
מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

28/02/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     001 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ט ש ה  י ו נ י פ ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
י ל ל כ  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
המדאה ףדועו תלוספה יוניפ ללוכ ריחמה      
תויושרה י"ע רשואמ ךפש םוקמל רתאהמ      
הנמטהל תושרדנה תורגאה לכ .קחרמ לכלו      
םירמוחה יפדועו תלוספה קולסל תורושקהו      
הדיחיה יריחמב תולולכ ןהו ןלבקה לע תולח      
תודועתו םירושיא תאצמה תוברל םינושה      
.ל"נה תא תורשאמה      
      
.  םירבוע תודוסיל הריפחו תיללכ הריפח     01.01.0003
תאיצמל שושיג תוריפח םג ללוכ ריחמה      

                       5.00 הפמרה חטשב תויעקרק תת תויתשת ק"מ   
      
הריפחה חטש לכב תמייק תיתש קודיה     01.01.0004
%89 תופיפצל  תודוסיה תריפח חטשבו      

                       7.00 ווהשאא דייפידומ ר"מ   
      
קודיה םע תובכשב םיקד %01 םע לוח יולימ     01.01.0006
קודיהב דייפידוממ %59תופיפצל רקובמ      

                       8.00 ינדי ינויצרביו ק"מ   
יללכ 10.10 כ"הס            
חטשה יוניפו רפע תודובע 10 כ"הס            

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
י ל ל כ  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
ףוגב תרחא ןיוצ םא טרפ 03-ב ןוטבה גוס      
. 811 ןקת יפל 3 הפישחה תגרד .ףיעסה      
קלחו יולג ןוטב ינפ תלבק ללוכ ריחמה      
יפל תוקיציה לכל קלח טקיד וא חפ תוינבתב      
ןוטבה תבורעת תמאתה ללוכ טרפמב םושרה      
לע . .םיטנמלאב ןויזה תומכלו יולגה ןוטבל      
אל .ןיינבה הבוג תא ןובשחב תחקל ןלבקה      
.הבוגב תודובע רובע תפסות לכ םלושת      
      

                      16.00 תוקיציל תחתמ הבע ןליטילופ תועירי ר"מ  02.01.0002
      
תחתמ  מ"ס 5 יבועב 02-ב הזר ןוטב     02.01.0003

                       7.00 תודוסיל ר"מ   
      

                       1.40 םירבוע תודוסי ק"מ  02.01.0005
      

                       1.50 מ"ס 51 יבועב ךמות ריק ק"מ  02.01.0006
      
      

10.20.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ   .../002 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

28/02/2021
דף מס':     002 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הקוצי מ"ס 01 יבועב  תחנומ  ןוטב תופצר     02.01.0007

                      13.00 תינוציחה הפמרב םיעופישב ר"מ   
      
שרדנה לכ ללוכ םייק ןוטב הקעממ קלח רוסינ     02.01.0008
הסירהה םוחתמ רושמה תגירח תעינמל      

                       0.30 .ןמוסמה ר"מ   
      
תותשר וא עלוצמ  ךיתר 005 גוסמ ןויז לזרב     02.01.0009

                       0.50 םירטקה לכב תוכתורמ ןוט   
      
ריק וא הרקתב םולהי חדקמב םירוח חודיק     02.01.0010

                       2.00 3"  רטוקה . מ"ס 52 דע יבועב ןוטב 'חי   
      

                       2.00 4" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  02.01.0011
יללכ 10.20 כ"הס            
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס            

      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
רשק ידומעו תורוגח ללוכ הינבה תוריק ריחמ      
מ"ס 02 כ הבוגב הרוגח . הינבה תוריקב      
יפל תופסונ תורוגחו םיחתפ הבוג לעמ      
ממ 8 רטוק תוטומ 4 תורוגחה ןויז .שרדנה      
. מ"ס 02 לכ 8 רטוק םיקושיחו      
      
)םירוח 5( םיימרת םילולח ןוטב יקולב  תוריק     04.01.0002
תונולח יחתפ תריגסל ללוכ מ"ס 02 יבועב      

                      10.00 םימייק ר"מ   
      
מ"ס 01 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוציחמ     04.01.0003

                     110.00 םימייק תותלד יחתפ תריגסל ללוכ ר"מ   
הינב תודובע 10.40 כ"הס            
הינב תודובע 40 כ"הס            

      
ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 012/09 וא מ"ס 012/08 תודימב תלד     06.01.0005

                       8.00 4/נ ןומיס יפל 'חי   
      
רדחב םייק הקעמב תוקולח תמלשה     06.01.0006
תוגרדמה רדח לכל הדידמה. תוגרדמה      

                       2.00 'פמוק טלפמוקכ  
10.60.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ   .../003 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

28/02/2021
דף מס':     003 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הקעמל תוגרדמה רדחב םייק הקעמ תפלחה     06.01.0007

                       2.00 'פמוק ) הביטנרטלא( יבולה תוגרדמב םייקה תמגוד  
      
יופיח ללוכ 6-נ סופיט יפל שדח תווצ ןוחבטמ     06.01.0008
לכה רסיק ןבאמ תוהבגהו חטשמ ,תיכוכז      

                       1.00 'פמוק טלפמוק  
      

                       2.00 7-נ יפל הפק תניפב תורגנ ףדמ 'חי  06.01.0009
      

                       1.00 01-נ יפל למשח חול לש השינ תריגס 'חי  06.01.0010
      

                       1.00 11-נ יפל למשח חול לש השינ תריגס 'חי  06.01.0011
      

                       1.00 9-נ יפל םיכנ יתורשב ןורא 'חי  06.01.0012
תורגנ תודובע 10.60 כ"הס            

      
ת ו ר ג ס מ  ת מ י ש ר  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
תומישרב עיפומה לכ תא ללוכ ריחמה      
םילוענמ תוברל םיטרפמהו לכירדאה      
םיפוקשמה ןוטיב םג ללוכ ריחמה .םיילמשח      
קלח תחירמ ללוכ .סבג ריקל םרוביח וא      
ריחמ  .םח ןמוטיבב ףוצירל תחתמ ףוקשמה      
וא תונטק םהתודימ רשא םיטנמלא לש      
תומושרה תודימהמ ןווכ לכב  5% דע תולודג      
םיטנמלאה . הדיחיה ריחמ יוניש אלל ועצובי      
םיבכרומו םילשומ םירומג םהש ודדמי      
.םמוקמב      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.60.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ   .../004 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

28/02/2021
דף מס':     004 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תומישרב עיפומה לכ תא ללוכ  תונורא ריחמ      
םהשכ ודדמי תונוראה .םיטרפמבו לכירדאה      
עבצ רמג ללוכ םמוקמב םיבכרומו םירומג      
ללוכ םיקלחה לכב ועבצי תונוראה .רונתב      
ריחמה .םירתסינ םיקלחו ןוראה םינפ דצב      
תא )תומישרב תרחא בתכנ אל םא( םג ללוכ      
ריחמה .םח ןווליגב םינוולוגמ םיקלחה לכ      
הליענ , חירב תליענ םג ללוכה לוזרפ ללוכ      
םייפנכה תקולח .רדניליצ יצח/לוענמ יצח י"ע      
היהי תוינכות רדעהב .לכירדאה תוינכות יפל      
ויהי םיטרפה לכ .מ"ס 06 דע ףנכ לכ בחור      
םיפוקשמה .ע"וש וא "לגניר" יטרפ תמגודכ      
5.1 חפה יבוע .תויפקיה תושבלה םיללוכ      
םיריצה . מ"מ 2 יבועב םיפוקשמה , מ"מ      
הליענ אלל ויהי םיטנרדיהל תונורא .םירתסנ      
..ח"היב טרדנטס יפל לוכה העוקש תידי םע ,      
יפל דיחא חתפמב םירדניליצה לכ ללוכ      
,םיבשחמ תרושקת ,למשח , תועוצקמ      
.םיטנרדיה , היצלטסניא      
      
ןומיס יפל מ"ס 012/001 תודימב שא תלד     06.02.0004

                       8.00 4/מ 'חי   
      
תינוציחה הפמרה ךרואל די זחאמו הקעמ     06.02.0006
תילכירדאה תינכותבש הצקה יטרפ לכ ללוכ      

                      19.00 .עבצו ןווליג םלשומ רמג ללוכ רטמ   
תורגסמ תמישר 20.60 כ"הס            
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס            

      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ   70 ק ר פ       
      
ם י מ  - 10 ק ר פ  ת ת  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
םירק םימ ללוכ - םייק םימ רוניצל תורבחתה     07.01.0001

                       4.00 'פמוק .שא יוביכו םימחו  
      

                     100.00 .םיחפס ללוכ 2" רטוקב טרפמ יפל םימ רוניצ 'חי  07.01.0002
      
2" רטוקב םימח םימ רוניצל דודיב תפסות     07.01.0003

                      50.00 .םיחפס ללוכ 'חי   
      
ללוכ 2" םימח םימ רוניצל חפ תפיטע תפסות     07.01.0004

                      60.00 .םיחפס 'חי   
      

                      10.00 .דדובמ 2" םימח םימ רוניצל ספליס תפסות 'חי  07.01.0005
      

                       4.00 .2" קותינ םותסש 'חי  07.01.0006
10.70.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ   .../005 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

28/02/2021
דף מס':     005 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
"  הפירש זרב תללוכה ןינבב שא יוביכ תדמע     07.01.0007
ינש , 'מ 03 ךרואב 4/3" ןוליגלגו דמצמ םע 2      
םותסש , 'מ 51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז      
םיזרב ינש ,זרב םע קנזמ 2" רוקב ריהמ      
תודימב םודא עובצ חפ זכראו 2" םיירודכ      
, "שא" תבותכ תלדה לעו מ"ס 03/021/08      

                       1.00 .גק 6 ףטמ 'חי   
      

                      25.00 .םיחפס ללוכ 3" שא יוביכ רוניצ 'חי  07.01.0008
      

                       6.00 םיחפס ללוכ 2" שא יוביכ רוניצ 'חי  07.01.0009
םימ - 10 קרפ תת 10.70 כ"הס            

      
ן י כ פ ו ש  - 20 ק ר פ  ת ת  20.70 ק ר פ  ת ת       
א "מ  י ז ו ק י ו  ן י ח ו ל ד ו       
      
011 רטוקב טרפמ יפל EPDH ןיכפוש רוניצ     07.02.0001

                       5.00 .םיחפס ללוכ מ"מ 'חי   
      
רטוקב טרפמ יפל EPDH ןיכפוש רוניצ     07.02.0002

                       5.00 .םיחפס ללוכ מ"מ )36-05( 'חי   
      
זילפ הסכמ תוברל 4X"4" תרוקיב תספוק     07.02.0003

                       1.00 .טרפמ יפל 'חי   
      

                       1.00 'פמוק .ףתרמב םייק בויב רוניצל תורבחתה 07.02.0004
א"מ יזוקיו ןיחולדו ןיכפוש - 20 קרפ תת 20.70 כ"הס            

      
ם י ל כ  - 30 ק ר פ  ת ת  30.70 ק ר פ  ת ת       
ם י י ר ט י נ ס       
      
תודימ החוטש הנקתהב הטסורינ רויכ     07.03.0001
06 בחורב ןוראל םאתומ מ"ס 02/04/06      

                       1.00 ח"היב י"ע רשואיש םגד יפל .מ"ס 'חי   
      
םגד הכורא האיפ םע "חרפ" חבטמל הללוס     07.03.0002
תיב י"ע רשואיש םגד יפל תמח לש טברווא      

                       1.00 .לינ יגרב 2  ללוכ ריחמה . םילוחה 'חי   
םיירטינס םילכ - 30 קרפ תת 30.70 כ"הס            

      
- 40 ק ר פ  ת ת  40.70 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ל ק נ י ר פ ס       
      
ללוכ .םייק םירלקנירפס רוניצל תורבחתה     07.04.0001

                       2.00 'פמוק .ץחל תקידבו תכרעמה יולימו ןוקיר  
      

40.70.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ   .../006 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

28/02/2021
דף מס':     006 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ 3" רטוקב טרפמ יפל םירלקנירפס רוניצ     07.04.0002

                      10.00 .םיחפס 'חי   
      
ללוכ 2" רטוקב טרפמ יפל םירלקנירפס רוניצ     07.04.0003

                      10.00 .םיחפס 'חי   
      
1½" רטוקב טרפמ יפל םירלקנירפס רוניצ     07.04.0004

                      25.00 .םיחפס ללוכ 'חי   
      
ללוכ 1" רטוקב טרפמ יפל םירלקנירפס רוניצ     07.04.0005

                      80.00 .םיחפס 'חי   
      
דע שימג ללוכ טרפמ יפל יתרקת רלקנירפס     07.04.0006

                      28.00 .'מ 2.1 'חי   
      
ילבכ ךרואל הרקת ללחב יולג רלקנירפס     07.04.0007

                      20.00 .למשח 'חי   
םירלקנירפס - 40 קרפ תת 40.70 כ"הס            
האורבת ינקתמ  70 כ"הס            

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א ו  ת ו ד ו ק נ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןלבק י"ע עצבתת הדובעה ,תרושקת תדוקנ     08.01.0005

                      75.00 )םוקלגמ( םילוחה תיב 'קנ   
      

                     200.00 רואמ תדוקנ 'חי  08.01.0010
      
ןצחל רובע( הרקב\דוקיפ\הרואת ןצחל תדוקנ     08.01.0020

                      10.00 )תוקלדה לנפב בלושמ וא דדוב דיחי 'קנ   
      
/ ךסמ( יזאפ דח ילמשח עונמל רוביח תדוקנ     08.01.0030

                       8.00 )ןוליו 'קנ   
      

                     100.00 יזאפ דח A61 ריק רוביח תדוקנ 'קנ  08.01.0040
      

                      15.00 לודומ 2  דבלב תרושקת ץבקמל הנכה תדוקנ 'קנ  08.01.0050
      

                      20.00 לודומ 4 תרושקתו למשח יעקש ץבקמ תדוקנ 'קנ  08.01.0060
      

                       5.00 לודומ 8 תרושקתו למשח יעקש ץבקמ תדוקנ 'קנ  08.01.0070
      
אל(םילוקמר / תרושקתל הנכה תדוקנ     08.01.0080

                      14.00 )ץבקמב 'קנ   
      
      

10.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ   .../007 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

28/02/2021
דף מס':     007 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
אספוקב וא ץבקמב בלושמ( היזיוולט תדוקנ     08.01.0090

                       4.00 )תדרפנ 'קנ   
      

                      15.00 תותלד תרקב\ןוחטב תכרעמל הנכה תדוקנ 'קנ  08.01.0100
      
ןגזמל A61 תיזאפ תלת ריק רוביח תדוקנ     08.01.0110

                       2.00 P4  -56PI  טקפ וא EEC עקשב םויס 'קנ   
      
ספמ ר"ממ 01 תימוקמ הקראה רוביח תדוקנ     08.01.0120

                      50.00 ימוקמ םילאיצנטופ תאוושה 'קנ   
      
ספמ ר"ממ 52 דע הקראה רוביח תדוקנ     08.01.0140

                       3.00 תוקראה 'קנ   
      

                       3.00 ריוא גוזמ טטסומרטל הנכה תדוקנ 'קנ  08.01.0150
      

                      15.00 שא יוליגל הנכה תדוקנ 'קנ  08.01.0160
      

                       7.00 הזירכ לוקמרל הנכה תדוקנ 'קנ  08.01.0170
      
יריק יאלגו תיתשת ללוכ תוחכונ יאלג תדוקנ     08.01.0190
RETSAM - XULYSE  תמגוד יתרקת וא      
    sulp8/i063C-DP םיעגמ ינש ללוכ A01  
לש רזע עגמ דוקיפל וא הרואת לע הטילשל      

                       7.00 )היצפוא( ןגזמ 'קנ   
      
קספמ רובע רואמ תדוקנ ריחמל תפסות     08.01.0200

                      16.00 ףוליח 'חי   
      
רואמ וא  ריק רוביח תדוקנ ריחמל תפסות     08.01.0210

                       9.00 םימ ןגומ רזיבאל תרגסמ רובע 'חי   
      
לכ רובע ריק רוביח תדוקנ ריחמל תפסות     08.01.0220
וא תפתושמ תרגסמב( ףסונ דומצ עקש      

                      21.00 .)לגעמ ותואל רבוחמ ,תדרפנ 'חי   
םירזיבאו תודוקנ 10.80 כ"הס            

      
ם י ק ו ר י פ ו  ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ,תנוולוגמ ,םילבכל תשר תלעת     08.02.0010
    8X02 ע"ש וא "ילינ" תרבח תמגודכ מ"ס  
הרקת ללחב תנקתומ ,מ"מ 5 םיטוח יבוע      
. דריל לש KFM תמגודכ םילתמ תועצמאב      
םילתמה ,םירוביחה תא ללוכ הלעתה ריחמ      

                     130.00 .םישורדה רזעה ירמוחו הדובעה לכו רטמ   
      
      

20.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ   .../008 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

28/02/2021
דף מס':     008 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ מ"מ  23 רטוקב וילאמ הבכ ףכירמ רוניצ     08.02.0050

                     100.00 .ןולינמ הכישמ טוח רטמ   
      
לולכ וניאש מ"מ 52 םלוא ל"נכ ףכירמ רוניצ     08.02.0060

                     100.00 הדוקנה ריחמב רטמ   
      
וילאמ הבכ טנוברקילופמ תופעתסה תספוק     08.02.0110
תודימב ףוקש וא םוטא הסכמ עבורמ םגד      
    031X081X052 051-4 תמגוד מ"מ-ID לש  

                       2.00 )מ.נ.מ לש םירוביח רובע(. טסלפ א.ד.ע 'חי   
      
שא רבעמל גוס לכמ םיחתפ דודיבו םוטיא     08.02.0120
רמוחב תרנצו םילבכ תלחשה רחאל      
תרבח SE 0009 תמגוד ינקת ירמוטסלא      
ריחמה הפירשב םייתעשל דימע "םוצבא"      
עוצב ינפל יוקינו םוקמה תנכה  ללוכ      

                       1.00 .רזעה ירמוחו הדובעה לכ תא ללוכ .הדובעה ר"מ   
      
תוקידב ותוללכב למשחה ןקתמ תרבעה     08.02.0140
תונכהה לכ עוצב ללוכ ךמסומ קדוב סדנהמ      
םולשתו תנמזה םואת ללוכ תושורדה      
ןמז לכ ךשמב קדובה יוויל ,קדוב סדנהמל      
תועשב הכורכש תינכט הרזע ,תוקידבה      
תדימב שרדתש רזע ירמוח וא/ו הדובע      
תוקידבה לכ רובע ריחמה .קדובל ךרוצה      

                       1.00 'פמוק ינכטה טרפמב טרופמכ םיבלשב  
      
)EDAM SA( תודע תוינכת תנכה     08.02.0150
DACOTUA תנכתב בשחמב תוטטרושמ      
3 - ו םיטקסיד תללוכה )תינכדע הסרג(      

                       1.00 'פמוק .תוינכתה טס לש םיקתוע  
      
תשוחנ יושע םילבכ תולעת תקראה ךילומ     08.02.0180
וקוזיח ללוכ ר"ממ 61 ךתחב דודיב אלל      
גרבתמ ידנק קדהמ  תועצמאבתשר תולעתל      
לכל השעיי רוביחה. הלעתה לע בכור וא/ו      

                     130.00 .רטמ 3 לע ולעי אלש םיקחרמבו הלעת עטק 'חי   
םיקוריפו למשח תויתשת 20.80 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ   .../009 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

28/02/2021
דף מס':     009 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י פ ו ג  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
,97ML םינקת ילעב ויהי ת"ג לכ : תורעה      
    08ML, 0GR,הדימע ,הרואתל ילארשי ןקת  
ידרשמ ןיבה ינכטה טרפמב תושירדב      
םירביירדה לכ ,דל ת"ג קרפ-רתויב ןכדועמה      
ת"ג לכ ,דבלב ספיליפ ,םרסוא תרצותמ ויהי      
תועש 00005 לש םייח ךרוא ילעב ויהי      
.םירביירדה ללוכ ת"גה לכל תוחפל      
      
06x06 תודימב ,הרישי הרואתל DEL ת"ג     08.03.0010
, W82 ילמשח קפסה ,העוקש הנקתהל מ"ס      
,K0004 רוא עבצ ,ןמול 0043  רוא ףטש      
    thgil kcaB  תמגוד del LB thgilixam לש  
/דרשמ ירדח( .ע"ש וא  ,םיסדנהמ דערוא      

                      25.00 ) םינויד 'חי   
      
תרגסמ הרישי הרואתל בצועמ DEL ת"ג     08.03.0020
, זכרמב לוגיע עבר  רוא רזפמ םע תיעוביר      
קפסה ,העוקש הנקתהל מ"ס 06x06 תודימב      
עבצ ,ןמול 000,3 רוא ףטש , W63 ילמשח      
del תמגוד thgil kcaB תמגוד,0004K רוא      
    LB thgilixam LBS-LGI דערוא לש  

                      48.00 .)דומיל תותיכ( .ע"ש וא  ,םיסדנהמ 'חי   
      
הרואת ליפורפ גוסמ הרואת ףוג     08.03.0021
    LENNAHC תרקתב ןקתומ םיילוש אלל  
4/4 תודימ , רבעמב דוחל תדדמנה םישגמ      

                      12.00 מ"ס 09 ךרואבו מ"ס 'חי   
      
דל מ"ס 11 רטוקב ןטק לוגע עוקש ת"ג     08.03.0022

                      38.00 תותיכבו ןוחבטמב סבג רוניסב 'חי   
      
,רטמל ןמול DMS m/W01, 054  דל ספ     08.03.0023
ליפורפב ןקתומה ,K0004 רוא ןווגב      
הלעפה חתמ ,ילפוא יוסיכ םע םוינימולא      
    CDV42, קלחה תא ללוכו ךרוא יפל ריחמ  
VT" תמגוד חכה קפס לש יסחיה      
    LED LINEAR "PHOBOS  

                      80.00 ) תרתסנ הרואת( "דריל-ץינייטש"- רטמ   
הרואת יפוג 30.80 כ"הס            

      
ם ו ר ח  ת ר ו א ת  ת כ ר ע מ  40.80 ק ר פ  ת ת       
ת ר ק ו ב מ       
      
VS/42 תמגוד תרקובמו תיזכרמ תכרעמ      
    SLC 17105 ןקת פ"ע ,ןטשק י"ע קפוסמ  
    NE תומייק תוהז תוכרעמל קשממ םע  
.ח"היבב      
      

40.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ   .../010 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

28/02/2021
דף מס':     010 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
קפסת lortnoC-BEWONI גוסמ תכרעמה      
דחא ךסמ יבג לע עדימה לכ תא גיצתו הרקב      
CETONI תרבח תרצות דחא קשממו      
      
רקובמ עוקש  DEL rewoP W1םורח ת"ג     08.04.0030
םורח תכרעמל רוביחל םאתומה ישאר רקבמ      
לש ףיצר חתמ לבקמ ת"ג .תרקובמ תיזכרמ      
    42CDV לעב תרושקת סיטרכ וכותב ללוכו  
תרבח תרצות .תכרעמב תידוחיי תבותכ      

                      20.00 11-1.4019NS ט"קמ  CETONI 'חי   
      
ט"הע  DEL rewoP W4 טנוברקילופ ת"ג     08.04.0040
רקובמ 56PI םוטא, ינכט גג ללחב הנקתהל      
םורח תכרעמל רוביחל םאתומה ישאר רקבמ      
לש ףיצר חתמ לבקמ ת"ג  .תרקובמ תיזכרמ      
    42CDV לעב תרושקת סיטרכ וכותב ללוכו  
תרבח תרצות .תכרעמב תידוחיי תבותכ      

                       2.00 1.8152NS ט"קמ CETONI 'חי   
      
רקובמ ט"הע DEL ידדצ-דח האיצי טלש ת"ג     08.04.0050
םורח תכרעמל רוביחל םאתומה ישאר רקבמ      
לש ףיצר חתמ לבקמ ת"ג .תרקובמ תיזכרמ      
    42CDV לעב תרושקת סיטרכ וכותב ללוכו  
תרבח תרצות .תכרעמב תידוחיי תבותכ      

                       6.00 8817PNS ט"קמ CETONI 'חי   
      
רקובמ יולת DEL ידדצ-וד האיצי טלש ת"ג     08.04.0060
םורח תכרעמל רוביחל םאתומה ישאר רקבמ      
לש ףיצר חתמ לבקמ ת"ג  .תרקובמ תיזכרמ      
    42CDV לעב תרושקת סיטרכ וכותב ללוכו  
תרבח תרצות .תכרעמב תידוחיי תבותכ      

                       1.00 8827PNS ט"קמ CETONI 'חי   
      
noisuF תיזכרמ םורח תרואתל תכרעמ     08.04.0070
    hA21 rewoP 42 SLC תללוכה תרקובמ  
הכותב תללוכ תכרעמה .תרושקתל PI קשממ      
8 ,םורח יטלשו ת"ג רוביחל םילגעמ 8 דע      
תקפסמ תכרעמה , תומוזי תולעפהל תוסינכ      
DEL םורח תרואת יפוגל 42V ךומנ חתמ      
תוכרעמל ןקתב דומעת תכרעמה .םירקובמ      
תרבח תרצות 17105NE תויזכרמ םורח      
    CETONI ןאובי הינמרג puorG nathsaK וא  
תיפרג הנכותל ןוישר ללוכ.רשואמ ע"ש      

                       2.00 . תכרעמל המיאתמ 'חי   
      
      
      
      

40.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ   .../011 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

28/02/2021
דף מס':     011 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תנכתל טקיורפב תויזכרמ תוכרעמ רוביח     08.04.0080
ללוכ  lortnoC-BEWONI  תמייק הרקב      

                       1.00 דחא קשממו דחא בשחמ ג"ע עדימ תגצה 'חי   
תרקובמ םורח תרואת תכרעמ 40.80 כ"הס            

      
ל מ ש ח  ח ו ל  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
קותינ רשוכ , A04X3  םרזל קוצי קספמ     08.05.0010
    Ak01 הקספה לילס, תוננוכתמ  תונגה םע  

                       2.00 .רזע עגמו 'חי   
      

                       2.00 Ak52 קותינ רשוכ A6X3 דע םרזל ת"מאמ 'חי  08.05.0040
      
רשוכ C.N רזע עגמ ללוכ A01 יזאפ דח ז"אמ     08.05.0050

                       4.00 Ak01 קותינ 'חי   
      
שולשל  s02\8 -AK02 רתי חתמו קרב ןגמ     08.05.0060

                       2.00 תבלושמ הנגה ללוכ ףלשנ םגד ספאו תוזאפ 'חי   
      
A52X3 Ak01 דע םרזל יזאפ תלת ז"אמ     08.05.0070

                       4.00 C ןייפוא 'חי   
      

                       6.00 C ןייפוא A52 Ak01 דע םרזל יזאפ דח ז"אמ 'חי  08.05.0090
      

                      24.00 C ןייפוא A61 Ak01 דע םרזל יזאפ דח ז"אמ 'חי  08.05.0100
      
רפמאלימ A52X2 03 דע םרזל  תחפ קספמ     08.05.0130

                       6.00 TYPE-A 'חי   
      
הנקתהV032 וא/ו V42 ןומיסל DEL תורונמ     08.05.0220

                       2.00 חולה תיזחב מ"מ 22 וא תירלודומ 'חי   
      
תיזח,A04X3 צ"ספ יתתכ למשח חול הנבמ     08.05.0280
טרפמב ראותמכ ,תונוילע תותלד םע םילנפ      
ספא יספו Ak01 הריבצ יספ ללוכ ינכטה      
הנקתה ,הלבוה ,טוליש ,טוויח ,הקראהו      
תודובעה לכ תא ללוכו .טלפמוק רוביחו      

                       1.00 .םישורדה רזעה ירמחו ר"מ   
למשח חול 50.80 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ   .../012 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

28/02/2021
דף מס':     012 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ז י ר כ ו  ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
:םייק דויצ - הרעה      
    ==========================  
םאתהב םיבלשב קרופי םייקה דויצה      
רומשל יארחא ןלבקה . ץופישה תומדקתהל      
רובע .ץופישה רמג דע ןגומ םוקמב דויצה תא      
ףיעסב םלושי שדחמ הנקתהו יוקינ, קוריפ      
שורדה לכ תא ללוכ הדובעה ריחמ . דרפנ      
עוציב רמגב תינקת שא יוליג תכרעמ תלבקל      
יפל םינקתה ןוכמ לש רושיאו הקידב ללוכ      
0221 ןקת      
      
: שדח דויצ- הרעה      
לכ ==========================      
שא יוליג תוכרעמל רבוחי שדחה דויצה      
הנבמב רפסה תיב לש תומייק הזירכו      
המיאתמ תרצותמ ויהי םירזיבאה. .ישארה      
םיפיעסה ריחמ . תמייקה תכרעמל רוביחל      
תורבחתהל שורדה לכ תא ללוכ הז קרפב      
הנכותו הרמוח ללוכ תמייקה תכרעמל      
ןוריחמ יפל שא יוליג דויצ טוריפ .טלפמוק      
.)43( דרפנ קרפב דרוא      
      
ןצחל\ יאלג( םייק רזיבא לש קוריפ     08.06.0030
ץופישה ךלהמב הרימש, )הזירכ לוקמר\ץנצנ\      
רמגב שדחמ רוביחו הנקתה, רזיבא יוקינ,      
הלועפל שורדה לכ ללוכ, טלפמוק ץופישה      

                      10.00 'פמוק רזיבאה תרזחה רחאל תמלשומ  
      
, 8" דע רטוקב הרקתב עוקש הזירכ לוקמר     08.06.0040
ללוכ ינכטה טרפמב טרופמכW01 דע קפסהב      
יתכתמ לירג םעו תוגרד םע וק יאנש      
תכמנומ הרקתב העוקש הנקתהל יביטרוקד      
פ"ע הרקתה לעמ המוטא חפ תספוק ללוכ      

                       5.00 27APFN תושירד 'חי   
      
הרקת עוקש הזירכ לוקמר ריחמל תפסות     08.06.0070
תודימבו מ"מ 1 יבועב ןוולוגמ חפמ חול רובע      
ללוכ מ"ס06x06 תילרנימ הרקתל תומיאתמ      
הנקתה רובע לוקמרל םיאתמה רטוקב חדק      
תרקתל קוזיח ללוכ תילרנימ םישגמ תרקתב      

                       5.00 ןוטבה 'חי   
      
תרדגה ללוכ שא יוליג תזכרב תונכת תדובע     08.06.0080
תובותכ תמישר ןוכדע, תושדח תובותכ      
ןוכמ לש רושיאו הקידב ללוכו תודע תינכתו      

                       1.00 'פמוק טלפמוק ץופישה רוזאל םינקתה  
הזירכו שא יוליג תכרעמ 60.80 כ"הס            

      
      

קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ   .../013 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
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28/02/2021
דף מס':     013 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ש א ר  ת ו י ת ש ת  ר ו ב י ח  70.80 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ל       
      
תת תיתשת תונכה עוציב תללוכ הדובעה      
4 הנחת ןיב רוביחל - תוחושו תרנצ- תיעקרק      
. תנגוממ הייגפל      
      
לוהינ םע אלמ םואיתב עצובת הדובעה      
תויתשתה םואיתל םילוחה תיב טקיורפ      
הדובעה .םייק יאוותל רוביח ךרוצל חותיפב      
,הריפחה יאוותב תויתשת רותיא תללוכ      
. תומייק תויתשתל דומצב הריהז הריפחו      
תויתשתב העיגפמ ענמהל ןלבקה תוירחאב      
. תומייק      
      
תומייק תויעקרק תת תויתשת יופימ עוציב     08.07.0030
םירישכמ י"ע הריפחל ןנכותמה רוזיאב      
תתה תוכרעמה יגוס לכ רותיאל םייעוצקמ      
ףושיח ללוכ )"תושבי" ו "תובוטר"( תויעקרק      
.לעופב תויתשת שושיגל ךרוצה תעב ימוקמ      
ןומיסה. "היאמ" תרבח י"ע עצובי יופימה      
לכ רובע קמוע ןויצ ללוכ תודתי י"ע עצובי      
קפוסי דועיתה תוחושל LI ןויצו תכרעמ      
םיקתוע השולש דועו דאקוטוא בשחוממ      
הריפחה יאוות לש 052:1 מ"קב םיינועבצ      
חותיפ עקר תגצה ללוכ תמייקה תיתשתהו      
יופימ חטש יפל ריחמה .טלפמוק ינכדע      
הריפחה יאוות ךרוא תולפכמ לע ססובמה      

                     100.00 דצ לכמ רטמ דועו ןנכותמ הריפח בחור לופכ ר"מ   
      
עקרק גוס לכב הריהז הביצח וא/ו הריפח     08.07.0040
רפסה תיב לש תימינפה רצחה םוחתב      
קמועב . תומייק תויתשתל ךומסבו תויחאל      
.מ"ס 011 דע בחורבו מ"ס 002 דע לש      
תרנצ לש תפתושמ החנה רובע הריפחה      
,ןומיס יטרס ללוכ תרושקת + למשחל הנכה      
רמוח יפדוע יוניפו הנכה תודובע ,לוח דופיר      
יפל קודיהו השיבכ יולימ תודובעו רופח      

                      50.00 ינכטה טרפמבו תינכתב ראותמה רטמ   
      
ריהז קוריפ  רובע הריפחה ריחמל תפסות     08.07.0050
רתאב הרימש, טקל ינבא וא\ו םייק  ףוציר לש      
יוסיכ רחאל טקל ינבא\ ףוצירה רוזחשו      
רוזחשל שרדנה עצמו תיתשת ללוכ הריפחה      

                      10.00 .חותיפ תודובע טרפמל םאתהבו ףוצירה ר"מ   
      
      
      
      
      
      

70.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ   .../014 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
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28/02/2021
דף מס':     014 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
מ"ס 001 רטוקב הלוגע עקרקב רבעמ תחוש     08.07.0060
סמועל הקוצי הרקת ללוכ מ"ס 051 קמוע וטנ      
קוצי מ"ס 07X07 הדלפ הסכמו ןוט 52      
06 רטוקב לוגע חתפ םע הרקתל רבוחמו      
ללוכ .תכרעמה גוס יפל עבטומ בותיכו מ"ס      
רובע םיחודיק ,קודיה הרובע רובה תריפח      

                       2.00 תרנצה רוביחו ןופיד תרנצה 'חי   
      
,םייק יעקרק תת אתל שדח רוניצ רוביח     08.07.0070
וא למשח( מ"מ061 דע רטוקב גוס לכמ רוניצ      
תביצח, אתה ךותב הדובע ללוכ )תרושקת      
, אתל תרנצה תסנכה, אתה ןפודב חתפ      
חתפה תריגסו תרנצה ביבס טלמ םע המיטא      

                       2.00 'פמוק .טלפמוק עוציב רמגב אתה יוקינ ללוכ,  
      
- מ"מ011\4 " רטוקב חישק יטסלפ רוניצ     08.07.0080
    CVP- 61NS לבח ללוכ מ"מ 2.4 ןפוד יבוע  

                      20.00 מ"מ 8 הכישמ רטמ   
      
, תוחוש ןיב ףיצרו ףיפכ ,קלח יטסלפ רוניצ     08.07.0090
EP 001 סקלפירמ םגד מ"מ011 רטוקב      
    6.31-RDS )לבח ללוכ  )מ"מ1.8 ןפוד יבוע  

                      30.00 .מ"מ 8 הכישמ רטמ   
      
סקלפירמ\CVP תרנצ תמיטאל חישק קקפ     08.07.0100

                       4.00 מ"מ061 דע רטוקב 'חי   
      
תרושקת\למשח תרנצל הדרפה תציחמ     08.07.0110
חפ תויחולמ הייושע תיעקרק תת הריפחב      
עובצו ןוולוגמ חפמ  מ"מ 004X5.2 ךתחב      

                      50.00 בוהצ ןווגב רונתב יסקופא רטמ   
      
עקרקב החנוהש תרנצל לירדנמ תקידב עוציב     08.07.0120
ללוכ 1 גוס קדוב י"ע םותח חוד תקפה ללוכ      
תורוניצ רפסמ, תוחוש ןיב עטק לכ טוריפ      
רטוק . לירדנמ רבעמל קדובה רושיאו      
\מ"מ061 תרנצ רובע מ"מ09 היהי לירדנמה      
4" \מ"מ011 תרנצ רובע מ"מ 06 רטוקו  6"      
תורוניצה לכ רובע הקידבל טלפמוק ריחמה      

                       1.00 'פמוק תינכת פ"ע, הדובעה תרגסמב ונקתויש  
      
4 " רטוקב TSB\TCM תירלודומ תכרעמ     08.07.0130
םילבכ לש הנתשמ רפסמ תסינכ םוטיאל      
םילבכה רודיס ללוכ מ"ממל תרושקתו למשח      

                       2.00 'פמוק .המיטאו חתפב  
הנבמל תוישאר תויתשת רוביח 70.80 כ"הס            
למשח תודובע 80 כ"הס            

      
קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ   .../015 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

28/02/2021
דף מס':     015 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
1 ק ר פ  ת ת  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
.םישורדה םימוגיפה לכ תא ללוכ ריחמה      
,)םיפשח(םיפילגה תא םג ללוכ ריחמה      
םע תשר תוניפ , תשר תוניפ ,תוניפ,תועוצקמ      
םיפוחמ םניאש םייולג תומוקמב יטסלפ יופיצ      
תריצי םג ללוכ ריחמ ,דוחל דדמנה הניפ ןגמב      
רחא םוקמ לכבו הניפ ןגמ ידיצב םיצירח      
ר"מב דדמנ לכה .לכירדאה תוינכותב עיפומכ      
.חיטה תדידמ םע הדידמב      
      
תובכש יתש םינפ חיט ינוקיתו םינפ חיט     09.01.0002
תוריק לע דבל דוביע םינוויכ ינשב לגרס      
תוכרעמ יצירח תריגס ללוכ .םימייקו םישדח      

                     600.00 .חיטה ינפל ועצובש ר"מ   
      
םייקה תמגוד םינטק םיחטשב ץוח חיט     09.01.0003
, תובכש 3 ללוכ ריחמה .  תונולחה תושינב      

                      10.00 . טנמצ םע ץוח טכילשו רשימ חיט ,הצברה ר"מ   
1 קרפ תת 10.90 כ"הס            
חיט תודובע 90 כ"הס            

      
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
י ל ל כ  - 10.01 ק ר פ  ת ת  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
יפל תוגופ ללוכ םייופיחהו ףוצירה יריחמ      
הרטלוא תיטנמצ הבורו םילכירדאה תעיבק      
תריחבל הבור ןווג .IEPAM לש רולוק      
לש ףוציר תינכות יפל ףוצרה. לכירדאה      
ףוצירה .םירמוחו םינווג בוליש ללוכ לכירדאה      
. םינושה םירוזאה יפל 9722 ןקתל םיאתי      
תיתשת תנכה םיללוכ תוריקה יופיח יריחמ      
יולימ .)טיט אל( םיקבדב יופיחו קלח חיט      
.20 קרפב דדמנ קלחומ ןוטב י"ע ףוצירה      
לש םילוחה תיב ןסחמל הקפסא ללוכ ריחמה      
םיטרופמה םייופיחהו ףוצירה יגוסמ םיחירא      
לכל המושרה תומכהמ 5% לש תומכה קרפב      
. תורוגסו תושדח תוזיראב הקפסאה . ףיעס      
םניה ןלצרופ טינרג גוסמ םיחיראה לכ      
תריצי םג ללוכ ריחמה . םיינגומוה םיחירא      
ףוצירה לש םינושה םיסלפמה ןיב תופמר      
תספרמב, תופמרב םיעופישב ףוצירו      
.םיתורשבו      
      
      
      
      

10.01.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ   .../016 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
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28/02/2021
דף מס':     016 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
08/08 תודימב  ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0002
תינכותב ףוצירה תסירפ יפל 9R הגרדב מ"ס      

                     195.00 .'זב הרוטקטיכרא םגד . לכירדאה ר"מ   
      
ףוצירה גוסמ ןלצרופ טינרג יחיראמ םילופיש     10.01.0003
הניה תומכהמ קלח( מ"ס 7 הבוגב  ל"נה      

                     140.00 )טקרפ יופיחל הביטנרטלא רטמ   
      
04/4 תודימבו םיפוציר ןיב הדרפהל זילפ ספ     10.01.0010

                      20.00 מ"מ רטמ   
      
8191 ןקת יפל תוגרדמ רדחב הרהזא יחטשמ     10.01.0011
ןווגב םייופיצ לייא גולטק ךותמ ןטירואילופמ      
תודימה . לכירדאה תריחב יפל ידוגינ      

                       4.00 מ"ס 021/06 'חי   
      
תוחולל ןולחה ןדא לש ןבא תוחול תפלחה     10.01.0016
גוס . םימ ףא םע טמ שטולמ מ"ס 3 יבועב      

                      38.00 םימייק תוחול קורפ ללוכ תילכירדא יפל ןבאה רטמ   
      
6/02/02 תודימב םירוויעל ןומיס ינבא ףוציר     10.01.0017
ןייטשרקא גולטקב  17961 ט"קמ מ"ס      

                       1.20 תינוציח הפמר ףוסבו תליחתב ר"מ   
      
ןלצרופ טינרג יחיראב  תינוציח הפמר ףוציר     10.01.0018
ריחמב 11R הגרדב מ"ס 06/06 תודימב      

                      13.00 . לכירדאה תריחב יפל ר"מ/ח"ש 001 דוסי ר"מ   
      
רובע תינוציחה הפמרה ףוציר ריחמל תפסות     10.01.0019
מ"ס 02  בחורל לעפמב תופצרמה ךותיח      
ךרואל מ"ס 02 לש ולא תועוצר ףוצירו      

                       9.00 הפמרה לש םיעפושמה םיעטקה ר"מ   
      
ללוכ וקרופש ץוח תופצרמ לש שדחמ ףוציר     10.01.0020

                       5.00 שדחה הפמרה ףוצירל תורבחתה ר"מ   
      
01 לש הבכשב םירזופמ םינבל לחנ יקולח     10.01.0021

                       4.00 תינוציחה הפמרב יבוע מ"ס ר"מ   
יללכ - 10.01 קרפ תת 10.01 כ"הס            
ףוציר תודובע 01 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ   .../017 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

28/02/2021
דף מס':     017 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ע ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
י ל ל כ  - 10.11 ק ר פ  ת ת  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
. טלרינ וא סקימ רובמט גולטקמ םינווגה      
ותואב םינוש םינווג בלשל יאשר לכירדאה      
םלושת אל .)ריק ותואב אל( רדח וא ללחה      
םינווגה לכ .םינווג ןיב רוביח רובע תפסות      
וא תורקת לע העיבצה .לכירדאה תריחבל      
םיללוכ םיריחמה. סבג וא םיחיוטמ ,תוריק      
. קלח רמגב תובכש 3ב אלמ לטכפש עוציב      
      
רפסמבו לורדנוב ללוכ לירקרפוס ילירקא עבצ     11.01.0003

                     600.00 לורדנובל טרפ תובכש 3-בו םינווג ר"מ   
      
תוגרדמ רדחב םייק הקעמ לע עבצ שודיח     11.01.0005

                       2.00 'פמוק תומייקה תובכשה יפל  
יללכ - 10.11 קרפ תת 10.11 כ"הס            
עבצ תודובע 11 כ"הס            

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
תומישרב עיפומה לכ תא ללוכ ריחמה      
ןונכת ללוכ ריחמה .   םיטרפמבו םילכירדאה      
יפל SGNIWARD POHS תמרב םיטירפה      
םימלשומ םהש ודדמי םיטירפה.טרפמה      
.םמוקמב םיבכרומו      
      
מ"ס 082/001 תודימב תוריכזמל הסינכ תלד     12.01.0003

                       1.00 A1/א םגד יפל 'חי   
      
תודימה . םייק ןולח םוקמב הפפר ןולח     12.01.0004

                       2.00 A11/א םגד יפל מ"ס 55/861 'חי   
      
ילילק םוינימולא תונולחל ץע תונולח תפלחה     12.01.0005
םילדגה יפל םירודזורפה ךרואל 0002      

                      13.00 םימייקה 'חי   
      
042/741 תודימב סלג לוא תרקובמ תלד     12.01.0006
הרקתה לעמ םישרדנה םיקוזיחה ללוכ מ"ס      

                       2.00 21/א םגד יפל תיטסוקאה 'חי   
      

                       9.00 41/א טרפ יפל מ"ס 701/081 תודימב ןולח 'חי  12.01.0007
      

                       1.00 A41/א טרפ יפל מ"ס 701/031 תודימב ןולח 'חי  12.01.0008
      

                       3.00 51/א טרפ יפל  מ"ס 79/97 תודימב ןולח 'חי  12.01.0010
      

10.21.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ   .../018 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

28/02/2021
דף מס':     018 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

                       2.00 61/א טרפ יפל  מ"ס 54/581 תודימב ןולח 'חי  12.01.0011
םוינימולא תודובע 10.21 כ"הס            
םוינימולא תודובע 21 כ"הס            

      
ר ו ר ו ו א ו  ר י ו ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       
      
ר י ו א  ג ו ז י מ  ת ו ד י ח י  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
וא ןארידת תמגוד תיזכרמ ינימ גוזימ תדיחי     15.01.0001
תילנימונ הקופתל A יטגרנא גוריד הרטקלא      
    UTB 00083 , ךומנ הבוג דייאמ, יזאפ תלת  
היילת ,םוח תבאשמב םומיחו רורקל  מ"ס 03      
למשחל רוביח ,תולעת ירוביח ,הרקתה לא      
קספמ , זוקינל רוביחו תרנצ ירוביח ,דוקיפו      
רשא יריק טטסומרת , יוביע תדיחיל ןוחטיב      
הדיחיה קותינ רשפאל שבי עגמ ללוכ      
למשחה ןלבקל עויסו תוחכונ יאלג תועצמאב      

                       4.00 'פמוק .התיכב םיאלגה דוקיפל תורבחתהה אשונב  
      
יטגרנא גוריד יליע סופיט לצופמ ןגזמ תדיחי     15.01.0002
    A לש הקופתל RH/UTB 00242 , תוברל  
תרנצו זג תרנצ ירוביח ,דוקיפו למשח ירוביח      
טלשו זוקינ תדוקנל רוביחו, רטמ 2 ךרואב      

                       1.00 'פמוק . קוחר  
      
ךא ל"נכ יליע סופיט לצופמ ןגזמ תדיחי     15.01.0003

                       1.00 'פמוק . RH/UTB00281 לש הקופתל  
      
ךא ל"נכ יליע סופיט לצופמ ןגזמ תדיחי     15.01.0004

                       2.00 'פמוק . RH/UTB00321 לש הקופתל  
      
ךא ל"נכ יליע סופיט לצופמ ןגזמ תדיחי     15.01.0005

                       1.00 'פמוק . RH/UTB0069 לש הקופתל  
      
דייאמ ןיב רוביחל דוקיפו למשח ,זג תרנצ     15.01.0006
םיצירח ,תרנצל דודיב תוברל ,יוביע תדיחיל      
ןגזמל, חיט ינוקית , תורוק רבעמו תוריקב      

                      60.00 .לדוג לכב לצופמ רטמ   
      
דייאמ ןיב רוביחל דוקיפו למשח ,זג תרנצ     15.01.0007
ןגזמל ,תרנצל דודיב תוברל ,יוביע תדיחיל      

                      70.00 . לדוג לכב יזכרמ ינימ רטמ   
      
יוביע תדיחיל ןוולוגמ הדלפ הלתמ וא דמעמ     15.01.0008
תמגוד יזכרמ ינימ וא לצופמ ןגזמ תדיחי לש      
תודיער ימלובו גרוסו לוענמ תוברל , םיקחש      

                       9.00 'פמוק .  
10.51.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ   .../019 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

28/02/2021
דף מס':     019 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
, םיגרבב רוגס הסכמ םע ןבל חפ תלעת     15.01.0009

                      15.00 .מ"ס 6X21 תודימב תרנצ תרתסהל רטמ   
      
רטוקב תוקבדהב רבוחמ חישק  CVP רוניצ     15.01.0010

                      30.00 .זוקינ תודוקנל רוביחו םיחפס תוברל 1 4/1" רטמ   
ריוא גוזימ תודיחי 10.51 כ"הס            

      
ם י ר ז פ מ ו  ת ו ל ע ת  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
ךומנ ץחלל ןוולוגמ חפמ ריוא תולעת     15.02.0001
םיפדמ םיקוזיחו םילתימ תוברל , תועבורמ      
, םישימג םירוביחו תויולצפתהב םיגלפמ      

                      90.00 . םימאתמ תואספוק ר"מ   
      

                      90.00 .1" יבועב ימינפ יטסוקא דודיב ר"מ  15.02.0002
      
רצוטש םעו תסו םע לוגע יתרקת ריוא רזפמ     15.02.0003

                      12.00 .21" רטוקב רוביח תטזורו לוגע 'חי   
      
ללוכ מ"ס TOLS 02X005 רזוח ריוא סירת     15.02.0004

                       2.00 ומצע ןגזמה לע ןקתומה ןנסמ 'חי   
      

                       2.00 .  מ"ס 02X04 תידי םע ינדי ףדמ 'חי  15.02.0005
      

                       2.00 מ"ס 02X04 םשג דגנ סירת 'חי  15.02.0006
םירזפמו תולעת 20.51 כ"הס            

      
ת ו נ ו ש  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
4" רטוקב ןוטב תרקת וא ריקב חדק עוציב     15.03.0001

                      10.00 'פמוק תרנצ רבעמל  
      
העוביקו תרנצ ןוגיע םימייק תוריקב תוביצח     15.03.0002

                       1.00 'פמוק ריק ינוקית  
      

                       9.00 'פמוק יוביע תדיחיל ןוטב סיסב 15.03.0003
      

                       1.00 'פמוק תוסיוו הצרה הלעפה 15.03.0004
תונוש 30.51 כ"הס            
רורוואו ריווא גוזימ 51 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ   .../020 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

28/02/2021
דף מס':     020 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
י ל ל כ  - 10.22 ק ר פ  ת ת  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
,היצקורטסנוקה לכ ללוכ תורקתה ריחמ       
םיחתפ תחיתפ ,הרואת יפוגל ביבסמ םיקוזיח      
יפוג ,םירלקנירפס ,םילוקמר ,םירזפמל      
תוגמוא ,Z+L הצק יליפורפ ללוכ .'וכו הרואת      
הרקתה ןיב קותינ יליפורפ ,ךרוצה יפל      
יפל םירחאה קותינה ילורפ לכו סבג תרקתל      
תויתכתמ תורקת ינווג . לכירדאה תומישר      
.ףוסכ יתכתמ ןווג ללוכ LAR גולטק יפל      
ןוכמ רושיא תלבק ללוכ הדובעהריחמ      
תמאתה לע דיעמה הדובעה םויסב םינקתה      
ןקתו 3015 ןקתל תורקתה עוציב      
םג ללוכ ריחמה . )סבג תורקתל(4291      
תילת רובע שרדתש רזע תיצקורטסנוק      
לש תוערפה בקע סבגו תויטסוקא תורקת      
גוזימ תולעת תוברל תוינכמורטקלא תוכרעמ      
תאז היצקורטסנוק .'וכו למשח תולעת ,ריוא      
רושי א יפל םירחא וא SHR יליפורפמ השעת      
הדיחיה יריחמב הלולכ איהו שארמ סדנהמה      
      
דעו ףוצירמ ויהי סבגה ייופיצו תוציחמ       
שרדנ םע אלא ןוטבמ תיביטקרטסנוק הרקתל      
לכ .םיחתפ תדרוהב וטנ הדידמה .תרחא      
לכ . מ"מ 5.21 יבועב ןה סבגה תוטלפ      
. תיכוכז רמצ םיללוכ םייופיצהו תוציחמה      
יבועבו ק"מ/גק 42 לקשמב היהי תיכוכז רמצ      
הדרפהו םוטיא ספ ללוכ ריחמה. מ"ס 5      
לכ תנכה ללוכ תוציחמה ריחמ  .ףוצירל      
רובעו םיפוקשמל ביבסמ םיימינפה םיקוזיחה      
םינגזמ ,םיפדמ ,םירויכ ןוגכ םירזיבא תילת      
SHR יליפורפמ םיקוזיח תוברל 'וכו םיחטשמ      
םדקומ רושיא יפל רחא יליפורפ לכ וא      
קיטסמ םג ללוכ תוציחמה ריחמ .סדנהמהמ      
.ףוצירל סבגה ןיב רוביחה םוטיאל ילירקא      
      
רמצ ללוכ דצ לכמ לופכ םורק סבג תוציחמ     22.01.0004

                      25.00 מ"ס 21 יללכ בחורבו תיכוכז ר"מ   
      
ןולחל סבג תציחמ ןיב "ןיכס" גוסמ רוביח     22.01.0005

                       1.00 תילכירדאה טרפ יפל םייק 'חי   
      
וא הינב ריק לע לופכ םורק קורי סבג יופיצ     22.01.0006

                      10.00 .תוגמוא וא היצקורטסנוק ללוכ .ןוטב ר"מ   
      
      
      
      

10.22.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ   .../021 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

28/02/2021
דף מס':     021 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
גוסמ סוחד תיכוכז רמצ תיטסוקא הרקת     22.01.0009
היצקורטסנוק , העוקש יצח סוקופ ןופוקא      
06/06 םיעובירה .ףוסכ 6009 ןווגב ןייל ןייפ      

                     130.00 מ"ס ר"מ   
      
םיזינרקו םילודגו םינטק םיחטשב סבג תרקת     22.01.0010
םיזינרקה .תינכות יפל . ח וא ר תרוצב סבגמ      
הרקת יחטיש ןיב תודרפהכ המוקה תרקתב      
ללוכ סבגה תסירפ יפל הדידמה .תיטסוקא      
תורוק ללוכ תורקתה סלפמב תויכנא תוציפק      

                     200.00 .סבגמ תויונב ר"מ   
      
יסופיט טרפ יפל היומס הרואתל סבג זינרק     22.01.0011
A3 טרפ יפל םגו םילכירדאה לש A50 ןויליגב      

                      75.00 .וז תינכותב רטמ   
      
מ"ס 06/06 תודימב סבג תרקתב השיג יחתפ     22.01.0013

                       4.00 דנוברוא תרצות 'חי   
      
דדנפסקא תשר םע חפ ישגממ הקירפ הרקת     22.01.0014
הזיג ללוכ, ףוסכ ןווג מ"ס 09/04 תודימב      
יטרפ, םישגמל תקבדומ תיטסוקא הרוחש      
אוציו אובי הדוהי ןאובי NO KOOH רוביח      

                      18.00 ע"וש וא ר"מ   
יללכ - 10.22 קרפ תת 10.22 כ"הס            
םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס            

      
ת ו נ ו ש ו  ה ס י ר ה ו  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  42 ק ר פ       
      
ה ס י ר ה ו  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  10.42 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו       
      
י"ע רשואמ םוקמל תלוספה יוניפ ללוכ ריחמה      
וקרופי םימלש םיטירפ  .קחרמ לכלו תויושרה      
.ח"יב ןסחמל ורבעויו הריהז הרוצב      
      
ללוכ מ"ס 01 יבועב הינב תוריק תסירה      24.01.0002

                     125.00 ןויזה ךותיחו תורוגח ר"מ   
      
51 וא 02 יבועב םיימינפ הינב תוריק תסירה      24.01.0003

                      10.00 ןויזה ךותיחו תורוגח ללוכ מ"ס ר"מ   
      
דעו  ר"מ 03.0 לעמ חטשב םיחתפ תביצח      24.01.0004
יבועב תוחייוטמו תויונב תוציחמב ר"מ 0.2      
ןוטב י"ע חתפה תרוצ דוביע תוברל , מ"ס 01      

                       3.00 חיטו 'חי   
      

10.42.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ   .../022 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

28/02/2021
דף מס':     022 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

                       3.00 מ"ס 02 יבועב תוריקב ךא ,ל"נכ  'חי  24.01.0005
      
לכ תוברל( יבוע לכב סבג תוריק תסירה      24.01.0006

                      10.00 .)תובכשה ר"מ   
      
לוחה יולימ קוליסו םילנפה ללוכ ףוציר קורפ      24.01.0007

                     200.00 .מ"ס 51 דע ר"מ   
      

                      70.00 סבג וא  תיטסוקא הרקת קורפ  ר"מ  24.01.0008
      
יונב ריקמ  תחא הדידמב ףוקשמו תלד קורפ     24.01.0009

                      21.00 סבג וא 'חי   
      
חבטמ תונורא טעמל םיעובק תונורא קורפ      24.01.0010
ירוביצה חבטמה רדחב םינותחתו םינוילע      

                       5.00 .יוניש אלל וראשיש 'חי   
      
הטסורינ/ןבא/שישמ םיחטשמ קורפ      24.01.0011
ןבא יופיח ללוכ םירדחבו חבטמב ,םיתורשב      

                       5.00 דרפנב דדמנ וניאש ריקה לע 'חי   
      

                      20.00 םינוש םירזיבאו ריקמ, תוארמ ,םיפדמ קורפ  'חי  24.01.0012
      
ץוח חיט .ריקה ינפ יוליג דע ריקמ חיט ףוליק      24.01.0013

                     600.00 םינפ וא ר"מ   
      
חתפ יפל הדידמה .לדוג לכמ תונולח קורפ     24.01.0015

                      43.00 .ודדמי אל ןולח לש הנשמ תוקולח . הינב 'חי   
      

                      38.00 ןבא/ שישמ ןולח ןדא ךותיח רטמ  24.01.0016
      
ןוטב ינוקית ללוכ םייק הינב חתפ תבחרה     24.01.0017

                       1.00 חתפה ףקיהב 'חי   
      
תונולח ללוכ תוריכזמ רדחב הנירטיו קורפ     24.01.0019

                       1.00 'פמוק טלפמוק תלדו  
      
תינוציחה הפמרה חטשב ץוח ףוציר קורפ     24.01.0020

                      16.00 תננכותמה ר"מ   
      

                       8.00 'פמוק תרנצה ללוכ םינגזמ קורפ 24.01.0021
      

                       1.00 'פמוק ךומנ חתמב למשחה ירזיבא לכ קורפ 24.01.0022
תונושו הסירהו קורפ תודובע 10.42 כ"הס            
תונושו הסירהו קורפ תודובע 42 כ"הס            

      
      
      

קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ   .../023 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

28/02/2021
דף מס':     023 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ב ח  ם כ ס ה - ש א  י ו ל י ג  ת ו ד ו ב ע  43 ק ר פ       
ת ו א י ר ב ה  .מ  ם ע  ד ר ו א       
      
0.43 ק ר פ  ת ת  00.43 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
שא ילגמ דרוא תרבח י"ע עצובת הדובעה      
יליזרב םילוח תיבב םייקה דויצל םאתהב      
לעו תמייקה תכרעמל חווידו רוביח ללוכ      
תואירבה דרשמ הזוח  סיסב      
      
לש הזוח לע ססובמ ןלהל תויומכה בתכ      
יריחמ- תואירבה דרשמ םע דרוא תרבח      
תורקייתה ינפלו 02% החנה ינפל סיסב      
ןלבקה תוירחאב .4102 רבוטקוא שדוחמ      
החנהה %, ןוריחמה יריחמ תא אדוול      
.תועצהה תשגה דעומב תורקייתההו      

0.43 קרפ תת 00.43 כ"הס            
      
ם ה י ר ז י ב א ו  ם י א ל ג  10.43 ק ר פ  ת ת       
      

                      10.00 יגולנא ןעוממ "ירטקלאוטופ" ןשע יאלג 'חי  34.01.0050
םהירזיבאו םיאלג 10.43 כ"הס            
תואירבה .מ םע דרוא תרבח םכסה- שא יוליג תודובע 43 כ"הס            

      
ן ו ח ט ב  ת ו כ ר ע מ  53 ק ר פ       
      
ה צ י ר פ  ת ר ק ב  10.53 ק ר פ  ת ת       
      
לש הלעפהו הקידב רוביח הנקתה הקפסא     35.01.0001
לעפומ תנגומ ת לד לעמ הארתה םזמזו רפוצ      
תלד(  תלד לש תיקוח יתילב הלעפהמ האצותכ      

                       1.00 ץנצנ ללוכ הצירפ ןויסינמ וא )תדרטומ 'חי   
      
לש הלעפהו הקידב רוביח הנקתה הקפסא     35.01.0002
תכתמ תלד רובע   YTUD  YVAEH ףס ןעגמ      
ותנקתהל תושרדנה תודובעה לכ ללוכ הדבכ      
טוויחה תודובעה לכ ןכו ףוקשמבו תלדב      

                       1.00 ותנקתהל תושרדנה 'חי   
      
רוביחל םירוזא 46 תלעב   הצירפ תזכר     35.01.0003
:ללוכ   ב"וש תנכותל PI\PCT תרושקתב      
תללוס ,חכ קפס ,הרקב חול ,תרושקת סיטרכ      

                       1.00 .תועש -27ל יוביג 'חי   
      
      
      
      

10.53.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ   .../024 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

28/02/2021
דף מס':     024 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לש הלעפהו הקידב ,רוביח ,הנקתה ,הקפסא     35.01.0004
תרושקת םע תוקעזא לש הכירדו לורטנל רקב      
    PI/PCT תגוצתו םישקמ ללוכ dcl  
    neercshcuT םישורדה םירזיבאה לכו  

                       1.00 ותנקתהל 'חי   
      
לש הלעפהו הקידב ,רוביח ,הנקתה ,הקפסא     35.01.0005
ללוכ יתרקת תולעמ 063 יביספ חפנ יאלג      
תאמגודכ ksamitna  תוקעזאה רקבל ורוביח      

                       8.00 רשואמ ע"וש וא  tenokoR 'חי   
      
HCTIWS ללוכ W02 ילמשח רפוצ תנקתה     35.01.0006
    REPMAT. הריפצ תלוכי לעב היהי רפוצה  
הנקתהל םינתשמ םילילצ לעב ,bd09 לש      
תכתממ יונב  היהי זראמה ,ץנצנ ללוכ תינוציח      
רקבב יסחיה קלחה ללוכ .הטסורנ / תנבלוגמ      

                       1.00 .תרושקתה תכרעמבו 'חי   
      
לש הלעפהו הקידב ,רוביח ,הנקתה ,הקפסא     35.01.0007
גרוס תמגודכ יתבותכ יבטקא ןרק יאלג גוז      
.חוקל/םילכירדא י"ע עבקי עבצ( ינורטקלא      
רקבל הדיחיה רוביח תולע תא לולכית תולעה      
שרדינה יסחיה קלחהו הליבכה תולע תוברל      

                       4.00 .)רקבב 'חי   
      
תמייק ב"וש תכרעמלו ישארה תרשל ק"שממ     35.01.0008
    )SISENEG ( תופמ תיינב תונוישר ללוכ  
תשירד יפל תורדגהו דמימ תלתב תויטפוניס      
לש ס"מטהו הצירפה תרקב יכסמ .ןימזמה      
םלשומ ןפואב ב"ושה תכרעמב ובלושי הנבמה      
ןוחטבה ןלבק לומ לא ) הבוח ( אלמ םואיתבו      

                       1.00 'פמוק 555 קרב - תכרעמה תא קזחתמו ליעפמה  
הצירפ תרקב 10.53 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ   .../025 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

28/02/2021
דף מס':     025 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו מ ל צ מ  - ה צ י ר פ  ת ר ק ב  20.53 ק ר פ  ת ת       
      
DH PI    ס"מט תמלצמ תנקתהו הקפסא     35.02.0001
תימינפ הנקתהל LEXIPAGEM 4 תינועבצ      
ןקתה לעב הכישח יאנתל תדחוימ תושיגר לעב      
העונת יוהיזל ינוציח/ ימינפ      
    )ITOMOEDIVTCETED NO( לכ ללוכ  
.התנקתהל םישרדנה תודובעהו םירזיבאה      
תילרגטניא השדע לולכת תכרעמה      
    LACOFIRAV   חטשה יאוותל תמאתומ  
UL 30.0* תושיגר EKOMS ITNA תוברל      
יוסיכ ,יוסיכ ללוכ  GEPJM/462.H הסיחדו      
ליכיו )MOD (םוטא יטפוא הפיכ יוסיכ היהי      
םישרדנה םירזיבאהו םיעצמאה לכ תא      
.סבג תרקת וא תיטסוקא הרקתב ותנקתהל      

                       5.00 'פמוק I-DWF2412DC2-SD -   תמגודכ  
      
DH PI    ס"מט תמלצמ תנקתהו הקפסא     35.02.0002
תינוציח הנקתהל LEXIPAGEM 4 תינועבצ      
ןקתה לעב הכישח יאנתל תדחוימ תושיגר לעב      
העונת יוהיזל ינוציח/ ימינפ      
    )ITOMOEDIVTCETED NO( לכ ללוכ  
.התנקתהל םישרדנה תודובעהו םירזיבאה      
תילרגטניא השדע לולכת תכרעמה      
    LACOFIRAV   חטשה יאוותל תמאתומ  
UL 30.0* תושיגר EKOMS ITNA תוברל      
יוסיכ ,יוסיכ ללוכ  GEPJM/462.H הסיחדו      
ליכיו )MOD (םוטא יטפוא הפיכ יוסיכ היהי      
םישרדנה םירזיבאהו םיעצמאה לכ תא      
.סבג תרקת וא תיטסוקא הרקתב ותנקתהל      

                       4.00 'פמוק )S(ZI-1G6462DC2-SD תמגודכ  
תומלצמ - הצירפ תרקב 20.53 כ"הס            

      
ה ס י נ כ  ת ר ק ב  30.53 ק ר פ  ת ת       
      
לש הלעפהו הקידב רוביח תנקתהו הקפסא     35.03.0001
הסינכ תרקב תכרעמ רובע םירקב ךרעמ      
רקבב יסחיה קלחהו תויתשת ללוכ ןוחטבהו      
תרושקת ימאתמ  תידועיי הנכות תובכר      

                       1.00 'פמוק PI/PCT תמלשומ הלעפהל שרדנה לכו  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

30.53.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ   .../026 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

28/02/2021
דף מס':     026 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לש הלעפהו הקידב רוביח הנקתה הקפסא     35.03.0002
זוכירל תויתשת ללוכה תרקובמ תלדל רקב      
תידי וא/ו ינאכמ ורטקלא לוענמ ישאר  םירקב      
תולחשה עוציב תוברל תילמשח תלד/הלהב      
רוביח עוציבו ףוקשמה לש ןוילע ריצל הליבכה      
דע תלדה לש םיטנמלאה תליבכל הלעפהו      
לולכת הדובעה תלדה לש תמלשומ הלעפהל      
תותלדב תושרדנ המלשה תודובע עוציב      
םיביכר תסנכה ךרוצל םימייק תוריק םיפוקשמ      

                       1.00 הצקה תודוקנל דע תרנצו 'חי   
      
תונורא לש הלעפהו רוביח הנקתה הקפסא     35.03.0003
ללוכ PI 56 טרדנטסב ידועיי םירקבל למשח      
רפמט תנגה תינכמ הליענ תונגה חכ יקפס      
האלמ הנקתהל םישורדה םירזיבאה לכו טוליש      
תותלדה תומכמ יסחי לחכ קפוסי ןוראה      
חטשב %05 לש לודיג תלוכי תוברל ןקתימב      

                       1.00 םמצע םירקבבו ןוראה 'חי   
      
לש הלעפהו הקידב רוביח הנקתה הקפסא     35.03.0004
הנקתהל HA7 יוביג תללוסו ןעטמ/חכ קפס      
תקזחא רשפאת תכרעמה םירקבה תונוראב      

                       1.00 תוחפל תועש 5 דע לש ךשמל םילוענמה ךרעמ 'חי   
      
לש הלעפהו הקידב רוביח הנקתה הקפסא     35.03.0005
טלוו022 תשרחתמ תליפנל הארתה תדיחי      

                       1.00 ירקב ןוראב הנקתהל 'חי   
      
ארוק הלעפהו הקידב רוביח הנקתה הקפסא     35.03.0006
תירונ לעב ) YTUMIXORP( הבריק סיטרכ      
תינוציח וא תימינפ הנקתהל היצקידניא      
וטוויח ללוכ םיילדנו יטנא םיאנתל םאתומו      
ותלעפה םשל םישורדה םירזיבאה לכו רקבל      

                       1.00 'פמוק יתבש  
      
לש הלעפהו הקידב רוביח הנקתה הקפסא     35.03.0007
תלדה לע הנקתהל קרטנ ינאכמ ורטקלא לוענמ      

                       1.00 ינעגמ ינש לולכי לוענמה 'חי   
      
לש הלעפהו הקידב רוביח הנקתה הקפסא     35.03.0008
לעפומ תנגומ ת לד לעמ הארתה םזמזו רפוצ      
תלד(  תלד לש תיקוח יתילב הלעפהמ האצותכ      

                       1.00 ץנצנ ללוכ הצירפ ןויסינמ וא )תדרטומ 'חי   
      
לש הלעפהו הקידב רוביח הנקתה הקפסא     35.03.0009

                       1.00 תיקוח האיצי רובע החיתפ ןצחל 'חי   
      
      

30.53.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ   .../027 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

28/02/2021
דף מס':     027 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לש הלעפהו הקידב רוביח הנקתה הקפסא     35.03.0010
תכתמ תלד רובע   YTUD  YVAEH ףס ןעגמ      
ותנקתהל תושרדנה תודובעה לכ ללוכ הדבכ      
טוויחה תודובעה לכ ןכו ףוקשמבו תלדב      

                       1.00 ותנקתהל תושרדנה 'חי   
      
לש הלעפהו הקידב רוביח הנקתה הקפסא     35.03.0011
תספוקב ןגומ תלד תחיתפל םוריח גתמ      
לורטינ ןויסינ וא ץופינ תערתה ללוכ הריבש      

                       1.00 (switch temper  ) 'חי   
      
ללוכ ב"וש תכרעמלו ישארה תרשל ק"שממ     35.03.0012
דמימ תלתב תויטפוניס תופמ תיינב תונוישר      
הכוזה ןלבקה לע.ןימזמה תשירד יפל תורדגהו      
תבוטל תושרדנ התודובעה ללכ תא עצבל      
לש תמייקה הסינכה תרקב תכרעמל רוביח      

                       1.00 'פמוק .חוקלה  
הסינכ תרקב 30.53 כ"הס            
ןוחטב תוכרעמ 53 כ"הס            

      
ת י מ ו י ב  ת ו ד ו ב ע  06 ק ר פ       
      
י ל ל כ  - 10.06 ק ר פ  ת ת   10.06 ק ר פ  ת ת       
      
ריחמה . גוס לכמ רזועו טושפ לעופ תדובע      60.01.0010

                      10.00 ע"ש 8 לש הדובע םויל 'חי   
      
םויל ריחמה . גוס לכמ יעוצקמ לעופ תדובע      60.01.0020

                      10.00 ע"ש 8 לש הדובע 'חי   
יללכ - 10.06 קרפ תת  10.06 כ"הס            
תימויב תודובע 06 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש כ"הס          
קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ   .../028 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

28/02/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     028 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

  
כ"הס  

םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 הנבמ   
  
חטשה יוניפו רפע תודובע 10 קרפ    
  
יללכ 10.10 קרפ תת     
  
חטשה יוניפו רפע תודובע 10 כ"הס    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
יללכ 10.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
הינב תודובע 40 קרפ    
  
הינב תודובע 10.40 קרפ תת     
  
הינב תודובע 40 כ"הס    
  
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
  
תורגנ תודובע 10.60 קרפ תת     
  
תורגסמ תמישר 20.60 קרפ תת     
  
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס    
  
האורבת ינקתמ  70 קרפ    
  
םימ - 10 קרפ תת 10.70 קרפ תת     
  
א"מ יזוקיו ןיחולדו ןיכפוש - 20 קרפ תת 20.70 קרפ תת     
  
םיירטינס םילכ - 30 קרפ תת 30.70 קרפ תת     
  
םירלקנירפס - 40 קרפ תת 40.70 קרפ תת     
  
האורבת ינקתמ  70 כ"הס    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
םירזיבאו תודוקנ 10.80 קרפ תת     
  
םיקוריפו למשח תויתשת 20.80 קרפ תת     
  
הרואת יפוג 30.80 קרפ תת     
  
תרקובמ םורח תרואת תכרעמ 40.80 קרפ תת     
  
למשח חול 50.80 קרפ תת     

קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ   .../029 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

28/02/2021
דף מס':     029 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

  
כ"הס  

הזירכו שא יוליג תכרעמ 60.80 קרפ תת     
  
הנבמל תוישאר תויתשת רוביח 70.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
1 קרפ תת 10.90 קרפ תת     
  
חיט תודובע 90 כ"הס    
  
ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
יללכ - 10.01 קרפ תת 10.01 קרפ תת     
  
ףוציר תודובע 01 כ"הס    
  
עבצ תודובע 11 קרפ    
  
יללכ - 10.11 קרפ תת 10.11 קרפ תת     
  
עבצ תודובע 11 כ"הס    
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
םוינימולא תודובע 10.21 קרפ תת     
  
םוינימולא תודובע 21 כ"הס    
  
רורוואו ריווא גוזימ 51 קרפ    
  
ריוא גוזימ תודיחי 10.51 קרפ תת     
  
םירזפמו תולעת 20.51 קרפ תת     
  
תונוש 30.51 קרפ תת     
  
רורוואו ריווא גוזימ 51 כ"הס    
  
םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
יללכ - 10.22 קרפ תת 10.22 קרפ תת     
  
םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 

קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ   .../030 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

28/02/2021
דף מס':     030 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

  
כ"הס  

תונושו הסירהו קורפ תודובע 42 קרפ    
  
תונושו הסירהו קורפ תודובע 10.42 קרפ תת     
  
תונושו הסירהו קורפ תודובע 42 כ"הס    
  
תואירבה .מ םע דרוא תרבח םכסה- שא יוליג תודובע 43 קרפ    
  
0.43 קרפ תת 00.43 קרפ תת     
  
םהירזיבאו םיאלג 10.43 קרפ תת     
  
תואירבה .מ םע דרוא תרבח םכסה- שא יוליג תודובע 43 כ"הס    
  
ןוחטב תוכרעמ 53 קרפ    
  
הצירפ תרקב 10.53 קרפ תת     
  
תומלצמ - הצירפ תרקב 20.53 קרפ תת     
  
הסינכ תרקב 30.53 קרפ תת     
  
ןוחטב תוכרעמ 53 כ"הס    
  
תימויב תודובע 06 קרפ    
  
יללכ - 10.06 קרפ תת  10.06 קרפ תת     
  
תימויב תודובע 06 כ"הס    
םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ   .../031 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

28/02/2021
דף מס':     031 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

  
כ"הס  

םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 הנבמ   
  
חטשה יוניפו רפע תודובע 10 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
הינב תודובע 40 קרפ    
  
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
  
האורבת ינקתמ  70 קרפ    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
עבצ תודובע 11 קרפ    
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
רורוואו ריווא גוזימ 51 קרפ    
  
םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
תונושו הסירהו קורפ תודובע 42 קרפ    
  
תואירבה .מ םע דרוא תרבח םכסה- שא יוליג תודובע 43 קרפ    
  
ןוחטב תוכרעמ 53 קרפ    
  
תימויב תודובע 06 קרפ    
  
םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ   .../032 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

28/02/2021
דף מס':     032 1202.20.82 - הלהנה ידרשמו תואצרה ירדח ץופיש - יליזרב םילוח תיב

  
כ"הס  

םידרשמ ףגאו תומוק 2 הלהנה ףגא ץופיש 10 הנבמ   
 

  
כ"הס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: ברזילי ביס לאחיות הנ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


