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30/09/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     002 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.חטשה תרשכה 100 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ח ט ש ה  ת ר ש כ ה  100 ק ר פ       
      
ה ב י צ ח  ו א /ו  ה ר י פ ח  10.100 ק ר פ  ת ת       
      
םהיגוסל הביצחה וא/ו הריפחה יריחמ לכ      
םוקמל רופחה רמוחה יפדוע קוליס םיללוכ      
תופסונה תודובעה לכ ןכ ומכ.רשואמ ךפש      
תרזחה  תולודג םינבא תסירג ןוגכ תושורדה      
לש תובכשב שרדיש םוקמ לכב יולימל רמוחה      
תוריק ירוחאמו דוסי תורוק ןיב מ"ס 02      
קודיה, ןיינבה רתאב םוקמ לכב וא תורצחבו      
תוביטר 89% לש תופיפצב      
י"ע עצובתו עלסב איה הביצחה.תילמטפוא      
דחוימב רחא ינכימ ילכ לכ וא םירוסרפמוק      
.'דכו תורדג םינבמ י"ע      
      
עוציבה רחאל תויבצמ תוינכות תשגה      
יפוסה בצמה תא הארת תינכתה      
םימ, למשח יווק םינבמ, היפרגופוט,םייקה      
תודובע לכ.וכו תורדג,בויב תורובו תוחושו      
תינכת תשגה םע ךמסומ דדומ י"ע הדידמה      
.ךמסומה דדומה י"ע תילנגרוא      
      
תרבעהו שרגמב םימייק םינבמ תסירה      
ללכי הצעומה י"ע רשואמ רתאל רמוחה      
ןלבקל ריחמ תפסות ןיאו הריפחה ריחמב      
.הריפחהו הסירהה עוציב רובע      
      
םיציעה יוניפו שרגמה ךותב םיציע תריקע      
ףושיח ןכ ומכ.הריפחה ריחמב ללכי רתאהמ      
.הריפחה ריחמב ללכי הייחמצ תרסהו חטשה      
      
םיקמועל חטשב  תיללכ הביצח וא/ו הריפח     001.01.0030
םיכתחהו םיסלפמל םאתהב םיננכותמה      

                   2,000.00 .חותיפהו הנבמב תוינכותב ק"מ   
הביצח וא/ו הריפח 10.100 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

.חטשה תרשכה 100 כ"הס            
קובץ: מגן אבות   .../003 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     003 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 200 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  200 ק ר פ       
      
.ם י ע צ מ ו  ת ו ד ו ס י  10.200 ק ר פ  ת ת       
      
םירמוחה לכ ללוכ תויומכה תמישרב ריחמה      
תמלשהל םישורדה הבכרההו תודובעהו      
רקלק,םילכ ץעב שומיש:ןוגכ,הדובעה      
תנגהל קיטסלפ םינבלוגמ םיטוח,םירפתל      
םיסונוק קיטסלפ ישלושמ ןכבו,יולג ןוטב      
טרפמל םאתהב םימ יפאו םיעקשהו תוניפב      
רשא רמוח לכו תינכותה,דחוימה יללכה      
יפל תמלשומו תרמגומ הדובע עוציבל שרדיי      
קלח הווהמ סוסיבה ח"וד, יללכה טרפמה      
.זרכמהמ דרפנ יתלב      
      
תינכות תשגה ללוכ תואסנולכה עוציב ריחמ      
י"ע תינוס הקידבו ךמסומ דדומ י"ע  דמ זא      
. עוציבה רחאל תרשואמ הדבעמ      
      
ךותיח שדח גוס )רקלק( דיבילופ יזגרא יעצמ     002.01.0020
דוסי תורוקל תחתמ מ"ס -52- יבוע ןיכס      

                     700.00 .תינכות פ"ע תורוקה בחור יפל הנוש בחורב רטמ   
      
ךותיח שדח גוס )רקלק(  דיבילופ יזגרא עצמ     002.01.0030

                   1,400.00 .םיפצרמל תחתמ מ"ס -52- הבוגב ןיכס ר"מ   
      
תחתמ מ"מ 3 יבוע ןלתאילופ תועירי עצמ     002.01.0040

                   1,400.00 םיפצרמל ר"מ   
      
תודימב 03-ב ןוטבמ תואסנולכ  ישאר     002.01.0060

                      40.00 .  תינכות יפל םינוש םיכתחו ק"מ   
      
יפל םינוש םיכתחב 03-ב ןוטבמ דוסי ידומע     002.01.0070
ןוטרק תינבת ךותב לוגע ךתח ללוכ תינכות      

                      10.00 .ריחמ  תפסות אלל ק"מ   
      
עצמ לע תוקוצי -03- -ב ןוטב דוסי תורוק     002.01.0080

                     150.00 מ"ס -02- בחור דיבילופ יזגרא ק"מ   
.םיעצמו תודוסי 10.200 כ"הס            

      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר י מ  20.200 ק ר פ  ת ת       
      
- עצמ ג"ע תוקוצי 03-ב ןוטבמ תויולת תופצר     002.02.0010

                   2,100.00 .מ"ס -02- עצוממ יבוע ר"מ   
תופצרו םיפצרימ 20.200 כ"הס            

      
      
      
      
      

קובץ: מגן אבות   .../004 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     004 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 200 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  30.200 ק ר פ  ת ת       
      
םושרה ךתחה יפל ובשוחי םידומעה תודימ      
ללוכ ריחמה, היצקורטסנוקה תינכותב      
ןוטב תוקיצי תמלשהו לוגע ךתחב םידומע      
)רשק ינניש(תוברטשל      
      

                     600.00 מ"ס -02- יבוע  -03  -ב ןוטב תוריק ק"מ  002.03.0020
      

                     250.00 . מ"ס 03 יבועב ךא ל"נכ ק"מ  002.03.0040
      

                     500.00 . מ"ס 04 יבועב ךא ל"נכ ק"מ  002.03.0050
      
היינב תוריקב םיקוצי -03-ב ןוטב םידומע     002.03.0080

                     150.00 .  תינכות יפל ריק יבועו םיכתחב ק"מ   
      
םיכתחב   -03-  -ב ןוטב םילדב םידומע     002.03.0090
םיעפושמ םידומע ללוכ, תינכות יפל םינוש      

                      30.00 . לוגע ךתחב ק"מ   
      

                      80.00 . מ"ס  52 יבועב ךא ל"נכ ק"מ  002.03.1230
םידומעו תוריק 30.200 כ"הס            

      
ם י ק ע מ ו  ת ו ר ו ג ח  ת ו ר ו ק  40.200 ק ר פ  ת ת       
      
תורקת םע תוקוצי תודרוי  -03-ב ןוטב תורוק     002.04.0020

                     200.00 .מ"ס -02- בחור  היינב תוריק לע תוגג וא ק"מ   
      
םיכתחב 03-ב ןוטבמ תולידב תויולת  תורוק     002.04.0025

                      30.00 . תינכות יפל םינוש ק"מ   
      
יפל םינוש םיכתחב 03-ב ןוטב תונוילע תורוק     002.04.0030

                     100.00 .  תינכותה ק"מ   
      
וא תוריק לע תוקוצי 03-ב ןוטב תורוגח     002.04.0040

                      15.00 . מ"ס 01 בחורב תוציחמ ק"מ   
      

                      30.00 .מ"ס 02 בחור ל"נכ ק"מ  002.04.0050
      
ללוכ ריחמה תינכת יפל  -03 -ב ןוטב יקעמ     002.04.0060
תודימו םיכתחב םיחתפו תוערגמ תוטילב      

                      50.00 .תוינכותה יפל לכה תונוש ק"מ   
      
םיכתחב 03-ב ןוטבמ הלוגריפ תורוק תקיצי     002.04.0070
דעוימ יולג ןוטב רמג, תינכותה יפל םינוש      

                      15.00 . העיבצל ק"מ   
      
םינוש םיכתחב 03-ב ןוטבמ תולידב תורוק     002.04.0080

                      15.00 . תינכותה יפל ק"מ   
םיקעמו תורוגח תורוק 40.200 כ"הס            

קובץ: מגן אבות   .../005 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     005 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 200 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  50.200 ק ר פ  ת ת       
      

                     200.00 מ"ס 02 יבוע -02 -ב ןוטב תורקת ר"מ  002.05.0010
      

                   4,500.00 . מ"ס 03 יבוע ל"נכ ר"מ  002.05.0020
      

                     260.00 . מ"ס 04 יבוע ל"נכ ר"מ  002.05.0030
תוגגו תורקת 50.200 כ"הס            

      
ת ו נ ו ש ו  ם י י נ י ב  ת ו ק י צ י  60.200 ק ר פ  ת ת       
      
-03- ב- ןוטב )םילוסרטניא( םייניב תרקת     002.06.0010

                      30.00 מ"ס -01- יבוע ר"מ   
      
יבוע -03 -ב ןוטב )טסדופ( םייניב יחטשמ     002.06.0020

                      50.00 תוגירדמ ירדחב מ"ס -02- ר"מ   
      
-03 -ב ןוטב תוגורדמל םיעפושמ םיחטשמ     002.06.0030

                      60.00 מ"ס -02- יבוע ר"מ   
      

                     800.00 . מ"ס 61/03 ךתח -03 -ב ןוטב תוגרדמ רטמ  002.06.0040
      
-03 -ב ןוטב םייכנא וא םייקפא םיזיזו תוטילב     002.06.0050

                      15.00 . תוינכות יפל םינוש םיכתחב ק"מ   
      
03-ב ןוטבמ תויכנאו תויקפוא תובארטש     002.06.0060
תוקיצי ללוכ, תוריק ןיב רוביחלו קוזיחל      
תמלשהו הסינכ תותלדל ביבסמ המלשה      

                      20.00 . תולכרדא תינכות יפל תורוצ ק"מ   
תונושו םייניב תוקיצי 60.200 כ"הס            

      
ן ו י ז  ת ד ל פ  70.200 ק ר פ  ת ת       
      
ןויזל םינוש םירטוקב םיעלוצמ הדלפ תוטומ     002.07.0020
י"ת יפל לכה. םיכתורמ ןויז יבולכ ללוכ,ןוטב      

                     250.00 3 קלח/6644 ןוט   
      
ןויזל שורמ תונכומ תוכתורמ הדלפ תותשר     002.07.0030

                      50.00 םינוש םירטוקב ןוטב ןוט   
ןויז תדלפ 70.200 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 200 כ"הס            
קובץ: מגן אבות   .../006 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     006 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
הינב תודובע 400 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  400 ק ר פ       
      
ם י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  10.400 ק ר פ  ת ת       
      
לופיט ללוכ ץוח תוריק תינבב תודובעה ריחמ      
סקידא רקלק תוחולב יופיצ י"ע רוק ירשגב      
      
םילולח ןוטב יקולבמ םינפו ץוח תוריק תינב     004.01.0010
מ"ס 22  ילמנמ יבוע םירוח 8 סימופ גוסמ      

                   1,200.00 R=0.90 . ר"מ   
      
םירוח 3 םילולח ןוטב יקולבמ תוציחמ ל"נכ     004.01.0040

                     300.00 מ"ס 01 יבוע ר"מ   
םיקולבב הינב 10.400 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הינב תודובע 400 כ"הס            
קובץ: מגן אבות   .../007 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     007 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.םוטיא תודובע 500 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  500 ק ר פ       
      
. ת ו ג ג ו  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  10.500 ק ר פ  ת ת       
      
ץעוי תויחנה פ"ע נעצובי םוטיאה תודובע      
. םוטיא      
      
הזתה י"ע ) תואסנולכ( ןופיד תוריק םוטיא     005.01.0020

                   1,500.00 . םוטיא ץעוי תויחנה יפל ר"מ   
      
לש תיתבכש וד תכרעמב תוריק םוטיא     005.01.0030
תוחבשומ תוירמוטסלא תוינמטיב תועירי      

                   1,500.00 SBS   רמילופב ר"מ   
      
תיתבכש דח תכרעמב םיחוטש תוגג םוטיא     005.01.0040
יופיצ םע תוירמוטסלפ תוינמוטיב תועירי לש      
ע"ש וא  PPA רמילופב תוחבשומ ןבל טגרגא      

                   1,000.00 . ר"מ   
      
םיינמוטיב םייופיצב םיבוטר םירדח םוטיא     005.01.0050
גוסמ םירמילופב םיחבשומ םיירמוטסלא      

                     200.00 . ע"ש וא סקילפוטסלא ר"מ   
. תוגגו תוריק םוטיא 10.500 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

.םוטיא תודובע 500 כ"הס            
קובץ: מגן אבות   .../008 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     008 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
תורגסמו תורגנ 600 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  600 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  10.600 ק ר פ  ת ת       
      
ינשמ תועבצא יניגמ ובכרוי תותלדה לכל      
םיטירפה יריחמתלדה ךרוא לכל םידדצה      
תא םג םיללוכ תומישרב םיעיפומש מ"רה      
,םיטרפבו םיטרפמב תוינכותב םהלש טוריפה      
השירדה םיכמסמ ןיב הריתס שיו הרקמב      
י"ע עבקית םיכמסמה לכ ןיבמ הרימחמה      
טקייורפה להנמו לכירדאה      
      

                      13.00 תורגנ תמישרב טרופמכ 1-נ סופיטמ ןורא 'חי  006.01.0010
      

                       4.00 תורגנ תמישרב טרופמכ 2-נ סופיטמ ןורא 'חי  006.01.0020
      
תמישרב טרופמכ 3-נ סופיטמ התיכ חול     006.01.0030

                      16.00 תורגנ 'חי   
      
תמישרב טרופמכ 4-נ סופיטמ םיתוריש יאת     006.01.0040

                       1.00 תורגנ 'חי   
      
תמישרב טרופמכ 5-נ סופיטמ םיתוריש יאת     006.01.0050

                       1.00 תורגנ 'חי   
      
תמישרב טרופמכ 6-נ סופיטמ םיתוריש יאת     006.01.0060

                       1.00 תורגנ 'חי   
      
תמישרב טרופמכ 7-נ סופיטמ םיתוריש יאת     006.01.0070

                       1.00 תורגנ 'חי   
      
תמישרב טרופמכ 8-נ סופיטמ םיתוריש יאת     006.01.0080

                       1.00 תורגנ 'חי   
      
תמישרב טרופמכ 9-נ סופיטמ םיתוריש יאת     006.01.0090

                       1.00 תורגנ 'חי   
      
תמישרב טרופמכ 01-נ סופיטמ םיתוריש יאת     006.01.0100

                       2.00 תורגנ 'חי   
      

                       2.00 תורגנ תמישרב טרופמכ 11-נ סופיטמ ןורא  'חי  006.01.0110
      

                       2.00 תורגנ תמישרב טרופמכ 21-נ סופיטמ ןורא  'חי  006.01.0120
      

                       2.00 תורגנ תמישרב טרופמכ 31-נ סופיטמ ןורא  'חי  006.01.0130
      

                       1.00 תורגנ תמישרב טרופמכ 41-נ סופיטמ ןורא  'חי  006.01.0140
      

                       1.00 תורגנ תמישרב טרופמכ 51-נ סופיטמ ןורא  'חי  006.01.0150
10.600.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מגן אבות   .../009 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     009 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
תורגסמו תורגנ 600 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

                       1.00 תורגנ תמישרב טרופמכ 61-נ סופיטמ ןורא  'חי  006.01.0160
      
תמישרב טרופמכ 71-נ סופיטמ הנגה לגרס      006.01.0170

                      18.00 תורגנ 'חי   
      
תמישרב טרופמכ 81-נ סופיטמ תועדומ חול     006.01.0180

                      18.00 תורגנ 'חי   
      
טרופמכ 91-נ סופיטמ םיקיתל הלתמ      006.01.0190

                      16.00 תורגנ תמישרב 'חי   
      
תמישרב טרופמכ 02-נ סופיטמ התיכ חול     006.01.0200

                      18.00 תורגנ 'חי   
      

                       2.00 תורגנ תמישרב טרופמכ 12-נ סופיטמ ןורא  'חי  006.01.0210
      

                       1.00 תורגנ תמישרב טרופמכ 22-נ סופיטמ ןורא  'חי  006.01.0220
תורגנ 10.600 כ"הס            

      
ת ו ר ג ס מ  20.600 ק ר פ  ת ת       
      
ינשמ תועבצא יניגמ ובכרוי תותלדה לכל      
םיטירפה יריחמתלדה ךרוא לכל םידדצה      
תא םג םיללוכ תומישרב םיעיפומש מ"רה      
,םיטרפבו םיטרפמב תוינכותב םהלש טוריפה      
השירדה םיכמסמ ןיב הריתס שיו הרקמב      
י"ע עבקית םיכמסמה לכ ןיבמ הרימחמה      
טקייורפה להנמו לכירדאה      
      
1-מ סופיטמ מ"ס 012X001 תודימב תלד     006.02.0010

                      10.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי   
      
תמישרב טרופמכ 2-מ סופיטמ די זחאמ     006.02.0020

                      42.00 תורגסמ רטמ   
      
תמישרב טרופמכ 3-מ סופיטמ הקעמ     006.02.0030

                      18.00 תורגסמ רטמ   
      
סופיטמ מ"ס 002X001 תודימב ףדה תלד     006.02.0040

                      10.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 4-מ 'חי   
      
טרופמכ 5-מ סופיטמ ריווא גוזימל 8" תורוניצ     006.02.0050

                      15.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
6-מ סופיטמ 4" תרנצ רבעמל  תורוניצ     006.02.0060

                      17.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי   
20.600.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מגן אבות   .../010 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     010 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
תורגסמו תורגנ 600 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
טרופמכ 7-מ סופיטמ  8" רורוויא תורוניצ     006.02.0070

                      19.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
טרופמכ 8-מ סופיטמ  8" רורוויא תורוניצ     006.02.0080

                      19.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
סופיטמ מ"ס 001X001 תודימב ףדה ןולח     006.02.0090

                       6.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 9-מ 'חי   
      
01-מ סופיטמ מ"ס 332X04 תודימב ןורא     006.02.0100

                       2.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי   
      
11-מ סופיטמ מ"ס 332X552 תודימב ןורא     006.02.0110

                       1.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי   
      
21-מ סופיטמ מ"ס 332X511 תודימב ןורא     006.02.0120

                       5.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי   
      
31-מ סופיטמ מ"ס 012X09 תודימב תלד     006.02.0130

                       9.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי   
      
סופיטמ מ"ס 001X09 תודימב ףדה ןולח     006.02.0140

                       4.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 41-מ 'חי   
      
51-מ סופיטמ םיכנ יתורישל די זחאמ     006.02.0150

                       4.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי   
      
61-מ סופיטמ מ"ס 332X552 תודימב ןורא     006.02.0160

                       1.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי   
      
71-מ סופיטמ מ"ס 332X393 תודימב ןורא     006.02.0170

                       1.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי   
      
81-מ סופיטמ מ"ס 332X861 תודימב ןורא     006.02.0180

                       1.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי   
      
סופיטמ מ"ס 012X031 תודימב שא תלד     006.02.0190

                       3.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 91-מ 'חי   
      
סופיטמ מ"ס 442X081 תודימב שא תלד     006.02.0200

                       1.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 02-מ 'חי   
      
טרופמכ 12-מ סופיטמ תכתמ רותסמ     006.02.0210

                       2.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
22-מ סופיטמ מ"ס 332X542 תודימב ןורא     006.02.0220

                       2.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי   
20.600.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מגן אבות   .../011 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     011 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
תורגסמו תורגנ 600 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
32-מ סופיטמ מ"ס 332X011 תודימב ןורא     006.02.0230

                       1.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי   
      
סופיטמ מ"ס 332X08 תודימב השינל הריגס     006.02.0240

                       1.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 42-מ 'חי   
      
52-מ סופיטמ מ"ס 332X001 תודימב ןורא     006.02.0250

                       1.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי   
      
סופיטמ מ"ס 012X08 תודימב שא תלד     006.02.0260

                       2.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 62-מ 'חי   
      
טרופמכ 72-מ סופיטמ תוגגב לק הקעמ     006.02.0270

                      36.00 804 ןויליג תורגסמ תמישרב רטמ   
      
סופיטמ מ"ס 012X011 תודימב חפ תלד     006.02.0280

                      19.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 82-מ 'חי   
      
סופיטמ מ"ס 012X011 תודימב שא תלד     006.02.0290

                      11.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 92-מ 'חי   
      
טרופמכ 03-מ סופיטמ תוגגב לק הקעמ     006.02.0300

                      36.00 804 ןויליג תורגסמ תמישרב רטמ   
      
13-מ סופיטמ מ"ס 332X063 תודימב ןורא     006.02.0310

                       2.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי   
      
טרופמכ 23-מ סופיטמ תוגרדמ  הקעמ     006.02.0320

                      28.00 תורגסמ תמישרב רטמ   
      
סופיטמ מ"ס 012X08 תודימב חפ תלד     006.02.0330

                       2.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 33-מ 'חי   
      
סופיטמ מ"ס 012X09 תודימב חפ תלד     006.02.0340

                       5.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 43-מ 'חי   
      
סופיטמ מ"ס 012X001 תודימב חפ תלד     006.02.0350

                       1.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 53-מ 'חי   
      
סופיטמ מ"ס 002X001 תודימב חפ תלד     006.02.0360

                      10.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 63-מ 'חי   
      
73-מ סופיטמ מ"ס 332X531 תודימב ןורא     006.02.0370

                       1.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי   
      
סופיטמ מ"ס 002X011 תודימב שפשפ תלד     006.02.0380

                       2.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 83-מ 'חי   
20.600.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מגן אבות   .../012 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     012 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
תורגסמו תורגנ 600 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
טרופמכ 83*-מ סופיטמ דוק םע רעש     006.02.0390

                       1.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
תמישרב טרופמכ 93-מ סופיטמ תלד     006.02.0400

                       2.00 תורגסמ 'חי   
      
04-מ סופיטמ מ"ס 332X501 תודימב ןורא     006.02.0410

                       2.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי   
      
14-מ סופיטמ מ"ס 332X041 תודימב ןורא     006.02.0420

                       2.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי   
      
24-מ סופיטמ מ"ס 332X561 תודימב ןורא     006.02.0430

                       2.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי   
      
34-מ סופיטמ מ"ס 332X012 תודימב ןורא     006.02.0440

                       2.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי   
      
44-מ סופיטמ מ"ס 332X052 תודימב ןורא     006.02.0450

                       2.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי   
      
טרופמכ 54-מ סופיטמ תוגגב לק הקעמ     006.02.0460

                      36.00 804 ןויליג תורגסמ תמישרב רטמ   
      
תמישרב טרופמכ 64-מ סופיטמ םלוס     006.02.0470

                       4.00 תורגסמ 'חי   
      
74-מ סופיטמ מ"ס 332X05 תודימב ןורא     006.02.0480

                       1.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי   
      
סופיטמ מ"ס 012X041 תודימב שא תלד     006.02.0490

                       2.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 84-מ 'חי   
      
סופיטמ מ"ס 002X031 תודימב שפשפ תלד     006.02.0500

                       3.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 94-מ 'חי   
      
מ"ס 002X062 תודימב שפשפ תותלד יתש     006.02.0510

                       1.00 'פמוק תורגסמ תמישרב טרופמכ 05-מ סופיטמ  
      
05*מ  סופיטמ ףנכה ידיצ ינשמ תכתמ רדג     006.02.0520

                       1.00 'פמוק תורגסמ תמישרב טרופמכ  
      
סופיטמ מ"ס 572X031 תודימב שא תלד     006.02.0530

                       1.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 15-מ 'חי   
      

                      20.00 42 רפסמ טירפ תותיכל תוללצה 'חי  006.02.0540
תורגסמ 20.600 כ"הס            

קובץ: מגן אבות   .../013 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     013 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
תורגסמו תורגנ 600 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ נ  י ת ו ר י ש  30.600 ק ר פ  ת ת       
      
יונפה דצב ןקתוי .הלסאה דצל לפקתמ זחאמ     006.03.0010
04-63קחרמ ,מ"ס 58-57 הבוגב הלסאה לש      
ךרוא ,מ"ס 4-3 רטוק ,הלסאה זכרממ מ"ס      
לפונ וניא הלעמל רשאכ - ןיקת ,מ"ס09-37      

                       3.00 'פמוק ביצי ןקתומו  
      
L זחאמ .עובק - הלסאה דצל םיזחאמ     006.03.0020
    06X06 58-57 יקפואה טומה הבוג מ"ס  
רתוי אלו,מ"ס 4 תוחפל-ריקהמ קחרמ,מ"ס      
קחרמ ,הלסאה זכרמממ"ס 04-63 קחרמ      
4-3 רטוק,מ"ס59-09 ירוחאה ריקהמ הניפה      

                       3.00 'פמוק קזחו ןיקת ,מ"ס  
      

                       3.00 םיכנ יתוריש תלד לע הטסורינ זחאמ תידי 'חי  006.03.0030
      
ךומסב מ"ממב לע הטסורינ זחאמ תידי     006.03.0040

                       5.00 םיימיכה םיתורישל 'חי   
םיכנ יתוריש 30.600 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תורגסמו תורגנ 600 כ"הס            
קובץ: מגן אבות   .../014 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     014 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
האורבת תודובע 700 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  ת ו ד ו ב ע  700 ק ר פ       
      
ם י מ ח ו  ם י ר ק  ם י מ  ת ר נ צ  10.700 ק ר פ  ת ת       
      
םירק םימל םינבלוגמ 04 לוידקס תורוניצ     007.01.0010
םירבוחמ ,םייומס וא םייולג םינקתומ      
ללוכ ,3" רטוקב רוביח יחפס ללוכ ,הגרבהב      
יוביכ תכרעמל םימ תנזה( תיתשורח העיבצ      

                     160.00 .א רטמ   
      

                     210.00 .ךותירב םירבוחמ 2" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  007.01.0020
      

                      60.00 .1 ג"מ רוניצ רטמ  007.01.0030
      
ןיערג םע בלוצמ ןליתאילופמ תורוניצ     007.01.0040
ץחלל ,מ"מ 02/61 רטוקב ,P.S. םוינימולא      
םייולג וא םייומס םינקתומ 'מטא 01 הדובע      
םירבוחמ ,הציחלב רוביח יחפס ללוכ      

                     320.00 .רוביח יחפס ללוכהגרבהב רטמ   
      

                     110.00 .מ"מ 52 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  007.01.0050
      

                     110.00 .מ"מ 23 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  007.01.0060
      
תרצות הזנורבמ 2/1" רטוקב םיירודכ םיזרב     007.01.0070

                      10.00 ."ביגש" 'חי   
      

                      10.00 .4/3" רטוקב ךא ,ל"נכ 'חי  007.01.0080
      

                      10.00 .1" רטוקב ךא ,ל"נכ 'חי  007.01.0090
      

                      10.00 .4/3" רטוקב ןג זרב 'חי  007.01.0100
      

                      12.00 .ץרוטש רבחמ ללוכ 2" שא יוביכ זרב 'חי  007.01.0110
      
תומלשב תנקתומ ,תינקת שא יוביכ תדמע     007.01.0120
םע ,2" יוביכ זרב ללוכ ,עובצ חפ ןורא ךותב      
הקבא ,ג"ק 6 הקבא ףטמ ,ץרוטש דמצמ      
2" רטוקב םיקונרז 2 ,"תיתילכת בר" השבי      
/ ןוליס קנזמ ,ץרוטש ידמצמ םע'מ 51 ךרוו      
רוניצ םע ןולגלג ,ירודכ זרב םע 2" סוסיר      
םע 'מ 52 ךרואבו 4/3" רטוקב ןיירושמ שימג      

                      12.00 .1" ירודכ זרב ,דומצ קנזמ 'חי   
      

                       1.00 .2" ירודכ זרב 'חי  007.01.0130
      

                       1.00 .םינגוא ללוכ 3" רפרפ זרב 'חי  007.01.0140
םימחו םירק םימ תרנצ 10.700 כ"הס            

      
      

קובץ: מגן אבות   .../015 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     015 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
האורבת תודובע 700 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ר ו ו א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  20.700 ק ר פ  ת ת       
      
וא םייומס םינקתומ ןליפורפילופ תורוניצ     007.02.0010
04 -ו מ"מ 05 רטוקב םיחפס ללוכ ,יולימב      

                     180.00 מ"מ רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ תורוניצ     007.02.0060
    .E.P.D.H וא םייומס ,םייולג םינקתומ  
,רוביח יחפס ללוכ מ"מ 011 רטוקב עקרקב      

                     310.00 .הביצחו הריפח תודובע ,תודובע רטמ   
      

                     140.00 .מ"מ 061 רטוקב ךא ל"נכ רטמ  007.02.0070
      
םע 4"/2" ןליפורפילופמ הפצר ימוסחמ     007.02.0080

                      20.00 .זילפמ תשר הסכמו תעבורמ תרגסמ 'חי   
      
םע 4"/2" ןליפורפילופמ תרוקיב תואספוק     007.02.0090
תרצות( זילפ הסכמו תעבורמ תרגסמ      

                      20.00 .)ה.פ.מ 'חי   
      

                      10.00 .4"/4" תלפונ ךא ,ל"נכ 'חי  007.02.0100
      

                      15.00 .ריוא תורוניצ רובע םיעבוכ 'חי  007.02.0110
      
מ"ס 01 יבועב רוניצל ביבסמ ןוטב תפיטע     007.02.0120
מ"מ 6 םיקושיחו מ"מ 01 תוטומ 4( ןויז ללוכ      

                      60.00 .)מ"ס 02 לכ רטמ   
רורוואו םיזקנ תכרעמ 20.700 כ"הס            

      
ת ו י ת א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  30.700 ק ר פ  ת ת       
ן ה י ר ז י ב א ו       
      
'א גוס סרחמ םיכנ יתורשל היולת הלסא     007.03.0010
עבצ "הרטפ" םגד ,א"וש וא "הסרח" תרצות      
וד החדה לכימ.ןימזמהו לכירדאה תריחב יפל      
דבכ בשומ,"תירבג" טלפמוק יומס יתומכ      
םיכנל מ"ס 5 ההבגה ללוכ,"ימונוא"      
    TILOSERP םיילגר ,הריגס הסכמ םע  
הלסא רוביח תיוז,הייולת הלסאל      
זרב ,הריגסל סבג ריק,הילת יגרב,תחתממ      
לכה בויבוםימווקל םירוביח ,2/1" םימ      

                       5.00 'פמוק .הלעפהל ןכומו טלפמוק  
      
      
      
      
      
      
      

30.700.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../016 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     016 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
האורבת תודובע 700 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,א"וש וא "הסרח" תרצות 'א גוס סרחמ הלסא     007.03.0020
לכירדאה תריחב יפל עבצ "הפלא" םגד      
תרצות ךומנ יתומכ וד החדה לכימ ,ןימזמהו      
םגד בשומ ללוכ "המת" וא "ןואסלפ"      
הפוצמ יתיווש גרוב ,לקינ יריצ הסכמםדבכ      
םירוביח ,ןיירושמ קיטסלפמ רוניצ, םורכ      

                      25.00 'פמוק .הלעפהל ןכומ טלפמוק לכה ,בויבו םימ יווקל  
      
םגד א"וש וא "הסרח" תרצות הצחר רויכ     007.03.0030
תריחב יפל עבצ ,601 ט"קמ "הפלא"      
ןופיס ,הכימת תולוזנוק ללוכ לכירדאה      

                       5.00 .ןיחולדל רוביחו 1 4/1" הטסורינ 'חי   
      
חטשמ לע הנקתהל הדימעב חרפ הללוס     007.03.0040
א"וש וא "תמח" תרצות הצחר רויכל שישה      
היפ םע 348203 ט"קמ "tsereve" םגד      

                      16.00 .שישל תחתמ הריגס יזרב 2 ללוכ תבבותסמ 'חי   
      
םע "תמח" תרצות הכנ רויכל הדימעב הללוס     007.03.0050
ט"קמ קפרמ תידיו 145203 ט"קמ הרצק היפ      

                       5.00 1-2067. 'חי   
      
שיש חטשמ לע הנקתהל הדימעב הללוס     007.03.0060

                      12.00 .הכורא היפ םע א"וש וא תמח תרצות 'חי   
      
ןופיסל הילת ללוכ הסרח תרצות 'א גוס רויכ     007.03.0070

                      11.00 'פמוק .לקינ הפוצמ 1 4/1  
      
2" ללוכ 'א גוס הסרח תרצות חבטמ רויכ     007.03.0080

                      11.00 'פמוק .הכימת תולוזוקו  
ןהירזיבאו תויתאורבת תועובק 30.700 כ"הס            

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  40.700 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ תורוניצ     007.04.0010
    .E.P.D.H םיילמשח תופומו םיחפס ללוכ  
םייומס וא םייולג םינקתומ ,ילמשח ךותירל      

                      50.00 .061" רטוקב רטמ   
      

                     120.00 .011" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  007.04.0020
      
מ"ס 01 יבועב רוניצל ביבסמ ןוטב תפיטע     007.04.0030
לכ מ"מ 6 םיקושיחו מ"מ תוטומ 4 ןויז ללוכ      

                      10.00 .מ"ס 02 רטמ   
      
      

40.700.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../017 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     017 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
האורבת תודובע 700 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

                      20.00 4x6 הטילק את 'חי  007.04.0040
םשג ימ זוקינ 40.700 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

האורבת תודובע 700 כ"הס            
קובץ: מגן אבות   .../018 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     018 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ת ש ת ו /ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  800 ק ר פ       
.ת ר ו ש ק ת ל       
      
.ת ו ד ו ק נ  י פ ל  ן ק ת מ  10.800 ק ר פ  ת ת       
      
)תיזפ תלת וא דח( אוהש גוס לכמ רואמ 'קנ     008.01.0010
ךתחב RF/YX2N גוסמ לבכ לולכת רשא      
ר"ממ 5*5.1 וא ר"ממ 4*5.1 וא ר"ממ 3*5.1      
תספוקב הרואת ףוגל האיציו ךרוצה יפל      
וא לופכ ,דיחי ז"מ ללוכ םיקדהמו םירוביח      
תמגוד תרצות ןצחל ,םימ ןגומ ,ןושאר ףילחמ      
אשונ רשואמ ךרע הווש וא "דרובסייו" תרצות      

                   1,150.00 .ןקת ות 'קנ   
      
רשא  תיפקיה ץוח תרואתל ךא ל"נכ רואמ 'קנ     008.01.0020
5*5.2 ךתחב RF/YX2N גוסמ לבכ לולכת      
םירוביח תספוקב הרואת ףוגל האיציו ר"ממ      

                      16.00 .םיקדהמו 'קנ   
      
רשא התיכב רזיבאל למשח חולמ ק"ח 'קנ     008.01.0030
לבכו וילאמ הבכ מ"מ 61 רוניצ לולכת      
    RF/YX2N 5.2X3 61 ק"ח הצק רזיבא ר"ממ  
תרצות ימינפ הנגה סירת םע רפמא      
י"ע רשואמ ךרע הווש וא "דרובסייו"      
רובע( !!! דבלב ןקת ות אשונ ןימזמ/חקפמה      

                     224.00 .)H=081 דומיל תתכב םיעקש 'קנ   
      
רשא התיכב רזיבאל למשח חולמ ק"ח 'קנ     008.01.0040
לבכו וילאמ הבכ מ"מ 61 רוניצ לולכת      
    RF/YX2N 5.2X3 לופכ הצק רזיבא ר"ממ  
ימינפ הנגה סירת םע 2)רפמא 61 ק"ח(      
י"ע רשואמ ךרע הווש וא "דרובסייו" תרצות      
רובע( !!! דבלב ןקת ות אשונ ןימזמ/חקפמה      

                      10.00 .)H=081 דומיל תתכב םיעקש 'קנ   
      
תתיכב רזיבאל למשח חולמ ק"ח 'קנ     008.01.0050
רוניצ לולכת רשא זוכר ןורא רובע םיבשחמ      
RF/YX2N 5.2X3 לבכו וילאמ הבכ מ"מ 61      
סירת םע  A61*1(2( ק"ח הצק רזיבא ר"ממ      
ךרע הווש וא  "דרובסייו" תרצות ימינפ הנגה      
דבלב ןקת ות אשונ ןימזמ/חקפמה י"ע רשואמ      

                       2.00 !!! 'קנ   
      

                      20.00 .םימ ןגומ רזיבא רובע חכ תדוקנל תפסות 'חי  008.01.0060
      
מ"מ 61 רטוקב רוניצ לולכת רשא ןופלט 'קנ     008.01.0070
קזב לבכ ללוכ )םילבכ תלעת ןיבל הדוקנ ןיב(      
לופכ רזיבאב הדוקנה רמג טווחמ גוז 4 ינקת      

                      40.00 .קזב י"ע רשואמ "דרובסייו" תרצות 'קנ   
10.800.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מגן אבות   .../019 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     019 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
52 רטוקב רוניצב ל"נכ בשחמל הנכה 'קנ     008.01.0080
)תשר תלעת ןיבל הדובע תדמע ןיב( מ"מ      
ללוכ אל רזיבאל האיצי דע הכישמ טוח ללוכ      
55 קמוע תספוקב הדוקנה רמג יפוס רזיבא      

                      46.00 . ט"הת 'קנ   
      
דע יתמוק זוכר חולמ רישי - היזיולט תדוקנ     008.01.0090
32 רטוקב תינקת ףכירמ תרנצ םע הדוקנל      
ינקת רזיבא ללוכ ינקת סקאוק לבכ ללוכ מ"מ      

                      28.00 .רשואמ ךרע הווש וא "דרובסייו" תרצות 'חי   
      
תדיחי ללוכה דומל תתיכב ןגזמל חכ הדוקנ     008.01.0100
םגד "תינגזמ" סופיטמ םינגזמל הנגה      
    U\LD-2-MS ט"הת הנקתהל יטירב עקש םע  
לבכו וילאמ הבכ ףכירמ מ"מ 32 רוניצב      
    YX2N 4*3 הדוקנל דע למשח חולמ ר"ממ  
הבעמל דומצב גגה לע ןוחטב קתנמ ללוכ      
    A02*2 55 םימ ןגומ רפמא-PI )עוצב  

                      64.00 .)תוינכותב טרפ יפל הדוקנה 'חי   
      
חופמ/ןגזמל תיזפ-תלת ךא ל"נכ חכ הדוקנ     008.01.0110
ךותב ר"ממ 5*5.2 ךתחב FR/YX2N לבכב      
ןוחטב קתנמב הדוקנה רמג מ"מ 92 רונצ      
לע הדיחיה דיל ןקתומ רפמא 4*02 םימ ןגומ      

                       2.00 . הבעמל דומצב גג 'קנ   
      
לולכת רשא תיטסוקא הרקיתל הקראה 'קנ     008.01.0120
רבוחמ ר"ממ 01 ךילומ מ"מ 61 רטוקב רוניצ      
ודיצבו יפקיה הקראה ךילומל דחאה ודיצב      
הרקת לעמ תולעת( קראומה ןקתימל ינשה      
לש עצוממ ךרוא )'וכו םימ תרנצ תיטסוקא      

                      48.00 .רטמ 3-כ 'חי   
      
רשא בשחמ תרנצ זוכיר ןוראל הקראה 'קנ     008.01.0130
ר"ממ 01 ךילומ מ"מ 61 רטוקב רוניצ לולכת      
תוקראה ספל דחאה ודיצב רבוחמ דדובמ      

                       3.00 .קראומה ןקתימל ינשה ודיצב התיכ חולב 'חי   
      
3*5.2 ךתחב רומטא/למשח דודל חכ הדוקנ     008.01.0140
ןומס תרונ םע 2*61 םרז קספמ ללוכ ר"ממ      

                       3.00 ."וקסינ" תרצות חיטה תחת 'קנ   
      
      
      
      
      
      

10.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../020 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     020 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תתכב םיבשחמ זוכר ןוראל הנזה הדוקנ     008.01.0150
YX2N5.2*3 ךתחב הנזה וק : ללוכה דומיל      
61 םיעקש 4 , הדבעמ למשח חולמ ר"ממ      
םע הקראה תדוקנ 1, דחא לכ ט"הת רפמא      
2*05 תרנצ ,יתמוק פ.ה.פ מ ר"ממ 01 ךילומ      
תלעתל דע דומיל תתכב זוכר ןוראמ מ"מ      

                       2.00 .ןורדסמב תיפקיה תשר 'קנ   
      
יפוס רזבא אלל רישכמ תנקתהל חכ תודוקנ     008.01.0160
ר"ממ YYN 5.2*5 לבכב יזפ-תלת לגעמב      
)רזיבאל הדיריב מ"מ 32 ןורירמ רונצב ןגומ(      
תופעתסהו םירוביח תובית טוליש םיקדהמ      
דבלב םיגרב י"ע םירגסנה תופעתסה תובית(      
)רשואמ ךרע הווש וא "טסלפ אדע" תרצות      

                       4.00 .רוביח יקדהמב הדוקנה רמג 'קנ   
      
מ"מ 61 רטוקב רונצ ללוכה םורח ןצחל 'קנ     008.01.0170
םורח ןצחלו ר"ממ YX2N 5.1X3 ךתחב לבכו      
יטסלפ יוסכ ,תרגסמ םע אספוקב ןקתומה      
טורח ץיודנס טילקב טולשו הריבשל ףוקש      

                       2.00 .םיאבכ חולב - )דנרגל אספוק( תינכת יפל 'קנ   
      
רונצב הדבעמ/דומל תתיכב םורח ןצחל 'קנ     008.01.0180
RF/YX2N ךתחב לבכ מ"מ 61 רטוקב      
    5.1X3 םע הבית ךותב םורח ןצחלו ר"ממ  
טילקב טולשו לעננ אל םודא הירטפ ןצחל      
ןנכתמ/חקפמה י"ע רשואמ יפל טורח ץיודנס      

                      12.00 .)H=081 ןקתומ(  'קנ   
      
דיל( ישאר ןופלט/תרושקת ןוראל הקראה 'קנ     008.01.0190
61 רטוקב רוניצ לולכת רשא )םינופלט זוכיר      
ודיצב רבוחמ דדובמ ר"ממ 01 ךילומ מ"מ      
ינשה ודיצבו ,בורק חולב הקראה ספל דחאה      

                       8.00 .טלפמוק - קראומה ןקתימל 'חי   
      
הנשמ/ישאר למשח חולמ רשי - הרישי חכ 'קנ     008.01.0200
התיכב תיפקיה תורש תלעתב ןושאר רזיבאל      
לבכ לולכת רשא םיבשחמ תדבעמ      
    RF/YX2N 5.2X3 םירזיבא 4 ללוכ ר"ממ  

                       4.00 .ימינפ הנגה סירת םע "סיווג" תרצות 'קנ   
      
לגעמ ותוא לע תמייק 'קנל תפסונ ק"ח 'קנ     008.01.0210
RF/YX2N 5.2*3 גוסמ לבכ ללוכ ,םייק      
הנגה סירת םע "סיווג" ירזיבא 4 ללוכ ר"ממ      

                       8.00 . ימינפ 'קנ   
      
      

10.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../021 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     021 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תורש תלעתב ןופלט/בשחמל הנכה 'קנ     008.01.0220
םאתמ הספוק לולכת רשא הדבעמב תיפקיה      
םע תורש תלעתב הנקתהל בשחמ רזיבאל      
י"ע הצק רזיבאו הדוקנה טוויח( המד הסכמ      

                      12.00 .)םירחא 'קנ   
      
םע יזפ-תלת לגעמב ילמשח חופמל הדוקנ     008.01.0230
ר"ממ 5*5.2 ךתחב RF/YX2N גוסמ לבכ      
A61*5 EEC פ"ת עקש ללוכ למשח חולמ      
רוניצב הנבמה גגל הילעו חופמה דיל ןקתומ      
4*02 "טקפ" קתנמב הדוקנה רמג מ"מ 92      
לע חופמה עונמ דיל PI-55 םימ ןגומ רפמא      

                       4.00 .גגה 'חי   
      
תכרעמ( ךומנ חתמ תכרעמל הנכה תדוקנ     008.01.0240
תרנצ היושע )'וכו תוילמשח תותלד/הצירפ      
טוח םע םיאתמ עבצב מ"מ 61 ןורירמ/ףכירמ      
תוביתו תופעתסה תואספוק ללוכ הכישמ      
- הנכהה 'קנ דע יזכרמ זוכר ןוראמ רבעמ      

                     126.00 .ןנכתמ/חקפמה םע םואתבו רושיאב 'קנ   
      
םילוקמר( ךומנ חתמ תכרעמל הנכה תדוקנ     008.01.0250
61 ןורירמ/ףכירמ תרנצ היושע ) דומיל תתכב      
ללוכ הכישמ טוח םע םיאתמ עבצב מ"מ      
תספוקמ רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוק      
םואתבו רושיאב - הנכהה 'קנל דע יתתכ זוכר      

                      42.00 .ןנכתמ/חקפמה םע 'קנ   
      
תיתכתמה תישארה בויבה תרנצ לכ תקראה     008.01.0260
תשוחנ ךילומו מ"מ 32 רונצב עקרקה תמוקב      
דע המיאתמ הקראה הלש ללוכ ר"ממ 52      

                       1.00 'פמוק .תינכתב עיפומכ האוושהה ספל  
      
רשא )'א טרפ יפל( הדובע תדמעל הנזה 'קנ     008.01.0270
הדובע תדמעמ  מ"מ 61 רטוקב רוניצ לולכת      
RF/YX2N לבכ,תיפקיה תשר תלעת דעו      
    5.2X3 ורובע יפוס רזיבא ללוכ אל ר"ממ  

                      46.00 . דרפינב םלושי 'קנ   
      
םירדחב "הדובע תדמע"-ל בשחמ/ןופלט 'קנ     008.01.0280
הדוקנ ןיב( מ"מ 52 רטוקב רוניצ לולכת רשא      
הכישמ טוח ללוכ )תיפקיה תשר תלעת ןיבל      
דרפינב םלושי ורובע יפוס רזיבא ללוכ אל      

                      44.00 . ינקת קזב לבכב טוויח ללוכ ןופלטה רובע 'קנ   
      
      
      

10.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../022 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     022 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תרנצ לולכת רשא "ןרקמ"ל תרושקת 'קנ     008.01.0290
חול דיל הדוקנ ןיב( מ"מ 1*1+05*32 רטוקב      
תרקיתב הדוקנ ןיבו דומיל תתיכב הרומ      
הדוקנה רמג הכישמ טוח ללוכ )התיכה      
הרקית לעמו דומיל תתכב D-71 תספוקב      

                      24.00 . התיכב תיטסוקא 'קנ   
      
רשא  "ןרקמ"ה תלעפהל םרז קספמ 'קנ     008.01.0300
5.2 ךתחב לבכו מ"מ 61 רטוקב תרנצ לולכת      
רפמא 61 םרז קספמב הדוקנה רמג ר"ממ      

                       4.00 .)ג טרפ האר( דומיל תתכב D-81 תספוקב 'קנ   
      
מ"מ 52 רוניצב המלצמ רובע הנכה תדוקנ     008.01.0310
םירוביח תספוקב הדוקנה רמג הכישמ טוחו      
דיל םקומתו םיגרב י"ע תרגסנה תטלושמ      
תיטסוקא הרקית לעמ םילבכ תמלוס      
תחתמ הדוקנה תנקתה הבוג ( תונורדסמב      

                      36.00 .)תרחא ןמוסמל טרפ גגה זינרקל 'קנ   
      
םינג/רפסה תיב רעשב ןדוקל הנזב תדוקנ     008.01.0320
ןדוקה ןיב הכישמ טוח םע מ"מ 63 רוניצב      
ירמוח לכ תא ללוכ יתמוק תרושקת חולל      

                       3.00 .םישורדה רזעה ירזיבאו 'חי   
      
םע מ"מ 32 רוניצב םוקרטניאל הנכה תדוקנ     008.01.0330
ןוראל םוקרטניאה ןויצ םוקמ ןיב הכישמ טוח      
ירזיבאו ירמוח לכ תא ללוכ יתמוק תרושקת      

                       8.00 .טלפמוק - הדוקנה עוציבל םישורדה רזעה 'חי   
.תודוקנ יפל ןקתמ 10.800 כ"הס            

      
ה ק פ ס א  - ה ר ו א ת  י פ ו ג  20.800 ק ר פ  ת ת       
.ה נ ק ת ה ו       
      
תומכו יגוס תא םאתל שי דויצה תיינק ינפל      
.חקפמהו לכירדאה םע תיפוס הרואתה יפוג      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../023 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     023 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיללוכ הדיחיה יריחמ לכ ** הרעה **      
תרחא ןייוצ םא אלא רוביחו הנקתה הקפסא      
לכ תא ללוכ ןלהל תויומכה בתכ יפיעסב      
ת"ג קוזיחל םישורדה רזעה ירזיבאו ירמוח      
םיררוחמ םיחפ ,תכתמ יטרס י"ע הרקיתל      
רתאב חקפמה י"ע שרדנה לכ תא ללוכ      
ןיקתהל ןיא - הרואתה יפוג לש ריחמב םילולכ      
.!!! חקפמה רושיא אלל אוהש גוס לכמ ת"ג      
ןוכמ לש ןקת ות םיאשונ הרואתה יפוג לכ      
גוס לכמ DEL תרואת יפוגב !!! םינקתה      
תיאפוריא תרצותמ ויהי םירביירדה אוהש      
.!!! הדובע תועש 00005 דבלב      
      
תורונ םע מ"ס 06/06 תודימב עוקש ת"ג     008.02.0030
    W04 "תרצות "דלנאפ" םגד ןמול 0023 "דל  
י"ע רשואמ תוכיאו ךרע הווש וא "שעג"      

                     330.00 .ןקת ות אשונ ןנכתמ/לכירדאה 'חי   
      
ד"ממל "דל" W04 תורונ םע ל"נכ עוקש ת"ג     008.02.0040
ףרועה דוקפ י"ע רשואמ "שעג" י"ע קוושמ      

                      86.00 .םינגומ םיבחרמב הנקתהל 'חי   
      
ידדצ דח רוטקלפר םע  חול תרואתל ףוג     008.02.0050
לש קפסהב  "דלאטנפ" םגד )חולה תראהל(      

                      42.00 .רשואמ ךרע הווש וא "שעג" תרצות טאו 12 'חי   
      
תרצות "םעונ" םגד םימ ןגומ הרואת ףוג     008.02.0060
םיינורטקלא םיקנשמ םע ךרע הווש וא "שעג"      

                       8.00 .טאו דל 82 תורונ ללוכ 'חי   
      
תרצות הנוכהו טולישל םורח תרואת ףוג     008.02.0070
תרונ םע ינוציח/עוקש  "דל ץח" םגד "שעג"      
09-ל ריק/הרקיתל הילת ןקתה ללוכ "דל"      
"האיצי" ןקתה יפל םיאתמ טוליש םע תוקד      

                      76.00 .!!! ןקת ות אשונ ןימזמה תשירד יפלו 'חי   
      
םע מ"ס 011/03 תודימב עוקש/ינוציח ת"ג     008.02.0080
"MATLE" תרצות תמגוד טאו 04 דל תרונ      

                      50.00 . רשואמ ךרע עווש וא 'חי   
      
םגד ג"לנ תרונ  תללוכה ץוח תרואת ףוג     008.02.0090

.רשואמ ךרע הווש "שעג" תרצות "ריק" 'חי                              
      
טאו 31 "דל" תרונ םע "תיב.סמ" הרואת ףוג     008.02.0100
םגד רשואמ ךרע הווש וא "וקסינ" תרצות      

                       1.00 ."רקסוא" 'חי   
      

20.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../024 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     024 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םגד תיטסוקא הרקיתב עוקש הרואת ףוג     008.02.0110
תרצות טאו 51 דל תרונ םע 581 "דלסקיפ"      
הנקתהל( רשואמ ךרע הווש וא "שעג"      

                      94.00 . )םיתורשו תונורדסמב 'חי   
      
תינומרח" םגד  תוגרדמ ירדחל הרואת ףוג     008.02.0120
תרצות טאו 71 דל תרונ םע " דל ודנור      

                      62.00 .רשואמ ךרע הווש וא "שעג" 'חי   
      
םע "דל סוקסיד" םגד םימ ןגומ הרואת ףוג     008.02.0130
ךרע הווש וא "שעג" תרצות טאו 61 דל תרונ      

                      10.00 .רשואמ 'חי   
      
םגד תיאמצע DEL םוריח הרואת ףוג     008.02.0140
    "A4DL XULYX" תרונ םע DEL 3 טאו  
תיטסוקא הרקיתב עוקש/דומצב תנקתומ      
השדע יגוס םע(  מ"עב קטלנא י"ע קוושמ      

                     160.00 . )הנקתהל המיאתמ 'חי   
      
ךרע הווש וא "טייל וינ" תרצות הרואת ףוג     008.02.0150
םע "ןבל ריק המופ" ףוגה םגד רשואמ תוכיאו      

                      34.00 .)A םגד( טאו 02 קפסהב דל תרונ 'חי   
      
ךרע הווש וא "טייל וינ" תרצות הרואת ףוג     008.02.0160
םע " UEN-161" ףוגה םגד רשואמ תוכיאו      

                      52.00 .)B םגד( טאו 22 קפסהב דל תרונ 'חי   
      
הווש וא "PMALINU" תרצות הרואת ףוג     008.02.0170
םע " EROC" ףוגה םגד רשואמ תוכיאו ךרע      

                      22.00 . )C םגד( טאו 63 קפסהב דל תרונ 'חי   
      
הווש וא "PMALINU" תרצות הרואת ףוג     008.02.0180
" OTULP" ףוגה םגד רשואמ תוכיאו ךרע      
- ץינייטש" אובי טאו 41 קפסהב דל תרונ םע      

                      70.00 .) D םגד( - "דריל 'חי   
.הנקתהו הקפסא - הרואת יפוג 20.800 כ"הס            

      
.ת ו נ ו ש  30.800 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ הדיחיה יריחמ לכ ** הרעה **      
תרחא ןייוצ םא אלא רוביחו הנקתה הקפסא      
.ןלהל תויומכה בתכ יפיעסב      
      
      
      
      

30.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../025 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     025 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לזרב טומ י"ע שדח הנבמ רובע דוסי תקראה     008.03.0020
.מ"מ 4/52 לזרב ספ וא מ"מ 01 רטוק לוגע      
3 דוסיה תורוק לגרב ןקתות דוסיה תקראה      
שי דוסיה תקראה תא .תיתחתה לעמ מ"ס      
לזרבלו םידומע וא/ו תואסנולכל ךתרל      
םיספה ןיב הפיפחב ועצובי םיכותרה לכ.ןויזה      
אלל תוחפל מ"מ 3 היהי ךותירה יבועו      
ספל דוסיה תקראה תא ךתרל שי .םיקקפ      
קלחב ןקתוי רשא םילאיצנטופ תאוושה      
לזרב י"ע ישארה למשחה חול לש ןותחתה      
ץבוקל םאתהב לכה - מ"מ 4/52 ןוולוגמ      

                       1.00 'פמוק .ןורחא םוסרפ ךיראתמ 1724 תונקתה  
      
03*8 תודמב למשח ילבכל תשר תלעת     008.03.0030
ירמח לכ תא ללוכ ךרע הווש וא "ילינ" תרצות      
םיקוזחה תוברל םישורדה רזעה ירזיבאו      
רטמ 1 דע  לש קחרמב ונקתויש םימיאתמה      

                      30.00 .ינשל דחא ןיב רטמ   
      
02*8 תודמב למשח/תרושקתל תשר תלעת     008.03.0040
ירמח לכ תא ללוכ ךרע הווש וא "ילינ" תרצות      
םיקוזחה תוברל םישורדה רזעה ירזיבאו      
רטמ 1 דע  לש קחרמב ונקתויש םימיאתמה      

                     300.00 .ינשל דחא ןיב רטמ   
      
01*8 תודמב למשח/תרושקתל תשר תלעת     008.03.0050
ירמח לכ תא ללוכ ךרע הווש וא "ילינ" תרצות      
םיקוזחה תוברל םישורדה רזעה ירזיבאו      
רטמ 1 דע  לש קחרמב ונקתויש םימיאתמה      

                      80.00 .ינשל דחא ןיב רטמ   
      
הסכמ םע 04*01 תודמב למשחל חפ תלעת     008.03.0060
ללוכ  לכירדאה תשירד יפל ןווגב עבצב עובצ      
תוברל םישורדה רזעה ירזיבאו ירמח לכ תא      
לש קחרמב ונקתויש םימיאתמה םיקוזחה      

                      38.00 .ינשל דחא ןיב רטמ 1 דע רטמ   
      
תשוחנ יושע ישאר םילאיצנטופ תאוושה ספ     008.03.0070
לש ךרואבו מ"מ 05*5 תודמב תיטילורטקלא      
הקראה יכילומל רובח יגרב ללוכ מ"ס 06      
םיינש + וילא םירבוחמה םיכילומה רפסמכ      
ל לכה - םיינקת טולישו ןומיס ללוכ םירומש      
ירמח לכ תא ללוכ 1724 תונקתה ץבוק יפ      

                       1.00 'פמוק .םישורדה רזעה ירזיבאו  
      
      
      

30.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../026 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     026 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תשוחנ יושע יתמוק/ינשמ תוקראה ספ     008.03.0080
לש ךרואבו מ"מ 04*4 תודמב תיטילורטקלא      
הקראה יכילומל רובח יגרב ללוכ מ"ס 05      
םיינש + וילא םירבוחמה םיכילומה רפסמכ      
ל לכה - םיינקת טולישו ןומיס ללוכ םירומש      
ירמח לכ תא ללוכ 1724 תונקתה ץבוק יפ      

                       5.00 'פמוק .םישורדה רזעה ירזיבאו  
      
םימ תנגומ הספוק ךותב "הירטפ" םורח ןצחל     008.03.0090

                       2.00 .ט"הע הנקתהל תניירושמ 'חי   
      
תודימבו מ"מ 02 יבועב "ץיוודנס" ץע חול     008.03.0100
    002X08 בכעמ עבצב םיימעפ עובצ ,מ"ס  
תוציחמ ללוכ תרושקת ןוראב ןקתומ שא      

                       6.00 'פמוק .)ינשמ/ישאר-ר.ה.ת( תינכות יפל הדרפה  
      
גוז 05 דע לבכל )הנורק( קתנתמ רוביח סיספ     008.03.0110
תכתמ סיסב ללוכ ןופלטה תונוראב הנקתהל      
ןופלט תונוראב ןקתומ ספה תנקתהל םיאתמ      

                       6.00 .טלפמוק - םיינשמ/םיישאר 'חי   
      
ר"ממ 59 לש ךילומב םימ ןועשל הקראה רשג     008.03.0120

                       1.00 'פמוק .הנומה ידיצ ינשמ דדובמ  
      
52 רונצב תישאר םירק םימ תרנצ לכ תקראה     008.03.0130
הלש ללוכ ר"ממ 53 תשוחנ ךילומו מ"מ      
עיפומכ האוושהה ספל דע המיאתמ הקראה      

                       1.00 'פמוק .תינכתב  
      
תרצות "N-2" םגד ט"הע םיעקש תספוק     008.03.0140

                       4.00 . וקסינ 'חי   
      
תרצות "N-4" םגד ט"הע םיעקש תספוק     008.03.0150

                       4.00 . וקסינ 'חי   
      
יעוצקמ יאלמשח לש י'זרב הדובע תעש     008.03.0160
אל רשא תודובע רובע )הלועמו ךמסומ(      
הדובע ינמוי יפל לכה - תויומכה בתכב וטרופ      

                      45.00 !!! דבלב בתכב חקפמה תוארוהו םימותח ע"ש   
      
רובע רזוע יאלמשח לש י'זרב הדובע תעש     008.03.0170
לכה - תויומכה בתכב וטרופ אל רשא תודובע      
חקפמה תוארוהו םימותח הדובע ינמוי יפל      

                      45.00 !!! דבלב בתכב ע"ש   
      
      
      

30.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../027 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     027 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רגסנ םימ ןגומ הסכמ םע תיטסלפ הספוק     008.03.0180
תודימב ט"הת הנקתהל םיגרב י"ע      
וא "טסלפ א.ד.ע" תמגוד מ"מ 051/063/052      
תרנצ זוכר תיישע רובע ךרע הווש      

                       8.00 . ךומנ חתמ/תרושקת 'חי   
      
תרגסמה ללוכ  א.ד.ע תרצות ט"הת תובית     008.03.0190
רפמא 61 ק"ח 4 : תללוכה A.D.A תרצות      
2 . םיינקית ןופלט ירזיבא 2 "022 תשר"      
הדרפה ללוכ ינקית בשחמ רזיבא םוקמ      
חתמ ןיבו תשר למשח ןיב תטלחומ תימינפ      
תוימינפ תוציחמ י"ע )ןופלט/בשחמ( ךומנ      
תדמע - 'א טרפ יפל - טווחמו םלשומ לכה      

                      22.00 'פמוק . הדובע  
      
תרגסמה ללוכ  א.ד.ע תרצות ט"הת תובית     008.03.0200
1 )'ג טרפ יפל( : תללוכה A.D.A תרצות      
רזיבא רובע םוקמ 1 בשחמ רזיבא םוקמ      
םוקמ 1 ןרקמ תרנצ זוכרל םוקמ 1 היזיולט      
ללוכ רומש םוקמ 2 םילוקמר תרנצ זוכרל      
תוכרעמה ןיב תטלחומ תימינפ הדרפה      
םלשומ לכה תוימינפ תוציחמ י"ע תונושה      

                      22.00 'פמוק . הרומ תדמע - 'ג טרפ יפל - טווחמו  
      
תרגסמה ללוכ  א.ד.ע תרצות ט"הת תובית     008.03.0210
רפמא 61 ק"ח 3 : תללוכה A.D.A תרצות      
תלעפה רובע רפמא 61 ז"מ 1 "022 תשר"      
4 בשחמ ירזיבא רובע רומש םוקמ 4 .ןרקמ      
תימינפ הדרפה ללוכ םימתס םע רומש םוקמ      
י"ע ךומנ חתמ ןיבו תשר למשח ןיב תטלחומ      
יפל - טווחמו םלשומ לכה תוימינפ תוציחמ      

                       6.00 'פמוק .)דומיל תתכב הדובע תדמע( 'ג טרפ  
      
"סיווג" תרצות ט"הת תוקלדה תספוק     008.03.0220
ט"הת הנקתהל םיראומ םינצחל 4 תללוכה      

                       2.00 'פמוק .)לכירדאה י"ע רחבי תרגסמה עבצ(  
      
תרצות םיסכמ 2 םע תקלוחמ .יס.יו.יפ תלעת     008.03.0230
יעקש תנקתהל מ"ס 41*6 תודמב "לג-לפ"      
יקיזחמו,תויוז, תויפוס ללוכ תרושקת/למשח      

                      40.00 . )הדבעמ תותכב הנקתהל( םיימינפ םילבכ רטמ   
      
      
      
      
      
      

30.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../028 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     028 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הנבמל תיבל הסינכב הנקתהל םיאבכ לנפ     008.03.0240
תלד םע עובצ חפ יושע הריגס לוענמ ללוכה      
מ"ס 08 הבוג מ"ס 06 בחור תודימב הפוקש      
ןופורקימ :תנקתה רובע מ"ס 52 דע קמוע      
לש הנשמ לנפ , םורח תזירכ - לבכ םע דיינ      
תקספהל קותינ ןצחל, ןשע/שא יולג תזכר      
ןשע תונולח תזכר הנבמה לש תיללכ למשח      
עוציבל - )שרדייו הדימב( הלעפה קספמ םע      

                       2.00 'פמוק .דבלב חקפמה רושיאב  
      
לע תססובמה המדא תדיער תארתה תכרעמ     008.03.0250
ךוניחה דרשמ תונקת י"פע םינשייח 2      
,"םודא עבצ" תוארתה תלבק תרשפאמ      
תרבח י"ע תנקתומו תקוושמ תכרעמה      
תכרעמה רוביח ללוכ "הקינורטקלא ןוטלט"      
ןקתומ לכה טלפמוק - םורח תזירכ תכרעמל      

                       1.00 'פמוק . חטשב דבועו  
      
הרזע ללוכ יטרפ ךמסומ קדוב תרוקב תנמזה     008.03.0260
ולגתי רשא םייוקילה ןוקתו הקידבה עוציבב      
קדובה לש םנוצר תועיבשל הקידבה ךלהמב      
להנמ/חקפמה רושיאב( הדובעה ןימזמו      

                       1.00 'פמוק . )דבלב טקייורפה  
      
ללוכ ח"הח יקדוב תרוקב תנמזהו םואת     008.03.0270
הקידבב ולגתי רשא םייוקלה לכ ינוקת      
לשו קדובה לש האלמה םנוצר תועיבשל      
תשרל רוביח רושיא ןתמל דע ןימזמה      
םלושת ח"החל הקידבה( טלפמוק - למשחה      

                       1.00 'פמוק .)ןימזמה י"ע  
.תונוש 30.800 כ"הס            

      
- ם י ט ו ח ו  ת ו ר ו נ צ  ם י ל ב כ  40.800 ק ר פ  ת ת       
.ה נ ק ת ה ו  ה ק פ ס ה       
      
הנקתה הקפסא םיללוכ הדיחיה יריחמ לכ      
בתכ יפעסב תרחא ןייוצ םא אלא רוביחו      
.ןלהל תויומכה      
      
תולעתב תורונצב ולחשוי םיטוח/םילבכ      
וא ןורירמ תרנצב )תווקיציבו הרקתב,גגב(      
תומלוסו םילוורש םירבעמ ךרד ,ףכירמ      
יפל )תוירדנטס קוזיח תולש ללוכ( ,םילבכ      
םרובח ללוכ הנבמב שורדה הנקתהה ןפוא      
.תווצקה יתשב      
      

40.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../029 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     029 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
4*05 ךתחב RF/YX2N גוסמ תשוחנ לבכ     008.04.0030

                     200.00 . ר"ממ רטמ   
      

                     100.00 . ר"ממ 3*61+53 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  008.04.0040
      

                     100.00 . ר"ממ 5*61 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  008.04.0050
      

                     110.00 . ר"ממ 5*01 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  008.04.0060
      

                      65.00 . ר"ממ 5*6 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  008.04.0070
      

                      80.00 . ר"ממ 5*5.2 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  008.04.0080
      

                      30.00 . ר"ממ 01 ךתחב רוזש תשוחנ ךילומ רטמ  008.04.0090
      

                      80.00 . ר"ממ 61 ךתחב רוזש תשוחנ ךילומ רטמ  008.04.0100
      

                     160.00 . ר"ממ 52 ךתחב רוזש תשוחנ ךילומ רטמ  008.04.0110
      
הבכ מ"מ 32 רטוקב ףכירמ/ןורירמ רונצ     008.04.0120

                      50.00 .וילאמ רטמ   
      

                      50.00 .מ"מ 92 רטוקב ךא ל"נכ רונצ רטמ  008.04.0130
      
ינקת מ"מ 63 רטוקב ןורירמ/ףכירמ רונצ     008.04.0140
י"ע רשואמ( תרושקת/למשח תודובעל      

                      45.00 .הכישמ טוח ללוכ )ח"הח/קזב רטמ   
      
ינקת מ"מ 05 רטוקב ןורירמ/ףכירמ רונצ     008.04.0150
י"ע רשואמ( תרושקת/למשח תודובעל      

                      60.00 .הכישמ טוח ללוכ )ח"הח/קזב רטמ   
      
יפל למשח- תודובעל חישק .יס.יו.יפ רוניצ     008.04.0160
מ"מ -011- רטוקב למשחה תרבח תושירד      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב      

                     100.00 .םימאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ   
      
יפל למשח- תודובעל חישק .יס.יו.יפ רוניצ     008.04.0170
מ"מ -061- רטוקב למשחה תרבח תושירד      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב      

                     125.00 .םימאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ   
      
ע.ק.י ןקת ות אשונ תרושקת תודובעל רוניצ     008.04.0180
הריפחב מ"מ 05 רטוק "ןוא-וק" גוסמ 5.31      
מ"מ 8 רטוק ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ      

                     400.00 .קזב י"ע רשואמ ינקית ןומיס טרסו רטמ   
      

40.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../030 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     030 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
י"ע רשואמ ינקת יס.יו.יפ דודב םע ןופלט לבכ     008.04.0190
יתשב טווחמו ןקתומ )גוז 03( 03*2*5.0 קזב      

                     120.00 .ויתוצק רטמ   
.הנקתהו הקפסה - םיטוחו תורונצ םילבכ 40.800 כ"הס            

      
ר ו ב י ח  ת ט י ל ק  50.800 ק ר פ  ת ת       
.ה נ ב מ ל  ת ר ו ש ק ת /ל מ ש ח       
      
םיללוכ הדיחיה יריחמ לכ ** הרעה **      
תרחא ןייוצ םא אלא רוביחו הנקתה הקפסא      
.ןלהל תויומכה בתכ יפיעסב      
      
לש םינומ חול דיל ןקתומ למשח חול הנבמ     008.05.0020
דימע ןיירושמ רטסאילופמ הנבמ יושע ח"הח      
םיעוזעז PI-56 ריוא גזמ יאנת לכב      
,תוצמוחו םינמש ,םיקלד ינפב דימע,תוכמו      
םימ תזתה ינפב תומוטא תותלדב דייוצמ      
)תימינפ סקניטרפ תטלפ םע( לופכ דודב לעב      
יצח לוענמ י"ע הליענל תונתינ ויהי תותלדה      
,רפמא 036 הריבצ יספ.1 :ללוכ חולה רדנילצ      
טוליש .2 האיצי/הנזה ילבכ רובע םיקדהמ      
.3 .חולה תיזחו דויצה יבג לע ץיבדנס      
דודב לעב" היהי חולה ,רזע תודובעו םירמוח      
היהיו ןמקלדכ דויצה תטילקל םיאתי "לופכ      
021 הבוג מ"ס 06 בחור, מ"ס 63 קמועב      
וא "רבנע" תרצות היהי חולה , מ"ס      
לכ תא ללוכ רשואמ ךרע הווש וא "טיילרוא"      

                       1.00 'פמוק .תינכותב ןמוסמה  
      
ילגעמל )G.M.( תיזפ תלת הנגה תדיחי     008.05.0030
לויכל תנתינה רצק םרז ליבגמ גוסמ דוקיפ      

                       1.00 A4.2X3 תויטנגמו תוימרת תונגה ללוכ 'חי   
      

                       3.00 DEL גוסמ ןומיס תירונ 'חי  008.05.0040
      
יצח יבטוק תלת יזפ תלת םרז קספמ     008.05.0050
םיעגמ 3 ללוכ רפמא 3*005 יטמוטוא      
תונגה ללוכ ,C.N.O.N רזע יעגמ ,םיישאר      
לילס ללוכ א"ק 63 לש רצק םרזל תוינורטקלא      
וא ןירי'ג ןילרמ 'צותמ קספמה קוחרמ הקספה      

                       1.00 .ע"ש 'חי   
      
םגד שא יולג תכרעמל דוקיפ ירסממ     008.05.0060

                       1.00 . KSP תרצות B655-OSI 'חי   
      
      

50.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../031 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     031 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רובע  טוה/"קזב" IV-0 םגד רטסאילופ ןורא     008.05.0070
008 הבוג ,מ"מ 006 בחור : תודימב קזב      
ןוראה תנקתה ללוכ ,מ"מ 003 קמוע ,מ"מ      
תמגודכ ןוראה ורובע תדעוימה השינב      
יצח לוענמ םע IV-0 םגד "רבנע" תרצות      
י"ע רשואמ ךרע הווש וא ק"זב םגד רדנילצ      
ןוראה לדוג תא תיפוס רשאל ןלבקה לע קזב      

                       1.00 .קזב תרבחב 'חי   
      
תרבח לש םינומ חול רובע ןוטב תחמוג     008.05.0080
רובע ןכרצה לש ישאר םרז קספמו למשחה      
טרפ יפל החמוגה( רפמא 019 דע רוביח      
הבוגב  החמוגה )למשחה תרבח לש ינכדע      
מ"ס 05 קמוע ,עקרקה ינפ לעמ מ"ס 052 לש      
תנגומ תכתמ תותלד ללוכ מ"ס 002 בחור      

                       1.00 'פמוק .טלפמוק - )למשחה תרבח לש טרפ יפל( םימ  
      
תרנצ רובע תלעת לש הביצח וא/ו הריפח     008.05.0090
דע קמועב רפחית הלעתה  תרושקת/למשח      
דופר ללוכ ריחמה . שורדה בחורבו מ"ס 001      
קודיה ךות תובכשב הלעתה יוסכ ,לוח עצמו      
ןומיס טרס תרנצ/םילבכה תחנה רחאל      
המדא יפדוע קוליס ,ותומדקל חטשה תרזחהו      
טרופמכ לכה תרנצ/לבכה לש יאוותה טוליש      

                     140.00 .חקפמה רושיאב יללכה טרפמב רטמ   
      
דליפרפוק סופיט ,תינקית הקראה תדורטקלא     008.05.0100
לכ ללוכ רטמ 3 לש ךרואב רטוק מ"מ 91      
את ללוכ ,םישורדה םירוביחהו םירזיבאה      
רטוקב אתה .הביצח /הריפח ,םורט ןוטבמ      
ץצח תיעקרק םע מ"ס 05 קמועו מ"ס 05      
)קורי/בוהצ( העיבצו טוליש הסכמ,ללוכ      
חול דיל למשחה תרבח תשירד יפל( טלפמוק      

                       1.00 . )םינומ 'חי   
      
תולעתב תורונצב ולחשוי םיטוח/םילבכ      
וא ןורירמ תרנצב )תווקיציבו הרקתב,גגב(      
תומלוסו םילוורש םירבעמ ךרד ,ףכירמ      
יפל )תוירדנטס קוזיח תולש ללוכ( ,םילבכ      
םרובח ללוכ הנבמב שורדה הנקתהה ןפוא      
.תווצקה יתשב      
      
4*042 ךתחב RF/YX2N גוסמ תשוחנ לבכ     008.05.0120

                     120.00 .ר"ממ רטמ   
      
ךתחב RF/YX2N גוסמ תשוחנ יושע לבכ     008.05.0130

                      70.00 . ר"ממ 5*5.2 רטמ   
50.800.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מגן אבות   .../032 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     032 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

                      35.00 . ר"ממ 021 ךתחב רוזש תשוחנ ךילומ רטמ  008.05.0140
      
יפל למשח- תודובעל חישק .יס.יו.יפ רוניצ     008.05.0150
מ"מ -011- רטוקב למשחה תרבח תושירד      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב      

                      30.00 .םימאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ   
      
יפל למשח- תודובעל חישק .יס.יו.יפ רוניצ     008.05.0160
מ"מ -061- רטוקב למשחה תרבח תושירד      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב      

                      30.00 .םימאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ   
      
ע.ק.י ןקת ות אשונ תרושקת תודובעל רוניצ     008.05.0170
הריפחב מ"מ 05 רטוק "ןוא-וק" גוסמ 5.31      
מ"מ 8 רטוק ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ      

                     200.00 .קזב י"ע רשואמ ינקית ןומיס טרסו רטמ   
      
גוסמ יתבכש וד שימג ירושרש יטסלפ רוניצ     008.05.0180
וא,"ןדירפ ןמסיו" תרצות "שימג הרבוק"      
מ"מ 05 רטוקב ,תוכיאו ע"ש וא ,"םונגמ"      
רוזש ןוליינמ הכישמ לבח ללוכ ,הריפחב חנומ      
ןיב םימוטא םירוביחו מ"מ 8 רטוקב      

                      80.00 .טלפמוק ,תורוניצה רטמ   
      
י"ע רשואמ ינקת יס.יו.יפ דודב םע ןופלט לבכ     008.05.0190
יתשב טווחמו ןקתומ )גוז 03( 03*2*5.0 קזב      

                      50.00 .ויתוצק רטמ   
.הנבמל תרושקת/למשח רוביח תטילק 50.800 כ"הס            

      
.  י ש א ר  ל מ ש ח  ח ו ל  60.800 ק ר פ  ת ת       
      
םינקתה תושירדל ומיאתי למשחה תו/חול      
חולה .למשח קוחלו  93416 י"ת םיילארשיה      
ולש תוכיאה תכרעמש ביכרמ/ןרצי י"ע רצויי      
.OSI 1009 י"ת ילארשיה ןקתל המיאתמ      
ףוג לש וחוקיפב היהת תוכיאה תכרעמ      
ילארשיה םינקתה ןוכמ לע ליבק ,ךמסומ      
ןוכמ לש 22 ת"ת תדועת היהית ןרצייל      
.ילארשיה םינקתה      
      
      
      
      
      
      
      

60.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../033 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     033 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
חפמ יונב ישאר למשח חולל לזרב הנבמ     008.06.0020
עבצו דוסי עבצ םיימעפ עובצ ,מ"מ 2 ןולוגמ      
הפצרה לע בצומ חולה .רונתב יולק ןוילע      
.תו/תלד םע מ"ס 06 דע קמועב הנבי חולה      
,הטמ וטרופיש םיטנמלאה רובע הנבי חולה      
לע ןקתוי דויצה .רפמא 036 ויהי הריבצ יספ      
םג ללוכ חולה ריחמ.תיזחב םילנפ םע םיספ      
:ןוגכ םישורדה רזעה ירזיבאו ירמח לכ תא      
ילגעמ לכ רובע םיקדהמ טוויח,הריבצ יספ      
דויצה ינפ לע ץיבדנס טוליש תואיציה      
תושורדה תומלשהה לכ ןכו תותלדבו      

                       7.20 . 52% רומש םוקמ ללוכ תינכתב תולולכהו ר"מ   
      
036*3 יטמוטוא יצח ישאר קפסה קתנמ     008.06.0030
תונגה םע א"ק 53 קותינ רשוכ רפמא      
וא "ECAS" תרצות תמגודכ תוינורטקלא      
)C.T( הדובע לילס ללוכ רשואמ ךרע הווש      

                       1.00 .רפמא 005-ל לייוכמ 'חי   
      
רפמא 052*3 יטמוטוא יצח קפסה קתנמ     008.06.0050
תיטנגמומרט הנגה םע א"ק 52 קותינ רשוכ      
רשואמ ךרע הווש וא "ECAS" תרצות תמגוד      

                       1.00 .)השירד יפל םינוש םימוחתב ימרט לויכ( 'חי   
      
רפמא 061*3 יטמוטוא יצח קפסה קתנמ     008.06.0060
תיטנגמומרט הנגה םע א"ק 52 קותינ רשוכ      
רשואמ ךרע הווש וא "ECAS" תרצות תמגוד      

                       4.00 .)השירד יפל םינוש םימוחתב ימרט לויכ( רטמ   
      
רפמא 521*3 יטמוטוא יצח קפסה קתנמ     008.06.0070
תיטנגמומרט הנגה םע א"ק 52 קותינ רשוכ      
רשואמ ךרע הווש וא "ECAS" תרצות תמגוד      

                      10.00 .)השירד יפל םינוש םימוחתב ימרט לויכ( 'חי   
      

                       6.00 .רפמא 052 דע תמ"אמל הדובע לילס תפסות 'חי  008.06.0090
      
םע ,רפמא 61 יבטוק דח ףילחמ םרז קיספמ     008.06.0100

                       5.00 .קספומ בצמ 'חי   
      
לש סמועל 3CA הדובעל יזפ-תלת ןעגמ     008.06.0110
הדובע לילס רואמ הדש רובע רפמא 3*52      

                       4.00 .טלוו 022 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 4*04 תחפ רסממ     008.06.0120

                       2.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      
      

60.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../034 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     034 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
01 תושיגר רפמא 2*52 תחפ רסממ     008.06.0130

                       1.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      

                       1.00 .יזפ תלת הלעפה ןצחל 'חי  008.06.0160
      

                       8.00 . "דיל" גוסמ ןומיס תרונמ 'חי  008.06.0170
      
ישאר חולל SSALC-2 םיקרב ינפב הנגה     008.06.0180
    AK56-XAMI הקידב םרז יפל SM02/8  
הנגה תמ"אמ ללוכ N+P3 םיבטק רפסמ      
לש קותינ רשוכ 521GN/06C םגדמ םיאתמ      

                       1.00 'פמוק א"ק 05  
      
תינכת( תועש 42 לש הברזר םע ןועש קספמ     008.06.0190

                       1.00 .)תיעובש + תימוי 'חי   
      
ימושי תרצות TL-TENLE גוסמ דדומ בר     008.06.0200

                       1.00 .מ"עב הרקב 'חי   
      
CFP-TENLE גוסמ קפסהה לפוכ רקב     008.06.0210

                       1.00 .מ"עב הרקב ימושי תרצות 'חי   
      

                       6.00 זוחא -1- קויד ,רפמא 036/5 םרז ינשמ 'חי  008.06.0220
      

                       2.00 .טלוו 42/022 םיבטק עברא דוקיפ ירסממ 'חי  008.06.0230
      
,יבטוק דח רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.06.0240
א"ק 01 קותינ רשוכ )רשוגמ וא דיחי(      

                      15.00 (IEC898). 'חי   
      
,יבטוק וד רפמא 2*23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.06.0250
א"ק 01 קותינ רשוכ )רשוגמ וא דיחי(      

                       2.00 (IEC898). 'חי   
      
יבטוק דח רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.06.0260
א"ק 01 קותינ רשוכ,ספאה קותינ םע      

                       1.00 (IEC898). 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.06.0270

                       5.00 .)898CEI( א"ק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 04 לש ילנימונ םרזל ז"אמ     008.06.0280

                       2.00 .)898CEI( א"ק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
עגמ םע יבטוק וד רפמא 61 דעצ ירסממ     008.06.0300

                      22.00 .ףילחמ 'חי   
      

60.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../035 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     035 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תימרת סמוע תרתי םע ינדי עונמ קספמ     008.06.0310
םגד לבגומ יתלבקותינ רשוכ תיטנגמו      

                       4.00 .ךרע הווש וא "רלימ.ק" תרצות MZKP-6 'חי   
      
שולש לעב רפמא 01 -ל דוקיפ םרז קספמ     008.06.0320
הנקתהל "טקפ" םגד "וטוא-ספא-די" םיבצמ      

                       6.00 .חולה תיזחב 'חי   
      
ןולח ירוחאמ חולה ןפודב ןקתומ םורח ןצחל     008.06.0330

                       1.00 .םימ ןגומ יציפק 'חי   
      
םגד שא יולג תכרעמל דוקיפ ירסממ     008.06.0350

                       1.00 . KSP תרצות B655-OSI-21 'חי   
      
ילרגטניא דוקיפ עגמ םע יבטוק תלת ןעגמ     008.06.0360
םע הדובעל דעוימ טלוו 022 הדובע לילס      

                       2.00 . "קינכמלט" תרצות רא"וק 02 לש לבק 'חי   
      
ילרגטניא דוקיפ עגמ םע יבטוק תלת ןעגמ     008.06.0370
םע הדובעל דעוימ טלוו 022 הדובע לילס      

                       1.00 . "קינכמלט" תרצות רא"וק 01 לש לבק 'חי   
      
ילרגטניא דוקיפ עגמ םע יבטוק תלת ןעגמ     008.06.0380
םע הדובעל דעוימ טלוו 022 הדובע לילס      

                       1.00 . "קינכמלט" תרצות רא"וק 5 לש לבק 'חי   
      
רושיאב הקירפ ידגנ םע רא"וק 02 לבק     008.06.0390
דבלב ןימזמהו ןנכתמה      
...........................םגד      

                       2.00 .........................תרצות 'חי   
      
רושיאב הקירפ ידגנ םע רא"וק 01 לבק     008.06.0400
דבלב ןימזמהו ןנכתמה      
...........................םגד      

                       1.00 .........................תרצות 'חי   
      
רושיאב הקירפ ידגנ םע רא"וק 5 לבק     008.06.0410
דבלב ןימזמהו ןנכתמה      
...........................םגד      

                       1.00 .........................תרצות 'חי   
      
יקוזיח לכ ללוכ ישאר למשח חול תנקתה     008.06.0420
,וסוליפו ובוציע ותדמעה,חולה ךותב םיגרבה      
תוברל םיאצויהו םיסנכנה םיווקה רוביח ללוכ      
- ותלעפהל םישורדה רזעה ירזיבאו ירמוח לכ      

                       1.00 'פמוק .טלפמוק  
      

60.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../036 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     036 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םילבק תנגה רובע ךא ל"נכ קפסה קתנמ     008.06.1080
הנגה םע א"ק 52 קותינ רשוכ רפמא 521*3      
וא "ECAS" תרצות תמגוד תיטנגמומרט      
םימוחתב ימרט לויכ( רשואמ ךרע הווש      

                       4.00 .) םילבקה לדוגל םאתהב  םינוש 'חי   
.  ישאר למשח חול 60.800 כ"הס            

      
.001 ה נ ש מ  ח ו ל  70.800 ק ר פ  ת ת       
      
חפמ יונב 001 הנשמ חולל לזרב הנבמ     008.07.0010
עבצו דוסי עבצ םיימעפ עובצ ,מ"מ 2 ןולוגמ      
הפצרה לע בצומ חולה .רונתב יולק ןוילע      
.תו/תלד םע מ"ס 04 דע קמועב הנבי חולה      
,הטמ וטרופיש םיטנמלאה רובע הנבי חולה      
לע ןקתוי דויצה .רפמא 061 ויהי הריבצ יספ      
םג ללוכ חולה ריחמ.תיזחב םילנפ םע םיספ      
:ןוגכ םישורדה רזעה ירזיבאו ירמח לכ תא      
ילגעמ לכ רובע םיקדהמ טוויח,הריבצ יספ      
דויצה ינפ לע ץיבדנס טוליש תואיציה      
תושורדה תומלשהה לכ ןכו תותלדבו      

                       2.52 . 52% רומש םוקמ ללוכ תינכתב תולולכהו ר"מ   
      
521*3 יטמוטוא יצח ישאר קפסה קתנמ     008.07.0020
הנגה םע א"ק 52 קותינ רשוכ רפמא      
וא  "ECAS" תרצות תמגוד תיטנגמומרט      

                       1.00 . )C.T( הדובע לילס ללוכ רשואמ ךרע הווש 'חי   
      

                       2.00 .רפמא 061 דע תמ"אמל הדובע לילס תפסות 'חי  008.07.0030
      
רפמא 521*3 יטמוטוא יצח קפסה קתנמ     008.07.0040
תיטנגמומרט הנגה םע א"ק 52 קותינ רשוכ      
רשואמ ךרע הווש וא "ECAS" תרצות תמגוד      

                       3.00 .)השירד יפל םינוש םימוחתב ימרט לויכ( 'חי   
      
םע ,רפמא 61 יבטוק דח ףילחמ םרז קיספמ     008.07.0050

                       2.00 .קספומ בצמ 'חי   
      
לש סמועל 3CA הדובעל יזפ-תלת ןעגמ     008.07.0060
הדובע לילס רואמ הדש רובע רפמא 3*52      

                       4.00 .טלוו 022 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 4*04 תחפ רסממ     008.07.0070

                       6.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 4*52 תחפ רסממ     008.07.0080

                       1.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
70.800.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מגן אבות   .../037 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     037 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
03 תושיגר רפמא 4*36 תחפ רסממ     008.07.0090

                       2.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      
01 תושיגר רפמא 2*52 תחפ רסממ     008.07.0100

                       1.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 2*52 תחפ רסממ     008.07.0110

                       1.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      

                       1.00 .יזפ תלת הלעפה ןצחל 'חי  008.07.0120
      

                       3.00 . "דיל" ןומיס תרונמ 'חי  008.07.0130
      
תינכת( תועש 42 לש הברזר םע ןועש קספמ     008.07.0140

                       4.00 .)תיעובש + תימוי 'חי   
      

                       1.00 .טלוו 42/022 םיבטק עברא דוקיפ ירסממ 'חי  008.07.0150
      
,יבטוק דח רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.07.0160
א"ק 01 קותינ רשוכ )רשוגמ וא דיחי(      

                      30.00 (IEC898). 'חי   
      
,יבטוק וד רפמא 2*23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.07.0170

                      12.00 .)898CEI( א"ק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק דח רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.07.0180
א"ק 01 קותינ רשוכ,ספאה קותינ םע      

                       1.00 (IEC898). 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.07.0190

                       6.00 .)898CEI( א"ק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 04 לש ילנימונ םרזל ז"אמ     008.07.0200

                       2.00 .)898CEI( א"ק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 05 לש ילנימונ םרזל ז"אמ     008.07.0210

                       2.00 .)898CEI( א"ק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
עגמ םע יבטוק וד רפמא 61 דעצ ירסממ     008.07.0220

                       2.00 .ףילחמ 'חי   
      
תימרת סמוע תרתי םע ינדי עונמ קספמ     008.07.0230
םגד לבגומ יתלבקותינ רשוכ תיטנגמו      

                       2.00 .ךרע הווש וא "רלימ.ק" תרצות MZKP-6 'חי   
      
      
      

70.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../038 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     038 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
שולש לעב רפמא 01 -ל דוקיפ םרז קספמ     008.07.0240
הנקתהל "טקפ" םגד "וטוא-ספא-די" םיבצמ      

                       2.00 .חולה תיזחב 'חי   
      
ןולח ירוחאמ חולה ןפודב ןקתומ םורח ןצחל     008.07.0250

                       1.00 .םימ ןגומ יציפק 'חי   
      
לש סמועל 3CA הדובעל יזפ תלת ןעגמ     008.07.0260
לילס ריוא גוזמ הדש רובע רפמא 3*36      

                       2.00 .טלוו 022 הדובע 'חי   
      
םגד שא יולג תכרעמל דוקיפ ירסממ     008.07.0270

                       1.00 . KSP תרצות B655-OSI-4 'חי   
      
םגד א"ק 5 לש הקירפ םרזל קרב ןגמ     008.07.0280

                       4.00 . NHED תרבח לש AV-082 'חי   
      
לכ ללוכ 001 הנשמ למשח חול תנקתה     008.07.0290
ובוציע ותדמעה,חולה ךותב םיגרבה יקוזיח      
םיסנכנה םיווקה רוביח ללוכ ,וסוליפו      
רזעה ירזיבאו ירמוח לכ תוברל םיאצויהו      

                       1.00 'פמוק .טלפמוק - ותלעפהל םישורדה  
.001 הנשמ חול 70.800 כ"הס            

      
.002 ה נ ש מ  ח ו ל  80.800 ק ר פ  ת ת       
      
חפמ יונב 002 הנשמ חולל לזרב הנבמ     008.08.0010
עבצו דוסי עבצ םיימעפ עובצ ,מ"מ 2 ןולוגמ      
הפצרה לע בצומ חולה .רונתב יולק ןוילע      
.תו/תלד םע מ"ס 04 דע קמועב הנבי חולה      
,הטמ וטרופיש םיטנמלאה רובע הנבי חולה      
לע ןקתוי דויצה .רפמא 061 ויהי הריבצ יספ      
םג ללוכ חולה ריחמ.תיזחב םילנפ םע םיספ      
:ןוגכ םישורדה רזעה ירזיבאו ירמח לכ תא      
ילגעמ לכ רובע םיקדהמ טוויח,הריבצ יספ      
דויצה ינפ לע ץיבדנס טוליש תואיציה      
תושורדה תומלשהה לכ ןכו תותלדבו      

                       2.52 . 52% רומש םוקמ ללוכ תינכתב תולולכהו ר"מ   
      
521*3 יטמוטוא יצח ישאר קפסה קתנמ     008.08.0020
הנגה םע א"ק 52 קותינ רשוכ רפמא      
וא  "ECAS" תרצות תמגוד תיטנגמומרט      

                       1.00 . )C.T( הדובע לילס ללוכ רשואמ ךרע הווש 'חי   
      

                       2.00 .רפמא 061 דע תמ"אמל הדובע לילס תפסות 'חי  008.08.0030
      

80.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../039 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     039 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רפמא 521*3 יטמוטוא יצח קפסה קתנמ     008.08.0040
תיטנגמומרט הנגה םע א"ק 52 קותינ רשוכ      
רשואמ ךרע הווש וא "ECAS" תרצות תמגוד      

                       3.00 .)השירד יפל םינוש םימוחתב ימרט לויכ( 'חי   
      
םע ,רפמא 61 יבטוק דח ףילחמ םרז קיספמ     008.08.0050

                       2.00 .קספומ בצמ 'חי   
      
לש סמועל 3CA הדובעל יזפ-תלת ןעגמ     008.08.0060
הדובע לילס רואמ הדש רובע רפמא 3*52      

                       4.00 .טלוו 022 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 4*04 תחפ רסממ     008.08.0070

                       6.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 4*52 תחפ רסממ     008.08.0080

                       1.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 4*36 תחפ רסממ     008.08.0090

                       2.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      
01 תושיגר רפמא 2*52 תחפ רסממ     008.08.0100

                       1.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 2*52 תחפ רסממ     008.08.0110

                       1.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      

                       1.00 .יזפ תלת הלעפה ןצחל 'חי  008.08.0120
      

                       3.00 . "דיל" ןומיס תרונמ 'חי  008.08.0130
      
תינכת( תועש 42 לש הברזר םע ןועש קספמ     008.08.0140

                       4.00 .)תיעובש + תימוי 'חי   
      

                       1.00 .טלוו 42/022 םיבטק עברא דוקיפ ירסממ 'חי  008.08.0150
      
,יבטוק דח רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.08.0160
א"ק 01 קותינ רשוכ )רשוגמ וא דיחי(      

                      30.00 (IEC898). 'חי   
      
,יבטוק וד רפמא 2*23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.08.0170

                      12.00 .)898CEI( א"ק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק דח רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.08.0180
א"ק 01 קותינ רשוכ,ספאה קותינ םע      

                       1.00 (IEC898). 'חי   
      

80.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../040 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     040 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יבטוק תלת רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.08.0190

                       6.00 .)898CEI( א"ק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 04 לש ילנימונ םרזל ז"אמ     008.08.0200

                       2.00 .)898CEI( א"ק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 05 לש ילנימונ םרזל ז"אמ     008.08.0210

                       2.00 .)898CEI( א"ק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
עגמ םע יבטוק וד רפמא 61 דעצ ירסממ     008.08.0220

                       2.00 .ףילחמ 'חי   
      
תימרת סמוע תרתי םע ינדי עונמ קספמ     008.08.0230
םגד לבגומ יתלבקותינ רשוכ תיטנגמו      

                       2.00 .ךרע הווש וא "רלימ.ק" תרצות MZKP-6 'חי   
      
שולש לעב רפמא 01 -ל דוקיפ םרז קספמ     008.08.0240
הנקתהל "טקפ" םגד "וטוא-ספא-די" םיבצמ      

                       2.00 .חולה תיזחב 'חי   
      
ןולח ירוחאמ חולה ןפודב ןקתומ םורח ןצחל     008.08.0250

                       1.00 .םימ ןגומ יציפק 'חי   
      
לש סמועל 3CA הדובעל יזפ תלת ןעגמ     008.08.0260
לילס ריוא גוזמ הדש רובע רפמא 3*36      

                       2.00 .טלוו 022 הדובע 'חי   
      
םגד שא יולג תכרעמל דוקיפ ירסממ     008.08.0270

                       1.00 . KSP תרצות B655-OSI-4 'חי   
      
םגד א"ק 5 לש הקירפ םרזל קרב ןגמ     008.08.0280

                       4.00 . NHED תרבח לש AV-082 'חי   
      
לכ ללוכ 001 הנשמ למשח חול תנקתה     008.08.0290
ובוציע ותדמעה,חולה ךותב םיגרבה יקוזיח      
םיסנכנה םיווקה רוביח ללוכ ,וסוליפו      
רזעה ירזיבאו ירמוח לכ תוברל םיאצויהו      

                       1.00 'פמוק .טלפמוק - ותלעפהל םישורדה  
.002 הנשמ חול 80.800 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מגן אבות   .../041 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     041 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.003 ה נ ש מ  ח ו ל  90.800 ק ר פ  ת ת       
      
חפמ יונב 003 הנשמ חולל לזרב הנבמ     008.09.0010
עבצו דוסי עבצ םיימעפ עובצ ,מ"מ 2 ןולוגמ      
הפצרה לע בצומ חולה .רונתב יולק ןוילע      
.תו/תלד םע מ"ס 04 דע קמועב הנבי חולה      
,הטמ וטרופיש םיטנמלאה רובע הנבי חולה      
לע ןקתוי דויצה .רפמא 061 ויהי הריבצ יספ      
םג ללוכ חולה ריחמ.תיזחב םילנפ םע םיספ      
:ןוגכ םישורדה רזעה ירזיבאו ירמח לכ תא      
ילגעמ לכ רובע םיקדהמ טוויח,הריבצ יספ      
דויצה ינפ לע ץיבדנס טוליש תואיציה      
תושורדה תומלשהה לכ ןכו תותלדבו      

                       2.52 . 52% רומש םוקמ ללוכ תינכתב תולולכהו ר"מ   
      
521*3 יטמוטוא יצח ישאר קפסה קתנמ     008.09.0020
הנגה םע א"ק 52 קותינ רשוכ רפמא      
וא  "ECAS" תרצות תמגוד תיטנגמומרט      

                       1.00 . )C.T( הדובע לילס ללוכ רשואמ ךרע הווש 'חי   
      

                       2.00 .רפמא 061 דע תמ"אמל הדובע לילס תפסות 'חי  008.09.0030
      
רפמא 521*3 יטמוטוא יצח קפסה קתנמ     008.09.0040
תיטנגמומרט הנגה םע א"ק 52 קותינ רשוכ      
רשואמ ךרע הווש וא "ECAS" תרצות תמגוד      

                       3.00 .)השירד יפל םינוש םימוחתב ימרט לויכ( 'חי   
      
םע ,רפמא 61 יבטוק דח ףילחמ םרז קיספמ     008.09.0050

                       2.00 .קספומ בצמ 'חי   
      
לש סמועל 3CA הדובעל יזפ-תלת ןעגמ     008.09.0060
הדובע לילס רואמ הדש רובע רפמא 3*52      

                       2.00 .טלוו 022 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 4*04 תחפ רסממ     008.09.0070

                       6.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 4*52 תחפ רסממ     008.09.0080

                       1.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 4*36 תחפ רסממ     008.09.0090

                       2.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      
01 תושיגר רפמא 2*52 תחפ רסממ     008.09.0100

                       1.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 2*52 תחפ רסממ     008.09.0110

                       1.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      
      

90.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../042 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     042 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

                       1.00 .יזפ תלת הלעפה ןצחל 'חי  008.09.0120
      

                       3.00 . "דיל" ןומיס תרונמ 'חי  008.09.0130
      
תינכת( תועש 42 לש הברזר םע ןועש קספמ     008.09.0140

                       4.00 .)תיעובש + תימוי 'חי   
      

                       1.00 .טלוו 42/022 םיבטק עברא דוקיפ ירסממ 'חי  008.09.0150
      
,יבטוק דח רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.09.0160
א"ק 01 קותינ רשוכ )רשוגמ וא דיחי(      

                      30.00 (IEC898). 'חי   
      
,יבטוק וד רפמא 2*23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.09.0170

                      12.00 .)898CEI( א"ק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק דח רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.09.0180
א"ק 01 קותינ רשוכ,ספאה קותינ םע      

                       1.00 (IEC898). 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.09.0190

                       6.00 .)898CEI( א"ק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 04 לש ילנימונ םרזל ז"אמ     008.09.0200

                       2.00 .)898CEI( א"ק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 05 לש ילנימונ םרזל ז"אמ     008.09.0210

                       2.00 .)898CEI( א"ק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
עגמ םע יבטוק וד רפמא 61 דעצ ירסממ     008.09.0220

                       2.00 .ףילחמ 'חי   
      
תימרת סמוע תרתי םע ינדי עונמ קספמ     008.09.0230
םגד לבגומ יתלבקותינ רשוכ תיטנגמו      

                       2.00 .ךרע הווש וא "רלימ.ק" תרצות MZKP-6 'חי   
      
שולש לעב רפמא 01 -ל דוקיפ םרז קספמ     008.09.0240
הנקתהל "טקפ" םגד "וטוא-ספא-די" םיבצמ      

                       2.00 .חולה תיזחב 'חי   
      
ןולח ירוחאמ חולה ןפודב ןקתומ םורח ןצחל     008.09.0250

                       1.00 .םימ ןגומ יציפק 'חי   
      
לש סמועל 3CA הדובעל יזפ תלת ןעגמ     008.09.0260
לילס ריוא גוזמ הדש רובע רפמא 3*36      

                       2.00 .טלוו 022 הדובע 'חי   
      

90.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../043 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     043 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םגד שא יולג תכרעמל דוקיפ ירסממ     008.09.0270

                       1.00 . KSP תרצות B655-OSI-4 'חי   
      
םגד א"ק 5 לש הקירפ םרזל קרב ןגמ     008.09.0280

                       4.00 . NHED תרבח לש AV-082 'חי   
      
לכ ללוכ 001 הנשמ למשח חול תנקתה     008.09.0290
ובוציע ותדמעה,חולה ךותב םיגרבה יקוזיח      
םיסנכנה םיווקה רוביח ללוכ ,וסוליפו      
רזעה ירזיבאו ירמוח לכ תוברל םיאצויהו      

                       1.00 'פמוק .טלפמוק - ותלעפהל םישורדה  
.003 הנשמ חול 90.800 כ"הס            

      
.004 ה נ ש מ  ח ו ל  01.800 ק ר פ  ת ת       
      
חפמ יונב 004 הנשמ חולל לזרב הנבמ     008.10.0010
עבצו דוסי עבצ םיימעפ עובצ ,מ"מ 2 ןולוגמ      
הפצרה לע בצומ חולה .רונתב יולק ןוילע      
.תו/תלד םע מ"ס 04 דע קמועב הנבי חולה      
,הטמ וטרופיש םיטנמלאה רובע הנבי חולה      
לע ןקתוי דויצה .רפמא 061 ויהי הריבצ יספ      
םג ללוכ חולה ריחמ.תיזחב םילנפ םע םיספ      
:ןוגכ םישורדה רזעה ירזיבאו ירמח לכ תא      
ילגעמ לכ רובע םיקדהמ טוויח,הריבצ יספ      
דויצה ינפ לע ץיבדנס טוליש תואיציה      
תושורדה תומלשהה לכ ןכו תותלדבו      

                       2.52 . 52% רומש םוקמ ללוכ תינכתב תולולכהו ר"מ   
      
521*3 יטמוטוא יצח ישאר קפסה קתנמ     008.10.0020
הנגה םע א"ק 52 קותינ רשוכ רפמא      
וא  "ECAS" תרצות תמגוד תיטנגמומרט      

                       1.00 . )C.T( הדובע לילס ללוכ רשואמ ךרע הווש 'חי   
      

                       2.00 .רפמא 061 דע תמ"אמל הדובע לילס תפסות 'חי  008.10.0030
      
רפמא 521*3 יטמוטוא יצח קפסה קתנמ     008.10.0040
תיטנגמומרט הנגה םע א"ק 52 קותינ רשוכ      
רשואמ ךרע הווש וא "ECAS" תרצות תמגוד      

                       3.00 .)השירד יפל םינוש םימוחתב ימרט לויכ( 'חי   
      
םע ,רפמא 61 יבטוק דח ףילחמ םרז קיספמ     008.10.0050

                       2.00 .קספומ בצמ 'חי   
      
לש סמועל 3CA הדובעל יזפ-תלת ןעגמ     008.10.0060
הדובע לילס רואמ הדש רובע רפמא 3*52      

                       4.00 .טלוו 022 'חי   
01.800.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מגן אבות   .../044 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     044 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
03 תושיגר רפמא 4*04 תחפ רסממ     008.10.0070

                       6.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 4*52 תחפ רסממ     008.10.0080

                       1.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 4*36 תחפ רסממ     008.10.0090

                       2.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      
01 תושיגר רפמא 2*52 תחפ רסממ     008.10.0100

                       1.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 2*52 תחפ רסממ     008.10.0110

                       1.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      

                       1.00 .יזפ תלת הלעפה ןצחל 'חי  008.10.0120
      

                       3.00 . "דיל" ןומיס תרונמ 'חי  008.10.0130
      
תינכת( תועש 42 לש הברזר םע ןועש קספמ     008.10.0140

                       4.00 .)תיעובש + תימוי 'חי   
      

                       1.00 .טלוו 42/022 םיבטק עברא דוקיפ ירסממ 'חי  008.10.0150
      
,יבטוק דח רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.10.0160
א"ק 01 קותינ רשוכ )רשוגמ וא דיחי(      

                      30.00 (IEC898). 'חי   
      
,יבטוק וד רפמא 2*23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.10.0170

                      12.00 .)898CEI( א"ק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק דח רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.10.0180
א"ק 01 קותינ רשוכ,ספאה קותינ םע      

                       1.00 (IEC898). 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.10.0190

                       6.00 .)898CEI( א"ק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 04 לש ילנימונ םרזל ז"אמ     008.10.0200

                       2.00 .)898CEI( א"ק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 05 לש ילנימונ םרזל ז"אמ     008.10.0210

                       2.00 .)898CEI( א"ק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
עגמ םע יבטוק וד רפמא 61 דעצ ירסממ     008.10.0220

                       2.00 .ףילחמ 'חי   
      

01.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../045 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     045 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תימרת סמוע תרתי םע ינדי עונמ קספמ     008.10.0230
םגד לבגומ יתלבקותינ רשוכ תיטנגמו      

                       2.00 .ךרע הווש וא "רלימ.ק" תרצות MZKP-6 'חי   
      
שולש לעב רפמא 01 -ל דוקיפ םרז קספמ     008.10.0240
הנקתהל "טקפ" םגד "וטוא-ספא-די" םיבצמ      

                       2.00 .חולה תיזחב 'חי   
      
ןולח ירוחאמ חולה ןפודב ןקתומ םורח ןצחל     008.10.0250

                       1.00 .םימ ןגומ יציפק 'חי   
      
לש סמועל 3CA הדובעל יזפ תלת ןעגמ     008.10.0260
לילס ריוא גוזמ הדש רובע רפמא 3*36      

                       2.00 .טלוו 022 הדובע 'חי   
      
םגד שא יולג תכרעמל דוקיפ ירסממ     008.10.0270

                       1.00 . KSP תרצות B655-OSI-4 'חי   
      
םגד א"ק 5 לש הקירפ םרזל קרב ןגמ     008.10.0280

                       4.00 . NHED תרבח לש AV-082 'חי   
      
לכ ללוכ 001 הנשמ למשח חול תנקתה     008.10.0290
ובוציע ותדמעה,חולה ךותב םיגרבה יקוזיח      
םיסנכנה םיווקה רוביח ללוכ ,וסוליפו      
רזעה ירזיבאו ירמוח לכ תוברל םיאצויהו      

                       1.00 'פמוק .טלפמוק - ותלעפהל םישורדה  
.004 הנשמ חול 01.800 כ"הס            

      
.005 ה נ ש מ  ח ו ל  11.800 ק ר פ  ת ת       
      
חפמ יונב 005 הנשמ חולל לזרב הנבמ     008.11.0010
עבצו דוסי עבצ םיימעפ עובצ ,מ"מ 2 ןולוגמ      
הפצרה לע בצומ חולה .רונתב יולק ןוילע      
.תו/תלד םע מ"ס 04 דע קמועב הנבי חולה      
,הטמ וטרופיש םיטנמלאה רובע הנבי חולה      
לע ןקתוי דויצה .רפמא 061 ויהי הריבצ יספ      
םג ללוכ חולה ריחמ.תיזחב םילנפ םע םיספ      
:ןוגכ םישורדה רזעה ירזיבאו ירמח לכ תא      
ילגעמ לכ רובע םיקדהמ טוויח,הריבצ יספ      
דויצה ינפ לע ץיבדנס טוליש תואיציה      
תושורדה תומלשהה לכ ןכו תותלדבו      

                       2.52 . 52% רומש םוקמ ללוכ תינכתב תולולכהו ר"מ   
      
      
      
      

11.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../046 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     046 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
521*3 יטמוטוא יצח ישאר קפסה קתנמ     008.11.0020
הנגה םע א"ק 52 קותינ רשוכ רפמא      
וא  "ECAS" תרצות תמגוד תיטנגמומרט      

                       1.00 . )C.T( הדובע לילס ללוכ רשואמ ךרע הווש 'חי   
      

                       1.00 .רפמא 061 דע תמ"אמל הדובע לילס תפסות 'חי  008.11.0030
      
רפמא 521*3 יטמוטוא יצח קפסה קתנמ     008.11.0040
תיטנגמומרט הנגה םע א"ק 52 קותינ רשוכ      
רשואמ ךרע הווש וא "ECAS" תרצות תמגוד      

                       3.00 .)השירד יפל םינוש םימוחתב ימרט לויכ( 'חי   
      
םע ,רפמא 61 יבטוק דח ףילחמ םרז קיספמ     008.11.0050

                       2.00 .קספומ בצמ 'חי   
      
לש סמועל 3CA הדובעל יזפ-תלת ןעגמ     008.11.0060
הדובע לילס רואמ הדש רובע רפמא 3*52      

                       4.00 .טלוו 022 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 4*04 תחפ רסממ     008.11.0070

                       2.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 4*52 תחפ רסממ     008.11.0080

                       4.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 4*36 תחפ רסממ     008.11.0090

                       2.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      
01 תושיגר רפמא 2*52 תחפ רסממ     008.11.0100

                       1.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 2*52 תחפ רסממ     008.11.0110

                       2.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      

                       1.00 .יזפ תלת הלעפה ןצחל 'חי  008.11.0120
      

                       3.00 . "דיל" ןומיס תרונמ 'חי  008.11.0130
      
תינכת( תועש 42 לש הברזר םע ןועש קספמ     008.11.0140

                       4.00 .)תיעובש + תימוי 'חי   
      

                       1.00 .טלוו 42/022 םיבטק עברא דוקיפ ירסממ 'חי  008.11.0150
      
,יבטוק דח רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.11.0160
א"ק 01 קותינ רשוכ )רשוגמ וא דיחי(      

                      30.00 (IEC898). 'חי   
      

11.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../047 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     047 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,יבטוק וד רפמא 2*23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.11.0170

                      12.00 .)898CEI( א"ק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק דח רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.11.0180
א"ק 01 קותינ רשוכ,ספאה קותינ םע      

                       1.00 (IEC898). 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.11.0190

                       5.00 .)898CEI( א"ק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 04 לש ילנימונ םרזל ז"אמ     008.11.0200

                       2.00 .)898CEI( א"ק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 05 לש ילנימונ םרזל ז"אמ     008.11.0210

                       2.00 .)898CEI( א"ק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
עגמ םע יבטוק וד רפמא 61 דעצ ירסממ     008.11.0220

                       2.00 .ףילחמ 'חי   
      
תימרת סמוע תרתי םע ינדי עונמ קספמ     008.11.0230
םגד לבגומ יתלבקותינ רשוכ תיטנגמו      

                       2.00 .ךרע הווש וא "רלימ.ק" תרצות MZKP-6 'חי   
      
שולש לעב רפמא 01 -ל דוקיפ םרז קספמ     008.11.0240
הנקתהל "טקפ" םגד "וטוא-ספא-די" םיבצמ      

                       2.00 .חולה תיזחב 'חי   
      
ןולח ירוחאמ חולה ןפודב ןקתומ םורח ןצחל     008.11.0250

                       1.00 .םימ ןגומ יציפק 'חי   
      
לש סמועל 3CA הדובעל יזפ תלת ןעגמ     008.11.0260
לילס ריוא גוזמ הדש רובע רפמא 3*36      

                       2.00 .טלוו 022 הדובע 'חי   
      
םגד שא יולג תכרעמל דוקיפ ירסממ     008.11.0270

                       1.00 . KSP תרצות B655-OSI-4 'חי   
      
םגד א"ק 5 לש הקירפ םרזל קרב ןגמ     008.11.0280

                       4.00 . NHED תרבח לש AV-082 'חי   
      
לכ ללוכ 001 הנשמ למשח חול תנקתה     008.11.0290
ובוציע ותדמעה,חולה ךותב םיגרבה יקוזיח      
םיסנכנה םיווקה רוביח ללוכ ,וסוליפו      
רזעה ירזיבאו ירמוח לכ תוברל םיאצויהו      

                       1.00 'פמוק .טלפמוק - ותלעפהל םישורדה  
.005 הנשמ חול 11.800 כ"הס            

      
קובץ: מגן אבות   .../048 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     048 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.006 ה נ ש מ  ח ו ל  21.800 ק ר פ  ת ת       
      
חפמ יונב 006 הנשמ חולל לזרב הנבמ     008.12.0010
עבצו דוסי עבצ םיימעפ עובצ ,מ"מ 2 ןולוגמ      
הפצרה לע בצומ חולה .רונתב יולק ןוילע      
.תו/תלד םע מ"ס 04 דע קמועב הנבי חולה      
,הטמ וטרופיש םיטנמלאה רובע הנבי חולה      
לע ןקתוי דויצה .רפמא 061 ויהי הריבצ יספ      
םג ללוכ חולה ריחמ.תיזחב םילנפ םע םיספ      
:ןוגכ םישורדה רזעה ירזיבאו ירמח לכ תא      
ילגעמ לכ רובע םיקדהמ טוויח,הריבצ יספ      
דויצה ינפ לע ץיבדנס טוליש תואיציה      
תושורדה תומלשהה לכ ןכו תותלדבו      

                       2.52 . 52% רומש םוקמ ללוכ תינכתב תולולכהו ר"מ   
      
521*3 יטמוטוא יצח ישאר קפסה קתנמ     008.12.0020
הנגה םע א"ק 52 קותינ רשוכ רפמא      
וא  "ECAS" תרצות תמגוד תיטנגמומרט      

                       1.00 . )C.T( הדובע לילס ללוכ רשואמ ךרע הווש 'חי   
      

                       2.00 .רפמא 061 דע תמ"אמל הדובע לילס תפסות 'חי  008.12.0030
      
רפמא 521*3 יטמוטוא יצח קפסה קתנמ     008.12.0040
תיטנגמומרט הנגה םע א"ק 52 קותינ רשוכ      
רשואמ ךרע הווש וא "ECAS" תרצות תמגוד      

                       3.00 .)השירד יפל םינוש םימוחתב ימרט לויכ( 'חי   
      
םע ,רפמא 61 יבטוק דח ףילחמ םרז קיספמ     008.12.0050

                       2.00 .קספומ בצמ 'חי   
      
לש סמועל 3CA הדובעל יזפ-תלת ןעגמ     008.12.0060
הדובע לילס רואמ הדש רובע רפמא 3*52      

                       4.00 .טלוו 022 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 4*04 תחפ רסממ     008.12.0070

                       4.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 4*52 תחפ רסממ     008.12.0080

                       1.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 4*36 תחפ רסממ     008.12.0090

                       1.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      
01 תושיגר רפמא 2*52 תחפ רסממ     008.12.0100

                       1.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 2*52 תחפ רסממ     008.12.0110

                       2.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      
      

21.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../049 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     049 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

                       1.00 .יזפ תלת הלעפה ןצחל 'חי  008.12.0120
      

                       3.00 . "דיל" ןומיס תרונמ 'חי  008.12.0130
      
תינכת( תועש 42 לש הברזר םע ןועש קספמ     008.12.0140

                       3.00 .)תיעובש + תימוי 'חי   
      

                       1.00 .טלוו 42/022 םיבטק עברא דוקיפ ירסממ 'חי  008.12.0150
      
,יבטוק דח רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.12.0160
א"ק 01 קותינ רשוכ )רשוגמ וא דיחי(      

                      30.00 (IEC898). 'חי   
      
,יבטוק וד רפמא 2*23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.12.0170

                       6.00 .)898CEI( א"ק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק דח רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.12.0180
א"ק 01 קותינ רשוכ,ספאה קותינ םע      

                       1.00 (IEC898). 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.12.0190

                       6.00 .)898CEI( א"ק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 04 לש ילנימונ םרזל ז"אמ     008.12.0200

                       5.00 .)898CEI( א"ק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 05 לש ילנימונ םרזל ז"אמ     008.12.0210

                       1.00 .)898CEI( א"ק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
עגמ םע יבטוק וד רפמא 61 דעצ ירסממ     008.12.0220

                       4.00 .ףילחמ 'חי   
      
תימרת סמוע תרתי םע ינדי עונמ קספמ     008.12.0230
םגד לבגומ יתלבקותינ רשוכ תיטנגמו      

                       2.00 .ךרע הווש וא "רלימ.ק" תרצות MZKP-6 'חי   
      
שולש לעב רפמא 01 -ל דוקיפ םרז קספמ     008.12.0240
הנקתהל "טקפ" םגד "וטוא-ספא-די" םיבצמ      

                       2.00 .חולה תיזחב 'חי   
      
ןולח ירוחאמ חולה ןפודב ןקתומ םורח ןצחל     008.12.0250

                       1.00 .םימ ןגומ יציפק 'חי   
      
לש סמועל 3CA הדובעל יזפ תלת ןעגמ     008.12.0260
לילס ריוא גוזמ הדש רובע רפמא 3*36      

                       1.00 .טלוו 022 הדובע 'חי   
      

21.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../050 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     050 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םגד שא יולג תכרעמל דוקיפ ירסממ     008.12.0270

                       1.00 . KSP תרצות B655-OSI-4 'חי   
      
םגד א"ק 5 לש הקירפ םרזל קרב ןגמ     008.12.0280

                       4.00 . NHED תרבח לש AV-082 'חי   
      
לכ ללוכ 006 הנשמ למשח חול תנקתה     008.12.0290
ובוציע ותדמעה,חולה ךותב םיגרבה יקוזיח      
םיסנכנה םיווקה רוביח ללוכ ,וסוליפו      
רזעה ירזיבאו ירמוח לכ תוברל םיאצויהו      

                       1.00 'פמוק .טלפמוק - ותלעפהל םישורדה  
.006 הנשמ חול 21.800 כ"הס            

      
. )2X( ה ד ב ע מ  ת ת כ  ח ו ל  31.800 ק ר פ  ת ת       
      
כ"הס( "הדבעמ" תוחולל ךא ל"נכ לזרב הנבמ     008.13.0010
תינכות יפל תו/תלד םע )הדבעמ תוחול 2      
עובצ לוחב הקונמ מ"מ 2 יבועב חפמ םייושע      
.רונתב יולק ןוילע עבצו דוסי עבצ םיימעפ      
רובע ונביו מ"ס 02 דע קמועב ונבי תוחולה      
-ל ויהי הריבצ יספ הטמ וטרופיש םיטנמלא      
י"ע חולה תריגסל ןקתה ללוכ רפמא 521      
לש חטשב הדבעמ חול לכ(  חתפמ לוענמ      

                       2.00 . )ר"מ 69.0-כ ר"מ   
      
תלת רפמא 04 לש ילנימונ םרזל ישאר ז"אמ     008.13.0020
ללוכ )CEI 898( א"ק 01 קותינ רשוכ יבטוק      

                       2.00 .טלוו 022 הדובע לילס 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 2*04 תחפ רסממ     008.13.0030

                      12.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      
,יבטוק דח רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.13.0040
א"ק 01 קותינ רשוכ )רשוגמ וא דיחי(      

                      50.00 (IEC898). 'חי   
      
יבטוק דח רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.13.0050
א"ק 01 קותינ רשוכ,ספאה קותינ םע      

                       2.00 (IEC898). 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.13.0060

                       2.00 .)898CEI( א"ק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
לע הנקתהל B-52V/4 םגד יבטוק 4 קרב ןגמ     008.13.0070

                       2.00 .הליסמ 'חי   
      

31.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../051 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     051 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יתמוק וד לעננ "הירטפ" םודא םורח ןצחל     008.13.0080
תרצות חולה תיזחב ןקתומ םורח תקספהל      

                       2.00 .חתפמ םע קינכמלט 'חי   
      

                       2.00 .יזפ תלת הלעפה ןצחל 'חי  008.13.0090
      

                       6.00 ."דיל" ןומיס תרונמ 'חי  008.13.0100
      
יקוזיח לכ ללוכ "הדבעמ" למשח חול תנקתה     008.13.0110
,וסוליפו ובוציע ותדמעה,חולה ךותב םיגרבה      
תוברל םיאצויהו םיסנכנה םיווקה רוביח ללוכ      
- ותלעפהל םישורדה רזעה ירזיבאו ירמוח לכ      

                       2.00 'פמוק .טלפמוק  
. )2X( הדבעמ תתכ חול 31.800 כ"הס            

      
. "ם י ד ל י  ן ג " ל מ ש ח  ח ו ל  41.800 ק ר פ  ת ת       
    (X3)  
      
2 ןולוגמ חפמ יונב םידלי ןג חולל לזרב הנבמ     008.14.0010
יולק ןוילע עבצו דוסי עבצ םיימעפ עובצ ,מ"מ      
.ריקה לע  יולת/בצומ חולה .רונתב      
.תו/תלד םע מ"ס 53 דע קמועב הנבי חולה      
,הטמ וטרופיש םיטנמלאה רובע הנבי חולה      
לע ןקתוי דויצה .רפמא 36 ויהי הריבצ יספ      
םג ללוכ חולה ריחמ.תיזחב םילנפ םע םיספ      
:ןוגכ םישורדה רזעה ירזיבאו ירמח לכ תא      
ילגעמ לכ רובע םיקדהמ טוויח,הריבצ יספ      
דויצה ינפ לע ץיבדנס טוליש תואיציה      
תושורדה תומלשהה לכ ןכו תותלדבו      

                       0.96 . 52% רומש םוקמ ללוכ תינכתב תולולכהו ר"מ   
      

                       0.96 . 2 .סמ ןג רובע ךא ל"נכ הנבמ ר"מ  008.14.0011
      

                       0.96 . 3 .סמ ןג רובע ךא ל"נכ הנבמ ר"מ  008.14.0012
      
תלת רפמא 04 לש ילנימונ םרזל ישאר ז"אמ     008.14.0019
א"ק 01 קותינ רשוכ )רשוגמ וא דיחי( ,יבטוק      
    )898 CEI( הקספה לילס ללוכ )C.T( 032  

                       3.00 . טלוו 'חי   
      
םע ,רפמא 61 יבטוק דח ףילחמ םרז קיספמ     008.14.0030

                       3.00 .קספומ בצמ 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 4*04 תחפ רסממ     008.14.0040

                       6.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      

41.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../052 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     052 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
01 תושיגר רפמא 2*04 תחפ רסממ     008.14.0050

                       3.00 .ךרע הווש וא "סנמיס" תרצות רפמאילימ 'חי   
      

                       3.00 .יזפ תלת הלעפה ןצחל 'חי  008.14.0060
      

                       9.00 ."דיל" ןומיס תרונמ 'חי  008.14.0070
      

                       3.00 .טלוו 42/022 םיבטק עברא דוקיפ ירסממ 'חי  008.14.0080
      
,יבטוק דח רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.14.0090
א"ק 01 קותינ רשוכ )רשוגמ וא דיחי(      

                      74.00 (IEC898). 'חי   
      
יבטוק דח רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.14.0100
א"ק 01 קותינ רשוכ,ספאה קותינ םע      

                       3.00 (IEC898). 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     008.14.0110

                      12.00 .)898CEI( א"ק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 04 לש ילנימונ םרזל ז"אמ     008.14.0120

                       3.00 .)898CEI( א"ק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
תימרת סמוע תרתי םע ינדי עונמ קספמ     008.14.0130
םגד לבגומ יתלבקותינ רשוכ תיטנגמו      

                       3.00 .ךרע הווש וא "רלימ.ק" תרצות MZKP-6 'חי   
      
ןולח ירוחאמ חולה ןפודב ןקתומ םורח ןצחל     008.14.0140

                       3.00 .םימ ןגומ יציפק 'חי   
      
םגד שא יולג תכרעמל דוקיפ ירסממ     008.14.0150

                       3.00 . KSP תרצות B655-OSI 'חי   
      
םגד א"ק 5 לש הקירפ םרזל קרב ןגמ     008.14.0160

                      12.00 . NHED תרבח לש AV-082 'חי   
      
תינכת( תועש 42 לש הברזר םע ןועש קספמ     008.14.0170

                       3.00 .)תיעובש + תימוי 'חי   
      
יקוזיח לכ ללוכ "םידלי ןג" למשח חול תנקתה     008.14.0180
,וסוליפו ובוציע ותדמעה,חולה ךותב םיגרבה      
תוברל םיאצויהו םיסנכנה םיווקה רוביח ללוכ      
- ותלעפהל םישורדה רזעה ירזיבאו ירמוח לכ      

                       3.00 'פמוק .טלפמוק  
)3X(. "םידלי ןג" למשח חול 41.800 כ"הס            

      
      

קובץ: מגן אבות   .../053 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     053 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ד ו ק י פ  ד ו י צ  51.800 ק ר פ  ת ת       
      
וא "רייפלט" תרצות היהית שא יולג תכרעמ      
.הדובעה ןימזמ י"ע רשואמ ךרע הווש וא      
      
ןקת תלעב תובותכ 452 דע תיתבותכ תזכר     008.15.0019
    LU תמגודכ ילארשי ןקתל המאתה םעו  
    0007-RDA ות תלעב רייפלט 'בח תרצותמ  
םיוות 04 דע תירבעב הגוצת םע,קורי ןקת      
יפל ןשעה תמר לע ח"וד תאצוהל תורשפאו      
רזעה ירזיבאו ירמוח לכ ללוכ יאלגה תבותכ      
תוללוס ללוכ תכרעמה לועפטל םישורדה      

                       1.00 . 'וכו תרושקת סיטרכ חכ קפס ,יובג 'חי   
      
תזכרל תובותכ 721-ל סיטרכ תפסות     008.15.0030

                       1.00 .תיגולנא 'חי   
      
הגוצת םע DCL גוסמ ינשמ הגוצת חול     008.15.0040
ללוכ םיוות 08-ו תורוש יתש לש תירבעב      
חפ יושע זראמ ךותב ןקתומ SR-232 קשממ      
םגד ריקה לע ןקתומ לוענמו ןולח םע      
    5004-MR לנפ רובע( רשואמ ךרע הווש וא  

                       1.00 'פמוק . )םיאבכ  
      
עבצב תימינפ הנקתהל םיינדי הקעזא ינצחל     008.15.0050
הווש וא AXC-001 םגד תבותכ 'חי םע םודא      

                      16.00 . הנגה יוסיכ םע רשואמ ךרע 'חי   
      
יאלגל ליבקמב רוביחל תיגולנא ןומס תירונ     008.15.0060

                      18.00 .רשואמ ךרע הווש וא N1-LFT םגד 'חי   
      
םגד BD09 תימינפ הנקתהל  הקעזא ירפוצ     008.15.0070

                       8.00 .רשואמ ךרע הווש וא PIT-422 'חי   
      
- תינוציח הנקתהל ץנצנ םע ךא ל"נכ רפוצ     008.15.0080

                       1.00 םימ ןגומ 'חי   
      
ןקתומ תזכר/ינשמ הגוצת חול רוביחל קשממ     008.15.0090

                       1.00 .ישאר הרקב חולב 'חי   
      
01 תונכיתל קזב רשואמ ילטיגיד ןגייח     008.15.0100

                       1.00 . I005-MDT םגד םייונימ 'חי   
      
רדחב הנקתהל תבלושמ םיאבכ ןופלט תדמע     008.15.0110
ירמוח לכ תא ללוכ תינכותב ןיוצמכ תונוכמ      
הבכמ תושירד יפל םישורדה רזעה ירזיבאו      

                       1.00 'פמוק .שא  
.דוקיפ דויצ 51.800 כ"הס            

      
      

קובץ: מגן אבות   .../054 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     054 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ם י א ל ג  61.800 ק ר פ  ת ת       
      
תמגודכ יתבותכ ירטקלאוטופ ןשע יאלג     008.16.0010
    A044-OFT סיסבה ללוכ  רייפלט תרצות  

                     208.00 .ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
      
םימ תנגומ הבית ךותב הסינכ תבותכ     008.16.0020

                       4.00 תזכרה םע הדובעל םיגרב י"ע תרגסנה 'חי   
      
םימ תנגומ הבית ךותב האיצי תבותכ     008.16.0030

                       4.00 תזכרה םע הדובעל םיגרב י"ע תרגסנה 'חי   
.םיאלג 61.800 כ"הס            

      
ז ג  י ל כ י מ  71.800 ק ר פ  ת ת       
      
למשח חול ללחל שא יוביכ תכרעמ     008.17.0010
MF/LU םינקתה תא אשונ ינשמ/ישאר      
יריחנ , תשוחנ תרנצ תללוכ EKIF תרצותמ      
EF / 002-MF-722 גוסמ זגו ילכימ ,רוזיפ      
טרפמב רואית יפל ג"ק 5 לש לקשמב      

                       1.00 'פמוק .יוביכה תלעפהל תבותכ 'חי ללוכ .דחוימה  
      
למשח תוחול ללחל שא יוביכ תכרעמ     008.17.0020
MF/LU םינקתה תא אשונ ינשמ/ישאר      
יריחנ , תשוחנ תרנצ תללוכ EKIF תרצותמ      
EF / 002-MF-722 גוסמ זגו ילכימ ,רוזיפ      
טרפמב רואית יפל ג"ק 3 לש לקשמב      

                       6.00 'פמוק .יוביכה תלעפהל תבותכ 'חי ללוכ .דחוימה  
זג ילכימ 71.800 כ"הס            

      
ת ו נ ו ש  81.800 ק ר פ  ת ת       
      
,הפצה,יטפוא( גוס לכמ ןשע/שא יאלג תדוקנ     008.18.0010
) 'וכו ןומס תורונמ,םינוש םיגוסמ םינצחל      
םינקתה ןוכמ י"ע רשואמ ינקת לבכ ללוכה      
וילאמ הבכ גוסמ ףכירמ/ןורירמ תרנצ ךותב      

                     130.00 .טלפמוק - רבעמ/רוביח תואספוק תוברל 'קנ   
      
רשואמ ינקת לבכ ללוכה גוס לכמ רפוצ תדוקנ     008.18.0020
ףכירמ/ןורירמ תרנצ ךותב םינקתה ןוכמ י"ע      
תואספוק תוברל וילאמ הבכ גוסמ      

                      10.00 .טלפמוק - רבעמ/רוביח 'קנ   
      
לבכ ללוכה םינוש םילדגב לכימל יובכ תדוקנ     008.18.0030
תרנצ ךותב םינקתה ןוכמ י"ע רשואמ ינקת      
תוברל וילאמ הבכ גוסמ ףכירמ/ןורירמ      

                       7.00 .טלפמוק - רבעמ/רוביח תואספוק 'קנ   
      
      

81.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../055 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     055 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכה אוהש גוס לכמ הנשמ לנפ לש רוביח     008.18.0040
ךותב םינקתה ןוכמ י"ע רשואמ ינקת לבכ      
תוברל וילאמ הבכ גוסמ ףכירמ/ןורירמ תרנצ      

                       1.00 .טלפמוק - רבעמ/רוביח תואספוק 'קנ   
      
8.0*4  ינכטה טרפמב טרופמכ ינקית לבכ     008.18.0050
ןרציה תויחנה יפלו ךכוסמו לתופמו רוזש      

                     200.00 .ןימזמה תשירד יפל ) הדוקנה תרגסמב אלש( רטמ   
      
תושירד יפל תכרעמה לכ לש טלפמוק הנקתה     008.18.0060
לכבו ינכטה טרפמב טרופמכו ןימזמהו ןקתה      

                       1.00 'פמוק .תועבוקה ןה ןימזמה תושירד הרקמ  
      
3  "ןקתמ ירפס" ללוכ תכרעמה תלעפה     008.18.0070
"עצובש יפכ" תוינכות םיללוכה םיקתעה      
לש הלעפהו הנקתה תוארוה ,דאקוטואב      
הקוזחת תוארוה,םיגולטק ,עצומה דויצה      
רתאב שיא 5 דע לש תווצל הכרדה ,תפטוש      

                       1.00 'פמוק .ינכטה טרפמב טרופמכ - תוירחא תנש ללוכ  
      
םינקתה ןוכמב עוציבה ינפל תוינכותה רושיא     008.18.0080
ללוכ עוציבה רחאל םינקתה ןוכמ תקידבו      
תורגא םולשת ללוכ תכרעמה תוניקתל רושיא      

                       1.00 'פמוק .טלפמוק -   
תונוש 81.800 כ"הס            

      
ת ז י ר כ  ת כ ר ע מ  91.800 ק ר פ  ת ת       
י ו ל ג  ת כ ר ע מ  ם ע  ת ב ל ו ש מ ( ם י ל ו צ ל צ /ם ו ר ח       
. )ש א       
      
םיללוכ הדיחיה יריחמ לכ ** הרעה **      
תרחא ןייוצ םא אלא רוביחו הנקתה הקפסא      
לכ רוביח ללוכ ןלהל תויומכה בתכ יפעסב      
.רפסה תיב יקלח      
      
לכ ןוקית ללוכ תכרעמה תלעפה ,הקידב      
רזעה תודובע לכ,ולגתי רשא תולקתה      
ןימזמל ותריסמ ,םישורדה רזעה ירזיבאו      
תכרעמה רושיא ללוכ האלמה ונוצר תועיבשל      
םיפיעסה ריחמב לולכ ןימזמה גיצנ י"ע      
.ןלהל םיטרופמה      
      
      
      
      
      

91.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../056 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     056 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תא תקפסמה הרבחה לע םימושי םיכמסמ **      
ינכט טרפמ .1 :ףרצל ותוא הניקתמו דויצה      
תוברל םיגולטקו עצומה דויצה יביכר לש      
.2 .הקזחאו יוסינ הקידב,הלעפה תוארוה      
הנוע דויצה יכ תודיעמה הקידב תודועת      
.ילארשיה םינקתה ןוכמ לש תושירדל      
      
הלועפל יארחא ןלבקה - :תוירחא תפוקת      
ךשמב היביכר לכ לע תכרעמה לש הניקתה      
.ןימזמה י"ע התלבק םוימ הנש      
      
תתל בייחתהל הרבחה לע - :תורשו הקזחא      
5-ל םיפלח תקפסא תכרעמל הקזחאו תורש      
.תכרעמה תריסמ םוימ תוחפל םינש      
      
ת"מאמ ללוכ דלח לא תכתמ יושע 91" דסמ     008.19.0060
    CD/CA םיאתמ הרקב רוטינומ תדיחיו  
52% תפסותבו דויצה לכ תנקתהל ולדוגב      

                       1.00 'פמוק .ינכטה טרפמב שרדינכ רומש םוקמ  
      
םגד CD\CA ירוטסיזנרט קפסה רבגמ     008.19.0070
    W042-PMA טאו 042 לש קפסהב )SMR(  
םאתומ רתי סמועו קתנ,רצק: תונגה ללוכ      

                       2.00 .םודא עבצו המדא תדיער קשממל 'חי   
      
תונזואמ תוסינכ 8 רובע )רסקימ( לילצ לברע     008.19.0080
PMA ERP 80" םגד 91" דסמב הנקתהל      
    OIDUA CI" המדא תדיער קשממל םאתומ  

                       1.00 .םודא עבצו 'חי   
      
V42 םירבצמ + HA3 91" םירבצמ ןעטמ     008.19.0090
תוקד 06 לש הדובעל )לופיט אלל( םידווזמ      

                       1.00 'פמוק .למשח תקספה תעב  
      
2-ל שימג ראוצ ימניד ןופורקימ הזירכ תדמע     008.19.0100
תעשב הפיקע ןצחל םע UCT םגד םירוזא      

                       2.00 .ןחלוש ג"ע/ט"הע ןקתומ - םורח 'חי   
      
קפסהב EGNAR LLUF סופיטמ 8" לוקמר     008.19.0110
6 דע םיקפסהל וק יאנש ללוכ SMR טאו 02      
לע הנקתהל ץעמ הדוהת תבית ךותב טאו      

                      14.00 .ריקה 'חי   
      
םייניב תרקת ךותב הנקתהל ךא ל"נכ לוקמר     008.19.0120
לירג םע ARTSEW םגד תיטסוקא      

                     106.00 .ןנכתמה תריחב לע  יביטרוקד 'חי   
      

91.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../057 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     057 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הנקתהל SMR W03 לוק רפוש לוקמר     008.19.0130
TA03-CS" תמגודכ םימ ןגומ תינוציח      

                       6.00 . ךרע הווש וא "ENOTELET 'חי   
      
תמגודכ ילטיגיד םילוצלצ ןועש     008.19.0140
    "2429-LEKNI" תוניגנמ תבית םע ע"וש וא  
)םא ןועש( רמייט ללוכ תילרגטניא תילקיסומ      
ללוכ תיתנשו ,תישדוח ,תיעובש תינכת םע      
טרפמב שרדינכ הריכזמ רדחב הלעפה ןצחל      

                       1.00 'פמוק .טלפמוק - תכרעמה טוויח ללוכ ינכטה  
      
לוקמרל םילוצלצ/הזירכ תכרעמל הנזה תדוקנ     008.19.0150
אוהש הבוג לכב ןופורקמ/ינוציח ואו ימינפ      
םימודא םילבכו תרנצ תנקתה תללוכה      
תכרעמב םינקתומה ולא תמגוד תכרעמל      

                     118.00 .טלפמוק - ןשע יוליג 'חי   
      
רובע תפסונ הנשל תוירחא רובע תפסות     008.19.0160

                       1.00 'פמוק .תוירחאה תנשל רבעמ תכרעמה  
. )שא יולג תכרעמ םע תבלושמ( םילוצלצ/םורח תזירכ תכרעמ 91.800 כ"הס            

      
.ד ו י צ ו  ם י ר ז י ב א  02.800 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ הדיחיה יריחמ לכ ** הרעה **      
תרחא ןייוצ םא אלא רוביחו הנקתה הקפסא      
.ןלהל תויומכה בתכ  יפיעסב      
      
הסינכ תדמע - A8991  םגד הסינכ תדמע     008.20.0020
2-ב SUB תטישב לעופה תיתבותכ תילטיגיד      
תרבח י"ע תרצוימ תכרעמה דבלב םידיג      
    "TILEMOC"  רשואמ ךרע הווש וא  
תואירק לבקלו ינוויכ וד רשק תריצי תרשפאמ      
םע ההוזמ האירק לכ רשאכ הסחמה ירדחמ      
םיאבכ לנפ דיל םקןמת - הסחמה רדח רפסמ      

                       1.00 . 'חי   
      
תדיחי - W6226 םגד EERFDNAH החולש     008.20.0030
ןנווכתמ ינורטקלא לוצלצ םע העימשו רוביד      
תרונ ללוכ )יתבותכ( SUB תטישב לעופ      
    DEL תועצמאב תבותכ ןווכל ןתינ, יוויחל  
    PID HCTIWS  ןקתומ( הסכמ רוזאל  

                       5.00 . מ"ס 011 הבוגב )ד"ממב 'חי   
      
      
      
      

02.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../058 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     058 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הסחמ ירדחל הזירכ תכרעמל הנכה תדוקנ     008.20.0040
עבצב מ"מ 61 ןורירמ/ףכירמ תרנצ היושע      
םוחל דימע שא ןגומ ינקית לבכ םע םיאתמ      
וד תוקד 09 לש ןמז קרפל  תולעמ 081 לש      
תואספוק תשוחנ יכילומ םע )2*8.0( ידיג      
ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה      
'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה תביתמ םיוקה      

                       8.00 .טלפמוק רבוחמו רבוחמ לכה הנכהה 'קנ   
.דויצו םירזיבא 02.800 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 כ"הס            
קובץ: מגן אבות   .../059 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     059 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
חיט תודובע 900 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  900 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  10.900 ק ר פ  ת ת       
      
םיפילג / תוניפה לכ תא ללוכ הדיחיה ריחמ      
םילגועמ םיחטש      
      
מ"ס 5.1 יבועב םומינימ סבגה חיט יבוע      
      
,םינוויכ ינשב לגרס ,תובכש יתש םינפ חיט     009.01.0020
םיחטש ללוכ תורקת/ םידומע/ תוריק ג"ע      
תשר ינתיוזב תועוצקמ קוזיח תוברל םילגועמ      

                   5,562.00 םינוולוגמ ר"מ   
      
בחרמל ףרועה דוקיפ י"ע רשואמ ינקת חיט     009.01.0190
,הצברה תבכש תוברל  תורקתו תוריק ןגומ      

                     546.00 .רפושמ רגאב טכילשו תשר ר"מ   
םינפ חיט 10.900 כ"הס            

      
ץ ו ח  ח י ט  20.900 ק ר פ  ת ת       
      
וא םינוש םינווג ןיגב ריחמב תפסות היהת אל      
,םיירושימ םניאש םיחטשב חיט תודובעב      
םוגיפ תללוכ הדובעה      
      
ינתיוז תוברל תותיזחב ןווגמ טכילש חיט     009.02.0010
טנמצ תצברה ,תוניפב םינוולוגמ תכתמ      
תגרדו ןווג טכילש חיטו תרשיימ חיט תבכש      

                     126.00 לכירדא תריחבל סופסח ר"מ   
ץוח חיט 20.900 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חיט תודובע 900 כ"הס            
קובץ: מגן אבות   .../060 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     060 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
יופיחו ףוציר 010 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  010 ק ר פ       
      
ף ו צ י ר  10.010 ק ר פ  ת ת       
      
הקלחהה ימדקמ תא םיללוכ ףוצירה יריחמ      
טרפמ /תוינכותב ןייוצמש יפכ      
      
לכ תא םיללוכ יופיחהו ףוצירה יריחמ      
יגוס ןיב הדרפה יפס ,סוליפה תיתשתה      
הבורהו הדובעה ,םהינימל םיחיראה ,ףוציר      
      
06/06 תודימב  ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     010.01.0010
הקלחה תגרד ,ר"מל ח"ש 08 דוסי ריחמ ,      
    01R. חיראל ההז ןווגב הבור מ"מ 6 תוגופ.  
B אמגוד בולישב OIGERG ONCET םגד      
    ONCETOCNAI םאתהב הקיחשב תודימע  
תמישרב טרופמכ ,ךוניחה דרשמ תויחנהל      

                   2,279.00 םירמג ר"מ   
      

                   1,508.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה תמגודכ םילנפ רטמ  010.01.0020
      
תודימב  ןלצרופ טינרג יחיראב תורצח ףוציר     010.01.0030
תגרד  ,ר"מל ח"ש 08 דוסי ריחמ, 33/33      
ההז ןווגב הבור מ"מ 6 תוגופ .11R הקלחה      
תודימע OIGERG ONCET םגד .חיראל      
,ךוניחה דרשמ תויחנהל םאתהב הקיחשב      

                   1,895.00 םירמג תמישרב טרופמכ ר"מ   
      

                     784.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה תמגודכ םילנפ רטמ  010.01.0040
      
םגד םיתורישל הסינכב םיידי תליטנ ףוציר     010.01.0050
טרופמכ ע"ווש וא בידבש תרצות "וגרב"      

                      21.00 םירמג תמישרב ר"מ   
      

                      36.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה תמגודכ םילנפ רטמ  010.01.0060
      
וצרט/ןבל טנמצ תוחולמ תוימורט תוגרדמ     010.01.0070
,הקלחה יענומ םיספ תוברל חלשו םור      

                     321.00 םירמג תמישרב טרופמכ רטמ   
      

                     284.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה תמגודכ םילנפ רטמ  010.01.0080
      
הקוצי הקיאזומ תמלשה :םיטסדופ ףוציר     010.01.0090

                     141.00 ףוצירלו תוגרדמל ההז ןווגב ,תוימורט/םוקמב ר"מ   
      

                     339.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה תמגודכ םילנפ ר"מ  010.01.0100
      

                      18.00 .06/021 תודימב היאר ידבכל הרהזא חטשמ 'חי  010.01.0110
ףוציר 10.010 כ"הס            

      
קובץ: מגן אבות   .../061 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     061 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
יופיחו ףוציר 010 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ פ  י ו פ י ח  20.010 ק ר פ  ת ת       
      
הקימרק יחיראב םיבוטר םירדח יופיח     010.02.0010
וא HCETINU םגד מ"ס 02X02 תודימב      
ריחמה .מ"מ 3 תוגופ ,תושירפ יפל , ע"ווש      
תומייק וב םוקמ לכב הניפ ליפורפ לולכי      
לגועמ םויס ליפורפו תוינוציח תוניפ      
ןיב רבעמ( יופיחה רמגנ םהב תומוקמב      

                     347.00 .יעבט ןווגב םוינמולאמ - )חיטל הקימרק ר"מ   
      
תוגרדמ ירדחו תונורדסמב תוריק יופיח     010.02.0020
בח לש טיאוו ןואטדימ םגד םיינבלמ םיחיראב      

                     840.00 םירמג תמישרב טרופמכ ע"ווש וא "בגנ" ר"מ   
םינפ יופיח 20.010 כ"הס            

      
ץ ו ח  י ו פ י ח  40.010 ק ר פ  ת ת       
      
לש יבועבו מ"ס 1 בחורב הלחוכ ללוכ יופיחה      
. ןבאה ןווגמ טעמ הריהב , מ"ס 1 תוחפל      
יצחב תועצובמ , תועוקש תויקפוא תוגופ      
. םינמיס ריאשמ וניאש ץע טומ םע לוגיע      
.ןבאה רושימב תוילקיטרו תוגופ      
      
יפסו םיפילג ,תוזוזמ יופיח ללוכ ריחמה      
תותלד      
      
,ע"ווש וא  תינרג יחיראב ץוח תוריק יופיח     010.04.0010
IXA וא CITE תרבח לש 51/09 ןלצרופ      
טרופמכ י"ת י"פע הקבדה ,בגנ תרבחמ      
תיטנמצ הזתה תוברל םירמג תמישרב      

                     476.00 תרשיימ חיט תבכשו ר"מ   
ץוח יופיח 40.010 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יופיחו ףוציר 010 כ"הס            
קובץ: מגן אבות   .../062 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     062 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
עבצ 110 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ע ב צ  110 ק ר פ       
      
ע ב צ  10.110 ק ר פ  ת ת       
      
סבג תוריק לע ע"ש וא "לירקרפוס" עבצ     011.01.0010
םיחיוטמ תורקתו תוריק ,סבג תורקת,      
םיפילגו תוניפב ,לכירדאה תריחבל םינווגב      
ע"ש וא "ליפרובמט" דוסי עבצ תבכש תוברל      
רושיאל תואמגוד . ע"ש וא לירקרפוס תובכשו      

                   6,716.00 .לכירדאה ר"מ   
עבצ 10.110 כ"הס            

      
ן ו ט ב  ,ח י ט  ל ע  ץ ו ח  ע ב צ   21.110 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג ו       
      
ע"ש וא "05MT" ילירקא ינועבצ טכילש     011.12.0182
םינפ( ןוטבו סבג תוריק לע ינוניב םקרמב      
,הבכשב ר"מ/ג"ק 3.3-4.2 לש תומכב ,)ץוחו      
ג"ע טכילשה ןווגב ילירקא דוסי תוברל      
דרפנב תדדמנה( רשיימ טכילש תיתשת      

                     126.00 )שרדינו הדימב ר"מ   
סבגו ןוטב ,חיט לע ץוח עבצ  21.110 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

עבצ 110 כ"הס            
קובץ: מגן אבות   .../063 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     063 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
םוינימולא 210 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  210 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  10.210 ק ר פ  ת ת       
      
תומישרב םיעיפומש מ"רה םיטירפה יריחמ      
תוינכותב םהלש טוריפה תא םג םיללוכ      
ןיב הריתס שיו הרקמב ,םיטרפבו םיטרפמב      
לכ ןיבמ הרימחמה השירדה םיכמסמ      
להנמו לכירדאה י"ע עבקית םיכמסמה      
טקייורפה      
      
1-לא סופיטמ מ"ס 603X113 תודימב תלד     012.01.0010

                       2.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 'חי   
      
סופיטמ מ"ס 572X085 תודימב הנירטיו     012.01.0020

                       2.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 2-לא 'חי   
      
מ"ס 572X521 תודימב תלדו הנירטיו     012.01.0040
תמישרב טרופמכ 3 , 3*-לא סופיטמ      

                       1.00 םוינימולא 'חי   
      
4-לא סופיטמ מ"ס 631X07 תודימב ןולח     012.01.0050

                      18.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 'חי   
      
5-לא סופיטמ מ"ס 603X032 תודימב תלד     012.01.0060

                       1.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 'חי   
      
סופיטמ מ"ס 572X041 תודימב הנירטיו     012.01.0070

                       1.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 6-לא 'חי   
      
7-לא סופיטמ מ"ס 011X041 תודימב ןולח     012.01.0080

                       1.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 'חי   
      
8-לא סופיטמ מ"ס 001X001 תודימב ןולח     012.01.0090

                      10.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 'חי   
      
סופיטמ מ"ס 012X051+572 תודימב ןולח     012.01.0100

                       1.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 9-לא 'חי   
      
01-לא סופיטמ מ"ס 891X002 תודימב ןולח     012.01.0110

                      20.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 'חי   
      
11-לא סופיטמ מ"ס 891X052 תודימב ןולח     012.01.0120

                      17.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 'חי   
      
סופיטמ מ"ס 012X011 תודימב הנירטיו     012.01.0130

                       1.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 21-לא 'חי   
      
      

10.210.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../064 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     064 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
םוינימולא 210 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
31-לא סופיטמ מ"ס 891X042 תודימב ןולח     012.01.0140

                       5.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 'חי   
      
סופיטמ מ"ס 192X113 תודימב הנירטיו     012.01.0150

                       7.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 41-לא 'חי   
      
51-לא סופיטמ מ"ס 572X011 תודימב תלד     012.01.0160

                       1.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 'חי   
      
61-לא סופיטמ מ"ס 631X021תודימב ןולח     012.01.0170

                       1.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 'חי   
      
71-לא סופיטמ מ"ס 631X061תודימב ןולח     012.01.0180

                       1.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 'חי   
      
81-לא סופיטמ מ"ס 012X09 תודימב תלד     012.01.0190

                       1.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 'חי   
      
מ"ס 572X172+762 תודימב הנירטיו     012.01.0200

                       1.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 91-לא סופיטמ 'חי   
      
02-לא סופיטמ מ"ס 891X085 תודימב ןולח     012.01.0210

                       6.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 'חי   
      
סופיטמ מ"ס 002X47 תודימב תופפר ןולח     012.01.0220

                       4.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 12-לא 'חי   
      
סופיטמ מ"ס 571X34  תודימב תופפר ןולח     012.01.0230

                       1.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 22-לא 'חי   
      
סופיטמ מ"ס 59X225  תודימב תופפר ןולח     012.01.0240

                       2.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 32-לא 'חי   
      
סופיטמ מ"ס 59X576  תודימב תופפר ןולח     012.01.0250

                       2.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 42-לא 'חי   
      
52-לא סופיטמ מ"ס 113X075 תודימב ןוגג     012.01.0260

                       1.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 'חי   
      
62-לא סופיטמ מ"ס 572X041 תודימב תלד     012.01.0270

                       2.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 'חי   
      
72-לא סופיטמ מ"ס 572X332 תודימב תלד     012.01.0280

                       2.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 'חי   
      
מ"ס 572X033+152 תודימב הנירטיו     012.01.0290

                       1.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 82-לא סופיטמ 'חי   
10.210.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מגן אבות   .../065 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     065 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
םוינימולא 210 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
סופיטמ מ"ס 631X07  תודימב תופפר ןולח     012.01.0300

                       1.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 92-לא 'חי   
      
03-לא סופיטמ מ"ס 631X07 תודימב תלד     012.01.0310

                       1.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 'חי   
      
13-לא סופיטמ מ"ס 572X021 תודימב תלד     012.01.0320

                       1.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 'חי   
      
23-לא סופיטמ מ"ס 012X011 תודימב תלד     012.01.0330

                       1.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 'חי   
      
סופיטמ מ"ס 616X352  תודימב תופפר     012.01.0340

                       1.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 33-לא 'חי   
      
תמישרב טרופמכ 43-לא סופיטמ הלוגרפ     012.01.0350

                       1.00 'פמוק םוינימולא  
      
תמישרב טרופמכ 53-לא סופיטמ הלוגרפ     012.01.0360

                       3.00 'פמוק םוינימולא  
      
סופיטמ מ"ס 631X001  תודימב תופפר ןולח     012.01.0370

                       1.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 63-לא 'חי   
      
סופיטמ מ"ס 34X091  תודימב תופפר ןולח     012.01.0380

                       1.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 73-לא 'חי   
םוינימולא 10.210 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוינימולא 210 כ"הס            
קובץ: מגן אבות   .../066 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     066 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
ןבא 410 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  410 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ן ב א  י ו פ י ח  10.410 ק ר פ  ת ת       
      
לש יבועבו מ"ס 1 בחורב הלחוכ ללוכ ריחמה      
. ןבאה ןווגמ טעמ הריהב , מ"ס 1 תוחפל      
יצחב תועצובמ , תועוקש תויקפוא תוגופ      
. םינמיס ריאשמ וניאש ץע טומ םע לוגיע      
ללוכ ריחמה.ןבאה רושימב תוילקיטרו תוגופ      
תותלד יפסו םיפילג ,תוזוזמ יופיח      
      
תינורבח ןבא תוחולב ץוח תוריק יופיח     014.01.0010

                   1,300.00 םירמג תמישרב טרופמכ ראס'גניא ר"מ   
      
ןבאל המאתהב ןבאמ האיצי תותלד יפס     014.01.0020
טרופמכ ,םודיג אלל ריקה לכ תא הפוחמה      

                      69.00 םירמג תמישרב רטמ   
      
טרופמכ תוספרמו גג תוקעמ גמיפוק     014.01.0030

                     784.00 םירמג תמישרב רטמ   
      
הפוחמה ןבאל המאתהב ןבאמ תונולח יפס     014.01.0040
תמישרב טרופמכ ,םודיג אלל ריקה לכ תא      

                     182.00 םירמג רטמ   
      
ןבא תוחולב ןיינבה ירוחאמ ריק יופיח     014.01.0050
םירמג תמישרב טרופמכ ראס'גניא תינורבח      

                     500.00 020LE89F תיברעמ תיזח תינכת האר ר"מ   
ץוח ןבא יופיח 10.410 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןבא 410 כ"הס            
קובץ: מגן אבות   .../067 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     067 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
ריווא גוזימ 510 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו ו א  ג ו ז י מ  510 ק ר פ       
      
ג ו ז י מ ל  ת ו ר ע ה  00.510 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.רתויב תינכדעה ותרודהמב ,)לוחכה רפסה(      
      
,רטמ 01 לש ךרואב תרנצ הלולכ ןגזמה ריחמב      
רחמותי - תרנצה תא ךיראהל שרדייו הדימב      
יטנוולרה ףיעסל םאתהב      

גוזימל תורעה 00.510 כ"הס            
      
ם י ל צ ו פ מ  ם י נ ג ז מ  40.510 ק ר פ  ת ת       
      
רוריק תקופתל לצופמ יליע ןגזמ     015.04.0010
    H/UTB055,9, םומיח תקופתו  
    H/UTB007,8, םגד "הרטקלא" תרצות תמגוד  

                       6.00 .ע"וש וא "021MUNITALP" 'חי   
      
רוריק תקופתל לצופמ יליע ןגזמ     015.04.0025
    H/UTB051,81, םומיח תקופתו  
    H/UTB052,71, הרטקלא" תרצות תמגוד"  

                      10.00 .ע"וש וא "012MUNITALP" םגד 'חי   
      
רוריק תקופתל לצופמ יליע ןגזמ     015.04.0030
    H/UTB002,42, םומיח תקופתו  
    H/UTB000,42, הרטקלא" תרצות תמגוד"  

                       5.00 .ע"וש וא "082MUNITALP" םגד 'חי   
      
רוריק תקופתל לצופמ יליע ןגזמ     015.04.0055
    H/UTB000,73, םומיח תקופתו  
    H/UTB000,63, הרטקלא" תרצות תמגוד"  

                      32.00 .ע"וש וא "054MUNITALP" םגד 'חי   
םילצופמ םינגזמ 40.510 כ"הס            

      
ת ר נ ת  ר ו ב ע ב  ם ו ל ש ת  31.510 ק ר פ  ת ת       
ן ל ב ק ה  ב י י ו ח מ ש  ה מ ל  ר ב ע מ  ת פ ס ו נ       
      
תרנצ רובע לצופמ ןגזמ תנקתהל ריחמ תפסות     015.13.0030

                     600.00 ףסונ רטמ לכל זוקינו דודיב ,למשח ,זג רטמ   
ןלבקה בייוחמש המל רבעמ תפסונ תרנת רובעב םולשת 31.510 כ"הס            

      
ריווא גוזימ 510 כ"הס            

קובץ: מגן אבות   .../068 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     068 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
תושעותמ תודובע 220 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ש ע ו ת מ  ת ו ד ו ב ע  220 ק ר פ       
      
ת ו ש ע ו ת מ  ת ו ד ו ב ע  10.220 ק ר פ  ת ת       
      
ינכטה טרפמה י"פע היהת םיבצינה תופיפצ       
ודדמי אל תוניפ ידוביע ,ןותנה הבוגל םאתהב      
תוציחמה יריחמב םילולכ םהו דרפנב      
      
) םידדצה ינשב( תוימורק -דח סבג תוציחמ     022.01.0010
הנותחתו הנוילע הליסמ םע , מ"ס 01 יבועב      
דודיב תוברל , ןוולוגמ הדלפ חפמ םיבצינו      
לקשמב 3" יבועב םיעלס רמצ י"ע יטסוקא      
לטכפש ,טרופמה לכה תוברל ,ק"מ / ג"ק 08      

                      87.00 העיבצל ןכומ ר"מ   
      
הרקתה דע  קורי סבג םע החדה לכימ תריגס     022.01.0050
, םוקמב הדידמה יפל הבוגו מ"ס 09 בחור      
,םיקוזיח ,היצקורטסנוקה לכ תא ללוכ      
תיילת ךרוצל תאזו תיללכו תוכרעמ תמאתה      

                      30.00 .חקפמה תויחנהו ןקת יפל הלסאה ר"מ   
      
עצובי יופיצה , םייכנא 3" תורוניצל סבג יופיצ     022.01.0060
תרקת דעו הנבמה תפצרמ םלשומ ןפואב      
2" יבועב םיעלס רמצמ דודיב תוברלו ,ןוטבה      

                     120.00 .ק"מל  ג"ק 42 יבחרמ לקשמבו רטמ   
תושעותמ תודובע 10.220 כ"הס            

      
ת ו ר ק ת  20.220 ק ר פ  ת ת       
      
םידדמנ מ"ס 04 דע בחורב סבג תועוצר      
רניסכ      
      
היצקורטסנוקה לכ תא ללוכ הדיחיה ריחמ      
םידדמנש םהנימל םירניסו תוהובגה תוילתהו      
.סבגה תרקת יריחמב הסירפב      
      
תוארוה י"פע עוציב לע דיפקהל שי :הרעה      
הנקתהה תליחת תודוקנ י"פעו לכירדאה      
סבגה תורקת יריחמ .תורקת תחנה ינוויכו      
הצק ירזיבאל םיחתפ תחיתפ םיללוכ      
תבכרה רובע תפסות םלושת אל,םהשלכ      
םיילאידר/םילנוגוטרוא םיוקב רניס/הרקת      
םילגועמו      
      
תוכרעמו םירזיבאל םיחתפ ללוכ ריחמה      
תונוש      
      
      
      

20.220.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../069 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     069 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
תושעותמ תודובע 220 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לוגע רוריח ,מ"ס 03 בחורב ררוחמ חפ ישגמ     022.02.0010
רונתב ןבל עבצ רמג 02%דע עבורמ וא      
Z+L סופיטמ ויהי ריקל םידומצה םיליפורפה      
םיקוזיח דודיב תוברל ,ןבל עבצבו )"הגמוא"(      
הדוהי תרצות ,תינכת יפל לכה .היצקורטסנוק      

                     173.00 .ע"וש וא אובי אוצי ר"מ   
      
ןבל עבצ רמג ,מ"ס 03 בחורב אלמ חפ ישגמ     022.02.0020
ויהי ריקל םידומצה םיליפורפה רונתב      
תוברל ,ןבל עבצבו )"הגמוא"( Z+L סופיטמ      
יפל לכה .היצקורטסנוק םיקוזיח דודיב      

                     105.00 .ע"וש וא אובי אוצי הדוהי תרצות ,תינכת ר"מ   
      
םגד ,הצחמל םיעוקש ,םישק 06/06 םיחירא     022.02.0030
    egatnavda NOHPOCE  מ"מ 02 יבוע,  
הפירשב גוויס ,תרתסנ תכרעמ ,ץרוחמ      
    V.3.2 הילת יליפורפ ,העוקש יצח הרקת  
היולת 'רעמ .א"גה ינקתו תויחנה יפל ןוגיעו      
דודיב תוברל ,"ENIL ENIF יליפורפ בולישב      
,תינכת יפל לכה ,היצקורטסנוק םיקוזיח      

                   1,594.00 .ע"וש וא אובי אוצי הדוהי תרצות ר"מ   
      
מ"ס 52.1 יבועב סבג תוברל ,סבג תרקת     022.02.0050
לכ תוברל  היצקורטסנוק ,תועוצרב תוברל      

                     402.00 .הסירפב הדידמ לטכפשו תויכנאה תוריגסה ר"מ   
      
בחור ,תחא סבג תטלפמ םיליגר סבג ירניס     022.02.0055
תוריגס ללוכ 'מ 00.1 דע הבוגו מ"ס 04 דע      

                     447.00 עבצל םינכומו לטכפש ,הייצקורטסנוק תוברל רטמ   
תורקת 20.220 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תושעותמ תודובע 220 כ"הס            
קובץ: מגן אבות   .../070 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     070 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
תואסנולכ 320 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו א ס נ ו ל כ  320 ק ר פ       
      
. ת ו א ס נ ו ל כ  10.320 ק ר פ  ת ת       
      
סנולכ ט"מל םניה ןלהלש תואסנולכה ריחמ      
ןויזה בולכ תסנכה, סנולכה חודיק תוברל      
ןוילע ןגמ רוניצ )דרפנב תדדמנ ןויזה תוחע(      
ןוטבה תולע, חודיקהמ הריפח יפדוע יוניפ,      
קחרמ ירמושו םירסיפסב שומיש. ותקיציו      
.ןויזה בולכ קוזיחל תועבטו      
      
תינכות תשגה ללוכ תואסנולכה עוציב ריחמ      
י"ע תינוס הקידבו ךמסומ דדומ י"ע  דמ זא      
. עוציבה רחאל תרשואמ הדבעמ      
      
רטוקב הקיציו חודיק 03-ב ןוטבמ תואסנולכ     023.01.0030
תסנכה תוברל א"מ 02 דע קמועבו מ"ס 06      

                     500.00 . םיפדוע יוניפו ןויזה רטמ   
      

                   1,500.00 א"מ 03 דע קמועב מ"ס 07 רטוקב ל"נכ רטמ  023.01.0040
      

                     500.00 'מ 03 דע קמועב מ"ס 08 רטוקב ל"נכ רטמ  023.01.0050
      
ח"וד יפל מ 51 כ ךרואב םיעובק עקרק ינגוע     023.01.0060

                      40.00 . ןוט 56 ילמסקמ סמועל עקרק 'חי   
      
תינכותב ךתח יפל 03-ב ןוטבמ םינגוע תרוק     023.01.0070

                      70.00 . תמלשומ הדובע תלבקל דע לכהו תונספט ק"מ   
. תואסנולכ 10.320 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תואסנולכ 320 כ"הס            
קובץ: מגן אבות   .../071 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     071 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
םירלקנירפס תכרעמ 430 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ל ק נ י ר פ ס  ת כ ר ע מ  430 ק ר פ       
      
ם י ר ל ק נ י ר פ ס  10.430 ק ר פ  ת ת       
      
EGAREVOC גוסמ םירלקנירפס     034.01.0010
    DEDNETXE LLAW EDIS, םורכ רומיג  
    6.5=K 551 הלעפה 'פמטF תרצות תולעמ  

                      10.00 .רשואמ א"וש וא OCYT 'חי   
      
ESNOPSER KCIUQ גוסמ םירלקנירפס     034.01.0020
    TNEDMEP 6.5 םדקמ םע 2/1" גירבת=K  
OCYT תרצות תולעמ 551F הלעפה 'פמט      

                     300.00 .רשואמ א"וש וא 'חי   
      
ESNOPSER KCIUQ גוסמ םירלקנירפס     034.01.0030
    PU 6.5 םדקמ םע 2/1" גירבת=K פמט'  
וא OCYT תרצות תולעמ 551F הלעפה      

                      10.00 .רשואמ א"וש 'חי   
      
םיעובצ 4" רטוק 01 לוידקס הדלפ תורוניצ     034.01.0040
רוביח" רזיבא תועצמאב םירבוחמ תיתשורח      
םילתמ ,םיחפס ,רוביח ירזיבא ללוכ "ריהמ      

                      50.00 .םיקוזיחו רטמ   
      

                     150.00 .3" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  034.01.0050
      

                     250.00 .2" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  034.01.0060
      

                     320.00 .5.1" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  034.01.0070
      
רוביחו תוינולח 2 לעב זוקינו הקידב זרב     034.01.0080
תרצות רושיא לעב 1"-2" םירטק חווט ץרוחמ      

                       7.00 .א"וש וא OCYT 'חי   
      
)יתמוק הטילש זרבכ שמשי( 3" רפרפ ףוגמ     034.01.0090
WOLS EVALAV גוסמ MF/LU רשואמ      
    LORTNOC ESOLC םגדמ VFBA-W  

                       7.00 .א"וש וא OCYT תרצות 'חי   
      

                       1.00 .תובאשמ רדחב 4" תישאר הלעפה תנחת 'חי  034.01.0100
      
4" רוניצ לע המירז שגר לש הנקתהו הקפסא     034.01.0110
א"וש וא RETTOP תרצות F-RSV םגד      

                       1.00 .למשחה חולל דע ילמשח טוויח ללוכ ריחמה 'חי   
      

                       7.00 .3" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  034.01.0120
      

                       1.00 .4" רטוקב רזוח לא 'חי  034.01.0130
      

10.430.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../072 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     072 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
םירלקנירפס תכרעמ 430 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

                       7.00 .3" רטוקב רזוח לא 'חי  034.01.0140
םירלקנירפס 10.430 כ"הס            

      
ה ק פ ס א  - ת ר נ צ ו  ד ו י צ  20.430 ק ר פ  ת ת       
ה נ ק ת ה ו       
      
ץחל רמושו השילג תחטבא רגאמ יולימ ףוגמ     034.02.0010
דקופמ ילאיצנרפיד ,סלפמ תרקבל ףוצמ םע      
םגד "תורוד" תרצות 3" רטוקב ליגר ילמשח      

                       1.00 .א"וש וא 05-4LE-PS/1-LF 'חי   
      
ללוכ MF/LU רשואמ 3" רטוקב רפרפ ףוגמ     034.02.0020

                       1.00 .הרקב חולל דע טוויחו םיידגנ םינגוא 'חי   
      
טוונ םע ילאיצנרפיד סלפמ תרקב ףוגמ     034.02.0030
ןגוא ללוכ ,LA-03-4 םגד "תורוד" תרצות      

                       2.00 3" רטוקב םיידגנ םינגואו 'חי   
      
ללוכ MF/LU רשואמ 2" רטוקב רפרפ ףוגמ     034.02.0050

                       1.00 .הרקב חולל דע טוויח קספמ םיידגנ םינגוא 'חי   
      
םיידגנ םינגוא ללוכ ,4" רטוקב רזוח לא     034.02.0070

                       7.00 .MF/LU רשואמ 'חי   
      

                       1.00 .2" רטוקב ךא ,ל"נכ 'חי  034.02.0090
      
ללוכ תובאשמ רדחב תורוניצ תכרעמ     034.02.0100
,הקיפס דמל ,תובאשמל ,דויצה לכל םירוביח      
םיחפסה ללוכ תשרל םימ רגאמ רוביח      
לש ןוטב ריק ירבעמ ,רטוק לכב םישורדה      
ללוכ אל ,תינכתב טוריפיפלריגא לכימ      

                       1.00 'פמוק .םיפוגמו םימותסש  
      
יפל םימ רגאמ ךותב תבכרומ סקטרוו תטלפ     034.02.0110
,הדלפמ הייושע 02APFN ןקת תושירד      
לש הקיני רוניצל תכתורמ 52X"52" תודימ      

                       1.00 'פמוק .הבאשמה  
      
םגד םינבא תדוכלמ ינוסכלא וק ןנסמ     034.02.0120
    020-FO םינגוא ללוכ ,א"וש וא .י.ר.א תרצות  

                       1.00 3" רטוקב םיידגנ 'חי   
      
      
      
      
      

20.430.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../073 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     073 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
םירלקנירפס תכרעמ 430 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
עונמ םע םירלקנירפסל שא יוביכ תבאשמ     034.02.0130
ESROM תרצות .ל.א.ש ןאובי לזיד      
    SKNABRIAF י"ע רשואמ MF/LU ללוכ  
,..... ISP ץחלב ..... MPG הקיפסל הבאשמ      
ןיב ןגמו ינוציחלד הבוגדמ,עונמל סיסב םע      
90FU-R4UJ לזיד עונמ ,הבאשמל עונמה      
    KRALC חול ,םירבצמ גוז י"ע הלעפה םע  
הלעפהו םירבצמ ןעטמ םע הלעפהו דוקיפ      
דמ ,ץחידמ 2, ישאר ץחל קרופ ,תיעובש      
לע ןולג 001 קלד לכימ ,ירוטנוו הקיפס      
לוק קיתשמ ,םיגניטיפו שימג רוניצ ,םיילגרה      
םע טלוו 21 םירבצמ גוז ,שימג רוביח םע      
זרב ,4/3" רקביטמוטוא ריוא ררחשמ ,סיסב      
טלפמוק לכה ,ריוא יולימ חתפ ,קלד זוקינ      

                       1.00 'פמוק הלעפהל ןכומו  
      
עונמו דוקיפו הלעפה חול ללוכ יקו'ג תבאשמ     034.02.0140

                       1.00 'פמוק .שרדנה יפל ץחל ,MPG 51 ילמשח  
      
תרצות 3" רטוקב תרזוח המירז ענומ     034.02.0160
    OCBEF א"וש וא MF/LU תואירבה דרשמו  

                       1.00 'פמוק .םיידגנ םינגואו ןגוא רבחמ ללוכ  
      

                       1.00 .הניקת הלעפהל טלפמוק ,למשח רוביח 'חי  034.02.0170
      
.י.ר.א תרצות 2" רטוקב בלושמ ריוא םותסש     034.02.0180
ללוכ ,תכתמ יושע א"וש וא ,C-04-D םגד      

                       1.00 .םיידגנ םינגוא 'חי   
      
ךרוצל םיזתמ תכרעמ תלעפהו עוציב תקידב     034.02.0190

                       1.00 'פמוק .ילארשיה םינקתה ןוכמ לש רושיא תלבק  
הנקתהו הקפסא - תרנצו דויצ 20.430 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םירלקנירפס תכרעמ 430 כ"הס            
קובץ: מגן אבות   .../074 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     074 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
לועיתו בויב ,םימ יווק 750 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ,ם י מ  י ו ו ק  750 ק ר פ       
      
ת ו י נ ו צ י ח  ם י מ  ת ו כ ר ע מ  10.750 ק ר פ  ת ת       
      

                       1.00 ."לאפר" תרצות 4" רטוקב ןנסמ 'חי  057.01.0010
      
ןוילע חתפ םע ינוסכלא רזוח לא םותסש     057.01.0020
וא V-15 םגד "לאפר" תרצות 4" רטוקב      

                       1.00 .םיידגנ םינגוא ללוכ ,א"וש 'חי   
      
ןוילע חתפ םע ינוסכלא רזוח לא םותסש     057.01.0030
וא V-15 םגד "לאפר" תרצות 3" רטוקב      

                       1.00 .םיידגנ םינגוא ללוכ ,א"וש 'חי   
      
,תרנצ ללוכ 4" רטוק םימ דמ רובע הנכה     057.01.0040

                       1.00 .תושורדה תודובעה לכו םיחפס רטמ   
      
רבחמ ללוכ "NALSIR" הפוצמ זירט ףוגמ     057.01.0050
םגד תרצות 4" רטוקב םיידגנ םינגואו ןגוא      

                       4.00 TRS. 'חי   
      
רבחמ ללוכ "NALSIR" הפוצמ רפרפ ףוגמ     057.01.0060
םגד תרצות 4" רטוקב םיידגנ םינגואו ןגוא      

                       2.00 TRS. 'חי   
      

                       2.00 .3" רטוקב ךא ,ל"נכ 'חי  057.01.0070
      

                       2.00 .)הייחשה תכרעמל( 2" רטוקב ךא ,ירודכ 'חי  057.01.0080
      
תרצות ,2" רטוקב בלושמ ריוא םותסש     057.01.0090
,תכתמ יושע א"וש וא ,C-04-D םגד ".י.ר.א      

                       1.00 .םיידגנ םינגוא ללוכ 'חי   
      
תרצות 4" רטוקב תרזוח המירז ענומ     057.01.0100
    "SNIKLIW" דרשמ תשירד יפל א"וש וא  
םיידגנ םינגואו ןגוא רבחמ ללוכ תואירבה      

                       1.00 .)תוינפ תודמע -שא יוביכל( 'חי   
      
תרצות 2" רטוקב תרזוח המירז ענומ     057.01.0110
    "SNIKLIW" דרשמ תשירד יפל א"וש וא  
םיידגנ םינגואו ןגוא רבחמ ללוכ ,תואירבה      

                       1.00 .)הייקשה 'עמ שאר ינפל הנקתה( 'חי   
      
ףקז לע לופכ 3X2" ינוציח הפירש זרב     057.01.0120
ןגמ תפיכ ,ןוגיעל ןוטב שוג ללוכ 4" רטוקב      
ןקתמו ץרוטש דמצמ ,החיתפ ןפ תלעב      

                       3.00 .)שיבכה דיל הנקתה הרקמב( הריבש 'חי   
      
      

10.750.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../075 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     075 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
לועיתו בויב ,םימ יווק 750 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תייחנה פ"ע הילד דרא תרצות ישאר םימ דמ     057.01.0130
טלפ / גולאיד ןונגנמ ללוכ 3" רטוקב תושרה      

                       1.00 .ילמשח 'חי   
      
קנזמ ,םיקונרז 2 ,ןולגלג ללוכ שא יוביכ זגרא     057.01.0140
הנקתה( 2" -ל 3"-מ ריבעמו סוסיר / ןוליס      

                       1.00 .)תיללכ 'כת יפל ץוח טנרדיה דיל 'חי   
      
ךותל הקנסה רובע ,4" רטוקב הפירש זרב     057.01.0150
לא זרב תנקתהו ץרוטש דמצמ ללוכ הנבמ      

                       1.00 .רזוח 'חי   
      
תודובע םירושיא ללוכ ינוריע םימ יוקל רוביח     057.01.0160

                       1.00 'פמוק הביצח ,הריפח  
      

                      10.00 .םינוקיתו הכרדמ וא/ו טלפסא שיבכ תצירפ רטמ  057.01.0170
      

                       1.00 .1" רטוקב ןג זרב 'חי  057.01.0180
      
תומלשב תנקתומ ,תינקת שא יוביכ תדמע     057.01.0190
םע ,2" יוביכ זרב ללוכ ,עובצ חפ ןורא ךותב      
הקבא ,ג"ק 6 הקבא ףטמ ,ץרוטש דמצמ      
2" רטוקב םיקונרז 2 ,"תיתילכת בר" השבי      
ןוליס קנזמ ,ץרוטש ידמצמ םע 'מ 51 ךרואבו      
רוניצ םע ןולגלג ,ירודכ זרב םע 2" סוסיר /      
םע 'מ 52 ךרואבו 4/3" רטוקב ןיירושמ שימג      
ינסחד דיל הנקתה(.1" רודכ זרב ,דומצ קנזמ      

                       1.00 .)הפשא 'חי   
      
בויב ,םימ תרנצ יקמוע ןוכדעל שושיג תוריפח     057.01.0200
תרנצ תומיתסל תודובע ךות ,םימייק זוקינו      

                      18.00 .תשרדנה הדובעה לכו רטמ   
      
5 / 23'' ןפוד יבועב הדלפ תורוניצמ םימ וק     057.01.0210
עקרקב חנומ ץוחב CPA-3 תפיטע םע      

                      40.00 4'' רטוקב רטמ 1 דע רמועב רטמ   
      

                      70.00 .1" ךא ,ל"נכ רטמ  057.01.0220
      
ץוחב CPA הפוצמ ,רוחש הדלפ רוניצמ תשק     057.01.0230

                      10.00 .4'' רטוקב 'חי   
      

                       5.00 .1'' רטוקב "ביגש" תרצות זרב 'חי  057.01.0250
      
      
      
      

10.750.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מגן אבות   .../076 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     076 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
לועיתו בויב ,םימ יווק 750 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םע 23/5 ןפוד יבוע הדלפ תורוניצמ םימ וק     057.01.0260
חנומ םינפב ןוטבו ץוחב 3CPA תפיטע      

                      30.00 .4" רטוקב 'מ 1 קמועב עקרקב רטמ   
      

                     130.00 .3" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  057.01.0270
תוינוציח םימ תוכרעמ 10.750 כ"הס            

      
ת ו י נ ו צ י ח  ב ו י ב  ת ו כ ר ע מ  20.750 ק ר פ  ת ת       
      
NS=8 9.5/061 רטוקב בויבל CVP תרנצ     057.02.0010
ללוכ 'מ 05.1 דע קמועב עקרקב תחנומ      
02 יבועב לוח תפיטע ,רפע תודובע ,םיחפס      
םוקמה תמדא בטימב יוסיכ ,דצ לכמ מ"ס      

                      80.00 ..ךרוצה יפל קודיהוםינבא אלל רטמ   
      

                      20.00 .'מ 003 דעו 55.1 לעמ קמועל ךא ,ל"נכ רטמ  057.02.0020
      
002 דע קמועב CVP 052 רוניצ ךא ,ל"נכ     057.02.0030

                     100.00 .מ"ס רטמ   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     057.02.0040
דע קמועבו מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ תימורת      
ללוכ 052C הסכמו הרקת ללוכ מ"ס 521      

                      11.00 .."ןמפלוו" תרצות "ביבוטיא" החוש רבחמ 'חי   
      

                       8.00 .מ"ס 033 דע דמועו 521 רטוקב ךא ל"נכ 'חי  057.02.0050
      
םגד דבכ הסכמ רובע החוש ריחמל תפסות     057.02.0060

                       4.00 .םישיבכל 33DH004D למרכ 'חי   
      
ינוציח לפמ רובע בויב תחוש ריחמל תפסות     057.02.0070

                       2.00 .הבוגה לכב ןוטבמ 'חי   
      

                       1.00 .םירושיא ללוכ ינוריע בויב וקל רוביח 'חי  057.02.0080
תוינוציח בויב תוכרעמ 20.750 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

לועיתו בויב ,םימ יווק 750 כ"הס            
קובץ: מגן אבות   .../077 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     077 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ
םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 950 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ט ל ק מ ו  ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ  950 ק ר פ       
      
ד "מ מ  י ר ז י ב א  10.950 ק ר פ  ת ת       
      
םיעבצב טלקמ/ןגומ בחרמ ןומיסו טוליש     059.01.0010

                       4.00 'פמוק .ףרועה דוקיפ תויחנה יפ לע ,רוא יטלופ  
      
ittoP 563" םגד םידיינ םיימיכ םיתוריש      059.01.0020
    atroP" תרצות "DROFTEHT" וא דנלוה  
לכימ םע מ"ס 7.24/3.83/4.14 תודימב ע"ש      
12 חפנב הגיפס תדיחיו רטיל 51 חפנב םימ      
םיקוושמו םינגומ םיבחרמל םידעוימ ,רטיל      
ןוכמ רושיא םע "לא-תיב תוישעת" י"ע      
דוקיפ תושירדל םאתהב ילארשיה םינקתה      

                       4.00 'פמוק ףרועה  
      
טלקמל רטיל 003 דע םימ לכימל ןקתמ     059.01.0030

                       4.00 'פמוק םימ לכימה תוברל  
ד"ממ ירזיבא 10.950 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 950 כ"הס            
ןיינב - תובא ןגמ כ"הס          

קובץ: מגן אבות   .../078 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     078 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

חותיפ - תובא ןגמ 20 הנבמ
רתאה חותיפ 040 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  040 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ  ,א ב ו מ  י ו ל י מ  10.040 ק ר פ  ת ת       
ר ק ו ב מ  ק ו ד י ה ו       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ:תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.רתויב תינכדעה ותרודהמב )לוחכה רפסה(      
      
תובכשב רקובמ קודיהב קדוהמ 'א גוס עצמ     040.01.0005
'דומ %89 לש תופיפצ תגרדל מ"ס 02 לש      

                   1,000.00 .והשאא ק"מ   
רקובמ קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ 10.040 כ"הס            

      
ה ב י צ ח  ו א /ו  ה ר י פ ח  20.040 ק ר פ  ת ת       
      

                     700.00 .'מ 1 דע קמועל רתאב תיללכ הריפח ק"מ  040.02.0005
הביצח וא/ו הריפח 20.040 כ"הס            

      
ם י פ ו צ י ר  30.040 ק ר פ  ת ת       
      
) םיסופיטהו םיגוסה לכ( םיפוצירה יריחמ .1      
,תיתש קודיה ,הריפח ,"ךרד תרוצ" םיללוכ      
לוח עצמו מ"ס 51 יבועב קדוהמ 'א גוס עצמ      
.מ"ס 5 יבועב קדוהמ      
      
לוחכו , קורי , בוהצ , ןבל : םיריהב םינווג .2      
ןבל טנמצ סיסב לע      
      
6 יבוע ןועבט ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     040.03.0015
לש לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג מ"ס      

                   2,000.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ   
םיפוציר 30.040 כ"הס            

      
ה פ ש  י נ ב א  40.040 ק ר פ  ת ת       
      
/ םינושה םהיגוס לע הפשה ינבא לכ ריחמ      
ללוכ םינוש םיגוסמ תוניפ / הצק תודיחי      
םשרנ םא אלא ןוטב תנעשמו דוסי ג"ע החנה      
תושרופמ תרחא      

הפש ינבא 40.040 כ"הס            
      
      
      

קובץ: מגן אבות   .../079 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     079 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

חותיפ - תובא ןגמ 20 הנבמ
רתאה חותיפ 040 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ג  י נ ב א  50.040 ק ר פ  ת ת       
      

                     300.00 מ"ס 02/01 תודימב ןג ןבא רטמ  040.05.0010
ןג ינבא 50.040 כ"הס            

      
ם י ח ט ש מ  60.040 ק ר פ  ת ת       
      
)םיעופיש םע( 02-ב ןוטב ליבש וא חטשמ     040.06.0010
לזרב תשר םע ,מ"ס 21 יבועב ,רתאב קוצי      
תוברל ,מ"ס 02/02 ,מ"ס 8 רטוק תכתורמ      
תיחנה יפל,ןוטבה סופסח וא הקלחה      
יספו תוטשפתה ירפת ללוכ ,חקפמה /ןנכתמה      

                     500.00 .'מ 4 -כ לכ םוינימולא וא םייזפרט ץע ר"מ   
םיחטשמ 60.040 כ"הס            

      
ת ו י ע ל ס ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  01.040 ק ר פ  ת ת       
      
םינוטבה יריחמ .032-ב גוסמ ןוטבה לכ .1      
,ןויז תדלפ םיללוכ תודוסיהו תוריקה לש      
שאר תקלחהו תוניפ םוטיק םיזקנ ,םירפת      
לע םלשומ לכה יולג ןוטב ינפ רמג ,ריקה      
תינכותיפ      
      
,זוקינ יחתפ עוציב םיללוכ תוריקה לכ .3      
.תינכות יפל  ,םירפת      
      
יבלש יפל ריקה לש קלח ותוא דדמי אל .4      
הבוגה יפל ריקה דדמי רוזא לכב .קמוע      
.ףיעסה םוחתב      
      
תיארפ ליווג ןבאמ 'מ 5.1 דע הבוגב רדג ריק     040.10.0100

                     350.00 דחא דצמ ר"מ   
תויעלסו םיכמות תוריק 01.040 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאה חותיפ 040 כ"הס            
קובץ: מגן אבות   .../080 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     080 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

חותיפ - תובא ןגמ 20 הנבמ
ץוח טוהיר 240 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  240 ק ר פ       
      
ם י ל ס פ ס  10.240 ק ר פ  ת ת       
      
,הקפסא :םיללוכ םינושה םירצומה ריחמ      
ןרציה טרפמב ראותמה לכ תא  ,הלבוה      
, )ןנכתמ טרפמ רדעהב( הנקתה תוברל      
ירצומ לכ .ותומדקל חטשה תרזחהו סוסיב      
לכה .רונתב םיעובצו םינוולוגמ ויהי תכתמה      
חטשה תרזחה תוברל ,םלשומ רמג דע      
.ותומדקל      
      
ןקלוו לש "הנולצרב" םגדמ ץעו תכתמ לספס     042.01.0030

                       5.00 ע"וש וא 'חי   
םילספס 10.240 כ"הס            

      
ם י נ ו ת פ ש א  30.240 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכה "ץע סוטול" םגד ןוטבו ץע ןותפשא     042.03.0110
רושק ןוולוגמ חפמ לכימו הטסורינ הסכמ      

                       8.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש תרשרשב 'חי   
םינותפשא 30.240 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ץוח טוהיר 240 כ"הס            
קובץ: מגן אבות   .../081 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     081 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

חותיפ - תובא ןגמ 20 הנבמ
רודיג תודובע 440 קרפ

      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ד י ג  ת ו ד ו ב ע  440 ק ר פ       
      
ת ו ר ד ג  10.440 ק ר פ  ת ת       
      
ידומעל 02-ב ןוטב תודוסי ללוכ ריחמה .1      
חטשה תרזחהו םיפוציר קוריפ ,רדגה      
.ותומדקל      
      
רוצימ םיטנמלאל הז קרפ יפיעסב הנווכה .2      
ןווליג .ןימזמה י"ע תרשואמ 'בח לש שעותמ      
הקבאב העיבצו םח ץבאב הליבטב ,רוצי רחאל      
.רונתב      
      
ינפ לעמ 'מ02.1 הבוגב "םיניועמ" תשר רדג     044.01.0005
רטוק םילוגע תורוניצמ תורגסמ תוברל עקרקה      
טוחמ תשר ,חפ תוטזורו ןוגיעל םילוורש ,2"      
,מ"מ 0404X תצבשמ םע מ"מ 4 ןוולוגמ הדלפ      
, קרקרי ןווגב C.V.P-מ יטסלפ יופיצ םע      

                     150.00 'מ 2 לכ םידומע רטמ   
      
עבורמ ליפורפמ הכבס רדג )תידסומ רדג(     044.01.0070
מ 0.2 הבוגבו מ"ס 01 לכ מ"ס 52x52 ןוולוגמו      
06x04 ןותחתו ןוילע םיעבורמ םיליפורפ ינש      
ל"נה םיליפורפה ךרד תרבוע הכבסה רדג ,מ"מ      
ליפורפמ םידומע ,רשי וא תולעמ 54-ב בבוסמ      
רדגה( .'מ 0.3 לכ מ"מ 06x06 ןוולוגמ עבורמ      
םיכותיר אלל םיימינפ םירבחמ י"ע תרבוחמ      

                     400.00 .םיגרבו רטמ   
תורדג 10.440 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רודיג תודובע 440 כ"הס            
חותיפ - תובא ןגמ כ"הס          

קובץ: מגן אבות   .../082 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 

30/09/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     082 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

  
כ"הס  

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ   
  
.חטשה תרשכה 100 קרפ    
  
הביצח וא/ו הריפח 10.100 קרפ תת     
  
.חטשה תרשכה 100 כ"הס    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 200 קרפ    
  
.םיעצמו תודוסי 10.200 קרפ תת     
  
תופצרו םיפצרימ 20.200 קרפ תת     
  
םידומעו תוריק 30.200 קרפ תת     
  
םיקעמו תורוגח תורוק 40.200 קרפ תת     
  
תוגגו תורקת 50.200 קרפ תת     
  
תונושו םייניב תוקיצי 60.200 קרפ תת     
  
ןויז תדלפ 70.200 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 200 כ"הס    
  
הינב תודובע 400 קרפ    
  
םיקולבב הינב 10.400 קרפ תת     
  
הינב תודובע 400 כ"הס    
  
.םוטיא תודובע 500 קרפ    
  
. תוגגו תוריק םוטיא 10.500 קרפ תת     
  
.םוטיא תודובע 500 כ"הס    
  
תורגסמו תורגנ 600 קרפ    
  
תורגנ 10.600 קרפ תת     
  
תורגסמ 20.600 קרפ תת     
  
םיכנ יתוריש 30.600 קרפ תת     
  
תורגסמו תורגנ 600 כ"הס    

 
 
 
 

קובץ: מגן אבות   .../083 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     083 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

  
כ"הס  

האורבת תודובע 700 קרפ    
  
םימחו םירק םימ תרנצ 10.700 קרפ תת     
  
רורוואו םיזקנ תכרעמ 20.700 קרפ תת     
  
ןהירזיבאו תויתאורבת תועובק 30.700 קרפ תת     
  
םשג ימ זוקינ 40.700 קרפ תת     
  
האורבת תודובע 700 כ"הס    
  
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 קרפ    
  
.תודוקנ יפל ןקתמ 10.800 קרפ תת     
  
.הנקתהו הקפסא - הרואת יפוג 20.800 קרפ תת     
  
.תונוש 30.800 קרפ תת     
  
.הנקתהו הקפסה - םיטוחו תורונצ םילבכ 40.800 קרפ תת     
  
.הנבמל תרושקת/למשח רוביח תטילק 50.800 קרפ תת     
  
.  ישאר למשח חול 60.800 קרפ תת     
  
.001 הנשמ חול 70.800 קרפ תת     
  
.002 הנשמ חול 80.800 קרפ תת     
  
.003 הנשמ חול 90.800 קרפ תת     
  
.004 הנשמ חול 01.800 קרפ תת     
  
.005 הנשמ חול 11.800 קרפ תת     
  
.006 הנשמ חול 21.800 קרפ תת     
  
. )2X( הדבעמ תתכ חול 31.800 קרפ תת     
  
)3X(. "םידלי ןג" למשח חול 41.800 קרפ תת     
  
.דוקיפ דויצ 51.800 קרפ תת     
  
.םיאלג 61.800 קרפ תת     
  
זג ילכימ 71.800 קרפ תת     
  
תונוש 81.800 קרפ תת     
  
. )שא יולג תכרעמ םע תבלושמ( םילוצלצ/םורח תזירכ תכרעמ 91.800 קרפ תת     

 
קובץ: מגן אבות   .../084 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     084 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

  
כ"הס  

.דויצו םירזיבא 02.800 קרפ תת     
  
.תרושקתל תויתשתו/למשח תודובע 800 כ"הס    
  
חיט תודובע 900 קרפ    
  
םינפ חיט 10.900 קרפ תת     
  
ץוח חיט 20.900 קרפ תת     
  
חיט תודובע 900 כ"הס    
  
יופיחו ףוציר 010 קרפ    
  
ףוציר 10.010 קרפ תת     
  
םינפ יופיח 20.010 קרפ תת     
  
ץוח יופיח 40.010 קרפ תת     
  
יופיחו ףוציר 010 כ"הס    
  
עבצ 110 קרפ    
  
עבצ 10.110 קרפ תת     
  
סבגו ןוטב ,חיט לע ץוח עבצ  21.110 קרפ תת     
  
עבצ 110 כ"הס    
  
םוינימולא 210 קרפ    
  
םוינימולא 10.210 קרפ תת     
  
םוינימולא 210 כ"הס    
  
ןבא 410 קרפ    
  
ץוח ןבא יופיח 10.410 קרפ תת     
  
ןבא 410 כ"הס    
  
ריווא גוזימ 510 קרפ    
  
גוזימל תורעה 00.510 קרפ תת     
  
םילצופמ םינגזמ 40.510 קרפ תת     

 
 
 
 
 

קובץ: מגן אבות   .../085 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     085 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

  
כ"הס  

ןלבקה בייוחמש המל רבעמ תפסונ תרנת רובעב םולשת 31.510 קרפ תת     
  
ריווא גוזימ 510 כ"הס    
  
תושעותמ תודובע 220 קרפ    
  
תושעותמ תודובע 10.220 קרפ תת     
  
תורקת 20.220 קרפ תת     
  
תושעותמ תודובע 220 כ"הס    
  
תואסנולכ 320 קרפ    
  
. תואסנולכ 10.320 קרפ תת     
  
תואסנולכ 320 כ"הס    
  
םירלקנירפס תכרעמ 430 קרפ    
  
םירלקנירפס 10.430 קרפ תת     
  
הנקתהו הקפסא - תרנצו דויצ 20.430 קרפ תת     
  
םירלקנירפס תכרעמ 430 כ"הס    
  
לועיתו בויב ,םימ יווק 750 קרפ    
  
תוינוציח םימ תוכרעמ 10.750 קרפ תת     
  
תוינוציח בויב תוכרעמ 20.750 קרפ תת     
  
לועיתו בויב ,םימ יווק 750 כ"הס    
  
םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 950 קרפ    
  
ד"ממ ירזיבא 10.950 קרפ תת     
  
םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 950 כ"הס    
ןיינב - תובא ןגמ 10 כ"הס   
  
חותיפ - תובא ןגמ 20 הנבמ   
  
רתאה חותיפ 040 קרפ    
  
רקובמ קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ 10.040 קרפ תת     
  
הביצח וא/ו הריפח 20.040 קרפ תת     
  
םיפוציר 30.040 קרפ תת     
  
הפש ינבא 40.040 קרפ תת     

קובץ: מגן אבות   .../086 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     086 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

  
כ"הס  

ןג ינבא 50.040 קרפ תת     
  
םיחטשמ 60.040 קרפ תת     
  
תויעלסו םיכמות תוריק 01.040 קרפ תת     
  
רתאה חותיפ 040 כ"הס    
  
ץוח טוהיר 240 קרפ    
  
םילספס 10.240 קרפ תת     
  
םינותפשא 30.240 קרפ תת     
  
ץוח טוהיר 240 כ"הס    
  
רודיג תודובע 440 קרפ    
  
תורדג 10.440 קרפ תת     
  
רודיג תודובע 440 כ"הס    
חותיפ - תובא ןגמ 20 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: מגן אבות   .../087 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הביבסה תוכיא חוקיפ ,לוהינ - םיצעוי םיסדנהמ רדה
hadareng770@gmail.com

 
30/09/2022
דף מס':     087 )2202.90.32( זכורמ ןדמוא - תובא ןגמ רפס תיב

  
כ"הס  

ןיינב - תובא ןגמ 10 הנבמ   
  
חותיפ - תובא ןגמ 20 הנבמ   

 
  
כ"הס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: מגן אבות 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


