
למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 

01/03/2017 םיריחמה תיירפס
דף מס':     001 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ     
    
ם י ל י ב ו מ  10.80 ק ר פ  ת ת     
    
וא/ו ןוטב תוריקב הבכרהו הנקתה ,הקפסה םיללוכ תורונצה יריחמ  .1    
שורדו הדימב גוס לכמ םיקולב תוריקב הנקתהו הביצח וא/ו ןוטב תורוגחב    
הנקתה וא/ו תיטסוקא הרקת לעמ קוזיח וא/ו סבג ריק ךותב רוביח וא/ו    
רוביחל תואספוק תנקתהו רוביח ללוכו הריפחב וא/ו הפצ הפצר תחתמ    
.ההובג המרבו יעוצקמ ןפואב קזוחמו עצובמ לכה ,םירזיבא    
    
תרגסמב םילולכ םניאש תורונצ םניה הז קרפב םידודמה תורונצה  .2    
הדידמ היהת הדידמה ךרוא רטמב ודדמי הז קרפב תורוניצה  .3.תודוקנה    
תומוקמב בשחתהל ילבמו הבכרהה רחאל תורוניצה ךרואל םאתהב וטנ    
רבעמ /תופעתסה תואספוק ללוכ תורוניצה ריחמ .םיבכרומ תורוניצה םהב    
ילארשי ןקת ות םע ע"ש וא טסלפ ..א.ד.ע תרצות תויטרדנטס םירוביח וא/ו    
םירוביחב םישימגה תורוניצה תא ןכו 'דכו הכישמ יטוח תופומ ,תותשק ,    
םוקימ לש אמיק רב ןומס ללוכ תורוניצה ריחמ .4.םירישכמל םייפוס    
תספוק םוקימ לש ןומיס ןכו רוניצה תווצק ינשב תוינכתל םאתהב תורוניצה    
תופצ תופצר תריגסו תחיתפ לולכת תורוניצה תנקתהו תחנה .רבעמה    
הקפסא םיללוכ םילבכה תולעת יריחמ .5.שרדיו הדימב תויטסוקא תורקתו    
קוזיחה יעצמא לכ ללוכ םידודמה םיטנמלאה לש רוביחו הנקתה ,    
, קוזיח יגרב ,םילביד ,תולש ןוגכ ,דרפנב םידדמנ םניאשו םישורדה    
יקיזחמ ,תולעתה ןרצי לש תוילניגרוא תויפוסו תוניפ ,הילת תויצקורטסנוק    
,ההובג המרבו יעוצקמ ןפואב עצובמ לכה 'וכו הלעתב םילרגטניא לבכ    
לש הנקתהו הקפסה םיללכנ הלעתה ריחמב .ןימזמה ןוצר תועיבשל    
.םיינקת םיקחרמב הרקת/ריקל -ןוולוגמ לזרבמ תועורז    
    
חול רפסמו לגעמ רפסמ םע תורוניצה לש ןומיס ללוכ תורוניצה ריחמ .6    
םאתהב היהי ןקתויש תורוניצה עבצ .7.רוניצ לכ לש תווצקה ינשב ןיזמ    
םירושרש תורוניצ יריחמ .8.איהשלכ ריחמ תפסות אלל ןימזמה תשירדל    
.רוניצ לכ לש תווצקב "גניטיפ" ירבחמ םיללוכ קיטסלפ םיפוצמ םיתכתמ    
    

     5.00 ימינפ רטוק מ"מ 02 )וילאמ הבכ( נ"פ רוניצ רטמ  08.01.0004
    

     6.00 ימינפ רטוק מ"מ 52 )וילאמ הבכ( נ"פ רוניצ רטמ  08.01.0006
    

     8.00 ימינפ רטוק מ"מ 23 )וילאמ הבכ( נ"פ רוניצ רטמ  08.01.0008
    

    10.00 ימינפ רטוק מ"מ 04 )וילאמ הבכ( נ"פ רוניצ רטמ  08.01.0010
    

     9.00 ינקת ןורירמ רוניצ-ינוציח רטוק מ"מ 02 )דבכ יטסלפ( "כ" רוניצ רטמ  08.01.0012
    

    11.00 .ינוציח רטוק מ"מ 52 )דבכ יטסלפ( "כ" רוניצ  רטמ  08.01.0014
    

    15.00 .ינוציח רטוק מ"מ 23  )דבכ יטסלפ( "כ" רוניצ  רטמ  08.01.0016
    

    17.00 .ינוציח רטוק מ"מ 04 )דבכ יטסלפ( "כ" רוניצ רטמ  08.01.0018
    

    23.00 .ינוציח רטוק מ"מ 05  )דבכ יטסלפ( "כ" רוניצ  רטמ  08.01.0020
    
    
    

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



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
01/03/2017
דף מס':     002 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םגד ,רטוק 4/3" יטסלפ הפוצמ יתכתמ ןירושמ ירושרש רונצ    08.01.0022
    23.00 .ע"ש וא "שימג" תרצות "610.101.0802" רטמ   

    
וא "שימג" תרצות ,רטוק 1" יטסלפ הפוצמ יתכתמ ןירושמ ירושרש רונצ    08.01.0024

    29.00 .תווצקב "גניטיפ" ירבחמ םע ,ע"ש רטמ   
    
"שימג" תרצות ,רטוק 52.1" יטסלפ הפוצמ יתכתמ ןירושמ ירושרש רונצ    08.01.0026

    35.00 .תווצקב "גניטיפ" ירבחמ םע ,ע"ש וא רטמ   
    
"שימג" תרצות ,רטוק 05.1" יטסלפ הפוצמ יתכתמ ןירושמ ירושרש רונצ    08.01.0028

    42.00 .תווצקב "גניטיפ" ירבחמ םע ,ע"ש וא רטמ   
    
וא "שימג" תרצות ,רטוק 2" יטסלפ הפוצמ יתכתמ ןירושמ ירושרש רונצ    08.01.0030

    43.00 .תווצקב "גניטיפ" ירבחמ םע ,ע"ש רטמ   
    
ירבחמ ללוכ GP-5.31 גוסמ )יתכתמ יופיצ אלל(ירושרש יטסלפ רוניצ   08.01.0032

    16.00 .תווצקב גניטיפ רטמ   
    
גניטיפ ירבחמ ללוכ GP-61 גוסמ )יתכתמ יופיצ אלל(ירושרש יטסלפ רוניצ   08.01.0034

    19.00 .תווצקב רטמ   
    
גניטיפ ירבחמ ללוכ GP-91 גוסמ )יתכתמ יופיצ אלל(ירושרש יטסלפ רוניצ   08.01.0036

    24.00 .תווצקב רטמ   
    
גניטיפ ירבחמ ללוכ GP-32 גוסמ )יתכתמ יופיצ אלל(ירושרש יטסלפ רוניצ   08.01.0038

    28.00 .תווצקב רטמ   
    

    25.00 רטוק 1" דע ,ןבלוגמ ,הדלפ רוניצ  רטמ  08.01.0040
    

    40.00 רטוק 5.1" דע ,ןבלוגמ ,הדלפ רוניצ  רטמ  08.01.0042
    

    49.00 רטוק 2" ,ןבלוגמ ,הדלפ רוניצ  רטמ  08.01.0044
    

    62.00 רטוק 3" ,ןבלוגמ ,הדלפ רוניצ  רטמ  08.01.0046
    

    84.00 רטוק 4" ,ןבלוגמ ,הדלפ רוניצ  רטמ  08.01.0048
    

   109.00 רטוק 6" ,ןבלוגמ ,הדלפ רוניצ  רטמ  08.01.0050
    

    16.00 הכישמ טוח ללוכ ,רטוק מ"מ 05 הרבוק גוסמ שימג ירושרש יטסלפ רוניצ  רטמ  08.01.0052
    

    23.00 הכישמ טוח ללוכ רטוק מ"מ 57 הרבוק גוסמ שימג ירושרש יטסלפ רוניצ  רטמ  08.01.0054
    

    36.00 הכישמ טוח ללוכ רטוק מ"מ 001 הרבוק גוסמ שימג ירושרש יטסלפ רוניצ  רטמ  08.01.0056
    

    48.00 הכישמ טוח ללוכ רטוק מ"מ 061 הרבוק גוסמ שימג ירושרש יטסלפ רוניצ  רטמ  08.01.0058
    

    32.00 הכישמ טוח ללוכ ןפוד יבוע מ"מ 3.5 ,רטוק 3" חישק יס.יו.יפ רוניצ  רטמ  08.01.0060
    

    42.00 הכישמ טוח ללוכ ןפוד יבוע מ"מ 3.5 ,רטוק 4" חישק יס.יו.יפ רוניצ  רטמ  08.01.0062
    
    
    

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



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
01/03/2017
דף מס':     003 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    62.00 הכישמ טוח ללוכ ןפוד יבוע מ"מ 7.7 ,רטוק 6" חישק יס.יו.יפ רוניצ  רטמ  08.01.0064
    

    78.00 .הכישמ טוח ללוכ ןפוד יבוע מ"מ 8.01 רטוק 8" חישק יס.יו.יפ רוניצ  רטמ  08.01.0066
    

    25.00 .קזב י"ע רשואמ ,רטוק מ"מ ,04 11 ע.ק.י  תרושקת רוניצ  רטמ  08.01.0068
    

    31.00 קזב י"ע רשואמ ,רטוק מ"מ 05 ,11 ע.ק.י תרושקת רוניצ  רטמ  08.01.0070
    

    37.00 קזב י"ע רשואמ ,רטוק מ"מ ,36 11 ע.ק.י תרושקת רוניצ  רטמ  08.01.0072
    

    42.00 קזב י"ע רשואמ ,רטוק מ"מ ,57 11 ע.ק.י תרושקת רוניצ  רטמ  08.01.0074
    
03*52 דע תודימב ךרע הווש וא "לגלפ" םגדכ הסכמ םע .יס.יו.יפ תלעת    08.01.0076

    19.00 .מ"מ רטמ   
    
06*24 דע תודימב ךרע הווש וא "לגלפ" םגדכ הסכמ םע .יס.יו.יפ תלעת    08.01.0078

    25.00 .מ"מ רטמ   
    

    30.00 .מ"מ 06*06 ךרע הווש וא "לגלפ" םגדכ הסכמ םע .יס.יו.יפ תלעת  רטמ  08.01.0080
    
08.01.0082 דע תודימב ךרע הווש וא "לגלפ" םגדכ הסכמ םע .יס.יו.יפ תלעת   

    54.00 .מ"מ 001*001 רטמ   
    
דע תודימב ךרע הווש וא "לגלפ" םגדכ הסכמ םע .יס.יו.יפ תלעת    08.01.0084

    48.00 . מ"מ 021*06 רטמ   
    

    60.00 . מ"מ 002*001 "לגלפ" םגדכ הסכמ םע .יס.יו.יפ תלעת  רטמ  08.01.0086
    
לכ  םע ,מ"מ 003*001 "לגלפ" םגדכ הסכמ םע .יס.יו.יפ תלעת    08.01.0088

    97.00 .המוקמל הלעתה תעיבקל תנבלוגמ תכתממ םיביטקורטסנוקה םיקוזיחה רטמ   
    

    10.00 מ"מ 06 קמועב יס.יו.יפ תולעתל דויצו סיסב םע תימינפ הציחמ  רטמ  08.01.0090
    

    13.00 מ"מ 08 קמועב יס.יו.יפ תולעתל דויצו סיסב םע תימינפ הציחמ  רטמ  08.01.0092
    

    47.00 .הסכמ ללוכ ,מ"מ 1 יבוע מ"מ 04X06 ןוולגמ חפ תלעת רטמ  08.01.0094
    

    53.00 .הסכמ ללוכ ,מ"מ 06X06 םלוא ל"נכ הלעת רטמ  08.01.0096
    

    63.00 .הסכמ ללוכ ,מ"מ 06X001 םלוא ל"נכ הלעת רטמ  08.01.0098
    

    77.00 .הסכמ ללוכ ,מ"מ 001X001 םלוא ל"נכ הלעת רטמ  08.01.0100
    

    82.00 .הסכמ ללוכ ,מ"מ 06X021 םלוא ל"נכ הלעת רטמ  08.01.0102
    

    88.00 .הסכמ ללוכ ,מ"מ 06X051 םלוא ל"נכ הלעת רטמ  08.01.0104
    

   111.00 .הסכמ ללוכ ,מ"מ 001X002 םלוא ל"נכ הלעת רטמ  08.01.0106
    

   126.00 .הסכמ ללוכ ,מ"מ 001X003 םלוא ל"נכ הלעת רטמ  08.01.0108
    
    
    

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



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
01/03/2017
דף מס':     004 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   146.00 .הסכמ ללוכ ,מ"מ 051X003 םלוא ל"נכ הלעת רטמ  08.01.0110
    
001x002 תודימבו ל"נכ חפ הסכמ םע יבוע מ"מ 5.1 ןבלוגמ חפ תלעת   08.01.0112

   160.00 .מ"מ רטמ   
    
003*001 תודימבו ,ל"נכ חפ הסכמ םע ,יבוע מ"מ 5.1 ןבלוגמ חפ תלעת    08.01.0114

   185.00 מ"מ רטמ   
    
004*001 תודימבו ,ל"נכ חפ הסכמ םע ,יבוע מ"מ 5.1 ןבלוגמ חפ תלעת    08.01.0116

   210.00 מ"מ רטמ   
    
005*001 תודימבו ,ל"נכ חפ הסכמ םע ,יבוע מ"מ 5.1 ןבלוגמ חפ תלעת    08.01.0118

   245.00 מ"מ רטמ   
    
006*001 תודימבו ,ל"נכ חפ הסכמ םע ,יבוע מ"מ 5.1 ןבלוגמ חפ תלעת    08.01.0120

   292.00 מ"מ רטמ   
    
מ"מ 8.0 חפ יבוע ,מ"ס 0.6X0.01 תודימב תצרוחמ ןוולוגמ חפ תלעת   08.01.0122

    72.00 . ע"ש וא ,"ןמרטב" 'בח תרצותמ רטמ   
    
מ"מ 8.0 חפ יבוע ,מ"ס 0.6X0.02 תודימב תצרוחמ ןוולוגמ חפ תלעת   08.01.0124

    91.00 . ע"ש וא ,"ןמרטב" 'בח תרצותמ רטמ   
    
מ"מ 8.0 חפ יבוע ,מ"ס 0.6X0.03 תודימב תצרוחמ ןוולוגמ חפ תלעת   08.01.0126

   105.00 . ע"ש וא ,"ןמרטב" 'בח תרצותמ רטמ   
    
מ"מ 00.1 חפ יבוע ,מ"ס 5.8X0.01 תודימב תצרוחמ ןוולוגמ חפ תלעת   08.01.0128

    83.00 .ע"ש וא ,"ןמרטב" 'בח תרצותמ רטמ   
    
מ"מ 00.1 חפ יבוע ,מ"ס 5.8X0.02 תודימב תצרוחמ ןוולוגמ חפ תלעת   08.01.0130

   105.00 .ע"ש וא ,"ןמרטב" 'בח תרצותמ רטמ   
    
מ"מ 00.1 חפ יבוע ,מ"ס 5.8X0.03 תודימב תצרוחמ ןוולוגמ חפ תלעת   08.01.0132

   124.00 .ע"ש וא ,"ןמרטב" 'בח תרצותמ רטמ   
    
מ"מ 00.1 חפ יבוע ,מ"ס 5.8X0.05 תודימב תצרוחמ ןוולוגמ חפ תלעת   08.01.0134

   156.00 .ע"ש וא ,"ןמרטב" 'בח תרצותמ רטמ   
    
מ"מ 00.1 חפ יבוע ,מ"ס 5.8X0.06 תודימב תצרוחמ ןוולוגמ חפ תלעת   08.01.0136

   185.00 .ע"ש וא ,"ןמרטב" 'בח תרצותמ רטמ   
    
חפ יבוע ,מ"ס 01 תודימב חפ תלעת לע הריגס רודיס םע הנגה הסכמ   08.01.0138

    21.00 .מ"מ 0.1 רטמ   
    
חפ יבוע ,מ"ס 02 תודימב חפ תלעת לע הריגס רודיס םע הנגה הסכמ   08.01.0140

    27.00 .מ"מ 0.1 רטמ   
    
חפ יבוע ,מ"ס 03 תודימב חפ תלעת לע הריגס רודיס םע הנגה הסכמ   08.01.0142

    34.00 .מ"מ 0.1 רטמ   
    
    
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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01/03/2017
דף מס':     005 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

חפ יבוע ,מ"ס 04 תודימב חפ תלעת לע הריגס רודיס םע הנגה הסכמ   08.01.0144
    42.00 .מ"מ 0.1 רטמ   

    
חפ יבוע ,מ"ס 05 תודימב חפ תלעת לע הריגס רודיס םע הנגה הסכמ   08.01.0146

    52.00 .מ"מ 0.1 רטמ   
    
חפ יבוע ,מ"ס 06 תודימב חפ תלעת לע הריגס רודיס םע הנגה הסכמ   08.01.0148

    61.00 .מ"מ 0.1 רטמ   
    
םח ןווליג ,מ"מ 5 רטוקב לזרבמ תנבלוגמ למשח ילבכל תשר תלעת    08.01.0150
תילתל תונבלוגמ לזרב תויצקורטנוק םע ,הליבטב ןורקימ 06 יבועב    

    53.00 .מ"מ 001*58 תודימבו ,הלעתה רטמ   
    

    62.00 מ"מ 002*58 תודימב ךא ל"נכ תשר תלעת  רטמ  08.01.0152
    

    69.00 מ"מ 003*58 תודימב ךא ל"נכ תשר תלעת  רטמ  08.01.0154
    

    77.00 מ"מ 004*58 תודימב ךא ל"נכ תשר תלעת  רטמ  08.01.0156
    

    88.00 מ"מ 005*58 תודימב ךא ל"נכ תשר תלעת  רטמ  08.01.0158
    

    96.00 מ"מ 006*58 תודימב ךא ל"נכ תשר תלעת  רטמ  08.01.0160
    

    49.00 .שרדנכ תודימב יבוע מ"מ 2 דע ןבלוגמ חפמ למשח ילבכ לע הנגה  ג"ק  08.01.0162
    

     3.00 .רטוק מ"מ 4 ןולינמ הכישמ לבח  רטמ  08.01.0164
    

     3.00 רטוק מ"מ 8 גורש ןולינמ הכישמ לבח  רטמ  08.01.0166
    

    58.00 .לקשמ יפל דדמנ ,תונוש תודימב ןוולוגמ "תרשרש" ליפורפ ג"ק  08.01.0168
    
ללוכ תרושקת וא/ו ,למשח תומלוס רובע תנבלוגמ הדלפ תיצקורטסנוק    08.01.0170

    61.00 'וכו ,ריקל תוקזוחמ ,תויולת תונבלוגמ תולוזנוק ג"ק   
    
טנויב יגרב י"ע םירגסנה םיסכמ םע יבוע מ"מ 5.1 ןבלוגמ חפ תולעת    08.01.0172
ללוכ ,ןנכתמה וא/ו חקפמה י"ע שרדית רשא איהש לכ הרוצבו תודימב    
,םתנקתהל םישורדה רזעה יעצמא לכ ללוכ ,תונבלוגמ קוזיח תולוזנוק    
תונפדו תווצק לש ימינפ ףופיכ ללוכ ,תולעתה תקראהל תונכה ללוכ    

    66.00 .תועיצפ תעינמל תולעתה ג"ק   
    
,עבצ תובכש יתשב עובצ וא ןוולוגמ לזרבמ מ"מ 002 בחורב םילבכל םלוס   08.01.0174
תותשק ,םירבחמ ,תוכימת ,תועורז ללוכ ,הרקתל יולת וא ריקל דומצ    

    82.00 .תורשי תולעת יעטק ןיב רוביחל רטמ   
    
,עבצ תובכש יתשב עובצ וא ןוולוגמ לזרבמ מ"מ 003 בחורב םילבכל םלוס   08.01.0176
תותשק ,םירבחמ ,תוכימת ,תועורז ללוכ ,הרקתל יולת וא ריקל דומצ    

   103.00 .תורשי תולעת יעטק ןיב רוביחל רטמ   
    
,עבצ תובכש יתשב עובצ וא ןוולוגמ לזרבמ מ"מ 004 בחורב םילבכל םלוס   08.01.0178
תותשק ,םירבחמ ,תוכימת ,תועורז ללוכ ,הרקתל יולת וא ריקל דומצ    

   122.00 .תורשי תולעת יעטק ןיב רוביחל רטמ   
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,עבצ תובכש יתשב עובצ וא ןוולוגמ לזרבמ מ"מ 005 בחורב םילבכל םלוס   08.01.0180
תותשק ,םירבחמ ,תוכימת ,תועורז ללוכ ,הרקתל יולת וא ריקל דומצ    

   152.00 .תורשי תולעת יעטק ןיב רוביחל רטמ   
    
,עבצ תובכש יתשב עובצ וא ןוולוגמ לזרבמ מ"מ 006 בחורב םילבכל םלוס   08.01.0182
תותשק ,םירבחמ ,תוכימת ,תועורז ללוכ ,הרקתל יולת וא ריקל דומצ    

   180.00 .תורשי תולעת יעטק ןיב רוביחל רטמ   
    
,רוחש וא ןוולוגמ חפ תולעת לש תינוציח העיבצ רובע םולשת תפסות   08.01.0184

    56.00 .אוהש לכ LAR רמג עבצו רימירפ/דוסי עבצב ר"מ   
    

   125.00 .הרקת/ריקל םיקוזח ללוכ יבוע מ"מ 4 דע ץרוחמ םוינימולא חפ תלעת ג"ק  08.01.0186
    
הרקת/ריקל םיקוזח ללוכ יבוע מ"מ 2 דע ץרוחמ הטסורינ חפ תלעת   08.01.0188

   175.00 .הטסורינ יגרב םע םירבחמ ללוכ ,הטסורינמ ג"ק   
    
םיקוזח ללוכ תונוש תודימבו רטוק מ"מ 5 דע הטסורינ תוטומ תשר תלעת   08.01.0190

   174.00 .הטסורינ יגרב םע םירבחמ ללוכ ,הטסורינמ הרקת/ריקל ג"ק   
    
ללוכ 41GP -)םיגניטיפ(תויפוס ללוכ רוחש ירושרש רוניצ תנקתהו הקפסא   08.01.0192

    19.00 .חולב ותקפסאו GP-ה רוביח רטמ   
    
ללוכ 61GP-)םיגניטיפ(תויפוס ללוכ רוחש ירושרש רוניצ תנקתהו הקפסא   08.01.0194

    26.00 .חולב ותקפסאו GP-ה רוביח רטמ   
    
ללוכ 81GP-)םיגניטיפ(תויפוס ללוכ רוחש ירושרש רוניצ תנקתהו הקפסא   08.01.0196

    34.00 .חולב ותקפסאו GP-ה רוביח רטמ   
    
ללוכ 02GP-)םיגניטיפ(תויפוס ללוכ רוחש ירושרש רוניצ תנקתהו הקפסא   08.01.0198

    37.00 .חולב ותקפסאו GP-ה רוביח רטמ   
    
ללוכ 22GP-)םיגניטיפ(תויפוס ללוכ רוחש ירושרש רוניצ תנקתהו הקפסא   08.01.0200

    40.00 .חולב ותקפסאו GP-ה רוביח רטמ   
    
ללוכ 42GP-)םיגניטיפ(תויפוס ללוכ רוחש ירושרש רוניצ תנקתהו הקפסא   08.01.0202

    49.00 .חולב ותקפסאו GP-ה רוביח רטמ   
    
ללוכ 62GP-)םיגניטיפ(תויפוס ללוכ רוחש ירושרש רוניצ תנקתהו הקפסא   08.01.0204

    55.00 .חולב ותקפסאו GP-ה רוביח רטמ   
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ם י ל ב כ  20.80 ק ר פ  ת ת     
    
הלחשה ,הנקתה ,הקפסה םיללוכ םילבכה וא/ו םיכילומ יריחמ .1 :תורעה    
תיעוצקמ הרוצב עצובמ םישורדה רוביח יקדהמ ללוכ םילבכה לש רוביחו    
םיכילומ םניה הז קרפב םידודמה םילבכהו םיכילומה .2ההובג המרבו    
הז קרפב םילבכהו םיכילומה .3.תודוקנה תרגסמב םילולכ םניאש םילבכו    
דרפנב ודדמי תורוניצ ךותב םילחשומה םיכילומה .ךרוא רטמב ודדמי    
רפסמ לופכ םילחשומ הלא םיכילומ םהבש תורוניצה ךרואל םאתהב    
ילבמו ל"נה תורוניצל ץוחמש םיפסונ םיעטק ףורצבו רונצבש םכילומה    
לכ .4.הפצרה ינפ לעמ םהבוגו םיבכרומ תורוניצה םהב םוקמב בשחתהל    
VK1/6.0  עבטומ ןומיס םע עבטומ ילארשי ןקת ות ילעב ויהי םילבכה    
  1RF5. הנקתה לש הרוצ לכב הנתשי אל םילבכה וא/ו םיכילומה ריחמ  
םיכילומה יריחמ .6.)'וכו רוניצב לחשומ ,תומלוס ,םילבכ ,תולעת ,הריפח(    
קוזיחל םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכ תא םיללוכ םילבכה וא/ו    
תועצמאב וקזוחי הלעת ר"ממ 53 ךתחב םילבכה לכ .7.םילבכה    
םיקלח 2 מ היונב ,תולעת/תומלוס ג"ע םילבכל קוזיח הלש("םישופשופ"    
ולחשויו הדימב .8.)"הקטא" תרבח ןוריחמ האר -קוזיח גרוב םע םיננושמ    
הדובעה ןיגב תפסות םלושת אל ,דחא רוניצב םילבכ וא/ו םיכילומ רפסמ    
.שרדיתש    
    
לבכ ילענ ,םהיתווצק לכב םירוביח םיללוכ םיכילומהו םילבכה יריחמ .9    
,םיקדהמ ,תופעתסה תואספוק ,םיקוזיח ,םיקבח ,םיטלש ,םידחוימו םיליגר    
.'דכו קוזיח ,החנה ,הלחשה    
    

     2.00 .ר"ממ 5.1 "ט" גוסמ דדובמ תשוחנ ךילומ  רטמ  08.02.0002
    

     3.00 .ר"ממ 5.2 "ט" גוסמ דדובמ תשוחנ ךילומ  רטמ  08.02.0004
    

     3.00 .ר"ממ 4 "ט" גוסמ דדובמ תשוחנ ךילומ  רטמ  08.02.0006
    

     5.00 ר"ממ 6 "ט" גוסמ דדובמ תשוחנ ךילומ  רטמ  08.02.0008
    

    10.00 ר"ממ YX2N" 01" גוסמ דדובמ תשוחנ ךילומ  רטמ  08.02.0010
    

    15.00 .ר"ממ YX2N" 61" גוסמ דדובמ תשוחנ ךילומ  רטמ  08.02.0012
    

    21.00 .ר"ממ YX2N" 52" גוסמ דדובמ תשוחנ ךילומ  רטמ  08.02.0014
    

    27.00 .ר"ממ YX2N" 53" גוסמ דדובמ תשוחנ ךילומ  רטמ  08.02.0016
    

    36.00 .ר"ממ YX2N" 05" גוסמ דדובמ תשוחנ ךילומ  רטמ  08.02.0018
    

    48.00 .ר"ממ YX2N" 07" גוסמ דדובמ תשוחנ ךילומ  רטמ  08.02.0020
    

    63.00 .ר"ממ YX2N" 59" גוסמ דדובמ תשוחנ ךילומ  רטמ  08.02.0022
    

    81.00 .ר"ממ YX2N" 021" גוסמ דדובמ תשוחנ ךילומ  רטמ  08.02.0024
    

   105.00 .ר"ממ YX2N" 051" גוסמ דדובמ תשוחנ ךילומ  רטמ  08.02.0026
    

     6.00 ר"ממ  5.1*3 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.02.0028
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

     7.00 ר"ממ  5.1*4 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.02.0030
    

     8.00 ר"ממ  5.1*5 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.02.0032
    

     8.00 ר"ממ  5.2*3 ךתח "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.02.0034
    

    10.00 ר"ממ  5.2*4 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.02.0036
    

    11.00 ר"ממ  5.2*5 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.02.0038
    

    11.00 ר"ממ 4*3 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.02.0040
    

    15.00 ר"ממ 4*4 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.02.0042
    

    16.00 ר"ממ 4*5 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.02.0044
    

    15.00 ר"ממ 6*3 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.02.0046
    

    19.00 ר"ממ 6*4 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.02.0048
    

    23.00 ר"ממ 6*5 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.02.0050
    

    26.00 ר"ממ 01*3 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.02.0052
    

    33.00 ר"ממ 01*4 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.02.0054
    

    42.00 ר"ממ 01*5 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.02.0056
    

    36.00 ר"ממ 61*3 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.02.0058
    

    46.00 ר"ממ 61*4 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.02.0060
    

    56.00 ר"ממ 61*5 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.02.0062
    

    70.00 ר"ממ 52*4 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.02.0064
    

    96.00 .ר"ממ 53*4 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0066
    
53*61+3 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ    08.02.0068

    93.00 ר"ממ רטמ   
    
52+3X05 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ   08.02.0070

   122.00 ר"ממ רטמ   
    

   134.00 ר"ממ 05*4 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.02.0072
    
07*53+3 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ    08.02.0074

   171.00 ר"ממ רטמ   
    

   186.00 .ר"ממ 07*4 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0076
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   260.00 ר"ממ 4X59 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0078
    

   329.00 .ר"ממ 021*4 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0080
    
051*07+3 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ    08.02.0082

   352.00 ר"ממ רטמ   
    

   410.00 ר"ממ 051*4 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.02.0084
    

   494.00 .ר"ממ 581*4 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0086
    

   617.00 .ר"ממ 042*4 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0088
    

    12.00 ר"ממ YX2N/EPLX", 7*5.1" גוסמ דוקיפ לבכ  רטמ  08.02.0090
    

    20.00 ר"ממ 5.1*21 דע ,"YX2N/EPLX" גוסמ דוקיפ לבכ  רטמ  08.02.0092
    

    29.00 ר"ממ 5.1*02 דע ,"YX2N/EPLX" גוסמ דוקיפ לבכ  רטמ  08.02.0094
    

    41.00 ר"ממ 5.1*03 דע,"YX2N/EPLX" גוסמ דוקיפ לבכ  רטמ  08.02.0096
    
)YX2AN)EPLX סופיטמ םוינימולא יכילומ םע םייטסלפומרט םילבכ   08.02.0098

    87.00 .ר"ממ 4X05 ךתחב רטמ   
    

   113.00 .ר"ממ 4X07 ךתחב םילבכ ךא ,ל"נכ רטמ  08.02.0100
    

   134.00 .ר"ממ 4X59 ךתחב םילבכ ךא ,ל"נכ רטמ  08.02.0102
    

   157.00 .ר"ממ 4X021 ךתחב םילבכ ךא ,ל"נכ רטמ  08.02.0104
    

   191.00 .ר"ממ 4X051 ךתחב םילבכ ךא ,ל"נכ רטמ  08.02.0106
    

   222.00 .ר"ממ 4X581 ךתחב םילבכ ךא ,ל"נכ רטמ  08.02.0108
    

   263.00 .ר"ממ 4X042 ךתחב םילבכ ךא ,ל"נכ רטמ  08.02.0110
    
דע 'פמטל םידימע )EERF-NEGOLAH( םותכ עבצב שא יניסח םילבכ   08.02.0112
  C 008 03 םגדמ תוקד 03 ךשמלE/081EFHXH)N( י"ע רשואמ ע"ש וא  

    13.00 .ר"ממ 5.1X3 ךתחב ,םיימוקמה שא יוביכ תויושר רטמ   
    

    16.00 .ר"ממ 5.2X3 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0114
    

    20.00 .ר"ממ 4X3 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0116
    

    25.00 .ר"ממ 6X3 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0118
    

    36.00 .ר"ממ 01X3 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0120
    

    49.00 .ר"ממ 61X3 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0122
    

    16.00 .ר"ממ 5.1X5 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0124
    
    

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



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
01/03/2017
דף מס':     010 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    16.00 .ר"ממ  5.1X7 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0126
    

    22.00 .ר"ממ 5.2X5  ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0128
    

    27.00 .ר"ממ 4X5 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0130
    

    35.00 .ר"ממ 6X5 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0132
    

    56.00 .ר"ממ 01X5  ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0134
    

    70.00 .ר"ממ 61X5  ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0136
    

   100.00 .ר"ממ 52X4  ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0138
    

   140.00 .ר"ממ 53X4 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0140
    

   160.00 .ר"ממ MR 05X4/52 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0142
    

   202.00 .ר"ממ MR 07X4/53 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0144
    

   285.00 .ר"ממ MR 59X4/05 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0146
    

   348.00 .ר"ממ MR 021X4/07 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0148
    

   388.00 .ר"ממ MR 051X4/07 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0150
    

   458.00 .ר"ממ MR 581X4/59 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0152
    

   532.00 .ר"ממ MR 042X4/021 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0154
    
דע 'פמטל םידימע )EERF-NEGOLAH( םותכ עבצב שא יניסח םילבכ   08.02.0156
  C 008 06 םגדמ תוקד 06 ךשמלE/081EF-HXH)N( י"ע רשואמ ע"ש וא  

    19.00 .ר"ממ 5.1X3 ךתחב ,םיימוקמה שא יוביכ תויושר רטמ   
    

    25.00 .ר"ממ 5.1X7 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0158
    

    23.00 .ר"ממ 5.2X3 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0160
    

    27.00 .ר"ממ 4X3 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0162
    

    31.00 .ר"ממ 6X3 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0164
    

    43.00 .ר"ממ 01X3 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0166
    

    54.00 .ר"ממ 61X3 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0168
    

    23.00 .ר"ממ 5.1X5 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0170
    

    28.00 .ר"ממ 5.2X5 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0172
    

    36.00 .ר"ממ 4X5 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0174
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
01/03/2017
דף מס':     011 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    46.00 .ר"ממ 6X5  ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0176
    

    67.00 .ר"ממ 01X5  ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0178
    

    86.00 .ר"ממ 61X5  ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0180
    

   120.00 .ר"ממ 52X5  ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0182
    

   149.00 .ר"ממ 53X5  ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0184
    

   184.00 .ר"ממ MR 05X4/52 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0186
    

   230.00 .ר"ממ MR 07X4/53 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0188
    

   311.00 .ר"ממ MR 59X4/05 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0190
    

   374.00 .ר"ממ MR 021X4/07 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0192
    

   461.00 .ר"ממ MR 051X4/07 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0194
    

   550.00 .ר"ממ MR 581X4/59 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0196
    

   680.00 .ר"ממ MR 042X4/021 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0198
    
דע 'פמטל םידימע )EERF-NEGOLAH( םותכ עבצב שא יניסח םילבכ   08.02.0200
  C 008 09 םגדמ תוקד 09 ךשמלE/081EF-HXH)N( י"ע רשואמ ע"ש וא  

    26.00 .ר"ממ 5.1X3 ךתחב לבכה ,םיימוקמה שא יוביכ תויושר רטמ   
    

    10.00 .ר"ממ 5.1X4 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0202
    

    29.00 .ר"ממ 5.1X7 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0204
    

    31.00 .ר"ממ 5.2X3 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0206
    

    33.00 .ר"ממ 4X3 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0208
    

    41.00 .ר"ממ 6X3 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0210
    

    53.00 .ר"ממ 01X3 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0212
    

    64.00 .ר"ממ 61X3 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0214
    

    10.00 .ר"ממ 5.2X4 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0216
    

    15.00 .ר"ממ 4X4 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0218
    

    21.00 .ר"ממ 6X4 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0220
    

    28.00 .ר"ממ 01X4 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0222
    

    27.00 .ר"ממ 5.1X5 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0224
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
01/03/2017
דף מס':     012 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    32.00 .ר"ממ 5.2X5 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0226
    

    45.00 .ר"ממ 4X5  ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0228
    

    56.00 .ר"ממ 6X5 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0230
    

    82.00 .ר"ממ 01X5  ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0232
    

   102.00 .ר"ממ61X5  ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0234
    

   129.00 .ר"ממ52X4  ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0236
    

   166.00 .ר"ממ53X4 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0238
    

   220.00 .ר"ממ MR 05X4/52 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0240
    

   289.00 .ר"ממ MR 07X4/53 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0242
    

   399.00 .ר"ממ MR 59X4/05 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0244
    

   474.00 .ר"ממ MR 021X4/07 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0246
    

   559.00 .ר"ממ MR 051X4/07 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0248
    

   656.00 .ר"ממ MR 581X4/59 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0250
    

   765.00 .ר"ממ MR 042X4/021 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.02.0252
    
לע וא/ו עקרקב םינומט ,ר"ממ 01 ךתחב םייולג םירוזש  תשוחנ יכילומ   08.02.0254

    10.00 ריחמב לדבה אלל רוניצב לחשומ וא/ו םילבכ םלוס רטמ   
    

    13.00 ר"ממ 61 ךתחב םיכילומ ךא ,ל"נכ רטמ  08.02.0256
    

    17.00 ר"ממ 52 ךתחב םיכילומ ךא ,ל"נכ רטמ  08.02.0258
    

    23.00 ר"ממ 53 ךתחב םיכילומ ךא ,ל"נכ רטמ  08.02.0260
    

    33.00 ר"ממ 05 ךתחב םיכילומ ךא ,ל"נכ רטמ  08.02.0262
    

    44.00 ר"ממ 07 ךתחב םיכילומ ךא ,ל"נכ רטמ  08.02.0264
    

    60.00 ר"ממ 59 ךתחב םיכילומ ךא ,ל"נכ רטמ  08.02.0266
    

    73.00 ר"ממ 021 ךתחב םיכילומ ךא ,ל"נכ רטמ  08.02.0268
    

    93.00 ר"ממ 051 ךתחב םיכילומ ךא ,ל"נכ רטמ  08.02.0270
    

     7.00 ר"ממ 5.1*3 ךתחב L.P.P גוסמ הקיחש דגנ םותכ יטסלפ לדנפ לבכ  רטמ  08.02.0272
    

    10.00 ר"ממ 5.2*3 ךתחב L.P.P גוסמ הקיחש דגנ םותכ יטסלפ לדנפ לבכ  רטמ  08.02.0274
    
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
01/03/2017
דף מס':     013 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    10.00 ר"ממ 5.1*5 ךתחב L.P.P גוסמ הקיחש דגנ םותכ יטסלפ לדנפ לבכ  רטמ  08.02.0276
    

    12.00 ר"ממ 5.2*5 ךתחב L.P.P גוסמ הקיחש דגנ םותכ יטסלפ לדנפ לבכ  רטמ  08.02.0278
    

     3.00 קזב י"ע רשואמ EP גוסמ )תוגוז 2( 2*2*5.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.02.0280
    

     4.00 קזב י"ע רשואמ EP גוסמ )תוגוז 3( 3*2*5.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.02.0282
    

     6.00 קזב י"ע רשואמ EP גוסמ )תוגוז 4( 4*2*5.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.02.0284
    

     7.00 קזב י"ע רשואמ EP גוסמ )תוגוז 6( 6*2*5.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.02.0286
    

    10.00 קזב י"ע רשואמ EP גוסמ )תוגוז 8( 8*2*5.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.02.0288
    

    11.00 קזב י"ע רשואמ EP גוסמ )תוגוז 01( 01*2*5.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.02.0290
    

     9.00 קזב י"ע רשואמ ,EP גוסמ )תוגוז 5( 5*2*6.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.02.0292
    

    13.00 קזב י"ע רשואמ ,EP גוסמ )תוגוז 01( 01*2*6.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.02.0294
    

    21.00 קזב י"ע רשואמ ,EP גוסמ )תוגוז 02( 02*2*6.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.02.0296
    

    28.00 קזב י"ע רשואמ ,EP גוסמ )תוגוז 03( 03*2*6.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.02.0298
    

    42.00 קזב י"ע רשואמ ,EP גוסמ )תוגוז 05( 05*2*6.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.02.0300
    

    65.00 קזב י"ע רשואמ ,EP גוסמ )תוגוז 001( 001*2*6.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.02.0302
    

   104.00 קזב י"ע רשואמ ,EP גוסמ )תוגוז 002( 002*2*6.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.02.0304
    

    18.00 קזב י"ע רשואמ ,יל'ג גוסמ )תוגוז 01( 01*2*6.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.02.0306
    

    25.00 קזב י"ע רשואמ ,יל'ג גוסמ )תוגוז 02( 02*2*6.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.02.0308
    

    34.00 קזב י"ע רשואמ ,יל'ג גוסמ )תוגוז 03( 03*2*6.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.02.0310
    

    49.00 קזב י"ע רשואמ ,יל'ג גוסמ )תוגוז 03( 05*2*6.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.02.0312
    

    83.00 קזב י"ע רשואמ ,יל'ג גוסמ )תוגוז 001 ( 001*2*6.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.02.0314
    

   143.00 קזב י"ע רשואמ ,יל'ג גוסמ )תוגוז 002( 002*2*6.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.02.0316
    

    22.00 קזב י"ע רשואמ ,יל'ג גוסמ )תוגוז 01( 01*2*9.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.02.0318
    

    32.00 קזב י"ע רשואמ ,יל'ג גוסמ )תוגוז 02( 02*2*9.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.02.0320
    

    43.00 קזב י"ע רשואמ ,יל'ג גוסמ )תוגוז 03( 03*2*9.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.02.0322
    

    66.00 קזב י"ע רשואמ ,יל'ג גוסמ )תוגוז 05( 05*2*9.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.02.0324
    

   108.00 קזב י"ע רשואמ ,יל'ג גוסמ )תוגוז 001( 001*2*9.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.02.0326
    
    

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



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
01/03/2017
דף מס':     014 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   176.00 קזב י"ע רשואמ ,יל'ג גוסמ )תוגוז 002( 002*2*9.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.02.0328
    
תוברל ,אוהשלכ גוסמ תוגוז 5 ןופלט לבכל )הנורק( םירוביח יסיספ    08.02.0330

   100.00 .קזב 'בח יטרדנטסל םאתהבו ,םימיאתמ םירושיג 'חי   
    
תוברל ,אוהשלכ גוסמ תוגוז 01 ןופלט לבכל )הנורק( םירוביח יסיספ    08.02.0332

   113.00 .קזב 'בח יטרדנטסל םאתהבו ,םימיאתמ םירושיג 'חי   
    
תוברל ,אוהשלכ גוסמ תוגוז 02 ןופלט לבכל )הנורק( םירוביח יסיספ    08.02.0334

   156.00 .קזב 'בח יטרדנטסל םאתהבו ,םימיאתמ םירושיג 'חי   
    
תוברל ,אוהשלכ גוסמ תוגוז 03 ןופלט לבכל )הנורק( םירוביח יסיספ    08.02.0336

   209.00 .קזב 'בח יטרדנטסל םאתהבו ,םימיאתמ םירושיג 'חי   
    
תוברל ,אוהשלכ גוסמ תוגוז 05 ןופלט לבכל )הנורק( םירוביח יסיספ    08.02.0338

   287.00 .קזב 'בח יטרדנטסל םאתהבו ,םימיאתמ םירושיג 'חי   
    
תוברל ,אוהשלכ גוסמ תוגוז 001 ןופלט לבכל )הנורק( םירוביח יסיספ    08.02.0340

   429.00 .קזב 'בח יטרדנטסל םאתהבו ,םימיאתמ םירושיג 'חי   
    
תוברל ,אוהשלכ גוסמ תוגוז 002 ןופלט לבכל )הנורק( םירוביח יסיספ    08.02.0342

   705.00 .קזב 'בח יטרדנטסל םאתהבו ,םימיאתמ םירושיג 'חי   
    
ןימזמה י"ע וקפוסיש אוהש גוס לכמ תרושקת ילבכ לש דבלב הלחשה   08.02.0344

     5.00 .מ"מ 8 דע רטוקב רטמ   
    
ןימזמה י"ע וקפוסיש אוהש גוס לכמ תרושקת ילבכ לש דבלב הלחשה   08.02.0346

     9.00 .מ"מ 61 דע רטוקב רטמ   
    

   200.00 .ר"ממ 6*5 דע ךתחבו ,אוהשלכ גוסמ םילבכ 2-ל השבי הפומ 'חי  08.02.0348
    
תרצות .ר"ממ 61*5 דע ךתחבו ,אוהשלכ גוסמ םילבכ 2-ל השבי הפומ    08.02.0350

   328.00 ע"ש וא "םקייר" 'חי   
    
05*4 דע ר"ממ 4X52-מ ךתחב אוהשלכ גוסמ םילבכ 2-ל  השבי הפומ    08.02.0352

   514.00 ל"נכ תרצות ,ללכב דעו ר"ממ 'חי   
    
07*53+3 -מ ךתחב אוהשלכ גוסמ םילבכ 2-ל ךא ל"נכ השבי הפומ    08.02.0354

   714.00 .ע"ש וא "םקייר" תרצות ללכב דעו ר"ממ 021*07+3 דע ר"ממ 'חי   
    
דע ר"ממ 581*59+3 -מ ךתחב םילבכ 2-ל ךא ל"נכ השבי הפומ   08.02.0356

   952.00 ל"נכ תרצות ללכב דעו ר"ממ 042*021+3 'חי   
    
06 ךשמל C תולעמ 008 הרוטרפמטל שא תניסח יסקופא השבי הפומ   08.02.0358

   663.00 ר"ממ 5X61 דע ךתחב םילבכ 2-ל תוקד 'חי   
    
דע ר"ממ 4X52  ךתחב לבכל םלוא ל"נכ שא תניסח יסקופא השבי הפומ   08.02.0360

   926.00 .ללכב דעו ר"ממ 4X05 'חי   
    
ר"ממ 53+3X07  ךתחב לבכל םלוא ל"נכ שא תניסח יסקופא השבי הפומ   08.02.0362

 1,175.00 .ללכב דעו ר"ממ 07+3X021 דע 'חי   
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59+3X581  ךתחב לבכל םלוא ל"נכ שא תניסח יסקופא השבי הפומ   08.02.0364
 1,843.00 .ללכב דעו ר"ממ 021+3X042 דע ר"ממ 'חי   

    
לבכ לש ,דבלב )ושרדיש רזעה ירמוח לכו(טוויח ,רוביח ,הנקתה ,הלחשה   08.02.0366

     8.00 .ןימזמה י"ע קפוסיש ,ר"ממ 5X6 דע ךתחב אוהש גוס לכמ רטמ   
    
לבכ לש ,דבלב )ושרדיש רזעה ירמוח לכו( טוויח ,רוביח ,הנקתה ,הלחשה   08.02.0368

    11.00 .ןימזמה י"ע קפוסיש ,ר"ממ 5X61 דע ךתחב אוהש גוס לכמ רטמ   
    
לבכ לש ,דבלב )ושרדיש רזעה ירמוח לכו( טוויח ,רוביח ,הנקתה ,הלחשה   08.02.0370
י"ע קפוסיש ,ר"ממ 5X07 ךתח דעו ר"ממ 5X52 ךתחב אוהש גוס לכמ    

    18.00 .ןימזמה רטמ   
    
לבכ לש ,דבלב )ושרדיש רזעה ירמוח לכו( טוויח ,רוביח ,הנקתה ,הלחשה   08.02.0372
י"ע קפוסיש ,ר"ממ 5X042 ךתח דעו ר"ממ 5X59 ךתחב אוהש גוס לכמ    

    60.00 .ןימזמה רטמ   
    

    13.00 .ר"ממ YX2N/EPLX", 6X5.1" שימג דוקיפ לבכ רטמ  08.02.0374
    
תרואת תכרעמ תרושקתל.ר"ממ YX2N/EPLX", 1X2" שימג דוקיפ לבכ   08.02.0376

    10.00 ילגיב םוריח רטמ   
    

    18.00 .ר"ממ YX2N/EPLX", 01X5.1" שימג דוקיפ לבכ רטמ  08.02.0378
    

    21.00 .ר"ממ YX2N/EPLX", 21X5.1" שימג דוקיפ לבכ רטמ  08.02.0380
    

    29.00 .ר"ממ YX2N/EPLX", 61X5.1" שימג דוקיפ לבכ רטמ  08.02.0382
    

    38.00 .ר"ממ YX2N/EPLX", 42X5.1" שימג דוקיפ לבכ רטמ  08.02.0384
    

    47.00 .ר"ממ YX2N/EPLX", 03X5.1" שימג דוקיפ לבכ רטמ  08.02.0386
    

    33.00 .ר"ממ E, 6X5.1-09 שא ןיסח דוקיפ לבכ רטמ  08.02.0388
    

    43.00 .ר"ממ E, 01X5.1-09 שא ןיסח דוקיפ לבכ רטמ  08.02.0390
    

    52.00 .ר"ממ E, 21X5.1-09 שא ןיסח דוקיפ לבכ רטמ  08.02.0392
    

    62.00 .ר"ממ E, 61X5.1-09 שא ןיסח דוקיפ לבכ רטמ  08.02.0394
    

    77.00 .ר"ממ E, 42X5.1-09 שא ןיסח דוקיפ לבכ רטמ  08.02.0396
    

    90.00 .ר"ממ E, 03X5.1-09 שא ןיסח דוקיפ לבכ רטמ  08.02.0398
    

     4.00 .ר"ממ 3X1 ,ןבל לדנפ לבכ רטמ  08.02.0400
    

     4.00 .ר"ממ 3X 5.1 ,ןבל לדנפ לבכ רטמ  08.02.0402
    

     6.00 .ר"ממ 4X5.1 ,ןבל לדנפ לבכ רטמ  08.02.0404
    

     8.00 .ר"ממ 3X5.2 ,ןבל לדנפ לבכ רטמ  08.02.0406
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    10.00 .ר"ממ 4X5.2 ,ןבל לדנפ לבכ רטמ  08.02.0408
    

    10.00 .ר"ממ 5X5.2 ,ןבל לדנפ לבכ רטמ  08.02.0410
    

   139.00 ץרה 53X4   004 דע לבכ רטמ  08.02.0412
    

    78.00 ץרה 61X5  004 דע לבכ רטמ  08.02.0414
    

    48.00 ץרה 6X5  004  דע לבכ רטמ  08.02.0416
    

   173.00 53X4 דע ךתחל ץרה 004 לבכ שאר 'חי  08.02.0418
    

   130.00 61X5 דע ךתחל  ץרה 004 לבכ שאר 'חי  08.02.0420
    

    87.00 6X5  דע ךתחל ץרה 004 לבכ שאר 'חי  08.02.0422
    
ת ו י נ ב ו  ם י ח ו ד י ק  ,ת ו ח ו ש  ,ת ו ק י צ י  ,ת ו ר י פ ח  30.80 ק ר פ  ת ת     
    
לש בחורב ,המדאב תרושקת וא/ו למשח תלעת לש הביצחו הריפח   08.03.0002
,הנגה תוטלפ ,לוח עצמ תוברל ,וטנ מ"ס 011 דע לש קמועבו ,מ"ס 06-04    

    37.00 .יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטריס  רטמ   
    
לש בחורב ,המדאב תרושקת וא/ו למשח תלעת לש ,הביצחו הריפח   08.03.0004
,הנגה תוטלפ,לוח עצמ תוברל ,וטנ מ"ס 051 דע לש קמועבו ,מ"ס 06-04    

    48.00 .יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטריס רטמ   
    
לש בחורב ,המדאב תרושקת וא/ו למשח תלעת לש ,הביצחו הריפח   08.03.0006
תוטלפ ,לוח עצמ תוברל ,וטנ מ"ס 011 דע לש קמועבו ,מ"ס 001-08    

    59.00 .יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטריס ,הנגה רטמ   
    
לש בחורב ,המדאב תרושקת וא/ו למשח תלעת לש ,הביצחו הריפח   08.03.0008
תוטלפ ,לוח עצמ תוברל ,וטנ מ"ס 051 דע לש קמועבו ,מ"ס 001-08    

    74.00 .יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטריס ,הנגה רטמ   
    
לש בחורב ,המדאב תרושקת וא/ו למשח תלעת לש הביצחו הריפח   08.03.0010
תוטלפ,לוח עצמ תוברל ,וטנ מ"ס 011 דע לש קמועבו ,מ"ס 061-021    

    89.00 .יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטריס ,הנגה רטמ   
    
לש בחורב ,המדאב תרושקת וא/ו למשח תלעת לש הביצחו הריפח   08.03.0012
תוטלפ ,לוח עצמ תוברל ,וטנ מ"ס 051 דע לש קמועבו ,מ"ס 061-021    

   104.00 .יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטריס ,הנגה רטמ   
    
לש בחורב ,המדאב תרושקת וא/ו למשח תלעת לש ,הביצחו הריפח   08.03.0014
תוטלפ ,לוח עצמ תוברל ,וטנ מ"ס 011 דע לש קמועבו ,מ"ס 002-081    

   134.00 .יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטריס ,הנגה רטמ   
    
לש בחורב ,המדאב תרושקת וא/ו למשח תלעת לש ,הביצחו הריפח   08.03.0016
תוטלפ ,לוח עצמ תוברל ,וטנ מ"ס 051 דע לש קמועבו ,מ"ס 002-081    

   159.00 .יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטריס ,הנגה רטמ   
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גוסמ הכרדמ תחיתפ רובע ,איהשלכ הביצחו הריפחל ריחמ תפסות   08.03.0018
תרזחהו , והשלכ בחורב )'וכו טלפסאמ ,תובלתשמ םינבאמ( אוהשלכ    

   158.00 .הדובעה רמגב ותומדקל בצמה ר"מ   
    
גוסמ טלפסא שיבכ תחיתפ רובע ,איהשלכ הביצחו הריפחל ריחמ תפסות   08.03.0020
יפל ןכמ רחאל תויתשתו קודיה עוציב ,רוסינ י"ע ,והשלכ בחורב אוהשלכ    

   191.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו ,ןימזמה טרדנטס ר"מ   
    
מ"ס 06 ימינפ רטוקב תוילילג ןוטב תוילוחמ יונב למשחל תרוקב את    08.03.0022
,מ"ס 02 לש ץצח תבכש םע ,ילארשי ןקת ות םע ,מ"ס 051 ימינפ קמועבו    
21 סמועל הדלפ תעבטו ןוטב הסכמ ללוכ ,תרוקבה את דועי טוליש םע    

 1,113.00 .ןוט 'חי   
    
תעבטו ןוטב הסכמ ללוכ מ"ס 06 קמועבו מ"ס 05 רטוקב ל"נכ תרוקיב את   08.03.0024

   962.00 .ןוט 21 סמועל הדלפ 'חי   
    
מ"ס 08 ימינפ רטוקב תוילילג ןוטב תוילוחמ יונב למשחל תרוקב את    08.03.0026
,מ"ס 02 לש ץצח תבכש םע ,ילארשי ןקת ות םע ,מ"ס 051 ימינפ קמועבו    

 1,475.00 תרוקבה את דועי טוליש םע 'חי   
    
מ"ס 001 ימינפ רטוקב תוילילג ןוטב תוילוחמ יונב למשחל תרוקב את    08.03.0028
,מ"ס 02 לש ץצח תבכש םע ,ילארשי ןקת ות םע ,מ"ס 051 ימינפ קמועבו    

 1,791.00 תרוקבה את דועי טוליש םע 'חי   
    
מ"ס 521 ימינפ רטוקב תוילילג ןוטב תוילוחמ יונב למשחל תרוקב את    08.03.0030
,מ"ס 02 לש ץצח תבכש םע ,ילארשי ןקת ות םע ,מ"ס 051 ימינפ קמועבו    

 2,338.00 תרוקבה את דועי טוליש םע 'חי   
    
מ"ס 051 ימינפ רטוקב תוילילג ןוטב תוילוחמ יונב למשחל תרוקב את    08.03.0032
,מ"ס 02 לש ץצח תבכש םע ,ילארשי ןקת ות םע ,מ"ס 051 ימינפ קמועבו    

 2,595.00 תרוקבה את דועי טוליש םע 'חי   
    
רטוקב הנוילע ןוטב תרגסמ :תללוכה רטוק מ"ס 06 תרוקב אתל הרקת    08.03.0034

   389.00 ןוט 5.21 לש סמועלו ,מ"ס 06 רטוקב ןוטב הסכמ ,מ"ס 27 'חי   
    
תקיצימ תעבורמ תרגסמ :תללוכה רטוק מ"ס 06 תרוקיב אתל הרקת   08.03.0036
תרוקיבה את דועי טוליש םע ןוט 5.21 סמועל הדלפ תקיצימ הסכמ ,הדלפ    

   673.00 .ע"ש וא "ןקלוו" תרצות הפועתה תודש תושר למסו 'חי   
    
רטוקב הנוילע ןוטב תרגסמ :תללוכה רטוק מ"ס 08 תרוקב אתל הרקת   08.03.0038

   577.00 ןוט 5.21 לש סמועלו ,מ"ס 06 רטוקב ןוטב הסכמ ,מ"ס 59 'חי   
    
תקיצימ תעבורמ תרגסמ :תללוכה רטוק מ"ס 08 תרוקיב אתל הרקת   08.03.0040
תרוקיבה את דועי טוליש םע ןוט 5.21 סמועל הדלפ תקיצימ הסכמ ,הדלפ    

   782.00 .ע"ש וא "ןקלוו" תרצות הפועתה תודש תושר למסו 'חי   
    
רטוקב הנוילע ןוטב תרגסמ :תללוכה רטוק מ"ס 001 תרוקב אתל הרקת    08.03.0042

   779.00 ןוט 5.21 לש סמועלו ,מ"ס 06 רטוקב ןוטב הסכמ ,מ"ס 511 'חי   
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תקיצימ תעבורמ תרגסמ :תללוכה רטוק מ"ס 001 תרוקיב אתל הרקת   08.03.0044
תרוקיבה את דועי טוליש םע ןוט 5.21 סמועל הדלפ תקיצימ הסכמ ,הדלפ    

   984.00 .ע"ש וא "ןקלוו" תרצות הפועתה תודש תושר למסו 'חי   
    
רטוקב הנוילע ןוטב תרגסמ :תללוכה רטוק מ"ס 521 תרוקב אתל הרקת    08.03.0046

   883.00 ןוט 5.21 לש סמועלו ,מ"ס 06 רטוקב ןוטב הסכמ ,מ"ס 551 'חי   
    
תקיצימ תעבורמ תרגסמ :תללוכה רטוק מ"ס 521 תרוקיב אתל הרקת   08.03.0048
תרוקיבה את דועי טוליש םע ןוט 5.21 סמועל הדלפ תקיצימ הסכמ ,הדלפ    

 1,171.00 .ע"ש וא "ןקלוו" תרצות הפועתה תודש תושר למסו 'חי   
    
רטוקב הנוילע ןוטב תרגסמ :תללוכה רטוק מ"ס 051 תורקיב אתל הרקת   08.03.0050

 1,076.00 .ןוט 5.21 סמועלו מ"ס 05 רטוקב ןוטב הסכמ ,מ"ס 002 'חי   
    
תקיצימ תעבורמ תרגסמ :תללוכה רטוק מ"ס 051 תרוקיב אתל הרקת   08.03.0052
תרוקיבה את דועי טוליש םע ןוט 5.21 סמועל הדלפ תקיצימ הסכמ ,הדלפ    

 1,513.00 .ע"ש וא "ןקלוו" תרצות הפועתה תודש תושר למסו 'חי   
    
רטוקב הנוילע ןוטב תרגסמ :תללוכה רטוק מ"ס 06 תרוקב אתל הרקת    08.03.0054

   943.00 ןוט 52 לש סמועלו ,מ"ס 05 רטוקב ןוטב הסכמ ,מ"ס 47 'חי   
    
תקיצימ תעבורמ תרגסמ :תללוכה רטוק מ"ס 06 תרוקיב אתל הרקת   08.03.0056
את דועי טוליש םע )דבכ( ןוט 52 סמועל הדלפ תקיצימ הסכמ ,הדלפ    

 1,178.00 .ע"ש וא "ןקלוו" תרצות הפועתה תודש תושר למסו תרוקיבה 'חי   
    
רטוקב הנוילע ןוטב תרגסמ :תללוכה רטוק מ"ס 08 תרוקב אתל הרקת    08.03.0058

 1,085.00 ןוט 52 לש סמועלו ,מ"ס 05 רטוקב ןוטב הסכמ ,מ"ס 59 'חי   
    
תקיצימ תעבורמ תרגסמ :תללוכה רטוק מ"ס 08 תרוקיב אתל הרקת   08.03.0060
את דועי טוליש םע )דבכ( ןוט 52 סמועל הדלפ תקיצימ הסכמ ,הדלפ    

 1,402.00 .ע"ש וא "ןקלוו" תרצות הפועתה תודש תושר למסו תרוקיבה 'חי   
    
רטוקב הנוילע ןוטב תרגסמ :תללוכה רטוק מ"ס 001 תרוקב אתל הרקת    08.03.0062

 1,404.00 ןוט 52 לש סמועלו ,מ"ס 05 רטוקב ןוטב הסכמ ,מ"ס 511 'חי   
    
תקיצימ תעבורמ תרגסמ :תללוכה רטוק מ"ס 001 תרוקיב אתל הרקת   08.03.0064
את דועי טוליש םע )דבכ( ןוט 52 סמועל הדלפ תקיצימ הסכמ ,הדלפ    

 1,708.00 .ע"ש וא "ןקלוו" תרצות הפועתה תודש תושר למסו תרוקיבה 'חי   
    
רטוקב הנוילע ןוטב תרגסמ :תללוכה רטוק מ"ס 521 תרוקב אתל הרקת    08.03.0066

 1,664.00 ןוט 52 לש סמועלו ,מ"ס 05 רטוקב ןוטב הסכמ ,מ"ס 551 'חי   
    
תקיצימ תעבורמ תרגסמ :תללוכה רטוק מ"ס 521 תרוקיב אתל הרקת   08.03.0068
את דועי טוליש םע )דבכ( ןוט 52 סמועל הדלפ תקיצימ הסכמ ,הדלפ    

 1,852.00 .ע"ש וא "ןקלוו" תרצות הפועתה תודש תושר למסו תרוקיבה 'חי   
    
רטוקב הנוילע ןוטב תרגסמ :תללוכה רטוק מ"ס 051 תרוקב אתל הרקת    08.03.0070

 1,743.00 ןוט 52 לש סמועלו ,מ"ס 05 רטוקב ןוטב הסכמ ,מ"ס 002 'חי   
    
    
    
    
    

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



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
01/03/2017
דף מס':     019 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תקיצימ תעבורמ תרגסמ :תללוכה רטוק מ"ס 051 תרוקיב אתל הרקת   08.03.0072
את דועי טוליש םע )דבכ( ןוט 52 סמועל הדלפ תקיצימ הסכמ ,הדלפ    

 2,131.00 .ע"ש וא "ןקלוו" תרצות הפועתה תודש תושר למסו תרוקיבה 'חי   
    
."קזב" 'בח רושיאו תושירד יפל הסכמ םע P םגד ןופלט ילבכל את    08.03.0074

 2,378.00 .טלפמוק 'חי   
    
."קזב" 'בח רושיאו תושירד יפל הסכמ םע A1 'סמ ןופלט ילבכל את    08.03.0076

 4,503.00 .טלפמוק 'חי   
    
."קזב" 'בח רושיאו תושירד יפל הסכמ םע A2 'סמ ןופלט ילבכל את    08.03.0078

 5,313.00 .טלפמוק 'חי   
    
יפל ,03-ב ןיוזמ ןוטבמ רתאב יונב הסכמ םע A3 'סמ ןופלט ילבכל את    08.03.0080

 7,793.00 .טלפמוק ."קזב" 'בח רושיאו תושירד 'חי   
    
יפל ,03-ב ןיוזמ ןוטבמ רתאב יונב הסכמ םע A104 'סמ ןופלט ילבכל את    08.03.0082

10,171.00 .טלפמוק ."קזב" 'בח רושיאו תושירד 'חי   
    

   210.00 .ע"ש וא "שיטפ" תרצות יעקרק תת למשח וק יאוות ןומיסל יטרדנטס דומע  'חי  08.03.0084
    
תפצירבו תוריקב ןויז תותשר ללוכ ,רתאב הקוצי למשחל תרוקיב תחוש   08.03.0086
זוקינ יעצמא תוברל ,03-ב ןוטבמ ,)ןינבה סדנהמ י"ע תובשוחמ( ,החושה    
ןירושמ ינקת הסכמו החושל הרקת תוברל ,החושב םיקוצי סופיט יבלשו    
002*002*002 תוימינפ תודימבו ,"טרכייר" תרצות ,ןוט 52 סמועל לוגע    

11,461.00 .מ"ס 'חי   
    
דע יבועב ןייוזמ ןוטבמ םימייק ,הפציר/הרקת/ריקב 3" רטוקב רוח חודיק   08.03.0088
ללוכ ,םיאתמ C.V.P לוורשו רוחה דוביע תוברל ,םולהי חדקמ םע מ"ס 04    

   721.00 .םילבכה רבעמ רחאל המיטא 'חי   
    

   666.00 .םיקולב ריקב םלוא ל"נכ 3" רטוקב  רוח חודיק 'חי  08.03.0090
    

   683.00 .סבג ריקב םלוא ל"נכ 3"  רטוקב רוח חודיק 'חי  08.03.0092
    
04 דע יבועב ןייוזמ ןוטבמ םימייק הפציר/הרקת/ריקב 4" רטוקב רוח חודיק   08.03.0094
ללוכ ,םיאתמ C.V.P לוורשו רוחה דוביע תוברל ,םולהי חדקמ םע ,מ"ס    

   956.00 .םילבכה רבעמ רחאל המיטא 'חי   
    

   852.00 .םיקולב ריקב םלוא ל"נכ 4" רטוקב רוח חודיק 'חי  08.03.0096
    

   257.00 .סבג ריקב םלוא ל"נכ 4" רטוקב רוח חודיק 'חי  08.03.0098
    
04 דע יבועב ןייוזמ ןוטבמ םימייק הפצר/הרקת/ריקב 6" רטוקב רוח חודיק   08.03.0100
ללוכ ,םיאתמ C.V.P לוורשו רוחה דוביע תוברל ,םולהי חדקמ םע ,מ"ס    

   701.00 .םילבכה רבעמ רחאל המיטא 'חי   
    

   609.00 .םיקולב ריקב םלוא ל"נכ 6" רטוקב רוח חודיק 'חי  08.03.0102
    

   285.00 .סבג ריקב םלוא ל"נכ 6" רטוקב רוח חודיק 'חי  08.03.0104
    
    
    

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



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
01/03/2017
דף מס':     020 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

01/01 תודימב מ"ס 01 דע יבועב החוש ןפודב וא ןוטב ריקב חתפ עוצב   08.03.0106
   317.00 'פמוק תרנצב רבעמ רחאל חתפה תמיטא ללוכ מ"ס  

    
02/02 תודימב מ"ס 01 דע יבועב החוש ןפודב וא ןוטב ריקב חתפ עוצב   08.03.0108

   415.00 'פמוק תרנצב רבעמ רחאל חתפה תמיטא ללוכ מ"ס  
    
03/03 תודימב מ"ס 01 דע יבועב החוש ןפודב וא ןוטב ריקב חתפ עוצב   08.03.0110

   617.00 'פמוק תרנצב רבעמ רחאל חתפה תמיטא ללוכ מ"ס  
    
04/04 תודימב מ"ס 01 דע יבועב החוש ןפודב וא ןוטב ריקב חתפ עוצב   08.03.0112

   729.00 'פמוק תרנצב רבעמ רחאל חתפה תמיטא ללוכ מ"ס  
    
01/01 תודימב מ"ס 02 דע יבועב החוש ופודב וא ןוטב ריקב חתפ עוצב   08.03.0114

   380.00 'פמוק תרנצב רבעמ רחאל חתפה תמיטא ללוכ מ"ס  
    
02/02 תודימב מ"ס 02 דע יבועב החוש ןפודב וא ןוטב ריקב חתפ עוצב   08.03.0116

   483.00 'פמוק תרנצב רבעמ רחאל חתפה תמיטא ללוכ מ"ס  
    
03/03 תודימב מ"ס 02 דע יבועב החוש ןפודב וא ןוטב ריקב חתפ עוצב   08.03.0118

   701.00 'פמוק תרנצב רבעמ רחאל חתפה תמיטא ללוכ מ"ס  
    
04/04 תודימב מ"ס 02 דע יבועב החוש ןפודב וא ןוטב ריקב חתפ עוצב   08.03.0120

   880.00 'פמוק תרנצב רבעמ רחאל חתפה תמיטא ללוכ מ"ס  
    
חתפה תמיטא ללוכ מ"ס 01/01 תודימב יבוע לכב קולב ריקב חתפ עוצב   08.03.0122

   339.00 'פמוק תרנצב רבעמ רחאל  
    
חתפה תמיטא ללוכ מ"ס 02/02 תודימב יבוע לכב קולב ריקב חתפ עוצב   08.03.0124

   450.00 'פמוק תרנצב רבעמ רחאל  
    
חתפה תמיטא ללוכ מ"ס 03/03 תודימב יבוע לכב קולב ריקב חתפ עוצב   08.03.0126

   592.00 'פמוק תרנצב רבעמ רחאל  
    
חתפה תמיטא ללוכ מ"ס 04/04 תודימב יבוע לכב קולב ריקב חתפ עוצב   08.03.0128

   708.00 'פמוק תרנצב רבעמ רחאל  
    
01 דע קמועו מ"ס 03 דע בחור תודימב ,חייט םע םיקולב ריקב הביצח   08.03.0130

   115.00 .מ"ס רטמ   
    

   242.00 מ"ס 3 דע קמועבו מ"ס 03 דע ךתחב ןוטב תרוקב הביצח עוציב רטמ  08.03.0132
    
רוניצ םע לולסמ וא/ו שיבכל תחתמ 8" רטוקב ןנווכתמ יקפוא חודיק   08.03.0134
שיבכה סלפממ 'מ 5.2 -ל 'מ 5.1 ןיב קמועב ,8 גרד 994 י"ת ןליתאילופ    

   772.00 .לולסמה וא/ו רטמ   
    
רוניצ םע לולסמ וא/ו שיבכל תחתמ  21" רטוקב ןנווכתמ יקפוא חודיק   08.03.0136
שיבכה סלפממ 'מ 5.2 -ל 'מ 5.1 ןיב קמועב ,8 גרד 994 י"ת ןליתאילופ    

 1,002.00 .לולסמה וא/ו רטמ   
    
    
    
    
    

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



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
01/03/2017
דף מס':     021 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תורוניצ םע לולסמה וא/ו שיבכל תחתמ ,הקיחדה תטישב יקפוא חודיק   08.03.0138
סלפממ 'מ 5.2-ל 'מ 5.1 ןיב קמועב ,8/3" ןפודה יבוע - 61" רטוקב הדלפ    

 1,258.00 .לולסמה וא/ו שיבכה רטמ   
    
תורוניצ םע שיבכ וא/ו לולסמל תחתמ ,הקיחדה תטישב יקפוא חודיק   08.03.0140
סלפממ 'מ 5.3-ל 'מ 5.2 ןיב קמועב ,8/3" ןפודה יבוע - 61" רטוקב הדלפ    

 1,513.00 .שיבכה וא/ו לולסמה רטמ   
    
תורוניצ םע שיבכ וא/ו לולסמל תחתמ ,הקיחדה תטישב יקפוא חודיק   08.03.0142
סלפממ 'מ 5.3-ל 'מ 5.2 ןיב קמועב ,8/3" ןפודה יבוע - 42" רטוקב הדלפ    

 2,755.00 .שיבכה וא/ו לולסמה רטמ   
    
עבצ תכרעמב ץוחבו םינפב ,61" רטוקב הדלפ תורוניצ תעיבצל תפסות   08.03.0144

   526.00 .תינוציח יסקופא רטמ   
    
עבצ תכרעמב ץוחבו םינפב ,42" רטוקב הדלפ תורוניצ תעיבצל תפסות   08.03.0146

   356.00 .תינוציח יסקופא רטמ   
    

   974.00 .תוקד 09-ל שאב דימע ,ינקת םוטיא רמוחב למשח חולב םיחתפ םוטיא ר"מ  08.03.0148
    
מ"ס 05 דע יבועב הפצרב חתפב תרושקת/למשח ילבכ ירבעמ םוטיא   08.03.0150
קוזיח תיצקורטסנוק ללוכ תוקד 021-ל שאב דימע ינקת םוטיא רמוחב    
ינשמ מ"ס 05 לש ךרואב ,שא בכעמ רמוחב םילבכה יופיצ ללוכ ,םוטיאה    

 1,093.00 .חתפה ךרד םירבועה םילבכה ידיצ ר"מ   
    

 1,076.00 .תוימוג ללוכ מ"מ 001 רטוקב TCM םטא 'חי  08.03.0152
    

    38.00 תיטסוקא הרקתב 4" רטוקב רוח תחיתפ 'חי  08.03.0154
    

    91.00 חפ תרקתב ל"נכ 'חי  08.03.0156
    

    46.00 תיטסוקא הרקתב 01" רטוקב רוח תחיתפ 'חי  08.03.0158
    

   114.00 חפ תרקתב ל"נכ 'חי  08.03.0160
    
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  40.80 ק ר פ  ת ת     
    
תוחולב ינכמו ילמשח רוביחו הבכרה ,הקפסה םיללוכ םירזיבאה יריחמ :1    
הז לכ .םינוש םירזיבא לש ריחמב לדבה אלל םימייק וא/ו םישדח למשח    
,טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ומכ רזעה ירמוחו תודובעה לכ תוברל    
יפל םינוש םיחסונבו םיעבצב םיטורח ץיוודנס יטלש ,תובכרה ,םיקוזיח    
תורבחהמ ויהי םירזיבאה לכ :2  .תשרה לא רוביח ,'דכו ןימזמה תויחנה    
רדיינש" וא "רלימ רנקולק" וא "ECAS-BBA" וא "סנמיס" :תואבה    
תודובעב עובקל ,ריחמ תפסות אלל ןימזמה לש ותוכז ."קירטקלא    
םינקת ןוכמ לש ןקת-ות לעב לעפמב ודווזי למשחה תוחולש תומייוסמ    
וא/ו ןימזמה י"ע עבקיתש "0002-ןזיא" תוכיא תרקב תכרעמ תלהנמה    
טרופמכ קותינ רשוכ ילעב ויהי םיז''אמה לכ :3 .חקפמה וא/ו ןנכתמה    
הסנכה ,חולה תלבוה ללוכ ריחמה:CEI. 4 898 וקת יפל תויומכה בתכב    
.םלשומ טוויחו רוביחו הנקתה ,אוהש הבוג לכב הנבמל    
    
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
01/03/2017
דף מס':     022 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םע ,ט"הת וא ט"הע הנקתהל וילאמ הבכ ינקת יטסלפ ירלודומ חול הנבמ   08.04.0004
רזעה ירזיבא לכו הקראהו ספא יספ םע ,תלד םע ,םי"זאמ 21-ל םוקמ    
א.ד.ע" תרצות םגד ,)'וכו םיטלש ,םיגרב ,םלוס ,הסכמ ,הבית( םיוולנה    

   314.00 .ע"ש וא "טסלפ 'חי   
    
"טסלפ א.ד.ע" תרצות ,םי"זאמ 42-ל ךא ל"נכ יטסלפ ירלודומ חול הנבמ   08.04.0006

   510.00 ..ע"ש וא 'חי   
    
"טסלפ א.ד.ע" תרצות ,םי"זאמ 63-ל ךא ל"נכ יטסלפ ירלודומ חול הנבמ   08.04.0008

   640.00 .ע"ש וא 'חי   
    
"טסלפ .א.ד.ע" תרצות םי"זאמ 84-ל ךא ל"נכ יטסלפ ירלודומ חול הנבמ   08.04.0010

   944.00 .ע"ש וא 'חי   
    
םע ,PI-55 םוטא טנוברקילופ IC תואספוקמ יושע למשח חול הנבמ   08.04.0012
ינגוא םע ,'וכו 'א 052*3 דע םרזל םיישאר הריבצ יספ ,טוליש ,םיקדהמ    
תלעפה ךרוצל תיזחב םיסירת םע ,םיאצויו םיסנכנ םיווקל האיציו הסינכ    
טרפמב טרופמכ ,םימ ינגומ רורוויא יסירת םע ,דויצה לש םיגתמה    
יפל בשחי חולה לש יתכתמ סיסב .דרפנב דדמנה דויצה רובעו ,תוינכותבו    

 2,810.00 .הנבמה לש ר"מ ר"מ   
    
ןוגג םע ,תוחפל 55PI םוטא ,ןירושמ רטסאילופ תונוראמ למשח חול הנבמ   08.04.0014
םע ,םיעובצו םינבלוגמ םיימינפ חפ ילנפו תימינפ היצקורטסנוק םע ,הנגה    
ללוכ םרזלו ,מ"ס 04 דע קמועב 'וכו 'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ יספ    
רובעו ,"רבנע" תרצות ,תוינכותבו טרפמב טרופמכ 'א 052*3 דע לש    

 4,564.00 .)"לקוס"( תכתממ ההבגה סיסב ללוכ .דרפנב דדמנה דויצה ר"מ   
    

 5,931.00 .ללכב דעו 'א 3X052 לעמ םישאר צ"פ םרזל ךא ל"נכ למשח חול הנבמ ר"מ  08.04.0016
    
לעמ םישאר צ"פ םרזלו מ"ס 06 דע קמועב ךא ל"נכ למשח חול הנבמ   08.04.0018

 6,831.00 .ללכב דעו 'א 3X036 דעו 'א 3X004 ר"מ   
    
לעמ םישאר צ"פ םרזלו מ"ס 06 דע קמועב ךא ל"נכ למשח חול הנבמ   08.04.0020

 8,042.00 .ללכב דעו 'א 3X0001 דעו 'א 3X036 ר"מ   
    

 3,260.00 ןרצי י"ע רשואמ A001 דע TSET EPYT חול הנבמ ר"מ  08.04.0022
    

 4,192.00 A052 דע ל"נכ ר"מ  08.04.0024
    

 5,589.00 A036 דע ל"נכ ר"מ  08.04.0026
    

 6,055.00 A0021 דע ל"נכ ר"מ  08.04.0028
    

 6,986.00 A0061 דע ל"נכ ר"מ  08.04.0030
    

 9,129.00 A0023 דע ל"נכ ר"מ  08.04.0032
    
,רונתב רמגו דוסי עובצ יבוע מ"מ 2 טריפוקד חפמ יושע למשח חול הנבמ   08.04.0034
דע םיישאר צ"פ םרזלו 'וכו ץיבדנס טוליש ,הריבצ יספ ,םיקדהמ םע    
דדמנה דויצה רובעו ,תוינכותבו טרפמב טרופמכ ,חפ םילנפ םע ,'א 052*3    

 4,502.00 . )"לקוס"( תכתממ ההבגה סיסב ללוכ .דרפנב ר"מ   
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004*3 דע ,'א 052*3 לעמ םיישאר צ"פ םרזל ךא ל"נכ למשח חול הנבמ   08.04.0036
 5,154.00 .ללכב דעו 'א ר"מ   

    
052 דע םרזל ןרצי/הדבעמ רשואמ "טסט-פייט" גוסמ ךא ל"נכ חול הנבמ   08.04.0038

 6,397.00 .'א 004 דע וא 'א ר"מ   
    
036*3 דע ,'א 004*3 לעמ םיישאר צ"פ םרזל ךא ל"נכ למשח חול הנבמ   08.04.0040

 6,334.00 .ללכב דעו 'א ר"מ   
    
006 דע םרזל ןרצי/הדבעמ רשואמ "טסט-פייט" גוסמ ךא ל"נכ חול הנבמ   08.04.0042

 7,452.00 .'א ר"מ   
    
0001*3 דע ,'א 036*3 לעמ םיישאר צ"פ םרזל ךא ל"נכ למשח חול הנבמ   08.04.0044

 7,794.00 .ללכב דעו 'א ר"מ   
    
דע םרזל ןרצי/הדבעמ רשואמ "טסט-פייט" גוסמ ךא ל"נכ חול הנבמ   08.04.0046

 8,880.00 .'א 0061 וא 'א 0001 ר"מ   
    
דע ,'א 0001*3 לעמ םיישאר צ"פ םרזל ךא ל"נכ למשח חול הנבמ   08.04.0048

 8,756.00 .ללכב דעו 'א 0061*3 ר"מ   
    
םירמוחה לכו הטסורינמ םיריצ םע יבוע מ"מ 2 טריפוקד חפמ תותלד   08.04.0050

   795.00 .ליעל ודדמנש תוחולה רובע הנקתהל םישורדה ר"מ   
    
,רונתב רמגו דוסי עובצ ,יבוע מ"מ 2 טריפוקד חפמ יושע למשח חול הנבמ   08.04.0052
טוליש ,הריבצ יספ ,םיקדהמ םע ,תוחפל 55PI תומיטא תגרדב םוטא    
,חפ םילנפו תותלד םע ,'א 052*3 דע םיישאר צ"פ םרזלו 'וכו 'ץיבדנס    

 4,487.00 .דרפנב דדמנה דויצה רובעו ,תוינכותבו טרפמב טרופמכ ר"מ   
    
דע ,'א 052*3 לעמ םיישאר צ"פ םרזל ךא ל"נכ םוטא למשח חול הנבמ   08.04.0054

 5,030.00 .ללכב דעו 'א 004*3 ר"מ   
    
דע ,'א 004*3 לעמ םיישאר צ"פ םרזל ךא ל"נכ םוטא למשח חול הנבמ   08.04.0056

 5,931.00 .ללכב דעו 'א036*3 ר"מ   
    
דע ,'א 3x036 לעמ םישאר צ"פ םרזל ךא ל"נכ םוטא למשח חול הנבמ   08.04.0058

 6,676.00 .ללכב דעו 'א 3x0001 ר"מ   
    
דע ,'א 3x0001 לעמ םישאר צ"פ םרזל ךא ל"נכ םוטא למשח חול הנבמ   08.04.0060

 8,384.00 .ללכב דעו 'א 3x0061 ר"מ   
    
דע ,'א 3x0061 לעמ םישאר צ"פ םרזל ךא ל"נכ םוטא למשח חול הנבמ   08.04.0062

10,433.00 .ללכב דעו 'א 3x0023 ר"מ   
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93416 י"ת םינקתה ןוכמ לש הקבדמב ןמוסמ ינקת למשח חול הנבמ   08.04.0064
ילנמונה םרז :ןמקלדכ ,םיינכט םינותינל ןכו ינכט טרפמ תושירדל םאתומה    
יספ תנקתה .s1/Ak05=wcI רצק םרזו A0023X4-nI הריבצ יספ לש    
לופיט ךרוצל חולה תיזחמ השיג םע תימדיק היהת תיכנאו יקפוא הריבצ    
אלל םילנפ תיזח םעו BXXPI - תירקמ העיגנ ינפב הנגה תגרד ,יתקוזחת    
תגרדו 55PI תומיטא תגרד ,80KI ינכמ םלה ינפב הנגה תגרד .תותלד    
02  : ללוכ ,רומש םוקמ .דבלב תיכנא היהת םיקספמה תנקתה .B2 רודימ    
A052 דע םיקספמ תנזהל הריבצ יספ ללוכ "יתימא" רומש םוקמ זוחא    
.יללכ רומש םוקמ 01%-ו .MF ygreniL םיזאמלו CF ygreniL תמגודכ    
P AMSIRP -  הפצירה לע הדמעהל חול תמגודכ חול הנבמ    

12,880.00 .cirtcelE redienhcSתרצות ר"מ   
    
93416 י"ת םינקתה ןוכמ לש הקבדמב ןמוסמ ינקת למשח חול הנבמ   08.04.0067
ילנמונה םרז: ןמקלדכ , םיינכט םינותינל ןכו ינכט טרפמ תושירדל םאתומה    
תנקתה s1/AK05=WCI=UCI רצק םרזו A0023X4-nI  הריבצ יספ לש    
ךרוצל חולה תיזחמ השיג םע תימדיק היהת תיכנאו יקפוא הריבצ יספ    
םילנפ תיזח םעו BXXPI - תירקמ העיגנ ינפב הנגה תגרד יתקוזחת לופיט    
03PI תומיטא תגרד , 80KI ינכמ םלה ינפב הנגה תגרדתותלד אלל    
:לולכי רומש םוקמ .דבלב תיכנא היהת םיקספמ תנקתה B2 רודימ תגרד    
A052 דע םיקספמ תנזהל הריבצ יספ ללוכ "יתימא" רומש םוקמ זוחא 02    
.יללכ רומש םוקמ 01%-ו MF ygreniL םיזאמלו CF ygreniL תמגודכ    
תרצות P- AMSIRP -  הפצירה לע הדמעהל חול תמגודכ חול הנבמ    

12,190.00 Schneider Electric. ר"מ   
    
חולה עוביקו החוטב הלבוה ךרוצל MM05 הבוג לקוס רובע תפסות   08.04.0068

   558.00 .הפצירב ר"מ   
    

 1,265.00 .80KI 03PI  המוטא תלד רובע תפסות ר"מ  08.04.0070
    

 1,438.00 .55PI 01KI   המוטא תלד רובע תפסות ר"מ  08.04.0072
    

 1,075.00 .55PI 01KI  תונפד גוז רובע תפסות ר"מ  08.04.0074
    

 1,685.00 .01KI 55PI םוטא בג רובע תפסות ר"מ  08.04.0076
    

 2,415.00 .80KI 03PI הפוקש תלד רובע תפסות ר"מ  08.04.0078
    

   421.00 .MF ygreniL תמגודכ A08 םיזאמ הנזהו רוביחל צ"פ קולב רובע תפסות  'חי  08.04.0080
    
CF תמגודכ A052 דע םיקוצי םיקספמ 4 ל הריבצ יספ קולב רובע תפסות   08.04.0082

 1,443.00 Linergy. 'חי   
    
י"ת םינקתה ןוכמ לש הקבדמ םע ריקה לע הנקתהל ינקת חול הנבמ   08.04.0084
קספמ :ןמקלדכ ,זרכמה לש ינכטה טרפמה תושירדב דמועה 2-93416    
.80KI הנגהו 03PI תומיטאה תגרד ,םילבכל רישי רוביח םע A052 ישאר    
םיירוקמ ןיד יספו תוטלפ ,םילנפ ללוכה דבלב מ"מ 052 קמועב חולה הנבמ    
רצק םרזו A052=nI הריבצ יספ םרז .ינשה םע דחא םיקרואמה ,    
  s1/AkwcI , AK03 - kpI - 03.31% הריבצ יספ ללוכ "יתימא" רומש םוקמ  
תמגודכ היהי חולה הנבמ .MF ygreniL תמגודכ םיז"אמ תנזהל    

 6,532.00 . cirtceleredienhcS תרצות detnuom-llaW G amsirP ר"מ   
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 1,104.00 .03PI המוטא תלד רובע תפסות ר"מ  08.04.0086
    

 1,748.00 .13PI הפוקש תלד רובע תפסות ר"מ  08.04.0088
    

   420.00 .34PI תומיטא תגרד רובע םטא ספ רובע תפסות 'חי  08.04.0090
    
תודימב )POT-SPAC( ,חולל 55PI המוטא םילבכ תסינכ תטלפ   08.04.0100

   603.00 .רשואמ ע"ש וא "דנרגל" תרצות "49463" םגד ,מ"מ 741*102 'חי   
    
תודימב )POT-SPAC( ,חולל 55PI המוטא םילבכ תסינכ תטלפ   08.04.0102

   864.00 .רשואמ ע"ש וא "דנרגל" תרצות "59463" םגד ,מ"מ 103*741 'חי   
    
תודימב )POT-SPAC( ,חולל 55PI המוטא םילבכ תסינכ תטלפ   08.04.0104

 1,046.00 .רשואמ ע"ש וא "דנרגל" תרצות "69463" םגד ,מ"מ 104*281 'חי   
    
תודימב )POT-SPAC( ,חולל 55PI המוטא םילבכ תסינכ תטלפ   08.04.0106

 3,477.00 .רשואמ ע"ש וא "דנרגל" תרצות "79463" םגד ,מ"מ 105*281 'חי   
    
תרצות "99463" םגד ,תומוטא םילבכ תוסינכ תוטלפב לופיט ילכ תליבח   08.04.0108

   524.00 .רשואמ ע"ש וא "דנרגל" 'חי   
    
הנגה םע ,תוחפל א"ק 63 קותינ רשוכו 'א 001 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ   08.04.0110

   901.00 .'א 36 דע תננווכתמ תיטנגמו תימרט 'חי   
    
הנגה םע ,תוחפל א"ק 63 קותינ רשוכו 'א 001 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ   08.04.0112

 1,000.00 .'א 001 דע תננווכתמ תיטנגמו תימרט 'חי   
    
תימרט הנגה םע תוחפל א"ק 63 קותינ רשוכו 'א 4X001 םרזל ת"מאמ   08.04.0114

 1,167.00 .'א 001 דע תננווכתמ תיטנגמו 'חי   
    
הנגה םע , תוחפל א"ק 63 קותינ רשוכו 'א 061 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ   08.04.0116

 1,460.00 .'א 521 דע תננווכתמ תיטנגמו תימרט 'חי   
    
תימרט הנגה םע ,א"ק 63 קותינ רשוכו 'א 061 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ   08.04.0118

 1,677.00 .'א 061 דע תננווכתמ תיטנגמו 'חי   
    
תיטנגמו תימרט הנגה םע ,א"ק 63 קותינ רשוכו 'א 4X061 םרזל ת"מאמ   08.04.0120

 2,052.00 .'א 061 דע תננווכתמ 'חי   
    
תימרט הנגה םע ,א"ק 63 קותינ רשוכו 'א 052 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ   08.04.0122

 2,223.00 .'א 002 דע תננווכתמ תיטנגמו 'חי   
    
תימרט הנגה םע ,א"ק 63 קותינ רשוכו 'א 052 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ   08.04.0124

 2,385.00 .'א 052 דע תננווכתמ תיטנגמו 'חי   
    

 1,351.00 א"ק 53 קותינ רשוכ A061X3 דבלב תיטנגמ הנגה םע ת"מאמ 'חי  08.04.0126
    

 1,453.00 א"ק 05 קותינ רשוכ A002X3 ל"נכ 'חי  08.04.0128
    

 1,770.00 א"ק 05 קותינ רשוכ A052X3 ל"נכ 'חי  08.04.0130
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תיטנגמו תימרט הנגה םע ,א"ק 63 קותינ רשוכו 'א 4X052 םרזל ת"מאמ   08.04.0132
 2,820.00 .'א 052 דע תננווכתמ 'חי   

    
תונגה 'חי רובע 'א 052 דעו 'א 001-מ ם"יתמאמל ריחמ תפסות   08.04.0134
ע"ש וא "NIREG-NILREM" תרצות "ES22RTS" תמגודכ תוינורטקלא    

   808.00 .רשואמ 'חי   
    
תונגה םע ,א"ק 05 קותינ רשוכו 'א 004 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ   08.04.0136

 3,975.00 . 'א 004 דע תוננווכתמ תיטנגמו תימרט תוינורטקלא 'חי   
    
תוינורטקלא תונגה םע ,א"ק 05 קותינ רשוכו 'א 4X004 םרזל ת"מאמ   08.04.0138

 4,688.00 .'א 004 דע תוננווכתמ תויטנגמו תוימרט 'חי   
    
תונגה םע ,א"ק 05 קותינ רשוכו 'א 036 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ   08.04.0140

 5,154.00 .'א 036 דע תוננווכתמ תיטנגמו תימרט תוינורטקלא 'חי   
    
תוינורטקלא תונגה םע ,א"ק 05 קותינ רשוכו 'א 4X036 םרזל ת"מאמ   08.04.0142

 6,024.00 .'א 036 דע תוננווכתמ תויטנגמו תוימרט 'חי   
    
קותינ רשוכ לעבו ,'א 3X001 דע םרזל יזאפ תלת ת"מאמ ןיב ריחמ שרפה   08.04.0144
07 קותינ רשוכ לעבו 'א 3X001 דע םרזל יזאפ תלת ת"מאמ ןיבל ,א"ק63    

   776.00 .א"ק 'חי   
    
קותינ רשוכ לעבו ,'א 3X001 דע םרזל יזאפ תלת ת"מאמ ןיב ריחמ שרפה   08.04.0146
קותינ רשוכ לעבו 'א 3X001 דע םרזל יזאפ תלת ת"מאמ ןיבל ,א"ק 63    

   947.00 .א"ק 051 'חי   
    
קותינ רשוכ לעבו ,'א 3X061 דע םרזל יזאפ תלת ת"מאמ ןיב ריחמ שרפה   08.04.0148
07 קותינ רשוכ לעבו 'א 3X061 דע םרזל יזאפ תלת ת"מאמ ןיבל ,א"ק 63    

   962.00 .א"ק 'חי   
    
קותינ רשוכ לעבו ,'א 3X061 דע םרזל יזאפ תלת ת"מאמ ןיב ריחמ שרפה   08.04.0150
קותינ רשוכ לעבו 'א 3X061 דע םרזל יזאפ תלת ת"מאמ ןיבל ,א"ק 63    

 1,258.00 .א"ק 051 'חי   
    
קותינ רשוכ לעבו ,'א 3X052 דע םרזל יזאפ תלת ת"מאמ ןיב ריחמ שרפה   08.04.0152
07 קותינ רשוכ לעבו 'א 3X052 דע םרזל יזאפ תלת ת"מאמ ןיבל ,א"ק 63    

 1,134.00 .א"ק 'חי   
    
קותינ רשוכ לעבו ,'א 3X004 דע םרזל יזאפ תלת ת"מאמ ןיב ריחמ שרפה   08.04.0154
07 קותינ רשוכ לעבו 'א 3X004 דע םרזל יזאפ תלת ת"מאמ ןיבל ,א"ק 05    

 1,428.00 .א"ק 'חי   
    
קותינ רשוכ לעבו ,'א 3X036 דע םרזל יזאפ תלת ת"מאמ ןיב ריחמ שרפה   08.04.0156
07 קותינ רשוכ לעבו 'א 3X036 דע םרזל יזאפ תלת ת"מאמ ןיבל ,א"ק 05    

 1,444.00 .א"ק 'חי   
    
-מ םרזל "ESAC-DEDLUOM" גוסמ ת"מאמ וא/ו קספמל ריחמ תפסות   08.04.0158
  4/3X001 4/3 דע 'אX036 רזע יעגמ קולב רובע ,ללכב דעו 'א C.N+O.N  

   823.00 . הלקת וא/ו הדובע בצמ יווחל 'חי   
    
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../027 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
01/03/2017
דף מס':     027 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

גוסמ םיקספמ 2 ןיב םיילמשחו םיינכימ םירוגיח תכרעמ   08.04.0160
 2,019.00 'פמוק "ESAC-DEDLUOM" 4/3-מX001 4/3 דע 'אX036 ללכב דעו 'א,.  

    
מ " ESAC- DEDLUOM" גוסמ םיקיספמ וא/ו םית"מאמל ריחמ תפסות   08.04.0162
טלוו 42 וא ןיפוליח טלוו 032 ,הקספה לילס רובע 036*4/3 דעו 001*4/3-    

   354.00 .רשי 'חי   
    
דעו 001*4/3 -מ םרזל ESAC DEDLUOM קספמל ריחמ תפסות   08.04.0164
טלוו 42 וא ןיפוליח טלוו 022 ,הריגס לילסו הלעפה עונמ רובע 'א 036*4/3    

 2,546.00 .רשי 'חי   
    
תונגה 'חי םע ,א"ק 05 קותינ רשוכו 'א 008 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ   08.04.0166

 7,948.00 .'א 008 דע תננווכתמ תיביטקלס תינורטקלא 'חי   
    
תוינורטקלא תונגה םע ,א"ק 05 קותינ רשוכו 'א 4X008 םרזל ת"מאמ   08.04.0168

 9,377.00 .'א 008 דע תוננווכתמ תויביטקלס 'חי   
    
תונגה 'חי םע ,א"ק 07 קותינ רשוכו 'א 008 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ   08.04.0170

 9,191.00 .'א 008 דע תננווכתמ תיביטקלס תינורטקלא 'חי   
    
תונגה 'חי םע ,א"ק 05 קותינ רשוכו 'א 0001*3 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ   08.04.0172

10,091.00 .'א0001 דע תננווכתמ תיביטקלס תינורטקלא 'חי   
    
תונגה 'חי םע ,א"ק 07 קותינ רשוכו 'א 0001*3 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ   08.04.0174

11,147.00 .'א0001 דע תננווכתמ תיביטקלס תינורטקלא 'חי   
    
תונגה 'חי םע ,א"ק 05 קותינ רשוכו 'א 0521*3 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ   08.04.0176

12,482.00 .,'א 0521 דע תננווכתמ תיביטקלס תינורטקלא 'חי   
    
תונגה 'חי םע ,א"ק 07 קותינ רשוכו 'א 0521*3 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ   08.04.0178

13,755.00 .'א 0521 דע תננווכתמ תיביטקלס תינורטקלא 'חי   
    
תונגה 'חי םע ,א"ק 07 קותינ רשוכו A0023X3 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ   08.04.0180

17,605.00 A0023 דע תננווכתמ תיביטקלס תינורטקלא 'חי   
    
תונגה תדיחי םע ,א"ק 07 קותינ רשוכו 'א 4X0521 םרזל ת"מאמ   08.04.0182

15,246.00 .'א 0521 דע תוננווכתמ תויביטקלס תוינורטקלא 'חי   
    
תונגה 'חי םע ,א"ק 07 קותינ רשוכו 'א 0061*3 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ   08.04.0184

15,463.00 .,'א 0061 דע תננווכתמ תיביטקלס תינורטקלא 'חי   
    

 3,307.00 .הלעפה עונמ רובע רפמא 008 דע ת"מאמל ריחמ תפסות 'חי  08.04.0186
    
רובע , ליעל ודדמנש 'א 0061 דעו 'א 008-מ םית"מאמל ריחמ תפסות   08.04.0188

   522.00 . רשי טלוו 42 וא  ןיפוליח טלוו 022 ,הקספה לילס 'חי   
    

 3,121.00 .הלעפה עונמ רובע רפמא 0521 דע ת"מאמל ריחמ תפסות 'חי  08.04.0190
    
םרזל "ESAC-DEDLUOM" גוסמ ת"מאמ וא/ו קספמל ריחמ תפסות   08.04.0192
  4/3X008 4/3 דעו 'אX0061 רזע יעגמ קולב רובע ,ללכב דעו C.N+O.N  

   270.00 . הלקת וא/ו הדובע בצמ יווחל 'חי   
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../028 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
01/03/2017
דף מס':     028 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   388.00 .ךיראמו דמצמ תידי רובע 'א 052 דע ת"מאמ וא קספמל ריחמ תפסות 'חי  08.04.0194
    

   540.00 .ךיראמו דמצמ תידי רובע 'א 008 דע ת"מאמ וא קספמל ריחמ תפסות 'חי  08.04.0196
    

   680.00 .ךיראמו דמצמ תידי רובע 'א 0521 דע ת"מאמ וא קספמל ריחמ תפסות 'חי  08.04.0198
    
גוסמ םיקספמ 2 ןיב םיילמשחו םיינכימ םירוגיח תכרעמ   08.04.0200

 3,416.00 .ללכב דעו 'א 4/3X0061 דע 'א 4/3X008-מ "ESAC-DEDLUOM" 'חי   
    
תוחפל א"ק 24 קותינ רשוכ לעב ,עובק  'א 3x008 םרזל ריווא קספמ   08.04.0202

16,271.00 .תויביטקלס תוינורטקלא תונגה םע ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
    
תוחפל א"ק 56 קותינ רשוכ לעב ,עובק  'א 3x008 םרזל ריווא קספמ   08.04.0204

18,288.00 .תויביטקלס תוינורטקלא תונגה םע ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
    
תוחפל א"ק 001 קותינ רשוכ לעב ,עובק  'א 3x008 םרזל ריווא קספמ   08.04.0206

19,903.00 .תויביטקלס תוינורטקלא תונגה םע ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
    
תוחפל א"ק 24 קותינ רשוכ לעב ,עובק  'א 3x0001 םרזל ריווא קספמ   08.04.0208

17,233.00 .תויביטקלס תוינורטקלא תונגה םע ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
    
תוחפל א"ק 56 קותינ רשוכ לעב ,עובק  'א 3x0001 םרזל ריווא קספמ   08.04.0210

19,375.00 .תויביטקלס תוינורטקלא תונגה םע ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
    
תוחפל א"ק 001 קותינ רשוכ לעב ,עובק  'א 3x0001 םרזל ריווא קספמ   08.04.0212

20,555.00 .תויביטקלס תוינורטקלא תונגה םע ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
    
תוחפל א"ק 24 קותינ רשוכ לעב ,עובק 'א 3x0521 םרזל ריווא קספמ   08.04.0214

19,158.00 .תויביטקלס תוינורטקלא תונגה םע ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
    
תוחפל א"ק56 קותינ רשוכ לעב ,עובק 'א 3x0521 םרזל ריווא קספמ   08.04.0216

21,673.00 .תויביטקלס תוינורטקלא תונגה םע ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
    
תוחפל א"ק 001 קותינ רשוכ לעב ,עובק 'א 3x0521 םרזל ריווא קספמ   08.04.0218

23,318.00 .תויביטקלס תוינורטקלא תונגה םע ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
    
תוחפל א"ק 24 קותינ רשוכ לעב ,עובק 'א 3x0061 םרזל ריווא קספמ   08.04.0220

21,238.00 .תויביטקלס תוינורטקלא תונגה םע ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
    
תוחפל א"ק 56 קותינ רשוכ לעב ,עובק 'א 3x0061 םרזל ריווא קספמ   08.04.0222

23,846.00 .תויביטקלס תוינורטקלא תונגה םע ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
    
תוחפל א"ק 001 קותינ רשוכ לעב ,עובק 'א 3x0061 םרזל ריווא קספמ   08.04.0224

25,833.00 .תויביטקלס תוינורטקלא תונגה םע ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
    
לילס רובע )'א 0036 דע( אוהש גוס לכמ ריוא קספמל ריחמ תפסות    08.04.0226

   792.00 רשי טלוו 42 וא ןיפוליח טלוו 022 ,הקספה 'חי   
    
עונמ רובע )'א 0036 דע( אוהש גוס לכמ ריוא קספמל ריחמ תפסות   08.04.0228

 2,739.00 . רשי טלוו 42 וא ןיפוליח טלוו 022 ,הריגס לילסו הלעפה 'חי   
    
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../029 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
01/03/2017
דף מס':     029 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

רסוח לילס רובע )'א 0036 דע( אוהש גוס לכמ ריוא קספמל ריחמ תפסות   08.04.0230
   845.00 .רשי טלוו 42 וא ,ןיפוליח טלוו 032 חתמ 'חי   

    
   957.00 .'א 0061 דע םרזל ריוא קספמל ךיראמ םע דמצמ תידי רובע תפסות 'חי  08.04.0232

    
4/3X008 -מ םרזל ריוא יקספמ 2 ןיב םיילמשחו םיינכימ םירוגיח תכרעמ   08.04.0234

 3,230.00 'פמוק .ללכב דעו 'א 4/3X0036 דע 'א  
    
,ללכב דעו 'א 4/3X0036 דע 'א 4/3X008 -מ ריוא קספמל ריחמ תפסות   08.04.0236

 1,574.00 .םיפסונ םיפילחמ רזע יעגמ 4 רובע 'חי   
    
,ללכב דעו 'א 4/3X0036 דע 'א 4/3X008-מ ריוא קספמל ריחמ תפסות   08.04.0238

 1,686.00 ."הריגסל ןכומ" רזע עגמ רובע 'חי   
    
,ללכב דעו 'א 4/3X0036 דע 'א 4/3X008 -מ ריוא קספמל ריחמ תפסות   08.04.0240
לש הפילשה תלגעל רבוחמ בצמ ןומיסל םיפילחמ רזע יעגמ 4 קולב רובע    

 2,047.00 .קספמה 'חי   
    
,ללכב דעו 'א 4/3X0036 דע 'א 4/3X008 -מ ריוא קספמל ריחמ תפסות   08.04.0242
תלגעמ קתונמ קספמ בצמ ןומיסל םיפילחמ רזע יעגמ 2 קולב רובע    

 2,251.00 .הפילשה 'חי   
    
םגד ,חתמ תרקב תכרעמ םע ,רוטרנג-ח"ח תיטמוטוא הפלחה רקב   08.04.0244

 3,788.00 .רשואמ ע"ש וא "רדמא" תרצות "1-725T" 'חי   
    

   419.00 א"ק 41 קותינ רשוכ A06X3 ת"מאמ 'חי  08.04.0246
    

   140.00 לבגומ יתלב רותינ רשוכ A1X2 ז"אמ 'חי  08.04.0248
    
א"ק 01 קותינ רשוכ לעבו ,ספא קותינ םע 'א 23 דע םרזל יזאפ דח ז"אמ   08.04.0250

   119.00 .,תוחפל 'חי   
    
א"ק 01 קותינ רשוכ לעבו ספא קותינ םע 'א 04 דע םרזל יזאפ דח ז"אמ   08.04.0252

   144.00 .תוחפל 'חי   
    
א"ק 01 קותינ רשוכ לעבו ספא קותינ םע 'א 36 דע םרזל יזאפ דח ז"אמ   08.04.0254

   197.00 .תוחפל 'חי   
    

    47.00 .תוחפל א"ק 01 קותינ רשוכו 'א 23 דע םרזל יזאפ דח ז"אמ 'חי  08.04.0256
    

    63.00 .,תוחפל א"ק 01 קותינ רשוכו 'א 04 דע םרזל יזאפ דח ז"אמ 'חי  08.04.0258
    

    95.00 .תוחפל א"ק 01 קותינ רשוכו 'א 05 דע םרזל יזאפ דח ז"אמ 'חי  08.04.0260
    

   100.00 .תוחפל א"ק 01 קותינ רשוכו 'א 36 דע םרזל יזאפ דח ז"אמ 'חי  08.04.0262
    
רוציל ידכ ,םייזאפ דח םיז"אמ 3 לש םיגתמ רוביחל ינכימ ינוציח רשג   08.04.0264

    20.00 .תיזאפ תלת הדיחי 'חי   
    

    89.00 . םיפסונ רזע יעגמ טס רובע יזאפ תלת וא/ו יזאפ דח ז"אמל ריחמ תפסות 'חי  08.04.0266
    
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../030 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
01/03/2017
דף מס':     030 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

חתמל הקספה לילס רובע יזאפ תלת וא/ו יזאפ דח ז"אמל ריחמ תפסות   08.04.0268
   236.00 .טלוו 022 'חי   

    
   132.00 .תוחפל א"ק 01 קותינ רשוכו 'א 23 דע םרזל יבטוק וד ז"אמ 'חי  08.04.0270

    
   158.00 .תוחפל א"ק 01 קותינ רשוכו 'א 04 דע םרזל יבטוק וד ז"אמ 'חי  08.04.0272

    
   215.00 .תוחפל א"ק 01 קותינ רשוכו 'א 05 דע םרזל יבטוק וד ז"אמ 'חי  08.04.0274

    
   222.00 .תוחפל א"ק 01 קותינ רשוכו 'א 36 דע םרזל יבטוק וד ז"אמ 'חי  08.04.0276

    
   202.00 .תוחפל א"ק 01 קותינ רשוכו 'א 23 דע םרזל יזאפ תלת ז"אמ 'חי  08.04.0278

    
   236.00 .תוחפל א"ק 01 קותינ רשוכו 'א 04 דע םרזל יזאפ תלת ז"אמ 'חי  08.04.0280

    
   326.00 .תוחפל א"ק 01 קותינ רשוכו 'א 05 דע םרזל יזאפ תלת ז"אמ 'חי  08.04.0282

    
   345.00 .,תוחפל א"ק 01 קותינ רשוכו 'א 36 דע םרזל יזאפ תלת ז"אמ 'חי  08.04.0284

    
   612.00 .א"ק 51 קותינ רשוכו רפמא 08 םרזל יבטוק תלת ז"אמ 'חי  08.04.0286

    
   687.00 .א"ק 51 קותינ רשוכו רפמא 001 םרזל יבטוק תלת ז"אמ 'חי  08.04.0288

    
01 קותינ רשוכו רפמא 23 דע 6 םרזל ספאה קותינ םע יבטוק תלת ז"אמ   08.04.0290

   275.00 .א"ק 'חי   
    

   329.00 .א"ק 01 קותינ רשוכו רפמא 04  םרזל ספאה קותינ םע יבטוק תלת ז"אמ 'חי  08.04.0292
    
קותינ רשוכו רפמא 36 דע 05  םרזל ספאה קותינ םע יבטוק תלת ז"אמ   08.04.0294

   451.00 .א"ק 01 'חי   
    

   236.00 .'א 61 םרזל יזאפ תלת ,סמועב "טקפ" קספמ 'חי  08.04.0296
    

   242.00 .  תוחפל AK01 קותינ רשוכו 'א 52 םרזל יזאפ תלת סמועב טקפ קיספמ 'חי  08.04.0298
    
, תוחפל AK01 קותינ רשוכו 'א 52 םרזל םיבטוק 4 סמועב טקפ קספמ   08.04.0300

   419.00 .ספא בצמ אלל ףילחמ 'חי   
    

   326.00 .'א 61 םרזל ךא ל"נכ 'חי  08.04.0302
    
רשוכ םע ,"ספא" בצמ םע ,ףילחמ 'א 52*4 םרזל סמועב טקפ קספמ   08.04.0304

   475.00 . תוחפל AK01 קותינ 'חי   
    

   394.00 .'א 61 םרזל ךא ל"נכ 'חי  08.04.0306
    
קותינ רשוכ םע טלקמל תוזאפ ררוב 'א 52*3 םרזל סמועב טקפ קספמ   08.04.0308

   422.00 .םיבצמ 4 לעב ,תוחפל AK01 'חי   
    

   379.00 .'א 61 םרזל ךא ל"נכ 'חי  08.04.0310
    
    
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../031 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תוחפל AK01 קותינ רשוכ םע ,'א 04 םרזל יזאפ תלת סמועב טקפ קספמ   08.04.0312
   375.00 . 'חי   

    
קותינ רשוכ םע ,'א 04*4 םרזל ספא בצמ םע ףילחמ סמועב טקפ קספמ   08.04.0314

   559.00 . תוחפל AK01 'חי   
    
תוחפל AK01 קותינ רשוכ םע ,'א 36 םרזל יזאפ תלת סמועב טקפ קספמ   08.04.0316

   484.00 . 'חי   
    
קותינ רשוכ םע ,ספא בצמ םע ףילחמ 'א 36*4 םרזל סמועב טקפ קספמ   08.04.0318

   736.00 .תוחפל AK01 'חי   
    
AK01 קותינ רשוכ םע ,'א 001 םרזל יזאפ תלת סמועב טקפ קספמ   08.04.0320

   603.00 .תוחפל 'חי   
    
רשוכ םע ,'א 4X001 םרזל ,ספא בצמ םע ףילחמ סמועב טקפ קספמ   08.04.0322

   888.00 .תוחפל AK01 קותינ 'חי   
    

   130.00 .םיבצמ 3 ררוב טקפ קיספמ 'חי  08.04.0324
    

   163.00 .'א61 -םיבצמ 3 ררוב יבטוק וד "טקפ" קספמ 'חי  08.04.0326
    
דע םרזלו אוהשלכ גוסמ סמועב טקפ קספמל םיפילחמ רזע יעגמ 2   08.04.0328

   174.00 . 'א 001*4 'חי   
    
א"ק 52 קותינ רשוכ,תונגה אלל ,'א 001*3 םרזל יזאפ תלת סמועב קספמ   08.04.0330

   652.00 .)ת"מאמ לש קולב( 'חי   
    
52 קותינ רשוכ,תונגה אלל ,'א 061*3 םרזל יזאפ תלת סמועב קספמ   08.04.0332

   888.00 .)ת"מאמ לש קולב(א"ק 'חי   
    
לש קולב(א"ק 52 קותינ רשוכ,תונגה אלל 'א 4X061 סמועב קספמ   08.04.0334

 1,040.00 .)ת"מאמ 'חי   
    
63 קותינ רשוכ,תונגה אלל ,'א 052*3 םרזל יזאפ תלת סמועב קספמ   08.04.0336

 1,614.00 .)ת"מאמ לש קולב(א"ק 'חי   
    
לש קולב(א"ק 63 קותינ רשוכ,תונגה אלל 'א 4X052 סמועב קספמ   08.04.0338

 1,935.00 .)ת"מאמ 'חי   
    
05 קותינ רשוכ,תונגה אלל ,'א 004*3 םרזל יזאפ תלת סמועב קספמ   08.04.0340

 2,375.00 .)ת"מאמ לש קולב(א"ק 'חי   
    
05 קותינ רשוכ,תונגה אלל ,'א 036*3 םרזל יזאפ תלת סמועב קספמ   08.04.0342

 4,052.00 .)ת"מאמ לש קולב(א"ק 'חי   
    
05 קותינ רשוכ,תונגה אלל,'א 008*3 םרזל יזאפ תלת סמועב קספמ   08.04.0344

 6,288.00 .)ת"מאמ לש קולב(א"ק 'חי   
    
קולב(א"ק 05 קותינ רשוכ,תונגה אלל 'א 3x0001 םרזל יזאפ תלת קספמ   08.04.0346

 7,499.00 .)ת"מאמ לש 'חי   
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../032 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

05 קותינ רשוכ,תונגה אלל ,'א 052,1*3 םרזל יזאפ תלת סמועב קספמ   08.04.0348
 8,725.00 .)ת"מאמ לש קולב(א"ק 'חי   

    
תימרטו תיטנגמ הנגה םע , AK01 קותינ רשוכ םע יטמוטוא לגעמ קתנמ   08.04.0350
0MZKP םגד יזאפ תלת 'א 3.6 דע םרזל ,)םיעונמ תנגהל( לויכל תנתינה    

   315.00 .2VG וא 'חי   
    
תימרטו תיטנגמ הנגה םע ,AK01 קותינ רשוכ םע יטמוטוא לגעמ קתנמ   08.04.0352
MZKP-2 םגד יזאפ תלת 'א 61 דע םרזל ,)םיעונמ תנגהל( לויכל תנתינה    

   361.00 .VG וא 'חי   
    
תימרטו תיטנגמ הנגה םע ,AK01 קותינ רשוכ םע יטמוטוא לגעמ קתנמ   08.04.0354
MZKP-2 םגד יזאפ תלת 'א 52 דע םרזל ,)םיעונמ תנגהל( לויכל תנתינה    

   442.00 .VG וא 'חי   
    

   680.00 א"ק 53 קותינ רשוכ A23X3 BBA דבלב תיטנגמ עונמ תנגה 'חי  08.04.0356
    
וא VG וא MZKP-2 וא MZKP-0 ל"נה קתנמל טלוו 022 חתמ רסוח לילס   08.04.0358

   282.00 GV2 . 'חי   
    

   165.00 .2VG וא VG וא MZKP-2 וא MZKP-0 ל"נה קתנמל רזע יעגמ ינש 'חי  08.04.0360
    

   133.00 .2VG וא VG וא MZKP-2 וא MZKP-0 ל"נה קתנמל הקעזא עגמ 'חי  08.04.0362
    
52 קותינ רשוכ,'א 521*3 םרזלו  ,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.04.0364

   941.00 א"ק 'חי   
    
52 קותינ רשוכ,א 521*4 םרזלו ,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.04.0366

 1,251.00 א"ק 'חי   
    
52 קותינ רשוכ,'א 061*3 םרזלו ,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.04.0368

 1,460.00 א"ק 'חי   
    
52 קותינ רשוכ,'א 061*4 םרזלו ,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.04.0370

 1,851.00 א"ק 'חי   
    
63 קותינ רשוכ,'א 052*3 םרזלו ,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.04.0372

 2,506.00 א"ק 'חי   
    
63 קותינ רשוכ,'א 052*4 םרזלו ,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.04.0374

 2,962.00 א"ק 'חי   
    
V032 A052X4 עונמ םע קמוקוס תרצות 2-1-0 יבצמ תלת עונממ קספמ   08.04.0376

 2,981.00 REVOCRIS SYTA םגד 'חי   
    
05 קותינ רשוכ,'א 004*3 םרזלו ,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.04.0378

 3,475.00 א"ק 'חי   
    
05 קותינ רשוכ,'א 004*4 םרזלו ,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.04.0380

 4,576.00 א"ק 'חי   
    
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../033 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
01/03/2017
דף מס':     033 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

05 קותינ רשוכ,'א 036*3 םרזלו ,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.04.0382
 5,272.00 א"ק 'חי   

    
05 קותינ רשוכ,'א 036*4 םרזלו ,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.04.0384

 5,797.00 א"ק 'חי   
    
05 קותינ רשוכ,'א 008*3 םרזלו ,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.04.0386

 8,642.00 א"ק 'חי   
    
05 קותינ רשוכ,'א 008*4 םרזלו ,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.04.0388

 9,720.00 א"ק 'חי   
    
05 קותינ רשוכ,'א 0521*3 םרזלו ,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.04.0390

11,383.00 א"ק 'חי   
    
05 קותינ רשוכ,'א 0521*4 םרזלו,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.04.0392

13,183.00 א"ק 'חי   
    
05 קותינ רשוכ,'א 0061*3 םרזלו ,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.04.0394

16,516.00 א"ק 'חי   
    
05 קותינ רשוכ,'א 0061*4 םרזלו ,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.04.0396

19,326.00 א"ק 'חי   
    

   376.00 .'א 0521 דע סמועב קספמל םיפילחמ רזע יעגמ 2 'חי  08.04.0398
    

    55.00 . 'א 02*1 םרזל ז"אמ םגדכ ירלודומ קספמ 'חי  08.04.0400
    

    78.00 .1-0 יבטוק דח מ"מ 5.22 רטוקב יבוביס דוקיפ קספמ 'חי  08.04.0402
    

    92.00 .2-0-1 יבטוק דח מ"מ 5.22 רטוקב יבוביס דוקיפ קספמ 'חי  08.04.0404
    

   168.00 .דמצמ תידי םע ,םיבצמ 2 לעב יבטוק-דח 'א61 םרזל "טקפ" קספמ 'חי  08.04.0406
    

   170.00 .דמצמ תידי םע ,1-0 םיבצמ 3 לעב יבטוק-דח 'א61 םרזל "טקפ" קספמ 'חי  08.04.0408
    

   242.00 םיעגמ 5 םע A02X1 םיבצמ 3 טקפ ררוב 'חי  08.04.0410
    

    76.00 . 'א 02*2 םרזל ז"אמ םגדכ ירלודומ קספמ 'חי  08.04.0412
    

   116.00 . 'א 02*3 םרזל ז"אמ םגדכ ירלודומ קספמ 'חי  08.04.0414
    

    86.00 . 'א 23*1 םרזל ז"אמ םגדכ ירלודומ קספמ 'חי  08.04.0416
    

   108.00 . 'א 23*2 םרזל ז"אמ םגדכ ירלודומ קספמ 'חי  08.04.0418
    

   132.00 . ןומיס תרונ םע 'א 23*2 םרזל ז"אמ םגדכ ירלודומ קספמ 'חי  08.04.0420
    

   160.00 . 'א 23*3 םרזל ז"אמ םגדכ ירלודומ קספמ 'חי  08.04.0422
    

    72.00 . ספא אלל ףילחמ 'א 02*1 םרזל ז"אמ םגדכ ירלודומ קספמ 'חי  08.04.0424
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../034 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    84.00 . ןומיס תרונ םע 'א 23*1 םרזל ז"אמ םגדכ ירלודומ קספמ 'חי  08.04.0426
    

   100.00 . ןומיס תרונ םע 'א 23*2 םרזל ז"אמ םגדכ ירלודומ קספמ 'חי  08.04.0428
    

    78.00 .ספא םע ףילחמ 'א 02*1 םרזל ז"אמ םגדכ ירלודומ קספמ 'חי  08.04.0430
    

    76.00 .  )O.N+C.N( םיעגמ 2 םע 'א02 םרזל ז"אמ םגדכ ירלודומ ןצחל 'חי  08.04.0432
    

    85.00 .  ןומיס תרונמ םע 'א02 םרזל ז"אמ םגדכ ירלודומ ןצחל 'חי  08.04.0434
    

    60.00 . טלוו 022 חתמל ז"אמ םגדכ  תירלודומ "דל" ןומיס תרונמ 'חי  08.04.0436
    

   114.00 .  ספא אלל ףילחמ 'א 02*2 םרזל ז"אמ םגדכ ירלודומ קספמ 'חי  08.04.0438
    

   124.00 .  ספא םע ףילחמ 'א 02*2 םרזל ז"אמ םגדכ ירלודומ קספמ 'חי  08.04.0440
    
וא V42 וא ,טלוו 022 הלעפה לילסו ,'א1X61 םרזל יבטוק דח דעצ רסממ   08.04.0442

   131.00 48V. 'חי   
    
וא V42 וא ,טלוו 022 הלעפה לילסו ,'א 1X52 םרזל יבטוק דח דעצ רסממ   08.04.0444

   151.00 48V. 'חי   
    
וא V42 וא ,טלוו 022 הלעפה לילסו 'א2X61 םרזל יבטוק וד דעצ רסממ   08.04.0446

   173.00 48V. 'חי   
    
V42 וא ,טלוו 022 הלעפה לילסו     'א2X52 םרזל יבטוק וד דעצ רסממ   08.04.0448

   197.00 .V84 וא 'חי   
    

   114.00 . דעצ רסממל ףילחמ רזע עגמ 'חי  08.04.0450
    

   127.00 .דעצ רסממל תיללכ הקספה/הלעפה רזע עגמ תדיחי 'חי  08.04.0452
    

   249.00 ."A-EPYT" ,'א 30.0 הגילז םרזו 'א 04*2 םרזל תחפ רסממ 'חי  08.04.0454
    

   258.00 ."A-EPYT" ,'א 3.0 הגילז םרזו 'א 04*2 םרזל תחפ רסממ 'חי  08.04.0456
    

   403.00 ."A-EPYT"/'א 30.0 הגילז םרזו 'א 04*4 םרזל תחפ רסממ 'חי  08.04.0458
    

   417.00 ."A-EPYT" ,'א 3.0 הגילז םרזו 'א 04*4 םרזל תחפ רסממ 'חי  08.04.0460
    

   719.00 .'א 30.0 הגילז םרזו "A-EPYT"/'א 36*4 םרזל תחפ רסממ 'חי  08.04.0462
    

   688.00 .'א 3.0 הגילז םרזל ל"נכ 'חי  08.04.0464
    

 1,158.00 .,'א 3.0 הגילז םרזו 'א 001*4 םרזל תחפ רסממ 'חי  08.04.0466
    

 1,186.00 .'א 3.0 הגילז םרזל ל"נכ 'חי  08.04.0468
    
NIREG" תרצות "35HR" םגד ,A03-A3.0 םרזל ההשומ הגילז רסממ   08.04.0470

 2,215.00 .ע"ש וא "NILREM 'חי   
    
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../035 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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וא "NIREG NILREM" םגד ,תוינש 2/'א001  םרזל ההשומ הגילז רסממ   08.04.0472
 3,105.00 .ע"ש 'חי   

    
   487.00 .ל"נה הגילזה רסממל םאתומ מ"מ 03 ידיאורוט םרז הנשמ 'חי  08.04.0474

    
   547.00 .ל"נה הגילזה רסממל םאתומ מ"מ 05 ידיאורוט םרז הנשמ 'חי  08.04.0476

    
   611.00 .ל"נה הגילזה רסממל םאתומ מ"מ 08 ידיאורוט םרז הנשמ 'חי  08.04.0478

    
   730.00 .ל"נה הגילזה רסממל םאתומ מ"מ 021 ידיאורוט םרז הנשמ 'חי  08.04.0480

    
   967.00 .ל"נה הגילזה רסממל םאתומ מ"מ 002 ידיאורוט םרז הנשמ 'חי  08.04.0482

    
 1,273.00 .ל"נה הגילזה רסממל םאתומ מ"מ 003 ידיאורוט םרז הנשמ 'חי  08.04.0484

    
   233.00 A5/052 דע םרז הנשמ 'חי  08.04.0486

    
המיאתמ תבשות םע 'א01 ,םיפילחמ םיעגמ 4 לעב ףלשנ דוקיפ רסממ   08.04.0488
ןיפוליח טלוו 42 ,רשי וא ןיפוליח טלוו 84 ,ןיפוליח טלוו 022 חתמל,רסממל    

   120.00 .רשי וא 'חי   
    

   116.00 .םיפילחמ םיעגמ 2 ךא ל"נכ 'חי  08.04.0490
    
יעגמ 2 ללוכ "רדמא" תמגודכ טלוו 3X004 חתמל הזאפ רסוחל רסממ   08.04.0492

   748.00 .רזע 'חי   
    
"דל" תרונ ללוכ "קינכמלט" תמגודכ הזפ תכיפהו רסוח ינפמ הנגהל רסממ   08.04.0494

   785.00 .הקורי 'חי   
    

   221.00 .ירלודומ תוגרדמ רדחל יטמוטוא רסממ 'חי  08.04.0496
    
םע ,ןיפוליח טלוו 022 חתמל ,ףלשנ )רסממ םע( ,יליבקמ ןמז בצוק   08.04.0498

   272.00 .תוינש 0001-0 היהשה םוחת םע ,המיאתמ תבשות 'חי   
    
,רשי וא ןיפוליח טלוו 84/42 חתמל ,ףלשנ )רסממ םע( ,ליבקמ ןמז בצוק   08.04.0500

   287.00 .תוינש 0001-0 היהשה םוחת םע ,המיאתמ תבשות םע 'חי   
    
תבשות םע ,רשי וא ןיפוליח אוהשלכ חתמל ,ףלשנ  יליבקמ ןמז בצוק   08.04.0502

   293.00 .תוקד 01 דע היהשה םוחת םע ,המיאתמ 'חי   
    

   279.00 תוקד 06 דע ירוט ןמז בצוק 'חי  08.04.0504
    
שרדנ םרובעש אוהש לדוגו גוס לכמ םינעגמ ינש ןיב ילמשחו ינכימ רוגיח   08.04.0506

   510.00 'פמוק .תינכותב רוגיח  
    

   149.00 A02X3 רזע יעגמ ללוכ V022 וא V42 לילס CA-1 ןעגמ 'חי  08.04.0508
    

   168.00 A23X3 ל"נכ 'חי  08.04.0510
    

   205.00 A05X3 ל"נכ 'חי  08.04.0512
    
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../036 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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דף מס':     036 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   326.00 A57X3 ל"נכ 'חי  08.04.0514
    

   279.00 A02X4 ל"נכ 'חי  08.04.0516
    

   326.00 A23X4 ל"נכ 'חי  08.04.0518
    

   419.00 A05X4 ל"נכ 'חי  08.04.0520
    

   512.00 A57X4 ל"נכ 'חי  08.04.0522
    

   263.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 םע CA-3 הדובע רטשמ ,'א61 יזאפ תלת ןעגמ 'חי  08.04.0524
    
וא ןיפוליח טלוו 42 הלעפה לילס םע ,ס"כ 5.5 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.04.0526

   175.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 םע CA-3 הדובע רטשמ,רשי 'חי   
    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 5.5 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.04.0528

   182.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 םע 3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 5.7 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.04.0530

   216.00 . םיפילחמ רזע יעגמ 2 םע 3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 01 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.04.0532

   263.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 םע 3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 51 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.04.0534

   331.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 םע 3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 02 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.04.0536

   392.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 םע 3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 52 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.04.0538

   537.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 םע 3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 03 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.04.0540

   765.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 ללוכ ,3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 04 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.04.0542

   983.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 ללוכ ,3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 05 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.04.0544

 1,278.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 ללוכ ,3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 06 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.04.0546

 1,450.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 ללוכ ,3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ , טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 57 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.04.0548

 1,616.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 ללוכ ,3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 001 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.04.0550

 1,965.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 ללוכ ,3CA הדובע 'חי   
    
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../037 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 521 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.04.0552
 2,413.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 ללוכ ,3CA הדובע 'חי   

    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 051 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.04.0554

 2,797.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 ללוכ ,3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 022 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.04.0556

 3,987.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 ללוכ ,3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 072 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.04.0558

 3,906.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 ללוכ ,3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 073 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.04.0560

 6,753.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 ללוכ ,3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 005 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.04.0562

11,995.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 ללוכ ,3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 035 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.04.0564

14,128.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 ללוכ ,3CA הדובע 'חי   
    

   652.00 .רפמא 36 דע ףוצר םרזל םינעגמב יעיבר בטוק לש תפסות 'חי  08.04.0566
    

 1,276.00 .רפמא 052 דע 001-מ ףוצר םרזל םינעגמב יעיבר בטוק לש תפסות 'חי  08.04.0568
    

 1,938.00 .רפמא 006 דע 003-מ ףוצר םרזל םינעגמב יעיבר בטוק לש תפסות 'חי  08.04.0570
    
דע םינעגמ ינש לש תינמז וב הלעפה תעינמל םינעגמ גוזל ינכמ רוגיח   08.04.0572

   531.00 .ס"כ 001 'חי   
    

 1,139.00 .ס"כ 005 דע ל"נכ ינכמ רוגיח 'חי  08.04.0574
    

   133.00 .'א 1X02 םרזל "ןיד" ספ לע הנקתהל יבטוק דח ןעגמ 'חי  08.04.0576
    

   260.00 .'א 3X02 םרזל "ןיד" ספ לע הנקתהל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.04.0578
    

   575.00 .טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ר"אווק 02 םילבק קנבל יזאפ תלת ןעגמ 'חי  08.04.0580
    

   705.00 .טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ר"אווק 52 םילבק קנבל יזאפ תלת ןעגמ 'חי  08.04.0582
    

 1,171.00 .טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ר"אווק 04 םילבק קנבל יזאפ תלת ןעגמ 'חי  08.04.0584
    

 1,323.00 .טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ר"אווק 05 םילבק קנבל יזאפ תלת ןעגמ 'חי  08.04.0586
    

 1,520.00 .טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ר"אווק 06 םילבק קנבל יזאפ תלת ןעגמ 'חי  08.04.0588
    

   224.00 .תוינכותה יפל ןעגמל םימאתומ רזע יעגמ העברא קולב 'חי  08.04.0590
    

   506.00 .טלוו 022 חתמל ,תועש 001 הברזר םע ,תימוי תינכות םע ינכימ ןמז ןועש 'חי  08.04.0592
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

חתמל , תועש 001 הברזר םע ,תיעובשו תימוי תינכות םע ינכימ ןמז ןועש   08.04.0594
   636.00 .טלוו 022 'חי   

    
   652.00 .תועש 001 הברזר םע ,טלוו 022 חתמל דחא ץורע םע ילטיגיד ןמז ןועש 'חי  08.04.0596

    
08.04.0598 תועש 001 הברזר םע ,טלוו 022 חתמל םיצורע ינש םע ילטיגיד ןמז ןועש  

   680.00 . 'חי   
    

 1,068.00 .תועש 001 הברזר םע ,טלוו 022 חתמל םיצורע 4 םע ילטיגיד ןמז ןועש 'חי  08.04.0600
    
001 הברזר םע ''רטואס'' םגד רזע יעגמ 2 םע ימונורטסא הקלדה ןועש   08.04.0602

 1,674.00 .תועש 'חי   
    

 2,015.00 .ע''ש וא BZK םגדמ ''RYG-SIDNAL'' תרצות ימונורטסא הקלדה ןועש 'חי  08.04.0604
    

   567.00 .טלוו 022 חתמל הדובע תועש הנומ 'חי  08.04.0606
    

    67.00 .'א 61 דע C.R.H ךיתנ םע 'א 61 םרזל ירלודומ C.R.H ךיתנ קתנמ 'חי  08.04.0608
    

    79.00 .'א 23 דע ךיתנ םע 'א 23 םרזל ירלודומ C.R.H ךיתנ קתנמ 'חי  08.04.0610
    
םרזל C.R.H יכיתנ 3 םע ,'א 3X61 דע םרזל יזאפ תלת םיכיתנ קתנמ   08.04.0612

   154.00 .,א"כ 'א 61 דע 'חי   
    
םרזל C.R.H יכיתנ 3 םע ,'א 3X23 דע םרזל יזאפ תלת םיכיתנ קתנמ   08.04.0614

   190.00 .א"כ 'א 23 דע 'חי   
    

   391.00 .'א 001 דע םרזל ,00 לדוג סמועב C.R.H יזאפ תלת םיכיתנ קתנמ 'חי  08.04.0616
    

   514.00 .'א 061 דע םרזל ,00 לדוג סמועב C.R.H יזאפ תלת םיכיתנ קתנמ 'חי  08.04.0618
    

   997.00 .'א 052 דע םרזל ,10 לדוג סמועב C.R.H יזאפ תלת םיכיתנ קתנמ 'חי  08.04.0620
    

 1,537.00 .'א 004 דע םרזל ,20 לדוג סמועב C.R.H יזאפ תלת םיכיתנ קתנמ 'חי  08.04.0622
    

 1,831.00 .'א 036 דע םרזל ,30 לדוג סמועב C.R.H יזאפ תלת םיכיתנ קתנמ 'חי  08.04.0624
    

    42.00 .00 לדוג ,'א 001-6 םרזל C.R.H ךיתנ 'חי  08.04.0626
    

    61.00 .00 לדוג ,'א 061-521 םרזל C.R.H ךיתנ 'חי  08.04.0628
    

    79.00 .'א 002-061 םרזל C.R.H ךיתנ 'חי  08.04.0630
    

   111.00 .10 לדוג ,'א 052 םרזל C.R.H ךיתנ 'חי  08.04.0632
    

   139.00 .20 לדוג ,'א 052-023 םרזל C.R.H ךיתנ 'חי  08.04.0634
    

   165.00 .20 לדוג ,'א 004-003 םרזל C.R.H ךיתנ 'חי  08.04.0636
    

   221.00 .30 לדוג ,'א 004 םרזל C.R.H ךיתנ 'חי  08.04.0638
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   298.00 .30 לדוג ,'א 036-005 םרזל C.R.H ךיתנ 'חי  08.04.0640
    
םע ,םיילרגטניא הקירפ ידגנ םע ,טלוו 064 דספה לד שבי יזאפ תלת לבק   08.04.0642

   213.00 .ע"ש וא "רטוקריס" תרצות ,ר"אווק 5.1 לש לוביקב אספוק 'חי   
    
םע ,םיילרגטניא הקירפ ידגנ םע ,טלוו 064 דספה לד שבי יזאפ תלת לבק   08.04.0644

   259.00 .ע"ש וא "רטוקריס" תרצות ,ר"אווק 5.2 לש לוביקב אספוק 'חי   
    
םע ,םיילרגטניא הקירפ ידגנ םע ,טלוו 064 דספה לד שבי יזאפ תלת לבק   08.04.0646

   305.00 .ע"ש וא "רטוקריס" תרצות ,ר"אווק 3 לש לוביקב אספוק 'חי   
    
םע ,םיילרגטניא הקירפ ידגנ םע ,טלוו 064 דספה לד שבי יזאפ תלת לבק   08.04.0648

   522.00 .ע"ש וא "רטוקריס" תרצות ,ר"אווק 5 לש לוביקב אספוק 'חי   
    
םע ,םיילרגטניא הקירפ ידגנ םע ,טלוו 064 דספה לד שבי יזאפ תלת לבק   08.04.0650

   566.00 .ע"ש וא "רטוקריס" תרצות ,ר"אווק 5.7 לש לוביקב אספוק 'חי   
    
םע ,םיילרגטניא הקירפ ידגנ םע,טלוו 064 דספה לד שבי יזאפ תלת לבק   08.04.0652

   688.00 .ע"ש וא "רטוקריס" תרצות ,ר"אווק 01 לש לוביקב אספוק 'חי   
    
םע ,םיילרגטניא הקירפ ידגנ םע,טלוו 064 דספה לד שבי יזאפ תלת לבק   08.04.0654

   835.00 .ע"ש וא "רטוקריס" תרצות ,ר"אווק 02 לש לוביקב אספוק 'חי   
    
םע ,םיילרגטניא הקירפ ידגנ םע,טלוו 064 דספה לד שבי יזאפ תלת לבק   08.04.0656

   987.00 .ע"ש וא "רטוקריס" תרצות ,ר"אווק 52 לש לוביקב אספוק 'חי   
    
םע ,םיילרגטניא הקירפ ידגנ םע,טלוו 064 דספה לד שבי יזאפ תלת לבק   08.04.0658

 1,194.00 .ע"ש וא "רטוקריס" תרצות ,ר"אווק 03 לש לוביקב אספוק 'חי   
    
םע ,םיילרגטניא הקירפ ידגנ םע,טלוו 064 דספה לד שבי יזאפ תלת לבק   08.04.0660

 1,428.00 .ע"ש וא "רטוקריס" תרצות ,ר"אווק 04 לש לוביקב אספוק 'חי   
    
םע ,םיילרגטניא הקירפ ידגנ םע,טלוו 064 דספה לד שבי יזאפ תלת לבק   08.04.0662

 1,630.00 .ע"ש וא "רטוקריס" תרצות ר"אווק 05 לש לוביקב אספוק 'חי   
    

 2,301.00 .תוגרד 6-ב םילבק תסנכהל יביטקאיר קפסה רקב 'חי  08.04.0664
    

   306.00 .5.0SSALC 'א 5/0005  דע 'א 5/05 םרז יאנש 'חי  08.04.0666
    
םגד הנבמה תרקבל תרושקת לוקוטורפו םאתמ םע ילטיגיד דדומ בר   08.04.0668

 3,912.00 .רשואמ ע"ש וא "CETAS" תרצות "E031MP" 'חי   
    

 3,260.00 ירוקמ םרז ינשמ ללוכ E531 םגד CETAS ילטיגיד דדומ בר 'חי  08.04.0670
    

 3,912.00 E571 ל"נכ 'חי  08.04.0672
    

 4,471.00 631MFB ל"נכ 'חי  08.04.0674
    

15,556.00 .םיצורע MFB" 21 קטאס" הנומ 'חי  08.04.0676
    
    
    
    

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



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
01/03/2017
דף מס':     040 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םגד הנבמה תרקבל תרושקת לוקוטורפו םאתמ םע ילטיגיד דדומ בר   08.04.0678
 5,775.00 .רשואמ ע"ש וא "CETAS" תרצות "E091MP" 'חי   

    
 7,194.00 ."E271 קטאס" דדומ בר 'חי  08.04.0680

    
םגד הנבמה תרקבל תרושקת לוקוטורפו םאתמ םע ילטיגיד דדומ בר   08.04.0682

 7,079.00 .רשואמ ע"ש וא "CETAS" תרצות "MH191C" 'חי   
    

 5,235.00 . "E571 קטאס" דדומ בר 'חי  08.04.0684
    
םגד הנבמה תרקבל תרושקת לוקוטורפו םאתמ םע ילטיגיד דדומ בר   08.04.0686

 9,625.00 .רשואמ ע"ש וא "CETAS" תרצות "DH092MP" 'חי   
    

 4,502.00 . "SULP-E031 קטאס" דדומ בר 'חי  08.04.0688
    
םגד הנבמה תרקבל תרושקת לוקוטורפו םאתמ םע ילטיגיד דדומ בר   08.04.0690

 9,874.00 .רשואמ ע"ש וא "CETAS" תרצות "592MP" 'חי   
    

 4,875.00 . "331ME קטאס" דדומ בר 'חי  08.04.0692
    
םגד הנבמה תרקבל תרושקת לוקוטורפו םאתמ םע ילטיגיד דדומ בר   08.04.0694

12,666.00 .רשואמ ע"ש וא "CETAS" תרצות "692MP" 'חי   
    
קרב" תרצות ,רפמא טלוו 051 דע קפסהו טלוו 21/42/022  לדבמ יאנש   08.04.0696

   247.00 .ע"ש וא "חכ 'חי   
    
קרב" תרצות ,רפמא טלוו 003 דע קפסהו טלוו 21/42/022 לדבמ יאנש   08.04.0698

   337.00 .ע"ש וא "חכ 'חי   
    
קרב" תרצות ,רפמא טלוו 005 דע קפסהו טלוו 21/42/022 לדבמ יאנש   08.04.0700

   545.00 .ע"ש וא "חכ 'חי   
    
קרב" תרצות ,רפמא טלוו 057 דע קפסהו טלוו 21/42/022 לדבמ יאנש   08.04.0702

   869.00 .ע"ש וא "חכ 'חי   
    
"חכ קרב" תרצות ,רפמא טלוו 0001 קפסהו טלוו 21/42/022 לדבמ יאנש   08.04.0704

 1,027.00 .ע"ש וא 'חי   
    
"חכ קרב" תרצות ,רפמא טלוו 0051 קפסהו טלוו 21/42/022 לדבמ יאנש   08.04.0706

 1,188.00 .ע"ש וא 'חי   
    
"חכ קרב" תרצות ,רפמא טלוו 0002 קפסהו טלוו 21/42/022 לדבמ יאנש   08.04.0708

 1,691.00 .ע"ש וא 'חי   
    

   326.00 דחא רזע עגמ םע B655 OSI תמגוד דחא עגמ תוארתה רסממ 'חי  08.04.0710
    

   419.00 םיעגמ 4 ל"נכ 'חי  08.04.0712
    

   652.00 םיעגמ 21 ל"נכ 'חי  08.04.0714
    

 1,025.00 םיעגמ 61 ל"נכ 'חי  08.04.0716
    
    

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



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
01/03/2017
דף מס':     041 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

טלוו 022 הסינכ חתמ ,'א 51 םרזל םיאתמ יאנש םע םירבצמ ןעטמ   08.04.0718
"טאסלט" תרצות "1CM" םגד ,םיבצוימ V84,V63,V42,V21 האיצי יחתמו    

 2,089.00 .רשואמ ע"ש וא 'חי   
    
V84 האיצי חתמו ,טלוו 022 הסינכ חתמ ,'א 51 םרזל םירבצמ ןעטמ/קפס   08.04.0720
ע"ש וא "טאסלט" תרצות "CPT" םגד םיבצוימ V21 וא ,V42 וא ,V63 וא,    

 2,366.00 .רשואמ 'חי   
    

   559.00 A02 דע םרזל V42 האיצי V022 חכ קפס 'חי  08.04.0722
    
םגד,םיבטק 4 ,א"ק 51 רצק םרזל ,רתי יחתמו םיקרב ינפב הנגה תדיחי   08.04.0724

 1,581.00 .ע"ש וא "NHED" תרצות ,"DRAUG-NHED" 'חי   
    
,תיבטוק-וד ,א"ק 001 רצק םרזל ,רתי יחתמו םיקרב ינפב הנגה תדיחי   08.04.0726

 2,583.00 ."NHED" תרצות "AGV 2/082" םגד ,ףלשנ 'חי   
    
,םיבטוק 4 ,א"ק 001 רצק םרזל ,רתי יחתמו םיקרב ינפב הנגה תדיחי   08.04.0728

 3,502.00 .ע"ש וא "NHED" תרצות "AGV 4/082" םגד ,ףלשנ 'חי   
    
לע תינוציח הנקתהל EEC" 56-PI" םגד 'א 5X521 יזאפ תלת עקת תיב   08.04.0730

   627.00 .חולה ךותב וא חולה 'חי   
    
ןיפוליח ,טלוו 032 וא טלוו 011 וא 42 חתמל מ"מ 22 רטוקב ןומיס תרונמ   08.04.0732

    59.00 .דליטלומ תרונ םע ,רשי וא 'חי   
    
לע תינוציח הנקתהל EEC" 56-PI" םגד 'א 5X36 יזאפ תלת עקת תיב   08.04.0734

   329.00 .חולה ךותב וא חולה 'חי   
    

    59.00 .רשי וא ןיפוליח טלוו 84 דע חתמל מ"מ 22 רטוקב ןומיס תרונמ 'חי  08.04.0736
    
לע תינוציח הנקתהל EEC" 56-PI" םגד 'א 5X23 יזאפ תלת עקת תיב   08.04.0738

   208.00 .חולה ךותב וא חולה 'חי   
    

    81.00 .רוגס ליגרו חותפ ליגר ,םיעגמ 2 םע ,מ"מ 5.22 רטוקב דוקיפ ןצחל 'חי  08.04.0740
    
לע תינוציח הנקתהל EEC" 56-PI" םגד 'א 5X61 יזאפ תלת עקת תיב   08.04.0742

   168.00 .חולה ךותב וא חולה 'חי   
    

    87.00 .רוגס ליגרו חותפ ליגר ,םיעגמ 3 םע ,מ"מ 5.22 רטוקב דוקיפ ןצחל 'חי  08.04.0744
    
וא חולה לע תינוציח הנקתהל PI-56 ילארשי ןקת יזאפ דח 'א 61 עקת תיב   08.04.0746

    72.00 .חולה ךותב 'חי   
    
ךותב וא חול לע תינוציח הנקתהל ילארשי ןקת יזאפ דח 'א 61 עקת תיב   08.04.0748

    56.00 .חולה 'חי   
    
וא חול לע תינוציח הנקתהל "EEC" םגד 'א 61*5 יזאפ תלת עקת תיב   08.04.0750

   175.00 .חולה ךותב 'חי   
    
הנקתהל תוחפל 44PI םוטא 'אEEC 5X23 גוסמ יזאפ תלת עקת תיב   08.04.0752

   232.00 .חול ךותב וא חול לע תינוציח 'חי   
    
    

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



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
01/03/2017
דף מס':     042 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

הנקתהל תוחפל 44PI םוטא 'אEEC 5X36 גוסמ יזאפ תלת עקת תיב   08.04.0754
   375.00 .חול ךותב וא חול לע תינוציח 'חי   

    
הנקתהל תוחפל 44PI םוטא 'אEEC 5X521 גוסמ יזאפ תלת עקת תיב   08.04.0756

   696.00 .חול ךותב וא חול לע תינוציח 'חי   
    

   387.00 .העש/ק"מ 55 קפסהב ,45PI םוטא ,חולל רטליפ + ררוואמ 'חי  08.04.0758
    

   491.00 .העש/ק"מ 76 קפסהב ,45PI םוטא ,חולל רטליפ + ררוואמ 'חי  08.04.0760
    

   545.00 .העש/ק"מ 38 קפסהב ,45PI םוטא ,חולל רטליפ + ררוואמ 'חי  08.04.0762
    

   640.00 .העש/ק"מ 071 קפסהב ,45PI םוטא ,חולל רטליפ + ררוואמ 'חי  08.04.0764
    

   944.00 .העש/ק"מ 526 קפסהב ,45PI םוטא ,חולל רטליפ + ררוואמ 'חי  08.04.0766
    

   309.00 .ילרגטניא טטסומרט םע ,חולל W33 דע  םומיח לנפ 'חי  08.04.0768
    

   413.00 .ילרגטניא טטסומרט םע ,חולל טוו 09 דע םומיח לנפ 'חי  08.04.0770
    

   547.00 .ילרגטניא טטסומרט םע ,חולל טוו 051 דע םומיח לנפ 'חי  08.04.0772
    

   841.00 .ילרגטניא טטסומרט םע ,חולל טוו 003 דע םומיח לנפ 'חי  08.04.0774
    

   309.00 .סויזלצ תולעמ 05-דע 01-מ הרוטרפמט תרקבל ,חולל הרקב טטסומרט 'חי  08.04.0776
    
טנסרולפ תרונו דויצ םע ,56PI םוטא ,חולל יטקפמוק טנסרולפ הרואת ףוג   08.04.0778

   224.00 .טוו 82 דע 5T 'חי   
    
,תוחולב םיישאר ז"פמ בצמ לש יטפוניס ןומיסל יטנגמורטקלא בצמ הארמ   08.04.0780

   671.00 .אוהשלכ רשי וא ןיפוליח חתמל 'חי   
    

   291.00 .טלוו 42 וא טלוו 032 חתמל הקעזא םזמז 'חי  08.04.0782
    

   380.00 .טלוו 42 וא טלוו 022 חתמל הקעזא רפוצ 'חי  08.04.0784
    

    73.00 . מ"מ 61 רטוקב "דל" גוסמ טלוו 42 חתמל ןומיס תרונמ 'חי  08.04.0786
    
ינפב תירוקמ הנגה םע למשח חולב הירטפ גוסמ יבטוק תלת םוריח ןצחל   08.04.0788

   320.00 .לעננ ןצחל וא ,תירקמ העיגנ 'חי   
    
55PI 08.04.0790 םוטא , תוחפל A0 1 םרזל , תלדב בלושמ יבטוק דח לובג קספמ  

   196.00 .ע"ש וא "קינכמלט" תרצות ,תוחפל 'חי   
    

 1,856.00 .למשח חולב ס"כ 52 דע קפסהב שלושמ בכוכ ענתמ 'חי  08.04.0792
    

 1,672.00 .למשח חולב ןקתומ ,ס"כ 51 דע קפסהב עונמל ינורטקלא ךר ענתמ 'חי  08.04.0794
    

 2,226.00 .למשח חולב ןקתומ ,ס"כ 02 קפסהב עונמל ךא ,ל"נכ 'חי  08.04.0796
    

 3,062.00 .למשח חולב ןקתומ ,ס"כ 03 קפסהב עונמל ךא ,ל"נכ 'חי  08.04.0798
    
    

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



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
01/03/2017
דף מס':     043 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

 3,586.00 .למשח חולב ןקתומ ,ס"כ 04 קפסהב עונמל ךא ,ל"נכ 'חי  08.04.0800
    

 4,471.00 .למשח חולב ןקתומ ,ס"כ 05 קפסהב עונמל ךא ,ל"נכ 'חי  08.04.0802
    

 6,667.00 .למשח חולב ןקתומ ,ס"כ 001 קפסהב עונמל ךא ,ל"נכ 'חי  08.04.0804
    

   292.00 .N/O רזע יעגמ 5 םע 'א 1X02 םיבצמ 5 "טקפ" ררוב 'חי  08.04.0806
    

   291.00 .N/O רזע יעגמ 5 םע 'א 1X02 םיבצמ 3 "טקפ" ררוב 'חי  08.04.0808
    

 4,658.00 ."291C קטאס" םילבק רקב 'חי  08.04.0810
    

 3,533.00 ."WK5.9 CAVH 201 CF-TLV" םגד "סופנד" תרצותמ רדת תסוו 'חי  08.04.0812
    

 8,570.00 ."WK73 CAVH 201 CF-TLV" םגד "סופנד" תרצותמ רדת תסוו 'חי  08.04.0814
    

12,296.00 ."WK55 CAVH 201 CF-TLV" םגד "סופנד" תרצותמ רדת תסוו 'חי  08.04.0816
    

18,102.00 ."WK57 CAVH 201 CF-TLV" םגד "סופנד" תרצותמ רדת תסוו 'חי  08.04.0818
    

29,652.00 ."WK003 CAVH 201 CF-TLV" םגד "סופנד" תרצותמ רדת תסוו 'חי  08.04.0820
    

 5,186.00 ."S-H-6-M3-032-004-58-XD-SVR" םגד "ןוקלוס" תרצותמ ךר ענתמ 'חי  08.04.0822
    

 6,583.00 ."S-H-6-M3-032-004-501-XD-SVR" םגד "ןוקלוס" תרצותמ ךר ענתמ 'חי  08.04.0824
    

 8,554.00 ."S-H-6-M3-032-004-541-XD-SVR" םגד "ןוקלוס" תרצותמ ךר ענתמ 'חי  08.04.0826
    

11,008.00 ."S-H-6-M3-032-004-012-XD-SVR" םגד "ןוקלוס" תרצותמ ךר ענתמ 'חי  08.04.0828
    

    70.00 .ספ לע הנקתהב זויפ קדהמ 'חי  08.04.0830
    

   261.00 "KSL-GATSAM CDV 42 S 01-1 YALED FFO" גוסמ רמייט 'חי  08.04.0832
    

   149.00 .לגד +DEL+ םיניפ CD 41 טלוו 42 רסממ 'חי  08.04.0834
    

   174.00 .לגד +DEL+ םיניפ CA 41 טלוו 032 רסממ 'חי  08.04.0836
    

   482.00 ."CAV032 M.K-6TME-DAOLREVO" ריטסימרט 'חי  08.04.0838
    
AM02-4 I CAV032-A5-0-I6Q06 "CET םרז דמ   08.04.0840

   450.00 WEIDMULLER"/"MESCON". 'חי   
    
לילס ללוכו תחא הדיחיכ םיבלושמ ןעגמ םע ת"מאמ ללוכ בלושמ ענתמ   08.04.0842
דע עונמל ,ךרע הווש וא "רדיינש" תרבח תרצותמ, רזע יעגמ גוז ,הקספה    

 2,089.00 .ס"כ 01 'חי   
    
לילס ללוכו תחא הדיחיכ םיבלושמ ןעגמ םע ת"מאמ ללוכ בלושמ ענתמ   08.04.0844
דע עונמל ,ךרע הווש וא "רדיינש" תרבח תרצותמ, רזע יעגמ גוז ,הקספה    

 3,121.00 .ס"כ 02 'חי   
    
    
    

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



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
01/03/2017
דף מס':     044 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

לילס ללוכו תחא הדיחיכ םיבלושמ ןעגמ םע ת"מאמ ללוכ בלושמ ענתמ   08.04.0846
דע עונמל ,ךרע הווש וא "רדיינש" תרבח תרצותמ, רזע יעגמ גוז ,הקספה    

 4,089.00 .ס"כ 03 'חי   
    

 1,087.00 .בלושמ ענתמל הלעפה עונמ רובע ריחמ תפסות 'חי  08.04.0848
    
,ס"כ 5 דע קפסהב עונמל )רדת ריממ(ילטיגיד-ינורטקלא תוריהמ הנשמ   08.04.0850

 2,183.00 .רזע יעגמ גוז ללוכ 'חי   
    
,ס"כ 01 דע קפסהב עונמל )רדת ריממ(ילטיגיד-ינורטקלא תוריהמ הנשמ   08.04.0852

 2,997.00 .רזע יעגמ גוז ללוכ 'חי   
    
,ס"כ 02 דע קפסהב עונמל )רדת ריממ(ילטיגיד-ינורטקלא תוריהמ הנשמ   08.04.0854

 4,440.00 .רזע יעגמ גוז ללוכ 'חי   
    
,ס"כ 03 דע קפסהב עונמל )רדת ריממ(ילטיגיד-ינורטקלא תוריהמ הנשמ   08.04.0856

 6,458.00 .רזע יעגמ גוז ללוכ 'חי   
    
,ס"כ 04 דע קפסהב עונמל )רדת ריממ(ילטיגיד-ינורטקלא תוריהמ הנשמ   08.04.0858

 8,260.00 .רזע יעגמ גוז ללוכ 'חי   
    
,ס"כ 05 דע קפסהב עונמל )רדת ריממ(ילטיגיד-ינורטקלא תוריהמ הנשמ   08.04.0860

11,054.00 .רזע יעגמ גוז ללוכ 'חי   
    
ס"כ 001 דע קפסהב עונמל )רדת ריממ(ילטיגיד-ינורטקלא תוריהמ הנשמ   08.04.0862

16,379.00 .רזע יעגמ גוז ללוכ , 'חי   
    
ס"כ 002 דע קפסהב עונמל )רדת ריממ(ילטיגיד-ינורטקלא תוריהמ הנשמ   08.04.0864

31,392.00 .רזע יעגמ גוז ללוכ , 'חי   
    

   137.00 .'א 004 דע םרז הנשמ לש דבלב הנקתה 'חי  08.04.0866
    

   196.00 .'א 0001 דע םרז הנשמ לש דבלב הנקתה 'חי  08.04.0868
    

 2,739.00 'פמוק .םילבכ 05 דע רוביחו 'א 001 דע למשח חול לש דבלב הנקתה 08.04.0870
    
A61X5 יעקש A52X3 ישאר קספמ ללוכ הדובע רתאל ינמז למשח חול   08.04.0872

 1,025.00 רתאב הנקתה ללוכ .תחפ רסממו חולב דויצ ללוכ A61X3 יעקש EEC 'חי   
    

 1,490.00 A04X3 ךא ל"נכ 'חי  08.04.0874
    

   838.00 הנזה לבכ ללוכ A04X3 דע למשח חול תנקתה 'חי  08.04.0876
    

 5,310.00 'פמוק .םילבכ 05 דע רוביחו 'א 052 דע למשח חול לש דבלב הנקתה 08.04.0878
    

 7,421.00 'פמוק .םילבכ 05 דע רוביחו 'א 036 דע למשח חול לש דבלב הנקתה 08.04.0880
    

 9,688.00 'פמוק .םילבכ 05 דע רוביחו 'א 0521 דע למשח חול לש דבלב הנקתה 08.04.0882
    

   112.00 W001 הרואת םעמע 'חי  08.04.0884
    

29,808.00 A0023 דע ל"נכ 'חי  08.04.0886
קובץ: מחירון תמנע   .../045 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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01/03/2017
דף מס':     045 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש ו  ם י ר ז י ב א  50.80 ק ר פ  ת ת     
    
ירזיבאו םירמוחה לכ  הנקתה הקפסה םיללוכ םירזיבאה יריחמ .1 :תורעה    
המרבו יעוצקמ ןפואב רזיבאו רזיבא לכ לש רובחו הבכרה ,םישורדה רזעה    
.ההובג    
    
תרגסמב םילולכ םניאש םירזיבא םניה הז קרפב םידודמה םירזיבאה  .2    
תמגודכ םניה םירזיבאה .3       .תוחולה תרגסמב וא/ו תודוקנה    
.ךרע הווש "סיבג" וא ,טייל ,סקיטמ ,הנול -"וניצוטיב"    
    
םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל "NOKEC" דדובמ EEC עקת תיב   08.05.0002

    95.00 .44PI םוטא ,'א 61*3 'חי   
    
םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל "NOKEC" דדובמ EEC עקת תיב    08.05.0004

   119.00 .44PI םוטא ,'א 61*5 'חי   
    
םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת תיב    08.05.0006

   137.00 .44PI םוטא ,'א 23*3 'חי   
    
םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל "NOKEC" דדובמ EEC עקת תיב    08.05.0008

   161.00 .44PI םוטא ,'א 23*5 'חי   
    
םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת תיב    08.05.0010

   256.00 .44PI םוטא ,'א 36*5 'חי   
    

   100.00 ,44PI םוטא ,'א 61*3 םרזל "NOKEC" דדובמ EEC עקת  'חי  08.05.0012
    

   117.00 .44PI םוטא ,'א 61*5 םרזל "NOKEC" דדובמ EEC עקת  'חי  08.05.0014
    

   134.00 .44PI םוטא ,'א 23*3 םרזל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת  'חי  08.05.0016
    

   158.00 .,44PI םוטא ,'א 23*5 םרזל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת  'חי  08.05.0018
    

   249.00 .44PI םוטא ,'א 36*5 םרזל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת  'חי  08.05.0020
    
םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת תיב   08.05.0022

   188.00 .76PI םוטא ,'א 61*3 'חי   
    
םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת תיב    08.05.0024

   222.00 ,76PI םוטא ,'א 61*5 'חי   
    
םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת תיב    08.05.0026

   224.00 .76PI םוטא ,'א 23*3 'חי   
    
םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת תיב    08.05.0028

   292.00 .76PI םוטא ,'א 23*5 'חי   
    
םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת תיב    08.05.0030

   426.00 .76PI םוטא ,'א 36*5 'חי   
    
    
    
    

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



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
01/03/2017
דף מס':     046 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת תיב    08.05.0032
   690.00 76PI םוטא ,'א 521*5 'חי   

    
   180.00 . ,76PI םוטא ,'א 61*3 םרזל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת  'חי  08.05.0034

    
   208.00 ,76PI םוטא ,'א 61*5 םרזל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת  'חי  08.05.0036

    
   219.00 .76PI םוטא ,'א 23*3 םרזל "NOKEC" דדובמ EEC עקת  'חי  08.05.0038

    
   276.00 .76PI םוטא ,'א 23*5 םרזל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת  'חי  08.05.0040

    
   388.00 .76PI םוטא ,'א 36*5 םרזל "NOKEC" דדובמ EEC עקת  'חי  08.05.0042

    
   663.00 .76PI םוטא ,'א 521*5 םרזל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת  'חי  08.05.0044

    
   145.00 דיינ םיאתמ עקש ללוכ A61X3 םרזל ריקל "NOKEC" דדובמ EEC עקת 'חי  08.05.0045

    
םיאתמ עקש ללוכ ,A61X5 םרזל  "NOKEC" דדובמ EEC ריקל עקת   08.05.0046

   202.00 דיינ 'חי   
    
םיאתמ עקש ללוכ,A23X3 םרזל  "NOKEC" דדובמ EEC ריקל עקת   08.05.0047

   222.00 דיינ 'חי   
    
םיאתמ עקש ללוכ,A23X5 םרזל  "NOKEC" דדובמ EEC ריקל עקת   08.05.0048

   270.00 דיינ 'חי   
    

   433.00 דיינ םיאתמ עקש ללוכ,A36X5 םרזל "NOKEC" דדובמ EEC ריקל עקת 'חי  08.05.0049
    
םירבוחמ ,סמועב קספמ + "NOKEC" דדובמ  EEC עקת תיב תדיחי    08.05.0050
,'א 61*3 םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל )קולרטניא( תינכימ הליענב    

   512.00 .55PI םוטא 'חי   
    
םירבוחמ ,סמועב קספמ + "NOKEC" דדובמ EEC עקת תיב תדיחי    08.05.0051
,'א 61*5 םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל )קולרטניא( תינכימ הליענב    

   659.00 .55PI םוטא 'חי   
    
םירבוחמ ,סמועב קספמ + "NOKEC" דדובמ EEC עקת תיב תדיחי    08.05.0052
,'א 23*3 םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל )קולרטניא( תינכימ הליענב    

   800.00 .55PI םוטא 'חי   
    
םירבוחמ ,סמועב קספמ + "NOKEC" דדובמ  EEC עקת תיב תדיחי    08.05.0053
,'א 23*5 םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל )קולרטניא( תינכימ הליענב    

   898.00 ,55PI םוטא 'חי   
    
םירבוחמ ,סמועב קספמ + "NOKEC" דדובמ EEC עקת תיב תדיחי   08.05.0054
,'א 36*5 םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל )קולרטניא( תינכימ הליענב    

 1,214.00 .55PI םוטא 'חי   
    
.ב -;'א EEC 5*61 גוסמ יזאפ תלת ק"ח 1 .א :תללוכה עקת יתב תדיחי    08.05.0056

   474.00 .A61*3 םרזל יזאפ תלת ז"אמ 1 'חי   
    
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../047 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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דף מס':     047 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   386.00 .ל"נה עקתה יתב תדיחיב ילרגטניא 'א 04*4 תחפ רסממ  'חי  08.05.0058
    
.ב - :'א EEC 5*61 גוסמ יזאפ תלת ק"ח 1 .א :תללוכה עקת יתב תדיחי    08.05.0060
ז"אזמ 1 .ד -;A61*3 םרזל יזאפ תלת ז"אמ 1 .ג -;A61 םייזאפ דח ק"ח 2    

   639.00 .A61 םרזל יזאפ דח 'חי   
    

   751.00 םי"זאמ + 1X61 ק"ח5X23 + 2 עקש ךא ל"נכ 'חי  08.05.0061
    

   381.00 .ל"נה עקתה יתב תדיחיב ילרגטניא 'א 04*4 תחפ רסממ  'חי  08.05.0062
    
+5X23 + 5X61 עקש ללוכ ךא 060 ףיעסב טרופמכ עקת יתב תדיחי   08.05.0063

   739.00 םי"זאמ + 1X61 'חי   
    
תנגהל( לויכל תנתינה תימרטו תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא לגעמ קתנמ   08.05.0066
,רשואמ ע"ש וא "BBA" תרצות "523SM" םגד ,'א 3.6 דע םרזל ,)םיעונמ    

   411.00 .PI-76 המוטא אספוקב 'חי   
    
תנגהל( לויכל תנתינה תימרטו תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא לגעמ קתנמ   08.05.0068
,רשואמ ע"ש וא "BBA" תרצות "523SM" םגד ,'א 61 דע םרזל ,)םיעונמ    

   490.00 .PI-76 המוטא אספוקב 'חי   
    
תנגהל( לויכל תנתינה תימרטו תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא לגעמ קתנמ   08.05.0070
,רשואמ ע"ש וא "BBA" תרצות "523SM" םגד ,'א 52 דע םרזל ,)םיעונמ    

   615.00 .PI-76 המוטא אספוקב 'חי   
    
קתנמ רובע  ,טלוו 004 וא/ו טלוו 032 חתמל ילרגטניא חתמ רסוח לילס    08.05.0072

   403.00 .ל"נה קפסהה 'חי   
    

   128.00 .ל"נל ףילחמ רזע עגמ 'חי  08.05.0073
    
"R2-N" םגד ,'א 61 ,טלוו 022 ט"הת וא טוהירל עקת יתב 2 תספוק    08.05.0080

    80.00 ."וקסינ" תרצות 'חי   
    

    96.00 ."וניצוטיב" וא "סיבג" דויצ ךא ל"נכ 'חי  08.05.0081
    
"R3-N" םגד ,'א 61 ,טלוו 022 ,ט"הת וא טוהירל עקת יתב 3 תספוק    08.05.0082

    93.00 ."וקסינ" תרצות 'חי   
    

   105.00 ."וניצוטיב" וא "סיבג" דויצ ךא ל"נכ 'חי  08.05.0083
    
"R4-N" םגד ,'א 61 ,טלוו 022 ט"הת וא טוהירל עקת יתב 4 תספוק    08.05.0084

   107.00 .ע"ש וא " וקסינ" תרצות 'חי   
    

   128.00 ."וניצוטיב" וא "סיבג" דויצ ךא ל"נכ 'חי  08.05.0085
    
"R6-N" םגד ,'א 61 ,טלוו 022 ט"הת וא טוהירל עקת יתב 6 תספוק    08.05.0086

   125.00 .ע"ש וא "וקסינ" תרצות 'חי   
    

   155.00 ."וניצוטיב" וא "סיבג" דויצ ךא ל"נכ 'חי  08.05.0087
    
    
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../048 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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01/03/2017
דף מס':     048 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ע"ש וא "וקסינ" תרצות "1N" םגד ,ט"הע ,'א 61 ,טלוו 022 דיחי עקת תיב    08.05.0089
    37.00 . 'חי   

    
וא "וקסינ" תרצות "2N" םגד ,ט"הע ,'א 61 טלוו 022 עקת יתב 2 תספוק    08.05.0090

    51.00 .ע"ש 'חי   
    
וא "וקסינ" תרצות "3N" םגד ,ט"הע ,'א 61 טלוו 022 עקת יתב 3 תספוק    08.05.0092

    64.00 .ע"ש 'חי   
    
וא "וקסינ" תרצות "4N" םגד ,ט"הע ,'א 61 ,טלוו 022 עקת יתב 4 תספוק    08.05.0094

    76.00 .ע"ש 'חי   
    
וא "וקסינ" תרצות "6N" םגד ,ט"הע,'א 61 ,טלוו 022 עקת יתב 6 תספוק    08.05.0096

    88.00 .ע"ש 'חי   
    
"וקסינ" תרצות "WN-1" םגד ,םימ ןגומ ,ט"הע ,'א 61 יזאפ דח עקת תיב    08.05.0098

    45.00 .ע"ש וא 'חי   
    
וא "וקסינ" תרצות "WN-2" םגד ,םימ ינגומ םיעקש 2 םע םיעקש תאספוק   08.05.0100

    59.00 .ע"ש 'חי   
    
וא "וקסינ" תרצות "WN-3" םגד ,םימ ינגומ םיעקש 3 םע םיעקש תאספוק   08.05.0102

    75.00 .ע"ש 'חי   
    
וא "וקסינ" תרצות "WN-4" םגד ,םימ ינגומ םיעקש 4 םע םיעקש תאספוק   08.05.0104

    90.00 .ע"ש 'חי   
    
וא "וקסינ" תרצות "WN-6" םגד ,םימ ינגומ םיעקש 6 םע םיעקש תאספוק   08.05.0106

   113.00 .ע"ש 'חי   
    
1 םע טוהירב וא ט"הע וא/ו ט"הת ,'א 61 םיזאפ דח עקת יתב 3 תדיחי    08.05.0120

   126.00 .א"ק 01 קותינ רשוכ 'א 52 דע םרזל ז"אזמ 'חי   
    
רשוכ 'א 52 דע םרזל ז"אזמ 1 םע ,'א 61 םיזאפ דח עקת יתב 6 תדיחי    08.05.0122

   214.00 .א"ק 01 קותינ 'חי   
    
ע"ש וא "ONICITB" תרצות, 'א 61 םרזל ט"הת יזאפ דח עקת תיב    08.05.0124

    65.00 ."סיווג" תרצותמ 'חי   
    

    80.00 ."סיווג" וא "ONICITB" תרצות 'א 61 םרזל ט"הת םימ ןגומ עקת תיב 'חי  08.05.0128
    
)'וכו בילצמ ,לופכ ,ףילחמ ,דיחי( אוהשלכ גוסמ ט"הת רואמ קספמ    08.05.0134

    51.00 ."סיווג" תרצותמ ע"ש וא "ONICITB" תרצות 'חי   
    

    64.00 ."סיווג" וא "ONICITB" תרצות ,םימ ןגומ ,אוהשלכ גוסמ רואמ קספמ 'חי  08.05.0138
    
ע"ש וא "ONICITB" תרצות , ט"הת ןומיס תרונ םע יבטוק וד דודל קספמ    08.05.0140

   104.00 ."סיווג" תרצותמ 'חי   
    
תרצות םימח םימ דוד דיל 'א61X2 ,תוחפל 55PI םימ ןגומ ןוחטב קתנמ   08.05.0143

    94.00 .ע"ש וא "וקסינ" 'חי   
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../049 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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    46.00 .ע"ש וא "וקסינ" תרצות "D1-N" םגד ,ט"הע יבטוק דח ןצחל  'חי  08.05.0144
    

    56.00 ."וקסינ" תרצות ,"D1-WN" םגד ,םימ ןגומ ,ט"הע יבטוק דח ןצחל  'חי  08.05.0146
    

    51.00 ."סיווג" תרצותמ ע"ש וא "ONICITB" תרצות  ט"הת ראומ ןצחל  'חי  08.05.0148
    
וא/ו ילארשי ןקת ות םע ,ט"הת הנקתהל OIDAR/VT תנטנאל עקת תיב    08.05.0152

    60.00 ."סיווג" תרצותמ ע"ש וא "ONICITB" תרצות ימואלניב 'חי   
    

    46.00 .ע"ש וא "וקסינ" תרצות "TB1-N" םגד ,ט"הע ןופלטל עקת תיב  'חי  08.05.0156
    

    47.00 ."סיווג" תרצותמ ע"ש וא "ONICITB" תרצות ט"הת ןופלטל עקת תיב  'חי  08.05.0160
    
עקת קוריפ תוברל ,יטירב וא ילארשי ןקת 'א 61 םרזל יזאפ דח עקת    08.05.0168

    47.00 .ךרוצה תדימב םייק םוגפ 'חי   
    

    80.00 .ןגזמל ראומ קספמו ילארשי עקת תיב תספוק  'חי  08.05.0170
    

    96.00 .ןגזמל ראומ קספמו יטירב עקת תיב תספוק  'חי  08.05.0172
    

    80.00 . ןגזמל ט"הע יטירב עקת תיב  'חי  08.05.0174
    
םגד םירזיבא תבית .1 :תללוכה ט"הת וא ט"הע למשחל הדובע תדמע   08.05.0176
  "11D" א 61 םייזאפ דח עקת יתב 2 . 2 .ע"ש וא "טסלפ .א.ד.ע" תרצות'  

   212.00 .תולעמ 54 תיווזב םיטומו המאתהב הנזהה יווקל םיטווחמ םיווש םיעבצב 'חי   
    
4  תבית .1 :תללוכה ט"הת וא ט"הע תרושקתו למשחל  הדובע תדמע   08.05.0178
דח עקת יתב 2 .2  . ע"ש וא ,"טסלפ א.ד.ע" תרצות "41D" םגד םירזיבא    
םיטומו ,המאתהב הנזהה יווקל םיטווחמ םינוש םיעבצב 'א 61 םייזאפ    
תיב 2 .4 . ) דבלב הנכה( ןופלטל לופכ עקת תיב 2 .3  .תולעמ 54 תיוזב    

   275.00 )דבלב הנכה( בשחמל לופכ 'חי   
    
6 תבית .1 :תללוכה  ט"הת וא ט"הע תרושקתו למשחל  הדובע תדמע   08.05.0180
דח עקת יתב 4 .2   . ע"ש וא ,"טסלפ א.ד.ע" תרצות "71D" םגד םירזיבא    
םיטומו ,המאתהב הנזהה יווקל םיטווחמ םינוש םיעבצב  'א 61 םייזאפ    
תיב 2 .4  )דבלב הנכה( ןופלטל לופכ עקת תיב 2 .3 .תולעמ 54 תיוזב    

   339.00 .)דבלב הנכה( בשחמל לופכ עקת 'חי   
    
8 תבית .1 :תללוכה  ט"הת וא ט"הע תרושקתו למשחל  הדובע תדמע   08.05.0182
םייזאפ דח עקת יתב 6 .2 .ע"ש וא "טסלפ א.ד.ע" "81D" םגד  םירזיבא    
54 תיוזב םיטומו המאתהב הנזהה יוקל םיטווחמ םינוש םיעבצב 'א 61    
לופכ עקת יתב 2 .4  )דבלב הנכה( בשחמל לופכ עקת תיב 2 .3 .תולעמ    

   412.00 . )דבלב הנכה( ןופלט 'חי   
    
21 תבית .1 :תללוכה  ט"הת וא ט"הע תרושקתו למשחל  הדובע תדמע   08.05.0184
דח עקת יתב 8 .2  .ע"ש וא "טסלפ א.ד.ע " תרצות "02D" םגד םירזיבא    
תיוזב םיטומו המאתהב הנזהה יוקל םיטווחמ םינוש םיעבצב 'א 61 םייזאפ    
בשחמל לופכ עקת תיב 4 .3                                         .תולעמ 54    

   539.00 . )דבלב הנכה( ןופלטל לופכ עקת יתב 4 .4  )דבלב הנכה( 'חי   
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21 תבית .1 :תללוכה ט"הת וא ט"הע תרושקתו למשחל הדובע תדמע   08.05.0186
דח עקת יתב 01 .2 .ע"ש וא"טסלפ א.ד.ע" תרצות "02D" םגד  םירזיבא    
תיוזב םיטומו המאתהב הנזהה יוקל םיטווחמ םינוש םיעבצב 'א 61 םייזאפ    
עקת יתב 2 .4 .)דבלב הנכה( בשחמל לופכ עקת תיב 2 .3 .תולעמ 54    

   582.00 . )דבלב הנכה( ןופלטל לופכ 'חי   
    
י"ע קפוסתש אוהש גוס לכמ הדובע תדמע לש דבלב הנקתהו טוויח   08.05.0188

   153.00 .ןימזמה 'חי   
    
,קורי םיעבצב םינצחל 2 ללוכה ,אספוק ךותב ריקב העוקש םינצחל תדיחי    08.05.0190
תרצות 312B-LAX םגד ,רוגס 1 ,חותפ 1 רזע יעגמ 2 םע ןצחל לכ ,םודא    

   177.00 .ע"ש וא "קינכמלט" 'חי   
    
ט"הע 56PI םימ תרידחל המוטא ךא ל"נכ קספה/לעפה ינצחל תדיחי    08.05.0192

   212.00 .ל"נכ תרצות 'חי   
    
םגד רזע יעגמ 2 םע ,אספוק ךותב ט"הע וא/ו ט"הת למשח תקספה ןצחל    08.05.0194

   291.00 .ע"ש וא "קינכמלט" תרצות "52E-SAX" 'חי   
    
העיגנ ינפב הנגה םע ,חותפ ליגר גוסמ םודא הירטפ ןצחל םע אספוק   08.05.0196

   227.00 .ע"ש וא "קינכמלט" תרצות ,ט"הת/ט"הע ,תירקמ 'חי   
    
,חתפמ י"ע רורחש ,לעננ ,חותפ ליגר גוסמ םודא הירטפ ןצחל םע אספוק   08.05.0197

   328.00 .ע"ש וא "קינכמלט" תרצות "481J LAX" םגד 'חי   
    
םימ תרידחל המוטא ,IC תספוק םע ,'א 61*1 םרזל סמועב טקפ קספמ    08.05.0198
  76-PI, ןלא" תרצות ,ט"הת וא/ו ט"הע תנקתהל ,קספמל דמצמ םע  

   247.00 .ע"ש וא "ילדרב 'חי   
    

   288.00 .'א 61*3 םרזל ל"נכ קספמ 'חי  08.05.0199
    
םימ תרידחל המוטא IC תספוק םע 'א 52*3 םרזל סמועב טקפ קספמ    08.05.0200
  76-PI, ןלא" תרצות ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל ,קספמל דמצמ םע  

   337.00 .ע"ש וא "ילדרב 'חי   
    
םימ תרידחל המוטא IC תספוק םע 'א 04*3 םרזל סמועב טקפ קספמ    08.05.0202
  76-PI, ילדרב ןלא" תרצות ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל קספמל דמצמ םע"  

   433.00 .ע"ש וא 'חי   
    
םימ תרידחל המוטא IC תספוק םע , 'א 3X36 םרזל סמועב טקפ קספמ   08.05.0204
  76-PI, ןלא" תרצות ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל ,קספמל דמצמ םע  

   554.00 .ע"ש וא "ילדרב 'חי   
    
םימ תרידחל המוטא IC תספוק םע , 'א 3X001 םרזל סמועב טקפ קספמ   08.05.0206
  76-PI, ןלא" תרצות ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל ,קספמל דמצמ םע  

   790.00 .ע"ש וא "ילדרב 'חי   
    
"P-1D" םגד ,מ"מ 001*001*05 תודימב טנוברקילופמ תופעתסה תבית    08.05.0208

    60.00 ."הילת ינזוא"-ו םיקדהמ ללוכ ,ע"ש וא "טסלפ .א.ד.ע" תרצות 'חי   
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"P42-D" םגד ,מ"מ 451*411*07 תודימב ךא ל"נכ תופעתסה תבית    08.05.0210
    98.00 ."הילת ינזוא"-ו םיקדהמ ללוכ ,ל"נכ תרצות 'חי   

    
"P2-D" םגד ,מ"מ 091*051*08 תודימב ךא ל"נכ תופעתסה תבית    08.05.0212

   131.00 ."הילת ינזוא"-ו םיקדהמ ללוכ ,ל"נכ תרצות 'חי   
    
"P5-D" םגד ,מ"מ 002*002*001 תודימב ךא ל"נכ תופעתסה תבית    08.05.0214

   176.00 ."הילת ינזוא"-ו םיקדהמ ללוכ ,ל"נכ תרצות 'חי   
    
תודימב תימינפ תכתמ תטלפ םע ךא ל"נכ תופעתסה תבית    08.05.0216
םיקדהמ ללוכ ,ל"נכ תרצות "IB-031-3" םגד ,מ"מ 052*081*031    

   220.00 ."הילת ינזוא"-ו 'חי   
    
"IB-051-3" םגד ,מ"מ 052*081*051 תודימב ךא ל"נכ תופעתסה תבית    08.05.0218

   260.00 ."הילת ינזוא"-ו םיקדהמ ללוכ ,ל"נכ תרצות 'חי   
    
"IB-031-4" םגד ,מ"מ 063*052*031 תודימב ךא ל"נכ תופעתסה תבית    08.05.0220

   288.00 ."הילת ינזוא"-ו םיקדהמ ללוכ ,ל"נכ תרצות 'חי   
    
"IB-051-4" םגד ,מ"מ 063*052*051 תודימב ךא ל"נכ תופעתסה תבית    08.05.0222

   323.00 ."הילת ינזוא"-ו םיקדהמ ללוכ ,ל"נכ תרצות 'חי   
    
םגד ,מ"מ 005*063*051 תודימב ךא ל"נכ תופעתסה תבית    08.05.0224

   518.00 ."הילת ינזוא"-ו םיקדהמ ללוכ ,ל"נכ תרצות "IB-051-64" 'חי   
    
,יטטסורטקלא רמגו דוסי עובצ יבוע מ"מ 2 טריפוקד חפמ תרושקת ןורא    08.05.0228
לש תוילמינימ תודימבו ,תותלד םע ,יבוע מ"ס 2 עצקוהמ ץעמ בג םע    

 1,208.00 קזב י"ע רשואמ ,מ"ס 04*06*52 'חי   
    

 1,737.00 .מ"ס 06*08*52 תודימב ךא ל"נכ תרושקת ןורא 'חי  08.05.0230
    

 1,965.00 .מ"ס 08*08*52 תודימ ךא ל"נכ תרושקת ןורא 'חי  08.05.0232
    

 2,831.00 .תוחפל מ"ס 08*001*52 תודימב ךא ל"נכ תרושקת ןורא 'חי  08.05.0234
    

 3,217.00 .תוחפל מ"ס 06*021*52 תודימב ךא ל"נכ תרושקת ןורא 'חי  08.05.0236
    

 3,598.00 .תוחפל מ"ס 08*021*52 תודימב ךא ל"נכ תרושקת ןורא 'חי  08.05.0238
    

 3,941.00 .תוחפל מ"ס 08*081*52 תודימב ךא ל"נכ תרושקת ןורא 'חי  08.05.0240
    
חירב בר לוענמ רובע ןהשלכ תודימבו גוסמ תרושקת ןוראל ריחמ תפסות   08.05.0243

   400.00 ."קזב" י"ע רשואמ 'חי   
    
חפמ תימינפ הציחמ רובע אוהשלכ גוסמ תרושקת ןוראל ריחמ תפסות   08.05.0248

   234.00 .תורושקת תדרפהל רטמ   
    
ירזיבאו ,דוקיפה ירוביח ,טו"וק  6 דע קפסהב רישכמ וא הנוכמ רוביח   08.05.0288
יתכתמ ןירושמ ירושרש רוניצו ר"ממ 5X5.2 ךתחב YYN לבכ  ללוכ ,רזעה    
,םימוטא ןורגיטנא ירבחמ ,'מ 5 דע ךרואבו מ"מ 52 רטוקב קיטסלפ הפוצמ    

   237.00 'פמוק .תומלשב הנוכמב רוביח ללוכ ,הלעפהה קספמב רוביחה אצומ  
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ר"ממ  Y.Y.N 5X01  לבכ םע ט"ווק  51 דע קפסהל ךא ל"נכ הנוכמ רוביח   08.05.0293
   463.00 .מ"מ 83 רטוקב יטסלפ הפוצמ ןירושמ יתכתמ ירושרש רוניצו 'חי   

    
,רתי יחתמו םיקרב דגנ הנגה םע ,טלוו 022 חתמל ירטקלאוטופ את    08.05.0298

   588.00 .ןבלוגמ חפ ןוגג םע ,ע"ש וא "סריפ רשיפ" תרצות 'חי   
    
דמצומ מ"ס 01X2 דע תודימב חישק טילקב "ץיבדנס" טלש   08.05.0313
יפכ םושירה חסונ . םינבלוגמ טנטפ יגרב ידי לע ריקל וא/ו היצקורטסנוקל    

    15.00 .ןימזמה י"ע עבקיש 'חי   
    

    11.00 .מ"ס 3X5 תודימב ךא ל"נכ 'חי  08.05.0314
    
ןימזמה הרוי וילעש םוקמב ןקתומ מ"ס 01X01 דע תודימב "ץיוודנס" טלש   08.05.0318

    28.00 .ןימזמה שורדיש יפכ טלשב בותיכ חסונ םע 'חי   
    

    25.00 .מ"ס 5X01 תודימב ךא ל"נכ 'חי  08.05.0319
    
תושרב חטשב יוליגל רישכמ תרזעב םימייק םייעקרק תת םיווק יופימ   08.05.0350
םקמוע ללוכ םימייקה םיווקה לכ ןומיס םע תוינכות תשגהו הפועתה תודש    

    69.00 .תודתי י"ע חטשב יאוותה ןומיס תוברל רעושמה רטמ   
    
וא/ו םיכילומה ךתח ,לגעמה דועי ןומיס ללוכ ,למשחה חולב םילגעמ יופימ   08.05.0360
דח לגעמל סחייתמ ריחמה( .םייקה חולל תיווק דח המכס תנכהו םילבכה    

    32.00 .)יזאפ תלת וא 'חי   
    

   536.00 .ןוויכ ךפוה ררוב ז"פמ ללוכ ש"קמ 011 הקיני רשוכ 4" הטנוו 'חי  08.05.0362
    

   750.00 .ןוויכ ךפוה ררוב ז"פמ ללוכ ש"קמ 023 הקיני רשוכ 6" הטנוו 'חי  08.05.0364
    

 1,010.00 .ןוויכ ךפוה ררוב ז"פמ ללוכ ש"קמ 056 הקיני רשוכ 8" הטנוו 'חי  08.05.0366
    

   109.00 ."וניצוטיב" וא "סיבג" םיראומ םינצחל 2 ללוכ ט"הת וא ט"הע תוקלדה לנפ 'חי  08.05.0368
    

   204.00 ."וניצוטיב" וא "סיבג" םיראומ םינצחל 4 ללוכ ט"הת וא ט"הע תוקלדה לנפ 'חי  08.05.0370
    

   283.00 ."וניצוטיב" וא "סיבג" םיראומ םינצחל 6 ללוכ ט"הת וא ט"הע תוקלדה לנפ 'חי  08.05.0372
    

   389.00 ."וניצוטיב" וא "סיבג" םיראומ םינצחל 8 ללוכ ט"הת וא ט"הע תוקלדה לנפ 'חי  08.05.0374
    
תרונו הירטפ ןצחל תללוכה עונמל םורח קותינ תאספוק תנקתהו הקפסא   08.05.0376

   283.00 .ת"שרב םייקה תמגודכ ,ןומיס 'חי   
    
03X03 לדוגב רטסאילופמ יושע למשח תוקפסא חול תנקתהו הקפסא   08.05.0378
וא יזאפ דח ,'א 02 ישאר ת"מאמ ,םיינשמ ם"יתמאמ 9 ,הטלפ ללוכ ,מ"ס    

 2,164.00 'פמוק .טולישו טוויח ,יזאפ תלת וא דח םיאתמ תחפ ,יזאפ תלת  
    

   316.00 'פמוק .ס"כ 03 דע קפסהב עונמל םילבכ רוביח 08.05.0380
    

   419.00 'פמוק .ס"כ 06 דע קפסהב עונמל םילבכ רוביח 08.05.0382
    

   580.00 'פמוק .ס"כ 57 דע קפסהב עונמל םילבכ רוביח 08.05.0384
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   741.00 'פמוק .ס"כ 001 דע קפסהב עונמל םילבכ רוביח 08.05.0386
    

   898.00 'פמוק .ס"כ 051 דע קפסהב עונמל םילבכ רוביח 08.05.0388
    

 1,061.00 'פמוק .ס"כ 022 דע קפסהב עונמל םילבכ רוביח 08.05.0390
    
PI-55 םימ תנגומ חפמ םירוביח תספוק תוברל רוטרנג לזיד דוקיפ טוויח   08.05.0910

   531.00 ר"ממ 4 דע ךתחל  ספ יקדהמ 04 דע םע 'חי   
    
רשא לכ ללוכ ןורכנס חול תנקתהו הבצה, הלבוה תוברל הקפסה , רוצי   08.05.0915
םייק חולב םיקיספמ דוקיפ תכרעמ ךותב ןורכנס חול תעמטהל דע שרדיי    
הקידב , ריחמ תפסות אלל תויתרגש אל תועשב תודובע לכ תוברל    
לש האלמה ןוצר תועיבשל שרדנכ לעופו טלפמוק לכה , תכרעמה תצרהו    
ןיב םלשומ טוויח ללוכ .PR  -ו MOL תונגה תוברל ןנכתמה לשו ןימזמה    

71,770.00 'פמוק טלפמוק לכה יאנש חוללו חולל רוטרנגה  
    
רקב ידי לע תדקופמ תכרעמל תונזה תפלחה  תכרעמ תפלחה / הבסה   08.05.0916
לבכ םע CTE 0002 תזכרל דע אלמ תרושקת רוביח ללוכ 035 רדמא    

 4,572.00 'פמוק 584SR תרושקת  
    
01 דע םע PI-55 םימ תנגומ חפמ םירוביח תספוקל ללוחמ דוקיפ טוויח   08.05.0920

   367.00 ר"ממ 4 דע ךתחל ספ יקדהמ 'חי   
    
אלמ תרושקת רוביח ללוכ רוטרנגל הלעפהו דוקיפ חול תפלחה / הבסה   08.05.0926

 5,471.00 'פמוק 684SR תרושקת לבכ םע CTE 2002  תזכרל דע  
    
יספ , תלד םע חפ חול ללוכה רוטרנג לע ותנקתה תוברל םרז קספמ   08.05.0930
רזע יעגמ גוז םע א"ק 63 לייכתמ רפמא 001 דע טמ"אמו םילנפו הריבצ    

 2,368.00 'פמוק םינוש םיגוסמ  
    

 3,748.00 'פמוק רפמא 061-521 ךא ל"נכ 08.05.0931
    

 7,104.00 'פמוק רפמא 052-002 ךא ל"נכ 08.05.0932
    

10,206.00 'פמוק רפמא 036-004 ךא ל"נכ 08.05.0933
    

13,472.00 'פמוק רפמא 0521-008 ךא ל"נכ 08.05.0934
    

22,699.00 רפמא 0052-0061 ךא ל"נכ 'חי  08.05.0935
    

37,232.00 רפמא 0023-0082 ךא ל"נכ 'חי  08.05.0936
    
ןעגמ ללוכ םדקומ ןומיח רובע רוטרנג לזידל טטסומרט םע דוקיפ תספוק   08.05.0938

 6,205.00 'פמוק A23 לעופו רבוחמ טלפמוק לכה םומיח ףוגו יזאפ תלת .  
    
רוביחו הנקתה , הקפסה תוברל קטיזיד גוסמ ףדמו םירבצמ ןעטמ   08.05.0941

 1,878.00 'פמוק טלפמוק לכה , םימלשומ  
    
YX2N5.1X3 לבכ תוברל ט"הע הנקתהל הריבש תיכוכז םע םוריח קספמ   08.05.0942

   367.00 רוטרנג דוקיפ חולל דע ויתוצק ינשב רבוחמ 'קנ   
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טוויח ללוכ תלד םע חפ חול ךותב CTE 2002 תרושקת תזכר תנקתה   08.05.0943
10,206.00 'פמוק םלשומ  

    
   457.00 'פמוק 584SR תרושקתל םגד לכמ CETAS גוסמ הדידמ רישכמ טוויחו רוביח 08.05.0944

    
םינקתה ןוכמ רשואמ הריעב בכעמ ףצק םע רוטארנג תוחול םוטיא   08.05.0945

   278.00 ילארשיה ר"מ   
    

 1,061.00 'פמוק תיערא הנקתה רחאל דיינ רוטרנג תלעפהל קדוב סדנהמ רושיא 08.05.0946
    

 1,225.00 'פמוק עובק רוטרנג תנקתהל קדוב סנדהמ רושיא 08.05.0947
    
יווח תוירונ םע יטמוטוא קולדתל תובאשמ תלעפה חול תנקתהו הקפסה   08.05.0948

 5,471.00 'פמוק לכימב קלד תומכלו  ילטיגיד גצו דל גוסמ  
    
קלד תשילג תארתהו הבאשמ תקספה / הלעפהל קלד יפוצמ תנקתה   08.05.0951

   441.00 'פמוק קלד רסוחו  
    
רוביחו הקפסה תוברל א"וק 0001 דע דיינ רוטרנג לש םלשומ רוביח   08.05.0952

 4,572.00 'פמוק םישימג םילבכ  
    

 2,776.00 'פמוק תובאשמ תלעפהל דוקיפ חול תקפסה 08.05.0962
    

    65.00 דיחי סירתל קספמ 'חי  08.05.0970
    

   286.00 תינאכמ הברזר םע תועש 42 ןועשו ןומיס תרונמ םע יבטוק וד דודל קספמ 'חי  08.05.0971
    

   367.00 BBA תרצות תכוכז ללוכ למשח קותינל הריבש ןצחל 'חי  08.05.0972
    
ה ר ו א ת  י פ ו ג  60.80 ק ר פ  ת ת     
    
ראותמה יפל הרואת יפוג לש הנקתהו הקפסא ללוכ הרואתה יפוג  )1    
םירזיבאה לכו ,תורונ ללוכ ,םישורדה םירזיבאה לכ תא ללוכ ,הטמ    
אוהש גוס לכמ הרואתה יפוג יריחמ ..טלפמוק - םתקלדהל םישורדה    
,רטרטסו ינאכמ-ורטקלא קנשמ רומאל ,םלשומ התצה דויצ ,הרונ םיללוכ    
ינורטקלא קנשמ וא ,תוחפל 29.0-ל קפסהה לפוכ רופישל לבקו ,שרדנ םא    
םיטווחמ ,הקלדה דויצו ,)דל תרואת יפוגל( ירוקמ רביירד  וא ילארגטניא    
.ותוירחאבו םיפוגה ןרצי ידי לע רשואו קדבנש יפכ הניקת הדובעל םינכומו    
םירזיבאה לכ לשו הרואתה יפוג לש ,הנקתהו הקפסא םיללוכ םיריחמה )2    
תמגודכ תורונ ללוכ ,הרואתה יפוג לש הניקתה הלועפל םישורדה    
יפוג לש םימיאתמה םירושיאה תא ףרצל שי )3.טלפמוק ,"סקולימול"    
תינכטה המאתהה תחכוהל גואדלו ןלבק \ קפסה ידי לע ורחבנש הרואתה    
ןקת וא \ ו למשחה קוחלו 02 י"ת תמגודכ ןקתה תושירדל תמלשומה    
EIC ,,NID .EDV , CE-NE  NE 46421 :תמגודכ ,רחא ימואלניב יטנוולר    
ךותב שומישל תומיאתמ תויזיפ תודימ ,ת"ג תומיטא : ןוגכ םיאשונל    
םייטנוולרה םינקתהה    
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וא ו בצעמ / לכירדאה י"ע םאתוהו ךרענש תיזח ךתח / טרפ יפל ת"ג רובע    
,רוטקלפרהו הרואתה ףוג תוליצנ :םיירטמ-וטופה םינותנה .הרואתה ץעוי    
םינותנ ןכו ,ולש הראהה תיווזו ןווגה ,רמוחה ,ינכמה קזוחה רוטקלפרה גוס    
ו  ,םיינכמורטקלא םיקנשמ ,םיינורטקלא םיקנשמ :םיוולינ םיקלח לש םיינכט    
ירוקמ דויצ ילעב ויהי דיילה-לטמ תורונ םע הרואת יפוג .4.םירביירד וא \     
)ילארשיה םינקתה ןוכמ י"ע רשואמו ימואלניב ןקת ות לעב( ילרגטניא    
יאשר ןלבקה )4צב הספוק( רורק תועלצ םע םוינימולא תקיצימ הספוקב    
ןלבק תוירחאב ,"תונוכת הווש" ת"ג רושיא ךרוצל ,םלוא ,ע"וש ת"ג עיצהל    
תובוט וא ,תווש תוליבקמ תואצותלו םיירטמ-וטופ םיבושיחל גואדל למשחה    
,ןנכתמה \ הרואתה ץעוי לש םיבושיחב ולבקתנש תואצותהמ רתוי    
תחכוה .עיצהש ת"ג לש תמלשומה תינכטה המאתהה תחכוהלו    
.ותוירחאב הניה עיצהש הרואתה יפוג לש תמלשומה תינכטה המאתהה    
ילארשיה םינקתה ןוכמ ידי לע הרואתה יפוג תקידב )5.הילת וו + )ןבל עב    
תומוקעו םיבושיח ,"ילארשי ןקת ותב ןומיסל רתיה"  הדועת תגצהו    
תניחבל יחרכה יאנת הניה ,תושרדנה תונוכתל ןרצי ירושיאו תוירטמ-וטופ    
.הרואת יפוג לש תוירשפא תופולח    
    
: תורבחה לש תרצותמ ויהי הרואתה יפוגב ,םיינורטקלאה םיקנשמה )6    
  SPILIHP  , MARSO . CETANGAMןונגנמ וללכיו .רשואמ ע"וש וא  
ייח ךרוא לע הרימש ךרוצל )הדורטקלאל םידקמ םומיח( המח הקלדה    
, LARENEG : תמגודכ ,תרשואמ תרצותמ ויהי תורונה .תורונה    
  SPILIHP , MARSO , עבצ תריסמ תולעב ויהיו ,רשואמ ע"וש וא  
תרצותמ ויהי ,םידלל ת"גב , DEL תורונ )7).תוחפל08IRC( .תרפושמ    
  EERC , MARSO , SPILIHP  , הקופת תולעב ,רשואמ ע"וש וא  
הדובעל ומאתויו ,תוחפל IRC - 57 ,הלועמ עבצ תריסמו ,תרבגומ    
'עמ 52 לש תיתביבס הרוטרפמטב א"מ 053( ,םיילמיטפוא םיאנתב    
תומכ לש תיתגרדה הכיעדו ילמיסקמ םייח ךרוא לע הרימשל )..סויזלצ    
)ML- 08 .8   ןכו   ML - 97 : ןקתה תושירדו תולבגמל םאתהב ,רואה    
ינכט יוויל לש תללוכה תולעה ביכרמ תא וללכי הרואתה יפוג יריחמ    
יפוג  תנקתה ךרוצל רחבייש קפסהמ םישרדנה םיקלחה לש המאתהו    
וא ץוחב היצקורטסנוק וא םידומע \ תועורז לע תמלשומ הרוצב הרואת    
שרדיי םאו ,ןנכתמה יטרפ יפל םירוקמ םינבמב ,הרקתל היילת \ תושינב    
.יפוס עוציבל תמלשומה האצותה רושיאו הרואת יוסינ עוציבב ,ךכל    
    
רחאל קר עצובת הרואכל "ךרע הווש" םניהש הרואת יפוג תנמזה )9    
)01.ןימזמה י"ע ךכל ךמסומה ץעויה \ ןנכתמהמ בתכב רושיא תלבק    
רשפאיש ינורטקלא ןונגנמב דייוצי ,םידל רובע ת"גב הלעפהה רביירד    
הרקבו תרושקתב שומיש רשפאתש תינורטקלא הרקב תכרעמל רוביח    
םועמיע עוציב ךרוצל ,םתלעפהו םידלה תכרעמ לע קוחרמ \ בורקמ    
.תיטאמוטוא וא תינדי הרוצב    
    

   277.00 .טוו T 2x41-5 תורונו קנשמ םע םלוא ל"נכ יאקירמא ספ 'רולפ הרואת ףוג 'חי  08.06.0004
    
וא T 1X41-5 תורונו קנשמ םע םלוא ל"נכ יאקירמא ספ 'רולפ הרואת ףוג   08.06.0006

   298.00 .טוו 1X 82 'חי   
    
T 08.06.0008-5 תורונו ינורטקלא קנשמ םע םלוא ל"נכ יאקירמא ספ 'רולפ הרואת ףוג  

   315.00 .טוו 2x45 'חי   
    
וא T 2X82-5 תורונו קנשמ םע םלוא ל"נכ יאקירמא ספ 'רולפ הרואת ףוג   08.06.0010

   347.00 .טוו 1X 45 'חי   
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רובע דומיל תתיכ חול תראהל "יאקירמא ספ" יטנצסרואולפ הרואת ףוג   08.06.0012
   407.00 .שרדנה הקלדהה דויצ לכו ,ינורטקלא קנשמ םע ,ל"נכ טוו 82 תורונ 'חי   

    
וא( תורונ יתש םע םלוא ל"נכ "יאקירמא ספ" יטנצסרואולפ הרואת ףוג   08.06.0014
רובע ) קנשמ \ רביירד םע( םיינורטקלא םימאתמו ) דל תורפרופש    
רוביחו הנקתה ללוכ ,)   DEL( דל\טנצסרואולפ תורונ לש הלעפה    
תורונ "ימאתמ" ןרצי תוארוה יפל םייק קנשמ קותינו םייק ת"גל "םאתמה"    
רצומל ..וכו םינקת ירושא ,רצומה יטרפ ןייצל שי :הרעה) DEL( .דלה    
תרפרופש וא טנצסרואולפ( .עיצמה תריחב יפל תדרפנ הרושב עצומה    

   417.00 )..םידל 'חי   
    
טוו 1x45 דע קפסהב T-5 תרונו ינורטקלא קנשמ םע 'רולפ הרואת ףוג   08.06.0016

   310.00 .ע"ש וא "שעג" תרצות "דיחי הלבודספ" םגד 'חי   
    
PI   08.06.0018-56 םוטא ףוגה ,טוו X2 63  תורונ ללוכה יטנצסרואולפ הרואת ףוג  
,ביהצמ יתלב טנוברק ילופמ םייושע יטמזירפ יוסיכו סיסב םע "םימ ןגומ"    
ינורטקלא קנשמב דייוצי ףוגה .םוחב קרזומ ןוקיליסמ םטא םע ,הכמל דימע    
.הדלפמ םיציפקו ,הטסורינמ םילתימו םירגס ,םוחל םידימע הרונ יתבו    

   382.00 .רשואמ ע"וש וא  noosnom    םגד OCETIS תרצות תמגודכ 'חי   
    
PI   08.06.0020-56 םוטא ףוגה ,טוו X2 82  תורונ ללוכה יטנצסרואולפ הרואת ףוג  
יתלב טנוברק ילופמ םייושע ,ףוקש יטמזירפ יוסיכו סיסב םע "םימ ןגומ"    
קנשמב דייוצי ףוגה .םוחב קרזומ ןוקיליסמ םטא ,הכמל דימע ,ביהצמ    
םיציפקו ,הטסורינמ םילתימו םירגס ,םוחל םידימע הרונ יתבו ינורטקלא    

   436.00 .רשואמ ע"וש ואnoosnom    םגד   OCETIS תרצות תמגודכ .הדלפמ 'חי   
    
PI   08.06.0022-56 םוטא ףוגה ,טוו X1 63  הרונ ללוכה יטנצסרואולפ הרואת ףוג  
,ביהצמ יתלב טנוברק ילופמ םייושע יטמזירפ יוסיכו סיסב םע "םימ ןגומ"    
ינורטקלא קנשמב דייוצי ףוגה .םוחב קרזומ ןוקיליסמ םטא ,הכמל דימע    
.הדלפמ םיציפקו ,הטסורינמ םילתימו םירגס ,םוחל םידימע הרונ יתבו    

   373.00 .רשואמ ע"וש וא  noosnom    םגד OCETIS תרצות תמגודכ 'חי   
    
PI 08.06.0024-56 םוטא ףוגה ,טוו X1 82 'ואלפ תרונ ללוכה יטנצסרואולפ הרואת ףוג  
יתלב טנוברק ילופמ םייושע ,ףוקש יטמזירפ יוסיכו סיסב םע "םימ ןגומ"      
קנשמב דייוצי ףוגה .םוחב קרזומ ןוקיליסמ םטא ,הכמל דימע ,ביהצמ    
םיציפקו ,הטסורינמ םילתימו םירגס ,םוחל םידימע הרונ יתבו ינורטקלא    

   407.00 .רשואמ ע"וש וא  noosnom    םגד OCETIS  תרצות תמגודכ .הדלפמ 'חי   
    
85   טנצסרואולפ תרונו דויצ םע םלוא ,ל"נכ םימ ןגומ יטנצסרואולפ הרואת   08.06.0026

   399.00 .טוו X1 'חי   
    
טנצסרואולפ תרונו דויצ םע םלוא ,ל"נכ םימ ןגומ יטנצסרואולפ הרואת ףוג   08.06.0028

   373.00 .טוו X1   5T 45 'חי   
    
08.06.0030 טנצסרואולפ תרונו דויצ םע םלוא ,ל"נכ םימ ןגומ יטנצסרואולפ הרואת ףוג  

   425.00 .טוו X2 85  'חי   
    
טנצסרואולפ  תרונו דויצ םע םלוא ,ל"נכ םימ ןגומ יטנצסרואולפ הרואת ףוג   08.06.0032

   475.00 .טוו X2 5T 45  'חי   
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08.06.0034   תרונו  דויצ םע םלוא ,ל"נכ םימ ןגומ יטנצסרואולפ   הרואת ףוג   
   392.00 .טוו X1 5T 53  טנצסרואולפ 'חי   

    
08.06.0036   תרונו  דויצ םע םלוא ,ל"נכ םימ ןגומ יטנצסרואולפ   הרואת ףוג  

   462.00 .טוו X2 5T 53  טנצסרואולפ 'חי   
    
08.06.0038   תרונו  דויצ םע םלוא ,ל"נכ םימ ןגומ יטנצסרואולפ   הרואת ףוג   

   298.00 .טוו X2 81 טנצסרואולפ 'חי   
    
08.06.0040   תרונו  דויצ םע םלוא ,ל"נכ םימ ןגומ יטנצסרואולפ   הרואת ףוג  

   279.00 .טוו X1 81 טנצסרואולפ 'חי   
    
08.06.0042   תרונו דויצ םע  םלוא ,ל"נכ  םימ ןגומ יטנצסרואולפ הרואת ףוג   

   344.00 .טוו X2 5T 41   טנצסרואולפ 'חי   
    
תרונו דויצ  םע  םלוא ,ל"נכ םימ ןגומ יטנצסרואולפ הרואת ףוג    08.06.0044

   455.00 .טוו X1 5T 08  טנצסרואולפ 'חי   
    
82   תויטנצסרואולפ תורונו רבול םע ל"נכ יטנצסרואולפ הרואת ףוג   740   08.06.0046

   475.00 .רשואמ ע"וש וא   רואזפ    םגד  שעג  תרצות תמגודכ ,טוו X2 'חי   
    
טוו X1 82   תויטנצסרואולפ תורונו רבול םע ל"נכ יטנצסרואולפ הרואת ףוג   08.06.0048

   433.00 .רשואמ ע"וש וא   רואזפ    םגד  שעג תרצות תמגודכ , 'חי   
    
תורונ  4 - ו רבול םע קפוסיש ל"נכ יטנצסרואולפ הרואת ףוג    08.06.0050
ע"וש וא   רואזפ    םגד  שעג  תרצות תמגודכ ,טוו 81  תויטנצסרואולפ    

   440.00 .רשואמ 'חי   
    
תורונ  2 - ו רבול םע קפוסיש ל"נכ יטנצסרואולפ הרואת ףוג   08.06.0052
ע"וש וא   רואזפ    םגד  שעג  תרצות תמגודכ ,טוו 53  תויטנצסרואולפ    

   536.00 .רשואמ 'חי   
    
תיטנצסרואולפ הרונ ו רבול םע קפוסיש ל"נכ יטנצסרואולפ הרואת ףוג   08.06.0054

   501.00 .רשואמ ע"וש וא   רואזפ    םגד  שעג  תרצות תמגודכ ,טוו  53 לש תחא 'חי   
    
סבג \ הרקתב עוקש ,יביטרוקד יטנצסרואולפ הרואת תכרעמ \ הרואת ףוג   08.06.0056
    82   תחא הרונ רובע ,מ"ס 6 דע לש בחורב םוינימולאמ ליפורפמ יושע ,  
  5T / 45  וא הייומס הנקתהל ,לפוא יצח יוסיכ \ רבול \ יטמזירפ יוסיכ ,טוו  
ןכו ,הניקתה ותלעפה ךרוצל הקלדהה דויצ לכ תא ללוכ ףוגה ריחמ ,היולג    
ףוגה .הרקתב וא תושינב תמלשומ הנקתהל רוביחו היילתה ירזיבא    

   738.00 .רשואמ ע"וש וא     laminim 06 םגד  LAX  תרצות תמגודכ 'חי   
    
\ הרקתב עוקש ,ל"נכ יביטרוקד יטנצסרואולפ הרואת תכרעמ \ הרואת ףוג   08.06.0058
   תורונ יתש רובע ,מ"ס 6 דע לש בחורב םוינימולאמ ליפורפמ יושע ,סבג  
  45   5T / 82  הייומס הנקתהל ,לפוא יצח יוסיכ \ רבול \ יטמזירפ יוסיכ ,טוו  
,הניקתה ותלעפה ךרוצל הקלדהה דויצ לכ תא ללוכ ףוגה ריחמ ,היולג וא    
ףוגה .הרקתב וא תושינב תמלשומ הנקתהל רוביחו היילתה ירזיבא ןכו    

   773.00 .רשואמ ע"וש וא     laminim 06 םגד  LAX  תרצות תמגודכ 'חי   
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\ הרקתב עוקש ,ילאמינימ בחורב , 'מ 3.1 ךרואב יביטרוקד הרואת ףוג   08.06.0060
תורונ  53 רובע ,מ"ס 4 דע לש בחורב םוינימולאמ ליפורפמ יושע ,סבגב    
  DEL תילגעמ רוזיפ תיוזו רוזיפו הלעמו ןמול 3002 לש תללוכ הקופתב  
הנקתהל ,לפוא יצח יוסיכ \ רבול \ יטמזירפ יוסיכ ילב \ םע ,) M-W( הבחר    
ותלעפה ךרוצל הקלדהה דויצ לכ תא ללוכ ףוגה ריחמ ,היולג וא הייומס    
.הרקתב וא תושינב תמלשומ הנקתהל רוביחו היילתה ירזיבא ןכו ,הניקתה    

 1,906.00 .רשואמ ע"וש וא laminim 06    םגד  LAX  תרצות תמגודכ ףוגה 'חי   
    
\ הרקתב עוקש ,ילאמינימ בחורב , 'מ 3.1 ךרואב יביטרוקד הרואת ףוג   08.06.0062
  53 רובע ,מ"ס 5.2 דע לש בחורב םוינימולאמ ,יומס ליפורפמ יושע ,סבגב  
רוזיפ תיוזו רוזיפו הלעמו ןמול 0023 לש תללוכ הקופתב DEL תורונ    
,לפוא יצח יוסיכ \ רבול \ יטמזירפ יוסיכ ילב \ םע ,) M-W( הבחר תילגעמ    
ךרוצל הקלדהה דויצ לכ תא ללוכ ףוגה ריחמ ,היולג וא הייומס הנקתהל    
וא תושינב תמלשומ הנקתהל רוביחו היילתה ירזיבא ןכו ,הניקתה ותלעפה    

 1,790.00 .רשואמ ע"וש וא      emarf 52 םגד  LAX  תרצות תמגודכ ףוגה .הרקתב 'חי   
    
\ הרקתל דומצ ,ילאמינימ בחורב , 'מ 55.1 ךרואב יביטרוקד הרואת ףוג   08.06.0064
רובע ,מ"ס 5.2 דע לש בחורב םוינימולאמ ליפורפמ יושע ,הרקתהמ יולת    
רוזיפ תיוזו רוזיפו הלעמו ןמול 0023 לש תללוכ הקופתב DEL תורונ  53    
,לפוא יצח יוסיכ \ רבול \ יטמזירפ יוסיכ ילב \ םע ,) M-W( הבחר תילגעמ    
ךרוצל הקלדהה דויצ לכ תא ללוכ ףוגה ריחמ ,היולג וא הייומס הנקתהל    
וא תושינב תמלשומ הנקתהל רוביחו היילתה ירזיבא ןכו ,הניקתה ותלעפה    
ע"וש וא DEL 02 onim    םגד  LAX תרצות תמגודכ ףוגה .הרקתב    

 2,082.00 .רשואמ 'חי   
    
םיקנשמ םע ,העוקש הנקתהל טוו 5T  3X41  תורונ םע 'רולפ הרואת ףוג   08.06.0066

   498.00 .הרקתה יגוס לכל ,"שעג" תרצות "טיילאטנפ" םגד םיינורטקלא 'חי   
    
םיקנשמ םע העוקש הנקתהל טוו 5T 4x41 תורונ םע 'רולפ הרואת ףוג   08.06.0068

   542.00 .הרקתה יגוס לכל ,''שעג'' תרצות ,''טיילאטנפ'' םגד םיינורטקלא 'חי   
    
םיקנשמ םע העוקש הנקתהל טוו 5T 2x82 תורונ םע 'רולפ הרואת ףוג   08.06.0070

   523.00 .הרקתה יגוס לכל ,''שעג'' תרצות ,''טיילאטנפ'' םגד םיינורטקלא 'חי   
    
םיקנשמ םע העוקש הנקתהל טוו 5T 2X45 תורונ םע 'רולפ הרואת ףוג   08.06.0072

   561.00 .הרקתה יגוס לכל ,שעג תרצות ,"טיילאטנפ" םגד םיינורטקלא 'חי   
    
םיקנשמ םע העוקש הנקתהל טוו 5T 2x53 תורונ םע 'רולפ הרואת ףוג   08.06.0074

   825.00 .הרקתה יגוס לכל ,''שעג'' תרצות ,''טיילאטנפ'' םגד םיינורטקלא 'חי   
    
םיקנשמ םע ,תינוציח הנקתהל טוו 5T  3X41  תורונ םע 'רולפ הרואת ףוג   08.06.0076

   527.00 ."שעג" תרצות "טיילאטנפ" םגד םיינורטקלא 'חי   
    
םיקנשמ םע תינוציח הנקתהל טוו 5T 4x41 תורונ םע 'רולפ הרואת ףוג   08.06.0078

   578.00 .''שעג'' תרצות ,''טיילאטנפ'' םגד םיינורטקלא 'חי   
    
םיקנשמ םע תינוציח הנקתהל טוו 5T 2X45 תורונ םע 'רולפ הרואת ףוג   08.06.0080

   609.00 .שעג תרצות ,"טיילאטנפ" םגד םיינורטקלא 'חי   
    
םיקנשמ םע תינוציח הנקתהל טוו 5T 2x82 תורונ םע 'רולפ הרואת ףוג   08.06.0082

   558.00 .''שעג'' תרצות ,''טיילאטנפ'' םגד םיינורטקלא 'חי   
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וא העוקש הנקתהל טוו 42 וא 5T 4X41 תורונ םע 'רולפ הרואת ףוג   08.06.0084
תרצות ,אלמ "טרא טיילאטנפ" םגד םיינורטקלא םיקנשמ םע תינוציח    

   626.00 ."שעג" 'חי   
    
וא העוקש הנקתהל טוו 1x42   דע T-5 תרונ םע 'רולפ הרואת ףוג   08.06.0086
תרצות םגד "535" םגד םיינורטקלא םיקנשמ םע תוריק תפיטשל תינוציח    

   454.00 ."שעג" 'חי   
    
תינוציח וא העוקש הנקתהל טוו1x45  דע T-5 תרונ םע 'רולפ הרואת ףוג   08.06.0088

   495.00 ."שעג" תרצות םגד "535" םגד םיינורטקלא םיקנשמ םע תוריק תפיטשל 'חי   
    
תינוציח וא העוקש הנקתהל טוו T  1x08-5 תרונ םע 'רולפ הרואת ףוג   08.06.0090

   914.00 ."שעג" תרצות םגד "535" םגד םיינורטקלא םיקנשמ םע תוריק תפיטשל 'חי   
    
) 8T וא  5T( טוו 08 דעו 81-מ LP וא יטנצסרואולפ הרואת ףוגל תפסות   08.06.0092
ןוכמ רושיאב( ןקתה תושירד יפל תרשואמ ,םורח תדיחי רובע ,רחא וא    
תכרעמל יטאמוטוא חווידל הדיחי ללוכ ,םוימדק לקינ תוללוס םע ,)םינקתה    
,ע"וש וא תיזכרמה הרקבה תכרעמל רוביח ללוכ ,םורח תרואתל הרקב    
.תוחפל 05% לש המצועב תוקד 06 לש הפוצר תוליעפל ומאתוי תוללוסה    
לע םידיעמה םינוש םיכמסמ ןכו עצומה ןרציה יטרפ תא שיגהל שי : הרעה(    

   539.00 )!! הנקתהה ינפל רושיאל ןקתל המאתהה 'חי   
    
םע ,תוקד 081 לש הדובע ןמזל ,ינוויכ וד ,יתילכת וד םורח תרואת ףוג   08.06.0094
ללוכ ,ילגיב תרצות  TC  ACNIDI 5488 םגד טוו  5.3 הרק הדותק הרונ    
ןכו ,ע"וש וא תיזכרמה הרקבה תכרעמל רוביחו ,הרקבל חווידל הדיחי    

   892.00 .תיטסוקא הרקתב הנקתהל תרגסמ 'חי   
    
ללוכה העוקש וא תינוציח הנקתהל ,יתילכת וד םורח תרואת ףוג    08.06.0096
טוו 11-8 תיטנצסרואולפ הרונו םוימדק לקינ ירבצמ ,ריממ ,קפס\ןעטמ    
"טיילורטקלא" תרצות תמגודכ המרגוטקיפ + ינקית לדוגב "האיצי" טלשו    

   568.00 .ע"וש וא  LE -   516 םגד 'חי   
    

   433.00 ) 1801516 ט"קמ( .טוו 8 תרונל יתילכת דח ךא ,ל"נכ םורח תרואת ףוג 'חי  08.06.0098
    

   604.00 .יתילכת וד ) DEL( דל תורונל ךא ,ל"נכ םורח תרואת ףוג  'חי  08.06.0100
    
וד וא דח "האיצי" טלש םע "DEL" תורונ םע ךא ל"נכ םורח תרואת ףוג   08.06.0102
  וא 616LE וא 326LE וא 226LE םגדכ ,ןצחלו ןומיס תרונ םע ,ידדצ  

   657.00 ."טיילורטקלא" 806LE 'חי   
    
"האיצי" טלש םע תוקד 06-ל ,יתילכת דח "ילגיב" םורח תרואת ףוג   08.06.0104
)ריחמב לדבה אלל ( ,ינקית לדוגב סקפסרפ\טנוברקילופמ המרגוטקיפ    

   770.00 .הרקבה תכרעמל רוביחו הרקב תדיחי ןכו טוו 81 תרונו הנווכה יציח ללוכ 'חי   
    
םע ,"שעג" תרצות "ודראוק וא ודנור" 45PI עבורמ וא לוגע הרואת ףוג   08.06.0106

   484.00 .טוו 2X62 דע תורונו ינורטקלא קנשמ 'חי   
    
תויטקפמוק 'רולפ תורונ 2-ו םיינורטקלא םיקנשמ םע ךא ל"נכ  הרואת ףוג    08.06.0108

   375.00 ל"נכ תרצות "הסילמ" םגד ,א"כ טוו 81 דע  'חי   
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תויטקפמוק 'רולפ תורונ 2-ו םיינורטקלא םיקנשמ םע ךא ל"נכ הרואת ףוג    08.06.0110
   397.00 ל"נכ תרצות "סיריא" םגד ,א"כ טוו 81 דע 'חי   

    
11 תיטקפמוק 'רולפ תרונ 1-ו ינורטקלא קנשמ םע ךא ל"נכ הרואת ףוג    08.06.0112

   373.00 .ל"נכ תרצות " הטב" םגד טוו 'חי   
    
םוינימולא הפוצמ רוטקלפר םע תיטסוקא הרקתב עוקש לוגע הרואת ףוג    08.06.0114
1-ו ינורטקלא קנשמ םע ,,תינוק תעבט ,תיביטרוקד תיכוכז םע , טמ רמגב    
"INAIGGER" תרצות "טקפמוק" םגד .טוו 62 דע תיטקפמוק 'רולפ תרונ    

   450.00 .ע"ש וא 'חי   
    

   417.00 .תיכוכז אלל ךא ל"נכ הרואת ףוג 'חי  08.06.0116
    
דע תויטקפמוק 'רולפ תורונ 2-ו ינורטקלא קנשמ םע ךא ל"נכ הרואת ףוג    08.06.0118

   478.00 .ל"נכ תרצותו םגד ,א"כ טוו 62 'חי   
    

   443.00 .תיכוכז אלל ךא ל"נכ הרואת ףוג 'חי  08.06.0120
    
,טוו LP 62 הרונו קנשמ םע 66PI םוטא הרקתב עוקש לוגע הרואת ףוג   08.06.0122

 1,220.00 . "שעג טופסיטלומ" םגד 'חי   
    
דע .ד.ה.מ הרונו קנשמ םע 66PI םוטא הרקתב עוקש לוגע הרואת ףוג   08.06.0124

 1,393.00 . "שעג טופסיטלומ" םגד ,טוו 051 'חי   
    
םידל תורונ לש יעוביר\לוגע לולכמ לש הנקתה\הפלחה רובע ריחמ תפסות   08.06.0126

   488.00 .םייק ת"גב הנקתהל ) DEL( 'חי   
    
טוו 051 םע דיילה לטמ תרונו דויצ םע תיטסוקא הרקתב עוקש הרואת ףוג   08.06.0128

 1,085.00 ."INAIGGER" תרצות "0776" םגד תוחפל PI 44  'חי   
    
טוו 051 םע דיילה לטמ תרונו דויצ םע תיטסוקא הרקתב עוקש הרואת ףוג   08.06.0130

 1,460.00 ."INAIGGER" תרצות "2628" םגד תוחפל PI 66  'חי   
    
םגד w62x2 דע תיטקפמוק רולפ תרונו דויצ םע רדניליצ הרואת ףוג   08.06.0132

   657.00 ."INAIGGER" תרצות "2167" 'חי   
    

   837.00 ."INAIGGER" תרצות "1367" םגד םלוא ל"נכ הרואת ףוג 'חי  08.06.0134
    

   965.00 ."INAIGGER" תרצות "4767" םגד w24x2  םלוא ל"נכ הרואת ףוג 'חי  08.06.0136
    
תרצות "5067" םגד טלוו 07 דיילה לטמ םלוא ל"נכ הרואת ףוג   08.06.0138

 1,393.00 "REGGIANI". 'חי   
    
תרצות "6067" םגד טלוו 051 דיילה לטמ םלוא ל"נכ הרואת ףוג   08.06.0140

 1,630.00 "REGGIANI". 'חי   
    
תרצות "2967" םגד טלוו 052 דיילה לטמ םלוא ל"נכ הרואת ףוג   08.06.0142

 1,807.00 "REGGIANI". 'חי   
    
רוטקלפר "שעג דלודומ" םגד "DEL" תורונ םע הרקתב עוקש הרואת ףוג   08.06.0144

   979.00 .ןמול 0003 דע המצוע ,עבורמ וא לוגע 'חי   
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../061 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
01/03/2017
דף מס':     061 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

 1,925.00 ."שעג בכוכ"  םגד טוו 004 דע .ד.ה.מ הרונו דויצ םע הפצה תרואת ףוג 'חי  08.06.0146
    
ףוג ךותב ילרגטניא ירוקמ דויצ םע ,הרקתל טוו 07 ג"לנ תרואת ףוג    08.06.0148
"שעג" תרצות "ראטס" םגד ,"EG" תרצות טוו 07 ג"לנ תרונ םע ,הרואתה    

 1,158.00 .ע"ש וא 'חי   
    
גוס לכמ ,'וכו דוילה לטמ ,טנסרולפ םינפ תרואת ףוג לש דבלב הנקתה   08.06.0150
.ושרדיש רזעה ירמוחו תודובעה לכ תוברל ,ןימזמה י"ע קפוסיש אוהש    

   122.00 .רטמ 3 דע הבוגב הנקתהה 'חי   
    
,ןימזמה י"ע קפוסיש אוהש גוס לכמ םוריח תדיחי לש דבלב הנקתה   08.06.0152

   144.00 .רטמ 3  דע הבוגב הנקתהה .ושרדיש רזעה ירמוחו תודובעה לכ תוברל 'חי   
    
רשאכ רטמ 8 דע הבוגב הרואת ףוג גוס לכ לש הנקתה רובע תפסות   08.06.0154

   142.00 .ןלבקה י"ע תקפוסמ המבה 'חי   
    
וא/ו ,טוו 7 וא/ו,טוו 5 קפסהב ,םיניפ 2 תיטקפמוק ךא ל"נכ טנסרולפ תרונ   08.06.0156
"MARSO" תרצות "S-XULUD"  םגד ,אוהשלכ ןווגב ,טוו 11 וא/ו ,טוו 9    

    23.00 .ע"ש וא 'חי   
    
,טוו 31 וא/ו,טוו 01 קפסהב ,םיניפ 2 תיטקפמוק ךא ל"נכ טנסרולפ תרונ   08.06.0158

    32.00 .ל"נכ תרצות "D-XULUD" םגד ,אוהשלכ ןווגבו 'חי   
    
,טוו 62 וא/ו,טוו 81 קפסהב ,םיניפ 2 תיטקפמוק ךא ל"נכ טנסרולפ תרונ   08.06.0160

    37.00 .ל"נכ תרצות "D-XULUD" םגד ,אוהשלכ ןווגבו 'חי   
    
,טוו 42 וא/ו,טוו 81 קפסהב ,םיניפ 2 תיטקפמוק ךא ל"נכ טנסרולפ תרונ   08.06.0162

    44.00 .ל"נכ תרצות "L-XULUD" םגד ,אוהשלכ ןווגבו ,טוו 63 וא/ו 'חי   
    
וא/ו ,טוו  9 וא/ו,טוו 7 קפסהב ,םיניפ 4 תיטקפמוק ךא ל"נכ טנסרולפ תרונ   08.06.0164

    33.00 .ל"נכ תרצות "XULUD" םגד ,אוהשלכ ןווגבו ,טוו 11 'חי   
    
,טוו 31 וא/ו,טוו 01 קפסהב ,םיניפ 4 תיטקפמוק ךא ל"נכ טנסרולפ תרונ   08.06.0166

    36.00 .ל"נכ תרצות "XULUD" םגד ,אוהשלכ ןווגבו 'חי   
    
,טוו 62 וא/ו,טוו 81 קפסהב ,םיניפ 4 תיטקפמוק ךא ל"נכ טנסרולפ תרונ   08.06.0168

    37.00 .ל"נכ תרצות "XULUD" םגד ,אוהשלכ ןווגבו 'חי   
    
08.06.0170 טוו 82 וא טוו 12 וא טוו 41 קפסהבו T-5 מ"מ 61 רטוקב טנסרולפ תרונ  
יפוגב הנקתה תוברל ע"ש וא "MARSO" תרצות 048/038/568 ןווגב    

    30.00 .םימייק הרואת 'חי   
    
,טוו 45 וא ,טוו 93 וא ,טוו 42 וא ,טוו 53 קפסהב ךא ל"נכ טנסרולפ תרונ   08.06.0172

    37.00 .ל"נכ תרצות 'חי   
    

    51.00 .ל"נכ תרצות ,טוו 08 וא ,טוו 94 קפסהב ךא ל"נכ טנסרולפ תרונ 'חי  08.06.0174
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../062 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
01/03/2017
דף מס':     062 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

האירק \ תוטימ לעמו החונמ תוניפב תיריק הנקתהל ,יביטרוקד הרואת ףוג   08.06.0176
תינוכסח הרונב דייוצי ףוגה ,יבוביס ןוויכו ,יקפוא ןוויכל ,תננווכתמ עורז לע ,    
לש תללוכ תיסיסב הקופת תולעב ) DEL( םידל תורונ וא LP תמגודכ    
תמגודכ ףוגה .ינורטקלא רביירד \  ינורטקלא קנשמב ןכו ,ןמול 0031-009    

 1,008.00 .רשואמ ע"וש וא     em ekik  םגד LAX תרצות 'חי   
    
תמגודכ םיסוטמ תיינח תובחר תראהל W004 DEL הרואת ףוג   08.06.0178

 7,219.00 DISANO ASTRO 'חי   
    
W63 ,מ"ס 22 רוח חדק .תיטסוקא הרקתב עוקש לוגע DEL הרואת ףוג   08.06.0180

   818.00 REGENT 'חי   
    

   770.00 W52 ךא ל"נכ 'חי  08.06.0182
    

   674.00 W81 ךא ל"נכ 'חי  08.06.0184
    

   626.00 W41 ךא ל"נכ 'חי  08.06.0186
    

 1,155.00 76PI, W45 TNEGER םימ ןגומ DEL הרואת ףוג 'חי  08.06.0188
    

   144.00 רטמ 5.1 רבירד ללוכ קינודירט תרצות דל ספ 'חי  08.06.0190
    

 1,733.00 טפושה ןיע W051 ןומעפ DEL הרואת ףוג 'חי  08.06.0192
    

   914.00 LLL W3 ט"הע וא עוקש םוריח תרואת DEL ילגיב תרצות הרואת ףוג 'חי  08.06.0194
    

 1,059.00 האיצי טלש ךא ל"נכ 'חי  08.06.0196
    

   385.00 W3 ןנווכתמ הטימה דיל החונמ ירדחל DEL הרואת ףוג 'חי  08.06.0198
    

   626.00 OAICCA םגד ילגיב תרצות 56PI םימ ןגומ הרואת ףוג 'חי  08.06.0200
    

   481.00 ONASID תרצות 06X06 W24 תיטסוקא הרקתל דל לנפ 'חי  08.06.0202
    

   529.00 מ"ס 021X03 ךא ל"נכ 'חי  08.06.0204
    

 1,733.00 OIVLETS םגד ONASID תרצות םישיבכ תרואתל DEL סנפ 'חי  08.06.0206
    
םגד ONASID תרצות תוגרדמ ירדחל חייטה לע לוגע DEL הרואת ףוג   08.06.0208

   722.00 GLOBO 'חי   
    
קפסהב,splihp תרצותמ  060TW גוסמ הרקת/ריק דומצ טנסרולפ ת"ג   08.06.0210
  W45/82W*2 ,ספיליפ/םרסוא תורונ,ספיליפ/םארסוא ינורטקלא קנשמ  
, %,pi 58-56 לש  IRC ןקתב דמע,מ"מ 631*מ"מ 09*מ"מ 0721 ךתחב    

   259.00 ןטשק תצובק םידל תרואת SEN,  ןאובי,ילארשי ןקת ות לעב, 'חי   
    
קפסהב,splihp תרצותמ  S04 021TW גוסמ הרקת/ריק דומצ DEL ת"ג   08.06.0212
  W04  לש הקופת SNEMUL 0004 , )08 םינקתב דמועה-ML,97-ML , (  
, , %,pi 58-56 לש  IRC ןקתב דמע,מ"מ 69*מ"מ  78*מ"מ 3221 ךתחב    

   518.00 ןטשק תצובק םידל תרואתSEN,  ןאובי,ילארשי ןקת ות לעב 'חי   
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W41*4 קפסהב,splihp תרצותמ  561SBT גוסמ הרקת/ריק דומצ  ת"ג   08.06.0214
ןקתב דמע,מ"מ695*מ"מ 695 ךתחב ), SNEMUL 0004 לש הקופת     
  IRC  02 לש-pi 58,% , ,ןאובי,ילארשי ןקת ות לעב  ,SENםידל תרואת  

   265.00 ןטשק תצובק 'חי   
    
,ALLAH תרצותמ   ANIL גוסמ הרקתב עוקש טנסרולפ יראניל  ת"ג   08.06.0216
ML-08 םינקתב דמועה( , SNEMUL 5391 לש הקופת  W45*1 קפסהב    
  ,97-ML , ( 09 ךתחבx97x211 ןקתב דמע,מ"מ IRC  02 לש-pi 58,% ,  

   518.00 ןטשק תצובק,  ןאובי,ילארשי ןקת ות לעב, 'חי   
    
קפסהב,ALLAH תרצותמ  DE ANIL  גוסמ הרקתב עוקש DEL ת"ג   08.06.0218
  W91  לש הקופת SNEMUL 5391 , )08 םינקתב דמועה-ML,97-ML , (  
ות לעב, , pi ,%58-02 לש  IRC ןקתב דמע,מ"מ 09x97x211 ךתחב    

   978.00 ןטשק תצובק,  ןאובי,ילארשי ןקת 'חי   
    
,splihp תרצותמ  S01 B031ND גוסמ םישגמ תרקתב DEL ת"ג   08.06.0220
דמועה( ,םוינימולא רוטקלפר SNEMUL 0011 לש הקופת  W11 קפסהב    
IRC ןקתב דמע,מ"מ 301*מ"מ 661 ךתחב ) , ML,97-ML-08 םינקתב    
םידל תרואת SEN, ןאובי,ילארשי ןקת ות לעב, , %,pi 58-44/02 לש     

   345.00 ןטשק תצובק 'חי   
    
קפסהב,splihp תרצותמ  S02 B031ND גוסמ םישגמ תרקתבDEL ת"ג   08.06.0222
  W42  לש הקופת SNEMUL 0032,דמועה( , םוינימולא רוטקלפר  
IRC ןקתב דמע,מ"מ 711*מ"מ 612 ךתחב ) , ML,97-ML-08 םינקתב    
םידל תרואת SEN ,  ןאובי,ילארשי ןקת ות לעב, , %,pi 58-44/02 לש     

   460.00 ןטשק תצובק 'חי   
    
,splihp תרצותמ  S73 B021CR גוסמ םישגמ תרקתב DEL ת"ג   08.06.0224
,ML-08 םינקתב דמועה( , SNEMUL 0073 לש הקופת  W14 קפסהב    
  97-ML , ( ןקתב דמע,מ"מ 13*מ"מ  795*מ"מ795 ךתחב IRC  לש  
  02-pi 58,% , ,ןאובי,ילארשי ןקת ות לעב  ,SEN תצובק םידל תרואת  

   633.00 ןטשק 'חי   
    
,splihp תרצותמ  S73DEL V021MS גוסמ הרקת ג"ע DEL ת"ג   08.06.0226
,ML-08 םינקתב דמועה( , SNEMUL 0073 לש הקופת  W14 קפסהב    
  97-ML , ( ןקתב דמע,מ"מ 13*מ"מ  795*מ"מ795 ךתחב IRC  לש  
  02-pi 58,% , ,ןאובי,ילארשי ןקת ות לעב  ,SEN תצובק םידל תרואת  

   690.00 ןטשק 'חי   
    
קפסהב,AGEV תרצותמ  NOOM גוסמ הרקת/ריק דומצ DEL ת"ג   08.06.0228
  W02  לש הקופת SNEMUL 0002 , )08 םינקתב דמועה-ML,97-ML , (  
רמוח , pi ,%58-45 לש  IRC ןקתב דמע,מ"מ 09*מ"מ 672 ךתחב    
תצובק םידל תרואתSEN,  ןאובי,ילארשי ןקת ות לעב,יבלח יוסיכ,םוינימולא    

   518.00 ןטשק 'חי   
    
הקופת  W6 קפסהב,BZR תרצותמ  טאוו 6 גוסמ ריק עוקש DEL ת"ג   08.06.0230
632 ךתחב ) , ML,97-ML-08 םינקתב דמועה( , SNEMUL 082 לש    
,םוינימולא רוטקלפר , pi-56 ,%58 לש  IRC ןקתב דמע,מ"מ  001*מ"מ    

   690.00 ןטשק תצובק םידל תרואתSEN  ןאובי,ילארשי ןקת ות לעב 'חי   
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ג"לנ/לאטמ תורונל  W07 קפסהב,שעג תרצותמ ןוריק גוסמ יריק ת"ג   08.06.0232
70KI, 56-pi לש  IRC ןקתב דמע,מ"מ 192*מ"מ 032*מ"מ 363 ךתחב    

 1,093.00 ןטשק תצובק םידל תרואת ENS,  ןאובי,ילארשי ןקת ות לעב, %,57 'חי   
    
'קד 06-ל HA42 REWOP 42 SLC תיזכרמ םורח תרואתל תכרעמ   08.06.0234
DEL הרואת יפוגל V42 ךומנ חתמ תקפסמ תכרעמה .םורחב הראה    
טרופמכ 5NE1710 תויזכרמ םורח תוכרעמל ןקתל םאתהב םירקובמ    
puorG ןאובי הינמרג CETONI תרבח תרמות ףרוצמה טרפמב    

17,952.00 Kashtan. 'חי   
    
רוביחל םאתומה ישאר רקבמ רקובמ עוקש DEL rewoP W4 םורח ת"ג   08.06.0236
CDV42 לש ףיצר חתמ לבקמ ת"ג.תרקובמ תיזכרמ םורח תכרעמל    
הלועפ בצמב .תכרעמב תידוחיי תבותכ לעב תרושקת סיטרכ וכותב ללוכו    
לש המרב תמעמועמ הראה תמצוע םורח ת"ג לכל עובקל היהי ןתינ ליגר    
םורח ת"ג הנזהה חתמב לשכ ןמזב.01% לש תוציפקב %-001%01    
תרבח תרצות ףרוצמה טרפמב טרופמכ 001% לש בצמב ודבעי    

   669.00 .puorG nathsaK ןאובי NS 14-1.4219 ט"קמ הינמרג CETONI 'חי   
    
םאתומה ישאר רקבמ רקובמ חיטה לע DEL rewoP W4 םורח ת"ג   08.06.0238
לש ףיצר חתמ לבקמ ת"ג.תרקובמ תיזכרמ םורח תכרעמל רוביחל    
  CDV42 תכרעמב תיודחיי תבותכ לעב תרושקת סיטרכ וכותב ללוכו.  
תמעמועמ הראה תמצוע ת"ג לכל עובקל היהי ןתינ ליגר הלועפ בצמב    
ת"ג הנזהה חתמב לשכ ןמזב .01% לש תוציפקב %-001%01 לש המרב    
תרבח תרצות ףרוצמה טרפמב טרפומכ %001 לש בצמב ודבעי םוריח    

   699.00 .puoprG nathsaK ןאובי NS 14-1.4218 ט"טקמ הינמרג CETONI 'חי   
    
ריק לע וא הרקתב הנקתהל ט"הע DEL rewoP W4 טנוברקילופ ת"ג   08.06.0240
תיזכרמ םורח תכרעמל רוביחל םאתומה רקבמ רקובמ 56PI תומיטאב    
סיטרכ וכותב ללוכו CDV42 לש ףיצר חתמ לבקמ ת"ג .תרקובמ    
היהי ןתינ ליגר הלועפ בצמב .תכרעמב תיודחיי תבותכ לעב תרושקת    
%-001%01 לש המרב תמעמועמ הראה תמצוע םורח ת"ג לכל עובקל    
לש בצמב ודבעי םורח ת"ג הנזהה חתמב לשכ ןמזב .01% לש תוציפקב    
ט"קמ הינמרג CETONI תרבח תרצות ףרוצמה טרפמב טרופמכ 001%    

   715.00 .puorG nathsaK ןאובי NS 0012 'חי   
    
רוביחל םאתומה רקבמ רקובמ ט"הע DEL ידדצ-דח האיצי טלש ת"ג   08.06.0242
לש ףיצר חתמ לבקמ האיציה טלש.תרקובמ תיזכרמ םורח תכרעמל    
  CDV42 יסיטרכ 2 וכותב לולכיו תודרפנ תויזכרמ תוכרעמ יתשמ ןזויו  
היהי ןתינ ליגר הלועפ בצמב .תכרעמב תיודחיי תבותכ םע תרושקת    
%-001%01 לש המרב תמעמועמ הראה תמצוע םורח ת"ג לכל עובקל    
לש בצמב ודבעי םורח ת"ג הנזהה חתמב לשכ ןמזב .01% לש תוציפקב    
ט"קמ הינמרג CETONI תרבח תרצות ףרוצמה טרפמב טרופמכ 001%    

   685.00 .puorG nathsaK ןאובי 8817PNS 'חי   
    
רוביחל םאתומה רקבמ רקובמ יולת DEL ידדצ-דח האיצי טלש ת"ג   08.06.0244
לש ףיצר חתמ לבקמ האיציה טלש.תרקובמ תיזכרמ םורח תכרעמל    
  CDV42 יסיטרכ 2 וכותב לולכיו תודרפנ תויזכרמ תוכרעמ יתשמ ןזויו  
היהי ןתינ ליגר הלועפ בצמב .תכרעמב תיודחיי תבותכ םע תרושקת    
%-001%01 לש המרב תמעמועמ הראה תמצוע םורח ת"ג לכל עובקל    
לש בצמב ודבעי םורח ת"ג הנזהה חתמב לשכ ןמזב .01% לש תוציפקב    
ט"קמ הינמרג CETONI תרבח תרצות ףרוצמה טרפמב טרופמכ 001%    

   817.00 puorG nathsaK ןאובי P 8827 PNS 'חי   
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ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  70.80 ק ר פ  ת ת     
    
דמצמ םע ,תנבלוגמ הדלפמ מ"מ 91 רטוקב תיכנא הקראה תדורטקלא   08.07.0002
ךרואב ינדי הרדחה רישכמ םע ,בבוס חודיק שאר םע ,תוטומ 2 רוביחל    
5.21 סמועל הדלפ תקיצימ הסכמ םע תינקת תרוקב תחוש םע ,'מ 3 לש    
.הפועתה תודש תושר טרדנטס יפל הקראהל הסכמה .טוליש ללוכ ןוט    

   897.00 .טלפמוק 'חי   
    
תדורטקלא תכראה ךרוצל ,דמצמ םע 'מ 5.1 לש ךרואב טומ תפסוה   08.07.0004

   204.00 .הקראה 'חי   
    
םילאיצנטופ תאוושה ספ ןיבל ,ץוק וא תמייק תיפקיה רושיג תעבט ןיב רוביח   08.07.0006
י"ע םירוביח ללוכ ,מ"מ 05*5 ןבלוגמ לזרב ספ םע )דרפנב דדמנה( ,ישאר    

   317.00 'פמוק .טלפמוק .ןכמ רחאל רק ץבאב יופצו ,תמייקה רושיגה תעבטל םיכותיר  
    

    95.00 .4" דע רטוקב םימואו םיגרב ללוכ ןבלוגמ דבכ סופיט ינקת הקראה קבח 'חי  08.07.0008
    

   123.00 .6" דע רטוקב םימואו םיגרב ללוכ ןבלוגמ דבכ סופיט ינקת הקראה קבח 'חי  08.07.0010
    
םיגרב 7 ללוכ מ"מ 004*05*5 תודימב ףסונ םילאיצנטופ תאוושה ספ   08.07.0012
ורובח םע ,םוימדק םיפוצמ ,ץיפק תויקסיד ,תויקסד ,םימוא ,תוחפל    
לש תויתכתמה תוכרעמה לכ לש וילא רובח םעו תיפקיהה רושיגה תעבטל    

   425.00 .טלפמוק .למשחה חול ללוכ ,הנבמה 'חי   
    

   409.00 .םיגרב 7 םע מ"מ 004*04*4 תודימב ךא ל"נכ האוושה ספ 'חי  08.07.0014
    
21 ללוכ ,מ"מ 06*01 תיטילורטקלא תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ   08.07.0016

   682.00 .םוימדק םיפוצמ ,ץיפק תיקסידו תויקסיד ,םימוא ,תוחפל םיגרב רטמ   
    
תודימב תיטילורטקלא תשוחנמ ישאר םילאיצנטופ תאוושה ספ   08.07.0018
ץיפק תיקסדו תויקסד ,םימוא,תוחפל , םיגרב 02 ללוכ ,מ"מ 0001*05*5    

   997.00 .םוימדק םיפוצמ 'חי   
    

    33.00 .המדאב וא/ו ,תוקיציב חנומ ,מ"מ 4X52 לש ךתחב ןבלוגמ לזרב ספ רטמ  08.07.0020
    

    52.00 .הקיציב וא המדאב חנומ מ"מ 05*4 ןבלוגמ לזרב ספ רטמ  08.07.0022
    
)'וכו הרקת תיצקורטסנוק ,זג תרנצ ,םימ תרנצ( והשלכ תורש לש הקראה   08.07.0024
61 דע ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ םע ,ישאר םילאיצנטופ תאוושה ספל    
,םיגרב ,)דבכ( תינקת הקראה קבח ,ךילומל ןגמ תורוניצ תוברל ,ר"ממ    
יאנתבו ,תונקתב שרדנכ ,'וכו 'ץיבדנס טוליש ,ץיפק תויקסידו תויקסיד    
ךילומ ןיגב קרו ךא םלושי ךכל רבעמ( 'מ 05 דע וניה ךילומה ךרואש    

   349.00 .)2.80 קרפ י"פע ומצע הקראהה 'חי   
    

   159.00 .רטמ 5 דע ךרואב ךילומ ךא ל"נכ 'חי  08.07.0026
    
,וטורב ר"מ 001 דע לש ללוכ חטשב הינבב שדח הנבמל דוסי תקראה   08.07.0028
יכילומ ,םילאיצנטופ הווש ספ םע ,1724 'סמ תונקת ץבוקל םאתהב    
- רוביח יכילומו  ,הנבמב םייתכתמה םיתורשה לכ לש הקראה ,הקראה    

 3,676.00 'פמוק .טלפמוק  
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 9,972.00 'פמוק .ר"מ 004 דע חטשל ךא ל"נכ 08.07.0030
    
דע ר"מ 004 לעמ ללוכ חטשב הינבב שדח הנבמל ךא ,ל"נכ דוסי תקראה   08.07.0032
ספ םע ,1724 'סמ תונקת ץבוקל םאתהב ,ללכב דעו וטורב ר"מ 0001    
םייתכתמה םיתורשה לכ לש הקראה ,הקראה יכילומ ,םילאיצנטופ הווש    

16,452.00 'פמוק .טלפמוק - רוביח יכילומו,הנבמב  
    
ר"מ 0001 לעמ ללוכ חטשב הינבב שדח הנבמל ךא ,ל"נכ דוסי תקראה   08.07.0034
םע ,1724 'סמ תונקת ץבוקל םאתהב ,ללכב דעו וטורב ר"מ 0002 דע    
םייתכתמה םיתורשה לכ לש הקראה ,הקראה יכילומ ,םילאיצנטופ יווש ספ    

22,430.00 'פמוק .טלפמוק ,רוביח יכילומו,הנבמב  
    

   101.00 .רטמ 2/1 דע ךרואב רושיג ךילומב תשר תלעת וא חפ תלעת לש הקראה 'חי  08.07.0036
    
אל הקראה" טלשו תוינקת תולש ללוכ םימ הנומ לע ינקת הקראה רשג   08.07.0038

   140.00 'פמוק ."קרפל  
    
ךתחב םיישאר הקראה יכילומ םע בשחמ רדחב תיטטס הקראה תדוקנ   08.07.0040
םע הקראה תודוקנל תודיריו םיירוזא םיילאיצנטופ תאוושה יספמ ר"ממ 07    
רזיבא( ר"ממ 61 דע םידדובמ תשוחנ יכילומו רטוק מ"מ 02 נ"פ תורוניצ    

   323.00 .)דרפנב דדמנ רמגה 'חי   
    
תנקתומ ,טולישו הסכמ םע קיטסלפ היושע תימוקמ הקראה תחוש   08.07.0042

   309.00 .המדאב 'חי   
    
דגנ ןוגימ רובע ההובג תיטנגמ תורידח םע  ןוקיליס תדלפ תוחול תקפסה   08.07.0044

   873.00 טלפמוק לכה , םישרדנה רזעה ירזיבא לכ תוברל םייטנגמורטקלא תודש ר"מ   
    
דגנ ןוגימ רובע ההובג למשח תוכילומ ילעב םוינימולא תוחול תקפסה   08.07.0046

 1,151.00 טלפמוק לכה , םישרדנה רזעה ירזיבא לכ תוברל םייטנגמורטקלא תודש ר"מ   
    

   357.00 . תושרדנה רזעה תודובע לכ תוברל מ"לא תודש דגנ ןוגימ תוחול תנקתה ר"מ  08.07.0048
    
תודשל הביבסה תוכיאל דרשמה םעטמ ךמסומ קדוב תקידב   08.07.0050

 1,984.00 'פמוק ןייענה יפל לכה , תורעה וא םיאצממ ח"וד תאצוה תוברל םייטנגמורטקלא  
    
ת ו ד ו ק נ  80.80 ק ר פ  ת ת     
    
,תורקת ,תוריקב תוביצח םג םיללוכ הז קרפב תודוקנה לכ יריחמ .1    
תאצוה תוברל סבג תוריקו ןוטבמ םירבעמו תוריק תוברל ,'וכו הפצר    
,תופעתסהה ,רבעמה תובית לכ תא םיללוכ ,תוחולה ןיב םידודיב    
.תוינכותב טרופמכ רמגה ירזיבאו ,םילבכהו ,םיכילומה    
    
הבכ" גוסמ תורונצ םה תילנויצנבנוק הטישב תועצובמה תודוקנל תרנצה .2    
תוריק וא ןוטב תוריק וא הינב תוריקב תובכרומ תודוקנה .םיינקת "וילאמ    
תולעת וא/ו ןורירמ תרנצב חייטה לע תינוציח תונקתומ וא טוהרב וא סבג    
  CVP תושר טרדנטסל םאתהב ויהי ונקתויש תורוניצה עבצ .3.גוס לכמ  
תרושקת בוהצ -םיבשחמ םודא -שא יוליג קורי -למשח    .הפועתה תודש    
םוח -םוריח תרואת לוחכ -מ"נמו    
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םהיחפס לכ לע תורונצהו לבכה וא םיכילומה תא ללוכ הדוקנ לכ ריחמ .4    
ןכו ,ריקב וא הרקתב האיציל דעו הדוקנה תא ןיזמה למשחה חולמ לחה    
,םרז קספמ לולכי הדוקנה ריחמ . תויומכה בתכב טרופמכ ינקת רזיבא    
םיקספמה גוסו תומכ .ראומ ןצחל וא בילצמ ףילחמ וא לופכ וא דיחי    
רוקמל הנושארה הדוקנה קחרמ .הדוקנה ריחמ תא הנשת אל םישורדה    
יפל ומצע לבכה ןיגב קרו ךא םלושי 'מ 03 -ל רבעמ( .רטמ 03 דע הנזהה    
.)2.80 קרפ    
    
הדוקנ הניה איהש הטיש לכב תעצובמה ללכהמ אצוי אלל הדוקנ לכ .5    
האיציל ורבוחיש םיעקש רפסמ .6.שומישל הנכומו תרבוחמ ,תבכרומ    
ריקה ירוביח לכש יאנתב( .הדוקנה ריחמ תא הנשי אל עקת תיב תדוקנל    
,הנול" םגד "וניצוטיב" תמגודכ ויהי םירזיבאה .7        .)דחא זראמב    
.ךרע הווש "סיבג" וא "טייל ,סקיטמ    
    
וא/ו מ"מ 02 "כ" תורונצ םע ןושאר הרואת ףוגל טלוו 022 רואמ תדוקנ   08.08.0010
הנקתהב ,ר"ממ 5.1*5 םיכילומ וא/ו םילבכ םע רטוק מ"מ 02 נ"פ  תורוניצ    
םיקיספמ וא/ו םינצחל יגוס םע ,יזאפ תלת וא דח לגעמבו היומס וא היולג    

   166.00 ." סיווג" וא "ONICITB" 'חי   
    
ותוא לע הנושארה הדוקנה ירחא האבה ךא ל"נכ רואמ תדוקנ   08.08.0012

   116.00 .)רושיג/תופעתסה(לגעמ 'חי   
    
ר"ממ YX2N 5*5.1 םילבכ םע ,ןושאר הרואת ףוגל טלוו 022 רואמ תדוקנ   08.08.0014
הנקתהב מ"מ C.V.P 52X03 תולעת וא/ו רטוק מ"מ 02 "כ" תורוניצ םע ,    

   189.00 ."וקסינ" תרצות ט"הע םיקיספמ םע , היולג 'חי   
    
ותוא לע הנושארה הדוקנה ירחא האבה ךא ל"נכ רואמ תדוקנ   08.08.0016

   126.00 .)רושיג/תופעתסה(לגעמ 'חי   
    
נ"פ תורונצ םע ,ןושאר הרואת ףוגל היולג וא היומס הנקתהב  רואמ תדוקנ   08.08.0018
YX2N 5*5.2 דע ךתחב םילבכבו ,מ"מ 23 "כ" תורוניצ וא/ו רטוק מ"מ 52    

   250.00 .ר"ממ 'חי   
    
ותוא לע הנושארה הדוקנה ירחא האבה ךא ל"נכ רואמ תדוקנ   08.08.0020

   184.00 .)רושיג/תופעתסה(לגעמ 'חי   
    
08.08.0022 תורונצ םע ,ןושאר הרואת ףוגל היולג וא  היומס הנקתהב רואמ תדוקנ  
,ר"ממ YX2N 3*5.2 םילבכבו ,מ"מ 02 "כ" תורוניצ וא/ו רטוק מ"מ 02 נ"פ    

   197.00 ."סיווג" וא "ONICITB" םינצחל וא/ו םיקיספמ םע 'חי   
    
ותוא לע הנושארה הדוקנה ירחא האבה ךא ל"נכ רואמ תדוקנ   08.08.0024

   137.00 .)רושיג/תופעתסה(לגעמ 'חי   
    
וא/ו רוניצב ,ר"ממ 5.1 "יח" ףסונ ךילומ רובע רואמ תדוקנל ריחמ תפסות   08.08.0026

    38.00 .יזאפ תלת לגעמב וא/ו יזאפ דח לגעמב ,םורחה תדיחי רובע ,לבכב 'חי   
    
,רטוק  מ"מ 02 רטוק וא/ו מ"מ 02 נ"פ  תורונצ םע טלקמל ןומעפ תדוקנ   08.08.0028
ןומעפ םע היולג וא ,היומס הנקתהב ,ר"ממ 5.1*3 םילבכ וא  םיכילומ םע    
וא "היתפ" תרצות ,ןטק לדוגב ,תינכותב שרדנל םאתהב חתמל ןירושמ    

   350.00 .םימ םוטא גוסמ ןצחלה .ע"ש 'חי   
    
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../068 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
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01/03/2017
דף מס':     068 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

08.08.0030 ,ןושאר עקת תיבל היולג וא היומס הנקתהב טלוו 022 עקת תיב תדוקנ  
C.V.P תלעת וא מ"מ 02 "כ" תורוניצ וא רטוק מ"מ 02 נ"פ תורונצ םע    
  52X03 2.3 םיכילומ םע ,מ"מX5 םילבכ וא/ו ר"ממ YX2N 3*5.2 םע ר"מ  

   200.00 ."סיווג" וא "ONICITB" תרצות ,ט"הע וא/ו ט"הת 'א 61 עקת תיב 'חי   
    
ותוא לע הנושארה הדוקנה ירחא האבה ךא ל"נכ  עקת תיב תדוקנ   08.08.0032

   150.00 .)רושיג/תופעתסה(לגעמ 'חי   
    
םע ,ןושאר עקת תיבל היולג וא היומס הנקתהב טלוו 022 עקת תיב תדוקנ   08.08.0034
C.V.P תולעת וא/ו מ"מ 02 "כ" תורוניצ וא/ו רטוק מ"מ 02 נ"פ תורונצ    

   181.00 .)רמג רזיבא אלל( ר"ממ YX2N*5.2 3 םילבכבב מ"מ 03x52 'חי   
    
ותוא לע הנושארה הדוקנה ירחא האבה ךא ל"נכ  עקת תיב תדוקנ   08.08.0036

   144.00 .)רושיג/תופעתסה(לגעמ 'חי   
    
נ"פ תורונצ םע ,היומס הנקתהב ,דיחי ןכרצל טלוו 022 עקת תיב תדוקנ   08.08.0038
ןקת וא S.B עקת תיב םע ר"מ YX2N 3*5.2 םילבכו רטוק מ"מ 02    

   266.00 ."סיווג" וא "ONICITB" תרצות ילארשי 'חי   
    
תורונצ םע ,ןושאר עקת תיבל היולג הנקתהב טלוו 022 עקת תיב תדוקנ   08.08.0040
YX2N 3*5.2 םילבכו מ"מ C.V.P 52X03 תולעת וא/ו רטוק מ"מ 02 "כ"    

   221.00 . ע"ש וא "וקסינ N-1" םגדכ ,'א 61 ט"הע עקת תיב םע ,מ"מ 'חי   
    
ותוא לע הנושארה הדוקנה ירחא האבה ךא ל"נכ  עקת תיב תדוקנ   08.08.0042

   182.00 .)רושיג/תופעתסה(לגעמ 'חי   
    
תורוניצ םע ,ןושאר עקת תיבל היולג הנקתהב טלוו 022 עקת תיב תדוקנ   08.08.0044
ר"ממ YX2N 3X5.2 םילבכו מ"מ C.V.P 52X03 תולעת וא מ"מ 02 "כ"    

   249.00 .ע"ש וא "וקסינ" תרצות "N-2" םגדכ ,'א 61 לופכ עקת תיב םע 'חי   
    
ותוא לע הנושארה הדוקנה ירחא האבה ךא ל"נכ  עקת תיב תדוקנ   08.08.0046

   200.00 .)רושיג/תופעתסה(לגעמ 'חי   
    
תורוניצ םע,ןושאר עקת תיבל היולג הנקתהב טלוו 022 עקת תיב תדוקנ   08.08.0048
ר"ממ YX2N 3X5.2 םילבכו מ"מ C.V.P 52X03 תולעת וא מ"מ 02 "כ"    

   274.00 .ע"ש וא "וקסינ" תרצות "N-3" םגדכ ,'א 61 שלושמ עקת תיב םע 'חי   
    
ותוא לע הנושארה הדוקנה ירחא האבה ךא ל"נכ  עקת תיב תדוקנ   08.08.0050

   221.00 .)רושיג/תופעתסה(לגעמ 'חי   
    
תורוניצ םע ,ןושאר עקת תיבל היולג הנקתהב טלוו 022 עקת תיב תדוקנ   08.08.0052
ר"ממ YX2N 3X5.2 םילבכו מ"מ C.V.P 52X03 תולעת וא מ"מ 02 "כ"    

   340.00 .ע"ש וא "וקסינ" תרצות "N-4" םגדכ ,'א 61 לופכ עקת יתב 4 תדיחי םע 'חי   
    
ותוא לע הנושארה הדוקנה ירחא האבה ךא ל"נכ  עקת תיב תדוקנ   08.08.0054

   281.00 .)רושיג/תופעתסה(לגעמ 'חי   
    
וא מ"מ 02 "כ" תורוניצ םע היולג הנקתהב טלוו 022 עקת תיב תדוקנ   08.08.0056
יתב 6 תדיחי םע ר"ממ YX2N 3X5.2 םילבכו מ"מ C.V.P 52X03 תולעת    

   379.00 ."וקסינ" תרצות "N-6" םגדכ ,'א 61 עקת 'חי   
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3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
01/03/2017
דף מס':     069 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םע,היולג וא היומס הנקתהב הדובע תודמעל טלוו 022 עקת תיב תדוקנ   08.08.0058
CVP 52x03 תולעת וא/ו מ''מ 02 ''כ'' תורוניצ וא/ו מ"מ 02 נ"פ תורוניצ    

   308.00 .רמג רזיבא אללו ,ר"ממ 5.2*3 .ט.ב.ט םילבכו רטוק מ''מ 'חי   
    
תורוניצ םע ,ןושאר עקת תיבל היולג הנקתהב טלוו 022 עקת תיב תדוקנ   08.08.0060
ר"ממ YX2N 3X5.2 םילבכו מ"מ C.V.P 52X03 תולעת וא מ"מ 02 "כ"    

   253.00 ."וקסינ" תרצות "WN_1" םגדכ ,'א 61 םימ ןגומ עקת תיב םע 'חי   
    
ותוא לע הנושארה הדוקנה ירחא האבה ךא ל"נכ  עקת תיב תדוקנ   08.08.0062

   218.00 .)רושיג/תופעתסה(לגעמ 'חי   
    
םע ,ןושאר עקת תיבל היומס וא היולג הנקתהב טלוו 022 עקת תיב תדוקנ   08.08.0064
2 םע מ"מ 52X03 תולעת וא מ"מ 02 "כ" תורוניצ וא מ"מ 02 נ"פ תורוניצ    
ותואמ םינזומש יאנתב( "ONICITB" תרצותמ ,'א 61 םידומצ עקת יתב    

   281.00 .)לגעמה 'חי   
    
ותוא לע הנושארה הדוקנה ירחא האבה ךא ל"נכ  עקת תיב תדוקנ   08.08.0066

   232.00 .)רושיג/תופעתסה(לגעמ 'חי   
    
,ןושאר עקת תיבל היומס וא היולג הנקתהב טלוו 022 עקת תיב תדוקנ    08.08.0068
מ"מ 52X03 תולעת וא מ"מ 02 "כ" תורוניצ וא מ"מ 02 נ"פ תורוניצ םע    
יאנתב( "ONICITB" תרצותמ ,'א 61 ,םיבכרהב םידומצ עקת יתב 3 םע    

   313.00 .)לגעמה ותואמ םינזומש 'חי   
    
ותוא לע הנושארה הדוקנה ירחא האבה ךא ל"נכ  עקת תיב תדוקנ   08.08.0070

   260.00 .)רושיג/תופעתסה(לגעמ 'חי   
    
,ןושאר עקת תיבל היומס וא היולג הנקתהב טלוו 022 עקת תיב תדוקנל   08.08.0072
מ"מ 52X03 תולעת וא מ"מ 02 "כ" תורוניצ וא מ"מ 02 נ"פ תורוניצ םע    

   221.00 ."סיווג" וא "ONICITB" תרצות ,'א 61 םרזל ,םימ ןגומ עקת תיב םע 'חי   
    
ותוא לע הנושארה הדוקנה ירחא האבה ךא ל"נכ  עקת תיב תדוקנ   08.08.0074

   179.00 .)רושיג/תופעתסה(לגעמ 'חי   
    
םע ,ןושאר עקת תיבל היומס וא היולג הנקתהב טלוו 022 עקת תיב תדוקנ   08.08.0076
םע מ"מ 52X03 תולעת וא מ"מ 02 "כ" תורוניצ וא מ"מ 02 נ"פ תורוניצ    
ליגר וא/ו "ECAPS NEPO . "SPU תוציחמל ,'א 61 עקת יתב 2 תדיחי    
-םישימג םילבכו םירוטקנוק םע "REYEM" תרצות "XOBTEN" תרדסמ    

   266.00 .הנושאר תופעתסה תביתל דע תוציחמה ךותב םימיאתמ 'חי   
    
ותוא לע הנושארה הדוקנה ירחא האבה ךא ל"נכ  עקת תיב תדוקנ   08.08.0078

   221.00 .)רושיג/תופעתסה(לגעמ 'חי   
    
םע ,ןושאר עקת תיבל היומס וא היולג הנקתהב טלוו 022 עקת תיב תדוקנ   08.08.0080
םע מ"מ 52X03 תולעת וא מ"מ 02 "כ" תורוניצ וא מ"מ 02 נ"פ תורוניצ    
ליגר וא/ו "ECAPS NEPO . "SPU תוציחמל , 'א 61 עקת יתב 3 תדיחי    
-םישימג םילבכו םירוטקנוק םע "REYEM" תרצות "XOBTEN" תרדסמ    

   293.00 .הנושאר תופעתסה תביתל דע תוציחמה ךותב םימיאתמ 'חי   
    
ותוא לע הנושארה הדוקנה ירחא האבה ךא ל"נכ  עקת תיב תדוקנ   08.08.0082

   250.00 .)רושיג/תופעתסה(לגעמ 'חי   
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דף מס':     070 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םע ,ןושאר עקת תיבל היומס וא היולג הנקתהב טלוו 022 עקת תיב תדוקנ   08.08.0084
םע מ"מ 52X03 תולעת וא מ"מ 02 "כ" תורוניצ וא מ"מ 02 נ"פ תורוניצ    
ליגר וא/ו "ECAPS NEPO . "SPU תוציחמל , 'א 61 עקת יתב 4 תדיחי    
-םישימג םילבכו םירוטקנוק םע "REYEM" תרצות "XOBTEN" תרדסמ    

   342.00 .הנושאר תופעתסה תביתל דע תוציחמה ךותב םימיאתמ 'חי   
    
ותוא לע הנושארה הדוקנה ירחא האבה ךא ל"נכ  עקת תיב תדוקנ   08.08.0086

   297.00 .)רושיג/תופעתסה(לגעמ 'חי   
    
םע ,ןושאר עקת תיבל היומס וא היולג הנקתהב טלוו 022 עקת תיב תדוקנ   08.08.0088
םע מ"מ 52X03 תולעת וא מ"מ 02 "כ" תורוניצ וא מ"מ 02 נ"פ תורוניצ    
ליגר וא/ו "ECAPS NEPO . "SPU תוציחמל , 'א 61 עקת יתב 6 תדיחי    
-םישימג םילבכו םירוטקנוק םע "REYEM" תרצות "XOBTEN" תרדסמ    

   355.00 .הנושאר תופעתסה תביתל דע תוציחמה ךותב םימיאתמ 'חי   
    
ותוא לע הנושארה הדוקנה ירחא האבה ךא ל"נכ  עקת תיב תדוקנ   08.08.0090

   313.00 .)רושיג/תופעתסה(לגעמ 'חי   
    
אצומל דעו ןיזמה למשחה חולמ ,טלוו 083 ט"הע תיזאפ תלת חכ תדוקנ   08.08.0092
,מ"מ C.V.P 24X03 תולעת םע ,ר"ממ YX2N 5X6 םילבכ םע ,הדוקנה    
היומס הנקתהבו רטוק מ"מ 04 נ"פ תורוניצ וא/ו מ"מ 04 "כ" תורוניצ וא/ו    
רזעה יעצמא לכו ,ט"הע תופעתסהו רבעמ תובית תוברל ,היולג וא/ו    

   728.00 .)רמג רזיבא אלל( .הדוקנה תמלשהל םישורדה םינושה 'חי   
    
תורונצ םע ,ר"ממ YX2N 5X4 םילבכ םע טלוו 083 יזאפ תלת חכ תדוקנ   08.08.0094

   645.00 .)דרפנב דדמנ רמגה רזיבא( .היולג הנקתהבו ,רטוק מ"מ 23 "כ" 'חי   
    
נ"פ תורונצ םע היומס וא היולג הנקתהב ,טלוו 083 תיזאפ תלת חכ תדוקנ   08.08.0096
C.V.P 52X03 תולעת וא/ו רטוק מ"מ 23 "כ" תורונצ וא ,רטוק מ"מ 23    

   468.00 .)דרפנב דדמנ רמגה רזיבא( ר"ממ YX2N 5*5.2 םילבכ םע מ"מ 'חי   
    
תורוניצ םע ,היומס וא היולג הנקתהב ,דיחי ןכרצל תיזאפ דח חכ תדוקנ   08.08.0098
מ"מ C.V.P 52X03 תולעת וא/ו רטוק מ"מ 52 "כ" תורוניצ וא מ"מ 52 נ"פ    

   316.00 )דרפנב דדמנ רמגה רזיבא( ,ר"ממ YX2N 3X4 םילבכו 'חי   
    
תורוניצ םע היולג וא היומס הנקתהב ,ילמשח םימח םימ דודל חכ תדוקנ   08.08.0100
C.V.P תולעת וא/ו רטוק מ"מ 02 "כ" תורוניצ וא ,רטוק מ"מ 02 נ"פ    
  52X03 םילבכו מ"מ YX2N 3X5.2 תרצות ראומ דוד קספמ םע ,ר"ממ  
  "ONICITB" דיל ןוחטיב קספמ םעו קספמהמ דודל הנזה וק םע ,ע"ש וא  

   341.00 .דודה 'חי   
    
היולג וא היומס הנקתהב אוהש גוס לכמ תרושקת רזיבאל  הנכה תדוקנ   08.08.0102
אצומל דעו הכומס תרושקת תלעתמ לחה וא/ו ירוזיא תרושקת ןוראמ לחה    
מ"מ 52 "כ" תורוניצ וא רטוק מ"מ 52 נ"פ תורוניצב תעצובמ ,הדוקנה    
תבית םע ,ןוליינמ הכישמ טוח ,מ"מ C.V.P 52X03 תולעת וא/ו רטוק    

   150.00 .רטמ 03 דע רוניצה ךרוא .טלשו הסכמ ,היומס וא הייולג רזיבא 'חי   
    
,רטוק מ"מ 02 נ"פ רוניצ םע ילגיב הרואתל םוריח תדיחיל תרושקת תדוקנ   08.08.0104
רוביח ללוכ GWA22 תוגוז 3 ךכוסמ לבכ םע מ"מ 02 "כ" רוניצ וא    

   247.00 .רטמ 03 דע רוניצה ךרוא .תמייק םוריח תרואת תרקב תכרעמל 'חי   
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דף מס':     071 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,רטוק מ"מ 52 נ"פ תורוניצ םע ,אוהש לכ גוסמ ילמשח חופמל חכ תדוקנ   08.08.0106
.ב.ט םילבכו מ"מ C.V.P 52X03 תולעת וא/ו רטוק מ"מ 52 "כ" תורוניצ וא    
םייתכתמ םיירושרש תורוניצ תועצמאב ,עונמל רוביח םע ,ר"ממ 5X5.2 ט    
,םימוטא םיגניטיפ םע ,"THGIT- DIUQIL" גוסמ ,םימוטא קיטסלפ יפוצמ    

   582.00 .ט"הת 'א 55PI" 3X61" םוטא ןוחטב קספמ םעו 'חי   
    
מ"מ 02 נ"פ תורוניצ םע היולג וא היומס הנקתהב םורח ןצחלל הדוקנ   08.08.0108
םע ,מ"מC.V.P 52X03 תולעת וא/ו רטוק מ"מ 02 "כ" תורוניצ וא רטוק    

   349.00 .)דרפנב דדמנ ןצחלה( ר"ממ 3X5.1 ט.ב.ט םילבכ 'חי   
    
םילבכ םע היולג הנקתהב וא/ו היומס הנקתהב תיזאפ תלת חכ תדוקנ   08.08.0110
  YX2N 5*01 וא/ו רטוק מ"מ 04 וא רטוק מ"מ 04 נ"פ תורוניצ םע ר"ממ  
אלל הדוקנה אצומל דעו ןיזמה למשחה חולמ ,מ"מ C.V.P 52X03 תולעת    

 1,055.00 .רמג רזיבא 'חי   
    
םילבכ םע היולג הנקתהב וא/ו היומס הנקתהב תיזאפ תלת חכ תדוקנ   08.08.0112
  YX2N 5*61 חולמ ,רטוק מ"מ 04 וא רטוק מ"מ 04 נ"פ תורוניצ םע ר"ממ  

 1,492.00 .רמג רזיבא אלל הדוקנה אצומל דעו ןיזמה למשחה 'חי   
    
תללוכ רשא לגעמ לע תדדוב 'א 61 היסקטנו םגד ררוואמל רובח תדוקנ   08.08.0114
תספוקו ךרוצה יפל ר"ממ 5.2 ךתחב לבכ וא םיכילומ מ"מ 02 רטוקב רונצ    
לע( ספא םע ינוויכ-וד קספמ ללוכ ,ררוואמה רובחל המיאתמ םירובח    
תבכרומ הדוקנה ..)ריואה גוזמ ןלבק םע רובחה יטרפ םאתל ןלבקה    

   449.00 .שומשל הנכומו תרבוחמ 'חי   
    
yx2N 08.08.0116 לבכו מ"מ 02 נ"פ רוניצ םע ,ןולחל ילמשח סירת עונמ רוביח תדוקנ  
  3x5.1 תרצות סירתל ינוויכ וד קספמ םע ,ר"ממ "ONICITB" לכה  

   386.00 ..שומשל ןכומו רבוחמ ,בכרומ טלפמוק 'חי   
    
םע ,ר"ממ 5.1*3 ט.ב.ט לבכו 02 נ"פ רונצב גגב ירטקלאוטופ אתל הדוקנ   08.08.0118
רשיפ" תרצות םיקרבו רתי יחתמ דגנ ןגומו םימ ןגומ ירטקלאוטופ את    

   891.00 .טלפמוק .אתה ושארב רשא ךרוא 'מ 2 ,1" ןבלוגמ םימ רונצ םע "סריפ 'חי   
    
םייתמוק תרושקת 'חב וא/ו בשחמ 'חב םיבשחמ דויצ דסמל חכ תדוקנ   08.08.0120
,ר"ממ YX2N 3*5.2 םילבכ םע הדוקנה אצומל דעו ןיזמה למשחה חולמ    
תרצות  55PI ןגומ ' א 61*3 םרזל EEC גוסמ דדובמ עקת תיב םע    
  "ILOZZALAP", םעו הפצרהמ מ"ס 5 ןבלוגמ חפ תהבגה לע ןקתומ  

   489.00 .תוחפל 'מ 2 לבכ תברזר 'חי   
    
חולמ ל"נכ  תרושקת 'חב וא/ו בשחמ 'חב םיבשחמ דויצ דסמל חכ תדוקנ   08.08.0122
תיב םעו ר"ממ YX2N 3*6 םילבכ םע הדוקנה אצומל דעו ןיזמה למשח    
לע ןקתומ "ILOZZALAP" תרצות 'א I55P ןגומ 'א EEC 3*23 גוסמ עקת    

   689.00 .תוחפל 'מ 2 לבכ תברזר םע הפצרהמ מ"ס 5 ןבלוגמ חפ תהבגה 'חי   
    
למשח חולמ תרושקת 'חב וא/ו בשחמ 'חב םיבשחמ דויצ דסמל חכ תדוקנ   08.08.0124
עקת תיב םעו ר"ממ YX2N 5*5.2 םילבכ םע הדוקנה אצומל דעו ןיזמה    
לע ןקתומ "ILZZALAP" תרצות 'א 55PI ןגומ 'א EEC 5*61 גוסמ    

   768.00 .תוחפל 'מ 2 תברזר םעו  הפצרהמ מ"ס 5 ןבלוגמ חפ תהבגה 'חי   
    
    
    
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../072 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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01/03/2017
דף מס':     072 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

חולמ  תרושקת 'חב וא/ו בשחמ 'חב םיבשחמ דויצ דסמל חכ תדוקנ   08.08.0126
תיב םעו ר"ממ YX2N 5*01 םילבכ םע הדוקנה אצומל דעו ןיזמה למשח    
לע ןקתומ ."ILOZZALAP" תרצות 55PI ןגומ 'א EEC 5*23 גוסמ עקת    

 1,200.00 .תוחפל 'מ 2 לבכ תברזר םעו הפצרהמ מ"ס 5 ןבלוגמ חפ תהבגה 'חי   
    
שימג לבכו ףכירמ רוניצ ללוכ ילגיב םוריח תדיחיל תרושקת תדוקנ   08.08.0128

   368.00 רטמ 02 דע ר"ממ 1X2 רפסוממ 'קנ   
    
י 'ג י ר  ת ו ד ו ב ע  90.80 ק ר פ  ת ת     
    
רושיאבו תטלחה יפל שמומי הז ףיעס( למשח סדנהמ לש הדובע תועש   08.09.0002

   339.00 .)דבלב ןימזמה לש שארמ ע"ש   
    
הז ףיעס( הדובע להנמ ,ישאר וא ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש   08.09.0004

   148.00 .)דבלב ןימזמה לש שארמ רושיאבו תטלחה יפל שמומי ע"ש   
    
רושיאבו תטלחה יפל שמומי הז ףיעס( .רזוע יאלמשח לש הדובע תועש   08.09.0006

    82.00 .)דבלב ןימזמה לש שארמ ע"ש   
    
יפל שמומי הז ףיעס( טושפ לעופ וא ןוישר אלל יאלמשח לש הדובע תועש   08.09.0008

    72.00 .)דבלב ןימזמה לש שארמ רושיאבו תטלחה ע"ש   
    
וא יאסדנה יאלמשח וא ךמסומ יאלמשח(תוחול טווח לש הדובע תעש   08.09.0010

   221.00 .םייק למשח חולב תודובע עוציבל )סדנהמ יאלמשח ע"ש   
    
חולב תודובע עוציבל )רזוע יאלמשח(תוחול טווח רזוע לש הדובע תעש   08.09.0012

   122.00 .םייק למשח ע"ש   
    
ףונמ םע הדובעל אוהשלכ ןוישר גוס לעב יאלמשח לש הדובע תועש   08.09.0014
שמומי הז ףיעס( הפועתה תודש תושר י"ע קפוסיש 'מ 02 דע 4 םיהבגב    

   132.00 (ןימזמה לש שארמ רושיאבו תטלחה יפל ע"ש   
    
. 'מ 21 דע הבוגב ףונמ תיאשמ לש ) הדובע תועש 5 דע( הדובע םוי יצח   08.09.0016

 1,748.00 .)דבלב ןימזמה לש שארמ רושיאבו תטלחה יפל שמומי הז ףיעס( 'חי   
    
'מ 02 דע הבוגב ףונמ תיאשמ לש )הדובע תועש 5 דע( הדובע םוי יצח   08.09.0018

 2,440.00 .)דבלב ןימזמה לש שארמ רושיאבו תטלחה יפל שמומי הז ףיעס( 'חי   
    
ףיעס( .'מ 21 דע הבוגב ףונמ תיאשמ לש )הדובע תועש 9 דע( הדובע םוי   08.09.0020

 2,440.00 .)דבלב ןימזמה  לש שארמ רושיאבו תטלחה יפל שמומי הז 'חי   
    
ףיעס( 'מ 02 דע הבוגב ףונמ תיאשמ לש )הדובע תועש 9 דע( הדובע םוי   08.09.0022

 3,211.00 .)דבלב ןימזמה לש שארמ רושיאבו תטלחה יפל שמומי הז 'חי   
    
הז ףיעס( גוס לכמ BCJ רוטקרט לש )הדובע תועש 5 דע( הדובע םוי יצח   08.09.0024

 1,550.00 .)דבלב ןימזמה לש שארמ רושיאבו תטלחה יפל שמומי 'חי   
    
הז ףיעס( גוס לכמ BCJ רוטקרט לש )הדובע תועש 9 דע( הדובע םוי   08.09.0026

 2,657.00 .)דבלב ןימזמה לש שארמ רושיאבו תטלחה יפל שמומי 'חי   
    
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../073 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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דף מס':     073 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תינקית המרה תמב לש )םויב הדובע תועש 9 דע( ירדנלק הדובע עובש   08.09.0028
הז ףיעס( .הדובעה רתאל המבה תלבוה תוברל ,'מ 21 דע לש הבוגל    

 4,285.00 .)דבלב ןימזמה תטלחה יפל שמומי 'חי   
    
תינקית המרה תמב לש )םויב הדובע תועש 9 דע( ירדנלק הדובע עובש   08.09.0030
הז ףיעס (.הדובעה רתאל המבה תלבוה תוברל ,'מ 81 דע לש הבוגל    

 5,308.00 .)דבלב ןימזמה תטלחה יפל שמומי 'חי   
    
תינקית המרה תמב לש )םויב הדובע תועש 9 דע( ירדנלק הדובע עובש   08.09.0032
יפל שמומי הז ףיעס(  הדובעה רתאל המבה תלבוה תוברל 'מ 42 דע לש    

 7,319.00 .)דבלב ןימזמה לש שארמ רושיאבו תטלחה 'חי   
    
לש הבוגל תינקית המרה תמב לש )םויב הדובע תועש 9 דע( הדובע םוי   08.09.0034
יפל שמומי הז ףיעס( .הדובעה רתאל המבה תלבוה תוברל ,'מ 21 דע    

   495.00 .הלבוה אלל .)דבלב ןימזמה תטלחה 'חי   
    

   593.00 רטמ 81 דע ךא ל"נכ 'חי  08.09.0036
    

   692.00 רטמ 42 דע ךא ל"נכ 'חי  08.09.0038
    

   593.00 קפסל הרזחו ג"בתנל המבה קפסמ גוסו לדוג לכמ המב תלבוה 'חי  08.09.0040
    
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  01.80 ק ר פ  ת ת     
    
וא מ"ס 05X05X05 דע תודימב 03-ב ןוטבמ רורמת דומעל ןוטב דוסי   08.10.0002
,רבעמ ילוורש ,רובה תביצח /תריפח ללוכ מ"ס 05 קמועו מ"ס 05 רטוקב    

   725.00 .םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכו דוסי יגרב ,דוסי תקראה תכרעמ 'חי   
    
תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 4 הבוג דע גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי   08.10.0004
תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 06/06/06    
ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ,דוסי תקראה תכרעמ ,    

   857.00 .טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה 'חי   
    
03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 9-8 דע הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי   08.10.0006
ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 001/08/08 דע תודימב    
םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,דוסי תקראה תכרעמ,תינכות יפל רבעמ    

 1,108.00 .טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו 'חי   
    
03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 01 דע הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי   08.10.0008
ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 061/08/08 דע תודימב    
םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,דוסי תקראה תכרעמ,תינכות יפל רבעמ    

 1,459.00 .טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו 'חי   
    
ללוכ  03-ב ןוטבמ קוצי 'מ 11-21 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי   08.10.0010
תקראה תכרעמ,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח    
םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,דוסי    

 1,282.00 .טלפמוק םישורדה ק"מ   
    
ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ   08.10.0012

    26.00 .םידומעל הרידח ללוכ תורוניצל רטמ   
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דף מס':     074 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ללוכ 03-ב ןוטבמ קוצי רטמ 03-42 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל דוסי   08.10.0014
לכו ,דוסי תקראה תכרעמ ,דומעל דוסי יגרב ,םילוורש תנכה ,תואסנולק    

 5,796.00 .טלפמוק תושרדנה תודובעה ראש 'חי   
    
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  11.80 ק ר פ  ת ת     
    
:ת ו ר ע ה     
    
218 - י"ת ילארשיה ןקתה י"פע ורצויי הז קרפב תועורזהו םידומעה .1    
םיללוכ םילגד יקיזחמו תועורזה, םידומעה יריחמ .תנכדועמה ותרודהמב    
רונתב יולק ,תיטטסורטקלא "לוקופא" טרפמ י"פע ןרציה לעפמב העיבצ    
.2 . תוחפל םינש 5 ךשמל היהת עבצל תוירחא.ןימזמה י"ע רחביש ןווגב    
ןלא יגרב י"ע םירגסנה םירזיבא שגמל םיחתפ וללכי םידומעה לכ    
:םיללוכ םיריחמה לכ .3  .גרובה תליפנ תעינמל תידגנ םוא םע הטסורינמ    
תייחנהל םאתהב הבכרהו הנקתה ,ףונמ תיאשמ ,הלבוה ,הקפסא    
.תועורזו םיסנפ תנקתהל םימאתמ םיללוכ םידומעה לכ .4.חקפמה    
*םיגרודמ םידומע*    
    
? ם י נ מ ו ת מ  ם י ד ו מ ע ?    
    
? ם י נ ו ק  ם י ל ו ג ע  ם י ד ו מ ע ?    
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0006
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
שעג" תרצות ,10600215 ט"קמ תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ 4    

 1,787.00 ."לוקופא" טרפמ יפל לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש וא "תורוא 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0008
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
שעג" תרצות ,10420215 ט"קמ תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ 6    

 2,357.00 ."לוקופא" טרפמ יפל לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש וא "תורוא 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0010
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
שעג" תרצות ,10630215 ט"קמ תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ 8    

 3,168.00 ."לוקופא" טרפמ יפל לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש וא "תורוא 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0012
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
שעג" תרצות ,10640215 ט"קמ תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ 01    

 4,077.00 ."לוקופא" טרפמ יפל לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש וא "תורוא 'חי   
    
? י ע ו ב י ר  ך ת ח ב  ם י ד ו מ ע ?    
    
? ? ? ? ם י ב י ט ר ו ק ד  ם י ד ו מ ע  ? ? ? ?    
    
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../075 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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תקיצימ סיסב םע ,'מ 4 הבוגב ינוק לוגע םוינימולאמ הרואת דומע   08.11.0018
םע םירזיבא את ,דוסי תטלפ ללוכ ה.ל.פ תרצות 001 םגד םוינימולא    
תרצות  00670004004A דומעה םגד ,הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ    

 3,896.00 .ע"ש וא .ה.ל.פ 'חי   
    
תקיצימ סיסב םע ,'מ 6 הבוגב ינוק לוגע םוינימולאמ הרואת דומע   08.11.0020
םע םירזיבא את ,דוסי תטלפ ללוכ ה.ל.פ תרצות 001 םגד םוינימולא    
תרצות  00670006004A דומעה םגד ,הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ    

 5,699.00 .ע"ש וא .ה.ל.פ 'חי   
    
תקיצימ סיסב םע ,'מ 8 הבוגב ינוק לוגע םוינימולאמ הרואת דומע   08.11.0022
םע םירזיבא את ,דוסי תטלפ ללוכ ה.ל.פ תרצות 001 םגד םוינימולא    
תרצות  00090008004A דומעה םגד ,הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ    

 6,552.00 .ע"ש וא .ה.ל.פ 'חי   
    
תקיצימ סיסב םע ,'מ 01 הבוגב ינוק לוגע םוינימולאמ הרואת דומע   08.11.0024
םע םירזיבא את ,דוסי תטלפ ללוכ ה.ל.פ תרצות 001 םגד םוינימולא    
תרצות  0009000104A דומעה םגד ,הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ    

 9,022.00 .ע"ש וא .ה.ל.פ 'חי   
    

115,920.00 W0001 םיסנפ 01 תנקתהל תועורז ללוכ הדלפמ רטמ 42 הרואת דומע 'חי  08.11.0026
    
ללוכ תילמשחו תינכמ ,'מ 6 דע הבוגב םייק הדלפמ הרואת דומע קוריפ   08.11.0028
ןוטבה דוסי תריקע ללוכ )שיו הדימב( עורז , סנפ ,םילבכ קוריפו קותינ    
חקפמה תיחנה יפל רתאל קרופמה רמוחהו דויצה תלבוהו קרופמה דומעל    

 2,190.00 'פמוק .  
    
תילמשחו תינכמ ,'מ 01-6 דע הבוגב םייק הדלפמ הרואת דומע קוריפ   08.11.0030
ןוטבה דוסי תריקע ללוכ )שיו הדימב( עורז , סנפ ,םילבכ קוריפו קותינ ללוכ    
חקפמה תיחנה יפל רתאל קרופמה רמוחהו דויצה תלבוהו קרופמה דומעל    

 2,399.00 'פמוק .  
    
לע דומעה קוריפ ללוכ 'מ 6 דע הבוגב םייק הדלפמ הרואת דומע תקתעה   08.11.0032
, הרואת יסנפ , תועורז קוריפ תוברל( תילמשחו תינכמ , ויביכרמ לכ    
דוסי לע וירזיבא לכ לע שדחמ דומעה תנקתהו )רזעה דויצ לכו םירזיבא    

 2,260.00 'פמוק .ןימזמה וא חקפמה םע םואתב ,דרפנב םלושמ ורובע , רחא  
    
דומעה קוריפ ללוכ 'מ 21 דע הבוגב םייק הדלפמ הרואת דומע תקתעה   08.11.0034
, הרואת יסנפ , תועורז קוריפ תוברל( תילמשחו תינכמ , ויביכרמ לכ לע    
דוסי לע וירזיבא לכ לע שדחמ דומעה תנקתהו )רזעה דויצ לכו םירזיבא    

 2,721.00 'פמוק .ןימזמה וא חקפמה םע םואתב ,דרפנב םלושמ ורובע , רחא  
    

   195.00 .םילגד 2 -ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ 'חי  08.11.0036
    
מ"ס 001 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הדדוב עורז   08.11.0038
ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות ,10201225 ט"קמ .הרואת דומעל תרבוחמו    

   505.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ 'חי   
    
מ"ס 051 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הדדוב עורז   08.11.0040
ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות ,10201225 ט"קמ .הרואת דומעל תרבוחמו    

   549.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ 'חי   
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../076 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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מ"ס 002 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הדדוב עורז   08.11.0042
ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות ,10201225 ט"קמ .הרואת דומעל תרבוחמו    

   662.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ 'חי   
    
,ןירושמ עקת - תיב ללוכ הרואתה דומע לע ןקתומ גח תרואתל ריק רוביח   08.11.0044
עקת תיבל רוביח לבכו םירזיבא שגמ לע יטמוטוא יצח םרז קספמ תפסות    

   348.00 .טלפמוק - 'חי   
    
ךרד לבכה תרדחה רפמא 02X3 ת"מאמ ללוכ םייק דומעל תורבחתה   08.11.0046
לבכה רוביח ,םייקה דוסיב הביצח וא חודיק ללוכ ,םייקה דומעה דוסי    

   766.00 'פמוק .טלפמוק רזעה ירמוחו תודובע רתי לכו תילמשחו תינכמ  
    
ןושאר עבצב תועורז ללוכ 'מ 6 לעמ הבוגב םייק הרואת דומע תעיבצ   08.11.0048
יפל ןווגב תובכש יתשב "קלרפוס" ןוילע עבצבו ןורקימ 07 יבועב "לוניגמ"    

   268.00 . חקפמה תיחנה רטמ   
    

   934.00 .הנקתהו הלבוה הריפח ללוכ ,רטמ 5.8 הבוגב ינקת ץע דומע 'חי  08.11.0050
    

 1,150.00 .הנקתהו הלבוה הריפח ללוכ ,רטמ 01 הבוגב ינקת ץע דומע 'חי  08.11.0052
    

   683.00 .ןוטב סיסב ללוכ קבח ללוכ ינקת לבכמ יריוא החיתמ ןגוע 'חי  08.11.0054
    

   886.00 ..ןוטב סיסב ללוכ ינקת ץע דומע יושע הכימת ןגוע 'חי  08.11.0056
    
רטמ 42 הבוגב תועלצ בר ,הדלפמ הרואת דומע לש הנקתהו הקפסא   08.11.0058
רוטקורטסנוק ןונכתו רושיא ,W0001 םיסנפ 01 דע תנקתהל תועורז :ללוכ    
,דומעה שארב קרב אלוכ ,םיסנפ 10-ל דומעה סיסבב חולו דויצ שגמ ,    

125,580.00 ,דומעה שארב הרהזא סנפ 'חי   
    
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  21.80 ק ר פ  ת ת     
    
התצה דויצ ,הרונ םיללוכ אוהש גוס לכמ הרואתה יפוג / םיסנפה יריחמ )1    
רופישל לבקו ,שרדנ םא ,רטרטסו ינאכמ-ורטקלא קנשמ רומאל ,םלשומ    
רביירד וא ילארגטניא ינורטקלא קנשמ וא ,תוחפל 29.0-ל קפסהה לפוכ    
ןרצי ידי לע רשואו קדבנ רשא הקלדה דויצו ,)דל תרואת יפוגל( ירוקמ    
יפוג לש םימיאתמה םירושיאה תא ףרצל שי )2.ותוירחאבו םיפוגה    
תינכטה המאתהה תחכוהל גואדלו ןלבק \ קפסה ידי לע ורחבנש הרואתה    
ןקת וא \ ו למשחה קוחלו 02 י"ת תמגודכ ןקתה תושירדל תמלשומה    
EIC ,,NID .EDV , CE-NE  NE 46421 :תמגודכ ,רחא ימואלניב יטנוולר    
ךותב שומישל תומיאתמ תויזיפ תודימ ,ת"ג תומיטא : ןוגכ םיאשונל    
י"ע םאתוהו ךרענש תיזח ךתח / טרפ יפל ת"ג רובעםייטנוולרה םינקתהה    
ףוג תוליצנ ,םיירטמ-וטופה םינותנה .הרואתה ץעוי וא ו בצעמ / לכירדאה    
תיווזו ןווגה ,רמוחה ,ינכמה קזוחה רוטקלפרה גוס ,רוטקלפרהו הרואתה    
,םיינורטקלא םיקנשמ :םיוולינ םיקלח לש םיינכט םינותנ ןכו ,ולש הראהה    
.םירביירד וא \  ו  ,םיינכמורטקלא םיקנשמ    
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../077 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
01/03/2017
דף מס':     077 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

גואדל למשחה ןלבק תוירחאב ,"תונוכת הווש" ת"ג רושיא ךרוצל )3    
רתוי תובוט וא ,תווש תוליבקמ תואצותלו םיירטמ-וטופ םיבושיחל    
תחכוהלו ,ןנכתמה \ הרואתה ץעוי לש םיבושיחב ולבקתנש תואצותהמ    
תינכטה המאתהה תחכוה .עיצהש ת"ג לש תמלשומה תינכטה המאתהה    
יפוג תקידב )4.ותוירחאב הניה עיצהש הרואתה יפוג לש תמלשומה    
ותב ןומיסל רתיה"  הדועת תגצהו ילארשיה םינקתה ןוכמ ידי לע הרואתה    
תונוכתל ןרצי ירושיאו תוירטמ-וטופ תומוקעו םיבושיח ,"ילארשי ןקת    
.הרואת יפוג לש תוירשפא תופולח תניחבל יחרכה יאנת הניה ,תושרדנה    
: תורבחה לש תרצותמ ויהי הרואתה יפוגב ,םיינורטקלאה םיקנשמה )5    
  SPILIHP  , MARSO . CETANGAM ןונגנמ וללכיו ,רשואמ ע"וש וא  
ייח ךרוא לע הרימש ךרוצל )הדורטקלאל םידקמ םומיח( המח הקלדה    
, LARENEG : תמגודכ ,תרשואמ תרצותמ ויהי תורונה .תורונה    
  SPILIHP , MARSO ,תרפושמ עבצ תריסמ תולעב ויהיו ,רשואמ ע"וש וא.  
    
, EERC , MARSO תרצותמ ויהי ,םידלל ת"גב , DEL תורונ )6    
  SPILIHP  , הלועמ עבצ תריסמו ,תרבגומ הקופת תולעב ,רשואמ ע"וש וא  
  , IRC - 57 א"מ 053( ,םיילמיטפוא םיאנתב הדובעל ומאתויו ,תוחפל  
םייח ךרוא לע הרימשל )..סויזלצ 'עמ 52 לש תיתביבס הרוטרפמטב    
תושירדו תולבגמל םאתהב ,רואה תומכ לש תיתגרדה הכיעדו ילמיסקמ    
,םידל רובע ת"גב הלעפהה רביירד )ML- 08 .7   ןכו   ML - 97 : ןקתה    
ךרוצל תינורטקלא הרקב תכרעמל רוביח רשפאיש ינורטקלא ןונגנמב דייוצי    
,םתלעפהו םידלה תכרעמ לע קוחרמ \ בורקמ הרקבו תרושקתב שומיש    
יפוג יריחמ )8.תיטאמוטוא וא המוזי הרוצב םועמיע עוציב ךרוצל ןכו    
לש המאתהו ינכט יוויל לש תללוכה תולעה ביכרמ תא וללכי הרואתה    
הרוצב הרואת יפוג  תנקתה ךרוצל רחבייש קפסהמ םישרדנה םיקלחה    
היילת \ תושינב וא ץוחב היצקורטסנוק וא םידומע \ תועורז לע תמלשומ    
יוסינ עוציבב ,ךכל שרדיי םאו ,ןנכתמה יטרפ יפל םירוקמ םינבמב ,הרקתל    
\ הרואת יפוג תנמזה )9.יפוס עוציבל תמלשומה האצותה רושיאו הרואת    
בתכב רושיא תלבק רחאל קר עצובת הרואכל "ךרע הווש" םניהש םיסנפ    
.ןימזמה י"ע ךכל ךמסומה ץעויה \ ןנכתמהמ    
    
08.12.0002     רטסאילופמ יושע  PI-56 ,טוו 052 ג"לנ תרונ רובע תובוחר תרואת ףוג  
לע \ עורז לע הנקתהל ,לופכ דודיב לעב רמילופ -ונכט \ ןיירושמ            
: םגד           PTA :    תמגודכ ףוגה .דרפנב םלושי םרובע ,דומע    
  NOIRO ..R / S/ 52 , םינקתומ לבקו רטרטס ,קנשמ , ג"לנ תרונ ללוכ  

 2,995.00 .הרואתה ףוגב 'חי   
    
רוביחל ינורטקלא קנשמ רובע םלוא םדוקה ףיעסב ומכ הרואת ףוג   08.12.0004

 3,475.00 .היזכרמ ךרד קוחרמ הרקב תכרעמל 'חי   
    
יושע  PI-56 ,טוו 052 דיילה לטמ תרונ רובע תובוחר תרואת ףוג   08.12.0006
\ עורז לע הנקתהל ,לופכ דודיב לעב רמילופ -ונכט \ ןיירושמ רטסאילופמ    
: םגד   PTA   : תמגודכ היהי ףוגה .דרפנב םלושי םרובע ,דומע לע    
  NOIRO ..R / M / 52 לבקו רטרטס ,קנשמ , דיילה לטמ תרונ ללוכ  

 3,091.00 .הרואתה ףוגב םינקתומ 'חי   
    
רוביחל ינורטקלא קנשמ רובע םלוא םדוקה ףיעסב ומכ הרואת ףוג   08.12.0008

 3,542.00 .היזכרמ ךרד קוחרמ הרקב תכרעמל 'חי   
    
    
    
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../078 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םוינימולאמ יושע  PI-56 ,טוו 051 ג"לנ תרונ רובע תובוחר תרואת ףוג   08.12.0010
         .דרפנב םלושי םרובע ,דומע לע \ עורז לע הנקתהל ,ץחל תקיציב  
רטרטס ,קנשמ , ג"לנ תרונ ללוכ ,  SOAK : םגד CEA :    תמגודכ ףוגה    

 2,125.00 .הרואתה ףוגב םינקתומ לבקו 'חי   
    
רוביחל ינורטקלא קנשמ רובע םלוא םדוקה ףיעסב ומכ הרואת ףוג   08.12.0012

 2,625.00 .היזכרמ ךרד קוחרמ הרקב תכרעמל 'חי   
    
,תרבגומ הקופת ילעב DEL תורונ  09  -ב דייוצמ תובוחר תרואת ףוג   08.12.0014
041-521( דואמ בחר יטפוא רוזיפל יגולויב-וטופה ןקתה תולבגמב דמועה    
לעב םוינימולאמ יושע  PI-66      םוטא ףוגה ,רתי רווניס תעינמלו )'עמ    
,דומע לע \ עורז לע הנקתהל ,לופכ דודיב לעב ,תוילרגטניא רוריק תועלצ    
/ NI - DEL TS  : םגד CEA :    תמגודכ ףוגה .דרפנב םלושי םרובע    

 5,055.00 .הניקת הלעפהל שרדנה הקלדהה דויצ לכ ללוכ ,CO 'חי   
    
דמועה ,תרבגומ הקופת ילעב DEL תורונ  811  רובע תובוחר תרואת ףוג   08.12.0016
)'עמ 041-521( דואמ בחר יטפוא רוזיפל יגולויב-וטופה ןקתה תולבגמב    
תועלצ לעב םוינימולאמ יושע  PI-66      םוטא ףוגה ,רתי רווניס תעינמלו    
םרובע ,דומע לע \ עורז לע הנקתהל ,לופכ דודיב לעב ,תוילרגטניא רוריק    
ללוכ ,NI - DEL TS / CO  : םגד CEA :    תמגודכ ףוגה .דרפנב םלושי    

 5,796.00 .הניקת הלעפהל שרדנה הקלדהה דויצ לכ 'חי   
    
,  PI-56 ,טוו 07 ג"לנ תרונ רובע ,יביטרוקד  םינג \ תובוחר תרואת ףוג   08.12.0018
    תמגודכ ףוגה         .דרפנב םלושי םרובע ,דומע לע \ עורז לע הנקתהל  
  : GEA  םגד : ELGNAIRT לבקו רטרטס ,קנשמ , ג"לנ תרונ ללוכ  

 2,060.00 .הרואתה ףוגב םינקתומ 'חי   
    
רוביחל ינורטקלא קנשמ רובע םלוא םדוקה ףיעסב ומכ הרואת ףוג   08.12.0020

 2,543.00 .היזכרמ ךרד קוחרמ הרקב תכרעמל 'חי   
    
,טוו 051 דע ה"מ וא ג"לנ תרונ רובע ,יביטרוקד  םינג \ תובוחר תרואת ףוג   08.12.0022
  PI-66  , ףוגה         .דרפנב םלושי םרובע ,דומע לע \ עורז לע הנקתהל  
רטרטס ,קנשמ , ג"לנ תרונ ללוכ  AGOLIRT : םגד ACE :    תמגודכ    

 3,026.00 .הרואתה ףוגב םינקתומ לבקו 'חי   
    
רוביחל ינורטקלא קנשמ רובע םלוא םדוקה ףיעסב ומכ הרואת ףוג   08.12.0024

 3,509.00 .היזכרמ ךרד קוחרמ הרקב תכרעמל 'חי   
    
,טוו 001 דע ה"מ וא ג"לנ תרונ רובע ,יביטרוקד  םינג \ תובוחר תרואת ףוג   08.12.0026
  PI-66  , תעינמל הפפר ללוכ .דרפנב םלושי םרובע ,דומע לע הנקתהל  
: םגד           CEA :    תמגודכ ףוגה .תירוקמ תילארגטניא רווניס    
  AGOLIRT  ףוגב םינקתומ לבקו רטרטס ,קנשמ , ג"לנ תרונ ללוכ  

 2,930.00 .הרואתה 'חי   
    
רוביחל ינורטקלא קנשמ רובע םלוא םדוקה ףיעסב ומכ הרואת ףוג   08.12.0028

 3,413.00 .היזכרמ ךרד קוחרמ הרקב תכרעמל 'חי   
    
051 דע ג"לנ תרונ רובע ,קוצי םוינימולאמ יושע יעוביר תובוחר תרואת ףוג   08.12.0030
םרובע ,דומע לע הנקתהל תילארגטניא תירוקמ עורז םע ,  PI-56 ,טוו    
ללוכ 21RPM :םגד            DUUR :    תמגודכ ףוגה  .דרפנב םלושי    

 2,254.00 .הרואתה ףוגב םינקתומ לבקו רטרטס ,קנשמ , ג"לנ תרונ 'חי   
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רוביחל ינורטקלא קנשמ רובע םלוא םדוקה ףיעסב ומכ הרואת ףוג   08.12.0032
 2,737.00 .היזכרמ ךרד קוחרמ הרקב תכרעמל 'חי   

    
004 דע ג"לנ תרונ רובע ,קוצי םוינימולאמ יושע יעוביר תובוחר תרואת ףוג   08.12.0034
םרובע ,דומע לע הנקתהל תילארגטניא תירוקמ עורז םע ,  PI-56 ,טוו    
ללוכ 61RP    :םגד            DUUR :    תמגודכ ףוגה  .דרפנב םלושי    

 2,737.00 .הרואתה ףוגב םינקתומ לבקו רטרטס ,קנשמ , ג"לנ תרונ 'חי   
    
רוביחל ינורטקלא קנשמ רובע םלוא םדוקה ףיעסב ומכ הרואת ףוג   08.12.0036

 3,275.00 .היזכרמ ךרד קוחרמ הרקב תכרעמל 'חי   
    
004 דע ה"מ תרונ רובע ,קוצי םוינימולאמ יושע יעוביר תובוחר תרואת ףוג   08.12.0038
םרובע ,דומע לע הנקתהל תילארגטניא תירוקמ עורז םע ,  PI-56 ,טוו    
ללוכ 61RP    :םגד            DUUR :    תמגודכ ףוגה .דרפנב םלושי    

 2,833.00 .הרואתה ףוגב םינקתומ לבקו רטרטס ,קנשמ , ג"לנ תרונ 'חי   
    
רוביחל ינורטקלא קנשמ רובע םלוא םדוקה ףיעסב ומכ הרואת ףוג   08.12.0040

 3,345.00 .היזכרמ ךרד קוחרמ הרקב תכרעמל 'חי   
    
עורזל וא הילתל הנקתהל םוינימולא יושע ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג   08.12.0042
ללוכ שעג תרצות "סרבינוי" םגד ,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע    
ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ טו 052 דע דיילה לטמ וא ג"לנ תרונ    
סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק    

 2,415.00 .טלפמוק 'חי   
    
לע עורזל הנקתהל ,56PI ,םוינימולא יושע ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג   08.12.0044
ללוכ שעג תרצות "בוחר בכוכ" םגד ,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע    
ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ טו 052 דע ג"לנ/ה"מ תרונ    

 2,093.00 .טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב 'חי   
    
דלספ" םגד ,תועורז ללוכ הפצר ג"ע ןקתומ וא הפצרב עוקש הרואת ףוג   08.12.0046

 1,384.00 .56PI ףוגה .טוו 1 תורונ 22 דע "DEL" תורונו דויצ ללוכ "שעג 'חי   
    
רובע ,קוצי םוינימולאמ יושע יעוביר ירטמיס \ ירטמיסא הפצה תרואת ףוג   08.12.0048
תירוקמ עורז םע ,  PI-56 ,טוו 0002 דע 006 -מ ה"מ  / ג"לנ תרונ    
ףוגה         .דרפנב םלושי םרובע ,דומע לע הנקתהל תילארגטניא    
,קנשמ ,הרונ ללוכ 0001A SOTARTS    :םגד            PEVIF : תמגודכ    

 5,281.00 .שרדנכ הקלדהל םינכומו םיטווחמ לבקו רטרטס 'חי   
    
דימע ןיירושמ דימאילופ רמילופ - ונכטמ יושע תובוחר \ שיבכ תרואת ףוג   08.12.0050
םע ,  PI-66 ,טוו 052 דע  ה"מ \ ג"לנ תרונ רובע ,תיביזורוק הביבס יאנתב    
ףוגה .דרפנב םלושי םרובע ,דומע לע הנקתהל תילארגטניא תירוקמ עורז    
רטרטס ,קנשמ ,הרונ ללוכ AKIRES :םגד            CEA :    תמגודכ    

 2,673.00 .שרדנכ לבקו 'חי   
    
םע טנוברקילופמ דומעה תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ   08.12.0052
יבועב ןבלוגמ חפמ וא סויזלצ תולעמ 031 דע לש 'פמטב דימע תיכוכז יביס    
יקדהמ םע ,A01 AK01 םרזל יזאפ דח ז"אמ םע ,חפ ןוגג םע מ"מ 5.2    
יקדהמ םע IXEGOS תרצות 3KAPOC וא 2KAPOC םגדכ תופעתסה    
YX2N 3x5.2 לבכו הקראה ספ םע ,XINOHP תרצות םיסנפל האיצי    

   409.00 .טלפמוק סנפל דע ר"ממ 'חי   
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תיב וא הרואת ףוגל ףסונ לבכו ףסונ ז"אמ רובע ל"נה שגמל ריחמ תפסות   08.12.0054
    92.00 .דומע לע עקת 'חי   

    
ם י ק ו ר פ  31.80 ק ר פ  ת ת     
    
ירזיבאו ירמוח לכ ללוכ ילמשחו ינכמ קורפ םיללוכ םיפיעסה לכ :1 הרעה    
לכמ הרואת יפוג ללוכ הטמל םיטרופמה םירמוחהו םירזיבאה לש רזעה    
- חקפמה תויחנה יפל ןימזמה ןסחמל קרופיש דויצה לכ תרזחהו גוס    
ןלבקלו שמתשי ןלבקה הז קרפמ םיפיעס ולאב ןלבקל עבקי דבלב ןימזמה    
.הנבמה לש הבוג לכב ,ותטלחה לע רערעל תוכזה הייהת אל    
    
ןלבקה הז קרפמ םיפיעס ולאב ןלבקל עבקי ןימזמה ==== :2 הרעה    
.===== ותטלחה לע רערעל תוכזה הייהת אל ןלבקלו שמתשי    
    
ריחמב לדבה אלל הדבעמל וא/ו דרשמל ךומנ חתמו למשח תכרעמ קוריפ   08.13.0006
תומלוס ,למשח תוחול ,ךומנ חתמו בושחימ יעקש ,םרז יקספמ ,םיעקש(    
דרשמ רדח תלבקל דע ) םרז יקספמ םילבכ ,הרואת יפוג ,םילבכ תולעתו    

    56.00 למשח תכרעממ יקנ ר"מ   
    
יקספמ ,םיעקש(  םידרשמ רודזורפל ךומנ חתמו למשח תכרעמ קוריפ   08.13.0008
תומלוס ,למשח תוחול ,הרואת יפוג ,ךומנ חתמו בושחימ יעקש ,םרז    
תכרעממ יקנ רודזורפ תלבקל דע ) םרז יקספמ םילבכ ,םילבכ תולעתו    

    47.00 למשח ר"מ   
    
,םרז יקספמ ,םיעקש(  הבוג לכב ןסחמל ךומנ חתמו למשח תכרעמ קוריפ   08.13.0010
תולעתו תומלוס ,למשח תוחול ,הרואת יפוג ,ךומנ חתמו בושחימ יעקש    

    49.00 למשח תכרעממ יקנ ןסחמ תלבקל דע ) םרז יקספמ םילבכ,םילבכ ר"מ   
    
םיכילומ םע 2" דע ךתחב ריחמב לדבה אלל ףכירמ וא ןורירמ רוניצ קוריפ   08.13.0012

     3.00 .וכותב רטמ   
    

     4.00 .וכותב םיכילומ םע 3" דע 52.2" -מ ךתחב רוניצ קוריפ םלוא ל"נכ רטמ  08.13.0014
    

     5.00 .מ"מ 021 דע בחורב .יס.יו.יפ תלעת קוריפ םלוא ל"נכ רטמ  08.13.0016
    

     7.00 .מ"מ 003 דע מ"מ 021 -מ בחורב .יס.יו.יפ תלעת קוריפ םלוא ל"נכ רטמ  08.13.0018
    

     7.00 ..ריקמ מ"מ 021 דע בחורב חפ תלעת קוריפ םלוא ל"נכ רטמ  08.13.0020
    

    10.00 .ריקמ מ"מ 003 דע מ"מ 001 -מ בחורב חפ תלעת קוריפ םלוא ל"נכ רטמ  08.13.0022
    
לעמ 5*01 דע אוהש גוס לכמ לבכ לש ינכמו ילמשח קותינ ללוכ קוריפ   08.13.0024

    10.00 .תורקית וא תוריק רטמ   
    
וא תוריק לעמ 3*61+53 דע 5*61 -מ ךתחב לבכ קוריפ םלוא ל"נכ   08.13.0026

    11.00 .תורקית רטמ   
    
וא תוריק לעמ 3*53+07 דע 3*52+05 -מ ךתחב לבכ קוריפ םלוא ל"נכ   08.13.0028

    15.00 .תורקית רטמ   
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וא תוריק לעמ 3*07+051 דע 3*05+59 -מ ךתחב לבכ קוריפ םלוא ל"נכ   08.13.0030
    21.00 .תורקית רטמ   

    
לכ לע חיטה תחת ) ריחמב לדבה אלל םיעקש וא רואמ( תודוקנ קוריפ   08.13.0032

    26.00 .םיסכמ י"ע םירזיבא  תואספוק תריגס ללוכ ןהיביכרמ 'חי   
    

    28.00 .ןהיביכרמ לכ לע תויולג תודוקנ קוריפ םלוא ל"נכ 'חי  08.13.0034
    
ןופלט יעקש ואו םרז יקספמ וא/ו םהיגוסל םיעקש( םהיגוסל םירזיבא קורפ   08.13.0036
תריגס ללוכ ט"הת וא ט"הע ) ריחמב לדבה אלל םהיגוסל בושחימ וא    

    12.00 .םיסכמ י"ע םירזיבא  תואספוק 'חי   
    

    14.00 .םירוחה תריגס תוברל גוס לכמ  קספמ וא עקת תיב קורפ 'חי  08.13.0038
    
םע תולעל ןתינש הבוג לכמ טוו 2*85 דע יטנצסרולפ הרואת ףוג קוריפ   08.13.0040

    26.00 .םלוס 'חי   
    
תולעל ןתינש הבוג לכמ טוו 1*2/501*501 יטנצסרולפ הרואת ףוג קוריפ   08.13.0042

    33.00 .םלוס םע 'חי   
    
,המרה תמבב שומיש שרודה הבוג לכמ הרקתמ והשלכ הרואת ףוג קוריפ   08.13.0044

    47.00 .הפועתה תודש תושר י"ע קפוסת וא/ו דרפנב דדמית המבה 'חי   
    
ןסחמב ןוסחיאל ותרבעה ללוכ הבוג רטמ 8 דע הרואת דומע קוריפ   08.13.0046

   205.00 .ןימזמה 'חי   
    
ןסחמב ןוסחיאל ותרבעה ללוכ הבוג רטמ 21 דע 8 -מ הרואת דומע קוריפ   08.13.0048

   264.00 .ןימזמה 'חי   
    
ןוסחיאל ותרבעה ללוכ הבוג רטמ 81 דע 21 -מ הרואת דומע קוריפ   08.13.0050

   351.00 .ןימזמה ןסחמב 'חי   
    
ןוסחיאל ותרבעה ללוכ הבוג רטמ 42 דע 81 -מ הרואת דומע קוריפ   08.13.0052

   732.00 .ןימזמה ןסחמב 'חי   
    
ןסחמב ןוסחיאל ותרבעה ללוכ ךתחו גוס לכמ יליע למשח לבכ קוריפ   08.13.0054

    43.00 .ןימזמה רטמ   
    
ללוכ רטמ 8 דע הבוגב הרואת דומעמ גוס לכמ הרואת סנפ קוריפ   08.13.0056

   125.00 .ןימזמה ןסחמב ןוסחיאל ותרבעה 'חי   
    
ללוכ רטמ 51 דע 8 הבוגב הרואת דומעמ גוס לכמ הרואת סנפ קוריפ   08.13.0058

   170.00 .ןימזמה ןסחמב ןוסחיאל ותרבעה 'חי   
    
ללוכ רטמ 81 דע 51 הבוגב הרואת דומעמ גוס לכמ הרואת סנפ קוריפ   08.13.0060

   243.00 .ןימזמה ןסחמב ןוסחיאל ותרבעה 'חי   
    
ללוכ רטמ 42 דע 81 הבוגב הרואת דומעמ גוס לכמ הרואת סנפ קוריפ   08.13.0062

   317.00 .ןימזמה ןסחמב ןוסחיאל ותרבעה 'חי   
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לכ ןומיס ללוכ םרז תמצועו ילמשח רוביח לכבו גוס לכמ למשח חול קוריפ   08.13.0064
חולל םירבוחמש םילבכה לכ קותינו למשחה חול קורפ ינפל םילבכה    
ללוכ  .ןימזמה תויחנה יפל רחא רתאל וא/ו ןסחמל ותרבעה ללוכ למשחה    

 1,023.00 .)בוביס ןוויכ( תוזאפ רדס םושירו הקידב ר"מ   
    
ם י מ י י ק  ם י ל ו ל ס מ  ת ר ו א ת  י נ ק ת י מ ב  ל ו פ י ט  41.80 ק ר פ  ת ת     
    
םולשתה ירדסל ,הדידמה ינפואל תינפומ ןלבקה בל תמושת .1  תורעה    
טרפמב ןייוצמכ ,ת"שר י"ע ול וקפוסיש שדחהו םייקה דויצה חטבל הבוחלו    
יריחמ .2.ק"תת תרושקתו למשח תויתשתו םילולסמ תרואת עוצבל יללכה    
,דבלב םילולסמ תרואתב הדובעל םניה הז קרפב םיטרופמה םיפיעסה    
דויצהו תודובעה לכ .3.ןימזמה לש שארמ רושיאבו םירחא תומוקמב אלו    
ל תוסחייתהב( ןימזמה תויחנה יפל ועצובי םילולסמ תרואתל וקפוסיש    
  "OCACI" וא/ו AAF(  
    
קורפ תוברל ,לדוגו גוס לכמ תיבחמ גוס לכמ םילולסמ תרואת ףוג קורפ   08.14.0004
שומישל ת"שרל םתרבעהו בכרומ אוה םהילע ,סיסב תטלפ וא/ו םאתמ    

   317.00 'פמוק .תלוספ רתאל וא רזוח  
    
ותרבעהו לולסמב דודר סיסבמ 21" וא 8" רטוקב לולסמ תרואת ףוג קורפ   08.14.0006

   348.00 .רזוח שומישל ת"שרל 'חי   
    
,תיבחהמ .יס.יו.יפ תולעת םע ותאצוה  תוברל לדוגו גוס לכמ יאנש קורפ   08.14.0008

   204.00 'פמוק ..תלוספ רתאל וא רזוח שומישל ת"שרל הרבעהו ,הנזהה ילבכמ וקותינ  
    
הסכמ תנקתה תוברל ,לדוגו גוס לכמ ,הרואת ףוג אלל תיבחב לופיט   08.14.0010
י"ע קפוסי הסכמה( .הלילסה תודובע רמג רחאל היוקנ ,תיבחה לע הנגה    

   498.00 'פמוק .)דרפנ ףיעס יפל ותקפסאל םולשת לבקיש ןלבקה י"ע קפוסיש וא ת"שר  
    
הרבעה תוברל ,הרואת ףוג אלל תיבחמ ,יבועו לדוג ,גוס לכמ הסכמ קורפ   08.14.0012

   174.00 .תלוספ רתאל וא רזוח שומישל ת"שרל 'חי   
    
רתאל וא רזוח שומישל ת"שרל ותרבעה ,תיבחל ךתורמ הסכמ קורפ   08.14.0014
עבצב העיבצו יוקינ ,ללוכ לולסמב תיבחב יפקיהה קושיחה ןוקית ,תלוספ    

   403.00 'פמוק .ץבא רישע  
    
תוקידבב רובש וא/ו סופתכ רתואש ,תיבח ןגואב סופת גרוב תאצוה   08.14.0016

   287.00 ..תיבחה ןגואב הזרבהה שודיח תוברל ,הדובעה תליחת ינפל תומידקמ 'חי   
    
םירפת העבראב תוחפל ,לולסמב עוקש תיבח קושיחל הדלפ הסכמ ךותיר   08.14.0018

   451.00 'פמוק .א"כ מ"מ 02 לש  
    

   495.00 .02-ב ןוטבב לדוג לכמ תיבח יולימ 'חי  08.14.0020
    
ןוראווצ תועצמאב העסמל ץוחמ 61" וא 21" תמייק תיבח לש ההבגה   08.14.0022

   775.00 .טלפמוק ,דרפנב תדדמנ םתקפסאש ההבגה ינגוא וא ההבגה 'חי   
    
,קושיח םע העסמב העוקש 61" וא 21" תמייק תיבח לש ההבגה   08.14.0024
,דרפנב תדדמנ םתקפסאש ההבגה ינגוא וא ההבגה ןוראווצ תועצמאב    

   751.00 'פמוק ..טלפמוק  
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ץוחמ 61" וא 21" תיבחל מ"מ 02 דע יבועב ההבגה ןגוא לש הקפסא   08.14.0026
   687.00 .םח ץבאב ןבלוגמ ,העסמל 'חי   

    
ץוחמ 61" וא 21" תיבחל מ"ס 02 דע הבוגב ההבגה ןוראווצ לש הקפסא   08.14.0028

   803.00 ..מ"מ 01 יבועב ןוילעה ןגואה    ..םח ץבאב ןבלוגמ ,העסמל 'חי   
    
העוקש 61" וא 21" תיבחל מ"ס 02 דע הבוגב ההבגה ןוראווצ לש הקפסא   08.14.0030
קושיח ללוכו מ"מ 02 יבועב ןוילעה ןגואה  .םח ץבאב ןבלוגמ ,העסמב    

 1,087.00 .םח ץבאב ןבלוגמ ,מ"מ 5 יבועבו מ"מ 23 דע הבוגב 'חי   
    
,העסמב 61" וא 21" תיבחל מ"מ 02 דע יבועב ההבגה ןגוא לש הקפסא   08.14.0032

   815.00 ..םח ץבאב ןבלוגמ ,מ"מ 5 יבועבו מ"מ 23 דע הבוגב קושיח ללוכ 'חי   
    
תוברל ,תלוספ רתאל היונפ ןוטב תפיטע םע 61" וא 21" תיבח קורפ   08.14.0034

   712.00 .קודיהו רזוח יולימ ,הריפח 'חי   
    
יפל ,תלוספ רתאל םייונפו תומייק הרואת תויבח ןיב םילבכו תרנצ קורפ   08.14.0036

    75.00 .חקפמה תשירד רטמ   
    
תשירד יפל ,תמייק תיבח לע יבועו לדוג ,גוס לכמ תכתמ הסכמ תנקתה   08.14.0038

   404.00 .)ת"שר י"ע קפוסי הסכמה( חקפמה 'חי   
    
61" וא 21" תיבחל הבוג מ"ס 02 דע ההבגה 04-ב ןוטב תפיטע תמלשה   08.14.0040
ןוטבה תותיס וא/ו תביצח ,טלפסא רוסינ תוברל ,טלפסא ילוש וא העסמב    
תשירד יפל םידתימ םילזרב םע מ"ס 51לכ עלוצמ 01 לזרב תשר ,םייקה    

 1,725.00 'פמוק ..חקפמה  
    
,תויבח ןיב תמייק תרנצמ הקראה ךילומו לולסמ תרואת ילבכ 6 דע תאצוה   08.14.0042

    42.00 ..חקפמה תשירד יפל ,םיעקש-םיעקת ךותיחו קותינ ,תרנצה יוקנ תוברל רטמ   
    
קורפ ,הריפח תוברל ,הרואת תויבח ןיב רטוקו גוס לכמ רוניצ ךותיחו יוליג   08.14.0044
דע תיערא הריגס תוברל ,שדח רוניצל רוביחו רוניצה לש ןוטבה תפיטע    

 1,071.00 'פמוק .שדחמ ורוביחל  
    
הרואת ףוגב תורונ וא/ו םיינועבצ רוא יננסמ לש הפלחה ,הפסוה ,קורפ   08.14.0046

   598.00 'פמוק ..)ת"שר י"ע וקפוסי םירטליפהו תורונה( לולסמב םייק הבגומ  
    
הרואת ףוגב תורונ וא/ו םיינועבצ  םירטליפ לש הפלחה ,הפסוה ,קורפ   08.14.0048

   598.00 'פמוק ..)ת"שר י"ע וקפוסי םירטליפהו תורונה( לולסמב םייק עוקש  
    
,הלש הוולנה דויצה לכ תוברל הסיסב לעמ תמייק IPAP תדיחי קורפ   08.14.0050

   411.00 'פמוק ..רזוח שומישל ת"שרל םתרבעהו םילבכו םיאנש ,תיבחל הסכמ  
    

   683.00 ..תודובעה ךשמל לדוגו גוס לכמ תיבחל הנגה הסכמ תקפסא 'חי  08.14.0052
    
םיאנש ,תיבחל הסכמ תוברל וסיסב לעמ לדוג לכמ םייק ראומ טלש קורפ   08.14.0054

 2,050.00 'פמוק .תלוספ רתאל וא רזוח שומישל ת"שרל םתרבעהו םילבכו  
    
שומישל וא תלוספ רתאל ותרבעהו ראומ טלשל םייק ןוטב סיסב קורפ   08.14.0056
יפל חטשה ינפ תרדסהו תושורדה תוריפחה תוברל ,שדח םוקימב רזוח    

 3,105.00 'פמוק .חקפמה תויחנה  
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תוברל ,תלוספ רתאל יונפו IPAP תדיחי לש סנולכ םע ןוטב סיסב קורפ   08.14.0058
 1,175.00 'פמוק ..חקפמה תויחנה יפל חטשה ינפ תרדסהו תושורדה תוריפחה  

    
   606.00 תיבחה תריגסו לדוגו גוס לכמ הרואת תיבח רודיסו יוקינ ,החיתפ 'חי  08.14.0060

    
ם י ל ו ל ס מ  ת ר ו א ת ל  ת ו י ת ש ת  ע ו צ ב  51.80 ק ר פ  ת ת     
    
םולשתה ירדסל ,הדידמה ינפואל תינפומ ןלבקה בל תמושת .1  תורעה     
טרפמב ןיוצמכ ,ת"שר י"ע ול קפוסיש שדחהו םייקה דויצה חטבל הבוחלו    
תרושקתו למשח תויתשתו םילולסמ תרואת עוציבל ת"שר לש יללכה    
.ק"תת    
    
םילולסמ תרואתב הדובעל םניה הז קרפב םיטרופמה םיפיעסה יריחמ .2    
תודובעה לכ .3.ןימזמה לש שארמ רושיאבו םירחא תומוקמב אלו ,דבלב    
תוסחייתהב( ןימזמה תויחנה יפל ועצובי םילולסמ תרואתל וקפוסיש דויצהו    
)AAF וא/ו "OCACI" ל    
    
דע בחורב ,לולסמה ילושב הרואת תויבח ןיב )תו(רוניצ רובע הלעת תריפח   08.15.0006
וא ,טנמצ-סייד וא 02-ב ןוטבב יולימ תוברל ,מ"ס 07 דע קמועבו מ"ס 52    
ףיעסב םידדמנה תורונצ תנקתהו תקפסא דבלמ ,% טנמצב בצוימ םי לוח    

    95.00 ..דרפנ 'חי   
    
,מ"ס 07 דע קמועבו תיעקרקב מ"ס 04 דע בחורב תורוניצל הלעת תריפח   08.15.0008
הלעתה בחורל םי לוחב תורוניצל יוסיכו דופיר תוברל ,הקודיהו היולמ    
תקפסא דבלמ ,ותומדקל חטשה תאבהו ןומיס טרס ,מ"ס 03 הבוגב    

    50.00 .דרפנ ףיעסב םידדמנה תורונצ תנקתהו רטמ   
    
ע"קי 1351 י"ת וא 6 גרד 994 י"ת מ"מ 57 רטוקב חישק ןליתאילופ רוניצ   08.15.0010
הנכומ הריפחב םירבחמ אלל םימלש םיעטקב ןקתומו םילילסב קפוסמ ,11    

    33.00 .תווצק תמיטאו הכישמ טוח תוברל ,תוחושהו תויבחה ןיב רטמ   
    
,הנכומ הריפחב ןקתומ ,'ב גרד 301 י"ת 2" רטוקב ןבלוגמ םימ רוניצ   08.15.0012

    71.00 .תווצק תמיטאו הכישמ טוח תוברל רטמ   
    
העסמל ץוחמ הנקתהל ,לולסמ תרואתל סיסב תיבח לש הקפסא   08.15.0014
  )B768-L(, 4 תוברל ,םח ץבאב תנבלוגמ ,מ"ס 06 קמועב 21" רטוקב  
,המיטא יקקפ ,תרנצל המיטא תוימוג ,ץע הסכמ ,מ"מ 57 תרנצל תואיצי    

 1,205.00 .תינכת יפל - ב"ויכו דלח-לא םיגרב 'חי   
    
העסמל ץוחמ הנקתהל ,לולסמ תרואתל סיסב תיבח לש הקפסא   08.15.0016
  )D768-L(, 3 תוברל ,םח ץבאב תנבלוגמ ,מ"ס 06 קמועב 61" רטוקב  
,המיטא יקקפ ,תרנצל המיטא תוימוג ,ץע הסכמ ,מ"מ 57 תרנצל תואיצי    

 1,330.00 .תינכת יפל - ב"ויכו דלח-לא םיגרב 'חי   
    
העסמב העוקש הנקתהל ,לולסמ תרואתל סיסב תיבח לש הקפסא   08.15.0018
  )B868-L(, 4 תוברל ,םח ץבאב תנבלוגמ ,מ"ס 06 קמועב 21" רטוקב  
,המיטא יקקפ ,תרנצל המיטא תוימוג ,ץע הסכמ ,מ"מ 57 תרנצל תואיצי    

 1,231.00 .תינכת יפל - ןוגיע תועלצ ,מ"מ 91 ןוילע ןגוא ,קושיח ,דלח-לא םיגרב 'חי   
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העסמב העוקש הנקתהל ,לולסמ תרואתל סיסב תיבח לש הקפסא   08.15.0020
  )C868-L(, םח ץבאב תנבלוגמ ,מ"ס 06 קמועב 61" וא 51" רטוקב,  
יקקפ ,תרנצל המיטא תוימוג ,ץע הסכמ ,מ"מ 57 תרנצל תואיצי 4 תוברל    
יפל - ןוגיע תועלצ ,מ"מ 91 ןוילע ןגוא ,קושיח ,דלח-לא םיגרב ,המיטא    

 1,523.00 .תינכת 'חי   
    
העסמל ץוחמ הנקתהל ,לולסמ תרואתל סיסב תיבח לש הקפסא   08.15.0022
  )ED768-L(, םח ץבאב תנבלוגמ ,מ"ס 57 דע קמועב 5.22" רטוקב,  
יקקפ ,תרנצל המיטא תוימוג ,ץע הסכמ ,מ"מ 57 תרנצל תואיצי 4 תוברל    

 1,973.00 .תינכת יפל - ב"ויכו דלח-לא םיגרב ,המיטא 'חי   
    
4 לעמ( השדח הרואת תיבח רוצי ןמזב מ"מ 57 דע רטוקב האיצי תפסות   08.15.0024

    84.00 .)תיבחה ריחמב תולולכה תואיצי 'חי   
    
תיבח רוצי ןמזב מ"מ 57 םוקמב מ"מ 011 רטוקב האיציל ריחמב שרפה   08.15.0026

   108.00 .גוס וא לדוג לכמ 'חי   
    
ץוחמ וא העסמב תמייק הרואת תיבח ןפודו ןוטב תפטעמב רוח חודיק   08.15.0028

   497.00 .םוטיא ללוכ מ"מ 57 דע רטוקב רוניצ רוביחו העסמל 'חי   
    
ללוכ מ"מ 011 דע רטוקב רוניצ רוביחו תמייק ןוטב תחוש ןפודב רוח חודיק   08.15.0030

   855.00 .םוטיא 'חי   
    
תוברל  ,העסמל ץוחמ מ"ס 06 קמועבו 21" רטוקב סיסב תיבח תנקתה   08.15.0032
עקרקב תמייק תרנצ ךותיח ,הרובע רובה תנכה ,02-ב ןיוזמ ןוטב תפיטע    
וא ,ת"שר י"ע קפוסיש סיסב תטלפ וא הסכמ תנקתה ,תורוניצל הרוביחו    

   751.00 .ןלבקה קפסיש ץע הסכמ 'חי   
    
תוברל  ,העסמל ץוחמ מ"ס 06 קמועבו 61" רטוקב סיסב תיבח תנקתה   08.15.0034
עקרקב תמייק תרנצ ךותיח ,הרובע רובה תנכה ,02-ב ןיוזמ ןוטב תפיטע    
וא ,ת"שר י"ע קפוסיש סיסב תטלפ וא הסכמ תנקתה ,תורוניצל הרוביחו    

   872.00 .ןלבקה קפסיש ץע הסכמ 'חי   
    
ךותב םיבלש ינשב מ"ס 06 קמועבו 21" רטוקב סיסב תיבח תנקתה   08.15.0036
הרוביחו עקרקב תמייק תרנצ ךותיח ,הרובע רובה תנכה תוברל ,העסמ    
קפוסיש סיסב תטלפ וא הסכמ תנקתה ,04-ב ןיוזמ ןוטב תפיטע ,תורוניצל    

 1,623.00 .ןלבקה קפסיש ץע הסכמ וא ,ת"שר י"ע 'חי   
    
ךותב םיבלש ינשב מ"ס 06 קמועבו 61" רטוקב סיסב תיבח תנקתה   08.15.0038
הרוביחו עקרקב תמייק תרנצ ךותיח ,הרובע רובה תנכה תוברל ,העסמ    
קפוסיש סיסב תטלפ וא הסכמ תנקתה ,04-ב ןיוזמ ןוטב תפיטע ,תורוניצל    

 1,873.00 .ןלבקה קפסיש ץע הסכמ וא ,ת"שר י"ע 'חי   
    
,העסמל ץוחמ מ"ס 57 דע קמועבו 5.22" רטוקב סיסב תיבח תנקתה   08.15.0040
,תורוניצל הרוביחו עקרקב תמייק תרנצ ךותיח ,הרובע רובה תנכה תוברל    
ת"שר י"ע קפוסיש סיסב תטלפ וא הסכמ תנקתה ,02-ב ןיוזמ ןוטב תפיטע    

 2,127.00 .ןלבקה קפסיש ץע הסכמ וא , 'חי   
    
מ"מ 91 רטוקב תשוחנ הפוצמ הדלפ טומ תיכנא הקראה תדורטקלא   08.15.0042

 1,385.00 'פמוק .תינכת יפל הסכמו הקראה תחוש ללוכ ,'מ 3 ךרואבו  
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תפלחה( מ"ס 02 לש תובכשב וקודיהו 'א גוס ירלונרג עצמ רוזיפו תקפסא   08.15.0044
תויתשתו םינקתמל ביבסמ תימוקמ עקרק תפלחה וא תולעתב יולימ    

   416.00 .חקפמה תשירדל םאתהב תוילנימונ תודימ יפל ,)תרושקתו למשח ק"מ   
    
תולעתב ,טנמצ-סייד וא ,4% טנמצב בצוימ םי לוח וא 02-ב ןוטב יולימ   08.15.0046

   746.00 ..חקפמה תשירדל םאתהב תוילנימונ תודימ יפל )יולימ תפלחה( ק"מ   
    
,'בויכו ןוטב יסיסבל ,תולעתל שדח טלפסא עוציבו טלפסאה יוניפו ךותיח   08.15.0048
רדגומה בחורל םאתהב ,טלפסא שיבכב וא טלפסא םיפוצמ םיילושב    

   584.00 .חקפמה תשירד יפל טלפסאה ךותיחל ר"מ   
    
םע ינכמ דויצ תועצמאב ,םימייק םייעקרק-תת םינקתמל ךומסב הריפח   08.15.0050

   140.00 .חקפמה תשירד יפל ,הקודיהו היולמ תוברל ,דומצ חיגשמ ק"מ   
    
,דבלב םייעקרק-תת םינקתמ תפישחו יוליג ךרוצל םיידי תדובעב הריפח   08.15.0052

   348.00 .חקפמה תשירד יפל ק"מ   
    
הסכמו יתעבט קושיח ללוכ D768-L "61 ראומ טלשל סיסב תיבח תקפסא   08.15.0054
םילוורשל םימטא םע םיחתפ 5 ,םטאו םח ץבאב ןבלוגמ מ"מ 01 הדלפ    

 1,284.00 .ולצוני אלש םיחתפל םירגסו תינוציח תרנצל 'חי   
    
ךרוא( A לדוגב ראומ םיסוטמ תנווכה טלשל 04-ב ימורט ןיוזמ ןוטב סיסב   08.15.0056
םיילושב וא עקרקב ןקתוי ,תינכת יפל )מ"ס 07 קמוע*001 בחור*312    
ףיעסב תדדמנ םתקפסאש( םטאהו הסכמה םע תיבחה תנקתה תוברל    
ורוביחו טלשה תבכרהל ןכומ ,תורוניצה לכ רוביחו תלחשה ,)דרפנ    

 2,298.00 'פמוק .ילמשחה  
    
לדוגב ךא ליעל רומאכ םיסוטמ תנווכה טלשל 04-ב ימורט ןיוזמ ןוטב סיסב   08.15.0058

 3,342.00 'פמוק B )מ"ס 433 ךרואה(.  
    
לדוגב ךא ליעל רומאכ םיסוטמ תנווכה טלשל 04-ב ימורט ןיוזמ ןוטב סיסב   08.15.0060

 4,204.00 'פמוק C )מ"ס 593 ךרואה(.  
    
לדוגב ךא ליעל רומאכ םיסוטמ תנווכה טלשל 04-ב ימורט ןיוזמ ןוטב סיסב   08.15.0062

 4,934.00 'פמוק D )מ"ס 654 ךרואה(.  
    
לדוגב ךא ליעל רומאכ םיסוטמ תנווכה טלשל 04-ב ימורט ןיוזמ ןוטב סיסב   08.15.0064

 3,025.00 'פמוק E )מ"ס 472 ךרואה(.  
    
םימאתמו םיאנש זוכירל הרקתו תיתחת םע ןוטבמ תימורט תינבלמ החוש   08.15.0066
ןניאש םינפ תודימב םיירלודומ םיטנמלאמ וא "קזב A3" םגד ,םיירוט    
הרקתה לעמ מ"ס 05 דע רתאב קוצי ההבגה ןוראווצ תוברל ,תותוחפ    
םיחתפ ,טנמצ סייד ללוכ יולימ ,םיעצמ ,הריפח ,םימוטיא ,זוקינ ןגא ,ץוחבמ    

 7,647.00 'פמוק .תינכת יפל טלפ מוק ,םיינוציח תורוניצ רוביחל תונפדב תוקוצי תופומ וא  
    

10,260.00 'פמוק .."קזב A5" םגד ךא ליעל טרופמכ זוכיר תוחוש 08.15.0068
    
3 יושע "קזב" םגד ,לזרב תקצימ הרקב אתל ינבלמ הסכמו תרגסמ   08.15.0070
ןקתומ ,שיבכ סמועל ,מ"מ 0031*506 וטנ תוברוקמ תודימב ,םיקלח    

 2,877.00 .ההבגה ןוראווצ וא החוש תרקתב 'חי   
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זוכיר תחוש תרקתל לפקתמ ,)מ"בלפ( דלח-לא תדלפ יושע תורש םלוס   08.15.0072
   819.00 .םיאנש 'חי   

    
ירלודומ ,םילולסמב רזע ינקתמו םיאנש זוכיר תוחוש תורשל למשח חול   08.15.0074
םינפבו ץוחב עובצו ןבלוגמ חפ יושע ,תינוציח הנקתהל תיתיישעת הרדסמ    
יפלו למשח תוחולל ת"שר לש יללכ טרפמ יל לכה ,תיטטסורטקלא הטישב    

 5,119.00 'פמוק ..טלפמוק - תינכת  
    
ק"מ 3 לש הקיפס תלעב םיאנש זוכיר תחושל תילמשח זוקינ תבאשמ   08.15.0076
תוברל ,הלועפתו התנזהל שורדה לכ םע טלפמוק תנקתומ ,תוחפל העשל    
ינשייח/יפוצמ םע תיטמוטוא הרקבו דוקיפ תכרעמ ,םוטא ןוחטב קספמ    

 7,178.00 'פמוק .טלפמוק תינכת יפל - זוקינ תרנצ ,הפצה  
    
תינכת יפל ,טלוו 42 חתמב םיאנשל זוכיר תחושל תימינפ הרואת ןקתימ   08.15.0078

   664.00 'פמוק .טלפמוק  
    
,מ"מ 06 הבוג ,מ"מ 004 בחור )ם"בלפ( דלח-לא תצרוחמ םילבכ תלעת   08.15.0080

   455.00 .מ"מ 2 יבוע רטמ   
    
,מ"מ 06 הבוג ,מ"מ 002 בחור )ם"בלפ( דלח-לא תצרוחמ םילבכ תלעת   08.15.0082

   304.00 .מ"מ 2 יבוע רטמ   
    
תקפסא( טלפמוק ,תינכת יפל ,IPAP תדיחיל סנולכ םע ןיוזמ ןוטב סיסב   08.15.0084

 2,562.00 'פמוק .)דרפנ ףיעסב תיבחה  
    
תקפסא( טלפמוק ,תינכת יפל ,LIAR וא LIER ץנצנל ןיוזמ ןוטב סיסב   08.15.0086

   808.00 'פמוק .)דרפנ ףיעסב תיבחה  
    
תמגודכ מ"ס 02 בחורב ספדומ יטסלפ חול י"ע הלעתב םילבכל יוסיכ   08.15.0088

    29.00 .חקפמה תשירד יפל ,"לגלפ" תרצות רטמ   
    
ת ר ו א ת ל  ת ו מ י י ק  ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת ב  ל ו פ י ט  61.80 ק ר פ  ת ת     
ם י ל ו ל ס מ     
    
םולשתה ירדסל ,הדידמה ינפואל תינפומ ןלבקה בל תמושת.1 תורעה    
טרפמב ןיוצמכ ,ת"שר י"ע ול קפוסיש שדחהו םייקה דויצה חטבל הבוחלו    
.ק"תת תרושקתו למשח תויתשתו םילולסמ תרואת עוציבל יללכה    
    
םילולסמ תרואתב הדובעל םניה הז קרפב םיטרופמה םיפיעסה יריחמ .2    
תודובעה לכ .3.ןימזמה לש שארמ רושיאבו םירחא תומוקמב אלו ,דבלב    
תוסחייתהב( ןימזמה תויחנה יפל ועצובי םילולסמ תרואתל וקפוסיש דויצהו    
)AAF וא/ו "OCACI" ל    
    
תדובעב ,ק"מ 5 דע ימינפה החפנש םילבכ םע תמייק החוש רודיסו יוקינ   08.16.0006
ץובו המדא תרסה ,תלוספו ץובו המדא תאצוה ,םימ תביאש תוברל ,םידי    
,ויתויחנהו חקפמה תשירד יפל ,םתרשקו םילבכה רודיס ,םילבכהמ    

 1,099.00 ..טלפמוק 'חי   
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תדובעב ,ק"מ 5 לעמ ימינפה החפנש םילבכ םע תמייק החוש רודיסו יוקינ   08.16.0008
ץובו המדא תרסה ,תלוספו ץובו המדא תאצוה ,םימ תביאש תוברל ,םידי    
טלפמוק ,ויתויחנהו חקפמה תשירד יפל ,םתריקו םילבכה רודיס ,םילבכהמ    

 1,295.00 .. 'חי   
    
,הריפח תוברל ,ק"מ 5 דע ימינפ חפנב עקרקהמ תמייק החוש תאצוה   08.16.0010

 2,564.00 'פמוק .תלוספ רתאל יוניפו קודיהו יולימ  
    
,הריפח תוברל ,ק"מ 5 לעמ ימינפ חפנב עקרקהמ תמייק החוש תאצוה   08.16.0012

 4,128.00 'פמוק .תלוספ רתאל יוניפו קודיהו יולימ  
    
לכב םימייק םייעקרק-תת םילבכו ןוטב תפיטע ללוכ תורונצ יאוות יוניפ   08.16.0014
,הריפח תוברל ,תוחוש ןיב 'מ 5.1 דע קמועבו 'מ 1 דע בחורב ,רטוקו תומכ    

   254.00 .קודיהו יולימ ,תלוספ רתאל יוניפ  רטמ   
    
לכב םימייק םייעקרק-תת םילבכו ןוטב תפיטע ללוכ תורונצ יאוות יוניפ   08.16.0016
תוברל ,תוחוש ןיב 'מ 5.1 לעמ קמועבו 'מ 1 דע בחורב ,רטוקו תומכ    

   290.00 .קודיהו יולימ ,תלוספ רתאל יוניפ ,הריפח רטמ   
    
הפיטש י"ע רטוק לכב תרושקת וא למשח רוניצ יוקינו תומיתס תחיתפ   08.16.0018
תקפסא ,הכותמ םימ תביאשו ןכמ רחאל החושה יוקינ תוברל ,ץחלב םימב    

    97.00 .חקפמה תשירד יפל ,הכישמ טוח תלחשהו רטמ   
    
תקפסא תוברל ,קקפ י"ע תמייק החושב רטוק לכב רוניצ הצק תריגס   08.16.0020
טלפמוק ,הכישמ טוח תרישק ,החושה ןפודב רוניצה הצק תמאתה ,קקפה    

    80.00 .חקפמה תשירד יפל 'חי   
    
החושב )םי(מייק )םי(לבכ םע )6"( מ"מ 061 דע רטוקב רוניצ הצק תמיטא   08.16.0022
רמוח ,ףצקומ ןתירואילופ תועצמאב ,חקפמה תשירד יפל ,תמייק    

   120.00 .םירמוחה לכ תקפסאו ,הזר ןוטב םע הטוי דב וא ירמוטסלא 'חי   
    
החושב )םי(מייק )םי(לבכ םע )8"( מ"מ 522 רטוקב רוניצ הצק תמיטא   08.16.0024
רמוח ,ףצקומ ןתירואילופ תועצמאב ,חקפמה תשירד יפל ,תמייק    

   239.00 .םירמוחה לכ תקפסאו ,הזר ןוטב םע הטוי דב וא ירמוטסלא 'חי   
    
לוורש י"ע ,)םי(לבכ םע )6"( מ"מ 061 דע רטוקב רוניצ הצק תמיטא   08.16.0026
תשירד יפל ,םירמוחה תקפסא ללוכ ,למשחה תרבח תטישב חפנתמ    

   221.00 ..חקפמה 'חי   
    
ת ר ו א ת ל  ם י י ר ו ט  ם י מ א ת מ ו  ם י א נ ש  ,ם י ל ב כ  ת נ ק ת ה  71.80 ק ר פ  ת ת     
ם י ל ו ל ס מ     
    
םולשתה ירדסל ,הדידמה ינפואל תינפומ ןלבקה בל תמושת.1 תורעה    
טרפמב ןיוצמכ ,ת"שר י"ע ול קפוסיש שדחהו םייקה דויצה חטבל הבוחלו    
.ק"תת תרושקתו למשח תויתשתו םילולסמ תרואת עוציבל יללכה    
    
םילולסמ תרואתב הדובעל םניה הז קרפב םיטרופמה םיפיעסה יריחמ .2    
תודובעה לכ .3.ןימזמה לש שארמ רושיאבו םירחא תומוקמב אלו ,דבלב    
תוסחייתהב( ןימזמה תויחנה יפל ועצובי םילולסמ תרואתל וקפוסיש דויצהו    
)AAF וא/ו "OCACI" ל    
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../089 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
01/03/2017
דף מס':     089 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

לולסמ תרואת ילבכ 6 דע לש מ"מ 57 וא 06 רטוקב יונפ רוניצב הלחשה   08.17.0006
תדדמנ ותקפסאש ר"ממ 01 דדובמ הקראה ךילומ + םיככוסמ יתלב    

    34.00 .)ת"שר י"ע וקפוסי לולסמ תרואת ילבכ( דרפנב רטמ   
    
מ"מ 57 וא 06 רטוקב ,הקראה ךילומ וא/ו םילבכ םימייק וב רוניצב הלחשה   08.17.0008
01 דדובמ הקראה ךילומ + םיככוסמ יתלב לולסמ תרואת ילבכ 6 דע לש ,    

    38.00 ..)ת"שר י"ע וקפוסי לולסמ תרואת ילבכ( דפנב תדדמנ ותקפסאש ר"ממ רטמ   
    

    11.00 ..יס.יו.יפ דדובמ ר"ממ 01 תשוחנ הקראה ךילומ תקפסא רטמ  08.17.0010
    

    21.00 ..יס.יו.יפ דדובמ ר"ממ 52 תשוחנ הקראה ךילומ תנקתהו הקפסא רטמ  08.17.0012
    
,םיככוסמ יתלב לולסמ תרואת ילבכ ינשל עקש + עקת דוויז תנקתה   08.17.0014

   142.00 ..תינכת יפל ,ת"שר י"ע קפוסיש דוויזל טרפ םירמוחה לכ תקפסא תוברל 'חי   
    
תועצמאב ,םיככוסמ יתלב לולסמ תרואת לבכ תווצק 2 ןיב עבק רוביח   08.17.0016
תקפסאב לכה ,'דכו דודיב יטרס ,םוחב ץווכתמ לוורש ,הציחל לוורש    

   506.00 .תינכת יפל ןלבקה 'חי   
    
ותקידב תוברל ,לדוג וא גוס לכמ תיבחב קפסהו גוס לכמ יאנש תנקתה   08.17.0018

   264.00 .)ת"שר י"ע קפוסי יאנשה( ילמשחה ורוביחו 'חי   
    
הרויש הדימ יפל הכותח מ"מ 06*021*3 וילאמ הבכ ..יס.יו.יפ תלעת   08.17.0020

    45.00 .תיבחב יאנשל דמעמכ תנקתומ ,חקפמה רטמ   
    
י"ע קפוסי יאנשה( םיאנש זוכיר תחושב גוס וא לדוג לכמ ירוט יאנש תנקתה   08.17.0022

   147.00 .)ת"שר 'חי   
    
קפוסי יאנשה( םיאנש זוכיר תחושב גוס וא לדוג לכמ ירוט םאתמ תנקתה   08.17.0024

   134.00 .)ת"שר י"ע 'חי   
    
08.17.0026 לדוג וא גוס לכמ סיסב תיבחב גוס וא לדוג לכמ ירוט םאתמ תנקתה  

   134.00 .)ת"שר י"ע קפוסי יאנשה( 'חי   
    
קפוסי חכה קפס( ןשייחל סיסב תיבחב לגורקימ ןשייחל חכ קפס תנקתה   08.17.0028

   150.00 .)ת"שר י"ע 'חי   
    
ר ז ע  ד ו י צ ו  ם י ר א ו מ  ם י ט ל ש  ,ה ר ו א ת  י פ ו ג  ת נ ק ת ה  81.80 ק ר פ  ת ת     
ם י ל ו ל ס מ  ת ר ו א ת ל     
    
םולשתה ירדסל ,הדידמה ינפואל תינפומ ןלבקה בל תמושת .1 תורעה    
טרפמב ןיוצמכ ,ת"שר י"ע ול קפוסיש שדחהו םייקה דויצה חטבל הבוחלו    
.ק"תת תרושקתו למשח תויתשתו םילולסמ תרואת עוציבל יללכה    
    
םילולסמ תרואתב הדובעל םניה הז קרפב םיטרופמה םיפיעסה יריחמ .2    
תודובעה לכ .3.ןימזמה לש שארמ רושיאבו םירחא תומוקמב אלו ,דבלב    
תוסחייתהב( ןימזמה תויחנה יפל ועצובי םילולסמ תרואתל וקפוסיש דויצהו    
)AAF וא/ו "OCACI" ל    
    
    
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../090 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
01/03/2017
דף מס':     090 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תיבח לע יבועו לדוג ,גוס לכמ סיסב תטלפ וא/ו םאתמ ,הסכמ תנקתה   08.18.0006
םאתמה ,הטלפה ,הסכמה( םיגרב תועצמאב וקוזיחו לדוגו גוס לכמ    

   142.00 .)ןלבקה עציבש םיקורפמ וא ת"שר י"ע וקפוסי םטאהו 'חי   
    
לכ תבכרה תוברל ,סיסב תטלפ לע גוס לכמ הבגומ הרואת ףוג תנקתה   08.18.0008
הרואתה ףוג( הנזהה לבכל ילמשחה רוביחהו ריבשה רוביחה ,םיקלחה    

   296.00 .)ןלבקה עציבש םיקורפמ וא ת"שר י"ע קפוסי 'חי   
    
,םאתמ לע וא סיסב תיבח לע תורישי גוס לכמ עוקש הרואת ףוג תנקתה   08.18.0010
קפוסי הרואתה ףוג( הנזהה )י(לבכל ורוביחו ,םיקלחה לכ תבכרה תוברל    

   288.00 .)ןלבקה עציבש םיקורפמ וא ת"שר י"ע 'חי   
    
םע תורוניצ 2 לע STHGIL DRAUG םיבהבהמ םיסנפ גוז תנקתה   08.18.0012
רוביחו סיסב תיבח לע הבכרה ללוכ ,סיסב תטלפ לע 2" םיריבש םירבחמ    

   442.00 'פמוק .)ת"שר י"ע קפוסי דויצה( ילמשח  
    
םיריבש םירבחמ םע תורוניצ 2 לע טלקמ וא רדשמ לגורקימ ןשייח תנקתה   08.18.0014
דויצה( ילמשח רוביחו סיסב תיבח לע הבכרה ללוכ ,סיסב תטלפ לע 2"    

   426.00 'פמוק .)ת"שר י"ע קפוסי  
    
טווח ,טלשה יקלח תבכרה תוברל )A )'4 לדוגב ראומ טלש לש הנקתה   08.18.0016
יפל שרדנה לעו הקראה ,םיידיג-וד עקש עקת ירבחמ ללוכ ,ילמשח רוביחו    
י"ע קפוסי םירבחמהו טווחה ללוכ טלשה טלפמוק ,חקפמהו ןרציה תרבוח    

   819.00 'פמוק ..)ת"שר  
    

 1,714.00 'פמוק .)B )'8 לדוגב ךא ליעל טרופמכ ראומ טלש לש הנקתה 08.18.0018
    

 2,339.00 'פמוק .)C )'01 לדוגב ךא ליעל טרופמכ ראומ טלש לש הנקתה 08.18.0020
    

 2,878.00 'פמוק .)D )'21 לדוגב ךא ליעל טרופמכ ראומ טלש לש הנקתה 08.18.0022
    

 1,015.00 'פמוק .)E )'6 לדוגב ךא ליעל טרופמכ ראומ טלש לש הנקתה 08.18.0024
    
,דע ,8-81SS 61-8/3 השושמ שאר דלח-לא גרוב לש דבלב הקפסא   08.18.0026

    69.00 ..)חקפמה תנמזה יפל קר( מ"מ 05 יללכ ךרואו מ"מ 03 גירבת ךרוא 'חי   
    
יושע מ"ס 51*52 דע לדוגב ,תוחושל וא הרואת תויבחל יוהזו ןומיס טלש   08.18.0028
,םינווגב רצוימ ,ןומיס + רונתב יסקופא עובצ ,מ"מ 1 יבועב ןבלוגמ חפמ    
רבוחמו ןקתומ ,םילולסמ תרואתו דוקפ רודמ תואמגוד יפל םירוחו הרוצב    

   214.00 .חקפמה תשירד יפל ,רתאב 'חי   
    
ץיוודנס תטלפ יושע ,ב"ויכו תורונ ,םיירוט םיאנש ,םילבכ יוהזל ןומיס טלש   08.18.0030
תרואתו דוקיפ רודמ תואמגוד יפל ,בותיכו ןווג ,הרוצ ,הדימ לכב הטורח    

   214.00 .חקפמה תשירד יפל ,רתאב רבוחמו ןקתומ ,םילולסמ 'חי   
    
תושורדה תודידמה לכ תוברל ,ןוטב סיסב לע IPAP תדיחי תנקתה   08.18.0032
םיילמשח םירוביח ,םיקלחה תבכרה ,הבוגהו םוקימה תומיאלו העיבקל    
וקפוסי - ןוויכ רישכמ ,הלש רזעה רזיבאו IPAP תדיחי( טלפמוק ,תוקראהו    

   787.00 'פמוק ..)ת"שר י"ע  
    
תבכרה תוברל ,ןוטב סיסב לע LIAR וא LIER ץנצנ תדיחי תנקתה   08.18.0034

   478.00 'פמוק .תוקראהו םיילמשח םירוביח ,םיקלחה  
קובץ: מחירון תמנע   .../091 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
01/03/2017
דף מס':     091 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ם י ל ו ל ס מ  ת ר ו א ת ל  ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח  י ל ב כ  ת נ ק ת ה  91.80 ק ר פ  ת ת     
    
םולשתה ירדסל ,הדידמה ינפואל תינפומ ןלבקה בל תמושת .1  תורעה    
טרפמב ןיוצמכ ,ת"שר י"ע ול קפוסיש שדחהו םייקה דויצה חטבל הבוחלו    
.ק"תת תרושקתו למשח תויתשתו םילולסמ תרואת עוציבל יללכה    
    
םילולסמ תרואתב הדובעל םניה הז קרפב םיטרופמה םיפיעסה יריחמ .2    
תודובעה לכ .3.ןימזמה לש שארמ רושיאבו םירחא תומוקמב אלו ,דבלב    
תוסחייתהב( ןימזמה תויחנה יפל ועצובי םילולסמ תרואתל וקפוסיש דויצהו    
)AAF וא/ו "OCACI" ל    
    
051 ךתחב ןירושמ ידיג-דח ,הובג חתמ גוסמ ,הרופח הלעתב לבכ תחנה   08.19.0006

    36.00 .ר"ממ רטמ   
    
003 ךתחב ןירושמ ידיג-דח ,הובג חתמ גוסמ ,הרופח הלעתב לבכ תחנה   08.19.0008

    59.00 .ר"ממ רטמ   
    
5 דע ,גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ גוסמ ,הרופח הלעתב לבכ תחנה   08.19.0010

    32.00 .א"כ ר"ממ 5.2 םידיג 03 דע ידיג-בר דוקפ לבכ וא ,א"כ ר"ממ 61 םידיג רטמ   
    
4 דע ,גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ גוסמ ,הרופח הלעתב לבכ תחנה   08.19.0012

    43.00 .א"כ ר"ממ 53-52 םידיג רטמ   
    
4 דע ,גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ גוסמ ,הרופח הלעתב לבכ תחנה   08.19.0014

    60.00 .א"כ ר"ממ 07-05 םידיג רטמ   
    
4 דע ,גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ גוסמ ,הרופח הלעתב לבכ תחנה   08.19.0016

    71.00 .א"כ ר"ממ 021-59 םידיג רטמ   
    
4 דע ,גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ גוסמ ,הרופח הלעתב לבכ תחנה   08.19.0018

    99.00 .א"כ ר"ממ 581-051 םידיג רטמ   
    

    14.00 ..ר"ממ 05-52 ,הרופח הלעתב הקראהל תשוחנ ךילומ תחנה רטמ  08.19.0020
    

    21.00 ..ר"ממ 59-07 ,הרופח הלעתב הקראהל תשוחנ ךילומ תחנה רטמ  08.19.0022
    

    32.00 .ר"ממ 042-021 ,הרופח הלעתב הקראהל תשוחנ ךילומ תחנה רטמ  08.19.0024
    

    27.00 ..הרופח הלעתב ,ךתחו גוס לכמ םילולסמ תרואת לבכ תחנה רטמ  08.19.0026
    

    23.00 ..הרופח הלעתב ,גוז 05 דע גוס לכמ תרושקת לבכ תחנה רטמ  08.19.0028
    

    29.00 ..הרופח הלעתב ,גוז 001 גוס לכמ תרושקת לבכ תחנה רטמ  08.19.0030
    

    24.00 .הרופח הלעתב גוס לכמ יטפוא ביס תחנה רטמ  08.19.0032
    

    35.00 .ר"ממ 051 ךתחב ןירושמ ידיג-דח ,הובג חתמ גוסמ ,רוניצב לבכ תלחשה רטמ  08.19.0034
    

    64.00 .ר"ממ 003 ךתחב ןירושמ ידיג-דח ,הובג חתמ גוסמ ,רוניצב לבכ תלחשה רטמ  08.19.0036
    
    
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../092 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
01/03/2017
דף מס':     092 ענמת םינלבק תרגסמ םכסה

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ר"ממ 61 םידיג 5 דע ,גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ רוניצב לבכ תלחשה   08.19.0038
    36.00 ..א"כ ר"ממ 5.2 םידיג 03 דע ידיג-בר דוקיפ לבכ וא ,א"כ רטמ   

    
53-52 םידיג 5 דע ,גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ רוניצב לבכ תלחשה   08.19.0040

    49.00 .א"כ ר"ממ רטמ   
    
07-05 םידיג 5 דע ,גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ רוניצב לבכ תלחשה   08.19.0042

    63.00 .א"כ ר"ממ רטמ   
    
021-59 םידיג 5 דע ,גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ רוניצב לבכ תלחשה   08.19.0044

    76.00 .א"כ ר"ממ רטמ   
    
581-051 םידיג 5 דע ,גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ רוניצב לבכ תלחשה   08.19.0046

   108.00 .א"כ ר"ממ רטמ   
    

    19.00 ..ר"ממ 05-52 הקראהל תשוחנ רוניצב ךילומ תלחשה רטמ  08.19.0048
    

    23.00 ..ר"ממ 59-07 הקראהל תשוחנ רוניצב ךילומ תלחשה רטמ  08.19.0050
    

    35.00 ..ר"ממ 042-021 הקראהל תשוחנ רוניצב ךילומ תלחשה רטמ  08.19.0052
    

    25.00 ..גוז 05 דע גוס לכמ תרושקת רוניצב לבכ תלחשה רטמ  08.19.0054
    

    29.00 ..גוז 001 גוס לכמ תרושקת רוניצב לבכ תלחשה רטמ  08.19.0056
    

    26.00 .רוניצב גוס לכמ יטפוא ביס תלחשה רטמ  08.19.0058
    

 2,450.00 .ר"ממ 051 ךתחב ןירושמ ידיג-דח הובג חתמ גוסמ לבכל םירוביח תפומ 'חי  08.19.0060
    

 3,517.00 .ר"ממ 003 ךתחב ןירושמ ידיג-דח הובג חתמ גוסמ לבכל םירוביח תפומ 'חי  08.19.0062
    
ר"ממ 61 םידיג 5 דע גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ לבכל םירוביח תפומ   08.19.0064

   985.00 ..א"כ ר"ממ 5.2 םידיג 03 דע ידיג-בר דוקיפ לבכ וא ,א"כ 'חי   
    
53-52 םידיג 4 דע גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ לבכל םירוביח תפומ   08.19.0066

   354.00 .א"כ ר"ממ 'חי   
    
07-05 םידיג 4 דע גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ לבכל םירוביח תפומ   08.19.0068

   420.00 .א"כ ר"ממ 'חי   
    
021-59 םידיג 4 דע גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ לבכל םירוביח תפומ   08.19.0070

   527.00 .א"כ ר"ממ 'חי   
    
581-051 םידיג 4 דע גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ לבכל םירוביח תפומ   08.19.0072

   650.00 .א"כ ר"ממ 'חי   
    

    56.00 ..ר"ממ  05-52 הקראהל תשוחנ ךילומל רבחמ 'חי  08.19.0074
    

    66.00 ..ר"ממ  59-07 הקראהל תשוחנ ךילומל רבחמ 'חי  08.19.0076
    

    94.00 ..ר"ממ 042-021 הקראהל תשוחנ ךילומל רבחמ 'חי  08.19.0078
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../093 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   187.00 ..גוס לכמ םילולסמ תרואת גוסמ לבכל עבק רבחמ 'חי  08.19.0080
    

 1,609.00 ..גוז 05 דע גוס לכמ תרושקת לבכל םירוביח תפומ 'חי  08.19.0082
    

 2,253.00 ..גוז 001 גוז לכמ תרושקת לבכל םירוביח תפומ 'חי  08.19.0084
    

   920.00 .גוס לכמ יטפוא ביסל רבחמ 'חי  08.19.0086
    
דווזה( גוס לכמ םילולסמ תרואת ילבכ גוזל עקש+עקת דווז י"ע רבחמ   08.19.0088

   646.00 ..)ןלבקה י"ע וקפוסי םירמוחה ראש לכ ,ת"שר י"ע קפוסי 'חי   
    
ר"ממ 003-051 ךתחב ,רוניצמ ןירושמ ידיג-דח הובג חתמ לבכ תאצוה   08.19.0090

    31.00 .)רזוח שומישל( רטמ   
    
ר"ממ 52 םידיג 5 דע ,רוניצמ גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ לבכ תאצוה   08.19.0092

    23.00 .)רזוח שומישל( א"כ ר"ממ 5.2 םידיג 03 דע ידיג-בר דוקיפ לבכ וא א"כ רטמ   
    
59-53 םידיג 4 דע ,רוניצמ גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ לבכ תאצוה   08.19.0094

    28.00 )רזוח שומישל( א"כ ר"ממ רטמ   
    
581-021 םידיג 4 דע ,רוניצמ גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ לבכ תאצוה   08.19.0096

    33.00 .)רזוח שומישל( א"כ ר"ממ רטמ   
    

    21.00 ..)רזוח שומישל( גוז 001-05 רוניצמ תרושקת לבכ תאצוה רטמ  08.19.0098
    

    23.00 ..)רזוח שומישל( רוניצמ יטפוא ביס תאצוה רטמ  08.19.0100
    
ם י ל ו ל ס מ  ת ר ו א ת ל  ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  02.80 ק ר פ  ת ת     
    
םולשתה ירדסל ,הדידמה ינפואל תינפומ ןלבקה בל תמושת .1  תורעה     
טרפמב ןיוצמכ ,ת"שר י"ע ול קפוסיש שדחהו םייקה דויצה חטבל הבוחלו    
.ק"תת תרושקתו למשח תויתשתו םילולסמ תרואת עוציבל יללכה    
    
םילולסמ תרואתב הדובעל םניה הז קרפב םיטרופמה םיפיעסה יריחמ  .2    
.ןימזמה לש שארמ רושיאבו םירחא תומוקמב אלו דבלב    
    
תויחנה יפל ועצובי םילולסמ תרואתל וקפוסיש דויצהו תודובעה לכ  .3    
)AAF וא/ו ''OCACI'' -ל תוסחיתהב( ןימזמה    
    
דדומ ללוכה( חקפמה תנמזה יפל הדידמ תווצ י"ע תודחוימ הדידמ תודובע   08.20.0008

 4,202.00 .)רזועו ךמסומ ע"י   
    
העוצרב ינורטקלא רושכמ תועצמאב תורוניצ וא םילבכ יאוות ןומיסו רותיא   08.20.0010
יפל ,ךמסומ דדומ י"ע תינכתבו חטשב יאוותה ןומיס ללוכ ,'מ 5 הבחורש    

    42.00 .חקפמה תשירד רטמ   
    
הפש ינבא תקפסא תוברל ,ותומדקל בצמה תרזחהו הפש ינבא קורפ   08.20.0012

   188.00 .חקפמה תשירד יפל ,ךרוצה יפל תושדח רטמ   
    
דוסיל סנכומ 6" רטוקב הדלפ רוניצמ םייעקרק-תת םינקתמל ןגמ דומע   08.20.0014
,ןוטבב אלומממ רוניצה ,מ"ס 08 קמועבו מ"ס 04 רטוקב 02-ב ןייוזמ ןוטב    

   886.00 .דוסיה לעמ 'מ 1 טלובו םירהוז ןבל/םודא םיספב עובצ 'חי   
קובץ: מחירון תמנע   .../094 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ק ב  12.80 ק ר פ  ת ת     
    

    29.00 ."רודלט" תרצות  ) 9.0X2X21( תוגוז 21 לתופמו ךכוסמ ידיג בר לבכ רטמ  08.21.0002
    

    52.00 .תוגוז 02 ךא ל"נכ ידיג בר לבכ רטמ  08.21.0004
    

    85.00 .תוגוז 05 ךא ל"נכ ידיג בר לבכ רטמ  08.21.0006
    

    15.00 ."CLIM-UB-95-GR" גוסמ  )יאבצ ןקת( סקאוק לבכ רטמ  08.21.0008
    

    14.00 GR-11 ואידיו לבכ רטמ  08.21.0010
    

    17.00 "9018025007" ט"קמ "רודלט" תרצות 5006X2X8 וידוא לבכ רטמ  08.21.0012
    

    20.00 GWA22/2X4  ינוציח ךוכיס םע ,ךכוסמ לבכ רטמ  08.21.0014
    
וא "רודלט" תרצות ""RJ*2* 32 4 "רוד הגי'ג" גוסמ בשחמל ינקת לבכ    08.21.0016

    19.00 .ט"בהשמ בושחמה תדיחי רושיא יפלו ע"ש רטמ   
    
ןימזמה י"ע וקפוסיש אוהש גוס לכמ תרושקת ילבכ לש דבלב הלחשה   08.21.0018

     7.00 .מ"מ 8 דע רטוקב רטמ   
    
ןימזמה י"ע וקפוסיש אוהש גוס לכמ תרושקת ילבכ לש דבלב הלחשה   08.21.0020

     9.00 .מ"מ 61 דע רטוקב רטמ   
    
דע םיללוכה ,אוהשלכ גוסמ הצק ירקב לש דבלב טולישו ,טווח ,הנקתה   08.21.0022

 1,855.00 'פמוק O/I56, )טלפמוק )הדובעה רתאב הרקבה ןלבק י"ע וקפוסי םירקבה  
    
דע םיללוכה ,אוהשלכ גוסמ הצק ירקב לש דבלב טולישו ,טווח ,הנקתה   08.21.0024

 3,520.00 'פמוק O/I001, )טלפמוק )הדובעה רתאב הרקבה ןלבק י"ע וקפוסי םירקבה  
    
דע םיללוכה ,אוהשלכ גוסמ הצק ירקב לש דבלב טולישו ,טווח ,הנקתה   08.21.0026

 5,014.00 'פמוק O/I002, )טלפמוק )הדובעה רתאב הרקבה ןלבק י"ע וקפוסי םירקבה  
    
תלת םיצורע 8 ז''ועת הנומ תונכתו הלעפה ,טוויח ,הנקתה ,הקפסא   08.21.0028

14,270.00 .''מ''עב לארשי CLQ'' ןאובי CIGOLDAUQ תרצות , נ''מ םייזאפ 'חי   
    
נ"מ םייזאפ תלת םיצורע 7 ז"ועת הנומ הלעפה ,טוויח ,הנקתה ,הקפסא   08.21.0030

13,485.00 "מ"עב לארשי CLQ" ןאובי "CIGOLDAUQ" תרצות 'חי   
    
נ"מ םייזאפ תלת םיצורע 6 ז"ועת הנומ הלעפה ,טוויח ,הנקתה ,הקפסא   08.21.0032

12,259.00 ."מ"עב לארשי CLQ" ןאובי "CIGOLDAUQ" תרצות 'חי   
    
נ"מ םייזאפ תלת םיצורע 5 ז"ועת הנומ הלעפה ,טוויח ,הנקתה ,הקפסא   08.21.0034

11,222.00 ."מ"עב לארשי CLQ" ןאובי "CIGOLDAUQ" תרצות 'חי   
    
נ"מ םייזאפ תלת םיצורע 4 ז"ועת הנומ הלעפה ,טוויח ,הנקתה ,הקפסא   08.21.0036

 8,959.00 ."מ"עב לארשי CLQ" ןאובי "CIGOLDAUQ" תרצות 'חי   
    
    
    
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../095 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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יצורע דח יזאפ תלת ז''ועת הנומ תונכתו הלעפה ,טוויח ,הנקתה ,הקפסא   08.21.0038
לארשי CLQ'' ןאובי CIGOLDAUQ תרצות , םייזאפ דח םיצורע 3 וא    

 5,375.00 .''מ''עב 'חי   
    
ג"מ יזאפ תלת ז"ועת הנומ תונכתו הלעפה ,טוויח ,הנקתה ,הקפסא   08.21.0040

 5,783.00 ."מ"עב לארשי CLQ" ןאובי "CIGOLDAUQ" תרצות 'חי   
    
יזאפ תלת יצורע דח ז''ועת הנומ תונכתו הלעפה ,טוויח ,הנקתה ,הקפסא   08.21.0042
CIGOLDAUQ תרבח תרצות ,םרז הנשמ לולכמ ללוכ ,MSR-01 םגדמ    
,קפסה םדקמ ,שוקיב איש ,םרז ,חתמ ,םינותנה תאירק תוברל ,ב''הרא    
,HRAVK ,תרבטצמ הכירצ ,למשח תוקספה םושיר ,תוינומרה ,רדת    
  HAVK, HWK, תלוכי ,לארשי לש הנש חול םע םינש 52-ל ז''ועת תלבט  
לכ תואירק עצבמ ,םוי 021 דע )הנומב ףידנ יתלב ןורכיז( םינותנ תריגא    

 5,564.00 .C.L.P וא תיווק תרושקתב תוקד 51 'חי   
    

 3,615.00 .יזאפ דח םלוא ל"נכ ז"ועת הנומ תונכיתו ,הלעפה ,טוויח ,הנקתה ,הקפסא 'חי  08.21.0044
    

   217.00 .היגרנא ינומל םאתומ "CLQ" תרצות ,רפמא 1.0/05 םרז הנשמ 'חי  08.21.0046
    

   242.00 .היגרנא ינומל םאתומ "CLQ" תרצות ,רפמא 1.0/001 םרז הנשמ 'חי  08.21.0048
    

   283.00 .היגרנא ינומל םאתומ "CLQ" תרצות ,רפמא 1.0/002 םרז הנשמ 'חי  08.21.0050
    

   371.00 .היגרנא ינומל םאתומ "CLQ" תרצות ,רפמא 1.0/004 םרז הנשמ 'חי  08.21.0052
    

   474.00 .היגרנא ינומל םאתומ "CLQ" תרצות ,רפמא 1.0/006 םרז הנשמ 'חי  08.21.0054
    

   572.00 .היגרנא ינומל םאתומ "CLQ" תרצות ,רפמא 1.0/008 םרז הנשמ 'חי  08.21.0056
    

   701.00 .היגרנא ינומל םאתומ "CLQ" תרצות ,רפמא 1.0/0001 םרז הנשמ 'חי  08.21.0058
    

   261.00 .ACH-2 םגדמ A5-ל המאתה תדיחי 'חי  08.21.0060
    
ןיב לתופמו ךכוסמ גוז GWA61x2x2 תרושקת לבכ לש הנקתהו הקפסא   08.21.0062

    12.00 .םינומה רטמ   
    

 7,952.00 .םינותנ ףוסיאל CLP תיזכרמ 'חי  08.21.0064
    

 1,999.00 584SR -ו 232SR-ל PI/PCT ריממ 'חי  08.21.0066
    
י"ע קפוסיש .נ.מ יזאפ תלת ז"ועת הנומ תונכיתו ,הלעפה ,הנקתה ,טוויח   08.21.0068

   868.00 .)דחא יזאפ תלת ץורעל וניה ריחמה( ןימזמה 'חי   
    
י"ע קפוסיש ג"מ יזאפ תלת ז"ועת הנומ תונכיתו הלעפה ,הנקתה ,טוויח   08.21.0070

 1,037.00 .ןימזמה 'חי   
    

    12.00 GWA61X2X2 הרקב לבכ רטמ  08.21.0072
    

    19.00 GWA 02X2X2 הרקב לבכ רטמ  08.21.0074
    

    23.00 GWA61X2X4 הרקב לבכ רטמ  08.21.0076
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../096 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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    30.00 GWA02X2X4 הרקב לבכ רטמ  08.21.0078
    

    32.00 GWA02X2X4 הרקב לבכ רטמ  08.21.0080
    
הווש וא רודלט -רפסוממו דרפנב ךכוסמ גוז לכ ןכו ךכוסמ הרקב לבכ   08.21.0082

    10.00 .GWA61*2*1-ךרע רטמ   
    
הווש וא רודלט -רפסוממו דרפנב ךכוסמ גוז לכ ןכו ךכוסמ הרקב לבכ   08.21.0084

    13.00 .GWA61*2*2-ךרע רטמ   
    
הווש וא רודלט -רפסוממו דרפנב ךכוסמ גוז לכ ןכו ךכוסמ הרקב לבכ   08.21.0086

    16.00 .GWA61*2*4-ךרע רטמ   
    
הווש וא רודלט -רפסוממו דרפנב ךכוסמ גוז לכ ןכו ךכוסמ הרקב לבכ   08.21.0088

    20.00 .GWA61*2*6-ךרע רטמ   
    
הווש וא רודלט -רפסוממו דרפנב ךכוסמ גוז לכ ןכו ךכוסמ הרקב לבכ   08.21.0090

    24.00 .GWA61*2*8-ךרע רטמ   
    
הווש וא רודלט -רפסוממו דרפנב ךכוסמ גוז לכ ןכו ךכוסמ הרקב לבכ   08.21.0092

    25.00 .GWA61*2*01-ךרע רטמ   
    
הווש וא רודלט -רפסוממו דרפנב ךכוסמ גוז לכ ןכו ךכוסמ הרקב לבכ   08.21.0094

    29.00 .GWA61*2*61-ךרע רטמ   
    
הווש וא רודלט -רפסוממו דרפנב ךכוסמ גוז לכ ןכו ךכוסמ הרקב לבכ   08.21.0096

    36.00 .GWA61*2*02-ךרע רטמ   
    
הווש וא רודלט -רפסוממו דרפנב ךכוסמ גוז לכ ןכו ךכוסמ הרקב לבכ   08.21.0098

    41.00 .GWA61*2*42-ךרע רטמ   
    
הווש וא רודלט -רפסוממו דרפנב ךכוסמ גוז לכ ןכו ךכוסמ הרקב לבכ   08.21.0100

    53.00 .GWA61*2*03-ךרע רטמ   
    
הווש וא רודלט -רפסוממו דרפנב ךכוסמ גוז לכ ןכו ךכוסמ הרקב לבכ   08.21.0102

    12.00 .GWA22*2*2-ךרע רטמ   
    
הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.21.0104

    10.00 .2MM57.0*2-ךרע רטמ   
    
הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.21.0106

    11.00 .2MM57.0*3-ךרע רטמ   
    
הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.21.0108

    15.00 .2MM57.0*7-ךרע רטמ   
    
הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.21.0110

    18.00 .2MM57.0*01-ךרע רטמ   
    
הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.21.0112

    20.00 .2MM57.0*21-ךרע רטמ   
    
    

קובץ: מחירון תמנע   .../097 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.21.0114
    25.00 .2MM57.0*61-ךרע רטמ   

    
הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.21.0116

    30.00 .2MM57.0*81-ךרע רטמ   
    
הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.21.0118

    37.00 .2MM57.0*42-ךרע רטמ   
    
-ךרע הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.21.0120

     8.00 1MM2*2. רטמ   
    
-ךרע הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.21.0122

    10.00 1MM2*3. רטמ   
    
-ךרע הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.21.0124

    11.00 1MM2*5. רטמ   
    
-ךרע הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.21.0126

    13.00 1MM2*6. רטמ   
    
-ךרע הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.21.0128

    14.00 1MM2*7. רטמ   
    
-ךרע הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.21.0130

    17.00 1MM2*10. רטמ   
    
-ךרע הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.21.0132

    19.00 1MM2*12. רטמ   
    
-ךרע הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.21.0134

    21.00 1MM2*16. רטמ   
    
-ךרע הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.21.0136

    25.00 1MM2*20. רטמ   
    
-ךרע הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.21.0138

    28.00 1MM2*22. רטמ   
    
-ךרע הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.21.0140

    32.00 1MM2*25. רטמ   
    

    11.00 .2MM1*6 -םירפסוממו םיחישק םידיג - EPLX דודיב חישק לבכ רטמ  08.21.0142
    

    14.00 .2MM1*7 -םירפסוממו םיחישק םידיג - EPLX דודיב חישק לבכ רטמ  08.21.0144
    

    16.00 .2MM1*8 -םירפסוממו םיחישק םידיג - EPLX דודיב חישק לבכ רטמ  08.21.0146
    

    18.00 .2MM1*01 -םירפסוממו םיחישק םידיג - EPLX דודיב חישק לבכ רטמ  08.21.0148
    

    21.00 .2MM1*21 -םירפסוממו םיחישק םידיג - EPLX דודיב חישק לבכ רטמ  08.21.0150
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    25.00 .2MM1*41 -םירפסוממו םיחישק םידיג - EPLX דודיב חישק לבכ רטמ  08.21.0152
    

    31.00 .2MM1*61 -םירפסוממו םיחישק םידיג - EPLX דודיב חישק לבכ רטמ  08.21.0154
    

    37.00 .2MM1*91 -םירפסוממו םיחישק םידיג - EPLX דודיב חישק לבכ רטמ  08.21.0156
    

    41.00 .2MM1*42 -םירפסוממו םיחישק םידיג - EPLX דודיב חישק לבכ רטמ  08.21.0158
    

    48.00 .2MM1*03 -םירפסוממו םיחישק םידיג - EPLX דודיב חישק לבכ רטמ  08.21.0160
    

    57.00 .2MM1*73 -םירפסוממו םיחישק םידיג - EPLX דודיב חישק לבכ רטמ  08.21.0162
    
,03*02 תודימב רטסאילופ ןורא ללוכה ,הרקבל BJ ןורא תנקתהו הקפסא   08.21.0164
תסינכל "םינורגיטנא" תנכהו תולעת ,םירוביח ,םיספ ,ספ יקדהמו הטלפ    

 1,408.00 'פמוק .הרקב ילבכ  
    
,08*06 תודימב רטסאילופ ןורא ללוכה ,הרקבל BJ ןורא תנקתהו הקפסא   08.21.0166
תסינכל "םינורגיטנא" תנכהו תולעת ,םירוביח ,םיספ ,ספ יקדהמו הטלפ    

 2,829.00 'פמוק .הרקב ילבכ  
    

    73.00 .ספ לע הנקתהב זויפ קדהמ 'חי  08.21.0168
    
םתנקתה ללוכה )הרוטרפמט דמ ,הקיפס דמ תמגודכ(הרקב רזיבא רוביח   08.21.0170
םילבכ 3 דע(םילבכ ירוביחו החנה ללוכ היצקורטסנוק וא ריקה ג"ע    

   257.00 .ריוא גוזימ תולעת/תרנצב םירזיבא תנקתה ללוכ אל ,)רזיבאל 'חי   
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