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למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
8525376:'פ 2605376-20:לט 02439 םילשורי 4 םיצורח די
 

04/11/2019 זרכמ
דף מס':     001 4 זרכמ -בבוח תואנ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ק נ  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
הרעה      
    =============================  
ינכטה טרפמל םילשמ ךמסמ הווהמ הז ךמסמ      
וניאו דויצהו םירזיבאה  תרדגהל תוינכתלו      
תויומכ בתכ הווהמ      
      
2 הרעה      
    =============================  
יפל קספיי םיכמסמה ןיב הריתס לש הרקמב      
רתוי פםיינללוכהו םירימחמה םינוירטירקה      
      
הרעה      
    =============================  
ינכטה טרפמב תודוקנה תרדגה      
    =============================  
      
8/6/4 תרושקתו למשח יעקש ץבקמ תדוקנ     08.1.150
4-ל הנכהו  למשח ילגעמ ינש ללוכ .לודומ      

. ECIFFO-OKSIN  .תרושקת יעקש 'קנ                           
      
)לודומ 4( תרושקתו למשחל םיעקש ץבקמ     08.1.180
PI-76 .יוסיכ םע הפצרב העוקש הנקתהל      
יעקש 4-ו A61 למשח יעקש 2 : ללוכ      
לש FS-072 תמגודכ .תרושקת      
    TCENNOC-NOMIS אל( .ןטשק י"ע קוושמ  

)תרנצו םילבכ תויתשת ללוכ 'קנ                           
      
תירלודומ הידמיטלומ יעצמאמ הליבכ זוכיר     08.1.190
תירלודומ זוכיר תספוק  .ט"החת  )לודומ 8(       
יעצמאמ הליבכ זוכירל ,העוקש הנקתהל      
םע ECIFFOKSIN-8 םגד.הידמיטלומ      
תרגסמו יוסיכ ,םאתמ תועובק תוציחמ      
םילבכ תויתשת ללוכ אל( .ט"החת הנקתהב      

)תרנצו 'חי                           
      
גוסמ ויהי )פ"תו פ"ח ( חבטמב םיעקשה לכ     08.1.310
תמגוד קולרטניא קספמו EEC A61X3 עקש      

סיווג לש 40366WG 'קנ                           
      

24VR- SSIWEG םורח ןצחל תדוקנ 'קנ                          08.1.450
      
םע בלושמ תוחכונ\העונת\חפנ יאלג תדוקנ     08.1.460
.יאלג +תיתשת ללוכ רוא תמצוע שגר      
ט"קמ הינמרג XULYSE תרבח תרצות יאלגה      

.ןטשק י"ע קוושמ sulP 8/i063 C-DP 'קנ                           
      
      

1.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1387-2   .../002 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
8525376:'פ 2605376-20:לט 02439 םילשורי 4 םיצורח די
 

04/11/2019
דף מס':     002 4 זרכמ -בבוח תואנ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תונורדסמב תוחכונ\העונת\חפנ יאלג תדוקנ     08.1.470
םע .קינוסיו תמגודכ יאלג +תיתשת ללוכ      
-למשח חולב הנבמ תרקבל תורישי טוויח      

.תונורדסמ תרואת רובע 'קנ                           
      
טלשה .XUYLSE יאלגל אלמ תונכת טלש     08.1.480
שמתשמל רשפאמו טלשל אלמ תונכת עצבמ      
.תופסונ תויצקנופ ןכו הרואתה לע טולשל      
ט"קמ הינמרג XULYSE תרבח תרצות טלשה      

.ןטשק תצובק י"ע קוושמ IDM-IDP eliboM  'חי                           
תודוקנ 1.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
    ============================  
לש דרפנ זרכמב טקייורפב ת"ג  בור :1 הרעה      
.למשחה ןלבק י"ע תונקתהה לכ .הרואתה ץעוי      
ץעוי תינכת יפל רחמתל ךירצ למשחה ןלבק      
הרואתה      
    =============================  
      
ינכטה טרפמב םירדגומ םיינכטה ת"ג :2 הרעה      
    ============================  
      
ונקתוי םינגומ םיבחרמבו םיד"ממב :3 הרעה      
      
תודימב       ,יעוביר ,הרקתב עוקש  דל ת"ג      
    06 X 06 לש "עוקש דלנפ" תמגודכ מ"ס  
א"גהו ףרועה דוקיפ רשואמ  .שעג      
ןגומ בחרמ/ד"ממב הנקתהל      
      
תויללכ תורעה  - ת"ג תנקתה      
    =============================  
דרפנב ושכריי טקיורפב הרואתה יפוג-1      
טרפמ אורקל שי .למשחה ןלבק י"ע ונקתויו      
.הז ךמסמל דומצב הרואתה ץעוי לש ת"ג      
      
תונכהה לכ תא עצבי למשחה ןלבק -2      
אוהש גוס לכמ ת"ג תנקתה רובע תושורדה      
םשירודה רזעה ירמוחו תודובעה לכ ללוכ      
ירזיבא ללוכ .הבוג לכב .תמלשומ הנקתהל      
הפצר יעוקש ת"ג תנקתהל םיריבא ,הילת      
'ודכו.הקיציה יבלשב תונכההו      

הרואת יפוג 2.80 כ"הס          
      
      
      
      

קובץ: 1387-2   .../003 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
8525376:'פ 2605376-20:לט 02439 םילשורי 4 םיצורח די
 

04/11/2019
דף מס':     003 4 זרכמ -בבוח תואנ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס נ י א  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
    =============================  
רוביחו הנקתה ,הקפסא ללוכ םילבכה ריחמ      
תווצקה 2-ב      
    =============================  
      
בחור מ"מ 2 יבועב שעותמ דבכ םילבכ םלוס      
םגד .תינכת י"פע-הבוגו      
    005 SV/011LS-OBO םלוסל עורז ללוכ  
WA וא הילתל 06AVL-OBO םגד םילבכ      
רזעה ירמח לכו מ"ס 75 בחורב ריקל 05/03      
טלפמוק  הנקתהל םישורדה      
      
תודימב    .תנוולוגמ םילבכל תשר תלעת      
תוחפל מ"מ 5 יבועב םיטוחמ .תינכתה י"פע      
לע תנקתומ ע"ש וא "ילינ" תרבח תמגודכ      
תועצמאב הרקתל תחתמ וא/ו ריקה      
תמגודכ םייתישעת םיקוזיחו םילתמ,תולוזנוק      
    KFM ןקת לעב יתישעת רחא ע"ש וא דריל לש  
,םיקוזיחה תא ללוכ הלעתה ריחמ .רכומ      
םישורדה רזעה ירמוח לכו םילתמה ,תולוזנוקה      
.התנקתהל      
      
י"פע תודימב  ןוולוגמ ץרוחמ חפ תלעת      
םיקולב לע תועובק .חפ הסכמ םע תינכתה      
םיגרבב קזוחמ.גגה תפצר ג"ע םיחנומש      
םילתמ,לזרב יקוזיח ,םיקולבה תוברל .הלעתל      
.תמלשומ הנקתהל שרדנה דויצה לכו      
      
ריק לע הנקתהל תיביטרוקד םילבכ תלעת      
םע )לכירדאה תריחב יפל ןווגב( CVP הייושע      
למשח ןיב העובק הפיצר תימינפ הקולח      
תודימ )א"כ מ"מ 08 ( םיסכמ ינשו תרושקתו      
"ןמרקא" תמגוד מ"מ 56X312 הלעתה      
    )NAMREKCA( )ריחמה )ע.ד.מ י"ע קפוסמ  
םירבחמ ,תויוז ,לבכ יקיזחמ , תוציחמ ללוכ      
.תמלושמ הנקתהל םישורדה םירזיבאה לכו      
      
)NAMREKCA( ריק תלעת ריחמל תפסות      
וא/ו למשח עקש תנקתהל םאתמ רובע      
)עקשה ללוכ אל( תרושקת      
      
תווצקב רבוחמו לחשומ תשוחנמ למשח לבכ      
    )EPLX(YX2NX5 י"פע לבכ רטוקב ר"ממ  
תינכתב םושרה      
      
רבוחמו לחשומ םוינימולאמ למשח לבכ      
רטוקב .ר"ממ EPLX(YX2ANX4( תווצקב      
תינכתב םושרה י"פע לבכ      
      

3.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1387-2   .../004 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
8525376:'פ 2605376-20:לט 02439 םילשורי 4 םיצורח די
 

04/11/2019
דף מס':     004 4 זרכמ -בבוח תואנ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םע תינכתב םושרה י"פע ךתחב תשוחנ ךילומ      
.תווצקה ינשב רובח תוברל CVP דודיב      
      
ר"ממ YYN 5.1X01 דוקיפ לבכ      
      
םינגולה לוטנ דודב םע תשוחנמ למשח לבכ      
תולעמ 008 הרוטרפמטב הפירש ינפב דימע      
)EF( ינוציח הטעמ דודב תרימש ,סויזלצ      
הטעמ דודיב תרימשו תוקד 081 ךשמב      
21-2014 ינמרגה ןקתה יפ לע )E( םיכילומ      
    EDV NID 09 תוקד 06 ךשמבE 081 EF  
    XHXHN X4 תמגודכ ר"ממ LETCLE  
)הכרא ןאובי(      
      
ריחמב לולכ וניאש  E7TAC תרושקת לבכ      
RODLET 42X2X4-8014021738  .הדוקנ      
      
םע ריקב העוקש 56PI המוטא הטסורינ תבית      
תמגודכ מ"ס 51X04X04 תודימב לוענמו תלד      
     XSRC  סקולארשי לש  
      
מ"ס 01X02X02 תודימב הטסורינ תבית      
ל"נכ רתיה      
      
תודימב ןיירושמ רטסאילופמ הבית      
    02X03X03 56 תומיטא תגרד מ"סPI םע  
תמגודכ ריקב העוקש הנקתהב לוענמו תלד      
    MLP הדובע תטלפ םג ללוכ סקולארשי לש  
הביתה בגב      
      
לע  תנקתומ )מ"ס IC 4D )52X53 תספוק      
הביתה בגב הדובע תטלפ םג תללוכ ריקה      
)'דכו הזירכ , שא יוליג תופעתסה רובע(      
      
רבעמל   תרושקתו למשח ילבכל חתפ םוטיא      
רמוח תועצמאב םייתעש ךשמב ןשעו שא      
תואבכ יתורש י"ע רשואמ ירמוטסלא םוטיא      
וא םוצבא לש SF 0091 תמגודכ םילשורי      
ךתח לש עבורמ רטמ יפל ריחמה .ע"ש      
יושעה חתפ ןיגב תפסות םלושת אל .חתפה      
.תורוניצמ      
      
09 ךשמל 058 שא תניסח םירוביח תספוק      
KI-01 תילדנויטנאו 66PI המוטא תוקד      
²mm53x4 דע ךתחב םילבכ ינש רוביחל      
ללוכ ILOZZALAP לש 45LENNUT תמגוד      
םינורגיטנאו לבכ ילענ רוביחל תשוחנ יספ      
םילבכה תסינכל הטסורנ      
      

3.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1387-2   .../005 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
8525376:'פ 2605376-20:לט 02439 םילשורי 4 םיצורח די
 

04/11/2019
דף מס':     005 4 זרכמ -בבוח תואנ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,76PI םוטא c069 שא ןיסח טקפ קספמ      
דע םרזל KI-01 ילדנויטנאו לופכ דודיב      
    A61x4 תמגוד SEIRES MAC 303292 -  
    PALAZZOLI  
      
הנורק םיקדהמ האיציו הסינכ רוביח יסיסב      
    )SULP-ASL( םתנקתה ללוכ גוז 02 לבכל  
םכרד לבכה רוביח ללוכו םינופלט תביתב      
.טלפמוק      
      
ללוכ .56PI אספוקב  AX4 טקפ קספמ      
.טלפמוק הנקתה ללוכ .ספאה קותינ      

תילמשח היצלטסניא 3.80 כ"הס          
      
ת ו ק י ד ב ו  ת ו ק ר א ה  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
י"פע טלפמוק הנבמל תודוסי תקראה תכרעמ     08.4.010
תודוסי תקראה תונקתל םאתהבו תינכתה      
,ןוולוגמ ספמ רושיג תעבט תוברל . 1724      
יפל הנבמה לש ןויזה לזרבל םיכותיר ללוכ      
,רפת ירבעמ ,תונוולוגמ ץוח תואיצי ,תינכת      
לזרב ספב  םילאיצנטופ תאוושה ספל האיצי      
םירוביח ,םילאיצנטופ תאוושה ספ ,ןוולוגמ      
.תורצחה םוחתב ןוטב םיסוכמ הדלפ יספב      
רזעה ירמוחו םיכותירה ,תודובעה לכו      

'פמוק                         .תודוסיה תקראה תכרעמ תמלשהל םישורדה  
      
סדנהמ תקידב ,עצובש למשחה ןקתמ תרבעה      
לכ עוצב ללוכ ,טקייורפה חטשב ךמסומ קדוב      
םולשתו הנמזה םואת ללוכ תושורדה תונכהה      
ןמז לכ ךשמב קדובה יוויל ,קדוב סדנהמל      
הדובע תועשב הכורכש תינכט הרזע ,הקידבה      
ךרוצה תדימב שרדתש רזע ירמוח וא/ו      
םייוקילה לכ ןוקית תא םג ללוכ ריחמה .קדובל      
י"ע ורושיאו ןקתמה תמלשהל דע ושרדיש      
.קדובה      
      
תשוחנמ  ןינבל ישאר םילאיצנטופ תאושה ספ      
    01X08 םימוא ,רוביחה יגרב לכ תוברל מ"מ,  
רזעה ירמוח לכו טוליש ,זילפ תויקסיד      
םיאתי ספה ךרוא . הנקתהל םישורדה      
םוקמ 02% דועו רבחל שיש םיכילומה רפסמל      
.רומש      
      
מ"מ 4X04 תשוחנמ יתמוק\ירוזא הקראה ספ      
.ל"נכ רתיה מ"ס 051 ךרואב      
      
      

4.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1387-2   .../006 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
8525376:'פ 2605376-20:לט 02439 םילשורי 4 םיצורח די
 

04/11/2019
דף מס':     006 4 זרכמ -בבוח תואנ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
EPLX דודב  םע תשוחנמ הקראה ךילומ      
תינכתה י"פע ךתחב      

תוקידבו תוקראה 4.80 כ"הס          
      
SPU ,ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  5.80 ק ר פ  ת ת       
      
קותינ רשוכ A008X3   יטמוטוא יצח קספמ     08.5.010
    AK52 יעגמ 4 , הקספה\הלעפה עונמ ללוכ  
תונגהו קוחרמ הקספה לילס , רזע      

ינכטה טרפמב טרופמכ תוינורטקלא 'חי                           
      
A052X3 4T  םלוא ל"נכ יטמוטוא יצח קספמ     08.5.020

25KA 'חי                           
      
הנגה םע םלוא ל"נכ יטמוטוא יצח קספמ     08.5.030

.דבלב תיטנגמ 'חי                           
      
5T- ECAS-XAMT םגד יטמוטוא יצח קספמ     08.5.040
    A002X3 קותינ רשוכ AK52  לילס ללוכ  

קוחרמ הקספה 'חי                           
      
A061X3, 4T  םלוא ל"נכ יטמוטוא יצח קספמ     08.5.050

25KA 'חי                           
      
A001X3, 1T םלוא ל"נכ יטמוטוא יצח קספמ     08.5.060

25KA 'חי                           
      
A08X3,1T  םלוא ל"נכ יטמוטוא יצח קספמ     08.5.070

25KA 'חי                           
      
A36X3, 1T  םלוא ל"נכ יטמוטוא יצח קספמ     08.5.080

25KA 'חי                           
      
תידי םע A36X4 ,AK52 יטמוטוא יצח קספמ     08.5.090

תילעמ חולב הנקתהל המודא 'חי                           
      
דע םרזל יטמוטוא יצח קספמ ריחמל תפסות     08.5.100

ףסונ רזע עגמ רובע A008X3 'חי                           
      
קתנמ וא יטמוטוא יצח קספמ ריחמל תפסות     08.5.110

עונמ רובע A052X3 דע םרזל סמועב 'חי                           
      
קתנמ וא יטמוטוא יצח קספמ ריחמל תפסות     08.5.120

עונמ רובע A061X3 דע םרזל סמועב 'חי                           
      
קתנמ וא יטמוטוא יצח קספמ ריחמל תפסות     08.5.130

עונמ רובע A08X3 דע םרזל סמועב 'חי                           
      

5.80 קרפ תתב הרבעהל        
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דף מס':     007 4 זרכמ -בבוח תואנ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
דע םרזל יטמוטוא יצח קספמ ריחמל תפסות     08.5.140

)C.T( קוחרמ הקספה לילס רובע A008X3 'חי                           
      
תונגה אלל ענוממ סמועב קפסה קתנמ     08.5.150

25KA 3X800A 'חי                           
      
A052X3 תונגה אלל סמועב קפסה קתנמ     08.5.160

25KA 'חי                           
      
A061X3 תונגה אלל סמועב קפסה קתנמ     08.5.170

25KA 'חי                           
      
A001X3 תונגה אלל סמועב קפסה קתנמ     08.5.180

25KA 'חי                           
      
A36X3 תונגה אלל סמועב קפסה קתנמ     08.5.190

25KA 'חי                           
      
A04X3 תונגה אלל סמועב קפסה קתנמ     08.5.200

25KA 'חי                           
      
A52X3 תונגה אלל סמועב קפסה קתנמ     08.5.210

25KA 'חי                           
      
יתלב\ ינויח ררוב ענוממ סמועב קפסה קתנמ     08.5.220
יוויחל רזע עגמ ללוכ A008X3 AK52 ינויח      

קספמ בצמ 'חי                           
      
ינויח יתלב\ ינויח ררוב סמועב קפסה קתנמ     08.5.230
    A36X3 AK52 בצמ יוויחל רזע עגמ ללוכ  

קספמ 'חי                           
      
רובע תונגה  אלל סמועב קתנמ ריחמל תפסות     08.5.240

תידיל הליענ רודיס 'חי                           
      
ללוכ תוקפסא תפלחהל תיטמוטוא תכרעמ     08.5.250
ללוכ T 725 רדמא תמגודכ הפלחה רקב      
םיקספמ ינשל ינכמו ילמשח רוגיח תכרעמ      
לכ ללוכ א"כ A008X3 דע םרזל םיענוממ      
םיקספמה רובע ( טלפמוק הנקתהל םירזיבאה      

'פמוק                         )דרפנב םלושי  
      

AK52 קותינ רשוכ A6X3 יטמוטוא יצח קספמ 'חי                          08.5.260
      

AK01 קותינ רשוכ A6X3 יטמוטוא יצח קספמ 'חי                          08.5.270
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ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוארתה 21 דע רוביחל הלעפה קשממ     08.5.280
יקותינו הקספה ילילס דוקיפל א"ג תכרעממ      

הרקב גצמ לש B655-OSI-21  תמגוד .םוריח 'חי                           
      
+ ספאו תוזאפ שולשל רתי חתמו קרב ןגמ     08.5.290
הנבומ םיכיתנ קתנמ ללוכ יוויחל רזע עגמ      

redienhcS לש R04-DRP-KCIUQ 'חי                           
      
+ ספאו תוזאפ שולשל רתי חתמו קרב ןגמ     08.5.300
הנבומ םיכיתנ קתנמ ללוכ יוויחל רזע עגמ      

redienhcS לש R02-DRP-KCIUQ 'חי                           
      

A04X3 AK01\C יזאפ תלת ת"מאמ 'חי                          08.5.310
      

A23X3 AK01\C יזאפ תלת ת"מאמ 'חי                          08.5.320
      

A52X3 AK01\C יזאפ תלת ת"מאמ 'חי                          08.5.330
      

A61X3 AK01\C דע יזאפ תלת ת"מאמ 'חי                          08.5.340
      

A01X2 AK01\C דע יבטק וד ת"מאמ 'חי                          08.5.350
      

A61X2 AK01\C דע יבטק וד ת"מאמ 'חי                          08.5.360
      
דע  ספאה קותינ םע יבטק דח ת"מאמ     08.5.370

10KA 10A+N 'חי                           
      

A04 AK01\C דע יזאפ דח  ת"מאמ 'חי                          08.5.380
      

A52 AK01\ D דע יזאפ דח ת"מאמ 'חי                          08.5.390
      

A61 AK01 \C דע יזאפ דח ת"מאמ 'חי                          08.5.400
      
יזאפ דח ת"מאמ רובע  בצמ יוויחל רזע עגמ     08.5.410

A04 דע 'חי                           
      
יזאפ תלת ת"מאמ  רובע בצמ יווחל רזע עגמ     08.5.420

A04X3 דע 'חי                           
      

A-EPYT רפמאלימ A04X4 03 תחפ קספמ 'חי                          08.5.430
      

A04X2 םלוא ל"נכ  תחפ קספמ 'חי                          08.5.440
      

A52X2 םלוא ל"נכ  תחפ קספמ 'חי                          08.5.450
      
ןגמ רובע LG/A001X3 CRH םיכיתנ קתנמ     08.5.460

קרב 'חי                           
      

רזע עגמ ללוכ A04X3 3CA יזאפ תלת ןעגמ 'חי                          08.5.470
5.80 קרפ תתב הרבעהל        
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ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
עגמ ללוכ A52X3 3CA דע יזאפ תלת ןעגמ     08.5.480

רזע 'חי                           
      

רזע עגמ ללוכ A52X3 1CA םלוא ל"נכ ןעגמ 'חי                          08.5.490
      

רזע עגמ ללוכ A61X3 1CA םלוא ל"נכ ןעגמ 'חי                          08.5.500
      

רזע עגמ ללוכ A61 1CA יזאפ דח ןעגמ 'חי                          08.5.510
      

תוזאפה תשולשל )V.N( חתמ רסוח רסממ 'חי                          08.5.520
      
V42 וא V032 לילס חתמ R.S  דעצ רסממ     08.5.530

V032-A01 עגמ םע 'חי                           
      
4 דע V42 וא V032 לילס חתמ דוקיפ רסממ     08.5.540

V032-A01 םיעגמ 'חי                           
      
ללוכ 2-0-1 םיבצמ 3 ררוב A01 דוקיפ קספמ     08.5.550

קספמ בצמ יוויחל רזע יעגמ גוז 'חי                           
      
יטסלפ  יוסיכ םע DEL V032 ןומיס תרונמ     08.5.560

A2X3 קספמ םע ריבש יתלב 'חי                           
      

ןומיס  תרונמל יבטוק תלת דוקיפ ןצחל 'חי                          08.5.570
      
לפוכ רקב רובע A5/ 002 דע םרז הנשמ     08.5.580

TENLE הדידמ רישכמ/קפסה 'חי                           
      

A5/008 םרז הנשמ 'חי                          08.5.590
      

A5/052 םרז הנשמ 'חי                          08.5.600
      
,חתמ ,םרז ללוכ ינורטקלא הדידמ רישכמ     08.5.610
תואיציו תויגרנא ,תוינומרה ,קפסה לפוכ      
תאיצי רוביח םע  TL-TENLE םגד םיסלופ      
תיטוחלא תרושקתל רוביח PIPCT תרושקת      

טנרטניא ךרדו 'חי                           
      

V42/032 AV002 יזאפ דח יאנש 'חי                          08.5.620
      

V42/032 AV001 יזאפ דח יאנש 'חי                          08.5.630
      
קולרטנא םע A61X5 EEC יזאפ תלת עקש     08.5.640

.חולה תיזחב ןקתומ 'חי                           
      

.חולה תיזחב ןקתומ A61X3 יזאפ דח עקש 'חי                          08.5.650
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ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םיאתמ יונב 1G רוטרנג םוריח חול הנבמ     08.5.680
הליענו תותלד םע )9141 ןקת פ"ע( םירלודומ      
יספ םג ללוכ ינכטה טרפמב ראותמכ תיזחב      
ספאל םיקדהמ, A0521X3, AK52 הריבצ      
הנקתה ,הלבוה ,טוליש ,טוויח ,הקראהו      
ירמחו תודובעה לכ תא ללוכו .טלפמוק רוביחו      

'פמוק                         .חולה תמלשהל םישורדה רזעה  
      
דע םיירוזא\הקולח למשח תוחול הנבמ     08.5.690

'פמוק                         A052X3  AK01 ל"נכ רתיה  
      
דע םיירוזא\הקולח למשח תוחול הנבמ     08.5.700

'פמוק                         A08X3  AK01 ל"נכ רתיה  
      
תלד רובע למשח תוחול הנבמ ריחמל תפסות     08.5.720

'פמוק                         56PI תיזח חטש יפל ריחמה .ןוגג תפסותו  
      
)SPU AVK001  )hP3 קספ-לא תכרעמ     08.5.730
הסינכב ןנסמ ללוכ .ינכטה טרפמב טרופמכ      
.קוחרמ תוארתא תספוקו תוינומרה ןוניסל      
לופיט אלל םימוטא םירבצמ תכרעמ ללוכ      
סמועב תוקד 01 לש יוביג ןמזל SPU תדיחיל      
,האלמ הנקתה ,םירבצמ תונורא ללוכ ,אלמ      
לכו SSAP-YB ,תוקידבו תונגה םירושיג      

'פמוק                         .טלפמוק תכרעמה תמלשהל שורדה  
      
2-0-1 ףילחמ A061X4 ררוב קספמ     08.5.740

SPU/ח"ח 'חי                           
      
)SPU AVK51 )hP3-hP1 קספ-לא תכרעמ     08.5.741
ןמזל לופיט אלל םימוטא םירבצמ תכרעמ ללוכ      

'פמוק                         .טלפמוק אלמ סמועב תוקד 01 לש יוביג  
      
2-0-1 ףילחמ A52X4 ררוב קספמ     08.5.742

SPU/ח"ח 'חי                           
      
)SPU AVK6 )hP3-hP1 קספ-לא תכרעמ     08.5.750
ןמזל לופיט אלל םימוטא םירבצמ תכרעמ ללוכ      

'פמוק                         .טלפמוק אלמ סמועב תוקד 01 לש יוביג  
      

'פמוק                         SPU/ח"ח 2-0-1 ףילחמ A02X4 ררוב קספמ 08.5.760
      
)SPU AVK3 )hP3-hP1 קספ-לא תכרעמ     08.5.770
ןמזל לופיט אלל םימוטא םירבצמ תכרעמ ללוכ      

'פמוק                         .טלפמוק אלמ סמועב תוקד 01 לש יוביג  
      

SPU/ח"ח 2-0-1 ףילחמ A61X4 ררוב קספמ 'חי                          08.5.780
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ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לא תוכרעמ ןיב רוביחל PMNS הנכת תכרעמ     08.5.790
ךרוצל תשרב PI רוביח- םיבשחמ דויצל קספ      
תרדוסמ הנכות תדרוהו תפטוש םינותנ תגוצת      
לכ ללוכ למשח תקספה וא הלקת בצמב      
טוויחהו םירבחמה ,םימאתמה ,םיקשממה      
םג ללוכו םיבשחמה תשר לא רוביחל שרדנה      

'פמוק                         .טלפמוק הכרדהו הלעפה, הצרה הנכת ןוישר  
      
רבוחמ הדיחי לכל דרפנ  תוארתא לנפ     08.5.800

'פמוק                         הנבמ תרקב תכרעמל  
      
םילבק אתמ םוחה יוניפו רורוויאל ררוואמ     08.5.820

)ןרציה תויחנה י"פע (  טטסומרטו דוקיפ ללוכ 'חי                           
      
תימויו ,תיעובש  תינכת םע דוקיפל ינכמ ןועש     08.5.830

HSALF תרצותמ  תועש 42 הברזר םע 'חי                           
      
הנבמ תרקב תדוקנ רוביחו טוויח ,הנקתה     08.5.840
טוריפ(  גוס לכמ תיגולנא וא/ו תילטיגיד      
ירמוח לכ ללוכ )ינכטה טרפמב האר הדוקנה      

הנקתהה עוציבל תושרדנה תודובעהו רזעה 'קנ                           
      
בלושמ הרקב את וא חול לש הנקתהו הקפסא     08.5.850
םשל רזעה ירמוח לכ ללוכ למשחה חולב      
חולה ןונכית ללוכ .םכותב םירקבה תנקתה      
הרקבה ןלבק ינותנ י"פע ןרציה לעפמב      
לכ ללוכ הרקבה ןלבק רושיאו םואיתבו      
עוציב .תמלשומ הנקתהל םישרדנה םירזיבאה      
רוביחו טוויח .ןרציה לעפמב O/I תוקידב      

'פמוק                         .תלד ללוכ תיזח חטש יפל ריחמה .טלפמוק  
      
הרואת לע הטילש( המכח הרקב תכרעמ      
)םיעונמו      
    =============================  
טוויחו הנקתה הקפסא ללוכ דויצה ריחמ .1      
למשחה תוחולב הרקבה דויצ לש םלשומ      
עוציבהו ןונכתה יבלש לכב חולה ןרצי יווילו      
.חטשב האלמ הלעפהל דע      
      
פ"ע הנקתהל םירזיבאהו דויצה תומכ .2      
הרקבה ןנכתמ לש תוינכתו למשחה תוינכות      
      
ןנכתמה רושיא תא לבקי למשחה ןלבק .3      
תוחולה תאצוה ינפלו םתנקתה ינפל םירקבל      
.לעפמהמ      
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ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןלבקו ןנכתמה רושיא לבקי למשחה ןלבק .4      
תוחולה תאצוה ינפל ןיקתהש םירקבל הרקבה      
.לעפמהמ      
המ ןורטסרק וא ןורטול תרצות דויצה לכ .5      
םימייקה תוחולב ןקתוהש      
      
תורודשת תרבעהו םינמז לוהינל םכח רקב     08.5.900
ןיד ספ ג"ע למשחה חולב ןקתומ . תרושקת      
2 + ינוויכ-וד SR-232 יקשממ 5 ללוכו      
:ןוגכ תוולנ תוכרעמל רוביחל SR-584 יקשממ      
הנכות ללוכ .דועו ואדיו-ואידוא ,העיגנ יכסמ      
תודחוימ תונכת תושירד לע הנעמ תרשפאמה      
רפסמב הלבגמ אלל )תורחאו תויגול תוינתה(      
הלבגמ אלל ימונורטסא ןועש ללוכ .תולועפ      
בר ,יתנש בר ןועש ללוכ .תולועפה 'סמב      

'פמוק                         .PI קשממ , תושפוח תרקבו יצורע  
      

NOISUFNI תכרעמל V63 חכ קפס 'חי                          08.5.910
      
A01\V022 למשח ינכרצ 8 תלעפהל רקב     08.5.920
למשחה חולב ןקתומ FFO/NO -ב םיטלשנה      
תלעפהל םיפקוע 8 ללוכ רקבה .ןיד-ספ ג"ע      

.ינדי ןפואב םילגעמה 'חי                           
      
A01\V022 םיילמשח םיעונמ 4 תלעפהל רקב     08.5.930
סירת תמגודכ( FFO/NO -ב םיטלשנה      
ןקתומ ) היפצ ךסמ ,ילמשח ןוליו ,ילמשח      
4 ללוכ רקבה .ןיד-ספ ג"ע למשחה חולב      

.טלשנ עונמ לכ לש הדרוה/המרהל םיפקוע 'חי                           
      
ךומנ חתמב למשח ינכרצ 8 תלעפהל רקב     08.5.940
חולב ןקתומ .CD-V03/CA-V84 דואמ      
םיפקוע 8 ללוכ רקבה .ןיד-ספ ג"ע למשחה      

.ינדי ןפואב םילגעמה תלעפהל 'חי                           
      
חולב ןקתומ .םישבי םיעגמ תוסינכ01-ל רקב     08.5.950
םיפקוע01 ללוכ רקבה .ןיד-ספ ג"ע למשחה      

.םילגעמה לש תינדי הלעפהל 'חי                           
      

REMMID יצורע 4-ל רקב 'חי                          08.5.960
      

.REMMID V01-0 יצורע 4-ל רקב 'חי                          08.5.970
      
      
      
      
      
      
      

5.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1387-2   .../013 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
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04/11/2019
דף מס':     013 4 זרכמ -בבוח תואנ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לש ללוכ קפסהב םירמיד 4 תלעפהל רקב     08.5.980
    W0042 דע םיסמוע תלשה ללוכ W046  
חולב ןקתומ .ץורע לכל הנגה ךיתנו ,ץורעל      
םיפקוע 4 ללוכ רקבה .ןיד-ספ ג"ע למשחה      
ןפואב טלשנ לגעמ לכ םועמיע/יוביכ/הקלדהל      

.ינדי 'חי                           
      

.W0044 דע הובג קפסהל רמיד 'חי                          08.5.990
      
בוציעב םייתכתמ םירמוחמ םכח קספמ     08.5.991
)לכירדאה תטלחה י"פע( ENILMIRT בוציעב      
םישיחרת תלעפהל םיעבורמ םינצחל 8 ללוכה      
היצקידניא הנקמה יוויח תירונו תולעפה וא/ו      
'סמ עצבל ןתינ .ןצחל לכב ,םועמיעל תנתינו      

.ןצחל לכב תולועפ לש בר 'חי                           
      
בוציעב םינצחל 4-2 שבי עגמ קספמ     08.5.992

                   14.00 )לכירדאה תטלחה י"פע( THGIL-ONICITB 'חי   
      

                  500.00 .תרושקתל ידיג-וד  לבכ 'חי  08.5.993
SPU ,למשח תוחול 5.80 כ"הס          

      
ח ו ת י פ ב  ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  6.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש קמועב ,עקרק גוס לכב הביצח וא/ו הריפח      
הריפחה .מ"ס 001 דע בחורבו מ"ס 051 דע      
.למשח וא\ו תרושקת תרנצ לש החנה רובע      
הנכה תודובע ,לוח דופיר ,ןומיס יטרס ללוכ      
יולימ תודובעו רופח רמוח יפדוע יוניפו      
טרפמבו תינכתב ראותמה יפל קודיהו השיבכ      
ינכטה      
      
לש קמועב ,עקרק גוס לכב הביצח וא/ו הריפח     08.6.020
הריפחה .מ"ס 06 דע בחורבו מ"ס 011 דע      
.למשח וא\ו תרושקת תרנצ לש החנה רובע      
הנכה תודובע ,לוח דופיר ,ןומיס יטרס ללוכ      
יולימ תודובעו רופח רמוח יפדוע יוניפו      
טרפמבו תינכתב ראותמה יפל קודיהו השיבכ      

ינכטה רטמ                           
      
מ"ס 001 רטוקב הלוגע עקרקב רבעמ תחוש     08.6.030
סמועל הקוצי הרקת ללוכ מ"ס 051 קמוע וטנ      
קוצי מ"ס 07X07 הדלפ הסכמו ןוט 52      
מ"ס 06 רטוקב לוגע חתפ םע הרקתל רבוחמו      
תריפח ללוכ .תכרעמה גוס יפל עבטומ בותיכו      
תרנצה רובע םיחודיק ,קודיה הרובע רובה      

'פמוק                         תרנצה רוביחו ןופיד  
      

6.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1387-2   .../014 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



למשח   תסדנה   -   ם ו ל ב  .ע     ן י ק ט י א  .ג
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04/11/2019
דף מס':     014 4 זרכמ -בבוח תואנ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
מ"ס 051X051  עקרקב רבעמ תחוש     08.6.040
סמועל הקוצי הרקת ללוכ מ"ס 051 קמוע וטנ      
קוצי מ"ס 07X07 הדלפ הסכמו ןוט 52      
גוס יפל עבטומ בותיכו הרקתל רבוחמו      
,קודיה הרובע רובה תריפח ללוכ .תכרעמה      

'פמוק                         תרנצה רוביחו ןופיד תרנצה רובע םיחודיק  
      
קמועבו מ"ס 06 רטוקב הלוגע הקראה תחוש     08.6.050
הנקתה ץצח יולימ, הריפח ללוכ מ"ס 05      
הדלפ טוממ הקראה תודורטקלא םע .הסכמו      
רטמ 3 ךרואב מ"מ 91 רטוקב תשוחנ הפוצמ      

'פמוק                         םיכילומה רוביח ללוכ עקרקב תיכנאהעוקת  
      
ךתחב רוזשו ףושח תשוחנמ הקראה ךילומ     08.6.060
תקראהל תיעקרק תת הריפחב חנומ ר"ממ 53      

רושיגה תעבט תעפשהל ץוחמש םידומע רטמ                           
      
יתבכש וד  קזוחמ ירושרש  יטסלפ רוניצ     08.6.070
ללוכ מ"מ 08 דע רטוקב  שימג "הרבוק" םגדמ      

.מ"מ 8 הכישמ לבחו הרהזא טרס רטמ                           
      
.מ"מ 05 רטוקב ךא ל"נכ  יטסלפ רוניצ     08.6.080

.מ"מ 8 הכישמ לבחו הרהזא טרס ללוכ רטמ                           
      

.הכישמ לבח ללוכ 6" רטוקב דבכ C.V.P רוניצ רטמ                          08.6.090
      

.הכישמ לבח ללוכ 4" רטוקב דבכ C.V.P רוניצ רטמ                          08.6.100
חותיפב למשח תויתשת 6.80 כ"הס          

      
ר ו ט ר נ ג  ל ז י ד  7.80 ק ר פ  ת ת       
      
ילנימונ קפסהב רוטרנג לזיד     08.7.010
    EMIRP-AVK526 )BS-AVK096(. לכ לע  
טרופמכ תוכרעמה לכ תא ללוכה ויקלח      
רוטרנג ,עונמ תרקב םע עונמ :ינכטה טרפמב      
תמגוד ינורטקלא חתמ תסו םע ינורכניס      
    21/36-RSS-RELSAB, רוריק תכרעמ  
,םדקומ םומיחו הענתה תכרעמ ,תמלשומ      
תדיחי םע ינורטקלא תוריהמ תסוו תדיחי      
    GNIRAHS-DAOL, תודיער ימלוב תוברל  
קלד לכימ ללוכ .ינכטה טרפמב טרופמה י"פע      
אלמ סמועב הפוצר הדובעל רוטרנגה סיסבב      
םישורדה םיקלחה לכו תוחפל תועש 8 ךשמל      
.תמלשומה ותלועפו ותנקתהל      

'פמוק                         ===========================  
      
      
      

7.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1387-2   .../015 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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04/11/2019
דף מס':     015 4 זרכמ -בבוח תואנ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הרצעמ רובע AVK526 רוטרנג ריחמל תפסות     08.7.020
רתוי %02 חפנב חפמ היושע םילזונ ףוסיאל      
.הרקבל רבוחמ הפצה יאלג ללוכ קלדה לכיממ      
דרשמה תושירד פ"ע עבצתו ךתורת הרצעמה      

'פמוק                         .הביבסה תוכיאל  
      
ללוכ תיטמוטוא הענתה דוקיפו הרקב חול     08.7.030

'פמוק                         םירבצמ ןעטמו דוקיפה ילבכ  
      
ויקלח לכ לע רוטרנג לזידה לש הנקתה     08.7.040
רוטרנג רדחב ול דעוימה םוקמב וירזיבאו      

'פמוק                         .תודיער ימלוב לע ונוזיאו  
      
רוניצ :תללוכה ג"ד תדיחיל הטילפ תרנצ     08.7.050
ימרת דודיבב הפוצמ הדלפמ 41" הטילפ      
הקתשה ידוד ינש ,שימג רבחמ ללוכ .יטסוקאו      
ללוכ ,םינגוא ללוכ הטילפה רוניצ יבג לע      
םילתמהו םיקוזיחה לכו ,תוילניגרוא תותשק      
רדחמ האיציה דע תרנצה תנקתהל םישורדה      
תעינמל תולעמ 54 תיוזב תרנצה םויס רוטרנג      

'פמוק                         מ"ס1x1 הדלפ תשר ללוכ םימ תרידח  
      
לכ רובע 41" הטילפ תרנצ ריחמל תפסות     08.7.060
לכ ללוכ רוטרנג רדחל ץוחמ ףסונ תרנצ רטמ      

םישורדה םירמוחהו םידודיב ,םירבחמה רטמ                           
      
יכילומו דוקפהו הנזהה ילבכ  לכ רוביח     08.7.070
ספלו למשחה חולל רוטרנגהמ הקראה      
,לבכ ילענ תוברל םילאיצנטופה תאוושה      
רזעה ירזיבא לכו ינקת ןומיסו טולש םיקדהמ      

'פמוק                         .םישורדה  
      
ללוכ רוטרנגה רדח לש הדמעה תינכת תנכה     08.7.080
הסריג( דקוטואב תטטרושמ הקתשה יבושיח      

'פמוק                         .ןנכתמה רושיאל התשגהו )תינכדע  
      
המד סמועב ותצרה ותלעפה ,ןקתמה תקידב     08.7.090
דרשמ לש ןוישר םע הניקת הרוצב ותריסמו      

'פמוק                         . היגרנאה  
      
הסינכ יחתפב )תוסילוק( הקתשה ינקתמ     08.7.100
תתחפהל תוסילוק .רוטרנגה רדח לש האיציו      
יללכ י"פע תרתומה המרל דע שערה תמר      
טרופמכ ,אנח תרבח תמגודכ .הביבסה תוכיא      

'פמוק                         .ינכטה טרפמב  
      
      
      
      

7.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1387-2   .../016 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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04/11/2019
דף מס':     016 4 זרכמ -בבוח תואנ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תודימב BD54 המוטא  תיטסוקא תלד     08.7.110
    052X001 ללוכ , קוצי ףוקשמ ללוכ מ"ס  
רחאל ףוקשמה ביבס םיחוורה םוטיא      

'פמוק                         .התנקתה  
      
תלעפה  רחאל תיטסוקא הקידב ח"וד תנכה     08.7.120
הקיטסוקא החמומ י"ע ,רוטרנג לזידה      
דע םייוקילה לכ ןוקיתו םירישכמ תועצמאב      

'פמוק                         טרפמב טרופמכ שער תמצוע תלבקל  
רוטרנג לזיד 7.80 כ"הס          

      
ם י ר ק ב מ  ז כ ר מ ב  ת ו י ת ש ת  8.80 ק ר פ  ת ת       
      
הרעה      
    =============================  
שי -הפצרב םירקבמה זכרמב תויתשתה לכ      
תנקתה רובע ןוטבב הביצח ןובשחב תחקל      
.תרנצ      
    =============================  
תרבח תויחנהו תוינכת י"פע תויתשתה לכ      
ןכותה      

םירקבמ זכרמב תויתשת 8.80 כ"הס          
      
,ה ז י ר כ , ש א  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  9.80 ק ר פ  ת ת       
ל ו ה י נ ו  ה ס ח מ  ם ו ק ר ט נ י א ו  ם י א ב כ  ן ו פ ל ט       
ן ש ע       
      
שא יוליג תבלושמ היהת תכרעמה :הרעה      
היהי קפוסיש דויצ . םיאבכ ןופלטו םורח תזירכ      
תורש ןתמ תרשפאמש הרבח תרצותמ      
. תורש ינתונ לש בחור ןווגמ י"ע תכרעמל      
      

תיתבותכ תכרעמל יגולנא יטפוא ןשע יאלג 'חי                          08.9.020
      

.א.מ תלעת/םוח/ןשע יאלגל ןומיס תירונ 'חי                          08.9.030
      

תבותכ תדיחי ךרד רבוחמ הפצה יאלג 'חי                          08.9.040
      
הנקתהל םודא עבצב יתבותכ שא יוליג ןצחל     08.9.050
תעינמל "הפלק" םע 55 אספוקב העוקש יצח      

ןקת פ"ע ןומיסו אוש תציחל 'חי                           
      
הנקתהל ץנצנ םע ילוק רוא שא תקעזא רפוצ     08.9.060

.תיתבותכ תכרעמל תינוציח 'חי                           
      
)S.F( המירז קספמ רוביחל תבותכ תדיחי     08.9.070

םירלקנירפס 'חי                           
      

9.80 קרפ תתב הרבעהל        
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04/11/2019
דף מס':     017 4 זרכמ -בבוח תואנ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
)S.M(  החיתפ זרב רוביחל תבותכ תדיחי     08.9.080

םירלקנירפס 'חי                           
      
תוכרעמ לש הקספה/הלעפהל תבותכ תדיחי     08.9.090
תוילעמ ,שא יפדמ ,ןשע יחתפ ,א.מ ןוגכ תונוש      

.'דכו  הקוצמ ינצחל תותלדב םיטנגמ םילוענמ 'חי                           
      
םע תבלושמ תיתבותכ שא יוליג תייזכרמ     08.9.100
תורשפאו תובותכ 805 דע רוביחל םורח תזירכ      
0003 תמגוד ליבקמב תופסונ תוזכר רוביחל      
    RDA )תוברל ,ינכטה טרפמב טרופמכ )רייפלט  
לכו הלעפה ,הנקתה ,תונכת ,יטמוטוא ןגייח      

'פמוק                         .רזעה ירמוחו הדובעה  
      
)ETOMER( דרפנ ינוציח תוארתה חול     08.9.110
םירוזאה ןומיס ללוכ ,שא יוליג תיזכרמל      
TESER ו FFO MRALA עוצבל תורשפאו      
םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכ ללוכ      

'פמוק                         .טלפמוק הלעפהו הנקתהל  
      
ללוכ זג ג"ק 5 דע 002MF גוסמ זגב יובכ לכימ     08.9.120
טלש,םיקבח ,רוזיפה תרנצ ,בשחמה תצרה תא      

'פמוק                         .טלפמוק םיריחנהו תוינדי תולעפה ,יוניפ  
      
ןקתמב שא יוביכו יוליג ןקתמ לכ תרבעה     08.9.130
לכו הנושאר הקידב ללוכ םינקתה ןוכמ תקידב      
ןקתמה רושיאל דע ושרדיש תורזוחה תוקידבה      
ןוכמ תנמזה םואת ללוכ םינקתה ןוכמ י"ע      
,תוקידבה ןמז לכ ךשמב קדובה יוויל ,םינקתה      
וא/ו הדובע תועשב הכורכש תינכט הרזע ללוכ      
ןוכמל ךרוצה תדימב שרדיתש רזע ירמוח      
לכ עוצב תא םג ללוכ ריחמה .םינקתה      
ןקתמה תמלשהל דע ןוקיתל ושרדיש םייוקילה      
םולשתה תא ללוכ ריחמה .םינקתה ןוכמ י"ע      

'פמוק                         .םינקתה ןוכמל  
      
6" רטוקב ןבל קיטסלפמ לירג םע לוגע לוקמר     08.9.140
הלעתב\ הרקתה לעמ ןקתותש תעבטל קזוחמ      
.הרקת תדומצ הנקתהל הדוהת תבית םע וא      
תרקב ןקתה ללוכ W8 קפסהב וק יאנש ללוכ      
ןקתב שא תניסח הביתו LU ןקתב םיווק      

NFPA72 'חי                           
      
ןוטיב תספוק רובע ל"נה לוקמר ריחמל תפסות     08.9.150

תוגרדמ ירדח תוריקב עוקש לוקמרה תנקתהל 'חי                           
      
בלושמ ץנצנ רובע לוקמר ריחמל תפסות     08.9.160

שא יוליג תזכרמ לעפומו לוקמרב 'חי                           
      

9.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1387-2   .../018 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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04/11/2019
דף מס':     018 4 זרכמ -בבוח תואנ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
W51 קפסהב הנתשמ וק יאנש ללוכ לוק רפוש     08.9.170

LU ןקתב םיווק תרקב ןקתה ללוכ 'חי                           
      
רייפלט לש XAVE  םגד הרבגה תכרעמ     08.9.180
ירבגמ תללוכה , הזירכ ירוזא 6 דע רוביחל      
/םילוקמרה תומכל םיאתמ קפסהב עמש      
W002,1 דע יללכ קפסהב םיננכותמ םירפוש      
, םירבגמ תנקהל הברזר םוקמ 03% דועו      
שא יוליג תכרעמב ילרגטניא קלחכ תבלושמ      

'פמוק                         .טלפמוק  
      
T.C.V. הנתשמ יאנש סופיטמ המצוע תסו     08.9.190

'פמוק                         תבלושמה תכרעמב ילרגטניא קלח  
      
רודלט לש ASM-9226 )םידיג 4( ךכוסמ לבכ     08.9.200

הזירכ תלעפה תדמע רובע רטמ                           
      
תדמע רובע רודלט לש #61X2X01 דוקיפ לבכ     08.9.210

הזירכ תלעפה רטמ                           
      
הזירכ רובע הזירכה תכרעמל תרושקת םאתמ     08.9.220
תיזכרממ טוויח ללוכ ןופלט רישכממ      

'פמוק                         .הזירכה תכרעמב ורוביחו ותנקתה  ,םינופלטה  
      
רוטינ ,םירבגמ רוטינ ,םיווק רוטינ תכרעמ     08.9.230
תובורצ תועדוה 6 ,םירבצמ רוטינ ,םינופורקימ      
א"ג תזכר ןיב רוביח ללוכ תינוויכ וד הקעזאו      

'פמוק                         .םורח תזירכ תזכרל  
      
יושע ןינבל הסינכב ןקתומ ישאר םיאבכ ןורא     08.9.240
רובע םוקמ ללוכה  עובצו ןוולוגמ חפ הנבממ      
לנפ , םורח תזירכ ןופורקימ , ןשע לוהינ לנפ      
ללוכו םיאבכ ןופלט תרפרופש , שא יוליג הנשמ      
למשח תוחול קותינל םורח ינצחל םג      
םיטלושמו םיטווחמ ,רוטרנג+םורח חול+ישאר      
רוביחו הנקתה ללוכ לנפה ךותב םיקדהמל דע      
תיזחב ןולח םג ללוכ דוקיפה ילבכ לכ לש      

'פמוק                         א"ג לנפב הייפצל  
      
טרפמב טרופמכ תישאר הזירכ תלעפה תדמע     08.9.250
חולו ןופורקימ תוברל םירוזא 21 רובע ינכטה      
תזירכ דועו םירוזאה רפסמל םאתהב הלעפה      

'פמוק                         תיללכ םורח  
      
ריקה לע הייולת םורחב הזירכ תלעפה תדמע     08.9.260
ינצחל 2 םע ימניד ןופורקימ םע ,ןגומ ןוראב      

'פמוק                         .טלפמוק . תיללכ הזירכל ןצחלו ,םירוזא  
      
      

9.80 קרפ תתב הרבעהל        
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04/11/2019
דף מס':     019 4 זרכמ -בבוח תואנ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םיצורע 42-ל יתבותכ םיאבכ ןופלט תזכרמ     08.9.270
ללוכ רייפלט תרצותמ PFT-0003 תמגודכ      
ירמוח לכ ללוכ תכרעמה לכ לש הצרהו הלעפה      

טלפמוק רזעה תודובעו רזעה 'חי                           
      
םיצורע 42-ל םיאבכ ןופלט תזכרמ תבחרה     08.9.280

רייפלט תרצותמ PFT-42 תמגודכ םיפסונ 'חי                           
      
רשא םיאבכ ןופלט תורפרופש זוכיר ןורא     08.9.290
םוקמ( שא יבכמ שומישל ןיינבל הסינכב ונקתוי      
תמגודכ )הבחרה תורשפא םע תורפרופש 6-ל      

רייפלט תרצותמ C6-PFT 'חי                           
      
ללוכ העובק תיתבותכ םיאבכ ןופלט תדמע     08.9.300
תרצותמ PC1-PFT תמגודכ תבותכ תדיחי      

רייפלט 'חי                           
      
ללוכ דיינ רישכמ רובע יתבותכ עקש לולכמ     08.9.310
ללוכו שומישל ןכומ טפלמוק תבותכ תדיחי      

רייפלט תרצותמ PFT-608 תמגודכ טוויח 'חי                           
      
טלפמוק םיאבכ ןופלטל תדיינ תרפרופש     08.9.320

ררייפלט תרצותמ PFT-1 תמגודכ 'חי                           
      
ןוינחב םיאבכ ןופלטו הזירכ תכרעמ תרבעה     08.9.330
לכו הנושאר הקידב ללוכ םינקתה ןוכמ תקידב      
ןקתמה רושיאל דע ושרדיש תורזוחה תוקידבה      
ןוכמ תנמזה םואת ללוכ םינקתה ןוכמ י"ע      
,תוקידבה ןמז לכ ךשמב קדובה יוויל ,םינקתה      
וא/ו הדובע תועשב הכורכש תינכט הרזע ללוכ      
ןוכמל ךרוצה תדימב שרדיתש רזע ירמוח      
לכ עוצב תא םג ללוכ ריחמה .םינקתה      
ןקתמה תמלשהל דע ןוקיתל ושרדיש םייוקילה      
םולשתה תא ללוכ ריחמה .םינקתה ןוכמ י"ע      

'פמוק                         .םינקתה ןוכמל  
      
תקידב תובלושמ תוכרעמ לכ תרבעה     08.9.340
הקידב ללוכ םינקתה ןוכמ י"ע היצרגטניא      
דע ושרדיש תורזוחה תוקידבה לכו הנושאר      
םואת ללוכ םינקתה ןוכמ י"ע ןקתמה רושיאל      
לכ ךשמב קדובה יוויל ,םינקתה ןוכמ תנמזה      
הכורכש תינכט הרזע ללוכ ,תוקידבה ןמז      
שרדיתש רזע ירמוח וא/ו הדובע תועשב      
םג ללוכ ריחמה .םינקתה ןוכמל ךרוצה תדימב      
דע ןוקיתל ושרדיש םייוקילה לכ עוצב תא      
ריחמה .םינקתה ןוכמ י"ע ןקתמה תמלשהל      

'פמוק                         .םינקתה ןוכמל םולשתה תא ללוכ  
      
      

9.80 קרפ תתב הרבעהל        
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04/11/2019
דף מס':     020 4 זרכמ -בבוח תואנ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ירדחב הנקתהל תדעוימה םוקרטניא תכרעמ      
ללוכ םוריחל לודג האירק ןצחל תללוכ הסחמ      
רוביד רשפאת תכרעמה .ליירב בתכב יוהיז      
רותפכ לע הציחלב ךרוצ אלל  xelpuD ינוויכ-וד      
tilemoC תרצותמ רוביד      
      
תללוכ תינחלוש תילטיגיד רמוש תדמע     08.9.350
יוהיזל  yalpsiD גצ תללוכ ,רוביד תרפופש      
תרצות  A8991 תמגוד .האירקה תדמע      
    tilemoC תייזכרמכ דוקפתל שורדה לכ ללוכ  

'פמוק                         תוחולש 41 דע רוביחל הסחמ םוקרטניא  
      
leetS sselniatS, eerfdnaH רוביד תחולש     08.9.360
ץיחל תלעב ,  suBelpmiS  / PIV תכרעמל      
בתכב יוהיז ללוכ ,לודג דחא םוריח האירק      
תספוק ללוכ .יוויחל deL תירונ ללוכ ,ליירב      

'פמוק                         tilemoC תרצות AE0643 םגד . ןוטיב  
      
תכרעמל  eerfdnaH רוביד תחולש     08.9.370
    suBelpmiS דחא םוריח האירק ץיחל תלעב  
deL תירונ ללוכ ,ליירב בתכב יוהיז ללוכ ,לודג      

'פמוק                         tilemoC  תרצות  W8226 םגד .יוויחל  
      
דויצה לכל שורדה קפסהב ישאר חכ קפס     08.9.380

'פמוק                         רמוש תדמעל רבחתמ תכרעמב  
      
ללוכ , למשחה ןלבק י"ע ןכותש תרנצב טוויח     08.9.390
, טוליש, תונכת , תכרעמה יקלח לכ רוביח      
יקלח לכ רובע טלפמוק הכרדהו הלעפה      

'פמוק                         תכרעמה  
      
: הרעה      
ימואלניב ןקת יפ לע עצובי ןשע לוהינ חול      
    LKUU-468 LU םיחופמ לכ לע הטילשל  
לולכיו תוחיטבה תויחנה פ"ע ןוינחב םירפמדו      
יסיטרכ , תיזחבש דויצה לכל הלעפה יסיטרכ      
- םיחופמ חולמ יוויח תלבקל תובותכ      
סיטרכ , דרפנב חופמ לכל היצקידניא      
תכרעמה ריחמ . שא יוליג תכרעממ תרושקתל      
םישורדה םירמוחהו תודובעה לכ תא ללוכ      
םיילארשיה םינקתל המאתהו תמלשומ הלועפל      
. LKUU-468-LU ןקתו 0221 י"ת , 1001 י"ת      
. םינקתה ןוכמ רושיאו הקידב םג ללוכ      
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04/11/2019
דף מס':     021 4 זרכמ -בבוח תואנ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םע רונתב עובצ מ"מ 2 ןוולוגמ חפ יושע ןורא     08.9.410
םע תיזחב טורח זיידונא םוינמולא חולו תלד      
, תומוקל הקולח , םירפמד , םיחופמה טוריפ      
תוארוהל םאתהב טולישו םירוזאל הקולח      
ןנכותמב דויצה לכל ומיאתי חולה תודימ. ןקתה      
בחור מ"ס 06 : םומינימ תודימ . וכותבו תיזחב      

'פמוק                         . קמוע מ"ס 02 , הבוג מ"ס 021 ,  
      
בצמ יוויח תלבקל DEL תוירונ שולש טס     08.9.420
)רפמד וא/ו חופמ( רזיבא לכ לש הלקת\הלועפ      
יסיטרכל םירבוחמו חולה תיזחב םינקתומ      
ןשע לוהינ חולב תבותכ תודיחיו הלעפה      

'פמוק                         טלפמוק.  
      
- ינדי ( םיבצמ השולשל םידקופמ םיררוב     08.9.430
רפמד וא חופמ לכ רובע ) קתונמ - טמוטוא      
יסיטרכל םירבוחמו חולה תיזחב םינקתומ      
ןשע לוהינ חולב תבותכ תודיחיו הלעפה      

'פמוק                         טלפמוק.  
      
הלעפה יסיטרכ וא/ו תבותכ תדיחי     08.9.440
טס וא רפמד וא חופמ לע הטילשל      
לש ןשע רורחש חולב הנקתהל , ןומיס תורונמ      
רורחש חולב דוקיפל רוביח ללוכ א"מ ןלבק      
גוזימ ןלבק םע חולה רוציי תינכת םואית , ןשע      
תלבקל דע שא יוליג ןלבק םע םואית , ריוא      
רזיבא לכ רובע ריחמה ( תמלשומ הלועפ      

'פמוק                         טלפמוק )ןשע לוהינ חולב דקופמ  
      
תרושקת קשממ- שא יוליג תכרעמל תורבחתה     08.9.450
הרמוח\ דויצה לכ ללוכ םלשומ תובותכ וא      
ללוכ אל  רוביחה עוציבל םישורדה הנכת\      

'פמוק                         דיחי ןשע לוהינ חול רובע טלפמוק הליבכ  
ןשע לוהינו הסחמ םוקרטניאו םיאבכ ןופלט,הזירכ, שא יוליג תוכרעמ 9.80 כ"הס          
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דף מס':     022 4 זרכמ -בבוח תואנ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ל פ מ ו ק  ת כ ר ע מ -ה נ ב מ  ת ר ק ב  53 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ע מ  ת ר ק ב  ד ו י צ  1.53 ק ר פ  ת ת       
ת ו י נ א כ מ ו ר ט ק ל א       
      
הרעה      
    =============================  
תמלשומ הנבמ תרקב תכרעמ      
    =============================  
      
רוביחו טוויח ,הנקתהל יארחא למשחה ןלבק      
וא למשח תוחולב הבחרה יסיטרכ וא\ו םירקבה      
תוחול ןרצי י"ע ורצוייש ,םידרפנ הרקב תוחולב      
תא קפסי למשחה ןלבק .טקיורפה לש למשחה      
ןרצי רובע ,IMH הרקב תנכות ללוכ ,םירקבה      
למשחה ןלבק םעטמ הרקבה ןלבק .תוחולה      
,םינותנה תגצהו הנכותה תודובע לכ תא עצבי      
.תמלשומ הרקב תכרעמ תלבק ךרוצל      
רמוחה לכ תא קפסל ,הרקבה ןלבק תוירחאב      
תנכה ךרוצל ,למשחה ןלבקל שורדה ינכטה      
תינכות םע תבלושמ ,תמלשומ חול תינכות      
םירקבה .לעפמב חולה עוציב ךרוצלו הרקבה      
ןלבק י"ע תורישי תוחולה ןרציל וקפוסי      
.הרקבה      
      
ורשואי אל .דחא רקב תוחפל ןקתוי חול לכב      
חולב רקבל םירבוחמה הבחרה יסיטרכ      
.קחורמ      
      

'פמוק                         ןוישר ללוכ הנבמ תרקבל IMH  תידועיי הנכת 35.1.011
      
האיצי וא הסינכ ,תילטיגיד הנבמ תרקב תדוקנ     35.1.020
    I \D - O\D רקבב יסחיה הקלח ללוכ CDD וא  
    CLP תרקב תכרעמב יסחיה הקלח תאו  
תנכות ,IMH תימושיי הנכות : הנבמה      
סיסבו רקבה תונכת ,תוחוד ללוחמ ,הרקבה      
תגצהל תונכתה תודובע לכ ללוכ םינותנה      
הרקב תדוקנ תלבקל שורדה לכו  םינותנ      

.םלשומ ןפואב הליעפ 'קנ                           
      
האיצי וא הסינכ ,תיגולנא הנבמ תרקב תדוקנ     35.1.030
    I \A - O\A רקבב יסחיה הקלח ללוכ CDD וא  
    CLP תרקב תכרעמב יסחיה הקלח תאו  
תנכות ,IMH תימושיי הנכות : הנבמה      
סיסבו רקבה תונכת ,תוחוד ללוחמ ,הרקבה      
תגצהל תונכתה תודובע לכ ללוכ םינותנה      
הרקב תדוקנ תלבקל שורדה לכו  םינותנ      

.םלשומ ןפואב הליעפ 'קנ                           
      
      
      

1.53 קרפ תתב הרבעהל        
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04/11/2019
דף מס':     023 4 זרכמ -בבוח תואנ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הדוקנ רוביחל הנכה - רקבב הרומש הדוקנ     35.1.040
ללוכ I \D - O\D האיצי וא הסינכ , תילטיגיד      
הקלח תאו CLP וא  CDD רקבב יסחיה הקלח      
הנכת : הנבמה תרקב תכרעמב יסחיה      
,תוחוד ללוחמ ,הרקבה תנכת ,IMH תימושיי      

.םינותנה סיסבו רקבה תונכת 'קנ                           
      
הדוקנ רוביחל הנכה - רקבב הרומש הדוקנ     35.1.050
ללוכ I \A - O\A האיצי וא הסינכ , תיגולנא      
הקלח תאו CLP וא  CDD רקבב יסחיה הקלח      
הנכת : הנבמה תרקב תכרעמב יסחיה      
,תוחוד ללוחמ ,הרקבה תנכת ,IMH תימושיי      

.םינותנה סיסבו רקבה תונכת 'קנ                           
      

ןרציה לעפמב O/I תוקידב עוציב 'חי                          35.1.060
      
תרושקתו דוקפ יווק טוויח ,הנקתה ,הקפסא     35.1.300
הרדגהו רקבב הרדגה ללוכ )םלשומ תונכתו(      
רקבב הליעפ תחא הדוקנ לש IMH תנכותב      
םיישאר וא/ו םייתמוק למשח תוחולב ןקתומה      
למשח תוחולב וא ריוא גוזימ למשח תוחולב וא      
וא םיקספמו םינעגמ דוקפל 'וכו היצלטסניא      
וא 'וכו חופמ/א"טי/בוברע תואספוק לע הטילש      
לע הטילשל םיישאר למשח תוחולב ןקתומ      
םאתהב רקבה .רוטרנגו םיישאר םרז יקספמ      
תא תללוכ הרקבה תדוקנ .ינכטה טרפמל      
תובשות תללוכ,הנכותבו רקבב יסחיה הקלח      
טלפמוק המלשהל שורדהו הוולנה דויצה לכו      
O/I תדוקנ תויהל הלוכי הדוקנה .הדוקנ לכ לש      
וא הסינכ תדוקנ וא תילטיגיד וא תיגולנא      

תילטיגיד וא תיגולנא האיצי 'חי                           
      
דוקפ יווק טוויח ,הנקתה ,הקפסא     35.1.310
רקבב הרדגה ללוכ) םלשומ תונכתו( תרושקתו      
הרומש תחא הדוקנ לש IMH(  תנכותבהרדגהו      
רקבה לדוג פ"ע אלו ןנכתמה תרגה פ"ע      

ל"נכ רתיה .למשח תוחולב ןקתומה 'חי                           
      
חולב םיקדהמל תרושקתו דוקפ יווק טוויח     35.1.320
חולב רומש םוקמ ללוכ) תונכת אלל( הרקב      
לש IMH( תנכותב הרדגהו רקבב הרדגהלו      
תוחולב ןקתומ רקב אלל הרומש תחא הדוקנ      

.למשח 'חי                           
      
      
      
      
      
      

1.53 קרפ תתב הרבעהל        
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ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
דנטס ללוכ YTIMIXORP גוסמ הפצה יאלג     35.1.330
דייוצי יאלגה .הלופכה הפצרב תכתממ הדמעה      
PNP ואו C MROF גוסמ הלעפה רסממב      
CD טלוו42 הנזה חתמ .יולג תעשב לעופה      
תוארתה רוביחו טוויח הנקתה ,הקפסא ללוכ      

.הרקבה תכרעמל 'חי                           
      
,היצלטסנא ,גוזימל תרושקת לוקטורפ םאתמ     35.1.340
תכרעמ לכלו הרואת תוילעמ ,הזירכ שא יוליג      
תכרעמב ינכטה טרפמה פ"ע הנבמב שרדתש      
טקיורפב םיצעוי תויחנה פ"עו תיזכרמ הרקב      

'פמוק                         תוכרעמה ןיב תמלשומ תובלתשהל  
      
לכ רובע הרקבה זכרמב םינותנ סיסב     35.1.350
שא יוליג גוזימ למשחל תודוקנהו תוכרעמה      
תפסותל הברזר ללוכ - ינכטה טרפמה פ"ע 'וכו      

'פמוק                         טלפמוק הנקתהו הקפסא ללוכ %001 לש  
      
םע הדובעל םיאתמ ךכוסמ תרושקת לבכ     35.1.360
5006X2X2 םומינימ( קפוסתש תכרעמה      
זכרמל היינמו הדידמ ירישכמ רוביחל  )רודלט      

רוביחו הנקתה ,הקפסא ללוכ הרקבה רטמ                           
      
תירלולס תשרל תרושקת םדומ לולכמ     35.1.370
סיטרכ ללוכ אל SMS-ב ינויח עדימ תרבעהל      
תועדוה תחילשל הנכות םג ללוכ MIS-ל      
הרדגה הנקתה ללוכ םידיינ ןופלט ירשכמל      

. תויטירק תוארתה תונכית 'חי                           
      
לבכ ללוכ יזכרמ תרושקת דסמל תרושקת קנ     35.1.380

ציווסב םלשומ רוביחו הצק רזיבאו TAC-7 'חי                           
      
LLED וא PH וא MBI תרצותמ CP בשחמ     35.1.390
DCL 91" ךסמ ללוכ הרקבה זכרמ רובע      
יפל תוירוט תואיציו ,רבכע ,םיננוכ ,תדלקמ      
קושב םייקה רתויב ןכדועמהו שידחה דויצה      

'פמוק                         טלפמוק ינכטה טרפמב טרופמכו םיבשחמה  
      

ינכדע םגד הריהמ רזייל תספדמ 'חי                          35.1.400
      
ימוקמ SPU לש  רוביחו הנקתה הקפסא     35.1.410
    AVK4 )ללוכ )דויצ תומכ פ"ע עבקי קפסה  
רוביחל ,אלמ סמועב יוביג תוקד 51ל תוללוס      
,םיעונמל רוביח ,הרקב תוחול ,הרקב תכרעמ      

תינכת פ"ע םיסמוע תלשהל וכו םירוטקטנוק 'חי                           
      
      
      
      

1.53 קרפ תתב הרבעהל        
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ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רפסמב ןימזמה יגיצנל הפיקמ הכרדה ןתמ     35.1.420
סרוק תרגסמב  תכרעמה יליעפמל ןכו םידעומ      
תועש 4 ינב םישגפמ 4 לולכי סרוקה .רתאב      

'פמוק                         .שגפמ לכ  
      
ללוכ הרקבה תכרעמ לכ לש הלעפהו הצרה     35.1.430
םימרוגה לכ םע דחי ןויסינ תולעפה      
ןיינבה לש תמלשומ הלעפהל טקיורפב      

'פמוק                         .ןימזמל התריסמו  
תוינאכמורטקלא תוכרעמ תרקב דויצ 1.53 כ"הס          

      
ת ר ק ב ל  ת ו י ת ש ת ו  ת ש ר  2.53 ק ר פ  ת ת       
ת ו י נ א כ מ ו ר ט ק ל א  ת ו כ ר ע מ       
      
רוביח ךרוצל הנבמ תרקב לש תרושקת תשר     35.2.010
PI \ PCT תרושקתב םירקבה תלועפל םלשומ      
ןנכתמה י"ע רשואתש תרחא תרושקת לכ וא      
תרושקת יעקשו םילבכ ללוכ טקיורפה להנמו      
רחבייש רחא וא( E7TAC ךכוסמ ןקתב      
תוכרעמל םיכיישה םירקבה לכ רובע )טקיורפל      
שולש רובעו  הדובעה םוחתבש הרקבה      
ללוכ הרקבה בשחמ לש תוילנויצפוא תודמע      
,םיווקה לכ בותינל תוחול ,U44 דסמ תונורא      
תודובעה ,דויצה לכו םירבגמ ,םירשגמ      
ללוכ ,תכרעמה תמלשהל םישורדה םירזיבאהו      
ללוכ ,םירקבה תוחול לכל PI תובותכ תרדגה      
תונכתו רוביח ,טוויח ,הנקתה ,הקפסא      

'פמוק                         .טלפמוק  
      
םע הדובעל םיאתמ ,ךכוסמ תרושקת לבכ     35.2.020
5006X2X2 םומינימ( קפוסתש ,תכרעמה      
זכרמל CETAS ירישכמ רוביחל )רודלט      

.רוביחו הנקתה ,הקפסא ללוכ ,הרקבה רטמ                           
      
ירישכמ לכ רוביחל תרושקת לוקוטורפ     35.2.030
לכ וא ,CLQ ,CETAS תמגודכ תודידמה      
הדידמה ינותנ לכ תגצהו הנבמבתרחא הרבח      
םיכסמ יבג לע םירישכמהמ םילבקתמה      
םלושי םיכסמה רובע( הרקבה בשחמב םייפרג      

'פמוק                         .)דרפנב  
      
SPU \ למשח ירדח רובע הרוטרפמט שגר     35.2.040
,הקפסא ללוכ ,ריקה לע הנקתהל תרושקתו      
תכרעמל תוארתה רוביחו טוויח ,הנקתה      

'פמוק                         .הרקבה  
      
      
      

2.53 קרפ תתב הרבעהל        
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ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
\ למשח ירדח רובע הפצה יאלג     35.2.050
    SPU\תחתמ ינכט ללח\ביכרא\ תרושקת  
לע הנקתהל תונוכמ ירדח\ףתרמל      
,הקפסא ללוכ הפצרל דומצ\לעמ ריקה      
תכרעמל תוארתה רוביחו טוויח ,הנקתה      

'פמוק                         .הרקבה  
תוינאכמורטקלא תוכרעמ תרקבל תויתשתו תשר 2.53 כ"הס          

      
ת ר ק ב ל  ם י נ ו ת נ  ת ג צ ה  3.53 ק ר פ  ת ת       
ת ו י נ א כ מ ו ר ט ק ל א  ת ו כ ר ע מ       
      
תגצה ללוכ טמרופ לכב תויביטקילפא תונומת     35.3.010
יכסמ .הרקבה תכרעממ םידדמנ םינותנ      
הגוצת ,הלעפה ,םינותנ תונולח , תואלבט      
תוחודל םיכסמ ללוכ ,םידדמנ םינותנו תיפרג      
הארתה תדוקנ תונכת ,תוארתהו תועדוה      
,םינתשמ םיפרג ,םינתשמ ףס יכרע תוברל      
.םיבשוחמ םינתשמל ESABATAD תרדגה      

)תמלשומ ךסמ תנומת רובע הדיחי ריחמ( 'חי                           
      
ללוכ הרקבה תכרעמ לכ לש הלעפהו הצרה     35.3.020

'פמוק                         .טקיורפב םימרוגה לכ םע דחי ןויסינ תולעפה  
      
רפסמב ןימזמה יגיצנל הפיקמ הכרדה ןתמ     35.3.030
סרוק תרגסמב תכרעמה יליעפמל ןכו  םידעומ      

'פמוק                         שרדנה לככ רתאב  
      
תוינכות ללוכה ,םלשומ ינכט דועית תונכת     35.3.040
תינכט תורפס ,םיגולטק ,דאקוטואב תוטרופמ      
יוביג ללוכ ,םיקתוע 3-ב דויצה יביכרמ לכ לש      

'פמוק                         CD.  
      
הדובע רובע ,הרקב תנכתמ רובע י'גרב ע"ש     35.3.050
ןמזותו תויומכה תמישרב הלולכ הניאש      

ןנכתמה רושיאבו טקיורפה להנמ י"ע דחוימב ע"ש                           
תוינאכמורטקלא תוכרעמ תרקבל םינותנ תגצה 3.53 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

טלפמוק תכרעמ-הנבמ תרקב 53 כ"הס          
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04/11/2019 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     027 4 זרכמ -בבוח תואנ

  
כ"הס  

למשח תודובע 80 קרפ   
  
תודוקנ 1.80 קרפ תת    
  
הרואת יפוג 2.80 קרפ תת    
  
תילמשח היצלטסניא 3.80 קרפ תת    
  
תוקידבו תוקראה 4.80 קרפ תת    
  
SPU ,למשח תוחול 5.80 קרפ תת    
  
חותיפב למשח תויתשת 6.80 קרפ תת    
  
רוטרנג לזיד 7.80 קרפ תת    
  
םירקבמ זכרמב תויתשת 8.80 קרפ תת    
  
ןשע לוהינו הסחמ םוקרטניאו םיאבכ ןופלט,הזירכ, שא יוליג תוכרעמ 9.80 קרפ תת    
  
למשח תודובע 80 כ"הס   
  
טלפמוק תכרעמ-הנבמ תרקב 53 קרפ   
  
תוינאכמורטקלא תוכרעמ תרקב דויצ 1.53 קרפ תת    
  
תוינאכמורטקלא תוכרעמ תרקבל תויתשתו תשר 2.53 קרפ תת    
  
תוינאכמורטקלא תוכרעמ תרקבל םינותנ תגצה 3.53 קרפ תת    
  
טלפמוק תכרעמ-הנבמ תרקב 53 כ"הס   

 
  
כ"הס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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