
מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/03/2022 . תויומכ בתכ
דף מס':     001 םי ילג ס"יב םינפ בוציע

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ פ  ב ו צ י ע  10 ק ר פ       
      
ת ו י ו מ כ  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
ימונוגרא בשומ םע aiM cisab אסיכ      01.1.010
דימלתל הלק העינ רשפאמש ןליפורפילופמ      
ןווגב עובצ מ"מ 02 רטוקב תכתמ הנבמ      
    6009LAR תוכיא ןקת .דימלתה הבוג יפל  
koob ecaps תרבח אוביי( , יפוריא תוחיטבו      

                    600.00 ) ע"ש וא 'חי   
      
     ELBAT AIM זוחא לודג דצ ןחלוש םע אסיכ 01.1.020
הטסהל ןתינ חטשמ ,הכימת תודוקנ שולשב      
חוורמ ןוסחא םוקמ םע דיינ ,בשומה ירוחאמ      
תוחיטבו תוכיא ןקת.קובקבל זחאמ םע ,קיתל      

                     51.00 ) ע"ש וא koob ecaps תרבח אוביי(  , יפוריא 'חי   
      
    TFIL GIB AIM ימונוגרא בשומ םע אסיכ 01.1.030
, דיינ ,הלק העינ רשפאמש ןליפורפילופמ      
םע ,הבוגל ןנווכתמ ,תולעמ 063 בבותסמ      
ןקת  .תידועי תירכל תורשפא , לודג בשומ      
koob תרבח אוביי( , יפוריא תוחיטבו תוכיא      

                     51.00 ) ע"ש וא ecaps 'חי   
      
    gnitaes evitca-העינ רשפאמה בשומ ףרפרש 01.1.040
תרבח אוביי(  ב"הרא תרצות עובק וא /ןנווכתמ      

                    104.00 ) ע"ש וא koob ecaps 'חי   
      
דופירב דפורמ ינשדח בוציעב olhc אסרוכ      01.1.050
    CVP לגר םע ,תולעמ 063 בבותסמ , ליניו  
תוחיטבו תוכיא ןקת  תבצועמ םוינימולא      

                     24.00 ) ע"ש וא koob ecaps תרבח אוביי(  יפוריא 'חי   
      
    atolep ffup-רוע יושע תורוצ ןווגמב ףופ 01.1.060
.דרפס תרצות יתוכיא ינשדח בוציעב יטטניס      

                     63.00 ) ע"ש וא koob ecaps תרבח אוביי( 'חי   
      

                      9.00 תוירכ 21 םע הלגע 'חי  01.1.070
      
הנבמ יושע יתיוז םודה בשומ -elgna ךר בשומ     01.1.080
יומד ליניו דופיר םע יתוכיא גופס םע קזח ץע      
koob תרבח אוביי(  ממ 055/ממ 877.רוע      

                     26.00 ) ע"ש וא ecaps 'חי   
      
    /atco axeh 8 וא 6 םע לוגיע םילשמש ןחלוש 01.1.090
םשל הטלפה לופיקל תורשפא םע ,תונחלוש      
תפתושמ לגר .הדימעב תונחלושה םוריע      
יתש סוליפ ללוכ .םילגלג םע תימדק תיזכרמ      
אוביי(  יפוריא תוחיטבו תוכיא ןקת. םיילגר      

                    449.00 ) ע"ש וא koob ecaps תרבח 'חי   
      

1.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 004   .../002 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



14/03/2022
דף מס':     002 םי ילג ס"יב םינפ בוציע

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןחלוש ELGNATCER 56/021 ינבלמ ןחלוש     01.1.100
הטלפ םע , תוסלפתמ ,תוננווכתמ םיילגר םע      
רוחש טנק םע ממ 91 יבועב תיתוכיא הנבל      
koob תרבח אוביי(  .סוידר םע תוניפ.קזח      

                     59.00 ) ע"ש וא ecaps 'חי   
      
    gnay תרוצב הלוגע יצח תילג הטלפ םע ןחלוש 01.1.110
םיילגר םע .EVAW ןחלושל רבחתהל עדוי ,לג      
הנבל הטלפ םע , תוסלפתמ ,תוננווכתמ      
רוחש טנק םע ממ 91 יבועב תיתוכיא      
תוחיטבו תוכיא ןקת.סוידר םע תוניפ.קזח      

                     56.00 ) ע"ש וא koob ecaps תרבח אוביי(  יפוריא 'חי   
      
ןנוכתמ , הדימע ןחלוש -noizuf הדימע ןחלוש     01.1.120
סוכ/קובקבל רזיבא םע דיינ תילוארדיה הבוגל      
בשחמל ןוסחא םוקמ ,הביתכ ילכו דפיאל זחאמ      
koob תרבח אוביי(  ב"הרא תרצות דיינ      

                      4.00 ) ע"ש וא ecaps 'חי   
      
לוגע ןחלוש הפק001/27 ןחלוש-לוגע סנרפנוק     01.1.130
הבוגל ןנווכתמ םילגלג לע דיינ ,רטמ 1 רטוקב      
ע"ש וא koob ecaps תרבח אוביי( .ילוארדיה      

                      4.00 ) 'חי   
      
    poolfula 09 ב תכפהתמ הטלפ םע ןחלוש 01.1.140
תרצות םיילגרו  ןונגנמ,סוידר ללוכ תולעמ      
לזרב תויוז אלל , קוצי קזח ןונגנמ ,הינמרג      
,ןוזיא רסוח ןחלושל םורגלו םקעתהל תויושעש      
רשגל עדויש תונחלושה ןיב דוגיאל רזיבא ללוכ      
הפצרמ האצותכ םינטק הבוג ישרפה לע      

                     12.00 ) ע"ש וא koob ecaps תרבח אוביי(  .המוקע 'חי   
      
תורשפא םע תלגועמ הירפס eiram תיירפס     01.1.150
ןוסחאו םייתיווז םימודה םע תשק תריציל      
koob תרבח אוביי( .ירוחאה ודיצב םירפס      

                     32.00 ) ע"ש וא ecaps 'חי   
      
    yart kcap 061.1.10 תוינוראה ריחמב םילולכ  
      
יירט תוריגמ 9 םע הירפס tirem םיאת 9 ןורא     01.1.160
מ"ס 54/18/301.הריגמ תליפנ ענומ ןונגנמ םע      

                      6.00 ) ע"ש וא koob ecaps תרבח אוביי(  'חי   
      
תומוקמו םיפדמ ןווגמ םע הלגע NAD תלגע     01.1.170
לע תדיינ ,םידדצבו ןוילעה קלחב ןוסחא      
.םירפס 051 כ לש ןוסחאל .תבצועמ , םילגלג      

                     14.00 ) ע"ש וא koob ecaps תרבח אוביי( 'חי   
      
      
      

1.10 קרפ תתב הרבעהל          
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 004   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



14/03/2022
דף מס':     003 םי ילג ס"יב םינפ בוציע

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
וד יטנגמ קיחמ חול YLIL יטנגמ קיחמ חול     01.1.180
רוצעמ ללוכ מ"ס 09/051 םילגלג לע דיינ ידדצ      
781 הבוג ,תולעמ 063 בבותסמ חול םילגלגל      

                      8.00 ) ע"ש וא koob ecaps תרבח אוביי( מ"ס 'חי   
      
אוביי( elsae oce )52( םייטנגמ תוחול תלגע     01.1.190

                      6.00 ) ע"ש וא koob ecaps תרבח 'חי   
      
)םיפוטפל 63 ( הניעט ללוכ יפוטפל תלגע     01.1.200

                      6.00 מ"עב לאואר תרבח 'חי   
      
ינועבצ הלתמ YGGEPתוינזוא תניפל הלתמ     01.1.210
koob תרבח אוביי(  תוינזוא תיילתל םיוו 5 םע      

                     25.00 ) ע"ש וא ecaps 'חי   
      
'מ 2.1/4.2 םוינמולאמ תרגסמ ללוכ ריג חול     01.1.220

                      6.00 2002 ןווגמ תרבח 'חי   
      

                    123.00 יטטניס אשדמ חיטש ר"מ  01.1.230
      

                      6.00 2002 ןווגמ תרבח 021/051 תשורמ קיחמ חול 'חי  01.1.240
      

                     12.00 הגלימ תרבח רבוגנאה יולת הבישי לסרע  'חי  01.1.250
      
גיצהל ןלבקה לע  ילולסרע יולת הבישי לסרע     01.1.260
תרבח לכירדאה תמיתחו רושיאל םירמוח      

                      6.00 הגלימ 'חי   
      
הדימל תביבסל דעוימש ינקת אסיכ   רב אסיכ     01.1.270
ינשב ב"הרא תרצות , ןליפורפילופ בשומ םע      
תוכיא ןקת לעב ,םיעבצ ןווגמ , םיהבג      
ע"ש וא koob ecaps תרבח אוביי(  .יאקירמא      

                      3.00 ) 'חי   
      
לדוגב הפס AFOS ETELPMOC הפס     01.1.280
םע יתוכיא גופסו קזח ץע הנבממ 54/54/061      
koob תרבח אוביי(  רוע יומד ליניו דופיר      

                      1.00 ) ע"ש וא ecaps 'חי   
      
ןונגנמו םיילגר םיילגר 4 לוגע רב ןחלוש     01.1.290
הטלפה לופיקל תורשפא םע הינמרג תרצות      
הדימעב תונחלושה תא םורעל תולעמ 09ב      

                      1.00 ) ע"ש וא koob ecaps תרבח אוביי( 'חי   
      
םע ןחלוש rehcaet elnatceR ינבלמ ןחלוש     01.1.300
םיילגר םע הליענ ללוכ הריגמו תועינצ רניס      
koob תרבח אוביי(  .סוליפ םע תוננווכתמ      

                      3.00 ) ע"ש וא ecaps 'חי   
      
      

1.10 קרפ תתב הרבעהל          
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 004   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



14/03/2022
דף מס':     004 םי ילג ס"יב םינפ בוציע

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ELGNATCER SULP 08/061ינבלמ ןחלוש     01.1.310
םע , תוסלפתמ ,תוננווכתמ םיילגר םע ןחלוש      
טנק םע ממ 91 יבועב תיתוכיא הנבל הטלפ      
תוכיא ןקת.סוידר םע תוניפ.קזח רוחש      
koob ecaps תרבח אוביי(  יפוריא תוחיטבו      

                      6.00 ) ע"ש וא 'חי   
      
ינועבצ תותלד 4 ןורא EISOR תותלד םע ןורא     01.1.320
ללוכ מ"ס 54 קמוע 09 בחור ,רטמ 2 הבוגב      
ןקת ריקל ןורא עוביקל  רזיבא ,תותלד תליענ      
koob תרבח אוביי(  יפוריא תוחיטבו תוכיא      

                     11.00 ) ע"ש וא ecaps 'חי   
      
יאת םע ןורא ECILA םגד תוריגמ םע ןורא     01.1.330
ןותחתה קלחב יירט תוריגמו םיחותפ ןוסחא      
יירט תוריגמ 12 ,הריגמ תליפנ דגנ ןונגנמ םע      
אוביי(  תוקומע תוריגמ 21 ,וא,תוקומע אל      

                      2.00 ) ע"ש וא koob ecaps תרבח 'חי   
      
םע ךומנ ןורא ADA םגד-תותלד םע ךומנ ןורא     01.1.340
09 בחור מ"ס 08 הבוגב הליענ ללוכ תותלד 2      
koob תרבח אוביי( םילגלגל תורשפא םע מ"ס      

                     10.00 ) ע"ש וא ecaps 'חי   
      
ירלודומ םיפדמ ןורא ןסחמל ןוסחיא ןורא     01.1.350

                     14.00 081/05/021 ןוולגמ תכתממ ילנויצקנופ 'חי   
      
מ"ס 54/54 ,עבורמ םודה -EBUCךר בשומ     01.1.360
ליניו דופירו יתוכיא גופס ,קזח ץע הנבמ םע      

                     20.00 ) ע"ש וא koob ecaps תרבח אוביי(  רוע יומד 'חי   
      
    XISIRT 3 םע מ"ס 031 רטוקב השישל ןחלוש 01.1.370
הטלפ ,סלפתמ ןנווכתמ ,  שולשו םיעקש      
וא koob ecaps תרבח אוביי(  ממ 91 יבועב      

                      8.00 ) ע"ש 'חי   
      
רוביח תרשפאמש הירפס YDEH תיירפס     01.1.380
ודיצב םירפס ןוסחאו תופסלו תופסונ תוירפסל      

                      8.00 ) ע"ש וא koob ecaps תרבח אוביי(  ימדקה 'חי   
      
םע םיחותפ םיפדמ תיננוכ AVELIM תיירפס     01.1.390
מ"ס 09 בחור 061 הבוגב ןוסחא יחטשמ 4      

                     15.00 ) ע"ש וא koob ecaps תרבח אוביי( 'חי   
      
koob תרבח אוביי(  LOOTZ דיינ בשומ     01.1.400

                     14.00 ) ע"ש וא ecaps 'חי   
      
      
      
      

1.10 קרפ תתב הרבעהל          
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 004   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



14/03/2022
דף מס':     005 םי ילג ס"יב םינפ בוציע

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ הדבעמ אסיכ LOOTS AIM הובג אסיכ     01.1.410
םילגלג לע דיינ , הבוגל ןנווכתמ םילגרל ךרדמ      
koob תרבח אוביי(  ,תולעמ 063 בבותסמ      

                     12.00 ) ע"ש וא ecaps 'חי   
      
    ELBAT REKAM תטלפו םילגלג םע ןחלוש 01.1.420
ללוכ ,הריחבל לדוגב וא רטמ 2 לדוגב ר'צוב      
אוביי( .ןחלושה ידיצ ינשמ תוידדצ וד תוריגמ      

                      2.00 ) ע"ש וא koob ecaps תרבח 'חי   
      

                      2.00 ) ע"ש וא koob ecaps תרבח אוביי(  evaw 'חי  01.1.430
      
    ksed rehcaet תרבח אוביי(  ןחלוש koob 01.1.440

                      6.00 ) ע"ש וא ecaps 'חי   
      
    srotsac aim תרבח אוביי(  אסכ koob 01.1.450

                     53.00 ) ע"ש וא ecaps 'חי   
      
    asle תרבח אוביי(  םיאת תדיחי koob ecaps 01.1.460

                     51.00 ) ע"ש וא 'חי   
      

                      3.00 2002 ןווגמ תרבח םייפנכ 5 דוגרפ דוגרפ 'חי  01.1.470
      
ריקה לע קחשמ תוחול ריקה לע קחשמ תוחול     01.1.480

                     25.00 MB-12 תרבח 'חי   
      

                      1.00 ןרביפ תרבח 001K-PS םגד  סופיט חול 'חי  01.1.490
      
ןווגמ תרבח 021/021 הציענ תועדומ חול     01.1.500

                      7.00 2002 'חי   
      

                      4.00 'פמוק טרפ יפל התיכ תמב 01.1.510
      
טרפ יפל ההובג ץע תרגסמ ךותב הבישי תניפ     01.1.520

                      1.00 'פמוק 49  
      
טרפ יפל הכומנ ץע תרגסמ ךותב הבישי תניפ     01.1.521

                      1.00 'פמוק 50  
      

                      1.00 15 טרפ יפל היירפס תמב 'חי  01.1.522
      

                      1.00 'פמוק 25 טרפ יפל בשחמ תדמע ןחלוש 01.1.523
      

                      1.00 'פמוק 45 טרפ יפל םעש חול תללוכ ץע תרגסמ 01.1.524
      

                      1.00 'פמוק 35 טרפ יפל ריג חול תללוכ ץע תרגסמ 01.1.525
      
      
      
      

1.10 קרפ תתב הרבעהל          
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 004   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



14/03/2022
דף מס':     006 םי ילג ס"יב םינפ בוציע

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יפל תורוצ בוציעו הינב , העיבצ תפסות     01.1.535

                      1.00 'פמוק תוינבת  
תויומכ 1.10 כ"הס            
םינפ בוציע 10 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

 
_____________________________

ךיראת      ןלבק תמתוחו המיתח ,םש
 

קובץ: 004   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



14/03/2022 )זוכיר( . תויומכ בתכ
דף מס':     007 םי ילג ס"יב םינפ בוציע

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

םינפ בוציע 10 קרפ    
   

תויומכ 1.10 קרפ תת                             
   

םינפ בוציע 10 כ"הס                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 004   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



14/03/2022
דף מס':     008 םי ילג ס"יב םינפ בוציע

  
קרפ ךס  

םינפ בוציע 10 קרפ               
 

  
לכה ךס  

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

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________________

ךיראת      ןלבק תמתוחו המיתח ,םש
 

קובץ: 004 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה


