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26/11/2018 זרכמ
דף מס':     001 םירוטרנג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ו ט ר נ ג  10 ק ר פ       
      
2 - ן י י נ ב  ר ו ט ר נ ג  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
םניה רוטרנגה תנקתהו הקפסה רובע ריחמה      
תמלשומ הלעפהל שרדינה לוכ ללוכ טלפמוק      
לולכיו הדמעהו הפנה הלבוה לולכי ריחמה-      
טלפמוק לוכה תויתשתה דרשמ רושיא      
      
3 ךשמל תוירחא לולכי רוטרנגה רובע ריחמה      
)דבלב םורחכ שמשמ רוטרנגה( םינש      
      
הלבוה, חוטיב ללוכ הלעפה הנקתה הקפסה     01.1.020
רובע תויתשתה דרשמ רושיא+ הדמעה הפנה      
תקתשומ הפוח לעב-קתשומ AVK08 רוטרנג      
רושיא תאצמה ללוכ ריחמה-טרפמ יפ לע      
הרצעמו למשח קדוב רושיאו היגרנאה דרשממ      
ללוכ ינקית םיאבכ לנפ ללוכ ריחמה - תינקית      
רקב ללוכ ריחמה- םילבכה רוביחו הסירפ      
ללכ תריסמ תלוכי לעברוטרנגה לע הלעפה      
רוטינה תכרעמל PMNS מ עדימהו םינותנה      
תכרעמה  רשאכ )SOIGAN(  הללכמה לש      
ב תולקת לעו תויללכ תועדוה ריזחהל תעדוי      

                    1.00 'פמוק SNMP  
      
ריחמה- יתנש לופיט- רוטרנגל לופיט תולע     01.1.030
לוכ ךשמל ראשי ריחמה- תחא הנש רובע וניה      
ריחמה - תבחרומה תוירחאהו תוירחאה ןמז      

                    1.00 שרדיש ןמז לוכ ךשמל וניה הנש   
      
2 רובע רוטרנגל תבחרומ תוירחא-היצפוא     01.1.040

                    1.00 'פמוק תונושארה םינש 3ל רבעמ תופסונ םינש  
2 - ןיינב רוטרנג 1.10 כ"הס          

      
4 - ן י י נ ב  ר ו ט ר נ ג  2.10 ק ר פ  ת ת       
      
םניה רוטרנגה תנקתהו הקפסה רובע ריחמה      
תמלשומ הלעפהל שרדינה לוכ ללוכ טלפמוק      
לולכיו הדמעהו הפנה הלבוה לולכי ריחמה-      
טלפמוק לוכה תויתשתה דרשמ רושיא      
      
3 ךשמל תוירחא לולכי רוטרנגה רובע ריחמה      
)דבלב םורחכ שמשמ רוטרנגה( םינש      
      
      
      
      
      
      
      

2.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: גנרטורים   .../002 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/11/2018
דף מס':     002 םירוטרנג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הלבוה, חוטיב ללוכ הלעפה הנקתה הקפסה     01.2.020
רובע תויתשתה דרשמ רושיא+ הדמעה הפנה      
תקתשומ הפוח לעב-קתשומ AVK36 רוטרנג      
רושיא תאצמה ללוכ ריחמה-טרפמ יפ לע      
הרצעמו למשח קדוב רושיאו היגרנאה דרשממ      
ללוכ ינקית םיאבכ לנפ ללוכ ריחמה -תינקית      
רקב ללוכ ריחמה- םילבכה רוביחו הסירפ      
ללכ תריסמ תלוכי לעברוטרנגה לע הלעפה      
רוטינה תכרעמל PMNS מ עדימהו םינותנה      
תכרעמה  רשאכ )SOIGAN(  הללכמה לש      
ב תולקת לעו תויללכ תועדוה ריזחהל תעדוי      

                    1.00 'פמוק SNMP  
      
ריחמה- יתנש לופיט- רוטרנגל לופיט תולע     01.2.030
לוכ ךשמל ראשי ריחמה- תחא הנש רובע וניה      
ריחמה - תבחרומה תוירחאהו תוירחאה ןמז      

                    1.00 שרדיש ןמז לוכ ךשמל וניה הנש   
      
2 רובע רוטרנגל תבחרומ תוירחא-היצפוא     01.2.040

                    1.00 'פמוק תונושארה םינש 3ל רבעמ תופסונ םינש  
4 - ןיינב רוטרנג 2.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םירוטרנג 10 כ"הס          
קובץ: גנרטורים   .../003 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/11/2018
דף מס':     003 םירוטרנג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

2 ן י י נ ב - ל מ ש ח  20 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
תויווז( רזעה ירמוח לכ ללוכ ,הנקתהו הקפסא     02.1.010
)'דכו םיקוזיחו םימוא םיגרב םירבחמ ,תויתניפ      
תושרדנה תודובעה לכו רזעה תודובעו      
ללוכ תונבלוגמ םילבכל חפ תולעת תנקתהל      
היולת הלעתה(  מ"מ 002X58 תודימב ,יוסיכ      
לע תנקתומ וא תיביטקורטסנוקה הרקתהמ      
, ריקל תועורז( הילתה ירזיבא לכ ללוכ )ריקה      
םייטרדנטסה םירזיבאה לכו )הכימת תועורז      
ןאובי "KFM" תרצות תמגודכ ,ןרציה לש      
- "XADEIN" וא "תודיפל קלומ" וא "דריל"      
םניאש םיקוזיח ורשואי אל( רלדא ןייטשנצק      

                   35.00 .) םיילניגרוא רטמ   
םיליבומ 1.20 כ"הס          

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  2.20 ק ר פ  ת ת       
      
,םיגרב ,םיקוזיחה לכ תא ללוכ ריחמה :הרעה      
רזעה ירמוח לכו תופעתסהו םירוביח תואספוק      
ירמוח ,םיקדהמ ,תמלשומ הנקתהל םישורדה      
תביצח ןכ ומכ ,'וכו לבכ ילענ ,תופומ ,דודיב      
בצמה תרזחהו םידומעו תורקת תוריק      
,תולעתב הניה הנקתהה תדובע .ותומדקל      
.'וכו תורונצ ,הפצרב ,המדאב תורופח תולעת      
לע וא חיטל תחתמ הנקתהה תרוצ לע הטלחה      
לעו ןקתמב חקפמה לש ולוקישל הניה חיטה      
חקפמה לש ורושיא תא לבקל הדובעה עצבמ      
תויקסידב לבכה ןומיס ללוכ.היולג הנקתהל      
לכו קיטסלפ תוינמיסב דיג לכ ןומיסו ןומיס      
רוביחל תושרדנה רזעה תודובעו רזעה ירמח      
.ויתוצק יתשב לבכה      
      
יטסלפומרט לבכ לש רוביחו  הנקתהו הקפסא     02.2.010
EPLX-YX2N בלצומ ןליתאילופ דודיב םע      
תורונצ  ךותב הלחשה תוברל ,YX2N תשוחנמ      
,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק לע החנה וא      
רוביחו תופומ ,דודיב ירמוח ,רזעה ירמוח      
- ר"ממ 52X4 ךתחב- ויתווצק ינשב לבכה      
חול דעו שדח םיתרש רדח חולמ חנוי הז לבכ      
דעו שדח םיתרש חולמ - יתמוק הנזה      

                   56.00 . רוטרנגה רטמ   
      
תקראהל רוזשו יולג תשוחנ ךילומ ךא ל"נכ     02.2.160
"ידנק" יקדהמ ללוכ ר"ממ 01 םילבכ תולעת      

                   20.00 .רטמ 3 לכ למשחה תולעתל ךילומה קוזיחל רטמ   
      

                   56.00 ר"ממ 53 רוזשו דדובמ תשוחנ ךילומ ךא ל"נכ רטמ  02.2.170
      

2.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: גנרטורים   .../004 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/11/2018
דף מס':     004 םירוטרנג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
09E-081-EFHXHN שא ןיסח לבכ ךא ל"נכ     02.2.180

                   56.00 .ר"ממ 5.1X3 רטמ   
      
לש ךתחב הממדהו הענה רובע לבכ ךא ל"נכ     02.2.190

                  112.00 3X1.5 רטמ   
םיכילומו םילבכ 2.20 כ"הס          

      
ת י ל מ ש ח  ת י ת ש ת  3.20 ק ר פ  ת ת       
      
לכ  הדוקנ דע למשח חולמ הנזה )א :תורעה      
םוקמב הנקתהו הקפסא םיללוכ םיפיעסה      
הדוקנה ריחמ ,שומישל ןכומו םלשומ ןפואב      
ללוכ הקולחה חולל דע הנזהה יוק לכ תא ללוכ      
"וני'צטב" וא "סיווג" ט"הת , ויהיש ת"בו ז"מ      
הרקמב , ע"ש וא N repus םגד ט"הע ,  ע"ש      
ללוכ 4 -  מ הלעמל( םירזיבא ייוביר לש      
ןתינ יזא )תרושקת ירזיבא 2 -מ הלעמל      
"וקסינ" תרצותמ תבלושמ תכרעמב שמתשהל      
תשירד יפל תרחא וא ,ע"ש וא טסלפ א.ד.ע וא      
,תי/לכירדאה תשירד י"פע ןווגב הדובעה ןימזמ      
תי/לכירדאה רושיאב קר תרחא הנקתה      
םייניב תורקתב ונקתויש תורונצה לכ .ןנכתמהו      
ללוכ תודוקנה ריחמ .שא יניסח ויהי טוהירב וא      
בצמה תרזחהו 'וכו תורקת ,םידומע תוביצח      
יבגל הטלחהה חיטו יולימ ללוכ ותומדקל      
תרנצה לש היולג וא היומס הנקתהה      
ןימזמ לש ותעד לוקישל הנותנ םירזיבאהו      
לע ריחמ תפסות לכ ןלבקה לבקי אלו ,הדובעה      
.ךכ      
      
טוו 04 תרונו לדנפ וריחמב ללוכ הדוקנה ריחמ      
בלשב וא הרואת ףוג ןקתוי אלו הדימב קפוסיש      
אלו דרפנ ףיעסב ךכל ריחמ היהי אל םייניב      
ןלבקה .ךכ ןיגב ריחמ תפסות ןלבקל ןתנית      
םיללוכ  תרנצה יריחמש ותעצה ןובשחב חקי      
,םירבחמ ,םיפופיכ ,תופעתסה תואספוק      
עוציב םרט גיצהל ןלבקה לע ,'וכו ,םיקבח      
םהב םירזיבאהמ דחא לכמ אמגוד הדובעה      
ןווג .ךכ לע רושיא לבקיו ,שמתשהל דמוע אוה      
לכירדאה "יע עבקי ז"מ ,ק"ח ,הרואתה יפוג      
.עוציב םרט      
      
הרקמ לכב אנדמוא רדגב םה םיפיעסה לכ      
עצבמה .  לעופב עוציבה יפ לע םלושיו רכמותי      
םוקמב ןתמאתהלו תודימה תקידב לע יארחא      
יא לכ לע ןנכתמל וא חקפמל עידוהל וילע      
ךישמי םרטב בתכב ויתויחנה לבקלו המאתה      
ותדובע תא      

3.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: גנרטורים   .../005 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/11/2018
דף מס':     005 םירוטרנג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יזאפ דח לגעמב םורח וא/ו הליגר רואמ תדוקנ     02.3.010
.ט סופיטמ םיטוחב ר"ממ 5.1/5.2 םידיג 6 דע      
קספמ ללוכ , 'קנל דע חולהמ YX2N לבכב וא      
סיו'ג - םימ ןגומ וא ליגר ףוליח וא לופכ דיחי      
לכ ללוכ ,"ANUL" יני'צוטב וא "דנרגל" וא      
םע,)תרשרש ,עורז ,םיקוזיח( ,רזעה ירזיבא      
רוניצב ט"הע וא ט"הת ןקתומ תעבורמ הספוק      
הנקתה ללוכ .ןורירמ וא ףכירמ מ"מ 61/32      
יפוג תנקתה ללוכ ריחמה רטמ 6 הבוגב      
י"ע וקפוסיש הרואתה תולעתו הרואתה      
הרואת תולעתב ונקתויש לוכי םיפוגה , ןימזמה      
םוקמ לכ וא סבג וא/ו תויטסוקא תורקתב וא/ו      

                    2.00 תילכירדאה תינכתב עיפומש רחא 'קנ   
      
רטוקב רונצ תוברל ,םורח ןצחל 'קנ ךא ל"נכ     02.3.070
גוסמ ר"ממ  5.1X3 ךתחב  םיכילומ ,מ"מ 61      
    09E 081 EF HXHN ינש םע םורח ןצחלו  
יוסכ ,תרגסמ םע אספוקב ןקתומה ,םיעגמ      
ץיודנס טילקב טולישו ,הריבשל ףוקש יטסלפ      
םגד  "עינמלט" ומכ אספוק( ,תינכת יפל ,טורח      

                    2.00 ZAS-E225) 'קנ   
      
חולהמ וקה ללוכ ריחמה - יזאפ-דח ק"ח תדוקנ     02.3.080
רטוקב וילאמ הבכ ףכירמ רוניצב הדוקנל דעו      
הציחמ וא הקיצי הינב ריקב ןקתומ מ"מ 32      
ללוכו ר"ממ YX2N 3X5.2 לבכ םע יהשלכ      
וא "דרנגל" וא "סיו'ג" תמגוד ט"הת ק"ח רזיבא      
םע( ןבל טילקב הסכמ םע "ANUL" יני'צוטב      
הדשל ללוכ( .)יניס ףוצרפ וא הליגר הטזור      

                   18.00 UPS ) 'קנ   
      

                    6.00 םייק ק.ח דיל ק.ח תפסות ךא ל"נכ 'קנ  02.3.090
      
וק ללוכ ריחמה  הבעמל ןגזמל רוביח תדוקנ     02.3.200
דע לבכב הדוקנל דעו למשחה חולמ הנזה      
    YX2N 5.2X53 ןוחטב קספמ ללוכ ר"ממX36  
76pi  םימ תנגומ הביתב ט"הע טקפ רפמא      
ןומיס ללוכ 1" ןורירמ רונצ ,תולעתב החנה      

                    1.00 )דרפנ ףיעסב רחמות לבכה( לבכה 'חי   
      
לבכב תיזאפ דחל רוביח תדוקנ םלוא ל"נכ     02.3.230
     5.2X3 עקש רמגבו   EEC  A61 ןקתומ  

                    7.00 חפ תלעת תיתחתב 'קנ   
      
ללוכ קספ לא תכרעמלל רוביח תדוקנ     02.3.250
יוסיכו תולעת ללוכ A 36X3 םרזל עקת/עקש      
םינקתומ עקת/םיעקשה - טלפמוק לוכה      

                    3.00 למשח ןוראל דומצב 'חי   
      

3.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: גנרטורים   .../006 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/11/2018
דף מס':     006 םירוטרנג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רוטרנגל תשר תדוקנ רובערוביח תדוקנ     02.3.260

                    1.00 זוכיר דעו רוטרנגהמ הניה הדוקנה- 'חי   
תילמשח תיתשת 3.20 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  4.20 ק ר פ  ת ת       
      
רוביחו הנקתהו הקפסה םיללוכ םיפיעסה לכ      
. תמלשומה  הרוצב      
      
,חוטיב ,ןוסחיא ,הלבוה ,הקפסא ללוכ ריחמה      
םיללוכ הרואתה יפוג לכ .רוביחו הנקתה      
םיקנשמ - בל םיש - תורונו הקלדה ירזיבא      
MARSO ויהי םייטנצסרואולפ הרואת יפוגל      
הרואת יפוג .B.J.B הרונ יתב ,םינש 5 תוירחא      
5 תוירחא - םרסוא תרצות ,5T וא T-8 תורונל      
ללוכ ,קפסהו ןרציה י"ע תורונלו דויצל םינש      
ןלבקה ידי לע תופורש תורונ תפלחה תורש      
.תוירחאה תפוקתב      
      
וד וא ידדצ דח האיציל הנווכה תרואת ףוג     02.4.150
דל תורונ םע  רוא טלופ טלש יתילכת וד ידדצ      
הילת תוטומ ללוכ gul NARU תרבח  תמגוד      
2 דע ךרואב ןבל עובצ תכתמ רוניצב הרקתהמ      
מ"ס 42 היהי תויתוא הבוג - רוניצ לכ רטמ      
09 -ל םוימדק לקינ רבצמו ריממ ןעטמ ללוכ      

                    1.00 רשואמ ןקת ות לעב.תוקד 'חי   
      
W82X2 ףוג לש הנקתהו הקפסה ךא ל"נכ     02.4.170

                    1.00 םאתומ יוסיכ  ללוכו תורונ ללוכ 5T 'חי   
      
W82X2 ףוג לש הנקתהו הקפסה ךא ל"נכ     02.4.180
    5T ללוכה םוריח לולכמ ללוכו תורונ ללוכ  

                    1.00 תמלשומ הנקתהל םירזיבאה לכו רבצמ ןעטמ 'חי   
הרואת יפוג 4.20 כ"הס          

      
ל כ  י ש א ר  ח ו ל  ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  5.20 ק ר פ  ת ת       
9141 י "ת  -ל  ם י א ת מ  ת ו ח ו ל ה       
      
רוביחו הבכרה ,הקפסה רובע םיריחמ :תורעה      
תא תוברל הז לכ .םינוש םירזיבא לש תוחולל      
,הריבצ  יספ ומכ  רזעה  ירמוחו  תודובעה לכ      
יטלש ,תובכרה ,םיקוזיח ,טוויח  ,םיקדהמ      
.תשר לא רוביח ,'דכו םיטורח ץיודנס      
      
      
      
      
      

5.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: גנרטורים   .../007 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח תוכרעמ ןונכת , םיצעוי םיסדנהמ ףסוי ןב
5019845-050    04897 דוקימ 54  םאר ינב בשומ
 

26/11/2018
דף מס':     007 םירוטרנג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
למשח חולל םינבמ רוביחו הנקתה הקפסא     02.5.010
הבוגב ,יבוע מ"מ 2 ןוולוגמ חפמ יושע ,ישאר      
םיימעפ עובצ ,מ"ס 08 דע קמועבו 'מ 01.2      
ךילהתב יסקופא תקבאב יפוסו דוסי עבצב      
תותלד םע .םרק ןבל ןווגב יטטסורטקלא      
,םילנפ ,היצקורטסנוק תוברל תומוטא      
הריבצ יספ ,העיבצ ,דוביע ,םייוסיכ ,םיקוזיח      
,תינכתה יפ לע שרדתש ךתחו הדימ לכב      
POTSBAC ,הקולח יקדהמ ,תויציפק תופלק      
)חולה תמיטאל דעוימ( םיטוחו םילבכ תסינכל      
יולת וא הלעת וא הפצרה לע דמוע ןוראה .'וכו      
ולא םינבמ( ,שרדנכ טרופמה יפל ריקה לע      
םינוש תוחולכ םיבכרומ תויהל םייושע      
יוביכ לכימ תסינכל הנכה , )םינוש תומוקמב      

                    1.00 'פמוק .תוחפל םיאלג 2 + ,שא  
      
לעב ,יבטוק שולש B.C.C.M יטקפמוק קספמ     02.5.020
004 ילנימונ חתמ ,רפמא 521X4 ילנימונ םרז      
םע AK53=ucI ילמינימ קותינ רשוכ ,טלוו      
A0.5 םגדמ תינורטקלא תונגה תדיחי      
    cigolorciM. ירזיבא לכ תא לולכי קספמה  
טרפמב שרדנל םאתהב םימילשמה רזעה      
N036SN קספמ תמגודכ ,תוינכותבו ינכטה      
    tcapmoC תרבח לש cirtcelE redienhcS .  
הלעפהל  תימינפ הענה תדיחיו עונמ ללוכ      
קותינ ילילס ללוכ ,HCM גוסמ קספמה קותינו      
לוכה תוקפסא תפלחהל םישרדנה רזעה יעגמו      

                    2.00 לולכ 'חי   
      
ןיב  תינכמ רוגיח תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     02.5.021
רוגיח 'חי ,) םילבכ וא הטלפ לע (םיקספמה      
םישרדנה רזעה יעגמ לכ ללוכ EVI 'חי,ילמשח      

                    1.00 'פמוק לולכ לכה , םירוביחה תמכס יפ לע  
      
תרבח רוטרנג הפלחה 'חי לש הנקתהו הקפסא     02.5.022
רקבל הנזה 'חי תללוכ תיטמוטוא למשח      

                    1.00 'פמוק לולכ לכה , תופלחה  
      
רפמא OMZKP 6-4 תאמגודכ קספמ ךא ל"נכ     02.5.023
רוטרנג הפלחה 'חי, דדומ בר /ןומיס תורונמל      

                    1.00 י"חח 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

5.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: גנרטורים   .../008 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח תוכרעמ ןונכת , םיצעוי םיסדנהמ ףסוי ןב
5019845-050    04897 דוקימ 54  םאר ינב בשומ
 

26/11/2018
דף מס':     008 םירוטרנג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,יבטוק תלת B.C.C.M יטקפמוק קספמ ל"נכ     02.5.055
חתמ ,רפמא 36X3 דע ילנימונ םרז לעב      
קותינ רשוכ ,טלוו 004 ילנימונ      
    AK52=scI=ucI תונגה תדיחי םע IL  
הפלחהל תנתינה תינכמ )תיטנגמ-ומרת(      
קספמה .לופכ קותינ ןונגנמו  D36MT םגדמ      
םאתהב םימילשמה רזעה ירזיבא לכ תא לולכי      
תמגודכ ,תוינכותבו ינכטה טרפמב שרדנל      
תרבח לש B36XSN tcapmoC קספמ      

                    7.00 Schneider Electric . 'חי   
      
לע ןקתומ C.T הקספה לילס רובע תפסות      02.5.060

                    2.00 .תינכתה יפ לע קספמה 'חי   
      

                    7.00 תינכותה יפ לע ןקתומ רזע עגמ  'חי  02.5.065
      
רסממו B655 OSI-4 שא ייוביכ רסממ ל"נכ     02.5.070
ללוכ IMUZI תמגודכ V42 עקת-עקש דוקיפ      

                    1.00 .הרקבו קוחרמ דוקיפב הלעפהל םיעגמה לכ 'חי   
      
תאמגודכ קספמ לש הנקתהו הקפסא     02.5.090

                    2.00 דדומ בר לע הנגהל רפמא OMZKP 6-4 'חי   
      
:תללוכ םיקרב תנגה      
      
AK001 1-SSALC  קרב יניגמ 4 לש טס ל"נכ     02.5.110
םע תוינש ורקימ 053/01 רוטסירו ץרפמ ללוכ      
רזע יעגמו הקידב רישכמו CRH A521 םיכיתנ      
.טקטנוק סקינפ, תרצות תמגודכ הלקת חווידל      

                    1.00 רשואמ ע"ש וא .טלפמוק 'חי   
      
וב תוגוצת ילטיגיד דדומ בר ךא ל"נכ     02.5.200
הנכומ תרושקת תכרעמ ללוכ ,תינמז      
הנכות ןכו תשרל תורבחתיהל הדובעל      
תרצות "H+O31MP" םגד. תנקתומ המיאתמ      
    "CETAS" , חתמ הנשמ , םרז הנשמ ללוכ  
ע"ש וא טלפמוק לוכה ,תונגה רוביח טוויח      

                    1.00 'פמוק .רשואמ  
      
cirtcelE תמגודכ יבטוק תלת ת"מאמ ל"נכ     02.5.330
    redienhcS ןיפוא א"ק 01 קותינ רשוכ ע"ש וא  

                    4.00 .רפמא 04X3 דע םרזל C,B 'חי   
      
תמגודכ  ספא קותינ םע יזאפ דח ת"מאמ ל"נכ     02.5.350
    cirtcelE redienhcS 01 קותינ רשוכ ע"ש וא  

                    2.00 .רפמא N+6X1 דע םרזל C,B ןיפוא א"ק 'חי   
      
      
      

5.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: גנרטורים   .../009 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח תוכרעמ ןונכת , םיצעוי םיסדנהמ ףסוי ןב
5019845-050    04897 דוקימ 54  םאר ינב בשומ
 

26/11/2018
דף מס':     009 םירוטרנג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
cirtcelE  תמגודכ  יזאפ דח ת"מאמ ל"נכ     02.5.390
    redienhcS ןיפוא א"ק 01 קותינ רשוכ ע"ש וא  

                   33.00 .רפמא 52X1 דע םרזל C,B 'חי   
      
תלת וא יזאפ דח ת"מאמל  רזע עגמ ל"נכ     02.5.400

                   18.00 .יזאפ 'חי   
      
הפיכו  הרונ םע דל ןומיס תורונמ ךא ל"נכ     02.5.430
םילבקל חול תלדב ןקתומ תינועבצ תיטסלפ      
'ץיוונס טלש ידי לע ןמוסיו.תולעפה יוויחל וא      

                    3.00 'פמוק טורח  
      
הדובע םרז םע יבטק תלת ןעגמ םלוא ל"נכ     02.5.440
    A001x3 001 תמגודכD3CL   תרבח לש  
הדובע רטשמב קינכמלט קירטקלא רדיינש      

                    1.00 AC3 'חי   
      
םרזב 1-0-1 יזאפ תלת ררוב םלוא ל"נכ     02.5.450

                    1.00 ררובה בצמל רזע יעגמ טס ללוכ A001 'חי   
      

                    1.00 תלדה לע יציפק חתפמ ל"נכ 'חי  02.5.460
      

                    1.00 3CA A04X3 םרזל יבטוק תלת ןעגמ ל"נכ 'חי  02.5.470
      
בצמב קספ לאמ דוקיפ רובע FR רסממ ל"נכ     02.5.480

                    1.00 הפיקע 'חי   
      

                    1.00 A04X4  )תחפ רסממ( הגילז רסממ ל"נכ 'חי  02.5.490
9141 י"ת -ל םיאתמ תוחולה לכ ישאר חול למשח תוחול 5.20 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  6.20 ק ר פ  ת ת       
      
למשחה חול דיל פ.ה.פ לש הנקתהו הקפסא     02.6.030
םיגרב םע מ"מ  4x04 תיטילורטקלא תשוחנמ      
םיגרב 3 דועו תושורדה תוקראה לכ רובע      
-ל הקראה רוביח . חולל רוביח ללוכ םירומש      
תרנצ , ריוא גוזימ תולעת , תויטסוקא תורקת      

                    2.00 'פמוק טלפמוק לכה תישארה םימה  
      
תרושקתו למשח ילבכל רבעמ יחתפ םוטיא     02.6.070
תועצמאב הינב וא ןוטבמ תוריקו תורקתב      
5014 ןיד ןקת י"ע םירשואמ המיטא ירמוח      
רמצ םושיי ללוכה ,3SK+1SK/TVS תמגודכ      
יבועבו 3M/GK 051 לש תופיפצב ילרנימ      
רמוחב וידיצ ינשב הפוצמ מ"ס 5.6 לש ילמינימ      
ריפה תונפדל קוזח ללוכ ,ל"נה המיטא      

                    1.00 .הדלפ תיצקורטסנוקב ר"מ   
      

6.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: גנרטורים   .../010 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח תוכרעמ ןונכת , םיצעוי םיסדנהמ ףסוי ןב
5019845-050    04897 דוקימ 54  םאר ינב בשומ
 

26/11/2018
דף מס':     010 םירוטרנג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םייתעש ךשמל שא בכעמ רמוחב הזתה עוציב     02.6.080
ידיצ ינשמ ,םינוש םירטקמ םילבכ יבג לע      
.רבעמה לש דצ לכמ רטמ 1 ךרואל שא רבעמ      
בשוחי לופיטה( ןקת ות רושיא םע רמוחה      

                    1.00 'פמוק .)חתפו חתפ לכל טלפמוקכ  
      
טקייורפה חטשב למשח תוחול לש יופימ עוציב     02.6.090
,אלמ סמועב םודא ארפניא יופימ תכרעמב      
לעמ םוח תורצוויה ידקומ רותיא ךרוצל תאז      
םינוקיתה עוציבו םיגרב קוזיח ,רתומה      
דע רזוח יופימ עוציב ,םישורדה םירופישהו      
םוחתב רוביח תודוקנו דויצ 'פמט תלבקל      

                    1.00 'פמוק .רתומה  
      
רושיג ,תוקראהל ר"ממ 01 ךילומ ךא ל"נכ     02.6.110
םירושיג, פ.ה.פל תורישי תרושקת חולל      
גוזימ תולעת ,תשר תולעת תקראהו      
תכתמ תויצקורטסנוק, םימ תרנצ, תילעמ,ריווא      
ללוכ ןקתמה לכב תויטסוקא תורקת תקראהו      
רוביחל שרדנה רבד לכו םירבחמ ,םיגרב      
תדוקנ םוקימל ינקת טוליש ללוכ , תוקראה      

                    6.00 .הרקתב תוקראה 'קנ   
      
קדוב סדנהמ לש תרוקיב ןקתמה תרבעה     02.6.120
הרקמב .קדובל הרזעו םואית ללוכ  יטרפ      
לע תרזוחה הקידבה תולע לשכית הקידבהש      

                    1.00 'פמוק ןלבקה  
      
םילבכ רובע ריקל חתפ תחיתפו הביצח     02.6.160

                    1.00 'פמוק רוטרנגל  
      
חפנב למשח חולל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     02.6.190
וא III SFAN  זג  לכימ :תוברל ק"מ 5 דע      
    002MF,  הבלצהב םירבוחמ( םיאלג  גוז(  

                    1.00 טווחו לכימהו םיריחנה ןיב תרנצ ,הזתה יריחנ 'חי   
      
רוטרנג תפצירל םילאיצנטופ תאוושה ועציב     02.6.200
לש הניפ לוכל תודורטקלא עוציב ללוכ      
לוכב הסכמ ללוכ תודורטקלא 2 - הפצירה      

                    1.00 'פמוק הניפ  
תונוש 6.20 כ"הס          

      
ם י ק ו ר י פ ו  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  7.20 ק ר פ  ת ת       
      

                    1.00 'פמוק רדחב תומייקה למשחה תויתשת קוריפ 02.7.010
      
      
      

7.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: גנרטורים   .../011 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח תוכרעמ ןונכת , םיצעוי םיסדנהמ ףסוי ןב
5019845-050    04897 דוקימ 54  םאר ינב בשומ
 

26/11/2018
דף מס':     011 םירוטרנג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוחולמ הנזהל םימייקה למשח יווק תקתעה     02.7.020
- שדח חולל דעו םיתרש רדחב למשחה      

                    1.00 'פמוק תונוש תונזהו םינגזמ  
      
רובע רוטרנגל םילבכ רוביחו החנה הקפסה     02.7.030
תיתשת לוכ רובע 5.1X3 לבכב הענה,הניעט      

                    1.00 'פמוק - איהש לוכ  
      
םייק חולב למשח תודובע      
      
ללוכ ןיזמ חולב םרז קספמ תנקתהו הקפסה     02.7.040
לילס קותינל OSI רקב ללוכו הקספה לילס      

                    1.00 'פמוק A001X3 לש לדוגב קספמה- הקספה  
םיקוריפו למשח תודובע 7.20 כ"הס          

      
ת ו ו ל נ  ת ו ד ו ב ע  8.20 ק ר פ  ת ת       
      
2 לקשמב רוטרנג רובע ןוטב תפציר תקיצי     02.8.010
ריחמה - רטמ 6X3 לש וטנ הפציר לדוגב ןוט      
ןויז ילזרב ללוכ - טלפמוק אלו ר"מל סחייתמ      
רוטקורטסנוק רושיא ללוכו תואסנולק      
תנככה ללוכ ריחמה - סוסיבלו הפצירל      
יופיח,קודיה ללוכ הקיצי ינפל םיעצמ,חטשה      
תותשר ךותיר , תואסנולק, הקיצי ינפל ןוליינ      
הפציר יבוע םומינימ, דוסי תקראהו הפצירה      

                   18.00 קלחומ ןוטב היהי ןוטבה - מ"ס 02 ר"מ   
      
לע תיפקיה תשר רדג תנקתהו הקפסה     02.8.030
רדג תועלצ 4 - םדוק ףיעסב ןוטבה תפציר      
רדג - ןרק םע ןרע שעת רוא תמגודכ      
ללוכ חישק יזיפ לושכמ םע תבצועמ הכבש      
אל -ןוטבה תפצירמ קלחכ סוסיב , םידומע      
יפ לע היהי רדגה עבצ- םינגוע םע תוטלפ      
העיבצב היהת העיבצה - ןימזמה תטלחה      

                   16.50 יטטסורטקלא-רונתב רטמ   
      
ללוכ רוטרנגה תבחרל השיג תלד ךא ל"נכ     02.8.040

                    1.00 'פמוק טלפמוק לוכה תלדל ךתורמ קתר לוענמ  
תוולנ תודובע 8.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

2 ןיינב- למשח 20 כ"הס          
קובץ: גנרטורים   .../012 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח תוכרעמ ןונכת , םיצעוי םיסדנהמ ףסוי ןב
5019845-050    04897 דוקימ 54  םאר ינב בשומ
 

26/11/2018
דף מס':     012 םירוטרנג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

4 ן י י נ ב - ל מ ש ח  30 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  1.30 ק ר פ  ת ת       
      
תויווז( רזעה ירמוח לכ ללוכ ,הנקתהו הקפסא     03.1.010
)'דכו םיקוזיחו םימוא םיגרב םירבחמ ,תויתניפ      
תושרדנה תודובעה לכו רזעה תודובעו      
ללוכ תונבלוגמ םילבכל חפ תולעת תנקתהל      
היולת הלעתה(  מ"מ 002X58 תודימב ,יוסיכ      
לע תנקתומ וא תיביטקורטסנוקה הרקתהמ      
, ריקל תועורז( הילתה ירזיבא לכ ללוכ )ריקה      
םייטרדנטסה םירזיבאה לכו )הכימת תועורז      
ןאובי "KFM" תרצות תמגודכ ,ןרציה לש      
- "XADEIN" וא "תודיפל קלומ" וא "דריל"      
םניאש םיקוזיח ורשואי אל( רלדא ןייטשנצק      

                   42.00 .) םיילניגרוא רטמ   
םיליבומ 1.30 כ"הס          

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  2.30 ק ר פ  ת ת       
      
,םיגרב ,םיקוזיחה לכ תא ללוכ ריחמה :הרעה      
רזעה ירמוח לכו תופעתסהו םירוביח תואספוק      
ירמוח ,םיקדהמ ,תמלשומ הנקתהל םישורדה      
תביצח ןכ ומכ ,'וכו לבכ ילענ ,תופומ ,דודיב      
בצמה תרזחהו םידומעו תורקת תוריק      
,תולעתב הניה הנקתהה תדובע .ותומדקל      
.'וכו תורונצ ,הפצרב ,המדאב תורופח תולעת      
לע וא חיטל תחתמ הנקתהה תרוצ לע הטלחה      
לעו ןקתמב חקפמה לש ולוקישל הניה חיטה      
חקפמה לש ורושיא תא לבקל הדובעה עצבמ      
תויקסידב לבכה ןומיס ללוכ.היולג הנקתהל      
לכו קיטסלפ תוינמיסב דיג לכ ןומיסו ןומיס      
רוביחל תושרדנה רזעה תודובעו רזעה ירמח      
.ויתוצק יתשב לבכה      
      
יטסלפומרט לבכ לש רוביחו  הנקתהו הקפסא     03.2.010
EPLX-YX2N בלצומ ןליתאילופ דודיב םע      
תורונצ  ךותב הלחשה תוברל ,YX2N תשוחנמ      
,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק לע החנה וא      
רוביחו תופומ ,דודיב ירמוח ,רזעה ירמוח      
- ר"ממ 52X4 ךתחב- ויתווצק ינשב לבכה      
חול דעו שדח םיתרש רדח חולמ חנוי הז לבכ      
דעו שדח םיתרש חולמ - יתמוק הנזה      

                   38.00 . רוטרנגה רטמ   
      
תקראהל רוזשו יולג תשוחנ ךילומ ךא ל"נכ     03.2.160
"ידנק" יקדהמ ללוכ ר"ממ 01 םילבכ תולעת      

                   20.00 .רטמ 3 לכ למשחה תולעתל ךילומה קוזיחל רטמ   
      

                   38.00 ר"ממ 53 רוזשו דדובמ תשוחנ ךילומ ךא ל"נכ רטמ  03.2.170
      

2.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: גנרטורים   .../013 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח תוכרעמ ןונכת , םיצעוי םיסדנהמ ףסוי ןב
5019845-050    04897 דוקימ 54  םאר ינב בשומ
 

26/11/2018
דף מס':     013 םירוטרנג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
09E-081-EFHXHN שא ןיסח לבכ ךא ל"נכ     03.2.180

                   48.00 .ר"ממ 5.1X3 רטמ   
      
לש ךתחב הממדהו הענה רובע לבכ ךא ל"נכ     03.2.190

                   72.00   3X1.5 רטמ 
םיכילומו םילבכ 2.30 כ"הס          

      
ת י ל מ ש ח  ת י ת ש ת  3.30 ק ר פ  ת ת       
      
לכ  הדוקנ דע למשח חולמ הנזה )א :תורעה      
םוקמב הנקתהו הקפסא םיללוכ םיפיעסה      
הדוקנה ריחמ ,שומישל ןכומו םלשומ ןפואב      
ללוכ הקולחה חולל דע הנזהה יוק לכ תא ללוכ      
"וני'צטב" וא "סיווג" ט"הת , ויהיש ת"בו ז"מ      
הרקמב , ע"ש וא N repus םגד ט"הע ,  ע"ש      
ללוכ 4 -  מ הלעמל( םירזיבא ייוביר לש      
ןתינ יזא )תרושקת ירזיבא 2 -מ הלעמל      
"וקסינ" תרצותמ תבלושמ תכרעמב שמתשהל      
תשירד יפל תרחא וא ,ע"ש וא טסלפ א.ד.ע וא      
,תי/לכירדאה תשירד י"פע ןווגב הדובעה ןימזמ      
תי/לכירדאה רושיאב קר תרחא הנקתה      
םייניב תורקתב ונקתויש תורונצה לכ .ןנכתמהו      
ללוכ תודוקנה ריחמ .שא יניסח ויהי טוהירב וא      
בצמה תרזחהו 'וכו תורקת ,םידומע תוביצח      
יבגל הטלחהה חיטו יולימ ללוכ ותומדקל      
תרנצה לש היולג וא היומס הנקתהה      
ןימזמ לש ותעד לוקישל הנותנ םירזיבאהו      
לע ריחמ תפסות לכ ןלבקה לבקי אלו ,הדובעה      
.ךכ      
      
טוו 04 תרונו לדנפ וריחמב ללוכ הדוקנה ריחמ      
בלשב וא הרואת ףוג ןקתוי אלו הדימב קפוסיש      
אלו דרפנ ףיעסב ךכל ריחמ היהי אל םייניב      
ןלבקה .ךכ ןיגב ריחמ תפסות ןלבקל ןתנית      
םיללוכ  תרנצה יריחמש ותעצה ןובשחב חקי      
,םירבחמ ,םיפופיכ ,תופעתסה תואספוק      
עוציב םרט גיצהל ןלבקה לע ,'וכו ,םיקבח      
םהב םירזיבאהמ דחא לכמ אמגוד הדובעה      
ןווג .ךכ לע רושיא לבקיו ,שמתשהל דמוע אוה      
לכירדאה "יע עבקי ז"מ ,ק"ח ,הרואתה יפוג      
.עוציב םרט      
      
הרקמ לכב אנדמוא רדגב םה םיפיעסה לכ      
עצבמה .  לעופב עוציבה יפ לע םלושיו רכמותי      
םוקמב ןתמאתהלו תודימה תקידב לע יארחא      
יא לכ לע ןנכתמל וא חקפמל עידוהל וילע      
ךישמי םרטב בתכב ויתויחנה לבקלו המאתה      
ותדובע תא      

3.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: גנרטורים   .../014 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח תוכרעמ ןונכת , םיצעוי םיסדנהמ ףסוי ןב
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26/11/2018
דף מס':     014 םירוטרנג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יזאפ דח לגעמב םורח וא/ו הליגר רואמ תדוקנ     03.3.010
.ט סופיטמ םיטוחב ר"ממ 5.1/5.2 םידיג 6 דע      
קספמ ללוכ , 'קנל דע חולהמ YX2N לבכב וא      
סיו'ג - םימ ןגומ וא ליגר ףוליח וא לופכ דיחי      
לכ ללוכ ,"ANUL" יני'צוטב וא "דנרגל" וא      
םע,)תרשרש ,עורז ,םיקוזיח( ,רזעה ירזיבא      
רוניצב ט"הע וא ט"הת ןקתומ תעבורמ הספוק      
הנקתה ללוכ .ןורירמ וא ףכירמ מ"מ 61/32      
יפוג תנקתה ללוכ ריחמה רטמ 6 הבוגב      
י"ע וקפוסיש הרואתה תולעתו הרואתה      
הרואת תולעתב ונקתויש לוכי םיפוגה , ןימזמה      
םוקמ לכ וא סבג וא/ו תויטסוקא תורקתב וא/ו      

                    2.00 תילכירדאה תינכתב עיפומש רחא 'קנ   
      
רטוקב רונצ תוברל ,םורח ןצחל 'קנ ךא ל"נכ     03.3.070
גוסמ ר"ממ  5.1X3 ךתחב  םיכילומ ,מ"מ 61      
    09E 081 EF HXHN ינש םע םורח ןצחלו  
יוסכ ,תרגסמ םע אספוקב ןקתומה ,םיעגמ      
ץיודנס טילקב טולישו ,הריבשל ףוקש יטסלפ      
םגד  "עינמלט" ומכ אספוק( ,תינכת יפל ,טורח      

                    2.00 ZAS-E225) 'קנ   
      
חולהמ וקה ללוכ ריחמה - יזאפ-דח ק"ח תדוקנ     03.3.080
רטוקב וילאמ הבכ ףכירמ רוניצב הדוקנל דעו      
הציחמ וא הקיצי הינב ריקב ןקתומ מ"מ 32      
ללוכו ר"ממ YX2N 3X5.2 לבכ םע יהשלכ      
וא "דרנגל" וא "סיו'ג" תמגוד ט"הת ק"ח רזיבא      
םע( ןבל טילקב הסכמ םע "ANUL" יני'צוטב      
הדשל ללוכ( .)יניס ףוצרפ וא הליגר הטזור      

                   24.00 UPS ) 'קנ   
      

                   10.00 םייק ק.ח דיל ק.ח תפסות ךא ל"נכ 'קנ  03.3.090
      
-רוטרנגמ- הינש המוק חול ןיזמה לבכ קוריפ     03.3.100

                    1.00 'פמוק שדח הפלחה חולל ותקתעהו  
      
רוטרנגל תשר תדוקנ רובערוביח תדוקנ     03.3.120

                    1.00 'פמוק זוכיר דעו רוטרנגהמ הניה הדוקנה-  
תילמשח תיתשת 3.30 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  4.30 ק ר פ  ת ת       
      
רוביחו הנקתהו הקפסה םיללוכ םיפיעסה לכ      
. תמלשומה  הרוצב      
      
      
      
      

4.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: גנרטורים   .../015 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח תוכרעמ ןונכת , םיצעוי םיסדנהמ ףסוי ןב
5019845-050    04897 דוקימ 54  םאר ינב בשומ
 

26/11/2018
דף מס':     015 םירוטרנג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,חוטיב ,ןוסחיא ,הלבוה ,הקפסא ללוכ ריחמה      
םיללוכ הרואתה יפוג לכ .רוביחו הנקתה      
םיקנשמ - בל םיש - תורונו הקלדה ירזיבא      
MARSO ויהי םייטנצסרואולפ הרואת יפוגל      
הרואת יפוג .B.J.B הרונ יתב ,םינש 5 תוירחא      
5 תוירחא - םרסוא תרצות ,5T וא T-8 תורונל      
ללוכ ,קפסהו ןרציה י"ע תורונלו דויצל םינש      
ןלבקה ידי לע תופורש תורונ תפלחה תורש      
.תוירחאה תפוקתב      
      
וד וא ידדצ דח האיציל הנווכה תרואת ףוג     03.4.150
דל תורונ םע  רוא טלופ טלש יתילכת וד ידדצ      
הילת תוטומ ללוכ gul NARU תרבח  תמגוד      
2 דע ךרואב ןבל עובצ תכתמ רוניצב הרקתהמ      
מ"ס 42 היהי תויתוא הבוג - רוניצ לכ רטמ      
09 -ל םוימדק לקינ רבצמו ריממ ןעטמ ללוכ      

                    1.00 רשואמ ןקת ות לעב.תוקד 'חי   
      
W82X2 ףוג לש הנקתהו הקפסה ךא ל"נכ     03.4.170

                    1.00 םאתומ יוסיכ  ללוכו תורונ ללוכ 5T 'חי   
      
W82X2 ףוג לש הנקתהו הקפסה ךא ל"נכ     03.4.180
    5T ללוכה םוריח לולכמ ללוכו תורונ ללוכ  

                    1.00 תמלשומ הנקתהל םירזיבאה לכו רבצמ ןעטמ 'חי   
הרואת יפוג 4.30 כ"הס          

      
ל כ  י ש א ר  ח ו ל  ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  5.30 ק ר פ  ת ת       
9141 י "ת  -ל  ם י א ת מ  ת ו ח ו ל ה       
      
רוביחו הבכרה ,הקפסה רובע םיריחמ :תורעה      
תא תוברל הז לכ .םינוש םירזיבא לש תוחולל      
,הריבצ  יספ ומכ  רזעה  ירמוחו  תודובעה לכ      
יטלש ,תובכרה ,םיקוזיח ,טוויח  ,םיקדהמ      
.תשר לא רוביח ,'דכו םיטורח ץיודנס      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

5.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: גנרטורים   .../016 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/11/2018
דף מס':     016 םירוטרנג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
למשח חולל םינבמ רוביחו הנקתה הקפסא     03.5.010
הבוגב ,יבוע מ"מ 2 ןוולוגמ חפמ יושע ,ישאר      
םיימעפ עובצ ,מ"ס 08 דע קמועבו 'מ 01.2      
ךילהתב יסקופא תקבאב יפוסו דוסי עבצב      
תותלד םע .םרק ןבל ןווגב יטטסורטקלא      
,םילנפ ,היצקורטסנוק תוברל תומוטא      
הריבצ יספ ,העיבצ ,דוביע ,םייוסיכ ,םיקוזיח      
,תינכתה יפ לע שרדתש ךתחו הדימ לכב      
POTSBAC ,הקולח יקדהמ ,תויציפק תופלק      
)חולה תמיטאל דעוימ( םיטוחו םילבכ תסינכל      
יולת וא הלעת וא הפצרה לע דמוע ןוראה .'וכו      
ולא םינבמ( ,שרדנכ טרופמה יפל ריקה לע      
םינוש תוחולכ םיבכרומ תויהל םייושע      
יוביכ לכימ תסינכל הנכה , )םינוש תומוקמב      

                    1.00 'פמוק .תוחפל םיאלג 2 + ,שא  
      
לעב ,יבטוק שולש B.C.C.M יטקפמוק קספמ     03.5.020
004 ילנימונ חתמ ,רפמא 001X4 ילנימונ םרז      
םע AK53=ucI ילמינימ קותינ רשוכ ,טלוו      
A0.5 םגדמ תינורטקלא תונגה תדיחי      
    cigolorciM. ירזיבא לכ תא לולכי קספמה  
טרפמב שרדנל םאתהב םימילשמה רזעה      
N036SN קספמ תמגודכ ,תוינכותבו ינכטה      
    tcapmoC תרבח לש cirtcelE redienhcS .  
הלעפהל  תימינפ הענה תדיחיו עונמ ללוכ      
קותינ ילילס ללוכ ,HCM גוסמ קספמה קותינו      
לוכה תוקפסא תפלחהל םישרדנה רזעה יעגמו      

                    2.00 לולכ 'חי   
      
ןיב  תינכמ רוגיח תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     03.5.021
רוגיח 'חי ,) םילבכ וא הטלפ לע (םיקספמה      
םישרדנה רזעה יעגמ לכ ללוכ EVI 'חי,ילמשח      

                    1.00 'פמוק לולכ לכה , םירוביחה תמכס יפ לע  
      
תרבח רוטרנג הפלחה 'חי לש הנקתהו הקפסא     03.5.022
רקבל הנזה 'חי תללוכ תיטמוטוא למשח      

                    1.00 'פמוק לולכ לכה , תופלחה  
      
רפמא OMZKP 6-4 תאמגודכ קספמ ךא ל"נכ     03.5.023
רוטרנג הפלחה 'חי, דדומ בר /ןומיס תורונמל      

                    1.00 י"חח 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

5.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: גנרטורים   .../017 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח תוכרעמ ןונכת , םיצעוי םיסדנהמ ףסוי ןב
5019845-050    04897 דוקימ 54  םאר ינב בשומ
 

26/11/2018
דף מס':     017 םירוטרנג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,יבטוק תלת B.C.C.M יטקפמוק קספמ ל"נכ     03.5.055
חתמ ,רפמא 36X3 דע ילנימונ םרז לעב      
קותינ רשוכ ,טלוו 004 ילנימונ      
    AK52=scI=ucI תונגה תדיחי םע IL  
הפלחהל תנתינה תינכמ )תיטנגמ-ומרת(      
קספמה .לופכ קותינ ןונגנמו  D36MT םגדמ      
םאתהב םימילשמה רזעה ירזיבא לכ תא לולכי      
תמגודכ ,תוינכותבו ינכטה טרפמב שרדנל      
תרבח לש B36XSN tcapmoC קספמ      

                    1.00 Schneider Electric . 'חי   
      
לע ןקתומ C.T הקספה לילס רובע תפסות      03.5.060

                    2.00 .תינכתה יפ לע קספמה 'חי   
      

                    2.00 תינכותה יפ לע ןקתומ רזע עגמ  'חי  03.5.065
      
תאמגודכ קספמ לש הנקתהו הקפסא     03.5.090

                    2.00 דדומ בר לע הנגהל רפמא OMZKP 6-4 'חי   
      
:תללוכ םיקרב תנגה      
      
AK001 1-SSALC  קרב יניגמ 4 לש טס ל"נכ     03.5.110
םע תוינש ורקימ 053/01 רוטסירו ץרפמ ללוכ      
רזע יעגמו הקידב רישכמו CRH A521 םיכיתנ      
.טקטנוק סקינפ, תרצות תמגודכ הלקת חווידל      

                    1.00 רשואמ ע"ש וא .טלפמוק 'חי   
      
cirtcelE תמגודכ יבטוק תלת ת"מאמ ל"נכ     03.5.330
    redienhcS ןיפוא א"ק 01 קותינ רשוכ ע"ש וא  

                    1.00 .רפמא 04X3 דע םרזל C,B 'חי   
      
תמגודכ  ספא קותינ םע יזאפ דח ת"מאמ ל"נכ     03.5.350
    cirtcelE redienhcS 01 קותינ רשוכ ע"ש וא  

                    1.00 .רפמא N+6X1 דע םרזל C,B ןיפוא א"ק 'חי   
      
cirtcelE  תמגודכ  יזאפ דח ת"מאמ ל"נכ     03.5.390
    redienhcS ןיפוא א"ק 01 קותינ רשוכ ע"ש וא  

                    8.00 .רפמא 52X1 דע םרזל C,B 'חי   
      
הפיכו  הרונ םע דל ןומיס תורונמ ךא ל"נכ     03.5.430
םילבקל חול תלדב ןקתומ תינועבצ תיטסלפ      
'ץיוונס טלש ידי לע ןמוסיו.תולעפה יוויחל וא      

                    6.00 'פמוק טורח  
      

                    1.00 A04X4  )תחפ רסממ( הגילז רסממ ל"נכ 'חי  03.5.490
      
הפלחה חול-םייק חולב תודובע-2 המוק חול      
םייק      
      

5.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: גנרטורים   .../018 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח תוכרעמ ןונכת , םיצעוי םיסדנהמ ףסוי ןב
5019845-050    04897 דוקימ 54  םאר ינב בשומ
 

26/11/2018
דף מס':     018 םירוטרנג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
cirtcelE תמגודכ יבטוק תלת ת"מאמ ל"נכ     03.5.550
    redienhcS ןיפוא א"ק 01 קותינ רשוכ ע"ש וא  

                    1.00 .רפמא 04X3 דע םרזל C,B 'חי   
      
cirtcelE  תמגודכ  יזאפ דח ת"מאמ ל"נכ     03.5.560
    redienhcS ןיפוא א"ק 01 קותינ רשוכ ע"ש וא  

                    8.00 .רפמא 52X1 דע םרזל C,B 'חי   
      

                    1.00 A04X4  )תחפ רסממ( הגילז רסממ ל"נכ 'חי  03.5.570
9141 י"ת -ל םיאתמ תוחולה לכ ישאר חול למשח תוחול 5.30 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  6.30 ק ר פ  ת ת       
      
למשחה חול דיל פ.ה.פ לש הנקתהו הקפסא     03.6.030
םיגרב םע מ"מ  4x04 תיטילורטקלא תשוחנמ      
םיגרב 3 דועו תושורדה תוקראה לכ רובע      
-ל הקראה רוביח . חולל רוביח ללוכ םירומש      
תרנצ , ריוא גוזימ תולעת , תויטסוקא תורקת      

                    2.00 'פמוק טלפמוק לכה תישארה םימה  
      
תרושקתו למשח ילבכל רבעמ יחתפ םוטיא     03.6.070
תועצמאב הינב וא ןוטבמ תוריקו תורקתב      
5014 ןיד ןקת י"ע םירשואמ המיטא ירמוח      
רמצ םושיי ללוכה ,3SK+1SK/TVS תמגודכ      
יבועבו 3M/GK 051 לש תופיפצב ילרנימ      
רמוחב וידיצ ינשב הפוצמ מ"ס 5.6 לש ילמינימ      
ריפה תונפדל קוזח ללוכ ,ל"נה המיטא      

                    1.00 .הדלפ תיצקורטסנוקב ר"מ   
      
םייתעש ךשמל שא בכעמ רמוחב הזתה עוציב     03.6.080
ידיצ ינשמ ,םינוש םירטקמ םילבכ יבג לע      
.רבעמה לש דצ לכמ רטמ 1 ךרואל שא רבעמ      
בשוחי לופיטה( ןקת ות רושיא םע רמוחה      

                    1.00 'פמוק .)חתפו חתפ לכל טלפמוקכ  
      
טקייורפה חטשב למשח תוחול לש יופימ עוציב     03.6.090
,אלמ סמועב םודא ארפניא יופימ תכרעמב      
לעמ םוח תורצוויה ידקומ רותיא ךרוצל תאז      
םינוקיתה עוציבו םיגרב קוזיח ,רתומה      
דע רזוח יופימ עוציב ,םישורדה םירופישהו      
םוחתב רוביח תודוקנו דויצ 'פמט תלבקל      

                    1.00 'פמוק .רתומה  
      
      
      
      
      
      

6.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: גנרטורים   .../019 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח תוכרעמ ןונכת , םיצעוי םיסדנהמ ףסוי ןב
5019845-050    04897 דוקימ 54  םאר ינב בשומ
 

26/11/2018
דף מס':     019 םירוטרנג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רושיג ,תוקראהל ר"ממ 01 ךילומ ךא ל"נכ     03.6.110
םירושיג, פ.ה.פל תורישי תרושקת חולל      
גוזימ תולעת ,תשר תולעת תקראהו      
תכתמ תויצקורטסנוק, םימ תרנצ, תילעמ,ריווא      
ללוכ ןקתמה לכב תויטסוקא תורקת תקראהו      
רוביחל שרדנה רבד לכו םירבחמ ,םיגרב      
תדוקנ םוקימל ינקת טוליש ללוכ , תוקראה      

                    6.00 .הרקתב תוקראה 'קנ   
      
קדוב סדנהמ לש תרוקיב ןקתמה תרבעה     03.6.120
הרקמב .קדובל הרזעו םואית ללוכ  יטרפ      
לע תרזוחה הקידבה תולע לשכית הקידבהש      

                    1.00 'פמוק ןלבקה  
      
םילבכ רובע ריקל חתפ תחיתפו הביצח     03.6.160

                    1.00 'פמוק רוטרנגל  
      
חפנב למשח חולל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     03.6.190
וא III SFAN  זג  לכימ :תוברל ק"מ 5 דע      
    002MF,  הבלצהב םירבוחמ( םיאלג  גוז(  

                    1.00 טווחו לכימהו םיריחנה ןיב תרנצ ,הזתה יריחנ 'חי   
      
רוטרנג תפצירל םילאיצנטופ תאוושה ועציב     03.6.200
לש הניפ לוכל תודורטקלא עוציב ללוכ      
לוכב הסכמ ללוכ תודורטקלא 2 - הפצירה      

                    1.00 'פמוק הניפ  
תונוש 6.30 כ"הס          

      
ם י ק ו ר י פ ו  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  7.30 ק ר פ  ת ת       
      
המוקב תומייקה למשחה תויתשת קוריפ     03.7.010
םירוביח ללוכ שדח הפלחה חולל םתרבעהו      

                    8.00 'פמוק טלפמוק לוכה 'וכו  
      
רובע רוטרנגל םילבכ רוביחו החנה הקפסה     03.7.030
תיתשת לוכ רובע 5.1X3 לבכב הענה,הניעט      

                    1.00 'פמוק - איהש לוכ  
      
םייק חולב למשח תודובע      
      
ללוכ ןיזמ חולב םרז קספמ תנקתהו הקפסה     03.7.040
לילס קותינל OSI רקב ללוכו הקספה לילס      

                    1.00 'פמוק A001X3 לש לדוגב קספמה- הקספה  
םיקוריפו למשח תודובע 7.30 כ"הס          

      
      
      
      
      

קובץ: גנרטורים   .../020 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח תוכרעמ ןונכת , םיצעוי םיסדנהמ ףסוי ןב
5019845-050    04897 דוקימ 54  םאר ינב בשומ
 

26/11/2018
דף מס':     020 םירוטרנג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ו ל נ  ת ו ד ו ב ע  8.30 ק ר פ  ת ת       
      
2 לקשמב רוטרנג רובע ןוטב תפציר תקיצי     03.8.010
ריחמה - רטמ 6X3 לש וטנ הפציר לדוגב ןוט      
ןויז ילזרב ללוכ - טלפמוק אלו ר"מל סחייתמ      
רוטקורטסנוק רושיא ללוכו תואסנולק      
תנככה ללוכ ריחמה - סוסיבלו הפצירל      
יופיח,קודיה ללוכ הקיצי ינפל םיעצמ,חטשה      
תותשר ךותיר , תואסנולק, הקיצי ינפל ןוליינ      
הפציר יבוע םומינימ, דוסי תקראהו הפצירה      

                   18.00 קלחומ ןוטב היהי ןוטבה - מ"ס 02 ר"מ   
      
המלשה תיפקיה תשר רדג תנקתהו הקפסה     03.8.030
רדג תועלצ 4 - םדוק ףיעסב ןוטבה תפציר לע      
הכבש רדג - ןרק םע ןרע שעת רוא תמגודכ      
, םידומע ללוכ חישק יזיפ לושכמ םע תבצועמ      
םע תוטלפ אל -ןוטבה תפצירמ קלחכ סוסיב      
תטלחה יפ לע היהי רדגה עבצ- םינגוע      
העיבצב היהת העיבצה - ןימזמה      

                    4.00 יטטסורטקלא-רונתב רטמ   
      
רוטרנג רוביחו םייק בצמ קוריפ ךא ל"נכ     03.8.040
ללכו תורדג תמאתהו שומיש ללוכ ינמז םייקה      

                    1.00 'פמוק שדחה רוטרנגל דויצה  
      
יוניפ ללוכ םייק רוטרנג רובע ריחמ יוכיז ל"נכ     03.8.050

                    1.00 'פמוק סונימב וניה ריחמה- חטשהמ רוטרנגה  
תוולנ תודובע 8.30 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4 ןיינב- למשח 30 כ"הס          
קובץ: גנרטורים   .../021 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח תוכרעמ ןונכת , םיצעוי םיסדנהמ ףסוי ןב
5019845-050    04897 דוקימ 54  םאר ינב בשומ
 

26/11/2018 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     021 םירוטרנג

  
כ"הס  

םירוטרנג 10 קרפ   
  
2 - ןיינב רוטרנג 1.10 קרפ תת    
  
4 - ןיינב רוטרנג 2.10 קרפ תת    
  
םירוטרנג 10 כ"הס   
  
2 ןיינב- למשח 20 קרפ   
  
םיליבומ 1.20 קרפ תת    
  
םיכילומו םילבכ 2.20 קרפ תת    
  
תילמשח תיתשת 3.20 קרפ תת    
  
הרואת יפוג 4.20 קרפ תת    
  
9141 י"ת -ל םיאתמ תוחולה לכ ישאר חול למשח תוחול 5.20 קרפ תת    
  
תונוש 6.20 קרפ תת    
  
םיקוריפו למשח תודובע 7.20 קרפ תת    
  
תוולנ תודובע 8.20 קרפ תת    
  
2 ןיינב- למשח 20 כ"הס   
  
4 ןיינב- למשח 30 קרפ   
  
םיליבומ 1.30 קרפ תת    
  
םיכילומו םילבכ 2.30 קרפ תת    
  
תילמשח תיתשת 3.30 קרפ תת    
  
הרואת יפוג 4.30 קרפ תת    
  
9141 י"ת -ל םיאתמ תוחולה לכ ישאר חול למשח תוחול 5.30 קרפ תת    
  
תונוש 6.30 קרפ תת    
  
םיקוריפו למשח תודובע 7.30 קרפ תת    
  
תוולנ תודובע 8.30 קרפ תת    
  
4 ןיינב- למשח 30 כ"הס   

 
 
 
 
 

קובץ: גנרטורים   .../022 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח תוכרעמ ןונכת , םיצעוי םיסדנהמ ףסוי ןב
5019845-050    04897 דוקימ 54  םאר ינב בשומ
 

26/11/2018
דף מס':     022 םירוטרנג

  
כ"הס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: גנרטורים 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה




