
למשחתסדנה-םולב.עןיקטיא.ג
8525376:'פ2605376-20:לט02439םילשורי4םיצורחדי

24/08/2016 זרכמ
מס':     001 דף 'בבלשתוחולתפלחה-יליזרבחיב

ריחמ

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

למשחתודובע80קרפ

הדובעהתלוכת0.80קרפתת

זרכמבםיללכנהתוחולהטורפ

ץוחתואפרמ-עקרקתמוקב1-1-1-1חול

ץוחתואפרמ-עקרקתמוקב2-1-1-1חול

ץוחתואפרמ-עקרקתמוקב3-1-1-1חול

ץוחתואפרמ-עקרקתמוקב5-1-1-1חול

ץוחתואפרמ-'אהמוק21-1-1-1חול

ץוחתואפרמ-'בהמוק31-1-1-1חול

ץוחתואפרמ-'גהמוק41-1-1-1חול

"1ופרט"תיחרזמחכתנחתב1יאנשחול

21-1-1-1חולתפלחהלינמזחול

הדובעהתלוכת0.80כ"הס

למשחתוחול1.80קרפתת

redienhcSתרצותמדויצםעועצוביתוחולה
ח"היבבםייקהי"פע

1H02WNתרדסמA0002X3ריוואקספמ 08.1.020
סופיטמAK56קותינרשוכקירטקלארדיינש
הקספהלילס,רזעיעגמ6ללוכענוממףלשנ
תוינורטקלאתונגהםערצקןמזבהייהשהו

A0.6cigolorcimGISLהגוצתללוכו
    1.00 'חי טלפמוקםירבחמ,הפילשתלגע,תילטיגיד

1N01WNתרדסמA0001X4ריוואקספמ 08.1.030
סופיטמAK24קותינרשוכקירטקלארדיינש
הקספהלילס,רזעיעגמ6ללוכענוממףלשנ
תוינורטקלאתונגהםערצקןמזבהייהשהו

A0.6cigolorcimGISLהגוצתללוכו
    2.00 'חי טלפמוקםירבחמ,הפילשתלגע,תילטיגיד

רשוכA0001X3דעםרזלBCMקוציקספמ 08.1.040
תונגהN0001SNתרדסמAK05קותינ

    2.00 'חי רזעיעגמ2ותוינורטקלא

1.80קרפתתבהרבעהל

קובץ: 580-48-3   .../002 4434889-40)5.41.40('ורפתיראנב'תועצמאבקפוה



למשחתסדנה-םולב.עןיקטיא.ג
8525376:'פ2605376-20:לט02439םילשורי4םיצורחדי

24/08/2016

מס':     002 דף 'בבלשתוחולתפלחה-יליזרבחיב

ריחמ

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

רשוכA036X3דעםרזלBCMקוציקספמ 08.1.050
תונגהN0001SNתרדסמAK05קותינ

    1.00 'חי רזעיעגמ2ותוינורטקלא

רשוכA004X3דעםרזלBCMקוציקספמ 08.1.060
תונגהN0001SNתרדסמAK05קותינ

    1.00 'חי רזעיעגמ2ותוינורטקלא

קותינרשוכA052X3דעםרזלקוציקספמ 08.1.070
AK63תרדסמF052XSNתונגהםע
יעגמ2וקוחרמהקספהלילס,תוינורטקלא

    2.00 'חי רזע

קותינרשוכA061X3דעםרזלקוציקספמ 08.1.080
AK63תרדסמF061XSNתונגהםע

    1.00 'חי רזעיעגמ2ותוינורטקלא

קותינרשוכA061X3דעםרזלקוציקספמ 08.1.090
AK52תרדסמB061XSNתונגהםע

   10.00 'חי רזעיעגמ2ותוינורטקלא

קותינרשוכA001X3דעםרזלקוציקספמ 08.1.100
AK52תרדסמB001XSNתונגהםע

   12.00 'חי רזעיעגמ2ותוינורטקלא

קותינרשוכA6X3דעםרזל2VGעונמתנגה 08.1.110
    8.00 'חי 36KA

גוסמA0001X4דעםרזלסמועבררובקספמ 08.1.120
P5SCםגד2-0-1םיבצמ3ףילחמ

    1.00 'חי technoelectric

לעתונגהאללסמועבקפסהקתנמ 08.1.130
םרזלענוממיטקפמוקףלשנריואקספמסיסב
A0001x4קותינרשוכAK63תרדסמTN
לילסורזעיעגמ2םעהפילשתלגעללוכ

    2.00 'חי הקספה

םרזלתונגהאללסמועבקפסהקתנמ 08.1.140
    1.00 'חי A0001x4דמצמוהלעפהתידיללוכ

גוסמA061X4דעםרזלסמועבררובקספמ 08.1.150
    9.00 'חי 2-0-1םיבצמ3ףילחמ

קותינרשוכA521X4דעסמועבםרזקתנמ 08.1.160
    9.00 'חי 25KA

דעיטמוטואיצחקספמריחמלתפסות 08.1.170
   15.00 'חי A061X3קוחרמהקספהלילסרובע)C.T(

1.80קרפתתבהרבעהל
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24/08/2016

מס':     003 דף 'בבלשתוחולתפלחה-יליזרבחיב

ריחמ

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

דעיטמוטואיצחקספמריחמלתפסות 08.1.180
    4.00 'חי A036X3קוחרמהקספהלילסרובע)C.T(

    2.00 'חי A36X3AK01\Cדעיזאפתלתת"מאמ 08.1.190

  115.00 'חי A04X3AK01\Cדעיזאפתלתת"מאמ 08.1.200

  270.00 'חי A52X3AK01\Cדעיזאפתלתת"מאמ 08.1.210

   30.00 'חי A6X3AK01\Cדעיזאפתלתת"מאמ 08.1.220

N+A01ואA01X2דעיבטוקודת"מאמ 08.1.230
   20.00 'חי C/10KA

  145.00 'חי A04AK01\Cדעיזאפדחת"מאמ 08.1.240

  580.00 'חי A52AK01\Cדעיזאפדחת"מאמ 08.1.250

רפמאילימA04X4,03דעתחפרסממ 08.1.260
   55.00 'חי TYPE-A

רפמאילימA04X2,03דעתחפרסממ 08.1.270
  145.00 'חי TYPE-A

ללוכA001X33CAםרזליזאפתלתןעגמ 08.1.280
    8.00 'חי רזעעגמ

עגמללוכA61X33CAדעיזאפתלתןעגמ 08.1.290
   40.00 'חי רזע

שולשל1EPYTAK001רתיחתמוקרבןגמ 08.1.300
םגדretsaM1DRPתמגודספאותוזאפ
KCOLBNHEDוא)קירטקלארדיינש(ףלשנ

    1.00 'חי אנהכלש

   18.00 'חי קרבןגמלCRHA001X3םיכיתנ 08.1.310

בלושמ3/2EPYTAK02רתיחתמוקרבןגמ 08.1.320
תודיחי4(ספאותוזאפשולשלהנגהםע
תמגודתבלושמהנגהםגללוכ)תופלשנ
r8DRPkciuQ)וא)קירטקלארדיינש

   15.00 'חי DERHGNHEDאנהכלש

העבראםעV42ואV032דוקיפרסממ 08.1.330
   25.00 'חי ON/CNםיעגמ

1.80קרפתתבהרבעהל
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24/08/2016

מס':     004 דף 'בבלשתוחולתפלחה-יליזרבחיב

ריחמ

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

FFO/NOתוצלואמתוסינכםעדעצרסממ 08.1.340
חתמבהדובעלA61דעםרזיזכרמדוקיפמ

   20.00 'חי V42וא/וV032

דעתוינש03ןונוויכ,A61תוגרדמרדחרמייט 08.1.350
    1.00 'חי ירלודומ,הראהתוקד01

    5.00 'חי 0-2-1םיבצמ3ררובA01דוקיפקספמ 08.1.360

   25.00 'חי 0-3-2-1םיבצמ4ררובA01דוקיפקספמ 08.1.370

    3.00 'חי A5/0002דעםרזהנשמ 08.1.380

    6.00 'חי A5/0001דעםרזהנשמ 08.1.390

    9.00 'חי A5/036דעםרזהנשמ 08.1.400

   40.00 'חי A5/052דעםרזהנשמ 08.1.410

CETASםגדינורטקלאהדידמרישכמ 08.1.420

HE571MPתרושקתלוקוטורפללוכPCT\PI
    2.00 'חי הנבמתרקבלרוביחל

CETASםגדינורטקלאהדידמרישכמ 08.1.430
P031MPתרושקתלוקוטורפללוכPCT\PI

   14.00 'חי הנבמתרקבלרוביחל

הניזיוקלשתיטמוטואהפלחהתכרעמ 08.1.440
035-MA)ילמשחוינכמרוגיחללוכ,)רדמא
הדובעהלכוBCAםיענוממםיקספמינשל

    1.00 'חי חולבהנקתהלםישורדהרזעהירמוחו

    8.00 'חי V42/032AV051יזאפדחיאנש 08.1.450

ןעטמםעAV005דעCDV21חכקפס 08.1.460
    1.00 'חי םייתעשדעיוביגתוללוס

הנקתה,V032וא/וV42ןומיסלDELתרונמ 08.1.470
   90.00 'חי חולהתיזחבמ"מ22ואתירלודומ

   25.00 'חי ןומיסתורונמליזאפתלתהלעפהןצחל 08.1.480

    6.00 'חי ענוממקספמתלעפהליזאפדחהלעפהןצחל 08.1.490

םייקהפ"עםגדימויינורטקלאדוקיפןועש 08.1.500
תוללוסללוכםילוחהתיבבשומישלרשואמו

   10.00 'חי .יוביג

1.80קרפתתבהרבעהל

קובץ: 580-48-3   .../005 4434889-40)5.41.40('ורפתיראנב'תועצמאבקפוה
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24/08/2016

מס':     005 דף 'בבלשתוחולתפלחה-יליזרבחיב

ריחמ

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

תיזחבחתפמםעמ"מ22דוקיפןצחל\קספמ 08.1.510
    2.00 'חי חולה

לעתנקתהללוכ,A01לצוטופהרואתןשייח 08.1.520
    2.00 'חי ינוציחריק

חולב1יאנשלשםקירידספהןוקיתללבק 08.1.525
ידגנםעV044חתמRAVK51קפסה1ופרט

    1.00 'פמוק A04X3\AK05הנגהקספמללוכהקירפ

תוארתה4דערוביחלתולעפהקשממ 08.1.530
הקספהילילסדוקיפלשאיוליגתכרעממ
גצמלשB655-OSI-4תמגודםוריחיקותינו

    2.00 'חי הרקב

רדסוחתמתדירי,)V.N(חתמרסוחרסממ 08.1.540
הייהשה,רזעיעגמינשםעיזאפתלתתוזאפ

   17.00 'חי ע"שואKSPתמגודלויכלתנתינ

בחורב,1-1-1-1רפסמלמשחחולהנבמ 08.1.550

השולשלקלוחמ,05קמוע012הבוג,061
םיקספמ)א"מ,ינויח.ב,ינויח(םידרפנםיאת
בכרומוחפיושע,A001X3לדוגבםיישאר
תלד+םילנפתיזח-םיירלודומםיאתמ
החמוגךותבהפצרהלעהדמעהל,הליענו
יספםגללוכ,הטמלמהנזהתסינכללקוסו
םירדוסמםיקדהמבתואיציA061X4הריבצ
הנקתה,הלבוה,טוליש,טוויחללוכ,הלעמלמ
רחאלםיחתפםוטיאםגללוכו,טלפמוקרוביחו

םירמוחהותושורדהתודובעהלכתאורוביח
טרפמבראותמכחולהתמלשהלםישורדה

    1.00 'פמוק .טלפמוקינכטה

בחורב,2-1-1-1רפסמלמשחחולהנבמ 08.1.560
השולשלקלוחמ,53קמוע091הבוג,09
םיקספמ)א"מ,ינויח.ב,ינויח(םידרפנםיאת
בכרומוחפיושע,A001X3לדוגבםיישאר
לעהדמעהלםילנפתיזח-םיירלודומםיאתמ
הריבציספםגללוכהחמוגךותבהפצרה
A061X4ללוכ,הלעמלמםירדוסמםיקדהמ
,טלפמוקרוביחוהנקתה,הלבוה,טוליש,טוויח
לכתאורוביחרחאלםיחתפםוטיאםגללוכו

םישורדהםירמוחהותושורדהתודובעה
ינכטהטרפמבראותמכחולהתמלשהל

    1.00 'פמוק .טלפמוק

1.80קרפתתבהרבעהל
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24/08/2016

מס':     006 דף 'בבלשתוחולתפלחה-יליזרבחיב

ריחמ

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

בחורב,3-1-1-1רפסמלמשחחולהנבמ 08.1.570
השולשלקלוחמ,23קמוע091הבוג,09
םיקספמ)א"מ,ינויח.ב,ינויח(םידרפנםיאת
בכרומוחפיושע,A001X3לדוגבםיישאר
לעהדמעהלםילנפתיזח-םיירלודומםיאתמ
הריבציספםגללוכהחמוגךותבהפצרה
A061X4ללוכ,הלעמלמםירדוסמםיקדהמ
,טלפמוקרוביחוהנקתה,הלבוה,טוליש,טוויח
לכתאורוביחרחאלםיחתפםוטיאםגללוכו

םישורדהםירמוחהותושורדהתודובעה
ינכטהטרפמבראותמכחולהתמלשהל

    1.00 'פמוק .טלפמוק

בחורב,5-1-1-1רפסמלמשחחולהנבמ 08.1.580
קלוחמ,03קמוע091הבוג,09
,ינויח.ב,ינויח(םידרפנםיאתהשולשל
יושע,A001X3לדוגבםיישארםיקספמ)א"מ
םילנפתיזח-םיירלודומםיאתמבכרומוחפ
יספםגללוכהחמוגךותבהפצרהלעהדמעהל
,הלעמלמםירדוסמםיקדהמA061X4הריבצ

רוביחוהנקתה,הלבוה,טוליש,טוויחללוכ
רוביחרחאלםיחתפםוטיאםגללוכו,טלפמוק
םירמוחהותושורדהתודובעהלכתאו

טרפמבראותמכחולהתמלשהלםישורדה
    1.00 'פמוק .טלפמוקינכטה

בחורב,21-1-1-1רפסמלמשחחולהנבמ 08.1.590
השולשלקלוחמ,05קמוע012הבוג,041
םיקספמ)א"מ,ינויח.ב,ינויח(םידרפנםיאת
בכרומוחפיושע,A061X3לדוגבםיישאר
הליענותלד+םילנפתיזח-םיירלודומםיאתמ
לקוסוהחמוגךותבהפצרהלעהדמעהל
הריבציספםגללוכ,הטמלמהנזהתסינכל
A002X4םירדוסמםיקדהמבתואיצי
הנקתה,הלבוה,טוליש,טוויחללוכ,הלעמלמ
רחאלםיחתפםוטיאםגללוכו,טלפמוקרוביחו

םירמוחהותושורדהתודובעהלכתאורוביח
טרפמבראותמכחולהתמלשהלםישורדה

    1.00 'פמוק .טלפמוקינכטה

1.80קרפתתבהרבעהל
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24/08/2016

מס':     007 דף 'בבלשתוחולתפלחה-יליזרבחיב

ריחמ

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

בחורב,31-1-1-1רפסמלמשחחולהנבמ 08.1.600
השולשלקלוחמ,05קמוע012הבוג,441
םיקספמ)א"מ,ינויח.ב,ינויח(םידרפנםיאת
בכרומוחפיושע,A061X3לדוגבםיישאר
הליענותלד+םילנפתיזח-םיירלודומםיאתמ
לקוסוהחמוגךותבהפצרהלעהדמעהל
הריבציספםגללוכ,הטמלמהנזהתסינכל
A002X4םירדוסמםיקדהמבתואיצי
הנקתה,הלבוה,טוליש,טוויחללוכ,הלעמלמ
רחאלםיחתפםוטיאםגללוכו,טלפמוקרוביחו

םירמוחהותושורדהתודובעהלכתאורוביח
טרפמבראותמכחולהתמלשהלםישורדה

    1.00 'פמוק .טלפמוקינכטה

בחורב,41-1-1-1רפסמלמשחחולהנבמ 08.1.610
השולשלקלוחמ,55קמוע012הבוג,741
םיקספמ)א"מ,ינויח.ב,ינויח(םידרפנםיאת
בכרומוחפיושע,A061X3לדוגבםיישאר
הליענותלד+םילנפתיזח-םיירלודומםיאתמ
לקוסוהחמוגךותבהפצרהלעהדמעהל

הריבציספםגללוכ,הטמלמהנזהתסינכל
A002X4םירדוסמםיקדהמבתואיצי
הנקתה,הלבוה,טוליש,טוויחללוכ,הלעמלמ
רחאלםיחתפםוטיאםגללוכו,טלפמוקרוביחו

םירמוחהותושורדהתודובעהלכתאורוביח
טרפמבראותמכחולהתמלשהלםישורדה

    1.00 'פמוק .טלפמוקינכטה

091הבוגבופרטרדחטלקמלהסינכהףוקשמ
םביכרהלוחולהיקלחתאסינכהלשי.מ"ס
םוקמב

1ופרטםוחתב1יאנשךומנחתמחולהנבמ 08.1.630
םיאתמיונב,חטשהיאנתלםאתהבםוקימב
,רוטרנגויאנשמריואיקספמרובעםיירלודומ
יתלבוינויחתודשוהפלחהתכרעמ,םיקתנמ
םעהפצרהלעהדימעל93416ןקתפ"ע,ינויח
יספללוכינכטהטרפמבראותמכתותלד
,טוויחללוכוA0002X4,AK56דעהריבצ
םיחתפםוטיא,רוביחוהנקתה,הלבוה,טוליש
ירמוחותודובעהלכתאוחולהתנקתהרחאל

    1.00 'פמוק טלפמוקחולהתמלשהלםישורדהרזעה

1.80קרפתתבהרבעהל

קובץ: 580-48-3   .../008 4434889-40)5.41.40('ורפתיראנב'תועצמאבקפוה
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24/08/2016

מס':     008 דף 'בבלשתוחולתפלחה-יליזרבחיב

ריחמ

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

,08הבוג,04בחורבינמזלמשחחולהנבמ 08.1.640
הריבציספ,A36X3קספמ,03קמוע
A08X4,םירדוסמהלעמלמתואיציותוסינכ
הנקתה,הלבוהטוליש,טוויחללוכ,םיקדהמב
םוקמבונוסחיאוהדובעהםויסבקותינ,תינמז

    1.00 'פמוק ןימזמההרויש

,טקייורפבלמשחהתוחוללכבימרתםוליצ 08.1.650
חולהרוביחםוימתוחפלםישדוח3-כךרעיש
םודאארפניאהםוחתבםוחתב,למשחל
ןקתלםאתהבןורקימ21-3לגהיכרואב
ןימזמלטרופמח"ודתקפסאו,יאקירמאה
תונקסמותימרתהנומת,הליגרהנומתללוכה
ללוכריחמה.חולבםייוקילהןוקיתעוציבל
עוציבךרוצלםילנפקורפוא/ותותלדתחיתפ
םגללוכוותומדקלבצמהתרזחהוםימוליצה
ןוקיתותונקסמה,םימוליצהעוציבתא

    1.00 'פמוק םייוקילה

למשחתוחול1.80כ"הס

םיקוריפ,למשחתויתשת2.80קרפתת

םייונישו

שורדהלכתאללוכםילבכהריחמ:הרעה
תודובעהלכללוכ,תווצקבםלשומרוביחל
.רוביחהעוציבלםישורדה,רזעהירמוחו

םינכרציוביגלYX2N01X5דעךתחבלבכ 08.2.020
  100.00 רטמ חולהתפלחהךלהמבםייטירק

הפלחהלYX2N5.2X3דעךתחבלמשחלבכ 08.2.030
,קותינללוכדודיבתקידברחאלךרוצהתדימב
,שדחלבכתנקתהו,ןשילבכדודיבו,קוריפ

  100.00 רטמ .וטולישוורוביח

הפלחהלYX2N5.2X5דעךתחבלמשחלבכ 08.2.040
,קותינללוכדודיבתקידברחאלךרוצהתדימב
,שדחלבכתנקתהו,ןשילבכדודיבו,קוריפ

  100.00 רטמ .וטולישוורוביח

2.80קרפתתבהרבעהל
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24/08/2016

מס':     009 דף 'בבלשתוחולתפלחה-יליזרבחיב

ריחמ

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

תועצמאבהקידבךרוצלהמידקמהדובע 08.2.050
תטרופמהאצותתלבקלםילכוהדידמירישכמ
תרבעהוחולבםיקספמלומםילגעמהךוישל
יכתחטוריפ:תללוכהקידבה.ןנכתמלםינותנ
סמוע,הלקתתאלול,דודיבתודגנתה,םילבכה
רופסימךוישתקידב,לבכהלעילמיסקמ
,םילגעמןומיס,שדחהרופסימלםייקםילגעמ
ןונכתיפלטולישתמאתהודועית,תוחולודויצ
םילגעמהלכלסחייתמריחמה.חטש

    7.00 'פמוק תואפרמהנבמבדחאחוללםירבוחמה

תועצמאבהקידבךרוצלהמידקמהדובע 08.2.060
תטרופמהאצותתלבקלםילכוהדידמירישכמ
תרבעהוחולבםיקספמלומםילגעמהךוישל
יכתחטוריפ:תללוכהקידבה.ןנכתמלםינותנ
סמוע,הלקתתאלול,דודיבתודגנתה,םילבכה
רופסימךוישתקידב,לבכהלעילמיסקמ
,םילגעמןומיס,שדחהרופסימלםייקםילגעמ
ןונכתיפלטולישתמאתהודועית,תוחולודויצ
םילגעמהלכלסחייתמריחמה.חטש

    1.00 'פמוק 1ופרטחוללםירבוחמה

לשםירוביחתואספוקוםירזיבאטולישןוכדיע 08.2.070
חולבםילגעמהירפסמלםאתהבםילגעמ

    8.00 'פמוק טלפמוקשדחה

חולבםימייקהםינשיהספאהיכילומלכןומיס 08.2.080
י"פעלוחכעבצבאוהשךתחלכבלמשח
םיטוחהלכןומיסלריחמ(.טלפמוקתונקת

    8.00 'פמוק )דחאחולב

ץוחתואפרמהנבמבםייקהלמשחחולקוריפ 08.2.090
דועית,קוריפהינפלםילבכןומיסויוהיז:ללוכה
,םדודיב,םילבכקותינ,םימייקםילגעמ
הלבוהויוניפ,למשחהחולקוריפ,םנומיס
םייקחולקוריפלשרדנשהמלכורתאלץוחמ

    7.00 'פמוק .טלפמוק

תיחרזמחכתנחתבםייקהלמשחחולקוריפ 08.2.095
ינפלםילבכןומיסויוהיז:ללוכה)1יאנש(
,םילבכקותינ,םימייקםילגעמדועית,קוריפה
יוניפ,למשחהחולקוריפ,םנומיס,םדודיב
קוריפלשרדנשהמלכורתאלץוחמהלבוהו

    1.00 'פמוק .טלפמוקםייקחול

2.80קרפתתבהרבעהל
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24/08/2016

מס':     010 דף 'בבלשתוחולתפלחה-יליזרבחיב

ריחמ

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

חוללםייקחולמתומייקהתואיציהלכתרבעה 08.2.100
,ינמזטוליש,דודיב,קותינ,קוריפללוכשדח
,שדחמטוליש,שדחהחוללםלשומרוביח
לשםילגעמרופסמיפלתמייקהליבכןומיס
.טלפמוקרוביחלשרדנשהמלכושדחחול
חוללםירבוחמהםילגעמהלכלסחייתמריחמה

    7.00 'פמוק תואפרמהנבמבדחא

חוללםייקחולמתומייקהתואיציהלכתרבעה 08.2.110
,ינמזטוליש,דודיב,קותינ,קוריפללוכשדח
,שדחמטוליש,שדחהחוללםלשומרוביח
לשםילגעמרופסמיפלתמייקהליבכןומיס
.טלפמוקרוביחלשרדנשהמלכושדחחול
חוללםירבוחמהםילגעמהלכלסחייתמריחמה

    1.00 'פמוק 1ופרט

םלוסללוכ,עקרקתמוקריפבםילבכרודיס 08.2.120
,מ"ס05בחורבשעותמ"דבכ"סופיטמםילבכ
ללוכשדחמםילבכהרודיסוותנקתה

    1.00 'פמוק טלפמוקםילבכטוליש

לבכלM3גוסמםוחבתצווכתמהפומעוציב 08.2.130
רוביחל,גוסלכמדודיבר"ממ05X4דעךתחב
.שדחלבכםעהכראהתפסותלםייקלבכןיב

   10.00 'פמוק שדחהלבכהללוכאל

ללוכטלפמוקשדחלמשחחולבתוזאפןוזיא 08.2.140
תחאלכבסמועתקידב,המוזיםינכרצתלעפה

    8.00 'פמוק טלפמוקןוזיאהעוציבותוזאפהמ

:הרעה
תללוכהדובעה:31-1-1-1חוללהנזהתלדגה
חוללףתרמבישארחולמהנזהילבכתפלחה
,הנזהקותינללוכ,למשחריפךרד31-1-1-1
הנזהלבכתנקתה,ויוניפ,םייקלבכקוריפ
תוסינכםוטיא,ינשמוישארחולבשדח
טלפמוק

למשחלבכ:31-1-1-1חולבהנזהתלדגה 08.2.160
   20.00 רטמ YX2N05X4ךתחב

הקראהךילומ:31-1-1-1חולבהנזהתלדגה 08.2.170
   20.00 רטמ UC52דודיבCVP

2.80קרפתתבהרבעהל
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24/08/2016

מס':     011 דף 'בבלשתוחולתפלחה-יליזרבחיב

ריחמ

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

:םיפסונתוחוללהנזהתלדגהלהיצפוא
ףתרמבישארחולמהנזהילבכתפלחה
קותינללוכ,למשחריפךרדהנשמתוחולל
לבכתנקתה,ויוניפ,םייקלבכקוריפ,הנזה
תוסינכםוטיא,ינשמוישארחולבשדחהנזה
טלפמוק

ךתחבלמשחלבכ:הנזהתלדגהלהיצפוא 08.2.190
  100.00 רטמ 4X50N2XY

UC52הקראהךילומ:הנזהתלדגהלהיצפוא 08.2.200
  100.00 רטמ CVPדודיב

הקידבללוכלמשחחוללקדובסדנהמתוקידב 08.2.210
רתאבהקידבותוחולהתאצוהינפללעפמב
ינשתקפהללוכםיווקהרוביחוהבכרהרחאל
.דרפנבהקידבלכרובעםירושיאותוחוד
דרפנבחוללכלתוקידבהיתשרובעריחמה

    7.00 'פמוק טלפמוקץוחתואפרמ

הקידבללוכלמשחחוללקדובסדנהמתוקידב 08.2.220
רתאבהקידבותוחולהתאצוהינפללעפמב
ינשתקפהללוכםיווקהרוביחוהבכרהרחאל
.דרפנבהקידבלכרובעםירושיאותוחוד
1ופרטחוללתוקידבהיתשרובעריחמה

    1.00 'פמוק טלפמוק

לששדחמהבכרהוןוסחיא,קוריפ,קותינ 08.2.230
שאיוליגןלבקלצאהנמזה(שאיוליגתכרעמ
,םיקוריפללוכלמשחהחולב)ןיינבהלש
םימואית,שדחהחולבשדחמרוביחוהנקתה

    8.00 'פמוק הדובעתנמזהותומאתהו

גוסלכמהקירפהרקתלשהריגסוהחיתפ 08.2.240
לשהנסחאואיוניפ,טלפמוקהבכרהואוהש
רתאלץוחמןלבקהי"עקרופמהרמוחה
ןיקתבצמלהדובעהרמגבתורקתהתרזחהו

   50.00 ר"מ העגפנשהרקתןוקיתוהפלחהללוכ

רוביחוחותינךרוצלךמסומיאלמשחע"ש 08.2.250
תוללכנןניאשתודובערובעםימייקםילבכ
חקפמהלשתיפיצפסהנמזהפ"עותויומכב

   50.00 ע"ש הדובעהןמויבםושירו

2.80קרפתתבהרבעהל

קובץ: 580-48-3   .../012 4434889-40)5.41.40('ורפתיראנב'תועצמאבקפוה
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24/08/2016

מס':     012 דף 'בבלשתוחולתפלחה-יליזרבחיב

ריחמ

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

םיקותינעוציבלתרושקתיאנכטלשע"ש 08.2.260
םיללכנםניאשתרושקתתויתשתלשםירוביחו

לשתיפיצפסהנמזהפ"ע,תויומכהתמישרב
חוקיפללוכ.הדובעהןמויבםושירבוחקפמה

   50.00 ע"ש .עוציבהךלהמבןימזמהגיצנ

הסכמםעלמשחלהמוטאCVPתלעת 08.2.270
   10.00 רטמ ןבלעבצבמ"מ04X04תודימב

הסכמםעלמשחלהמוטאCVPתלעת 08.2.280
   10.00 רטמ ןבלעבצבמ"מ06X06תודימב

   30.00 רטמ מ"מ02רטוקבףכירמרוניצ 08.2.290

   30.00 רטמ מ"מ52רטוקבףכירמרוניצ 08.2.300

םייונישוםיקוריפ,למשחתויתשת2.80כ"הס

יכסמוהרקבתודוקנ3.80קרפתת

1ופרטחוללהגוצת

רקבבהשעיאוהשגוסלכמתודוקנהתונכת
םייקהתמגודכyticilpmiCגוסמIMHתנכותב
תלבקבוחוקלהםעאלמםואתבוםילוחהתיבב
ורושיא

תיבשומישבםייקהגוסמויהיםירקבה
---NOCIDOMredienhcS:םגדמםילוחה
043M,לששלפןורכיזםעBM61ןורכיזןכו
MARלשBM4,קפס.הבחרהתורשפאםע
יסיטרכ.תרושקתהתויורשפאושרדנכחכה
רקבלםרוביחלשרדנהלכתאולולכיהבחרה

תאללוכגוסלכמתמלשומהרקבתדוקנריחמ
הבחרהיסיטרכ\CLPרקבביסחיההקלח
תונכתתודובע,הנכת,הרמוחללוכ,טרופמכ
תימושייההנכתביסחיההקלח,מ"פתתביתכ,
IMH,יסחיההקלח,םינותנהסיסבבהקלח
רקבהלשרוביחוטוויח,הנקתההתודובעב
טרופ,תרושקתימאתמ,חכקפס,םיסיטרכ\

PI\PCT,לכעוציב,תובשות,םימאתמ
תעמטהלהרקבהזכרמבתושורדהתודובעה
,הנכתייונישתוברלתושדחהתודיחיהתרקב
ללוכ1ופרטבתמייקהרקבתכרעמלרוביחןכו
טרפמהתוארוהיפלהלעפהותונכת,רוביחםג
ינכטה

3.80קרפתתבהרבעהל

קובץ: 580-48-3   .../013 4434889-40)5.41.40('ורפתיראנב'תועצמאבקפוה
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24/08/2016

מס':     013 דף 'בבלשתוחולתפלחה-יליזרבחיב

ריחמ

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

האיציואהסינכתילטיגידהנבמתרקבתדוקנ 08.3.040
O\D-I\Dטרופמכשורדהלכללוכ,הליעפ

   30.00 'קנ .םלשומןפואבהתלעפהלתורעהב

הדוקנרוביחלהנכה-רקבבהרומשהדוקנ 08.3.050
   10.00 'קנ O\D-I\Dהאיציואהסינכתילטיגיד

תנכהללוכןרציהלעפמבO/Iתוקידבעוציב 08.3.060
חוללכלשO\Iתמישררושיאוהקידבחוד

   30.00 'חי .דרפנב

תומאתהעוציב,1ופרטחול:הגוצתיכסמ 08.3.080
רובעתמייקIMHתינכתסיסבלעםינותנ

ךרוצלםייקטמרופבתויביטקילפאתונומת
ללוכהרקבהתכרעממםידדמנםינותנתגצה
תונולח,תואלבטיכסמ,דאקוטואיטוטרש
ללוכםידדמנםינותנותיפרגהגוצת,םינותנ
תונכת.תוארתהותועדוהתוחודלםיכסמ
,םינתשמףסיכרעתוברלהארתההתודוקנ
םינתשמלesabatadתרדגה,םינתשמםיפרג

לכתסנכהרובעהדיחיריחמ(.םיבשוחמ
תחאךסמתנומתתריצילםישרדנהםינותנה

    2.00 'חי )תמלשומ

CETASהדידמרישכמלהגוצתךסמתכירע 08.3.090
ללוכהרקבהתכרעמלםינותנהלכתגצהל

    2.00 'חי ל"נכרתיה

ןלבקי"עלמשחתוחולבהרקבדויצתנקתה
ןונכתללוכתוחולהןרציתועצמאבלמשח
תוחולהלעפמבםירקבה

הנבמתרקבתדוקנרוביחוטוויח,הנקתה 08.3.110
הרקבהתינכתביסחיהקלחהללוכתילטיגיד
ירמוחוהדובעהלכתאללוכותוחולןרציי"ע
תאללוכאל.םישרדנהםימואתהלכתאורזעה

   30.00 'קנ רקבה

1ופרטחוללהגוצתיכסמוהרקבתודוקנ3.80כ"הס

למשחתודובע80כ"הס

קובץ: 580-48-3   .../014 4434889-40)5.41.40('ורפתיראנב'תועצמאבקפוה



למשחתסדנה-םולב.עןיקטיא.ג
8525376:'פ2605376-20:לט02439םילשורי4םיצורחדי

24/08/2016 )זוכיר(זרכמ
מס':     014 דף 'בבלשתוחולתפלחה-יליזרבחיב

כ"הס

למשחתודובע80קרפ

הדובעהתלוכת0.80קרפתת

למשחתוחול1.80קרפתת

םייונישוםיקוריפ,למשחתויתשת2.80קרפתת

1ופרטחוללהגוצתיכסמוהרקבתודוקנ3.80קרפתת

למשחתודובע80כ"הס

כ"הס

יללככ"הס

מ"עמ%71

מ"עמללוככ"הס

____________                     _______________________________
ךיראתןלבקהתמתוחוהמיתח,םש

קובץ: 580-48-3 4434889-40)5.41.40('ורפתיראנב'תועצמאבקפוה


