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25/05/2017 םיריחמה תיירפס
דף מס':     001 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ     
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ן ו פ ל ט  י ל ב כ ל     
    
=============== הרואת ידומעל - תודוסי    
    
ילוורשו דוסי תקראהו דוסי יגרב תוברל ,גוס לכמ רואמ ידומעל תודוסי    
.עוציבה יטרפב שרדנכ רבעמ    
    
סדנהמ יתורש תרכשה , ןלבקה ןובשח לע עוציבו ןונכת : ללוכ ףיעסה    
לש תודוסי ןונכתב ןויסינ לעב םינבמ רודמב םושר רוטקורטסנוקו סוסיב    
םידומעה ןרצימ ןלבקה לבקי ילארשי ןקת לע םינותנה תא  .רואמ ידומע    
.למשחה ןנכתמ ךרד    
    
,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה לש הביצחו הריפח ללוכ ריחמה    
תודובעה ראש לכו דוסי תקראה םיכתורמו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ    
עוציב טרפ יפל .25080 ףיעס 80 טרפמ יפל .טלפמוק םישורדה םירמוחהו    
  .  
    
ףסונ לוורשו לבכל ףסונ לוורש רובע, דומעל ןוטב דוסי ריחמל תפסות   08.01.0050

   230.00 'פמוק .הקראהל הקראה דיג תלחשהל  
    
תודימב תיעוביר וא הלוגע ההבגה רובע ןוטב דוסיל ריחמ תפסות   08.01.0060

   430.00 'פמוק .מ"ס 52*05*05  
    
08/06/06 תודימב 03 - ב ןוטבמ קוצי 'מ 5-4 הבוגב הרואת דומעל דוסי   08.01.0070

 1,100.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי תקראה ללוכ .מ"ס  
    
08/07/07 תודימב  03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 7-6 הבוגב הרואת דומעל דוסי   08.01.0080

 1,200.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי תקראה ללוכ ,מ"ס  
    
001/08/08 תודימב  03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 8 הבוגב הרואת דומעל דוסי   08.01.0090

 1,480.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי תקראה ללוכ ,מ"ס  
    
061/08/08 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 01-9 הבוגב הרואת דומעל דוסי   08.01.0100

 3,100.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי תקראה ללוכ ,מ"ס  
    
תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 21-11 הבוגב הרואת דומעל דוסי   08.01.0110

 3,200.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי תקראה ללוכ ,מ"ס 071/09/09  
    
תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 51 הבוגב הרואת דומעל דוסי   08.01.0120

 5,900.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב ,דוסי תקראה ללוכ ,מ"ס 002/051/051  
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25/05/2017
דף מס':     002 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

'מ 02 דע81 הבוגב  )'וכו תועלצ בר גוסמ( גוס לכמ הרואת דומעל דוסי   08.01.0130
רוטקורטסנוק לש יביטקורטסנוק ןונכתל םאתהב תודימב 03-ב ןוטבמ קוצי    
יפל רבעמ ילוורש תנכה רובה תביצח/ הריפח ללוכ  עקרק ץעויו ךמסומ    
ץעויו היצקורטסנוק סדנהמ לש תוינכותו םיבושיח יפל תודימב  ,תינכות    
תינבתו ןוגיע חול םע םידומעה ןרצי י"ע םירצוימה דוסי יגרב ללוכ עקרק    
רבוחמ מ"מ 4X05 תנוולוגמ הדלפ ספ םיגרבה לש תקייודמ הקיציל הדלפ    
חודיק מ"מ 001 רטוקב ירושרש רוניצמ םילוורש 3  ,דוסי תקראה רובע    
,תכתמ תינבת תנכה ,רוב תביצח\תריפח ,ןויז תוברל תואסנולכ תקיציו    
םאתהב לכה שרדנה לכו קודיה ,יולימ ,03-ב ןייוזמ ןוטב תקיצי , דוסי יגרב    

25,600.00 'פמוק ,דחוימה טרפמלו תוינכותל  
    
'מ 42 דע 12 הבוגב  )'וכו תועלצ בר גוסמ( גוס לכמ הרואת דומעל דוסי   08.01.0140
רוטקורטסנוק לש יביטקורטסנוק ןונכתל םאתהב תודימב 03-ב ןוטבמ קוצי    
יפל רבעמ ילוורש תנכה רובה תביצח/ הריפח ללוכ  עקרק ץעויו ךמסומ    
ץעויו היצקורטסנוק סדנהמ לש תוינכותו םיבושיח יפל תודימב  ,תינכות    
תינבתו ןוגיע חול םע םידומעה ןרצי י"ע םירצוימה דוסי יגרב ללוכ עקרק    
רבוחמ מ"מ 4X05 תנוולוגמ הדלפ ספ םיגרבה לש תקייודמ הקיציל הדלפ    
חודיק מ"מ 001 רטוקב ירושרש רוניצמ םילוורש 3  ,דוסי תקראה רובע    
,תכתמ תינבת תנכה ,רוב תביצח\תריפח ,ןויז תוברל תואסנולכ תקיציו    
םאתהב לכה שרדנה לכו קודיה ,יולימ ,03-ב ןייוזמ ןוטב תקיצי , דוסי יגרב    

28,300.00 'פמוק ,דחוימה טרפמלו תוינכותל  
    
'מ 03 דע 52 הבוגב  )'וכו תועלצ בר גוסמ( גוס לכמ הרואת דומעל דוסי   08.01.0150
רוטקורטסנוק לש יביטקורטסנוק ןונכתל םאתהב תודימב 03-ב ןוטבמ קוצי    
יפל רבעמ ילוורש תנכה רובה תביצח/ הריפח ללוכ  עקרק ץעויו ךמסומ    
ץעויו היצקורטסנוק סדנהמ לש תוינכותו םיבושיח יפל תודימב  ,תינכות    
תינבתו ןוגיע חול םע םידומעה ןרצי י"ע םירצוימה דוסי יגרב ללוכ עקרק    
רבוחמ מ"מ 4X05 תנוולוגמ הדלפ ספ םיגרבה לש תקייודמ הקיציל הדלפ    
חודיק מ"מ 001 רטוקב ירושרש רוניצמ םילוורש 3  ,דוסי תקראה רובע    
  ,תכתמ תינבת תנכה ,רוב תביצח\תריפח ,ןויז תוברל תואסנולכ תקיציו  
לכה שרדנה לכו קודיה ,יולימ ,03-ב ןייוזמ ןוטב תקיצי , דוסיה יגרב    

31,000.00 'פמוק ,דחוימה טרפמלו תוינכותל םאתהב  
    
יפל תודימב 'מ 02 הבוגב M.H. הרואת דומעל ןייוזמ ןוטב דוסי עוציבו ןונכת   08.01.0160
לע ןלבקה ןימזיש היצקורטסנוק סדנהמו עקרק ץעוי לש תוינכותו םיבושיח    
תינבתו ןוגיע חול םע דומעה ןרצי י"ע םירצוימה דוסי יגריב ללוכ ,ונובשח    
מ"מ 4X05 תנוולוגמ הדלפ ספ ,םיגרבה לש תקייודמ הקיציל הדלפ    
רוטקורטסנוקה תינכות יפל ןויזה ילזרב ללוכ ,דוסי תקראה רובע ךתורמ    
,מ"מ 001 רטוקב ירושרש רוניצמ םילוורש העברא ,דוסי תקראהכ םכותירו    
רמוח ,עקרקה יגוס לכב ,רוב תביצח/תצירפ/תריפח ,סנולכ חודיק ללוכ    
,03-ב ןוטב תקיצי ,תכתמ תינבת תנכה ,ךרוצה יפל טיינוטנב ןוגכ בוציי    
דוסיה עוציב לע רוטקורטסנוקה רושיא תוברל 'וכו קודיה ,יולימ ,ןויזה ילזרב    

26,500.00 .ויתוינכות יפל 'חי   
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25/05/2017
דף מס':     003 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

יפל תודימב 'מ 52 הבוגב M.H. הרואת דומעל ןייוזמ ןוטב דוסי עוציבו ןונכת   08.01.0170
לע ןלבקה ןימזיש היצקורטסנוק סדנהמו עקרק ץעוי לש תוינכותו םיבושיח    
תינבתו ןוגיע חול םע דומעה ןרצי י"ע םירצוימה דוסי יגריב  ללוכ ,ונובשח    
מ"מ 4X05 תנוולוגמ הדלפ ספ ,םיגרבה לש תקייודמ הקיציל הדלפ    
,רוטקורטסנוקה תוינכות יפל ןויזה ילזרב ללוכ ,דוסי תקראה רובע ךתורמ    
,מ"מ 001 רטוקב ירושרש רוניצמ םילוורש העברא ,דוסי תקראהכ םכותירו    
רמוח ,עקרקה יגוס לכב ,רוב תביצח/תצירפ/תריפח ,סנולכ חודיק ללוכ    
,03-ב ןוטב תקיצי ,תכתמ תינבת תנכה ,ךרוצה יפל תיאנוטנב ןוגכ בוציי    
דוסיה עוציב לע רוטקורטסנוקה רושיא תוברל  'וכו קודיה ,יולימ ,ןויזה לזרב    

28,300.00 ויתוינכות יפל 'חי   
    
יפל תודימב 'מ 53 הבוגב M.H. הרואת דומעל ןייוזמ ןוטב דוסי עוציבו ןונכת   08.01.0180
לע ןלבקה ןימזיש היצקורטסנוק סדנהמו עקרק ץעוי לש תוינכותו םיבושיח    
תינבתו ןוגיע חול םע דומעה ןרצי י"ע םירצוימה דוסי יגריב ללוכ ,ונובשח    
מ"מ 4X05 תנוולוגמ הדלפ ספ ,םיגרבה לש תקייודמ הקיציל הדלפ    
,רוטקורטסנוקה תוינכות יפל ןויזה ילזרב ללוכ ,דוסי תקראה רובע ךתורמ    
,מ"מ 001 רטוקב ירושרש רוניצמ םילוורש העברא ,דוסי תקראהכ םכותירו    
רמוח ,עקרקה יגוס לכב ,רוב תביצח/תצירפ/תריפח ,סנולכ חודיק ללוכ    
,03-ב ןוטב תקיצי ,תכתמ תינבת תנכה ,ךרוצה יפל תיאנוטנב ןוגכ בוציי    
דוסיה עוציב לע רוטקורטסנוקה רושיא תוברל 'וכו קודיה ,יולימ ,ןויזה ילזרב    

32,800.00 .ויתוינכות יפל 'חי   
    
יפל תודימב 'מ 04 הבוגב M.H. הרואת דומעל ןוטב דוסי עוציבו ןונכת   08.01.0190
לע ןלבקה ןימזיש היצקורטסנוק סדנהמו עקרק ץעוי לש תוינכותו םיבושיח    
תינבתו ןוגיע חול םע דומעה ןרצי י"ע םירצוימה דוסי יגריב ללוכ ,ונובשח    
מ"מ 4X05 תנוולוגמ הדלפ ספ ,םיגרבה לש תקייודמ הקיציל הדלפ    
תוינכות יפל ןויזה ילזרב תנקתהו הקפסא ללוכ ,דוסי תקראה רובע ךתורמ    
ירושרש רוניצמ םילוורש העברא ,דוסי תקראהכ םכותירו ,רוטקורטסנוקה    
יגוס לכב ,רוב תביצח/תצירפ/תריפח ,סנולכ חודיק ללוכ ,מ"מ 001 רטוקב    
תקיצי ,תכתמ תינבת תנכה ,ךרוצה יפל תיאנוטנב ןוגכ בוציי רמוח ,עקרקה    
לע רוטקורטסנוקה רושיא תוברל 'וכו קודיה ,יולימ ,ןויזה ילזרב ,03-ב ןוטב    

35,600.00 .ויתוינכות יפל דוסיה עוציב 'חי   
    
ןרצי ידי לע םירצוימה 'מ 54 דע הבוגב M.H. הרואת דומעל דוסי יגריב   08.01.0200
ללוכ ,םיגרבה לש תקייודמ הקיציל הדלפ תינבתו ןוגיע חול ללוכ ,דומעה    
תאיצי ללוכ ,דוסיה יגריב בולכו ןויזה ילזרב ךותיר י"ע דוסי תקראה עוציב    
הקפסא ללוכ ,דוסי תקראה רובע ךתורמ מ"מ 4X05 תנוולוגמ הדלפמ ספ    
םאתהב לכה ,מ"מ 001 רטוקב ירושרש רוניצמ םילוורש העברא תנקתהו    

 5,800.00 .היצקורטסנוקה סדנהמ םע םואתבו תוינכותלו טרפמל 'חי   
    
================== תרושקתו למשחל הרקב יאת    
    
טרפמ יפל טלפמוק ינוניב גוסמ ןוטבמ הסכמה הביצח/הריפח ללוכ ריחמה    
.עוציב טרפ יפלו 282080 ףיעס 80    
    
תפצירבו תוריקב ןויז תותשר ללוכ ,רתאב הקוצי למשחל תרוקיב תחוש   08.01.0230
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    

27,000.00 .מ"ס 'חי   
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

הסכמ ללוכ ,מ"ס 001 קמועב מ"ס 06 רטוק ימורט םילבכל הרקב את   08.01.0240
 2,000.00 'פמוק 521B 984  י"ת יפל.  

    
הסכמ ללוכ ,מ"ס 001 קמועב מ"ס 08 רטוק ימורט םילבכל הרקב את   08.01.0250

 2,500.00 'פמוק 521B 984  י"ת יפל.  
    
הסכמ ללוכ ,מ"ס 001 קמועב מ"ס 001 רטוק ימורט םילבכל הרקב את   08.01.0260

 2,900.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
    
ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו מ"ס 521 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את   08.01.0270
יפל 521B ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש ללוכ הביצח\הריפח    
תקיציב עובט ת"שר למס ללוכ ,תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 984 י"ת    

34,050.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51  םוינימולא תיקסיפ ג"ע הסכמה  
    
ללוכ ,מ"ס 051 קמועבו מ"ס 051  רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את   08.01.0280
יפל 521B ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש ללוכ הביצח\הריפח    
תקיציב עובט ת"שר למס ללוכ ,תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 984 י"ת    

 3,950.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51  םוינימולא תיקסיפ ג"ע הסכמה  
    
ןיממ הסכמו הרקית רובע מ"ס 06 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות   08.01.0290
  052C תיקסיפ ג"ע הסכמה תקיציב עובט ת"שר למס ללוכ ,984 י"ת יפל  

   450.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51  םוינימולא  
    
ןיממ הסכמו הרקית רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות   08.01.0300
  052C תיקסיפ ג"ע הסכמה תקיציב עובט ת"שר למס ללוכ ,984 י"ת יפל  

   585.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51  םוינימולא  
    
ןיממ הסכמו הרקית רובע מ"ס 001 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות   08.01.0310
  052C תיקסיפ ג"ע הסכמה תקיציב עובט ת"שר למס ללוכ ,984 י"ת יפל  

   630.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51  םוינימולא  
    
ןיממ הסכמו הרקית רובע מ"ס 521 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות   08.01.0320
  052C תיקסיפ ג"ע הסכמה תקיציב עובט ת"שר למס ללוכ ,984 י"ת יפל  

   765.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51  םוינימולא  
    
ןיממ הסכמו הרקית רובע מ"ס 051 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות   08.01.0330
  052C תיקסיפ ג"ע הסכמה תקיציב עובט ת"שר למס ללוכ ,984 י"ת יפל  

   945.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51  םוינימולא  
    
ןיממ הסכמו הרקית רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות   08.01.0340
  004C תיקסיפ ג"ע הסכמה תקיציב עובט ת"שר למס ללוכ ,984 י"ת יפל  

   765.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51  םוינימולא  
    
ןיממ הסכמו הרקית רובע מ"ס 001 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות   08.01.0350
  004C תיקסיפ ג"ע הסכמה תקיציב עובט ת"שר למס ללוכ ,984 י"ת יפל  

   850.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51  םוינימולא  
    
ןיממ הסכמו הרקית רובע מ"ס 521 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות   08.01.0360
  004C תיקסיפ ג"ע הסכמה תקיציב עובט ת"שר למס ללוכ ,984 י"ת יפל  

 1,000.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51  םוינימולא  
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ןיממ הסכמו הרקית רובע מ"ס 051 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות   08.01.0370
  004C תיקסיפ ג"ע הסכמה תקיציב עובט ת"שר למס ללוכ ,984 י"ת יפל  

 1,100.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51  םוינימולא  
    
יוליג ללוכ תמייק תרנצ לע הנקתה רובע  הרקב אתל ריחמ תפסות   08.01.0380

 1,350.00 'פמוק .ןוטיב תנקתה תרנצב םיחתפ ךותיח תרנצה  
    
תקציימ יושע הרקב אתל הסכמ רובע ןוטב הסכמ ןיבש שרפהה תפסות   08.01.0390
הסכמה לע יטנוולרה בותיכהו הקיציב  עובט ת"שר למס  ללוכ  ןקלוו    
יפל  984 י"ת יפל 521B הסכמה ןקלוו תקציימ תעבורמ תרגסמ תוברל    

   760.00 'פמוק )םירטקה לכל ריחמה( הכרדמב הנקתהל , עוציב טרפ  
    
תקציימ יושע הרקב אתל הסכמ רובע ןוטב הסכמ ןיבש שרפהה תפסות   08.01.0400
הסכמה לע יטנוולרה בותיכהו הקיציב  עובט ת"שר למס  ללוכ  ןקלוו    
יפל  984 י"ת יפל 052C הסכמה ןקלוו תקציימ תעבורמ תרגסמ תוברל    

   990.00 'פמוק .)םירטקה לכל ריחמה(  שיבכה ילושב הנקתהל ,עוציב טרפ  
    
08.01.0410 ת"שר  למס ללוכ  ןקלוו תקציימ יושע הרקב אתל הסכמ רובע תפסות  
תעבורמ תרגסמ תוברל הסכמה לע יטנוולרה בותיכהו הקיציב עובט    
הנקתהל ,עוציב טרפ יפל. 984 י"ת פל 004Dל הסכמב ןקלוו תקציימ    

 1,300.00 'פמוק .)םירטקה לכל ריחמה(  שיבכב  
    
============  ןופלט ילבכל םיאת    
    
.תוירחאו הלעפה ,הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ    
    
.קזב תרבח לש תויחנהו םיטרדנטס יפל עצובת הדובעה    
    
םיידיב וא םילכב הביצח וא/הריפח התועמשמ הריפח םושרש םוקמ לכב    
.םיידי תריפח וא הביצח ןיגב תיפסכ תפסות םולשת אלו    
    
08.01.0460 ,גרס  ,  םינגוע ללוכ רזבואמ אל ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח  
  יפל  הדובעה קזב חוקיפב דמועה לעפממ ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו  
אתה רתאב חקפמה תויחנהו 2701 ,0701 םיקרפ יללכה קזב  טרפמ    
יונב קזב טרדנטס יתכרדמ הסכמ ללוכ מ"ס 501/58/58 תודימב P גוסמ    

 4,000.00 'פמוק השולשמ  
    
הלתמ יספ 2 םינגוע 3 ללוכ רזבואמ ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח   08.01.0470
חוקיפב דמועה לעפממ ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו ,גרס , מ"ס 021    
חקפמה תויחנהו 2701 ,0701 םיקרפ יללכה קזב טרפמ יפל הדובעה קזב    
יתכרדמ הסכמ ללוכ מ"ס 791/18/151 תודימב A1  גוסמ אתה רתאב    

 5,850.00 'פמוק יטרדנטס  
    
הלתמ יספ 2 םינגוע 3 ללוכ רזבואמ ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח   08.01.0480
חוקיפב דמועה לעפממ ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו ,גרס , מ"ס 021    
חקפמה תויחנהו 2701 ,0701 םיקרפ יללכה קזב טרפמ יפל הדובעה קזב    
יתכרדמ  הסכמ ללוכ מ"ס 312/761/511 תודימב A2  גוסמ אתה רתאב    

 8,700.00 'פמוק יטדנטס  
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הלתמ יספ 6 םינגוע 5 ללוכ רזבואמ ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח   08.01.0490
חוקיפב דמועה לעפממ ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו ,גרס , מ"ס 021    
חקפמה תויחנהו 2701 ,0701 םיקרפ יללכה קזב טרפמ יפל הדובעה קזב    
יתכרדמ  הסכמ ללוכ מ"ס 353/481/423 תודימב A3  גוסמ אתה רתאב    

20,200.00 'פמוק יטרדנטס  
    
הלתמ יספ 4 םינגוע 5 ללוכ רזבואמ ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח   08.01.0500
חוקיפב דמועה לעפממ ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו ,גרס , מ"ס 021    
חקפמה תויחנהו 2701 ,0701 םיקרפ יללכה קזב טרפמ יפל הדובעה קזב    
יתכרדמ  הסכמ ללוכ מ"ס 352/441/422 תודימב A52  גוסמ אתה רתאב    

18,000.00 'פמוק יטרדנטס  
    
ת ו כ ר ד מ  ת ר י ג ס /ת ח י ת פ  ,ם י י ק פ ו א  ם י ח ו ד ק   ,ת ו ר י פ ח  20.80 ק ר פ  ת ת     
ם י ש י ב כ ו     
    
========= יולימו תוריפח    
    
ותומדקל חטשה תרזחה הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ ריחמה    
.רוניצ ללוכ אל ,המדא יפדוע קוליסו    
    
.41080 ,51080 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב    
    
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל םולשת תוברל - יולימ    
    
5.1 קמועל 'מ 6.0 בחורו 'מ 4 דע ךרואב תינדי שושיג תריפח   08.02.0050
התדידמו יעקרק לע + ןומיסב םנומיסו תורחא תוכרעמ וא םילבכ יוליגל 'מ    

 1,620.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחהו לוחב יוסיכ .הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע  
    
וא םילכב למשח/תרושקת תורוניצל וא\ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח   08.02.0060
,הנגה תוטלפ ,ןומיס טרס ,הריפחו יולימ ,לוח יוסיכו דופיר  :ללוכ םיידיב    
הלעתה .המדא יפדוע קוליסו ,יפוס קודיה ,ותומדקל חטשה תרזחה    

    67.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 011 דע קמועב רטמ   
    
וא םילכב למשח/תרושקת תורוניצל וא\ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח   08.02.0070
,הנגה תוטלפ ,ןומיס טרס ,הריפחו יולימ ,לוח יוסיכו דופיר  :ללוכ םיידיב    
הלעתה .המדא יפדוע קוליסו ,יפוס קודיה ,ותומדקל חטשה תרזחה    

   135.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 051 דע קמועב רטמ   
    
וא םילכב למשח/תרושקת תורוניצל וא\ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח   08.02.0080
,הנגה תוטלפ ,ןומיס טרס ,הריפחו יולימ ,לוח יוסיכו דופיר  :ללוכ םיידיב    
הלעתה .המדא יפדוע קוליסו ,יפוס קודיה ,ותומדקל חטשה תרזחה    

    80.00 .מ"ס 001-08 בחורו מ"ס 011 דע קמועב רטמ   
    
וא םילכב למשח/תרושקת תורוניצל וא\ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח   08.02.0090
,הנגה תוטלפ ,ןומיס טרס ,הריפחו יולימ ,לוח יוסיכו דופיר  :ללוכ םיידיב    
הלעתה .המדא יפדוע קוליסו ,יפוס קודיה ,ותומדקל חטשה תרזחה    

   165.00 .מ"ס 001-08 בחורו מ"ס 051 דע קמועב רטמ   
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וא םילכב למשח/תרושקת תורוניצל וא\ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח   08.02.0100
,הנגה תוטלפ ,ןומיס טרס ,הריפחו יולימ ,לוח יוסיכו דופיר  :ללוכ םיידיב    
הלעתה .המדא יפדוע קוליסו ,יפוס קודיה ,ותומדקל חטשה תרזחה    

   100.00 .מ"ס 061-021 בחורו מ"ס 011 דע קמועב רטמ   
    
וא םילכב למשח/תרושקת תורוניצל וא\ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח   08.02.0110
,הנגה תוטלפ ,ןומיס טרס ,הריפחו יולימ ,לוח יוסיכו דופיר  :ללוכ םיידיב    
הלעתה .המדא יפדוע קוליסו ,יפוס קודיה ,ותומדקל חטשה תרזחה    

   200.00 .מ"ס 061-021 בחורו מ"ס 051 דע קמועב רטמ   
    
וא םילכב למשח/תרושקת תורוניצל וא\ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח   08.02.0120
,הנגה תוטלפ ,ןומיס טרס ,הריפחו יולימ ,לוח יוסיכו דופיר  :ללוכ םיידיב    
הלעתה .המדא יפדוע קוליסו ,יפוס קודיה ,ותומדקל חטשה תרזחה    

   180.00 .מ"ס 002-071 בחורו מ"ס 011 דע קמועב רטמ   
    
וא םילכב למשח/תרושקת תורוניצל וא\ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח   08.02.0130
,הנגה תוטלפ ,ןומיס טרס ,הריפחו יולימ ,לוח יוסיכו דופיר  :ללוכ םיידיב    
הלעתה .המדא יפדוע קוליסו ,יפוס קודיה ,ותומדקל חטשה תרזחה    

   250.00 .מ"ס 002-071 בחורו מ"ס 051 דע קמועב רטמ   
    
וא לעמ עקרקה יגוס לכ םילבכ וא תרנצל הלעת לש הביצח וא הריפח   08.02.0140
)...וכו זג,קלד תרנצ םימ תרנצ ,קזב וק ,םימ ריבעמ( לושכמ תחתמ    
תקיצי ללוכ תירושרש תרנצ תחנהל ,לושכמה לש ובחורל מ"ס 04 בחורב    
שרדנכ תוחיטב יקחרמבו טלפמוק ,תוינכותל םאתהב תרנצה תנגהל ןוטב    

 1,350.00 'פמוק ודהמב למשחה קוחב  
    
מ"ס 02 לש תובכשב הפונמו יקנ תונויד לוחב  הריפח יולימ רובע תפסות   08.02.0150
תלבקל דע היוור הבטרהבו רקובמ קודהב תוכרדמב וא שיבכ  תויצחב    

   125.00 .89% לש תופיפצ ק"מ   
    
םלושת(.הביצחה וא/ו הריפחה תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות   08.02.0160

    52.00 .)דבלב הקמעה רובע תפסותה רטמ   
    

    54.00 . ל"נכ הביצחה תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות רטמ  08.02.0170
    
======== יקפוא חודק    
    
57 רטוקב רוחש דבכ ףיפכ םייטסלפ תורוניצ 5 דע תנקתהל יקפוא חודיק   08.02.0190
רטמ 5.1 - 5.2 קמועב -מ"מ 8 ןוליינ הכישמ יטוח םע 5.31 ע"קי מ"מ    
,עקרקה יאנת יפל שרדיתש הטיש לכב - לולסמה וא/ו שיבכה סלפממ    
-ותומדקל חטשה תרזחהו שורדה לכו תורוב תריפח ,תרנצ ,לוורש ללוכ    

 1,700.00 .טלפמוק רטמ   
    
רטוקב יס יו יפ תורוניצ 4 דע תנקתה רובע יקפוא חודיקל ריחמ תפסות   08.02.0200
,מ"מ 57 רטוקב םוקמב תוינכתב ןיוצמה יפל מ"מ 5.3 ןפוד יבוע מ"מ 011    

   630.00 .חודיק ךרוא רטמל ריחמה רטמ   
    
גרדב 994 י"ת ןליתאילופ רוניצ תנקתה רובע יקפוא חודיקל ריחמ תפסות   08.02.0210
ךרוא רטמל ריחמה ,מ"מ 57 רטוקב םוקמב תוינכתב ןיוצמה יפל 8" רטוק    

   675.00 .חודיק רטמ   
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גרדב 994 י"ת ןליתאילופ רוניצ תנקתה רובע יקפוא חודיקל ריחמ תפסות   08.02.0220
רטמל ריחמה ,מ"מ 57 רטוקב םוקמב תוינכתב ןיוצמה יפל 21" רטוק    

   855.00 .חודיק ךרוא רטמ   
    
61" רטוק הדלפב תורוניצ 2 דע תנקתה רובע יקפוא חודיקל ריחמ תפסות   08.02.0230
ריחמה ,מ"מ 57 רטוקב םוקמב תוינכתב ןיוצמה יפל מ"מ 8/3" ןפוד יבוע    

   990.00 .חודיק ךרוא רטמל רטמ   
    
42" רטוק הדלפב תורוניצ 2 דע תנקתה רובע יקפוא חודיקל ריחמ תפסות   08.02.0240
םוק 5.3-5.2 קמועבומב תוינכתב ןיוצמה יפל מ"מ 8/3" ןפוד יבוע    
רטמל ריחמה ,מ"מ 57 רוניצ םוקמב לולסמה וא שיבכה ינפמ רטמטוקב    

 2,500.00 .חודיק ךרוא רטמ   
    
עבצ תכרעמב ץוחבו םינפב ,42" רטוקב הדלפ תורוניצ תעיבצל תפסות   08.02.0250

   540.00 .תינוציח יסקופא רטמ   
    
עבצ תכרעמב ץוחבו םינפב ,61" רטוקב הדלפ תורוניצ תעיבצל תפסות   08.02.0260

   600.00 .תינוציח יסקופא רטמ   
    
==================== םישיבכו תוכרדמ תריגס/תחיתפ    
    
תויחנה יפל עצמה יולימו מ"ס 06-04 בחורב ליבש\הכרדמ תחיתפ   08.02.0280
וא ףוציר ללוכ ותומדקל בצמה תרזחהו ליבש/הכרדמה ןוקית ,חקפמה    

   125.00 .טלפסא רטמ   
    
תויחנה יפל עצמה יולימו מ"ס 09-07 בחורב ליבש\הכרדמ תחיתפ   08.02.0290
וא ףוציר ללוכ ותומדקל בצמה תרזחהו ליבש/הכרדמה ןוקית ,חקפמה    

   160.00 .טלפסא רטמ   
    
יפל עצמה יולימו רוסינ :ללוכ מ"ס 06-04 בחורב םייק שיבכ תחיתפ   08.02.0300
בצמה תרזחהו םיגוסה לכמ םישיבכב טלפסא ןוקית ,חקפמה תויחנה    

   630.00 טלפסא ללוכ ותומדקל רטמ   
    
ת"שר תשירדל םאתהב לכה טילונרג וא גוס לכמ ןוטב חטשמ ןוקית   08.02.0310

   630.00 .חקפמה ןוצר תועיבשל םוקמב חקפמה תויחנהו ר"מ   
    
יפל לכה םיגוסה לכמ קד טלפסא ןוטבב שיבכ וא/ו הכרדמ יופיצו ףוצריק   08.02.0320

   720.00 .םוקמב חקפמה תויחנהו ת"שר תשירד ר"מ   
    
ה ע י ב צ  ,ר ז ע  י ר ז י ב א  ,ם י ש ג מ  ,ת ו ע ו ר ז  ,ה ר ו א ת  י ד ו מ ע  30.80 ק ר פ  ת ת     
    
.תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ    
    
80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו ,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה    
.הז זרכמל דחוימה טרפמהו    
    
האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה    
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה טרפמב טוריפ    
    
.רחא דויצ אלו זרכמב ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה    
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח    
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש חולשמ לכ לע    
    
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ    
    
ללוכ םח ץבאב לובט גרודמ לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקת הרואת דומע    
םירזיבאה לכ,םירזיבא יאת 2 הנכה,ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיחו דוסי תטלפ    
80 טרפמ,תינכות יפל .ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה    
03 דע דנז לוורש תוברל ,זילפמ הקראה יגרב 2 ללוכ .125080 ףיעס    
תורשפאו מ"ס    
    
============== םיגרודמ הרואת ידומע    
    
08.03.0090  .רטמ 4 הבוגו ץניא 3/6 רטוקב גרודמ ךתח לעב ינקית הרואת דומע  

 1,740.00 'פמוק 0700.30.80 הרעהל םאתהב  
    
.רטמ 5 הבוגו ץניא 3/6 רטוקב גרודמ ךתח לעב ינקית הרואת דומע   08.03.0100

 2,050.00 'פמוק 0700.30.80 הרעהל םאתהב  
    
. רטמ 6 הבוגו  ץניא 6/3 רטוקב גרודמ ךתח לעב  ינקית הרואת דומע   08.03.0110

 2,600.00 'פמוק 0700.30.80 הרעהל םאתהב  
    
גרודמ ךתח לעב דומעה .רטמ  8 הבוג הדלפמ ינקית הרואת דומע   08.03.0120

 4,100.00 'פמוק 0700.30.80 הרעהל םאתהב  .ץניא 8"/6"/3" רטוקב  
    
גרודמ ךתח לעב דומעה .רטמ 9 הבוג הדלפמ  ינקית הרואת דומע   08.03.0130

 4,400.00 'פמוק 0700.30.80 הרעהל םאתהב .ץניא 8"/6"/3" רטוקב  
    
גרודמ ךתח לעב דומעה .רטמ 01 הבוג הדלפמ ינקית הרואת דומע   08.03.0140

 5,060.00 'פמוק 0700.30.80 הרעהל םאתהב    .ץניא 8"/6"/3" רטוקב  
    
גרודמ ךתח לעב דומעה .רטמ 11 הבוג הדלפמינקית הרואת דומע   08.03.0150

 5,500.00 'פמוק 0700.30.80 הרעהל םאתהב  .ץניא 8"/6"/3" רטוקב  
    
גרודמ ךתח לעב דומעה .רטמ 21  הבוג הדלפמ ינקית הרואת דומע   08.03.0160

 6,100.00 'פמוק 0700.30.80 הרעהל םאתהב  . ץניא 8"/6"/3" רטוקב  
    
גרודמ ךתח לעב דומעה .רטמ 51  הבוג הדלפמ ינקית הרואת דומע   08.03.0170

11,000.00 'פמוק 0700.30.80 הרעהל םאתהב  . ץניא 8"/6"/3" רטוקב  
    
ןיב םיקוזיח םע דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב הדלפמ ינקת הרואת דומע   08.03.0180
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא יאת 2 ל הנכה .דומעה ףוגל הטלפה    
ךתח לעב דומעה םירוקזל םיאתתש ושארב עורזה רוביחו דומעה תבצהל    

14,600.00 'פמוק 'מ 51 הבוגב 21"/01"/8" גרודמ לוגע  
    
=============== םינמותמ הרואת ידומע    
    
תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט ןמותמ ךתח לעב הדלפמ ינקת הרואת דומע    
םירזיבאה לכו םירזיבא יאת 2 הנכה,ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיחו דוסי    
80 טרפמ,תינכות יפל .ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה    
,זילפמ הקראה יגרב 2 ללוכ .125080 ףיעס    
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הרעהל םאתהב .רטמ 5 הבוגב ןמותמ ךתח לעב ינקית הרואת דומע   08.03.0210
 2,600.00 'פמוק 08.03.200  

    
הרעהל םאתהב .רטמ 6 הבוגב ןמותמ ךתח לעב ינקית הרואת דומע   08.03.0220

 3,000.00 'פמוק 08.03.200  
    
הרעהל םאתהב .רטמ 8 הבוגב ןמותמ ךתח לעב  ינקית הרואת דומע   08.03.0230

 4,100.00 'פמוק 08.03.200  
    
הרעהל םאתהב .רטמ 9 הבוגב ןמותמ ךתח לעב ינקית הרואת דומע   08.03.0240

 4,700.00 'פמוק 08.03.200  
    
הרעהל םאתהב  .רטמ 01 הבוגב ןמותמ ךתח לעב ינקית הרואת דומע   08.03.0250

 5,050.00 'פמוק 08.03.200  
    
הרעהל םאתהב .רטמ 11 הבוגב  ןמותמ ךתח לעב ינקית הרואת דומע   08.03.0260

 6,300.00 'פמוק 08.03.200  
    
הרעהל םאתהב .רטמ 21 הבוגב ןמותמ ךתח לעב ינקית הרואת דומע   08.03.0270

 7,000.00 'פמוק 08.03.200  
    
הרעהל םאתהב .רטמ 51 הבוגב ןמותמ ךתח לעב ינקית הרואת דומע   08.03.0280

11,250.00 'פמוק 08.03.200  
    
===================== דיחא ךתח םילוגע הרואת ידומע    
    
ללוכ םח ץבאב לובט דיחא לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקת הרואת דומע    
םירזיבא יאת 2-ל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיחו דוסי תטלפ    
,תינכות יפל .ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאהו    
080 ףיעס 80 טרפמ    
    
08.03.0310 רטמ 4  הבוגב 4" רטוק דיחא לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע  

 1,870.00 'פמוק .  
    

 2,050.00 'פמוק .רטמ 5  הבוגב 4" רטוק דיחא לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע 08.03.0320
    

 2,300.00 'פמוק .רטמ 5  הבוגב 5" רטוק דיחא לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע 08.03.0330
    

 4,165.00 'פמוק .רטמ 8  הבוגב 6" רטוק דיחא לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע 08.03.0340
    
רטמ 01 הבוגב 6" רטוק דיחא לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע   08.03.0350

 5,185.00 'פמוק .  
    
================= םינוק םילוגע הרואת ידומע    
    
ללוכ םח ץבאב לובט ינוק לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע    
לכו םירזיבא יאת 2 הנכה ,דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ    
תינכות יפל .ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה    
ושארב תבכרומ עורזל דעוימ ןקתב שרדנכ ןפוד יבועב דומעה טלפמוק    
סנפ תאשונה    
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,רטמ 0.5 הבוגב ל"נכ ינוק לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע   08.03.0380
 2,975.00 'פמוק .רטמ 5  הבוגב סנפ תאשונה ושארב תבכרומ עורזל דעוימ דומעה  

    
,רטמ 0.6 הבוגב ל"נכ ינוק לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע   08.03.0390

 3,570.00 'פמוק .רטמ 6  הבוגב סנפ תאשונה ושארב תבכרומ עורזל דעוימ דומעה  
    
,רטמ 0.7  הבוגב ל"נכ ינוק לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע   08.03.0400

 4,200.00 'פמוק .רטמ 7 הבוגב סנפ תאשונה ושארב תבכרומ עורזל דעוימ דומעה  
    
,רטמ 0.8 הבוגב ל"נכ ינוק לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע   08.03.0410

 4,750.00 'פמוק .רטמ 8 הבוגב סנפ תאשונה ושארב תבכרומ עורזל דעוימ דומעה  
    
,רטמ 0.9 הבוגב ל"נכ ינוק לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע   08.03.0420

 5,350.00 'פמוק .רטמ 9 הבוגב סנפ תאשונה ושארב תבכרומ עורזל דעוימ דומעה  
    
,רטמ 0.01. הבוגב ל"נכ ינוק לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע   08.03.0430

 6,000.00 'פמוק .רטמ 01 הבוגב סנפ תאשונה ושארב תבכרומ עורזל דעוימ דומעה  
    
,רטמ 0.21 הבוגב ל"נכ ינוק לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע   08.03.0440

 7,100.00 'פמוק .רטמ 21 הבוגב סנפ תאשונה ושארב תבכרומ עורזל דעוימ דומעה  
    
,רטמ 0.51 הבוגב ל"נכ ינוק לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע   08.03.0450

 9,350.00 'פמוק .רטמ 51 הבוגב סנפ תאשונה ושארב תבכרומ עורזל דעוימ דומעה  
    
====================== דיחא ךתח םיעבורמ הרואת ידומע    
    
ץבאב לובט וכרוא לכל דיחא עבורמ ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע    
יאת 2 הנכה ,דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח    
ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא    
וכרוא לכל דיחא עבורמ ךתח לעב דומעה רחבנה הרואתה ףוגל םיאתתש    
    
דיחא עבורמ ךתח לעב ,וטנ רטמ 4 הבוגב הדלפמ ינקית הרואת דומע   08.03.0480
הרעהל םאתהב ל"נכ  . מ"מ 4 ןפוד יבוע מ"ס 51X51 תודימב וכרוא לכל    

 2,400.00 'פמוק 8.3.047  
    
08.03.0490 רטמ 5-6 הבוגב 740.3.8 הרעה יפל ל"נכ הדלפמ ינקית הרואת דומע  
4 ןפוד יבוע מ"ס 51X51 תודימב וכרוא לכל דיחא עבורמ ךתח  לעב ,וטנ    

 3,300.00 'פמוק .מ"מ  
    
,וטנ 'מ 9-8 הבוגב 740.3.8 הרעה יפל ל"נכ הדלפמ ינקית הרואת דומע   08.03.0500
מ"מ  4  ןפוד יבוע מ"ס 51X51 תודימב וכרוא לכל דיחא עבורמ  ךתח לעב    

 4,450.00 'פמוק .  
    
וטנ רטמ 01 הבוגב 740.3.8 הרעה יפל ל"נכ הדלפמ ינקית הרואת דומע   08.03.0510

 5,500.00 'פמוק . מ"מ 4 ןפוד יבוע מ"ס 51X51 תודימב וכרוא לכל דיחא עבורמ ךתח לעב  
    
וטנ 'מ 21 הבוגב 740.3.8 הרעה יפל  ל"נכ הדלפמ ינקית הרואת דומע   08.03.0520

10,200.00 'פמוק . מ"מ 5 ןפוד יבוע מ"ס 02X02 תודימב וכרוא לכל דיחא עבורמ ךתח לעב  
    
================ תועלצ בר הרואת ידומע    
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דע תנקתהל העובק תספרמ ללוכ ןוולוגמ רטמ 81 הבוגב תועלצ בר דומע   08.03.0540
,םיכותירה לכ רחאל םח ץבאב לובט היהי ויקלח לכ לע דומעה ,ת"ג 6    
,דומעה ךרוא לכל דיחא היהי ןוולגה ןווג .ינכטה טרפמב טרופמכ ראשהו    

55,250.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא "ה.ל.פ" תרצות  
    
דע תנקתהל העובק תספרמ ללוכ ןוולוגמ רטמ 81 הבוגב תועלצ בר דומע   08.03.0550
,םיכותירה לכ רחאל םח ץבאב לובט היהי ויקלח לכ לע דומעה ,ת"ג 01    
,דומעה ךרוא לכל דיחא היהי ןוולגה ןווג .ינכטה טרפמב טרופמכ ראשהו    

58,300.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא "ה.ל.פ" תרצות  
    
דע תנקתהל העובק תספרמ ללוכ ןוולוגמ רטמ 02 הבוגב תועלצ בר דומע   08.03.0560
,םיכותירה לכ רחאל םח ץבאב לובט היהי ויקלח לכ לע דומעה ,ת"ג 01    
,דומעה ךרוא לכל דיחא היהי ןוולגה ןווג .ינכטה טרפמב טרופמכ ראשהו    

62,000.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא "ה.ל.פ" תרצות  
    
תועובק תועורז  ללוכ ןוולוגמ רטמ 52-42 הבוגב תועלצ בר דומע   08.03.0570
לכ רחאל םח ץבאב לובט היהי ויקלח לכ לע דומעה ,ת"ג 21 דע תנקתהל    
ךרוא לכל דיחא היהי ןוולגה ןווג .ינכטה טרפמב טרופמכ ראשהו ,םיכותירה    

71,400.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא "ה.ל.פ" תרצות ,דומעה  
    
21 דע תנקתהל העובק תספרמ ללוכ רטמ 52 הבוגב תועלצ בר דומע   08.03.0580
,םיכותירה לכ רחאל םח ץבאב לובט היהי ויקלח לכ לע דומעה ,ת"ג    
,דומעה ךרוא לכל דיחא היהי ןוולגה ןווג .ינכטה טרפמב טרופמכ ראשהו    

82,000.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא "ה.ל.פ" תרצות  
    
================ רתכ םע תועלצ בר דומע    
    
המרה ןונגנמ ללוכ הרואת יפוג 01-ל רתכ םע 'מ 02 תועלצ בר דומע   08.03.0600
לבכ,ימינפ דוקיפ חול,םוריח תמילב 'עמ,ימינפ ילרגטניא עונמ םע הדרוהו    
,הטסורינמ ןלא יגרבב תרגסנה דומעה תיתחתב תוריש תלד,םידיג 42    
רחאל םח ץבאב לובט היהי ויקלח לכ לע דומעה הרסהל םינתינ םניאש    

73,500.00 'פמוק םיכותירה לכ רמג  
    
המרה ןונגנמ ללוכ הרואת יפוג 01-ל רתכ םע 'מ 52 תועלצ בר דומע   08.03.0610
לבכ,ימינפ דוקיפ חול,םוריח תמילב 'עמ,ימינפ ילרגטניא עונמ םע הדרוהו    
,הטסורינמ ןלא יגרבב תרגסנה דומעה תיתחתב תוריש תלד,םידיג 42    
רחאל םח ץבאב לובט היהי ויקלח לכ לע דומעה הרסהל םינתינ םניאש    

98,000.00 'פמוק םיכותירה לכ רמג  
    
המרה ןונגנמ ללוכ הרואת יפוג 01-ל רתכ םע 'מ 03 תועלצ בר דומע   08.03.0620
לבכ,ימינפ דוקיפ חול,םוריח תמילב 'עמ,ימינפ ילרגטניא עונמ םע הדרוהו    
,הטסורינמ ןלא יגרבב תרגסנה דומעה תיתחתב תוריש תלד,םידיג 42    
רחאל םח ץבאב לובט היהי ויקלח לכ לע דומעה הרסהל םינתינ םניאש    

116,000.00 'פמוק םיכותירה לכ רמג  
    
המרה ןונגנמ ללוכ הרואת יפוג 01-ל רתכ םע 'מ 53 תועלצ בר דומע   08.03.0630
לבכ,ימינפ דוקיפ חול,םוריח תמילב 'עמ,ימינפ ילרגטניא עונמ םע הדרוהו    
,הטסורינמ ןלא יגרבב תרגסנה דומעה תיתחתב תוריש תלד,םידיג 42    
רחאל םח ץבאב לובט היהי ויקלח לכ לע דומעה הרסהל םינתינ םניאש    

155,000.00 'פמוק םיכותירה לכ רמג  
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============== הרואת ידומעב םישגמ    
    
שאל  דימע  וילאמ הבכו  ךילומ יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ   08.03.0650
םע א"ק 01 'א 01 יבטוק וד םייטמוטוא יצח ז"מ ללוכ היזורוקו םילקמיכ    
  םיקדהמ טוו 07 - 004 לש תורונ 1 ל דעוימ )דחא לודומ לעב(  ספא קותינ  

   380.00 'פמוק םיטווחמו .ספ לע םינקתומ ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ י"ת  יפל  םיעבצב  
    
םע א"ק 01 'א 01 יבטוק וד יטמוטוא יצח ז"מ ללוכ ל"נכ םירזיבא שגמ   08.03.0660

   460.00 'פמוק .טלפמוק - טוו 07 - 004 לש תורונ - 2 ל ,ספא קותינ  
    
םע א"ק 01  'א 01 יבטוק וד , יטמוטוא יצח ז"מ ללוכ ל"נכ םירזיבא שגמ   08.03.0670

   540.00 'פמוק .טלפמוק טוו 07 - 004 לש  תורונ 3 - ל, ספא קותינ  
    
08.03.0680 'א 01 יבטוק וד , יטמוטוא יצח ז"מ ללוכ ל"נכ I.C. תאספוק/םירזיבא שגמ  
קספמ + .טלפמוק טוו 07 - 004 לש  תורונ 4 - ל, ספא קותינ םע א"ק 01    

   630.00 'פמוק A52X3 םרז  
    
08.03.0690 'א 01 יבטוק וד , יטמוטוא יצח ז"מ ללוכ ל"נכ I.C. תאספוק/םירזיבא שגמ  
קספמ + .טלפמוק טוו 07 - 004 לש  תורונ 5- ל, ספא קותינ םע א"ק 01    

   710.00 'פמוק A52X3 םרז  
    
08.03.0700 'א 01 יבטוק וד , יטמוטוא יצח ז"מ ללוכ ל"נכ I.C. תאספוק/םירזיבא שגמ  
קספמ + טלפמוק טוו 07 - 004 לש  תורונ 6- ל, ספא קותינ םע א"ק 01    

   800.00 'פמוק A52X3 םרז  
    
08.03.0710 'א 01 יבטוק וד , יטמוטוא יצח ז"מ ללוכ ל"נכ I.C. תאספוק/םירזיבא שגמ  
קספמ + טלפמוק טוו 07 - 004 לש  תורונ 7- ל, ספא קותינ םע א"ק 01    

   890.00 'פמוק A52X3 םרז  
    
08.03.0720 'א 01 יבטוק וד , יטמוטוא יצח ז"מ ללוכ ל"נכ I.C. תאספוק/םירזיבא שגמ  
קספמ + טלפמוק טוו 07 - 004 לש  תורונ 8- ל, ספא קותינ םע א"ק 01    

   980.00 'פמוק A52X3 םרז  
    
============== הרואת ידומעל תועורז    
    
ןבלוגמ לזרב רוניצמ היושע מ"ס ____ךרואב תשלושמ/לופכ/הדיחי עורז    
יפל הרואת דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה ףוגלו דומעל םאתומ רטוקב    
.טרפ יפל 155080 ףיעס 80 טרפמ    
    

   595.00 'פמוק . מ"ס 001 ךרואב 0470.30.80 הרעה יפל ל"נכ הדיחי עורז 08.03.0750
    

   765.00 'פמוק .מ"ס 051 ךרואב 0470.30.80 הרעה יפל ל"נכ הדיחי עורז 08.03.0760
    

   935.00 'פמוק . מ"ס 002 ךרואב 0470.30.80 הרעה יפל ל"נכ הדיחי עורז 08.03.0770
    

   850.00 'פמוק .מ"ס 001 ךרואב 0470.30.80 הרעה יפל ל"נכ הלופכ עורז 08.03.0780
    

 1,100.00 'פמוק .מ"ס 051 ךרואב 0470.30.80 הרעה יפל ל"נכ הלופכ עורז 08.03.0790
    

 1,400.00 'פמוק .מ"ס 002 ךרואבו 0470.30.80 הרעה יפל ל"נכ הלופכ עורז 08.03.0800
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 1,275.00 'פמוק . מ"ס 001 ךרואב 0470.30.80 הרעה יפל ל"נכ תשלושמ עורז 08.03.0810
    

 1,300.00 'פמוק .מ"ס 051 ךרואב 0470.30.80 הרעה יפל  ל"נכ תשלושמ עורז 08.03.0820
    

 1,580.00 'פמוק . מ"ס 002 ךרואב 0470.30.80 הרעה יפל  ל"נכ תשלושמ עורז 08.03.0830
    
לזרב רוניצמ היושע רחבנה הרואתה ףוגלו דומעל םאתומ רטוקה עורז    
םע הרואת דומעל תרבוחמ )'מ__הבוג( מ"ס___ לש ךרואב ףופכ ןבלוגמ    
יפל .155080 ףיעס 80 טרפמ יפל תינכות יפ לע לכה המיטאו ןלא יגרב    
טרפמ    
    
כ לש ךרואב 'מ 5.6-8.6 דומעל םאתומ רטוקב ל"נכ תינוק הדיחי עורז   08.03.0850

   600.00 'פמוק . )'מ 8.9 סנפ הבוג( מ"ס - 051  
    
- 002 כ לש ךרואב  'מ 5.8 דומעל םאתומ רטוקב ל"נכ תינוק הדיחי עורז   08.03.0860

   890.00 'פמוק .)'מ 01 סנפ הבוג( מ"ס  
    
- 052 כ לש ךרואב 'מ 01 דומעל םאתומ רטוקב ל"נכ תינוק הדיחי עורז   08.03.0870

 1,390.00 'פמוק .)'מ 21 סנפ הבוג( מ"ס  
    
כ לש ךרואב 'מ  5.8 דומעל דומעל םאתומ רטוקב ל"נכ תינוק הלופכ עורז   08.03.0880

 1,900.00 'פמוק . )'מ 01 סנפ הבוג( מ"ס - 002  
    
כ לש ךרואב  'מ 01 דומעל דומעל םאתומ רטוקב ל"נכ תינוק הלופכ עורז   08.03.0890

 2,380.00 'פמוק .)'מ 21 סנפ הבוג( מ"ס - 052  
    
מ"ס 052 ךרואב 'מ 01 דומעל םאתומ רטוקב ל"נכ תינוק תשלושמ עורז   08.03.0900

 2,975.00 'פמוק . )'מ 21 סנפ הבוג(  
    
יפלו ןימזמה תשירדו םגד טרפ יפל תננגוסמ תיביטרוקד הדיחי עורז   08.03.0910

 1,050.00 'פמוק .דחא סנפ רובע 80 טרפמ  
    
תשירדו. םיסנפ ינש רובע. טרפ יפל תננגוסמ תיביטרוקד הלופכ עורז   08.03.0920

 1,360.00 'פמוק טרפמ יפלו ןימזמה  
    
לבנע םגד םיסנפ השולש רובע טרפ יפל  תיביטרוקד תשלושמ עורז   08.03.0930

 1,680.00 'פמוק טרפמ יפלו ןימזמה תשירדו  
    
================== תועורזו הרואת ידומע תעיבצ    
    
הבוגב דומעל תנבלוגמ הדלפמ תועורז/ הרואתה ידומע לש רונתב העיבצ    
לקופא טרפמ תמגודכ )תימי אל הריוואל העיבצה ( LAR ןווגב 'מ__ דע    
ילארשי ,ןקת יפל העיצב ,תנבלוגמ הדלפ לע רוהט רטסאילופ תעיבצ לש    
לע בתכב םינש 5 ל תוירחא תלבק תוברל תנוולוגמ הדלפ לע העיבצל    
העיבצה    
    

   390.00 'פמוק . 'מ 5 דע הבוגב דומע לש העיבצ 08.03.0960
    

   765.00 'פמוק . 'מ 01 דע הבוגב דומע לש העיבצ 08.03.0970
    

   980.00 'פמוק . 'מ 21 דע הבוגב דומע לש העיבצ 08.03.0980
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תושלושמ תולופכ תודיחי. 'מ 5.2 דעו 'מ 1  - מ  ךרואב תועורז לש  העיבצ   08.03.0990
   255.00 'פמוק .תועבורמ וא  

    
לש תויחנהו טרדנטס יפל )ןבל םותכ( יתפועת עבצב הרואת דומע תעיבצ    08.03.1000

   255.00 הפועתה תודש תושר רטמ   
    
מ"ק 2 דע( תימי הריואל רונתב תנבלוגמ הדלפ לע העיבצ רובע תפסות   08.03.1010
העיבצה. )תימי הריואל( רונתב העיבצ לש א"מ 1 ל ריחמה )םיה תפשמ    
תלבק תוברל לקופא טרפמו )11 טרפמ יפל העיבצה(.רוהט רטסאילופב    

    94.00 .העיבצה לעפמ םעטמ.העיבצה לע םינש 5 ךשמל תוירחא תדועת רטמ   
    
08.03.1020 רובמט לש ינכט טרפמ יפל )לוטסיפ( הזתה חדקא י"ע רונתב אל העיבצ  
העיבצה(.תנוולוגמ הדלפ לע תידרשמ ןיבה הדעוה תאצוהבש 11 טרפמו    
תלבק תוברל.)ןימזמה תטלחה יפל ןלבקה ינסחמב וא חטשב עצובת    

   170.00 .עצבמה ןלבקהמ.העיבצה לע םינש  3-ל תוירחא תדועת רטמ   
    
08.03.1030 עבצב עקרקל לעמ טלובה קלחב תוגורעהו םיפצשב ןוטבה דוסי תעיבצ  

   155.00 'פמוק .רחא עבצב וא דומעה  
    
ת ר נ צ  ם ו ט י א ו  ת ו פ צ ר /ת ו ר י ק ב  ם י ח ו ד י ק  40.80 ק ר פ  ת ת     
    
תוריק לש םינוש םיגוסב םיחתפ עוצבו חודק    
  ============================  
    
דע יבועב ןייוזמ ןוטבמ םימייק ,הפציר/הרקת/ריקב 3" רטוקב רוח חודיק   08.04.0020
ללוכ ,םיאתמ C.V.P לוורשו רוחה דוביע תוברל ,םולהי חדקמ םע מ"ס 04    

   700.00 .םילבכה רבעמ רחאל המיטא 'חי   
    

   640.00 מ"ס 02 דע םיקולב ריקב םלוא ל"נכ 3" רטוקב  רוח חודיק 'חי  08.04.0030
    

   660.00 .סבג תרקת/ריקב םלוא ל"נכ 3"  רטוקב רוח חודיק 'חי  08.04.0040
    
04 דע יבועב ןייוזמ ןוטבמ םימייק הפציר/הרקת/ריקב 4" רטוקב רוח חודיק   08.04.0050
ללוכ ,םיאתמ C.V.P לוורשו רוחה דוביע תוברל ,םולהי חדקמ םע ,מ"ס    

   900.00 .םילבכה רבעמ רחאל המיטא 'חי   
    

   825.00 .מ"ס 02 דע םיקולב ריקב םלוא ל"נכ 4" רטוקב רוח חודיק 'חי  08.04.0060
    

   250.00 .סבג תרקת/ריקב םלוא ל"נכ 4" רטוקב רוח חודיק 'חי  08.04.0070
    
04 דע יבועב ןייוזמ ןוטבמ םימייק הפצר/הרקת/ריקב 6" רטוקב רוח חודיק   08.04.0080
ללוכ ,םיאתמ C.V.P לוורשו רוחה דוביע תוברל ,םולהי חדקמ םע ,מ"ס    

   680.00 .םילבכה רבעמ רחאל המיטא 'חי   
    

   600.00 .מ"ס 02 דע םיקולב ריקב םלוא ל"נכ 6" רטוקב רוח חודיק 'חי  08.04.0090
    

   285.00 .סבג ריקב םלוא ל"נכ 6" רטוקב רוח חודיק 'חי  08.04.0100
    

    90.00 תיטסוקא הרקתב 4" רטוקב רוח תחיתפ 'חי  08.04.0110
    

   120.00 חפ תרקתב ל"נכ 'חי  08.04.0120
    

קובץ: מכרז חשמל 2018   .../016 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

 
25/05/2017
דף מס':     016 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   115.00 תיטסוקא הרקתב 01" רטוקב רוח תחיתפ 'חי  08.04.0130
    

   140.00 חפ תרקתב ל"נכ 'חי  08.04.0140
    
.C לוורש תנקתהו למשח ילבכ תסינכל הרקיתב וא/ו ריקב רבעמ תחיתפ   08.04.0150
  V.P בצמה תרזחהו תומיטא ,עבצ ,חיט ינוקית ללוכ 8" דע רטוקב  

   950.00 .ותומדקל 'חי   
    
01/01 תודימב מ"ס 01 דע יבועב החוש ןפודב וא ןוטב ריקב חתפ עוצב   08.04.0160

   450.00 'פמוק תרנצב רבעמ רחאל חתפה תמיטא ללוכ מ"ס  
    
02/02 תודימב מ"ס 01 דע יבועב החוש ןפודב וא ןוטב ריקב חתפ עוצב   08.04.0170

   670.00 'פמוק תרנצב רבעמ רחאל חתפה תמיטא ללוכ מ"ס  
    
03/03 תודימב מ"ס 01 דע יבועב החוש ןפודב וא ןוטב ריקב חתפ עוצב   08.04.0180

   710.00 'פמוק תרנצב רבעמ רחאל חתפה תמיטא ללוכ מ"ס  
    
04/04 תודימב מ"ס 01 דע יבועב החוש ןפודב וא ןוטב ריקב חתפ עוצב   08.04.0190

   970.00 'פמוק תרנצב רבעמ רחאל חתפה תמיטא ללוכ מ"ס  
    
01/01 תודימב מ"ס 02 דע יבועב החוש ופודב וא ןוטב ריקב חתפ עוצב   08.04.0200

   550.00 'פמוק תרנצב רבעמ רחאל חתפה תמיטא ללוכ מ"ס  
    
02/02 תודימב מ"ס 02 דע יבועב החוש ןפודב וא ןוטב ריקב חתפ עוצב   08.04.0210

   790.00 'פמוק תרנצב רבעמ רחאל חתפה תמיטא ללוכ מ"ס  
    
03/03 תודימב מ"ס 02 דע יבועב החוש ןפודב וא ןוטב ריקב חתפ עוצב   08.04.0220

   850.00 'פמוק תרנצב רבעמ רחאל חתפה תמיטא ללוכ מ"ס  
    
04/04 תודימב מ"ס 02 דע יבועב החוש ןפודב וא ןוטב ריקב חתפ עוצב   08.04.0230

 1,150.00 'פמוק תרנצב רבעמ רחאל חתפה תמיטא ללוכ מ"ס  
    
חתפה תמיטא ללוכ מ"ס 01/01 תודימב יבוע לכב קולב ריקב חתפ עוצב   08.04.0240

   420.00 'פמוק תרנצב רבעמ רחאל  
    
חתפה תמיטא ללוכ מ"ס 02/02 תודימב יבוע לכב קולב ריקב חתפ עוצב   08.04.0250

   550.00 'פמוק תרנצב רבעמ רחאל  
    
חתפה תמיטא ללוכ מ"ס 03/03 תודימב יבוע לכב קולב ריקב חתפ עוצב   08.04.0260

   650.00 'פמוק תרנצב רבעמ רחאל  
    
חתפה תמיטא ללוכ מ"ס 04/04 תודימב יבוע לכב קולב ריקב חתפ עוצב   08.04.0270

   820.00 'פמוק תרנצב רבעמ רחאל  
    
01 דע קמועו מ"ס 03 דע בחור תודימב ,חייט םע םיקולב ריקב הביצח   08.04.0280

   110.00 .מ"ס רטמ   
    

   220.00 .מ"ס X 02 מ"ס 02 בחור תודימב , םייק סבג ריקב חתפ תחיתפ 'חי  08.04.0290
    

   370.00 .מ"ס X 06 מ"ס 06 בחור תודימב , םייק סבג ריקב חתפ תחיתפ 'חי  08.04.0300
    
    
    

קובץ: מכרז חשמל 2018   .../017 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

 
25/05/2017
דף מס':     017 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   350.00 מ"ס 3 דע קמועבו מ"ס 03 דע ךתחב ןוטב תרוקב הביצח עוציב רטמ  08.04.0310
    
================ םיחתפו תרנצל םימוטיא    
    

 1,840.00 .תוקד 09-ל שאב דימע ,ינקת םוטיא רמוחב למשח חולב םיחתפ םוטיא ר"מ  08.04.0330
    
מ"ס 05 דע יבועב הפצרב חתפב תרושקת/למשח ילבכ ירבעמ םוטיא   08.04.0340
קוזיח תיצקורטסנוק ללוכ תוקד 021-ל שאב דימע ינקת םוטיא רמוחב    
ינשמ מ"ס 05 לש ךרואב ,שא בכעמ רמוחב םילבכה יופיצ ללוכ ,םוטיאה    

 1,980.00 .חתפה ךרד םירבועה םילבכה ידיצ ר"מ   
    

 1,840.00 .תוימוג ללוכ מ"מ 001 רטוקב TCM םטא 'חי  08.04.0350
    
.ד ו ס י  ת ק ר א ה  , ת ו ק ר א ה  50.80 ק ר פ  ת ת     
    
ראותמכ מ"מ 01 רטוקב לזרבמ הינבב שדח הנבמל דוסי תקראה   08.05.0010
תוניפ 4-ב האיצי ,תינכותה יפל םישורדה םיכותרה לכ : ללוכ תינכותב    
)ףיעסה ריחמב הלולכה( שיטפ תאספוקל 4/04 ןוולוגמ לזרבב הנבמה    
םיתורש /םיטנמלאה לכ רוביח ,דיתעב הקראה תדורטקלא רוביחל    
   1724 'סמ הקראה ןקתה יפל שורדכ האוושהה ספל  הנבמב םייתכתמ  

 6,500.00 טלפמוק - ר"מ 001 דע חטשב הנבמל 'חי   
    
ראותמכ מ"מ 01 רטוקב לזרבמ הינבב שדח הנבמל דוסי תקראה   08.05.0020
תוניפ 4-ב האיצי ,תינכותה יפל םישורדה םיכותרה לכ : ללוכ תינכותב    
)ףיעסה ריחמב הלולכה( שיטפ תאספוקל 4/04 ןוולוגמ לזרבב הנבמה    
םיתורש /םיטנמלאה לכ רוביח ,דיתעב הקראה תדורטקלא רוביחל    
   1724 'סמ הקראה ןקתה יפל שורדכ האוושהה ספל  הנבמב םייתכתמ  

11,800.00 טלפמוק - ר"מ 004 דע חטשב הנבמל 'חי   
    
ראותמכ מ"מ 01 רטוקב לזרבמ הינבב שדח הנבמל דוסי תקראה   08.05.0030
תוניפ 4-ב האיצי ,תינכותה יפל םישורדה םיכותרה לכ : ללוכ תינכותב    
)ףיעסה ריחמב הלולכה( שיטפ תאספוקל 4/04 ןוולוגמ לזרבב הנבמה    
םיתורש /םיטנמלאה לכ רוביח ,דיתעב הקראה תדורטקלא רוביחל    
   1724 'סמ הקראה ןקתה יפל שורדכ האוושהה ספל  הנבמב םייתכתמ  

16,400.00 טלפמוק ר"מ 000,1 דע ר"מ 004 חטשב הנבמל 'חי   
    
ראותמכ מ"מ 01 רטוקב לזרבמ הינבב שדח הנבמל דוסי תקראה   08.05.0040
תוניפ 4-ב האיצי ,תינכותה יפל םישורדה םיכותרה לכ : ללוכ תינכותב    
)ףיעסה ריחמב הלולכה( שיטפ תאספוקל 4/04 ןוולוגמ לזרבב הנבמה    
םיתורש /םיטנמלאה לכ רוביח ,דיתעב הקראה תדורטקלא רוביחל    
   1724 'סמ הקראה ןקתה יפל שורדכ האוושהה ספל  הנבמב םייתכתמ  

26,700.00 טטלפמוק ר"מ 000,2 דע ר"מ000,1 חטשב הנבמל 'חי   
    
תאוושה ספמ למשח תרבח תויחנה יפל למשח תרבחל הקראה   08.05.0050

   900.00 םילאיצנטופ 'חי   
    
תאוושה ספמ ר"מ 001 דע יללכ חטשב תיטסוקא הרקת תקראה   08.05.0060

 2,500.00 'פמוק טלפמוק ריחמ ר"ממ 01 תשוחנ טוחב םילאיצנטופ  
    
תאוושה ספמ ר"מ 002 דע יללכ חטשב תיטסוקא הרקת תקראה   08.05.0070

 4,000.00 'פמוק טלפמוק ריחמ ר"ממ 01 תשוחנ טוחב םילאיצנטופ  
    

קובץ: מכרז חשמל 2018   .../018 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

 
25/05/2017
דף מס':     018 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תאוושה ספמ ר"מ 004 דע יללכ חטשב תיטסוקא הרקת תקראה   08.05.0080
 7,400.00 'פמוק טלפמוק ריחמ ר"ממ 01 תשוחנ טוחב םילאיצנטופ  

    
תאוושה ספמ ר"מ 006 דע יללכ חטשב תיטסוקא הרקת תקראה   08.05.0090

 9,500.00 'פמוק טלפמוק ריחמ ר"ממ 01 תשוחנ טוחב םילאיצנטופ  
    
תאוושה ספמ ר"מ 008 דע יללכ חטשב תיטסוקא הרקת תקראה   08.05.0100

11,200.00 'פמוק טלפמוק ריחמ ר"ממ 01 תשוחנ טוחב םילאיצנטופ  
    
טוחב םירחא םירדח וא/ו םיבשחמ ירדחב תיטטס יטנא הפצר תקראה   08.05.0110
ספל תומוקמ יתשב רוביחו , לג לפ תולעת + ר"ממ 61 דע דדובמ תשוחנ    
םירזיבא ללוכ טלפמוק . ר"מ 05 דע חטשב הפצרל .םילאיצטופ תאוושה    

 2,700.00 'פמוק םירוביחל  
    
טוחב םירחא םירדח וא/ו םיבשחמ ירדחב תיטטס יטנא הפצר תקראה   08.05.0120
ספל תומוקמ יתשב רוביחו לג לפ תולעת + ר"ממ 61 דע  דדובמ תשוחנ    
םירזיבא ללוכ טלפמוק . ר"מ 001-15 חטשב הפצרל .םילאיצטופ תאוושה    

 4,200.00 'פמוק םירוביחל  
    
טוחב םירחא םירדח וא/ו םיבשחמ ירדחב תיטטס יטנא הפצר תקראה   08.05.0130
ספל תומוקמ יתשב רוביחו  ,לג לפ תולעת + ר"ממ 61 דע דדובמ תשוחנ    
ללוכ טלפמוק . ר"מ 002-101 חטשב הפצרל .םילאיצטופ תאוושה    

 5,800.00 'פמוק םירוביחל םירזיבא  
    
טוחב םירחא םירדח וא/ו םיבשחמ ירדחב תיטטס יטנא הפצר תקראה   08.05.0140
ספל תומוקמ יתשב רוביחו,  לג לפ תולעת + ר"ממ 61 דע דדובמ תשוחנ    
ללוכ טלפמוק . ר"מ 004-102 חטשב הפצרל .םילאיצטופ תאוושה    

 7,900.00 'פמוק םירוביחל םירזיבא  
    
דמצמ םע ,תנבלוגמ הדלפמ מ"מ 91 רטוקב תיכנא הקראה תדורטקלא   08.05.0150
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    

 1,820.00 .טלפמוק 'חי   
    
תדורטקלא תכראה ךרוצל ,דמצמ םע 'מ 5.1 לש ךרואב טומ תפסוה   08.05.0160

   210.00 .הקראה 'חי   
    
תנקתומ ,טולישו הסכמ םע קיטסלפ היושע תימוקמ הקראה תחוש   08.05.0170

   470.00 .המדאב 'חי   
    
םילאיצנטופ תאוושה ספ ןיבל ,ץוק וא תמייק תיפקיה רושיג תעבט ןיב רוביח   08.05.0180
י"ע םירוביח ללוכ ,מ"מ 04*4 ןבלוגמ לזרב ספ םע )דרפנב דדמנה( ,ישאר    

   540.00 'פמוק .טלפמוק .ןכמ רחאל רק ץבאב יופצו ,תמייקה רושיגה תעבטל םיכותיר  
    

   170.00 .4" דע רטוקב םימואו םיגרב ללוכ ןבלוגמ דבכ סופיט ינקת הקראה קבח 'חי  08.05.0190
    
,תוחפל םיגרב 7 ללוכ מ"מ 004*04*5 תודימב םילאיצנטופ תאוושה ספ   08.05.0200
רושיגה תעבטל ורובח םע ,םוימדק םיפוצמ ,ץיפק תויקסיד ,תויקסד ,םימוא    
ללוכ ,הנבמה לש תויתכתמה תוכרעמה לכ לש וילא רובח םעו תיפקיהה    

   680.00 .טלפמוק .למשחה חול 'חי   
    
    

קובץ: מכרז חשמל 2018   .../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

 
25/05/2017
דף מס':     019 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,תוחפל םיגרב 7 ללוכ מ"מ 004*05*5 תודימב םילאיצנטופ תאוושה ספ   08.05.0210
רושיגה תעבטל ורובח םע ,םוימדק םיפוצמ ,ץיפק תויקסיד ,תויקסד ,םימוא    
ללוכ ,הנבמה לש תויתכתמה תוכרעמה לכ לש וילא רובח םעו תיפקיהה    

   850.00 .טלפמוק .למשחה חול 'חי   
    
,תוחפל םיגרב 21 ללוכ מ"מ 006*05*5 תודימב םילאיצנטופ תאוושה ספ   08.05.0220
רושיגה תעבטל ורובח םע ,םוימדק םיפוצמ ,ץיפק תויקסיד ,תויקסד ,םימוא    
ללוכ ,הנבמה לש תויתכתמה תוכרעמה לכ לש וילא רובח םעו תיפקיהה    

 1,150.00 .טלפמוק .למשחה חול 'חי   
    
םיגרב 02 דע ללוכ מ"מ 0001*05*5 תודימב םילאיצנטופ תאוושה ספ   08.05.0230
ורובח םע ,םוימדק םיפוצמ ,ץיפק תויקסיד ,תויקסד ,םימוא ,תוחפל    
לש תויתכתמה תוכרעמה לכ לש וילא רובח םעו תיפקיהה רושיגה תעבטל    

 1,550.00 .טלפמוק .למשחה חול ללוכ ,הנבמה 'חי   
    

    50.00 .המדאב וא/ו ,תוקיציב חנומ ,מ"מ 4X52 לש ךתחב ןבלוגמ לזרב ספ רטמ  08.05.0240
    

    70.00 .המדאב וא/ו ,תוקיציב חנומ ,מ"מ 4X04 לש ךתחב ןבלוגמ לזרב ספ רטמ  08.05.0250
    
)'וכו הרקת תיצקורטסנוק ,זג תרנצ ,םימ תרנצ( והשלכ תורש לש הקראה   08.05.0260
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    

   440.00 .)2.80 קרפ י"פע ומצע הקראהה 'חי   
    

   260.00 .רטמ 5 דע ךרואב ךילומ ךא ל"נכ 'חי  08.05.0270
    
אל הקראה" טלשו תוינקת תולש ללוכ םימ הנומ לע ינקת הקראה רשג   08.05.0280

   240.00 'פמוק ."קרפל  
    

   670.00 'פמוק רטמ 52 דע ר"ממ 61 לבכב תישאר םימ תרנצ תקראה 08.05.0290
    
דגנ ןוגימ רובע ההובג תיטנגמ תורידח םע  ןוקיליס תדלפ תוחול תקפסה   08.05.0300

 1,130.00 טלפמוק לכה , םישרדנה רזעה ירזיבא לכ תוברל םייטנגמורטקלא תודש ר"מ   
    
דגנ ןוגימ רובע ההובג למשח תוכילומ ילעב םוינימולא תוחול תקפסה   08.05.0310

 1,570.00 טלפמוק לכה , םישרדנה רזעה ירזיבא לכ תוברל םייטנגמורטקלא תודש ר"מ   
    

   750.00 . תושרדנה רזעה תודובע לכ תוברל מ"לא תודש דגנ ןוגימ תוחול תנקתה ר"מ  08.05.0320
    
תודשל הביבסה תוכיאל דרשמה םעטמ ךמסומ קדוב תקידב   08.05.0330

 4,800.00 'פמוק ןייענה יפל לכה , תורעה וא םיאצממ ח"וד תאצוה תוברל םייטנגמורטקלא  
    
ן ו פ ל ט  י ס י ס ב  ן ו פ ל ט /ד ו ק פ /ם ו י נ י מ ו ל א /ת ש ו ח נ  י ל ב כ  60.80 ק ר פ  ת ת     
ת ו פ ו מ     
    
הלחשה ,הנקתה ,הקפסה םיללוכ םילבכה וא/ו םיכילומ יריחמ ...1 :תורעה    
תיעוצקמ הרוצב עצובמ םישורדה רוביח יקדהמ ללוכ םילבכה לש רוביחו    
ההובג המרבו    
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םניאש םילבכו םיכילומ םניה הז קרפב םידודמה םילבכהו םיכילומה ...2    
.תודוקנה תרגסמב םילולכ    
    
םילחשומה םיכילומה .ךרוא רטמב ודדמי הז קרפב םילבכהו םיכילומה ...3    
הלא םיכילומ םהבש תורוניצה ךרואל םאתהב דרפנב ודדמי תורוניצ ךותב    
ץוחמש םיפסונ םיעטק ףורצבו רונצבש םכילומה רפסמ לופכ םילחשומ    
םהבוגו םיבכרומ תורוניצה םהב םוקמב בשחתהל ילבמו ל"נה תורוניצל    
.הפצרה ינפ לעמ    
    
  עבטומ ןומיס םע עבטומ ילארשי ןקת ות ילעב ויהי םילבכה לכ ...4  
  FR1 0.6/1KV  
    
הנקתה לש הרוצ לכב הנתשי אל םילבכה וא/ו םיכילומה ריחמ ...5    
.)'וכו רוניצב לחשומ ,תומלוס ,םילבכ ,תולעת ,הריפח(    
    
רזעה ירמוחו תודובעה לכ תא םיללוכ םילבכה וא/ו םיכילומה יריחמ ...6    
.םילבכה קוזיחל םישורדה    
    
וקזוחי גוס לכמ תולעתב ונקתויש ר"ממ 53 ךתחב םילבכה לכ ...7    
2 מ היונב ,תולעת/תומלוס ג"ע םילבכל קוזיח הלש("םישופשופ" תועצמאב    
.)"הקטא" תרבח ןוריחמ האר -קוזיח גרוב םע םיננושמ םיקלח    
    
םלושת אל ,דחא רוניצב םילבכ וא/ו םיכילומ רפסמ ולחשויו הדימב ...8    
.שרדיתש הדובעה ןיגב תפסות    
    
לבכ ילענ ,םהיתווצק לכב םירוביח םיללוכ םיכילומהו םילבכה יריחמ ...9    
,םיקדהמ ,תופעתסה תואספוק ,םיקוזיח ,םיקבח ,םיטלש ,םידחוימו םיליגר    
.'דכו קוזיח ,החנה ,הלחשה    
    
=============== םידדובמ תשוחנ יכילומ     
    

     3.00 .ר"ממ 5.1 "ט" גוסמ דדובמ תשוחנ ךילומ  רטמ  08.06.0020
    

     4.00 .ר"ממ 5.2 "ט" גוסמ דדובמ תשוחנ ךילומ  רטמ  08.06.0030
    

     5.00 .ר"ממ 4 "ט" גוסמ דדובמ תשוחנ ךילומ  רטמ  08.06.0040
    

     7.00 ר"ממ 6 "ט" גוסמ דדובמ תשוחנ ךילומ  רטמ  08.06.0050
    

    13.00 ר"ממ YX2N" 01" גוסמ דדובמ תשוחנ ךילומ  רטמ  08.06.0060
    

    20.00 .ר"ממ YX2N" 61" גוסמ דדובמ תשוחנ ךילומ  רטמ  08.06.0070
    

    25.00 .ר"ממ YX2N" 52" גוסמ דדובמ תשוחנ ךילומ  רטמ  08.06.0080
    

    37.00 .ר"ממ YX2N" 53" גוסמ דדובמ תשוחנ ךילומ  רטמ  08.06.0090
    

    53.00 .ר"ממ YX2N" 05" גוסמ דדובמ תשוחנ ךילומ  רטמ  08.06.0100
    

    72.00 .ר"ממ YX2N" 07" גוסמ דדובמ תשוחנ ךילומ  רטמ  08.06.0110
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    89.00 .ר"ממ YX2N" 59" גוסמ דדובמ תשוחנ ךילומ  רטמ  08.06.0120
    

   122.00 .ר"ממ YX2N" 021" גוסמ דדובמ תשוחנ ךילומ  רטמ  08.06.0130
    

   150.00 .ר"ממ YX2N" 051" גוסמ דדובמ תשוחנ ךילומ  רטמ  08.06.0140
    

   174.00 .ר"ממ YX2N" 581" גוסמ דדובמ תשוחנ ךילומ  רטמ  08.06.0150
    

   223.00 .ר"ממ YX2N" 042" גוסמ דדובמ תשוחנ ךילומ  רטמ  08.06.0160
    
====================== "YX2N/EPLX" גוסמ תשוחנ ילבכ     
    

     9.00 ר"ממ  5.1*3 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.06.0180
    

    10.00 ר"ממ  5.1*4 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.06.0190
    

    12.00 ר"ממ  5.1*5 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.06.0200
    

    13.00 ר"ממ  5.2*3 ךתח "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.06.0210
    

    15.00 ר"ממ  5.2*4 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.06.0220
    

    17.00 ר"ממ  5.2*5 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.06.0230
    

    18.00 ר"ממ 4*3 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.06.0240
    

    20.00 ר"ממ 4*4 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.06.0250
    

    25.00 ר"ממ 4*5 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.06.0260
    

    22.00 ר"ממ 6*3 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.06.0270
    

    29.00 ר"ממ 6*4 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.06.0280
    

    37.00 ר"ממ 6*5 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.06.0290
    

    33.00 ר"ממ 01*3 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.06.0300
    

    39.00 ר"ממ 01*4 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.06.0310
    

    50.00 ר"ממ 01*5 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.06.0320
    

    48.00 ר"ממ 61*3 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.06.0330
    

    62.00 ר"ממ 61*4 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.06.0340
    

    73.00 ר"ממ 61*5 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.06.0350
    
3*61+52 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ    08.06.0360

    82.00 ר"ממ רטמ   
    
    
    

קובץ: מכרז חשמל 2018   .../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

 
25/05/2017
דף מס':     022 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    93.00 ר"ממ 52*4 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.06.0370
    
3*61+53 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ    08.06.0380

   102.00 ר"ממ רטמ   
    

   115.00 .ר"ממ 53*4 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ רטמ  08.06.0390
    
52+05X3 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ   08.06.0400

   125.00 ר"ממ רטמ   
    

   140.00 ר"ממ 05*4 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.06.0410
    
3*53+07 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ    08.06.0420

   181.00 ר"ממ רטמ   
    

   194.00 .ר"ממ 07*4 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ רטמ  08.06.0430
    
3*05+59 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ   08.06.0440

   230.00 ר"ממ רטמ   
    

   253.00 ר"ממ 4X59 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ רטמ  08.06.0450
    
3*07+021 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ   08.06.0460

   300.00 .ר"ממ רטמ   
    

   330.00 .ר"ממ 021*4 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ רטמ  08.06.0470
    
3*07+051 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ    08.06.0480

   395.00 ר"ממ רטמ   
    

   436.00 ר"ממ 051*4 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ  רטמ  08.06.0490
    
3*59+581 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ   08.06.0500

   470.00 .ר"ממ רטמ   
    

   526.00 .ר"ממ 581*4 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ רטמ  08.06.0510
    
3*021+042ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ   08.06.0520

   600.00 .ר"ממ רטמ   
    

   620.00 .ר"ממ 042*4 ךתחב "YX2N/EPLX" גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ רטמ  08.06.0530
    
)YX2AN)EPLX סופיטמ םוינימולא יכילומ םע םייטסלפומרט םילבכ    
  ===========================  
    
ךתחב " )YX2AN)EPLX" םוינימולא יכילומ םע םייטסלפומרט םילבכ    08.06.0550

    52.00 ר"ממ 3*61+52 רטמ   
    
08.06.0560  ךתחב " )YX2AN)EPLX" םוינימולא יכילומ םע םייטסלפומרט םילבכ   

    56.00 ר"ממ 4*52 רטמ   
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ךתחב " )YX2AN)EPLX" םוינימולא יכילומ םע םייטסלפומרט םילבכ    08.06.0570
    66.00 ר"ממ 3*61+53 רטמ   

    
ךתחב " )YX2AN)EPLX" םוינימולא יכילומ םע םייטסלפומרט םילבכ    08.06.0580

    72.00 ר"ממ 4*53 רטמ   
    
ךתחב " )YX2AN)EPLX" םוינימולא יכילומ םע םייטסלפומרט םילבכ    08.06.0590

    82.00 ר"ממ 3*52+05 רטמ   
    
ךתחב " )YX2AN)EPLX" םוינימולא יכילומ םע םייטסלפומרט םילבכ    08.06.0600

    84.00 ר"ממ 4*05 רטמ   
    
ךתחב " )YX2AN)EPLX" םוינימולא יכילומ םע םייטסלפומרט םילבכ   08.06.0610

    89.00 ר"ממ 53+07X3 רטמ   
    
ךתחב " )YX2AN)EPLX" םוינימולא יכילומ םע םייטסלפומרט םילבכ   08.06.0620

    92.00 ר"ממ 07X4 רטמ   
    
ךתחב " )YX2AN)EPLX" םוינימולא יכילומ םע םייטסלפומרט םילבכ    08.06.0630

   108.00 ר"ממ 3*05+59 רטמ   
    
ךתחב " )YX2AN)EPLX" םוינימולא יכילומ םע םייטסלפומרט םילבכ    08.06.0640

   112.00 ר"ממ 4*59 רטמ   
    
ךתחב " )YX2AN)EPLX" םוינימולא יכילומ םע םייטסלפומרט םילבכ   08.06.0650

   129.00 ר"ממ 07+021X3 רטמ   
    
ךתחב " )YX2AN)EPLX" םוינימולא יכילומ םע םייטסלפומרט םילבכ   08.06.0660

   135.00 ר"ממ  021X4 רטמ   
    
ךתחב " )YX2AN)EPLX" םוינימולא יכילומ םע םייטסלפומרט םילבכ   08.06.0670

   150.00 ר"ממ 07+051X3 רטמ   
    
ךתחב " )YX2AN)EPLX" םוינימולא יכילומ םע םייטסלפומרט םילבכ   08.06.0680

   158.00 ר"ממ 051X4 רטמ   
    
ךתחב " )YX2AN)EPLX"םוינימולא יכילומ םע םייטסלפומרט םילבכ   08.06.0690

   172.00 ר"ממ 59+581X3 רטמ   
    
ךתחב " )YX2AN)EPLX"םוינימולא יכילומ םע םייטסלפומרט םילבכ   08.06.0700

   190.00 ר"ממ 581X4 רטמ   
    
ךתחב " )YX2AN)EPLX" םוינימולא יכילומ םע םייטסלפומרט םילבכ   08.06.0710

   226.00 ר"ממ 021+042X3 רטמ   
    
ךתחב " )YX2AN)EPLX" םוינימולא יכילומ םע םייטסלפומרט םילבכ   08.06.0720

   235.00 ר"ממ 042X4 רטמ   
    
"YX2N/EPLX" גוסמ דוקיפ ילבכ     
  =============================  
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    17.00 ר"ממ YX2N/EPLX", 7*5.1" גוסמ דוקיפ לבכ  רטמ  08.06.0740
    

    21.00 ר"ממ YX2N/EPLX", 7*5.2" גוסמ דוקיפ לבכ  רטמ  08.06.0750
    

    25.00 ר"ממ 5.1*21 דע ,"YX2N/EPLX" גוסמ דוקיפ לבכ  רטמ  08.06.0760
    

    36.00 ר"ממ 5.2*21 דע ,"YX2N/EPLX" גוסמ דוקיפ לבכ  רטמ  08.06.0770
    

    35.00 ר"ממ 5.1*02 דע ,"YX2N/EPLX" גוסמ דוקיפ לבכ  רטמ  08.06.0780
    

    39.00 ר"ממ 5.2*02 דע ,"YX2N/EPLX" גוסמ דוקיפ לבכ  רטמ  08.06.0790
    

    54.00 ר"ממ 5.1*03 דע,"YX2N/EPLX" גוסמ דוקיפ לבכ  רטמ  08.06.0800
    

    62.00 ר"ממ 5.2*03 דע,"YX2N/EPLX" גוסמ דוקיפ לבכ  רטמ  08.06.0810
    
============================= םישימג דוקיפ ילבכ    
    

    22.00 .ר"ממ YX2N/EPLX", 01X5.1" שימג דוקיפ לבכ רטמ  08.06.0830
    

    26.00 .ר"ממ YX2N/EPLX", 21X5.1" שימג דוקיפ לבכ רטמ  08.06.0840
    

    28.00 .ר"ממ YX2N/EPLX", 61X5.1" שימג דוקיפ לבכ רטמ  08.06.0850
    

    45.00 .ר"ממ YX2N/EPLX", 42X5.1" שימג דוקיפ לבכ רטמ  08.06.0860
    

    54.00 .ר"ממ YX2N/EPLX", 03X5.1" שימג דוקיפ לבכ רטמ  08.06.0870
    

    18.00 ילגיב םוריח תרואת תכרעמ תרושקתל ר"ממ 1X2 רפסוממ שימג לבכ רטמ  08.06.0880
    
דע 'פמטל םידימע )EERF-NEGOLAH( םותכ עבצב שא יניסח םילבכ    
  C008 09 תוקד 09 ךשמלE/081EFHXH)N( יוביכ תויושר י"ע רשואמ  
============================= שא    
    

    28.00 .ר"ממ 6X5.1 , שא ןיסח דוקיפ לבכ רטמ  08.06.0900
    

    43.00 .ר"ממ 01X5.1 , שא ןיסח דוקיפ לבכ רטמ  08.06.0910
    

    21.00 .ר"ממ 5.1X3 ךתחב שא יניסח םילבכ רטמ  08.06.0920
    

    24.00 ר"ממ 5.1X4 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.06.0930
    

    31.00 .ר"ממ 5.1X7 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.06.0940
    

    25.00 .ר"ממ 5.2X3 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.06.0950
    

    32.00 ר"ממ 5.2X4 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.06.0960
    

    33.00 .ר"ממ 4X3 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.06.0970
    

    38.00 .ר"ממ 6X3 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.06.0980
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    44.00 ר"ממ 6X4 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.06.0990
    

    58.00 .ר"ממ 01X3 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.06.1000
    

    72.00 .ר"ממ 61X3 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.06.1010
    

    27.00 .ר"ממ 5.1X5 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.06.1020
    

    38.00 .ר"ממ 5.2X5  ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.06.1030
    

    42.00 .ר"ממ 4X5  ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.06.1040
    

    61.00 .ר"ממ 6X5 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.06.1050
    

    79.00 ר"ממ 01X4 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.06.1060
    

    86.00 .ר"ממ 01X5  ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.06.1070
    

   112.00 .ר"ממ61X5  ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.06.1080
    

   145.00 .ר"ממ52X4  ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.06.1090
    

   159.00 .ר"ממ53X4 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.06.1100
    

   217.00 .ר"ממ MR 05X4/52 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.06.1110
    

   315.00 .ר"ממ MR 07X4/53 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.06.1120
    

   420.00 .ר"ממ MR 59X4/05 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.06.1130
    

   524.00 .ר"ממ MR 021X4/07 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.06.1140
    

   618.00 .ר"ממ MR 051X4/07 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.06.1150
    

   743.00 .ר"ממ MR 581X4/59 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.06.1160
    

   833.00 .ר"ממ MR 042X4/021 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  08.06.1170
    
================== םייולג םירוזש  תשוחנ יכילומ    
    
לע וא/ו עקרקב םינומט ,ר"ממ 01 ךתחב םייולג םירוזש  תשוחנ יכילומ   08.06.1190

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

    19.00 ר"ממ 61 ךתחב םיכילומ ךא ,ל"נכ רטמ  08.06.1200
    

    24.00 ר"ממ 52 ךתחב םיכילומ ךא ,ל"נכ רטמ  08.06.1210
    

    34.00 ר"ממ 53 ךתחב םיכילומ ךא ,ל"נכ רטמ  08.06.1220
    

    47.00 ר"ממ 05 ךתחב םיכילומ ךא ,ל"נכ רטמ  08.06.1230
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    61.00 ר"ממ 07 ךתחב םיכילומ ךא ,ל"נכ רטמ  08.06.1240
    

    89.00 ר"ממ 59 ךתחב םיכילומ ךא ,ל"נכ רטמ  08.06.1250
    

   109.00 ר"ממ 021 ךתחב םיכילומ ךא ,ל"נכ רטמ  08.06.1260
    

   124.00 ר"ממ 051 ךתחב םיכילומ ךא ,ל"נכ רטמ  08.06.1270
    

   148.00 ר"ממ 581 ךתחב םיכילומ ךא ,ל"נכ רטמ  08.06.1280
    

   194.00 ר"ממ 042 ךתחב םיכילומ ךא ,ל"נכ רטמ  08.06.1290
    
====================== הקיחש דגנ םותכ יטסלפ לדנפ לבכ     
    

     9.00 ר"ממ 5.1*3 ךתחב L.P.P גוסמ הקיחש דגנ םותכ יטסלפ לדנפ לבכ  רטמ  08.06.1310
    

    11.00 ר"ממ 5.2*3 ךתחב L.P.P גוסמ הקיחש דגנ םותכ יטסלפ לדנפ לבכ  רטמ  08.06.1320
    

    13.00 ר"ממ 5.1*5 ךתחב L.P.P גוסמ הקיחש דגנ םותכ יטסלפ לדנפ לבכ  רטמ  08.06.1330
    

    17.00 ר"ממ 5.2*5 ךתחב L.P.P גוסמ הקיחש דגנ םותכ יטסלפ לדנפ לבכ  רטמ  08.06.1340
    
=======                                ןופלט לבכ     
    

     4.50 קזב י"ע רשואמ EP גוסמ )תוגוז 2( 2*2*5.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.06.1360
    
ןימזמה י"ע וקפוסיש אוהש גוס לכמ תרושקת ילבכ לש דבלב הלחשה   08.06.1370

     6.00 .מ"מ 8 דע רטוקב רטמ   
    

     5.00 קזב י"ע רשואמ EP גוסמ )תוגוז 3( 3*2*5.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.06.1380
    

     6.00 קזב י"ע רשואמ EP גוסמ )תוגוז 4( 4*2*5.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.06.1390
    

     7.00 קזב י"ע רשואמ EP גוסמ )תוגוז 6( 6*2*5.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.06.1400
    

    10.00 קזב י"ע רשואמ EP גוסמ )תוגוז 8( 8*2*5.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.06.1410
    

    13.00 קזב י"ע רשואמ EP גוסמ )תוגוז 01( 01*2*5.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.06.1420
    

    18.00 קזב י"ע רשואמ ,EP גוסמ )תוגוז 5( 5*2*6.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.06.1430
    

    22.00 קזב י"ע רשואמ ,EP גוסמ )תוגוז 01( 01*2*6.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.06.1440
    

    33.00 קזב י"ע רשואמ ,EP גוסמ )תוגוז 02( 02*2*6.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.06.1450
    

    45.00 קזב י"ע רשואמ ,EP גוסמ )תוגוז 03( 03*2*6.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.06.1460
    

    61.00 קזב י"ע רשואמ ,EP גוסמ )תוגוז 05( 05*2*6.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.06.1470
    

   107.00 קזב י"ע רשואמ ,EP גוסמ )תוגוז 001( 001*2*6.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.06.1480
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   172.00 קזב י"ע רשואמ ,EP גוסמ )תוגוז 002( 002*2*6.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.06.1490
    

    22.00 קזב י"ע רשואמ ,יל'ג גוסמ )תוגוז 01( 01*2*6.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.06.1500
    

    33.00 קזב י"ע רשואמ ,יל'ג גוסמ )תוגוז 02( 02*2*6.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.06.1510
    

    45.00 קזב י"ע רשואמ ,יל'ג גוסמ )תוגוז 03( 03*2*6.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.06.1520
    

    61.00 קזב י"ע רשואמ ,יל'ג גוסמ )תוגוז 03( 05*2*6.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.06.1530
    

   107.00 קזב י"ע רשואמ ,יל'ג גוסמ )תוגוז 001 ( 001*2*6.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.06.1540
    

   172.00 קזב י"ע רשואמ ,יל'ג גוסמ )תוגוז 002( 002*2*6.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.06.1550
    

    25.00 קזב י"ע רשואמ ,יל'ג גוסמ )תוגוז 01( 01*2*9.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.06.1560
    

    39.00 קזב י"ע רשואמ ,יל'ג גוסמ )תוגוז 02( 02*2*9.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.06.1570
    

    54.00 קזב י"ע רשואמ ,יל'ג גוסמ )תוגוז 03( 03*2*9.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.06.1580
    

    71.00 קזב י"ע רשואמ ,יל'ג גוסמ )תוגוז 05( 05*2*9.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.06.1590
    

   117.00 קזב י"ע רשואמ ,יל'ג גוסמ )תוגוז 001( 001*2*9.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.06.1600
    

   182.00 קזב י"ע רשואמ ,יל'ג גוסמ )תוגוז 002( 002*2*9.0 ןופלט לבכ  רטמ  08.06.1610
    
ןופלט לבכל )הנורק( םירוביח יסיספ     
  =======================  
    
תוברל ,אוהשלכ גוסמ תוגוז 5 ןופלט לבכל )הנורק( םירוביח יסיספ    08.06.1630

    98.00 .קזב 'בח יטרדנטסל םאתהבו ,םימיאתמ םירושיג 'חי   
    
תוברל ,אוהשלכ גוסמ תוגוז 01 ןופלט לבכל )הנורק( םירוביח יסיספ    08.06.1640

   115.00 .קזב 'בח יטרדנטסל םאתהבו ,םימיאתמ םירושיג 'חי   
    
תוברל ,אוהשלכ גוסמ תוגוז 02 ןופלט לבכל )הנורק( םירוביח יסיספ    08.06.1650

   152.00 .קזב 'בח יטרדנטסל םאתהבו ,םימיאתמ םירושיג 'חי   
    
תוברל ,אוהשלכ גוסמ תוגוז 03 ןופלט לבכל )הנורק( םירוביח יסיספ    08.06.1660

   210.00 .קזב 'בח יטרדנטסל םאתהבו ,םימיאתמ םירושיג 'חי   
    
תוברל ,אוהשלכ גוסמ תוגוז 05 ןופלט לבכל )הנורק( םירוביח יסיספ    08.06.1670

   280.00 .קזב 'בח יטרדנטסל םאתהבו ,םימיאתמ םירושיג 'חי   
    
תוברל ,אוהשלכ גוסמ תוגוז 001 ןופלט לבכל )הנורק( םירוביח יסיספ    08.06.1680

   410.00 .קזב 'בח יטרדנטסל םאתהבו ,םימיאתמ םירושיג 'חי   
    
תוברל ,אוהשלכ גוסמ תוגוז 002 ןופלט לבכל )הנורק( םירוביח יסיספ    08.06.1690

   650.00 .קזב 'בח יטרדנטסל םאתהבו ,םימיאתמ םירושיג 'חי   
    
===================== תרושקת ילבכ לש דבלב הלחשה    
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ןימזמה י"ע וקפוסיש אוהש גוס לכמ תרושקת ילבכ לש דבלב הלחשה   08.06.1710
     9.00 .מ"מ 8 דע רטוקב רטמ   

    
ןימזמה י"ע וקפוסיש אוהש גוס לכמ תרושקת ילבכ לש דבלב הלחשה   08.06.1720

    12.00 .מ"מ 61 דע רטוקב רטמ   
    
לבכ לש ,דבלב )ושרדיש רזעה ירמוח לכו( טוויח ,רוביח ,הנקתה ,הלחשה   08.06.1730

    18.00 .ןימזמה י"ע קפוסיש ,םיכילומ 42 דע אוהש גוס לכמ דוקיפ רטמ   
    
============================= למשח ילבכל תופומ    
    

   380.00 .ר"ממ 6*5 דע ךתחבו ,אוהשלכ גוסמ םילבכ 2-ל השבי הפומ 'חי  08.06.1750
    
תרצות .ר"ממ 61*5 דע ךתחבו ,אוהשלכ גוסמ םילבכ 2-ל השבי הפומ    08.06.1760

   440.00 ע"ש וא "םקייר" 'חי   
    
05*4 דע ר"ממ 4X52-מ ךתחב אוהשלכ גוסמ םילבכ 2-ל  השבי הפומ    08.06.1770

   570.00 ל"נכ תרצות ,ללכב דעו ר"ממ 'חי   
    
07*53+3 -מ ךתחב אוהשלכ גוסמ םילבכ 2-ל ךא ל"נכ השבי הפומ    08.06.1780

   730.00 .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   08.06.1790

   980.00 ל"נכ תרצות ללכב דעו ר"ממ 042*021+3 'חי   
    
==================== שא תניסח תיסקופא השבי הפומ    
    
06 ךשמל C תולעמ 008 הרוטרפמטל שא תניסח יסקופא השבי הפומ   08.06.1810

 1,100.00 ר"ממ 5X61 דע ךתחב םילבכ 2-ל תוקד 'חי   
    
דע ר"ממ 4X52  ךתחב לבכל םלוא ל"נכ שא תניסח יסקופא השבי הפומ   08.06.1820

 1,400.00 .ללכב דעו ר"ממ 4X05 'חי   
    
ר"ממ 53+3X07  ךתחב לבכל םלוא ל"נכ שא תניסח יסקופא השבי הפומ   08.06.1830

 1,750.00 .ללכב דעו ר"ממ 07+3X021 דע 'חי   
    
59+3X581  ךתחב לבכל םלוא ל"נכ שא תניסח יסקופא השבי הפומ   08.06.1840

 2,200.00 .ללכב דעו ר"ממ 021+3X042 דע ר"ממ 'חי   
    
ןימזמה ידי לע קפוסמ למשח לבכ לש טוויחו רוביח ,הנקתה ,הלחשה    
  =============================  
    
לבכ לש ,דבלב )ושרדיש רזעה ירמוח לכו( טוויח ,רוביח ,הנקתה ,הלחשה   08.06.1860

    16.00 .ןימזמה י"ע קפוסיש ,ר"ממ 5X6 דע ךתחב אוהש גוס לכמ רטמ   
    
לבכ לש ,דבלב )ושרדיש רזעה ירמוח לכו( טוויח ,רוביח ,הנקתה ,הלחשה   08.06.1870

    28.00 .ןימזמה י"ע קפוסיש ,ר"ממ 5X61 דע ךתחב אוהש גוס לכמ רטמ   
    
לבכ לש ,דבלב )ושרדיש רזעה ירמוח לכו( טוויח ,רוביח ,הנקתה ,הלחשה   08.06.1880
י"ע קפוסיש ,ר"ממ 5X07 ךתח דעו ר"ממ 5X52 ךתחב אוהש גוס לכמ    

    34.00 .ןימזמה רטמ   
    
    

קובץ: מכרז חשמל 2018   .../029 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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25/05/2017
דף מס':     029 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

לבכ לש ,דבלב )ושרדיש רזעה ירמוח לכו( טוויח ,רוביח ,הנקתה ,הלחשה   08.06.1890
י"ע קפוסיש ,ר"ממ 5X042 ךתח דעו ר"ממ 5X59 ךתחב אוהש גוס לכמ    

    79.00 .ןימזמה רטמ   
    

    12.00 .ר"ממ YX2N/EPLX", 6X5.1" שימג דוקיפ לבכ םלוא ל"נכ רטמ  08.06.1900
    
============================= ןבל לדנפ לבכ    
    

     4.00 .ר"ממ 3X1 ,ןבל לדנפ לבכ רטמ  08.06.1920
    

     4.50 .ר"ממ 3X 5.1 ,ןבל לדנפ לבכ רטמ  08.06.1930
    

     5.50 .ר"ממ 4X5.1 ,ןבל לדנפ לבכ רטמ  08.06.1940
    

     7.50 .ר"ממ 3X5.2 ,ןבל לדנפ לבכ רטמ  08.06.1950
    

     8.50 .ר"ממ 4X5.2 ,ןבל לדנפ לבכ רטמ  08.06.1960
    

     9.50 .ר"ממ 5X5.2 ,ןבל לדנפ לבכ רטמ  08.06.1970
    
============================ ןרפואנ ילבכ    
    

    35.00 F-RN70H - 3*4  ןרפואינ לבכ  רטמ  08.06.1990
    

    40.00 F-RN70H - 3*6  ןרפואינ לבכ  רטמ  08.06.2000
    

    66.00 F-RN70H - 3*01  ןרפואינ לבכ  רטמ  08.06.2010
    

    83.00 F-RN70H - 3*61  ןרפואינ לבכ  רטמ  08.06.2020
    

   150.00 F-RN70H - 3*52  ןרפואינ לבכ  רטמ  08.06.2030
    

    49.00 F-RN70H - 5*4  ןרפואינ לבכ  רטמ  08.06.2040
    

    74.00 F-RN70H - 5*6  ןרפואינ לבכ  רטמ  08.06.2050
    

    97.00 F-RN70H - 5*01  ןרפואינ לבכ  רטמ  08.06.2060
    

   126.00 F-RN70H - 5*61  ןרפואינ לבכ  רטמ  08.06.2070
    

   158.00 F-RN70H - 5*52  ןרפואינ לבכ  רטמ  08.06.2080
    

   197.00 F-RN70H - 5*53  ןרפואינ לבכ  רטמ  08.06.2090
    

   254.00 F-RN70H - 4*05  ןרפואינ לבכ  רטמ  08.06.2100
    

   342.00 F-RN70H - 4*07  ןרפואינ לבכ  רטמ  08.06.2110
    

   479.00 F-RN70H - 4*59  ןרפואינ לבכ  רטמ  08.06.2120
    

   594.00 F-RN70H - 4*021  ןרפואינ לבכ  רטמ  08.06.2130
    
    

קובץ: מכרז חשמל 2018   .../030 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
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25/05/2017
דף מס':     030 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   696.00 F-RN70H - 4*051  ןרפואינ לבכ  רטמ  08.06.2140
    
============ ZH004 םילבכ    
    

    74.00 ץרה 61X5  004 דע לבכ רטמ  08.06.2160
    

    48.00 ץרה 6X5  004  דע לבכ רטמ  08.06.2170
    

 1,200.00 ר"ממ 53X4 דע ךתחל ץרה 004 לבכ שאר 'חי  08.06.2180
    

 1,000.00 ר"ממ 61X5 דע ךתחל  ץרה 004 לבכ שאר 'חי  08.06.2190
    

   500.00 ר"ממ 6X5  דע ךתחל ץרה 004 לבכ שאר 'חי  08.06.2200
    

 2,100.00 ר"ממ 07X 4 דע ךתחל ץרה 004 לבכ שאר 'חי  08.06.2210
    
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  70.80 ק ר פ  ת ת     
    
ינכמו ילמשח רוביחו הבכרה ,הקפסה םיללוכ םירזיבאה יריחמ........ :1    
.םינוש םירזיבא לש ריחמב לדבה אלל םימייק וא/ו םישדח למשח תוחולב    
,טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ומכ רזעה ירמוחו תודובעה לכ תוברל הז לכ    
יפל םינוש םיחסונבו םיעבצב םיטורח ץיוודנס יטלש ,תובכרה ,םיקוזיח    
ויהי םירזיבאה לכ ........:2  .תשרה לא רוביח ,'דכו ןימזמה תויחנה    
רנקולק" וא "ECAS-BBA" וא "סנמיס" וא "דנרגל" :תואבה תורבחהמ    
ןקת יפל ורציי למשחה תוחול לכ ....3 ."רדיינש"/"ןר'ג ןלרמ" וא "רלימ    
רושיא ןנכתמ/ןימזמל גיצי ןלבקה .םינקתה ןוכמ חוקפבו 93416 ילארשי    
רושיאל תוינכות תרבעה םע ילארשיה םינקתה ןוכמ לש ינכדע    
בתכב טרופמכ קותינ רשוכ ילעב ויהי םיז''אמה לכ ....:4 .ןנכתמה/ןימזמה    
..5. ריחמב לדבה אלל K ,D ,C,B ןייפוא ילעב CEI 898 וקת יפל תויומכה    
הנקתה ,אוהש הבוג לכב הנבמל הסנכה ,חולה תלבוה ללוכ ריחמה.....    
.רזעה ירמוחו ירזיבא לכ ללוכ רוביחו    
    
םע ,ט"הת וא ט"הע הנקתהל וילאמ הבכ ינקת יטסלפ ירלודומ חול הנבמ   08.07.0020
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    

   480.00 .ע"ש וא "טסלפ 'חי   
    
"טסלפ א.ד.ע" תרצות ,םי"זאמ 42-ל ךא ל"נכ יטסלפ ירלודומ חול הנבמ   08.07.0030

   680.00 ..ע"ש וא 'חי   
    
"טסלפ א.ד.ע" תרצות ,םי"זאמ 63-ל ךא ל"נכ יטסלפ ירלודומ חול הנבמ   08.07.0040

   850.00 .ע"ש וא 'חי   
    
"טסלפ .א.ד.ע" תרצות םי"זאמ 84-ל ךא ל"נכ יטסלפ ירלודומ חול הנבמ   08.07.0050

 1,150.00 .ע"ש וא 'חי   
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25/05/2017
דף מס':     031 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םע ,PI-55 םוטא טנוברקילופ IC תואספוקמ יושע למשח חול הנבמ   08.07.0060
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    

 5,480.00 ילארשיה םינקתה ןוכמ חוקפבו 93416  ןקת יפל הנבמה לש ר"מ ר"מ   
    
ןוגג םע ,תוחפל 55PI םוטא ,ןירושמ רטסאילופ תונוראמ למשח חול הנבמ   08.07.0070
םע ,םיעובצו םינבלוגמ םיימינפ חפ ילנפו תימינפ היצקורטסנוק םע ,הנגה    
ללוכ םרזלו ,מ"ס 53 דע קמועב 'וכו 'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ יספ    
רובעו ,"רבנע" תרצות ,תוינכותבו טרפמב טרופמכ 'א 052*3 דע לש    
  ןקת יפל .)"לקוס"( תכתממ ההבגה סיסב ללוכ .דרפנב דדמנה דויצה  

 7,150.00 ילארשיה םינקתה ןוכמ חוקפבו 93416 ר"מ   
    
ללכב דעו 'א 3X052 לעמ םישאר צ"פ םרזל ךא ל"נכ למשח חול הנבמ   08.07.0080

 6,430.00 ילארשיה םינקתה ןוכמ חוקפבו 93416  ןקת יפל ר"מ   
    
לעמ םישאר צ"פ םרזלו מ"ס 53 דע קמועב ךא ל"נכ למשח חול הנבמ   08.07.0090
  3X004 3 דעו 'אX036 ןוכמ חוקפבו 93416  ןקת יפל ללכב דעו 'א  

 7,300.00 ילארשיה םינקתה ר"מ   
    
לעמ םישאר צ"פ םרזלו מ"ס 05 דע קמועב ךא ל"נכ למשח חול הנבמ   08.07.0100
  3X036 3 דעו 'אX0001 ןוכמ חוקפבו 93416  ןקת יפל ללכב דעו 'א  

 9,500.00 ילארשיה םינקתה ר"מ   
    
,רונתב רמגו דוסי עובצ יבוע מ"מ 2 טריפוקד חפמ יושע למשח חול הנבמ   08.07.0110
דע םיישאר צ"פ םרזלו 'וכו ץיבדנס טוליש ,הריבצ יספ ,םיקדהמ םע    
  052X3 דויצה רובעו ,תוינכותבו טרפמב טרופמכ ,חפ םילנפ םע ,'א  
93416 ןקת יפל )"לקוס"( תכתממ ההבגה סיסב ללוכ .דרפנב דדמנה    

 6,300.00 ילארשיה םינקתה ןוכמ חוקפבו ר"מ   
    
004X3 דע ,'א 052X3 לעמ םיישאר צ"פ םרזל ךא ל"נכ למשח חול הנבמ   08.07.0120

 7,100.00 ילארשיה םינקתה ןוכמ חוקפבו 93416  ןקת יפל ללכב דעו 'א ר"מ   
    
036X3 דע ,'א 004X3 לעמ םיישאר צ"פ םרזל ךא ל"נכ למשח חול הנבמ   08.07.0130

 7,600.00 ילארשיה םינקתה ןוכמ חוקפבו 93416 ןקת יפל ללכב דעו 'א ר"מ   
    
דע ,'א 036X3 לעמ םיישאר צ"פ םרזל ךא ל"נכ למשח חול הנבמ   08.07.0140

 8,500.00 ילארשיה םינקתה ןוכמ חוקפבו 93416  ןקת יפל ללכב דעו 'א 000,1X3 ר"מ   
    
דע ,'א 000,1X3 לעמ םיישאר צ"פ םרזל ךא ל"נכ למשח חול הנבמ   08.07.0150

 9,850.00 ילארשיה םינקתה ןוכמ חוקפבו 93416  ןקת יפל ללכב דעו 'א 006,1X3 ר"מ   
    
דע ,'א 006,1X3 לעמ םיישאר צ"פ םרזל ךא ל"נכ למשח חול הנבמ   08.07.0160

10,950.00 ילארשיה םינקתה ןוכמ חוקפבו 93416  ןקת יפל ללכב דעו 'א 000,2X3 ר"מ   
    
דע ,'א 000,2X3 לעמ םיישאר צ"פ םרזל ךא ל"נכ למשח חול הנבמ   08.07.0170

13,470.00 ילארשיה םינקתה ןוכמ חוקפבו 93416  ןקת יפל ללכב דעו 'א 005,2X3 ר"מ   
    
דע ,'א 005,2X3 לעמ םיישאר צ"פ םרזל ךא ל"נכ למשח חול הנבמ   08.07.0180

16,350.00 ילארשיה םינקתה ןוכמ חוקפבו 93416  ןקת יפל ללכב דעו 'א 002,3X3 ר"מ   
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דף מס':     032 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םירמוחה לכו הטסורינמ םיריצ םע יבוע מ"מ 2 טריפוקד חפמ תותלד   08.07.0190
   920.00 ליעל ודדמנש תוחולה רובע הנקתהל םישורדה ר"מ   

    
םירמוחה לכו הטסורינ יריצ תוברל הפוקש תיכוכז םע ךא ל"נכ תותלד   08.07.0191

 1,450.00 ליעל ודדמנש תותלדה רובע הנקתהל םישורדה ר"מ   
    
,רונתב רמגו דוסי עובצ ,יבוע מ"מ 2 טריפוקד חפמ יושע למשח חול הנבמ   08.07.0200
טוליש ,הריבצ יספ ,םיקדהמ םע ,תוחפל 55PI תומיטא תגרדב םוטא    
,חפ םילנפו תותלד םע ,'א052X3  דע םיישאר צ"פ םרזלו 'וכו 'ץיבדנס    
93416  ןקת יפל דרפנב דדמנה דויצה רובעו ,תוינכותבו טרפמב טרופמכ    

 6,900.00 ילארשיה םינקתה ןוכמ חוקפבו ר"מ   
    
לעמ םיישאר צ"פ םרזל ךא ל"נכ ,תוחפל 55PI םוטא למשח חול הנבמ   08.07.0210
םינקתה ןוכמ חוקפבו 93416  ןקת יפל ללכב דעו 'א 004*3 דע ,'א 052*3    

 7,860.00 ילארשיה ר"מ   
    
לעמ םיישאר צ"פ םרזל ךא ל"נכ , תוחפל 55PI םוטא למשח חול הנבמ   08.07.0220
םינקתה ןוכמ חוקפבו 93416  ןקת יפל ללכב דעו 'א036*3 דע ,'א 004*3    

 8,400.00 ילארשיה ר"מ   
    
לעמ םישאר צ"פ םרזל ךא ל"נכ, תוחפל 55PI םוטא למשח חול הנבמ   08.07.0230
  3x036 3 דע ,'אx000,1 ןוכמ חוקפבו 93416  ןקת יפל ללכב דעו 'א  

 9,400.00 ילארשיה םינקתה ר"מ   
    
לעמ םישאר צ"פ םרזל ךא ל"נכ תוחפל 55PI םוטא למשח חול הנבמ   08.07.0240
  3x000,1 3 דע ,'אx006,1 ןוכמ חוקפבו 93416  ןקת יפל  ללכב דעו 'א  

10,870.00 ילארשיה םינקתה ר"מ   
    
דע ,'א 3x0061 לעמ םישאר צ"פ םרזל ךא ל"נכ םוטא למשח חול הנבמ   08.07.0250

14,700.00 .ללכב דעו 'א 3x0023 ר"מ   
    
תודימב )POT-SPAC( ,חולל 55PI המוטא םילבכ תסינכ תטלפ   08.07.0260

   840.00 .רשואמ ע"ש וא "דנרגל" תרצות "49463" םגד ,מ"מ 741*102 'חי   
    
תודימב )POT-SPAC( ,חולל 55PI המוטא םילבכ תסינכ תטלפ   08.07.0270

   990.00 .רשואמ ע"ש וא "דנרגל" תרצות "59463" םגד ,מ"מ 103*741 'חי   
    
תודימב )POT-SPAC( ,חולל 55PI המוטא םילבכ תסינכ תטלפ   08.07.0280

 1,880.00 .רשואמ ע"ש וא "דנרגל" תרצות "69463" םגד ,מ"מ 104*281 'חי   
    
תודימב )POT-SPAC( ,חולל 55PI המוטא םילבכ תסינכ תטלפ   08.07.0290

 2,795.00 .רשואמ ע"ש וא "דנרגל" תרצות "79463" םגד ,מ"מ 105*281 'חי   
    
תרצות "99463" םגד ,תומוטא םילבכ תוסינכ תוטלפב לופיט ילכ תליבח   08.07.0300

   460.00 .רשואמ ע"ש וא "דנרגל" 'חי   
    
============================= םייזאפ תלת םית"מאמ    
    
הנגה םע , AK01 קותינ רשוכ םע  )ת"מאמ( יטמוטוא לגעמ קתנמ   08.07.0320
תלת 'א 3.6X3 דע םרזל ,)םיעונמ תנגהל( לויכל תנתינה תימרטו תיטנגמ    

   370.00 .2VG וא 0MZKP םגד יזאפ 'חי   
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3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
25/05/2017
דף מס':     033 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תיטנגמ הנגה םע ,AK01 קותינ רשוכ םע )ת"מאמ( יטמוטוא לגעמ קתנמ   08.07.0330
יזאפ תלת 'א 52X3 דע םרזל ,)םיעונמ תנגהל( לויכל תנתינה תימרטו    

   470.00 .VG וא MZKP-2 םגד 'חי   
    
וא VG וא MZKP-2 וא MZKP-0 ל"נה קתנמל טלוו 022 חתמ רסוח לילס   08.07.0340

   295.00 GV2 . 'חי   
    
תיטנגמ הנגה םע ,AK01 קותינ רשוכ םע )ת"מאמ( יטמוטוא לגעמ קתנמ   08.07.0350
יזאפ תלת 'א 61X3 דע םרזל ,)םיעונמ תנגהל( לויכל תנתינה תימרטו    

   385.00 .VG וא MZKP-2 םגד 'חי   
    
וא VG וא MZKP-2 וא MZKP-0 ל"נה  )ת"מאמ( קתנמל רזע יעגמ ינש   08.07.0360

   170.00 GV2. 'חי   
    
וא VG וא MZKP-2 וא MZKP-0 ל"נה )ת"מאמ( קתנמל הקעזא עגמ   08.07.0370

   140.00 GV2. 'חי   
    
םע , תוחפל א"ק 63 קותינ רשוכו 'א 061X3 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ   08.07.0380

 1,670.00 .'א 08 דע תננווכתמ תיטנגמו תימרט הנגה 'חי   
    
הנגה םע ,א"ק 63 קותינ רשוכו 'א 061X3 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ   08.07.0390

 1,460.00 .'א 001 דע תננווכתמ תיטנגמו תימרט 'חי   
    
תיטנגמו תימרט הנגה םע ,א"ק 63 קותינ רשוכו 'א 4X061 םרזל ת"מאמ   08.07.0400

 1,785.00 .'א 061 דע תננווכתמ 'חי   
    
רובע א"ק 63 קותינ רשוכו 'א 061X3 םרזל יזאפ תלת ת"מאמל תפסות   08.07.0410

 1,275.00 IL ינורטקלא הנגה 'חי   
    
קותינ רשוכ לעבו ,'א 3X061 דע םרזל יזאפ תלת ת"מאמ ןיב ריחמ שרפה   08.07.0420
07 קותינ רשוכ לעבו 'א 3X061 דע םרזל יזאפ תלת ת"מאמ ןיבל ,א"ק 63    

   830.00 .א"ק 'חי   
    
קותינ רשוכ לעבו ,'א 3X061 דע םרזל יזאפ תלת ת"מאמ ןיב ריחמ שרפה   08.07.0430
קותינ רשוכ לעבו 'א 3X061 דע םרזל יזאפ תלת ת"מאמ ןיבל ,א"ק 63    

 1,125.00 .א"ק 051 'חי   
    
הנגה םע ,א"ק 63 קותינ רשוכו 'א 052X3 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ   08.07.0440

 2,435.00 .'א 002 דע תננווכתמ תיטנגמו תימרט 'חי   
    
הנגה םע ,א"ק 63 קותינ רשוכו 'א 052X3 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ   08.07.0450

 2,630.00 .'א 052 דע תננווכתמ תיטנגמו תימרט 'חי   
    
תיטנגמו תימרט הנגה םע ,א"ק 63 קותינ רשוכו 'א 4X052 םרזל ת"מאמ   08.07.0460

 3,320.00 .'א 052 דע תננווכתמ 'חי   
    
רובע א"ק 63 קותינ רשוכו 'א 052X3 םרזל יזאפ תלת ת"מאמל תפסות   08.07.0470

 2,450.00 IL תינורטקלא הנגה 'חי   
    
תונגה םע ,א"ק 07 דע קותינ רשוכו 'א 004X3 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ   08.07.0480

 4,630.00 . 'א 004 דע תוננווכתמ תיטנגמו תימרט תוינורטקלא 'חי   
    
    

קובץ: מכרז חשמל 2018   .../034 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

 
25/05/2017
דף מס':     034 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תוינורטקלא תונגה םע ,א"ק 07 דע קותינ רשוכו 'א 4X004 םרזל ת"מאמ   08.07.0490
 5,930.00 .'א 004 דע תוננווכתמ תויטנגמו תוימרט 'חי   

    
תונגה םע ,א"ק 07 דע קותינ רשוכו 'א 036X3 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ   08.07.0500

 6,400.00 .'א 036 דע תוננווכתמ תיטנגמו תימרט תוינורטקלא 'חי   
    
תוינורטקלא תונגה םע ,א"ק 07 דע קותינ רשוכו 'א 4X036 םרזל ת"מאמ   08.07.0510

 7,900.00 .'א 036 דע תוננווכתמ תויטנגמו תוימרט 'חי   
    
'חי םע ,א"ק 07 דע קותינ רשוכו 'א 008X3 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ   08.07.0520

14,760.00 .'א 008 דע תננווכתמ תיביטקלס תינורטקלא תונגה 'חי   
    
תוינורטקלא תונגה םע ,א"ק 07 דע קותינ רשוכו 'א 4X008 םרזל ת"מאמ   08.07.0530

18,260.00 .'א 008 דע תוננווכתמ תויביטקלס 'חי   
    
'חי םע ,א"ק 07 דע קותינ רשוכו 'א 000,1*3 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ   08.07.0540

16,850.00 .'א000,1 דע תננווכתמ תיביטקלס תינורטקלא תונגה 'חי   
    
'חי םע ,א"ק 001 דע קותינ רשוכו 'א 000,1*3 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ   08.07.0550

19,540.00 .'א000,1 דע תננווכתמ תיביטקלס תינורטקלא תונגה 'חי   
    
'חי םע ,א"ק 001 דע קותינ רשוכו 'א 052,1*3 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ   08.07.0560

21,600.00 .,'א 052,1 דע תננווכתמ תיביטקלס תינורטקלא תונגה 'חי   
    
תונגה תדיחי םע ,א"ק 001 דע קותינ רשוכו 'א 4X052,1 םרזל ת"מאמ   08.07.0570

24,000.00 .'א 052,1 דע תוננווכתמ תויביטקלס תוינורטקלא 'חי   
    
'חי םע ,א"ק 001 דע קותינ רשוכו 'א 006,1*3 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ   08.07.0580

22,700.00 .,'א 006,1 דע תננווכתמ תיביטקלס תינורטקלא תונגה 'חי   
    

   885.00 א"ק 05 דע קותינ רשוכ A23X3 דבלב תיטנגמ עונמ תנגה םע ת"מאמ 'חי  08.07.0590
    

 1,600.00 א"ק 05 קותינ רשוכ A001X3 דע ל"נכ 'חי  08.07.0600
    

 2,700.00 א"ק 05 קותינ רשוכ A052X3 ל"נכ 'חי  08.07.0610
    

 5,200.00 א"ק 05 קותינ רשוכ A004X3 ל"נכ 'חי  08.07.0620
    

 7,300.00 א"ק 05 קותינ רשוכ A036X3 ל"נכ 'חי  08.07.0630
    
םי"תמאמב תופסותו רזע ירזיבא/דויצ    
  ========================  
    
-מ םרזל "ESAC-DEDLUOM" גוסמ ת"מאמ וא/ו קספמל ריחמ תפסות   08.07.0650
  4/3X061 4/3 דע 'אX036 רזע יעגמ  קולב רובע ,ללכב דעו 'א C.N+O.  

   715.00 הלקת וא/ו הדובע בצמ יווחל N 'חי   
    
םרזל "ESAC-DEDLUOM" גוסמ ת"מאמ וא/ו קספמל ריחמ תפסות   08.07.0660
  4/3X008 4/3 דעו 'אX0061  רזע יעגמ קולב רובע ,ללכב דעו C.N+O.N  

   970.00 הלקת וא/ו הדובע בצמ יווחל 'חי   
    
    
    

קובץ: מכרז חשמל 2018   .../035 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

 
25/05/2017
דף מס':     035 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

גוסמ םיקספמ 2 ןיב  םיילמשחו םיינכימ םירוגיח  תכרעמ   08.07.0670
 2,950.00 'פמוק "ESAC-DEDLUOM" 4/3-מX061 4/3 דע 'אX036 ללכב דעו 'א,.  

    
גוסמ םיקספמ 2 ןיב םיילמשחו םיינכימ םירוגיח תכרעמ   08.07.0680

 4,650.00 .ללכב דעו 'א 4/3X0061 דע 'א 4/3X008-מ "ESAC-DEDLUOM" 'חי   
    
מ " ESAC- DEDLUOM" גוסמ םיקיספמ וא/ו םית"מאמל ריחמ תפסות   08.07.0690
טלוו 42 וא ןיפוליח טלוו 032 ,הקספה לילס רובע 036*4/3 דעו 061*4/3-    

   365.00 רשי 'חי   
    
, ליעל ודדמנש 'א 006,1X3 דעו 'א 008X3-מ םית"מאמל ריחמ תפסות   08.07.0700

   895.00 . רשי טלוו 42 וא  ןיפוליח טלוו 022 ,הקספה לילס רובע 'חי   
    
דעו 061*4/3 -מ םרזל ESAC DEDLUOM קספמל ריחמ תפסות   08.07.0710
טלוו 42 וא ןיפוליח טלוו 022 ,הריגס לילסו הלעפה עונמ רובע 'א 036*4/3    

 2,885.00 רשי 'חי   
    

 3,875.00 .הלעפה עונמ רובע רפמא 0061X3 דע ת"מאמל ריחמ תפסות 'חי  08.07.0720
    

   475.00 .ךיראמו דמצמ תידי רובע 'א 052 דע ת"מאמ וא קספמל ריחמ תפסות 'חי  08.07.0730
    

   530.00 .ךיראמו דמצמ תידי רובע 'א 008 דע ת"מאמ וא קספמל ריחמ תפסות 'חי  08.07.0740
    

   590.00 .ךיראמו דמצמ תידי רובע 'א 0521 דע ת"מאמ וא קספמל ריחמ תפסות 'חי  08.07.0750
    
=============== םיפלשנ ריוא יקספמ    
    
תוחפל א"ק 24 קותינ רשוכ לעב ,עובק  'א 3x008 םרזל ריווא קספמ   08.07.0770

16,970.00 .תויביטקלס תוינורטקלא תונגה םע ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
    
תוחפל א"ק 07 דע קותינ רשוכ לעב ,עובק  'א 3x008 םרזל ריווא קספמ   08.07.0780

19,935.00 .תויביטקלס תוינורטקלא תונגה םע ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
    
תוחפל א"ק 24 קותינ רשוכ לעב ,עובק  'א 3x000,1 םרזל ריווא קספמ   08.07.0790

17,835.00 .תויביטקלס תוינורטקלא תונגה םע ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
    
תוחפל א"ק 05 דע קותינ רשוכ לעב ,עובק  'א 3x000,1 םרזל ריווא קספמ   08.07.0800

20,650.00 .תויביטקלס תוינורטקלא תונגה םע ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
    
תוחפל א"ק 07 דע קותינ רשוכ לעב ,עובק  'א 3x000,1 םרזל ריווא קספמ   08.07.0810

22,800.00 .תויביטקלס תוינורטקלא תונגה םע ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
    
תוחפל א"ק 05 דע קותינ רשוכ לעב ,עובק  'א 4x000,1 םרזל ריווא קספמ   08.07.0820

29,950.00 .תויביטקלס תוינורטקלא תונגה םע ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
    
תוחפל א"ק 05 דע קותינ רשוכ לעב ,עובק 'א 3x052,1 םרזל ריווא קספמ   08.07.0830

25,700.00 .תויביטקלס תוינורטקלא תונגה םע ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
    
תוחפל א"ק 07 דע קותינ רשוכ לעב ,עובק 'א 3x052,1 םרזל ריווא קספמ   08.07.0840

27,900.00 .תויביטקלס תוינורטקלא תונגה םע ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
    
    
    

קובץ: מכרז חשמל 2018   .../036 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

 
25/05/2017
דף מס':     036 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תוחפל א"ק 07 דע קותינ רשוכ לעב ,עובק 'א 4x052,1 םרזל ריווא קספמ   08.07.0850
32,400.00 .תויביטקלס תוינורטקלא תונגה םע ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   

    
תוחפל א"ק 05 דע קותינ רשוכ לעב ,עובק 'א 3x006,1 םרזל ריווא קספמ   08.07.0860

27,600.00 .תויביטקלס תוינורטקלא תונגה םע ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
    
תוחפל א"ק 07 דע קותינ רשוכ לעב ,עובק 'א 3x006,1 םרזל ריווא קספמ   08.07.0870

31,300.00 .תויביטקלס תוינורטקלא תונגה םע ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
    
א"ק 001 דע קותינ רשוכ לעב ,עובק 'א 3x006,1 םרזל ריווא קספמ   08.07.0880

35,500.00 .תויביטקלס תוינורטקלא תונגה םע ינכטה טרפמב טרופמכ תוחפל 'חי   
    
תוחפל א"ק 07 דע קותינ רשוכ לעב ,עובק 'א 4x006,1 םרזל ריווא קספמ   08.07.0890

43,700.00 .תויביטקלס תוינורטקלא תונגה םע ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
    
תוחפל א"ק 05 דע קותינ רשוכ לעב ,עובק 'א 3x000,2 םרזל ריווא קספמ   08.07.0900

31,000.00 .תויביטקלס תוינורטקלא תונגה םע ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
    
תוחפל א"ק 07 דע קותינ רשוכ לעב ,עובק 'א 3x000,2 םרזל ריווא קספמ   08.07.0910

35,000.00 .תויביטקלס תוינורטקלא תונגה םע ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
    
א"ק 001 דע קותינ רשוכ לעב ,עובק 'א 3x000,2 םרזל ריווא קספמ   08.07.0920

39,000.00 .תויביטקלס תוינורטקלא תונגה םע ינכטה טרפמב טרופמכ תוחפל 'חי   
    
תוחפל א"ק 07 דע קותינ רשוכ לעב ,עובק 'א 4x000,2 םרזל ריווא קספמ   08.07.0930

41,500.00 .תויביטקלס תוינורטקלא תונגה םע ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
    
תוחפל א"ק 07 דע קותינ רשוכ לעב ,עובק 'א 3x005,2 םרזל ריווא קספמ   08.07.0940

41,700.00 .תויביטקלס תוינורטקלא תונגה םע ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
    
תוחפל א"ק 07 דע קותינ רשוכ לעב ,עובק 'א 3x002,3 םרזל ריווא קספמ   08.07.0950

47,500.00 .תויביטקלס תוינורטקלא תונגה םע ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
    
ותכיפה רובע 'א 0061 דעו 'א 008 - מ ריווא קספמל ריחמ תפסות   08.07.0951

 5,600.00 שרדנה רזעה דויצ לכו הפילש תלגע תוברל ףלשנ קספמל 'חי   
    
ותכיפה רובע 'א 0023 דעו 'א 0002 - מ ריווא קספמל ריחמ תפסות   08.07.0952

12,390.00 שרדנה רזעה דויצ לכו הפילש תלגע תוברל ףלשנ קספמל 'חי   
    
=================== ריווא קספמל םירזיבא תפסות    
    
לילס רובע )'א 0036 דע( אוהש גוס לכמ ריוא קספמל ריחמ תפסות    08.07.0970

   985.00 רשי טלוו 42 וא ןיפוליח טלוו 022 ,הקספה 'חי   
    
עונמ רובע )'א 0036 דע( אוהש גוס לכמ ריוא קספמל ריחמ תפסות   08.07.0980

 3,770.00 . רשי טלוו 42 וא ןיפוליח טלוו 022 ,הריגס לילסו הלעפה 'חי   
    
רסוח לילס רובע )'א 0036 דע( אוהש גוס לכמ ריוא קספמל ריחמ תפסות   08.07.0990

   985.00 .רשי טלוו 42 וא ,ןיפוליח טלוו 032 חתמ 'חי   
    

   830.00 .'א 0061 דע םרזל ריוא קספמל ךיראמ םע דמצמ תידי רובע תפסות 'חי  08.07.1000
    
    

קובץ: מכרז חשמל 2018   .../037 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

 
25/05/2017
דף מס':     037 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

4/3X008 -מ םרזל ריוא יקספמ 2 ןיב םיילמשחו םיינכימ םירוגיח תכרעמ   08.07.1010
 3,400.00 'פמוק .ללכב דעו 'א 4/3X0036 דע 'א  

    
,ללכב דעו 'א 4/3X0036 דע 'א 4/3X008 -מ ריוא קספמל ריחמ תפסות   08.07.1020

   750.00 .םיפסונ םיפילחמ רזע יעגמ 4 רובע 'חי   
    
,ללכב דעו 'א 4/3X0023 דע 'א 4/3X008-מ ריוא קספמל ריחמ תפסות   08.07.1030

 1,450.00 ."הריגסל ןכומ" רזע עגמ רובע 'חי   
    
,ללכב דעו 'א 4/3X0023 דע 'א 4/3X008 -מ ריוא קספמל ריחמ תפסות   08.07.1040
לש הפילשה תלגעל רבוחמ בצמ ןומיסל םיפילחמ רזע יעגמ 4 קולב רובע    

 1,780.00 .קספמה 'חי   
    
,ללכב דעו 'א 4/3X0023 דע 'א 4/3X008 -מ ריוא קספמל ריחמ תפסות   08.07.1050
תלגעמ קתונמ קספמ בצמ ןומיסל םיפילחמ רזע יעגמ 2 קולב רובע    

 1,950.00 .הפילשה 'חי   
    
K,D,C,B םגד - םייזאפ דח םיז"אמ    
  ========================  
    
01 קותינ רשוכ לעבו ,ספא קותינ םע 'א 23X1 דע םרזל יזאפ דח ז"אמ   08.07.1070

   215.00 .ריחמב לדבה אלל K,D,C,B םגד  ,תוחפל א"ק 'חי   
    
01 קותינ רשוכ לעבו ספא קותינ םע 'א 04X1 דע םרזל יזאפ דח ז"אמ   08.07.1080

   284.00 ריחמב לדבה אלל K,D,C,B םגד  .תוחפל א"ק 'חי   
    
01 קותינ רשוכ לעבו ספא קותינ םע 'א 36X1 דע םרזל יזאפ דח ז"אמ   08.07.1090

   296.00 ריחמב לדבה אלל K,D,C,B םגד  .תוחפל א"ק 'חי   
    
,K,D םגד  תוחפל א"ק 01 קותינ רשוכו 'א 23X1 דע םרזל יזאפ דח ז"אמ   08.07.1100

    65.00 ריחמב לדבה אלל C,B 'חי   
    
K,D םגד  ,תוחפל א"ק 01 קותינ רשוכו 'א 04X1 דע םרזל יזאפ דח ז"אמ   08.07.1110

    90.00 .ריחמב לדבה אלל C,B, 'חי   
    
,K,D םגד  תוחפל א"ק 01 קותינ רשוכו 'א 05X1 דע םרזל יזאפ דח ז"אמ   08.07.1120

   130.00 .ריחמב לדבה אלל C,B 'חי   
    
,K,D םגד  תוחפל א"ק 01 קותינ רשוכו 'א 36X1 דע םרזל יזאפ דח ז"אמ   08.07.1130

   134.00 .ריחמב לדבה אלל C,B 'חי   
    
רוציל ידכ ,םייזאפ דח םיז"אמ 3 לש םיגתמ רוביחל ינכימ ינוציח רשג   08.07.1140

    30.00 .תיזאפ תלת הדיחי 'חי   
    

   158.00 . םיפסונ רזע יעגמ טס רובע יזאפ תלת וא/ו יזאפ דח ז"אמל ריחמ תפסות 'חי  08.07.1150
    
חתמל הקספה לילס רובע יזאפ תלת וא/ו יזאפ דח ז"אמל ריחמ תפסות   08.07.1160

   410.00 .טלוו 022 'חי   
    
=============== םייבטוק - וד םיז"אמ    
    
    
    

קובץ: מכרז חשמל 2018   .../038 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

 
25/05/2017
דף מס':     038 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,K,D םגד  תוחפל א"ק 01 קותינ רשוכו 'א 23X2 דע םרזל יבטוק וד ז"אמ   08.07.1180
   225.00 ריחמב לדבה אלל C,B 'חי   

    
,K,D םגד  תוחפל א"ק 01 קותינ רשוכו 'א 04X2 דע םרזל יבטוק וד ז"אמ   08.07.1190

   250.00 .ריחמב לדבה אלל C,B 'חי   
    
,K,D םגד  תוחפל א"ק 01 קותינ רשוכו 'א 05X2 דע םרזל יבטוק וד ז"אמ   08.07.1200

   340.00 .ריחמב לדבה אלל C,B 'חי   
    
,K,D םגד  תוחפל א"ק 01 קותינ רשוכו 'א 36X2 דע םרזל יבטוק וד ז"אמ   08.07.1210

   370.00 .ריחמב לדבה אלל C,B 'חי   
    
================ םייזפ תלת םיז"אמ    
    
,K םגד  תוחפל א"ק 01 קותינ רשוכו 'א 23X3 דע םרזל יזאפ תלת ז"אמ   08.07.1230

   295.00 ..ריחמב לדבה אלל D,C,B 'חי   
    
,K םגד  תוחפל א"ק 01 קותינ רשוכו 'א 04X3 דע םרזל יזאפ תלת ז"אמ   08.07.1240

   330.00 ..ריחמב לדבה אלל D,C,B 'חי   
    
,K םגד  תוחפל א"ק 01 קותינ רשוכו 'א 05X3 דע םרזל יזאפ תלת ז"אמ   08.07.1250

   460.00 ..ריחמב לדבה אלל D,C,B 'חי   
    
,K םגד  תוחפל א"ק 01 קותינ רשוכו 'א 36X3 דע םרזל יזאפ תלת ז"אמ   08.07.1260

   480.00 .,.ריחמב לדבה אלל D,C,B 'חי   
    
K,D,C,B םגד  א"ק 51 קותינ רשוכו רפמא 08X3 םרזל יבטוק תלת ז"אמ   08.07.1270

   985.00 ..ריחמב לדבה אלל 'חי   
    
,K,D,C םגד  א"ק 51 קותינ רשוכו רפמא 001X3 םרזל יבטוק תלת ז"אמ   08.07.1280

 1,160.00 .ריחמב לדבה אלל B 'חי   
    
================ יבטוק עברא םיז"אמ    
    
קותינ רשוכו רפמא 23X4 דע 6 םרזל ספאה קותינ םע יבטוק עברא ז"אמ   08.07.1300

   420.00 ..ריחמב לדבה אלל K,D,C,B םגד  א"ק 01 'חי   
    
01 קותינ רשוכו רפמא 04X4 םרזל ספאה קותינ םע יבטוק עברא ז"אמ   08.07.1310

   540.00 ..ריחמב לדבה אלל K,D,C,B םגד  א"ק 'חי   
    
רשוכו רפמא 36X4 דע 05  םרזל ספאה קותינ םע יבטוק עברא ז"אמ   08.07.1320

   660.00 ..ריחמב לדבה אלל K,D,C,B םגד  א"ק 01 קותינ 'חי   
    
============= סמועב םיקספמ    
    

   240.00 .'א 61 םרזל יזאפ תלת ,סמועב "טקפ" קספמ 'חי  08.07.1340
    

   335.00 .  תוחפל AK01 קותינ רשוכו 'א 52 םרזל יזאפ תלת סמועב טקפ קיספמ 'חי  08.07.1350
    
, תוחפל AK01 קותינ רשוכו 'א 52 םרזל םיבטוק 4 סמועב טקפ קספמ   08.07.1360

   570.00 .ספא בצמ אלל ףילחמ 'חי   
    
    

קובץ: מכרז חשמל 2018   .../039 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

 
25/05/2017
דף מס':     039 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   350.00 .'א 61 םרזל ךא ל"נכ 'חי  08.07.1370
    
רשוכ םע ,"ספא" בצמ םע ,ףילחמ 'א 52*4 םרזל סמועב טקפ קספמ   08.07.1380

   640.00 . תוחפל AK01 קותינ 'חי   
    

   340.00 .'א 61 םרזל ךא ל"נכ 'חי  08.07.1390
    
קותינ רשוכ םע טלקמל תוזאפ ררוב 'א 52*3 םרזל סמועב טקפ קספמ   08.07.1400

   380.00 .םיבצמ 4 לעב ,תוחפל AK01 'חי   
    

   395.00 .'א 61 םרזל ךא ל"נכ 'חי  08.07.1410
    
תוחפל AK01 קותינ רשוכ םע ,'א 04 םרזל יזאפ תלת סמועב טקפ קספמ   08.07.1420

   395.00 . 'חי   
    
קותינ רשוכ םע ,'א 04*4 םרזל ספא בצמ םע ףילחמ סמועב טקפ קספמ   08.07.1430

   870.00 תוחפל AK01 'חי   
    
תוחפל AK01 קותינ רשוכ םע ,'א 36 םרזל יזאפ תלת סמועב טקפ קספמ   08.07.1440

   485.00 . 'חי   
    
קותינ רשוכ םע ,ספא בצמ םע ףילחמ 'א 36*4 םרזל סמועב טקפ קספמ   08.07.1450

 1,260.00 .תוחפל AK01 'חי   
    
AK01 קותינ רשוכ םע ,'א 001 םרזל יזאפ תלת סמועב טקפ קספמ   08.07.1460

   750.00 .תוחפל 'חי   
    
רשוכ םע ,'א 4X001 םרזל ,ספא בצמ םע ףילחמ סמועב טקפ קספמ   08.07.1470

 1,880.00 .תוחפל AK01 קותינ 'חי   
    

   200.00 .םיבצמ 3 ררוב טקפ קיספמ 'חי  08.07.1480
    

   280.00 .'א61 -םיבצמ 3 ררוב יבטוק וד "טקפ" קספמ 'חי  08.07.1490
    
דע םרזלו אוהשלכ גוסמ סמועב טקפ קספמל םיפילחמ רזע יעגמ 2   08.07.1500

   245.00 . 'א 001*4 'חי   
    
א"ק 52 קותינ רשוכ,תונגה אלל ,'א 001*3 םרזל יזאפ תלת סמועב קספמ   08.07.1510

   965.00 .)ת"מאמ לש קולב( 'חי   
    
ת"מאמ קולב- יזאפ תלת סמועב קספמ    
  =========================  
    
52 קותינ רשוכ,תונגה אלל ,'א 3X061 םרזל יזאפ תלת סמועב קספמ   08.07.1530

 1,245.00 .)ת"מאמ לש קולב(א"ק 'חי   
    
לש קולב(א"ק 52 קותינ רשוכ,תונגה אלל 'א 4X061 סמועב קספמ   08.07.1540

 1,810.00 .)ת"מאמ 'חי   
    
63 קותינ רשוכ,תונגה אלל ,'א 3X052 םרזל יזאפ תלת סמועב קספמ   08.07.1550

 2,170.00 .)ת"מאמ לש קולב(א"ק 'חי   
    
    

קובץ: מכרז חשמל 2018   .../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

 
25/05/2017
דף מס':     040 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

לש קולב(א"ק 63 קותינ רשוכ ,תונגה אלל 'א 4X052 סמועב קספמ   08.07.1560
 2,680.00 .)ת"מאמ 'חי   

    
05 דע קותינ רשוכ,תונגה אלל ,'א 3X004 םרזל יזאפ תלת סמועב קספמ   08.07.1570

 3,620.00 .)ת"מאמ לש קולב(א"ק 'חי   
    
05 דע קותינ רשוכ,תונגה אלל ,'א 3X036 םרזל יזאפ תלת סמועב קספמ   08.07.1580

 4,980.00 .)ת"מאמ לש קולב(א"ק 'חי   
    
05 דע קותינ רשוכ,תונגה אלל,'א 3X008 םרזל יזאפ תלת סמועב קספמ   08.07.1590

13,840.00 .)ת"מאמ לש קולב( א"ק 'חי   
    
א"ק 05 דע קותינ רשוכ,תונגה אלל 'א 3x000,1 םרזל יזאפ תלת קספמ   08.07.1600

14,970.00 .)ת"מאמ לש קולב( 'חי   
    
05 קותינ רשוכ,תונגה אלל ,'א 3X052,1 םרזל יזאפ תלת סמועב קספמ   08.07.1610

16,800.00 .)ת"מאמ לש קולב(א"ק 'חי   
    
קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ    
  ========================  
    
52 קותינ רשוכ,'א 3X521 םרזלו  ,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.07.1630

 1,970.00 א"ק 'חי   
    
52 קותינ רשוכ,א 4X521 םרזלו ,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.07.1640

 2,145.00 א"ק 'חי   
    
52 קותינ רשוכ,'א 3X061 םרזלו ,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.07.1650

 2,400.00 א"ק 'חי   
    
52 קותינ רשוכ,'א 4X061 םרזלו ,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.07.1660

 2,690.00 א"ק 'חי   
    
63 קותינ רשוכ,'א 3X052 םרזלו ,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.07.1670

 3,240.00 א"ק 'חי   
    
63 קותינ רשוכ,'א 052*4 םרזלו ,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.07.1680

 3,720.00 א"ק 'חי   
    
05 קותינ רשוכ,'א 3X004 םרזלו ,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.07.1690

 6,100.00 א"ק 'חי   
    
05 קותינ רשוכ,'א 4X004 םרזלו ,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.07.1700

 6,790.00 א"ק 'חי   
    
05 קותינ רשוכ,'א 3X036 םרזלו ,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.07.1710

 7,100.00 א"ק 'חי   
    
05 קותינ רשוכ,'א 4X036 םרזלו ,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.07.1720

 7,950.00 א"ק 'חי   
    
    
    

קובץ: מכרז חשמל 2018   .../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

 
25/05/2017
דף מס':     041 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

05 קותינ רשוכ,'א 3X008 םרזלו ,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.07.1730
13,400.00 א"ק 'חי   

    
05 קותינ רשוכ,'א 008*4 םרזלו ,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.07.1740

14,900.00 א"ק 'חי   
    
05 קותינ רשוכ,'א 3X0521 םרזלו ,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.07.1750

22,000.00 א"ק 'חי   
    
05 קותינ רשוכ,'א 4X0521 םרזלו,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.07.1760

24,800.00 א"ק 'חי   
    
05 קותינ רשוכ,'א 3X0061 םרזלו ,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.07.1770

34,200.00 א"ק 'חי   
    
05 קותינ רשוכ,'א 4X0061 םרזלו ,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ   08.07.1780

37,500.00 א"ק 'חי   
    
V032 A052X4 עונמ םע קמוקוס תרצות 2-1-0 יבצמ תלת עונממ קספמ   08.07.1790

 7,800.00 REVOCRIS SYTA םגד 'חי   
    

   430.00 .'א 0521 דע סמועב קספמל םיפילחמ רזע יעגמ 2 'חי  08.07.1800
    
דוקפל - םיירלודומ םיררוב / םיקספמ    
  =======================  
    

    79.00 . 'א 02*1 םרזל ז"אמ םגדכ ירלודומ קספמ 'חי  08.07.1820
    

   122.00 . 'א 2X52 םרזל ז"אמ םגדכ ירלודומ קספמ 'חי  08.07.1830
    

   225.00 . 'א 3X52 םרזל ז"אמ םגדכ ירלודומ קספמ 'חי  08.07.1840
    

   110.00 . 'א 1X23 םרזל ז"אמ םגדכ ירלודומ קספמ 'חי  08.07.1850
    

   148.00 . 'א 2X23 םרזל ז"אמ םגדכ ירלודומ קספמ 'חי  08.07.1860
    

   169.00 . ןומיס תרונ םע 'א 2X23 םרזל ז"אמ םגדכ ירלודומ קספמ 'חי  08.07.1870
    

   270.00 . 'א 3X23 םרזל ז"אמ םגדכ ירלודומ קספמ 'חי  08.07.1880
    

   115.00 . ספא אלל ףילחמ 'א 1X52 םרזל ז"אמ םגדכ ירלודומ קספמ 'חי  08.07.1890
    

   140.00 . ןומיס תרונ םע 'א 1X23 םרזל ז"אמ םגדכ ירלודומ קספמ 'חי  08.07.1900
    

   135.00 .ספא םע ףילחמ 'א 1X52 םרזל ז"אמ םגדכ ירלודומ קספמ 'חי  08.07.1910
    

   165.00 .  ספא אלל ףילחמ 'א 2X52 םרזל ז"אמ םגדכ ירלודומ קספמ 'חי  08.07.1920
    

   185.00 .  ספא םע ףילחמ 'א 2X52 םרזל ז"אמ םגדכ ירלודומ קספמ 'חי  08.07.1930
    

   495.00 .N/O רזע יעגמ 5 םע 'א 1X52 דע םיבצמ 5 "טקפ" ררוב 'חי  08.07.1940
    
    

קובץ: מכרז חשמל 2018   .../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

 
25/05/2017
דף מס':     042 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   385.00 .N/O רזע יעגמ 5 םע 'א 1X52 דע םיבצמ 3 "טקפ" ררוב 'חי  08.07.1950
    
םיירלודומ ןומיס תרונמו םינוש םינצחל    
  ========================  
    

   140.00 .  )O.N+C.N( םיעגמ 2 םע 'א 02 םרזל ז"אמ םגדכ ירלודומ ןצחל 'חי  08.07.1970
    

   115.00 .  ןומיס תרונמ םע 'א 02 םרזל ז"אמ םגדכ ירלודומ ןצחל 'חי  08.07.1980
    

    96.00 . טלוו 022 חתמל ז"אמ םגדכ  תירלודומ "דל" ןומיס תרונמ 'חי  08.07.1990
    
ןיפוליח ,טלוו 032 וא טלוו 011 וא 42 חתמל מ"מ 22 רטוקב ןומיס תרונמ   08.07.2000

    85.00 .דליטלומ תרונ םע ,רשי וא 'חי   
    

    90.00 .רשי וא ןיפוליח טלוו 84 דע חתמל מ"מ 22 רטוקב ןומיס תרונמ 'חי  08.07.2010
    

    90.00 . מ"מ 61 רטוקב "דל" גוסמ טלוו 42 חתמל ןומיס תרונמ 'חי  08.07.2020
    
ינפב תירוקמ הנגה םע למשח חולב הירטפ גוסמ יבטוק תלת םוריח ןצחל   08.07.2030

   345.00 .לעננ ןצחל וא ,תירקמ העיגנ 'חי   
    

   120.00 .רוגס ליגרו חותפ ליגר ,םיעגמ 2 םע ,מ"מ 5.22 רטוקב דוקיפ ןצחל 'חי  08.07.2040
    

   150.00 השירד פ"ע רוגס וא חותפ םיעגמ 3 םע מ"מ 5.22 רטוקב דוקיפ ןצחל 'חי  08.07.2041
    
============= דעצ ירסממ    
    
וא V42 וא ,טלוו 022 הלעפה לילסו ,'א1X61 םרזל יבטוק דח דעצ רסממ   08.07.2060

   200.00 48V. 'חי   
    
וא V42 וא ,טלוו 022 הלעפה לילסו ,'א 1X52 םרזל יבטוק דח דעצ רסממ   08.07.2070

   240.00 48V. 'חי   
    
וא V42 וא ,טלוו 022 הלעפה לילסו 'א2X61 םרזל יבטוק וד דעצ רסממ   08.07.2080

   265.00 48V. 'חי   
    
V42 וא ,טלוו 022 הלעפה לילסו     'א2X52 םרזל יבטוק וד דעצ רסממ   08.07.2090

   300.00 .V84 וא 'חי   
    

   140.00 . דעצ רסממל ףילחמ רזע עגמ 'חי  08.07.2100
    

   295.00 .דעצ רסממל תיזכרמ הקספה/הלעפה רזע עגמ תדיחי 'חי  08.07.2110
    
========== תחפ ירסממ    
    

   335.00 ."A-EPYT" ,'א 30.0 הגילז םרזו 'א 2X04 םרזל תחפ רסממ 'חי  08.07.2130
    

   260.00 ."A-EPYT" ,'א 3.0 הגילז םרזו 'א 2X04 םרזל תחפ רסממ 'חי  08.07.2140
    

   430.00 ."A-EPYT"/'א 30.0 הגילז םרזו 'א 4X04 םרזל תחפ רסממ 'חי  08.07.2150
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   470.00 ."A-EPYT" ,'א 3.0 הגילז םרזו 'א 4X04 םרזל תחפ רסממ 'חי  08.07.2160
    

   845.00 .'א 30.0 הגילז םרזו "A-EPYT"/'א 4X36 םרזל תחפ רסממ 'חי  08.07.2170
    

   800.00 'א 3.0 הגילז םרזו "A-EPYT"/'א 4X36 םרזל תחפ רסממ 'חי  08.07.2180
    

 1,250.00 .,'א 30.0 הגילז םרזו 'א 4X001 םרזל תחפ רסממ 'חי  08.07.2190
    

 1,360.00 ,'א 3.0 הגילז םרזו 'א 4X001 םרזל תחפ רסממ 'חי  08.07.2200
    
תרצות "P791HR" םגד ,A03-A3.0 םרזל ההשומ הגילז רסממ   08.07.2210

 3,370.00 .ע"ש וא "NIREG NILREM" 'חי   
    
NIREG" תרצות M99HR םגד A03-A30 םרזל ההשומ הגילז רסממ   08.07.2220

 2,100.00 .ע"ש וא "NILREM 'חי   
    

   640.00 .ל"נה הגילזה רסממל םאתומ מ"מ 03 ידיאורוט םרז הנשמ 'חי  08.07.2230
    

   780.00 .ל"נה הגילזה רסממל םאתומ מ"מ 05 ידיאורוט םרז הנשמ 'חי  08.07.2240
    

   880.00 .ל"נה הגילזה רסממל םאתומ מ"מ 08 ידיאורוט םרז הנשמ 'חי  08.07.2250
    

   995.00 .ל"נה הגילזה רסממל םאתומ מ"מ 021 ידיאורוט םרז הנשמ 'חי  08.07.2260
    

 1,275.00 .ל"נה הגילזה רסממל םאתומ מ"מ 002 ידיאורוט םרז הנשמ 'חי  08.07.2270
    

 2,000.00 .ל"נה הגילזה רסממל םאתומ מ"מ 003 ידיאורוט םרז הנשמ 'חי  08.07.2280
    
.==================== ןמז יבצוקו םיפלשנ דוקפ ירסממ    
    
המיאתמ תבשות םע 'א01 ,םיפילחמ םיעגמ 4 לעב ףלשנ דוקיפ רסממ   08.07.2300
ןיפוליח טלוו 42 ,רשי וא ןיפוליח טלוו 84 ,ןיפוליח טלוו 022 חתמל,רסממל    

   140.00 .רשי וא 'חי   
    

   125.00 .םיפילחמ םיעגמ 2 ךא ל"נכ 'חי  08.07.2310
    
יעגמ 2 ללוכ "רדמא" תמגודכ טלוו 3X004 חתמל הזאפ רסוחל רסממ   08.07.2320

   890.00 .רזע 'חי   
    
"דל" תרונ ללוכ "קינכמלט" תמגודכ הזפ תכיפהו רסוח ינפמ הנגהל רסממ   08.07.2330

   925.00 .הקורי 'חי   
    

   275.00 .ירלודומ תוגרדמ רדחל יטמוטוא רסממ 'חי  08.07.2340
    
םע ,ןיפוליח טלוו 022 חתמל ,ףלשנ )רסממ םע( ,יליבקמ ןמז בצוק   08.07.2350

   395.00 .תוינש 0001-0 היהשה םוחת םע ,המיאתמ תבשות 'חי   
    
,רשי וא ןיפוליח טלוו 84/42 חתמל ,ףלשנ )רסממ םע( ,ליבקמ ןמז בצוק   08.07.2360

   385.00 .תוינש 0001-0 היהשה םוחת םע ,המיאתמ תבשות םע 'חי   
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תבשות םע ,רשי וא ןיפוליח אוהשלכ חתמל ,ףלשנ  יליבקמ ןמז בצוק   08.07.2370
   430.00 .תוקד 01 דע היהשה םוחת םע ,המיאתמ 'חי   

    
======== םינעגמ    
    
שרדנ םרובעש אוהש לדוגו גוס לכמ םינעגמ ינש ןיב ילמשחו ינכימ רוגיח   08.07.2390

   475.00 'פמוק .תינכותב רוגיח  
    

   345.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 םע CA-3 הדובע רטשמ ,'א61X3 יזאפ תלת ןעגמ 'חי  08.07.2400
    
רזע יעגמ ללוכ V022 וא V42 לילס CA-1 הדובע רטשמ יבטוק תלת ןעגמ   08.07.2410

   235.00 3X20A 'חי   
    

   275.00 A23X3 ל"נכ 'חי  08.07.2420
    

   450.00 A05X3 ל"נכ 'חי  08.07.2430
    

   740.00 A57X3 ל"נכ 'חי  08.07.2440
    

   350.00 A02X4 ל"נכ 'חי  08.07.2450
    

   480.00 A23X4 ל"נכ 'חי  08.07.2460
    

   960.00 A05X4 ל"נכ 'חי  08.07.2470
    

 1,240.00 A57X4 ל"נכ 'חי  08.07.2480
    
וא ןיפוליח טלוו 42 הלעפה לילס םע ,ס"כ 5.5 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.07.2490

   235.00 .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   08.07.2500

   230.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 םע 3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 5.7 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.07.2510

   300.00 . םיפילחמ רזע יעגמ 2 םע 3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 01 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.07.2520

   350.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 םע 3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 51 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.07.2530

   450.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 םע 3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 02 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.07.2540

   520.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 םע 3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 52 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.07.2550

   585.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 םע 3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 03 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.07.2560

   790.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 ללוכ ,3CA הדובע 'חי   
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רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 04 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.07.2570
 1,100.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 ללוכ ,3CA הדובע 'חי   

    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 05 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.07.2580

 1,475.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 ללוכ ,3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 06 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.07.2590

 1,675.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 ללוכ ,3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ , טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 57 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.07.2600

 2,100.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 ללוכ ,3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 001 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.07.2610

 2,585.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 ללוכ ,3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 521 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.07.2620

 2,890.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 ללוכ ,3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 051 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.07.2630

 3,800.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 ללוכ ,3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 022 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.07.2640

 5,920.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 ללוכ ,3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 072 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.07.2650

 7,820.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 ללוכ ,3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 073 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.07.2660

 9,300.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 ללוכ ,3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 005 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.07.2670

14,700.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 ללוכ ,3CA הדובע 'חי   
    
רטשמ ,טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ס"כ 035 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ   08.07.2680

23,600.00 .םיפילחמ רזע יעגמ 2 ללוכ ,3CA הדובע 'חי   
    

   680.00 .רפמא 36 דע ףוצר םרזל םינעגמב יעיבר בטוק לש תפסות 'חי  08.07.2690
    

 1,345.00 .רפמא 052 דע 001-מ ףוצר םרזל םינעגמב יעיבר בטוק לש תפסות 'חי  08.07.2700
    

 2,120.00 .רפמא 006 דע 003-מ ףוצר םרזל םינעגמב יעיבר בטוק לש תפסות 'חי  08.07.2710
    
דע םינעגמ ינש לש תינמז וב הלעפה תעינמל םינעגמ גוזל ינכמ רוגיח   08.07.2720

   535.00 .ס"כ 001 'חי   
    

 1,310.00 .ס"כ 005 דע ל"נכ ינכמ רוגיח 'חי  08.07.2730
    

   180.00 .'א 1X52 םרזל "ןיד" ספ לע הנקתהל יבטוק דח ןעגמ 'חי  08.07.2740
    

   340.00 .'א 3X52 םרזל "ןיד" ספ לע הנקתהל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.07.2750
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טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ר"אווק 01 דעל םילבק קנבל יזאפ תלת ןעגמ   08.07.2760
   570.00 דויצה ןרצי תויחנה יפל 'חי   

    
טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ר"אווק 51 דעל םילבק קנבל יזאפ תלת ןעגמ   08.07.2770

   680.00 .דויצה ןרצי תויחנה יפל 'חי   
    
טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ר"אווק 02 דעל םילבק קנבל יזאפ תלת ןעגמ   08.07.2780

   780.00 .דויצה ןרצי תויחנה יפל 'חי   
    
טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ר"אווק 52 דעל םילבק קנבל יזאפ תלת ןעגמ   08.07.2790

   860.00 .דויצה ןרצי תויחנה יפל 'חי   
    
טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ר"אווק 04 דעל םילבק קנבל יזאפ תלת ןעגמ   08.07.2800

 1,424.00 .דויצה ןרצי תויחנה יפל 'חי   
    
טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ר"אווק 05 דעל םילבק קנבל יזאפ תלת ןעגמ   08.07.2810

 1,600.00 .דויצה ןרצי תויחנה יפל 'חי   
    
טלוו 022 הלעפה לילס םע ,ר"אווק 06 דעל םילבק קנבל יזאפ תלת ןעגמ   08.07.2820

 1,850.00 .דויצה ןרצי תויחנה יפל 'חי   
    

   195.00 .תוינכותה יפל ןעגמל םימאתומ רזע יעגמ העברא קולב 'חי  08.07.2830
    
=================== הדובע תועש הנומו ןמז ינועש    
    

   655.00 .טלוו 022 חתמל ,תועש 001 הברזר םע ,תימוי תינכות םע ינכימ ןמז ןועש 'חי  08.07.2850
    
חתמל , תועש 001 הברזר םע ,תיעובשו תימוי תינכות םע ינכימ ןמז ןועש   08.07.2860

   715.00 .טלוו 022 'חי   
    

   800.00 .תועש 001 הברזר םע ,טלוו 022 חתמל דחא ץורע םע ילטיגיד ןמז ןועש 'חי  08.07.2870
    
08.07.2880 תועש 001 הברזר םע ,טלוו 022 חתמל םיצורע ינש םע ילטיגיד ןמז ןועש  

   890.00 . 'חי   
    

 1,145.00 .תועש 001 הברזר םע ,טלוו 022 חתמל םיצורע 4 םע ילטיגיד ןמז ןועש 'חי  08.07.2890
    
001 הברזר םע ''רטואס'' םגד רזע יעגמ 2 םע ימונורטסא הקלדה ןועש   08.07.2900

 2,245.00 .תועש 'חי   
    

 2,635.00 .ע''ש וא BZK םגדמ ''RYG-SIDNAL'' תרצות ימונורטסא הקלדה ןועש 'חי  08.07.2910
    

   495.00 .טלוו 022 חתמל הדובע תועש הנומ 'חי  08.07.2920
    
=============== C.R.H יכיתנו םיקתנמ    
    

    65.00 .'א 61 דע C.R.H ךיתנ םע 'א 61 םרזל ירלודומ C.R.H ךיתנ קתנמ 'חי  08.07.2940
    

    68.00 .'א 23 דע ךיתנ םע 'א 23 דע  םרזל ירלודומ C.R.H ךיתנ קתנמ 'חי  08.07.2950
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םרזל C.R.H יכיתנ 3 םע ,'א 3X61 דע םרזל יזאפ תלת םיכיתנ קתנמ   08.07.2960
   190.00 .,א"כ 'א 61 דע 'חי   

    
םרזל C.R.H יכיתנ 3 םע ,'א 3X23 דע םרזל יזאפ תלת םיכיתנ קתנמ   08.07.2970

   215.00 .א"כ 'א 23 דע 'חי   
    
םרזל C.R.H יכיתנ 3 םע ,'א 3X36 דע םרזל יזאפ תלת םיכיתנ קתנמ   08.07.2980

   535.00 .א"כ 'א 36 דע 'חי   
    

   435.00 .'א 001 דע םרזל ,00 לדוג סמועב C.R.H יזאפ תלת םיכיתנ קתנמ 'חי  08.07.2990
    

   640.00 .'א 061 דע םרזל ,00 לדוג סמועב C.R.H יזאפ תלת םיכיתנ קתנמ 'חי  08.07.3000
    

   860.00 .'א 052 דע םרזל ,10 לדוג סמועב C.R.H יזאפ תלת םיכיתנ קתנמ 'חי  08.07.3010
    

 1,335.00 .'א 004 דע םרזל ,20 לדוג סמועב C.R.H יזאפ תלת םיכיתנ קתנמ 'חי  08.07.3020
    

 1,600.00 .'א 036 דע םרזל ,30 לדוג סמועב C.R.H יזאפ תלת םיכיתנ קתנמ 'חי  08.07.3030
    

    35.00 .00 לדוג ,'א 001-6 םרזל C.R.H ךיתנ 'חי  08.07.3040
    

    52.00 .00 לדוג ,'א 061-521 םרזל C.R.H ךיתנ 'חי  08.07.3050
    

    68.00 .'א 002-061 םרזל C.R.H ךיתנ 'חי  08.07.3060
    

    96.00 .10 לדוג ,'א 052 םרזל C.R.H ךיתנ 'חי  08.07.3070
    

   120.00 .20 לדוג ,'א 052-023 םרזל C.R.H ךיתנ 'חי  08.07.3080
    

   145.00 .20 לדוג ,'א 004-003 םרזל C.R.H ךיתנ 'חי  08.07.3090
    

   190.00 .30 לדוג ,'א 004 םרזל C.R.H ךיתנ 'חי  08.07.3100
    

   260.00 .30 לדוג ,'א 036-005 םרזל C.R.H ךיתנ 'חי  08.07.3110
    
=============== םילבקל רקב + םילבק    
    
םע ,םיילרגטניא הקירפ ידגנ םע ,טלוו 064 דספה לד שבי יזאפ תלת לבק   08.07.3130

   285.00 .ע"ש וא "ROTUCRIC" תרצות ,ר"אווק 5.1 לש לוביקב אספוק 'חי   
    
םע ,םיילרגטניא הקירפ ידגנ םע ,טלוו 064 דספה לד שבי יזאפ תלת לבק   08.07.3140

   340.00 .ע"ש וא "ROTUCRIC" תרצות ,ר"אווק 5.2 לש לוביקב אספוק 'חי   
    
םע ,םיילרגטניא הקירפ ידגנ םע ,טלוו 064 דספה לד שבי יזאפ תלת לבק   08.07.3150

   480.00 .ע"ש וא "ROTUCRIC" תרצות ,ר"אווק 5 לש לוביקב אספוק 'חי   
    
םע ,םיילרגטניא הקירפ ידגנ םע ,טלוו 064 דספה לד שבי יזאפ תלת לבק   08.07.3160

   570.00 .ע"ש וא "ROTUCRIC" תרצות ,ר"אווק 5.7 לש לוביקב אספוק 'חי   
    
םע ,םיילרגטניא הקירפ ידגנ םע,טלוו 064 דספה לד שבי יזאפ תלת לבק   08.07.3170

   690.00 .ע"ש וא "ROTUCRIC" תרצות ,ר"אווק 01 לש לוביקב אספוק 'חי   
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םע ,םיילרגטניא הקירפ ידגנ םע,טלוו 064 דספה לד שבי יזאפ תלת לבק   08.07.3180
   850.00 .ע"ש וא "ROTUCRIC" תרצות ,ר"אווק 51 לש לוביקב אספוק 'חי   

    
םע ,םיילרגטניא הקירפ ידגנ םע,טלוו 064 דספה לד שבי יזאפ תלת לבק   08.07.3190

 1,000.00 .ע"ש וא "ROTUCRIC" תרצות ,ר"אווק 02 לש לוביקב אספוק 'חי   
    
םע ,םיילרגטניא הקירפ ידגנ םע,טלוו 064 דספה לד שבי יזאפ תלת לבק   08.07.3200

 1,185.00 .ע"ש וא "ROTUCRIC" תרצות ,ר"אווק 52 לש לוביקב אספוק 'חי   
    
םע ,םיילרגטניא הקירפ ידגנ םע,טלוו 064 דספה לד שבי יזאפ תלת לבק   08.07.3210

 1,390.00 .ע"ש וא "ROTUCRIC" תרצות ,ר"אווק 03 לש לוביקב אספוק 'חי   
    
םע ,םיילרגטניא הקירפ ידגנ םע,טלוו 064 דספה לד שבי יזאפ תלת לבק   08.07.3220

 1,900.00 .ע"ש וא "ROTUCRIC" תרצות ,ר"אווק 04 לש לוביקב אספוק 'חי   
    
םע ,םיילרגטניא הקירפ ידגנ םע,טלוו 064 דספה לד שבי יזאפ תלת לבק   08.07.3230

 2,245.00 .ע"ש וא "ROTUCRIC" תרצות ר"אווק 05 לש לוביקב אספוק 'חי   
    

 2,440.00 .תוגרד 6-ב םילבק תסנכהל יביטקאיר קפסה רקב 'חי  08.07.3240
    

 5,470.00 ."CETAS" 291C" םילבק רקב 'חי  08.07.3250
    

   245.00 A5/004 SSALC A5.0 דע םרז הנשמ 'חי  08.07.3251
    

   340.00 A5/036 SSALC A5.0 דע םרז הנשמ 'חי  08.07.3252
    

   495.00 A5/0001 SSALC A5.0 דע םרז הנשמ 'חי  08.07.3253
    

   590.00 A5/0061 SSALC A5.0 דע םרז הנשמ 'חי  08.07.3254
    

   800.00 A5/0052 SSALC A5.0 דע םרז הנשמ 'חי  08.07.3255
    

 1,000.00 A5/0023 SSALC A5.0 דע םרז הנשמ 'חי  08.07.3256
    

 1,195.00 A5/0001 דע םרזל ךא ל"נכ חתפנ םרז הנשמ 'חי  08.07.3257
    

 2,270.00 A5/0002 דע םרזל ךא ל"נכ חתפנ םרז הנשמ 'חי  08.07.3258
    

 3,840.00 A5/0023 דע םרזל ךא ל"נכ חתפנ םרז הנשמ 'חי  08.07.3259
    
רוטרנג-ח"ח הפלחה רקב / ילטיגיד דדומ בר    
  ============================  
    
.םרז ינשמ םריחמב םיללוכ םינושה םירישכמהו םידדומה בר לכ    
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תשר ,היגרנאה לוהינ םוחתב    2002CTE תשרה תרושקת ריממ   08.07.3280
, 2T-esaB 01 tenrehtE תאיצי :ללוכ .טנ-הרטניא תותשרו טנרטניאה    
, PND ,IICSA 0.3 ילוקוטורפ( 584SR/224SR - retsaM תואיצי    
  subdoM(, תאיצי evals - 232SR הכימת ,םדומ רוביחל היצפוא  
PND PI/PCT ,PI/PCT subdoM 0.3( םינוש תרושקת ילוקוטורפב    
PND ,subdoM 0.3 ילוקוטורפ( ירוט evals בצמ ,)IICSA PI/PCT-ו    
ןועש ,B-GIRI תאיצי ,תוילטיגיד תוסינכ 4 ,קטייס ירצומ ןווגמ לכל )IICSA-ו    

 9,600.00 .רשואמ ע"ש וא "CETAS" תרצות  .לודג ףידנ אל ןורכיז , תמא ןמז 'חי   
    
   331ME - הנומה .ןיד ספ לע הנקתהל ,ז"ועתב היגרנא תדידמ הנומ 08.07.3290
תגוצת תפסותב SULP 031MP דדומ-ברה לש היגולונכטה לע ססובמ    
  DCL )631 יצורע-ברה הנומה לש הגוצתה תמגודכMFB(. ללוכ רישכמה  
תיינמ ,םיילמשח םירטמרפ לש תיזאפ-תלת הדידמ לש תובר תויצקנופ    
ןמז ןועש ליכמ .למשח תוכיא לש תיסיסב היצמרופניא ןכו ז"ועתו היגרנא    
םיעוריא םושירל ףידנ-יתלב ןורכיזו הללוסב הבוגמ ימינפ )CTR( תמא    
stniop( ףס תודוקנ 61-ל תונכת תורשפא ללוכ רישכמה .םינותנ תריגאו    
  teS( תאיציו תוילטיגידה תוסינכה םע בולישב .םיימינפ םינומ 4 ליכמו  
הנומ( םיינוציח םיסלופ לש היינמ םירשפאמ םיימינפה םינומה ,רסממה    
תואיציה ןווגמ תא תולקב ביחרהל ןתינ .תוארתה תלעפהו )'דכו זג ,םימ    
תרצות .םיינוציח םילודומ לש תפסות תועצמאב תוסינכהו )תויגולנא ללוכ(    

 5,880.00 .רשואמ ע"ש וא "CETAS" 'חי   
    
םגד הנבמה תרקבל תרושקת לוקוטורפו םאתמ םע ילטיגיד דדומ בר   08.07.3300
  "SULP-031MP" יכרע ,קפסה םדקמו םיקפסה ,םימרז ,םיחתמ :ללוכ  
תרצות  .ץרה 004 06, 05, 52, רדת ,שוקיב יאישו םומיסקמ/םומינימ    

 3,250.00 .רשואמ ע"ש וא "CETAS" 'חי   
    
םגד הנבמה תרקבל תרושקת לוקוטורפו םאתמ םע ילטיגיד דדומ בר   08.07.3310
  "SULP-HE031MP" יכרע ,קפסה םדקמו םיקפסה ,םימרז ,םיחתמ :ללוכ  
DHT ,DDT, ץרה 004 06, 05, 52, רדת ,שוקיב יאישו םומיסקמ/םומינימ    
,םיעוריא ןמוי, תוילאודיבידניא תוינומרה, )חתמ ,םרז( ללוכ ינומרה תוויע    

 4,395.00 .רשואמ ע"ש וא "CETAS" תרצות  .)יסיסב( םינותנ ףוסיא 'חי   
    
וא "CETAS" תרצות . יתילכת בר   P531MP יזפ תלת ילטיגיד דדומ בר   08.07.3320

 3,345.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
    
P 08.07.3330 םגד לש הדידמה ינייפאמ ללוכ E531MP יזפ תלת ילטיגיד דדומ בר  
ןקתומ רשאכ(  ז"ועתב היגרנא ,)םיעבר 4-ב) תויגרנא תדידמ ףסונבו    

 3,530.00 .רשואמ ע"ש וא "CETAS" תרצות . )UOT לודומ 'חי   
    
E 08.07.3340 םגד לש הדידמה ינייפאמ לכ HE531MP יזפ תלת ילטיגיד דדומ בר  
תרצות . תוינומרהו יללכ ינומרה תוויע ללוכ תוינומרהל הזילנא ףסונבו    

 4,200.00 .רשואמ ע"ש וא "CETAS" 'חי   
    
םגד הנבמה תרקבל תרושקת לוקוטורפו םאתמ םע ילטיגיד דדומ בר   08.07.3350
  E271MP תלוכי ללוכה ההובג םיעוציב תמרב הנזה ילגעמל רוטינל  
001-מ רתוי םע .דועית תולוכי ןכו בויח תיינמל תשרדנה המרב הדידמ    
ןוחבאל טלק ינקתהו חווט-ךורא ןורכיז םע דועית תלוכי ,םיילמשח םידדמ    
תויגרנאו בויחל תויגרנא תדידמ,)tcatnoc rekaerB( הנגהה יקספמ בצמ    

 8,590.00 .רשואמ ע"ש וא "CETAS" תרצות . ז"ועתב 'חי   
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םגד הנבמה תרקבל תרושקת לוקוטורפו םאתמ םע ילטיגיד דדומ בר   08.07.3360
  HE271MP תלוכי ללוכה ההובג םיעוציב תמרב הנזה ילגעמל רוטינל  
001-מ רתוי םע .דועית תולוכי ןכו בויח תיינמל תשרדנה המרב הדידמ    
ןוחבאל טלק ינקתהו חווט-ךורא ןורכיז םע דועית תלוכי ,םיילמשח םידדמ    
תויגרנאו בויחל תויגרנא תדידמ,)tcatnoc rekaerB( הנגהה יקספמ בצמ    
יללכ ינומרה תוויע ללוכ תוינומרה תדידמ ,למשח תוכיאל הזילנא  ,ז"ועתב    
. ז"ועתב םיעוריא םושירו לג תרוצ םושיר ,תוילאודיבידניא תוינומרהו    

13,950.00 .רשואמ ע"ש וא "CETAS" תרצות 'חי   
    
הרקב ,הדידמ תולוכי לש בחר ןווגמ לש בוליש םע 081MP הנומו דדומ בר   08.07.3370
דע תדידמל תורשפא ז"ועתב הינמ ללוכ S2.0 ssalC היגרנא תיינמ .    
רוביחל תורשפא , )הנשמ תונחתל ישומיש( םייזאפ-תלת םינכרצ השולש    
םושירל הינתה תבלצה תלצופמ הביל םע םרז יאנש תועצמאב ריהמ    
םושירל םורגי תמיוסמ האיציב עוריא( טנרתא תרושקת תועצמאב עוריא    
רצק ימרז םושירו הדידמ ,רבעמ תועפות חותינו םושיר ,)תורחא תואיציב    
תוארתהו םושיר ,הרקב תולוכי האלמ למשח תוכיאל הזילנא nIx01 דע    
לש לודג רחבמ ללוכ CD חתמ תדידמל ץורע םינותנ תריגאו םושיר    
, BSU ,SUBIFORP ,584/224/232-SR ,G3/SRPG :תורושקת    
  tenrehtE ,tenrehtE citpO rebiF sseleriW/deriW . תרצות  

19,700.00 .רשואמ ע"ש וא "CETAS" 'חי   
    
יכרוצל קפסהו היגרנא הנומ וניה . 571MP םדקתמ למשח תוכיא חתנ   08.07.3380
למשחה תוכיא חותינל תומדקתמ תולוכי םע ישומיש-בר יזאפ-תלת בויח    

13,670.00 .רשואמ ע"ש וא "CETAS" תרצות .06105NE ןקתל האלמ המאתהב 'חי   
    
הרוצב קפסמ,םיבורמ םיצורע לש היגרנא לוהינל II-MFB יצורע ברה הנומ   08.07.3390
ללוכ( ז"ועתב היגרנא ינותנו תומושר ,םישוקיב ,היגרנא תואירק תיטמוטוא    
םילגעמ 45 ,םייזאפ תלת םילגעמ 81 דע רטנמ , .)הנש 04-ל לארשי יגח    

22,420.00 ע"ש וא  CETAS תרצות.םהיניב בוליש לכ וא םייזאפ דח 'חי   
    
63 וא םייזאפ-תלת םילגעמ 21 םומיסקמ רחא בקעמל 631MFB הנומ   08.07.3400
  .םייזאפ-תלתו םייזאפ-דח םילגעמ לש בוליש לכ וא ,םייזאפ-דח םילגעמ  

25,760.00 ע"ש וא CETAS תרצות 'חי   
    
  027ME retemtrepXe םשר ,למשח תוכיא רזיילנא , בויחל היגרנא הנומ 08.07.3410

24,600.00 .רשואמ ע"ש וא "CETAS" תרצות .רבעמ תועפות 'חי   
    
םינושה םירישכמהו םידדומה יבר לכל PI/PCT תרושקת לודומ תפסות   08.07.3420

 5,870.00 .רשואמ ע"ש וא "CETAS" תרצות .םירישכמה יגוס ןיב לדבה אלל 'חי   
    
םגד ,חתמ תרקב תכרעמ םע ,רוטרנג-ח"ח תיטמוטוא הפלחה רקב   08.07.3430

 6,400.00 רשואמ ע"ש וא "רדמא" תרצות "825T" 'חי   
    
םגד חתמ תרקב תכרעמ םע רוטרנג יח"ח תיטמוטוא הפלחה רקב   08.07.3431

 7,900.00 רשואמ ע"ש וא רדמא תרצות D-035T 'חי   
    
םגד חתמ תרקב תכרעמ םע רוטרנג יח"ח תיטמוטוא הפלחה רקב   08.07.3432

15,800.00 הניז תורוקמ 3 ןיב הפלחה רובע רשואמ ע"ש וא רדמא תרצות D-036T 'חי   
    
================ ןעטמ/יקפס , לדבמ יאנש    
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קרב" תרצות ,רפמא טלוו 051 דע קפסהו טלוו 21/42/022  לדבמ יאנש   08.07.3450
   370.00 .ע"ש וא "חכ 'חי   

    
קרב" תרצות ,רפמא טלוו 003 דע קפסהו טלוו 21/42/022 לדבמ יאנש   08.07.3460

   790.00 .ע"ש וא "חכ 'חי   
    
קרב" תרצות ,רפמא טלוו 005 דע קפסהו טלוו 21/42/022 לדבמ יאנש   08.07.3470

   930.00 .ע"ש וא "חכ 'חי   
    
קרב" תרצות ,רפמא טלוו 057 דע קפסהו טלוו 21/42/022 לדבמ יאנש   08.07.3480

 1,240.00 .ע"ש וא "חכ 'חי   
    
"חכ קרב" תרצות ,רפמא טלוו 0001 קפסהו טלוו 21/42/022 לדבמ יאנש   08.07.3490

 1,380.00 .ע"ש וא 'חי   
    
"חכ קרב" תרצות ,רפמא טלוו 0051 קפסהו טלוו 21/42/022 לדבמ יאנש   08.07.3500

 1,890.00 .ע"ש וא 'חי   
    
"חכ קרב" תרצות ,רפמא טלוו 0002 קפסהו טלוו 21/42/022 לדבמ יאנש   08.07.3510

 2,445.00 .ע"ש וא 'חי   
    
טלוו 022 הסינכ חתמ ,'א 51 םרזל םיאתמ יאנש םע םירבצמ ןעטמ   08.07.3520
"טאסלט" תרצות "1CM" םגד ,םיבצוימ V84,V63,V42,V21 האיצי יחתמו    

 4,830.00 .רשואמ ע"ש וא 'חי   
    
====================== רתי יחתמו םיקרב ינפב הנגה תדיחי    
    
םגד,םיבטק 4 ,א"ק 51 רצק םרזל ,רתי יחתמו םיקרב ינפב הנגה תדיחי   08.07.3540

 2,740.00 .ע"ש וא "NHED" תרצות ,"DRAUG-NHED" 'חי   
    
,תיבטוק-וד ,א"ק 001 רצק םרזל ,רתי יחתמו םיקרב ינפב הנגה תדיחי   08.07.3550

 2,680.00 ."NHED" תרצות "AGV 2/082" םגד ,ףלשנ 'חי   
    
,םיבטוק 4 ,א"ק 001 רצק םרזל ,רתי יחתמו םיקרב ינפב הנגה תדיחי   08.07.3560

 5,300.00 .ע"ש וא "NHED" תרצות "AGV 4/082" םגד ,ףלשנ 'חי   
    
.=============== למשח תוחולב עקת יתב    
    

   115.00 .חולה ךותב הנקתהל ילארשי ןקת יזאפ דח 'א 61X1 עקת תיב 'חי  08.07.3580
    
וא חולה לע תינוציח הנקתהל PI-56 ילארשי ןקת יזאפ דח 'א 61 עקת תיב   08.07.3590

   135.00 .חולה ךותב 'חי   
    
לע תינוציח הנקתהל EEC" 56-PI" םגד 'א 3X61 יזאפ תלת עקת תיב   08.07.3600

   165.00 .חולה ךותב וא חולה 'חי   
    
לע תינוציח הנקתהל EEC" 56-PI" םגד 'א 5X61 יזאפ תלת עקת תיב   08.07.3610

   200.00 .חולה ךותב וא חולה 'חי   
    
לע תינוציח הנקתהל EEC" 56-PI" םגד 'א 5X23 יזאפ תלת עקת תיב   08.07.3620

   225.00 .חולה ךותב וא חולה 'חי   
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לע תינוציח הנקתהל EEC" 56-PI" םגד 'א 5X36 יזאפ תלת עקת תיב   08.07.3630
   430.00 .חולה ךותב וא חולה 'חי   

    
לע תינוציח הנקתהל EEC" 56-PI" םגד 'א 5X521 יזאפ תלת עקת תיב   08.07.3640

   780.00 .חולה ךותב וא חולה 'חי   
    
םיטטסומרט / םומיח לנפ / רטליפ + ררוואמ    
  ============================  
    

   480.00 .העש/ק"מ 55 קפסהב ,45PI םוטא ,חולל רטליפ + ררוואמ 'חי  08.07.3660
    

   690.00 .העש/ק"מ 76 קפסהב ,45PI םוטא ,חולל רטליפ + ררוואמ 'חי  08.07.3670
    

   820.00 .העש/ק"מ 38 קפסהב ,45PI םוטא ,חולל רטליפ + ררוואמ 'חי  08.07.3680
    

   950.00 .העש/ק"מ 071 קפסהב ,45PI םוטא ,חולל רטליפ + ררוואמ 'חי  08.07.3690
    

 1,400.00 .העש/ק"מ 526 קפסהב ,45PI םוטא ,חולל רטליפ + ררוואמ 'חי  08.07.3700
    

   380.00 .ילרגטניא טטסומרט םע ,חולל W33 דע  םומיח לנפ 'חי  08.07.3710
    

   590.00 .ילרגטניא טטסומרט םע ,חולל טוו 09 דע םומיח לנפ 'חי  08.07.3720
    

   740.00 .ילרגטניא טטסומרט םע ,חולל טוו 051 דע םומיח לנפ 'חי  08.07.3730
    

 1,100.00 .ילרגטניא טטסומרט םע ,חולל טוו 003 דע םומיח לנפ 'חי  08.07.3740
    

   445.00 .סויזלצ תולעמ 05-דע 01-מ הרוטרפמט תרקבל ,חולל הרקב טטסומרט 'חי  08.07.3750
    
בצמ הארמ + רפוצ + םזמז + חולב הרואת ףוג    
  =============================  
    
טנסרולפ תרונו דויצ םע ,56PI םוטא ,חולל יטקפמוק טנסרולפ הרואת ףוג   08.07.3770

   390.00 .טוו 82 דע 5T 'חי   
    
,תוחולב םיישאר ז"פמ בצמ לש יטפוניס ןומיסל יטנגמורטקלא בצמ הארמ   08.07.3780

   220.00 .אוהשלכ רשי וא ןיפוליח חתמל 'חי   
    

   375.00 .טלוו 42 וא טלוו 032 חתמל הקעזא םזמז 'חי  08.07.3790
    
55PI 08.07.3800 םוטא , תוחפל A0 1 םרזל , תלדב בלושמ יבטוק דח לובג קספמ  

   295.00 .ע"ש וא "קינכמלט" תרצות ,תוחפל 'חי   
    
ינורטקלא ךר ענתמ /שלושמ בכוכ ענתמ    
  =========================  
    

 2,260.00 .למשח חולב ס"כ 52 דע קפסהב שלושמ בכוכ ענתמ 'חי  08.07.3820
    

 2,350.00 .למשח חולב ןקתומ ,ס"כ 51 דע קפסהב עונמל ינורטקלא ךר ענתמ 'חי  08.07.3830
    

 2,650.00 .למשח חולב ןקתומ ,ס"כ 02 קפסהב עונמל ךא ,ל"נכ 'חי  08.07.3840
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 3,460.00 .למשח חולב ןקתומ ,ס"כ 03 קפסהב עונמל ךא ,ל"נכ 'חי  08.07.3850
    

 4,050.00 .למשח חולב ןקתומ ,ס"כ 04 קפסהב עונמל ךא ,ל"נכ 'חי  08.07.3860
    

 5,050.00 .למשח חולב ןקתומ ,ס"כ 05 קפסהב עונמל ךא ,ל"נכ 'חי  08.07.3870
    

 7,500.00 .למשח חולב ןקתומ ,ס"כ 001 קפסהב עונמל ךא ,ל"נכ 'חי  08.07.3880
    
======== רדת תסוו    
    

 4,000.00 ."WK5.9 CAVH 201 CF-TLV" םגד "סופנד" תרצותמ רדת תסוו 'חי  08.07.3900
    

 9,700.00 ."WK73 CAVH 201 CF-TLV" םגד "סופנד" תרצותמ רדת תסוו 'חי  08.07.3910
    

13,900.00 ."WK55 CAVH 201 CF-TLV" םגד "סופנד" תרצותמ רדת תסוו 'חי  08.07.3920
    

20,500.00 ."WK57 CAVH 201 CF-TLV" םגד "סופנד" תרצותמ רדת תסוו 'חי  08.07.3930
    

33,500.00 ."WK003 CAVH 201 CF-TLV" םגד "סופנד" תרצותמ רדת תסוו 'חי  08.07.3940
    

 5,900.00 ."S-H-6-M3-032-004-58-XD-SVR" םגד "ןוקלוס" תרצותמ ךר ענתמ 'חי  08.07.3950
    

 7,400.00 ."S-H-6-M3-032-004-501-XD-SVR" םגד "ןוקלוס" תרצותמ ךר ענתמ 'חי  08.07.3960
    

 9,700.00 ."S-H-6-M3-032-004-541-XD-SVR" םגד "ןוקלוס" תרצותמ ךר ענתמ 'חי  08.07.3970
    

12,450.00 ."S-H-6-M3-032-004-012-XD-SVR" םגד "ןוקלוס" תרצותמ ךר ענתמ 'חי  08.07.3980
    

    90.00 .ספ לע הנקתהב זויפ קדהמ 'חי  08.07.3990
    

   650.00 ."CAV032 M.K-6TME-DAOLREVO" ריטסימרט 'חי  08.07.4000
    
AM02-4 I CAV032-A5-0-I6Q06 "CET םרז דמ   08.07.4010

   660.00 WEIDMULLER"/"MESCON". 'חי   
    
לילס ללוכו תחא הדיחיכ םיבלושמ ןעגמ םע ת"מאמ ללוכ בלושמ ענתמ   08.07.4020
דע עונמל ,ךרע הווש וא "רדיינש" תרבח תרצותמ, רזע יעגמ גוז ,הקספה    

 2,340.00 .ס"כ 01 'חי   
    
========== בלושמ ענתמ    
    
לילס ללוכו תחא הדיחיכ םיבלושמ ןעגמ םע ת"מאמ ללוכ בלושמ ענתמ   08.07.4040
דע עונמל ,ךרע הווש וא "רדיינש" תרבח תרצותמ, רזע יעגמ גוז ,הקספה    

 3,400.00 .ס"כ 02 'חי   
    
לילס ללוכו תחא הדיחיכ םיבלושמ ןעגמ םע ת"מאמ ללוכ בלושמ ענתמ   08.07.4050
דע עונמל ,ךרע הווש וא "רדיינש" תרבח תרצותמ, רזע יעגמ גוז ,הקספה    

 4,300.00 .ס"כ 03 'חי   
    

 1,275.00 .בלושמ ענתמל הלעפה עונמ רובע ריחמ תפסות 'חי  08.07.4060
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============ תוריהמ הנשמ    
    
,ס"כ 5 דע קפסהב עונמל )רדת ריממ(ילטיגיד-ינורטקלא תוריהמ הנשמ   08.07.4080

 2,655.00 .רזע יעגמ גוז ללוכ 'חי   
    
,ס"כ 01 דע קפסהב עונמל )רדת ריממ(ילטיגיד-ינורטקלא תוריהמ הנשמ   08.07.4090

 3,600.00 .רזע יעגמ גוז ללוכ 'חי   
    
,ס"כ 02 דע קפסהב עונמל )רדת ריממ(ילטיגיד-ינורטקלא תוריהמ הנשמ   08.07.4100

 5,400.00 .רזע יעגמ גוז ללוכ 'חי   
    
,ס"כ 03 דע קפסהב עונמל )רדת ריממ(ילטיגיד-ינורטקלא תוריהמ הנשמ   08.07.4110

 7,800.00 .רזע יעגמ גוז ללוכ 'חי   
    
,ס"כ 04 דע קפסהב עונמל )רדת ריממ(ילטיגיד-ינורטקלא תוריהמ הנשמ   08.07.4120

10,000.00 .רזע יעגמ גוז ללוכ 'חי   
    
,ס"כ 05 דע קפסהב עונמל )רדת ריממ(ילטיגיד-ינורטקלא תוריהמ הנשמ   08.07.4130

13,500.00 .רזע יעגמ גוז ללוכ 'חי   
    
ס"כ 001 דע קפסהב עונמל )רדת ריממ(ילטיגיד-ינורטקלא תוריהמ הנשמ   08.07.4140

20,000.00 .רזע יעגמ גוז ללוכ , 'חי   
    
ס"כ 002 דע קפסהב עונמל )רדת ריממ(ילטיגיד-ינורטקלא תוריהמ הנשמ   08.07.4150

33,800.00 .רזע יעגמ גוז ללוכ , 'חי   
    
למשח תוחולו םינוש םירזיבא - דבלב הנקתה    
  =============================  
    

   150.00 .'א 004 דע םרז הנשמ לש דבלב הנקתה 'חי  08.07.4170
    

   170.00 .'א 0001 דע םרז הנשמ לש דבלב הנקתה 'חי  08.07.4180
    

 5,400.00 'פמוק .םילבכ 05 דע רוביחו 'א 001 דע למשח חול לש דבלב הנקתה 08.07.4190
    

 8,500.00 'פמוק .םילבכ 05 דע רוביחו 'א 052 דע למשח חול לש דבלב הנקתה 08.07.4200
    

11,200.00 'פמוק .םילבכ 05 דע רוביחו 'א 036 דע למשח חול לש דבלב הנקתה 08.07.4210
    

15,700.00 'פמוק .םילבכ 05 דע רוביחו 'א 0521 דע למשח חול לש דבלב הנקתה 08.07.4220
    
============= OSI  ירסממ    
    

   480.00 דחא רזע עגמ םע B655 OSI תמגוד דחא עגמ שא יוליג תוארתה רסממ 'חי  08.07.4240
    

   790.00 םיעגמ 4 ל"נכ 'חי  08.07.4250
    

 1,690.00 םיעגמ 21 ל"נכ 'חי  08.07.4260
    

 1,945.00 םיעגמ 61 ל"נכ 'חי  08.07.4270
    
    
    

קובץ: מכרז חשמל 2018   .../055 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

 
25/05/2017
דף מס':     055 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

================ הינב רתאל למשח תוחול    
    
A61X5 יעקש A52X3 ישאר קספמ ללוכ הדובע רתאל ינמז למשח חול   08.07.4290

 2,250.00 רתאב הנקתה ללוכ .תחפ רסממו חולב דויצ ללוכ A61X3 יעקש EEC 'חי   
    

 2,760.00 A04X3 ךא ל"נכ 'חי  08.07.4300
    
ט נ 'ג י ר  ת ר צ ו ת  ה ר ו א ת  י פ ו ג  80.80 ק ר פ  ת ת     
    
לש םלשומו אלמ רושיא ילעב ויהי הז קרפב םיטרופמה הרואתה יפוג לכ    
תונקסמ...הקידבה ח"ודב טרופמכ - )םיפיעס 51( ילארשיה םינקתה ןוכמ    
יוצמ תואצותה טורפ" , "ןקתה יפיעסל םיאתמ קדבנה רצומה"  :הקידבה    
הנקתה ,הבכרה ,הקפסא :םיללוכ הרואתה יפוג יריחמ  ."םיימינפה םיפדב    
תמלשהל םישורדה רזעה ירמוחו ירזיבא לכ ללוכ ינכמו ילמשח רוביחו    
.הרואתה ףוג תנקתה    
    
W8x1 רובע ץיווש ט'נגיר תרצותמ DEL alkeT םגד עוקש הרואת ףוג   08.08.0020
  DEL ט"קמ AD50M, W0572,  K0003 דבלב,  ml 053 : xulf  

   680.00 Luminous 'חי   
    
W01x1 רובע ץיווש ט'נגיר תרצותמ DEL alkeT םגד עוקש הרואת ףוג   08.08.0030
  DEL ט"קמ AJ60M.W1572 / AD60M.W1572, K0004 / K0003   ml  

   800.00 IP20 / IP44  ,Luminous flux : 600 / 670 'חי   
    
רובע ץיווש ט'נגיר תרצותמ DEL alkeT םגד ןנווכתמ עוקש הרואת ףוג   08.08.0040
  W01x1 DEL ט"קמ AJ60M.W4572 / AD60M.  W4572,  K0004 /  

   830.00 IP20 / IP44                ,Luminous flux : 600 / 670 lm     3000K 'חי   
    
רובע ץיווש ט'נגיר תרצותמ DEL 731 ohcE םגד עוקש הרואת ףוג   08.08.0050
  W41x1 DEL 00 ט"קמ.AJ81F1.42 / 00.AD81F1.42 K0004 /  
  IP20 / IP44          Luminous flux : 1400 / 1450 lm  , 3000K  

 1,250.00 UGR<19 'חי   
    
רובע ץיווש ט'נגיר תרצותמ DEL 012 ohcE םגד עוקש הרואת ףוג   08.08.0060
  W22x1 DEL 00 ט"קמ.AJ13F2.42 / 00.AD13F2.42 K0004 /  

 1,500.00 IP20 / IP44  ,Luminous flux : 2500 / 2600 lm  ,3000K 'חי   
    
רובע ץיווש ט'נגיר תרצותמ DEL 012 ohcE םגד עוקש הרואת ףוג   08.08.0070
  W43x1 DEL ט"קמ A.X200581AP,       K0004   ml 0014 : xulf  

 1,860.00 IP20 / IP44       Luminous 'חי   
    

   240.00 55PI   תמאתומ תיכוכז יוסיכ תעבט 'חי  08.08.0080
    
רובע ץיווש ט'נגיר תרצותמ DEL 062 ohcE םגד עוקש הרואת ףוג   08.08.0090
  W43x1 DEL 00 ט"קמ.AJ54F3.42 / 00.AD54F3.42 K0004 /  

 2,370.00 IP20 / IP44   , Luminous flux : 3800 / 4000 lm , 3000K 'חי   
    
/W51 רובע ץיווש ט'נגיר תרצותמ  DEL aviV םגד עוקש הרואת ףוג   08.08.0100
  W01x1 DEL  00 ט"קמAD21D.W4033/ 00AD90D.W4033 K0003  

   900.00 ,    IP20 / IP44 Luminous flux : 1020 / 1520 lm 'חי   
    
    

קובץ: מכרז חשמל 2018   .../056 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

 
25/05/2017
דף מס':     056 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ט"קמ הירטסוא thcilnalP תרצות zr58  םגד  פיד עוקש הרואת ףוג   08.08.0110
   700.00 DEL W31x1,  K0003 ml 0021 : xulf suonimuL רובע SW511047 'חי   

    
W5.02 / W41x1 רובע תרצותמ DEL adeL םגד עוקש הרואת ףוג   08.08.0120
  DEL   5000-167 / 005-5000-167 ט"קמ,   K0003 ml 0461 / 5911  

   800.00 : Luminous flux 'חי   
    
W45 ml :קפסה  .ץיווש ט'נגיר תרצותמ  DEL hsalpS  הרואת ףוג   08.08.0130
  0585 : xulf suonimuL 0.ט"קמ.AJ05.BP 018,  מ"מ 275.1 :ךרוא  

 1,140.00 .הדיחי יפל ריחמ 'חי   
    
W93,           08.08.0140 :קפסה  .ץיווש ט'נגיר תרצותמ  DEL hsalpS  הרואת ףוג  
                     ml 0034 : xulf suonimuL 0.ט"קמ.AJ04.BP 018 ,  

   950.00 .E עורז  .הדיחיל ריחמ מ"מ 272.1 :ךרוא 'חי   
    
W22 ml :קפסה  .ץיווש ט'נגיר תרצותמ  DEL hsalpS  הרואת ףוג   08.08.0150
  0562 : xulf suonimuL 0.ט"קמ.AJ62.BP 018 ריחמ מ"מ 272.1 :ךרוא  

   950.00 .E עורז .הדיחיל 'חי   
    
יוסיכ .DEL lennahC םגד הרקת דומצ / יולת יראיניל הרואת ליפורפ   08.08.0160
תרצות resuffiD ecnamrofreP deddA - DPA יבלח טנוברקילופ    
- ml0012 - K0004 ט"קמ DEL טאוו W42x1 ת"ג ץיווש ט'נגיר    

 1,570.00 ml0002 - K0003 - AD12.21L12H18 ט"קמ AJ12.21L12H18 רטמ   
    
יוסיכ . DEL 2 hsalS םגד הרקת דומצ יראיניל הרואת ליפורפ   08.08.0170
תרצות resuffiD ecnamrofreP deddA - DPA יבלח טנוברקילופ    
- ml0581- K0004 ט"קמ DEL טאוו W42x1 ת"ג .ץיווש ט'נגיר    
  0AJ7221L11H75 ט"קמ ml0671- K0003 - 0AD7221L11H75 08>  

 1,600.00 CRI רטמ   
    
:קפסה     .ECI םגד הרואת ליפורפ רובע DEL sisaB ECI  הרואת ףוג   08.08.0180
  W66   00 ט"קמ.AJ5R5S644 / 00.AD5R5S644 K0004 / K0003  

 1,350.00 רטמ 474.1 :ךרוא               ml 0066 / 0046 : xulf suonimuL רטמ   
    
:קפסה     .ECI םגד הרואת ליפורפ רובע DEL sisaB ECI  הרואת ףוג   08.08.0190
  W23   00 ט"קמ.AJ2R5S644 / 00.AD2R5S644 K0004 / K0003  

 1,280.00 .רטמ 474.1 :ךרוא ml 0063 / 0543 : xulf suonimuL רטמ   
    
:קפסה     .ECI םגד הרואת ליפורפ רובע DEL sisaB ECI  הרואת ףוג   08.08.0200
  W52   00 ט"קמ.AJ2R4S644 / 00.AD2R4S644 K0004 / K0003  

 1,350.00 .רטמ 471.1 :ךרוא         ml 0582 / 0572 : xulf suonimuL רטמ   
    
DEL :רובע  DNUOR LLIKS ריק דומצ/עוקש יריק SEMIS הרואת ףוג   08.08.0210
  W5.21 ט"קמ W0826.S ml 993 :xulf suonimul מ"מ 022 :רטוק,  

 1,900.00 E עורז S.8826 טיק + ןוטיב תספוק ט"קמ K0003 , 56 PI gnitar PI 'חי   
    
SEMIS תרצות THGILNWOD TOLS םגד הרקת דומצ הרואת ףוג   08.08.0220
W7693.S  , K0003 ,  ml 0821 :xulf ט"קמ DEL W72 :רובע    
  suonimul ,  56 PI gnitar PI הרישי הרואת NWOD תיוז דבלב 93  

 3,500.00 E עורז 'חי   
    
    
    

קובץ: מכרז חשמל 2018   .../057 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
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25/05/2017
דף מס':     057 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

הרואת ףוג APTIL תרצות DEL OPL 021*06 םגד עוקש הרואת ףוג   08.08.0230
  THGIL-KCAB רובע  לארשי טנ'גיר י"ע קוושמ: W04x1 DEL K0004 /  

 1,750.00 E עורז K0003 ml 0023 :xulf suonimul 'חי   
    
הרואת ףוג    APTIL תרצות DEL OPL םגד עוקש הרואת ףוג   08.08.0240
  THGIL-KCAB רובע לארשי טנ'גיר י"ע קוושמ: W73x1 DEL K0004 /  

 1,750.00 06*06 : תודימ  K0003 ,                     ml 0073 :xulf suonimul 'חי   
    
:רובע  ץיווש ט'נגיר תרצותמ DEL xirtaM םגד הריבצ ספ ג"ע הרואת ףוג   08.08.0250
  DEL W92x1 K0004 / K0003 ml 0043 :xulf suonimul רוזיפ תיוז:  
  04 doolF / 03 muideM / 02 topS 38> IRC וא ןבל  וא רופא ןווגב  

 1,950.00 רוחש 'חי   
    
ט"קמ   ץיווש ט'נגיר תרצותמ htoomS םגד יולת יביטרוקד הרואת ףוג   08.08.0260

 2,200.00 luminous flux: 800 lm  2700K S07B.01.6609 'חי   
    
ט"קמ DEL 11BE M suruaT םגד ןנווכתמ עוקש הרואת ףוג   08.08.0270
  flux : 2688 lm ,1x36W    , 3000K 74TAM830-320-40WS  

 1,200.00 Luminous 'חי   
    
.00 ט"קמ , ץיווש ט'נגיר תרצותמ DEL aeR םגד יתרקית הרואת ףוג   08.08.0280
  D13F.W7503 רובע W83x1 DEL,  K0003 ml 0092 : xulf  

 2,850.00 .ןבל וא רוחש וא רופא ןווגב suonimuL 'חי   
    
- 'א היצפוא ץיווש ט'נגיר תרצותמ DEL 825 oloS םגד, עוקש הרואת ףוג   08.08.0290
  W12 - ט"קמ - 0042 ןמול AJ1L521W311 K0004/K0003      08>  

 3,890.00 יבלח יוסיכ .םיילוש ללוכ IRC 'חי   
    
- 'ב היצפוא ץיווש ט'נגיר תרצותמ DEL 825 oloS םגד, עוקש הרואת ףוג   08.08.0300
  W43 - ט"קמ - 0093 ןמול AJ2L521W311 K0004/K0003,  08> IRC  

 3,950.00 יבלח יוסיכ .םיילוש ללוכ 'חי   
    
- 'ג היצפוא ץיווש ט'נגיר תרצותמ DEL 825 oloS םגד, עוקש הרואת ףוג   08.08.0310
  W05 - ט"קמ - 0055 ןמול AJ3L521W311 K0004/K0003     08>  

 4,150.00 יבלח יוסיכ .םיילוש ללוכ IRC 'חי   
    
- W8 - ץיווש ט'נגיר תרצותמ DEL C-YSAE םגד יריק הרואת ףוג   08.08.0320

 1,600.00 K0004/K0003, 04PI מ"ס 92 רטוק  AD70.5253 ט"קמ - MUL006 'חי   
    
- W51 -  ץיווש ט'נגיר תרצותמ DEL C-YSAE םגד יריק הרואת ףוג   08.08.0330

 1,650.00 K0004/K0003 04PI מ"ס 73 רטוק AD21.6253 ט"קמ - MUL078 'חי   
    
- 'ג היצפוא ץיווש ט'נגיר תרצותמ DEL C-YSAE םגד יריק הרואת ףוג   08.08.0340
  W92 - ט"קמ - 0061 ןמול AD22.7253,  מ"ס 74 רטוק K0004/K0003,  

 1,700.00   IP40 'חי 
    

 1,950.00 76PI, W45 TNEGER םימ ןגומ DEL הרואת ףוג 'חי  08.08.0350
    
    
    
    

קובץ: מכרז חשמל 2018   .../058 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

 
25/05/2017
דף מס':     058 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ו נ ס י ד  ת ר צ ו ת  ה ר ו א ת  י פ ו ג  90.80 ק ר פ  ת ת     
    
לש םלשומו אלמ רושיא ילעב ויהי הז קרפב םיטרופמה הרואתה יפוג לכ    
תונקסמ...הקידבה ח"ודב טרופמכ - )םיפיעס 51( ילארשיה םינקתה ןוכמ    
יוצמ תואצותה טורפ" , "ןקתה יפיעסל םיאתמ קדבנה רצומה"  :הקידבה    
הנקתה ,הבכרה ,הקפסא :םיללוכ הרואתה יפוג יריחמ  ."םיימינפה םיפדב    
תמלשהל םישורדה רזעה ירמוחו ירזיבא לכ ללוכ ינכמו ילמשח רוביחו    
.הרואתה ףוג תנקתה    
    

   780.00 ןמול 41X4 trofmoc iniM LLEC 358 ונסיד דל 'חי  08.09.0020
    

   780.00 ןמול 41X3 trofmoc iniM LLEC 358 ונסיד דל 'חי  08.09.0030
    

   740.00 ןמול W33 del   trofmoc iniM DEL,  148  0025 ןמול ונסיד דל 'חי  08.09.0040
    

   675.00 ןמול DEL XEL OCE W21,   089 461 ינוציח רטוק ונסיד דל 'חי  08.09.0050
    

   675.00 ןמול DEL XEL OCE W41,   0431  291 ינוציח רטוק ונסיד דל 'חי  08.09.0060
    

   890.00 ןמול DEL XEL OCE W32 ,  0512  022 ינוציח רטוק ונסיד דל 'חי  08.09.0070
    

   950.00 ןמול DEL XEL OCE W53,   0082  542 ינוציח רטוק ונסיד דל 'חי  08.09.0080
    

 1,140.00 ןמול 06X06  del lenap 048 ,  W13 073 ונסיד דל 'חי  08.09.0090
    

   890.00 ןמול OBOLG 4481 W41,   0051 003 ינוציח רטוק ונסיד דל 'חי  08.09.0100
    
052X052 ODRAUQIR 8481,  W51,  0612 ינוציח עבורמ ונסיד דל   08.09.0110

 1,600.00 ןמול 'חי   
    

 1,375.00 ןמול DEL OHCE 729,  W63,   0385 , מ"מ 0031 ךרוא ונסיד דל 'חי  08.09.0120
    

 1,600.00 ןמול DEL OHCE 729 W84 ,  0877  מ"מ 0061 ךרוא ונסיד דל 'חי  08.09.0130
    

 2,250.00 ןמול DEL OTPIRC 0171,  W52, 0003  ונסיד דל 'חי  08.09.0140
    

 2,580.00 ןמול DEL OTPIRC 21/1171,  W13 0034  ונסיד דל 'חי  08.09.0150
    

 4,420.00 ןמול DEL OTPIRC 92/5271 W521, 088,11  ונסיד דל 'חי  08.09.0160
    

 5,380.00 ןמול DEL OTPIRC 92/5271,  W691, 002,62 ונסיד דל 'חי  08.09.0170
    

 4,050.00 ןמול DEL OTPIRC 8371,        W08, 005,8 ונסיד דל 'חי  08.09.0180
    

 4,050.00 ןמול DEL OTPIRC 9371 W86, 002,8 ונסיד דל 'חי  08.09.0190
    

 4,500.00 ןמול DEL OTPIRC 9371,      W601 , 008,21 ונסיד דל 'חי  08.09.0200
    

 7,600.00 ןמול ORTSA 5871 ,  W052 065,43 ונסיד דל 'חי  08.09.0210
    

 8,360.00 ןמול ORTSA 7871,   W083 000,84 ונסיד דל 'חי  08.09.0220
    
    

קובץ: מכרז חשמל 2018   .../059 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
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25/05/2017
דף מס':     059 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

 4,760.00 ןמול ORTSA 8871,   W521 082,71 ונסיד דל 'חי  08.09.0230
    

 5,550.00 ןמול ORTSA 8871 ,  W781 029,52 ונסיד דל 'חי  08.09.0240
    

 5,460.00 ןמול ORTSA 8871,   W052 065,43 ונסיד דל 'חי  08.09.0250
    

 4,460.00 ןמול ORTSA 9871,   W521 087,21 ונסיד דל 'חי  08.09.0260
    

 5,550.00 ןמול ORTSA 9871,   W781 029,52 ונסיד דל 'חי  08.09.0270
    

 5,460.00 ןמול ORTSA 9871 ,  W052 065,43 ונסיד דל 'חי  08.09.0280
    
תמגודכ םיסוטמ תיינח תובחר תראהל W004 DEL הרואת ףוג   08.09.0290

11,200.00 DISANO ASTRO 'חי   
    

 3,320.00 ןמול ALLES 0923 W92 , 051,4-1 , רטמ 5 םידומעל ונסיד דל 'חי  08.09.0300
    

 3,200.00 ןמול oivlets iniM 5723 W32  005,3 , רטמ 5 םידומעל ונסיד דל 'חי  08.09.0310
    

 4,230.00 ןמול ALLES 0923 ,W95  , 003,8-1  ,רטמ 8 דומעל ונסיד דל 'חי  08.09.0320
    

 4,050.00 ןמול OIVLETS INIM 572,3 , W74 ,  000,7  ,רטמ 8 דומעל ונסיד דל 'חי  08.09.0330
    

 4,800.00 ןמול ALLES 0923 W88  004,21-1  ,רטמ01 דומעל ונסיד דל 'חי  08.09.0340
    

 5,000.00 ןמול OIVLETS 0723 W601 , 005,41 , רטמ01 דומעל ונסיד דל 'חי  08.09.0350
    

 5,800.00 ןמול ALLES 0923 W751,   000,12-1 , רטמ21 דומעל ונסיד דל 'חי  08.09.0360
    

 5,400.00 ןמול OIVLETS 0723 W821 , 028,71  ,רטמ21 דומעל ונסיד דל 'חי  08.09.0370
    
םגד ONASID תרצות תוגרדמ ירדחל חייטה לע לוגע DEL הרואת ףוג   08.09.0380

 1,300.00 GLOBO 'חי   
    

 2,950.00 OIVLETS םגד ONASID תרצות םישיבכ תרואתל DEL סנפ 'חי  08.09.0390
    

   920.00 ONASID תרצות 06X06 W24 תיטסוקא הרקתל דל לנפ 'חי  08.09.0400
    

   950.00 מ"ס 021X03 ךא ל"נכ 'חי  08.09.0410
    
ס ק ו ל א ר ש י  ק פ ס  ה ר ו א ת  י פ ו ג  01.80 ק ר פ  ת ת     
    
לש םלשומו אלמ רושיא ילעב ויהי הז קרפב םיטרופמה הרואתה יפוג לכ    
תונקסמ...הקידבה ח"ודב טרופמכ - )םיפיעס 51( ילארשיה םינקתה ןוכמ    
יוצמ תואצותה טורפ" , "ןקתה יפיעסל םיאתמ קדבנה רצומה"  :הקידבה    
הנקתה ,הבכרה ,הקפסא :םיללוכ הרואתה יפוג יריחמ  ."םיימינפה םיפדב    
תמלשהל םישורדה רזעה ירמוחו ירזיבא לכ ללוכ ינכמו ילמשח רוביחו    
.הרואתה ףוג תנקתה    
    

   700.00 W63  דל תשק םגד םימ ןגומ ת"וג 'חי  08.10.0020
    
    

קובץ: מכרז חשמל 2018   .../060 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

 
25/05/2017
דף מס':     060 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

 1,080.00 DEL OCE OIAICA 631 םגד ת"וג 'חי  08.10.0030
    

 1,150.00 DEL OCE OIAICA 632 םגד ת"וג 'חי  08.10.0040
    

 1,150.00 DEL OCE OIAICA 851 םגד ת"וג 'חי  08.10.0050
    

 1,170.00 DEL OCE OIAICA 852 םגד ת"וג 'חי  08.10.0060
    

   900.00 K5/W03  053 דל יבור ת"וג 'חי  08.10.0070
    

   820.00 K5/W02  082 דל יבור ת"וג 'חי  08.10.0080
    

 1,240.00 ACIGOL ילגיב ירטמיס דל עוקש םוריח ת"וג 'חי  08.10.0090
    

 1,250.00 ACIGOL ילגיב ירטמיסא דל עוקש םוריח ת"וג 'חי  08.10.0100
    

 1,320.00 ACIGOL ילגיב הבוג ירטמיס דל עוקש םוריח ת"וג 'חי  08.10.0110
    

 1,340.00 ACIGOL ילגיב ירטמיס דל ט"הע םוריח ת"וג 'חי  08.10.0120
    

 1,320.00 ACIGOL ילגיב ירטמיסא דל ט"הע םוריח ת"וג 'חי  08.10.0130
    

 1,300.00 ACIGOL ילגיב הבוג ירטמיס דל ט"הע םוריח ת"וג 'חי  08.10.0140
    

 1,220.00 ACIGOL DEL OCE OIAICCA יתילכת דח םוריח ת"וג 'חי  08.10.0150
    

 2,100.00 ACIGOL W6 YCNEGREME OIAICCA ילגיב יתילכת דח םוריח ת"וג 'חי  08.10.0160
    

 2,560.00 ACIGOLW21 YCNEGREME OIAICCA ילגיב יתילכת דח םוריח ת"וג 'חי  08.10.0170
    

 1,200.00 הרקת ACIGOL 05 ילגיב רוא דל האיצי טלש 'חי  08.10.0180
    

 2,295.00 ACIGOL ילגיב ןמול 531 דל 66PI OIAICCA האיצי טלש 'חי  08.10.0190
    

 1,280.00 טאוו 62 קפסה 006X006 םידל לנפ 'חי  08.10.0200
    

 1,280.00 טאוו 04 קפסה 006X006 םידל לנפ 'חי  08.10.0210
    

   225.00 06X06 ט"הע הנקתה תרגסמ 'חי  08.10.0220
    

   225.00 021X03 ט"הע הנקתה תרגסמ 'חי  08.10.0230
    

 1,280.00 טאוו 04 קפסה 003X0021 םידל לנפ 'חי  08.10.0240
    

   740.00 טאוו 9 םידל הרקתב עוקש 'חי  08.10.0250
    

   800.00 טאוו 51 םידל הרקתב עוקש 'חי  08.10.0260
    

   835.00 טאוו 91 םידל הרקתב עוקש 'חי  08.10.0270
    

   945.00 טאוו 42 םידל הרקתב עוקש 'חי  08.10.0280
    
    

קובץ: מכרז חשמל 2018   .../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

 
25/05/2017
דף מס':     061 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

 1,025.00 טאוו 53 םידל הרקתב עוקש 'חי  08.10.0290
    

   945.00 S SUTTERP SMO טאוו 51 הרקתב עוקש 'חי  08.10.0300
    

 1,150.00 M SUTTERP SMO טאוו 92 הרקתב עוקש 'חי  08.10.0310
    

 1,190.00 L SUTTERP SMO טאוו 33 הרקתב עוקש 'חי  08.10.0320
    

 1,000.00 S LEIVON SMO טאוו 41 הרקתב עוקש 'חי  08.10.0330
    

 1,240.00 M LEIVON SMO טאוו 92 הרקתב עוקש 'חי  08.10.0340
    

 1,260.00 L LEIVON SMO טאוו 43 הרקתב עוקש 'חי  08.10.0350
    

 1,350.00 ילגב טאוו 25 הרקתב עוקש 'חי  08.10.0360
    

 3,000.00 טאוו 521 הרואת ןומעפ 'חי  08.10.0370
    

 4,700.00 SAIFARG טאוו 041 ףוג 'חי  08.10.0380
    

 3,375.00 דל טאוו 001 הפצה סנפ 'חי  08.10.0390
    

 5,250.00 דל טאוו 002 הפצה סנפ 'חי  08.10.0400
    

 8,460.00 דל טאוו 003 הפצה סנפ 'חי  08.10.0410
    

 9,900.00 דל טאוו 004 הפצה סנפ 'חי  08.10.0420
    

   500.00 W3 ןנווכתמ הטימה דיל החונמ ירדחל DEL הרואת ףוג 'חי  08.10.0430
    

 1,160.00 OAICCA םגד ילגיב תרצות 56PI םימ ןגומ הרואת ףוג 'חי  08.10.0440
    
ה ר ו א ת  ן ר ו א  .ש .ח  ק פ ס  ה ר ו א ת  י פ ו ג  11.80 ק ר פ  ת ת     
    
לש םלשומו אלמ רושיא ילעב ויהי הז קרפב םיטרופמה הרואתה יפוג לכ    
תונקסמ...הקידבה ח"ודב טרופמכ - )םיפיעס 51( ילארשיה םינקתה ןוכמ    
יוצמ תואצותה טורפ" , "ןקתה יפיעסל םיאתמ קדבנה רצומה"  :הקידבה    
הנקתה ,הבכרה ,הקפסא :םיללוכ הרואתה יפוג יריחמ  ."םיימינפה םיפדב    
תמלשהל םישורדה רזעה ירמוחו ירזיבא לכ ללוכ ינכמו ילמשח רוביחו    
.הרואתה ףוג תנקתה    
    
,ןמול W013,  000,53 קפסה ,gnithgil dradnatS  תרצות הרואת ףוג   08.11.0020

 9,500.00 .'מ 42 הרואת ידומע 66PI תומיטא ,06 רוזיפ תיוז 'חי   
    
,03X03 noisiv weN םגד gnithgil dradnatS  תרצות הרואת ףוג   08.11.0030
ידומע 66PI תומיטא ,03 רוזיפ תיוז ,ןמול W024 , 000,84 קפסה    

12,540.00 .הפצהו 'מ 42 הרואת 'חי   
    
W06 , 0068 קפסה , oipmA xoniL םגד  ,ippiliF תרצות הרואת ףוג   08.11.0040

 1,760.00 .םירצ םירבעמ 02PI תומיטא ,09 רוזיפ תיוז ,ןמול 'חי   
    
    

קובץ: מכרז חשמל 2018   .../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

 
25/05/2017
דף מס':     062 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,ןמול W06 006, 8 קפסה , TAB xoniL םגד ,ippiliF תרצות הרואת ףוג   08.11.0050
 1,760.00 .םירצ םירבעמ 02PI תומיטא ,09X2 רוזיפ תיוז 'חי   

    
W25 , 006,6 קפסה, adniL 56785 םגד , ippiliF תרצות הרואת ףוג   08.11.0060

 1,050.00 .םימ ןגומ תיללכ הרואת 56PI תומיטא 021 רוזיפ תיוז ,ןמול 'חי   
    
,ןמול W35,  000,7 קפסה ,NLET םגד ocamoT  תרצות הרואת ףוג   08.11.0070

 1,045.00 .םירבעמ 02PI תומיטא 06 רוזיפ תיוז 'חי   
    
,ןמול W18 , 0579 קפסה ,NLET םגד ocamoT  תרצות הרואת ףוג   08.11.0080

 1,060.00 .םירבעמ 02PI תומיטא 06 רוזיפ תיוז 'חי   
    
,W54 קפסה ,06x06.orp niwonS םגד enilatemA תרצות הרואת ףוג   08.11.0090

 1,080.00 .םידרשמ 44PI תומיטא 031 רוזיפ תיוז ,ןמול 0004 'חי   
    
W012, 08.11.0100 קפסה ANER םגד gnithgil dradnatS  תרצות הרואת ףוג  

 3,680.00 .ןומעפ ףילחמ םינסחמ 56PI תומיטא 09 רוזיפ תיוז ,ןמול 42 ,000 'חי   
    
,ןמול W232 , 000,23 קפסה ,  MEL םגד ippiliF תרצות הרואת ףוג   08.11.0110

 6,745.00 .ןומעפ ףילחמ םינסחמ 56PI תומיטא 09 רוזיפ תיוז 'חי   
    
09 רוזיפ תיוז ,ןמול W22 000,2 קפסה OTAC םגד ,  ETIL-E תרצות   08.11.0120

   700.00 .םידרשמ םירבעמ 44PI תומיטא 'חי   
    
08.11.0130   ,ןמול W03,  000,3 קפסה OTAC םגד ETIL-E תרצות הרואת ףוג  

   840.00 .םידרשמ םירבעמ 44PI תומיטא 09 רוזיפ תיוז 'חי   
    
,ןמול W22 000,2 קפסה YXALAG םגד , ETIL-E תרצות הרואת ףוג   08.11.0140

   700.00 .םידרשמ םירבעמ 04PI תומיטא 08 רוזיפ תיוז 'חי   
    
,ןמול W03 , 0003 קפסה YXALAG םגד , ETIL-E תרצות הרואת ףוג   08.11.0150

   845.00 .םידרשמ םירבעמ 44PI תומיטא 08 רוזיפ תיוז 'חי   
    
"ה י ג ר נ א  ה ל א ק ס " ן א ו ב י  ה ר ו א ת  י פ ו ג  21.80 ק ר פ  ת ת     
    
לש םלשומו אלמ רושיא ילעב ויהי הז קרפב םיטרופמה הרואתה יפוג לכ    
תונקסמ...הקידבה ח"ודב טרופמכ - )םיפיעס 51( ילארשיה םינקתה ןוכמ    
יוצמ תואצותה טורפ" , "ןקתה יפיעסל םיאתמ קדבנה רצומה"  :הקידבה    
הנקתה ,הבכרה ,הקפסא :םיללוכ הרואתה יפוג יריחמ  ."םיימינפה םיפדב    
תמלשהל םישורדה רזעה ירמוחו ירזיבא לכ ללוכ ינכמו ילמשח רוביחו    
.הרואתה ףוג תנקתה    
    
"SNEMUL LATIGID" תרצות "היגרנא הלאקס" ןאובי הרואת ףוג   08.12.0020
  muL000,41, W021 -ediW- 21-ELD רוא עבצ )K( 0005 בחר.  

 4,335.00 DLE-12-ST-W-750 'חי   
    
"SNEMUL LATIGID" תרצות "היגרנא הלאקס" ןאובי הרואת ףוג   08.12.0030
  muL000,12 , W081 -ediW- 81-ELD רוא עבצ )K( 0005 בחר.  

 5,490.00 DLE-18-ST-W-750 'חי   
    
    
    

קובץ: מכרז חשמל 2018   .../063 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

 
25/05/2017
דף מס':     063 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

"SNEMUL LATIGID" תרצות "היגרנא הלאקס" ןאובי הרואת ףוג   08.12.0040
  muL000,82, W042 -ediW- 42-ELD רוא עבצ )K( 0005 בחר.  

 6,390.00 DLE-24-ST-W-750 'חי   
    
"SNEMUL LATIGID" תרצות "היגרנא הלאקס" ןאובי הרואת ףוג   08.12.0050
  muL000,41, W021 -worraN- 21-ELD רוא עבצ )K( 0005 רצ.  

 4,335.00 DLE-12-ST-N-750 'חי   
    
"SNEMUL LATIGID" תרצות "היגרנא הלאקס" ןאובי הרואת ףוג   08.12.0060
  muL000,12, W081 - worraN - 81-ELD רוא עבצ )K( 0005 רצ.  

 5,490.00 DLE-18-ST-N-750 'חי   
    
"SNEMUL LATIGID" תרצות "היגרנא הלאקס" ןאובי הרואת ףוג   08.12.0070
  muL000,42, W042 - worraN - 42-ELD רוא עבצ )K( 0005 רצ.  

 6,390.00 DLE-24-ST-N-750 'חי   
    
"SNEMUL LATIGID" תרצות "היגרנא הלאקס" ןאובי הרואת ףוג   08.12.0080
  muL000,21, W08 -ediW- 1B-ELC רוא עבצ )K( 0005 בחר.  

 3,375.00 CLE-B1-ST-W-750 'חי   
    
, "SNEMUL LATIGID" תרצות "היגרנא הלאקס" ןאובי הרואת ףוג   08.12.0090
  muL005,71 W021 -ediW- 1D-ELC רוא עבצ )K( 0005 בחר.  

 3,690.00 CLE-D1-ST-W-750 'חי   
    
"SNEMUL LATIGID" תרצות "היגרנא הלאקס" ןאובי הרואת ףוג   08.12.0100
  muL005,32, W051 -ediW- 1F-ELC רוא עבצ )K( 0005 בחר.  

 4,050.00 CLE-F1-ST-W-750 'חי   
    
"SNEMUL LATIGID" תרצות "היגרנא הלאקס" ןאובי הרואת ףוג   08.12.0110
  muL000,41 , W021 -ediW- 21-ELD רוא עבצ )K( 0004 בחר.  

 3,375.00 DLE-12-ST-W-840 'חי   
    
"SNEMUL LATIGID" תרצות "היגרנא הלאקס" ןאובי הרואת ףוג   08.12.0120
  muL000,12, W081 -ediW- 81-ELD רוא עבצ )K( 0004 בחר.  

 3,690.00 DLE-18-ST-W-840 'חי   
    
"SNEMUL LATIGID" תרצות "היגרנא הלאקס" ןאובי הרואת ףוג   08.12.0130
  muL000,82 , W042 -ediW- 42-ELD רוא עבצ )K( 0004 בחר.  

 4,050.00 DLE-24-ST-W-840 'חי   
    
SNEMUL LATIGID" 08.12.0140" תרצות "היגרנא הלאקס" ןאובי הרואת ףוג  
  muL000,41, W021 -worraN- 21-ELD רוא עבצ )K( 0004 רצ.  

 4,335.00 DLE-12-ST-N-840 'חי   
    
"SNEMUL LATIGID" תרצות "היגרנא הלאקס" ןאובי הרואת ףוג   08.12.0150
  muL000,12, W081 - worraN - 81-ELD רוא עבצ )K( 0004 רצ.  

 5,490.00 DLE-18-ST-N-840 'חי   
    
"SNEMUL LATIGID" תרצות "היגרנא הלאקס" ןאובי הרואת ףוג   08.12.0160
  muL000,42 , W042 - worraN - 42-ELD רוא עבצ )K( 0004 רצ.  

 6,390.00 DLE-24-ST-N-840 'חי   
    
    

קובץ: מכרז חשמל 2018   .../064 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

 
25/05/2017
דף מס':     064 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,"SNEMUL LATIGID" תרצות "היגרנא הלאקס" ןאובי הרואת ףוג   08.12.0170
  muL000,21 W08 -ediW- 1B-ELC רוא הרואת ףוג עבצ )K( 0004  

 3,375.00 W-TS-1B-ELC-048 .בחר 'חי   
    
"SNEMUL LATIGID" תרצות "היגרנא הלאקס" ןאובי הרואת ףוג   08.12.0180
  muL005,71 W021 -ediW- 1D-ELC רוא עבצ )K( 0004 בחר.  

 3,690.00 CLE-D1-ST-W-840 'חי   
    
"SNEMUL LATIGID" תרצות "היגרנא הלאקס" ןאובי הרואת ףוג   08.12.0190
  muL005,32 , W051 -ediW- 1F-ELC רוא עבצ )K( 0004 בחר.  

 4,035.00 CLE-F1-ST-W-840 'חי   
    
ם ו ר ח  ת ר ו א ת  מ "ע ב  ק ט ל נ א  ה ר ו א ת  י פ ו ג  31.80 ק ר פ  ת ת     
    
לש םלשומו אלמ רושיא ילעב ויהי הז קרפב םיטרופמה הרואתה יפוג לכ    
תונקסמ...הקידבה ח"ודב טרופמכ - )םיפיעס 51( ילארשיה םינקתה ןוכמ    
יוצמ תואצותה טורפ" , "ןקתה יפיעסל םיאתמ קדבנה רצומה"  :הקידבה    
הנקתה ,הבכרה ,הקפסא :םיללוכ הרואתה יפוג יריחמ  ."םיימינפה םיפדב    
תמלשהל םישורדה רזעה ירמוחו ירזיבא לכ ללוכ ינכמו ילמשח רוביחו    
.הרואתה ףוג תנקתה    
    
D631-NE 1D/5DL-XULYX   08.13.0020 םגד 0110000-107 יגולטק רפסמ  

 1,035.00 ןמול 041 'ד ILAD W3-L  081 'חי   
    
D521-NE 1D/RL-XULYX   ILAD םגד 0020000-107 יגולטק רפסמ   08.13.0030

 1,045.00 ןמול 841  'ד W3-L 081 'חי   
    
D821-NE 1D/3RL-XULYX   08.13.0040 םגד  0030000-107 יגולטק רפסמ  

 1,280.00 ןמול 103 'ד ILAD W3*2 DEL 081 'חי   
    
םוריח+ILAD+ראומ טלש-D-05-NE םגד 0010000-107 יגולטק רפסמ   08.13.0050

 1,190.00 הרקתב עוקש- D/RVYX  יתילכת וד 'חי   
    
הרקב לנפ  NE THGIL-N-041 םגד  0010005-107 יגולטק רפסמ   08.13.0060

10,590.00 ילרגטניא חכ קפס ללוכ םוריח תרואתל ILAD 'חי   
    
ILAD חכ קפס -ILAD-SP-NE םגד 0110001-054 יגולטק רפסמ   08.13.0070

 2,285.00 16V/250mA 'חי   
    

 2,490.00 ILAD 1 רטיפר ILAD-PER-NE םגד 0210001-054 יגולטק רפסמ 'חי  08.13.0080
    
SPU ק ס פ  ל א  ת ו כ ר ע מ  ל ש  ה נ ק ת ה  41.80 ק ר פ  ת ת     
    
ריחמ תפסות אלל הנקתה הבצהו, הלבוה , א"ווק 03 דע קספ לא תכרעמ   08.14.0010
חולל קספ לאה ןיב טוויח רוביח  :ללוכ .תויתרגש אל תועשב הדובעל    

14,600.00 .ןנכתמהו ןימזמה ןוצר תועיבשל לעופו טלפמוק לכה למשחה 'חי   
    
ריחמ תפסות אלל הנקתה הבצהו, הלבוה , א"ווק 06 דע קספ לא תכרעמ   08.14.0020
חולל קספ לאה ןיב טוויח רוביח ללוכ .תויתרגש אל תועשב הדובעל    

18,800.00 ןנכתמהו ןימזמה ןוצר תועיבשל לעופו טלפמוק לכה למשחה 'חי   
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תפסות אלל הנקתה הבצהו, הלבוה , א"ווק 001 דע קספ לא תכרעמ   08.14.0030
חולל קספ לאה ןיב טוויח רוביח ללוכ .תויתרגש אל תועשב הדובעל ריחמ    

23,400.00 ןנכתמהו ןימזמה ןוצר תועיבשל לעופו טלפמוק לכה למשחה 'חי   
    
)י 'ג י ר ( ה ד ו ב ע  ת ו ע ש  י פ ל  ת ו ד ו ב ע  51.80 ק ר פ  ת ת     
    
אוה ורובעש דבועה לש  "יאלמשח" ןוישר םוליצ , ןובשחל ףרצל ןלבקה לע    
.הדובעה תועש תא שקבמ    
    
תטלחה יפל שמומי הז ףיעס(  "סדנהמ-יאלמשח" לש הדובע תעש   08.15.0020

   385.00 .)דבלב ןימזמה לש שארמ רושיאבו ע"ש   
    
תטלחה יפל שמומי הז ףיעס(  "יאסדנה-יאלמשח" לש הדובע תעש   08.15.0030

   310.00 .)דבלב ןימזמה לש שארמ רושיאבו ע"ש   
    
רושיאבו תטלחה יפל שמומי הז ףיעס(  "יאנכט-יאלמשח" לש הדובע תעש   08.15.0040

   290.00 .)דבלב ןימזמה לש שארמ ע"ש   
    
רושיאבו תטלחה יפל שמומי הז ףיעס(  "ישאר-יאלמשח" לש הדובע תעש   08.15.0050

   260.00 .)דבלב ןימזמה לש שארמ ע"ש   
    
תטלחה יפל שמומי הז ףיעס(  "ךמסומ-יאלמשח" לש הדובע תעש   08.15.0060

   240.00 .)דבלב ןימזמה לש שארמ רושיאבו ע"ש   
    
רושיאבו תטלחה יפל שמומי הז ףיעס(  "ישעמ-יאלמשח" לש הדובע תעש   08.15.0070

   150.00 .)דבלב ןימזמה לש שארמ ע"ש   
    
רושיאבו תטלחה יפל שמומי הז ףיעס(  "רזוע-יאלמשח" לש הדובע תעש   08.15.0080

   110.00 .)דבלב ןימזמה לש שארמ ע"ש   
    
יפל שמומי הז ףיעס( טושפ לעופ וא ןוישר אלל יאלמשח לש הדובע תועש   08.15.0090

    90.00 .)דבלב ןימזמה לש שארמ רושיאבו תטלחה ע"ש   
    
וא יאסדנה יאלמשח וא ךמסומ יאלמשח( תוחול טווח לש הדובע תעש   08.15.0100

   290.00 .םייק למשח חולב תודובע עוציבל )סדנהמ יאלמשח ע"ש   
    
ףונמ םע הדובעל אוהשלכ ןוישר גוס לעב יאלמשח לש הדובע תועש   08.15.0110
שמומי הז ףיעס( הפועתה תודש תושר י"ע קפוסיש 'מ 02 דע 4 םיהבגב    

   230.00 )ןימזמה לש שארמ רושיאבו תטלחה יפל ע"ש   
    
. 'מ 21 דע הבוגב ףונמ תיאשמ לש ) הדובע תועש 5 דע( הדובע םוי יצח   08.15.0120

 2,520.00 .)דבלב ןימזמה לש שארמ רושיאבו תטלחה יפל שמומי הז ףיעס( 'חי   
    
'מ 42 דע הבוגב ףונמ תיאשמ לש )הדובע תועש 5 דע( הדובע םוי יצח   08.15.0130

 3,650.00 .)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   08.15.0140

 4,400.00 .)דבלב ןימזמה  לש שארמ רושיאבו תטלחה יפל שמומי הז 'חי   
    
ףיעס( 'מ 42 דע הבוגב ףונמ תיאשמ לש )הדובע תועש 9 דע( הדובע םוי   08.15.0150

 6,300.00 .)דבלב ןימזמה לש שארמ רושיאבו תטלחה יפל שמומי הז 'חי   
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הז ףיעס( גוס לכמ BCJ רוטקרט לש )הדובע תועש 5 דע( הדובע םוי יצח   08.15.0160
 1,750.00 .)דבלב ןימזמה לש שארמ רושיאבו תטלחה יפל שמומי 'חי   

    
הז ףיעס( גוס לכמ BCJ רוטקרט לש )הדובע תועש 9 דע( הדובע םוי   08.15.0170

 3,200.00 .)דבלב ןימזמה לש שארמ רושיאבו תטלחה יפל שמומי 'חי   
    
תינקית המרה תמב לש )םויב הדובע תועש 9 דע( ירדנלק הדובע עובש   08.15.0180
הז ףיעס( .הדובעה רתאל המבה תלבוה תוברל ,'מ 21 דע לש הבוגל    

 4,220.00 .)דבלב ןימזמה תטלחה יפל שמומי 'חי   
    
תינקית המרה תמב לש )םויב הדובע תועש 9 דע( ירדנלק הדובע עובש   08.15.0190
הז ףיעס (.הדובעה רתאל המבה תלבוה תוברל ,'מ 81 דע לש הבוגל    

 5,500.00 .)דבלב ןימזמה תטלחה יפל שמומי 'חי   
    
תינקית המרה תמב לש )םויב הדובע תועש 9 דע( ירדנלק הדובע עובש   08.15.0200
יפל שמומי הז ףיעס(  הדובעה רתאל המבה תלבוה תוברל 'מ 42 דע לש    

 6,970.00 .)דבלב ןימזמה לש שארמ רושיאבו תטלחה 'חי   
    

 1,500.00 קפסל הרזחו ג"בתנל המבה קפסמ גוסו לדוג לכמ המב תלבוה 'חי  08.15.0210
    
ם י נ ו ש  ם י ר ז י ב א  - ם י ר ו ט ר נ ג  61.80 ק ר פ  ת ת     
    
PI-55 םימ תנגומ חפמ םירוביח תספוק תוברל רוטרנג לזיד דוקיפ טוויח   08.16.0010

 4,360.00 ר"ממ 4 דע ךתחל  ספ יקדהמ 04 דע םע 'חי   
    
רשא לכ ללוכ ןורכנס חול תנקתהו הבצה, הלבוה תוברל הקפסה , רוצי   08.16.0020
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    

124,600.00 'פמוק טלפמוק לכה יאנש חוללו חולל רוטרנגה  
    
רקב ידי לע תדקופמ תכרעמל תונזה תפלחה  תכרעמ תפלחה / הבסה   08.16.0030
לבכ םע CTE 0002 תזכרל דע אלמ תרושקת רוביח ללוכ 035 רדמא    

 8,850.00 'פמוק SR 584 תרושקת  
    
01 דע םע PI-55 םימ תנגומ חפמ םירוביח תספוקל ללוחמ דוקיפ טוויח   08.16.0040

 1,460.00 ר"ממ 4 דע ךתחל ספ יקדהמ 'חי   
    
אלמ תרושקת רוביח ללוכ רוטרנגל הלעפהו דוקיפ חול תפלחה / הבסה   08.16.0050

 4,750.00 'פמוק 684SR תרושקת לבכ םע CTE 2002  תזכרל דע  
    
יספ , תלד םע חפ חול ללוכה רוטרנג לע ותנקתה תוברל םרז קספמ   08.16.0060
רזע יעגמ גוז םע א"ק 63 לייכתמ רפמא 001 דע טמ"אמו םילנפו הריבצ    

 2,945.00 'פמוק םינוש םיגוסמ  
    

 4,370.00 'פמוק רפמא 061-521 ךא ל"נכ 08.16.0070
    

 8,300.00 'פמוק רפמא 052-002 ךא ל"נכ 08.16.0080
    

12,750.00 'פמוק רפמא 036-004 ךא ל"נכ 08.16.0090
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23,420.00 'פמוק רפמא 0521-008 ךא ל"נכ 08.16.0100
    

42,100.00 רפמא 0052-0061 ךא ל"נכ 'חי  08.16.0110
    

58,200.00 רפמא 0023-0082 ךא ל"נכ 'חי  08.16.0120
    
ןעגמ ללוכ םדקומ ןומיח רובע רוטרנג לזידל טטסומרט םע דוקיפ תספוק   08.16.0130

 7,500.00 'פמוק A23 לעופו רבוחמ טלפמוק לכה םומיח ףוגו יזאפ תלת .  
    
רוביחו הנקתה , הקפסה תוברל קטיזיד גוסמ ףדמו םירבצמ ןעטמ   08.16.0140

 3,600.00 'פמוק טלפמוק לכה , םימלשומ  
    
YX2N5.1X3 לבכ תוברל ט"הע הנקתהל הריבש תיכוכז םע םוריח קספמ   08.16.0150

 1,100.00 רוטרנג דוקיפ חולל דע ויתוצק ינשב רבוחמ 'קנ   
    
טוויח ללוכ תלד םע חפ חול ךותב CTE 2002 תרושקת תזכר תנקתה   08.16.0160

 8,875.00 'פמוק םלשומ  
    

 1,670.00 'פמוק SR 584 תרושקתל םגד לכמ CETAS גוסמ הדידמ רישכמ טוויחו רוביח 08.16.0170
    
םינקתה ןוכמ רשואמ הריעב בכעמ ףצק םע רוטארנג תוחול םוטיא   08.16.0180

   670.00 'פמוק ילארשיה  
    

 2,650.00 'פמוק תיערא הנקתה רחאל דיינ רוטרנג תלעפהל קדוב סדנהמ רושיא 08.16.0190
    

 3,120.00 'פמוק עובק רוטרנג תנקתהל קדוב סנדהמ רושיא 08.16.0200
    
יווח תוירונ םע יטמוטוא קולדתל תובאשמ תלעפה חול תנקתהו הקפסה   08.16.0210

 8,640.00 'פמוק לכימב קלד תומכלו  ילטיגיד גצו דל גוסמ  
    
קלד תשילג תארתהו הבאשמ תקספה / הלעפהל קלד יפוצמ תנקתה   08.16.0220

 1,750.00 'פמוק קלד רסוחו  
    
רוביחו הקפסה תוברל א"וק 0001 דע דיינ רוטרנג לש םלשומ רוביח   08.16.0230

 3,970.00 'פמוק םישימג םילבכ  
    

 2,450.00 'פמוק תובאשמ תלעפהל דוקיפ חול תקפסה 08.16.0240
    
ם י ע ק ש  ,ם י ק ס פ מ  ,ת ו א ס פ ו ק  , ם י ר ז י ב א  71.80 ק ר פ  ת ת     
    
ינכמו ילמשח רוביחו ,  הנקתה הקפסה םיללוכ םירזיבאה יריחמ .....1    
רזיבא לכ לש רובחו הבכרה ,םישורדה רזעה ירזיבאו םירמוחה לכ ללוכ    
.ההובג המרבו יעוצקמ ןפואב רזיבאו    
    
םילולכ םניאש םירזיבא םניה הז קרפב םידודמה םירזיבאה  .......2    
.תוחולה תרגסמב וא/ו תודוקנה תרגסמב    
    
וא ,טייל וא ,סקיטמ וא ,הנול -"וניצוטיב" תמגודכ םניה םירזיבאה   ....3    
.ךרע הווש "סיבג"    
    
===================== "NOKEC" דדובמ EEC עקת יתב    
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םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל "NOKEC" דדובמ EEC עקת תיב   08.17.0040
   120.00 .44PI םוטא ,'א 61*3 'חי   

    
םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל "NOKEC" דדובמ EEC עקת תיב    08.17.0050

   180.00 .44PI םוטא ,'א 61*5 'חי   
    
םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת תיב    08.17.0060

   176.00 .44PI םוטא ,'א 23*3 'חי   
    
םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל "NOKEC" דדובמ EEC עקת תיב    08.17.0070

   225.00 .44PI םוטא ,'א 23*5 'חי   
    
םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת תיב    08.17.0080

   385.00 .44PI םוטא ,'א 36*5 'חי   
    
םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת תיב    08.17.0090

   575.00 .44PI םוטא ,'א 521*5 'חי   
    
===================== "NOKEC" דדובמ EEC םיעקת     
    

   115.00 ,44PI םוטא ,'א 61*3 םרזל "NOKEC" דדובמ EEC עקת  'חי  08.17.0110
    

   145.00 .44PI םוטא ,'א 61*5 םרזל "NOKEC" דדובמ EEC עקת  'חי  08.17.0120
    

   160.00 .44PI םוטא ,'א 23*3 םרזל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת  'חי  08.17.0130
    

   190.00 .,44PI םוטא ,'א 23*5 םרזל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת  'חי  08.17.0140
    

   335.00 .44PI םוטא ,'א 36*5 םרזל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת  'חי  08.17.0150
    

   490.00 .44PI םוטא ,'א 521*5 םרזל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת  'חי  08.17.0160
    
.==================== 76PI םימוטא EEC עקת יתב    
    
םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת תיב   08.17.0180

   185.00 .76PI םוטא ,'א 61*3 'חי   
    
םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת תיב    08.17.0190

   220.00 ,76PI םוטא ,'א 61*5 'חי   
    
םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת תיב    08.17.0200

   235.00 .76PI םוטא ,'א 23*3 'חי   
    
םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת תיב    08.17.0210

   285.00 .76PI םוטא ,'א 23*5 'חי   
    
םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת תיב    08.17.0220

   420.00 .76PI םוטא ,'א 36*5 'חי   
    
םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת תיב    08.17.0230

   660.00 76PI םוטא ,'א 521*5 'חי   
    
    

קובץ: מכרז חשמל 2018   .../069 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

76PI םוטא "NOKEC" דדובמ  EEC םיעקת    
  =============================  
    

   185.00 . ,76PI םוטא ,'א 61*3 םרזל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת  'חי  08.17.0250
    

   200.00 ,76PI םוטא ,'א 61*5 םרזל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת  'חי  08.17.0260
    

   215.00 .76PI םוטא ,'א 23*3 םרזל "NOKEC" דדובמ EEC עקת  'חי  08.17.0270
    

   280.00 .76PI םוטא ,'א 23*5 םרזל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת  'חי  08.17.0280
    

   380.00 .76PI םוטא ,'א 36*5 םרזל "NOKEC" דדובמ EEC עקת  'חי  08.17.0290
    

   660.00 .76PI םוטא ,'א 521*5 םרזל "NOKEC" דדובמ  EEC עקת  'חי  08.17.0300
    
================ דיינ עקש + EEC םיעקת    
    

   235.00 דיינ םיאתמ עקש ללוכ A61X3 םרזל ריקל "NOKEC" דדובמ EEC עקת 'חי  08.17.0320
    
םיאתמ עקש ללוכ ,A61X5 םרזל  "NOKEC" דדובמ EEC ריקל עקת   08.17.0330

   335.00 דיינ 'חי   
    
םיאתמ עקש ללוכ,A23X3 םרזל  "NOKEC" דדובמ EEC ריקל עקת   08.17.0340

   375.00 דיינ 'חי   
    
םיאתמ עקש ללוכ,A23X5 םרזל  "NOKEC" דדובמ EEC ריקל עקת   08.17.0350

   455.00 דיינ 'חי   
    

   630.00 דיינ םיאתמ עקש ללוכ,A36X5 םרזל "NOKEC" דדובמ EEC ריקל עקת 'חי  08.17.0360
    
===================== סמועב קספמ + EEC עקת תיב    
    
םירבוחמ ,סמועב קספמ + "NOKEC" דדובמ  EEC עקת תיב תדיחי    08.17.0380
,'א 61*3 םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל )קולרטניא( תינכימ הליענב    

   655.00 .55PI םוטא 'חי   
    
םירבוחמ ,סמועב קספמ + "NOKEC" דדובמ EEC עקת תיב תדיחי    08.17.0390
,'א 61*5 םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל )קולרטניא( תינכימ הליענב    

   760.00 .55PI םוטא 'חי   
    
םירבוחמ ,סמועב קספמ + "NOKEC" דדובמ EEC עקת תיב תדיחי    08.17.0400
,'א 23*3 םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל )קולרטניא( תינכימ הליענב    

   860.00 .55PI םוטא 'חי   
    
םירבוחמ ,סמועב קספמ + "NOKEC" דדובמ  EEC עקת תיב תדיחי    08.17.0410
,'א 23*5 םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל )קולרטניא( תינכימ הליענב    

   960.00 ,55PI םוטא 'חי   
    
םירבוחמ ,סמועב קספמ + "NOKEC" דדובמ EEC עקת תיב תדיחי   08.17.0420
,'א 36*5 םרזל ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל )קולרטניא( תינכימ הליענב    

 1,760.00 .55PI םוטא 'חי   
    
    

קובץ: מכרז חשמל 2018   .../070 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

=============== םינוש םירזיבאו םיעקש     
    
1 + 'א EEC 5*61 גוסמ יזאפ תלת ק"ח 1 :תללוכה עקת יתב תדיחי    08.17.0440

   530.00 .A61*3 םרזל יזאפ תלת ז"אמ 'חי   
    
2  + 'א EEC 5*61 גוסמ יזאפ תלת ק"ח 1  :תללוכה עקת יתב תדיחי    08.17.0450
דח ז"אזמ A61*3+ 1 םרזל יזאפ תלת ז"אמ A61 + 1 םייזאפ דח ק"ח    

   860.00 .A61 םרזל יזאפ 'חי   
    
2  + 'א EEC 5*23 גוסמ יזאפ תלת ק"ח 1  :תללוכה עקת יתב תדיחי    08.17.0460
דח ז"אזמ A61*1+ 1 םרזל יזאפ תלת ז"אמ A61X1 + 1 םייזאפ דח ק"ח    

   950.00 .A23 םרזל יזאפ 'חי   
    
םיטרופמב עקתה יתב תדיחיב ילרגטניא 'א 04*4 תחפ רסממ תפסות    08.17.0470

   440.00 הלעמ 'חי   
    
1  + 'א EEC 5*23 גוסמ יזאפ תלת ק"ח 1  :תללוכה עקת יתב תדיחי   08.17.0480
גוסמ םרזל יזאפ תלת ז"אמ EEC A5X61 + 1 גוסמ יזפ תלת יזאפ ק"ח    

 1,380.00 עקש לכל ם"םיזאמ + EECA61*3 'חי   
    
תנגהל( לויכל תנתינה תימרטו תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא לגעמ קתנמ   08.17.0490
,רשואמ ע"ש וא "BBA" תרצות "523SM" םגד ,'א 3.6 דע םרזל ,)םיעונמ    

   560.00 .PI-76 המוטא אספוקב 'חי   
    
תנגהל( לויכל תנתינה תימרטו תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא לגעמ קתנמ   08.17.0500
,רשואמ ע"ש וא "BBA" תרצות "523SM" םגד ,'א 61 דע םרזל ,)םיעונמ    

   680.00 .PI-76 המוטא אספוקב 'חי   
    
תנגהל( לויכל תנתינה תימרטו תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא לגעמ קתנמ   08.17.0510
,רשואמ ע"ש וא "BBA" תרצות "523SM" םגד ,'א 52 דע םרזל ,)םיעונמ    

   825.00 .PI-76 המוטא אספוקב 'חי   
    
קתנמ רובע  ,טלוו 004 וא/ו טלוו 032 חתמל ילרגטניא חתמ רסוח לילס     08.17.0520

   455.00 .ל"נה קפסהה 'חי   
    

   120.00 .ל"נל ףילחמ רזע עגמ 'חי  08.17.0530
    
================ םינוש םיגוסמ עקת יתב     
    
םגד ,'א 61 ,טלוו 022 ט"הת וא חיטה לע טוהירל עקת יתב 2 תספוק    08.17.0550

    90.00 ."וקסינ" תרצות "R2-N" 'חי   
    

   110.00 ."וניצוטיב" וא "סיבג" דויצ ךא ל"נכ 'חי  08.17.0560
    
וא "סיבג" "ONICITB" תרצותמ ט"הת ,'א 61 עקת יתב 2 ללוכה רזיבא    08.17.0570

   117.00 ."וניצוטיב" 'חי   
    
וא "סיבג" "ONICITB" תרצותמ ט"הת ,'א 61 עקת יתב 3 ללוכה רזיבא    08.17.0580

   125.00 ."וניצוטיב" 'חי   
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םגד ,'א 61 ,טלוו 022 ,ט"הת וא חיטה לע טוהירל עקת יתב 3 תספוק    08.17.0590
   110.00 ."וקסינ" תרצות "R3-N" 'חי   

    
   125.00 ."וניצוטיב" וא "סיבג" דויצ ךא ל"נכ 'חי  08.17.0600

    
םגד ,'א 61 ,טלוו 022 ט"הת וא  חיטה לע טוהירל עקת יתב 4 תספוק    08.17.0610

   135.00 .ע"ש וא " וקסינ" תרצות "R4-N" 'חי   
    

   155.00 ."וניצוטיב" וא "סיבג" דויצ ךא ל"נכ 'חי  08.17.0620
    
םגד ,'א 61 ,טלוו 022 ט"הת וא חיטה לע טוהירל עקת יתב 6 תספוק    08.17.0630

   150.00 .ע"ש וא "וקסינ" תרצות "R6-N" 'חי   
    

   200.00 ."וניצוטיב" וא "סיבג" דויצ ךא ל"נכ 'חי  08.17.0640
    
ע"ש וא "וקסינ" תרצות "1N" םגד ,ט"הע ,'א 61 ,טלוו 022 דיחי עקת תיב    08.17.0650

    40.00 . 'חי   
    
וא "וקסינ" תרצות "2N" םגד ,ט"הע ,'א 61 טלוו 022 עקת יתב 2 תספוק    08.17.0660

    47.00 .ע"ש 'חי   
    
וא "וקסינ" תרצות "3N" םגד ,ט"הע ,'א 61 טלוו 022 עקת יתב 3 תספוק    08.17.0670

    52.00 .ע"ש 'חי   
    
וא "וקסינ" תרצות "4N" םגד ,ט"הע ,'א 61 ,טלוו 022 עקת יתב 4 תספוק    08.17.0680

    67.00 .ע"ש 'חי   
    
וא "וקסינ" תרצות "6N" םגד ,ט"הע,'א 61 ,טלוו 022 עקת יתב 6 תספוק    08.17.0690

    95.00 .ע"ש 'חי   
    
"וקסינ" תרצות "WN-1" םגד ,םימ ןגומ ,ט"הע ,'א 61 יזאפ דח עקת תיב    08.17.0700

    57.00 .ע"ש וא 'חי   
    
וא "וקסינ" תרצות "WN-2" םגד ,םימ ינגומ םיעקש 2 םע םיעקש תאספוק   08.17.0710

    95.00 .ע"ש 'חי   
    
וא "וקסינ" תרצות "WN-3" םגד ,םימ ינגומ םיעקש 3 םע םיעקש תאספוק   08.17.0720

   138.00 .ע"ש 'חי   
    
וא "וקסינ" תרצות "WN-4" םגד ,םימ ינגומ םיעקש 4 םע םיעקש תאספוק   08.17.0730

   166.00 .ע"ש 'חי   
    
וא "וקסינ" תרצות "WN-6" םגד ,םימ ינגומ םיעקש 6 םע םיעקש תאספוק   08.17.0740

   225.00 .ע"ש 'חי   
    
1 םע טוהירב וא ט"הע וא/ו ט"הת ,'א 61 םיזאפ דח עקת יתב 3 תדיחי    08.17.0750

   167.00 .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    08.17.0760

   294.00 .א"ק 01 קותינ 'חי   
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ע"ש וא "ONICITB" תרצות, 'א 61 םרזל ט"הת יזאפ דח עקת תיב    08.17.0770
    68.00 ."סיווג" תרצותמ 'חי   

    
   105.00 ."סיווג" וא "ONICITB" תרצות 'א 61 םרזל ט"הת םימ ןגומ עקת תיב 'חי  08.17.0780

    
םינוש םרז יקספמ וא/ו רואמל םרז יקספמ     
  ============================  
    
)'וכו בילצמ ,לופכ ,ףילחמ ,דיחי( אוהשלכ גוסמ ט"הת רואמ קספמ    08.17.0800

    55.00 ."סיווג" תרצותמ ע"ש וא "ONICITB" תרצות 'חי   
    

    75.00 ."סיווג" וא "ONICITB" תרצות ,םימ ןגומ ,אוהשלכ גוסמ רואמ קספמ 'חי  08.17.0810
    
ע"ש וא "ONICITB" תרצות , ט"הת ןומיס תרונ םע יבטוק וד דודל קספמ    08.17.0820

    75.00 ."סיווג" תרצותמ 'חי   
    
תרצות םימח םימ דוד דיל A61X2 ,תוחפל 55PI םימ ןגומ ןוחטב קתנמ   08.17.0830

    85.00 .ע"ש וא "וקסינ" 'חי   
    
=================== םידחוימ עקת יתב + םינצחל     
    

    55.00 .ע"ש וא "וקסינ" תרצות "D1-N" םגד ,ט"הע יבטוק דח ןצחל  'חי  08.17.0850
    

    60.00 ."וקסינ" תרצות ,"D1-WN" םגד ,םימ ןגומ ,ט"הע יבטוק דח ןצחל  'חי  08.17.0860
    

    85.00 ."סיווג" תרצותמ ע"ש וא "ONICITB" תרצות  ט"הת/חיטה לע ראומ ןצחל  'חי  08.17.0870
    
וא/ו ילארשי ןקת ות םע ,ט"הת הנקתהל OIDAR/VT תנטנאל עקת תיב    08.17.0880

    65.00 ."סיווג" תרצותמ ע"ש וא "ONICITB" תרצות ימואלניב 'חי   
    

    40.00 .ע"ש וא "וקסינ" תרצות "TB1-N" םגד ,ט"הע ןופלטל עקת תיב  'חי  08.17.0890
    

    40.00 ."סיווג" תרצותמ ע"ש וא "ONICITB" תרצות ט"הת ןופלטל עקת תיב  'חי  08.17.0900
    
ע"ש וא "ONICITB" תרצות ט"הת/חיטה לע A2-BSU עקת תיב    08.17.0910

   135.00 ."סיווג" תרצותמ 'חי   
    
עקת קוריפ תוברל ,יטירב וא ילארשי ןקת 'א 61 םרזל יזאפ דח עקת    08.17.0920

    45.00 .ךרוצה תדימב םייק םוגפ 'חי   
    

   115.00 .ןגזמל ראומ קספמו ילארשי עקת תיב תספוק  'חי  08.17.0930
    

    95.00 .ןגזמל ראומ קספמו  םיבע םיניפ טרדנטס שיטירב עקת תיב תספוק  'חי  08.17.0940
    

    80.00 . ןגזמל ט"הע  טרדנטס שיטירב עקת תיב  'חי  08.17.0950
    
=============== למשחל הדובע תודמע    
    
םגד םירזיבא תבית  :תללוכה ט"הת וא ט"הע למשחל הדובע תדמע   08.17.0970
  "11D" א 61 םייזאפ דח עקת יתב 2 + .ע"ש וא "טסלפ .א.ד.ע" תרצות'  

   240.00 .תולעמ 54 תיווזב םיטומו המאתהב הנזהה יווקל םיטווחמ םיווש םיעבצב 'חי   
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4  תבית   :תללוכה ט"הת וא ט"הע תרושקתו למשחל  הדובע תדמע   08.17.0980
דח עקת יתב 2 +  ע"ש וא ,"טסלפ א.ד.ע" תרצות "41D" םגד םירזיבא    
םיטומו ,המאתהב הנזהה יווקל םיטווחמ םינוש םיעבצב 'א 61 םייזאפ    
תיב 2  + ) דבלב הנכה( ןופלטל לופכ עקת תיב 2 + .תולעמ 54 תיוזב    

   310.00 )דבלב הנכה( בשחמל לופכ 'חי   
    
6 תבית :תללוכה  ט"הת וא ט"הע תרושקתו למשחל  הדובע תדמע   08.17.0990
דח עקת יתב 4 + ע"ש וא ,"טסלפ א.ד.ע" תרצות "71D" םגד םירזיבא    
םיטומו ,המאתהב הנזהה יווקל םיטווחמ םינוש םיעבצב  'א 61 םייזאפ    
תיב 2  + )דבלב הנכה( ןופלטל לופכ עקת תיב 2 + .תולעמ 54 תיוזב    

   385.00 .)דבלב הנכה( בשחמל לופכ עקת 'חי   
    
8 תבית :תללוכה  ט"הת וא ט"הע תרושקתו למשחל  הדובע תדמע   08.17.1000
61 םייזאפ דח עקת יתב 6 +.ע"ש וא "טסלפ א.ד.ע" "81D" םגד  םירזיבא    
.תולעמ 54 תיוזב םיטומו המאתהב הנזהה יוקל םיטווחמ םינוש םיעבצב 'א    
ןופלט לופכ עקת יתב 2  + )דבלב הנכה( בשחמל לופכ עקת תיב 2 +    

   480.00 . )דבלב הנכה( 'חי   
    
21 תבית  :תללוכה  ט"הת וא ט"הע תרושקתו למשחל  הדובע תדמע   08.17.1010
דח עקת יתב 8 +  .ע"ש וא "טסלפ א.ד.ע " תרצות "02D" םגד םירזיבא    
תיוזב םיטומו המאתהב הנזהה יוקל םיטווחמ םינוש םיעבצב 'א 61 םייזאפ    
לופכ עקת יתב 4 +)דבלב הנכה( בשחמל לופכ עקת תיב 4 + .תולעמ 54    

   580.00 . )דבלב הנכה( ןופלטל 'חי   
    
21 תבית +:תללוכה ט"הת וא ט"הע תרושקתו למשחל הדובע תדמע   08.17.1020
דח עקת יתב 01 + .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  + .)דבלב הנכה( בשחמל לופכ עקת תיב 2 + .תולעמ 54    

   640.00 . )דבלב הנכה( ןופלטל לופכ 'חי   
    
עקש םוקמב תרושקתו למשחל הדובע תדמעב A2-BSU עקש תפסות   08.17.1030

   240.00 למשח 'חי   
    
י"ע קפוסתש אוהש גוס לכמ הדובע תדמע לש דבלב הנקתהו טוויח   08.17.1040

   170.00 .ןימזמה 'חי   
    
,קורי םיעבצב םינצחל 2 ללוכה ,אספוק ךותב ריקב העוקש םינצחל תדיחי    08.17.1050
תרצות 312B-LAX םגד ,רוגס 1 ,חותפ 1 רזע יעגמ 2 םע ןצחל לכ ,םודא    

   375.00 .ע"ש וא "קינכמלט" 'חי   
    
ט"הע 56PI םימ תרידחל המוטא ךא ל"נכ קספה/לעפה ינצחל תדיחי    08.17.1060

   320.00 .ל"נכ תרצות 'חי   
    
יעגמ 2 םע ,אספוק ךותב ט"הע וא/ו ט"הת םורחב למשח תקספה ןצחל    08.17.1070
'ץיודנס טוליש ללוכ .ע"ש וא "קינכמלט" תרצות "52E-SAX" םגד רזע    

   430.00 "םורחב למשח קותינל ץחל" 01/51 תודימב םודא 'חי   
    
העיגנ ינפב הנגה םע ,חותפ ליגר גוסמ םודא הירטפ ןצחל םע אספוק   08.17.1080
ץיודנס טוליש ללוכ ע"ש וא "קינכמלט" תרצות ,ט"הת/ט"הע ,תירקמ    

   390.00 םיאתמ טוליש םע 01/51 תודימב 'חי   
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,חתפמ י"ע רורחש ,לעננ ,חותפ ליגר גוסמ םודא הירטפ ןצחל םע אספוק   08.17.1090
תודימב ץיודנס טוליש ללוכ ע"ש וא "קינכמלט" תרצות "481J LAX" םגד    

   570.00 םיאתמ טוליש םע 01/51 'חי   
    
============== אספוקב טקפ יקספמ    
    
םימ תרידחל המוטא ,IC תספוק םע ,'א 61*1 םרזל סמועב טקפ קספמ    08.17.1110
  76-PI, ןלא" תרצות ,ט"הת וא/ו ט"הע תנקתהל ,קספמל דמצמ םע  

   240.00 .ע"ש וא "ילדרב 'חי   
    

   285.00 .'א 3X61 םרזל ל"נכ קספמ 'חי  08.17.1120
    
םימ תרידחל המוטא IC תספוק םע 'א 3X52 םרזל סמועב טקפ קספמ    08.17.1130
  76-PI, ןלא" תרצות ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל ,קספמל דמצמ םע  

   330.00 .ע"ש וא "ילדרב 'חי   
    
םימ תרידחל המוטא IC תספוק םע 'א 3X04 םרזל סמועב טקפ קספמ    08.17.1140
  76-PI, ילדרב ןלא" תרצות ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל קספמל דמצמ םע"  

   460.00 .ע"ש וא 'חי   
    
םימ תרידחל המוטא IC תספוק םע , 'א 3X36 םרזל סמועב טקפ קספמ   08.17.1150
  76-PI, ןלא" תרצות ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל ,קספמל דמצמ םע  

   520.00 .ע"ש וא "ילדרב 'חי   
    
םימ תרידחל המוטא IC תספוק םע , 'א 3X001 םרזל סמועב טקפ קספמ   08.17.1160
  76-PI, ןלא" תרצות ,ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל ,קספמל דמצמ םע  

   950.00 .ע"ש וא "ילדרב 'חי   
    
======================= תכתמ תונורא + תופעתסה תובית     
    
"P-1D" םגד ,מ"מ 001*001*05 תודימב טנוברקילופמ תופעתסה תבית    08.17.1180

    60.00 ."הילת ינזוא"-ו םיקדהמ ללוכ ,ע"ש וא "טסלפ .א.ד.ע" תרצות 'חי   
    
"P42-D" םגד ,מ"מ 451*411*07 תודימב ךא ל"נכ תופעתסה תבית    08.17.1190

    95.00 ."הילת ינזוא"-ו םיקדהמ ללוכ ,ל"נכ תרצות 'חי   
    
"P2-D" םגד ,מ"מ 091*051*08 תודימב ךא ל"נכ תופעתסה תבית    08.17.1200

   135.00 ."הילת ינזוא"-ו םיקדהמ ללוכ ,ל"נכ תרצות 'חי   
    
"P5-D" םגד ,מ"מ 002*002*001 תודימב ךא ל"נכ תופעתסה תבית    08.17.1210

   185.00 ."הילת ינזוא"-ו םיקדהמ ללוכ ,ל"נכ תרצות 'חי   
    
תודימב תימינפ תכתמ תטלפ םע ךא ל"נכ תופעתסה תבית    08.17.1220
םיקדהמ ללוכ ,ל"נכ תרצות "IB-031-3" םגד ,מ"מ 052*081*031    

   340.00 ."הילת ינזוא"-ו 'חי   
    
"IB-051-3" םגד ,מ"מ 052*081*051 תודימב ךא ל"נכ תופעתסה תבית    08.17.1230

   380.00 ."הילת ינזוא"-ו םיקדהמ ללוכ ,ל"נכ תרצות 'חי   
    
"IB-031-4" םגד ,מ"מ 063*052*031 תודימב ךא ל"נכ תופעתסה תבית    08.17.1240

   475.00 ."הילת ינזוא"-ו םיקדהמ ללוכ ,ל"נכ תרצות 'חי   
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"IB-051-4" םגד ,מ"מ 063*052*051 תודימב ךא ל"נכ תופעתסה תבית    08.17.1250
   495.00 ."הילת ינזוא"-ו םיקדהמ ללוכ ,ל"נכ תרצות 'חי   

    
םגד ,מ"מ 005*063*051 תודימב ךא ל"נכ תופעתסה תבית    08.17.1260

   885.00 ."הילת ינזוא"-ו םיקדהמ ללוכ ,ל"נכ תרצות "IB-051-64" 'חי   
    
,יטטסורטקלא רמגו דוסי עובצ יבוע מ"מ 2 טריפוקד חפמ תרושקת ןורא    08.17.1270
לש תוילמינימ תודימבו ,תותלד םע ,יבוע מ"ס 2 עצקוהמ ץעמ בג םע    

 1,100.00 .תרחא הרטמ לכל וא קזב י"ע רשואמ ,מ"ס 04*06*52 'חי   
    

 1,200.00 .מ"ס 05*05*02 תודימב ךא ל"נכתרושקת ןורא 'חי  08.17.1280
    

 1,600.00 .מ"ס 06*08*52 תודימב ךא ל"נכ תרושקת ןורא 'חי  08.17.1290
    

 1,850.00 .מ"ס 08*08*52 תודימ ךא ל"נכ תרושקת ןורא 'חי  08.17.1300
    

 2,600.00 .תוחפל מ"ס 08*001*52 תודימב ךא ל"נכ תרושקת ןורא 'חי  08.17.1310
    

 3,000.00 .תוחפל מ"ס 06*021*52 תודימב ךא ל"נכ תרושקת ןורא 'חי  08.17.1320
    

 3,300.00 .תוחפל מ"ס 08*021*52 תודימב ךא ל"נכ תרושקת ןורא 'חי  08.17.1330
    

 3,700.00 .תוחפל מ"ס 08*081*52 תודימב ךא ל"נכ תרושקת ןורא 'חי  08.17.1340
    
חירב בר לוענמ רובע ןהשלכ תודימבו גוסמ תרושקת ןוראל ריחמ תפסות   08.17.1350

   380.00 ."קזב" י"ע רשואמ 'חי   
    
חפמ תימינפ הציחמ רובע אוהשלכ גוסמ תרושקת ןוראל ריחמ תפסות   08.17.1360

   220.00 .תורושקת תדרפהל רטמ   
    
=============== רישכמ וא הנוכמ ירוביח    
    
ירזיבאו ,דוקיפה ירוביח ,טו"וק  6 דע קפסהב רישכמ וא הנוכמ רוביח   08.17.1380
ןירושמ ירושרש רוניצו ר"ממ 5X5.2 ךתחב YX2N לבכ  ללוכ ,רזעה    
ןורגיטנא ירבחמ ,'מ 5 דע ךרואבו מ"מ 52 רטוקב קיטסלפ הפוצמ יתכתמ    

   480.00 'פמוק .תומלשב הנוכמב רוביח ללוכ ,הלעפהה קספמב רוביחה אצומ ,םימוטא  
    
ר"ממ  YX2N 5X01  לבכ םע ט"ווק  51 דע קפסהל ךא ל"נכ הנוכמ רוביח   08.17.1390

   760.00 .מ"מ 83 רטוקב יטסלפ הפוצמ ןירושמ יתכתמ ירושרש רוניצו 'חי   
    
,רתי יחתמו םיקרב דגנ הנגה םע ,טלוו 022 חתמל ירטקלאוטופ את    08.17.1400

   840.00 .ןבלוגמ חפ ןוגג םע ,ע"ש וא "סריפ רשיפ" תרצות 'חי   
    
================== חישק טילקב "ץיבדנס" יטלש    
    
דמצומ מ"ס 01X5 דע תודימב חישק טילקב "ץיבדנס" טלש   08.17.1420
יפכ םושירה חסונ . םינבלוגמ טנטפ יגרב ידי לע ריקל וא/ו היצקורטסנוקל    

    45.00 .ןימזמה י"ע עבקיש 'חי   
    

   120.00 .מ"ס 01X02 דע תודימב ךא ל"נכ 'חי  08.17.1430
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    95.00 .מ"ס 01X51 דע תודימב ךא ל"נכ 'חי  08.17.1440
    

    70.00 מ"ס 01X01 דע תודימב ךא ל"נכ 'חי  08.17.1450
    
=============== םילגעמ + םיווק יופימ    
    
תושרב חטשב יוליגל רישכמ תרזעב םימייק םייעקרק תת םיווק יופימ   08.17.1470
םקמוע ללוכ םימייקה םיווקה לכ ןומיס םע תוינכות תשגהו הפועתה תודש    

    74.00 .תודתי י"ע חטשב יאוותה ןומיס תוברל רעושמה רטמ   
    
וא/ו םיכילומה ךתח ,לגעמה דועי ןומיס ללוכ ,למשחה חולב םילגעמ יופימ   08.17.1480
דח לגעמל סחייתמ ריחמה( .םייקה חולל תיווק דח המכס תנכהו םילבכה    

   100.00 .)יזאפ תלת וא 'חי   
    
======= תוטנוו    
    

   670.00 .ןוויכ ךפוה ררוב ז"פמ ללוכ ש"קמ 011 הקיני רשוכ 4" הטנוו 'חי  08.17.1500
    

   965.00 .ןוויכ ךפוה ררוב ז"פמ ללוכ ש"קמ 023 הקיני רשוכ 6" הטנוו 'חי  08.17.1510
    

 1,470.00 .ןוויכ ךפוה ררוב ז"פמ ללוכ ש"קמ 056 הקיני רשוכ 8" הטנוו 'חי  08.17.1520
    
===================== תוקפסא חול + תוקלדהל םילנפ    
    

   265.00 ."וניצוטיב" וא "סיבג" םיראומ םינצחל 2 ללוכ ט"הת וא ט"הע תוקלדה לנפ 'חי  08.17.1540
    

   395.00 ."וניצוטיב" וא "סיבג" םיראומ םינצחל 4 ללוכ ט"הת וא ט"הע תוקלדה לנפ 'חי  08.17.1550
    

   600.00 ."וניצוטיב" וא "סיבג" םיראומ םינצחל 6 ללוכ ט"הת וא ט"הע תוקלדה לנפ 'חי  08.17.1560
    

   770.00 ."וניצוטיב" וא "סיבג" םיראומ םינצחל 8 ללוכ ט"הת וא ט"הע תוקלדה לנפ 'חי  08.17.1570
    
03X03 לדוגב רטסאילופמ יושע למשח תוקפסא חול תנקתהו הקפסא   08.17.1580
וא יזאפ דח ,'א 02 ישאר ת"מאמ ,םיינשמ ם"יתמאמ 9 ,הטלפ ללוכ ,מ"ס    

 2,100.00 'פמוק .טולישו טוויח ,יזאפ תלת וא דח םיאתמ תחפ ,יזאפ תלת  
    
============= עונמל םילבכ רוביח    
    

   540.00 'פמוק .ס"כ 03 דע קפסהב עונמל םילבכ רוביח 08.17.1600
    

   760.00 'פמוק .ס"כ 06 דע קפסהב עונמל םילבכ רוביח 08.17.1610
    

   890.00 'פמוק .ס"כ 57 דע קפסהב עונמל םילבכ רוביח 08.17.1620
    

 1,250.00 'פמוק .ס"כ 001 דע קפסהב עונמל םילבכ רוביח 08.17.1630
    

 1,960.00 'פמוק .ס"כ 051 דע קפסהב עונמל םילבכ רוביח 08.17.1640
    

 2,850.00 'פמוק .ס"כ 022 דע קפסהב עונמל םילבכ רוביח 08.17.1650
    
============= םינצחל + םיקספמ    
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    96.00 דיחי סירתל קספמ 'חי  08.17.1670
    

   290.00 תינאכמ הברזר םע תועש 42 ןועשו ןומיס תרונמ םע יבטוק וד דודל קספמ 'חי  08.17.1680
    

   565.00 BBA תרצות תכוכז ללוכ למשח קותינל הריבש ןצחל 'חי  08.17.1690
    
ך ו מ נ  ח ת מ  ,ת ר ו ש ק ת  ,ה ר ו א ת  ,ל מ ש ח  - ת ו ד ו ק נ  81.80 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    
    
גוסמ תורונצ םה תילנויצנבנוק הטישב תועצובמה תודוקנל תרנצה ......2    
וא ןוטב תוריק וא הינב תוריקב תובכרומ תודוקנה .םיינקת "וילאמ הבכ"    
וא/ו ןורירמ תרנצב חייטה לע תינוציח תונקתומ וא טוהרב וא סבג תוריק    
.גוס לכמ CVP תולעת    
    
תודש תושר טרדנטסל םאתהב ויהי ונקתויש תורוניצה עבצ ......3    
-מ"נמו תרושקת  ,בוהצ -םיבשחמ  ,םודא -שא יוליג קורי -למשח .הפועתה    
םוח -םוריח תרואת  ,לוחכ    
    
לכ לע תורונצהו לבכה וא םיכילומה תא ללוכ הדוקנ לכ ריחמ ......4    
וא הרקתב האיציל דעו הדוקנה תא ןיזמה למשחה חולמ לחה םהיחפס    
קספמ לולכי הדוקנה ריחמ . תויומכה בתכב טרופמכ ינקת רזיבא ןכו ,ריקב    
םיקספמה גוסו תומכ .ראומ ןצחל וא בילצמ ףילחמ וא לופכ וא דיחי ,םרז    
.הדוקנה ריחמ תא הנשת אל םישורדה    
    
הדוקנ הניה איהש הטיש לכב תעצובמה ללכהמ אצוי אלל הדוקנ לכ ......5    
.שומישל הנכומו תרבוחמ ,תבכרומ    
    
ריחמ תא הנשי אל עקת תיב תדוקנל האיציל ורבוחיש םיעקש רפסמ .....6    
ויהי םירזיבאה ......7 .)דחא זראמב ריקה ירוביח לכש יאנתב( .הדוקנה    
.ךרע הווש "סיבג" וא "טייל ,סקיטמ ,הנול" םגד "וניצוטיב" תמגודכ    
    
מ"מ 02 נ"פ  תורוניצ וא/ו מ"מ 02 "כ" תורונצ םע טלוו 022 רואמ תדוקנ   08.18.0050
היומס וא היולג הנקתהב ,ר"ממ 5.1 םיכילומ וא/ו םילבכ םע , רטוק    
םיקיספמ וא/ו םינצחל יגוס לכ םע ,יזאפ תלת וא יזפ דח לגעמבו    

   195.00 "סיווג" וא "ONICITB" 'חי   
    
מ"מ 52 נ"פ  תורוניצ וא/ו מ"מ 23 "כ" תורונצ םע טלוו 022 רואמ תדוקנ   08.18.0060
לגעמבו היומס וא היולג הנקתהב ,ר"ממ 5.2 םיכילומ וא/ו םילבכ םע רטוק    
וא "ONICITB" םיקיספמ וא/ו םינצחל יגוס לכ םע ,יזאפ תלת וא יזפ דח    

   280.00 "סיווג" 'חי   
    
וא/ו רטוק מ"מ 02 "כ" תורוניצ םע ,היולג הנקתהב ,טלוו 022 רואמ תדוקנ   08.18.0070
הנקתהב ,ר"ממ 5.1 םיכילומ וא/ו םילבכ םע ,מ"מ C.V.P 52X03 תולעת    
םע םיקיספמ וא/ו םינצחל יגוס לכ םע ,יזאפ תלת וא יזפ דח לגעמבו  היולג    

   240.00 ."וקסינ" תרצות ט"הע םיקיספמ 'חי   
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,ר"ממ 5.1 "יח" ףסונ ךילומ רובע  ,גוס לכמ ,רואמ תדוקנל ריחמ תפסות   08.18.0080
תלת לגעמב וא/ו יזאפ דח לגעמב ,םורחה תדיחי רובע ,לבכב וא/ו רוניצב    

    50.00 .יזאפ 'חי   
    
,רטוק  מ"מ 02 רטוק וא/ו מ"מ 02 נ"פ  תורונצ םע טלקמל ןומעפ תדוקנ   08.18.0090
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    

   380.00 .םימ םוטא גוסמ ןצחלה .ע"ש 'חי   
    
02 נ"פ תורונצ םע היולג וא/ו היומס הנקתהב טלוו 022 עקת תיב תדוקנ   08.18.0100
םע ,מ"מ C.V.P 52X03 תלעת וא/ו מ"מ 02 "כ" תורוניצ וא/ו רטוק מ"מ    
'א 61 עקת תיב םע ר"מ YX2N 5.2*3 םילבכ וא/ו ר"ממ 3X5.2 םיכילומ    

   220.00 ."סיווג" וא "ONICITB" תרצות ,ט"הע וא/ו ט"הת 'חי   
    
02 נ"פ תורונצ םע היולג וא היומס הנקתהב טלוו 022 עקת תיב תדוקנ   08.18.0110
םע ,מ"מ C.V.P 52X03 תלעת וא/ו מ"מ 02 "כ" תורוניצ וא/ו רטוק מ"מ    

   220.00 )רחא קרפב דדמנ - רמג רזיבא אלל( ר"ממ 5.2X3 םילבכ וא/ו םיכילומ 'חי   
    
היומס הנקתהב , למשח חולמ הרישי הנזהב , טלוו 022 עקת תיב תדוקנ   08.18.0120
םע ר"מ YX2N 3*5.2 םילבכו רטוק מ"מ 02 נ"פ תורונצ םע , היולג וא/ו    

   320.00 ."סיווג" וא "ONICITB" תרצות ילארשי ןקת 'א 61 עקת תיב 'חי   
    
היומס הנקתהב , למשח חולמ הרישי הנזהב , טלוו 022 עקת תיב תדוקנ   08.18.0130
םע ר"מ YX2N 3*5.2 םילבכו רטוק מ"מ 02 נ"פ תורונצ םע , היולג וא/ו    

   330.00 ."סיווג" וא "ONICITB" תרצות S.B עקת תיב 'חי   
    
02 נ"פ תורוניצ םע , היומס וא היולג הנקתהב טלוו 022 עקת תיב תדוקנ   08.18.0140
עקת יתב 2 תדיחי םע מ"מ 52X03 תולעת וא מ"מ 02 "כ" תורוניצ וא מ"מ    
תרדסמ ליגר וא/ו "ECAPS NEPO . "SPU תוציחמל ,'א 61    
  "XOBTEN" תרצות "REYEM" םימיאתמ -םישימג םילבכו םירוטקנוק םע  

   545.00 .הנושאר תופעתסה תביתל דע תוציחמה ךותב 'חי   
    
02 נ"פ תורוניצ םע  היומס וא היולג הנקתהב טלוו 022 עקת תיב תדוקנ   08.18.0150
עקת יתב 3 תדיחי םע מ"מ 52X03 תולעת וא מ"מ 02 "כ" תורוניצ וא מ"מ    
תרדסמ ליגר וא/ו "ECAPS NEPO . "SPU תוציחמל , 'א 61    
  "XOBTEN" תרצות "REYEM" םימיאתמ -םישימג םילבכו םירוטקנוק םע  

   630.00 .הנושאר תופעתסה תביתל דע תוציחמה ךותב 'חי   
    
02 נ"פ תורוניצ םע , היומס וא היולג הנקתהב טלוו 022 עקת תיב תדוקנ   08.18.0160
עקת יתב 4 תדיחי םע מ"מ 52X03 תולעת וא מ"מ 02 "כ" תורוניצ וא מ"מ    
תרדסמ ליגר וא/ו "ECAPS NEPO . "SPU תוציחמל , 'א 61    
  "XOBTEN" תרצות "REYEM" םימיאתמ -םישימג םילבכו םירוטקנוק םע  

   695.00 .הנושאר תופעתסה תביתל דע תוציחמה ךותב 'חי   
    
02 נ"פ תורוניצ םע , היומס וא היולג הנקתהב טלוו 022 עקת תיב תדוקנ   08.18.0170
עקת יתב 6 תדיחי םע מ"מ 52X03 תולעת וא מ"מ 02 "כ" תורוניצ וא מ"מ    
תרדסמ ליגר וא/ו "ECAPS NEPO . "SPU תוציחמל , 'א 61    
  "XOBTEN" תרצות "REYEM" םימיאתמ -םישימג םילבכו םירוטקנוק םע  

   760.00 .הנושאר תופעתסה תביתל דע תוציחמה ךותב 'חי   
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אצומל דעו ןיזמה למשחה חולמ ,טלוו 083 ט"הע תיזאפ תלת חכ תדוקנ   08.18.0180
,מ"מ C.V.P 24X03 תולעת םע ,ר"ממ YX2N 6X5 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    
)רחא קרפב דדמנ - רמג רזיבא אלל( הדוקנה תמלשהל םישורדה םינושה    

 1,120.00 . 'חי   
    
אצומל דעו ןיזמה למשחה חולמ ,טלוו 083 ט"הע תיזאפ תלת חכ תדוקנ   08.18.0190
,מ"מ C.V.P 24X03 תולעת םע ,ר"ממ YX2N 4X5 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    
)רחא קרפב דדמנ - רמג רזיבא אלל( הדוקנה תמלשהל םישורדה םינושה    

   940.00 . 'חי   
    
אצומל דעו ןיזמה למשחה חולמ ,טלוו 083 ט"הע תיזאפ תלת חכ תדוקנ   08.18.0200
,מ"מ C.V.P 24X03 תולעת םע ,ר"ממ YX2N 01X5 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    

 2,580.00 )רחא קרפב דדמנ - רמג רזיבא אלל( הדוקנה תמלשהל םישורדה םינושה 'חי   
    
אצומל דעו ןיזמה למשחה חולמ ,טלוו 083 ט"הע תיזאפ תלת חכ תדוקנ   08.18.0210
,מ"מ C.V.P 24X03 תולעת םע ,ר"ממ YX2N 61X5 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    

 3,820.00 )רחא קרפב דדמנ - רמג רזיבא אלל( הדוקנה תמלשהל םישורדה םינושה 'חי   
    
אצומל דעו ןיזמה למשחה חולמ ,טלוו 083 ט"הע תיזאפ תלת חכ תדוקנ   08.18.0220
מ"מ C.V.P 24X03 תולעת םע ,ר"ממ YX2N 5.2X5 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    

   580.00 )רחא קרפב דדמנ - רמג רזיבא אלל( הדוקנה תמלשהל םישורדה םינושה 'חי   
    
םע ,היומס וא היולג הנקתהב , למשח חולמ הרישי,  תיזאפ דח חכ תדוקנ   08.18.0230
C.V.P תולעת וא/ו רטוק מ"מ 52 "כ" תורוניצ וא מ"מ 52 נ"פ תורוניצ    
  52X03 םילבכו מ"מ YX2N 4X3 קרפב דדמנ - רמג רזיבא אלל( ,ר"ממ  

   290.00 )רחא 'חי   
    
תורוניצ םע היולג וא היומס הנקתהב ,ילמשח םימח םימ דודל חכ תדוקנ   08.18.0240
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  

   445.00 .דודה 'חי   
    
היולג וא היומס הנקתהב אוהש גוס לכמ תרושקת רזיבאל  הנכה תדוקנ   08.18.0250
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    

   155.00 .רטמ 03 דע רוניצה ךרוא .טלשו הסכמ ,היומס וא הייולג רזיבא 'חי   
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,רטוק מ"מ 02 נ"פ רוניצ םע ילגיב הרואתל םוריח תדיחיל תרושקת תדוקנ   08.18.0260
תרקב תכרעמל רוביח ללוכ 5.1X2 רוחש לבכ םע מ"מ 02 "כ" רוניצ וא    

   310.00 .רטמ 03 דע רוניצה ךרוא . םוריח תרואת 'חי   
    
,רטוק מ"מ 52 נ"פ תורוניצ םע ,אוהש לכ גוסמ ילמשח חופמל חכ תדוקנ   08.18.0270
םילבכו מ"מ C.V.P 52X03 תולעת וא/ו רטוק מ"מ 52 "כ" תורוניצ וא    
  YX2N 5.2X5 םיירושרש תורוניצ תועצמאב ,עונמל רוביח םע ,ר"ממ  
םיגניטיפ םע ,"THGIT- DIUQIL" גוסמ ,םימוטא קיטסלפ יפוצמ םייתכתמ    

   630.00 .ט"הת 'א 55PI" 3X61" םוטא ןוחטב קספמ םעו ,םימוטא 'חי   
    
מ"מ 02 נ"פ תורוניצ םע היולג וא היומס הנקתהב םורח ןצחלל הדוקנ   08.18.0280
םע ,מ"מ C.V.P 52X03 תולעת וא/ו רטוק מ"מ 02 "כ" תורוניצ וא רטוק    

   590.00 )רחא קרפב דדמנ - רמג רזיבא אלל( ר"ממ YX2N 3X5.1 םילבכ 'חי   
    
תללוכ רשא לגעמ לע תדדוב 'א 61 היסקטנו םגד ררוואמל רובח תדוקנ   08.18.0290
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    

   480.00 .שומשל הנכומו תרבוחמ 'חי   
    
yx2N 08.18.0300 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  

   440.00 ..שומשל ןכומו רבוחמ ,בכרומ טלפמוק 'חי   
    
םע ,ר"ממ YX2N 3*5.1 לבכו 02 נ"פ רונצב גגב ירטקלאוטופ אתל הדוקנ   08.18.0310
רשיפ" תרצות םיקרבו רתי יחתמ דגנ ןגומו םימ ןגומ ירטקלאוטופ את    

 1,020.00 .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   08.18.0320
,ר"ממ YX2N 5.2*3 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  

   485.00 .תוחפל 'מ 2 לבכ תברזר 'חי   
    
חולמ ל"נכ  תרושקת 'חב וא/ו בשחמ 'חב םיבשחמ דויצ דסמל חכ תדוקנ   08.18.0330
תיב םעו ר"ממ YX2N 6*3 םילבכ םע הדוקנה אצומל דעו ןיזמה למשח    
לע ןקתומ "ILOZZALAP" תרצות 'א 55PI ןגומ 'א EEC 3*23 גוסמ עקת    

   845.00 .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   08.18.0340
עקת תיב םעו ר"ממ  YX2N 5.2*5 םילבכ םע הדוקנה אצומל דעו ןיזמה    
לע ןקתומ "ILZZALAP" תרצות 'א 55PI ןגומ 'א EEC 5*61 גוסמ    

   670.00 .תוחפל 'מ 2 תברזר םעו  הפצרהמ מ"ס 5 ןבלוגמ חפ תהבגה 'חי   
    
חולמ  תרושקת 'חב וא/ו בשחמ 'חב םיבשחמ דויצ דסמל חכ תדוקנ   08.18.0350
תיב םעו ר"ממ YX2N 01*5 םילבכ םע הדוקנה אצומל דעו ןיזמה למשח    
לע ןקתומ ."ILOZZALAP" תרצות 55PI ןגומ 'א EEC 5*23 גוסמ עקת    

 2,330.00 .תוחפל 'מ 2 לבכ תברזר םעו הפצרהמ מ"ס 5 ןבלוגמ חפ תהבגה 'חי   
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ם י ל ב כ  ת ו מ ל ו ס  ,ם י ל ב כ  ת ו ל ע ת  , ת ו ר ו נ י צ  - ם י ל י ב ו מ  91.80 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    
.תודוקנה    
    
וטנ הדידמ היהת הדידמה ךרוא רטמב ודדמי הז קרפב תורוניצה  ......3    
םהב תומוקמב בשחתהל ילבמו הבכרהה רחאל תורוניצה ךרואל םאתהב    
וא/ו רבעמ /תופעתסה תואספוק  ללוכ  תורוניצה ריחמ .םיבכרומ תורוניצה    
,ילארשי ןקת ות םע ע"ש וא טסלפ ..א.ד.ע תרצות תויטרדנטס םירוביח    
םירוביחב םישימגה תורוניצה תא ןכו 'דכו הכישמ יטוח תופומ ,תותשק    
.םירישכמל םייפוס    
    
םאתהב תורוניצה םוקימ לש אמיק רב ןומס ללוכ תורוניצה ריחמ ......4    
תחנה .רבעמה תספוק םוקימ לש ןומיס ןכו רוניצה תווצק ינשב תוינכתל    
תויטסוקא תורקתו תופצ תופצר תריגסו תחיתפ לולכת תורוניצה תנקתהו    
.שרדיו הדימב    
    
לש רוביחו הנקתה ,הקפסא םיללוכ םילבכה תולעת יריחמ .......5    
םידדמנ םניאשו םישורדה קוזיחה יעצמא לכ ללוכ םידודמה םיטנמלאה    
, תונוולוגמ הילת תויצקורטסנוק , קוזיח יגרב ,םילביד ,תולש ןוגכ ,דרפנב    
םילרגטניא לבכ יקיזחמ ,תולעתה ןרצי לש תוילניגרוא תויפוסו תוניפ    
ןוצר תועיבשל ,ההובג המרבו יעוצקמ ןפואב עצובמ לכה 'וכו הלעתב    
לזרבמ תועורז לש הנקתהו הקפסה םיללכנ הלעתה ריחמב .ןימזמה    
.םיינקת םיקחרמב הרקת/ריקל -ןוולוגמ    
    
רפסמו לגעמ רפסמ םע תורוניצה לש ןומיס ללוכ תורוניצה ריחמ .......6    
.רוניצ לכ לש תווצקה ינשב ןיזמ חול    
    
ריחמ תפסות אלל ןימזמה תשירדל םאתהב היהי ןקתויש תורוניצה עבצ .7    
.איהשלכ    
    
ירבחמ םיללוכ קיטסלפ םיפוצמ םיתכתמ םירושרש תורוניצ יריחמ ......8    
.רוניצ לכ לש תווצקב "גניטיפ"    
    
=========== םייטסלפ תורוניצ    
    

     6.00 ימינפ רטוק מ"מ 02 )וילאמ הבכ( נ"פ רוניצ רטמ  08.19.0040
    

     7.00 ימינפ רטוק מ"מ 52 )וילאמ הבכ( נ"פ רוניצ רטמ  08.19.0050
    

    10.00 ימינפ רטוק מ"מ 23 )וילאמ הבכ( נ"פ רוניצ רטמ  08.19.0060
    

    13.00 ימינפ רטוק מ"מ 04 )וילאמ הבכ( נ"פ רוניצ רטמ  08.19.0070
    

    16.00 ימינפ רטוק מ"מ 05 )וילאמ הבכ( נ"פ רוניצ רטמ  08.19.0080
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    11.00 ינקת ןורירמ רוניצ-ינוציח רטוק מ"מ 02 )דבכ יטסלפ( "כ" רוניצ רטמ  08.19.0090
    

    16.00 .ינוציח רטוק מ"מ 52 )דבכ יטסלפ( "כ" רוניצ  רטמ  08.19.0100
    

    19.00 .ינוציח רטוק מ"מ 23  )דבכ יטסלפ( "כ" רוניצ  רטמ  08.19.0110
    

    26.00 .ינוציח רטוק מ"מ 04 )דבכ יטסלפ( "כ" רוניצ רטמ  08.19.0120
    

    31.00 .ינוציח רטוק מ"מ 05  )דבכ יטסלפ( "כ" רוניצ  רטמ  08.19.0130
    
יטסלפ הפוצמ יתכתמ ןירושמ ירושרש רונצ     
  ============================  
    
םגד ,רטוק 4/3" יטסלפ הפוצמ יתכתמ ןירושמ ירושרש רונצ    08.19.0150

    26.00 .ע"ש וא "שימג" תרצות "610.101.0802" רטמ   
    
וא "שימג" תרצות ,רטוק 1" יטסלפ הפוצמ יתכתמ ןירושמ ירושרש רונצ    08.19.0160

    34.00 .תווצקב "גניטיפ" ירבחמ םע ,ע"ש רטמ   
    
"שימג" תרצות ,רטוק 52.1" יטסלפ הפוצמ יתכתמ ןירושמ ירושרש רונצ    08.19.0170

    40.00 .תווצקב "גניטיפ" ירבחמ םע ,ע"ש וא רטמ   
    
"שימג" תרצות ,רטוק 05.1" יטסלפ הפוצמ יתכתמ ןירושמ ירושרש רונצ    08.19.0180

    48.00 .תווצקב "גניטיפ" ירבחמ םע ,ע"ש וא רטמ   
    
וא "שימג" תרצות ,רטוק 2" יטסלפ הפוצמ יתכתמ ןירושמ ירושרש רונצ    08.19.0190

    55.00 .תווצקב "גניטיפ" ירבחמ םע ,ע"ש רטמ   
    
)יתכתמ יופיצ אלל(ירושרש יטסלפ רוניצ    
  =========================  
    
ירבחמ ללוכ GP-5.31 גוסמ )יתכתמ יופיצ אלל(ירושרש יטסלפ רוניצ   08.19.0210

    19.00 .תווצקב גניטיפ רטמ   
    
גניטיפ ירבחמ ללוכ GP-61 גוסמ )יתכתמ יופיצ אלל(ירושרש יטסלפ רוניצ   08.19.0220

    22.00 .תווצקב רטמ   
    
גניטיפ ירבחמ ללוכ GP-91 גוסמ )יתכתמ יופיצ אלל(ירושרש יטסלפ רוניצ   08.19.0230

    28.00 .תווצקב רטמ   
    
גניטיפ ירבחמ ללוכ GP-32 גוסמ )יתכתמ יופיצ אלל(ירושרש יטסלפ רוניצ   08.19.0240

    31.00 .תווצקב רטמ   
    
גניטיפ ירבחמ ללוכ GP-23 גוסמ )יתכתמ יופיצ אלל(ירושרש יטסלפ רוניצ   08.19.0250

    34.00 .תווצקב רטמ   
    
גניטיפ ירבחמ ללוכ GP-04 גוסמ )יתכתמ יופיצ אלל(ירושרש יטסלפ רוניצ   08.19.0260

    40.00 .תווצקב רטמ   
    
גניטיפ ירבחמ ללוכ GP-05 גוסמ )יתכתמ יופיצ אלל(ירושרש יטסלפ רוניצ   08.19.0270

    46.00 .תווצקב רטמ   
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============== ןבלוגמ ,הדלפ רוניצ     
    

    48.00 רטוק 1" דע ,ןבלוגמ ,הדלפ רוניצ  רטמ  08.19.0290
    

    70.00 רטוק 5.1" דע ,ןבלוגמ ,הדלפ רוניצ  רטמ  08.19.0300
    

    82.00 רטוק 2" ,ןבלוגמ ,הדלפ רוניצ  רטמ  08.19.0310
    

    94.00 רטוק 3" ,ןבלוגמ ,הדלפ רוניצ  רטמ  08.19.0320
    

   106.00 רטוק 4" ,ןבלוגמ ,הדלפ רוניצ  רטמ  08.19.0330
    

   122.00 רטוק 6" ,ןבלוגמ ,הדלפ רוניצ  רטמ  08.19.0340
    
================= יתבכש וד  תירושרש תרנצ    
    
וז תרנצל תוידוחי תופומ ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ   08.19.0360

    14.00 .ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ רטמ   
    
וז תרנצל תוידוחי תופומ ללוכ מ"מ 08 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ   08.19.0370

    19.00 .ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ רטמ   
    
וז תרנצל תוידוחי תופומ ללוכ מ"מ 011 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ   08.19.0380

    36.00 .ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ רטמ   
    
וז תרנצל תוידוחי תופומ ללוכ מ"מ 061 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ   08.19.0390

    86.00 .ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ רטמ   
    
וז תרנצל תוידוחי תופומ ללוכ מ"מ 002 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ   08.19.0400

   131.00 .ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ רטמ   
    
וז תרנצל תוידוחי תופומ ללוכ מ"מ 062 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ   08.19.0410

   168.00 .ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ רטמ   
    
=============== חישק יס.יו.יפ  םילוורש    
    
5.3 ןפוד יבועב  מ"מ 3" רטוק חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש   08.19.0430

    31.00 . ינקת ןומיס טרסו לוורשה תווצק יעקרק לע אמייק רב ןומיס  מ"מ רטמ   
    
5.3 ןפוד יבועב  מ"מ 4" רטוק חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש   08.19.0440

    36.00 . ינקת ןומיס טרסו לוורשה תווצק יעקרק לע אמייק רב ןומיס  מ"מ רטמ   
    
ןפוד יבוע "6" מ"מ 061 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש   08.19.0450
ךמסומ דדומ י"ע תרנצה םויס תדוקנ לש תוטנדרואוק ןומיס ללוכ, מ"מ 7.7    
םילוורשה םויס תודוקנב אמייק רב יעקרק לע ןומיסו ינקת ןומיס טרס ללוכ .    

    90.00 .הכרדמה םוחת ךותב וא שיבכה הצקל רבעמ רטמ 1 דע רטמ   
    
ןפוד יבוע "8"  מ"מ 062 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש   08.19.0460
.ךמסומ דדומ י"ע תרנצה םויס תדוקנ לש תוטנדרואוק ןומיס ללוכ,מ"מ 7.7    
םילוורשה םויס תודוקנב אמייק רב יעקרק לע ןומיסו ינקת ןומיס טרס ללוכ    

   139.00 .הכרדמה םוחת ךותב וא שיבכה הצקל רבעמ רטמ 1 דע רטמ   
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ןפוד יבוע "01" מ"מ 062 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש   08.19.0470
.ךמסומ דדומ י"ע תרנצה םויס תדוקנ לש תוטנדרואוק ןומיס ללוכ מ"מ 7.7    
םילוורשה םויס תודוקנב אמייק רב יעקרק לע ןומיסו ינקת ןומיס טרס ללוכ    

   162.00 .הכרדמה םוחת ךותב וא שיבכה הצקל רבעמ רטמ 1 דע רטמ   
    
==================== תופומ + ע.ק.י  תרושקת רוניצ     
    
הכישמ טוח  םע  מ"מ 04 רטוקב  5.31  .ע.ק.י  גוסמ  ןליתאילופ  רוניצ   08.19.0490
רצמ תרצות םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופמ    

    12.00 קזב טרדנטס תבג ורטסלפ וא  טסלפ רטמ   
    
הכישמ   טוח  םע  מ"מ 05 רטוקב  5.31  .ע.ק.י  גוסמ  ןליתאילופ  רוניצ   08.19.0500
רצמ תרצות םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופמ    

    20.00 קזב טרדנטס תבג ורטסלפ וא  טסלפ רטמ   
    
הכישמ   טוח  םע  מ"מ 36 רטוקב  5.31  .ע.ק.י  גוסמ  ןליתאילופ  רוניצ   08.19.0510
רצמ תרצות םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופמ    

    23.00 קזב טרדנטס תבג ורטסלפ וא  טסלפ רטמ   
    
הכישמ   טוח  םע  מ"מ 57 רטוקב  5.31  .ע.ק.י  גוסמ  ןליתאילופ  רוניצ   08.19.0520
רצמ תרצות םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופמ    

    30.00 קזב טרדנטס תבג ורטסלפ וא  טסלפ רטמ   
    
רטוקב תרנצ רוביחל 5.31 .ע.ק.י וא 11 .ע.ק.י תרנצל תוילניגרוא תופומ   08.19.0530

    53.00 'פמוק .תמייק תרנצב קר .04  
    
רטוקב תרנצ רוביחל 5.31 .ע.ק.י וא 11 .ע.ק.י תרנצל תוילניגרוא תופומ   08.19.0540

    59.00 'פמוק .תמייק תרנצב קר .05  
    
רטוקב תרנצ רוביחל 5.31 .ע.ק.י וא 11 .ע.ק.י תרנצל תוילניגרוא תופומ   08.19.0550

    67.00 'פמוק .תמייק תרנצב קר .36  
    
רטוקב תרנצ רוביחל 5.31 .ע.ק.י וא 11 .ע.ק.י תרנצל תוילניגרוא תופומ   08.19.0560

    77.00 'פמוק .תמייק תרנצב קר .57  
    
================= הסכמ םע .יס.יו.יפ תלעת     
    
03*52 דע תודימב ךרע הווש וא "לגלפ" םגדכ הסכמ םע .יס.יו.יפ תלעת    08.19.0580

    22.00 .מ"מ רטמ   
    
06*24 דע תודימב ךרע הווש וא "לגלפ" םגדכ הסכמ םע .יס.יו.יפ תלעת    08.19.0590

    41.00 .מ"מ רטמ   
    

    52.00 .מ"מ 06*06 ךרע הווש וא "לגלפ" םגדכ הסכמ םע .יס.יו.יפ תלעת  רטמ  08.19.0600
    
08.19.0610 דע תודימב ךרע הווש וא "לגלפ" םגדכ הסכמ םע .יס.יו.יפ תלעת   

    64.00 .מ"מ 001*001 רטמ   
    
דע תודימב ךרע הווש וא "לגלפ" םגדכ הסכמ םע .יס.יו.יפ תלעת    08.19.0620

    78.00 . מ"מ 021*06 רטמ   
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   167.00 . מ"מ 002*001 "לגלפ" םגדכ הסכמ םע .יס.יו.יפ תלעת  רטמ  08.19.0630
    
לכ  םע ,מ"מ 003*001 "לגלפ" םגדכ הסכמ םע .יס.יו.יפ תלעת    08.19.0640

   186.00 .המוקמל הלעתה תעיבקל תנבלוגמ תכתממ םיביטקורטסנוקה םיקוזיחה רטמ   
    

    12.00 מ"מ 06 קמועב יס.יו.יפ תולעתל דויצו סיסב םע תימינפ הציחמ  רטמ  08.19.0650
    

    16.00 מ"מ 08 קמועב יס.יו.יפ תולעתל דויצו סיסב םע תימינפ הציחמ  רטמ  08.19.0660
    
============= תונוולגמ חפ תולעת    
    

    66.00 .הסכמ ללוכ ,מ"מ 1 יבוע מ"מ 04X06 ןוולגמ חפ תלעת רטמ  08.19.0680
    

    71.00 .הסכמ ללוכ ,מ"מ 06X06 םלוא ל"נכ הלעת רטמ  08.19.0690
    

    74.00 .הסכמ ללוכ ,מ"מ 06X001 םלוא ל"נכ הלעת רטמ  08.19.0700
    

   106.00 .הסכמ ללוכ ,מ"מ 001X001 םלוא ל"נכ הלעת רטמ  08.19.0710
    

   101.00 .הסכמ ללוכ ,מ"מ 06X021 םלוא ל"נכ הלעת רטמ  08.19.0720
    

   126.00 .הסכמ ללוכ ,מ"מ 06X051 םלוא ל"נכ הלעת רטמ  08.19.0730
    

   138.00 .הסכמ ללוכ ,מ"מ 001X002 םלוא ל"נכ הלעת רטמ  08.19.0740
    

   166.00 .הסכמ ללוכ ,מ"מ 001X003 םלוא ל"נכ הלעת רטמ  08.19.0750
    

   182.00 .הסכמ ללוכ ,מ"מ 051X003 םלוא ל"נכ הלעת רטמ  08.19.0760
    
001x002 תודימבו ל"נכ חפ הסכמ םע יבוע מ"מ 5.1 ןבלוגמ חפ תלעת   08.19.0770

   144.00 .מ"מ רטמ   
    
003*001 תודימבו ,ל"נכ חפ הסכמ םע ,יבוע מ"מ 5.1 ןבלוגמ חפ תלעת    08.19.0780

   174.00 מ"מ רטמ   
    
004*001 תודימבו ,ל"נכ חפ הסכמ םע ,יבוע מ"מ 5.1 ןבלוגמ חפ תלעת    08.19.0790

   186.00 מ"מ רטמ   
    
005*001 תודימבו ,ל"נכ חפ הסכמ םע ,יבוע מ"מ 5.1 ןבלוגמ חפ תלעת    08.19.0800

   288.00 מ"מ רטמ   
    
006*001 תודימבו ,ל"נכ חפ הסכמ םע ,יבוע מ"מ 5.1 ןבלוגמ חפ תלעת    08.19.0810

   384.00 מ"מ רטמ   
    
טנויב יגרב י"ע םירגסנה םיסכמ םע יבוע מ"מ 5.1 ןבלוגמ חפ תולעת    08.19.0820
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    

    74.00 .תועיצפ תעינמל תולעתה ג"ק   
    
==================== תוצרוחמו תונוולוגמ חפ תולעת    
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מ"מ 8.0 חפ יבוע ,מ"ס 0.6X0.01 תודימב תצרוחמ ןוולוגמ חפ תלעת   08.19.0840
   110.00 . ע"ש וא ,"ןמרטב" 'בח תרצותמ רטמ   

    
מ"מ 8.0 חפ יבוע ,מ"ס 0.6X0.02 תודימב תצרוחמ ןוולוגמ חפ תלעת   08.19.0850

   124.00 . ע"ש וא ,"ןמרטב" 'בח תרצותמ רטמ   
    
מ"מ 8.0 חפ יבוע ,מ"ס 0.6X0.03 תודימב תצרוחמ ןוולוגמ חפ תלעת   08.19.0860

   173.00 . ע"ש וא ,"ןמרטב" 'בח תרצותמ רטמ   
    
מ"מ 00.1 חפ יבוע ,מ"ס 5.8X0.01 תודימב תצרוחמ ןוולוגמ חפ תלעת   08.19.0870

   134.00 .ע"ש וא ,"ןמרטב" 'בח תרצותמ רטמ   
    
מ"מ 00.1 חפ יבוע ,מ"ס 5.8X0.02 תודימב תצרוחמ ןוולוגמ חפ תלעת   08.19.0880

   136.00 .ע"ש וא ,"ןמרטב" 'בח תרצותמ רטמ   
    
מ"מ 00.1 חפ יבוע ,מ"ס 5.8X0.03 תודימב תצרוחמ ןוולוגמ חפ תלעת   08.19.0890

   174.00 .ע"ש וא ,"ןמרטב" 'בח תרצותמ רטמ   
    
מ"מ 00.1 חפ יבוע ,מ"ס 5.8X0.05 תודימב תצרוחמ ןוולוגמ חפ תלעת   08.19.0900

   198.00 .ע"ש וא ,"ןמרטב" 'בח תרצותמ רטמ   
    
מ"מ 00.1 חפ יבוע ,מ"ס 5.8X0.06 תודימב תצרוחמ ןוולוגמ חפ תלעת   08.19.0910

   222.00 .ע"ש וא ,"ןמרטב" 'בח תרצותמ רטמ   
    
מ"מ 52.1 חפ יבוע ,מ"ס 5.8X0.01 תודימב תצרוחמ ןוולוגמ חפ תלעת   08.19.0920

   146.00 .ע"ש וא ,"ןמרטב" 'בח תרצותמ רטמ   
    
מ"מ 52.1 חפ יבוע ,מ"ס 5.8X0.02 תודימב תצרוחמ ןוולוגמ חפ תלעת   08.19.0930

   148.00 .ע"ש וא ,"ןמרטב" 'בח תרצותמ רטמ   
    
מ"מ52.1 חפ יבוע ,מ"ס 5.8X0.03 תודימב תצרוחמ ןוולוגמ חפ תלעת   08.19.0940

   186.00 .ע"ש וא ,"ןמרטב" 'בח תרצותמ רטמ   
    
מ"מ 52.1 חפ יבוע ,מ"ס 5.8X0.05 תודימב תצרוחמ ןוולוגמ חפ תלעת   08.19.0950

   210.00 .ע"ש וא ,"ןמרטב" 'בח תרצותמ רטמ   
    
מ"מ 52.1 חפ יבוע ,מ"ס 5.8X0.06 תודימב תצרוחמ ןוולוגמ חפ תלעת   08.19.0960

   234.00 .ע"ש וא ,"ןמרטב" 'בח תרצותמ רטמ   
    
מ"מ 5.1 חפ יבוע ,מ"ס 5.8X0.01 תודימב תצרוחמ ןוולוגמ חפ תלעת   08.19.0970

   186.00 .ע"ש וא ,"ןמרטב" 'בח תרצותמ רטמ   
    
מ"מ5.1 חפ יבוע ,מ"ס 5.8X0.02 תודימב תצרוחמ ןוולוגמ חפ תלעת   08.19.0980

   230.00 .ע"ש וא ,"ןמרטב" 'בח תרצותמ רטמ   
    
מ"מ 5.1 חפ יבוע ,מ"ס 5.8X0.03 תודימב תצרוחמ ןוולוגמ חפ תלעת   08.19.0990

   270.00 .ע"ש וא ,"ןמרטב" 'בח תרצותמ רטמ   
    
מ"מ 5.1 חפ יבוע ,מ"ס 5.8X0.05 תודימב תצרוחמ ןוולוגמ חפ תלעת   08.19.1000

   318.00 .ע"ש וא ,"ןמרטב" 'בח תרצותמ רטמ   
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מ"מ 5.1 חפ יבוע ,מ"ס 5.8X0.06 תודימב תצרוחמ ןוולוגמ חפ תלעת   08.19.1010
   354.00 .ע"ש וא ,"ןמרטב" 'בח תרצותמ רטמ   

    
============  חפ תולעתל םיסכמ    
    
חפ יבוע ,מ"ס 01 תודימב חפ תלעת לע הריגס רודיס םע הנגה הסכמ   08.19.1030

    24.00 .מ"מ 0.1 רטמ   
    
חפ יבוע ,מ"ס 02 תודימב חפ תלעת לע הריגס רודיס םע הנגה הסכמ   08.19.1040

    42.00 .מ"מ 0.1 רטמ   
    
חפ יבוע ,מ"ס 03 תודימב חפ תלעת לע הריגס רודיס םע הנגה הסכמ   08.19.1050

    60.00 .מ"מ 0.1 רטמ   
    
חפ יבוע ,מ"ס 04 תודימב חפ תלעת לע הריגס רודיס םע הנגה הסכמ   08.19.1060

    78.00 .מ"מ 0.1 רטמ   
    
חפ יבוע ,מ"ס 05 תודימב חפ תלעת לע הריגס רודיס םע הנגה הסכמ   08.19.1070

    96.00 .מ"מ 0.1 רטמ   
    
חפ יבוע ,מ"ס 06 תודימב חפ תלעת לע הריגס רודיס םע הנגה הסכמ   08.19.1080

   114.00 .מ"מ 0.1 רטמ   
    
חפ יבוע ,מ"ס 01 תודימב חפ תלעת לע הריגס רודיס םע הנגה הסכמ   08.19.1090

    26.00 .מ"מ 52.1 רטמ   
    
חפ יבוע ,מ"ס 02 תודימב חפ תלעת לע הריגס רודיס םע הנגה הסכמ   08.19.1100

    47.00 .מ"מ 52.1 רטמ   
    
חפ יבוע ,מ"ס 03 תודימב חפ תלעת לע הריגס רודיס םע הנגה הסכמ   08.19.1110

    66.00 .מ"מ 52.1 רטמ   
    
חפ יבוע ,מ"ס 04 תודימב חפ תלעת לע הריגס רודיס םע הנגה הסכמ   08.19.1120

    86.00 .מ"מ52.1 רטמ   
    
חפ יבוע ,מ"ס 05 תודימב חפ תלעת לע הריגס רודיס םע הנגה הסכמ   08.19.1130

   106.00 .מ"מ 52.1 רטמ   
    
חפ יבוע ,מ"ס 06 תודימב חפ תלעת לע הריגס רודיס םע הנגה הסכמ   08.19.1140

   125.00 .מ"מ 52.1 רטמ   
    
=============== תונבלוגמ תשר תולעת     
    
םח ןווליג ,מ"מ 5 רטוקב לזרבמ תנבלוגמ למשח ילבכל תשר תלעת    08.19.1160
תילתל תונבלוגמ לזרב תויצקורטנוק םע ,הליבטב ןורקימ 06 יבועב    

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

    89.00 מ"מ 002*58 תודימב ךא ל"נכ תשר תלעת  רטמ  08.19.1170
    

    96.00 מ"מ 003*58 תודימב ךא ל"נכ תשר תלעת  רטמ  08.19.1180
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   128.00 מ"מ 004*58 תודימב ךא ל"נכ תשר תלעת  רטמ  08.19.1190
    

   148.00 מ"מ 005*58 תודימב ךא ל"נכ תשר תלעת  רטמ  08.19.1200
    

   166.00 מ"מ 006*58 תודימב ךא ל"נכ תשר תלעת  רטמ  08.19.1210
    
====================== םיעובצ וא םינוולוגמ םילבכ תולוס    
    
,עבצ תובכש יתשב עובצ וא ןוולוגמ לזרבמ מ"מ 002 בחורב םילבכל םלוס   08.19.1230
תותשק ,םירבחמ ,תוכימת ,תועורז ללוכ ,הרקתל יולת וא ריקל דומצ    

   172.00 .תורשי תולעת יעטק ןיב רוביחל רטמ   
    
,עבצ תובכש יתשב עובצ וא ןוולוגמ לזרבמ מ"מ 003 בחורב םילבכל םלוס   08.19.1240
תותשק ,םירבחמ ,תוכימת ,תועורז ללוכ ,הרקתל יולת וא ריקל דומצ    

   218.00 .תורשי תולעת יעטק ןיב רוביחל רטמ   
    
,עבצ תובכש יתשב עובצ וא ןוולוגמ לזרבמ מ"מ 004 בחורב םילבכל םלוס   08.19.1250
תותשק ,םירבחמ ,תוכימת ,תועורז ללוכ ,הרקתל יולת וא ריקל דומצ    

   251.00 .תורשי תולעת יעטק ןיב רוביחל רטמ   
    
,עבצ תובכש יתשב עובצ וא ןוולוגמ לזרבמ מ"מ 005 בחורב םילבכל םלוס   08.19.1260
תותשק ,םירבחמ ,תוכימת ,תועורז ללוכ ,הרקתל יולת וא ריקל דומצ    

   280.00 .תורשי תולעת יעטק ןיב רוביחל רטמ   
    
,עבצ תובכש יתשב עובצ וא ןוולוגמ לזרבמ מ"מ 006 בחורב םילבכל םלוס   08.19.1270
תותשק ,םירבחמ ,תוכימת ,תועורז ללוכ ,הרקתל יולת וא ריקל דומצ    

   317.00 .תורשי תולעת יעטק ןיב רוביחל רטמ   
    
םיקוזח ללוכ תונוש תודימבו רטוק מ"מ 5 דע הטסורינ תוטומ תשר תלעת   08.19.1280

   200.00 .הטסורינ יגרב םע םירבחמ ללוכ ,הטסורינמ הרקת/ריקל ג"ק   
    
===================== תויפוס ללוכ רוחש ירושרש רוניצ     
    
ללוכ 41GP -)םיגניטיפ(תויפוס ללוכ רוחש ירושרש רוניצ תנקתהו הקפסא   08.19.1300

    22.00 .חולב ותקפסאו GP-ה רוביח רטמ   
    
ללוכ 61GP-)םיגניטיפ(תויפוס ללוכ רוחש ירושרש רוניצ תנקתהו הקפסא   08.19.1310

    31.00 .חולב ותקפסאו GP-ה רוביח רטמ   
    
ללוכ 81GP-)םיגניטיפ(תויפוס ללוכ רוחש ירושרש רוניצ תנקתהו הקפסא   08.19.1320

    41.00 .חולב ותקפסאו GP-ה רוביח רטמ   
    
ללוכ 02GP-)םיגניטיפ(תויפוס ללוכ רוחש ירושרש רוניצ תנקתהו הקפסא   08.19.1330

    46.00 .חולב ותקפסאו GP-ה רוביח רטמ   
    
ללוכ 22GP-)םיגניטיפ(תויפוס ללוכ רוחש ירושרש רוניצ תנקתהו הקפסא   08.19.1340

    48.00 .חולב ותקפסאו GP-ה רוביח רטמ   
    
ללוכ 42GP-)םיגניטיפ(תויפוס ללוכ רוחש ירושרש רוניצ תנקתהו הקפסא   08.19.1350

    55.00 .חולב ותקפסאו GP-ה רוביח רטמ   
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ללוכ 62GP-)םיגניטיפ(תויפוס ללוכ רוחש ירושרש רוניצ תנקתהו הקפסא   08.19.1360
    65.00 .חולב ותקפסאו GP-ה רוביח רטמ   

    
==================== םינוש םירזיבא / םינוש םיפיעס     
    

    62.00 .שרדנכ תודימב יבוע מ"מ 2 דע ןבלוגמ חפמ למשח ילבכ לע הנגה  ג"ק  08.19.1380
    

     4.00 .רטוק מ"מ 4 ןולינמ הכישמ לבח  רטמ  08.19.1390
    

     5.00 רטוק מ"מ 8 גורש ןולינמ הכישמ לבח  רטמ  08.19.1400
    
ללוכ תרושקת וא/ו ,למשח תומלוס רובע תנבלוגמ הדלפ תיצקורטסנוק    08.19.1410

    70.00 'וכו ,ריקל תוקזוחמ ,תויולת תונבלוגמ תולוזנוק ג"ק   
    

    62.00 .לקשמ יפל דדמנ ,תונוש תודימב ןוולוגמ "תרשרש" ליפורפ ג"ק  08.19.1420
    
,רוחש וא ןוולוגמ חפ תולעת לש תינוציח העיבצ רובע םולשת תפסות   08.19.1430

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

   138.00 .הרקת/ריקל םיקוזח ללוכ יבוע מ"מ 4 דע ץרוחמ םוינימולא חפ תלעת ג"ק  08.19.1440
    
הרקת/ריקל םיקוזח ללוכ יבוע מ"מ 2 דע ץרוחמ הטסורינ חפ תלעת   08.19.1450

   202.00 .הטסורינ יגרב םע םירבחמ ללוכ ,הטסורינמ ג"ק   
    
ם י נ ו ש  - ם י ק ו ר פ  02.80 ק ר פ  ת ת     
    
לש רזעה ירזיבאו ירמוח לכ ללוכ ילמשחו ינכמ קורפ םיללוכ םיפיעסה לכ    
לכב, גוס לכמ הרואת יפוג ללוכ הטמל םיטרופמה םירמוחהו םירזיבאה    
תויחנה יפל ןימזמה ןסחמל קרופיש דויצה לכ תרזחהו הנבמה לש הבוג    
ןלבקה הז קרפמ םיפיעס ולאב ןלבקל עבקי דבלב ןימזמה - חקפמה    
ותטלחה לע רערעל תוכזה הייהת אל ןלבקלו שמתשי    
    
ריחמב לדבה אלל הדבעמל וא/ו דרשמל ךומנ חתמו למשח תכרעמ קוריפ   08.20.0020
תומלוס ,למשח תוחול ,ךומנ חתמו בושחימ יעקש ,םרז יקספמ ,םיעקש(    
דרשמ רדח תלבקל דע ) םרז יקספמ םילבכ ,הרואת יפוג ,םילבכ תולעתו    

    65.00 למשח תכרעממ יקנ ר"מ   
    
יקספמ ,םיעקש(  םידרשמ רודזורפל ךומנ חתמו למשח תכרעמ קוריפ   08.20.0030
תומלוס ,למשח תוחול ,הרואת יפוג ,ךומנ חתמו בושחימ יעקש ,םרז    
תכרעממ יקנ רודזורפ תלבקל דע ) םרז יקספמ םילבכ ,םילבכ תולעתו    

    60.00 למשח ר"מ   
    
,םרז יקספמ ,םיעקש(  הבוג לכב ןסחמל ךומנ חתמו למשח תכרעמ קוריפ   08.20.0040
תולעתו תומלוס ,למשח תוחול ,הרואת יפוג ,ךומנ חתמו בושחימ יעקש    

    65.00 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   08.20.0050

     6.00 .וכותב רטמ   
    

     8.00 .וכותב םיכילומ םע 3" דע 52.2" -מ ךתחב רוניצ קוריפ םלוא ל"נכ רטמ  08.20.0060
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    10.00 .מ"מ 021 דע בחורב .יס.יו.יפ תלעת קוריפ םלוא ל"נכ רטמ  08.20.0070
    

    15.00 .מ"מ 003 דע מ"מ 021 -מ בחורב .יס.יו.יפ תלעת קוריפ םלוא ל"נכ רטמ  08.20.0080
    

    28.00 ..ריקמ מ"מ 021 דע בחורב חפ תלעת קוריפ םלוא ל"נכ רטמ  08.20.0090
    

    40.00 .ריקמ מ"מ 003 דע מ"מ 001 -מ בחורב חפ תלעת קוריפ םלוא ל"נכ רטמ  08.20.0100
    
והשלכ ןוקית עוציב ךרוצל איהשלכ הליבכ תלעת לש הריגסו החיתפ   08.20.0110

   100.00 .לבכ גוס לכ לש הפילש/הלחשה תוברל רטמ   
    
לעמ 5*01 דע אוהש גוס לכמ לבכ לש ינכמו ילמשח קותינ ללוכ קוריפ   08.20.0120

    15.00 .תורקית וא תוריק רטמ   
    
וא תוריק לעמ 3*61+53 דע 5*61 -מ ךתחב לבכ קוריפ םלוא ל"נכ   08.20.0130

    25.00 .תורקית רטמ   
    
וא תוריק לעמ 3*53+07 דע 3*52+05 -מ ךתחב לבכ קוריפ םלוא ל"נכ   08.20.0140

    30.00 .תורקית רטמ   
    
תוריק לעמ 3*021+042 דע 3*05+59 -מ ךתחב לבכ קוריפ םלוא ל"נכ   08.20.0150

    50.00 .תורקית וא רטמ   
    
לכ לע חיטה תחת ) ריחמב לדבה אלל םיעקש וא רואמ( תודוקנ קוריפ   08.20.0160

    50.00 .םיסכמ י"ע םירזיבא  תואספוק תריגס ללוכ ןהיביכרמ 'חי   
    

    55.00 .ןהיביכרמ לכ לע תויולג תודוקנ קוריפ םלוא ל"נכ 'חי  08.20.0170
    
ןופלט יעקש ואו םרז יקספמ וא/ו םהיגוסל םיעקש( םהיגוסל םירזיבא קורפ   08.20.0180
תריגס ללוכ ט"הת וא ט"הע ) ריחמב לדבה אלל םהיגוסל בושחימ וא    

    20.00 .םיסכמ י"ע םירזיבא  תואספוק 'חי   
    

    20.00 .םירוחה תריגס תוברל גוס לכמ  קספמ וא עקת תיב קורפ 'חי  08.20.0190
    
םע תולעל ןתינש הבוג לכמ טוו 2*85 דע יטנצסרולפ הרואת ףוג קוריפ   08.20.0200

    55.00 .םלוס 'חי   
    
תולעל ןתינש הבוג לכמ טוו 1*2/501*501 יטנצסרולפ הרואת ףוג קוריפ   08.20.0210

   100.00 .םלוס םע 'חי   
    
,המרה תמבב שומיש שרודה הבוג לכמ הרקתמ והשלכ הרואת ףוג קוריפ   08.20.0220

    60.00 .הפועתה תודש תושר י"ע קפוסת וא/ו דרפנב דדמית המבה 'חי   
    
ןסחמב ןוסחיאל ותרבעה ללוכ הבוג רטמ 8 דע הרואת דומע קוריפ   08.20.0230

   390.00 .ןימזמה 'חי   
    
ןסחמב ןוסחיאל ותרבעה ללוכ הבוג רטמ 21 דע 8 -מ הרואת דומע קוריפ   08.20.0240

   480.00 .ןימזמה 'חי   
    
ןוסחיאל ותרבעה ללוכ הבוג רטמ 81 דע 21 -מ הרואת דומע קוריפ   08.20.0250

   750.00 .ןימזמה ןסחמב 'חי   
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ןוסחיאל ותרבעה ללוכ הבוג רטמ 42 דע 81 -מ הרואת דומע קוריפ   08.20.0260
 1,500.00 .ןימזמה ןסחמב 'חי   

    
ןסחמב ןוסחיאל ותרבעה ללוכ ךתחו גוס לכמ יליע למשח לבכ קוריפ   08.20.0270

    40.00 .ןימזמה רטמ   
    
ללוכ רטמ 8 דע הבוגב הרואת דומעמ גוס לכמ הרואת סנפ קוריפ   08.20.0280

   250.00 .ןימזמה ןסחמב ןוסחיאל ותרבעה 'חי   
    
ללוכ רטמ 51 דע 8 הבוגב הרואת דומעמ גוס לכמ הרואת סנפ קוריפ   08.20.0290

   350.00 .ןימזמה ןסחמב ןוסחיאל ותרבעה 'חי   
    
ללוכ רטמ 81 דע 51 הבוגב הרואת דומעמ גוס לכמ הרואת סנפ קוריפ   08.20.0300

   440.00 .ןימזמה ןסחמב ןוסחיאל ותרבעה 'חי   
    
ללוכ רטמ 42 דע 81 הבוגב הרואת דומעמ גוס לכמ הרואת סנפ קוריפ   08.20.0310

   560.00 .ןימזמה ןסחמב ןוסחיאל ותרבעה 'חי   
    
לכ ןומיס ללוכ םרז תמצועו ילמשח רוביח לכבו גוס לכמ למשח חול קוריפ   08.20.0320
חולל םירבוחמש םילבכה לכ קותינו למשחה חול קורפ ינפל םילבכה    
ללוכ  .ןימזמה תויחנה יפל רחא רתאל וא/ו ןסחמל ותרבעה ללוכ למשחה    

 1,560.00 .)בוביס ןוויכ( תוזאפ רדס םושירו הקידב ר"מ   
    
ד ב ל ב  ר ו ב י ח ו  ה נ ק ת ה  - ה ו ב ג  ח ת מ  ת ו ד ו ב ע  12.80 ק ר פ  ת ת     
    
קפוסיש קפסה ותואב יאנש תנקתהו AVK0001-001 קפסהב יאנש קורפ   08.21.0010
,רתאל הלבוה ,ףונמ תיאשמ  :ללוכ ריחמה .ת"שר לש ןסחמב ןלבקל    
םירוביח ,ת"שר ןסחמל ותלבוה ,םייקה יאנשה תאצוה ,רדחל הסנכה    
רזעה ירזיבאו ירמוח .שדחה יאנשל וקרופש םילבכה לש םיילמשח    

28,500.00 .םיאנשה תפלחה תמלשהל תושורדה תולועפהו 'חי   
    
קפוסת הפומה( לבכ לש ךתח לכב הובג חתמ הפומ לש דבלב הנקתה    08.21.0020
רזעה ירמוחו תולועפה לכ תא ללוכ ריחמה .)ןלבקל ת"שר ידי לע    

 5,600.00 ףיעסה תמלשהל םישורדה 'חי   
    

 1,260.00 הובג חתמ לבכל חותפ לבכ שאר דבלב הנקתה םלוא ל"נכ 'חי  08.21.0030
    

 1,440.00 הובג חתמ לבכל ךרב לבכ שאר דבלב הנקתה םלוא ל"נכ 'חי  08.21.0040
    
יעקרק תת הנקתהב הובג חתמ לבכ לש רוביחו ,החנה ,הנקתה   08.21.0050
  mm003-05 . לכ תא ללוכ ריחמה . ת"שר ידי לע ןלבקל קפוסי לבכה  

    75.00 .תמלשומ הנקתהל םישורדה רזעה ירמוחו ירזיבא , תולועפה 'חי   
    
לכ ללוכ .ת"שר לש חוקפבו םואתב הובג חתמ תוחושל הפיטש עוצב   08.21.0060

   380.00 ףיעסה תמלשהל םישורדה תולועפהו םירמוחה 'חי   
    
ןסחממ הלבוה :ללוכ ת"שר ידי לע קפוסתש הובג חתמ החוש תנקתה   08.21.0070

 4,700.00 .ת"שר םע םואתו יוסיכ , הנקתה ,הריפח ,ת"שר 'חי   
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ללוכ . ת"שר ןסחמב ןלבקל קפוסיש םיאת 8-3 הובג חתמ חול תנקתה   08.21.0080
החגשהב לכה הובג חתמ םילבכ לש םירוביח ,רדחל הסנכה ,הלבוה    

32,400.00 ת"שר רושיאבו 'חי   
    
הלבוה ,ת"שר ןסחמב דומעה תלבק :ללוכ הובג חתמ דומע תנקתה   08.21.0090
לע דויצ תנקתהל ןכומ 'וכו דוסי יגרב ,הובג חתמ דומעל דוסי עוצב ,חטשל    

22,650.00 דומעה 'חי   
    
למשח ילבכ תחנהל הלעת לש הנוכמ וא םיידי תדובעב הביצח וא/ו הריפח   08.21.0100
רחאל הלעתה יוסיכ ללוכ מ"ס 001 קמועבו מ"ס 06 בחורב הובג חתמ    
הפונמ לוח ללוכ ינכטה טרפמב ראותמכ םילבכה וא םילוורשה תחנה    
םילבכה תפיטעל עצמל דחא לכ מ"ס 01 לש תובכש יתשב )תונויד(    
תחת מ"ס 02-כ בוהצ עבצב .יס.יו.פ-מ דבלב תוטלפ תנקתהו תורוניצהו    

    85.00 הריפחה לש ןוילעה קלחה רטמ   
    
,טלפסאה קורפ ינפל רוסינ ללוכ מ"ס  06  דע בחורב טלפסא חטשמ קורפ   08.21.0110
עוצב רחאל ותומדקל בצמה תרזחהו )רחא ףיעסב דדמנה( הריפחה עוצב    

   385.00 םילבכה תחנהו הריפחה רטמ   
    
06 דע בחורב תובלתשמ םינבא וא/ו תופצרמ לדוגו גוס לכמ הכרדמ קורפ   08.21.0120
ןמזב ורבשיש תופצרמ תקפסא ללוכ ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ מ"ס    

   390.00 םילבכה תחנהו )רחא ףיעסב דדמנה( הריפחה עוצב רחאל תאזו קורפה רטמ   
    
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  22.80 ק ר פ  ת ת     
    
הבוחלו םולשתה ירדסל ,הדידמה ינפואל תינפומ ןלבקה בל תמושת.....1    
יללכה טרפמב ןייוצמכ ,ת"שר י"ע ול וקפוסיש שדחהו םייקה דויצה חטבל    
.ק"תת תרושקתו למשח תויתשתו םילולסמ תרואת עוצבל    
    
תרואתב הדובעל םניה הז קרפב םיטרופמה םיפיעסה יריחמ .....2    
.ןימזמה לש שארמ רושיאבו םירחא תומוקמב אלו ,דבלב םילולסמ    
    
תויחנה יפל ועצובי םילולסמ תרואתל וקפוסיש דויצהו תודובעה לכ ......3    
)AAF וא/ו "OCACI" ל תוסחייתהב( ןימזמה    
    
קורפ תוברל ,לדוגו גוס לכמ תיבחמ גוס לכמ םילולסמ תרואת ףוג קורפ   08.22.0020
שומישל ת"שרל םתרבעהו בכרומ אוה םהילע ,סיסב תטלפ וא/ו םאתמ    

   330.00 'פמוק .תלוספ רתאל וא רזוח  
    
ותרבעהו לולסמב דודר סיסבמ 21" וא 8" רטוקב לולסמ תרואת ףוג קורפ   08.22.0030

   360.00 .רזוח שומישל ת"שרל 'חי   
    
,תיבחהמ .יס.יו.יפ תולעת םע ותאצוה  תוברל לדוגו גוס לכמ יאנש קורפ   08.22.0040

   220.00 'פמוק ..תלוספ רתאל וא רזוח שומישל ת"שרל הרבעהו ,הנזהה ילבכמ וקותינ  
    
הסכמ תנקתה תוברל ,לדוגו גוס לכמ ,הרואת ףוג אלל תיבחב לופיט   08.22.0050
י"ע קפוסי הסכמה( .הלילסה תודובע רמג רחאל היוקנ ,תיבחה לע הנגה    

   520.00 '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   08.22.0060

   180.00 .תלוספ רתאל וא רזוח שומישל ת"שרל 'חי   
    

קובץ: מכרז חשמל 2018   .../093 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

 
25/05/2017
דף מס':     093 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

רתאל וא רזוח שומישל ת"שרל ותרבעה ,תיבחל ךתורמ הסכמ קורפ   08.22.0070
עבצב העיבצו יוקינ ,ללוכ לולסמב תיבחב יפקיהה קושיחה ןוקית ,תלוספ    

   420.00 'פמוק .ץבא רישע  
    
תוקידבב רובש וא/ו סופתכ רתואש ,תיבח ןגואב סופת גרוב תאצוה   08.22.0080

   300.00 ..תיבחה ןגואב הזרבהה שודיח תוברל ,הדובעה תליחת ינפל תומידקמ 'חי   
    
םירפת העבראב תוחפל ,לולסמב עוקש תיבח קושיחל הדלפ הסכמ ךותיר   08.22.0090

   470.00 'פמוק .א"כ מ"מ 02 לש  
    

   520.00 .02-ב ןוטבב לדוג לכמ תיבח יולימ 'חי  08.22.0100
    
ןוראווצ תועצמאב העסמל ץוחמ 61" וא 21" תמייק תיבח לש ההבגה   08.22.0110

   800.00 .טלפמוק ,דרפנב תדדמנ םתקפסאש ההבגה ינגוא וא ההבגה 'חי   
    
,קושיח םע העסמב העוקש 61" וא 21" תמייק תיבח לש ההבגה   08.22.0120
,דרפנב תדדמנ םתקפסאש ההבגה ינגוא וא ההבגה ןוראווצ תועצמאב    

   780.00 'פמוק ..טלפמוק  
    
ץוחמ 61" וא 21" תיבחל מ"מ 02 דע יבועב ההבגה ןגוא לש הקפסא   08.22.0130

   720.00 .םח ץבאב ןבלוגמ ,העסמל 'חי   
    
ץוחמ 61" וא 21" תיבחל מ"ס 02 דע הבוגב ההבגה ןוראווצ לש הקפסא   08.22.0140

   830.00 ..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   08.22.0150
קושיח ללוכו מ"מ 02 יבועב ןוילעה ןגואה  .םח ץבאב ןבלוגמ ,העסמב    

 1,135.00 .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   08.22.0160

   850.00 ..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   08.22.0170

   740.00 .קודיהו רזוח יולימ ,הריפח 'חי   
    
יפל ,תלוספ רתאל םייונפו תומייק הרואת תויבח ןיב םילבכו תרנצ קורפ   08.22.0180

    80.00 .חקפמה תשירד רטמ   
    
תשירד יפל ,תמייק תיבח לע יבועו לדוג ,גוס לכמ תכתמ הסכמ תנקתה   08.22.0190

   430.00 .)ת"שר י"ע קפוסי הסכמה( חקפמה 'חי   
    
61" וא 21" תיבחל הבוג מ"ס 02 דע ההבגה 04-ב ןוטב תפיטע תמלשה   08.22.0200
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    

 1,800.00 'פמוק ..חקפמה  
    
,תויבח ןיב תמייק תרנצמ הקראה ךילומו לולסמ תרואת ילבכ 6 דע תאצוה   08.22.0210

    45.00 ..חקפמה תשירד יפל ,םיעקש-םיעקת ךותיחו קותינ ,תרנצה יוקנ תוברל רטמ   
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קורפ ,הריפח תוברל ,הרואת תויבח ןיב רטוקו גוס לכמ רוניצ ךותיחו יוליג   08.22.0220
דע תיערא הריגס תוברל ,שדח רוניצל רוביחו רוניצה לש ןוטבה תפיטע    

 1,120.00 'פמוק .שדחמ ורוביחל  
    
הרואת ףוגב תורונ וא/ו םיינועבצ רוא יננסמ לש הפלחה ,הפסוה ,קורפ   08.22.0230

   630.00 'פמוק ..)ת"שר י"ע וקפוסי םירטליפהו תורונה( לולסמב םייק הבגומ  
    
הרואת ףוגב תורונ וא/ו םיינועבצ  םירטליפ לש הפלחה ,הפסוה ,קורפ   08.22.0240

   630.00 'פמוק ..)ת"שר י"ע וקפוסי םירטליפהו תורונה( לולסמב םייק עוקש  
    
,הלש הוולנה דויצה לכ תוברל הסיסב לעמ תמייק IPAP תדיחי קורפ   08.22.0250

   430.00 'פמוק ..רזוח שומישל ת"שרל םתרבעהו םילבכו םיאנש ,תיבחל הסכמ  
    

   720.00 ..תודובעה ךשמל לדוגו גוס לכמ תיבחל הנגה הסכמ תקפסא 'חי  08.22.0260
    
םיאנש ,תיבחל הסכמ תוברל וסיסב לעמ לדוג לכמ םייק ראומ טלש קורפ   08.22.0270

 2,140.00 'פמוק .תלוספ רתאל וא רזוח שומישל ת"שרל םתרבעהו םילבכו  
    
שומישל וא תלוספ רתאל ותרבעהו ראומ טלשל םייק ןוטב סיסב קורפ   08.22.0280
יפל חטשה ינפ תרדסהו תושורדה תוריפחה תוברל ,שדח םוקימב רזוח    

 3,250.00 'פמוק .חקפמה תויחנה  
    
תוברל ,תלוספ רתאל יונפו IPAP תדיחי לש סנולכ םע ןוטב סיסב קורפ   08.22.0290

 1,225.00 'פמוק ..חקפמה תויחנה יפל חטשה ינפ תרדסהו תושורדה תוריפחה  
    

   630.00 תיבחה תריגסו לדוגו גוס לכמ הרואת תיבח רודיסו יוקינ ,החיתפ 'חי  08.22.0300
    
ם י ל ו ל ס מ  ת ר ו א ת ל  ת ו י ת ש ת  ע ו צ ב  32.80 ק ר פ  ת ת     
    
הבוחלו םולשתה ירדסל ,הדידמה ינפואל תינפומ ןלבקה בל תמושת .....1    
יללכה טרפמב ןיוצמכ ,ת"שר י"ע ול קפוסיש שדחהו םייקה דויצה חטבל    
.ק"תת תרושקתו למשח תויתשתו םילולסמ תרואת עוציבל ת"שר לש    
    
תרואתב הדובעל םניה הז קרפב םיטרופמה םיפיעסה יריחמ .......2    
.ןימזמה לש שארמ רושיאבו םירחא תומוקמב אלו ,דבלב םילולסמ    
    
תויחנה יפל ועצובי םילולסמ תרואתל וקפוסיש דויצהו תודובעה לכ ......3    
)AAF וא/ו "OCACI" ל תוסחייתהב( ןימזמה    
    
דע בחורב ,לולסמה ילושב הרואת תויבח ןיב )תו(רוניצ רובע הלעת תריפח   08.23.0030
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    

   100.00 ..דרפנ 'חי   
    
,מ"ס 07 דע קמועבו תיעקרקב מ"ס 04 דע בחורב תורוניצל הלעת תריפח   08.23.0040
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   
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ע"קי 1351 י"ת וא 6 גרד 994 י"ת מ"מ 57 רטוקב חישק ןליתאילופ רוניצ   08.23.0050
הנכומ הריפחב םירבחמ אלל םימלש םיעטקב ןקתומו םילילסב קפוסמ ,11    

    35.00 .תווצק תמיטאו הכישמ טוח תוברל ,תוחושהו תויבחה ןיב רטמ   
    
,הנכומ הריפחב ןקתומ ,'ב גרד 301 י"ת 2" רטוקב ןבלוגמ םימ רוניצ   08.23.0060

    75.00 .תווצק תמיטאו הכישמ טוח תוברל רטמ   
    
העסמל ץוחמ הנקתהל ,לולסמ תרואתל סיסב תיבח לש הקפסא   08.23.0070
  )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    

 1,260.00 .תינכת יפל - ב"ויכו דלח-לא םיגרב 'חי   
    
העסמל ץוחמ הנקתהל ,לולסמ תרואתל סיסב תיבח לש הקפסא   08.23.0080
  )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    

 1,390.00 .תינכת יפל - ב"ויכו דלח-לא םיגרב 'חי   
    
העסמב העוקש הנקתהל ,לולסמ תרואתל סיסב תיבח לש הקפסא   08.23.0090
  )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    

 1,390.00 .תינכת יפל - ןוגיע תועלצ ,מ"מ 91 ןוילע ןגוא ,קושיח ,דלח-לא םיגרב 'חי   
    
העסמב העוקש הנקתהל ,לולסמ תרואתל סיסב תיבח לש הקפסא   08.23.0100
  )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    

 1,590.00 .תינכת 'חי   
    
העסמל ץוחמ הנקתהל ,לולסמ תרואתל סיסב תיבח לש הקפסא   08.23.0110
  )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    

 2,100.00 .תינכת יפל - ב"ויכו דלח-לא םיגרב ,המיטא 'חי   
    
4 לעמ( השדח הרואת תיבח רוצי ןמזב מ"מ 57 דע רטוקב האיצי תפסות   08.23.0120

    90.00 .)תיבחה ריחמב תולולכה תואיצי 'חי   
    
תיבח רוצי ןמזב מ"מ 57 םוקמב מ"מ 011 רטוקב האיציל ריחמב שרפה   08.23.0130

   115.00 .גוס וא לדוג לכמ 'חי   
    
ץוחמ וא העסמב תמייק הרואת תיבח ןפודו ןוטב תפטעמב רוח חודיק   08.23.0140

   520.00 .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   08.23.0150

   890.00 .םוטיא 'חי   
    
תוברל  ,העסמל ץוחמ מ"ס 06 קמועבו 21" רטוקב סיסב תיבח תנקתה   08.23.0160
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    

   780.00 .ןלבקה קפסיש ץע הסכמ 'חי   
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תוברל  ,העסמל ץוחמ מ"ס 06 קמועבו 61" רטוקב סיסב תיבח תנקתה   08.23.0170
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    

   910.00 .ןלבקה קפסיש ץע הסכמ 'חי   
    
ךותב םיבלש ינשב מ"ס 06 קמועבו 21" רטוקב סיסב תיבח תנקתה   08.23.0180
הרוביחו עקרקב תמייק תרנצ ךותיח ,הרובע רובה תנכה תוברל ,העסמ    
קפוסיש סיסב תטלפ וא הסכמ תנקתה ,04-ב ןיוזמ ןוטב תפיטע ,תורוניצל    

 1,700.00 .ןלבקה קפסיש ץע הסכמ וא ,ת"שר י"ע 'חי   
    
ךותב םיבלש ינשב מ"ס 06 קמועבו 61" רטוקב סיסב תיבח תנקתה   08.23.0190
הרוביחו עקרקב תמייק תרנצ ךותיח ,הרובע רובה תנכה תוברל ,העסמ    
קפוסיש סיסב תטלפ וא הסכמ תנקתה ,04-ב ןיוזמ ןוטב תפיטע ,תורוניצל    

 1,950.00 .ןלבקה קפסיש ץע הסכמ וא ,ת"שר י"ע 'חי   
    
,העסמל ץוחמ מ"ס 57 דע קמועבו 5.22" רטוקב סיסב תיבח תנקתה   08.23.0200
,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    

 2,220.00 .ןלבקה קפסיש ץע הסכמ וא , 'חי   
    
מ"מ 91 רטוקב תשוחנ הפוצמ הדלפ טומ תיכנא הקראה תדורטקלא   08.23.0210

 1,450.00 'פמוק .תינכת יפל הסכמו הקראה תחוש ללוכ ,'מ 3 ךרואבו  
    
תפלחה( מ"ס 02 לש תובכשב וקודיהו 'א גוס ירלונרג עצמ רוזיפו תקפסא   08.23.0220
תויתשתו םינקתמל ביבסמ תימוקמ עקרק תפלחה וא תולעתב יולימ    

   435.00 .חקפמה תשירדל םאתהב תוילנימונ תודימ יפל ,)תרושקתו למשח ק"מ   
    
תולעתב ,טנמצ-סייד וא ,%4 טנמצב בצוימ םי לוח וא 02-ב ןוטב יולימ   08.23.0230

   780.00 ..חקפמה תשירדל םאתהב תוילנימונ תודימ יפל )יולימ תפלחה( ק"מ   
    
,'בויכו ןוטב יסיסבל ,תולעתל שדח טלפסא עוציבו טלפסאה יוניפו ךותיח   08.23.0240
רדגומה בחורל םאתהב ,טלפסא שיבכב וא טלפסא םיפוצמ םיילושב    

   610.00 .חקפמה תשירד יפל טלפסאה ךותיחל ר"מ   
    
םע ינכמ דויצ תועצמאב ,םימייק םייעקרק-תת םינקתמל ךומסב הריפח   08.23.0250

   145.00 .חקפמה תשירד יפל ,הקודיהו היולמ תוברל ,דומצ חיגשמ ק"מ   
    
,דבלב םייעקרק-תת םינקתמ תפישחו יוליג ךרוצל םיידי תדובעב הריפח   08.23.0260

   360.00 .חקפמה תשירד יפל ק"מ   
    
הסכמו יתעבט קושיח ללוכ D768-L "61 ראומ טלשל סיסב תיבח תקפסא   08.23.0270
םילוורשל םימטא םע םיחתפ 5 ,םטאו םח ץבאב ןבלוגמ מ"מ 01 הדלפ    

 1,340.00 .ולצוני אלש םיחתפל םירגסו תינוציח תרנצל 'חי   
    
ךרוא( A לדוגב ראומ םיסוטמ תנווכה טלשל 04-ב ימורט ןיוזמ ןוטב סיסב   08.23.0280
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    

 2,400.00 'פמוק .ילמשחה  
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לדוגב ךא ליעל רומאכ םיסוטמ תנווכה טלשל 04-ב ימורט ןיוזמ ןוטב סיסב   08.23.0290
 3,500.00 'פמוק B )מ"ס 433 ךרואה(.  

    
לדוגב ךא ליעל רומאכ םיסוטמ תנווכה טלשל 04-ב ימורט ןיוזמ ןוטב סיסב   08.23.0300

 4,360.00 'פמוק C )מ"ס 593 ךרואה(.  
    
לדוגב ךא ליעל רומאכ םיסוטמ תנווכה טלשל 04-ב ימורט ןיוזמ ןוטב סיסב   08.23.0310

 5,150.00 'פמוק D )מ"ס 654 ךרואה(.  
    
לדוגב ךא ליעל רומאכ םיסוטמ תנווכה טלשל 04-ב ימורט ןיוזמ ןוטב סיסב   08.23.0320

 3,150.00 'פמוק E )מ"ס 472 ךרואה(.  
    
םימאתמו םיאנש זוכירל הרקתו תיתחת םע ןוטבמ תימורט תינבלמ החוש   08.23.0330
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    

 7,950.00 'פמוק .תינכת יפל טלפ מוק ,םיינוציח תורוניצ רוביחל תונפדב תוקוצי תופומ וא  
    

10,700.00 'פמוק .."קזב A5" םגד ךא ליעל טרופמכ זוכיר תוחוש 08.23.0340
    
3 יושע "קזב" םגד ,לזרב תקצימ הרקב אתל ינבלמ הסכמו תרגסמ   08.23.0350
ןקתומ ,שיבכ סמועל ,מ"מ 0031*506 וטנ תוברוקמ תודימב ,םיקלח    

 3,000.00 .ההבגה ןוראווצ וא החוש תרקתב 'חי   
    
זוכיר תחוש תרקתל לפקתמ ,)מ"בלפ( דלח-לא תדלפ יושע תורש םלוס   08.23.0360

   855.00 .םיאנש 'חי   
    
ירלודומ ,םילולסמב רזע ינקתמו םיאנש זוכיר תוחוש תורשל למשח חול   08.23.0370
םינפבו ץוחב עובצו ןבלוגמ חפ יושע ,תינוציח הנקתהל תיתיישעת הרדסמ    
יפלו למשח תוחולל ת"שר לש יללכ טרפמ יל לכה ,תיטטסורטקלא הטישב    

 5,300.00 'פמוק ..טלפמוק - תינכת  
    
ק"מ 3 לש הקיפס תלעב םיאנש זוכיר תחושל תילמשח זוקינ תבאשמ   08.23.0380
תוברל ,הלועפתו התנזהל שורדה לכ םע טלפמוק תנקתומ ,תוחפל העשל    
ינשייח/יפוצמ םע תיטמוטוא הרקבו דוקיפ תכרעמ ,םוטא ןוחטב קספמ    

 7,500.00 'פמוק .טלפמוק תינכת יפל - זוקינ תרנצ ,הפצה  
    
תינכת יפל ,טלוו 42 חתמב םיאנשל זוכיר תחושל תימינפ הרואת ןקתימ   08.23.0390

   690.00 'פמוק .טלפמוק  
    
,מ"מ 06 הבוג ,מ"מ 004 בחור )ם"בלפ( דלח-לא תצרוחמ םילבכ תלעת   08.23.0400

   475.00 .מ"מ 2 יבוע רטמ   
    
,מ"מ 06 הבוג ,מ"מ 002 בחור )ם"בלפ( דלח-לא תצרוחמ םילבכ תלעת   08.23.0410

   320.00 .מ"מ 2 יבוע רטמ   
    
תקפסא( טלפמוק ,תינכת יפל ,IPAP תדיחיל סנולכ םע ןיוזמ ןוטב סיסב   08.23.0420

 2,675.00 'פמוק .)דרפנ ףיעסב תיבחה  
    
תקפסא( טלפמוק ,תינכת יפל ,LIAR וא LIER ץנצנל ןיוזמ ןוטב סיסב   08.23.0430

   850.00 'פמוק .)דרפנ ףיעסב תיבחה  
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תמגודכ מ"ס 02 בחורב ספדומ יטסלפ חול י"ע הלעתב םילבכל יוסיכ   08.23.0440
    30.00 .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  42.80 ק ר פ  ת ת     
ם י ל ו ל ס מ     
    
הבוחלו םולשתה ירדסל ,הדידמה ינפואל תינפומ ןלבקה בל תמושת......1    
יללכה טרפמב ןיוצמכ ,ת"שר י"ע ול קפוסיש שדחהו םייקה דויצה חטבל    
.ק"תת תרושקתו למשח תויתשתו םילולסמ תרואת עוציבל    
    
תרואתב הדובעל םניה הז קרפב םיטרופמה םיפיעסה יריחמ .......2    
.ןימזמה לש שארמ רושיאבו םירחא תומוקמב אלו ,דבלב םילולסמ    
    
תויחנה יפל ועצובי םילולסמ תרואתל וקפוסיש דויצהו תודובעה לכ .......3    
)AAF וא/ו "OCACI" ל תוסחייתהב( ןימזמה    
    
תדובעב ,ק"מ 5 דע ימינפה החפנש םילבכ םע תמייק החוש רודיסו יוקינ   08.24.0030
ץובו המדא תרסה ,תלוספו ץובו המדא תאצוה ,םימ תביאש תוברל ,םידי    
,ויתויחנהו חקפמה תשירד יפל ,םתרשקו םילבכה רודיס ,םילבכהמ    

 1,145.00 ..טלפמוק 'חי   
    
תדובעב ,ק"מ 5 לעמ ימינפה החפנש םילבכ םע תמייק החוש רודיסו יוקינ   08.24.0040
ץובו המדא תרסה ,תלוספו ץובו המדא תאצוה ,םימ תביאש תוברל ,םידי    
טלפמוק ,ויתויחנהו חקפמה תשירד יפל ,םתריקו םילבכה רודיס ,םילבכהמ    

 1,350.00 .. 'חי   
    
,הריפח תוברל ,ק"מ 5 דע ימינפ חפנב עקרקהמ תמייק החוש תאצוה   08.24.0050

 2,670.00 'פמוק .תלוספ רתאל יוניפו קודיהו יולימ  
    
,הריפח תוברל ,ק"מ 5 לעמ ימינפ חפנב עקרקהמ תמייק החוש תאצוה   08.24.0060

 4,300.00 'פמוק .תלוספ רתאל יוניפו קודיהו יולימ  
    
לכב םימייק םייעקרק-תת םילבכו ןוטב תפיטע ללוכ תורונצ יאוות יוניפ   08.24.0070
,הריפח תוברל ,תוחוש ןיב 'מ 5.1 דע קמועבו 'מ 1 דע בחורב ,רטוקו תומכ    

   265.00 .קודיהו יולימ ,תלוספ רתאל יוניפ  רטמ   
    
לכב םימייק םייעקרק-תת םילבכו ןוטב תפיטע ללוכ תורונצ יאוות יוניפ   08.24.0080
תוברל ,תוחוש ןיב 'מ 5.1 לעמ קמועבו 'מ 1 דע בחורב ,רטוקו תומכ    

   300.00 .קודיהו יולימ ,תלוספ רתאל יוניפ ,הריפח רטמ   
    
הפיטש י"ע רטוק לכב תרושקת וא למשח רוניצ יוקינו תומיתס תחיתפ   08.24.0090
תקפסא ,הכותמ םימ תביאשו ןכמ רחאל החושה יוקינ תוברל ,ץחלב םימב    

   100.00 .חקפמה תשירד יפל ,הכישמ טוח תלחשהו רטמ   
    
תקפסא תוברל ,קקפ י"ע תמייק החושב רטוק לכב רוניצ הצק תריגס   08.24.0100
טלפמוק ,הכישמ טוח תרישק ,החושה ןפודב רוניצה הצק תמאתה ,קקפה    

    85.00 .חקפמה תשירד יפל 'חי   
    
החושב )םי(מייק )םי(לבכ םע )6"( מ"מ 061 דע רטוקב רוניצ הצק תמיטא   08.24.0110
רמוח ,ףצקומ ןתירואילופ תועצמאב ,חקפמה תשירד יפל ,תמייק    

   125.00 .םירמוחה לכ תקפסאו ,הזר ןוטב םע הטוי דב וא ירמוטסלא 'חי   
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החושב )םי(מייק )םי(לבכ םע )8"( מ"מ 522 רטוקב רוניצ הצק תמיטא   08.24.0120
רמוח ,ףצקומ ןתירואילופ תועצמאב ,חקפמה תשירד יפל ,תמייק    

   250.00 .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   08.24.0130
תשירד יפל ,םירמוחה תקפסא ללוכ ,למשחה תרבח תטישב חפנתמ    

   230.00 ..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  52.80 ק ר פ  ת ת     
ם י ל ו ל ס מ     
    
הבוחלו םולשתה ירדסל ,הדידמה ינפואל תינפומ ןלבקה בל תמושת.....1     
יללכה טרפמב ןיוצמכ ,ת"שר י"ע ול קפוסיש שדחהו םייקה דויצה חטבל    
.ק"תת תרושקתו למשח תויתשתו םילולסמ תרואת עוציבל    
    
תרואתב הדובעל םניה הז קרפב םיטרופמה םיפיעסה יריחמ ......2    
.ןימזמה לש שארמ רושיאבו םירחא תומוקמב אלו ,דבלב םילולסמ    
    
תויחנה יפל ועצובי םילולסמ תרואתל וקפוסיש דויצהו תודובעה לכ .......3    
)AAF וא/ו "OCACI" ל תוסחייתהב( ןימזמה    
    
לולסמ תרואת ילבכ 6 דע לש מ"מ 57 וא 06 רטוקב יונפ רוניצב הלחשה   08.25.0030
תדדמנ ותקפסאש ר"ממ 01 דדובמ הקראה ךילומ + םיככוסמ יתלב    

    35.00 .)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   08.25.0040
01 דדובמ הקראה ךילומ + םיככוסמ יתלב לולסמ תרואת ילבכ 6 דע לש ,    

    40.00 ..)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  08.25.0050
    

    22.00 ..יס.יו.יפ דדובמ ר"ממ 52 תשוחנ הקראה ךילומ תנקתהו הקפסא רטמ  08.25.0060
    
,םיככוסמ יתלב לולסמ תרואת ילבכ ינשל עקש + עקת דוויז תנקתה   08.25.0070

   150.00 ..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   08.25.0080
תקפסאב לכה ,'דכו דודיב יטרס ,םוחב ץווכתמ לוורש ,הציחל לוורש    

   530.00 .תינכת יפל ןלבקה 'חי   
    
ותקידב תוברל ,לדוג וא גוס לכמ תיבחב קפסהו גוס לכמ יאנש תנקתה   08.25.0090

   280.00 .)ת"שר י"ע קפוסי יאנשה( ילמשחה ורוביחו 'חי   
    
הרויש הדימ יפל הכותח מ"מ 06*021*3 וילאמ הבכ ..יס.יו.יפ תלעת   08.25.0100

    48.00 .תיבחב יאנשל דמעמכ תנקתומ ,חקפמה רטמ   
    
י"ע קפוסי יאנשה( םיאנש זוכיר תחושב גוס וא לדוג לכמ ירוט יאנש תנקתה   08.25.0110

   155.00 .)ת"שר 'חי   
    
קפוסי יאנשה( םיאנש זוכיר תחושב גוס וא לדוג לכמ ירוט םאתמ תנקתה   08.25.0120

   140.00 .)ת"שר י"ע 'חי   
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08.25.0130 לדוג וא גוס לכמ סיסב תיבחב גוס וא לדוג לכמ ירוט םאתמ תנקתה  
   140.00 .)ת"שר י"ע קפוסי יאנשה( 'חי   

    
קפוסי חכה קפס( ןשייחל סיסב תיבחב לגורקימ ןשייחל חכ קפס תנקתה   08.25.0140

   155.00 .)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  62.80 ק ר פ  ת ת     
ם י ל ו ל ס מ  ת ר ו א ת ל     
    
הבוחלו םולשתה ירדסל ,הדידמה ינפואל תינפומ ןלבקה בל תמושת .....1    
יללכה טרפמב ןיוצמכ ,ת"שר י"ע ול קפוסיש שדחהו םייקה דויצה חטבל    
.ק"תת תרושקתו למשח תויתשתו םילולסמ תרואת עוציבל    
    
תרואתב הדובעל םניה הז קרפב םיטרופמה םיפיעסה יריחמ ......2    
.ןימזמה לש שארמ רושיאבו םירחא תומוקמב אלו ,דבלב םילולסמ    
    
תויחנה יפל ועצובי םילולסמ תרואתל וקפוסיש דויצהו תודובעה לכ ........3    
)AAF וא/ו "OCACI" ל תוסחייתהב( ןימזמה    
    
תיבח לע יבועו לדוג ,גוס לכמ סיסב תטלפ וא/ו םאתמ ,הסכמ תנקתה   08.26.0030
םאתמה ,הטלפה ,הסכמה( םיגרב תועצמאב וקוזיחו לדוגו גוס לכמ    

   150.00 .)ןלבקה עציבש םיקורפמ וא ת"שר י"ע וקפוסי םטאהו 'חי   
    
לכ תבכרה תוברל ,סיסב תטלפ לע גוס לכמ הבגומ הרואת ףוג תנקתה   08.26.0040
הרואתה ףוג( הנזהה לבכל ילמשחה רוביחהו ריבשה רוביחה ,םיקלחה    

   300.00 .)ןלבקה עציבש םיקורפמ וא ת"שר י"ע קפוסי 'חי   
    
,םאתמ לע וא סיסב תיבח לע תורישי גוס לכמ עוקש הרואת ףוג תנקתה   08.26.0050
קפוסי הרואתה ףוג( הנזהה )י(לבכל ורוביחו ,םיקלחה לכ תבכרה תוברל    

   300.00 .)ןלבקה עציבש םיקורפמ וא ת"שר י"ע 'חי   
    
םע תורוניצ 2 לע STHGIL DRAUG םיבהבהמ םיסנפ גוז תנקתה   08.26.0060
רוביחו סיסב תיבח לע הבכרה ללוכ ,סיסב תטלפ לע 2" םיריבש םירבחמ    

   460.00 'פמוק .)ת"שר י"ע קפוסי דויצה( ילמשח  
    
םיריבש םירבחמ םע תורוניצ 2 לע טלקמ וא רדשמ לגורקימ ןשייח תנקתה   08.26.0070
דויצה( ילמשח רוביחו סיסב תיבח לע הבכרה ללוכ ,סיסב תטלפ לע 2"    

   445.00 'פמוק .)ת"שר י"ע קפוסי  
    
טווח ,טלשה יקלח תבכרה תוברל )A )'4 לדוגב ראומ טלש לש הנקתה   08.26.0080
יפל שרדנה לעו הקראה ,םיידיג-וד עקש עקת ירבחמ ללוכ ,ילמשח רוביחו    
י"ע קפוסי םירבחמהו טווחה ללוכ טלשה טלפמוק ,חקפמהו ןרציה תרבוח    

   855.00 'פמוק ..)ת"שר  
    

 1,780.00 'פמוק .)B )'8 לדוגב ךא ליעל טרופמכ ראומ טלש לש הנקתה 08.26.0090
    

 2,450.00 'פמוק .)C )'01 לדוגב ךא ליעל טרופמכ ראומ טלש לש הנקתה 08.26.0100
    

 3,000.00 'פמוק .)D )'21 לדוגב ךא ליעל טרופמכ ראומ טלש לש הנקתה 08.26.0110
    

 1,000.00 'פמוק .)E )'6 לדוגב ךא ליעל טרופמכ ראומ טלש לש הנקתה 08.26.0120
    

קובץ: מכרז חשמל 2018   .../101 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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25/05/2017
דף מס':     101 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,דע 8-81SS ,61-8/3 השושמ שאר דלח-לא גרוב לש דבלב הקפסא   08.26.0130
    72.00 ..)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   08.26.0140
,םינווגב רצוימ ,ןומיס + רונתב יסקופא עובצ ,מ"מ 1 יבועב ןבלוגמ חפמ    
רבוחמו ןקתומ ,םילולסמ תרואתו דוקפ רודמ תואמגוד יפל םירוחו הרוצב    

   225.00 .חקפמה תשירד יפל ,רתאב 'חי   
    
ץיוודנס תטלפ יושע ,ב"ויכו תורונ ,םיירוט םיאנש ,םילבכ יוהזל ןומיס טלש   08.26.0150
תרואתו דוקיפ רודמ תואמגוד יפל ,בותיכו ןווג ,הרוצ ,הדימ לכב הטורח    

   225.00 .חקפמה תשירד יפל ,רתאב רבוחמו ןקתומ ,םילולסמ 'חי   
    
תושורדה תודידמה לכ תוברל ,ןוטב סיסב לע IPAP תדיחי תנקתה   08.26.0160
םיילמשח םירוביח ,םיקלחה תבכרה ,הבוגהו םוקימה תומיאלו העיבקל    
וקפוסי - ןוויכ רישכמ ,הלש רזעה רזיבאו IPAP תדיחי( טלפמוק ,תוקראהו    

   825.00 'פמוק ..)ת"שר י"ע  
    
תבכרה תוברל ,ןוטב סיסב לע LIAR וא LIER ץנצנ תדיחי תנקתה   08.26.0170

   500.00 'פמוק .תוקראהו םיילמשח םירוביח ,םיקלחה  
    
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  72.80 ק ר פ  ת ת     
    
הבוחלו םולשתה ירדסל ,הדידמה ינפואל תינפומ ןלבקה בל תמושת ......1    
יללכה טרפמב ןיוצמכ ,ת"שר י"ע ול קפוסיש שדחהו םייקה דויצה חטבל    
.ק"תת תרושקתו למשח תויתשתו םילולסמ תרואת עוציבל    
    
תרואתב הדובעל םניה הז קרפב םיטרופמה םיפיעסה יריחמ .......2    
.ןימזמה לש שארמ רושיאבו םירחא תומוקמב אלו ,דבלב םילולסמ    
    
תויחנה יפל ועצובי םילולסמ תרואתל וקפוסיש דויצהו תודובעה לכ .......3    
)AAF וא/ו "OCACI" ל תוסחייתהב( ןימזמה    
    
051 ךתחב ןירושמ ידיג-דח ,הובג חתמ גוסמ ,הרופח הלעתב לבכ תחנה   08.27.0030

    40.00 .ר"ממ רטמ   
    
003 ךתחב ןירושמ ידיג-דח ,הובג חתמ גוסמ ,הרופח הלעתב לבכ תחנה   08.27.0040

    60.00 .ר"ממ רטמ   
    
5 דע ,גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ גוסמ ,הרופח הלעתב לבכ תחנה   08.27.0050

    35.00 .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   08.27.0060

    45.00 .א"כ ר"ממ 53-52 םידיג רטמ   
    
4 דע ,גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ גוסמ ,הרופח הלעתב לבכ תחנה   08.27.0070

    65.00 .א"כ ר"ממ 07-05 םידיג רטמ   
    
4 דע ,גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ גוסמ ,הרופח הלעתב לבכ תחנה   08.27.0080

    75.00 .א"כ ר"ממ 021-59 םידיג רטמ   
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דף מס':     102 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

4 דע ,גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ גוסמ ,הרופח הלעתב לבכ תחנה   08.27.0090
   100.00 .א"כ ר"ממ 581-051 םידיג רטמ   

    
    15.00 ..ר"ממ 05-52 ,הרופח הלעתב הקראהל תשוחנ ךילומ תחנה רטמ  08.27.0100

    
    25.00 ..ר"ממ 59-07 ,הרופח הלעתב הקראהל תשוחנ ךילומ תחנה רטמ  08.27.0110

    
    35.00 .ר"ממ 042-021 ,הרופח הלעתב הקראהל תשוחנ ךילומ תחנה רטמ  08.27.0120

    
    30.00 ..הרופח הלעתב ,ךתחו גוס לכמ םילולסמ תרואת לבכ תחנה רטמ  08.27.0130

    
    25.00 ..הרופח הלעתב ,גוז 05 דע גוס לכמ תרושקת לבכ תחנה רטמ  08.27.0140

    
    30.00 ..הרופח הלעתב ,גוז 001 גוס לכמ תרושקת לבכ תחנה רטמ  08.27.0150

    
    25.00 .הרופח הלעתב גוס לכמ יטפוא ביס תחנה רטמ  08.27.0160

    
    37.00 .ר"ממ 051 ךתחב ןירושמ ידיג-דח ,הובג חתמ גוסמ ,רוניצב לבכ תלחשה רטמ  08.27.0170

    
    70.00 .ר"ממ 003 ךתחב ןירושמ ידיג-דח ,הובג חתמ גוסמ ,רוניצב לבכ תלחשה רטמ  08.27.0180

    
ר"ממ 61 םידיג 5 דע ,גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ רוניצב לבכ תלחשה   08.27.0190

    40.00 ..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   08.27.0200

    50.00 .א"כ ר"ממ רטמ   
    
07-05 םידיג 5 דע ,גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ רוניצב לבכ תלחשה   08.27.0210

    65.00 .א"כ ר"ממ רטמ   
    
021-59 םידיג 5 דע ,גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ רוניצב לבכ תלחשה   08.27.0220

    80.00 .א"כ ר"ממ רטמ   
    
581-051 םידיג 5 דע ,גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ רוניצב לבכ תלחשה   08.27.0230

   115.00 .א"כ ר"ממ רטמ   
    

    20.00 ..ר"ממ 05-52 הקראהל תשוחנ רוניצב ךילומ תלחשה רטמ  08.27.0240
    

    25.00 ..ר"ממ 59-07 הקראהל תשוחנ רוניצב ךילומ תלחשה רטמ  08.27.0250
    

    38.00 ..ר"ממ 042-021 הקראהל תשוחנ רוניצב ךילומ תלחשה רטמ  08.27.0260
    

    30.00 ..גוז 05 דע גוס לכמ תרושקת רוניצב לבכ תלחשה רטמ  08.27.0270
    

    30.00 ..גוז 001 גוס לכמ תרושקת רוניצב לבכ תלחשה רטמ  08.27.0280
    

    30.00 .רוניצב גוס לכמ יטפוא ביס תלחשה רטמ  08.27.0290
    

 2,500.00 .ר"ממ 051 ךתחב ןירושמ ידיג-דח הובג חתמ גוסמ לבכל םירוביח תפומ 'חי  08.27.0300
    

 3,600.00 .ר"ממ 003 ךתחב ןירושמ ידיג-דח הובג חתמ גוסמ לבכל םירוביח תפומ 'חי  08.27.0310
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ר"ממ 61 םידיג 5 דע גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ לבכל םירוביח תפומ   08.27.0320
 1,050.00 ..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   08.27.0330

   370.00 .א"כ ר"ממ 'חי   
    
07-05 םידיג 4 דע גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ לבכל םירוביח תפומ   08.27.0340

   440.00 .א"כ ר"ממ 'חי   
    
021-59 םידיג 4 דע גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ לבכל םירוביח תפומ   08.27.0350

   550.00 .א"כ ר"ממ 'חי   
    
581-051 םידיג 4 דע גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ לבכל םירוביח תפומ   08.27.0360

   680.00 .א"כ ר"ממ 'חי   
    

    60.00 ..ר"ממ  05-52 הקראהל תשוחנ ךילומל רבחמ 'חי  08.27.0370
    

    70.00 ..ר"ממ  59-07 הקראהל תשוחנ ךילומל רבחמ 'חי  08.27.0380
    

   100.00 ..ר"ממ 042-021 הקראהל תשוחנ ךילומל רבחמ 'חי  08.27.0390
    

   195.00 ..גוס לכמ םילולסמ תרואת גוסמ לבכל עבק רבחמ 'חי  08.27.0400
    

 1,680.00 ..גוז 05 דע גוס לכמ תרושקת לבכל םירוביח תפומ 'חי  08.27.0410
    

 2,350.00 ..גוז 001 גוז לכמ תרושקת לבכל םירוביח תפומ 'חי  08.27.0420
    

   960.00 .גוס לכמ יטפוא ביסל רבחמ 'חי  08.27.0430
    
דווזה( גוס לכמ םילולסמ תרואת ילבכ גוזל עקש+עקת דווז י"ע רבחמ   08.27.0440

   680.00 ..)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   08.27.0450

    30.00 .)רזוח שומישל( רטמ   
    
ר"ממ 52 םידיג 5 דע ,רוניצמ גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ לבכ תאצוה   08.27.0460

    25.00 .)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   08.27.0470

    30.00 )רזוח שומישל( א"כ ר"ממ רטמ   
    
581-021 םידיג 4 דע ,רוניצמ גוס לכמ VK1/6.0 ךומנ חתמ לבכ תאצוה   08.27.0480

    35.00 .)רזוח שומישל( א"כ ר"ממ רטמ   
    

    25.00 ..)רזוח שומישל( גוז 001-05 רוניצמ תרושקת לבכ תאצוה רטמ  08.27.0490
    

    25.00 ..)רזוח שומישל( רוניצמ יטפוא ביס תאצוה רטמ  08.27.0500
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ם י ל ו ל ס מ  ת ר ו א ת ל  ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  82.80 ק ר פ  ת ת     
    
הבוחלו םולשתה ירדסל ,הדידמה ינפואל תינפומ ןלבקה בל תמושת ......1    
יללכה טרפמב ןיוצמכ ,ת"שר י"ע ול קפוסיש שדחהו םייקה דויצה חטבל    
.ק"תת תרושקתו למשח תויתשתו םילולסמ תרואת עוציבל    
    
תרואתב הדובעל םניה הז קרפב םיטרופמה םיפיעסה יריחמ  .......2    
.ןימזמה לש שארמ רושיאבו םירחא תומוקמב אלו דבלב םילולסמ    
    
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   08.28.0040

 5,760.00 .)רזועו ךמסומ ע"י   
    
העוצרב ינורטקלא רושכמ תועצמאב תורוניצ וא םילבכ יאוות ןומיסו רותיא   08.28.0050
יפל ,ךמסומ דדומ י"ע תינכתבו חטשב יאוותה ןומיס ללוכ ,'מ 5 הבחורש    

    40.00 .חקפמה תשירד רטמ   
    
הפש ינבא תקפסא תוברל ,ותומדקל בצמה תרזחהו הפש ינבא קורפ   08.28.0060

   335.00 .חקפמה תשירד יפל ,ךרוצה יפל תושדח רטמ   
    
דוסיל סנכומ 6" רטוקב הדלפ רוניצמ םייעקרק-תת םינקתמל ןגמ דומע   08.28.0070
,ןוטבב אלומממ רוניצה ,מ"ס 08 קמועבו מ"ס 04 רטוקב 02-ב ןייוזמ ןוטב    

 1,390.00 .דוסיה לעמ 'מ 1 טלובו םירהוז ןבל/םודא םיספב עובצ 'חי   
    
ה ר ק ב  92.80 ק ר פ  ת ת     
    

    32.00 ."רודלט" תרצות  ) 9.0X2X21( תוגוז 21 לתופמו ךכוסמ ידיג בר לבכ רטמ  08.29.0010
    

    56.00 .תוגוז 02 ךא ל"נכ ידיג בר לבכ רטמ  08.29.0020
    

    92.00 .תוגוז 05 ךא ל"נכ ידיג בר לבכ רטמ  08.29.0030
    

    16.00 ."CLIM-UB-95-GR" גוסמ  )יאבצ ןקת( סקאוק לבכ רטמ  08.29.0040
    

    15.00 GR-11 ואידיו לבכ רטמ  08.29.0050
    

    18.00 "9018025007" ט"קמ "רודלט" תרצות 5006X2X8 וידוא לבכ רטמ  08.29.0060
    

    22.00 GWA22/2X4  ינוציח ךוכיס םע ,ךכוסמ לבכ רטמ  08.29.0070
    
וא "רודלט" תרצות "RJ 4*2* 32" "רוד הגי'ג" גוסמ בשחמל ינקת לבכ    08.29.0080

    21.00 .ט"בהשמ בושחמה תדיחי רושיא יפלו ע"ש רטמ   
    
ןימזמה י"ע וקפוסיש אוהש גוס לכמ תרושקת ילבכ לש דבלב הלחשה   08.29.0090

     7.00 .מ"מ 8 דע רטוקב רטמ   
    
ןימזמה י"ע וקפוסיש אוהש גוס לכמ תרושקת ילבכ לש דבלב הלחשה   08.29.0100

    10.00 .מ"מ 61 דע רטוקב רטמ   
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דע םיללוכה ,אוהשלכ גוסמ הצק ירקב לש דבלב טולישו ,טווח ,הנקתה   08.29.0110
 2,000.00 'פמוק O/I56, )טלפמוק )הדובעה רתאב הרקבה ןלבק י"ע וקפוסי םירקבה  

    
דע םיללוכה ,אוהשלכ גוסמ הצק ירקב לש דבלב טולישו ,טווח ,הנקתה   08.29.0120

 3,800.00 'פמוק O/I001, )טלפמוק )הדובעה רתאב הרקבה ןלבק י"ע וקפוסי םירקבה  
    
דע םיללוכה ,אוהשלכ גוסמ הצק ירקב לש דבלב טולישו ,טווח ,הנקתה   08.29.0130

 5,450.00 'פמוק O/I002, )טלפמוק )הדובעה רתאב הרקבה ןלבק י"ע וקפוסי םירקבה  
    
תלת םיצורע 8 ז''ועת הנומ תונכתו הלעפה ,טוויח ,הנקתה ,הקפסא   08.29.0140

15,500.00 .''מ''עב לארשי CLQ'' ןאובי CIGOLDAUQ תרצות , נ''מ םייזאפ 'חי   
    
נ"מ םייזאפ תלת םיצורע 7 ז"ועת הנומ הלעפה ,טוויח ,הנקתה ,הקפסא   08.29.0150

14,650.00 "מ"עב לארשי CLQ" ןאובי "CIGOLDAUQ" תרצות 'חי   
    
נ"מ םייזאפ תלת םיצורע 6 ז"ועת הנומ הלעפה ,טוויח ,הנקתה ,הקפסא   08.29.0160

13,325.00 ."מ"עב לארשי CLQ" ןאובי "CIGOLDAUQ" תרצות 'חי   
    
נ"מ םייזאפ תלת םיצורע 5 ז"ועת הנומ הלעפה ,טוויח ,הנקתה ,הקפסא   08.29.0170

12,200.00 ."מ"עב לארשי CLQ" ןאובי "CIGOLDAUQ" תרצות 'חי   
    
נ"מ םייזאפ תלת םיצורע 4 ז"ועת הנומ הלעפה ,טוויח ,הנקתה ,הקפסא   08.29.0180

 9,700.00 ."מ"עב לארשי CLQ" ןאובי "CIGOLDAUQ" תרצות 'חי   
    
יצורע דח יזאפ תלת ז''ועת הנומ תונכתו הלעפה ,טוויח ,הנקתה ,הקפסא   08.29.0190
לארשי CLQ'' ןאובי CIGOLDAUQ תרצות , םייזאפ דח םיצורע 3 וא    

 5,800.00 .''מ''עב 'חי   
    
ג"מ יזאפ תלת ז"ועת הנומ תונכתו הלעפה ,טוויח ,הנקתה ,הקפסא   08.29.0200

 6,300.00 ."מ"עב לארשי CLQ" ןאובי "CIGOLDAUQ" תרצות 'חי   
    
יזאפ תלת יצורע דח ז''ועת הנומ תונכתו הלעפה ,טוויח ,הנקתה ,הקפסא   08.29.0210
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    

 6,050.00 .C.L.P וא תיווק תרושקתב תוקד 51 'חי   
    

 3,900.00 .יזאפ דח םלוא ל"נכ ז"ועת הנומ תונכיתו ,הלעפה ,טוויח ,הנקתה ,הקפסא 'חי  08.29.0220
    

   235.00 .היגרנא ינומל םאתומ "CLQ" תרצות ,רפמא 1.0/05 םרז הנשמ 'חי  08.29.0230
    

   265.00 .היגרנא ינומל םאתומ "CLQ" תרצות ,רפמא 1.0/001 םרז הנשמ 'חי  08.29.0240
    

   300.00 .היגרנא ינומל םאתומ "CLQ" תרצות ,רפמא 1.0/002 םרז הנשמ 'חי  08.29.0250
    

   400.00 .היגרנא ינומל םאתומ "CLQ" תרצות ,רפמא 1.0/004 םרז הנשמ 'חי  08.29.0260
    

   520.00 .היגרנא ינומל םאתומ "CLQ" תרצות ,רפמא 1.0/006 םרז הנשמ 'חי  08.29.0270
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   630.00 .היגרנא ינומל םאתומ "CLQ" תרצות ,רפמא 1.0/008 םרז הנשמ 'חי  08.29.0280
    

   760.00 .היגרנא ינומל םאתומ "CLQ" תרצות ,רפמא 1.0/0001 םרז הנשמ 'חי  08.29.0290
    

   285.00 .ACH-2 םגדמ A5-ל המאתה תדיחי 'חי  08.29.0300
    
ןיב לתופמו ךכוסמ גוז GWA61x2x2 תרושקת לבכ לש הנקתהו הקפסא   08.29.0310

    13.00 .םינומה רטמ   
    

 8,600.00 .םינותנ ףוסיאל CLP תיזכרמ 'חי  08.29.0320
    

 2,200.00 584SR -ו 232SR-ל PI/PCT ריממ 'חי  08.29.0330
    
י"ע קפוסיש .נ.מ יזאפ תלת ז"ועת הנומ תונכיתו ,הלעפה ,הנקתה ,טוויח   08.29.0340

   945.00 .)דחא יזאפ תלת ץורעל וניה ריחמה( ןימזמה 'חי   
    
י"ע קפוסיש ג"מ יזאפ תלת ז"ועת הנומ תונכיתו הלעפה ,הנקתה ,טוויח   08.29.0350

 1,130.00 .ןימזמה 'חי   
    

    13.00 GWA61X2X2 הרקב לבכ רטמ  08.29.0360
    

    21.00 GWA 02X2X2 הרקב לבכ רטמ  08.29.0370
    

    25.00 GWA61X2X4 הרקב לבכ רטמ  08.29.0380
    

    33.00 GWA02X2X4 הרקב לבכ רטמ  08.29.0390
    

    35.00 GWA02X2X4 הרקב לבכ רטמ  08.29.0400
    
הווש וא רודלט -רפסוממו דרפנב ךכוסמ גוז לכ ןכו ךכוסמ הרקב לבכ   08.29.0410

    11.00 .GWA61*2*1-ךרע רטמ   
    
הווש וא רודלט -רפסוממו דרפנב ךכוסמ גוז לכ ןכו ךכוסמ הרקב לבכ   08.29.0420

    14.00 .GWA61*2*2-ךרע רטמ   
    
הווש וא רודלט -רפסוממו דרפנב ךכוסמ גוז לכ ןכו ךכוסמ הרקב לבכ   08.29.0430

    17.00 .GWA61*2*4-ךרע רטמ   
    
הווש וא רודלט -רפסוממו דרפנב ךכוסמ גוז לכ ןכו ךכוסמ הרקב לבכ   08.29.0440

    22.00 .GWA61*2*6-ךרע רטמ   
    
הווש וא רודלט -רפסוממו דרפנב ךכוסמ גוז לכ ןכו ךכוסמ הרקב לבכ   08.29.0450

    26.00 .GWA61*2*8-ךרע רטמ   
    
הווש וא רודלט -רפסוממו דרפנב ךכוסמ גוז לכ ןכו ךכוסמ הרקב לבכ   08.29.0460

    28.00 .GWA61*2*01-ךרע רטמ   
    
הווש וא רודלט -רפסוממו דרפנב ךכוסמ גוז לכ ןכו ךכוסמ הרקב לבכ   08.29.0470

    32.00 .GWA61*2*61-ךרע רטמ   
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הווש וא רודלט -רפסוממו דרפנב ךכוסמ גוז לכ ןכו ךכוסמ הרקב לבכ   08.29.0480
    39.00 .GWA61*2*02-ךרע רטמ   

    
הווש וא רודלט -רפסוממו דרפנב ךכוסמ גוז לכ ןכו ךכוסמ הרקב לבכ   08.29.0490

    45.00 .GWA61*2*42-ךרע רטמ   
    
הווש וא רודלט -רפסוממו דרפנב ךכוסמ גוז לכ ןכו ךכוסמ הרקב לבכ   08.29.0500

    57.00 .GWA61*2*03-ךרע רטמ   
    
הווש וא רודלט -רפסוממו דרפנב ךכוסמ גוז לכ ןכו ךכוסמ הרקב לבכ   08.29.0510

    13.00 .GWA22*2*2-ךרע רטמ   
    
2MM-ךרע הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.29.0520

    11.00 0.75*2. רטמ   
    
2MM-ךרע הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.29.0530

    12.00 0.75*3. רטמ   
    
2MM-ךרע הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.29.0540

    16.00 0.75*7. רטמ   
    
2MM-ךרע הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.29.0550

    19.00 0.75*10. רטמ   
    
2MM-ךרע הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.29.0560

    22.00 0.75*12. רטמ   
    
2MM-ךרע הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.29.0570

    28.00 0.75*16. רטמ   
    
2MM-ךרע הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.29.0580

    33.00 0.75*18. רטמ   
    
2MM-ךרע הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.29.0590

    40.00 0.75*24. רטמ   
    
2MM -ךרע הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.29.0600

     9.00 1*2. רטמ   
    
2MM -ךרע הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.29.0610

    11.00 1*3. רטמ   
    
2MM -ךרע הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.29.0620

    12.00 1*5. רטמ   
    
2MM -ךרע הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.29.0630

    14.00 1*6. רטמ   
    
2MM -ךרע הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.29.0640

    15.00 1*7. רטמ   
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2MM -ךרע הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.29.0650
    18.00 1*10. רטמ   

    
2MM -ךרע הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.29.0660

    21.00 1*12. רטמ   
    
2MM -ךרע הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.29.0670

    23.00 1*16. רטמ   
    
2MM -ךרע הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.29.0680

    28.00 1*20. רטמ   
    
2MM -ךרע הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.29.0690

    31.00 1*22. רטמ   
    
2MM -ךרע הווש וא רודלט -םירפסוממו םישימג םידיג - שימג דוקיפ לבכ   08.29.0700

    35.00 1*25. רטמ   
    

    12.00 .2MM 1*6 -םירפסוממו םיחישק םידיג - EPLX דודיב חישק לבכ רטמ  08.29.0710
    

    15.00 .2MM 1*7 -םירפסוממו םיחישק םידיג - EPLX דודיב חישק לבכ רטמ  08.29.0720
    

    17.00 .2MM 1*8 -םירפסוממו םיחישק םידיג - EPLX דודיב חישק לבכ רטמ  08.29.0730
    

    19.00 .2MM 1*01 -םירפסוממו םיחישק םידיג - EPLX דודיב חישק לבכ רטמ  08.29.0740
    

    23.00 .2MM 1*21 -םירפסוממו םיחישק םידיג - EPLX דודיב חישק לבכ רטמ  08.29.0750
    

    28.00 .2MM 1*41 -םירפסוממו םיחישק םידיג - EPLX דודיב חישק לבכ רטמ  08.29.0760
    

    34.00 .2MM 1*61 -םירפסוממו םיחישק םידיג - EPLX דודיב חישק לבכ רטמ  08.29.0770
    

    40.00 .2MM 1*91 -םירפסוממו םיחישק םידיג - EPLX דודיב חישק לבכ רטמ  08.29.0780
    

    44.00 .2MM 1*42 -םירפסוממו םיחישק םידיג - EPLX דודיב חישק לבכ רטמ  08.29.0790
    

    52.00 .2MM 1*03 -םירפסוממו םיחישק םידיג - EPLX דודיב חישק לבכ רטמ  08.29.0800
    

    62.00 .2MM 1*73 -םירפסוממו םיחישק םידיג - EPLX דודיב חישק לבכ רטמ  08.29.0810
    
,03*02 תודימב רטסאילופ ןורא ללוכה ,הרקבל BJ ןורא תנקתהו הקפסא   08.29.0820
תסינכל "םינורגיטנא" תנכהו תולעת ,םירוביח ,םיספ ,ספ יקדהמו הטלפ    

 1,530.00 'פמוק .הרקב ילבכ  
    
,08*06 תודימב רטסאילופ ןורא ללוכה ,הרקבל BJ ןורא תנקתהו הקפסא   08.29.0830
תסינכל "םינורגיטנא" תנכהו תולעת ,םירוביח ,םיספ ,ספ יקדהמו הטלפ    

 3,075.00 'פמוק .הרקב ילבכ  
    

    80.00 .ספ לע הנקתהב זויפ קדהמ 'חי  08.29.0840
    
    
    
    

קובץ: מכרז חשמל 2018   .../109 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

 
25/05/2017
דף מס':     109 7102/60 למשח תודובע תרגסמ םכסה - ת"שר

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םתנקתה ללוכה )הרוטרפמט דמ ,הקיפס דמ תמגודכ(הרקב רזיבא רוביח   08.29.0850
םילבכ 3 דע(םילבכ ירוביחו החנה ללוכ היצקורטסנוק וא ריקה ג"ע    

   280.00 .ריוא גוזימ תולעת/תרנצב םירזיבא תנקתה ללוכ אל ,)רזיבאל 'חי   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: מכרז חשמל 2018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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