
01/07/2018 זרכמ
דף מס':     001 רוביח תלדגה ללוכ ןדמוא

תויללכ תורעה 0 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס נ י א  80 ק ר פ       
      
הנקתה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
תושרדנה תודובעה לכו רזע דויצ ללוכ הלעפה      
.םלשומ עוציבל      
      
בתכמ דרפנ יתלב קלח הווהמ טרפמה      
תויומכה      
      
םיבוציח עוציב םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
תוריקו תורקית תופצירב םירבעמ םיחודיק      
םוטיא רמוחב םימוטיא ללוכ ,אוהש גוס לכמ      
.שא רבעמ ינפמ ינקת      
      
תפסות לכ רכות אל !!!בל םיש עיצמ ןלבק      
,הליל :ןוגכ תויתרגש אל תועשב הדובע רובע      
תטלחה יפלו ךרוצל םאתהב .םיגח ,תותבש      
.הדובעה ינמז ועבקיי דבלב ןימזמה      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תילמשח היצלטסניא 80 כ"הס          
תויללכ תורעה כ"הס        

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 
 

קובץ: 1967   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



01/07/2018
דף מס':     002 רוביח תלדגה ללוכ ןדמוא

עקרק תמוק ישאר למשח חול 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס נ י א  80 ק ר פ       
      
.ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
םאות למשח חולל הנבמ -ישאר למשח חול     08.4.010
תאמגודכ הפצרה לע הדמעהל 93416 ןקתל      
     AMSIRP לש nireG nilreM, חפ ללוכה  
לש םיאתמ יונב מ"מ 1 ןבלוגמ טריפוקד      
52% רומש םוקמ םע מ"ס 004\056\008      
,םילוענמו תוידי , חפ תותלד ללוכ,וכותב ללוכו      
,תולעמ 081 תיוזב החיתפל תויונב תותלדה      
תכרעמ,דויצה תנקתהל תוימינפ תוטלפ ןכו      
חתמ דוקיפ ךרעמ A002-ל הריבצ יספ      
    V032.הריבצ יספו תודשל הקולח ללוכ ריחמה  
תינכות י"פע לכה ינויח יתלב הדשל םיינשמ      
עצוביש טוויחו םיקדהמ ,םידדובמ ללוכ  ,חול      
י"ע טוליש ללוכ 93416 ילארשי ןקת י"פע      
םירמוחה רתי לכו ,םיטורח ץיודנס יטליש      
'כות רושיא ללוכ ,חולה תמלשהל םישורדה      
למשח חול רובע .ןנכתמה י"ע חולה רוצי      

                    1.00 'פמוק .ישאר  
      
A061X3 יטמוטוא יצח יזאפ תלת םרז קספמ     08.4.020
תרצות תויטנגמו תוימרט תונגה ללוכ      

                    1.00 521XSN םגד nireG-nilreM 'חי   
      
דע יטמוטוא יצח יזאפ תלת םרז קספמ     08.4.030
    A001X3 תוננוכתמ תוינורטקלא תונגה ללוכ  
םגד nireG-nilreM תרצות תויטנגמו תוימרט      

                    3.00 NSX100 'חי   
      

                    4.00 .רפמא 036 דע םרזל קוצי קספמל קותינ לילס 'חי  08.4.040
      
םרזל nireG nilreM תרצות יבטוק 4 קרב ןגמ     08.4.050

                    1.00 .ןרצי תויחנה יפל הנגה ללוכ AK02 רצק 'חי   
      
01 דע םרזל )עונמ תנגה( יטנגמ ומרת ענתמ     08.4.060

                    1.00 .רפמא 'חי   
      
A52 םרזל C וא B ןייפוא לעב יבטוק דח ז"אמ     08.4.070

                   55.00 .AK01 רצק םרזב דמוע תוחפ וא 'חי   
      
A52 םרזל C וא B ןייפוא לעב יבטוק וד ז"אמ     08.4.080
רודיס ללוכ AK01 רצק םרזב דמוע תוחפ וא      

                    1.00 .קספומ בצמב הליענ 'חי   
      
םרזל C וא B ןייפוא לעב יבטוק תלת  ז"אמ     08.4.090

                    6.00 .AK01 רצק םרזב דמוע .תוחפ וא A52 בוקנ 'חי   
      
םרזל C וא B ןייפוא לעב יבטוק תלת  ז"אמ     08.4.100

                    5.00 .AK01 רצק םרזב דמוע .תוחפ וא A04 בוקנ 'חי   
4.80.1 קרפ תתב הרבעהל        

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 

קובץ: 1967   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



01/07/2018
דף מס':     003 רוביח תלדגה ללוכ ןדמוא

עקרק תמוק ישאר למשח חול 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םרזל C וא B ןייפוא לעב יבטוק תלת  ז"אמ     08.4.110

                    1.00 .AK01 רצק םרזב דמוע .תוחפ וא A36 בוקנ 'חי   
      

                    1.00 .ז"אמל קותינ לילס 'חי  08.4.120
      
תושיגר לעב A04 יבטוק עברא תחפ רסממ     08.4.130

                    5.00 .רפמאילימ 03 'חי   
      
םיעגמ םע פ"ח R.S( V032( דעצ רסממ     08.4.140

                    2.00 .)A52 )O.N2-ל 'חי   
      
םע יעובש ימוי ילטיגיד V032 "תבש ןועש"     08.4.150
הווש וא רגה תרצות A61-ל םיעגמו הברזר      

                    1.00 .ךרע 'חי   
      
חתמבו שרדייש ןווג לכב ןומיס תורונמ     08.4.160

                    3.00 .55 רטוק והשלכ 'חי   
      

                    1.00 קינכמלט תרצות CA A52X3-3 ןעגמ 'חי  08.4.170
      

                    1.00 CA A23X3 - Wk51-3 ןעגמ 'חי  08.4.180
      
KSP )2  תרבח לש OSI-2-655 ביכר     08.4.190

                    1.00 .).םיצורע 'חי   
      

                    3.00 A5/002 דע םרזל 5.0 קויד םרז הנשמ 'חי  08.4.200
      

                    1.00 .PIV-TENLE םגד ילטיגיד דדומ בר 'חי  08.4.210
.למשח תוחול 4.80 כ"הס          

      
.י ל ל כ  5.80 ק ר פ  ת ת       
      
רוביח תוברל למשחה חול לש הנקתהו הקפסא     08.5.010

                    1.00 'פמוק .רתאב הקידבו אלמ  
      
ללוכ 3 גוס קדוב יאלמשח י"ע ןקתמה תקידב     08.5.020

                    1.00 'פמוק .ןימזמלו ןנכתמל רסמנה ינקית חוד  
      
למשח חול לש ינאכמו ילמשח קותינו קוריפ     08.5.030
םילבכהו םילגעמה לכ יוהיזו יופימ ללוכ םייק      
יוהיז ךרוצל אלמ טוליש תוברל םימייקה      
.ןכמ רחאל שדחה חולב םטוויחו םילבכה      
רתאל וא ןימזמה ינסחמל דויצהו חולה תרבעה      
לכ ללוכ חקפמה תטלחה יפל רשואמ תלוספ      
ל"נה םינקתמ יקורפ .ךכמ םיעבונה םולשתה      
רורבו ,חטשב הדובעה ףקיהמ תומשרתה יפל      
דומאל ידכ חטשב רייסל ןלבקה לע .םינותנה      

                    1.00 'פמוק .קוריפה ףקיה תא  
5.80.1 קרפ תתב הרבעהל        

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 

קובץ: 1967   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



01/07/2018
דף מס':     004 רוביח תלדגה ללוכ ןדמוא

עקרק תמוק ישאר למשח חול 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
חולהמ םינזומה םילגעמה לש אלמ יופימ     08.5.040
חולב םינזומה םילגעמה תומש ןוכדעו שדחה      
םלשומ יופימ ןיגב ריחמה .שדחה למשחה      
לכ לש שדחמ טולישו םינזומה םילגעמה לכל      
טוליש לכ .שדחה למשחה חולב םילגעמה      
לגעמה ותוא רוזאה וא התיכה םש תא לולכי      
ןגזמ ,עקש ,הרואת ןוגכ דועיי תוברל ןיזמ      
ץיבדנס טלש םע ועצובי םיטולישה .המודכו      

                    1.00 'פמוק !דבלב טורח יטסלפ  
      
דע ךתחב םוינמולא\תשוחנ לבכל הפומ עוציב     08.5.050
לש קחרמל ההז לבכ תפסות ללוכ ר"ממ 05      

                    1.00 'פמוק .ךרוצה תדימב רטמ 3 דע  
      
ר"ממ 61 דע ךתחב תשוחנ לבכל הפומ עוציב     08.5.060
רטמ 3 דע לש קחרמל ההז לבכ תפסות ללוכ      

                    3.00 'פמוק .ךרוצה תדימב  
.יללכ 5.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תילמשח היצלטסניא 80 כ"הס          
עקרק תמוק ישאר למשח חול כ"הס        

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 

קובץ: 1967   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



01/07/2018
דף מס':     005 רוביח תלדגה ללוכ ןדמוא

'א המוק למשח חול 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס נ י א  80 ק ר פ       
      
.ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
םאות למשח חולל הנבמ -ישאר למשח חול     08.4.010
תאמגודכ הפצרה לע הדמעהל 93416 ןקתל      
     AMSIRP לש nireG nilreM, חפ ללוכה  
לש םיאתמ יונב מ"מ 1 ןבלוגמ טריפוקד      
52% רומש םוקמ םע מ"ס 004\056\008      
,םילוענמו תוידי , חפ תותלד ללוכ,וכותב ללוכו      
,תולעמ 081 תיוזב החיתפל תויונב תותלדה      
תכרעמ,דויצה תנקתהל תוימינפ תוטלפ ןכו      
חתמ דוקיפ ךרעמ A521-ל הריבצ יספ      
    V032.הריבצ יספו תודשל הקולח ללוכ ריחמה  
תינכות י"פע לכה ינויח יתלב הדשל םיינשמ      
עצוביש טוויחו םיקדהמ ,םידדובמ ללוכ  ,חול      
י"ע טוליש ללוכ 93416 ילארשי ןקת י"פע      
םירמוחה רתי לכו ,םיטורח ץיודנס יטליש      
'כות רושיא ללוכ ,חולה תמלשהל םישורדה      
למשח חול רובע .ןנכתמה י"ע חולה רוצי      

                    1.00 'פמוק .ישאר  
      
דע יטמוטוא יצח יזאפ תלת םרז קספמ     08.4.020
    A001X3 תוננוכתמ תוינורטקלא תונגה ללוכ  
םגד nireG-nilreM תרצות תויטנגמו תוימרט      

                    1.00 NSX100 'חי   
      

                    1.00 .רפמא 036 דע םרזל קוצי קספמל קותינ לילס 'חי  08.4.030
      
A52 םרזל C וא B ןייפוא לעב יבטוק דח ז"אמ     08.4.040

                   40.00 .AK01 רצק םרזב דמוע תוחפ וא 'חי   
      
םרזל C וא B ןייפוא לעב יבטוק תלת  ז"אמ     08.4.050

                    8.00 .AK01 רצק םרזב דמוע .תוחפ וא A52 בוקנ 'חי   
      
םרזל C וא B ןייפוא לעב יבטוק תלת  ז"אמ     08.4.060

                    4.00 .AK01 רצק םרזב דמוע .תוחפ וא A04 בוקנ 'חי   
      
םרזל C וא B ןייפוא לעב יבטוק תלת  ז"אמ     08.4.070

                    1.00 .AK01 רצק םרזב דמוע .תוחפ וא A36 בוקנ 'חי   
      

                    1.00 .ז"אמל קותינ לילס 'חי  08.4.080
      
תושיגר לעב A04 יבטוק עברא תחפ רסממ     08.4.090

                    4.00 .רפמאילימ 03 'חי   
      
םיעגמ םע פ"ח R.S( V032( דעצ רסממ     08.4.100

                    2.00 .)A52 )O.N2-ל 'חי   
      
חתמבו שרדייש ןווג לכב ןומיס תורונמ     08.4.110

                    3.00 .55 רטוק והשלכ 'חי   
4.80.2 קרפ תתב הרבעהל        

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 

קובץ: 1967   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



01/07/2018
דף מס':     006 רוביח תלדגה ללוכ ןדמוא

'א המוק למשח חול 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    1.00 קינכמלט תרצות CA A52X3-3 ןעגמ 'חי  08.4.120
      

                    1.00 CA A05X3 - Wk22-3 ןעגמ 'חי  08.4.130
      

                    1.00 .)1 ץורע( KSP  תרבח לש OSI-1-655 ביכר 'חי  08.4.140
.למשח תוחול 4.80 כ"הס          

      
.י ל ל כ  5.80 ק ר פ  ת ת       
      
רוביח תוברל למשחה חול לש הנקתהו הקפסא     08.5.010

                    1.00 'פמוק .רתאב הקידבו אלמ  
      
ללוכ 3 גוס קדוב יאלמשח י"ע ןקתמה תקידב     08.5.020

                    1.00 'פמוק .ןימזמלו ןנכתמל רסמנה ינקית חוד  
      
למשח חול לש ינאכמו ילמשח קותינו קוריפ     08.5.030
םילבכהו םילגעמה לכ יוהיזו יופימ ללוכ םייק      
יוהיז ךרוצל אלמ טוליש תוברל םימייקה      
.ןכמ רחאל שדחה חולב םטוויחו םילבכה      
רתאל וא ןימזמה ינסחמל דויצהו חולה תרבעה      
לכ ללוכ חקפמה תטלחה יפל רשואמ תלוספ      
ל"נה םינקתמ יקורפ .ךכמ םיעבונה םולשתה      
רורבו ,חטשב הדובעה ףקיהמ תומשרתה יפל      
דומאל ידכ חטשב רייסל ןלבקה לע .םינותנה      

                    1.00 'פמוק .קוריפה ףקיה תא  
      
חולהמ םינזומה םילגעמה לש אלמ יופימ     08.5.040
חולב םינזומה םילגעמה תומש ןוכדעו שדחה      
םלשומ יופימ ןיגב ריחמה .שדחה למשחה      
לכ לש שדחמ טולישו םינזומה םילגעמה לכל      
טוליש לכ .שדחה למשחה חולב םילגעמה      
לגעמה ותוא רוזאה וא התיכה םש תא לולכי      
ןגזמ ,עקש ,הרואת ןוגכ דועיי תוברל ןיזמ      
ץיבדנס טלש םע ועצובי םיטולישה .המודכו      

                    1.00 'פמוק !דבלב טורח יטסלפ  
      
ר"ממ 61 דע ךתחב תשוחנ לבכל הפומ עוציב     08.5.050
רטמ 3 דע לש קחרמל ההז לבכ תפסות ללוכ      

                    1.00 'פמוק .ךרוצה תדימב  
.יללכ 5.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

תילמשח היצלטסניא 80 כ"הס          
'א המוק למשח חול כ"הס        

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 

קובץ: 1967   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



01/07/2018
דף מס':     007 רוביח תלדגה ללוכ ןדמוא

'ב המוק למשח חול 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס נ י א  80 ק ר פ       
      
.ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
םאות למשח חולל הנבמ -ישאר למשח חול     08.4.010
תאמגודכ הפצרה לע הדמעהל 93416 ןקתל      
     AMSIRP לש nireG nilreM, חפ ללוכה  
לש םיאתמ יונב מ"מ 1 ןבלוגמ טריפוקד      
52% רומש םוקמ םע מ"ס 004\056\008      
,םילוענמו תוידי , חפ תותלד ללוכ,וכותב ללוכו      
,תולעמ 081 תיוזב החיתפל תויונב תותלדה      
תכרעמ,דויצה תנקתהל תוימינפ תוטלפ ןכו      
חתמ דוקיפ ךרעמ A521-ל הריבצ יספ      
    V032.הריבצ יספו תודשל הקולח ללוכ ריחמה  
תינכות י"פע לכה ינויח יתלב הדשל םיינשמ      
עצוביש טוויחו םיקדהמ ,םידדובמ ללוכ  ,חול      
י"ע טוליש ללוכ 93416 ילארשי ןקת י"פע      
םירמוחה רתי לכו ,םיטורח ץיודנס יטליש      
'כות רושיא ללוכ ,חולה תמלשהל םישורדה      
למשח חול רובע .ןנכתמה י"ע חולה רוצי      

                    1.00 'פמוק .ישאר  
      
דע יטמוטוא יצח יזאפ תלת םרז קספמ     08.4.020
    A001X3 תוננוכתמ תוינורטקלא תונגה ללוכ  
םגד nireG-nilreM תרצות תויטנגמו תוימרט      

                    1.00 NSX100 'חי   
      

                    1.00 .רפמא 036 דע םרזל קוצי קספמל קותינ לילס 'חי  08.4.030
      
A52 םרזל C וא B ןייפוא לעב יבטוק דח ז"אמ     08.4.040

                   45.00 .AK01 רצק םרזב דמוע תוחפ וא 'חי   
      
םרזל C וא B ןייפוא לעב יבטוק תלת  ז"אמ     08.4.050

                    8.00 .AK01 רצק םרזב דמוע .תוחפ וא A52 בוקנ 'חי   
      
םרזל C וא B ןייפוא לעב יבטוק תלת  ז"אמ     08.4.060

                    4.00 .AK01 רצק םרזב דמוע .תוחפ וא A04 בוקנ 'חי   
      
םרזל C וא B ןייפוא לעב יבטוק תלת  ז"אמ     08.4.070

                    1.00 .AK01 רצק םרזב דמוע .תוחפ וא A36 בוקנ 'חי   
      

                    1.00 .ז"אמל קותינ לילס 'חי  08.4.080
      
תושיגר לעב A04 יבטוק עברא תחפ רסממ     08.4.090

                    4.00 .רפמאילימ 03 'חי   
      
םיעגמ םע פ"ח R.S( V032( דעצ רסממ     08.4.100

                    2.00 .)A52 )O.N2-ל 'חי   
      
חתמבו שרדייש ןווג לכב ןומיס תורונמ     08.4.110

                    3.00 .55 רטוק והשלכ 'חי   
4.80.3 קרפ תתב הרבעהל        

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 

קובץ: 1967   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



01/07/2018
דף מס':     008 רוביח תלדגה ללוכ ןדמוא

'ב המוק למשח חול 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    1.00 קינכמלט תרצות CA A52X3-3 ןעגמ 'חי  08.4.120
      

                    1.00 CA A23X3 - Wk51-3 ןעגמ 'חי  08.4.130
      

                    1.00 CA A05X3 - Wk22-3 ןעגמ 'חי  08.4.140
      

                    1.00 .)1 ץורע( KSP  תרבח לש OSI-1-655 ביכר 'חי  08.4.150
      
םע יעובש ימוי ילטיגיד V032 "תבש ןועש"     08.4.160
הווש וא רגה תרצות A61-ל םיעגמו הברזר      

                    1.00 .ךרע 'חי   
.למשח תוחול 4.80 כ"הס          

      
.י ל ל כ  5.80 ק ר פ  ת ת       
      
רוביח תוברל למשחה חול לש הנקתהו הקפסא     08.5.010

                    1.00 'פמוק .רתאב הקידבו אלמ  
      
ללוכ 3 גוס קדוב יאלמשח י"ע ןקתמה תקידב     08.5.020

                    1.00 'פמוק .ןימזמלו ןנכתמל רסמנה ינקית חוד  
      
למשח חול לש ינאכמו ילמשח קותינו קוריפ     08.5.030
םילבכהו םילגעמה לכ יוהיזו יופימ ללוכ םייק      
יוהיז ךרוצל אלמ טוליש תוברל םימייקה      
.ןכמ רחאל שדחה חולב םטוויחו םילבכה      
רתאל וא ןימזמה ינסחמל דויצהו חולה תרבעה      
לכ ללוכ חקפמה תטלחה יפל רשואמ תלוספ      
ל"נה םינקתמ יקורפ .ךכמ םיעבונה םולשתה      
רורבו ,חטשב הדובעה ףקיהמ תומשרתה יפל      
דומאל ידכ חטשב רייסל ןלבקה לע .םינותנה      

                    1.00 'פמוק .קוריפה ףקיה תא  
      
חולהמ םינזומה םילגעמה לש אלמ יופימ     08.5.040
חולב םינזומה םילגעמה תומש ןוכדעו שדחה      
םלשומ יופימ ןיגב ריחמה .שדחה למשחה      
לכ לש שדחמ טולישו םינזומה םילגעמה לכל      
טוליש לכ .שדחה למשחה חולב םילגעמה      
לגעמה ותוא רוזאה וא התיכה םש תא לולכי      
ןגזמ ,עקש ,הרואת ןוגכ דועיי תוברל ןיזמ      
ץיבדנס טלש םע ועצובי םיטולישה .המודכו      

                    1.00 'פמוק !דבלב טורח יטסלפ  
      
ר"ממ 61 דע ךתחב תשוחנ לבכל הפומ עוציב     08.5.050
רטמ 3 דע לש קחרמל ההז לבכ תפסות ללוכ      

                    1.00 'פמוק .ךרוצה תדימב  
.יללכ 5.80 כ"הס          

      
תילמשח היצלטסניא 80 כ"הס          
'ב המוק למשח חול כ"הס        

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 

קובץ: 1967   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



01/07/2018
דף מס':     009 רוביח תלדגה ללוכ ןדמוא

)ח"יכ ןיינב( הנוילע המוק למשח חול 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס נ י א  80 ק ר פ       
      
.ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
םאות למשח חולל הנבמ -ישאר למשח חול     08.4.010
תאמגודכ הפצרה לע הדמעהל 93416 ןקתל      
     AMSIRP לש nireG nilreM, חפ ללוכה  
לש םיאתמ יונב מ"מ 1 ןבלוגמ טריפוקד      
52% רומש םוקמ םע מ"ס 004\056\008      
,םילוענמו תוידי , חפ תותלד ללוכ,וכותב ללוכו      
,תולעמ 081 תיוזב החיתפל תויונב תותלדה      
תכרעמ,דויצה תנקתהל תוימינפ תוטלפ ןכו      
חתמ דוקיפ ךרעמ A521-ל הריבצ יספ      
    V032.הריבצ יספו תודשל הקולח ללוכ ריחמה  
תינכות י"פע לכה ינויח יתלב הדשל םיינשמ      
עצוביש טוויחו םיקדהמ ,םידדובמ ללוכ  ,חול      
י"ע טוליש ללוכ 93416 ילארשי ןקת י"פע      
םירמוחה רתי לכו ,םיטורח ץיודנס יטליש      
'כות רושיא ללוכ ,חולה תמלשהל םישורדה      
למשח חול רובע .ןנכתמה י"ע חולה רוצי      

                    1.00 'פמוק .ישאר  
      
דע יטמוטוא יצח יזאפ תלת םרז קספמ     08.4.020
    A001X3 תוננוכתמ תוינורטקלא תונגה ללוכ  
םגד nireG-nilreM תרצות תויטנגמו תוימרט      

                    1.00 NSX100 'חי   
      

                    1.00 .רפמא 036 דע םרזל קוצי קספמל קותינ לילס 'חי  08.4.030
      
םרזל nireG nilreM תרצות יבטוק 4 קרב ןגמ     08.4.040

                    1.00 .ןרצי תויחנה יפל הנגה ללוכ AK02 רצק 'חי   
      
A52 םרזל C וא B ןייפוא לעב יבטוק דח ז"אמ     08.4.050

                   75.00 .AK01 רצק םרזב דמוע תוחפ וא 'חי   
      
םרזל C וא B ןייפוא לעב יבטוק תלת  ז"אמ     08.4.060

                    6.00 .AK01 רצק םרזב דמוע .תוחפ וא A52 בוקנ 'חי   
      
םרזל C וא B ןייפוא לעב יבטוק תלת  ז"אמ     08.4.070

                    8.00 .AK01 רצק םרזב דמוע .תוחפ וא A04 בוקנ 'חי   
      
םרזל C וא B ןייפוא לעב יבטוק תלת  ז"אמ     08.4.080

                    1.00 .AK01 רצק םרזב דמוע .תוחפ וא A36 בוקנ 'חי   
      

                    1.00 .ז"אמל קותינ לילס 'חי  08.4.090
      
תושיגר לעב A04 יבטוק עברא תחפ רסממ     08.4.100

                    6.00 .רפמאילימ 03 'חי   
      
םיעגמ םע פ"ח R.S( V032( דעצ רסממ     08.4.110

                    2.00 .)A52 )O.N2-ל 'חי   
4.80.4 קרפ תתב הרבעהל        

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 

קובץ: 1967   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



01/07/2018
דף מס':     010 רוביח תלדגה ללוכ ןדמוא

)ח"יכ ןיינב( הנוילע המוק למשח חול 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
חתמבו שרדייש ןווג לכב ןומיס תורונמ     08.4.120

                    3.00 .55 רטוק והשלכ 'חי   
      

                    2.00 קינכמלט תרצות CA A52X3-3 ןעגמ 'חי  08.4.130
      

                    1.00 CA A23X3 - Wk51-3 ןעגמ 'חי  08.4.140
      

                    1.00 CA A05X3 - Wk22-3 ןעגמ 'חי  08.4.150
      

                    1.00 .)1 ץורע( KSP  תרבח לש OSI-1-655 ביכר 'חי  08.4.160
      
םע יעובש ימוי ילטיגיד V032 "תבש ןועש"     08.4.170
הווש וא רגה תרצות A61-ל םיעגמו הברזר      

                    1.00 .ךרע 'חי   
.למשח תוחול 4.80 כ"הס          

      
.י ל ל כ  5.80 ק ר פ  ת ת       
      
רוביח תוברל למשחה חול לש הנקתהו הקפסא     08.5.010

                    1.00 'פמוק .רתאב הקידבו אלמ  
      
ללוכ 3 גוס קדוב יאלמשח י"ע ןקתמה תקידב     08.5.020

                    1.00 'פמוק .ןימזמלו ןנכתמל רסמנה ינקית חוד  
      
למשח חול לש ינאכמו ילמשח קותינו קוריפ     08.5.030
םילבכהו םילגעמה לכ יוהיזו יופימ ללוכ םייק      
יוהיז ךרוצל אלמ טוליש תוברל םימייקה      
.ןכמ רחאל שדחה חולב םטוויחו םילבכה      
רתאל וא ןימזמה ינסחמל דויצהו חולה תרבעה      
לכ ללוכ חקפמה תטלחה יפל רשואמ תלוספ      
ל"נה םינקתמ יקורפ .ךכמ םיעבונה םולשתה      
רורבו ,חטשב הדובעה ףקיהמ תומשרתה יפל      
דומאל ידכ חטשב רייסל ןלבקה לע .םינותנה      

                    1.00 'פמוק .קוריפה ףקיה תא  
      
חולהמ םינזומה םילגעמה לש אלמ יופימ     08.5.040
חולב םינזומה םילגעמה תומש ןוכדעו שדחה      
םלשומ יופימ ןיגב ריחמה .שדחה למשחה      
לכ לש שדחמ טולישו םינזומה םילגעמה לכל      
טוליש לכ .שדחה למשחה חולב םילגעמה      
לגעמה ותוא רוזאה וא התיכה םש תא לולכי      
ןגזמ ,עקש ,הרואת ןוגכ דועיי תוברל ןיזמ      
ץיבדנס טלש םע ועצובי םיטולישה .המודכו      

                    1.00 'פמוק !דבלב טורח יטסלפ  
.יללכ 5.80 כ"הס          

      
      

תילמשח היצלטסניא 80 כ"הס          
)ח"יכ ןיינב( הנוילע המוק למשח חול כ"הס        

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 

קובץ: 1967   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



01/07/2018
דף מס':     011 רוביח תלדגה ללוכ ןדמוא

הנירטו חול - ישאר קספמ את 5 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס נ י א  80 ק ר פ       
      
.ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
םאות למשח חולל הנבמ -ישאר למשח חול     08.4.010
תאמגודכ הפצרה לע הדמעהל 93416 ןקתל      
     AMSIRP לש nireG nilreM, חפ ללוכה  
לש םיאתמ יונב מ"מ 1 ןבלוגמ טריפוקד      
52% רומש םוקמ םע מ"ס 004\056\008      
,םילוענמו תוידי , חפ תותלד ללוכ,וכותב ללוכו      
,תולעמ 081 תיוזב החיתפל תויונב תותלדה      
תכרעמ,דויצה תנקתהל תוימינפ תוטלפ ןכו      
חתמ דוקיפ ךרעמ A002-ל הריבצ יספ      
    V032.הריבצ יספו תודשל הקולח ללוכ ריחמה  
תינכות י"פע לכה ינויח יתלב הדשל םיינשמ      
עצוביש טוויחו םיקדהמ ,םידדובמ ללוכ  ,חול      
י"ע טוליש ללוכ 93416 ילארשי ןקת י"פע      
םירמוחה רתי לכו ,םיטורח ץיודנס יטליש      
'כות רושיא ללוכ ,חולה תמלשהל םישורדה      
למשח חול רובע .ןנכתמה י"ע חולה רוצי      

                    1.00 'פמוק .ישאר  
      
A061X3 יטמוטוא יצח יזאפ תלת םרז קספמ     08.4.020
תרצות תויטנגמו תוימרט תונגה ללוכ      

                    1.00 521XSN םגד nireG-nilreM 'חי   
      

                    1.00 .רפמא 036 דע םרזל קוצי קספמל קותינ לילס 'חי  08.4.030
      
חתמבו שרדייש ןווג לכב ןומיס תורונמ     08.4.040

                    3.00 .55 רטוק והשלכ 'חי   
      
)1 ץורע( KSP  תרבח לש OSI-1-655 ביכר     08.4.050

                    1.00 .OSI-ה ביכרל רפמא 6 דע ךיתנ תנגה ללוכ 'חי   
.למשח תוחול 4.80 כ"הס          

      
.י ל ל כ  5.80 ק ר פ  ת ת       
      
רוביח תוברל למשחה חול לש הנקתהו הקפסא     08.5.010

                    1.00 'פמוק .רתאב הקידבו אלמ  
      
ללוכ 3 גוס קדוב יאלמשח י"ע ןקתמה תקידב     08.5.020

                    1.00 'פמוק .ןימזמלו ןנכתמל רסמנה ינקית חוד  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

5.80.5 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 1967   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



01/07/2018
דף מס':     012 רוביח תלדגה ללוכ ןדמוא

הנירטו חול - ישאר קספמ את 5 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
למשח חול לש ינאכמו ילמשח קותינו קוריפ     08.5.030
םילבכהו םילגעמה לכ יוהיזו יופימ ללוכ םייק      
יוהיז ךרוצל אלמ טוליש תוברל םימייקה      
.ןכמ רחאל שדחה חולב םטוויחו םילבכה      
רתאל וא ןימזמה ינסחמל דויצהו חולה תרבעה      
לכ ללוכ חקפמה תטלחה יפל רשואמ תלוספ      
ל"נה םינקתמ יקורפ .ךכמ םיעבונה םולשתה      
רורבו ,חטשב הדובעה ףקיהמ תומשרתה יפל      
דומאל ידכ חטשב רייסל ןלבקה לע .םינותנה      

                    1.00 'פמוק .קוריפה ףקיה תא  
      
דע ךתחב םוינמולא\תשוחנ לבכל הפומ עוציב     08.5.040
לש קחרמל ההז לבכ תפסות ללוכ ר"ממ 05      

                    1.00 'פמוק .ךרוצה תדימב רטמ 3 דע  
.יללכ 5.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תילמשח היצלטסניא 80 כ"הס          
הנירטו חול - ישאר קספמ את כ"הס        

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 

קובץ: 1967   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



01/07/2018
דף מס':     013 רוביח תלדגה ללוכ ןדמוא

רעשה תיב לומ הנבמ ישאר חולב למשח תודובע 6 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
.ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
. ישאר למשח חולב למשח תודובע עוציב     08.4.010
לולכ אל A001X3 קספמ תפסות ללוכ ריחמה      
יספל רוביחו לגעמ תחיתפ .הז ףיעס ריחמב      
53 םיטוח וא השימג תשוחנ תוצעמאב הריבצ      
םיקדהמ תנכהו טוויח ,קספמה טוליש .ר"ממ      
,'ב המוק הנשמ חולל הנזה לבכ תטילקל      
תינכת ןוכדיעו חולה תיזחב םילנפ תמאתה      

                    1.00 'פמוק .חול  
      
דע יטמוטוא יצח יזאפ תלת םרז קספמ     08.4.020
    A001X3 תוימרט תוננוכתמ תונגה ללוכ  
םגד nireG-nilreM תרצות תויטנגמו      

                    1.00 NSX100 'חי   
      

                    1.00 .רפמא 052 דע םרזל קוצי קספמל קותינ לילס 'חי  08.4.030
.למשח תוחול 4.80 כ"הס          

      
.י ל ל כ  5.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ 3 גוס קדוב יאלמשח י"ע ןקתמה תקידב     08.5.010

                    1.00 'פמוק .ןימזמלו ןנכתמל רסמנה ינקית חוד  
.יללכ 5.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס          
רעשה תיב לומ הנבמ ישאר חולב למשח תודובע כ"הס        

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 
 

קובץ: 1967   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



01/07/2018
דף מס':     014 רוביח תלדגה ללוכ ןדמוא

י"חח הנומל דומצב למשח חול 7 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס נ י א  80 ק ר פ       
      
.ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
םאות למשח חולל הנבמ -ישאר למשח חול     08.4.010
טריפוקד חפ ללוכה , היילתל 93416 ןקתל      
004\056\008 לש םיאתמ יונב מ"מ 1 ןבלוגמ      
ללוכ,וכותב ללוכו 52% רומש םוקמ םע מ"ס      
תויונב תותלדה ,םילוענמו תוידי , חפ תותלד      
תוטלפ ןכו ,תולעמ 081 תיוזב החיתפל      
הריבצ יספ תכרעמ,דויצה תנקתהל תוימינפ      
ללוכ ריחמה.V032 חתמ דוקיפ ךרעמ A004-ל      
הדשל םיינשמ הריבצ יספו תודשל הקולח      
ללוכ  ,חול תינכות י"פע לכה ינויח יתלב      
ןקת י"פע עצוביש טוויחו םיקדהמ ,םידדובמ      
ץיודנס יטליש י"ע טוליש ללוכ 93416 ילארשי      
תמלשהל םישורדה םירמוחה רתי לכו ,םיטורח      

                    1.00 'פמוק .ןנכתמה י"ע חולה רוצי 'כות רושיא ללוכ ,חולה  
      
דע יטמוטוא יצח יזאפ תלת םרז קספמ     08.4.020
    A004X3 תוננוכתמ תוינורטקלא תונגה ללוכ  
םגד nireG-nilreM תרצות תויטנגמו תוימרט      

                    1.00 GIGOLORCIM 0.2 'קלא הנגהו ,004XSN 'חי   
      
דע יטמוטוא יצח יזאפ תלת םרז קספמ     08.4.030
    A001X3 תוננוכתמ תוינורטקלא תונגה ללוכ  
םגד nireG-nilreM תרצות תויטנגמו תוימרט      

                    1.00 NSX100 'חי   
      

                    1.00 .רפמא 036 דע םרזל קוצי קספמל קותינ לילס 'חי  08.4.040
      
םרזל nireG nilreM תרצות יבטוק 4 קרב ןגמ     08.4.050

                    1.00 .ןרצי תויחנה יפל הנגה ללוכ AK02 רצק 'חי   
      
01 דע םרזל )עונמ תנגה( יטנגמ ומרת ענתמ     08.4.060

                    1.00 .רפמא 'חי   
      
A52 םרזל C וא B ןייפוא לעב יבטוק דח ז"אמ     08.4.070

                    1.00 .AK01 רצק םרזב דמוע תוחפ וא 'חי   
      
חתמבו שרדייש ןווג לכב ןומיס תורונמ     08.4.160

                    3.00 .55 רטוק והשלכ 'חי   
      
KSP )2  תרבח לש OSI-2-655 ביכר     08.4.190

                    1.00 .).םיצורע 'חי   
.למשח תוחול 4.80 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  5.80 ק ר פ  ת ת       
      
ינסחמל ותרבעהו םייק למשח חול קוריפ     08.5.010

                    1.00 'פמוק .ןימזמה  
5.80.7 קרפ תתב הרבעהל        

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 

קובץ: 1967   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



01/07/2018
דף מס':     015 רוביח תלדגה ללוכ ןדמוא

י"חח הנומל דומצב למשח חול 7 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םייקל ההז תשוחנ לבכ לש הלחשהו הקפסא     08.5.020
ריחמה .םייק רוניצב 07+051X3YX2N ךתחב      
,שדחה לבכה תלחשה ,םייק לבכ תפילש ללוכ      
ויתוצק ינשמ לבכה רוביח ,רגמ תקידבו  ךותיח      
הנומל דומצ חול דצו הנבמה ךותב חול דצ(      

                   20.00 .)י"חח רטמ   
      
ישאר למשח חול טוויחו רוביח ,ןוגיע ,הנקתה     08.5.030
הנזה ילבכ רוביח ללוכ ריחמה .י"חח הנומ דיל      
הסינכב לבכ שארל םימאתמ תוברל י"חח דצמ      
וקו שא יוליג וק רוביח ,האיציב ל"נכ ,קספמל      
הנשמ חולל האיצי וק רוביחו  OSI ביכרל ןצחל      

                    1.00 'פמוק . חולל תחתמ  
      

                    1.00 'פמוק רוביחה תלדגה ןמזב י"חח לומ הדובעו םואית 08.5.040
      
לכ ןוקית ללוכ יטרפ קדוב ח"וד ןקתמה תרבעה     08.5.050
- רפמא 004 רוביחל .ךרוצה תדימב םייוקילה      

                    1.00 'פמוק 3. גוס קדוב  
תונוש תודובע 5.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תילמשח היצלטסניא 80 כ"הס          
י"חח הנומל דומצב למשח חול כ"הס        

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 

קובץ: 1967   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



01/07/2018 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     016 רוביח תלדגה ללוכ ןדמוא

  
כ"הס  

תויללכ תורעה 0 הנבמ   
  
תילמשח היצלטסניא 80 קרפ    
  
תילמשח היצלטסניא 80 כ"הס    
תויללכ תורעה 0 כ"הס   
  
עקרק תמוק ישאר למשח חול 1 הנבמ   
  
תילמשח היצלטסניא 80 קרפ    
  
.למשח תוחול 4.80 קרפ תת     
  
.יללכ 5.80 קרפ תת     
  
תילמשח היצלטסניא 80 כ"הס    
עקרק תמוק ישאר למשח חול 1 כ"הס   
  
'א המוק למשח חול 2 הנבמ   
  
תילמשח היצלטסניא 80 קרפ    
  
.למשח תוחול 4.80 קרפ תת     
  
.יללכ 5.80 קרפ תת     
  
תילמשח היצלטסניא 80 כ"הס    
'א המוק למשח חול 2 כ"הס   
  
'ב המוק למשח חול 3 הנבמ   
  
תילמשח היצלטסניא 80 קרפ    
  
.למשח תוחול 4.80 קרפ תת     
  
.יללכ 5.80 קרפ תת     
  
תילמשח היצלטסניא 80 כ"הס    
'ב המוק למשח חול 3 כ"הס   
  
)ח"יכ ןיינב( הנוילע המוק למשח חול 4 הנבמ   
  
תילמשח היצלטסניא 80 קרפ    
  
.למשח תוחול 4.80 קרפ תת     
  
.יללכ 5.80 קרפ תת     
  
תילמשח היצלטסניא 80 כ"הס    
)ח"יכ ןיינב( הנוילע המוק למשח חול 4 כ"הס   

 
 

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 

קובץ: 1967   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



01/07/2018
דף מס':     017 רוביח תלדגה ללוכ ןדמוא

  
כ"הס  

הנירטו חול - ישאר קספמ את 5 הנבמ   
  
תילמשח היצלטסניא 80 קרפ    
  
.למשח תוחול 4.80 קרפ תת     
  
.יללכ 5.80 קרפ תת     
  
תילמשח היצלטסניא 80 כ"הס    
הנירטו חול - ישאר קספמ את 5 כ"הס   
  
רעשה תיב לומ הנבמ ישאר חולב למשח תודובע 6 הנבמ   
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
.למשח תוחול 4.80 קרפ תת     
  
.יללכ 5.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    
רעשה תיב לומ הנבמ ישאר חולב למשח תודובע 6 כ"הס   
  
י"חח הנומל דומצב למשח חול 7 הנבמ   
  
תילמשח היצלטסניא 80 קרפ    
  
.למשח תוחול 4.80 קרפ תת     
  
תונוש תודובע 5.80 קרפ תת     
  
תילמשח היצלטסניא 80 כ"הס    
י"חח הנומל דומצב למשח חול 7 כ"הס   

 
  
כ"הס  

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

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 1967 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


