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

27/10/2020 זרכמ
דף מס':     001 למשח תוחול תפלחה- הדיל ירדח ץופיש- יליזרב םילוח תיב

הקידב.חו הנתמה , ילהנמ  ,ישאר  , SPU, הדיל ירדח- תוחול תפלחה 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ה ד י ל  י ר ד ח  ל מ ש ח  ח ו ל  10.80 ק ר פ  ת ת       
SPU ח ו ל ו       
      
קותינ רשוכ , A001X3  םרזל קוצי קספמ     08.01.010
    Ak52 תרדסמ XSN tcapmoC. תונגה םע  

                    2.00 .רזע יעגמ 2-ו ISL תוינורטקלא 'חי   
      

                    1.00 A36x3  סמועב קתנמ קספמ 'חי  08.01.020
      
תוננווכתמ תונגה םע עונמ תנגה \ םרז קספמ     08.01.030

                    1.00 A6, Ak63 דע םרזל VG תמגוד 'חי   
      
רשוכ C.N רזע עגמ ללוכ A01 יזאפ דח ז"אמ     08.01.040

                    2.00 Ak01 קותינ 'חי   
      
סיסב רובע A061X3 דע קספמ ריחמל תפסות     08.01.050

                    2.00 . חתמה קותינ אלל הפילש רשפאמה 'חי   
      
לילס רובע A001X3 דע קספמ ריחמל תפסות     08.01.060

                    3.00 )C.T( קוחרמ הקספה 'חי   
      
גוסמ A36X4 דע םרזל סמועב ררוב קספמ     08.01.070

                    3.00 2-0-1 םיבצמ 3 ףילחמ 'חי   
      
3 ףילחמ גוסמ 04x4 דע םרזל ררוב קספמ      08.01.080

                    1.00 2-0-1  םיבצמ 'חי   
      

                  148.00 C ןייפוא A52 Ak01  דע םרזל יזאפ דח ז"אמ 'חי  08.01.090
      

                   23.00 C ןייפואA04 Ak01  דע םרזל יזאפ דח ז"אמ 'חי  08.01.100
      

                    3.00 D ןייפואA36 Ak01  דע םרזל יזאפ דח ז"אמ 'חי  08.01.110
      

                    5.00 Ak01 קותינ רשוכ A6X3 דע םרזל ת"מאמ 'חי  08.01.120
      
A52X3 Ak01 דע םרזל יזאפ תלת ז"אמ     08.01.130

                    9.00 C ןייפוא 'חי   
      

                    1.00 K  ןייפוא, A23x3 יזאפ תלת ז"אמ 'חי  08.01.140
      
A04X3 Ak01 דע םרזל יזאפ תלת ז"אמ     08.01.150

                    4.00 C ןייפוא 'חי   
      
A05X3 Ak01 דע םרזל יזאפ תלת ז"אמ     08.01.160

                    4.00 C ןייפוא 'חי   
      
      

10.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
002/...   580-73SB :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  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
 

27/10/2020
דף מס':     002 למשח תוחול תפלחה- הדיל ירדח ץופיש- יליזרב םילוח תיב

הקידב.חו הנתמה , ילהנמ  ,ישאר  , SPU, הדיל ירדח- תוחול תפלחה 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
N+A01 דע ספאה קותינ םע יבטק דח ז"אמ     08.01.170

                    4.00 C ןייפואAk01 'חי   
      
ןייפוא A61X2 Ak01  דע םרזל יבטוק וד ז"אמ     08.01.180

                    3.00 C 'חי   
      
רובע הלקת עגמ\O.N\C.N רזע עגמ     08.01.190
וא יזאפ תלת וא יזאפ דח ז"אמ וא ררוב      

                   29.00 גוס לכמ ת"מאמ 'חי   
      
רפמאלימ A04X2 03 דע םרזל  תחפ קספמ     08.01.200

                   27.00 TYPE-A 'חי   
      
רפמאלימ A04X4 03  דע םרזל תחפ קספמ     08.01.210

                    2.00 TYPE-A 'חי   
      

                    6.00 רזע עגמ  גוז ללוכ A02X1 5CA דע  ןעגמ 'חי  08.01.220
      

                    2.00 רזע יעגמ גוז ללוכ A04X3 3CA ןעגמ 'חי  08.01.230
      

                    1.00 רזע יעגמ 2 ללוכ 3CA A36x3 ןעגמ 'חי  08.01.240
      
םיעגמ V032 4 וא/ו V42 דוקפ רסממ     08.01.250

                    9.00 תבשות ללוכ ON\CN 'חי   
      
יעגמ 2 ללוכ חתמ וא הזאפ רסוח/רדס רסממ     08.01.260
םוריח תרואת תכרעמלו הרקבל רוביחל רזע      
האר 2 הצובק חתמ תמיגד רובע( תיזכרמ      

                    3.00 )דרפנ ףיעסב 'חי   
      
ללוכ 2-0-1 םיבצמ 3 ררוב A01 דוקיפ קספמ     08.01.270

                    7.00 "טמוטוא" ררוב בצמ יוויחל רזע עגמ  'חי   
      
וא תירלודומ הנקתה ,יעגמ תלת דוקיפ ןצחל     08.01.280

                    3.00 חולה תיזחב מ"מ 22 'חי   
      
הנקתהV032 וא/ו V42 ןומיסל DEL תורונמ     08.01.290

                   14.00 חולה תיזחב מ"מ 22 וא תירלודומ 'חי   
      

                    6.00 A5/36 דע םרזל םרז הנשמ 'חי  08.01.300
      
תוארתה 4 דע רוביחל תולעפה קשממ     08.01.310
הקספה ילילס דוקיפל שא יוליג תכרעממ      
גצמ לש B655 OSI-4 תמגוד םורח יקותינו      

                    1.00 הרקב 'חי   
      
      

10.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
003/...   580-73SB :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  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
 

27/10/2020
דף מס':     003 למשח תוחול תפלחה- הדיל ירדח ץופיש- יליזרב םילוח תיב

הקידב.חו הנתמה , ילהנמ  ,ישאר  , SPU, הדיל ירדח- תוחול תפלחה 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
HE531MP  םגד ינורטקלא הדידמ רישכמ     08.01.320
    CETAS רוביחל תרושקת לוקוטורפ ללוכ  

                    2.00 PI/PCT רוביחו הנבמ תרקבל 'חי   
      
רדסו  חתמ תדירי, )V.N( חתמ רסוח רסממ     08.01.330
םע רזע יעגמ ינש םע יזאפ תלת תוזאפ      

                    1.00 ע"ש וא KSP תמגוד לויכל תנתינ הייהשה 'חי   
      

                    4.00 AV051 דע V42/032 יזאפ דח יאנש 'חי  08.01.340
      
חולב אוהש גוס לכמ ת"מאמ וא ז"אמ תפסות     08.01.350
טוליש,טוויח ,הזזה ,ךותיח ללוכ ףיעסה ,םייק      

                    2.00 'פמוק םייקה חולה לש תודעה תינכת לש ןוכדעו  
      
לכ( הנשמ למשח חול הנבמ     08.01.360
SULP AMSIRP METSYS גוסמ )תודשה      
    redienhcS, ינויח רובע םידרפנ תודשל קלוחמ  
,םילנפ תיזח ,םירלודומ םיאת יונב, ינויח יתלבו      
םרזל הריבצ יספ ללוכ ינכטה טרפמב ראותמכ      
,טוויח ,הקראהו ספא יספו A36X3 Ak01 דע      
ללוכ .טלפמוק רוביחו הנקתה ,הלבוה ,טוליש      
י"ע ,עוציב רמגב , ןרציה לעפמב חולה תקידב      
תודובעה לכ תא ללוכו טרפמ פ"ע קדוב סדנהמ      

                    7.00 .םישורדה רזעה ירמחו ר"מ   
SPU חולו הדיל ירדח למשח חול 10.80 כ"הס          

      
, י ש א ר - ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  20.80 ק ר פ  ת ת       
ה ק י ד ב .ח ו  ה נ ת מ ה ו  י ל ה נ מ       
      
קותינ רשוכ , A061X3 םרזל קוצי קספמ     08.02.010
    Ak52 תרדסמ XSN tcapmoC. תונגה םע  

                    3.00 .רזע יעגמ 2-ו ISL תוינורטקלא 'חי   
      
קותינ רשוכ , A001X3 םרזל קוצי קספמ     08.02.020
    Ak52 תרדסמ XSN tcapmoC. תונגה םע  

                    6.00 .רזע יעגמ 2-ו ISL תוינורטקלא 'חי   
      
Ak52 קותינ רשוכ , A36X3 םרזל קוצי קספמ     08.02.030
ימרט תונגה םע .XSN tcapmoC תרדסמ      

                    5.00 .רזע יעגמ 2-ו יטנגמ 'חי   
      

                    2.00 A061x3 סמועב קתנמ קספמ 'חי  08.02.040
      

                    1.00 A001x3  סמועב קתנמ קספמ 'חי  08.02.050
      

                    1.00 A36x3  סמועב קתנמ קספמ 'חי  08.02.060
20.80.10 קרפ תתב הרבעהל        

004/...   580-73SB :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  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
 

27/10/2020
דף מס':     004 למשח תוחול תפלחה- הדיל ירדח ץופיש- יליזרב םילוח תיב

הקידב.חו הנתמה , ילהנמ  ,ישאר  , SPU, הדיל ירדח- תוחול תפלחה 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוננווכתמ תונגה םע עונמ תנגה \ םרז קספמ     08.02.070

                    7.00 A6, Ak63 דע םרזל VG תמגוד 'חי   
      
רשוכ C.N רזע עגמ ללוכ A01 יזאפ דח ז"אמ     08.02.080

                   20.00 Ak01 קותינ 'חי   
      
סיסב רובע A061X3 דע קספמ ריחמל תפסות     08.02.090

                    3.00 . חתמה קותינ אלל הפילש רשפאמה 'חי   
      
לילס רובע A061X3 דע קספמ ריחמל תפסות     08.02.100

                   22.00 )C.T( קוחרמ הקספה 'חי   
      
A061X4 דע םרזל סמועב ררוב קספמ     08.02.110

                    2.00 2-0-1 םיבצמ 3 ףילחמ גוסמ 'חי   
      
גוסמ A001x4 םרזל סמועב ררוב קספמ     08.02.120

                    1.00 2-0-1  םיבצמ 3 ףילחמ 'חי   
      
גוסמ A36X4 דע םרזל סמועב ררוב קספמ     08.02.130

                    1.00 2-0-1 םיבצמ 3 ףילחמ 'חי   
      
גוסמ A52X4 דע םרזל סמועב ררוב קספמ     08.02.140

                    2.00 2-0-1 םיבצמ 3 ףילחמ 'חי   
      
3 ףילחמ גוסמ 04x2 דע םרזל ררוב קספמ      08.02.150

                    2.00 2-0-1  םיבצמ 'חי   
      

                    6.00 Ak01 קותינ רשוכ A6X3 דע םרזל ת"מאמ 'חי  08.02.160
      
תוזאפ  שולשל EPYT 3/2 רתי חתמו קרב ןגמ     08.02.170
r8DRP תמגוד תבלושמ הנגה םע ספאו      
    kciuQ )וא )קירטקלא רדיינש DRHAG  

                    3.00 אנהכ לש NHED 'חי   
      

                  123.00 C ןייפוא A52 Ak01  דע םרזל יזאפ דח ז"אמ 'חי  08.02.180
      

                    6.00 C ןייפואA04 Ak01  דע םרזל יזאפ דח ז"אמ 'חי  08.02.190
      
A52X3 Ak01 דע םרזל יזאפ תלת ז"אמ     08.02.200

                   17.00 C ןייפוא 'חי   
      
A04X3 Ak01 דע םרזל יזאפ תלת ז"אמ     08.02.210

                    9.00 C ןייפוא 'חי   
      
ןייפוא A61X2 Ak01  דע םרזל יבטוק וד ז"אמ     08.02.230

                    7.00 C 'חי   
      

20.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
005/...   580-73SB :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  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
 

27/10/2020
דף מס':     005 למשח תוחול תפלחה- הדיל ירדח ץופיש- יליזרב םילוח תיב

הקידב.חו הנתמה , ילהנמ  ,ישאר  , SPU, הדיל ירדח- תוחול תפלחה 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
N+A01 דע ספאה קותינ םע יבטק דח ז"אמ     08.02.240

                    8.00 C ןייפואAk01 'חי   
      
רובע הלקת עגמ\O.N\C.N רזע עגמ     08.02.250
וא יזאפ תלת וא יזאפ דח ז"אמ וא ררוב      

                   66.00 גוס לכמ ת"מאמ 'חי   
      
רפמאלימ A04X4 03  דע םרזל תחפ קספמ     08.02.260

                    8.00 TYPE-A 'חי   
      
רפמאלימ A04X2 03 דע םרזל  תחפ קספמ     08.02.270

                    8.00 TYPE-A 'חי   
      

                   10.00 רזע עגמ  גוז ללוכ A02X1 5CA דע ןעגמ 'חי  08.02.280
      

                    2.00 רזע יעגמ גוז ללוכ A01X3 3CA ןעגמ 'חי  08.02.290
      

                    3.00 רזע יעגמ גוז ללוכ A52X3 5CA ןעגמ 'חי  08.02.300
      
םיעגמ V032 4 וא/ו V42 דוקפ רסממ     08.02.310

                   19.00 תבשות ללוכ ON\CN 'חי   
      
יעגמ 2 ללוכ חתמ וא הזאפ רסוח/רדס רסממ     08.02.320
םוריח תרואת תכרעמלו הרקבל רוביחל רזע      
האר 2 הצובק חתמ תמיגד רובע( תיזכרמ      

                    6.00 )דרפנ ףיעסב 'חי   
      
ללוכ 2-0-1 םיבצמ 3 ררוב A01 דוקיפ קספמ     08.02.330

                   11.00 "טמוטוא" ררוב בצמ יוויחל רזע עגמ  'חי   
      
,תיעובש, תיתנש  תינכת םע דוקיפל ןועש     08.02.340

                    3.00 .תועש 42 הברזר םע תימויו 'חי   
      
וא תירלודומ הנקתה ,יעגמ תלת דוקיפ ןצחל     08.02.350

                    8.00 חולה תיזחב מ"מ 22 'חי   
      
הנקתהV032 וא/ו V42 ןומיסל DEL תורונמ     08.02.360

                   45.00 חולה תיזחב מ"מ 22 וא תירלודומ 'חי   
      

                    6.00 A5/061 דע םרזל םרז הנשמ 'חי  08.02.370
      

                    3.00 A5/001 דע םרזל םרז הנשמ 'חי  08.02.380
      

                    6.00 A5/36 דע םרזל םרז הנשמ 'חי  08.02.390
      
      
      

20.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
006/...   580-73SB :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  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
 

27/10/2020
דף מס':     006 למשח תוחול תפלחה- הדיל ירדח ץופיש- יליזרב םילוח תיב

הקידב.חו הנתמה , ילהנמ  ,ישאר  , SPU, הדיל ירדח- תוחול תפלחה 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוארתה 4 דע רוביחל תולעפה קשממ     08.02.400
הקספה ילילס דוקיפל שא יוליג תכרעממ      
גצמ לש B655 OSI-4 תמגוד םורח יקותינו      

                    4.00 הרקב 'חי   
      
HE531MP  םגד ינורטקלא הדידמ רישכמ     08.02.410
    CETAS רוביחל תרושקת לוקוטורפ ללוכ  

                    8.00 PI/PCT רוביחו הנבמ תרקבל 'חי   
      

                    8.00 AV051 דע V42/032 יזאפ דח יאנש 'חי  08.02.420
      

                    4.00 A01 יזאפ דח דעצ רסממ  'חי  08.02.430
      
גוסמ )תודשה לכ( 3-4  ישאר למשח חול הנבמ     08.02.440
    ,Schneider SYSTEM PRISMA PLUS  
ראותמכ ,םילנפ תיזח ,םירלודומ םיאת יונב      
A061X3 הריבצ יספ ללוכ ינכטה טרפמב      
    Ak01 טוליש ,טוויח ,הקראהו ספא יספו,  
תקידב ללוכ .טלפמוק רוביחו הנקתה ,הלבוה      
סדנהמ י"ע ,עוציב רמגב , ןרציה לעפמב חולה      
ירמחו תודובעה לכ תא ללוכו טרפמ פ"ע קדוב      

                    5.10 .םישורדה רזעה ר"מ   
      
לכ(2-3-4 ילהנימ הנשמ למשח חול הנבמ     08.02.450
SULP AMSIRP METSYS גוסמ )תודשה      
    redienhcS, ינויח רובע םידרפנ תודשל קלוחמ  
,םילנפ תיזח ,םירלודומ םיאת יונב, ינויח יתלבו      
םרזל הריבצ יספ ללוכ ינכטה טרפמב ראותמכ      
,טוויח ,הקראהו ספא יספו A36X3 Ak01 דע      
ללוכ .טלפמוק רוביחו הנקתה ,הלבוה ,טוליש      
י"ע ,עוציב רמגב , ןרציה לעפמב חולה תקידב      
תודובעה לכ תא ללוכו טרפמ פ"ע קדוב סדנהמ      

                    3.50 .םישורדה רזעה ירמחו ר"מ   
      
לכ(4-3-4יתקלחמ הנשמ למשח חול הנבמ     08.02.460
SULP AMSIRP METSYS גוסמ )תודשה      
    redienhcS, ינויח רובע םידרפנ תודשל קלוחמ  
,םילנפ תיזח ,םירלודומ םיאת יונב, ינויח יתלבו      
םרזל הריבצ יספ ללוכ ינכטה טרפמב ראותמכ      
,טוויח ,הקראהו ספא יספו A36X3 Ak01 דע      
ללוכ .טלפמוק רוביחו הנקתה ,הלבוה ,טוליש      
י"ע ,עוציב רמגב , ןרציה לעפמב חולה תקידב      
תודובעה לכ תא ללוכו טרפמ פ"ע קדוב סדנהמ      

                    3.50 שורדה רזעה ירמחו ר"מ   
      
      
      

20.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
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27/10/2020
דף מס':     007 למשח תוחול תפלחה- הדיל ירדח ץופיש- יליזרב םילוח תיב

הקידב.חו הנתמה , ילהנמ  ,ישאר  , SPU, הדיל ירדח- תוחול תפלחה 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןלבק י"ע למשח תוחולב הרקב דויצ תנקתה      
ןונכת ללוכ תוחולה ןרצי תועצמאב למשח      
: תוחולה לעפמב םירקבה      
    ============================  

הקידב.חו הנתמהו ילהנמ, ישאר- למשח תוחול 20.80 כ"הס          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס          
הקידב.חו הנתמה , ילהנמ  ,ישאר  , SPU, הדיל ירדח- תוחול תפלחה כ"הס        
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דף מס':     008 למשח תוחול תפלחה- הדיל ירדח ץופיש- יליזרב םילוח תיב

  
כ"הס  

הקידב.חו הנתמה , ילהנמ  ,ישאר  , SPU, הדיל ירדח- תוחול תפלחה 10 הנבמ   
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
SPU חולו הדיל ירדח למשח חול 10.80 קרפ תת     
  
הקידב.חו הנתמהו ילהנמ, ישאר- למשח תוחול 20.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    
הקידב.חו הנתמה , ילהנמ  ,ישאר  , SPU, הדיל ירדח- תוחול תפלחה 10 כ"הס   

 
  
כ"הס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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