנגומ הביתב תימוקמ הזירכ תדמע     08.11.0100
ראותמכ ,דצ ןצחל ןופורקימ ללוכ ריק לע      

.רעש לכב הנקתהל ינכטה טרפמב 'חי      24                     
קפסהב 56PI 68C OSAP רוטק'זורפ לוקמר     08.11.0110
הנקתהל 45NE ןקתו 0221 ןקתב W02 יברימ      

.תונובירטל תחתמ 'חי      120                    
ללוכ  W6 SMR קפסהב 6" רטוקב לוקמר     08.11.0120
לירג ללוכ הרקתב עוקש הנקתהל וק יאנש      
תריחבל הרוצו ןווגב יתכתמ יביטרוקד      
הנקתהל יביטרוקד זגראב וא ,לכירדאה      
45NE ןקתו 0221 ןקתב לוקמרה,היולג      
תוריש ירוזאב הנקתהל טרפמב ראותמכ      

.םינושה 'חי      700                    
קפסהב XRT OSAP 66PI-02  רפוש לוקמר     08.11.0130
45NE ןקתו 0221 ןקתב  W02 יברימ      
הסינכ ירעשב הנקתהל טרפמב ראותמכ      

.ןוידטצאל 'חי      50                     
W042 יברימ קפסהב המצוע בר רפוש לוקמר     08.11.0140
תרצותמ XS-004RT םגד 0221 ןקתב      
    OSAP )יאנשו ףחד ישאר ללוכ) ןוטלט ןאובי  
רוטקורטסנוק רשואמ הילת ןקתמו ילרגטניא      

.ינכטה טרפמב ראותמכ 'חי      32                     
11.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 

קובץ: 2679-100   .../091 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     091 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
גוס לכמ תרנצו תואספוקו תרנצ ללוכ טוויח     08.11.0150
תויחנהו 0221 ןקת יפל שא תניסח הליבכ ללוכ      
םיאתמה ךתחב היהי לבכה ,תכרעמה קפס      

.וקה ךרואו לוקמרה קפסהל 'חי      480                    
יוליג תכרעמל םינקתה ןוכמ תורוקיב תרבעה     08.11.0160
תוברל ,תבולשמה הזירכהו יוביכהו שאה      
יפל תוכרעמ ןיב היצרגטניא תרוקיב תרבעה      
םולשת ללוכ תוחיטב ץעוי לש תושירד תלבת      
תשענ תרוקיבהו הדימב( תורוקיבה רובע      
רובע דבלב תחא םעפ ןלבקל םולשת םיבלשב      

)תורוקיבה לכ 'חי      1                      
הכרדה, תכרעמ קית ללוכ תכרעמ תריסמ     08.11.0170

'פמוק     1                     EDAM SA תוינכות תריסמו חוקלל  
6 רובע תויטמוטוא תועדוה תדיחי תכרעמ     08.11.0180
רוביח ללוכ יוניפל שארמ תוטלקומ תועדוה      
הרקב רדחמ הלעפה לנפו ,שא יוליג תכרעמל      
םיעגמ 6  רסממ ללוכ ,הנזהה ילבכ ללוכ      

'פמוק     2                     .םישבי  
תוזכרה ןיב רוביחל שא ןיסח תרושקת לבכ     08.11.0190

תרנצ ללוכ רטמ      2000                    
םוריח תזירכ תכרעמ 11.80 כ"הס            

ם י ר ו ט ר נ ג  21.80 ק ר פ  ת ת       
רתאהמ  AVK008 םייק רוטרנג תאצוה     08.12.0010
המרל תיטסוקא הפוח עוציבו לעפמל ותלבוהו      
,הרצאמ עוציב תוברל רטמ 7 מ A.B.D 27 לש      
GISL רפמא 0521 יטמוטוא קספמ תנקתהו      

. רתאל ותרזחהו רוטרנגה לע ןקתומ 'חי      1                      
AVK008 רתאב םייקה רוטרנגה תנכהו לופיט     08.12.0020
תושדח ןורכניסו דוקיפ תוכרעמ תטילקל      
תוריהמ תסוו , רקב ,דוקיפה חול :תוברל      
םישרדנה םירזיבאה לכו חתמ תסוו, ינורטקלא      
רקב קוריפ תוברל ,ךכ ךרוצל רוטרנגה לע      
םאתומה שדח רקבב ותפלחהו רוטרנגב םייקה      
קפסה לש ןקתמב עצובי לופיטה ןורכניסל      
םילולכ רוטרנגה תרזחהו קפסה שרגמל הלבוה      

)....םייק רוטרנג תאצוה( ל"נה ףיעסה ריחמב 'חי      1                      
WK0001 יוביגל יטמוטוא רוטארנג לזיד     08.12.0030
    AVK0521 YBDNATS רקב ללוכ רוטרנגה  
קספמ ללוכו הרצאמ תוברל ןורכניס םע      
לע ןקתומ GISL רפמא 0002 יטמוטוא      
לש המרל תיטסוקא הלוכמ ללוכ .רוטרנגה      
    A.B.D 27  יפכ תודימל םאתהב רטמ 7 ..מ  
דרשמ תושירדל המאתהבו תינכותב םיעיפומש      

.היגרנאה 'חי      1                      
21.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 
 
 

קובץ: 2679-100   .../092 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     092 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
תלוביקב תודיחיה יתש רובע קלד תכרעמ     08.12.0040
2 לולכת תכרעמה .רטיל 000,2 לש תילמיסקמ      
04 לוידקס 2" קלד תרנצ ,םידרפנ קלד ילכימ      
.םיפדועל הרזחו םירוטרנגה לא תכתורמ      
תוליזנ תעינמל חפ תלעת ךותב ןקתות  תרנצה      
תוארתה תכרעמו םיפוצמ תוברל ,גגל      
עדימ תרבעה םע לכימ לכב תינוס-ארטלוא      
בצמ לע היצקידניא תלבקו הנבמ תרקבל      
לש בצמב תוארתה ללוכ םילכימב רלוסה      

'פמוק     1                     .תלוביקהמ %33 ,%05  
2 לש  קלדה ילכמ 2 ןיב קלד תרנצ י"ע רוביח     08.12.0050
תוברל רוניצ י"ע ידדה יוביגל םירוטרנגה      

'פמוק     1                     תיטמוטוא הלעפהל םיפוצמו הבאשמ  
הבאשמ תוברל תילמשח רלוס יולימ תכרעמ     08.12.0060
חקפמה הרויש יאוותב גגל דע הסינכה תמוקמ      
תכתורמ 04 לוידקס 2" תרנצה .א"מ 051 דע      
.םישרדנה תוחיטבה ינקתל םאתהב ןקתות      
זרב ,קולדת ףוס - רזיבא ןקתוי רוניצה הצקב      

'פמוק     1                     .תוליזנ תטילקל םוגיא תכירבו יולימ  
םילכימה ןיב שרדנל םאתהב ילמשח טוויח     08.12.0070
ריחמה .םייזכרמה הרקבה תוחוללו םירוטרנגל      
הנעיו םילכימב קלד בצמו דוקיפ חול םג לולכי      

.שא יוביכ תושירדל 'חי      1                      
הלעפהו הנקתהל םתלעפהו םירוטרנגה רוביח     08.12.0080
דצב םייפוס םירוביח עוציב ללוכ  תמלושמ      

. ,רוטרנגה 'חי      1                      
A01\V42 םירבצמ ינעטמו הענתה ירבצמ      08.12.0090
רשא לכו ,חתמו םרז דמ ,הלקת עגמ ללוכ      

טרפמה פ"ע שרדנ 'חי      2                      
לכ ןיבו םירוטרנגה ינש ןיב ןורכניס תכרעמ     08.12.0100
ללוכ דרפנב וא דחיב למשח תרבחל רוטרנג      
רשפאתתש ךכ םירוטרנגה ןיב םירשגמל הנכה      
הרדס םירקב לע תססובמ ,ןורכנס אלל הדובע      
    002CDA תרבח לש IEDF תרושקת ללוכ  

'פמוק     1                     טרפמ יפל הנבמ תרקב  
תרבחל םירוטרנג הטקש הפלחה תכרעמ     08.12.0110
תכרעמ לוכ רובע דרפנ תכרעמ(למשח      
יוביג ללוכ ,תיאמצע היהת תכרעמ לכ.)הפלחה      
לש הרקמב תשעור הפלחה םע )יטמוטוא(      
תועצמאב הטקש הפלחהה רקבב הלקת      
םאותת תכרעמה . תפסונ דוקיפ תכרעמ      

'פמוק     2                     AFIF תושירדל  
הלקת לש הרקמבו םיסמוע תרקב תכרעמ     08.12.0120
רתונה רוטרנגה לעפוי םירוטרנגה דחאב      

'פמוק     1                     .םייטירקה םיסמועה תורדגהל םאתהב  
21.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 
 

קובץ: 2679-100   .../093 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     093 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
דצב ינכטה גגל םידויצה לכ תפנהו הלבוה     08.12.0130
םוקמב םתדמעהו ןוידטציאה לש יברעמה      
םייציפק םיעוזעז ימלוב לע שרדנל םאתהב      
ללוכ(הקיטסוקאה ץעוי רושיאל םאתהב      
ללוכ(הקיטסוקאה ץעו)םיעוזעז ימלוב תקפסא      
לכל טלפמוק ריחמ ,)םיעוזעז ימלוב תקפסא      
,םירוטרנגה קפס לש םידויצה לכו םירוטרנגה      
תריסמ דע םיחוטיב ללוכ, רלוסה ילכימ      

'פמוק     1                     ןקתימה  
רשפאתש )תרקובמ הרבעה( הרקב תכרעמ     08.12.0140
לכ ח"חל הנזהה תרזחה תעינמ קחשמ בצמב      
תקספה רבכ התייהו הדימב קחשמה ןמז      
תושירדל םאותת תכרעמה,תחא למשח      
    AFIF,רובע שרדנכ תויצקדניא תונכה תוברל  

'פמוק     2                     .הנבמה תרקבל הרוביחו הנבמ תרקב  
תושירד יפל רוטרנג בצמ יוויח חול הנשמ לנפ     08.12.0150
פ"עו םיאבכ לנפב ןקתומ תואבכה יתוריש      
רקבל רבוחמ , תוחיטב תינכות םוקימ      
הלקת,רוגס-טמוטוא בצמ ללוכ חולה רוטרנגה      
ןמש תומכ בצמ.ד רלוס דמ בצמ.ג רוטרנגב      
ןקתומ ,ןומיס תוירונו ,רבצמ הניעט בצמ.ה      
טלפמוק רוטרנגה רקבל ןיסח לבכב טווחמו      
היהי תוארתה לנפה ,שומישל ןכומו רבוחמ      
םינקתהו שא יוביכ תויחנה י"פע      
תרושקת ואו םישבי םיעגמ לולכיו.םיטנוולרה      
    PI PCT טוויח ללוכ לנפה .חוקל תטלחה יפל  

'פמוק     2                     .רוטרנגל דע  
היגרנאה דרשמ תרוקיב תרבעהו םושיר     08.12.0160
רובע םולשתו הלעפה  רושיא ללוכ רוטרנגל      

.תרוקיבה 'חי      2                      
תפלחה ללוכ AVK008 רוטרנג לזידב  לופיט     08.12.0170
תוחפל סמועב הצרה תקידב ,םייננסמו םינמש      
יוקינ ,טרופמ הקידב ח"וד תנכה ,תועש 5 ל      

'פמוק     1                     עבצו יללכ  
הקראה ךילומב הטיש תנגהו הקראה תנגה     08.12.0180

'פמוק     2                     UC051 דדובמ  
G.M. תרצות רוטרנג תממדה םורח ןצחל     08.12.0190

םייק רוטרנג לע הפסוה תוברל ,56PI 'חי      2                      
יפל זיידונא םיטלש ללוכ העיבצו טוליש     08.12.0200

'פמוק     1                     חוקיפה תושירד  
ללוכה םיאבכ לנפב רוטרנג דוקיפ חול     08.12.0210
002CGA רקב תוברל PIPCT תרושקת      
    FIED טרפמל םאתהב רשואמ ךרע הווש וא  

'פמוק     2                     .םירוטרנגב םינקתומה םירקבל תרושקת ללוכ  
21.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 
 
 

קובץ: 2679-100   .../094 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     094 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
תכרעמה לכל םלשומ תרושקת לוקוטורפ תנכה     08.12.0220
הנבמ תרקבל הרבעהל קלדה תכרעמ ללוכ      
הרקבה ישנא םא םימואיתו תוקידב ללוכ      
לכ . תמלשומ תכרעמ תלבקל חטשבו דרשמב      
םיעגמ לש טסו תרושקת תואיצי וללכי תוחולה      

'פמוק     2                     הרקב תכרעמל חווידל ) 21 דע( םישבי  
תלבקל לע היגרנאה דרשמ תרוקיב תרבעה     08.12.0230

'פמוק     2                     רוטרנגל הלעפה תדועת  
םירוטרנג 21.80 כ"הס            

ת ו ק ר א ה  31.80 ק ר פ  ת ת       
ללוכ  דוסי תקראה תעבטמ אצויה זיז תמלשה     08.13.0010

.1" שיטפ תאספוקו 'ץניא 2/1 גרוב םע רמג 'חי      20                     
תועבט ,למשחה תונקת פ"ע דוסי תקראה     08.13.0020
הנבמה תודוסיב תימינפו תינוציח דוסי תקראה      
ןיב םירושיג תוברל ,םישדחהו םימייקה      
לוגע לזרב ללוכ , למשחה תונקת פ"ע תועבטה      
למשחה קוח יפל תודוסיל ףתורמ מ"מ 01      
מ"מ 4/04 ןוולוגמ לזרב י"ע םיזיזל האיציו      
ןנכתמה תייחנה פ"ע למשחה תוחולב      
רוביח תוברל ,עקרקה תמוקב תונוש תודוקנבו      
לכו םימייקהו םישדחה םידומעל ךותיר י"ע      
האר ,טקייורפה לכל טלפמוק ףיעס,שרדנה      

'פמוק     1                     טרפמו תוינכות ףסונב  
הטילק תוכרעמ ,3711 י"ת י"פע קרב אילכ     08.13.0030
לע תוכרעמ עוציב תוברל הקראהו הדרוה      
,ןקתה תייחנה פ"ע שרדנה לכו תכרעמו תוגגה      

'פמוק     1                     .טרפמו תוינכות ףסונב האר  
תוקראה 31.80 כ"הס            

PI ם ו ק ר ט נ י א  ת כ ר ע מ  51.80 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ע ש ל       
שימג ראווצ 'קימ תלעב הרקבל PI תחולש     08.15.0010

DNEMMOC A279EE םגדמ 'חי      2                      
םגדמ תרשב PI תחולש תלעפהל ןוישיר     08.15.0020

L-IS-1IP COMMEND 'חי      26                     
ילאדנאו יטנא זראמב רעשל PI תחולש     08.15.0030

EF962A COMMEND 'חי      24                     
תוחולש 06 דע תלעפהל PI םוקרטניא תרש     08.15.0040

'פמוק     1                     003SI DNEMMOC םגדמ  
רעש תחולש לש ט"הע הנקתהל ןוגג תפסות     08.15.0050

DNEMMOC 26FE םגדמ 'חי      24                     
בשחמ לבכ תלחשה י"ע תרושקת תדוקנ     08.15.0060
    7TAC ינשב רוביחו מ"מ רטוקב 52  רוניצב  
JR-54 יפוס רזיבא תנקתה ללוכ םידדצ      
טולישו רופסמ הקידב ,תרושקת ןוראב רוביחל      
י"ע רשואי לבכה םגד .םידדצ 2-ב אמייק רב      

. ךרוא לכב וקה ךרוא ןימזמ/הייריעה 'חי      30                     
םירעשל PI םוקרטניא תכרעמ 51.80 כ"הס            

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 

קובץ: 2679-100   .../095 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     095 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה נ י ר ק  י נ פ ב  ן ו ג י מ  61.80 ק ר פ  ת ת       
3 תועצמאב םייטנגמורטקלא תודש ינפב ןוגימ     08.16.0020
53.0 יבועב הפוצמ ןוקיליס חפ לש תובכש      
מ"מ 2 יבועב  CVP-מ דודיב תובכש ,א"כ מ"מ      
םוינימולא חפ תבכשו )מ"מ 5 יבועב רק לק וא(      
םג ללוכ ריחמה .מ"מ 3 יבועב 3H גוסמ      
,תחא הדוקנב ,תינוציחה הבכשה תקראה      
ספל ר"ממ 6 ךתחב דדובמ ךילומ תועצמאב      
תשרדנה האצותה .םיילאיצנטופ תאוושה      
םירדחב ,GM5 דע GM4 לש הניה ןוגימהמ      
לעמ 'מ 1 הבוגב - עבק ךרד םישייואמה      
ןוגימה .תוריקהמ 'מ 5.0 לש קחרמבו הפצרה      
,הפצר ,תוריק ,םירדחב - שרדנה לככ עצובי      
תלבקל דעו תולעתו תומלוס יאוות ,הרקת      

.םישורדה םיכרעה ר"מ      280                    
הנירק ינפב ןוגימ 61.80 כ"הס            

ם י ל ב כ ו  ם י ל י ב ו מ  71.80 ק ר פ  ת ת       
הווש וא " דריל" תרצות ןוולוגמ לזרבמ םלוס     08.17.0010
, םיקוזיח ללוכ מ"ס  01/05 תודימב ךרע      
ירזיבאו םירמוח , םילתימ , םירוביח , םיכותיר      
תחנהל םלשומו ןכומ ןרציה תויחנה יפל רזע      
תסיפתל ומאתוי םירזיבאה . םלוסב םילבכ      

. ריקב וא הרקיתב הלעתה רטמ      30                     
וא ריקל סופת 02/08 ןוולוגמ תשר םלוס     08.17.0020
הנקתהל רזעה ירמוחו ירזיבא לכ ללוכ הרקיתל      

. תמלשומ רטמ      20                     
מ"ס 02/05 תודימב ןוולוגמ   םילבכ םלוס     08.17.0030
ירמוחו ירזיבא לכ ללוכ הרקיתל וא ריקל סופת      

.תמלשומ הנקתהל רזע רטמ      20                     
ללוכ מ"ס 02*01 תודימב תנוולוגמ חפ תלעת     08.17.0040
ירזיבא לכ ללוכ הרקיתל וא ריקל סופת הסכימ      

. תמלשומ הנקתהל רזעה ירמוחו רטמ      20                     
ר"ממ 051x1 ךתחב Vk54/62 ג"מ לבכ     08.17.0050

Y2SX2AN םגד EPLX דודיב םע םוינימולא רטמ      1300                    
הנקתה רובע VK42 ההובג חתמ לבכל תיפוס     08.17.0060

.הובג חתמ חולב 'חי      12                     
הנקתה רובע VK42 הובג חתמ לבכל תיפוס     08.17.0070

.יאנשב 'חי      9                      
תרבח רובע VK42 הובג חתמ לבכל תיפוס     08.17.0080

. למשחה 'חי      3                      
םילבכו םיליבומ 71.80 כ"הס            
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דף מס':     096 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ו ב ג  ח ת מ  ן ק ת מ  81.80 ק ר פ  ת ת       
תגצה תבוח ל"וחמ אבוימ יאנש.1 תורעה      
תומיאתו תושירדל םינקתה ןוכמ רושיא      
,הקפסא םיללוכ הובג חתמ תוחולה .2 טרפמה      
םיפיעסה לכ.3 הלעפהו רוביח ,הנקתה ,הלבוה      
אלא הנקתהו הקפסא םיללוכ הז תויומכ בתכב      
ויהי ג"מ תוחול .4  שרופמב תרחא ןייוצ םא      
    A036 VK42 S.I.G , 2 גורידבCSL ןקת יפל  
ךרוצ אלל ,AK52 רצק םרז.002-17226      
םוטא הטסורינ לכימ - יזכרמ קלח .הקזחאב      
ז"מ וכותב ללוכה 6FS זגב דדובמ      
- תיזחב .םיבצמ 3 - סמועב קתנמ/םוקאוב      
,הריגס/הלעפה ירסממ ,עונמ ,הלעפה ןונגנמ      
.דוקפ דויצו תוילוביק ןומיס תורונמ ,רזע יעגמ      
חולה .םילבכ תסינכ את - ןותחת קלח      
.ז"פמל  .וידיצ ינשמ הבחרהל ןתינו יראלודומ      
םאתהב ,תומוטא תויפוס םע םילבכ תסינכ      
ולבקתי אל .ינכטה טרפמב טרופמלו תוינכותל      
םידדובמ םילבכ תוסינכ וא צ"פ םע םיאת      
.ריוואב      
ללוכה Ak52 VK42 S.I.G ג"מ םרז קספמ את     08.18.0010
.םיבצמ 3 - סמועב קתנמו A036 םוקאוב ז"מ      
,הלעפה לילס ,הקספה לילס ,הכירד עונמ      
,זג ץחל דמ ,32V0 תוילוביק ןומיס תורונמ      
ו ,HC2+CN4+ON7 -רזע יעגמ      
    HC2+ON1+CN1 הקראה רצקמלו קתנמל,  
תוילמשחו תוינאכמ תולועפ 000,01 םומינימ      
ןייפוא ,CSI- אלמ רצקב תולועפ 02-ו      
ךרוצל OC-nim3-OC-s3.0-O ריהמהלועפ      
לכל מ"ס 06 הבוגב ךומנ חתמ את .ןורכניס      
ירזיבא ,טוויח םיקדהמ ,םיקספמ ללוכ תוחפה      
הנגהה רסממ תנקתהל שרדנה לכו ,דוקיפ      

ריחמה.)ךשמהב דרפנ ףיעסב טרופמה( 'חי      5                      
דצב ןויטדציאב ינכטה גגל הפנהו הלבוה     08.18.0020
יחרזמה דצב הובג חתמ למשח רדחלו יברעמה      
דע םיחוטיב ללוכ, 'וכו הסנכה,עקרקה תמוקב      
לכל טלפמוק  ףיעסה ריחמ, ןקתימה תריסמ      
םיאנשה רובע ,הובג חתמ  תוחולהו דויצה      

'פמוק     1                     .דרפנ ףיעס האר  
חתמ הנשמ ללוכה VK42 ג"מ חתמ הנשמ את     08.18.0030
    22:3:11.0/3V:11.0/3V םיכיתנו קתנמ םע  
לע )NI-GULP( ףלשנ חתמ הנשמ וא ,ורובע      
בציימ דגנ םע םילבכ תסינכב/הריבצה יספ      

.אתל )otsis ergnipmadr( 'חי      1                      
81.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
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רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
םיאנש רובע הנגהל דעוימה הנגה רסממ     08.18.0040
לכ תללוכה Vk42 ירדסמב הובג חתמל םיווקו      
קפסה ,רדתו חתמ , רתי סמוע ,םרז תונגה      
לכ . kcehcorcnyS תייצפוא תוברל ,רזוח      
8 .םילמיסקמו םילמינימ םיכרע ללוכ תודידמה      
11 תוחפה לכל,תונכתל םיישפוח דל תורונ      
תרושקת לוקוטורפ .תואיצי 9 ו תוסינכ      
    SUBDOM 05816 -ב הכימתוCEI. שטיווס  
    PTSR ב הכימתו הנבומ PRP & RSH ךותב  
תמגוד תכרעמל םיטרופ 2 ללוכה רסממה      
    cetorpeiS, לויכ ,תונכת ,הקפסא ללוכ ,  

.הצרהו הקידב 'חי      5                      
A5/003 01P5 דע תונגה רובע םרז הנשמ     08.18.0050
    AV5  הנגההה תדיחיו חולה ינותנל םיאתמ  

.הדידמ תודיחיל םג הלופכ הביל ליכמו 'חי      18                     
A1/001  )םכסמ( דיאורוט םרז הנשמ 'חי      1                     08.18.0060

HE571 CETAS תמגודכ ילטיגיד דדומ בר     08.18.0070
SUBDOM תרושקת ללוכ 'חי      1                      

הובג חתמב דוקיפ יוביגל קספ לא תדיחי     08.18.0080
תוחפל תועש 4 ךשמל,AV0001 לדוגב 'חי      2                      

תמלשומ הנקתה רובע לקוצ וא ההבגה תמב     08.18.0090
'פמוק     2                     .חולה תודימל םאתהבו קפוסמה חולה לש  

451T רקב :ללוכה יאנשל תוארתה חול     08.18.0100
תורונמ ,םירמייט ,םינצחל ,םינעגמ      
ילבכל םיקדהמ ,2T 1T תורוטרפמט,ןומיס      
ט"מאמב הדובעה לילסל חולהמ דוקיפה      
תלבקל שורדה לכו ,ישארה חולב ישארה      
הרקמב ץלואמ רורווא תלעפהו תוארתה      
ףסונב,רתומה לע הלעת יאנשב הרוטרפמטהו      
תרושקתב רוביחו םישבי םיעגמ לולכיו חולה      

.למשחה ןקתמב הנבמה תרקבל 'חי      3                      
03 ר"ממ 051 דע ג"מ לבכל תומוטא תויפוס     08.18.0110
וא חולב תימינפ הנקתהל תודעוימה  ו"ק      
ח"ח רשואמ "םקייר" תרצות יאנש רוביחל      

.ג"מ רדסמ ןרציי י"ע ץלמומו 'חי      27                     
רובע .ג.מ לבכל תויפוס טס לש דבלב הקפסא     08.18.0120
תיפוסה גוס ח"ח םע אדוול ןלבקה לע .ח"ח      

'פמוק     1                     .םהל קפוסתש  
הנקתהל םימיאתמה VK42 AK01 קרב ןגמ     08.18.0130
לש 42ADR םגד תמגודכ הסינכ אתב      

דלומיטסלא 'חי      6                      
רוביחה תוברל רדסמל ג"מ םילבכ רוביח     08.18.0140
ריחמה, )דרפנב ודדמי םילבכה ישאר( יאנשל      
תודובעה לכו םילבכה תקידב תא םג ללוכ      

'פמוק     24                    .םלשומ רוביחל םישרדנה רזעה ירמוחו  
הדימעל טקיורפה לכב ג"מ תוחול ללכ תקידב     08.18.0150
דויצ י"ע י"חח תושירד יפל הקדל רתי חתמב      

. הקידב ללוכ םכסמ ח"וד תאצוהו ג"מב הקידב 'חי      1                      
81.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
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דף מס':     098 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
הנגהה ירסממ ןיב תיגול תויבטקלס רוביח     08.18.0160
טוויחה תוברל תוינכותב שרדנכ םידוקיפו      
חתמ תוחולה לכב טקייורפה ללכב שרדנה      

'פמוק     1                     הובג  
יאנשה ידוקיפ רובע 02*5.1 שימג דוקיפ לבכ     08.18.0170

. ג"מ חולו רטמ      500                    
AVk0061 VK4.0/6.21 קוצי יסקופא יאנש     08.18.0180
יתביבס גורידו kAoA םידספה תמרב      
    1F/2C/2E 11-67006 ןקתו ,14505 י"ת יפל  
    CEI - יליפורפ ללוכ ,ינכטה טרפמב טרופמכ  
    01U רוביח ,םנוגיעו יאנשה ילגלגל  
ללוכו,םירוביחל תושל ,םינונוויכ ,םירוטסימרט      
םיעוזעז ימלוב תודיפר יבג לע יאנשה תנקתה      
.ןקתמה תריסמל דע יאנשה חוטיב ללוכו      
דצ רוביחל תושל ללוכ ינכטה טרפמב טרופמכ      
חתמ דצב לומיטסלא ירוביח ללוכ ,ךומנ חתמ      

'פמוק     3                     .)081K(רפמא 042  דע הובג  
03%ל רורוויא תכרעמ רובע ריחמ תפסות     08.18.0190

'פמוק     3                     ל"נה יאנשל ץלואמ  
תרצותמ SDAP-W-REPUS תודיפר טס     08.18.0200
    NOSAM תחתמ מ"מ 2 יבועב הדרפה חפ םע  

'פמוק     3                     .יאנשל טלפמוק ריחמ - תובכשל  
דצב ןויטדציאב ינכטה גגל הפנה, הלבוה     08.18.0210
לש הלעפהו רוביח, הנקתה ,הסנכה ,יברעמה      
01U יליפורפ עוציב תוברל טרופמכ יאנש      
תומר ןוויכ ללוכ .םנוגעו יאנשה ילגלג רובע      
חוטיב ללוכ, 'וכו, תוקראה, האיציה חתמ      

'פמוק     3                     . ןקתימה תריסמ דע יאנשה  
הובג חתמ ןקתמ 81.80 כ"הס            

ת ו ח י ט ב  ד ו י צ  ן ו ר א  91.80 ק ר פ  ת ת       
תוחיטב דוויז רובע תכתממ תוחיטב ןורא     08.19.0010
מ"ס 04/041/081 תודימב ההובג חתמב      
שרדנה תוחיטבה דויצ לכ תא וכותב ללוכה      
עבוכ ,תוחיטב יפקשמ ,תופפכ תוברל      
ב"צויכו הלצה טומ ,םירצקמ ,חתמ קדוב,ןגמ      

.ינכטה טרפמב טרופמכו 'חי      2                      
לקשימב שא יוביכ ףטמ תוחיטב ןוראב הקפסא     08.19.0020

. 1031  ןולה זג ליכמה ג"ק 2 'חי      2                      
מ"מ 01 יבועב ימוגמ ההובג חתמ חיטש     08.19.0030

. חולה ךרוא יפל מ"ס 001 בחורב רטמ      6                      
הרהזא יטלש ךרעמל CVP וא חפ טוליש     08.19.0040
לעו , םיאנשה לע, תוחולה לע , רדחב ןומיסו      
, י"חח ,טרפמה תושירדל םאתהב תותשרה      

'פמוק     8                     . ןנכתמהו ןימזמה  
תוחיטב דויצ ןורא 91.80 כ"הס            
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דף מס':     099 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ת מ  ן ק ת י מ ב  ת ו ק ר א ה  02.80 ק ר פ  ת ת       
ה ו ב ג       
:תואבה תודובעה תולולכ הדובעה ריחמב      
ותריסמו ,ותוללכב ג"מ ןקתמל דועת תנכה      
,לועפתה ישנא תכרדהו חוקלל      
תאוושה ספ לא היצקורטסנוק תקראה     08.20.0010
יולג תשוחנ ךילומ תואצמאב םילאיצנטופ      

. םיקבחו , ןורירמ רוניצ ללוכ ר"ממ 53 ךתחב 'חי      10                     
01/04 ךתחב תיטילורטקלא יפקה תשוחנ ספ     08.20.0020
םידדובמ ללוכ ההובג חתמ רדח תקראהל מ"מ      
ספל רבוחמו רטמ 1 לכ גרובו מ"ס 07 לכ      

. םיליצנטופ תאוושה רטמ      70                     
, תלד ןוגכ אוהש לכ יתכתמ רזיבא תקראה     08.20.0030
הקראה ספ לא ההובג חתמ רדחב 'וכו ףוקשמ      
רוניצו ר"ממ 53 רוזש תשוחנ ךילומב יפיקה      
הקראה גרוב ךותור םג ללוכ מ"מ 91 ןורירמ      

. רזיבאל 'חי      30                     
הקראה ספ לא תלד ןוגכ ענ רזיבא תקראה     08.20.0040
החוטש השימג "המצ" י"ע תעצובמ יפקה      
תמחלה םג ללוכ ר"ממ 53 ךתחב תשוחנמ      
גרוב ךותירו תדחוימ לבכ לענ , תווצקה      

. רזיבאל הקראה 'חי      20                     
ךילומב גותימ רדחב ג"מ יאנשל הקראה תדוקנ     08.20.0050
    cvp uc051x2 תאוושה ספמ תשוחנ ר"ממ  

. מ"מ 03 רוניצב םיליצנטופ 'חי      3                      
051 ךילומב ההובג חתמ חולל הקראה תדוקנ     08.20.0060
תאוושה ספמ דדובמ תשוחנ ר"ממ      

. מ"מ 23 רוניצב םילאיצנטופ 'חי      3                      
ללוכ ותוללכב ג"מ ןקתמל ךמסומ קדוב תרוקיב     08.20.0070
קדובה( הקידב ימד םולשתו קדובל עויס ןתמ      

'פמוק     1                     )ותונמזה ינפל ןנכתמה י"ע רשואי  
וא גותימ רדחב ישאר םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.20.0080
מ"מ 4/04/0001 תודימב הובג חתמ רדחב      
ללוכ ףיעסה 6/21 לג - לפ תלעת ךותב      
, תורוניצ , תשוחנ ילבכ , לבכ ילענ ,םירוביח      
םינכרצה תקראה תמלשהל שורדה לכו , תולש      

גותימה תנחתב דוסי תקראה קוח יפל םינושה 'חי      2                      
ןיב הציחמו הנגהל תנבלוגמ הנגה תשר רדג     08.20.0090
לש הבוגב י"חח תרשואמ ,ג"מ תוחולו םיאנש      

תוחפה לכל מ"ס022 ר"מ      25                     
םייושע םיפוקשמ ללוכ תנוולוגמ תשר תלד     08.20.0100
ללוכ ,םילוענמל םיוו ,םיריצ ,ןוולוגמ לזרב      

'פמוק     3                     י"חח תוארוה פ"ע שרדנכ םילוענמה  
םואת: ללוכה י"חח תרוקיב ג"מ ןקתימ תרבעה     08.20.0110
ללוכ, ג"מ דויצו תוינכות רושיא, י"חח םע      
תורזוח תורוקיב ללוכ תרוקיב ןקתימה תרבעה      
ןקתמהו ןקתימב חתמ תלבקל דע לומשיחו      

'פמוק     1                     . י"חחל םולשת ללוכ אל .תויוגייתסה אלל  
הובג חתמ ןקתימב תוקראה 02.80 כ"הס            
תרושקתו למשח ינקתמ 80 כ"הס            
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05/02/2017
דף מס':     100 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90 ק ר פ  ת ת       
,םיפשח ללוכ הסירפב חטש -  חיטה תדידמ      
.םיפסו םיגניפוק ,םיפוקשמ      

                   12500 )W, 5-C-5( . םינפ חיט ר"מ  09.01.0010
,ףרועה דוקיפ תדקפמ י"ע רשואמה רגב חיט     09.01.0020

)W, 7-C-7( .מ"ממב ר"מ      300                    
)W-8( .ימרת חיט ר"מ      300                   09.01.0030
.)W-6( .ץוח חיט ר"מ      500                   09.01.0040
חיט תודובע 10.90 כ"הס            
חיט תודובע 90 כ"הס            

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
בצוימ יולימ תועצמאב וא הקבדהב וא ףוצירה      
השורדה תיתשתה תנכה ללוכו הקבדה טיטו      
.ףוציר לש גוס לכל      
    --------------------------------------------  
תוחולב םיאנותיעו PIV תוגרדמ יטסדופ ףוציר     10.01.0010

)F-32( .טינרג ר"מ      50                     
.מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילופיש רטמ      70                    10.01.0020

לש ךתחב חלשו םור תוברל תוגרדמ יופיח     10.01.0030
ללוכ ,)F-22( טינרג תוחולב מ"ס 71/23-כ      
,)F-14( הקלחה דגנ ספ/הרהזא יספב בוליש      
הגרדמ לש םלשומ ךרוא יפל הדידמה      

.)חלש+םור( רטמ      800                    
תוגרדמה תא םיוולמ ףוצירה גוסמ  םילופיש     10.01.0040

.)חיטב םיעוקש( מ"ס 7 הבוגב רטמ      400                    
    ----------------------------------------------  
תוקלחומה ןוטבה תופצרל ריחמ תפסות     10.01.0060
תחירמ/תגפסה רובע 20 קרפב תודדמנה      
רליסב םינושו םיחותפ םירבעמ ,סרוקנוק      

                   11000 R-10/9. (F-32 ,F-30 ,F-25 ,F-2) ר"מ   
רמג רובע ןוטבמ תוגרדמל ריחמ תפסות     10.01.0070
הניפ םוטיק ללוכ ןוטבה ינפ לש קלחומ      
ךרוא יפל הדידמה ,R-9/01 רליסב רמגו      

)F-42( .)חלש+םור( הגרדמ לש םלשומ רטמ      500                    
08 דוסי ריחמב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0080

)F-3( .ר"מ/ח"ש ר"מ      1600                    
.מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילופיש רטמ      1400                   10.01.0090

09 דוסי ריחמב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0100
)F-4( .ר"מ/ח"ש ר"מ      400                    
.מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילופיש רטמ      300                   10.01.0110

08 דוסי ריחמב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0120
)F-5( .ר"מ/ח"ש ר"מ      2000                    
.מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילופיש רטמ      1900                   10.01.0130

051 דוסי ריחמב חיטש יחיראב ףוציר     10.01.0140
תיתשתה תנכה ללוכ ריחמה ,ר"מ/ח"ש      
גוס ףוציר וא ,תקלחומ תיטנמצ הדמ תועצמאב      

)F-6(  'ב ר"מ      200                    
10.01.1 קרפ תתב הרבעהל          
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05/02/2017
דף מס':     101 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
.מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילופיש רטמ      100                   10.01.0150

ריחמב ,ןלצרופ טינרג יחיראב תוחתלמ ףוציר     10.01.0160
)F-01( .ר"מ/ח"ש 09 דוסי ר"מ      400                    
.מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילופיש רטמ      200                   10.01.0170

ןלצרופ טינרג יחיראב תוחלקמו םיתוריש ףוציר     10.01.0180
)F-11( .ר"מ/ח"ש 09 דוסי ריחמב ר"מ      2300                    

ריחמב  ןלצרופ טינרג יחיראב םינונזמ ףוציר     10.01.0190
)F-21( .ר"מ/ח"ש 09 דוסי ר"מ      700                    
.מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילופיש רטמ      700                   10.01.0200

ןלצרופ טינרג יחיראב תוחלקמ ירדח ףוציר     10.01.0210
)F-31( ר"מ/ח"ש 001 דוסי ריחמב ר"מ      60                     

,ןלצרופ טינרג יחיראב תחלקמ יאת ףוציר     10.01.0220
021 דוסי ריחמב םייעופיש דוביע תוברל      

)F-41( .ר"מ/ח"ש ר"מ      50                     
ריחמב ןלצרופ טינרג יחיראב חבטמ ףוציר     10.01.0230

)F-51( .ר"מ/ח"ש 001 דוסי ר"מ      250                    
תקלחומ ןוטב תופצר ג"ע יסקופא עבצ     10.01.0240

(F-31). ר"מ      450                    
CVP-מ תוגרדמ יטסדופב  הרהזא יחטשמ     10.01.0260

.)F-04( .תוגרדמ ,מ"ס 06 בחורב רטמ      550                    
.)F-14( .תוגרדמה יחלש הצקב הרהזא יספ רטמ      1200                   10.01.0270
.)F-24( .םיגרודמ םירבעמב הרהזא יספ רטמ      3500                   10.01.0280

.מ"ס 04-03 בחורב םיספ ,ינוציח ליבומ ןומיס     10.01.0290
(F-45). רטמ      200                    
)F-64( .מ"ס 06 בחורב ,רתאמ ןומיס רטמ      200                   10.01.0300

ןרטסילופ תוחול י"ע תופצרל ימרת דודיב     10.01.0310
תחתמ( ןוטבה תפצרל תוקבדומ ףצקומ      

)F-05( .)ףוצירל ר"מ      400                    
ריחמב ןלצרופ טינרג יחיראב םיתוריש יופיח     10.01.0320

)W-53( .ר"מ/ח"ש 06 דוסי ר"מ      5000                    
ריחמב ןלצרופ טינרג יחיראב םינונזמ יופיח     10.01.0330

)W-63( .ר"מ/ח"ש 06 דוסי ר"מ      250                    
הקימרק יחיראב הפשא רדח ,םיחבטמ יופיח     10.01.0340

)W-73( .ר"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמב ר"מ      500                    
ריחמב ןלצרופ טינרג יחיראב ,םינוחבטמ יופיח     10.01.0350

)W-83( .ר"מ/ח"ש 001 דוסי ר"מ      20                     
תיכוכז חירא ,םיתורישב יביטרוקד ספ יופיח     10.01.0360
ךרוא יפל הדידמה יופיחב בלושמ יביטקלפר      

)W-04( .מ"ס 03 בחורב ספה רטמ      500                    
יפל הדידמה ,םיתורישב רסיק ןבא חטשמ     10.01.0370

)W-14( .חטשמה לש יקפוא ךרוא רטמ      20                     
יפל הדידמה ,םינוחבטמב רסיק ןבא חטשמ     10.01.0380

)W-24( .חטשמה לש יקפוא ךרוא רטמ      10                     
.םיליפורפ      
    ---------------------------------------------  

10.01.1 קרפ תתב הרבעהל          
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05/02/2017
דף מס':     102 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
םיפוציר ןיב רושיג ליפורפ ,1-פ טירפ     10.01.0400
בכרומ ליפורפה ךרוא יפל הדידמה ,סרוקנוקב      

.חטשב רטמ      300                    
םיפוציר יגוס ןיב זילפ הדרפה ספ ,2-פ טירפ     10.01.0410
ךרוא יפל הדידמה ,ףוציר יסלפמ שרפה וא      

.חטשב בכרומ ליפורפה רטמ      150                    
,חיט לופיש - םוינימולא T ליפורפ ,3-פ טירפ     10.01.0420

.חטשב בכרומ ליפורפה ךרוא יפל הדידמה רטמ      500                    
םייופיחב עוקש לנפל ליפורפ ,7-פ טירפ     10.01.0430
יפל הדידמה ,םוינימולאמ )LPH/סבג/לנפווקא(      

.חטשב בכרומ ליפורפה ךרוא רטמ      1000                    
,ןוטבל לופיש - םוינימולא L ליפורפ ,9-פ טירפ     10.01.0440

.חטשב בכרומ ליפורפה ךרוא יפל הדידמה רטמ      800                    
- הדלפ L ליפורפ קושיח ,01-פ טירפ     10.01.0450
,מ"ס 021 רטוקב לוגע ןוטב דומעל לופיש      

.חטשב בכרומ טירפ יפל הדידמה 'חי      50                     
לופיש - הדלפ L ליפורפ קושיח ,11-פ טירפ     10.01.0460
יפל הדידמה ,מ"ס 08 רטוקב לוגע ןוטב דומעל      

.חטשב בכרומ טירפ 'חי      60                     
לופיש - הדלפ L ליפורפ קושיח ,21-פ טירפ     10.01.0470
יפל הדידמה ,מ"ס 06 רטוקב לוגע ןוטב דומעל      

.חטשב בכרומ טירפ 'חי      20                     
תודידב הרהזא תוישושבג ,02-פ טירפ     10.01.0480

.חטשב בכרומ הדיחי יפל הדידמה ,הטסורינמ 'חי      500                    
. םירזיבא      
    ---------------------------------------------  

.תונוש תודימב םירויכ לעמ הארמ ,1-ש רזיבא ר"מ      40                    10.01.0500
.תונוש תודימב םירויכ לעמ הארמ ,2-ש רזיבא ר"מ      20                    10.01.0510
.תונוש תודימב םירויכ לעמ הארמ ,3-ש רזיבא ר"מ      10                    10.01.0520
יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס            
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס            

.ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11 ק ר פ  ת ת       
תלבק דעו תוחפל תובכש שלשב העיבצה לכ      
תריחב יפל ןווגה ,דיחא ןווגו אלמ יוסיכ      
גולטק יפל םיהכ םינווג תוברל לכירדאה      
."סקימרובמט"      
,סבג , חיט ,ןוטב יחטש ג"ע העיבצה לכ      
ןייוצ םא אלא, ריחמ לדבה אלל, לאנפהווקא      
שרופמב תרחא      
    -----------------------------------------  

.ע"ווש וא יטטניס דיס ר"מ      1000                   11.01.0010
                   25000 .םיימינפ םיחטש ג"ע ע"וש וא 0002 לירקרפוס ר"מ  11.01.0020

יולג ןוטב יחטש ג"ע ע"ווש וא .ד.מ לירקרפוס     11.01.0030
,)C, 2-C,2-W,3-C,6-W-1( עבצל ןכומ ליגר      
םינוש םינווגבו חקפמה הרויש רחא םוקמ לכבו      

                   21000 .לכירדאה תריחב יפל ר"מ   
10.11.1 קרפ תתב הרבעהל          
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05/02/2017
דף מס':     103 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ןוטב ידומע ג"ע ,קירבמ רמגב ע"וש וא סלגמט     11.01.0040

)W-3( .םיפושח םילוגע ר"מ      2300                    
ןוטב ידומע יחטש ג"ע ע"וש וא יטטניס רואילופ     11.01.0050

)W-4( .םיפושח םילוגע ר"מ      5000                    
)C-11( .ע"וש וא לונירקא ר"מ      300                   11.01.0060

םינוש םיחטש ג"ע )קרמ( אלמ לטכפש     11.01.0070
,העיבצ וא הנוילע רמג תבכשל תיתשתכ      
חקפמה תוארוה יפל תומוקמב קר עוציבה      

.בתכב ר"מ      2000                    
דוקיפ תושירד יפל םימ"ממב טולישו עבצ     11.01.0080

'פמוק     4                     .ףרועה  
העיבצ תודובע 10.11 כ"הס            
.העיבצ תודובע 11 כ"הס            

)ם ו י נ י מ ו ל א ( ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
ם ו י נ י מ ו ל א  ת מ י ש ר  10.21 ק ר פ  ת ת       
ךסמ תוריקו תונירטיו      

'פמוק     2                     .םוינימולאה תמישרבש 003 סופיטמ ךסמ ריק 12.01.0010
'פמוק     1                     .םוינימולאה תמישרבש 103 סופיטמ הנירטיו 12.01.0020
'פמוק     1                     .םוינימולאה תמישרבש 203 סופיטמ הנירטיו 12.01.0030

תמישרבש 303 סופיטמ פירטס ןולח     12.01.0040
.םוינימולאה 'חי      1                      
'פמוק     1                     .םוינימולאה תמישרבש 403 סופיטמ הנירטיו 12.01.0050
'פמוק     1                     .םוינימולאה תמישרבש 503 סופיטמ הנירטיו 12.01.0060
'פמוק     2                     .םוינימולאה תמישרבש 603 סופיטמ הנירטיו 12.01.0070
'פמוק     2                     .םוינימולאה תמישרבש 703 סופיטמ הנירטיו 12.01.0080
'פמוק     2                     .םוינימולאה תמישרבש 803 סופיטמ הנירטיו 12.01.0090
'פמוק     2                     .םוינימולאה תמישרבש 903 סופיטמ הנירטיו 12.01.0100
'פמוק     2                     .םוינימולאה תמישרבש 013 סופיטמ תיזח 12.01.0110
'פמוק     2                     .םוינימולאה תמישרבש 113 סופיטמ הנירטיו 12.01.0120

תותלד      
.םוינימולאה תמישרבש 023 סופיטמ תלד 'חי      2                     12.01.0140
.םוינימולאה תמישרבש 123 סופיטמ תלד 'חי      1                     12.01.0150
.םוינימולאה תמישרבש 223 סופיטמ תלד 'חי      1                     12.01.0160
.םוינימולאה תמישרבש 323 סופיטמ תלד 'חי      1                     12.01.0170
.םוינימולאה תמישרבש 423 סופיטמ תלד 'חי      1                     12.01.0180

מ"ממ ןולח      
תמישרבש 043 סופיטמ מ"ממ ןולח     12.01.0190

.םוינימולאה 'חי      4                      
םוינימולא תמישר 10.21 כ"הס            
)םוינימולא( ןמוא תורגסמ תודובע 21 כ"הס            

ר ו ר ו ו א ו  ר י ו ו א  ג ו ז י מ  ת ו ד ו ב ע  51 ק ר פ       
ר ו ר י ק  י נ ק ת מ  10.51 ק ר פ  ת ת       
,)HC-1(  ,ריווא תררוקמ םימ רוריק תדיחי     15.01.0010

(CH-2). 'חי      2                      
,הנתשמ ררק תכרעמל יוביע תדיחי     15.01.0020

(CU-1-1.5). 'חי      1                      
10.51.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../104 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     104 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
,הנתשמ ררק תכרעמל יוביע תדיחי     15.01.0030

(CU-1-1.17). 'חי      1                      
רוריק ינקתמ 10.51 כ"הס            

ו א  ר י ו ו א ב  ל ו פ י ט  ת ו ד י ח י  20.51 ק ר פ  ת ת       
ר ו ר ו ו א       

.)UHA-1.1-4( ,ריוואב לופיט תדיחי 'חי      1                     15.02.0010
.)UHA-1.2-4( ,ריוואב לופיט תדיחי 'חי      1                     15.02.0020
.)UHA-2.2-5( ,ריוואב לופיט תדיחי 'חי      1                     15.02.0030
.)UHA-3.2-5( ,ריוואב לופיט תדיחי 'חי      1                     15.02.0040
.)UHA-4.2-5( ,ריוואב לופיט תדיחי 'חי      1                     15.02.0050
.)UAO-003( ,חצ ריוואב לופיט תדיחי 'חי      1                     15.02.0060
.)UAO-1.1-5( ,חצ ריוואב לופיט תדיחי 'חי      1                     15.02.0070
.)UAO-2.1-5( ,חצ ריוואב לופיט תדיחי 'חי      1                     15.02.0080
.)UAO-1.2-5( ,חצ ריוואב לופיט תדיחי 'חי      1                     15.02.0090

,תיקפוא תלדגומ ןושחנ חופמ תדיחי     15.02.0100
(DFCU-2000). 'חי      1                      

,תיקפוא תלדגומ ןושחנ חופמ תדיחי     15.02.0110
(DFCU-1800). 'חי      2                      

,תיקפוא תלדגומ ןושחנ חופמ תדיחי     15.02.0120
(DFCU-1500). 'חי      4                      

,תיקפוא תלדגומ ןושחנ חופמ תדיחי     15.02.0130
(DFCU-1200). 'חי      3                      

,תיקפוא תלדגומ ןושחנ חופמ תדיחי     15.02.0140
(DFCU-1000). 'חי      10                     

,תיקפוא תלדגומ ןושחנ חופמ תדיחי     15.02.0150
(DFCU-800). 'חי      1                      

,תיקפוא תלדגומ ןושחנ חופמ תדיחי     15.02.0160
(DFCU-600). 'חי      17                     

,תיקפוא תלדגומ ןושחנ חופמ תדיחי     15.02.0170
(DFCU-450). 'חי      19                     

,הטעמ אלל תיקפוא ןושחנ חופמ תדיחי     15.02.0180
(FCU-600). 'חי      1                      

,הטעמ אלל תיקפוא ןושחנ חופמ תדיחי     15.02.0190
(FCU-400). 'חי      13                     
.)FT-1.1-1( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0200
.)FT-2.1-1( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0210
.)FT-3.1-1( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0220
.)FT-4.1-1( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0230
.)FT-5.1-1( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0240
.)FT-6.1-1( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0250
.)FT-7.1-1( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0260
.)FT-8.1-1( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0270
.)FT-9.1-3( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0280
.)FT-01.1-3( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0290
.)FT-11.1-5( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0300
.)FT-21.1-4( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0310
20.51.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../105 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     105 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
.)FT-1.2-5( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0320
.)FT-2.2-4( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0340
.)FT-3.2-4( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0350
.)FT-4.2-3( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0360
.)FT-5.2-3( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0370
.)FT-6.2-3( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0380
.)FT-7.2-3( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0390
.)FT-8.2-3( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0400
.)FT-9.2-3( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0410
.)FT-01.2-3( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0420
.)FT-11.2-3( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0430
.)FT-21.2-3( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0440
.)FT-31.2-3( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0450
.)FT-41.2-3( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0460
.)FT-51.2-3( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0470
.)FT-61.2-3( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0480
.)FT-1.3-3( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0490
.)FT-2.3-3( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0500
.)FT-3.3-4( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0510
.)FT-4.3-4( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0519
.)FT-1.4-4( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0520
.)FT-1.5-5( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0530

,חבטמ רורווא חופמ     15.02.0540
.)FK()01.1-1-FK-1.1-1( 'חי      10                     

,חבטמ רורווא חופמ     15.02.0550
.)FK()11.3-3-FK-1.1-3( 'חי      11                     
.)FK-1.2-5( ,חבטמ רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0560
.)FK-2.2-4( ,חבטמ רורווא חופמ 'חי      1                     15.02.0570

,ןשע תקיני חופמ     15.02.0580
.)1R-1-XFS()4R-1-XFS( 'חי      4                      

,ןשע תקיני/רורווא חופמ     15.02.0590
.)FR()2.2-2-FR-1.2-2( 'חי      2                      

,ןשע תקיני/רורווא חופמ     15.02.0600
.)FS()5.1-3-FS-4.1-3( 'חי      2                      
.)FS-2.1-4( ,ןשע תקיני חופמ 'חי      1                     15.02.0610
.)FS-2.2-4( ,ןשע תקיני חופמ 'חי      1                     15.02.0620
.)FS-3.2-4( ,ןשע תקיני חופמ 'חי      1                     15.02.0630
.)FS-4.2-4( ,ןשע תקיני חופמ 'חי      1                     15.02.0640
.)FS-5.2-4( ,ןשע תקיני חופמ 'חי      1                     15.02.0650
.)FS-1.1-5( ,ןשע תקיני חופמ 'חי      1                     15.02.0660
.)FS-1.2-5( ,ןשע תקיני חופמ 'חי      1                     15.02.0670
.)FS-3.1-6( ,ןשע תקיני חופמ 'חי      1                     15.02.0680
.)FS-6.2-6( ,ןשע תקיני חופמ 'חי      1                     15.02.0690

,ןשע תקיני חופמ     15.02.0700
.)1S-1-XFS()4S-1-XFS( 'חי      4                      
20.51.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../106 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     106 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
,ןשע תקיני חופמ     15.02.0710

.)1S-3-XFS()4S-3-XFS( 'חי      4                      
,ןשע תקיני חופמ     15.02.0720

.)5S-3-XFS()8S-3-XFS( 'חי      4                      
,הנתשמ ררק תכרעמל ןושחנ חופמ תדיחי     15.02.0730

(AC-1.1.5). 'חי      1                      
,הנתשמ ררק תכרעמל ןושחנ חופמ תדיחי     15.02.0740

(AC-1.1.6). 'חי      1                      
,הנתשמ ררק תכרעמל ןושחנ חופמ תדיחי     15.02.0750

(AC-1.1.7A). 'חי      1                      
,הנתשמ ררק תכרעמל ןושחנ חופמ תדיחי     15.02.0760

(AC-1.1.7B). 'חי      1                      
,הנתשמ ררק תכרעמל ןושחנ חופמ תדיחי     15.02.0770

(AC-1.1.7C). 'חי      1                      
,הנתשמ ררק תכרעמל ןושחנ חופמ תדיחי     15.02.0780

(AC-1.1.7D). 'חי      1                      
הנקתהל ןבלוגמ חפמ ,הביל םע לוגע קיתשמ     15.02.0790

.D1 ךרואבו מ"ס 04 רטוקב יריצ חופמ םע 'חי      4                      
תרצות )%H )33 סופיטמ הלעת קיתשמ     15.02.0800

.'.א.נ.ח' ק"מ      10                     
רורווא וא ריוואב לופיט תודיחי 20.51 כ"הס            

ת ו י א מ צ ע  ת ו ד י ח י  30.51 ק ר פ  ת ת       
+ )2.11.1-1-CA(  ,יזכרמ ינימ ןגזמ     15.03.0010

'פמוק     2                     )2.11.1-1-UC(.  
+ )4.13.1-1-CA(  ,יליע ןגזמ     15.03.0020

'פמוק     2                     )4.13.1-1-UC(.  
'פמוק     1                     .)CA(+)6.1-1-UC-6.1-1( ,יזכרמ ינימ ןגזמ 15.03.0030
'פמוק     1                     .)CA( + )8.1-1-UC-8.1-1( ,יליע ןגזמ 15.03.0040

+ )4.31.3-3-CA( ,יליע ןגזמ     15.03.0050
'פמוק     4                     )4.31.3-3UC(.  

+ )6.41.4-4-CA( ,ידסומ ןגזמ     15.03.0060
'פמוק     6                     )6.41.4-5-UC(.  

+ )8.47.4-4-CA( ,יליע ןגזמ     15.03.0070
'פמוק     2                     )8.47.4-5-UC(.  

בשחמ רדחל ריווא גוזימ תדיחי     15.03.0080
'פמוק     2                     )21-2-CARC( + )21-5-CARC-UC(.  
תויאמצע תודיחי 30.51 כ"הס            
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קובץ: 2679-100   .../107 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     107 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  40.51 ק ר פ  ת ת       
לכ תוברל תמלשומ ררק תרנצ לולכמ     15.04.0010
)UC-5.1-1( יוביע תדיחי ןיב ,םירזיבאה      
תוברל ,)6.15.1-1-CA( ןושחנ חופמ תודיחיל      
.תוריק ,תורקת ,תופצרב הביצחו תותיס      
דודיב ויריחמב לולכל ןלבקה לע הזףיעסב      
תרנצל ןוולוכמ חפ תלעת ,תוכימת ,תרנצה      
הצוחמו ןיינבב תרנצה לכ יוטיעו ,גגה לע היולג      
לע תרנצה תולעתל הנגה יוטיעו ,ספליסב ול      

'פמוק     1                     .VL-OMSEDREPYH-ב ןיינבה גג  
לכ תוברל תמלשומ ררק תרנצ לולכמ     15.04.0020
)UC-7.1-1( יוביע תדיחי ןיב ,םירזיבאה      
,)DA7.1-1-CA( ןושחנ חופמ תודיחיל      
,תורקת ,תופצרב הביצחו תותיס תוברל      
ויריחמב לולכל ןלבקה לע הז ףיעסב .תוריק      
ןוולוגמ חפ תלעת ,תוכימת ,תרנצה דודיב      
ןיינבב תרנצה לכ יוטיעו ,גגה לע היולג תרנצל      
תולעתל הנגה יוטיעו ,ספליסב ול הצוחמו      
ןיינבה גג לע תרנצה      

'פמוק     1                     .VL-OMSEDREPYH-ב  
לכ תוברל תמלשומ ררק תרנצ לולכמ     15.04.0030
יוביע תדיחי ןיב ,םירזיבאה      
    )21-5-CARC-UC( ריוואב לופיט תדיחיל  
    )21-2-CARC(, הביצחו תותיס תוברל  
ןלבקה לע הז ףיעסב .תוריק ,תורקת ,תופצרב      
תלעת ,תוכימת ,תרנצה דודיב ויריחמב לולכל      
לכ יוטיעו ,גגה לע היולג תרנצל ןוולוגמ חפ      
יוטיעו ,ספליסב ול הצוחמו ןיינבב תרנצה      
ןיינבה גג לע תרנצה תולעתל הנגה      

'פמוק     2                     .VL-OMSEDREPYH-ב  
גוסמ רפת אלל הרוחש הדלפ תורוניצ     15.04.0040

.8" רטוקב ,HCS-04 רטמ      220                    
גוסמ רפת אלל הרוחש הדלפ תורוניצ     15.04.0050

.6" רטוקב ,HCS-04 רטמ      300                    
גוסמ רפת אלל הרוחש הדלפ תורוניצ     15.04.0060

.4" רטוקב ,HCS-04 רטמ      240                    
גוסמ רפת אלל הרוחש הדלפ תורוניצ     15.04.0070

.2½"/3" רטוקב ,HCS-04 רטמ      240                    
גוסמ רפת אלל הרוחש הדלפ תורוניצ     15.04.0080

.2" רטוקב ,HCS-04 רטמ      300                    
גוסמ רפת אלל הרוחש הדלפ תורוניצ     15.04.0090

.1½" רטוקב ,HCS-04 רטמ      350                    
גוסמ רפת אלל הרוחש הדלפ תורוניצ     15.04.0100

.1¼" רטוקב ,HCS-04 רטמ      300                    
גוסמ רפת אלל הרוחש הדלפ תורוניצ     15.04.0110

.1" רטוקב ,HCS-04 רטמ      175                    
גוסמ רפת אלל הרוחש הדלפ תורוניצ     15.04.0120

.4/3" רטוקב ,HCS-04 רטמ      120                    
גוסמ רפת אלל הרוחש הדלפ תורוניצ     15.04.0130

.2/1" רטוקב ,HCS-04 רטמ      50                     
40.51.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../108 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     108 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
.2" רטוקב ,HCS-04 תנבלוגמ הדלפ תורוניצ רטמ      20                    15.04.0140

רטוקב ,HCS-04 תנבלוגמ הדלפ תורוניצ     15.04.0150
.1½" רטמ      20                     

רטוקב ,HCS-04 תנבלוגמ הדלפ תורוניצ     15.04.0160
.1¼" רטמ      5                      
.1" רטוקב ,HCS-04 תנבלוגמ הדלפ תורוניצ רטמ      5                     15.04.0170

רטוקב ,HCS-04 תנבלוגמ הדלפ תורוניצ     15.04.0180
"3/4. רטמ      5                      

רטוקב ,HCS-04 תנבלוגמ הדלפ תורוניצ     15.04.0190
"1/2. רטמ      5                      

,תותשק( HCS-04 הרוחש תרנצ ירזיבא     15.04.0200
גוז ,רטוק רבעמ םיסוידר ,T תויופעתסה      
רטוקב ,יתשורח רוצי םירזיבאה לכ ,)םינגוא      

"8. 'חי      60                     
,תותשק( HCS-04 הרוחש תרנצ ירזיבא     15.04.0210
גוז ,רטוק רבעמ םיסוידר ,T תויופעתסה      
רטוקב ,יתשורח רוצי םירזיבאה לכ ,)םינגוא      

"6. 'חי      80                     
,תותשק( HCS-04 הרוחש תרנצ ירזיבא     15.04.0220
גוז ,רטוק רבעמ םיסוידר ,T תויופעתסה      
רטוקב ,יתשורח רוצי םירזיבאה לכ ,)םינגוא      

"4. 'חי      50                     
,תותשק( HCS-04 הרוחש תרנצ ירזיבא     15.04.0230
גוז ,רטוק רבעמ םיסוידר ,T תויופעתסה      
רטוקב ,יתשורח רוצי םירזיבאה לכ ,)םינגוא      

.2½"-3" 'חי      50                     
.8" רטוקב ,"רפרפ" סופיטמ םותסש 'חי      4                     15.04.0240
.6" רטוקב ,"רפרפ" סופיטמ םותסש 'חי      8                     15.04.0250
.4" רטוקב ,"רפרפ" סופיטמ םותסש 'חי      6                     15.04.0260
.2½"/3" רטוקב ,"רפרפ" סופיטמ םותסש 'חי      12                    15.04.0270

,A םגד "סרדנואס" תרצות המגרפאיד םותסש     15.04.0280
.2½"-3" רטוקב 'חי      3                      

,A םגד "סרדנואס" תרצות המגרפאיד םותסש     15.04.0290
.2" רטוקב 'חי      3                      

,A םגד "סרדנואס" תרצות המגרפאיד םותסש     15.04.0300
.1¼"-1½" רטוקב 'חי      10                     
.2" רטוקב ,ירודכ םותסש 'חי      10                    15.04.0310
.1½" רטוקב ,ירודכ םותסש 'חי      20                    15.04.0320
.1¼" רטוקב ,ירודכ םותסש 'חי      20                    15.04.0330
.1" רטוקב ,ירודכ םותסש 'חי      20                    15.04.0340
.4/3" רטוקב ,ירודכ םותסש 'חי      10                    15.04.0350
.½" רטוקב ,ירודכ םותסש 'חי      10                    15.04.0360
.3" רטוקב ,םימ ןנסמ 'חי      1                     15.04.0370
.2½" רטוקב ,םימ ןנסמ 'חי      2                     15.04.0380
.1¼"-1½" רטוקב ,םימ ןנסמ 'חי      2                     15.04.0390
.)ח"זמ( 2" רטוקב ,ינווכ דח םותסש 'חי      1                     15.04.0400
40.51.1 קרפ תתב הרבעהל          
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05/02/2017
דף מס':     109 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
םע ןגואמ RF-ATS םגד AT תוסיו םותסש     15.04.0410

.3" רטוקב ,תילניגרוא דודיב תפטעמ 'חי      1                      
םע ןגואמ RF-ATS םגד AT תוסיו םותסש     15.04.0420

.2½" רטוקב ,תילניגרוא דודיב תפטעמ 'חי      3                      
םע ןגואמ RF-ATS םגד AT תוסיו םותסש     15.04.0430

.2" רטוקב ,תילניגרוא דודיב תפטעמ 'חי      3                      
םע ןגואמ RF-ATS םגד AT תוסיו םותסש     15.04.0440

.1¼"-1½" רטוקב ,תילניגרוא דודיב תפטעמ 'חי      2                      
STNIOJ תרדסמ םימ תרנצל שימג רבחמ     15.04.0450
    NOISNAPXE תרצותמ REBBUR  

.6" רטוקב ,לופכ לג RECREM 'חי      4                      
STNIOJ תרדסמ םימ תרנצל שימג רבחמ     15.04.0460
    NOISNAPXE תרצותמ REBBUR  

.2½"-3" רטוקב ,לופכ לג RECREM 'חי      6                      
STNIOJ תרדסמ םימ תרנצל שימג רבחמ     15.04.0470
    NOISNAPXE תרצותמ REBBUR  

.1¼"-1½" רטוקב ,לופכ לג RECREM 'חי      4                      
.4/3" רטוקב ,יטמוטוא ריוא ררחשמ 'חי      20                    15.04.0480
.4/3" רטוקב ,ינדי ריווא ררחשמ 'חי      20                    15.04.0490
.םימ תרנצל 'פמט שגר/םוח דמל סיכ 'חי      80                    15.04.0500

תרנצל ץחל שגר/ץחל דמל םותסש םע רוביח     15.04.0510
.םימ 'חי      80                     
.5" רטוקב םימ תרנצל ץחל דמ 'חי      40                    15.04.0520

םוח יפילחמל םיילאיצנרפיד ץחל ידמ     15.04.0530
.5" רטוקב תובאשמו 'חי      20                     

םימ תרנצל רליפקו שגר םע לוגע םוח דמ     15.04.0540
.5" רטוקב 'חי      10                     

חפנב המגרפאיד סופיטמ תוטשפתה לכימ     15.04.0550
םותסש ,ץחל שגר ,ץחל דמ ללוכ רטיל 005      

'פמוק     1                     .ןוחטב םותסשו ריווא רורחש  
,DIP יכרד וד/יכרד תלת ענוממ םימ םותסש     15.04.0560

.2½" רטוקב 'חי      1                      
,DIP יכרד וד/יכרד תלת ענוממ םימ םותסש     15.04.0570

.2" רטוקב 'חי      2                      
,DIP יכרד וד/יכרד תלת ענוממ םימ םותסש     15.04.0580

.1¼"-1½" רטוקב 'חי      5                      
תויומכ תוסיול DIP ירפרפו סופיטמ םותסש     15.04.0590

.4" רטוקב ,OMILEB תרצות ,ףקעמב םימ 'חי      1                      
.8" רטוקב ,יטנגמ סופיטמ םימ תקיפס דמ 'חי      1                     15.04.0600
.6" רטוקב ,יטנגמ סופיטמ םימ תקיפס דמ 'חי      2                     15.04.0610
.4" רטוקב ,יטנגמ סופיטמ םימ תקיפס דמ 'חי      1                     15.04.0620
40.51.1 קרפ תתב הרבעהל          
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05/02/2017
דף מס':     110 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
:ללוכה 2" רטוקב םימ יולימ תכרעמ לולכמ     15.04.0630
םגד ALCOS םימ ןנסממ ,2" םיירודכ םיזרב      
תמגוד םימ ץחל תסו ,2"-725      
    LLEWYENOH NAMKUARB 2" רטוקב,  
םגד YELSRETTAH תמגוד רזוח לא םותסש      
דרא" ילמשח לנפ םע םימ הנומ ,2" -  74      

'פמוק     1                     .2" ירודכ םותסש םע ףקעממ ,2" "הילד  
םילקימיכ יולימל רטיל 002 חפנב ץחל לכימ     15.04.0640
רטוקב תרנצ ירוביחו יולימל ןגואמ חתפ תוברל      

'פמוק     1                     .2"  
תמגוד תרנצ תכימת     15.04.0650
    HEAVY-SLIDE-GUIDE-BOX-SECTION  
ירזיבאו תועבט יתש ללוכה ORPUM תרצות      
ןרציה לש םיילניגירוא םינבלוגמ הכימת      

8" רטוקב ,תיכנא וא תיקפוא הכימתל 'חי      75                     
תמגוד תרנצ תכימת     15.04.0660
    HEAVY-SLIDE-GUIDE-BOX-SECTION  
ירזיבאו תועבט יתש ללוכה ORPUM תרצות      
ןרציה לש םיילניגירוא םינבלוגמ הכימת      

6." רטוקב ,תיכנא וא תיקפוא הכימתל 'חי      100                    
תמגוד תרנצ תכימת     15.04.0670
    HEAVY-SLIDE-GUIDE-BOX-SECTION  
ירזיבאו תועבט יתש ללוכה ORPUM תרצות      
ןרציה לש םיילניגירוא םינבלוגמ הכימת      

4" רטוקב ,תיכנא וא תיקפוא הכימתל 'חי      75                     
תמגוד תרנצ תכימת     15.04.0680
    HEAVY-SLIDE-GUIDE-BOX-SECTION  
ירזיבאו תועבט יתש ללוכה ORPUM תרצות      
ןרציה לש םיילניגירוא םינבלוגמ הכימת      

-3"½2." רטוקב ,תיכנא וא תיקפוא הכימתל 'חי      75                     
תמגוד תרנצ תכימת     15.04.0690
    HEAVY-SLIDE-GUIDE-BOX-SECTION  
ירזיבאו תועבט יתש ללוכה ORPUM תרצות      
ןרציה לש םיילניגירוא םינבלוגמ הכימת      

2" רטוקב ,תיכנא וא תיקפוא הכימתל 'חי      100                    
תמגוד תרנצ תכימת     15.04.0700
    HEAVY-SLIDE-GUIDE-BOX-SECTION  
ירזיבאו תועבט יתש ללוכה ORPUM תרצות      
ןרציה לש םיילניגירוא םינבלוגמ הכימת      

1¼" -1½" רטוקב ,תיכנא וא תיקפוא הכימתל 'חי      200                    
תרנצל )TNIOP-XIF( ןוגיעו העובק הכימת     15.04.0710
תרנצל ,טרפ יפל תיכנא וא תיקפוא הדלפ      

.8" רטוקב 'חי      2                      
תרנצל )TNIOP-XIF( ןוגיעו העובק הכימת     15.04.0720
תרנצל ,טרפ יפל תיכנא וא תיקפוא הדלפ      

.6" רטוקב 'חי      2                      
תרנצל )TNIOP-XIF( ןוגיעו העובק הכימת     15.04.0730
תרנצל ,טרפ יפל תיכנא וא תיקפוא הדלפ      

.4" רטוקב 'חי      2                      
40.51.1 קרפ תתב הרבעהל          
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05/02/2017
דף מס':     111 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
תרנצל )TNIOP-XIF( ןוגיעו העובק הכימת     15.04.0740
תרנצל ,טרפ יפל תיכנא וא תיקפוא הדלפ      

.3"/2½"  רטוקב 'חי      2                      
תרנצל )TNIOP-XIF( ןוגיעו העובק הכימת     15.04.0750
תרנצל ,טרפ יפל תיכנא וא תיקפוא הדלפ      

.2" רטוקב 'חי      4                      
הירזיבאו תרנצ 40.51 כ"הס            

ר י ו ו א  ר ו ז י פ  ת ו כ ר ע מ  50.51 ק ר פ  ת ת       
םע מ"מ 2 יבועב רוחש חפמ ריווא תלעת     15.05.0010

.6/1001 י"ת תושירד יפל םיכותיר ירוביח ר"מ      200                    
.רוחש חפמ ריווא תולעת תעיבצ ר"מ      200                   15.05.0020

תודימעל תיתבכש דח השימג תימרק העירי     15.05.0030
וא םיפדנמ תולעת יוטיעל םייתעש לש שא      
תמגוד ,6/1001 י"ת יפל רשואמ ,ןשע רורחש      

.ע"ש וא ,4LC TEKNALBOLIP ר"מ      200                    
יצחו העש לש שא תודימעל סבג תובכש יתש     15.05.0040

.ןשע רורחש וא םיפדנמ תולעת יוסיכל ר"מ      300                    
מ"מ 52.1 חפ יבועב ןבלוגמ חפמ ריווא תולעת     15.05.0050

.םינגוא ירוביח םע ר"מ      2200                    
תונקתומ ךומנ ץחלל ןבלוגמ חפמ ריווא תולעת     15.05.0060

מ"מ 9.0 דע חפ יבועב ,הנבמל ץוחמ ר"מ      2200                    
תונקתומ ךומנ ץחלל ןבלוגמ חפמ ריווא תולעת     15.05.0070
ירוביח לע םוינימולא יטרס םע הנבמה ךותב      

.מ"מ 9.0 דע חפ יבועב ,תולעתה ר"מ      6000                    
.טרפמה יפל ,ןוולוגמ חפמ ריווא תולעת תעיבצ ר"מ      3000                   15.05.0080

העיבצ'ב ,ןוולוגמ חפמ ריווא תולעת תעיבצ     15.05.0090
.ןורקימ 04 יבועב 'רובמט' לש 'ידו תחא ר"מ      3000                    

הנבמל ץוחמ תונקתומ ריווא תולעת תעיבצ     15.05.0100
ירפת םוטיאו VL-OMSEDREPYH-ב      

.TSAC-CED תרצות םיטרסב תולעתה ר"מ      2200                    
תימרת תירושרש השימג ריווא תלעת     15.05.0110
ירוביח םע מ"מ 52 דודיבב תדדובמ תיטסוקאו      

.21" רטוקב ,המיטא יטרסו דלח-לאמ םיקבח רטמ      200                    
תימרת תירושרש השימג ריווא תלעת     15.05.0120
ירוביח םע מ"מ 52 דודיבב תדדובמ תיטסוקאו      

.01" רטוקב ,המיטא יטרסו דלח-לאמ םיקבח רטמ      200                    
תימרת תירושרש השימג ריווא תלעת     15.05.0130
ירוביח םע מ"מ 52 דודיבב תדדובמ תיטסוקאו      

.8" רטוקב ,המיטא יטרסו דלח-לאמ םיקבח רטמ      300                    
רפת םע הקלח ןבלוגמ חפמ הלוגע חפ תלעת     15.05.0140
דודיב םע מ"מ 9.0 חפ ןפוד יבועב ןוילע      
,ץוחבמ העובצ ,1" יבועב ימינפ יטסוקא      

.מ"ס 06 לש ינוציח רטוקב רטמ      200                    
רפת םע הקלח ןבלוגמ חפמ הלוגע חפ תלעת     15.05.0150
דודיב םע מ"מ 9.0 חפ ןפוד יבועב ןוילע      
,ץוחבמ העובצ ,1" יבועב ימינפ יטסוקא      

.מ"ס 54 לש ינוציח רטוקב רטמ      150                    
50.51.1 קרפ תתב הרבעהל          
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דף מס':     112 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
רפת םע הקלח ןבלוגמ חפמ הלוגע חפ תלעת     15.05.0160
דודיב םע מ"מ 9.0 חפ ןפוד יבועב ןוילע      
,ץוחבמ העובצ ,1" יבועב ימינפ יטסוקא      

.מ"ס 04 לש ינוציח רטוקב רטמ      200                    
רפת םע הקלח ןבלוגמ חפמ הלוגע חפ תלעת     15.05.0170
דודיב םע מ"מ 9.0 חפ ןפוד יבועב ןוילע      
,ץוחבמ העובצ ,1" יבועב ימינפ יטסוקא      

.מ"ס 03 לש ינוציח רטוקב רטמ      600                    
םע הקלח ןבלוגמ חפמ הלוגע הלעתל רזיבא     15.05.0180
ןפוד יבועב ,)'וכו סוידר ,T ,תשק( ןוילע רפת      
יבועב ימינפ יטסוקא דודיב םע מ"מ 9.0 חפ      

.מ"ס 06 לש ינוציח רטוקב ,ץוחבמ העובצ ,1" 'חי      40                     
םע הקלח ןבלוגמ חפמ הלוגע הלעתל רזיבא     15.05.0190
ןפוד יבועב ,)'וכו סוידר ,T ,תשק( ןוילע רפת      
יבועב ימינפ יטסוקא דודיב םע מ"מ 9.0 חפ      

.מ"ס 54 לש ינוציח רטוקב ,ץוחבמ העובצ ,1" 'חי      30                     
םע הקלח ןבלוגמ חפמ הלוגע הלעתל רזיבא     15.05.0200
ןפוד יבועב ,)'וכו סוידר ,T ,תשק( ןוילע רפת      
יבועב ימינפ יטסוקא דודיב םע מ"מ 9.0 חפ      

.מ"ס 04 לש ינוציח רטוקב ,ץוחבמ העובצ ,1" 'חי      40                     
םע הקלח ןבלוגמ חפמ הלוגע הלעתל רזיבא     15.05.0210
ןפוד יבועב ,)'וכו סוידר ,T ,תשק( ןוילע רפת      
יבועב ימינפ יטסוקא דודיב םע מ"מ 9.0 חפ      

.מ"ס 03 לש ינוציח רטוקב ,ץוחבמ העובצ ,1" 'חי      120                    
,עובצו ךושמ םוינימולאמ יתרקת ריווא רזפמ     15.05.0220
ריווא תויומכ תסוו םע ,רוביח ןוראווצ םע      

.)ר"מ 580.0 םומינימ( ר"מ      30                     
,עובצו ךושמ םוינימולאמ יתרקת ריווא רזפמ     15.05.0230
ריווא תויומכ תסוו אלל ,רוביח ןוראווצ םע      

.)ר"מ 580.0 םומינימ( ר"מ      30                     
,עובצו ךושמ םוינימולאמ יתרקת ריווא רזפמ     15.05.0240
לוגע רוביח ,דדובמ םונלפ .רוביח ןוראווצ םע      

.)ר"מ 580.0 םומינימ( חירא ףילחמו ,םונלפל ר"מ      10                     
,עובצו ךושמ םוינימולאמ לוגע יתרקת רזפמ     15.05.0250
גוסמ ריווא תויומכ תסוו ,תננווכתמ הביל םע      
תרצות תמגוד ,רוביחל לוגע לוורש ,'רפרפ'      

.מ"מ 003 רטוקב ,44FS םגד 'דעי ירזפמ' 'חי      60                     
,עובצו ךושמ םוינימולמ יווק ריווא רזפמ     15.05.0260
MM52-LMDS, 2 םגד TOLS סופיטמ      
םע ,הרקתה םע HSULF םיילוש אלל םיצירח      
השימג הלוגע הלעתל רוביחו דדובמ םונלפ      

.רווע ףוקשמו ,'מ 1 לכ 8"/01"/21"/41" רטוקב רטמ      10                     
חפמ הריגס תלעת םע ימד ל"נכ ריווא רזפמ     15.05.0270

.רווע ףוקשמו עובצו דדובמ רטמ      5                      
ךושמ םוינימולאמ ברעו יתש יריק ריווא רזפמ     15.05.0280
580.0 םומינימ( ,רוביח ןוראווצ םע עובצו      

.)ר"מ ר"מ      30                     
50.51.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../113 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     113 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
תמגוד )ימותסש( לוגע ריווא תקפסא סירת     15.05.0290

.8" רטוקב ,VP-2 םגד 'דעי ירזפמ' תרצות 'חי      150                    
תמגוד )ימותסש( לוגע ריווא תקיני סירת     15.05.0300

.8" רטוקב ,VP-1 םגד 'דעי ירזפמ' תרצות 'חי      150                    
םע עובצו ךושמ םוינימולאמ רזוח ריווא סירת     15.05.0310
תמגוד הציחלב םיריצ לע החיתפל ןנסמ      

.)ר"מ 580.0 םומינימ( MAR תרצות ר"מ      10                     
אלל עובצו ךושמ םוינימולאמ רזוח ריווא סירת     15.05.0320

.)ר"מ 580.0 םומינימ( ריווא תויומכ תסוו ר"מ      30                     
עובצו ךושמ ,םוינימולאמ םשג דגנ סירת     15.05.0330

.)ר"מ 580.0 םומינימ( ר"מ      30                     
)רטסיגר( תוככוסמ תופכ ריווא תויומכ תסוו     15.05.0340

.)ר"מ 580.0 םומינימ( ר"מ      10                     
רטוקב ררוחמ ףדמ םע לוגע ריווא תויומכ תסוו     15.05.0350
,תוסיוול לבכ י"ע לעפומ ,8"/01"/21"/41"      

.'דעי ירזפמ' תרצות תמגוד 'חי      200                    
לוגע רוביחו תעבורמ הלעתל לענ רוביח     15.05.0360

.8"/01"/21"/41" רטוקב 'חי      200                    
תופכ סופיטמ ריווא תויומכ תוסיו ףדמ     15.05.0370
52.0 םומינימ( םיפדמ עונמל רוביחל תוככוסמ      

.)ר"מ ר"מ      15                     
.)DIP( ריווא תויומכ תוסיוול םיפדמ עונמ 'חי      20                    15.05.0380

ךיתנ םע ,ענוממ יבהל בר גוסמ שא ףדמ     15.05.0390
םינגוא םע ןבלוגמ חפמ ןוגיע ןוראווצ תוברל      
רשואמו י"תמ לש הקידב ירושיא ללוכ ,רוביחל      

.יוביכה תויושר י"ע ר"מ      100                    
LU רושיא לעב ריזחמ ץיפק םע שא יפדמ עונמ     15.05.0400

.יוביכה תויושרו 'חי      300                    
תרגסמב הנקתהל תנבלוגמ טריונ תשר     15.05.0410

.תולעת יחתפב תנבלוגמ ר"מ      40                     
ןפודב הנקתהל ימינפ ףופיכ םע תוריש תלד     15.05.0420
דצב םיקולב ריק וא סבג ריק וא הלעת      
03x03 תודימב ,תולעתב םינקתומה םירזיבא      

מ"ס 'חי      300                    
.ריווא תוכרעמל ילאיצנרפיד ץחל דמ 'חי      10                    15.05.0430

רליפקו שגר םע 5" רטוקב לוגע םוח דמ     15.05.0440
.ריווא תולעתל 'חי      20                     
ריווא רוזיפ תוכרעמ 50.51 כ"הס            

ד ו ד י ב  60.51 ק ר פ  ת ת       
.2" יבועב ,ריווא תולעתל יטסוקא דודיב ר"מ      2200                   15.06.0010
.1" יבועב ,ריווא תולעתל יטסוקא דודיב ר"מ      3000                   15.06.0020

רמצ לש םיינוציח םילימרתמ םימ תרנצל דודיב     15.06.0030
םידא תמיסח םע 2" דודיב יבועב תיכוכז      
6.0 יבועב ןבלוגמ חפ תפיטעב תילרגטניא      
,גרא תפיפלב דודיבל הנגה יופיצ םע מ"מ      
,העיבצו הקלחה תוברל ,"ספליס" תחשמ      

.8" רטוקב רוניצל רטמ      110                    
60.51.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../114 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     114 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
רמצ לש םיינוציח םילימרתמ םימ תרנצל דודיב     15.06.0040
םידא תמיסח םע 2" דודיב יבועב תיכוכז      
6.0 יבועב ןבלוגמ חפ תפיטעב תילרגטניא      
,גרא תפיפלב דודיבל הנגה יופיצ םע מ"מ      
,העיבצו הקלחה תוברל ,"ספליס" תחשמ      

.6" רטוקב רוניצל רטמ      180                    
רמצ לש םיינוציח םילימרתמ םימ תרנצל דודיב     15.06.0050
םידא תמיסח םע 2" דודיב יבועב תיכוכז      
6.0 יבועב ןבלוגמ חפ תפיטעב תילרגטניא      
,גרא תפיפלב דודיבל הנגה יופיצ םע מ"מ      
,העיבצו הקלחה תוברל ,"ספליס" תחשמ      

.4" רטוקב רוניצל רטמ      180                    
רמצ לש םיינוציח םילימרתמ םימ תרנצל דודיב     15.06.0060
םידא תמיסח םע 2" דודיב יבועב תיכוכז      
6.0 יבועב ןבלוגמ חפ תפיטעב תילרגטניא      
,גרא תפיפלב דודיבל הנגה יופיצ םע מ"מ      
,העיבצו הקלחה תוברל ,"ספליס" תחשמ      

.2½"-3" רטוקב רוניצל רטמ      120                    
רמצ לש םיינוציח םילימרתמ םימ תרנצל דודיב     15.06.0070
םידא תמיסח םע 2" דודיב יבועב תיכוכז      
6.0 יבועב ןבלוגמ חפ תפיטעב תילרגטניא      
,גרא תפיפלב דודיבל הנגה יופיצ םע מ"מ      
,העיבצו הקלחה תוברל ,"ספליס" תחשמ      

.2" רטוקב רוניצל רטמ      240                    
רמצ לש םיינוציח םילימרתמ םימ תרנצל דודיב     15.06.0080
םידא תמיסח םע 2" דודיב יבועב תיכוכז      
6.0 יבועב ןבלוגמ חפ תפיטעב תילרגטניא      
,גרא תפיפלב דודיבל הנגה יופיצ םע מ"מ      
,העיבצו הקלחה תוברל ,"ספליס" תחשמ      

.1½" רטוקב רוניצל רטמ      70                     
רמצ לש םיינוציח םילימרתמ םימ תרנצל דודיב     15.06.0090
םידא תמיסח םע 2" דודיב יבועב תיכוכז      
6.0 יבועב ןבלוגמ חפ תפיטעב תילרגטניא      
,גרא תפיפלב דודיבל הנגה יופיצ םע מ"מ      
,העיבצו הקלחה תוברל ,"ספליס" תחשמ      

.1¼" רטוקב רוניצל רטמ      60                     
רמצ לש םיינוציח םילימרתמ םימ תרנצל דודיב     15.06.0100
םידא תמיסח םע 2" דודיב יבועב תיכוכז      
6.0 יבועב ןבלוגמ חפ תפיטעב תילרגטניא      
,גרא תפיפלב דודיבל הנגה יופיצ םע מ"מ      
,העיבצו הקלחה תוברל ,"ספליס" תחשמ      

.1" רטוקב רוניצל רטמ      40                     
רמצ לש םיינוציח םילימרתמ םימ תרנצל דודיב     15.06.0110
םידא תמיסח םע 2" דודיב יבועב תיכוכז      
6.0 יבועב ןבלוגמ חפ תפיטעב תילרגטניא      
,גרא תפיפלב דודיבל הנגה יופיצ םע מ"מ      
,העיבצו הקלחה תוברל ,"ספליס" תחשמ      

.4/3" רטוקב רוניצל רטמ      120                    
60.51.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../115 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     115 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
,םיננסמ ,םימותסש :ןוגכ תרנצ ירזיבא דודיב     15.06.0120
םילימרת י"ע ,'וכו תויופעתסה ,תותשק      
םע 2" דודיב יבועב תיכוכז רמצ לש םיינוציח      
יבועב חפ תפיטעב תילרגטניא םידא תמיסח      
תפיפלב תרנצ דודיבל הנגה יופיצ םע מ"מ 6.0      
הקלחה תוברל ,"ספליס"  תחשמ ,גרא      

.8" רטוקב רוניצל ,העיבצו 'חי      40                     
,םיננסמ ,םימותסש :ןוגכ תרנצ ירזיבא דודיב     15.06.0130
םילימרת י"ע ,'וכו תויופעתסה ,תותשק      
םע 2" דודיב יבועב תיכוכז רמצ לש םיינוציח      
יבועב חפ תפיטעב תילרגטניא םידא תמיסח      
תפיפלב תרנצ דודיבל הנגה יופיצ םע מ"מ 6.0      
הקלחה תוברל ,"ספליס"  תחשמ ,גרא      

.6" רטוקב רוניצל ,העיבצו 'חי      60                     
,םיננסמ ,םימותסש :ןוגכ תרנצ ירזיבא דודיב     15.06.0140
םילימרת י"ע ,'וכו תויופעתסה ,תותשק      
םע 2" דודיב יבועב תיכוכז רמצ לש םיינוציח      
יבועב חפ תפיטעב תילרגטניא םידא תמיסח      
תפיפלב תרנצ דודיבל הנגה יופיצ םע מ"מ 6.0      
הקלחה תוברל ,"ספליס"  תחשמ ,גרא      

.4" רטוקב רוניצל ,העיבצו 'חי      50                     
,םיננסמ ,םימותסש :ןוגכ תרנצ ירזיבא דודיב     15.06.0150
םילימרת י"ע ,'וכו תויופעתסה ,תותשק      
םע 2" דודיב יבועב תיכוכז רמצ לש םיינוציח      
יבועב חפ תפיטעב תילרגטניא םידא תמיסח      
תפיפלב תרנצ דודיבל הנגה יופיצ םע מ"מ 6.0      
הקלחה תוברל ,"ספליס"  תחשמ ,גרא      

.2½"-3" רטוקב רוניצל ,העיבצו 'חי      35                     
יטטניס ימוגמ הנבמה ךותב םימ תרנצל דודיב     15.06.0160
מ"מ 04 דודיב יבועב FA "סקלפמרא" תרצותמ      

.8" רטוקב רוניצל ,עובצו "ספליס" יוטיע םע רטמ      110                    
יטטניס ימוגמ הנבמה ךותב םימ תרנצל דודיב     15.06.0170
מ"מ 04 דודיב יבועב FA "סקלפמרא" תרצותמ      

.6" רטוקב רוניצל ,עובצו "ספליס" יוטיע םע רטמ      120                    
יטטניס ימוגמ הנבמה ךותב םימ תרנצל דודיב     15.06.0180
מ"מ 04 דודיב יבועב FA "סקלפמרא" תרצותמ      

.4" רטוקב רוניצל ,עובצו "ספליס" יוטיע םע רטמ      60                     
יטטניס ימוגמ הנבמה ךותב םימ תרנצל דודיב     15.06.0190
מ"מ 04 דודיב יבועב FA "סקלפמרא" תרצותמ      
רטוקב רוניצל ,עובצו "ספליס" יוטיע םע      

.½2"-3" רטמ      120                    
יטטניס ימוגמ הנבמה ךותב םימ תרנצל דודיב     15.06.0200
מ"מ 91 דודיב יבועב FA "סקלפמרא" תרצותמ      

.2" רטוקב רוניצל ,עובצו "ספליס" יוטיע םע רטמ      60                     
יטטניס ימוגמ הנבמה ךותב םימ תרנצל דודיב     15.06.0210
מ"מ 91 דודיב יבועב FA "סקלפמרא" תרצותמ      

.1½" רטוקב רוניצל ,עובצו "ספליס" יוטיע םע רטמ      280                    
60.51.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../116 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     116 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
יטטניס ימוגמ הנבמה ךותב םימ תרנצל דודיב     15.06.0220
מ"מ 91 דודיב יבועב FA "סקלפמרא" תרצותמ      

.1¼" רטוקב רוניצל ,עובצו "ספליס" יוטיע םע רטמ      240                    
יטטניס ימוגמ הנבמה ךותב םימ תרנצל דודיב     15.06.0230
מ"מ 91 דודיב יבועב FA "סקלפמרא" תרצותמ      

.1" רטוקב רוניצל ,עובצו "ספליס" יוטיע םע רטמ      135                    
יטטניס ימוגמ הנבמה ךותב םימ תרנצל דודיב     15.06.0240
מ"מ 91 דודיב יבועב FA "סקלפמרא" תרצותמ      

.4/3" רטוקב רוניצל ,עובצו "ספליס" יוטיע םע רטמ      120                    
יטטניס ימוגמ הנבמה ךותב םימ תרנצל דודיב     15.06.0250
מ"מ 91 דודיב יבועב FA "סקלפמרא" תרצותמ      

.½" רטוקב רוניצל ,עובצו "ספליס" יוטיע םע רטמ      50                     
,םיננסמ ,םימותסש ןוגכ תרנצ ירזיבא דודיב     15.06.0260
יטטניס ימוגמ 'וכו תויופעתסה ,תותשק      
מ"מ 04 דודיב יבועב FA "סקלפמרא" תרצותמ      

8" רטוקב רוניצל ,עובצו "ספליס" יוטיע םע 'חי      40                     
,םיננסמ ,םימותסש ןוגכ תרנצ ירזיבא דודיב     15.06.0270
יטטניס ימוגמ 'וכו תויופעתסה ,תותשק      
מ"מ 04 דודיב יבועב FA "סקלפמרא" תרצותמ      

6" רטוקב רוניצל ,עובצו "ספליס" יוטיע םע 'חי      30                     
,םיננסמ ,םימותסש ןוגכ תרנצ ירזיבא דודיב     15.06.0280
יטטניס ימוגמ 'וכו תויופעתסה ,תותשק      
מ"מ 04 דודיב יבועב FA "סקלפמרא" תרצותמ      

4" רטוקב רוניצל ,עובצו "ספליס" יוטיע םע 'חי      25                     
,םיננסמ ,םימותסש ןוגכ תרנצ ירזיבא דודיב     15.06.0290
יטטניס ימוגמ 'וכו תויופעתסה ,תותשק      
מ"מ 04 דודיב יבועב FA "סקלפמרא" תרצותמ      
רוניצל ,עובצו "ספליס" יוטיע םע      

3" -2½" רטוקב 'חי      35                     
דודיב 60.51 כ"הס            

ל מ ש ח  ת ו כ ר ע מ  70.51 ק ר פ  ת ת       
'פמוק     1                     .)םורח חול( )PE-1( חול 15.07.0010
'פמוק     1                     .)םורח חול( )PE-2( חול 15.07.0020
'פמוק     1                     .)םורח חול( )PE-3( חול 15.07.0030
'פמוק     1                     .)םורח חול( )PE-4( חול 15.07.0040
'פמוק     1                     .)םורח חול( )PE-5( חול 15.07.0050
'פמוק     1                     .)םורח חול( )PE-6( חול 15.07.0060
'פמוק     1                     .)םורח חול( )PE-7( חול 15.07.0070
'פמוק     1                     .)םורח חול( )PE-8( חול 15.07.0080
'פמוק     1                     .)P-1( חול 15.07.0090
'פמוק     1                     .)P-2( חול 15.07.0100

תודיחי לע דוקיפו הנזהל םיתרש רדח חול     15.07.0110
'פמוק     1                     .)XX-PE( ,רדחב ריווא גוזימ  
.ירוזא/יתמוק שא יפדמ חול 'חי      15                    15.07.0120
70.51.1 קרפ תתב הרבעהל          
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05/02/2017
דף מס':     117 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
טווחל )תילמשח היצלטסניא( למשח ןקתמ     15.07.0130
תוכרעמ לכל וירזיבא לכ לע םלשומ ילמשח      
,ינכטה טרפמב םיטרופמה רורוואהו רוריקה      
אל רשא םירמוחהו םירזיבאה לכ ללוכ      
םישרדנה רזעה ירמוח לכו ,שרופמבורכזוה      

'פמוק     1                     .םלשומ ןפואב ןקתמה תלעפהל  
תיזכרמ תיטמוטוא דוקיפו הלעפה תכרעמ     15.07.0140
ימאתמו ,CDD ירקב ידי לע תבשחוממ      
םינקתומה תוכרעמהו םינקתמה לכל ,תרושקת      
ינקתמ לש תמלשומ הלעפהל הז קרפ תרגסמב      
,שא יפדמ ,םיחופמ ,תוא"טי ,םימה  רוריק      

'פמוק     1                     .)תרושקת ,הנכות  ,הרמוח(  
,'פמט ישגר :ןוגכ הרקב ירזיבאו דויצ לכ     15.07.0150
,לובג יקיספמ ,המירז יקיספמ ,ץחל ידרשמ      
רכזוה אלש ףסונ רזיבא לכו 2OC ישגר      

'פמוק     1                     .שרופמב  
)תולעתו תרושקת ילבכ( תרושקת תיצלטסניא     15.07.0160
זכרמ ןיבו םמצע ןיבל םניב םירקבה ןיב      

'פמוק     1                     .הרקבה  
.הרקב תדמע בשחמ .1 :תללוכ הרקב תדמע     15.07.0170
הנכות .3 .)םיפרג ,םיכסמ( IMH תנכות .2      

'פמוק     1                     .הרקבה תכרעמל תימושיי  
.חופמ/א"טיל הלעפה חול 'חי      55                    15.07.0180
.םיתרש רדחל DCL תוארתה חול 'חי      1                     15.07.0190
למשח תוכרעמ 70.51 כ"הס            

ת ו ד ו ב ע ו  ת ו נ ו ש  ת ו כ ר ע מ  80.51 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש  ר ז ע       
םיחופמ ,ריוואב לופיט תודיחיל תודיער ימלוב     15.08.0010
תרצותמ ON םגד ןרפואנמ םייושע      
    "NOSAM" תיטטס העיקש ילעב ךרע הווש וא  

.2/1" לש 'חי      400                    
,םיחופמ ,ריוואב לופיט תודיחיל תודיער ימלוב     15.08.0020
'NOSAM' תרצותמ 'WIC' םגד יוביע תודיחי      

.1" לש תיטטס העיקש ילעב ,ךרע הווש וא 'חי      40                     
סיסב/םימ רוריק תודיחיל תודיער ימלוב     15.08.0030
'WIC' םגד םירק םימ תבאשמ לש היצרניא      
ילעב ,ךרע הווש וא 'NOSAM' תרצותמ      

.2" לש תיטטס העיקש 'חי      32                     
,רוריק תדיחיל סיסבל רזע ירמוח לולכמ     15.08.0040

.םינוטב טעמל ,יסקופא העובצו ר"מ      30                     
תודיחיל דרפומ סיסבל רזע ירמוח לולכמ     15.08.0050
טעמל ,יסקופא העובצו ,םיחופמ ,ריוואב לופיט      

.םינוטב ר"מ      100                    
דויצו למשח תוחולל סיסבל רזע ירמוח לולכמ     15.08.0060

.םינוטב טעמל ,יסקופא העובצו ,רחא ר"מ      20                     
80.51.1 קרפ תתב הרבעהל          
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05/02/2017
דף מס':     118 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ןבלוגמ יעוצקמ לזרבמ הדלפ תיצקורטסנוק     15.08.0070
,תובאשמ ידמעמ עוציבל העובצו תדבועמ      
תרבוחמ ,'וכו גורמ חפמ םירבעמ ,תרנצ תוילת      
יפל( TUTSINU יליפורפ תוברל העובצו      

.)חקפמה לש תשרופמ היחנה ג"ק      5000                    
ירבעמל יטסוקא דודיבו םוטיא תודובע לולכמ     15.08.0080
,םיררוקמ םימ תרנצ :רובע הנבמה לכב ריק      
,חצ ריווא תלעת ,זוקינ תרנצ ,םימח םימ תרנצ      
י"ע רשואמ טרפ יפל - תרושקתו הנזה ילבכ      

'פמוק     1                     .ןינבה תומוק לכל - הקיטסוקא ץעוי  
,תרנצ ירבעמל שא םוטיא תודובע לולכמ     15.08.0090
טרפמל םאתהב ,דוקיפו למשח ילבכ ,תולעת      

'פמוק     1                     .הנבמה לכל - תוחיטבה ץעוי  
םע 4" רטוקב הדלפמ ינקת א"גה לוורש     15.08.0100
ןגומ בחרמל )TSB תמגוד( םוטיא תכרעמ      
תמגוד ,ףרועה דוקיפ תונקת יפל ,ריקב בכרומ      

."רמוע" תרצות 'חי      2                      
םע 8" רטוקב הדלפמ ינקת א"גה לוורש     15.08.0110
ןגומ בחרמל )TSB תמגוד( םוטיא תכרעמ      
תמגוד ,ףרועה דוקיפ תונקת יפל ,ריקב בכרומ      

."רמוע" תרצות 'חי      4                      
םינגומ םירוזאל ריווא רוהיטו ןוניס תכרעמ     15.08.0120
"חנ תבית" תרצות HAF 003/008 תמגוד      
,תינדיו תילמשח הלעפה םע חופמ תוברל      
םותסש ,ןנסמ םע ףדה םותסש ,כ"בא ןנסמ      
תיצלטסניא ,םישימג םירוביח ,ץחל רורחש      
תרואת ,הקיפס דמ ,הלעפה גתמו למשח      
י"ע רשואמ ,ץחל רורחשו ףדה םותסש ,םורח      
:הרעה .0754 י"תל םאתהב ףרועה דוקיפ      
תומיטא תקידב לולכל ןלבקהלע הז ףיעסב      

.תכמסומ הדבעמ י"ע ןגומה בחרמל 'חי      2                      
תונוש רזע תודובעו תונוש תוכרעמ 80.51 כ"הס            
רורוואו ריווא גוזימ תודובע 51 כ"הס            

ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       
י ל ל כ  10.71 ק ר פ  ת ת       
תוילעמל ףתושמ הרקב חולל יללכ ריחמ     17.01.0010
רוביח ללוכ ינכטה טרפמב שרדנכ םיעונגרדלו      

'פמוק     1                     .תוילעמה לש רוטינומ 'עמל  
יללכ 10.71 כ"הס            
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05/02/2017
דף מס':     119 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ב ר ע מ  ע י צ י  20.71 ק ר פ  ת ת       
12-ל תוילמשח תוילעמ גוזל יללכ ריחמ     17.02.0010
, תילעמ לכ ג"ק 0061 סמוע םיעסונ      
דוקיפב תולעופו ףתושמ ריפב תונקתומה      
תונוכמ םע תוענ תוילעמה.)סקלפוד( ףתושמ      
תטישב תרקובמה SSELRAEG( תננכ אלל      
    FVVV( 6.1 תוריהמב  תונחת 6 תותרשמו  
סלפמב ונקתויש דוקיפ תוחול םע 'נש/'מ      
פ"עו לכירדאה םע םוכיס פ"ע הנוילעה הנחתה      

.2L-1L PIV תוילעמ - ינכטה טרפמה גוז      2                      
םיעסונ 61-ל תילמשח תילעמל יללכ ריחמ     17.02.0020
אלל המרה תנוכמ םע הענה ג"ק 0521 סמוע      
תטישב תרקובמה SSELRAEG( תננכ      
    FVVV( 6.1 תוריהמב תונחת 6 תותרשמו  
הנחתה סלפמב ןקתויש דוקיפ חול םע 'נש/'מ      
טרפמה פ"עו לכירדאה םע םוכיס פ"ע הנוילעה      

'פמוק     1                     . 3L םיאנותיע תילעמ - ינכטה  
5721 סמוע םיעסונ 71 תילעמל יללכ ריחמ     17.02.0030
םע הענה 081?-ב תושלופמ תותלד םע ג"ק      
SSELRAEG( תננכ אלל המרה תנוכמ      
תונחת 5 תותרשמו )FVVV תטישב תרקובמה      
'נש/'מ 0.1 תוריהמב )1+5( ץוליח תנחת םע      
הנחתה סלפמב ןקתויש דוקיפ חול םע      
טרפמה פ"עו לכירדאה םע םוכיס פ"ע הנוילעה      
-  5L  תודדוב  תורש/אשמ תוילעמ 2  - ינכטה      

L4 'חי      2                      
יברעמ עיצי 20.71 כ"הס            

י ח ר ז מ  ע י צ י  30.71 ק ר פ  ת ת       
0521 סמוע םיעסונ 61 תילעמל יללכ ריחמ     17.03.0010
תננכ אלל המרה תנוכמ םע הענה ג"ק      
    )SSELRAEG תטישב תרקובמה FVVV(  
םע 'נש/'מ 0.1 תוריהמב תונחת 3 תותרשמו      
פ"ע הנוילע הנחת סלפמב ןקתומה דוקיפ חול      
טרפמה פ"עו לכירדאה םע םוכיס      

7L  -6L  תודדוב  םיעסונ תוילעמ2-ינכטה 'חי      2                      
יחרזמ עיצי 30.71 כ"הס            
תוילעמ 71 כ"הס            

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  91 ק ר פ       
ה ד ל פ  ת י י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  10.91 ק ר פ  ת ת       
עיצי םידומע תכימתל הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0010
תוברל ,003BEH םייעוצקמ םיליפורפמ יחרזמ      
ןויליג ,םינגועו םיגרב ,קוזיחו רוביח יחפ      

E-104-GEO 1545. ןוט      50                     
םיליפורפמ םיקוזיחל הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0020
,קוזיחו רוביח יחפ תוברל,םינוש םייעוצקמ      
יפל תומוקמב קר עוציבה םינגועו םיגרב      
תורקתו תוציחמל רבעמ(  חקפמה תויחנה      
הלולכ הייצקורטסנוקה םהבש ,םייופיחו      

.)ריחמב ןוט      100                    
10.91.1 קרפ תתב הרבעהל          
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דף מס':     120 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
תישאר הדלפ תיצקורטסנוק עוציבו ןונכת     19.01.0030
םיליפורפמ  71W,61W תוריק קוזיחל      
,קוזיחו רוביח יחפ תוברל ,םינוש םייעוצקמ      

.םינגועו םיגרב ןוט      100                    
תמגודכ םינבלוגמ םייתרוצ םיחפ     19.01.0040
    "KCEDLATEM" םישמשמה מ"מ 2.1 יבועב  
הצק יטנמלא תוברל ,ןוטבל יקלח ןויזכו תוינבתכ      
    "POTS RUOP" מ"מ 3 יבועב ןוולוגמ חפמ  
תורקתה לש רטמירפב מ"מ 051 הבוגבו      
וטנ חטש הדידמה ,תורקתב םיחתפל ביבסמו      
תומוקמב .תיקפוא הכלשהב הסוכמ חטש לש      
ןוטבה לקשמ תאישנל קיפסמ וניא חפה קזוחש      

.ריחמ תפסות אלל םתוא ךומתל שי ר"מ      650                    
רובע םינושה הדלפה יטנמלאל ריחמ תפסות     19.01.0050

.ןווליג ןוט      200                    
ל"נה הדלפה תיצקורטסנוקל ריחמ תפסות     19.01.0060
תריחב יפל ןווגב טרפמל םאתהב העיבצ רובע      

.לכירדאה ןוט      200                    
רובע םינושה הדלפה יטנמלאל ריחמ תפסות     19.01.0070
דגנ עבצב העיבצ י"ע םייתעשל שא דגנ הנגה      
,"ERIFLLUN" 'בח תרצות תמגודכ שא      
"ןופוק" הרדיס תמגודוא "ןורשה-ימ" י"ע קוושמ      
העיבצה ,ע"ווש וא , "רובמט" י"ע קוושמ      
ןוכמ רושיאל ףופכבו ןרציהה תוארוהל םאתהב      
%05- 'א הפולח( .עוציבה רחאל םינקתה      

.)תומכ ןוט      100                    
רובע םינושה הדלפה יטנמלאל ריחמ תפסות     19.01.0080
עוציבה, הזתהב םייתעשל שא דגנ הנגה      
ןוכמ רושיאל ףופכבו ןרציהה תוארוהל םאתהב      
%05 - 'ב הפולח(.עוציבה רחאל םינקתה      

.)תומכ ןוט      100                    
תורוקל םיקוזיח ללוכ םינוש הדלפ יטנמלא     19.01.0090
,םירחא םינוש םיטנמלאלו תומייקה ןוטבה      
,םיעוצקמ הדלפ יליפורפ,םיבכרומ םיחפ ללוכ      
םינגוע ללוכו ןוגיעו רוביח יחפ ,תורוניצ      
יתשב העיבצ ללוכו םיגרבו הריזג ירבחמו      

.דוסי עבצ תובכש ןוט      50                     
רובע םינושה הדלפה יטנמלאל ריחמ תפסות     19.01.0100
)תוקד 03-ל הדימע( העיבצב שא דגנ הנגה      
טרפמה יפל לכה ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב      

.91 קרפב דחוימה ןוט      30                     
הדלפ תייצקורטסנוק 10.91 כ"הס            
שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס            
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קובץ: 2679-100   .../121 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     121 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       
י ל ל כ  00.22 ק ר פ  ת ת       
םייכנא םיפופיכ - תונושה בתות תרקת ריחמ      
רובע( מ"ס 01 דע הבוגב ,)תויכנא תוריגס(      
ויהיו ודדמי אל ,) תורחא בתות תורקתל רוביח      
.בתותה תרקת ריחמב םילולכ      
ויהי ןיעל םיארינה םינושה חפה יטנמלא      
.לכירדאה תריחב יפל ןווגב רונתב םיעובצ      
םיקוזיח עוציב תוללוכ תונושה תודובעה      
.םיחתפה תרוצ דוביעו םיחתפל ביבסמ      

יללכ 00.22 כ"הס            
ם י י ו פ י ח ו  ת ו צ י ח מ  10.22 ק ר פ  ת ת       

)W-03( .סבג תוחולב יופיח ר"מ      500                   22.01.0010
)W-13( .סבג תוחולב יופיח ר"מ      350                   22.01.0020
)LPH. )54-W-ב יופיח ר"מ      1500                   22.01.0030
)W-64( . קלח ץע תוחולב יופיח ר"מ      100                   22.01.0040
.)W-74( .ררוחמ ץע תוחולב יופיח ר"מ      400                   22.01.0050
)W-84( .העובצ תיכוכזב יופיח ר"מ      150                   22.01.0060
)LPH. )94-W-ב יופיח ר"מ      600                   22.01.0070
)W-01( . לנפהווקא תוחולמ תוציחמ ר"מ      300                   22.01.0080
)W-11(. לנפהווקא תוחולמ תוציחמ ר"מ      5500                   22.01.0090
)W-21( . לנפהווקא תוחולמ תוציחמ ר"מ      1800                   22.01.0100
)W-31( .לנפהווקא תוחולמ תולופכ תוציחמ ר"מ      50                    22.01.0110
)W-41( .לנפהווקא תוחולב יופיח ר"מ      600                   22.01.0120
)W-51( .לנפהווקא תוחולמ תוציחמ ר"מ      250                   22.01.0130

טעמל, לנפהווקא תוחולמ  גגה לע ריק     22.01.0140
91 קרפב דרפנב תדדמנה היצקורטסנוקה      

(W16) ר"מ      1400                    
)W-71( .לנפהווקא תוחולמ תוציחמ ר"מ      1500                   22.01.0150
)W-81( .לנפהווקא תוחולב יופיח ר"מ      300                   22.01.0160

הבכש רובע לנפהווקא יחטשל ריחמ תפסות     22.01.0180
.ןוירש תשרו )TAOCESAB( תיטנמצ ר"מ      6000                    

הבכש רובע לנפהווקא יחטשל ריחמ תפסות     22.01.0190
.רמיירפ ר"מ      3000                    

הבכש רובע לנפהווקא יחטשל ריחמ תפסות     22.01.0200
תשרו )TAOC MIKS( הקלחהו רמגל      

.ןוירש ר"מ      4000                    
רובע לנפהווקא יחטשל ריחמ תפסות     22.01.0210

.לנפהווקאל KEVYT םימ םסח תעירי ר"מ      2500                    
רובע לנפהווקא יחטשל ריחמ תפסות     22.01.0220

.לנפהווקאל םידא םסח תעירי ר"מ      4500                    
רובע לנפהווקא יחטשל ריחמ תפסות     22.01.0230

.4" יבועב תיכוכז רמצ דודיב ר"מ      500                    
רובע לנפהווקא יחטשל ריחמ תפסות     22.01.0240

.2" יבועב תיכוכז רמצ דודיב ר"מ      1600                    
רובע לנפהווקא יחטשל ריחמ תפסות     22.01.0250

.)W-61 ריק( דורו סבג תובכש 2 ר"מ      300                    
)W-02( .סבג תוחולמ תוציחמ ר"מ      200                   22.01.0260
10.22.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../122 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     122 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
)W-12( .סבג תוחולמ תוציחמ ר"מ      200                   22.01.0270
)W-22( .סבג תוחולמ תוציחמ ר"מ      200                   22.01.0280
)W-32( .סבג תוחולמ תוציחמ ר"מ      200                   22.01.0290
)W-42( .סבג תוחולמ תוציחמ ר"מ      200                   22.01.0300
)W-52( .סבג תוחולמ תוציחמ ר"מ      200                   22.01.0310
)W-62( .סבג תוחולמ תוציחמ ר"מ      200                   22.01.0320
םייופיחו תוציחמ 10.22 כ"הס            

ב ת ו ת  ת ו ר ק ת  20.22 ק ר פ  ת ת       
תיתחתל הדומצ סבג תוחולמ בתות תרקת     22.02.0010

)C-9( .ןוטב תורקת ר"מ      250                    
)C-01( .סבג תוחולמ בתות תרקת ר"מ      700                   22.02.0020
)C-11( .סבג תוחולמ בתות תרקת ר"מ      2300                   22.02.0030

םינוש םיהבגב סבג תוחולב תויכנא תוריגס     22.02.0050
קוזיחל היצקורטסנוק תוברל ,)מ"ס 03-11 ןיב(      
חטש יפל הדידמה ,ףפוכמ ןבלוגמ חפמ הילתו      

.ןיעל הארנה הריגסה ר"מ      100                    
םיהבגב ךא ל"נכ סבג תוחולב תויכנא תוריגס     22.02.0060

.מ"ס 03 לעמ םינוש ר"מ      100                    
)C-21( .ררוחמ סבג תוחולמ בתות תרקת ר"מ      350                   22.02.0070
)C-31( .לנפווקא תוחולמ בתות תרקת ר"מ      1700                   22.02.0080
)C-51( .םיפחרמ סבג יטנמלא בתות תרקת ר"מ      1500                   22.02.0090

.םיפחרמ לנפווקא יטנמלא בתות תרקת     22.02.0100
(C-16) ר"מ      50                     

ןיעל תארנה הסירפב לנפהווקא תוחולמ  רניס     22.02.0110
,הילת תיצקורטסנוק תוברל ,מ"ס 001-כ לש      
תוחול חטש יפל הדידמה ,קוזיחו רוביח      
טלש( .הסירפב ןיעל םיארנה לנפהווקאה      

)ןונזמל ר"מ      150                    
)C-02( .ררוחמ סבג יחירא בתות תרקת ר"מ      100                   22.02.0120
)C-12( .םיחיראמ בתות תרקת ר"מ      400                   22.02.0130
)C-53( .סבג תוחולמ יכנא רניס רטמ      200                   22.02.0140
)C-63( .סבג תוחולמ יזיז בוכרכ רטמ      20                    22.02.0150
)C-52( .םוטא חפ ישגממ בתות תרקת ר"מ      100                   22.02.0160
)C-62( .ררוחמ חפ ישגממ בתות תרקת ר"מ      100                   22.02.0170
)C-72( .םוטא חפ ישגממ בתות תרקת ר"מ      100                   22.02.0180
)C-82( . חפ יחיראמ בתות תרקת ר"מ      250                   22.02.0190

האובמ( )C-03( .ץע תוחול בתות תרקת     22.02.0200
)םינקחש ר"מ      200                    
'פמוק     30                    )C-73( .מ"ס 06/06 תודימב יומס חתפ 22.02.0210
'פמוק     30                    )C-73( .מ"ס 04/04 תודימב יומס חתפ 22.02.0220
'פמוק     30                    )C-73( .מ"ס 03/03 תודימב יומס חתפ 22.02.0230
'פמוק     30                    )C-73( .מ"ס 02/02 תודימב יומס חתפ 22.02.0240

תוחולב ימרת דודיבב תורקת תיתחת יופיח     22.02.0250
הדידמה ,הקבדהב ,מ"ס 7 יבועב "שא ילופ"      

.ןיעל הארינה יופיחה לש הסירפב חטש יפל ר"מ      2500                    
בתות תורקת 20.22 כ"הס            
הינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס            
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קובץ: 2679-100   .../123 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     123 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

,י ר א ל ס  י ט נ מ ל א ו  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
ן ו פ י ד ו  ם י נ ב מ  ס ו ס י ב ל       
.ס ו ס י ב  ת ו ד ו ב ע  10.32 ק ר פ  ת ת       
.תרחא ןיוצ םא אלא 03-ב םינוטבה לכ      
תלוספה קוליס ריחמב םיללוכ םיפיעסה לכ      
.רתאהמ      
חודיק ,מ"ס 05 רטוקב סוסיבל ןוטב תואסנולכ     23.01.0010
םע שומישב תוברל ,םינוש םיקמועב הקיציו      
שומיש ללוכ ריחמה ,טיינוטנב תסימת      
תלבגהל תומיאתמה תודחוימ חודיק תונוכמב      
,)םימייק ןוטב יטמלאל תחתמ עוציב(.הבוגה      
רובע םיפוציר/ןוטב תפצר יקלח קורפ ללוכ      

.חודיקה רטמ      4000                    
.מ"ס 07 רטוקב ךא ל"נכ ןוטב תואסנולכ רטמ      1200                   23.01.0020
.מ"ס 08 רטוקב ךא ל"נכ ןוטב תואסנולכ רטמ      1000                   23.01.0030
.מ"ס 09 רטוקב ךא ל"נכ ןוטב תואסנולכ רטמ      900                   23.01.0040
.מ"ס 001 רטוקב ךא ל"נכ ןוטב תואסנולכ רטמ      1200                   23.01.0050
.מ"ס 011 רטוקב ךא ל"נכ ןוטב תואסנולכ רטמ      1100                   23.01.0060
.מ"ס 021 רטוקב ךא ל"נכ ןוטב תואסנולכ רטמ      2650                   23.01.0070
.מ"ס 031 רטוקב ךא ל"נכ ןוטב תואסנולכ רטמ      2000                   23.01.0080

ןויזל עלוצמו לוגע ,ךיתר לזרב תוטומ     23.01.0090
.ןוטבה ןוט      550                    
.סוסיב תודובע 10.32 כ"הס            
ןופידו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 כ"הס            

י ו נ י פ ו  ה ס י ר ה  ק ו ר י פ  ת ו ד ו ב ע  42 ק ר פ       
ה ס י ר ה ו  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  10.42 ק ר פ  ת ת       
ןונכת תא ריחמב םיללוכ הסירהה יפיעס לכ      
תראשה ללוכ תושרדנה תוכימתה לכ עוציבו      
.חקפמה הרויש דעומל דע תוכימתה      
יוניפה תא ריחמב םיללוכ הסירהה יפיעס לכ      
תוברל ,תויושרה י"ע השרומ רתאל רתאהמ      
ןיגב תורגאהו םילטהה ,םימולשתה  לכ םולשת      
.ךכ      
טרפל םאתהב ןוטבמ תונובירט יקלח תסירה     24.01.0010

'פמוק     10                    A-08T/B, רוסינב םייקהמ קותינה.  
טרפל םאתהב ןוטבמ תונובירט יקלח תסירה     24.01.0020

'פמוק     2                     A-08T/E, רוסינב םייקהמ קותינה.  
הרוק/הקעמ/חטשמ לש ןוטב יקלח תסירה     24.01.0030
קותינה ,A-08T/G טרפל םאתהב ןוטבמ      

.רוסינב םייקהמ רטמ      70                     
הרוק/הקעמ/חטשמ לש ןוטב יקלח תסירה     24.01.0040
קותינה ,A-08T/L טרפל םאתהב ןוטבמ      

.רוסינב םייקהמ רטמ      6                      
הרוק/הקעמ/חטשמ לש ןוטב יקלח תסירה     24.01.0050
קותינה ,A-28T/G טרפל םאתהב ןוטבמ      

.רוסינב םייקהמ רטמ      80                     
10.42.1 קרפ תתב הרבעהל          
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05/02/2017
דף מס':     124 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ןוטבמ הרוק/הקעמ לש ןוטב יקלח תסירה     24.01.0060
םייקהמ קותינה ,A-28T/M טרפל םאתהב      
םיריצ ןיב תיחרזמ הרהנמ שארב(.רוסינב      

16-17). רטמ      7                      
תוריקו תורוק ,חטשמ ,ןוטבמ ןוגג תסירה     24.01.0070
,A-08T/M טרפל םאתהב ןוטבמ תוקעמו      

'פמוק     1                     .רוסינב םייקהמ קותינה  
טרפל םאתהב ןוטבמ הרוק/הקעמ תסירה     24.01.0080
    A-08T/H קותינה ,םימוד םירחא תומוקמבו  

.רוסינב םייקהמ רטמ      150                    
תורוק/תוקעמ/םיחטשמ ,םיבשומ תסירה     24.01.0090
קותינה ,A-08T/N טרפל םאתהב ןוטבמ      

'פמוק     2                     .רוסינב םייקהמ  
םאתהב ןוטבמ תורוק/תוקעמ/םיחטשמ תסירה     24.01.0100

.רוסינב םייקהמ קותינה ,A-08T/K טרפל רטמ      30                     
ידיצב םיבשומ ,תורוק,תוגרדמ ךלהמ תסירה     24.01.0110
יקלחו תוקעמ ,םיבשומה ג"ע תוגרדמו חתפה      
קותינה,A-28T/B טרפל םאתהב םיפסונ ןוטב      

'פמוק     4                     .ןיעל יולג לזרב תראשהל הביצחב  םייקהמ  
יקלחו תורוק ,ןוטב ישוג,תוגרדמ ךלהמ תסירה     24.01.0120
קותינה .A-28T/J טרפל םאתהב םיפסונ ןוטב      

'פמוק     2                     רוסינב םייקהמ  
יקלחו תורוק ,ןוטב ישוג,תוגרדמ ךלהמ תסירה     24.01.0130
ךשמהב 71,61 םיריצב םיפסונ ןוטב      

'פמוק     2                     רוסינב םייקהמ קותינה .A-28T/J טרפל  
יקלחו תורוק ,ןוטב ישוג,תוגרדמ ךלהמ תסירה     24.01.0140
קותינה .A-08T/J טרפל םאתהב םיפסונ ןוטב      

'פמוק     2                     רוסינב םייקהמ  
יקלחו תורוק ,ןוטב ישוג,תוגרדמ ךלהמ תסירה     24.01.0150
טרפל ךשמהב 33,23 םיריצב םיפסונ ןוטב      

'פמוק     2                     A-08T/J. רוסינב םייקהמ קותינה  
תוריקה , תורוקה, ןוטבה יחטשמ לכ תסירה     24.01.0160
טרפל םאתהב םיפסונה ןוטבה יקלח לכו      

רוסינב םייקהמ קותינה .A-28T/2K רטמ      50                     
א"כ 'מ 5.1-כ ךרואב ןוטב הקעמ יעטק תסירה     24.01.0170
A-28T/L טרפל םאתהב ,רבעמ חתפ תריציל      

'פמוק     8                     רוסינב םייקהמ קותינה .A-38T/L טרפלו  
תומייקה תונוביטה ג"ע ןוטב תוגרדמ תסירה     24.01.0180
םייקהמ קותינה ,)א"כ 'מ 5.1-1 א"כ ךרוא(      
ינוקת ללוכ ריחמה,הנידע הביצחב וא רוסינב      
הנובירטה חטשמב ,הסירהה רחאל ןוטב      
ללוכ - םייקה תמגודכ ןוטב ינפ תלבקל תמייקה      
הקד תיטנמצ הדמ תועצמאב( סוליפו הקלחה      
אלש תוגרדמ יבגל קר הדידמה .)םיקבד םע      
םינושה םיטלפמוקה תרגסמב םיסרהנ      

.תויומכה בתכ יפיעסבש 'חי      1000                    
10.42.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 

קובץ: 2679-100   .../125 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     125 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
הנובירטה ירוזיא ןיבש ןוטבמ תורוק תסירה     24.01.0190
קורפ ללוכ(  .85,93,7,61,71,62 םיריצב      

.)ןנשי םאב ןהילעמש תורדג רטמ      120                    
.היקלח לכ לע תמייק זוקינ תלעת תסירה רטמ      30                    24.01.0200

תונובירטה ןוטב לש הנוילעה הבכשה תסירה     24.01.0210
הבכשה יוליגל דע ,A62-62 םיריצה ןיבש      
דוריג ללוכ , ןוטבה לש הנותחתה תמייקה      
ריהז ןפואב הדובעה ,םהיניבש רקלקה תבכש      
הבכשב העיגפ עונמל תנמ לע ,םיידי הדובעב      

'פמוק     1                     .)תונובירטה לש תראשנה הנותחתה  
יוטיב םהל ןיאש םינוש ןוטב יטנמלא תסירה     24.01.0220
קותינה ,תויומכה בתכבש םיטלפמוקב      

.דבלב רוסינב םייקהמ ק"מ      100                    
יוטיב םהל ןיאש םינוש ןוטב יטנמלא תסירה     24.01.0230
םייקהמ קותינה ,תויומכה בתכבש םיטלפמוקב      

ןיעל יולג לזרב תראשהל הביצחב ק"מ      100                    
םילדגב די יזחאמו תוקעמ לש  ריהז קורפ     24.01.0240
ןוטבהמ םקותינ תוברל,תונוש תורוצו      
הרויש םוקמב תרדוסמ הרוצב םנוסחיאו      
םאתהב לכה,ןוידטצאה םוחתב חקפמה      
רקס תא תוארל שי( ,חקפמה תוארוהל      
תויומכה גווס ךות תמכסמה הלבטהו תוקעמה      

'פמוק     1                     )רוחמתל הרזעכ  
ןוידטציאה ףקיהב םייקה ןוילעה  קלחה תסירה     24.01.0260
עוציבה , ) יקפוא קלח/הקעמ/תיפקה הרוק(      

.רתאהמ תלוספה יוניפ ללוכ ריחמה ,רוסינב רטמ      500                    
הסירהו קורפ תודובע 10.42 כ"הס            

ם ח ת מ ב  ה ס י ר ה  ת ו ד ו ב ע  20.42 ק ר פ  ת ת       
)ד ל י פ מ ו ל ב  ד י ל ( ה י י ר י ע ה  י נ ס ח מ       
ןונכת תא ריחמב םיללוכ הסירהה יפיעס לכ      
תראשה ללוכ תושרדנה תוכימתה לכ עוציבו      
.חקפמה הרויש דעומל דע תוכימתה      
קורפ ללוכ( טסבסאב לופיט םיללוכ םיריחמה      
תוכיאל דרשמה תויחנה יפל ,)רדוסמ יוניפו      
.דבלב םישרומ םינלבק תועצמאבו הביבסה      
היצקורטסנוק תוברל םייק טסבסא גג קורפ     24.02.0010
דרשמה  תוארוה  יפל לכהו  ,םייוניפו הדלפה      

                  252.38 .ר"מ 05  לעמ .הביבסה  תנגהל ר"מ   
יבועב ןליתאילופ תועירי י"ע )הפיטע( הנגה     24.02.0020
הקבדהו הזירא ,הדובע ללוכ ריחמה .מ"מ 3.0      

                  252.38 .חקפמה תשירד יפ לע לבח וא טרסב ר"מ   
וא/ו ינפל-)רשקמ רמוח תזתה( היצלוספקניא     24.02.0030
,טנמצ טסבסא קוריפל תודובע עוציב ךלהמב      

                  252.38 .ךירפו תירקת ר"מ   
20.42.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../126 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     126 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
השקב תשגהו טסבסא החמומל הדובע תעש     24.02.0040
השקב תנכה .הביבסה תוכיאל דרשמל רתיהל      
תכרעמו םכח סיטרכ תועצמאב  רתיהל      
.תוציקסו תונומת ,תוינכות תללוכה תבשחוממ      
תינכטה הדעולו הייריעל םכסמ ח"וד תשגה      

.הביבסה תנגהל דרשמה לש קיזמ קבאל ע"ש      8                      
ידי לע ךמסומ קדוב לש יתביבס רוטינל הקידב     24.02.0050

.MTR-2 תטישב הביבסה תנגהל דרשמה 'חי      3                      
םע אוהש גוס לכמ טסבסא יוניפל קנע יקש     24.02.0060
הספדהו המרה תואלול ,EP לש תימינפ הבכש      
םגד  טסבסא תרהזא לש      

BB-320050-USCLP. 'חי      15                     
02  דע מ"ס 51 - מ יבועב ןוטב יפצרמ תריבש     24.02.0070

                  3572.82 .םילזרב ךותיח תוברל  ,מ"ס ר"מ   
יבועב  אלמ  ןיוזמ ןוטבמ תורקת תסירה     24.02.0080
תוכימתהו םילזרב  ךותח  תוברל ,מ"ס 61-02      

                  2017.08 .תושרדנה ר"מ   
ןוטב תוקעמו תונוילע ןוטב תורוק תסירה     24.02.0090

                  1101.81 .לזרבה ךותח תוברל ,אוהש לכ בחורב ק"מ   
ךותח תוברל ,םיחייוטמ ןוטב תוריק תסירה     24.02.0100
רושייל םישרדנה חיט ינוקיתו ןויזה      

.תויורבחתה ק"מ      252                    
5.2 דע הבוגב לזרב תשר  ירעשו רדג קורפ     24.02.0110

.םידומעה תוברל ,'מ רטמ      180                    
,תומילשב הדלפ תיצקורטסנוקמ הככס קוריפ     24.02.0120
תוריק, חפ  וא  טסבסאמ  גג יוסיכ תוברל      
ךותיח  םע  ןוטב תורוגח תוברל, ןוטב יקולבמ      
םיירטינס םילכ, תונולח, תותלד  קוריפ .לזרב      

                  1897.50 דרפנב דדמנ 'דכו ר"מ   
יושעה(  לק םורט הנבמ לש תומלשב קורפ     24.02.0130
)' עוש וא " תיבוקשא"  גוסמ  ימורט  ןוטבמ      
תודימב , שדח םוקמב תומלשב ותמקה ךרוצל      
תוברל ריהז קורפ  : תללוכ הדבועה .תונוש      
הקירפ , הלבוה , הסמעה , םימו למשח קותינ      
,) א"ת  רוזאב( רחא  רתאב שדחמ הבכרהו      
ירזיבא   לש  המלשהו  םישורדה  םינוקיתה      
: ללוכ וניא ריחמה .הבכרהל םישרדנה   רזע      
תודובעו  םימו  למשח רוביח , תיתשת סוסיב      

                  408.50 .שדחה םוקמב חותיפ ר"מ   
וא תומלשב  ,תחא המוק ןב הנבמ תסירה     24.02.0140
,הלוכתמ קייר ,ןוטבו םיקולב יושע ,קלחב      
51 לעמ ללוכ חטשב ,תודוסי תסירה תוברל      

'פמוק     1                     ר"מ 02 דעו ר"מ  
02 לעמ ללוכ חטשב הנבמ תסירה ךא ,ל"נכ     24.02.0150

ר"מ 05 דעו ר"מ ר"מ      67                     
001 לעמ ללוכ חטשב הנבמ תסירה ךא ,ל"נכ     24.02.0160

                  624.08 ר"מ 002  דעו ר"מ ר"מ   
20.42.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../127 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     127 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
002  לעמ ללוכ חטשב הנבמ תסירה ךא ,ל"נכ     24.02.0170

.הלעמו ר"מ ר"מ      320                    
002 לעמ ללוכ חטשב הנבמ תסירה ךא,ל"נכ     24.02.0180

הלעמו ר"מ ר"מ      1332                    
)דליפמולב דיל( הייריעה ינסחמ םחתמב הסירה תודובע 20.42 כ"הס            
יוניפו הסירה קוריפ תודובע 42 כ"הס            

ש א  י ו ב כ  ת כ ר ע מ  43 ק ר פ       
ד ו י צ  10.43 ק ר פ  ת ת       
םע LU/MF תרשואמ ,םירלקנירפסל הבאשמ     34.01.0010
,RAB 7 לש ץחל דגנ MPG 004 לש הקיפס      
-בכוכ" הענתה ,ס.כ 57 ילמשח עונמ םע      
,םימ דגנ ןגומ ,הקדל/'בס 0592 ,."שלושמ      
2 ןכו  עונמו רשקמ סיסב םע ,טלפמוק      
ריוא םותסש ,הקינסלו הקיניל םירטמונמ      
תרצות ,LU/MF רשואמ  ,יטמוטוא      

.רשואמ ע"ש וא "NOSRETTAP 'חי      2                      
,ל"נה םירלקנירפס תבאשמל למשח חול     34.01.0020
לכ ללוכ ,ינכטה טרפמ יפל LU/MF רשואמ      
חול ללוכ ,תושורדה תודובעו םירזיבאה      
    HCTIWS REFSNART, תרצות  

'פמוק     2                     NOSRETTAP רשואמ ע"ש וא.  
ץחלה תרימשל תילגופירטנצ הבאשמ     34.01.0030
5 קפסה )PMUP YEKCOJ( יובכ תוכרעמב      
ילמשח עונמ םע ,'מ 08 ץחל דגנ ,העשל ק"מ      
טטסוסרפ ,למשח חול ללוכ ,ס"כ 0.3      
,הבאשמה תקספהו הלעפהל ילאיצנרפיד      
חולמ טוויח ללוכ ,"שלושמ -בכוכ" עונמ תלעפה      

'פמוק     1                     .הבאשמ לש דוקיפ חול דע למשח  
הקיפס ,ילמשח עונמ םע שא יובכ ימל הבאשמ     34.01.0040
,םימ דומע 'מ 06 ץחל דגנ ,ש"קמ 03 לש      
,למשח הלעפה חול ללוכ ,.ס.כ 51 עונמ קפסה      
תקספהו הלעפהל ילאיצנרפיד טטסוסרפ      
,"שלושמ -בכוכ" עונמה תלעפה ,הבאשמה      
לש דוקיפ חול דע למשח חולמ טוויח ללוכ      

'פמוק     2                     .הבאשמ  
ץחלה תרימשל תילגופירטנצ הבאשמ     34.01.0050
3 קפסה )PMUP YEKCOJ( יובכ תוכרעמב      
3 ילמשח עונמ םע ,'מ 07 ץחל דגנ העש ק"מ      
ילאיצנרפיד טטסוסרפ ,למשח חול ללוכ ,ס"כ      
לכימ ללוכ ,הבאשמה תקספהוהלעפהל      
001 חפנב ל"נה ץחלל םיאתמ תוטשפתה      
דוקיפ חול דע למשח חולמ טוויח ללוכ ,רטיל      

'פמוק     1                     .הבאשמ לש  
רבחמ םע ,2" רטוקב )הפירש זרב( טנרדיה     34.01.0060

.'טא 6 הדובע ץחל ,2" "ץרוטש" עקש 'חי      75                     
10.43.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../128 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     128 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
52 ךרואב ימוג-דב רונצ םע ינקת 4/3" ןולגלג     34.01.0070
ףות לע בכרומ ,'טא 6 הדובע ץחל ,'מ      
זרב ,1" קנזמ ללוכ ,מ"ס 05 רטוקב בבותסימ      

.ריקה לע םיקוזיח ללוכ ,1" הריהמ החיתפ 'חי      75                     
הדלפ חפמ ,מ"ס 021X 08X 03 תודימב ןורא     34.01.0080
, קוזחל םימיאתמ םינתיוז םע מ"מ 5.1 יבועב      
,יטנגמ לוענמ לע רגסנו םיריצ לע תלד ללוכ      
םיימעפ ןמש עבצו םיימעפ דוסי עבצ הפוצמ      
טלש םע, השירדה יפל ןווג , ץוח יאנתב דימע      

."שא" 'חי      75                     
םע 'מ 51 ךרואו 2" רטוקב רטסאילופ קונרז     34.01.0090

.תווצקה 2-ב "ץרוטש" עקש ירבחמ 'חי      150                    
ןוליס( בלושמ ,ישומיש-בר שא יובכל קנזמ     34.01.0100

.מ"מ 21 ריחנ םע )סוסיר 'חי      75                     
.ג"ק 6 ,הקבאב יובכ ףטמ 'חי      75                    34.01.0110
דויצ 10.43 כ"הס            

ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  30.43 ק ר פ  ת ת       
,HCS 04 רפת ילב ,הרוחש הדלפ תורונצ     34.03.0010
םירזיבאה לכ םע ,הגרבהב םירבוחמ      
רטוק ,יתשורח עבצ ,םיקוזיח ,םישורדה      

.2" תורונצה רטמ      770                    
,HCS 04 רפת ילב ,הרוחש הדלפ תורונצ     34.03.0020
,יתשורח עבצ ,םיקוזיח ללוכ ,ךותירב םירבוחמ      

.3" תורונצה רטוק רטמ      370                    
,HCS 04 רפת ילב ,הרוחש הדלפ תורונצ     34.03.0030
,יתשורח עבצ ,םיקוזיח ללוכ ,ךותירב םירבוחמ      

.4" תורונצה רטוק רטמ      750                    
םירבוחמ ,HCS 04 ,הרוחש הדלפמ םיחפס     34.03.0040

.3" תורונצה רטוק ,יתשורח עבצ ללוכ ,ךותירב 'חי      300                    
םירבוחמ ,HCS 04 ,הרוחש הדלפמ םיחפס     34.03.0050

.4" תורונצה רטוק ,יתשורח עבצ ללוכ ,ךותירב 'חי      700                    
,HCS 04 רפת ילב ,הרוחש הדלפ תורונצ     34.03.0060
םירזיבאה לכ םע ,הגרבהב םירבוחמ      
רטוק ,יתשורח עבצ ,םיקוזיח ,םישורדה      

.1" תורונצה רטמ      1245                    
,HCS 01 ,רפת ילב הרוחש הדלפ תורונצ     34.03.0070
תמגודכ םיריהמ םירוביח תרזעב םירבוחמ      
    CILUATCIV לכ ללוכ, רשואמ ע"ש וא  
,רונצה הצקב םיצירח ללוכ ,םישורדה םיחפסה      
ללוכ ,םימטאו םיגרב םע םמצע םירוביח ללוכ      

.1 ½ " תורונצה רטוק ,יתשורח עבצ ,םיקוזיח רטמ      5350                    
,HCS 01 ,רפת ילב הרוחש הדלפ תורונצ     34.03.0080
תמגודכ םיריהמ םירוביח תרזעב םירבוחמ      
    CILUATCIV לכ ללוכ, רשואמ ע"ש וא  
,רונצה הצקב םיצירח ללוכ ,םישורדה םיחפסה      
ללוכ ,םימטאו םיגרב םע םמצע םירוביח ללוכ      

.2" תורונצה רטוק ,יתשורח עבצ ,םיקוזיח רטמ      890                    
30.43.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../129 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     129 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
,HCS 01 ,רפת ילב הרוחש הדלפ תורונצ     34.03.0090
תמגודכ םיריהמ םירוביח תרזעב םירבוחמ      
    CILUATCIV לכ ללוכ, רשואמ ע"ש וא  
,רונצה הצקב םיצירח ללוכ ,םישורדה םיחפסה      
ללוכ ,םימטאו םיגרב םע םמצע םירוביח ללוכ      

.3" תורונצה רטוק ,יתשורח עבצ ,םיקוזיח רטמ      920                    
,HCS 01 ,רפת ילב הרוחש הדלפ תורונצ     34.03.0100
תמגודכ םיריהמ םירוביח תרזעב םירבוחמ      
    CILUATCIV לכ ללוכ, רשואמ ע"ש וא  
,רונצה הצקב םיצירח ללוכ ,םישורדה םיחפסה      
ללוכ ,םימטאו םיגרב םע םמצע םירוביח ללוכ      

.4" תורונצה רטוק ,יתשורח עבצ ,םיקוזיח רטמ      1020                    
,HCS 01 ,רפת ילב הרוחש הדלפ תורונצ     34.03.0110
תמגודכ םיריהמ םירוביח תרזעב םירבוחמ      
    CILUATCIV לכ ללוכ, רשואמ ע"ש וא  
,רונצה הצקב םיצירח ללוכ ,םישורדה םיחפסה      
ללוכ ,םימטאו םיגרב םע םמצע םירוביח ללוכ      

.6" תורונצה רטוק ,יתשורח עבצ ,םיקוזיח רטמ      10                     
,1 ½" רטוקב ,הגרבהב רבוחמ ירודכ זרב     34.03.0120

.LU/MF רשואמ 'חי      10                     
רשואמ ,2" רטוקב ,הגרבהב רבוחמ ירודכ זרב     34.03.0130

FM/UL. 'חי      5                      
הרקתה ללחב הנקתהל )רלקנירפס( זתמ שאר     34.03.0140
,DRAZAH THGIL-ל LU/MF רשואמ ,      
    ESNOPSER KCIUQ 1"-½" רבעמ ללוכ,  

.תולעמ 86 לש הרוטרפמטל הלעפה 'חי      200                    
וא "THGIR PU" םגד )רלקנירפס( זתמ שאר     34.03.0150
    "TNEDNEP" , רשואמ LU/MF 6.5-ל=K  
    ,DRAZAH YRANIDRO וא DRAZAH  
    THGIL , ESNOPSER KCIUQ, ללוכ  
86 לש הרוטרפמטל הלעפה ,1"-½" רבעמ      

.תולעמ 'חי      2650                    
רשואמ יקפוא ידדצ )רלקנירפס( זתמ שאר     34.03.0160
    LU/MF ל DRAZAH YRANIDRO וא  
    RESPONSE , LIGHT HAZARD  
    KCIUQ, םיאתמ ½"-1" רבעמ ללוכ  

.תולעמ 86 הרוטרפמטל 'חי      10                     
"TNEDNEP" םגד )רלקנירפס( זתמ שאר     34.03.0170
ללוכ ,תיטסוקא הרקתב עוקש ,םורכ הפוצמ      
LU/MF רשואמ ,םורכ הפוצמ הטזור      
ESNOPSER KCIUQ, DRAZAHל      
    YRANIDRO וא DRAZAH THGIL , ללוכ  
86 לש הרוטרפמטל הלעפה ,1"-½" רבעמ      

.הרקתל המאתה ללוכ ,תולעמ 'חי      800                    
רטוקב םירלקנירפס תכרעמ ןויסינל ירודכ זרב     34.03.0180

"1. 'חי      20                     
30.43.1 קרפ תתב הרבעהל          
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05/02/2017
דף מס':     130 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
רזוח-לא םותסש םע דחי ,הריגס זרב     34.03.0190
ללוכ ,LU/MF רשואמ ,HCTIWS-WOLF-ו      
הבכרהל ,רוגס/חותפ בצמ תקידבל שבי עגמ      

.3" רטוקב םירלקנירפס וק לע 'חי      6                      
רזוח-לא םותסש םע דחי ,הריגס זרב     34.03.0200
ללוכ ,LU/MF רשואמ ,HCTIWS-WOLF-ו      
הבכרהל ,רוגס/חותפ בצמ תקידבל שבי עגמ      

.4" רטוקב םירלקנירפס וק לע 'חי      14                     
םירלקנירפס תכרעמ לש זוקינו הקידבל ןקתמ     34.03.0210
הארמו םיירודכ הריגס יזרב 2 ללוכה ,תיתמוק      
לכ ללוכ ,LU/MF רשואמ ,2" רטוקב המירז      
ללוכ,APFN יפל הנקתה ,םישורדה םירזיבאה      

.זוקינ רונצל רוביח 'חי      16                     
םירלקנירפס תכרעמ לש זוקינו הקידבל ןקתמ     34.03.0220
הארמו םיירודכ הריגס יזרב 2 ללוכה ,תיתמוק      
ללוכ ,LU/MF רשואמ ,1 2/1" רטוקב המירז      
יפל הנקתה ,םישורדה םירזיבאה לכ      

.זוקינ רונצל רוביח ללוכ,APFN 'חי      6                      
רשואמ 4" רטוקב הקיצי לזרבמ רפרפ זרב     34.03.0230
    LU/MF, ילמשח קספמ ללוכ SPV הארמה  

.םימטאו םיגרב ,םינגוא ללוכ ,רוגס/חותפ בצמ 'חי      2                      
רשואמ 3" רטוקב הקיצי לזרבמ רפרפ זרב     34.03.0240
    LU/MF, ילמשח קספמ ללוכ SPV הארמה  

.םימטאו םיגרב ,םינגוא ללוכ ,רוגס/חותפ בצמ 'חי      4                      
רשואמ 2" רטוקב הקיצי לזרבמ רפרפ זרב     34.03.0250
    LU/MF, ילמשח קספמ ללוכ SPV הארמה  

.םימטאו םיגרב ,םינגוא ללוכ ,רוגס/חותפ בצמ 'חי      4                      
    HCTIWS WOLF םירלקנירפס תכרעמל, 34.03.0260

.שא יוביכל םימ וק לע בכרומ ,LU/MF רשואמ 'חי      8                      
מ"ס 001 דע ךרואב שימג םירלקנירפס  רוניצ     34.03.0270
הרקתל רלקנירפס תמאתה ךרוצל הטסורינמ      

.רזע ירזיבאה לכ ללוכ ,תיטסוקא 'חי      750                    
NOITCAERP גוסמ שא יובכ תכרעמ     34.03.0280
,3" רטוקב ילמשח הפצה זרב : תללוכה      
םע E007 2 EPYT םגד "דמרב " תמגודכ      
תחיתפ( MF/LU רשואמ , תיטמוטוא הכירד      
ריוא סחדמ ,)שא יוליג 'עמ דוקיפ י"ע זרבה      
    2V02  לש ץחל תרימשל ISP 51 , יקיספמ  
תודובעו םירזיבאה לכ ללוכ ,םימ ןומעפו ץחל      

'פמוק     1                     .תושורדה  
2" רטוקב ךא ,ל"נכ 'חי      3                     34.03.0290

תרצות 6" רטוקב הקיצי לזרבמ רעש זרב     34.03.0300
    OCBIN ISP571 רשואמ ךרע הווש וא  
    LU/MF, ילמשח קספמ ללוכ SPV הארמה  

.םימטאו םיגרב ,םינגוא ללוכ ,רוגס/חותפ בצמ 'חי      3                      
הוש וא OCBIN הקיצי לזרבמ רזוחלא זרב     34.03.0310

.4" זרבה רטוק LU/MF רשואמ ךרע 'חי      2                      
30.43.1 קרפ תתב הרבעהל          
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05/02/2017
דף מס':     131 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
הוש וא OCBIN הקיצי לזרבמ רזוחלא זרב     34.03.0320

.2" זרבה רטוק LU/MF רשואמ ךרע 'חי      1                      
זרב ללוכ , 4" רטוקב , תירוזא הטילש תנחת     34.03.0330
HCTIWS-ו ,רזוח -לא םותסש םע דחי ,הריגס      
    WOLF , חותפ בצמ תקידבל שבי עגמ ללוכ -  
MF רשואמ, זוקינו הקידבל ןקתמ ללוכ ,רוגס      

'פמוק     2                     /LU, ןקת תושירד יפל לכה APFN 31.  
רשואמ, 'מטא 0.61 דע םוחתב טטסוסרפ     34.03.0340

FM/UL. 'חי      4                      
זרב ללוכ,6" רטוק,'מטא 61 דע הלקס ,ץחל דמ     34.03.0350

.LU/MF רשואמ,יכרד תלת 'חי      10                     
תובאשמ לש יוסינה וק לע בכרומ הקיפס דדומ     34.03.0360
הקיפסל,LU/MF רשואמ 4" רטוקב ,שא יוביכ      

.MPG 057 דע 'חי      1                      
.6" רטוקב האיצי םע ETALP XETROV 'חי      2                     34.03.0370
.2/1" רטוקב  ץחל קרופ 'חי      20                    34.03.0380

תכרעמ רובע תובאשמ רדחב תרנצ ךרעמ     34.03.0390
'פמוק     1                     םירלקנירפס  

תכרעמ רובע תובאשמ רדחב תרנצ ךרעמ     34.03.0400
'פמוק     1                     םיימינפ םיטנרדיה שא יוביכ  
םירזיבאו תרנצ 30.43 כ"הס            
שא יובכ תכרעמ 43 כ"הס            

י נ נ ג  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.04 ק ר פ  ת ת       
םיללוכ םהינימל םיקוריפה יריחמ לכ : הרעה      
לא תושרה תולובגל ץוחמ לא תלוספה קוליס      
הלבוה תוברל התנמטהו רשואמ תלוספ רתא      
הרבעה וא/ו ךרוצה תדימב תורגא םולשתו      
תויחנה י"פע לכה ,הנימזמה תושרה ינסחמל      
.חוקיפה      
םירגוב םיצע תקתעה רובע ריחמ תפסות     40.01.0010
טרפמ יפל,מ"ס 03 דע מ"ס 02 -מ עזג רטוק      

.ךמסומ םונורגא יווילב ל"קק לש ינכט 'חי      4                      
םייק רגוב ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה     40.01.0020
,'מ 3 תחתמ הבוגבו מ"ס 03 לעמ עזג רטוקב      

תושרה םוחתב 'חי      1                      
םירגוב םיצע תקתעה רובע ריחמ תפסות     40.01.0030
לש ינכט טרפמ יפל מ"ס 03 לעמ עזג רטוקב      

.ךמסומ םונורגא יווילב ל"קק 'חי      1                      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     40.01.0040
'מ 6 לע הלוע וניא ךא 'מ 3 לע הלועה הבוגב      
םיפנע םוזיג ללוכ( מ"ס 03 דע 02 עזג רטוקבו      

)םידקמ 'חי      10                     
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     40.01.0050
דע 03 לש עזג רטוקבו 'מ 6 לע הלועה הבוגב      

)םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ( מ"ס 04 'חי      20                     
10.04.1 קרפ תתב הרבעהל          
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05/02/2017
דף מס':     132 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
,וישרוש לע רגוב סוטפילקא ץע תריקעו התירכ     40.01.0060
תלבקו םואת ללוכ , םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ      

ל"קק/תורעיה דיקפמ רושיא 'חי      24                     
היח רדג / םיחיש  תריקע / םוזיג ר"מ      2000                   40.01.0070

6 לע הלוע ותרמצ הבוג רשא ץעב םיפנע םוזיג     40.01.0080
)רומישל םיצע( . רטמ 'חי      40                     

01 לעמ יבועב טלפסא תוכרדמו םיליבש קוריפ     40.01.0090
                   10500 מ"ס 02 דעו מ"ס ר"מ   
                   12100 מ"ס 5 דע קמועל טלפסא יחטש ףוצרק ר"מ  40.01.0100

תוברל( טולישו רורמת ידומע קוליסו קוריפ     40.01.0110
ןימזמה ןסחמל םתרבעה וא )רורמתה 'חי      150                    
שדחמ ותנקתהו טלש/רורמת דומע קוריפ 'חי      50                    40.01.0120
םידומע ינש לע םירורמתו םיטלש קוריפ 'חי      50                    40.01.0130
םידומע ינש לע םירורמתו םיטלש תקתעה 'חי      50                    40.01.0140

וא בוחר טלש םע םידומע הקתעהו קוריפ     40.01.0150
.םיראומ תומוסרפ 'חי      22                     
והשלכ גוסמ דומע לש ןוטב דוסי קוריפ 'חי      250                   40.01.0160
תורוניצמ תוחיטב הקעמ קוריפ רטמ      185                   40.01.0170

,לספס :ןוגכ ןג וא בוחר טוהיר טירפ קוריפ     40.01.0180
'דכו בכר םוסחמ ,ןותפשא ,ץיצע 'חי      48                     

:ןוגכ ןג וא בוחר טוהיר טירפ לש ריהז קוריפ     40.01.0190
ותנקתהו 'דכו םינותפשא ,םיציצע ,םילספס      
ותקתעה ואו ףוצירה עוציב רחאל שדחמ      

רחא םוקמל 'חי      10                     
ויתודוסיו וידומע לע לגר יכלוהל רעש קוריפ 'חי      6                     40.01.0220
ויתודוסיו וידומע לע בכרל רעש  קוריפ 'חי      2                     40.01.0230

/ שיבכ סלפמל והשלכ גוסמ החוש תמאתה     40.01.0240
םיננכותמ הכרדמ 'חי      25                     
הרקתה תמאתה רובע ל"נל ריחמ תפסות 'חי      10                    40.01.0250

מ"ס 05 רטוקב לוגע הרקב את הסכמ תמאתה     40.01.0260
תועבט תועצמאב שיבכה עופישלו סלפמל      
מ"ס 02 דע ןיירושמ סלגרביפמ תויושע      
דימע" תרבח לש " ביבא םאתמ " תמגודכ      

ןרציה טרפמל םאתהבו ע"וש וא "זיירפרטנא 'חי      20                     
/ שיבכ סלפמל יטרדנטס "קזב" את תמאתה     40.01.0270

םיננכותמ הכרדמ 'חי      18                     
/ שיבכ סלפמל יטרדנטס TOH את תמאתה     40.01.0280

םיננכותמ הכרדמ 'חי      10                     
שיבכ סלפמל )תחא תשר( הטילק את תמאתה     40.01.0290

ןנכותמ 'חי      44                     
תפסונ תשר לכ רובע ל"נל ריחמ תפסות     40.01.0300

סלפמ תמאתהל 'חי      44                     
תודובע תרגסמב והשלכ גוסמ ףוציר קוריפ     40.01.0310

חטשה תריפח ר"מ      7650                    
תודובע תרגסמב והשלכ גוסמ ףוציר קוריפ     40.01.0320

תוכרדמ תפלחה ר"מ      7828                    
10.04.1 קרפ תתב הרבעהל          
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05/02/2017
דף מס':     133 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
תרוגח וא גוס לכמ םוחיתו הפש ןבא קוריפ     40.01.0330

תוכרדמ תפלחה תודובע תרגסמב ןוטב רטמ      2682                    
מ"ס 01 לעמ יבועב ןייוזמ ןוטב חטשמ  קוריפ     40.01.0340

מ"ס 51 דעו ר"מ      97                     
והשלכ יבועבו גוסמ ןייוזמ ןוטבמ ריק  קוריפ ק"מ      165                   40.01.0350

וא והשלכ גוסמ תכתמ רדג קוליסו קוריפ     40.01.0360
תושרה ינסחמל הרבעה רטמ      1166                    
מ"ס 01 לעמ יבועב טלפסא הצק רוסינ רטמ      85                    40.01.0370

הדומצה םיבלכה תניג לש הקתעהו קוריפ     40.01.0380
- דומצה ירוביצה ןגב שדח םוקימל ןוידטצאל      
לש הקתעה ,חותיפ תינכתב תוארל שי םוקימ      
בוחר טוהיר םיבלכל קחשמ ינקתמ תורדג      

'פמוק     1                     'וכו טוליש הללצה םינותפשא  
והשלכ גוסמ ןוטבמ הרקב את קוליסו קוריפ     40.01.0390

קדוהמ לוחב רובה יולימ תוברל 'חי      120                    
תוברל תחא תשר םע ןטלוק קוליסו  קוריפ     40.01.0400

קדוהמ לוחב רובה יולימ 'חי      10                     
תוברל תותשר יתש םע ןטלוק קוליסו  קוריפ     40.01.0410

קדוהמ לוחב רובה יולימ 'חי      10                     
יולימ תוברל תותשר 3 םע ןטלוק קוליסו קורפ     40.01.0420

קדוהמ לוחב רובה 'חי      10                     
קוריפו הנכה תודובע 10.04 כ"הס            

,ם י ע צ מ  ,ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.04 ק ר פ  ת ת       
ק ו ד י ה ו  ה ש י ב כ  ,ה ב י צ ח       
םהינימל רפעה תודובע יריחמ לכ : הרעה      
תולובגל ץוחמ לא רפע יפדוע קוליס םיללוכ      
תלוספ תנמטה וא הכיפש רתא לא תושרה      
תדימב תורגא םולשתו הלבוה תוברל רשואמ      
.חוקיפה תויחנה י"פע לכה ,ךרוצה      
08 עצוממב( 'מ 05.1 דע ,הביצח ואו הריפח     40.02.0010
ח"וד יפל הנבמ מ"ס 03 + עקרק תפלחה מ"ס      
מ"ס  03ו ףוצירה יחטש לכב )עקרק ץעוי      
תנמטהו יוניפ יופינ ללוכ ל"נה טלפסא יחטשב      

                   20000 השרומ רתאב תלוספה ק"מ   
םיידי תדובעב הריפח ק"מ      80                    40.02.0020

יקנ ,ררבנ רזחוממ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ     40.02.0030
ללוכ יללכה טרפמה תושירדל םאתומ גרודמו      

רקובמ קודיהו תובכשב ורוזיפ ק"מ      9200                    
תובכשב רתאב םייק סורג רמוח קודיהו רוזיפ     40.02.0040
קודיה תקידב תוברל %89 ידכל מ"ס 02 תונב      

תרשואמ הדבעמ ידי לע ק"מ      3200                    
דיחא יבועב , תוכרדמו םישיבכל 'א גוס עצמ     40.02.0060

מ"ס 02 תובכשב קודיה ללוכ הנתשמו ק"מ      6600                    
י"ע תרשואמ 'דכו הרמח גוסמ ןג תמדא     40.02.0070

ןנכתמה ק"מ      710                    
20.04.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 

קובץ: 2679-100   .../134 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     134 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
תרדחה תועצמאב חטשמ בוציי     40.02.0080
לש שארמ רושיאב עקרקל ש"לקב\םירדלוב      

חקפמה ק"מ      1450                    
תורנצ/םילבכ יוליגל תינדי שושיג תריפח     40.02.0100
םייוסיכ ,םנומיס ,קמוע לכבו גוס לכמ םימייק      
תנכה ללוכ ריחמה ,ותומדקל בצמה תרזחהו      

ולגתהש תויתשתה לש הדידמ תינכת ק"מ      240                    
יפל לכה ,השרומ ךפש רתאל רפע יפדוע יוניפ     40.02.0110
תוברל חקפמה תוארוה יפלו תוינכת ,םיטרפ      

                   20000 שרדנה יפל תורגא םולשת ק"מ   
קודיהו השיבכ ,הביצח ,םיעצמ ,רפע תודובע 20.04 כ"הס            

ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  30.04 ק ר פ  ת ת       
ללוכ :וטנ ק"מ יפל םידדמנ תוריקה יריחמ לכ      
הריפח תוברל ,תושרדנה רפעה תודובע לכ      
,הדובעה בחרמלו ריקל ,דוסיל הביצח וא/ו      
הקפסא ,תויתשת קודיה ,ןוטב תובאשמ      
לע .םיקישימ ,םיטרפ יפל םיזקנ ,ןוטב תקיציו      
לעו וילע יכ ותעצהב ןובשחב תחקל ןלבקה      
לכל היצקרטסנוק סדנהמ תונמל ונובשח      
.םישרדנה םיטנמלאה לכו סוסיבה תודובע      
רושיאל איבהלו רתאב  יביטקורטסנוק ץועיי      
תוולל רוטקורטסנוקה לע .עוציב ינפל פ"הנמ      
.ריקה תיינב ךילהת תא      
03-ב מ"ס 03-02 יבועב ןייוזמ ןוטבמ ריק     40.03.0010
ירפת רודיס ,ריק שאר דוביעו ןויז תוברל      
רומאכו םיטרפ תוינכת יפל לכה תוטשפתה      

דחוימה טרפמב ק"מ      151                    
אלל ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק ריחמל תפסות     40.03.0020
שומיש י"ע "ףושח ןוטב" רמג רובע ןבא יופיח      
תוינכותל םאתהב תורחא וא "וגט" תוינבתב      

חקפמהו לכירדאה י"ע תרשואמ אמגוד תוברל ר"מ      141                    
אוהש גוס לכמ םימייק ןוטב תוריקב םינוקית     40.03.0030
'וכו זוקינ תרנצ ,הרוגח ,תוגופ ,ןבא תמלשה(      
רפעה תודובע לכ ללוכ )חקפמה תוארוה יפל      

.םירמוחהו ר"מ      100                    
אוהש גוס לכמ םימייק ןבא תוריקב םינוקית     40.03.0040
'וכו זוקינ תרנצ ,הרוגח ,תוגופ ,ןבא תמלשה(      
רפעה תודובע לכ ללוכ )חקפמה תוארוה יפל      

.םירמוחהו ר"מ      50                     
תייחנה פ"ע רוזיפל MSLC גוסמ ןוטב     40.03.0050
רוניצה תפיטע לעמ תולעת יולימל /חקפמה      
יוניפ תוברל שיבכ/הכרדמ טלפסא תיתחת דעו      

רופחה רמוחה קוליסו ק"מ      120                    
תודוסיל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב     40.03.0060
תוינכת יפל לכה ,'וכו םינרת ,םידומע ,תוריקה      

םיטרפו ר"מ      320                    
30.04.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../135 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     135 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
,סוסיב תוברל ,םינרת סוסיבל 03-ב גוסמ ןוטב     40.03.0070
אלש ןליתאילופ תעירי ,תוטשפתה ירפת ,ןויז      
רוטקורטסנוק תוינכת יפל לכה ,דרפנב דדמית      

םיטרפ יפלו ק"מ      20                     
ןוטב תודובע 30.04 כ"הס            

ה פ ש  י נ ב א  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  40.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו       
םיגוסה לכ( םיפוצירה יריחמ :הרעה      
תיתש קודיה ,"ךרד תרוצ" םיללוכ ) םיסופיטהו      
ןבל : םיריהב םינווג . מ"ס 5 יבועב לוח תבכשו      
. ןבל טנמצ סיסב לע - 'דכו לוחכ , קורי, בוהצ ,      
תא םיללוכ ןייוזמ ןוטבמ םיטנמלאה יריחמ      
תרחא רמאנ םא אלא , ןויזה      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.04.0010
וטנרט ןבא סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב והשלכ      
"ןייטשרקא" תרצות תונוש תודימב תתתוסמ      
"גנוטיא" תרצות תתתוסמ הרוטנ סופיטמ וא      

ע"ש וא ר"מ      1950                    
,ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.04.0020

02/01 תינבלמ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ ר"מ      3820                    
והשלכ ןווגב תובלתשמ םינבאל ריחמ תפסות     40.04.0030

מ"ס 6 םוקמב מ"ס 8 יבוע רובע ר"מ      3820                    
םע מ"ס 02/02 םירוויעל ןומיס ןבאב ףוציר     40.04.0040
תרצות מ"ס 6 יבועב , והשלכ ןווגב תוטילב      
ןווגב ע"ש וא 17961 ט"קמ "ןייטשרקא"      

.והשלכ ר"מ      65                     
02/02 םירוויעל ןומיס / הנווכה ןבאב ףוציר     40.04.0050
תרצות מ"ס 6 יבועב םיספ םע מ"ס      
ןווגב ע"ש וא 18961 ט"קמ "ןייטשרקא"      

והשלכ ר"מ      260                    
םירוויעל הנווכה / ןומיס ןבאל ריחמ תפסות     40.04.0060

ןוטסרקא רמג רובע ר"מ      330                    
תתוסמ דוביעב תובלתשמ תופצרמב ףוציר     40.04.0070
הרדסה" סופיטמ תונוש תודימב מ"ס 7 יבועב      
%05( ע"ש וא ןייטשרקא תרצות "תיראנילה      

                   13600 .)תומכהמ ר"מ   
ןוטסרקא רמגב תובלתשמ תופצרמב ףוציר     40.04.0080
01/01 מ"ס 01 יבועב תתוסמ / שטולמ דוביעב      
"ןייטשרקא" תרצותמ ,עוביר םגד מ"ס תודימב      

                   13600 )תומכהמ %05( ע"ש וא ר"מ   
ןוטסרקא רמגב תובלתשמ תופצרמב ףוציר     40.04.0100
מ"ס 01 יבועב תתוסמ / שטולמ דוביעב      
תרצותב , עוביר םגד מ"ס תודימב01/01      

)אשדה רכ ביבס( ע"ש וא "ןייטשרקא" ר"מ      6800                    
ךותיח רובע והשלכ ףוציר ריחמל תפסות     40.04.0110
ללוכ ותחנהו מ"ס 4 דע 2 יבועל ףוצירה      
תכתמ / ןוטב ג"ע ,יסקופא קבדב הקבדה      

)'וכו םיפתרמ תוגג ,תוחוש יסכמ( ר"מ      50                     
40.04.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../136 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     136 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
"קזב" יסכמב ןוטב לש םינידע תותיסו הריבש     40.04.0120
תכתמ תלבקל דע מ"ס -4 כ קמועל םימייק      

דרפנב םלושיש ףוציר עוציבל הנכהכ ,הייקנ 'חי      20                     
מ"ס 51 הבוגב תוצרוחמ תוימורט תוגרדמ     40.04.0130
, מ"ס 03/04/06/07 ךרואב מ"ס 04 בחורבו      
דוביעב תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא רומיגב      

והשלכ רטמ      130                    
םהיגוס לע םוחית / ןג / הפשה ינבא לכ ריחמ      
םיללוכ תוניפו הצק תודיחי תוברל םינושה      
םשרנ םא אלא ןוטב תנעשמו דוסי ג"ע החנה      
תושרופמ תרחא      
תודימב תעפושמ / הליגר הבחר הפש ןבא     40.04.0150
תרצות ןוטסרקא רמגב מ"ס 05/52/03      

םיעטקב ןוטב דוסי לע ע"ש וא "ןייטשרקא" רטמ      2300                    
תעפושמ / הליגר הבחר הפש ןבא הניפ תדיחי     40.04.0160
דוסי לע ע"ש וא "ןייטשרקא" 'צות תלגועמ      

ןוטב 'חי      90                     
תודימב ,)שדח םגד( בכר ילכל היילע ןבא     40.04.0170
    5.11X74X04 תודיחי ללוכ ןוטב דוסי לע מ"ס  
,תימדיק הרוש עוציב רובע ,לאמשו ןימי הניפ      

ע"ש וא "ןייטשרקא" 'צות רטמ      120                    
ןבא רובע "ןוטסרקא" רמגל ריחמ תפסות     40.04.0180

והשלכ גוסמ בכר ילכל היילע רטמ      120                    
ןוטב דוסי לע מ"ס 02/01 תודימב ןג ןבא רטמ      900                   40.04.0190

מ"ס 02/01 תודימב ןג ןבאל ריחמ תפסות     40.04.0200
הזאפ אלל ןבא רובע רטמ      900                    

רומיג רובע םיגוסה לכמ ןג ןבאל ריחמ תפסות     40.04.0210
תירכרוכ / ןוטסרקא / WS ) טנמצ / )שוו ןוטס      

ןבל רטמ      900                    
חוטש לזרבמ היושע תעבורמ ץעל המוג םוחית     40.04.0220
תודימב המוגה , מ"מ 8/001 ךתחב ןוולוגמו      

'פמוק     175                   מ"ס 001/001  
רטוקב מ"ס 6/02/02 תודימב 1 םגד א"ת קבח     40.04.0230
תרצות , תתוסמ ןוטסרקא רמגב 2 " ימינפ      

'פמוק     80                    )תודיחי 2 ( ע"ש וא "ןייטשרקא"  
רטוקב מ"ס 6/04/04 תודימב 2 םגד א"ת קבח     40.04.0240
3 " ימינפ /"4/"6/" , תתוסמ ןוטסקרא רמגב 8      

'פמוק     80                    )תודיחי 4 ( ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות  
תודימב תתוסמ רמגב "וטנרט" םגד א"ת קבח     40.04.0250
3 " ימינפ רטוקב מ"ס 6/04/04 4"//" תרצות 6      

'פמוק     50                    )תודיחי 4 ( ע"ש וא "ןייטשרקא"  
ןוטבמ רופא עבצב תיעופש וד גוסמ הלעת ןבא     40.04.0260
ןוטב דוסי לע מ"ס 01 הבוגבו מ"ס 03 בחורב      

.םיעטקב רטמ      1000                    
לגר יכלוהל עפושמ וא יקפוא לופכ די זחאמ     40.04.0270
613 הטסורינ רוניצמ מ"ס 011-09 הבוגב      
תוברל תולגועמ תוניפ ללוכ 5.1 רטוקב      

תוריקל ןוגיע וא/ו םידומע רטמ      12                     
40.04.1 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 

קובץ: 2679-100   .../137 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     137 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ט"קמ "הנולצרב" םגד ץעו תכתמ לספס     40.04.0280
    052-S ) סדה" 'בח לש )יבשומ תלתו וד ,דח"  

ע"ש וא "האפיא" ץעמ יושע 'חי      20                     
,םיזרב 2 תללוכה "םירק םימ לפמ" םגד היזרב     40.04.0290
םחש" לש טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ      
רוקמל רוביחו ףוגמ זגרא ללוכ ע"ש וא "אכירא      

םימ 'חי      2                      
זוקינ תכירב רובע תויזרבל ריחמ תפסות     40.04.0300
הסכמ םע ןוטבמ ,םיבלכל תקוש תללוכה      
רוביחל האיצי ללוכה ילג םוסחמ לזרב תקצימ      

"2 יטסלפ רוניצ 'חי      2                      
ט"קמ "עבורמ סיקרנ" םגד תכתמ ןותפשא     40.04.0310

ע"ש וא "סדה" לש A-511 'חי      35                     
LAR עבצ רובע תכתמ ןותפשא ריחמל תפסות     40.04.0320

ולטק י"פע ילאטמ 'חי      35                     
.ג.ב dh rednilyc םגד ילוארדיה םוסחמ דומע     40.04.0330
תרבח לש יטמואונפ וא םיינברוא םיטנמלא      

ןוטב דוסי ללוכ ,ע"ש וא MAETOGLE 'חי      63                     
םגד 6 " רטוקב הדלפ רוניצמ םוסחמ דומע     40.04.0340

ע"ש וא "סדה" 'בח לש "ביבא לת" 'חי      250                    
רובע תכתממ בכר ימוסחמ ריחמל תפסות     40.04.0350

LAR גולטק י"פע ילאטמ עבצ 'חי      250                    
רוניצמ ,םיעונטק / םיעונפוא תרישקל ןקתמ     40.04.0360
ללוכ א"ת תייריע תמגודכ 2 " רטוקב הטסורינ      
תרזחהו ןוטב דוסי תועצמאב עקרקל ןוגיע      

ותומדקל חטשה 'חי      35                     
הטסורינ רוניצמ םיינפוא תרישקל ןקתמ     40.04.0370
ךותיר ללוכ( א"ת תייריע תמגודכ 2 " רטוקב      
תועצמאב עקרקל ןוגיע ללוכ ,)םיינפוא תיחול      

ותומדקל חטשה תרזחהו ןוטב דוסי 'חי      80                     
תייריע לש יטרדנטס טרפ יפל תועדומ חול     40.04.0380
תושורדה תודובעהו םירמוחה לכ ללוכ א"ת      
תושירד יפל לכה, 'וכו דוסי תקיצי ,הלבוה ןוגכ      

א"תע 'חי      2                      
א"תע לש יטרדנטס טרפ יפל םינג טוליש דומע 'חי      2                     40.04.0390

יפל ,מ"ס 8 יבועב תיניס טינרג ןבאמ גניפוק     40.04.0400
םיטרפ רטמ      20                     

תשעותמ תתתוסמ בהנש / טינרג ןבאב יופיח     40.04.0410
מ"ס 1.3 יבועב ,והשלכ ןווגבו תונוש תודימב      

הקבדהב ריקה תיזחב ר"מ      12                     
ע"ש וא הירסיק לש םיצעל ןגמ יכנא גירס 'חי      116                   40.04.0420

403 מ"בלפ תורמסממ ישושימ הארתה חטשמ     40.04.0430
הדיריו םילושכימ ןומיס םשל ,הכרדמב םיצוענ      

םירוויעו םילבגומל הייצח ירבעמל ר"מ      17                     
תכתמ יושע ,הרואת ידומע ג"ע םילגדל ןקתמ     40.04.0440
םיטרפל םאתהבו םידומעה יפל עובצו ןוולגמ      

ע"פש ףגאו א"ת תיריע לש םייטרדנטסה 'חי      60                     
40.04.1 קרפ תתב הרבעהל          
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05/02/2017
דף מס':     138 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
יולק , עובצ ,ןוולוגמ הדלפ דומעמ לגדל ןרות     40.04.0450
,יטטסורטקלא סקלפוד טרפמ יפל ,רונתב      
,לגדה תפנהל לבחו תולגלג ללוכ 'מ 6 הבוגב      

ןכומ ןוטב דוסי לע הנקתה ללוכ 'חי      6                      
מ"ס 32 בחורב ןוטבמ החוטש הפש ןבא     40.04.0460
ןוטב דוסי לע )רבעמ ןבא( מ"ס 51 הבוגבו      

)היצח רבעמל( םינוש םיעטקב רטמ      50                     
ןוגיע תוברל םהשלכ תודימב ררגנ רעש     40.04.0470
תורדג" תרצותמ שרדנה לכו תוליסמ , עקרקב      
וא "ןנח" וא "ןויצ" וא "הפיח" םגד "ילרוא      
ןוולג ללוכ ע"ש "תינח" וא "ידנלוה וא "הלופע      
טרפ יפל עונמ אלל , תיטטסורטקלא העיבצו      

23 'סמ ר"מ      28                     
רוביח תוברל ילמשח עונמ רובע ריחמ תפסות     40.04.0480

שרדנה לכו למשחל 'חי      1                      
ילמשח החיתפ ןונגנמ רובע ריחמ תפסות     40.04.0490

שרדנה לכו למשחל רוביח ,"םוקרטניא" תוברל 'חי      1                      
תרצותמ םייכנא הדלפ יליפורפמ הכבש רדג     40.04.0500
02.1 הבוגב ע"ש וא "הרדג" םגדמ "שעת רוא"      
טרפ יפל רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ      

51 'סמ רטמ      85                     
תרצותמ םייכנא הדלפ יליפורפמ הכבש רדג     40.04.0510
06  הבוגב ע"ש וא "הרדג" םגדמ "שעת רוא"      
יפל רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ מ"ס      

41 'סמ טרפ רטמ      197                    
ילג חפמ היושע תירוכסיאמ תדיינ תינמז רדג     40.04.0520
רטמ 1.2 ךרואבו רטמ 2 הבוגב ,עובצו ןוולוגמ      
תרזחוממ ןבאמ דבוכ יסיסב לע תבצומ      

ע"ש וא ROODTUO תמגודכ רטמ      175                    
.ל"נכ תירוכסיא רדג לש דבלב הקתעה רטמ      150                   40.04.0530

לש םותכ עבצב CVP היושע תוחיטב רדג     40.04.0540
םיטרפ תינכת יפל ע"ש וא AJIHOUT תרבח      

חוקיפה תויחנהו רטמ      380                    
,מ"ס 02 בחורב הכרדה וא הדרפה יוק תעיבצ     40.04.0550
תובחר וא/ו תוינח ןומיסל ,אלמ םותכ/בוהצ/ןבל      

יוביכ רטמ      650                    
דע מ"ס 02-מ בחורב םיוק ,העונת ייא תעיבצ     40.04.0560

אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 52 ר"מ      50                     
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     40.04.0570

אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ר"מ      160                    
אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,דדוב ץח תעיבצ 'חי      10                    40.04.0580
אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,לופכ ץח תעיבצ 'חי      15                    40.04.0590
לגר יכלוה/הכנ/םיינפוא למס תעיבצ 'חי      50                    40.04.0600

רגס םע 66 למרכ םגד תוחושל לופכ הסכמ     40.04.0610
יפל לכה ,ע"ש וא "ןמפלוו" תרצות תקצי      

תוינכתו םיטרפ 'חי      26                     
40.04.1 קרפ תתב הרבעהל          
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05/02/2017
דף מס':     139 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
תביבס תמגודכ ןווגב )םיקוצי( םילופכ םיסכמ     40.04.0620
ללוכ ףוצירה קפס י"ע קפוסיש רמוחב ףוצירה      

הקידס תעינמל לזרב תשר 'חי      200                    
"םירעש רפוע" תרבח לש בכרל עורז םוסחמ     40.04.0630
תוברל ,ילמשח החיתפ ןונגנמ תוברל ,ע"ש וא      

'פמוק     4                     םיטרפו תוינכת יפל ןהשלכ תודימב םוקרטניא  
תונושו הפש ינבא ףוציר תודובע 40.04 כ"הס            
יננג חותיפ 04 כ"הס            

ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.14 ק ר פ  ת ת       
,םיחמצה ,םילכה ,םירמוחה לכ תקפסא :הרעה      
תוירחאו הליתשו ןומיס ,עקרקה תודובע      
הדובעה -היחמצ .דחוימה טרפמל םאתהב      
,חטשל םיליתשה תרבעהו הקפסא תללוכ      
דע םיליתשה לש תואנ לופיטו ןוסחא      
,םיליתשה תעיטנ , תורוב תחיתפ ,םתליתשל      
תוכומס יתש ללוכ ,ןג תמדאב תורובה יולימ      
השימג הרישק ללוכ 'מ 08.1 הבוגב ץע לכל      
רוביחה ירזיבא לכ ללוכ תורישק 2 ץע לכל(      
תורוב לדוג .היקשהו )םישרדנה קוזיחהו      
לתשנה ליתש לכל העיטנ תורוב :העיטנ      
תכרעמ לכ תא וליכי שרוש ףושח/שוגב      
םע ,הסיחד וא לופיק אלל החוורב םישרושה      
תומוקמב .םישרושה תיב חפנל תפסות 01%      
-הליתשל עקרק תנכה התשענ אל םהב      
תיב חפנל 03% תפסות םע ויהי תורובה      
תרדגה תרבוח יפל םיחמצה ילדג .םישרושה      
.מ"הש תאצוהב יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס      
ח"ע חקפמה תייחנהב עקרק תומיגד ללוכ      
תודובע תלבקו רמג רחאל :הקוזחת .ןלבקה      
,)לכירדאה רושיאב( היקשהה תכרעמו העיטנה      
הפוקתל ןוניגה יחטש תא קזחתל ןלבקה לע      
תושרדנה תודובעה לכ ללוכ םישדוח 3 לש      
היהתוז הפוקת םותב .התואו האלמ הקוזחתל      
יארחא ןלבקה :תוירחא .תיפוס הריסמ      
ךשמל םיחמצו םיחיש םיצעה לש םתטילקל      
לש ףונו םינש ףגא לש הקזחא טרפמ יפל הנש      
צע תליתש .צ"לשאר תייריע      
קוליסו ףושיחו חטשה יוקינ,היחמיצ תרסה     41.01.0010

רתאהמ תלוספה ר"מ      2000                    
תכיפה ללוכ ,מ"ס 03 קמועל עקרקה דוביע     41.01.0020

החוחיתו עקרקה ר"מ      2000                    
"פא דנור" הרבדה רמוחב םיחטש סוסיר     41.01.0030

םיבשע תליטקל ר"מ      2000                    
דימורב ליתמ גוסמ רמוחב עקרק יוטיח ר"מ      2000                   41.01.0040

,)םנודל ק"מ 02 ( "טסופמוק" גוסמ ינגרוא לבז     41.01.0050
. 108 ןקת ות י"פע ר"מ      2000                    
הנכה תודובע 10.14 כ"הס            
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05/02/2017
דף מס':     140 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ט נ ו  ה ל י ת ש  ת ו ד ו ב ע  20.14 ק ר פ  ת ת       
רטיל 0.01 ילכה לדוג ,6 'סמ לדוג םיליתש 'חי      1465                   41.02.0010

3 " 'נימ עזג יבוע ,9 'סמ לדוג ,םירגוב םיצע     41.02.0020
- םידב רפסמ .'מ 05.4 ילמינימ הבוג 'חי      116                    
"ויוקיק" ןזמ םידברמב אשד ר"מ      990                   41.02.0030

,תואשדמל "ןוניזאיד" ליכמה םיקיזמ לטוק     41.02.0040
לעפומו םידברמה תחנה רחאל םשוימ      
םנוד/'רג 005 לש תילמינימ תומכב ,הרטמהב      

ליעפ רמוח ר"מ      990                    
ןנכתמה תשירד י"פע הליתשל םילצב 'חי      100                   41.02.0050
העיטנו הליתש תודובע 20.14 כ"הס            

ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  30.14 ק ר פ  ת ת       
לולכי רוביחה-'א טרפ יפל םימ רוקמל רוביח     41.03.0010
שורדה רוביחה ךותיר,םייק רוניצ תפישח      
רוביחל םישורדה רוביחה ירזיבא לכ,וילא      
וא/ו שיבכה וא/ו עקרקה תרזחהו טרפה      

'פמוק     1                     .םתומדקל)םי(םייקה ףוצירה  
שארל הזנורב דמרב תרצות 1" ףוגמ תפסות     41.03.0020
רוביחה ירזיבא לכ ללוכ םייק תכרעמ      
רוביח , בשחמל רוביח,תוירוניצ,םישורדה      
בצמה תרזחהו הלעפה תננכותמ תרנצל      

'פמוק     2                     ותומדקל  
מ"מ 61 םוח עבצב ךר ןליתאילופ רוניצ רטמ      300                   41.03.0030
6 גרד מ"מ 61 ןליתאילופ רוניצ רטמ      300                   41.03.0040
6 גרד מ"מ 52 ןליתאילופ רוניצ רטמ      300                   41.03.0050
6 גרד מ"מ 23 ןליתאילופ רוניצ רטמ      1200                   41.03.0060
6 גרד מ"מ 04 ןליתאילופ רוניצ רטמ      370                   41.03.0070
6 גרד מ"מ 05 ןליתאילופ רוניצ רטמ      220                   41.03.0080
61 גרד מ"מ 57 ןליתאילופ רונצ רטמ      50                    41.03.0090

-  01 גרד מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רונצ     41.03.0100
הכישמ טוח ללוכ לוורשכ שמשי רטמ      1350                    

-01 גרד מ"מ 011 לש רטוקב ןליתאילופ רוניצ     41.03.0110
הכישמ טוח ללוכ לוורשכ שמשי רטמ      750                    

הנגה  תונורא/ןוראו 1 טרפ יפל תכרעמ שאר     41.03.0120
תויחנה יפל "דראג םולב" ןירושמ רטסאילופמ      

'פמוק     1                     .טרפמבו תינכתב  
טרפמה י"פע ףוטפט תוחולשל זוקינ תכירב     41.03.0130

תינכתב טרפ י"פע וא/ו ינכטה 'חי      4                      
ןוטב תיילוחמ  הייקשה ילוורשל הרקב את     41.03.0140
הסכמו הרקת ללוכ מ"ס 08 רטוקב ימורט      
י"פע היקשה בותיכ םע טלש ללוכ ףוציר םאות      

.ןימזמה/חקפמה תשירד 'חי      12                     
תוילרגטניא תופטפט 6 םע רוניצמ תעבט     41.03.0150
03 לש םיחוורמב ש/ל 1.2 -3.2 תותסוותמ      
תורבוחמ רשא םוח מ"מ 61  רוניצ לע מ"ס      
רוניצ עטקל ע"ש וא "ןואסלפ" ףעסמב      
לזרב תודתי 3-ב ןגועת תפטפטה .הקולחה      

'פמוק     100                   .טרפמו טרפ יפל U תרוצב מ"מ 6 רטוקב לוגע  
30.14.1 קרפ תתב הרבעהל          
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05/02/2017
דף מס':     141 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ילרגטיא םוח עבצב מ"מ 61 ףוטפט רוניצ     41.03.0160
לש םיחורימב ש"ל 6.1 לש הקיפסב תסוותמ      
לזרבמ תודתיב עקרקל םיבציימ ללוכ 'מ 5.0      
מ"ס 04 לש ךרואבו U תרוצב מ"מ 6 רטוקב      

.)דתי 'מ 5.2 לכ( רטמ      1600                    
ןוגימה ןוראל ביבסמ תנבלוגמ תכתממ תרגסמ     41.03.0170
לש בחורו מ"מ 9 לש יבועב תכרעמה שאר לש      
ינשמ םימוא םע םיגרב 6-ב רוביח,מ"מ 53      
2 ללוכ,היקשהה שאר לש ןוגימה ןורא ידיצ      
ןורא תלד תחיתפ םירשפאמה םיריצ      
וא 333 תרצות 06 םגד הילת לוענמ,ןוגימה      

'פמוק     2                     .תרגסמה ידיצ ינש ןיב רבחמה .ע.ש  
"הלורוטומ" CD ויפרוקס גוסמ היקשה בשחמ     41.03.0180
רוביחה תודובע לכ ללוכ ,ןוגימ ןורא ללוכ      
תלועפל םישורדה םירזיבאה,תוילמשחה      
יפ לע תכרעמה שאר לע תמלשומ הטילש      
זכרמל תיטוחלא תרושקתו תינכותב תויחנהה      

'פמוק     1                     .הנשל תוירחאו הכרדה,הלעפה  ,היקשה לוהינ  
לכ ללוכ "דמרב" CA/CD יכרד-תלת דיאונולוס     41.03.0190
ףוגמלו היקשהה בשחמל םישורדה םירוביחה      
תכתמ ספ לע ןקתוי דיאונולוסה.דקופמה      

'פמוק     5                     .תכרעמה שאר זגרא ןפודל עבוקתש תנבלוגמ  
ילוארדיה ףוגמל "דמרב" תרצות ןוטוונ תפסות     41.03.0200
םירוביחה לכ ללוכ ןנכתמה תויחנה י"פע      
לויכו תשוחנמ דוקיפ תוירוניצ,םישורדה      

'פמוק     2                     .ןוטוונה  
היקשה תודובע 30.14 כ"הס            
הייקשהו ןוניג 14 כ"הס            

ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  40.15 ק ר פ  ת ת       
רועישב )םיפצרוקמ םיחטשל( ןמוטיב סוסיר     51.04.0010

                   12100 ר"מ/ג"ק 05.0 ר"מ   
5 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     51.04.0040

                   12100 " 4/3 טגרגא לדוג , מ"ס ר"מ   
טלפסא תודובע 40.15 כ"הס            
תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס            

ל ו ע י ת ו  ב ו י ב ,ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
ב ו י ב  י ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
6 גרד 488 י"ת יפל חישק .יס.יו.יפ תורונצ     57.01.0010
,ימוג ימטה תרזעב םירבוחמ ,מ"מ 005 רטוקב      
לוח תפיטעו עצמ ללוכ ,עקרקה ךותב םיחנומ      

.'מ0.2 דע קמועל רפע תודובע ,יבוע מ"ס 51 רטמ      5                      
רפע תודובעה לכ ללוכ ינוריע בויבל רוביח     57.01.0020
תחיתפ ללוכ םישורדה םירמוחה לכו תושורדה      
םתרזחהו טלפסא שיבכ וא ףוציר םע הכרדמ      

םדוקה בצמל 'חי      2                      
בויב יוק 10.75 כ"הס            
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דף מס':     142 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ו ע ת  י ו ק  20.75 ק ר פ  ת ת       
NS-8 488 י"ת יפל חישק .יס.יו.יפ תורונצ     57.02.0010
עוקש רבחמ םע םיקפוסמ ,מ"מ 004 רטוקב      
2.9 ןפוד יבוע ,םותכ-םוח עבצב, ילרגטניא      
תפיטעו עצמ ללוכ ,עקרקה ךותב םיחנומ ,מ"מ      
דע קמועל רפע תודובעו ,יבוע מ"ס 51 לוח      

.'מ 5.1 רטמ      30                     
NS-8 488 י"ת יפל חישק .יס.יו.יפ תורונצ     57.02.0020
עוקש רבחמ םע םיקפוסמ ,מ"מ 006 רטוקב      
2.9 ןפוד יבוע ,םותכ-םוח עבצב, ילרגטניא      
תפיטעו עצמ ללוכ ,עקרקה ךותב םיחנומ ,מ"מ      
דע קמועל רפע תודובעו ,יבוע מ"ס 51 לוח      

.'מ 5.2 רטמ      15                     
רפע תודובעה לכ ללוכ ינוריע לועתל רוביח     57.02.0030
תחיתפ ללוכ םישורדה םירמוחה לכו תושורדה      
םתרזחהו טלפסא שיבכ וא ףוציר םע הכרדמ      

םדוקה בצמל 'חי      3                      
לועת יוק 20.75 כ"הס            

ם י מ  י ו ק  30.75 ק ר פ  ת ת       
, 5/ 23" .ד.ע 6 " רטוקב הרוחש הדלפ רונצ     57.03.0010
תינוציח הפיטעו ימינפ טלמ יופיצ םע      
חנומ ,035 י"ת יפל ,סוחד ןוטבב תיתשורח      
דופירו הפיטע םע ,'מ 0.1 דע קמועב עקרקב      

.םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ ,לוח רטמ      20                     
, 5/ 23" .ד.ע 4 " רטוקב הרוחש הדלפ רונצ     57.03.0020
תינוציח הפיטעו ימינפ טלמ יופיצ םע      
חנומ ,035 י"ת יפל ,סוחד ןוטבב תיתשורח      
דופירו הפיטע םע ,'מ 0.1 דע קמועב עקרקב      

.םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ ,לוח רטמ      60                     
, HCS 04 רפת אלל הדלפמ םינולוגמ תורונצ     57.03.0030
רטוק ,עבצו םיקוזיח ללוכ , ךותירב םירבוחמ      

.6" רונצה רטמ      10                     
, HCS 04 רפת אלל הדלפמ םינולוגמ תורונצ     57.03.0040
רטוק ,עבצו םיקוזיח ללוכ , ךותירב םירבוחמ      

.4" רונצה רטמ      20                     
.4" רטוקב םינולוגמ הדלפ יחפס 'חי      10                    57.03.0050
.6" רטוקב םינולוגמ הדלפ יחפס 'חי      5                     57.03.0060

,הקיצי לזרבמ )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ זרב     57.03.0070
םינגוא ללוכ , םינגואב רבוחמ ,4" רטוקב      

.רשואמ ע"ש וא "ירא" תרצות ,םיידגנ 'חי      2                      
וא "לאפר" תרצות הקיצי לזרבמ רפרפ זרב     57.03.0080
,םיידגנ םינגוא ללוכ 4" רטוקב ,רשואמ ע"ש      

.םימטאו םיגרב ללוכ 'חי      5                      
םגד "לאפר" תרצות ,הקיצי לזרבמ זירט זרב     57.03.0090
רבוחמ ,6" רטוקב ,רשואמ ע"ש וא 0002      
םיגרב ללוכ ,םיידגנ םינגוא ללוכ ,םינגואב      

.םימטאו 'חי      2                      
,)םינבא תדוכלמ( הטסורינ תשר םע ןנסמ     57.03.0100
תרצות ,םיידגנ םינגוא ללוכ ,םינגואב רבוחמ      

.6" רטוק ,רשואמ ע"ש וא V-152 םגד "לאפר" 'חי      2                      
30.75.1 קרפ תתב הרבעהל          
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דף מס':     143 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
תרצות ,הקיצי לזרבמ ינוסכלא רזוח-לא זרב     57.03.0110
,6" רטוקב ,רשואמ ע"ש וא V-15 םגד "לאפר"      
ללוכ ,םיידגנ םינגוא ללוכ ,םינגואב רבוחמ      

.םימטאו םיגרב 'חי      1                      
תרצות ,הקיצי לזרבמ ינוסכלא רזוח-לא זרב     57.03.0120
,4" רטוקב ,רשואמ ע"ש וא V-15 םגד "לאפר"      
ללוכ ,םיידגנ םינגוא ללוכ ,םינגואב רבוחמ      

.םימטאו םיגרב 'חי      2                      
תודובעה לכ תללוכה ישאר םימ דדומל הנכה     57.03.0130
תבכרהל םישורדה םיקוזיחהו םירזיבאה      
םיזרבה( םימה לעפמ תשירדל םאתהב דדומה      

.)דרפנב םיטרופמ 'חי      2                      
עקש רבחמ םע "X 3 2 לופכ הפירש זרב     57.03.0140

. 'מטא 6 הדובע ץחלל 4" ףקז לע  3" "ץרוטש" 'חי      3                      
"ץרוטש" עקש רבחמ םע 3" דדוב הפירש זרב     57.03.0150

. 'מטא 6 הדובע ץחלל 3" ףקז לע  3" 'חי      3                      
הפירש זרב לע הבכרהל הריבש דגנ רזיבא     57.03.0160

.רשואמ ע"ש וא F-12 םגד "לאפר" תרצות, 'חי      5                      
."X 3 2 רטוקב "ץרוטש" רוביח 'חי      2                     57.03.0170
םימ יוק 30.75 כ"הס            
לועיתו בויב,םימ יווק 75 כ"הס            

א ש ד  ר כ  07 ק ר פ       
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.07 ק ר פ  ת ת       
יוניפו חטשב תומרעב םייקה לוחה יופינ     70.01.0010

.תרנצו הריפח תלוספ ק"מ      3700                    
ללוכ )יטטניס( .מ"ס 53 לש הבכשב 41-4 ץח     70.01.0020

קודיהו רוזיפ ק"מ      420                    
רוזיפ ללוכ )יטטניס( מ"ס 5 הבוגב 6-2 ץצח     70.01.0030

.קודיהו ק"מ      60                     
אלש הבכשב ורוזיפו מ"ס 2-0 הבצחמ לוח     70.01.0040

.קודיהו רוזיפ ללוכ )יטטניס( מ"ס 1 לע הלעת ק"מ      12                     
רפע תודובע 10.07 כ"הס            

ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  20.07 ק ר פ  ת ת       
001 רטוקב םיבקונמ םישרשומ זוקינ תורוניצ     70.02.0010
שרדנה ןקתב ע"שוא ןפוד לופכ רטמילימ      
םרוביח רוניצה הצק יקקפו .דחוימה טרפמב      
תינכת יפל וקה הצקב ףוסיאה תוחושל      
תולעתה תריפח :תללוכ הדובעה .טרופמכ      
ףליטסכטואיג דב תסירפו הקפסא ,םיזקנל      
ביבסמ הלעתב גרדמה ץצח תנקתהו תקפסא      
לכ זוקינו קוליס ,תינכתהו טרפמה יפל רוניצל      
תולעתה ןיב חטשה תראשהו הריפחה יפדוע      
האצותכ תוטילב אלל ןנכותמה תיתשה סלפמב      
טרפמב טרופמכ לכה - תולעתה תריפחמ      

.דחוימה רטמ      2000                    
20.07.1 קרפ תתב הרבעהל          
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רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
,ףסאמה וקב זוקינ .מ 1 רטוקב ףוסיא תוחוש     70.02.0020
תורוניצל ןרוביח ,טרפמב שרדנכ קיטסלפמ      
,הריפח תללוכ הדובעה .ףסאמה יווקל זוקינה      

.דחוימה טרפמב טרופמכ סוליפו בוציי ,הנקתה 'חי      12                     
רטוקב ע"ש וא ביבירמ תוחושל ףסאמ רוניצ     70.02.0030
קמועב הלעתה .רוביח תוטומ םע מ"מ 002      
תיתחתב קדוהמ לוחב רוניצה דופיר ,שרדנה      
רשואמ ביטמ לוחב הלעתה יוסיכו הלעתה      
אוהש גוס לכמ תלוספו םינבא ,םיבשעמ ישפוח      
שבכמב תובכשב הבטרה ידכ ךות וקודיהו      

טרופמכ - טטור רטמ      80                     
רטוקב ע"ש וא "ביבירמ תוחושל ףסאמ רוניצ     70.02.0040
קמועב הלעתה .רוביח תופומ םע מ"מ 052      
תיתחתב קדוהמ לוחב רוניצה דופיר ,שרדנה      
רשואמ ביטמ לוחב הלעתה יוסיכו הלעתה      
אוהש גוס לכמ תלוספו םינבא ,םיבשעמ ישפוח      
שבכמב תובכשב הבטרה ידכ ךות וקודיהו      

.טרופמכ - טטור רטמ      120                    
מ"מ 513 רטוקב םלוא ל"נכ רטמ      60                    70.02.0050

לש תופיפחבו טרפמב שרדנכ ליטסכטואיג דב     70.02.0060
.זוקינה תולעתב ללוכ רטמ 5.0 רטמ      9200                    
קודיהו סוליפ ללוכ םייניבה תבכש ץצח ק"מ      840                   70.02.0070
זוקינ תודובע 20.07 כ"הס            

ה ר ק ב ו  ת ו ב א ש מ  ר ד ח  30.07 ק ר פ  ת ת       
3-2-3 תויקסיד ןוניס תוללוס לש הקפסא     70.03.0010

'פמוק     1                     תויטמוטוא 4" תופעס  
'פמוק     1                     4" ינקת ח"זמ לש הקפסא 70.03.0020
'פמוק     9                     4" ינקת רפרפ ףוגמ הקפסא 70.03.0030

םיטנמלא  2 ץחל תרבגה תכרעמ לש הקפסא     70.03.0040
פ"ע - ש/קמ 63 ב רטמ 52 טאווליק 5.5      

'פמוק     1                     דחוימה טרפמב ראותמה  
ץחלה תרבגה תכרעמל למשח חול לש הקפסא     70.03.0050

'פמוק     1                     ינכטה טרפמה י"פע  
'פמוק     1                     4" תינקת םינבא תדוכלמ לש הקפסא 70.03.0060

וא םיפטנ טיקיטרפ הישדה תנוכמ לש הקפסא     70.03.0070
'פמוק     1                     דחוימה טרפמה י"פע ךרע הווש  

הישדה תנוכממ רוביח תרנצ לש הקפסא     70.03.0080
'פמוק     1                     ןשד ילכימל  

ORPCMN הייקשה בשחמ לש הקפסא     70.03.0090
'פמוק     1                     דחוימה טרפמה י"פע םיפטנ  

+ רב 8.5 טוונמ ישאר ףוגמ לש הקפסא     70.03.0100
'פמוק     1                     םימ דמ ללוכ ילמשח  
ינקת 4" זירט ףוגמ לש הקפסא רטמ      1                     70.03.0110
ינקת 2" ריווא םותסש לש הקפסא 'חי      2                     70.03.0120

תכרעמ לש )ספ ייב( ףקעמ לש הקפסא     70.03.0130
'פמוק     1                     תובאשמה  
'פמוק     2                     רוביח ירזיבא ללוכ ןשד ילכימ לש הקפסא 70.03.0140
30.07.1 קרפ תתב הרבעהל          
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רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ןליטאילופמ 61 גרד 011 תרנצ לש הקפסא     70.03.0150
    001EP+ טוטרש י"פע םירזיבאה לכ רוביחל  

'פמוק     1                     ףרוצמ  
םיטנמלאה ןיב רוביחה ירזיבא לכ  לש הקפסא     70.03.0160

'פמוק     1                     םימטא ,םימוא ,םיגרב :ןוגכ  
חול ,ח"זמ ,EP תרנצ( םימה רדח לכל הנקתה     70.03.0170
תרבח רוביח ללוכ אל )הישדה תנוכמ ,למשח      
וא/ו הסדנה תודובע וא/ו למשחה ןוראל למשח      

'פמוק     1                     יוניב  
תורשו חוקל תכרדה ,הקידב ,לויכ ,הצרה     70.03.0180

'פמוק     1                     םימה רדח לולכמ לכ רובע הנשל  
הרקבו תובאשמ רדח 30.07 כ"הס            

ת ו ר ט מ מ ה  ת כ ר ע מ  40.07 ק ר פ  ת ת       
שארל רוביח ירזבא ללוכ 011/61 רוניצ     70.04.0010
טרפמה י"פע הריפח ללוכ לכה .תכרעמה      

דחוימה רטמ      120                    
ללוכ לכה .רוביח ירזבא ללוכ 01/05 רוניצ     70.04.0020

דחוימה טרפמה י"פע הריפח רטמ      2160                    
.רכז 1" - מ"מ 05 תיוז 'חי      54                    70.04.0030
ע"ש וא 8# היפ הטסורינ דריבנייר" תורטממ 'חי      54                    70.04.0040
תורטממה תכרעמ 40.07 כ"הס            

ת כ ר ע מ ה  י ש א ר  50.07 ק ר פ  ת ת       
רמוש 5.1" ינוסכלא זרב ללוכה תכרעמ שאר     70.05.0010
םיילמשח םיזרב 6 .ץחל דמו ריוא ררחשמ ץחל      
.טרפב ןיוצמש יפכ רוביחה ירזבא לכו 5.1"      

'פמוק     9                     'פמוק  
ןיוצמכ 011/08 תודימב ע"ש וא טילרוא ןורא     70.05.0020

'פמוק     9                     טרפמב  
תכרעמה ישאר 50.07 כ"הס            

ל ו ד י ג ה  ת י ב  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  60.07 ק ר פ  ת ת       
טרפמה י"פע גרודמ לוח לש הקפסא ק"מ      1000                   70.06.0010

קודיה ,הסירפ .םייקה לוחה םע לוחה בוברע     70.06.0020
י"פע םישרדנה םימורל לוחה לש סוליפו      

.טרפמה ק"מ      1000                    
טרפמה י"פע סוחדו הפונמ לובכ ןוט      34                    70.06.0030
לודיגה תיב רפע תודובע 60.07 כ"הס            

י ע ב ט  א ש ד  70.07 ק ר פ  ת ת       
ילזונ "ראטסנור הרבדה רמוח סוסיר רטיל     20                    70.07.0010
.,רטרטס" 90:42:02 ןושיד רמוח לש רוזיפ ג"ק      1200                   70.07.0020
."ןגלשא תקנח" ןושיד רמוח לש רוזיפ ג"ק      780                   70.07.0030

"טוקיטלומ" סמת יטיא ןושיד רמוח לש רוזיפ     70.07.0040
ע"ש וא 0:0:93 ג"ק      780                    

ינימ "טוקיטלומ" סמת ןושיד רמוח לש רוזיפ     70.07.0050
28:6:18 ג"ק      1200                    

ללוכ.טרפמ י"פע "יוופיט" הדומרב אשד יליתש     70.07.0060
.חופיט ר"מ      7412                    
.טרפמה י"פע "יתנש בר ןוז" יפרוח  אשד יערז ג"ק      1000                   70.07.0070
70.07.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../146 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     146 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
טרפמה י"פע אשדה רכ תקזחא שדוח     3                     70.07.0080
יעבט אשד 70.07 כ"הס            

י ט ט נ י ס  א ש ד  80.07 ק ר פ  ת ת       
לעבו .מ"מ 02 יבועב )דפ קוש( דופיר תבכש     70.08.0010

.םיבכוכ ינשל א"פיפ ןקת רטמ      1200                    
llifni( .יולימ אלל מ"מ 04 הבוגב יטטניס אשד     70.08.0020

.ףרוצמה טרפמה י"פע )non ר"מ      1200                    
יטטניס אשד 80.07 כ"הס            
אשד רכ 07 כ"הס            

ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  97 ק ר פ       
י ל ל כ  00.97 ק ר פ  ת ת       
ךא םיסחיתמ הז קרפב םיטרופמה םיטנמלאה      
,תוינכותב יוטיב םהל ןיאש תודובע יבגל קרו      
.תויומכה בתכבו םיטרפמב      
הנקתה ,הקפסא םיללוכ הז קרפב םיריחמה לכ      
.הדובעו      
קר ודדמיו ומלושי הז קרפבש םיטנמלאה לכ      
.חקפמה לש תדחוימ השירד יפל      

יללכ 00.97 כ"הס            
ן ש ע ו  ש א  י ד י ר פ מ  10.97 ק ר פ  ת ת       
חטשב םיחתפל הפצרב םייתעשל שא םוטיא     79.01.0010

.א"כ ר"מ 02.0 דע 'חי      20                     
חטשב םיחתפל תוריקב םייתעשל שא םוטיא     79.01.0020

.א"כ ר"מ 02.0 דע 'חי      20                     
חטשב םיחתפל הפצרב םייתעשל שא םוטיא     79.01.0030

.א"כ ר"מ 02.0 לעמ ר"מ      10                     
חטשב םיחתפל תוריקב םייתעשל שא םוטיא     79.01.0040

.א"כ ר"מ 02.0 לעמ ר"מ      10                     
חטשב םיחתפל הפצרב םייתעשל שא םוטיא     79.01.0050
וא למשח תולעת לש א"כ ר"מ 02.0 דע      

.תרושקת 'חי      10                     
חטשב םיחתפל תוריקב םייתעשל שא םוטיא     79.01.0060
וא למשח תולעת לש א"כ ר"מ 02.0 דע      

.תרושקת 'חי      10                     
דימע רמוחב מ"ס 05 ךרואל למשח ילבכ יופיצ     79.01.0070

.םייתעשל שא 'חי      20                     
גוסמ חפות קיטסמב שא רבעמ םוטיא     79.01.0080

.2" דע רטוקב 503ICL 'חי      20                     
.4" דע רטוקב חפות רלוקב שא רבעמ םוטיא 'חי      20                    79.01.0090

4" לעמ רטוקב חפות רלוקב שא רבעמ םוטיא     79.01.0100
.6" דעו 'חי      20                     

6" לעמ רטוקב חפות רלוקב שא רבעמ םוטיא     79.01.0110
.8" דעו 'חי      20                     

רטוקב תשוחנ וא הדלפ רוניצ ביבס שא םוטיא     79.01.0120
"LC15I305 2. 'חי      20                     

רטוקב תשוחנ וא הדלפ רוניצ ביבס שא םוטיא     79.01.0130
"LCI305 4. 'חי      20                     
10.97.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2679-100   .../147 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     147 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
רטוקב תשוחנ וא הדלפ רוניצ ביבס שא םוטיא     79.01.0140

"LCI305 6. 'חי      20                     
רטוקב תשוחנ וא הדלפ רוניצ ביבס שא םוטיא     79.01.0150

"LCI305 8. 'חי      20                     
םע תשוחנ וא הדלפ רוניצ ביבס שא םוטיא     79.01.0160

.503I51CL 2" רטוקב ימרט דודיב 'חי      20                     
םע תשוחנ וא הדלפ רוניצ ביבס שא םוטיא     79.01.0170

.503I51CL 4" רטוקב ימרט דודיב 'חי      20                     
םע תשוחנ וא הדלפ רוניצ ביבס שא םוטיא     79.01.0180

.503I51CL 6" רטוקב ימרט דודיב 'חי      20                     
םע תשוחנ וא הדלפ רוניצ ביבס שא םוטיא     79.01.0190

.503I51CL 8" רטוקב ימרט דודיב 'חי      20                     
ינגומ 06/06 תודימב שא תוריקב השיג יחתפ     79.01.0200

תוקד 021-ל שא 'חי      20                     
ינגומ 06/06 תודימב שא תוריקב השיג יחתפ     79.01.0210

תוקד 09-ל שא 'חי      20                     
ינגומ 06/06 תודימב שא תוריקב השיג יחתפ     79.01.0220

תוקד 06-ל שא 'חי      20                     
ןשעו שא ידירפמ 10.97 כ"הס            

ן ו ט ב  י ט נ מ ל א ב  ם י ר ב ע מ  20.97 ק ר פ  ת ת       
ם י י ו ש ק       
ןוטב יטנמלאב םיינבלמ םיחתפ תחיתפ     79.02.0010
52.0 דע א"כ חטשב םינוש םייבועב      

.חתפה תרוצ בוציע תוברל,ר"מ 'חי      250                    
א"כ חטשב ךא ל"נכ םיינבלמ םיחתפ תחיתפ     79.02.0020
תוברל,ר"מ 00.1 דעו ר"מ 52.0 לע הלועה      

.חתפה תרוצ בוציע 'חי      250                    
חטשב ךא ל"נכ םיינבלמ םיחתפ תחיתפ     79.02.0030
תרוצ בוציע תוברל ,ר"מ 00.1 לעמ הלועה      

.חתפה ר"מ      250                    
םייבועב ןוטב יטנמלאב םילוגע םיחתפ תחיתפ     79.02.0040

.םולהי חדקמב עוציבה ,2" רטוקב םינוש 'חי      250                    
םייבועב ןוטב יטנמלאב םילוגע םיחתפ תחיתפ     79.02.0050

.םולהי חדקמב עוציבה,4"  רטוקב םינוש 'חי      250                    
םייבועב ןוטב יטנמלאב םילוגע םיחתפ תחיתפ     79.02.0060

.םולהי חדקמב עוציבה,6"  רטוקב םינוש 'חי      250                    
םייבועב ןוטב יטנמלאב םילוגע םיחתפ תחיתפ     79.02.0070

.םולהי חדקמב עוציבה,8"  רטוקב םינוש 'חי      150                    
02 ללוכו דע יבועב םינוש ןוטב יטנלא רוסינ     79.02.0080

.מ"ס רטמ      100                    
מ"ס 12 לעמ  יבועב םינוש ןוטב יטנלא רוסינ     79.02.0090

. מ"ס 04  ללוכו דעו רטמ      100                    
םייושק ןוטב יטנמלאב םירבעמ 20.97 כ"הס            
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05/02/2017
דף מס':     148 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט י ב ו  ת ו י ל ע מ  י ר י פ  30.97 ק ר פ  ת ת       
ם י פ ו ק ש מ       
.םינוש םילדגב ריפל  םוגיפ תיינב     79.03.0010
ןכותש תינכתל םאתהב השעת היצקורטסנוקה      
,דרפנב ריפ לכל ריחמה .תילעמה ןרצי ידי לע      
הרויש דעומב וקוריפו םוגיפה תיינב ללוכ      

'פמוק     7                     .חקפמה  
03-ב ןייוזמ ןןוטבמ םירוצעמו תולוקשמ     79.03.0020

.תונוש תורוצב ק"מ      20                     
מ"ס 02 עצוממב תוילעמ יפוקשמ אלמ ןוטב     79.03.0030

.ןויז ללוכ  םידדצה לכמ 'חי      21                     
תילעמ תונוכמ רדח תרקתב םיוו תנקתה     79.03.0040

.ןוט 0.1 לש םיסמוע תמרהל 'חי      30                     
םיפוקשמ ןוטיבו תוילעמ יריפ 30.97 כ"הס            

ם י ג ר ב ,ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ  40.97 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ג ו ע ו       
תרבח לש 2/1" רטוקב םיגרב תעיבקו הקפסא     79.04.0010

.םינושה ןוטבה יטנמלאב ITLIH 'חי      1000                    
תרבח לש 8/5" רטוקב םיגרב תעיבקו הקפסא     79.04.0020

.םינושה ןוטבה יטנמלאב ITLIH 'חי      1000                    
תרבח לש 4/3" רטוקב םיגרב תעיבקו הקפסא     79.04.0030

.םינושה ןוטבה יטנמלאב ITLIH 'חי      1000                    
תרבח לש 1" רטוקב םיגרב תעיבקו הקפסא     79.04.0040

.םינושה ןוטבה יטנמלאב ITLIH 'חי      1000                    
מ"מ 218 רטוקב םילזרב ןוגיעו תקפסא     79.04.0050
שארמ וחדקנש םירוח ךותל מ"ס 001 ךרואבו      
קבדב םירוחה יולימ,םירוחה חודיק תוברל      
ללכינו מ"ס 03 חודיקה קמוע,יסקופא      

.ריוא ץחלב השעיי םירוחה יוקינ,ריחמב 'חי      2500                    
שומיש ךא ל"נכ םילזרב ןוגיעו תקפסא     79.04.0060

.תימיכ הקבדהל תולופמאב 'חי      2500                    
מ"מ 0241 רטוקב םילזרב ןוגיעו תקפסא     79.04.0070
שארמ וחדקנש םירוח ךותל מ"ס 021 ךרואבו      
קבדב םירוחה יולימ,םירוחה חודיק תוברל      
ללכינו מ"ס 05 חודיקה קמוע,יסקופא      

.ריוא ץלחב השעיי םירוחה יוקינ,ריחמב 'חי      2500                    
שומיש ךא ל"נכ םילזרב ןוגיעו הקפסא     79.04.0080

.תימיכ הקבדהל תולופמאב 'חי      2500                    
םינגועו םיגרב,הדלפ יליפורפ 40.97 כ"הס            

ף צ ק ו מ  ן ר ט ס י ל ו פ  י ח ט ש מ  50.97 ק ר פ  ת ת       
.P-51 גוסמ מ"ס 2 יבועב ףצקומ ןריטסילופ ר"מ      100                   79.05.0010
.P-03 גוסמ מ"ס 2 יבועב ףצקומ ןריטסילופ ר"מ      100                   79.05.0020
.P-51 גוסמ מ"ס 5 יבועב ףצקומ ןריטסילופ ר"מ      100                   79.05.0030
.P-03 גוסמ מ"ס 5 יבועב ףצקומ ןריטסילופ ר"מ      100                   79.05.0040
ףצקומ ןרטסילופ יחטשמ 50.97 כ"הס            
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קובץ: 2679-100   .../149 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     149 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ח י ט ב ו  ה ע ו נ ת  י ר ד ס ה  60.97 ק ר פ  ת ת       
ת ו ד ו ב ע ה  ע ו צ י ב  ך ר ו צ ל  ם י י נ מ ז       
לכב םישורדה םיינמז תוחיטבו העונת ירדסה     79.06.0010
,םדא חוכ תוברל ,הדובעה תפוקת      
לכ תאצוהו םואת ,ןומיס ,רורמת,רוטיש/הנווכה      
םימולשת ,םישרדנה םירושיאהו םירתיהה      

'פמוק     1                     .'דכו ךכ ןיגב תויושרל  
תודובעה עוציב ךרוצל םיינמז תוחיטבו העונת ירדסה 60.97 כ"הס            
תונוש תודובע 97 כ"הס            

ת ו י מ ו י   ת ו ד ו ב ע  08 ק ר פ       
ת ו י מ ו י  ת ו ד ו ב ע  10.08 ק ר פ  ת ת       

.אוהש גוס לכמ יעוצקמ לעופ ע"ש ע"ש      2000                   80.01.0010
.אוהש גוס לכמ יעוצקמ לעופל רזוע ע"ש ע"ש      2000                   80.01.0020
.דויצ ללוכ ברברש ע"ש ע"ש      600                   80.01.0030
.דויצ ללוכ ךמסומ יאלמשח ע"ש ע"ש      600                   80.01.0040

דויצה לכו תכתר ללוכ רגסמ וא ךתר ע"ש     80.01.0050
.שורדה ע"ש      500                    
.ליעפמ + וגנוק ע"ש ע"ש      500                   80.01.0060

שיטפ ליעפמו ליעפמ םע רוסרפמוק תודובע     80.01.0070
.דחא ע"ש      200                    
ףסונ דחא שיטפ ליעפמ רובע ל"נל תפסות ע"ש      200                   80.01.0080
.גהנ ללוכ ךפהמ תיאשמ תודובע ע"ש      500                   80.01.0090
.ליעפמ ללוכ B.C.J רפחמ רוטקרט תודובע ע"ש      800                   80.01.0100
.ליעפמ ללוכ )טקבוב( ןטק ןורפחמ תודובע ע"ש      800                   80.01.0110

ילב וא םע ןוט 001-09 ףונמב שומיש     80.01.0120
)הדובע תועש 2 םומינימ( רליירטימס ע"י      2                      

םע( םיידי תדובעב טוטיס לש הדובע ימי     80.01.0130
,תונובירטה תיתחתב ףפור ןוטב לש )שיטפ      

.םוגיפ/המרה תומב ,הדובע ילכ ללוכ ריחמה ע"י      100                    
תוימוי תודובע 10.08 כ"הס            
תוימוי  תודובע 08 כ"הס            
רמגו דלש תודובע כ"הס          
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קובץ: 2679-100   .../150 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/02/2017
דף מס':     150 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

ןימזמה לש תוילאנויצפוא תודובע 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
ה ד ל פ       
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  20.60 ק ר פ  ת ת       

.תורגסמה תמישרבש 535 סופיטמ תוציחמ רטמ      13                    06.02.0010
.תורגסמה תמישרבש 635 סופיטמ תוציחמ רטמ      13                    06.02.0020

תמישרבש 735 סופיטמ תלפקתמ הציחמ     06.02.0030
לש היילתה תייצקורטסנוק ללוכ ,תורגסמה      

.הציחמה 'חי      1                      
הדלפ תורגסמ תודובע 20.60 כ"הס            
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ תודובע 60 כ"הס            

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
411 םגד לעננ לופכ ריינ קיזחמ ,7-ש רזיבא     10.01.0010

.ע"ווש וא שלהצ לש 'חי      415                    
םגד רינ םע םיידי בוגינל ןקתמ ,8-ש רזיבא     10.01.0020

.ע"ווש וא שלהצ לש 577 'חי      100                    
לש 333 םגד,תינדי ףצק תינובס , 9-ש רזיבא     10.01.0030

.ע"ווש וא שלהצ 'חי      200                    
301 םגד ינורטקלא םיידי שביימ -01-ש רזיבא     10.01.0040

.ע"ווש וא שלהצ לש 'חי      10                     
לש 425 םגד יולת הפשא חפ -11-ש רזיבא     10.01.0050

'פמוק     20                    .ע"ווש וא שלהצ  
יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס            
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס            

)ם ו י נ י מ ו ל א ( ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
ם ו י נ י מ ו ל א  ת מ י ש ר  10.21 ק ר פ  ת ת       
תמישרבש 033 סופיטמ דנובוקולא טלש     12.01.0010

.םוינימולאה רטמ      155                    
תמישרבש 133 סופיטמ דנובוקולא טלש     12.01.0020

.םוינימולאה רטמ      155                    
תמישרבש 233 סופיטמ דנובוקולא טלש     12.01.0030

.םוינימולאה רטמ      250                    
םוינימולא תמישר 10.21 כ"הס            
)םוינימולא( ןמוא תורגסמ תודובע 21 כ"הס            

ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       
י ל ל כ  10.71 ק ר פ  ת ת       
תוילעמה לכל תוירחאה תפוקתב תורש     17.01.0010
4 -ו תוילעמ 7 ללוכה(  טקיורפב םיעונגרדהו      

.)םיעונגרד שדוח     24                     
5 לש סיסב לע( תוירחאה תפוקת רחאל תורש     17.01.0020
טקיורפב םיעונגרדהו תוילעמה לכל  )םינש      

םיעונגרד 4 -ו תוילעמ 7 ללוכה( הנש      1                      
תוילעמה לכל תוירחאה תפוקת רחאל תורש     17.01.0030
לע(  םיקלח תוירחא ללוכ טקיורפב םיעונגרדהו      

)םיעונגרד 4 -ו תוילעמ 7( )םינש 5 לש סיסב הנש      1                      
יללכ 10.71 כ"הס            
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דף מס':     151 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

ןימזמה לש תוילאנויצפוא תודובע 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ב ר ע מ  ע י צ י  20.71 ק ר פ  ת ת       
הדובעל דעוימה דדוב עונגרדל יללכ ריחמ     17.02.0010
המרה הבוגל roodTuO גוסמ הנבמל ץוחמ      
דומע ללוכ תולעמ 03 תיווז םע 'מ 00.01      
םיעונגרד 2 - ינכטה טרפמה פ"ע הכימת      

'פמוק     2                     2E 1E םידדוב  
יברעמ עיצי 20.71 כ"הס            

י ח ר ז מ  ע י צ י  30.71 ק ר פ  ת ת       
הדובעל דעוימה דדוב עונגרדל יללכ ריחמ     17.03.0010
המרה הבוגל roodTuO גוסמ הנבמל ץוחמ      
דומע ללוכ תולעמ 03 תיווז םע 'מ 04.8      
םיעונגרד 2  - ינכטה טרפמ פ"ע הכימת      

'פמוק     2                     4E - 3E םידדוב  
יחרזמ עיצי 30.71 כ"הס            
תוילעמ 71 כ"הס            

ה י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       
ב ת ו ת  ת ו ר ק ת  20.22 ק ר פ  ת ת       
.םיפחרמ לנפהווקא יטנמלאמ בתות תרקת     22.02.0010

(C-17) ר"מ      1000                    
בתות תורקת 20.22 כ"הס            
הינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס            

א ש ד  ר כ  07 ק ר פ       
י ד י ר ב י ה  א ש ד  90.07 ק ר פ  ת ת       
תיתחת אלל גורא חטשמב םיטטניס אשד יביס     70.09.0010
לש ביס הבוגב ע"ש וא OREH םגד הלכתמ      
דיחא חטשמל םילילגה תריפת .מ"מ 56      

םיביסה ןיבל לודיגה ןיב לוח תרדחהו ר"מ      7412                    
ידירביה אשד 90.07 כ"הס            
אשד רכ 07 כ"הס            
ןימזמה לש תוילאנויצפוא תודובע כ"הס          
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דף מס':     152 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

  
כ"הס  

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ   
רפע תודובע 10 קרפ    
רפע תודובע 10.10 קרפ תת     
רפע תודובע 10 כ"הס    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת     
תומייקה תונובירטב רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.20 קרפ תת     
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    
םורט ןוטב תודובע 30 קרפ    
ימורט תוגרדמ 10.30 קרפ תת     
)םיד"חול( תוכורד תולולח תוטלפ 20.30 קרפ תת     
םיימורט םיבשומ/םיטנמלא 30.30 קרפ תת     
םורט ןוטב תודובע 30 כ"הס    
הינב תודובע 40 קרפ    
הינב תודובע 10.40 קרפ תת     
הינב תודובע 40 כ"הס    
דודיבו םוטיא תודובע 50 קרפ    
יללכ 00.50 קרפ תת     
םיזגרא לע תוקוצי -תויולת למשח ירדח תופצרב לופיט 10.50 קרפ תת     
תונותחת דוסי תורוק םוטיא 20.50 קרפ תת     
םימ רגאמב ימינפ םוטיא 30.50 קרפ תת     
סלפמב יחרזמה עיציב תובאשמה רדח תפצרב ימינפ םוטיא 40.50 קרפ תת     
 +6.40         
תומוקה לכב תוחתלמו םיתורש ירדח תופצר םוטיא 50.50 קרפ תת     
םיחבטמה תופצרב ימינפ םוטיא 60.50 קרפ תת     
םיבוטר םירדח תוריק םוטיא 70.50 קרפ תת     
+24.11 סלפמב 2 המוקב תויברעמ תוספרמ םוטיא 80.50 קרפ תת     
ןוטב רמגב יברעמ סרוקנוקו יחרזמ עיציב חותפ רבעמ םוטיא 90.50 קרפ תת     
קלחומ          
וצרט ףוציר רמגב יברעמ עיציב חותפ רבעמ םוטיא 01.50 קרפ תת     
ןוטבה תוריקל תוימורטה תוגרדמה רוביח םוטיא 11.50 קרפ תת     
+06.72 סלפמ 4 המוקב חותפ ינכט גג םוטיא 31.50 קרפ תת     
םיריפ לעמ ןוטב ינוגג םוטיא 41.50 קרפ תת     
תוגגו םיינכט םירדח לעמ +25.53 סלפמב ןוטב תוגג םוטיא 51.50 קרפ תת     
ק"קב ח"ח          
ףושח ילכירדא ןוטב רמגב ץוח תוריקב לופיט 61.50 קרפ תת     
דנובוקולא רמגב םיסנכ רדח לש ץוח תוריק םוטיא 71.50 קרפ תת     
דודיבו םוטיא תודובע 50 כ"הס    
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ תודובע 60 קרפ    
ןמוא תורגנ תודובע 10.60 קרפ תת     
הדלפ תורגסמ תודובע 20.60 קרפ תת     
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ תודובע 60 כ"הס    
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
םיירטינס םילכ 10.70 קרפ תת     
םיזרב ,םירזיבא ,תוקפסא תרנצ 30.70 קרפ תת     
םיכפושו ןיחולד תכרעמ 40.70 קרפ תת     
םשג ימ קוליס 60.70 קרפ תת     
תונוכמ רדח דויצ 70.70 קרפ תת     
האורבת ינקתמ 70 כ"הס    
תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ    
תרושקתו למשח תודוקנ 10.80 קרפ תת     
)תודוקנ תרגסמב אלש( םיליבומ 20.80 קרפ תת     
)תודוקנ תרגסמב אלש( םיכילומו םילבכ 30.80 קרפ תת     
למשח תוחול 40.80 קרפ תת     
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כ"הס  

הרואת יפוג 50.80 קרפ תת     
הנזה יווקו חותיפב ץוח תרואת 60.80 קרפ תת     
הנבמ תרקב תכרעמ 70.80 קרפ תת     
םוריח תרואת 80.80 קרפ תת     
שא יוליג תכרעמ 90.80 קרפ תת     
.יטמוטוא שא יוביכ 01.80 קרפ תת     
םוריח תזירכ תכרעמ 11.80 קרפ תת     
םירוטרנג 21.80 קרפ תת     
תוקראה 31.80 קרפ תת     
םירעשל PI םוקרטניא תכרעמ 51.80 קרפ תת     
הנירק ינפב ןוגימ 61.80 קרפ תת     
םילבכו םיליבומ 71.80 קרפ תת     
הובג חתמ ןקתמ 81.80 קרפ תת     
תוחיטב דויצ ןורא 91.80 קרפ תת     
הובג חתמ ןקתימב תוקראה 02.80 קרפ תת     
תרושקתו למשח ינקתמ 80 כ"הס    
חיט תודובע 90 קרפ    
חיט תודובע 10.90 קרפ תת     
חיט תודובע 90 כ"הס    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת     
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס    
.העיבצ תודובע 11 קרפ    
העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת     
.העיבצ תודובע 11 כ"הס    
)םוינימולא( ןמוא תורגסמ תודובע 21 קרפ    
םוינימולא תמישר 10.21 קרפ תת     
)םוינימולא( ןמוא תורגסמ תודובע 21 כ"הס    
רורוואו ריווא גוזימ תודובע 51 קרפ    
רוריק ינקתמ 10.51 קרפ תת     
רורווא וא ריוואב לופיט תודיחי 20.51 קרפ תת     
תויאמצע תודיחי 30.51 קרפ תת     
הירזיבאו תרנצ 40.51 קרפ תת     
ריווא רוזיפ תוכרעמ 50.51 קרפ תת     
דודיב 60.51 קרפ תת     
למשח תוכרעמ 70.51 קרפ תת     
תונוש רזע תודובעו תונוש תוכרעמ 80.51 קרפ תת     
רורוואו ריווא גוזימ תודובע 51 כ"הס    
תוילעמ 71 קרפ    
יללכ 10.71 קרפ תת     
יברעמ עיצי 20.71 קרפ תת     
יחרזמ עיצי 30.71 קרפ תת     
תוילעמ 71 כ"הס    
שרח תורגסמ תודובע 91 קרפ    
הדלפ תייצקורטסנוק 10.91 קרפ תת     
שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס    
הינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ    
יללכ 00.22 קרפ תת     
םייופיחו תוציחמ 10.22 קרפ תת     
בתות תורקת 20.22 קרפ תת     
הינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס    
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כ"הס  

ןופידו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 קרפ    
.סוסיב תודובע 10.32 קרפ תת     
ןופידו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 כ"הס    
יוניפו הסירה קוריפ תודובע 42 קרפ    
הסירהו קורפ תודובע 10.42 קרפ תת     
)דליפמולב דיל( הייריעה ינסחמ םחתמב הסירה תודובע 20.42 קרפ תת     
יוניפו הסירה קוריפ תודובע 42 כ"הס    
שא יובכ תכרעמ 43 קרפ    
דויצ 10.43 קרפ תת     
םירזיבאו תרנצ 30.43 קרפ תת     
שא יובכ תכרעמ 43 כ"הס    
יננג חותיפ 04 קרפ    
קוריפו הנכה תודובע 10.04 קרפ תת     
קודיהו השיבכ ,הביצח ,םיעצמ ,רפע תודובע 20.04 קרפ תת     
ןוטב תודובע 30.04 קרפ תת     
תונושו הפש ינבא ףוציר תודובע 40.04 קרפ תת     
יננג חותיפ 04 כ"הס    
הייקשהו ןוניג 14 קרפ    
הנכה תודובע 10.14 קרפ תת     
העיטנו הליתש תודובע 20.14 קרפ תת     
היקשה תודובע 30.14 קרפ תת     
הייקשהו ןוניג 14 כ"הס    
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ    
טלפסא תודובע 40.15 קרפ תת     
תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס    
לועיתו בויב,םימ יווק 75 קרפ    
בויב יוק 10.75 קרפ תת     
לועת יוק 20.75 קרפ תת     
םימ יוק 30.75 קרפ תת     
לועיתו בויב,םימ יווק 75 כ"הס    
אשד רכ 07 קרפ    
רפע תודובע 10.07 קרפ תת     
זוקינ תודובע 20.07 קרפ תת     
הרקבו תובאשמ רדח 30.07 קרפ תת     
תורטממה תכרעמ 40.07 קרפ תת     
תכרעמה ישאר 50.07 קרפ תת     
לודיגה תיב רפע תודובע 60.07 קרפ תת     
יעבט אשד 70.07 קרפ תת     
יטטניס אשד 80.07 קרפ תת     
אשד רכ 07 כ"הס    
תונוש תודובע 97 קרפ    
יללכ 00.97 קרפ תת     
ןשעו שא ידירפמ 10.97 קרפ תת     
םייושק ןוטב יטנמלאב םירבעמ 20.97 קרפ תת     
םיפוקשמ ןוטיבו תוילעמ יריפ 30.97 קרפ תת     
םינגועו םיגרב,הדלפ יליפורפ 40.97 קרפ תת     
ףצקומ ןרטסילופ יחטשמ 50.97 קרפ תת     
תודובעה עוציב ךרוצל םיינמז תוחיטבו העונת ירדסה 60.97 קרפ תת     
תונוש תודובע 97 כ"הס    
תוימוי  תודובע 08 קרפ    
תוימוי תודובע 10.08 קרפ תת     
תוימוי  תודובע 08 כ"הס    
רמגו דלש תודובע 1 כ"הס   
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כ"הס  

ןימזמה לש תוילאנויצפוא תודובע 2 הנבמ   
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ תודובע 60 קרפ    
הדלפ תורגסמ תודובע 20.60 קרפ תת     
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ תודובע 60 כ"הס    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת     
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס    
)םוינימולא( ןמוא תורגסמ תודובע 21 קרפ    
םוינימולא תמישר 10.21 קרפ תת     
)םוינימולא( ןמוא תורגסמ תודובע 21 כ"הס    
תוילעמ 71 קרפ    
יללכ 10.71 קרפ תת     
יברעמ עיצי 20.71 קרפ תת     
יחרזמ עיצי 30.71 קרפ תת     
תוילעמ 71 כ"הס    
הינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ    
בתות תורקת 20.22 קרפ תת     
הינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס    
אשד רכ 07 קרפ    
ידירביה אשד 90.07 קרפ תת     
אשד רכ 07 כ"הס    
ןימזמה לש תוילאנויצפוא תודובע 2 כ"הס   
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05/02/2017
דף מס':     156 ישאר ןלבק תודובע - דליפמולב ןוידטצא

  
כ"הס  

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ   
רפע תודובע 10 קרפ    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
םורט ןוטב תודובע 30 קרפ    
הינב תודובע 40 קרפ    
דודיבו םוטיא תודובע 50 קרפ    
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ תודובע 60 קרפ    
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ    
חיט תודובע 90 קרפ    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
.העיבצ תודובע 11 קרפ    
)םוינימולא( ןמוא תורגסמ תודובע 21 קרפ    
רורוואו ריווא גוזימ תודובע 51 קרפ    
תוילעמ 71 קרפ    
שרח תורגסמ תודובע 91 קרפ    
הינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ    
ןופידו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 קרפ    
יוניפו הסירה קוריפ תודובע 42 קרפ    
שא יובכ תכרעמ 43 קרפ    
יננג חותיפ 04 קרפ    
הייקשהו ןוניג 14 קרפ    
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ    
לועיתו בויב,םימ יווק 75 קרפ    
אשד רכ 07 קרפ    
תונוש תודובע 97 קרפ    
תוימוי  תודובע 08 קרפ    
רמגו דלש תודובע 1 כ"הס   
ןימזמה לש תוילאנויצפוא תודובע 2 הנבמ   
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ תודובע 60 קרפ    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
)םוינימולא( ןמוא תורגסמ תודובע 21 קרפ    
תוילעמ 71 קרפ    
הינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ    
אשד רכ 07 קרפ    
ןימזמה לש תוילאנויצפוא תודובע 2 כ"הס   
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05/02/2017
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כ"הס  

רמגו דלש תודובע 1 הנבמ   
ןימזמה לש תוילאנויצפוא תודובע 2 הנבמ   

 
  
כ"הס  

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

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________                     _______________________________
ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש

קובץ: 2679-100 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


