
3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019 ןולקשא - יליזרב ש"ע יאופרה זכרמה
דף מס':     001 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ

תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  10 ק ר פ       

      

ר פ ע  10.10 ק ר פ  ת ת       

      
סלפמ דע חטשב תיללכ הריפח ,חטשה יוניפ     01.01.010
עצמ תובכש 2 -ו תיתשה קודיה ,מ"ס - 07      
תיתשתכ מ"ס 04 לש ללוכ יבועב קדוהמ      

                     14.00 .תוינוציח הדלפ תוגרדמל הדוספרל ר"מ   
      
לש בחורב םייק הנבמל דומצב תימוקמ הריפח     01.01.020
האלמ הפישח דעו -07 סלפמ דע מ"ס 06 כ      
תרזחה ללוכ םוטיא ךרוצל דוסי תורוק לש      

                     20.00 .ותומדקל בצמה רטמ   

רפע 10.10 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע 10 כ"הס            

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



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     002 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  20 ק ר פ       

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  10.20 ק ר פ  ת ת       

      
לע )הרצאמ( מ"ס 01/02 ןוטב תרוגח תקיצי     02.01.010
דויצו תודיחי ףקיהב הנבמה גג ללח תפצר לע      
רטוק םיצוקו חודיק ללוכ ריחמה .םייק וא שדח      

                     35.00 .מ"ס 04 לכ 21 רטמ   
      
תוחמוג וא גגב תונוכמל ןוטב יסיסב תקיצי     02.01.020
יבוע לכל םימצמוצמו םינטק םיחטשב ,הנבמב      
לכ 01 רטוק הדלפ תשר ללוכ ריחמה .שרדנ      
,ךרוצה י"פע ףקיהב תוריקל ןוגיע ,מ"ס 02      

                      2.00 .'גלאמב ןוטבה ינפ תקלחה ק"מ   
      
הביצח :ללוכ םייק ןוטבל ימוקמ םוקיש     02.01.030
תשרבמב יוקינו הדלפה יוליג ,תימוקמ      
ןוקיתו ,הדולח דגנ הדלפה יופיצ ,תינאכמ      
וא "טיירו'צקרטס" גוסמ ץווכתמ אל ןוטבב      
תודיחיב טלפמוק הדידמה .ע"ש וא טוארג      

                     40.00 'פמוק .ר"מ 52.0 דע לש לדוגב  

רתאב קוצי ןוטב 10.20 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב 20 כ"הס            

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



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     003 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  40 ק ר פ       

      

ן ו ט ב  י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  10.40 ק ר פ  ת ת       

      
וא/ו תפטעמב ,הנושארה קולבה תרוש      
המח הליבטב תפזב הפוצת םינפה תוציחמב      
ריחמב לולכ ל"נה קולבה תיצחמ סלפמ דע      
תקידבל הנושאר הרוש הנבי ןלבקה .הינבה      
ךשמה .טקייורפה לכב לכירדא/חקפמה רושיאו      
הרוש קוריפ .בתכב רושיאב הנתומ הינבה      
הליע ווהי אל ךרוצה י"פע תומאתהו הנושאר      
םיללוכ הינבה יריחמ .םולשת תפסות תשירדל      
ךלהמ לכ תא הווליש ,ךמסומ דדומ י"ע ןומיס      
רושכמ תועצמאב ,הנושארה הרושה תינב      
רומאה .הנבמה חטש לכב ,םיאתמ הדידמ      
י"ע הינבה תודובע תליחתל יאנת הווהמ      
,אוהש גוס לכמ ,הינבה תודובע לכ .ןלבקה      
,תויכנא תורוגח ,תויקפא תורוגח םיללוכ      
.דרפנב ודדמי אלש ןויזו תוברטש      
      
וא מ"ס 02 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוריק     04.01.010

                     85.00 .ץוח וא/ו םינפ תוריקל מ"ס 22 ר"מ   
      
מ"ס 52 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוריק     04.01.015

                     22.00 .ץוח וא/ו םינפ תוריקל ר"מ   
      
ןוטב קולבמ תפטעמ תוריק וא תוציחמ תינב     04.01.020

                    980.00 מ"ס 01 יבועב ר"מ   
      
יקולב תוריקב ימינפ ןוטב יולימ רובע תפסות     04.01.030
םהיניבש חוורמבו סבג ריק וא/ו 02 וא 01 ןוטב      
תולסא תנקתה ךרוצל מ"ס 09 סלפמ דע      

                     17.00 'פמוק .הלסאל טלפמוק ריחמה .תויולת  
      
6.32X5.11X5.6 לדוגב "הטוקרט" קולב תינב     04.01.050
,חוקיפה תריחב יפל תרחא הדימב וא מ"ס      
,םוטיא ללוכ דחוימה טרפמב 30.4 ףיעס יפל      
עוציבל שרדנה לכו םיקשימ ,םינוגיע ,דודיב      

                     75.00 . דחוימה טרפמב 30.4 ףיעס יפל םלשומ ר"מ   
      
תודיחימ 40.4 ףיעס יפל הטוקרט ןולח ןדא     04.01.060
הדידמה .לגועמ םימ ףא מ"ס 52/52 הדימב      

                     55.00 רטמ יפל רטמ   
      
      
      
      

10.40.1 קרפ תתב הרבעהל          

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



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     004 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
ללחב תונולח יחתפב מ"ס 02 ןוטב קולב תינב     04.01.070
.מ"ס 001/042 דע הדימב םיקה הנבמה גג      
קרפב םיאתמה ףיעסב ללכנ תונולחה קוריפ      

                     12.00 'פמוק 28  

ןוטב יקולבב הינב 10.40 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הינב 40 כ"הס            

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



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     005 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  50 ק ר פ       

      

ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       

      
י"פע רחא וא םיבוטר םירדח לש תוריק םוטיא     05.01.010
םינוש םינווגב תובכש שלשב חוקיפה תויחנה      
תוארוה י"פע ע"ש וא 701 פוט הקיס לש      
,תמדקומ ןוטב תצברה תבכש ללוכ .ןרציה      
.שרדנה לככ תונכהו הפצרה ףקיהב תוקלור      
רושיא שרוד הבכשל הבכש ןיב רבעמה      
ינפל הפצה תקידב עצובת תופצרל .חוקיפה      

                    480.00 .ףוצירה תודובע תליחת ר"מ   
      
חיט תובכש 2 ב םיבוטר םירדח תפצר םוטיא     05.01.020
לש תופסונ תובכש 3 םהילעמו ילוארדיה      
הדובעה .םהיניב תיכוכז גרא םע םח ןמוטיב      
ג"ע מ"ס 02 לש הילע ,תוקלורה תא תללוכ      
לכו הסינכב ןוטבה תרצאמ תקיצי ,תוריקה      
הדידמה .ףוצירה תחת םלשומ םוטיאל שרדנה      

                    125.00 .תוריק ןיב וטנ הפצר חטש יפל ר"מ   
      
ללחב ןוטב גג וא גגב תורצאמ וא הפצר םוטיא     05.01.030
חוקיפה תויחנה י"פע רחא וא ינכטה גגה      
פוט הקיס לש םינוש םינווגב תובכש שלשב      
תבכש ללוכ .ןרציה תוארוה י"פע ע"ש וא 701      
הפצרה ףקיהב תוקלור ,תמדקומ ןוטב תצברה      
הבכשל הבכש ןיב רבעמה .שרדנה לככ תונכהו      

                    350.00 .חוקיפה רושיא שרוד ר"מ   

םוטיא 10.50 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא 50 כ"הס            

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



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     006 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ו ה י ר ו  ת ו ר ג ס מ  ,ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       

      

ת ו ר ג נ  10.60 ק ר פ  ת ת       

      
ליעל תונייוצמה תורגסמו תורגנ תותלד תודימ      
תלדה ףנכ ינפ רושיממ הדידמ וטנ חתפ ןנה      
ריאשהל ןלבקה תוירחאב .ידגנה ףוקשמה לא      
הקיצי ,ףוקשמה תלכהל קפסמ חתפ הינבב      
.ףנכהו םיריצה יבועו המילשמ      
      
בתכ וא טרפה ,תינכתה ןיב תלדה תדימ יוניש      
תפסות וא התחפה( מ"ס 8 דע ,תויומכה      
.ריחמה יונישל איבת אל )הבוגב וא בחורב      
      
טרפ י''פע ,הליגר החיתפל תיפנכ דח ץע תלד     06.01.010

                      3.00 מ''ס 012/09 תודימב נ-1-ד 'חי   
      
טרפ י''פע ,הליגר החיתפל תיפנכ דח ץע תלד     06.01.020

                      1.00 מ''ס 012/09 תודימב נ-2-ד 'חי   
      
טרפ י''פע ,הליגר החיתפל תיפנכ דח ץע תלד     06.01.030

                     12.00 מ''ס012/001 תודימב נ-3-ד 'חי   
      
טרפ י''פע ,הליגר החיתפל תיפנכ דח ץע תלד     06.01.040

                      1.00 מ''ס 012/09 תודימב נ-4-ד 'חי   
      
טרפ י''פע ,הליגר החיתפל תיפנכ דח ץע תלד     06.01.050

                      1.00 מ''ס 012/09 תודימב נ-5-ד 'חי   
      
טרפ י''פע ,הליגר החיתפל תיפנכ דח ץע תלד     06.01.060

                     12.00 מ''ס 012/09 תודימב נ-6-ד 'חי   
      
טרפ י''פע ,הליגר החיתפל תיפנכ דח ץע תלד     06.01.070

                     10.00 מ''ס 012/001 תודימב נ-7-ד 'חי   
      
טרפ י''פע ,הליגר החיתפל תיפנכ דח ץע תלד     06.01.080

                      8.00 מ''ס521 /012 תודימב נ-8-ד 'חי   
      
טרפ י''פע ,הליגר החיתפל תיפנכ דח ץע תלד     06.01.090

                      4.00 מ''ס012/031 תודימב נ-9-ד 'חי   
      
טרפ י''פע ,הליגר החיתפל תיפנכ דח ץע תלד     06.01.100

                      1.00 מ''ס 012/001 תודימב נ-01-ד 'חי   
      
טרפ י''פע ,הליגר החיתפל תיפנכ דח ץע תלד     06.01.110

                      1.00 מ''ס 012/011 תודימב נ-11-ד 'חי   
      

10.60.1 קרפ תתב הרבעהל          

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



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     007 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
הנקתהל הליגר החיתפל תיפנכ דח ץע תלד     06.01.120
012/09 תודימב נ-11-ד טרפ י''פע ,גגה ללחב      

                      2.00 מ''ס 'חי   

תורגנ 10.60 כ"הס            

      

ת ו ר ג ס מ  20.60 ק ר פ  ת ת       

      
ליעל תונייוצמה תורגסמו תורגנ תותלד תודימ      
תלדה ףנכ ינפ רושיממ הדידמ וטנ חתפ ןנה      
ריאשהל ןלבקה תוירחאב .ידגנה ףוקשמה לא      
הקיצי ,ףוקשמה תלכהל קפסמ חתפ הינבב      
.ףנכהו םיריצה יבועו המילשמ      
      
בתכ וא טרפה ,תינכתה ןיב תלדה תדימ יוניש      
תפסות וא התחפה( מ"ס 8 דע ,תויומכה      
.ריחמה יונישל איבת אל )הבוגב וא בחורב      
      
חפ תותלד ,מ''ס 002X09 תודימב מ-1א טרפ     06.02.010

                      1.00 הליגר החיתפל םייפנכ 2 ,טנרדהל 'חי   
      
תותלד ,מ''ס 002X901 תודימב מ-2א טרפ     06.02.020
חפה ,הליגר החיתפל םייפנכ 2 ,טנרדהל חפ      

                      1.00 מ''מ 5.2 יבועב 'חי   
      
תותלד ,מ''ס 002X901 תודימב מ-3א טרפ     06.02.030

                      1.00 הליגר החיתפל םייפנכ 2 ,טנרדהל חפ 'חי   
      
הדימב םייפנכ 41 למשח ןורא מ-4א טרפ     06.02.040

                      1.00 מ''ס 002X208 'חי   
      
הדימב ןצמח תיזכרמ ןורא מ-5א טרפ     06.02.050

                      1.00 מ''ס 002X542 'חי   
      

                      1.00 מ''ס 002X031 הדימב למשח ןורא מ-6א טרפ 'חי  06.02.060
      
041X401 הדימב םיפוקש םיגרוס מ-1 טרפ     06.02.070

                      4.00 מ''ס 'חי   
      
081X401 הדימב םיפוקש םיגרוס מ-1 טרפ     06.02.075

                      2.00 מ''ס 'חי   
      
תיפנכ-וד הפפר תורגסמ תלד מ-2 טרפ     06.02.080

                      2.00 מ''ס 502X591 תודימב 'חי   
      

20.60.1 קרפ תתב הרבעהל          

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



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     008 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
החיתפל תחא ףנכ שא תלד מ-1 טרפ א.ד     06.02.090

                      2.00 מ''ס 012X09 הדימב הליגר 'חי   
      
תחא ףנכ שא תלד מ-2 טרפ א.ד     06.02.100

                      4.00 מ''ס 012X001 הדימב הליגר החיתפ 'חי   
      
החיתפל תיפנכ וד שא תלד מ-3 טרפ א.ד     06.02.110

                      1.00 מ"ס 502X501 הדימב הליגר 'חי   
      
ףנכ תיתשורח תופפר ,עובצו ןבלוגמ חפ תלד     06.02.120
םע 'מ 4.2X2.1 הדימב הליגר החיתפל תחא      
ןולמגב שדח חתפב הנקתהל ,רדניליצ תליענ      

                      1.00 .םייקה גגה ללח לש יחרזמה 'חי   
      
יפל הטסורינמ ינוציח הפשא וא הסיבכ ריפ     06.02.510

                      2.00 'פמוק ינכט טרפמב 41.6 ףיעס  

תורגסמ 20.60 כ"הס            

      

ת ו נ ו ש ו  ם י ר ז י ב א  30.60 ק ר פ  ת ת       

      
רחביש ןווגב ,ונקתוי םירזיבאהו םיניגמה לכ      
םייק ריק ,שדחה ריקה יבג לע ,לכירדאה י"ע      
אלל ,ךרוצה יפל יס.יו.יפ ה יופיצ ג"ע וא/ו      
ללוכ יס.יו.יפ תקבדה ריחמ .םולשת תפסות      
לכ יוניש .הקבדהל שדח/םייקה ריקה תנכה תא      
תפסות תשקבל הליע הווהת אל הזוחהמ תומכ      
.םולשת      
      
,הצק ירזיבא ללוכ GW gnilwaP-8 ריק ןגמ     06.03.010
םולשת אלל שרדנה לככ םירבחמו תויוז      

                    480.00 .לכירדאה י''ע רשואיו רחבי ןווגה.ףסונ רטמ   
      
תויוז ,הצק ירזיבא ללוכ  ןותחת ריק ןגמ     06.03.020

                    290.00 .ףסונ םולשת אלל שרדנה לככ םירבחמו רטמ   
      
001 הבוגב  gnilwaP יס.יו.יפ ב ריק יופיצ     06.03.030
יליפורפ ,הקבדהל ריקה תנכה ללוכ מ''ס      

                    620.00 .תויכנא דצ תוריגס ,ןותחתו ןוילע םויס רטמ   
      
ירזיבא ללוכ RB gnilwaP-0061 די זחאמ     06.03.040
םולשת אלל שרדנה לככ םירבחמו תויוז ,הצק      

                    160.00 .לכירדאה י''ע רשואיו רחבי ןווגה .ףסונ רטמ   
      
      

30.60.1 קרפ תתב הרבעהל          

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



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     009 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
"םיטקייורפ לנפ" לש CPI-061 הניפ ןגמ     06.03.050

                     35.00 .מ"ס 09 הבוגב 'חי   
      
"םיטקייורפ לנפ" לש CPI-061 ל"נכ הניפ ןגמ     06.03.060

                     10.00 .מ"ס 081 הבוגב ךא 'חי   

תונושו םירזיבא 30.60 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

טוהירו תורגסמ ,תורגנ 60 כ"הס            

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



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     010 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       

      

ם י מ ח ו  ם י ר ק  ם י מ  10.70 ק ר פ  ת ת       

      
םילולכ םהו דרפנב ודדמי אל םירזיבאו םיחפס      
וא רוניצה רטוקב תולת אלל רוניצה ריחמב      
.וגוס      
      
תורקתב םירבעמה עוציב תללוכ הדובעה      
.עוציב רחאל םירוח םוטיאו םימייקה תוריקו      
      
,רפת אלל םינבלוגמ 2/1" רטוקב הדלפ רוניצ     07.01.010
    HS 04, םיומס וא/ו םייולג ךותירב םיבכרומ,  

                    350.00 .םיקוזיחו תוכימת ,טוליש ,םיחפס ,עיבצ ללוכ רטמ   
      
,רפת אלל םינבלוגמ  4/3" רטוקב הדלפ רוניצ     07.01.020
    HS 04 , םיומס וא/ו םייולג ךותירב םיבכרומ ,  

                    200.00 .םיקוזיחו תוכימת ,טוליש ,םיחפס ,עיבצ ללוכ רטמ   
      
,רפת אלל םינבלוגמ  1" רטוקב הדלפ רוניצ     07.01.030
    HS 04 , םיומס וא/ו םייולג ךותירב םיבכרומ ,  

                    150.00 .םיקוזיחו תוכימת ,טוליש ,םיחפס ,עיבצ ללוכ רטמ   
      
,רפת אלל םינבלוגמ 4/11" רטוקב הדלפ רוניצ     07.01.040
    HS 04 , םיומס וא/ו םייולג ךותירב םיבכרומ ,  

                    120.00 .םיקוזיחו תוכימת ,טוליש ,םיחפס ,עיבצ ללוכ רטמ   
      
,רפת אלל םינבלוגמ 2/11" רטוקב הדלפ רוניצ     07.01.050
    HS 04 , םיומס וא/ו םייולג ךותירב םיבכרומ ,  

                     60.00 .םיקוזיחו תוכימת ,טוליש ,םיחפס ,עיבצ ללוכ רטמ   
      
,רפת אלל םינבלוגמ 2" רטוקב הדלפ רוניצ     07.01.060
    HS 04 , םיומס וא/ו םייולג ךותירב םיבכרומ ,  

                    120.00 .םיקוזיחו תוכימת ,טוליש ,םיחפס ,עיבצ ללוכ רטמ   
      
,רפת אלל םינבלוגמ 3" רטוקב הדלפ רוניצ     07.01.070
    HS 04 , םיומס וא/ו םייולג ךותירב םיבכרומ ,  

                    140.00 .םיקוזיחו תוכימת ,טוליש ,םיחפס ,עיבצ ללוכ רטמ   
      
םייולג 2/1" רטוקב םימח םימ תורנצ דודיב     07.01.080
תפיטע םע מ"מ 02 יבועב סקלפמרא" ילוורשב      
להונ י"פע עבצב קבדומ יטסלפ טרס      

                    150.00 .םילוחה תיב טרפמו  07L  רטמ   
      
      
      
      

10.70.1 קרפ תתב הרבעהל          

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



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     011 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
םייולג 4/3" רטוקב םימח םימ תורנצ דודיב     07.01.090
תפיטע םע מ"מ 02 יבועב סקלפמרא" ילוורשב      
07L  להונ י"פע עבצב קבדומ יטסלפ טרס      

                    100.00 .םילוחה תיב טרפמו רטמ   
      
םייולג 1" רטוקב םימח םימ תורנצ דודיב     07.01.100
תפיטע םע מ"מ 52 יבועב סקלפמרא" ילוורשב      
07L  להונ י"פע עבצב קבדומ יטסלפ טרס      

                     30.00 .םילוחה תיב טרפמו רטמ   
      
םייולג 4/11 " רטוקב םימח םימ תורנצ דודיב     07.01.110
תפיטע םע מ"מ 52 יבועב סקלפמרא" ילוורשב      
07L  להונ י"פע עבצב קבדומ יטסלפ טרס      

                     80.00 .םילוחה תיב טרפמו רטמ   
      
םייולג 2" רטוקב םימח םימ תורנצ דודיב     07.01.120
תפיטע םע מ"מ 52 יבועב סקלפמרא" ילוורשב      
07L  להונ י"פע עבצב קבדומ יטסלפ טרס      

                     60.00 .םילוחה תיב טרפמו רטמ   
      
םייולג 3" רטוקב םימח םימ תורנצ דודיב     07.01.130
תפיטע םע מ"מ 52 יבועב סקלפמרא" ילוורשב      
07L  להונ י"פע עבצב קבדומ יטסלפ טרס      

                     25.00 .םילוחה תיב טרפמו רטמ   
      
םע הטסורנמ םוגידל ינקית 2/1" ירודכ זרב     07.01.140
תואירבה דרשמ רשואמ ,הטסורנמ ךיראמ      

                      2.00 טוליש ללוכ "פוקס" קפס 'חי   
      
תרצותמ 2/1" רטוקב ירודכ הגרבה זרב     07.01.150
ללוכ לודג רבעמ - ע"וש וא 002 הרדס "ביגש"      

                     32.00 טוליש 'חי   
      
תרצותמ 4/3" רטוקב ירודכ הגרבה זרב     07.01.160
ללוכ לודג רבעמ - ע"וש וא 002 הרדס "ביגש"      

                     24.00 טוליש 'חי   
      
תרצותמ 1" רטוקב ירודכ הגרבה זרב     07.01.170
ללוכ לודג רבעמ - ע"וש וא 002 הרדס "ביגש"      

                     10.00 טוליש 'חי   
      
תרצותמ 1 4/1" רטוקב ירודכ הגרבה זרב     07.01.180
ללוכ לודג רבעמ - ע"וש וא  002 הרדס "ביגש"      

                     20.00 טוליש 'חי   
      

10.70.1 קרפ תתב הרבעהל          

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



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     012 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
תרצותמ 1 2/1" רטוקב ירודכ הגרבה םוטסש     07.01.190
ללוכ לודג רבעמ - ע"וש וא  002 הרדס "ביגש"      

                      4.00 טוליש 'חי   
      
תרצותמ 2" רטוקב ירודכ הגרבה םוטסש     07.01.200
ללוכ לודג רבעמ - ע"וש וא 002 הרדס "ביגש"      

                      6.00 טוליש 'חי   
      
2" רטוקב היתש ימל םיאתמ , רזוח לא םוטסש     07.01.210
ע"וש וא זילפמ 792 םגד ALCOS תרצותמ      

                      2.00 רשואמ 'חי   
      
רוניצל 2" דע רטוקב שדח הדלפ רוניצ רוביח     07.01.220
םע םואתב 3" דע רטוקב ליעפ ,םייק הדלפ      
רזא ירמוח ,םיחפס ,הדובע ללוכ ח"היב      

                      4.00 .טלפמוק םישרדנה םירזיבאו 'חי   
      
רוניצל 3" רטוקב שדח הדלפ רוניצ רוביח     07.01.230
םע םואתב 3" דע רטוקב ליעפ ,םייק הדלפ      
רזא ירמוח ,םיחפס ,הדובע ללוכ ח"היב      

                      5.00 .טלפמוק םישרדנה םירזיבאו 'חי   
      
טרפ י"פע השינב ןינבה ךותב שא יוביכ תדמע     07.01.260
רטוקב ןירושמ רוניצ םע  ןולגלג ללוכ לכירדא      
םע 'מ 03 ךרואב 'מטא 8 הדובע ץחלל 4/3"      
ןוליס תנלסמ-B24 הרדס - 1" ירודכ זרב      
םע"סמופ" תרצותמ 2" הפירש זרב -1" סוסיר/      
תנלסמ ."ץרוטש" קקפ םעו 2" "ץרוטש" רבחמ      
2 ,2" ץרוטש" רבחמ םע 2" סוסיר/ ןוליס      
א"כ 'מ 51 ךרואבו 2" רטוקב ןלירטמ םיקונרז      
השבי הקבא יפטמ 2 . 2" "ץרוטש" ירבחמ םע      
לש טרפמ יפל שרדנה לכו שיטפ ,א"כ ג"ק 6      

                      2.00 .שא יבכמו תוחיטב ץעוי 'חי   
      
01 הקיפסב  םימח םימ רורחיסל הבאשמ     07.01.270
ARAWOL תרצות המגודל 'מ 6.2 ץחלו ש"קמ      
יזרב ,למשחל רוביח ללוכ ,רשואמ ע"וש וא      
שרדנה לכו רזוח -לא  ,2" רטוקב קותינ      

                      2.00 .תמלשומ הדובעל טלפמוק 'חי   
      
ןיקתמ י"ע הנקתה תוברל ,1" רטוקב ח"זמ     07.01.290

                      1.00 .טלפמוק שרדנה לכ .חמסומ 'חי   
      
    .S.F ) םימ רוניצה לע ןקתומ ,)המירז גתמ, 07.01.300

                      1.00 .טלפמוק שרדנה לכו טוויח תוברל 'חי   

10.70.1 קרפ תתב הרבעהל          

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



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     013 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
רבוחמ ,םלשומ ןקתומ ,1" רטוקב ילמשח זרב     07.01.310

                      1.00 .הנבמ תרקבל 'חי   
      
רבוחמ ,םלשומ ןקתומ ,2" רטוקב ילמשח זרב     07.01.320

                      1.00 .הנבמ תרקבל 'חי   
      

                      2.00 ירודכ זרבו  לפינ ללוכ ,2/1" ריווא םותסש 'חי  07.01.330

םימחו םירק םימ 10.70 כ"הס            

      

ר ו ר ו ו א ו  ם י ז ק נ  20.70 ק ר פ  ת ת       

      
תרגסמו ךיראמ םע CVP תרוקיב תספוק     07.02.010
תרצותמ גרבומ הסכמו זילפמ תעבורמ      
ןליטילופ תרנצל רוביח םע תנקתומ ".ה.פ.מ"      

                     18.00 תינכת יפל ןיחולד תאיציו מ"מ 011 רטוקב 'חי   
      
עקש םע הסכמו תרגסמ רובע ריחמ תפסות     07.02.020
,.ר.מו .ב.קל ( וכותב ףוצירה לש הנקתה ללוכ      

                     50.00 ).ת.מ 'חי   
      
תרצותמ ןליפורפילופמ 4"/2" הפצר םוסחמ     07.02.030
תעבורמ תרגסמו תגרבותמ תשר םע "תוילוח"      

                     20.00 .םוטא רוביח םע 086 י"ת יפל זילפמ 'חי   
      
תרצותמ ןליפורפילופמ 4"/2" יפות םוסחמ     07.02.040
תרגסמו תגרבותמ םוטא  הסכמ םע "תוילוח"      

                      2.00 .םוטא רוביח םע 086 י"ת יפל זילפמ תעבורמ 'חי   
      
"ןקלוו" לזרב תקיצימ 8"/4" הפצר םוסחמ     07.02.050
תעבורמ תרגסמ ללוכ ליימא םינפ הפוצמ      

                      1.00 .לזרב תקיצימ תשרו 'חי   
      
םע  4"/4"רטוקב תלפונ CVP תרוקיב תספוק     07.02.060
גרבןמ הסכמו זילפמ תעבורמ תרגסמו ךיראמ      
תרנצל רוביח םע תנקתומ ".ה.פ.מ" תרצותמ      
יפל ןיחולד תאיציו מ"מ 011 רטוקב ןליטילופ      

                     10.00 תינכת 'חי   
      
הקפסאו הנקתה תוברל ,4" רטוקב "U" ןופיס     07.02.070

                      2.00 .טלפמוק 'חי   
      
םוטא הסכמ/תשרו תרגסמ רובע תפסות     07.02.080
לש הנקתה ללוכה עקש םע וא הטסוריינ      

                      1.00 8"/4" .ר.מ ל וכותב ףוצירה 'חי   

20.70.1 קרפ תתב הרבעהל          

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



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     014 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
4" רטוקב שאר אלל לזרב תקיצימ תרנצ     07.02.090
, CETELM גוסמ "REKUD" תרצותמ      
וא םיולג םינקתומ ץוחו םינפ ליימא םיפוצמ      
ללוכ אל ,תופומו םידנב ללוכ ,םיריפה ךותב      
,םילוח תיב טרפמ י"פע העיבצ ,םירזיבאה      

                     90.00 .םיקוזיחו טוליש רטמ   
      
6" רטוקב שאר אלל לזרב תקיצימ תרנצ     07.02.100

                     40.00 ל"נכ רטמ   
      
בויב תרנצה ךרוא תדידמ לעמ ריחמ תפסות     07.02.110
,תויוז ו םייכרב -םיחפס רובע לזרב תקיצימ      
וק יפוס ,תרוקיב יניע ,"Y" -ו "T" תויופעתסה      
4" רטוקב שאר אלל לזרב תקיצימ 'דכו      
םיליולכ הטסורנ םידנב ."REKUD" תרצותמ      

                     80.00 .םירזיבאה ריחמב 'חי   
      
בויב תרנצה ךרוא תדידמ לעמ ריחמ תפסות     07.02.120
,תויוז ו םייכרב -םיחפס רובע לזרב תקיצימ      
וק יפוס ,תרוקיב יניע ,"Y" -ו "T" תויופעתסה      
6" רטוקב שאר אלל לזרב תקיצימ 'דכו      
םיליולכ הטסורנ םידנב ."REKUD" תרצותמ      

                     40.00 .םירזיבאה ריחמב 'חי   
      
םינקתומ ,ןיחולד ,בויבל חישק C.V.P תורוניצ     07.02.130
ללוכ תוריקו תורקת ירבעמבו  יולימב וא םייולג      

                    120.00 מ"מ 05-04  רטוק םיחפס רטמ   
      
םינקתומ ,ןיחולד ,בויבל חישק C.V.P תורוניצ     07.02.140
ללוכ תוריקו תורקת ירבעמבו  יולימב וא םייולג      

                     90.00 .מ"מ 36 רטוק םיחפס רטמ   
      
ריווא תורוניצ , ,בויבל חישק C.V.P תורוניצ     07.02.150
תוריקו תיטסוקא הרקתב וא םייולג םינקתומ      

                     60.00 מ"מ 011 רטוק םיחפס ללוכ רטמ   
      
4" רטוקב ןיחולד /ןיכפוש רוניצ רוביח     07.02.170
ללוכ ,6"-4" רטוקב םייק ןיכפוש רוניצ/ ןטלוקל      
רזא ירמוחו תודובע ,םיחפס ,םירזיבאה לכ      

                     10.00 .םישרדנה 'חי   
      
רטוקב םייק ןיכפוש ןטלוקה לע תרוקיב ןיע     07.02.180
תודובע ,םיחפס , םירזיבאה לכ ללוכ 6"-4"      

                      6.00 .םישרדנה ירמוחו 'חי   
      

20.70.1 קרפ תתב הרבעהל          

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



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     015 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
תרצותמ "פייפוטסוקא" הקיתשמ הפיטע     07.02.190
בויב תרנצל תובכש יתשב ע"וש וא "ביצלפ"      

                     40.00 . CVP הקבדה יטרס ףופיל ללוכ רטמ   
      
םוסחמל רוביח ללוכ , ריווא גוזימ זוקינ תדוקנ     07.02.200
ךרואב זוקינ רוניצ ללוכ ,ליעפ ןופיס וא/ו הפצר      

                     30.00 .טלפמוק שרדנה לכ תוברל ,'מ 5 דע לש 'חי   
      
- 2" רטוקב  םירישכמו דויצל תורבחתה     07.02.210

                      8.00 "1.1/4 'חי   
      
AMCV 20S םגד ריווא גוזימ זוקינל הבאשמ     07.02.220
שרדנה לכ , למשחל רוביח ללוכ , ע"וש וא      

                      2.00 .תמלשומ הדובעל טלפמוק רטמ   
      
,856 י"ת ,םיימורט םיכוכמ )החוש( הרקב את     07.02.230
06 רטוקב )ןוט 8( 984 י"ת 2.301 הסכמ םע      

                      1.00 'מ 08.0 קמוע דע מ"ס 'חי   
      
דע  מ"ס 08 רטוקב ,ל"נכ החוש הרקב את     07.02.240

                      1.00 'מ 52.1 קמוע 'חי   
      
תקציימ םיבלש םע ,ל"נכ )החוש( הרקב את     07.02.250
קמוע דע מ"ס 001 רטוקב ,136 י"ת לזרב      

                      1.00 'מ 05.2 'חי   
      
תקציימ םיבלש םע ,ל"נכ )החוש( הרקב את     07.02.260
קמוע דע מ"ס 521 רטוקב ,136 י"ת לזרב      

                      1.00 'מ 05.4 'חי   
      
תרצות תמגודכ ףצורמ חטשל הסכמל תפסות     07.02.270
תעבורמ תרגסמ םע 66 למרכ םגד "ןמפלוו"      

                      2.00 2.301 הסכמ םוקמב ,לזרב תקציימ 'חי   
      
וק לע שדח הרקב את תנקתה רובע תפסות     07.02.280

                      1.00 8" וא 01" רטוקב םייק בויב 'חי   
      
את תיעקרק לש שדחמ דובע רובע תפסות     07.02.290

                      2.00 םייק בויב 'חי   
      
רטוקב םייק בויב וקל זוקינ/בויב תורוניצ רוביח     07.02.300

                      2.00 .שרדנה לכו מ"מ 011 דע 'חי   
      
      
      

20.70.1 קרפ תתב הרבעהל          

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



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     016 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
תודובעה לכ ללוכ םייק בויב אתל רוביח     07.02.310
ללוכ םישורדה םירמוחה לכו תושורדה רפע      
טלפסא שיבכ וא ףוציר םע הכרדמ תחיתפ      
לומ םימואת ללוכ ,םדוקה בצמל םתרזחהו      
,רוביחה ,הריפחה תודובעה ,ןימזמ      
םישורד םירמוחה ,םיכפש תייטה,תוביאש      

                      4.00 . תומלשב לעטמה דוביעו 'חי   
      
,מ"מ 061 רטוקב ימינפ וא ינוציח לפמ עוציב     07.02.320
בויב אתל תורבחתהב רטמ 05.4-כ הבוגב      
תודובעה לכו םירמוחה לכ ללוכ ,םייק      

                      2.00 תושורדה 'חי   

רורוואו םיזקנ 20.70 כ"הס            

      

ה א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  30.70 ק ר פ  ת ת       

ן ה י ר ז י ב א ו       

      
לאידיא תרצות םיתורישב יולת הצחר רויכ     07.03.010
הדימב רשואמ  ע"וש וא  ץוריב אלל טרדנטס      
טלפמוק שרדנה לכ   3922S ט"קמ מ"ס 06      

                      8.00 .רויכה לש תמלשומ הנקתהל 'חי   
      
לאידיא תרצות םיתורישב יולת הצחר רויכ     07.03.020
הדימב רשואמ  ע"וש וא  ץוריב אלל טרדנטס      
טלפמוק שרדנה לכ   2522S טקמ 'מס 05      

                     14.00 .רויכה לש תמלשומ הנקתהל 'חי   
      
לאידיא תרצות 04  ןמטרפ  יולת הצחר רויכ     07.03.030
הדימב רשואמ  ע"וש וא  ץוריב אלל טרדנטס      
טלפמוק שרדנה לכ 5132S ט"קמ מ"ס 04      

                      2.00 .רויכה לש תמלשומ הנקתהל 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

30.70.1 קרפ תתב הרבעהל          

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



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     017 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
טרדנטס לאידיא ןבל סרחמ היולת הלסא     07.03.040
5453S טקמ הלעת אלל דיילב הווקא יסט םגד      
,הדלפמ אסכ תכימת :ללוכ רשואמ ע"וש וא      
תויקסיד ,הטסורינמ םירוגס םימואו םיגרב      
ןוטב יגרבו ריקל הלסאה קוזיחל הטסורינ      
רוביח ירזיבא לוללכמ -הפצרל אסכה קוזיחל      
,09 ךרב ,הלסא רוביח -םיכפושה רוניצל      
םגד הלסא בשומ ,.M.D.P.E-מ םטאו תעבט      
ןקתמ -הטסורינמ םיינוציח םיריצ םע דבכ      
72000505 ט"קמ -"סבג הויד" הדלפמ הכימת      
ןיע ,תוריקה גוס לכל םאתומ "ןוסלפ" תרצותמ      

                     14.00 .טלפמוק לוכה ,תינכתה יפל תרוקיב 'חי   
      
לאידיא ,ןבל סרחמ םיכנל היולת הלסא     07.03.050
וא 4043S טקמ הלעת אלל רוטנוק טרדנטס      
םיגרב ,הדלפמ אסכ תכימת :ללוכ רשואמ ע"וש      
הטסורינ תויקסיד ,הטסורינמ םירוגס םימואו      
אסכה קוזיחל ןוטב יגרבו ריקל הלסאה קוזיחל      
רוניצל רוביח ירזיבא לוללכמ -הפצרל      
םטאו תעבט ,09 ךרב ,הלסא רוביח -םיכפושה      
םיריצ םע דבכ םגד הלסא בשומ ,.M.D.P.E-מ      
הדלפמ הכימת ןקתמ -הטסורינמ םיינוציח      
תרצותמ 72000505 ט"קמ -"סבג הויד"      
ןיע ללוכ ,תוריקה גוס לכל םאתומ "ןוסלפ"      

                      3.00 .טלפמוק לוכה ,תינכתה יפל תרוקיב 'חי   
      
לאידיא תרצותמ , קניספולס-ןיכפוש יטיבע     07.03.060
וא 550173  ,הנוילע םימ תסינכ ,טרדנטס      

                      1.00 .הטסורינ תשרו הכבס םע רשואמ ע"וש 'חי   
      
הקרוה רויכו םיכפש טיבעל ירטנצסקא םרזמ     07.03.070
ע"וש וא וטסרפ תרצות שוטניקמ  )הפיטש(      
םורכ הפוצמ זילפמ הפיטש רוניצ םע רשואמ      
טקמ , גרבומ הסכמו תוסיוו גרוב ,1" רטוקב      

                      2.00 70553 'חי   
      
,םימח םימו םירק םימ לש הפיטשל םיזרב גוז     07.03.080
,מ"ס 04 לש ךרואב הטסורינ יכיראמ ללוכ      
,קניספולסה לעמ מ"ס 06 הבוגב םינקתומ      
םילוח תיב טרפ יפל ריקל םיקוזיח ללוכ      

                      1.00 .םילוח תיב סדנהמ תויחנהו 'חי   
      
      
      
      

30.70.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     018 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
ללוכ "ץופרטניא" יזרב תללוכה תחלקמל זרב     07.03.090
טרדנטס לאידי )סקוב יזיא( ךרד-3 ףוג      
המילשמ הכרע ,UN0001A טקמ יטטסומרט      
    8884A ,ןקתומ קד לוגע  41019תחלקמ שאר,  
זרבו 3059B טקמ ףלזמו טומ תללוכ הכרע      
רשואמ ע"וש וא ,הלנואיגיל דגנ 5062F ט"קמ      

                     13.00 . טלפמוק שרדנה לכ םלשומ, 'חי   
      
תידי םע )חרפ( םימחו םירק םימל הללוס     07.03.100
לאויסנווקניס ,חטשמב הצחר רויכל קפרמ      
    1904A, ע"וש וא טרדנטס לאידיא תרצות  
י"ע רשואמ יאנש ,ריקהמ לינ יזרב ינשו רשואמ      
שרדנה לכו יאנאשל ירוביח ,למשח ץעוי      

                     14.00 .טלפמוק רטמ   
      
הצחר רויכל )חרפ( םימחו םירק םימל הללוס     07.03.110
לאידיא תרצות ,OLNEV 4455A ,יולת      
,ריקהמ לינ יזרב ינשו רשואמ ע"וש וא טרדנטס      
יאנשל ירוביח ,למשח ץעוי י"ע רשואמ יאנש      

                     16.00 .טלפמוק שרדנה לכו 'חי   
      
הצחר רויכל )חרפ( םימחו םירק םימל הללוס     07.03.120
וא טרדנטס לאידיא תרצות ,ולב טקנוק ,יולת      
שרדנה לכו ריקהמ לינ יזרב ינשו רשואמ ע"וש      

                      8.00 .טלפמוק 'חי   
      
ט"קמ ןוילע זיתמ םע םירק םימל הללוס     07.03.130
    3208GT/4208GT  ינשו רשואמ ע"וש וא  
לכו ,ירחא םירזוח לא ינשו ריקהמ לינ יזרב      

                      1.00 .טלפמוק שרדנה 'חי   
      
הצחר רויכל )חרפ( םימחו םירק םימל הללוס     07.03.140
,מ"מ 002 היפ ךרוא ,,OLNEV 5455A ,יולת      
ינשו רשואמ ע"וש וא טרדנטס לאידיא תרצות      
,למשח ץעוי י"ע רשואמ יאנש ,ריקהמ לינ יזרב      

                      2.00 .טלפמוק שרדנה לכו יאנשל ירוביח 'חי   
      
ירזיבא םע ,1 4/1" רטוקב הצחר רויכל ןופיס     07.03.150
יוסיכל הטזור ללוכ ייקספיל תרצותמ גורבת      
א"זמ יוקינ רוביחל רזיבא ללוכ , ריקה רוביח      

                     30.00 .ךרוצה תדימב 'חי   
      
      
      
      

30.70.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     019 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
יופיצ םע יושע P ןופיס רובע ריחמ תפסות     07.03.160
םע 1 4/1" רטוקב הצחר רויכל םורכ - לקינ      
ןופיס םוקמב AGEIV תרצותמ גורבת ירזיבא      

                     30.00 .ריק רוביח יוסיכל הטזור ללוכ ל"נכ קיטסלפ 'חי   
      
הפוצמ יופיח תיקסיד ללוכ הסיבכו ןג זרב     07.03.170

                      4.00 902003 םגד "תמח" תרצותמ לקינ -םורכב 'חי   
      
'דכו תוללוס , םיזרבב ץחל תנטקהל רזיבא     07.03.180
תיב תורעה יפ"ע הנקתהל " םימחסח " גוסמ      

                     30.00 .םילוח 'חי   
      
טקמ ההורג תרצות המגודל הלסאל םרזמ     07.03.190

                     15.00 .טלפמוק הנקתה תוברל ,58583 'חי   
      
הטסורינ טרדנטס לאידיא  תורש רויכ     07.03.200
הנקתה ,'מ 02.1 חטשמ םע,YM7895S טקמ      

                      1.00 .טלפמוק שרדנה לכו 4" ןופיס תללוכ 'חי   
      
הטסורינ טרדנטס לאידיא  תורש רויכ     07.03.210
לכו 4" ןופיס תללוכ הנקתה ,YM9995S טקמ      

                      1.00 .טלפמוק שרדנה 'חי   
      
,0389 ט"קמ ,תחלקמל טרדנטס לאידיא טומ     07.03.220

                     13.00 ץחלקמ שאר ללוכ ,טלפמוק הנקתה תוברל 'חי   
      
ט"קמ ףלשנ , הטר טרדנטס לאידיא הללוס     07.03.230

                      4.00 B8989 'חי   
      
ינש ללוכ יתקלחמ חבטמל הטסורינ חטשמ     07.03.240
םע בלושמ ,זוקינו יתבש םח ימ םע ,םירויכ      

                      4.00 'פמוק .םיעבקמ תמישרב לכירדא יטרפ יפל ןורא  
      
יפל םיליכ יוקינ רובע ,שוטניקמ הקרוה חטשמ     07.03.250
תללוכ הנקתה.םיעבקמ תמישרב לכירדא יטרפ      

                      1.00 'פמוק .טלפמוק שרדנה לכו 4" ןופיס  
      
ללוכ ,םילכ יוקינ רובע רויכ םע הטסורינ חטשמ     07.03.260
לכירדא יטרפ יפל םיליכ יוקינ רובע ,זוקינ      

                      1.00 'פמוק .םיעבקמ תמישרב  

ןהירזיבאו האורבת תועובק 30.70 כ"הס            

      
      
      
      

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     020 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י י א ו פ ר  ם י ז ג  40.70 ק ר פ  ת ת       

      
"L" גרד 8/5" רטוקב החישק תשוחנ תרנצ     07.04.010
, םיומסו םייולג ,ףסכ תהמחלהב םיבכרומ      
תוילת ,טוליש ,העיבצ ,םייתשורח םיחפס ללוכ      

                    420.00 .םיקוזיחו רטמ   
      
םיבכרומ "L" גרד 8/7" רטוקב תשוחנ תרנצ     07.04.020
,םיחפס ללוכ , םיומסו םייולג ףסכ תהמחלהב      

                    240.00 .םיקוזיחו תוילת ,טוליש ,העיבצ רטמ   
      
םיבכרומ "L" גרד 1 8/1" רטוקב תשוחנ תרנצ     07.04.030
,םיחפס ללוכ , םיומסו םייולג ףסכ תהמחלהב      

                    120.00 .םיקוזיחו תוילת ,טוליש ,העיבצ רטמ   
      
םיבכרומ "L" גרד 1 8/3" רטוקב תשוחנ תרנצ     07.04.040
,םיחפס ללוכ , םיומסו םייולג ףסכ תהמחלהב      

                     80.00 .םיקוזיחו תוילת ,טוליש ,העיבצ רטמ   
      
םיבכרומ "L" גרד 1 8/5" רטוקב תשוחנ תרנצ     07.04.050
,םיחפס ללוכ , םיומסו םייולג ףסכ תהמחלהב      

                     80.00 .םיקוזיחו תוילת ,טוליש ,העיבצ רטמ   
      
םיבכרומ "L" גרד 2 8/1" רטוקב תשוחנ תרנצ     07.04.060
,םיחפס ללוכ , םיומסו םייולג ףסכ תהמחלהב      

                     40.00 .םיקוזיחו תוילת ,טוליש ,העיבצ רטמ   
      
2/1" רטוקב םיקלח השולשמ ירודכ םותסש     07.04.070
,ןצמחל םיאתמ ,םייאופר םיזגל , הזנורבמ      
לעב)המחלהל םכיראמ םע (  הטסורינ יגרב      
הקידב,ןוטיו ימטאו ןופלט תבשות ,אלמ רבעמ      
שומישל יקנ ,%001 זרב לכל תיטטסורדיה      
APFN ןקתה תושירדב דימע ,יאופר ןצמחב      
    ,10-G -99, בח לש המגודל םימחלומ תווצק'  

                     40.00 רשואמ ע"וש וא ןמרבליז 'חי   
      

                     20.00 . 4/3" רטוקב ל"נכ םוטסש 'חי  07.04.080
      

                     10.00 . 1" רטוקב ל"נכ םוטסש 'חי  07.04.090
      

                     10.00 . 1 4/1" רטוקב ל"נכ םוטסש 'חי  07.04.100
      

                      5.00 1 2/1"" רטוקב ל"נכ םוטסש 'חי  07.04.110
      

                      5.00 .  2" רטוקב ל"נכ םוטסש 'חי  07.04.120
      
      
      

40.70.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     021 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
םיזג 3 רובע יתמוק  םייתקלחמ םיזרבל ןורא     07.04.140
תוברל ,2" םוקאו ,סוחד ריווא 1" ,ןצמחל 1"      
תיטסוקא הרקת וא, ריקה ךותב ןוראה הבכרה      
םיירודכ קותינ יזרבו קיר ידמו ץחל ידמ ללוכ      
ללוכ ,)המחלהב הבכרה( םיקלח השולשמ      
וא ןמרבליז 'בח תרצותמ שרדנה לכו טוליש      

                      1.00 .רשואמ ע"וש 'חי   
      
ישאר + )יתקלחמ( ירוזא  ילטיגיד  הארתה חול     07.04.150
ךותב הבכרהל םוקאוו ריוא ,ןצמח םיזג 3 רובע      
יוביג תיזכרמ בצמ ארמ ללוכ ,ללוכ ריקה      
V חתמל םומידו יוסנ ירותפכ ,הארתה ימזמז,      
    022/ZH 05 םיזגל ישאר תוארתה לנפו  
וקמ הנזה ,םוקאו ץחל :תוארתה ללוכה ,םוקאוו      
םגד ןמרבליז תרצות המגודכ ,יוביג      
    UDANAX , ללוכ ינכט טרפמ יפל טוליש ללוכ  
הנקתהל םיאתמ SR584 תרושקת סיטרכ      
תרקב ךרוצל UDANAX םגד תוהרתה חולב      

                      1.00 .הנבמ 'חי   
      
וקל 1 2/1" דע רטוקב שדח םוקאו וק רוביח     07.04.160

                      1.00 .טלפמוק שרדנה לכו םיחפס ללוכ ,ליעפ םייק 'חי   
      
דע רטוקב שדח יתמשנ יאופר ריוא וק רוביח     07.04.170
לכו םיחפס ללוכ ,ליעפ םייק וקל 1 2/1"      

                      1.00 .טלפמוק שרדנה 'חי   
      
וקל 1 2/1" דע רטוקב שדח ןצמח וק רוביח     07.04.180

                      1.00 .טלפמוק שרדנה לכו םיחפס ללוכ ,ליעפ םייק 'חי   
      
,ריווא לש ישאר הקפסא וק לע ץחל שגר עוציב     07.04.190
טוויח ללוכ הקלחמל הסינכב םוקאו , ןצמח      

                      3.00 .ישארו יתקלחמ תוארתה חולל 'חי   
      
2 תללוכה ןצמחל תיטמוטוא יוביג תיזכרמ     07.04.200
תרצות , טלפמוק א"כ םינולב 2 לש תופעס      
רושיאו G-10 רשואמ ע"וש וא ןמרבליז      
    KRAM EC רשפאת הדיחיה .יאופר דויצ ל  
תורפסומטא 4 ץחלב ןצמח לש תפטוש הקפסא      
הביסמ 'חיל למשחה תקספינ רשאכ םג      

                      1.00 'פמוק .ןצמח םיאלמ םילילג ללוכ .איהשלכ  
      
      
      
      

40.70.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     022 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
תדדוב םיאופר םיזגל טוהר / לנפ / ריק עקש     07.04.210
לאנפ ,  DNOMAID םגד ןמרבליז תרצות      
וילע ספדויו ןגואמו שטולמ םוינימולאמ ימדיקה      
םיעקש .םילוח תיב טרפמ יפ"ע עבצב זג םש      
םייפורא םינקת ,  VNE ןקתל םימיאתמ ויהי      

                     80.00 G-10 להונו הםישדחה 'חי   
      
ויהי  םיזג קותינ יזרב תספוק     07.04.220
ר"מא רושיא םע ,ע"וש וא ןמרבליז םגדמ      
הספוקה  .תוחיטבל KRAM EC רושיאו      
עובצ מ"מ 5.1-2.1 הדלפ חפ תספוק :לולכי      
לולכת הספוקה .LAR 6109  ןבל ןווגב רונתב      
,םיקלח 3 ,הזנורב /זילפמ םיירודכ קותינ יזרב      
.הטסורינ יגרבו הטסורינ רודכ אלמ רבעמ      
תאיצי יחתפ .2" ילמינימ םירטמונמ רטוק      
רמוח תסינכ תעינמל ידועי םטא וללכי תרנצה      
תרגסמ לולכת הספוקה .הספוקל הינב      
זיידונא רומיגב םוינימולא ליפורפמ תיביטרוקד      
השמש לש הנקתה תרשפאמו יעבט      
השמשה .םיריצ םע תלד וא טנוברקילופמ      
לולכתו יבוע מ"מ 5.1 טנוברקילופמ היהת      
.יבוע מ"מ 5.2 םוינימולא היהת תלדה .הקבדמ      

                     11.00 .לוענמ /תידיו םיריצ תלד 'חי   
      
תויזכרמ ןיב תוארתה טוויחל ךכוסמ לנגיס לבכ     07.04.230

                     35.00 .תוארתה חולל ןצמח רטמ   
      
ןצמח יוביג תכרעמ קוריפ רובע תפסות     07.04.240
ןימזמה הרויש םוקמב ןוסחאו תמייק םילילגו      

                      1.00 'פמוק .רזוח שומישל ןיקת בצמב  
      
קדוב רובע םיזג תכרעמ תקידב רובע תפסות     07.04.250

                      1.00 'פמוק .תואירבה דרשמ י"ע רשואמה ךמסומ  
      
לש רטיפוי םגדמ ויהי הקפסה יספ לכ :הרעה      
ובכרוי "תומוק יתש" לש םיספה .ןמרבליז      
31+11( מ"ס 42 הבוגב תקלוחמ הלעתב      
ובכרוי "תומוק שולש" לש םיספה .)מ"ס      
מ"ס 21 הבוגב הלעת דועו ל"נכ הלעתמ      
ומלושי אלש םיזגה יעקש לכ תא ללוכ ריחמה      
תודרפנ תודוקנכ ומשרנ םא ףא תפסותב      
.תויומכה בתכ יקרפב      
      
      
      

40.70.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../023 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     023 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
שטולמ םוינימולאמ תומוק יתש הקפסא ספ     07.04.270
הטימ רובע ,רטמ 05.2 דע05.1 מ ךרואב      
,םילגעמ ינשב 'א 61 םיעקש  6  :ללוכ ,תחא      
ספב יסחיה קלחה ללוכ ,הקראה הדוקנ 1      
רבחמ תיבו מ"מ 4 ךתחב תשוחנמ הריבצ      
,הלופכ הקלדה םע רואמ תדוקנ ,הקראהל      
תודוקנ 2 ,תוינזואל עקש ,תוחא תאירק תדוקנ      
תרצותמ ויהי םירזיבא( ,בשחמ תרושקת      
עקש,יאופר ריווא עקש ,ןצמח עקש ,)"סיווג"      
,טרפמ יפל לכה .םוקאו דויצל הלתמ ,םוקאו      

                      3.00 'פמוק תואירבה דרשמ תושירדו VNE יאפורא ןקת  
      
שטולמ םוינימולאמ תומוק יתש הקפסא ספ     07.04.280
רדחב תוטימ יתש רובע ,רטמ 0.5 ךרואב      
'א 61 םיעקש 6  :הטימ לכ רובע ללוכ ,זופשיא      
קלחה ללוכ ,הקראה הדוקנ 1 ,םילגעמ ינשב      
מ"מ 4 ךתחב תשוחנמ הריבצ ספב יסחיה      
הקלדה םע רואמ תדוקנ ,הקראהל רבחמ תיבו      
2 ,תוינזואל עקש ,תוחא תאירק תדוקנ ,הלופכ      
ויהי םירזיבא(,בשחמ תרושקת תודוקנ      
ריווא עקש ,ןצמח עקש ,)"סיווג" תרצותמ      
לכה .םוקאו דויצל הלתמ ,םוקאו עקש,יאופר      
דרשמ תושירדו VNE יאפורא ןקת ,טרפמ יפל      

                      5.00 'פמוק .תואירבה  
      
הקידבו הלעפה ,רוביח ,הנקתה ,הקפסא ,רוצי     07.04.290
,םייאופר םיזגל םיבלושמ ל"נכ הקפסא יספ לש      
טרפמ י"פע יתמוק וד ,תרושקתו למשח      

                      2.00 'פמוק .תוטימ שולש רובע רטמ 05.7 ךרואב םיטקפו  
      
שטולמ םוינימולאמ תומוק שולש הקפסא ספ     07.04.300
הטימ רובע ,רטמ 05.2 דע05.1 מ ךרואב      
'א 61 םיעקש 02 :ללוכ ,דודיב רדחב תחא      
DEL ןומיס תירונ ,םילגעמ העבראב      
קלחה ללוכ ,הקראתו הדוקנ 8 ,קורי עבצב      
מ"מ 4X6 ךתחב תשוחנמ הריבצ ספב יסחיה      
הקלדה םע רואמ תדוקנ ,הקראהל רבחמ תיבו      
2 ,תוינזואל עקש ,תוחא תאירק תדוקנ ,הלופכ      
ויהי םירזיבא( ,בשחמ תרושקת תודוקנ      
םיעקש 2 ,ןצמח םיעקש 3 ,)"סיווג" תרצותמ      
דויצל הלתמ ,םוקאו םיעקש 3 ,יאופר ריווא      
VNE יאפורא ןקת ,טרפמ יפל לכה .םוקאו      

                      1.00 'פמוק תואירבה דרשמ תושירדו  
      
      

40.70.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../024 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     024 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
,הקפסא ספ לעמ הנקתהל ,דויצ תיילתל ספ     07.04.310

                     40.00 ע"ש וא ןמרבליז תמגודכ רטמ   
      
וא רייוא ,םוקאו תדוקנ רובע ריחמ תפסות     07.04.320

                      4.00 הקפסא ספב תפסונ ןצמח 'חי   

םייאופר םיזג 40.70 כ"הס            

      

ם י ר ל ק נ י ר פ ס  50.70 ק ר פ  ת ת       

      
רשואמ הז קרפ יפיעסב עיפומה לכ :הרעה      
    LU/MF 31 ןקתל המאתהבו-APFN  
      
םילולכ םהו דרפנב ודדמי אל םירזיבאו םיחפס      
רוניצה ריחמב      
      
תכמסומ הדבעמ רושיא לבקל ןלבקה תוירחאב      
םיילוארדיה םיבושיח ללוכ תכרעמה ןונכתל      
,עוציב רחאל הנקתהל רושיא ,עוציב ינפל      
שא יבכמו םינקתה ןוכמ לש תושירדה לכ עצבל      
תוקידבה תורגא .יפוסה רושיאה תלבקל דע      
ןלבקה י"ע ומלושי שא יוביכ תרגאו      
      
עוציבל תוינכת ןימזמה רושיאל שיגי ןלבקה      
רוסמי הדובעה םויס םע .עוציב ינפל םיזתמ      
DC ו EDAM SA  תוינכת לש םיטס 3 ןימזמל      
4102 דקוטוא טמרופב םיצבוק םע      
      
ןונכת המאתה םיללוכ 50 קרפב הדיחי יריחמ      
תורחא תוכרעמ לומ םואת ,םייק בצמל םיזתמ      
םיילוארדה םיבושיח הנכה ,םירחא םינלבקו      
.תכמסומ הדבעמל םתשגהו      
      
תווצק םע 04 ילאוידקס 1" רטוקב רוניצ     07.05.010
גוסמ תרנצ ירבחמ וא/ו ךותירל תומאותמה      
,םיגניטיפ ,םיחפס : ללוכ ריחמה .קילואוטקיו      
יסקופאעבצ ,היילתל תולש ,םיכותיר ,םילוורש      
י"פע שרדנה לכו םודא ןווגב תובכש שולשב      

                    240.00 APFN/LU םינקתהו טרפמה רטמ   
      
      
      
      
      
      

50.70.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../025 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     025 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
תווצק םע 04 ילאוידקס  5.1" רטוקב רוניצ     07.05.020
גוסמ תרנצ ירבחמ וא/ו ךותירל תומאותמה      
,םיגניטיפ ,םיחפס : ללוכ ריחמה .קילואוטקיו      
יסקופא עבצ ,היילתל תולש ,םיכותיר ,םילוורש      
י"פע שרדנה לכו םודא ןווגב תובכש שולשב      

                    300.00 APFN/LU םינקתהו טרפמה רטמ   
      
תווצק םע 01 ילאוידקס 2" רטוקב רוניצ     07.05.030
גוסמ תרנצ ירבחמ וא/ו ךותירל תומאותמה      
,םיגניטיפ ,םיחפס : ללוכ ריחמה .קילואוטקיו      
יסקופאעבצ ,היילתל תולש ,םיכותיר ,םילוורש      
י"פע שרדנה לכו םודא ןווגב תובכש שולשב      

                     80.00 APFN/LU םינקתהו טרפמה רטמ   
      
תווצק םע 01 ילאוידקס 3" רטוקב רוניצ     07.05.040
גוסמ תרנצ ירבחמ וא/ו ךותירל תומאותמה      
,םיגניטיפ ,םיחפס : ללוכ ריחמה .קילואוטקיו      
יסקופאעבצ ,היילתל תולש ,םיכותיר ,םילוורש      
י"פע שרדנה לכו םודא ןווגב תובכש שולשב      

                     60.00 APFN/LU םינקתהו טרפמה רטמ   
      
תווצק םע 01 ילאוידקס 4" רטוקב רוניצ     07.05.050
גוסמ תרנצ ירבחמ וא/ו ךותירל תומאותמה      
,םיגניטיפ ,םיחפס : ללוכ ריחמה .קילואוטקיו      
יסקופאעבצ ,היילתל תולש ,םיכותיר ,םילוורש      
י"פע שרדנה לכו םודא ןווגב תובכש שולשב      

                    100.00 APFN/LU םינקתהו טרפמה רטמ   
      
הריהמ הבוגת גוסמ )םירלקנירפס( םיזתמ     07.05.060
    )ESNOPSER KCIUQ(, 2/1" גירבת םע  
    T.P.N תרוטרפמט ,יולת וא/ו בצינ סופיטמ  

                    120.00 K=6.5 ,סויזלצ תולעמ 86 הלעפה 'חי   
      
יביטרוקד סופטמ ל"נכ )םירלקנירפס( םיזתמ     07.05.070
הרקתב םיעוקש )TNEDNEP( יולת      
תריחב י"פע ןבל וא םורכ ,2/1" תיביטרוקד      

                    120.00 לכירדא 'חי   
      
יביטרוקד סופיטמ ל"נכ )םירלקנירפס( םיזתמ     07.05.080

                     10.00 LLAWEDIS( "2/1( ידיצ 'חי   
      
2/1"-ל רבעמ םע 1"רטוקב הקידבו הקירפ זרב     07.05.090

                      2.00 MFLU רשואמ 'חי   
      
      

50.70.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../026 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     026 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
רוביח רובע הטסורינמ שימג רוביח     07.05.100
, 'מ 0.1 דע ךרועבו 1" רטוקב םירלקנירפס      

                    100.00 .טלפמוק שרדנה לכ תוברל 'חי   
      
תכרעמ רובע רוניצ רוביח רובע תפסות     07.05.110
רוניצל 4" דע רטוקב שדח םירלקנירפס      
תוברל  ,םייקש רטוק לכב  ,םייק םירלקנירפס      
שרדנה לכו ךרוצה תדימב תכרעמ ןוקיר      

                      1.00 .טלפמוק 'חי   
      
םירלקנירפס תכרעמ לש הצרה רובע תפסות     07.05.120
ללוכ ,תוכרעמה ןיב היצרגטניא עוציבו שדחמ      

                      1.00 'פמוק .תוכרעמה לכ לש תקידב  
      
תמייק תמייק תכרעמ ןוקיר רובע תפסות     07.05.130
השדח תכרעמ רוביח ינפל ץחל תקידבו      

                      2.00 'פמוק .תמייק תכרעמל  
      
רשואמ בצמ קספמ םע 4" רטוקב רפרפ ףוגמ     07.05.140
    MF/LU טווח ללוכ  לוענמו תרשרש ללוכ  

                      1.00 .שא יוביכ תזכרל ילמשח 'חי   
      
וקב הנקתהל "RETTOP" תרצות המירז שגר     07.05.150
טווח ללוכ רוביח ירזיבא ללוכ ,4" וא 3"וא 2"      

                      1.00 'פמוק .שא יוביכ תזכרל ילמשח  
      
"ביגש" תרצות ק"ממ וא זוקינל ירודכ זרב      07.05.160

                      1.00 .1 2/1" רטוקב 'חי   
      

                      1.00 .1"*2/1" רבעמ ללוכ 1" ירודכ הקידב זרב 'חי  07.05.170
      
ללוכ, 6" רטוק,'מטא 61 דע הלקס ,ץחל דמ     07.05.180

                      1.00 .LU/MF רשואמ,יכרד תלת זרב 'חי   
      
01 ללוכה םייברזר םיזתמל יטרדנטס ןורא     07.05.190

                      1.00 'פמוק תוינכותו חתפמ ,םיזתמ  
      
םינקתה ןוכמל תוינכת השגה רובע תפסות     07.05.200
דע םינקתה ןוכמב עוציבהו ןונכתה תקידבו      

                      1.00 .תורגאה םולשת וברל יפוס רושיא תלבק ע"ש   

םירלקנירפס 50.70 כ"הס            

      
      
      
      

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../027 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     027 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  60.70 ק ר פ  ת ת       

      
,היצלטסניא תכרעמל תכמסומ הדבעמ רושיא      
,תויושרה לכ לומ םואתו לופיט ,תוקידב ןומיז      
םירמוחה לכו תושורדה תודובעה לכ ללוכ      
.ןלבקה תוירחאב  היהת םישורדה      
      
יפל שא יוביכו םיזתמ ,בויב ,םימ יווק יוהיז      
תינכת לע יאוות ןומיס ,ץעוי תויחנה      
ןנכתמל הרבעהו תודע תינכתו היצלטסניא      
תפסותכ ומלושי אלו הדיחיה יריחמב םילולכ      
      
EDAM SA תוטרופמ תומכסו תוינכת תנכה      
םינפ תירטינס היצלטסניא תוכרעמה לכ לש      
תושורדה תודובעה לכ ללוכ ליגר שא יוביכו      
הדיחיה יריחמב לולכ הקזחא ישנאל תויחנההו      
.תפסותב םלושי אלו      
      
םימה תקפסא תכרעמ לכ תפיטשו יוטיח      
תוברל הדבעמ תוקידב םימחהו םירקה      
שא יוביכ תורונצ ןכ ומכ .הלנויגיל תקידב      
,רולכ תוסימתב םהינימל הריגא ילכימו      
האיצי זרב לכל דע תינוריעה תשרל רובחהמ      
םיטרופמה םיאנתל םאתהב תכרעמב בכרויש      
ועצובי הפיטשהו יוטיחה .11.2 ףיעס ת"להב      
תכרעמה תריסמ ינפל תודובעה לכ רמג רחאל      
לולכ תכרעמה לכל ללוכ ריחמ .שומישל      
.תפסותב םלושי אלו םינושה הדיחיה יריחמב      
      
רשואמ גוסמ תוקבדמ י"ע היולג תרנצ טוליש     07.06.010
תא תוללוכה מ"ס 21 ךרואבו מ"ס 4 בחורב      
המירז ןוויכ ץחו הרוטרפמט ,םרוזה גוס      
לש םיקחרמב תרנצה תוכרעמ לכ לע הנקתהל      
תופעתסה לכ דילו הקבדמו הקבדמ ןיב 'מ 0.3      

                      1.00 'פמוק הנבמה לכב  
      
2" ללוכו דע רטוקב םולהי חדקמב רוח חודיק     07.06.030
'מס 02 דע יבועב ןיוזמ וטבמ הרקת /ריקב      

                     10.00 .םילוורש תוברל 'חי   
      
4" ללוכו דע רטוקב םולהי חדקמב רוח חודיק     07.06.040
'מס 02 דע יבועב ןיוזמ וטבמ הרקת /ריקב      

                     10.00 .םילוורש תוברל 'חי   
      
6" ללוכו דע רטוקב םולהי חדקמב רוח חודיק     07.06.050
'מס 02 דע יבועב ןיוזמ ןוטבמ הרקת/ריקב      

                      5.00 .םילוורש תוברל 'חי   
      

60.70.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../028 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     028 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
וא ריקב מ"ס 5/01 ךתח תודימב ץירח תביצח     07.06.070
האורבתה תודובע ךרוצל ןייוזמ ןוטבמ הפצרב      
תא םיללוכ םירחא וא/ו למשחה יפיעס( .דבלב      

                     25.00 )תפסותכ ומלושי אלש תוריקב ץוריחה רטמ   
      
, םייק םימ וקל 2" רטוקב שדח םימ וק רוביח     07.06.080
שרדנה לכ םימ קותינ םיחותיר תוברל      

                      4.00 .טלפמוק 'חי   
      
, םייק םימ וקל 3" רטוקב שדח םימ וק רוביח     07.06.090
שרדנה לכ םימ קותינ םיחותיר תוברל      

                      4.00 .טלפמוק 'חי   
      
, םייק םימ וקל 4" רטוקב שדח םימ וק רוביח     07.06.100
שרדנה לכ םימ קותינ םיחותיר תוברל      

                      2.00 .טלפמוק 'חי   
      
מ"ס 03 דע יבועב טלקמ ריק רבעמל רזיבא     07.06.140
רטוקב רונצ רבעמל "TCM" תרצות תמגודכ      

                      2.00 2" דע 'חי   

תונוש 60.70 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

האורבת ינקתמ 70 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../029 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     029 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       

      

ת ד ו ק נ  10.80 ק ר פ  ת ת       

      
                    420.00 רואמ תדוקנ 'קנ  08.01.010

      
                     40.00 םורח תרואתל רואמ תדוקנ 'קנ  08.01.020

      
ןצחל רובע( הרקב\דוקיפ\הרואת ןצחל תדוקנ     08.01.030

                      6.00 )תוקלדה לנפב בלושמ וא דדוב דיחי 'קנ   
      

                      4.00 יזאפ דח ילמשח עונמל  רוביח תדוקנ 'קנ  08.01.040
      

                    200.00 יזאפ דח A61 ריק רוביח תדוקנ 'קנ  08.01.050
      

                      8.00 לודומ 2  דבלב תרושקת ץבקמל הנכה תדוקנ 'קנ  08.01.060
      

                     25.00 לודומ 2 תרושקתו למשחל ץבקמ תדוקנ 'קנ  08.01.070
      

                     20.00 לודומ 4 תרושקתו למשח יעקש ץבקמ תדוקנ 'קנ  08.01.080
      

                     18.00 לודומ 6 תרושקתו למשח יעקש ץבקמ תדוקנ 'קנ  08.01.090
      

                     15.00 לודומ 8 תרושקתו למשח יעקש ץבקמ תדוקנ 'קנ  08.01.100
      

                     52.00 הקפסא ספל למשח תנזהל חכ תדוקנ 'קנ  08.01.110
      
ספל מ"נמ וא תרושקת רוביחל הנכה תדוקנ     08.01.120

                    140.00 )תוחא תאירק /מ"נמ / תרושקת( הקפסא 'קנ   
      

                     10.00 ךכוסמ לבכב הנזה תדוקנ 'קנ  08.01.130
      

                      6.00 םיזג תרקב חולל למשח תנזהל חכ תדוקנ 'קנ  08.01.140
      

                     30.00 )ץבקמב אל( תרושקתל הנכה תדוקנ 'קנ  08.01.150
      

                     57.00 ןוחטב תכרעמל הנכה תדוקנ 'קנ  08.01.160
      
אספוקב וא ץבקמב בלושמ( היזיוולט תדוקנ     08.01.180

                     27.00 )תדרפנ 'קנ   
      
A61\V004 תיזאפ תלת ריק רוביח תדוקנ     08.01.190

                      6.00 CEE 'קנ   
      
A23\V004 תיזאפ תלת ריק רוביח תדוקנ     08.01.200

                      2.00 CEE 'קנ   
      

10.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../030 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     030 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
תשעותמ םיעקש תספוקב תורש ץבקמ תדוקנ     08.01.210

                      8.00 תונגה ללוכ LPN 'קנ   
      
וא ץבקמב בלושמ AP הקראה רוביח תדוקנ     08.01.220

                     10.00 ) ספב אל( תדרפנ אספוקב 'קנ   
      
ךילוממ ר"ממ 6 תימוקמ הקראה רוביח תדוקנ     08.01.230
םייניב תביתמ וא ימוקמ תוקראה ספ וא יפקיה      

                    150.00 תימוקמ 'קנ   
      
ר"ממ 01 דע תימוקמ הקראה רוביח תדוקנ     08.01.240

                    185.00 ימוקמ תוקראה ספ וא יפקיה ךילוממ 'קנ   
      
ר"ממ 61 תימוקמ הקראה רוביח תדוקנ     08.01.250

                     80.00 ימוקמ תוקראה ספ וא יפקיה ךילוממ 'קנ   
      
ספמ ר"ממ 52 דע הקראה רוביח תדוקנ     08.01.260

                     20.00 תוקראה 'קנ   
      

                     10.00 תיטטס יטנא הפצרל הקראה רוביח תדוקנ 'קנ  08.01.270
      

                     85.00 הלוח / תוחא תאירק תדוקנ 'קנ  08.01.280
      

                     35.00 ריוא גוזמ טטסומרטל הנכה תדוקנ 'קנ  08.01.290
      

                    135.00 שא יוליגל הנכה תדוקנ 'קנ  08.01.300
      

                     18.00 םוריח תזירכ תכרעמל הנכה תדוקנ 'קנ  08.01.310
      

                     15.00 ןופטנטס םוקרטניאל הנכה תדוקנ 'קנ  08.01.320
      

                      6.00 O.N\C.N םיעגמ 3 דע םורח ןצחל תדוקנ 'קנ  08.01.330
      

                     50.00 ףוליח קספמ רובע רואמ תדוקנ ריחמל תפסות 'חי  08.01.340
      
רואמ וא  ריק רוביח תדוקנ ריחמל תפסות     08.01.350

                     60.00 םימ ןגומ רזיבאל תרגסמ רובע 'חי   
      
עקש לכ רובע ריק רוביח תדוקנ ריחמל תפסות     08.01.370
,תדרפנ וא תפתושמ תרגסמב( ףסונ דומצ      

                     80.00 .)לגעמ ותואל רבוחמ 'חי   
      
ספב אלש ריק רוביח תדוקנ ריחמל תפסות     08.01.380

                     20.00 חתמ תוחכונ ןומיסל DEL תירונ רובע הקפסא 'חי   
      

10.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../031 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     031 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
םויס רובע ריק רוביח תדוקנ ריחמל תפסות     08.01.390

                      6.00 תרושקת רדחב EEC\A61\V032 עקשב 'חי   
      
תיזאפ תלת ריק רוביח תדוקנ ריחמל תפסות     08.01.400

                      1.00 הכלהה ןוכמ לש יתבש EEC עקש רובע A23 'קנ   
      
למשח יעקש ץבקמ תדוקנ ריחמל תפסות     08.01.410
ףסונ 52?  ףכירמ רוניצ רובע תרושקתו      

                     20.00 תרושקתל 'קנ   
      
למשח יעקש ץבקמ תדוקנ ריחמל תפסות     08.01.420
YX2N5.2X3 לבכ  רובע לודומ 6 תרושקתו      
למשח תנזהל םיפסונ 02? ףכירמ רוניצו      

                     15.00 ינויח לגעמב 'קנ   
      
הפשא/הסיבכ ריפ יוקינ תכרעמל הנזה תדוקנ     08.01.430
דעו למשחה חולמ ר"ממ 4X5 לבכ ללוכ      

                      2.00 .םלשומ טוויחו תכרעמל 'חי   

תדוקנ 10.80 כ"הס            

      

ה ר ו א ת ו  ל מ ש ח  ת ו ד ו ק נ  20.80 ק ר פ  ת ת       

ה ק פ ס א  י ס פ ב       

      
:הרעה      
    ===========================  
םיזג תכרעמ ןלבק תוירחאב הקפסא יספ      
למשח תודוקנל םיסחייתמ הז קרפב םיפיעסה      
. םיספה ןרצי לעפמב ועצוביש      
      
:הרעה      
    ===========================  
הרואתו תרושקת, הקראה, למשח תודוקנ      
יספ ןרצי י"ע לעפמב ועצובי הקפסא יספב      
תינקת םיקדהמ תספוקב תמויס ללוכ הקפסאה      
תדוקנב- ספה הצקב AP  תימוקמ הקראה ספו      
םירזיבאה.ןיינבה תויתשתל ספה לש רוביחה      
םירזיבאל םיהז ויהי ספב תרושקתו למשחל      
: םיגוסה ינשמ דחא טקיורפב ועצוביש      
    THGIL ONICITB וא LEEF OKSIN  
      
      
      
      
      

20.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../032 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     032 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
תוקראה ספ ללוכ הקפסא ספב הקראה לולכמ     08.02.030
    EP\AP 4 תודימב תשוחנמ יושעX6 מ"מ ,  
עטק לכ  לש דרפנב רוביחו הקראה יגרב      
לא )םיזג תרנצ, ספה הנבמ, םיסכמ(יתכתמ      
דדובמ הקראה ךילומ תועצמאב תוקראה ספ      
קלחל ריחמה- טלפמוק. ר"ממ4 ךתחב שימגו      
קלחה תא ללוכ הטימל הקפסא ספ לש יסחיה      
תומכב תולת אלל הרקתהמ תודיריב יסחיה      

                     24.00 'פמוק . רדחב תוטימה  
      
ספב  A61 \ V032 דדוב ילארשי עקש תדוקנ     08.02.040
רוביחו YX2N5.2X3 לבכ ללוכ  הקפסא      
תירונ ללוכ ספה הצקב םיקדהמה תספוקל      

                    200.00 חתמ תוחכונ יוויחל ןומיס 'קנ   
      
דויצל הקראה רבחמ( AP הקראה עקש תדוקנ     08.02.060
לבכ ללוכ  למשחה תונקת פ"ע )לטלטמ      
ורוביחו ר"ממ4 ךתחב דדובמו שימג הקראה      

                     98.00 . הקפסאה ספ הצקב AP\EP תוקראה ספל 'קנ   
      
הקפסא ספב תרושקתל הנכה תדוקנ     08.02.070
ללוכ )תוחא תאירק ,בשחמ ,ןופלט,רוטינומ(      
יעקש גוזל םאתמ םע M3 תינבלמ הספוק      
תדוקנל דע מ"מ52 תרנצו תרגסמ, תרושקת      

                    140.00 .הנבמה תויתשת לא ספה לש רוביחה 'קנ   
      
לבכ ללוכ הרואתל קספמ תדוקנ     08.02.080
    YX2N5.1X3, םיקדהמה תספוק לא ורוביחו  

                     80.00 . ספה הצקב 'קנ   
      
סירת ללוכ הקפסא ספב האירק תרואת ףוג     08.02.090
ןווג W01 DEL לודומ םע )תבש( הריגסל ינדי      
תיזחב יבלח יוסיכו ימינפ רוטלפר K0003 רוא      
ספב בלושמ הקלדה קספמו הנזה לבכ ללוכ      

                     24.00 הקפסאה 'קנ   

הקפסא יספב הרואתו למשח תודוקנ 20.80 כ"הס            

      

ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס נ י א  30.80 ק ר פ  ת ת       

      
2 יבוע מ"ס 6X06 שעותמ דבכ םילבכ םלוס     08.03.010
לע וא/ו הרקתל תחתמ הנקתהל ןוולוגמ מ"מ      
,םילתמה ללוכ ,למשח ילבכ רובע ריקה      
.םישורדה רזעה ירמוחו הדובעה לכו םירבחמה      

                     15.00 .תודיפל קלומ תמגוד רטמ   

30.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../033 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     033 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
רתיה מ"ס 6X04  שעותמ דבכ םילבכ םלוס     08.03.020

                     15.00 ל"נכ רטמ   
      
מ"ס 06 דע בחורב םילבכ םלוס ריחמל תפסות     08.03.030
"ח" תרוצב מ"מ 5.1 ןוולוגמ חפמ הסכמ רובע      

                     20.00 .םלוסל םיגרבב קזוחמ מ"ס 02X06 תודימב רטמ   
      
תודימב ,תנוולוגמ ,םילבכל תשר תלעת     08.03.040
    5.8X06 ע"ש וא "ילינ" תרבח תמגודכ מ"ס  
וא/ו ריקה לע תנקתומ ,מ"מ 8.4 םיטוח יבוע      
תמגודכ םילתמ תועצמאב הרקתל תחתמ      
    KFM ריחמ .רכומ ןקת לעב ע"ש וא דריל לש  
לכו םילתמה ,םירוביחה תא ללוכ הלעתה      

                     20.00 .םישורדה רזעה ירמוחו הדובעה רטמ   
      
8X04 תודימב םלוא ל"נכ םילבכל תשר תלעת     08.03.050

                    150.00 מ"ס רטמ   
      
מ"ס 8X02 תודימב םלוא םילבכל תשר תלעת     08.03.055
לא קוזיחב םייקה גגה ללח ךרואל הנקתהל      

                     90.00 חוקיפה תויחנה י"פע גגה תיצקורטסנוק רטמ   
      
8X03 תודימב םלוא ל"נכ םילבכל תשר תלעת     08.03.060

                    120.00 מ"ס רטמ   
      
תודימב מ"מ 5.1 ןוולוגמו ץרוחמ חפ תלעת     08.03.070
    6X06 תחתמ וא/ו ריקה לע תנקתומ מ"ס  
לש KFM תמגודכ ,םילתמ תועצמאב הרקתל      
הלעתה ריחמ .רכומ ןקת לעב ע"ש וא דריל      
לכו תויופעתסה ,םילתמה ,םירוביחה תא ללוכ      
היצפוא( .םישורדה רזעה ירמוחו הדובעה      

                    100.00 )גג ללחב תויתשת גורדשל רטמ   
      
תודימב םלוא ל"נכ ןוולוגמו ץרוחמ חפ תלעת     08.03.080

                    200.00 )גג ללחב תויתשת גורדשל היצפוא(מ"ס 6X03 רטמ   
      
תודימב םלוא ל"נכ ןוולוגמו ץרוחמ חפ תלעת     08.03.090

                    100.00 מ"ס 8X02 רטמ   
      
דע בחורב תנוולוגמ חפ תלעת ריחמל תפסות     08.03.100
מ"מ 5.1 ןוולוגמ חפמ הסכמ רובע מ"ס 06      

                     50.00 הלעתל םיגרבב קזוחמ רטמ   
      
דע בחורב הלעתל םלוא ל"נכ הסכמ תפסות     08.03.110

                    100.00 מ"ס 03 רטמ   

30.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../034 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     034 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
תבלושמ הנקתהל תיביטרוקד םילבכ תלעת     08.03.120
תודימב חישק CVP הייושע  טוהיר\קפלדב      
    56X002 םע )לכירדאה תריחב יפל ןווגב( מ"מ  
למשח ןיב העובק הפיצר תימינפ הקולח      
תמגוד .םידרפנ מ"מ08 םיסכמ 2-ו ,תרושקתו      
    KGG )יקיזחמ ,תוציחמ ללוכ ריחמה )ןטשק  
םירזיבאה ,הדובעה לכו םירבחמ ,תויוז ,לבכ      

                     14.00 .םישורדה רזעה ירמוחו רטמ   
      
םרק עבצב  וילאמ הבכ רמוחמ תיטסלפ הלעת     08.03.130
הנקתהל מ"מ 001X002 תודימב הסכמ םע      
תויתשת גורדשל היצפוא(.לגלפ תמגוד ריק לע      

                    100.00 )גגה ללחב למשח\מ"נמ רטמ   
      
06X06 תודימב םלוא ל"נכ תיטסלפ הלעת     08.03.140
תויתשת גורדשל היצפוא( הסכמ םע מ"מ      

                    200.00 )גגה ללחב למשח\מ"נמ רטמ   
      
"הרבוק"  םגד קזוחמ ירושרש יטסלפ רוניצ     08.03.150
תויתשת גורדשל היצפוא( מ"מ 05 רטוקב      

                    200.00 )גגה ללחב מ"נמ רטמ   
      
ללוכ מ"מ  24 רטוקב וילאמ הבכ ףכירמ רוניצ     08.03.160

                     50.00 .ןולינמ הכישמ טוח רטמ   
      

                     50.00 מ"מ 23 םלוא ל"נכ ףכירמ רוניצ רטמ  08.03.170
      
לולכ וניאש מ"מ 52 םלוא ל"נכ ףכירמ רוניצ     08.03.180

                    200.00 הדוקנה ריחמב רטמ   
      
1 2/1"  ןורירמ יולג חישק יטסלפ רוניצ     08.03.190
ללחב למשח\מ"נמ תויתשת גורדשל היצפוא(      

                    100.00 )גגה רטמ   
      
גורדשל היצפוא( 1" םלוא ל"נכ ןורירמ רוניצ     08.03.200

                    150.00 )גגה ללחב למשח\מ"נמ תויתשת רטמ   
      
ןווגבCVP הפוצמ שימג תכתממ ירושרש רוניצ     08.03.210
23 ינוציח רטוקו מ"מ8.62 ימינפ רטוק( רוחש      
ןולינמ הכישמ טוח  ללוכ 92GP םגד )מ"מ      
ריחמב לולכ וניאש רוניצ רובע(  מ"מ2      

                    100.00 )הדוקנה רטמ   
      
      
      

30.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../035 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     035 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
92GP  רוניצל ילניגרוא )ןורגיטנא( הצק רבחמ     08.03.220
רוביח ללוכ רוניצ תסינכו םוא תיקסד ללוכ      

                     50.00 CVP/חפ תלעתל רוניצה 'חי   
      

                    100.00 ר"ממ YX2N 61X5 תשוחנמ למשח לבכ רטמ  08.03.230
      

                    100.00 ר"ממ YX2N 01X5 תשוחנמ למשח לבכ רטמ  08.03.240
      
ר"ממ YX2N 4X5  תשוחנמ למשח לבכ     08.03.250

                     70.00 )הדוקנ ריחמב לולכ וניאש( רטמ   
      
YX2N5.2X5 דע ךתחב תשוחנמ למשח לבכ     08.03.260

                    100.00 )הדוקנ ריחמב לולכ וניאש( ר"ממ רטמ   
      
YX2N4X3 דע ךתחב תשוחנמ למשח לבכ     08.03.270

                    100.00 )הדוקנ ריחמב לולכ וניאש( ר"ממ רטמ   
      

                     45.00 ר"ממ YX2AN051X4 םוינמולאמ למשח לבכ רטמ  08.03.280
      

                     50.00 ר"ממ YX2N59X4 תשוחנמ למשח לבכ רטמ  08.03.290
      

                     25.00 ר"ממ YX2N05X4 תשוחנמ למשח לבכ רטמ  08.03.300
      

                    240.00 ר"ממ YX2N01X3 תשוחנמ למשח לבכ רטמ  08.03.310
      
רפסוממ ר"ממ YX2N 5.1X03 דוקיפ לבכ     08.03.320

                     50.00 )תורש חולמ הרקב חולל רושיג( רטמ   
      
רפסוממ ר"ממ YX2N 5.1X61 דוקיפ לבכ     08.03.330

                    150.00 )תורש חולמ הרקב חולל רושיג( רטמ   
      
םע הדובעל םיאתמ ךכוסמ תרושקת לבכ     08.03.340
5006X2X2 םומינימ( קפוסתש תכרעמה      

                    100.00 .הדידמ ירישכמ רוביחל  )רודלט רטמ   
      
לע הנקתהל SPU רדח רובע הרוטרפמט שגר     08.03.350
רוביחו טוויח הנקתה , הקפסא ללוכ ריקה      

                      1.00 'פמוק הרקבה תכרעמל תוארתה  
      
ריקה לע הנקתהל SPU רדח רובע הפצה יאלג     08.03.360
טוויח הנקתה ,הקפסא ללוכ הפצרה לעמ      

                      1.00 'פמוק הרקבה זכרמל הארתהה רוביחו  
      
      
      

30.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../036 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     036 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
םינגולה  לוטנ דודב םע תשוחנמ למשח לבכ     08.03.370
תולעמ 008 הרוטרפמטב הפירש ינפב דימע      
)EF( ינוציח הטעמ דודב תרימש ,סויזלצ      
הטעמ דודב תרימשו תוקד 081 ךשמב      
21-2014 ינמרגה ןקתה יפ לע )E( םיכילומ      
    EDV NID 09 תוקד 09 ךשמבE 081-EF  
    XHXHN61X5 תמגודכ ר"ממ LETCLE  

                    300.00 )הכרא ןאובי( רטמ   
      
09E 081-EF XHXHN01X3  למשח לבכ     08.03.380

                     60.00 ל"נכ רתיה רטמ   
      
09E 081-EF XHXHN5.2X3  למשח לבכ     08.03.390

                    100.00 ל"נכ רתיה רטמ   
      
העוקש  הסכמו הציחמ םע םירוביח תספוק     08.03.400
תמגוד מ"ס 7X51X02 תודימב ריקב      
    60084WG אלש תויתשת רובע( סיווג לש  

                     25.00 ) תודוקנה ריחמב תולולכ 'חי   
      
וא/ו חתמ רסוח תוארתה תדיחיל הנזה לבכ     08.03.410
לתופמ, שימג 8.0X2(X2( :הפצ הניז תוארתה      
מ"מ02 רוניצ ללוכ תווצקב קראומו ךכוסמ,      

                    100.00 חולהמ האיציבו הארתהה תדיחיל רוביח ללוכ רטמ   
      
וילאמ הבכ טנוברקילופמ תופעתסה תספוק     08.03.420
תודימב ףוקש וא םוטא הסכמ עבורמ םגד      
    002X063X005 002-64 תמגוד מ"מ-ID לש  

                      5.00 טסלפ א.ד.ע 'חי   
      
מ"מ 051X052X063 תודימב םלוא ל"נכ     08.03.430

                     10.00 טסלפ א.ד.ע לש ID-051-4 תמגוד 'חי   
      
מ"מ 031X081X052 תודימב םלוא ל"נכ     08.03.440

                     10.00 טסלפ א.ד.ע לש ID-051-4 תמגוד 'חי   
      
דימע שא בכעמ ינקת רמוחב למשח ילבכ יופיצ     08.03.450
ע"ש וא "םוצבא" תמגוד הפירשב םייתעשל      

                      5.00 ר"מב יופיצ חטש יפל ריחמ ר"מ   
      
      
      
      
      
      

30.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../037 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     037 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
גגה לא םייק היינופלט םירוביח זוכיר תקתעה     08.03.455
תוקלחמ לש תוריש ךשמה רובע ינכטה      
תובית קותינ ,הליבכה יוהיז ללוכ תוכומס      
תושדח רוביח תובית תיינבו תומייק רוביח      
תוקידב ,טוליש ,ןומיס ללוכ גגה ללח םוחתב      
לכו םירמוח ,הדובע ללוכ ,דועיתו עוציב רמגב      
תומייקה רוביחה תובית תקתעהל שורדה      

                      1.00 'פמוק .ינכטה גגה לא הקלחמה םוחתמ  
      
שא רבעמל גוס לכמ םיחתפ דודיבו םוטיא     08.03.460
ירמוטסלא רמוחב תרנצו םילבכ תלחשה רחאל      
דימע "םוצבא" תרבח SE 0009 תמגוד ינקת      
םוקמה תנכה  ללוכ ריחמה הפירשב םייתעשל      
לכ תא ללוכ .הדובעה עוצב ינפל יוקינו      

                      2.00 .רזעה ירמוחו הדובעה ר"מ   
      
לע הנקתהל  מ"ס 2 יבועב ץיבדנס ץע תטלפ     08.03.490

                      2.00 ר"מ יפל ריחמה ריק ר"מ   
      
וניאש A04X2 דע 56PI אספוקב טקאפ קספמ     08.03.500

                      4.00 הדוקנ ריחמב לולכ 'חי   
      
וניאש A36X4 דע 56PI אספוקב טקאפ קספמ     08.03.510

                      2.00 הדוקנ ריחמב לולכ 'חי   
      
דע ךתחב םייק למשח לבכ לע הפומ עוציב     08.03.520
    042X4 לוורש ללוכ םוינמולא וא תשוחנ ר"ממ  
הפומה עוציב רחאל דודיב תקידב, ץווכתמ      
טלפמוק תודע תינכתב הפומה םוקימ ןומיסו      
יפל תמייק תיתשת לע גגה ללחב הדובע.      

                      4.00 'פמוק חקפמ לש תיפיצפס הארוה  
      
דע ךתחב םייק למשח לבכ לע הפומ עוציב     08.03.530
    021X4 לוורש ללוכ םוינמולא וא תשוחנ ר"ממ  
הפומה עוציב רחאל דודיב תקידב, ץווכתמ      
טלפמוק תודע תינכתב הפומה םוקימ ןומיסו      
יפל תמייק תיתשת לע גגה ללחב הדובע.      

                      4.00 'פמוק חקפמ לש תיפיצפס הארוה  
      
      
      
      
      
      
      

30.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../038 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     038 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
דע ךתחב םייק למשח לבכ לע הפומ עוציב     08.03.540
    05X4 לוורש ללוכ םוינמולא וא תשוחנ ר"ממ  
הפומה עוציב רחאל דודיב תקידב, ץווכתמ      
טלפמוק תודע תינכתב הפומה םוקימ ןומיסו      
יפל תמייק תיתשת לע גגה ללחב הדובע.      

                      4.00 'פמוק חקפמ לש תיפיצפס הארוה  
      
דע ךתחב םייק למשח לבכ לע הפומ עוציב     08.03.550
    61X5 לוורש ללוכ םוינמולא וא תשוחנ ר"ממ  
הפומה עוציב רחאל דודיב תקידב, ץווכתמ      
טלפמוק תודע תינכתב הפומה םוקימ ןומיסו      
יפל תמייק תיתשת לע גגה ללחב הדובע.      

                      4.00 'פמוק חקפמ לש תיפיצפס הארוה  
      
תוטטרושמ )EDAM SA( תודע תוינכת תנכה     08.03.590
)תינכדע הסרג( DACOTUA תנכתב בשחמב      
טס לש םיקתוע 3 - ו םיטקסיד תללוכה      

                      1.00 'פמוק .תוינכתה  
      
תוקידב ותוללכב למשחה ןקתמ תרבעה     08.03.600
תונכהה לכ עוצב ללוכ ךמסומ קדוב סדנהמ      
סדנהמל םולשתו תנמזה םואת ללוכ תושורדה      
,תוקידבה ןמז לכ ךשמב קדובה יוויל ,קדוב      
וא/ו הדובע תועשב הכורכש תינכט הרזע      
ללוכ .קדובל ךרוצה תדימב שרדתש רזע ירמוח      
שרדנכ תויטטסיטנא תוכילומ תופצרל תוקידב      
תוקידבה לכ רובע ריחמה למשחה קוחב      
ללוכ אל(-ינכטה טרפמב טרופמכ םיבלשב      

                      1.00 'פמוק ) ןרציה לעפמב למשח תוחול לש תוקידב  

תילמשח היצלטסניא 30.80 כ"הס            

      

ת ו ק ר א ה  ת כ ר ע מ  40.80 ק ר פ  ת ת       

      
תמוקל ישאר םילאיצנטופ תאושה ספ     08.04.010
לכ תוברל מ"מ 5X05 תשוחנמ יושע הקלחמה      
לכו טוליש ,זילפ תויקסיד ,םימוא ,רוביחה יגרב      
ספה ךרוא . הנקתהל םישורדה רזעה ירמוח      
03% דועו רבחל שיש םיכילומה רפסמל םיאתי      

                      1.00 'פמוק .רומש םוקמ  
      
      
      
      
      

40.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../039 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     039 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
תשוחנמ יושע הנשמ חולל דומצ  הקראה ספ     08.04.020
    4X04 םימוא ,רוביחה יגרב לכ תוברל מ"מ,  
רזעה ירמוח לכו טוליש ,זילפ תויקסיד      
רפסמל םיאתי ספה ךרוא . הנקתהל םישורדה      

                      2.00 'פמוק .רומש םוקמ 02% דועו רבחל שיש םיכילומה  
      
תשוחנמ יושע תרושקת רדחל  הקראה ספ     08.04.030
    4X03 םימוא ,רוביחה יגרב לכ תוברל מ"מ,  
רזעה ירמוח לכו טוליש ,זילפ תויקסיד      
רפסמל םיאתי ספה ךרוא . הנקתהל םישורדה      

                      1.00 'פמוק .רומש םוקמ 02% דועו רבחל שיש םיכילומה  
      
יספ ינש תללוכ mc52X63 IC  םייניב תבית     08.04.040
מ"מ 4X02 תשוחנמ םיושע םיימוקמ הקראה      
אספוקב םינקתומ , א"כ מ"ס 03-כ ךרואב      
)EP+AP ( ימוקמ האוושה ספכ םישמשמו      
יכילומ רוביח, UC61 ימינפ רושיג ללוכ      
ךרד 2  שומיש תצובקמ םילגעמ לש הקראה      

                      2.00 'פמוק הביתה  
      
יאופר רישכמל ינקת הקראה לבכ תדיחי     08.04.050
4 ךתחב שימג רוזש תשוחנ ךילומ :תללוכה      
םירבחמ ינש םע א"מ 0.2 דע ךרואבו  ר"ממ      

                     24.00 .ע"ש וא "כילא" 51K2AP תמגוד םיינקת 'חי   
      
CVP דודב  םע רוזש תשוחנמ הקראה ךילומ     08.04.060

                     50.00 .ר"ממ 051 ךתחב רטמ   
      
CVP דודב  םע רוזש תשוחנמ הקראה ךילומ     08.04.070

                     50.00 .ר"ממ 59 ךתחב רטמ   
      
CVP דודב  םע רוזש תשוחנמ הקראה ךילומ     08.04.080

                    100.00 .ר"ממ 05 ךתחב רטמ   
      
CVP דודב םע רוזש תשוחנמ הקראה ךילומ     08.04.090

                    200.00 ר"ממ 52 ךתחב רטמ   
      
םע תשוחנ יושע םילבכ תולעת תקראה ךילומ     08.04.100
וקוזיח ללוכ ר"ממ 52 ךתחב CVP דודיב      
ידנק קדהמ  תועצמאב חפ וא/ו תשר תולעתל      
השעיי רוביחה. הלעתה לע בכור וא/ו גרבתמ      
3 לע ולעי אלש םיקחרמבו הלעת עטק לכל      

                    250.00 .רטמ 'חי   
      
      

40.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../040 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     040 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
תיתכתמ תרנצל הקראה ךילומ רוביח     08.04.110

                      5.00 3" דע תנוולוגמ הדבכ הקראה תלש תועצמאב 'חי   

תוקראה תכרעמ 40.80 כ"הס            

      

ד ו י צ ו  ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80 ק ר פ  ת ת       

ה פ צ  ה נ י ז  ת ו א ר ת ה       

      
קותינ רשוכ , A052X3 דע םרזל קוצי קספמ     08.05.010
    Ak63 תרדסמ XSN tcapmoC. תונגה םע  

                      2.00 .רזע יעגמ 2-ו ISL תוינורטקלא 'חי   
      
קותינ רשוכ , A061X4 דע םרזל קוצי קספמ     08.05.020
    Ak63 תרדסמ XSN tcapmoC. תונגה םע  

                      2.00 .רזע יעגמ 2-ו ISL תוינורטקלא 'חי   
      
קותינ רשוכ , A061X3 דע םרזל קוצי קספמ     08.05.030
    Ak63 תרדסמ XSN tcapmoC. תונגה םע  

                      3.00 .רזע יעגמ 2-ו ISL תוינורטקלא 'חי   
      
קותינ רשוכ , A061X3 דע םרזל קוצי קספמ     08.05.040
    Ak63 תרדסמ XSN tcapmoC. תונגה םע  

                      2.00 .רזע יעגמ 2-ו יטנגמ ימרט 'חי   
      
רשוכ , A001X3 דע A36X3 םרזל קוצי קספמ     08.05.050
םע .XSN tcapmoC תרדסמ Ak63 קותינ      

                     10.00 .רזע יעגמ 2-ו ISL תוינורטקלא תונגה 'חי   
      
, A001X4 דע  A04X4 םרזל קוצי קספמ     08.05.060
.XSN tcapmoC תרדסמ Ak22 קותינ רשוכ      

                     10.00 .רזע יעגמ 2-ו ISL תוינורטקלא תונגה םע 'חי   
      
רשוכ , A001X3 דע A36X3 םרזל קוצי קספמ     08.05.070
םע .XSN tcapmoC תרדסמ Ak22 קותינ      

                      6.00 .רזע יעגמ 2-ו יטנגמ ימרט תונגה 'חי   
      
3 הנחת םייק הקולח חולב דבלב הנקתה     08.05.080
הדש A052X3 דע A061X3 לדוגב קספמ      
לכו םואית ללוכ ינויח הדש + ינויח יתלב      
למשח תקספה עוציבל תושורדה תונכהה      
ךרוצל שורדה לכ תא ללוכ הליל תודובע,      
,צ"ספל רוביחו טווח :ןוגכ םייק חולב ותנקתה      
םילגעמל םיקדהמ ,הקראהו ספא יספ      
,שדח דויצל המאתהו םיחתפ תחיתפ ,םישדחה      

                      2.00 'פמוק טלפמוק םלשומ דועתו ןומיס ,טוליש  

50.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../041 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     041 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
A061X4 דע םרזל קוצי קספמ ריחמל תפסות     08.05.090

                      2.00 הקספה\הלעפה עונמ רובע 'חי   
      
דע  A04X4 םרזל קוצי קספמ ריחמל תפסות     08.05.100

                      8.00 הקספה\הלעפה עונמ רובע A001X4 'חי   
      
תוננווכתמ תונגה םע עונמ תנגה \ םרז קספמ     08.05.110

                      5.00 A52, Ak63 דע םרזל VG תמגוד 'חי   
      
תוננווכתמ תונגה םע עונמ תנגה \ םרז קספמ     08.05.120

                     15.00 A6, Ak63 דע םרזל VG תמגוד 'חי   
      
רשוכ C.N רזע עגמ ללוכ A01 יזאפ דח ז"אמ     08.05.130

                     30.00 Ak63 קותינ 'חי   
      
סיסב רובע A061X3 דע קספמ ריחמל תפסות     08.05.140

                      8.00 . חתמה קותינ אלל הפילש רשפאמה 'חי   
      
לילס רובע A052X3 דע קספמ ריחמל תפסות     08.05.150

                      2.00 )C.T( קוחרמ הקספה 'חי   
      
לילס רובע A061X3 דע קספמ ריחמל תפסות     08.05.160

                      4.00 )C.T( קוחרמ הקספה 'חי   
      
לילס רובע A001X3 דע קספמ ריחמל תפסות     08.05.170

                      8.00 )C.T( קוחרמ הקספה 'חי   
      
גוסמ A061X4 דע םרזל סמועב ררוב קספמ     08.05.180

                      1.00 ישאר ינויח חול- 2-0-1 םיבצמ 3 ףילחמ 'חי   
      
גוסמ A36X4 דע םרזל סמועב ררוב קספמ     08.05.190

                      2.00 SPU חול 2-0-1 םיבצמ 3 ףילחמ 'חי   
      
גוסמ A04X2 דע םרזל סמועב ררוב קספמ     08.05.200

                      1.00 SPU חול 2-0-1 םיבצמ 3 ףילחמ 'חי   
      

                     20.00 Ak01 קותינ רשוכ A6X3 דע םרזל ת"מאמ 'חי  08.05.210
      
תוזאפ  שולשל EPYT 3/2 רתי חתמו קרב ןגמ     08.05.220
r8DRP תמגוד תבלושמ הנגה םע ספאו      
    kciuQ )וא )קירטקלא רדיינש DRHAG  

                      8.00 אנהכ לש NHED 'חי   
      
A61X3 Ak01 דע םרזל יזאפ תלת ז"אמ     08.05.230

                     20.00 C ןייפוא 'חי   

50.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../042 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     042 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
A52X3 Ak01 דע םרזל יזאפ תלת ז"אמ     08.05.240

                     10.00 C ןייפוא 'חי   
      
A04X3 Ak01 דע םרזל יזאפ תלת ז"אמ     08.05.250

                      9.00 C ןייפוא 'חי   
      
ןייפוא A61X2 Ak01  דע םרזל יבטוק וד ז"אמ     08.05.260

                     36.00 C 'חי   
      
ןייפוא A05X2 Ak01  דע םרזל יבטוק וד ז"אמ     08.05.270

                      8.00 C 'חי   
      
N+A01 דע ספאה קותינ םע יבטק דח ז"אמ     08.05.280

                     30.00 C ןייפואAk01 'חי   
      

                     20.00 C ןייפואA04 Ak01  דע םרזל יזאפ דח ז"אמ 'חי  08.05.290
      

                     20.00 C ןייפוא A52 Ak01  דע םרזל יזאפ דח ז"אמ 'חי  08.05.300
      

                    250.00 C ןייפוא A61 Ak01  דע םרזל יזאפ דח ז"אמ 'חי  08.05.310
      
דח ז"אמ רובע הלקת עגמ\O.N\C.N רזע עגמ     08.05.320

                     20.00 A04 דע יזאפ תלת וא יזאפ 'חי   
      
רפמאלימ A04X4 03  דע םרזל תחפ קספמ     08.05.330

                     15.00 TYPE-A 'חי   
      
רפמאלימ A04X2 03 דע םרזל  תחפ קספמ     08.05.340

                     30.00 TYPE-A 'חי   
      

                      5.00 רזע יעגמ גוז ללוכ A04X3 3CA ןעגמ 'חי  08.05.350
      

                      5.00 רזע יעגמ גוז ללוכ A52X3 3CA ןעגמ 'חי  08.05.360
      

                      4.00 רזע יעגמ גוז ללוכ A01X3 3CA ןעגמ 'חי  08.05.370
      

                     10.00 רזע עגמ ללוכ A02X1 דע ירלודומ ןעגמ 'חי  08.05.380
      
NO\ FFO תוצלואמ תוסינכ םע דעצ רסממ     08.05.390
חתמב הדובעל A61 דע םרז יזכרמ דוקיפמ      

                      4.00 752E-BBA םגד  V032 וא/ו V42 'חי   
      
הדובע ,תוקד 06-1 הדובע םוחת ,רמייט     08.05.400

                      2.00 V032 וא/ו V42 חתמב 'חי   
      

50.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../043 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     043 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
םיעגמ V032 4 וא/ו V42 דוקפ רסממ     08.05.410

                     30.00 תבשות ללוכ ON\CN 'חי   
      
יעגמ 2 ללוכ חתמ וא הזאפ רסוח/רדס רסממ     08.05.420
םוריח תרואת תכרעמלו הרקבל רוביחל רזע      
האר 2 הצובק חתמ תמיגד רובע( תיזכרמ      

                     16.00 )דרפנ ףיעסב 'חי   
      
ללוכ 2-0-1 םיבצמ 3 ררוב A01 דוקיפ קספמ     08.05.430

                     30.00 "טמוטוא" ררוב בצמ יוויחל רזע עגמ 'חי   
      

                      6.00 חתפמ םע 1-0  םיבצמ 2 דוקפ קספמ 'חי  08.05.440
      
,תיעובש, תיתנש  תינכת םע דוקיפל ןועש     08.05.450

                      2.00 .תועש 42 הברזר םע תימויו 'חי   
      
וא תירלודומ הנקתה ,יעגמ תלת דוקיפ ןצחל     08.05.460

                     12.00 חולה תיזחב מ"מ 22 'חי   
      
הנקתהV032 וא/ו V42 ןומיסל DEL תורונמ     08.05.470

                     24.00 חולה תיזחב מ"מ 22 וא תירלודומ 'חי   
      

                      3.00 A5/052 דע םרזל םרז הנשמ 'חי  08.05.480
      

                      3.00 A5/061 דע םרזל םרז הנשמ 'חי  08.05.490
      

                      6.00 A5/001 דע םרזל םרז הנשמ 'חי  08.05.500
      
תמגוד הניז יוק לש תיטמוטוא הפלחה תכרעמ     08.05.510
רוגיח ללוכ .)רדמא( 035MA יטמוטוא ףלחמ      
םיענוממ םיקספמ ינשל ילמשח רוגיחו ינכמ      
הנקתהל םישורדה רזעה ירמוחו הדובעה לכו      

                      5.00 'פמוק .חולב  
      
הלעפה דוקיפ+ פ"מט ןשייח + ררוואמ טס     08.05.520

                      2.00 'פמוק הפצ הניז םיאנש את- למשח חולב  
      
תוארתה 21 דע רוביחל תולעפה קשממ     08.05.530
הקספה ילילס דוקיפל שא יוליג תכרעממ      
גצמ לש B655 OSI-21 תמגוד םורח יקותינו      

                      2.00 הרקב 'חי   
      
      
      
      

50.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../044 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     044 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
תוארתה 4 דע רוביחל תולעפה קשממ     08.05.540
הקספה ילילס דוקיפל שא יוליג תכרעממ      
גצמ לש B655 OSI-4 תמגוד םורח יקותינו      

                      3.00 הרקב 'חי   
      
HE531  םגד ינורטקלא הדידמ רישכמ     08.05.550
    CETAS רוביחל תרושקת לוקוטורפ ללוכ  

                      2.00 PI/PCT םאתמ ללוכ הנבמ תרקבל 'חי   
      

                      3.00 AV051 דע V42/032 יזאפ דח יאנש 'חי  08.05.560
      

                      3.00 W001 דע קפסהב CD/V21 חכ קפס 'חי  08.05.570
      
ינויח יתלב הדש 1-3 ישאר למשח חול הנבמ     08.05.580
SULP AMSIRP METSYS גוסמ      
    redienhcS, תיזח ,םירלודומ םיאת יונב  
יספ ללוכ ינכטה טרפמב ראותמכ ,םילנפ      
,הקראהו ספא יספו A513X3 Ak63 הריבצ      
.טלפמוק רוביחו הנקתה ,הלבוה ,טוליש ,טוויח      
רמגב , ןרציה לעפמב חולה תקידב ללוכ      
תא ללוכו טרפמ פ"ע קדוב סדנהמ י"ע ,עוציב      

                      4.50 .םישורדה רזעה ירמחו תודובעה לכ ר"מ   
      
גוסמ ינויח הדש 1-3 ישאר למשח חול הנבמ     08.05.590
    ,Schneider SYSTEM PRISMA PLUS  
ראותמכ ,םילנפ תיזח ,םירלודומ םיאת יונב      
A002X3 הריבצ יספ ללוכ ינכטה טרפמב      
    Ak63 טוליש ,טוויח ,הקראהו ספא יספו,  
תקידב ללוכ .טלפמוק רוביחו הנקתה ,הלבוה      
סדנהמ י"ע ,עוציב רמגב , ןרציה לעפמב חולה      
ירמחו תודובעה לכ תא ללוכו טרפמ פ"ע קדוב      

                      4.50 .םישורדה רזעה ר"מ   
      
גוסמ SPU הדש 1-3 ישאר למשח חול הנבמ     08.05.600
    ,Schneider SYSTEM PRISMA PLUS  
ראותמכ ,םילנפ תיזח ,םירלודומ םיאת יונב      
A001X3 הריבצ יספ ללוכ ינכטה טרפמב      
    Ak01 טוליש ,טוויח ,הקראהו ספא יספו,  
תקידב ללוכ .טלפמוק רוביחו הנקתה ,הלבוה      
סדנהמ י"ע ,עוציב רמגב , ןרציה לעפמב חולה      
ירמחו תודובעה לכ תא ללוכו טרפמ פ"ע קדוב      

                      2.00 .םישורדה רזעה ר"מ   
      
      
      

50.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../045 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     045 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
)תודשה לכ( 1-1-3 הנשמ למשח חול הנבמ     08.05.610
SULP AMSIRP METSYS גוסמ      
    redienhcS, רובע םידרפנ תודשל קלוחמ  
    SPU , םיאת יונב, ינויח יתלבו ינויח  
טרפמב ראותמכ ,םילנפ תיזח ,םירלודומ      
A521X3 דע םרזל הריבצ יספ ללוכ ינכטה      
    Ak01 טוליש ,טוויח ,הקראהו ספא יספו,  
תקידב ללוכ .טלפמוק רוביחו הנקתה ,הלבוה      
סדנהמ י"ע ,עוציב רמגב , ןרציה לעפמב חולה      
ירמחו תודובעה לכ תא ללוכו טרפמ פ"ע קדוב      

                      6.00 .םישורדה רזעה ר"מ   
      
)תודשה לכ( 2-1-3 הנשמ למשח חול הנבמ     08.05.620
SULP AMSIRP METSYS גוסמ      
    redienhcS, רובע םידרפנ תודשל קלוחמ  
    SPU , םיאת יונב, ינויח יתלבו ינויח  
טרפמב ראותמכ ,םילנפ תיזח ,םירלודומ      
A36X3 דע םרזל הריבצ יספ ללוכ ינכטה      
    Ak01 טוליש ,טוויח ,הקראהו ספא יספו,  
תקידב ללוכ .טלפמוק רוביחו הנקתה ,הלבוה      
סדנהמ י"ע ,עוציב רמגב , ןרציה לעפמב חולה      
ירמחו תודובעה לכ תא ללוכו טרפמ פ"ע קדוב      

                      2.00 .םישורדה רזעה ר"מ   
      
G גוסמ  תרושקת רדח למשח חול הנבמ     08.05.630
    AMSIRP ,  דע םרזל הריבצ יספ ללוכ  
    A36X3 Ak01 טוויח ,הקראהו ספא יספו,  

                      1.00 .טלפמוק רוביחו הנקתה ,הלבוה ,טוליש ר"מ   
      
, טקיורפב למשחה  תוחול לכב ימרט םוליצ     08.05.640
רוביח םוימ תוחפל םישדוח 3 - כ  ךרעיש      
יכרואב םודא ארפניאה םוחתב ,למשחל חולה      
,יאקירמאה ןקתל םאתהב ןורקימ 21-3 לגה      
הנומת ללוכה ןימזמל טרופמ ח"וד תקפסאו      
ןוקית עוצבל תונקסמו תימרט הנומת ,הליגר      
תותלד תחיתפ ללוכ ריחמה .חולב םייוקילה      
םימוליצה עוצב ךרוצל םילנפ קורפ וא/ו      
עוצב תא םג ללוכו ותומדקל בצמה תרזחהו      

                      1.00 'פמוק .םייוקילה לכ ןוקתו תונקסמה ,םימוליצה  
      
ןלבק י"ע למשח תוחולב הרקב דויצ תנקתה      
ןונכת ללוכ תוחולה ןרצי תועצמאב למשח      
: תוחולה לעפמב םירקבה      
    ============================  
      

50.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../046 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     046 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
הנבמ תרקב תדוקנ רוביחו טוויח ,הנקתה     08.05.660
קלחה ללוכ ,גוס לכמ תיגולנא וא\ו תילטיגיד      
ללוכו תוחול ןרצי י"ע הרקבה תינכתב יסחיה      
םימואתה לכ תאו רזעה ירמוחו הדובעה לכ תא      
י"ע קפוסי רשא רקבה תא ללוכ אל .םישרדנה      

                    350.00 .הרקב קרפ תרגסמב הרקב ןלבק 'קנ   
      
2002CTE םגד תרושקת םאתמו ריממ     08.05.670
תשרל CETAS הדידמ ירישכמ רוביחל      

                      1.00 'פמוק PI\PCT הרקבה לש  
      
רוטינ רובע SUBDOM תרושקת לוקוטורפ     08.05.680
םימאתמ ללוכ למשח תוחולב םידדומ יבר      

                      1.00 'פמוק PI-PCT תשר רוביחל  
      
וא הדידמ ירישכמ רוביחל תרושקת לוקוטורפ     08.05.690
ינותנ לכ תגצהו הנבמב רחא הדידמ דויצ לכ      
יבג לע םירישכמהמ םילבקתמה הדידמה      

                      1.00 'פמוק . הרקבה בשחמב םייפרג םיכסמ  
      
,למשח חולב בלושמ הרקב את וא דרפנ חול     08.05.700
חולה ןונכת ללוכ ,םירקבה תנקתה ללוכ      
הרקב ןלבק ינותנ פ"ע ןרציה לעפמב םירקבהו      
I/O תוקידב ללוכ ,ורושיאבו ותיא םואתב      
ללוכ תיזח חטש יפל ריחמה .ןרציה לעפמב      

                      2.00 .תלד ר"מ   
      
ירדחל םיחתמ תרקבו הפצ הניז תכרעמ      
דודיבו ץבש ----- 2  הצובק      
    ============================  
      
רסוח( תונזה תוניקת תארתה תגוצת תדיחי     08.05.720
םגד REDNEB תרצות - ) חתמ      
    05KM)M(\)T( הנקתהו הספוק ללוכ  
לוממ ריקה לע וא תויחא קפלדב ט"הע\ט"החת      
תיתשת ללוכ אל , הלעפהו רוביח , קפלדה      

                      4.00 .דרפנב םלושתש 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

50.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../047 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     047 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
תוארתה תגוצת תדיחי : דודיב רדחב הגוצת     08.05.730
רתי סמועו רתי סמוע דודיב תולקתל תבלושמ      
רדחב הנקתהל תופצ תוניז 2 רובע יטירק      
תושירדב תדמוע ,םייניב / דודיב /ץרמנ לופיט      
הגוצת םע םייאופר םירתאל למשחה תונקת      
תרצות ,יאנשה תסמעה יזוחא לש תילטיגיד      
    REDNEB 62 םגדDLM. הספוק ללוכ  
ללוכ אל , הלעפהו רוביח , ט"החת הנקתהו      

                      1.00 'פמוק .דרפנב םלושתש תיתשת  
      
תוארתה תגוצת תדיחי : ץבש רדחב הגוצת     08.05.740
רתי סמועו רתי סמוע דודיב תולקתל תבלושמ      
קפלדב הנקתהל תופצ תוניז 4 רובע יטירק      
למשחה תונקת תושירדב תדמוע ,תוחא      
לש תילטיגיד הגוצת םע םייאופר םירתאל      
םגד REDNEB תרצות ,יאנשה תסמעה יזוחא      
    64DLM. ט"החת הנקתהו הספוק ללוכ ,  
םלושתש תיתשת ללוכ אל , הלעפהו רוביח      

                      1.00 'פמוק .דרפנב  
      
תגוצת תדיחי : תויחא קפלד לומ הגוצת     08.05.750
רתי סמוע דודיב תולקתל תבלושמ תוארתה      
הנקתהל תופצ תוניז 6 רובע יטירק רתי סמועו      
תונקת תושירדב תדמוע ,תוחא קפלדב      
תילטיגיד הגוצת םע םייאופר םירתאל למשחה      
REDNEB תרצות ,יאנשה תסמעה יזוחא לש      
, ט"החת הנקתהו הספוק ללוכ .66DLM םגד      
םלושתש תיתשת ללוכ אל , הלעפהו רוביח      

                      1.00 'פמוק .דרפנב  
      
קפסהב יעפומ דח 032/032V לדבמ יאנש     08.05.760
    5AVK 701 םגדOSE םרז םע  רדנב תרצות  
,הרוטרפמט יששג םע NI 8 ךומנ הלעפה      

                      4.00 C56 -אלמ סמועב תיברימ הרוטרפמט תיילע 'חי   
      
קפסהב יעפומ דח 032/032V לדבמ יאנש     08.05.770
    1.3AVK 701 םגדOSE םע  רדנב תרצות  
,הרוטרפמט יששג םע NI 8 ךומנ הלעפה םרז      

                      2.00 C56 -אלמ סמועב תיברימ הרוטרפמט תיילע 'חי   
      
רדנב תרצות 5AVK דע קפסהב יאנשל תחנמ     08.05.780

                      6.00 LCI םגד 'חי   
      
      
      

50.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../048 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     048 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
סמועו דודיב תרקבל בלושמ ילטיגיד חוגשמ     08.05.790
- P724DEM םגד רדנב תרצות רתי      
    REDNEB לדבמ יאנשמ תואיציל רוביח ללוכ  

                      6.00 תוארתה תרקב לש תואיציל רוביחו 'חי   
      
רדסו  חתמ תדירי, )V.N( חתמ רסוח רסממ     08.05.800
םע רזע יעגמ ינש םע יזאפ תלת תוזאפ      

                     18.00 . ע"ש וא KSP תמגוד לויכל תנתינ הייהשה 'חי   
      
תרצות הניז יוק /דודיב תוארתה חולל חכ קפס     08.05.810
    REDNEB 5 םגד-SPD,) תוחול 5 דע  

                      2.00 .)הארתה 'חי   
      
חכ קפסל הסינכב םיחתמ ררוב דוקיפל רסממ     08.05.820
םע v032 חתמל ףלשנ גוסמ A61 דע םרזל,      

                      2.00 .םירומש םיעגמ גוזו CN+ON םיעגמ גוז 'חי   

הפצ הניז תוארתה דויצו למשח תוחול 50.80 כ"הס            

      

ת ו ח א  ת א י ר ק  ת כ ר ע מ  60.80 ק ר פ  ת ת       

ה ל ו ח       

      
היהי הלוח תוחא תאירק תכרעמ דויצ לכ      
0004 תרדסמ DNALUAR תרצותמ      
    REDNOPSER הרקב ןוקפא קפס  
    =============================  
    =  
      
חפנב יתמוק תוחא תאירק תכרעמ זוכיר     08.06.020
52% תפסותב הקלחמב דויצה תומכל שורדה      
,יוביג תוללוס ,חכ קפס,ישאר סיטרכ :ללוכו      
דויצה טוויח ללוכ הזירכ רבגמו לצפמ סיטרכ      
תונכתו ,םיקדהמ ,טוליש ןוראב ימינפה      
,MINK4R :טקמ( טלפמוק תכרעמה      

                      1.00 R4KTMB , R4BK400 ,R4KPR400) 'חי   
      
םע )ןופלט( עמשו רוביד תוחא תאירק תדיחי     08.06.030

                      2.00 )0204K4R םגד( תויחא רדחל תרפרופש 'חי   
      
תדיחי רובע ט"החת הנקתהל תרושקת עקש     08.06.040

                      3.00 )PCEK4R םגד( תוחא תנחתב תוחא תאירק 'חי   
      
םגד )עמש/רוביד( הלוח תוחא תאירק תדיחי     08.06.050

                     26.00 R4K12A 'חי   
      

60.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../049 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     049 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
לופיט ףגאב יאופר תווצל םורח תאירק תדיחי     08.06.060

                     24.00 01BCK4R םגד noitatS eulB edoC  רבגומ 'חי   
      
םגד( הלוח תוחא תאירק תדיחיל לטלטמ לבכ     08.06.070

                     24.00 CCDIN) 'חי   
      
ללוכ הלוח תוחא תאירק תכרעמל תווצ תדיחי     08.06.080

                      4.00 YDK4R םגד תואירק תגוצת 'חי   
      
םגד םימ תנגומ םיתורשמ האירק תדיחי     08.06.090

                     12.00 R4KPC10 'חי   
      
דוקפ סיטרכ ללוכ םירדחל האירק ןומיס תרונמ     08.06.100
תדרפנ הארתאל תודשל קלוחמ רדחל ימינפ      

                     15.00 442ALC םגד 'דכו םיתורש/רדח 'חי   

הלוח תוחא תאירק תכרעמ 60.80 כ"הס            

      

ה ר ו א ת  י פ ו ג  70.80 ק ר פ  ת ת       

      
,97ML םינקת ילעב ויהי ת"ג לכ : תורעה      
    08ML, 0GR, הדימע ,הרואתל ילארשי ןקת  
ןכדועמה ידרשמ ןיבה ינכטה טרפמב תושירדב      
ויהי םירביירדה לכ ,דל ת"ג קרפ-רתויב      
ויהי ת"ג לכ ,דבלב ספיליפ ,םרסוא תרצותמ      
לכל תוחפל תועש 00005 לש םייח ךרוא ילעב      
.םירביירדה ללוכ ת"גה      
      
06x06 תודימב ,הרישי הרואתל DEL ת"ג     08.07.010
, W82 ילמשח קפסה ,העוקש הנקתהל מ"ס      
K0004, thgil רוא עבצ ,ןמול 0043  רוא ףטש      
    kcaB  תמגוד del LB thgilixam דערוא לש  
םיאפור, דרשמ ירדח( .ע"ש וא  ,םיסדנהמ      

                     35.00 ) תווצו 'חי   
      
06x06 תודימב ,הרישי הרואתל DEL ת"ג     08.07.020
, W54 ילמשח קפסה ,העוקש הנקתהל מ"ס      
K0004, thgil רוא עבצ ,ןמול 000,5  רוא ףטש      
    kcaB  תמגוד del LB thgilixam דערוא לש  
םיאפור, דרשמ ירדח( .ע"ש וא  ,םיסדנהמ      

                     30.00 ) תווצו 'חי   
      
      
      
      

70.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../050 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     050 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
תרגסמ הרישי הרואתל בצועמ DEL ת"ג     08.07.030
תודימב , זכרמב לוגע רוא רזפמ םע תיעוביר      
    06x06 ילמשח קפסה ,העוקש הנקתהל מ"ס  
    W63 , רוא עבצ ,ןמול 000,3 רוא ףטש  
    K0004,תמגוד thgil kcaB תמגוד del LB  
    thgilixam LBS-LGI וא  ,םיסדנהמ דערוא לש  
תובישי רדח, ץבש יזכרמ ללח, םוי רדח( .ע"ש      

                     30.00 ) 'חי   
      
מ"ס 06x06 תודימב 45PI םוטא DEL ת"ג     08.07.040
, דודיב\יקנ רדח תרקתב העוקש הנקתהל      
,ןמול 002,3 רוא ףטש , W53 ילמשח קפסה      
XOMALG-R26C תמגוד,K0004 רוא עבצ      

                      3.00 ) דודיב רדח( .ע"ש וא  ,םיסדנהמ דערוא לש 'חי   
      
זופשא ירדחב הרישי יתלב הרואתל DEL ת"ג     08.07.050
מ"ס 06x06 תודימב ,  יזכרמ רוא ספ םע      
ףטש , W73 ילמשח קפסה ,העוקש הנקתהל      
תמגוד , K0004 רוא עבצ ,ןמול 008,2 רוא      
    ALG-TIR-03CXOM םיסדנהמ דערוא לש,  

                     65.00 )  תוטימ לעמ( .ע"ש וא 'חי   
      
K0004 רואה ןווג DEL יטקפמוק לוגע ת"ג     08.07.060
W52 ילמשח קפסהבו ןמול 0091 רוא ףטשו      
דע-רוא קפס  DLD THGILIXAM תמגוד      
םיאפור ןורדסמ( רשואמ ע"ש  וא םיסדנהמ      

                     50.00 )םירדח תואובמ+ 'חי   
      
העוקש הרואתל 56PI  םימ ןגומ DEL ת"ג     08.07.070
mm081 ml0021 רטוק . הצחר ירדח תרקתב      
הביתה ךותב רביירד ללוכ W61 קפסה      
EAR תמגוד K0004 רוא ןווג  המוטאה      
    DESSECER תרואת( םיסדנהמ דע רוא לש  

                     33.00 ) תוחלקמ 'חי   
      
םוינימולא תקיצימ DEL W2.1 56PI ת"ג     08.07.080
תספוק ללוכ הרישי יתלב הרואתל ריקב עוקש      
תקזוחמ חישק רמוחמ תירוקמ עוקיש      
SOE  SEMIS : םגד סבגה תייצקורטסנוקל      
)םיסדנהמ דע רוא( 20J DELRO וא )יחמק(      
תרואת( )ץינייטש דריל( DNUOR TOD וא      

                     18.00 ) הליל 'חי   
      
      
      

70.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../051 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     051 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
הנקתהל מ"ס 2.9 יבועבו מ"ס 63 רטוקב ת"ג     08.07.090
המצועב DEL תורונ םע הרקת\ריק תדומצ      
    mL009,1-W81 םע םוינמולא תקיצי הנבמ  
תמגוד ףקיהבו תיזחב רוא רזפמ      
    MALINUDEL- ESPILCE-P )ץינייטש דריל(  

                     10.00 )ינכט גג ללחו תינוציח תוגרדמ רדח( 'חי   
      
תורונ םע מ"ס 8 דע בחורב הפיצר רוא תכרעמ     08.07.100
    DEL קפסה W0352 ,mL0003 ךרוא רטמל  
יוסיכ םע .רושיאל שגויש הרואת בושיח יפלו      
העוקש הנקתהל ,)%05 לעמ תוליצנ( ילפוא      
ליפורפ יושע ףוגה הנבמ .תכמנומ הרקתב      
תירוא תוליצנל זיידונא הפוצמ םוינימולאמ      
לש .DEL SOTAP  תמגוד תילמיסקמ      
ךרוא יפל הדידמה( הצק תודיחי ללוכ ןזורטקלא      

                     36.00 ) ישאר ןורדסמ תרואת( ) הפיצר תכרעמ רטמ   
      
וא גג ללחב הנקתהל 56PI  םוטא ינכט ת"ג     08.07.110
קפסהב DEL יראניל  םידבוע תחתלמ      
    ml006,3 w04 k000,4 תמגוד THGILNUS  
םירדח( .ע"ש וא םיסדנהמ דערוא לש      

                     80.00 .) גג ללח+םיינכט 'חי   
      
ןווגב ,רטמל ןמול DMS m/W01, 054  דל ספ     08.07.120
םע םוינימולא ליפורפב ןקתומה ,K0004 רוא      
יפל ריחמ ,CDV42 הלעפה חתמ ,ילפוא יוסיכ      
חכה קפס לש יסחיה קלחה תא ללוכו ךרוא      
VT SOBOHP" RAENIL DEL" תמגוד      

                     30.00 ) תרתסנ הרואת( "דריל-ץינייטש"- רטמ   
      
הארמ לעמ הרואת- מ"ס 06 ךרואב יראניל ת"ג     08.07.130
DEL ml0001  ריק דומצ םימ ןגומ תוחלקמב      
רוא ןווג ימוקמ רביירד ללוכ W01 קפסה      
    K0004 04  תמגוד-A XOMALG רוא לש  

                     12.00 ) הצחר ירדח( םיסדנהמ דע 'חי   
      
תטימ לעמ הרואת- מ"ס 07 ךרואב יראניל ת"ג     08.07.140
DEL  ריק דומצ םיאפור ירדחב םילופיט      
    ml0051 קפסה W51 ןווג ימוקמ רביירד ללוכ  
לש TNEIBMA PMAL תמגוד K0004 רוא      
םיאפור ירדחב לופיט תוטימ( םיסדנהמ דע רוא      

                      5.00 ) 'חי   
      
      
      

70.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../052 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     052 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
יושע רצחב םידומע לע הנקתהל DEL  ת.ג     08.07.150
תמסוחמ תיכוכז רזפמ םע טנוברקילופ      
תמגוד  W52 ,56PI  תיזחב )תיבלח\הפוקש(.      

                     11.00 )תורצח תרואת(שעג לש " דל ראטס" 'חי   
      
הנקתהל ENOZ-2 תוצוצינ ןגומ הרואת ףוג     08.07.155
mul הרואת קפסה ,ןצמח תייזכרמ תחמוגב      
הרקית/ריק תדומצ הנקתהל דעוימ 000,2      

                      2.00 'פמוק 56PI םימ ןגומו  
      
םידומע לע הנקתהל 56PI םוטא רדניליצ ת"ג     08.07.160
DEL תרונ NWOD תרואתל רצחל האיציב      
הבחר המולא W02 muL0021 קפסהב      
.םוינימולא תקיצי יושע ,הטמ יפלכ תירטמס-א,      
תרואת( )םיסדנהמ דע רוא( 71BM תמגוד      

                     12.00 )תספרמ 'חי   
      
0.1 יבוע מ"ס 06X06 תנוולוגמ חפ תטלפ     08.07.170
תרקתב ת"ג תנקתהל  זכרמב רוח םע מ"מ      

                     80.00 ת.ג גוסל םאתהב רוחה לדוג ,םילנפ 'חי   
      
0.1 יבוע מ"ס 03X051 תנוולוגמ חפ תטלפ     08.07.180
ת"ג תנקתהל זכרמב ינבלמ חתפ םע מ"מ      
גוסל םאתהב  חתפה לדוג, חפ ישגמ תרקתב      

                     20.00 ת.ג 'חי   

הרואת יפוג 70.80 כ"הס            

      

ם ו ר ח  ת ר ו א ת  ת כ ר ע מ  80.80 ק ר פ  ת ת       

ת ר ק ו ב מ       

      
VS/42 SLC תמגוד תרקובמו תיזכרמ תכרעמ      
םע NE 17105 ןקת פ"ע ,ןטשק י"ע קפוסמ      
.ח"היבב תומייק תוהז תוכרעמל קשממ      
      
קפסת lortnoC-BEWONI גוסמ תכרעמה      
דחא ךסמ יבג לע עדימה לכ תא גיצתו הרקב      
CETONI תרבח תרצות דחא קשממו      
      
רקובמ עוקש  DEL rewoP W1םורח ת"ג     08.08.030
םורח תכרעמל רוביחל םאתומה ישאר רקבמ      
לש ףיצר חתמ לבקמ ת"ג .תרקובמ תיזכרמ      
    42CDV לעב תרושקת סיטרכ וכותב ללוכו  
תרבח תרצות .תכרעמב תידוחיי תבותכ      

                      8.00 11-1.4019NS ט"קמ  CETONI 'חי   

80.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../053 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     053 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
רקובמ עוקש  DEL rewoP W4םורח ת"ג     08.08.040
םורח תכרעמל רוביחל םאתומה ישאר רקבמ      
לש ףיצר חתמ לבקמ ת"ג .תרקובמ תיזכרמ      
    42CDV לעב תרושקת סיטרכ וכותב ללוכו  
תרבח תרצות .תכרעמב תידוחיי תבותכ      

                     20.00 14-1.4019NS ט"קמ  CETONI 'חי   
      
ט"הע  DEL rewoP W4 טנוברקילופ ת"ג     08.08.060
רקובמ 56PI םוטא, ינכט גג ללחב הנקתהל      
םורח תכרעמל רוביחל םאתומה ישאר רקבמ      
לש ףיצר חתמ לבקמ ת"ג  .תרקובמ תיזכרמ      
    42CDV לעב תרושקת סיטרכ וכותב ללוכו  
תרבח תרצות .תכרעמב תידוחיי תבותכ      

                     10.00 1.8152NS ט"קמ CETONI 'חי   
      
רקובמ ט"הע DEL ידדצ-דח האיצי טלש ת"ג     08.08.070
םורח תכרעמל רוביחל םאתומה ישאר רקבמ      
לש ףיצר חתמ לבקמ ת"ג .תרקובמ תיזכרמ      
    42CDV לעב תרושקת סיטרכ וכותב ללוכו  
תרבח תרצות .תכרעמב תידוחיי תבותכ      

                      4.00 8817PNS ט"קמ CETONI 'חי   
      
רקובמ יולת DEL ידדצ-וד האיצי טלש ת"ג     08.08.080
םורח תכרעמל רוביחל םאתומה ישאר רקבמ      
לש ףיצר חתמ לבקמ ת"ג  .תרקובמ תיזכרמ      
    42CDV לעב תרושקת סיטרכ וכותב ללוכו  
תרבח תרצות .תכרעמב תידוחיי תבותכ      

                      6.00 8827PNS ט"קמ CETONI 'חי   
      
טקפסרפ יושע DEL ידדצ-וד האיצי טלש ת"ג     08.08.090
ישאר רקבמ רקובמ תכמנומ הרקתב עוקש יצח      
תיזכרמ םורח תכרעמל רוביחל םאתומה      
42CDV לש ףיצר חתמ לבקמ ת"ג  .תרקובמ      
תבותכ לעב תרושקת סיטרכ וכותב ללוכו      
CETONI תרבח תרצות .תכרעמב תידוחיי      

                      4.00 E 3101 PNS ט"קמ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

80.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../054 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     054 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
noisuF hA42 תיזכרמ םורח תרואתל תכרעמ     08.08.130
    rewoP 42 SLC קשממ תללוכה תרקובמ PI  
8 דע הכותב תללוכ תכרעמה .תרושקתל      
תוסינכ 8 ,םורח יטלשו ת"ג רוביחל םילגעמ      
חתמ תקפסמ תכרעמה , תומוזי תולעפהל      
.םירקובמ DEL םורח תרואת יפוגל 42V ךומנ      
םורח תוכרעמל ןקתב דומעת תכרעמה      
CETONI תרבח תרצות 17105NE תויזכרמ      
ע"ש וא puorG nathsaK ןאובי הינמרג      
המיאתמ תיפרג הנכותל ןוישר ללוכ.רשואמ      

                      2.00 . תכרעמל 'חי   
      
תנכתל טקיורפב תויזכרמ תוכרעמ רוביח     08.08.140
ללוכ  lortnoC-BEWONI  תמייק הרקב      

                      1.00 דחא קשממו דחא בשחמ ג"ע עדימ תגצה 'חי   

תרקובמ םורח תרואת תכרעמ 80.80 כ"הס            

      

ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  90.80 ק ר פ  ת ת       

      
ידכ אלמ לדוגל הנביי הזירכ דסמ : הרעה      
הזירכ טקיורפ תרגסמב דויצ תפסוה רשפאל      
דיתעב תיללכ      
      
טקיורפה יחטש לכ רובע םורח תזירכ תיזכרמ     08.09.020
3 קלח 0221 ילארשי ןקת תושירד פ"ע      
רוטינ תכרעמ ללוכ 27APFN  ןקתב תויחנהו      
תזכרל תולקת חווידו  םילוקמר רוטינ, םיווק      
רובע W021X2 קפסהב תכרעמה. שא יוליג      
,ינכטה טרפמב טרופמכ תיגולוריונ הקלחמ      
םירוזא גותימ תדיחי,לילצ לברע ,רבגמ תוברל      
לכו םירבצמ ,ןעטמ ,םורח ירבצמ תכרעמ      
תכרעמה תמלשהל םישורדה םירזיבאהו דויצה      
U44 הבוגב 91" יטרדנטס דסמב ןקתומ לכה      
תכרעמה רוביח םג ללוכ. דיתעב הבחרה רובע      

                      1.00 'פמוק .טלפמוק התלעפהו  
      
טרפמב טרופמכ תישאר הזירכ תלעפה תדמע     08.09.030
תיללכ םורח תאירק+ םירוזא 6 רובע ינכטה      
רפסמל םאתהב הלעפה חולו ןופורקימ תוברל      
יללכ בצמב תוצרפתהל תורשפא ללוכ םירוזאה      

                      1.00 'פמוק . תיללכ םורח תזירכו  
      
      
      

90.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../055 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     055 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
ללוכ דבלב םורח תזירכ תלעפה תדמע     08.09.040
הליענו ץופינ ןולח םע הרוגס הביתב ןופורקימ      

                      2.00 'פמוק שא  יוביכ תוחיטב ןוראב  
      
וק יאנש םע 66PI  םימ ןגומ W51 לוק רפוש     08.09.050

                      3.00 תינוציח הנקתהל 'חי   
      
םוקרטניא תכרעממ תוצרפתהל םואית תדיחי     08.09.060
תיבמ תישאר םוריח תזירכ ןמזב ןופטנטס      
רוביחו םיאתמ לבכב טוויח ללוכ םילוחה      

                      1.00 'פמוק טלפמוק הזירכ תכרעמל  
      
/םילוחה תיב דקוממ תוצרפתהל םואית תדיחי     08.09.070

                      1.00 'פמוק .םילוחה תיב לש תיזכרמ הזירכ תכרעמ  
      
תבותכ תדיחי - שא יוליג ןלבק לצא הנמזה     08.09.080
םיווק תולקת- שא יוליג תכרעמל תולקת חוויד      
הזירכ תכרעמל רוביח ללוכ דויצ תולקת וא      
יוליג תכרעמב תונכת ללוכ שא יוליג תכרעמלו      

                      5.00 'פמוק טלפמוק שא  
      
יאנש ללוכ W01  דע קפסהב 6" הזירכ לוקמר     08.09.090
לירג םע ינכטה טרפמב טרופמכ תוגרד םע וק      
העוקש הנקתהל ,לכירדאה תריחבל יביטרוקד      
יבועב ןוולוגמ חפמ חול ללוכ תכמנומ הרקתב      
ללוכ, תכמנומה הרקתה לא קוזיחל מ"מ 1      
הרקת ללח ךותב שא תנגומ הרוגס חפ תספוק      

                     20.00 ןוטבה תרקתל קוזיח ללוכו .27APFN ןקת יפל 'חי   
      
GWA22 8.0X2X01 ידיג בר תרושקת לבכ     08.09.100
הזירכ וא םורח תזירכ תדמע רוביחל ר"ממ      

                    150.00 תווצקה ינשב םלשומ רוביח ללוכ ישאר קפלדמ רטמ   

הזירכ תכרעמ 90.80 כ"הס            

      

ם ו ק ר ט נ י א  ת כ ר ע מ  01.80 ק ר פ  ת ת       

      
,טוויח ,הנקתה ,הקפסא :םיללוכ םיפיעסה לכ      
האלמ הלעפהל שרדנה לכו רוביח      
      
םילוחה תיבב םייקה תמגוד תכרעמ עצובת      
תחכומ תלוכי לעב ע"ש וא )ןופטנטס(      
תמייקה תכרעמל PI קשממב תורבחתהל      
תותשר תדרפה תורשפאל ףופכב ח"היבב      
      

01.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../056 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     056 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
ואדיו תגוצת םע תידרשמ PI םוקרטניא  תדיחי     08.10.020
תלד תחיתפ ללוכ )תויחא יקפלד( תרפופשו      

                      2.00 'פמוק שורדה דויצה לכו תוחא תנחתמ תרקובמ  
      
םע הגוצת אלל תידרשמ PI םוקרטניא תדיחי     08.10.030

                      8.00 'פמוק )םיאפורו תווצ ירדח( תרפופש  
      
ריקב העוקש הנקתהל PI םוקרטניא תדיחי     08.10.040
תווצ ירדח( תרפופש אללו הגוצת אלל      

                      4.00 'פמוק )םיאפורו  
      
תלד דיל ריק לע הנקתהל PI םוקרטניא תדיחי     08.10.050
ןצחל ללוכ ילאדנו -יטנא תרקובמ הסינכ      

                      2.00 'פמוק .רקובמה רדחה ךותמ האיציל החיתפ  
      
לבכ :תויגולאנא תודיחי םע הדובעל היצפוא     08.10.055
גוז 05 הינופלט םוקרטניא רובע ל'ג דודיב      
תויתשתו תולעתב ןקתומ 6.0X2X05 ךתחב      
ןופוטנטס תייזכרמל דעו הקלחמהמ תומייק      
,ןומיס , תווצקה ינשב רוביח ללוכ תמייק      

                    200.00 אלמ דועיתו טוליש רטמ   
      
לנפב ריק לע הנקתהל PI םוקרטניא תדיחי     08.10.060
תלד דיל  דודיב\ ץבש רדח רובע הטסורינ      
החיתפ ןצחל ללוכ ילאדנו-יטנא תרקובמ הסינכ      

                      1.00 'פמוק רקובמה רדחה ךותמ האיציל  
      

                     17.00 'פמוק PI םוקרטניא תדיחי רובע ןוישר 08.10.070
      
הצקה תודיחי ןיב היצארגטניאו הסדנה     08.10.080
תוברל תמייק PI םוקרטניא תכרעמו תושדחה      
ישנא םע םואתו תוקידב ,שרדנ תונכת      
לכו תשר ירוביחל רושקה לכב תרושקתה      
תשרב ולא תוחולש לש האלמ הלעפהל שרדנה      
הכרדהו דועית רפס ללוכ יאופרה זכרמה      

                      1.00 'פמוק טלפמוק  

םוקרטניא תכרעמ 01.80 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../057 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     057 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק ס פ  ל א  ת כ ר ע מ  11.80 ק ר פ  ת ת       

      
קספ לא תדיחי לש רוביחו הנקתה ,הקפסא     08.11.010
    )SPU( קפסהב  תירלודומ AVK03 תמגודכ  
2 םע  "MUIMERP+ REWOP " קינורטאמג      
םג ללוכ ףנע לכל תוארתה תכרעמו םיפנע      
תוקד 51 -ל דרפנ זראמב םירבצמ תכרעמ      
םיטרדנטס פ"ע 001% סמועב הדובע      
תכרעמה. יליזרב םילוחה תיבב םילבוקמ      
.םילוחה תיבב תומייק תוכרעמל םאתהב היהת      
םישרדנה למשחה ילבכו םירזיבאה לכ ללוכ      
הלעפהו רוביח םירבצמהו הדיחיה ןיב רוביחל      
תולקת חוויד תדיחי םג ללוכו .תמלשומ      
םע הנבמ תרקב תכרעמל תרושקתב תרבוחמ      

                      1.00 'פמוק .הנבמ תרקב תכרעמב תוארתה ךסמ  
      
אצומב לדבמ יאנש לש רוביחו הנקתה ,הקפסא     08.11.020
םרז, AVK03 קפסהב, קספ לא תכרעמ      
שלושמ הסינכ רוביח, nIX8 ךומנ הענתה      
זראמ , הטיש תקראה ללוכ, בכוכ תאיצי,      
קתנמ , םיררוואמ + לקוס + תלד םע יתכתמ      
ינוציחו ימינפ טוויח, האיציבו הסינכב ןוחטיב      
תשוחנמ םישימג םילבכב ןוחטיבה יקתנמל דע      

                      1.00 'פמוק . טלפמוק. ןרפואנ דודיב םע  
      
קספ לא תדיחי לש רוביחו הנקתה ,הקפסא     08.11.030
    )SPU( קפסהב  תירלודומ AVK01 הסינכ  
יזאפ דח יטאטס ףקועו אצומ, תיזאפ תלת      
"AVk01 AS + rewoP"  קינורטאמג תמגודכ,      
51 -ל דרפנ זראמב םירבצמ תכרעמ םג ללוכ       
םיטרדנטס פ"ע 001% סמועב הדובע תוקד      
תכרעמה. יליזרב םילוחה תיבב םילבוקמ      
.םילוחה תיבב תומייק תוכרעמל םאתהב היהת      
םישרדנה למשחה ילבכו םירזיבאה לכ ללוכ      
הלעפהו רוביח םירבצמהו הדיחיה ןיב רוביחל      
תולקת חוויד תדיחי םג ללוכו .תמלשומ      
םע הנבמ תרקב תכרעמל תרושקתב תרבוחמ      

                      1.00 'פמוק .הנבמ תרקב תכרעמב תוארתה ךסמ  
      
דח  לדבמ יאנש לש רוביחו הנקתה ,הקפסא     08.11.040
AVK01 קפסהב, קספ לא תכרעמ אצומב יזאפ      
הטיש תקראה ללוכ, nIX8 ךומנ הענתה םרז,      
+ תלד םע יתכתמ זראמ , V511 ךוות תדוקנב      
הסינכב ןוחטיב קתנמ , םיררוואמ + לקוס      
יקתנמל דע ינוציחו ימינפ טוויח, האיציבו      
דודיב םע תשוחנמ םישימג םילבכב ןוחטיבה      

                      1.00 'פמוק . טלפמוק. ןרפואנ  

קספ לא תכרעמ 11.80 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../058 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     058 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה נ ח ת ב  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  21.80 ק ר פ  ת ת       

ר ו ק  ז כ ר מ ל  ה ק פ ס א  ר ש ו כ  ג ו ר ד ש ל  1 ו פ ר ט       

י ח ר ז מ       

      
תווצ י"ע ועצובי 1 ופרט תנחתב תודובעה      
םישרומ םיאלמשח השולש  תוחפל ללוכה      
יושר למשח סדנהמ םע דחי ג"מ תודובעל      
םידבועה תווצל דומצ הובג חתמ עוציבל      
םע תודובעה םואית ללוכ. עוציבה לכ ךלהמב      
םיקותינ עוציב, הליל תודובע, ןימזמה גיצנ      
הקפסא ףצר תרימשל נ"מ תוחולב םיפקעמ,      
םילוענמ תנקתה, טוליש, הקראה רוציק,      
תודובע ןמזב םיקספמה לע חוקיפו      
טלפמוק הדובעה יריחמב לולכ לכה.ףקעמה      
      
הרוצב ותאצוה ללוכ םייק יאנש קוריפו קותינ     08.12.020
םוחתב ןוסחאל ותלבוהו הנחתהמ תרדוסמ      
ןימזמה י"ע טלחויש םוקמב םילוחה תיב      

                      1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
YSX2N ךכוסמ ידיג דח תשוחנמ למשח לבכ     08.12.030
הנקתהל )VK42 ילנימונ( VK63/81 חתמל      
ךתח ,שדח יאנשל םייק ג"מ חול ןיב תימינפ      
    05X1 דודיב, ר"ממ EPLX , תפטעמ  

                     60.00 םודא-CVP רטמ   
      
ךתחב ג"מ לבכל תיפוס לש הנקתהו הקפסא     08.12.040
םוטא םגדמ VK03/81 חתמל ר"ממ 05x1 דע      
דלומיטסלא לש BT004K תמגודכ A036-ל      

                      6.00 'פמוק .למשחה חול וא יאנש רוביח  רובע  
      
יאנשל ג"מ חולמ האיצי לש תמלשומ תפלחה     08.12.050
תפלחה , ןשי הנזה לבכ קוריפו קותינ : ללוכ      
תיב סדנהמ םע םואית, רוביחה תדוקנב םיגרב      
תיב לש הובג חתמ תקוזחת תווצו םילוחה      
תדוקנ רוביח, שדח הנזה וק רוביח, םילוחה      
טוליש ,הנקתה , םייק תוקראה ספל ךוכיס      
ןוגיעו קוזיח תודובע , םילבכ ןומיס,טורח      
הלעפה , טוליש ןוכדע , ךרוצה יפל םילבכ      
לש תודע תוינכתב ןוכדע ללוכ טלפמוק דועיתו      

                      1.00 'פמוק )דרפנב םלושמ לבכה רובע(. טלפמוק חולה  
      
יאנשהמ האיציב ךומנ חתמ הנזה ילבכ קוריפ     08.12.060
רתאהמ רמוחה קוליס ללוכ  םייק נ"מ חול לא      

                      1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
      

21.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../059 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     059 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
EPLX-UC003X1 ךתחב ידיג דח למשח לבכ     08.12.070
םייק למשח חולל שדח יאנש ןיב נ"מ רוביחל      
ילענ ללוכ , ישאר האוושה ספל סופיא רוביחלו      
תורישק ,סופיא\N\תוזאפ ןומיס, תוכימת, לבכ      
רוביחל שורדה לכו N+ תוזאפ יפל תוצובקב      

                    300.00 . םייק חולל יאנשה ןיב םלשומ רטמ   
      
)רוחש רופסמ ןבל דיג רפסוממ( דוקיפ לבכ     08.12.080
    YYN 5.2X01 תוארתה חול לא רוביחל ר"ממ  

                     20.00 יאנש רטמ   
      
EPLX דודב  םע תשוחנמ הקראה ךילומ     08.12.090

                     30.00 ) יאנש ףוג תקראה( ר"ממ 051 ךתחב רטמ   
      
HE571 םגד ינורטקלא הדידמ רישכמ     08.12.095
    CETAS םייק הובג חתמ חולב הנקתה ללוכ,  
הרקבל תרושקית תאיצי ,לויכ ,ז"נשמל רוביח      
    PI/PCT , רוביח ,הנקתהל שורדה לכו לויכ  

                      1.00 'פמוק .םייק הובג חתמ חולב תמלשומ הלעפהו  
      
הלעפהו רוביח, הנקתה, הלבוה,הקפסא     08.12.100
"NISER TSAC" יסקופא יאנש  לש תמלשומ      
    AVk 052,1 חתמל םידספה לד  Vk4.0/42  
םירוטסימרט,ץלואמ רורווא תכרעמ ללוכ      
ההובג 'פמטל הקספהו הארתה ירסממ,      
ינכטה טרפמב טרופמכ רורווא תלעפה ירסממ,      
רוביח ילבכ תאיציל תונכה ללוכ .טלפמוק      

                      1.00 'פמוק .סופיאו  
      
,םירסממ ללוכ םיחופמ תולעפהו תוארתה חול     08.12.110
תורונמ ,םיעונמ תנגה ,םינעגמ ,ןמז רסממ      

                      1.00 'פמוק .תמלשומ הלועפל שרדנה לכו ןצחל ,ןומיס  
      
ונוגיעו יאנשה תדמעהל עובצ U 041 ליפורפ     08.12.120

                      6.00 הפצירל רטמ   
      

                      3.00 הובג חתמל דדובמ חיטש לש הקפסא ר"מ  08.12.130
      
ג"מ ןקתמל ךמסומ קדוב תרוקב עוציב     08.12.140
ימד םולשתו קדובל עויס ןתמ ללוכ ותוללכב      
תרבח תרוקב תרבעהו יוויל םג ללוכ הקידב      
תרבח םע םואת :ללוכ הובג חתמ למשח      

                      1.00 'פמוק .הובג חתמ דויצל תוינכות רושיאו למשח  
      
      

21.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../060 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     060 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
תיב לש ישאר ג"מ םרז קספמל תונגה לויכ     08.12.150
תגצהו םואית עצבל ןלבקה לע .םילוחה      
יווילו לופיט ךרוצל למשח תרבח לומ תוינכת      
תרבח לומ םואית שרדנ ןכ ומכ ךילהתה      
עוציבל םילוחה תיב גיצנו קירטקלא רדיינש      
עוציבל םירושיאה לכ תלבק רחאל לויכה      
הדובעהש ךכב בשחתהל ןלבקה לע .תודובעה      
תייחנהל םאתהב תויתרגש אל תועשב עצובת      

                      1.00 'פמוק .םילוחה תיב גיצנ  

יחרזמ רוק זכרמל הקפסא רשוכ גורדשל 1 ופרט הנחתב למשח תודובע 21.80 כ"הס            

      

ג "מ ל א  ן ו ג י מ  31.80 ק ר פ  ת ת       

      
תשגהו ןדמוא בושיח ללוכ םידקמ רקס עוציב     08.13.010
םייטנגמה תודשה חותינ םע טרופמ חוד      
לש תוחמוג רובע שורדה ןורתפהו םייופצה      
1-1-3  רפסמ: תישאר החמוגב למשח תוחול      
םוחתב החמומ י"ע עצובי רקסה 1-3 רפסמו      

                      1.00 'פמוק . ןימזמה י"ע רשואיש רחאלו ג"מלא ןוגימ  
      
לש החמוגה בגב ריקל ג"מלא ןוגימ עוציב     08.13.020
םאתהב,  תוחולה תנקתה ינפל, למשחה תוחול      
החמומה י"ע ןכוהש ןוגימ חודב תויחנהל      
עוציב תוכיא תקידב ללוכ ןימזמה י"ע רשואו      
םולשתה. ורושיא תלבקו רקס\ חודה ךרוע י"ע      

                     24.00 . ןגוממ חטש יפל ר"מ   
      
ןקתמה תלעפה רחאל ג"מלא הנירק תקידב     08.13.030
תוכיאל דרשמה תושירדל םיאתמ חוד תנכהו      

                      1.00 'פמוק .הביבסה  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

31.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../061 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     061 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
תפצרב םייק ג"מלא ןוגימ לע הרימשו הנגה     08.13.040
3 םיאנש תנחת לעמש םוחתב- םייקה הנבמה      
הפישחו ףוציר תמרה ללוכ - ףתרמב תמייקה      
היינב תלוספמ ןוגימה יוקינ, ןוגימה לש הריהז      
הנגהל ץיוודנס ץע\סבג תוחול תחנה, קבאו      
םוחתל םיחודיק ינפמ הרימש, היינבה ןמזב      
ףוצירו 'דכו סבג תוציחמ ןוגיע ןוגכ ןוגימה      
. טלפמוק ןוגימב עגפי אלש ןפואב שדחמ      
ינפל הנירק תדידמ עצבל יארחא ןלבקה      
ידכ תודובעה רמג ירחאו תודובעה תלחתה      
השעת הדידמה- עגפנ אל ןוגימהש חיכוהל      
םע םואיתב 3 הנחתב סמוע לש םיהז םיאנתב      

                      1.00 'פמוק . דומצ חוקיפבו םילוחה תיב סדנהמ  

ג"מלא ןוגימ 31.80 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח ינקתמ 80 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../062 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     062 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  90 ק ר פ       

      

ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       

      
                   1850.00 תורקית וא תוריקל םינפ סבג חיט ר"מ  09.01.010

      
וא "טלרינ" ינועבצ טכילש הפוחמ ץוח חיט     09.01.020

                     80.00 .לכירדאה תריחב י"פע ןווגו רומיגב ע"ש ר"מ   
      
תוברל םימייק תוריק לע לטכפשו חיט ינוקית     09.01.030
תותשר ,לטכפש ,םיקדס ןוקית ,עבצ ףוליק      

                    350.00 .עבצל ןכומ ריק דע שרדנה לכו )שדנב( קוזיח ר"מ   

חיט 10.90 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חיט 90 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../063 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     063 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  01 ק ר פ       

      

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  10.01 ק ר פ  ת ת       

      
םג םילולכ ףוצירהו יופיחה לש הדיחיה יריחמב      
מ"מ 5 -ל 3 ןיב םיקשימ ,בצוימה עצמה תא      
הבורב םאולמו לכירדאה תריחב י"פע      
.ריחמ לע תפסותכ םלושת אלש תיסקופא      
ףוצירה לכ .רזיילב היהי אמגודל םיחירא ךותיח      
21 וא מ"מ 01 יבועב היהי הנבמל קפוסיש      
.תוחפל ןוטוינ 0062 ב דומעיש יאנתבו מ"מ      
לע עצומה חיראה קזוח חיכוהל שרדי ןלבקה      
עצמ.ןקתה תושירד רתי לכב הדימעו ודי      
ב קר אלו( והבוג לכב בצוימ לוחמ היהי ףוצירה      
1 לכל טנמצ ג"ק 01 תוחפל םע )ןוילעה 3/1      
עצמכ ץצח טגרגאב שומיש השרוי אל .ר"מ      
בחורב ןווג יונישב טושיק יספ .ףוצירל ןותחת      
ומלושי אלו ףוצירה ריחמב םילולכ ויהי מ"ס 03      
םינווג תעמטה ללוכ ףוצירה ריחמ .תפסותכ      
אלל ללוכה ףוצירה חטשמ %02 דע םינוש      
.ףסונ םולשת      
      
רחא וא תוספרמ וא םירדח וא תונורדסמ ףוציר     10.01.010
אלמ דבור ,01R וא 9R ןלצרופ טינרג יחיראב      
    "ydob lluf" מ"ס 06/06 הדימב מ"מ 11 יבועב  

                    750.00 .לכירדאה י"ע רחביש ןווגב ר"מ   
      
מ"ס 01 וא מ"ס 7 הבוגב ןלצרופ טינרג ילופיש     10.01.020

                    650.00 רחבנש ףוצירה תא םאות לדוגו גוסמ רטמ   
      
,01R וא 11R ןלצרופ טינרג יחיראב  ףוציר     10.01.030
הדימב מ"מ 11 יבועב "ydob lluf" אלמ דבור      

                     55.00 .לכירדאה י"ע רחביש ןווגב מ"ס 33/33 ר"מ   
      
ןלצרופ טינרג יחיראב םיבוטר םירדח ףוציר     10.01.040
    C11R אלמ דבור ,פילסיטנא "ydob lluf"  
ןווגב מ"ס 33/33 הדימב מ"מ 11 יבועב      

                     55.00 .לכירדאה י"ע רחביש ר"מ   
      
תודימב ףוצירה חטשמב טושיק חירא תנקתה     10.01.050
וא תולעמ 54 ןוסכלאב עמטומ מ"ס 06/06      
08 דדוב חיראל דוסי ריחמ .םיליבקמ םיוקב      

                     60.00 'חי/ח"ש 'חי   
      
      
      
      

10.01.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../064 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     064 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
03 דע בחורב ןבל טנמצ סיסב לע וצרט תקיצי     10.01.060
דגנ תלזב ןבא תבורעת ,ףוציר הצקב מ"ס      
יספמ םירפת ץויח ,%51 לש רועישב הקיחש      
רמג דע ףוישו שוטיל ,רטמ 8.1 לכ תיכוכז      

                     35.00 םלשומ רטמ   
      
" ROLFREG" גוסמ םואלוניל יחיטשב יופיח     10.01.070
ע"ש וא יטטס יטנא "5LE סנגלא םלופימ" םגד      
הקראהה תשר תא ללוכ ריחמה .הקבדהב      
בצוימה יולימה ,תוריקל םירוביח ,הנותחתה      
,תסלפתמ הדמ וא/ו ףוצירמ תיתשתה תנכהו      
לנפה ןיבש ךרואל ימוג תוקלור ,תומחלה      
ןרציה לש הצק ליפורפ םע םילנפ ,הפצרל      
י"פע הדידמה .םינש שמחל האלמ תוירחאו      
תא ללוכ ריחמה .וטנ )ףוציר( לטיה חטש      

                    115.00 .תפסותב ודדמי אלש םילנפה ר"מ   
      
06/03 הדימב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.01.080
יקפא םויסה יליפורפ תא םג ללוכ ריחמה .מ"ס      
.תינכתב 3-מג טרפ יפל לכה מ''בפלמ יכנאו      

                    460.00 .דרפנב דדמת םוטיאה תבכש ר"מ   
      

                     22.00 ףוצירה יגוס ןיב הדרפהל 4/54/54 זילפ ןתיוז רטמ  10.01.090

יופיחו ףוציר 10.01 כ"הס            

      

ת ו נ ו ש ו  ם י ר ז י ב א  20.01 ק ר פ  ת ת       

      
תרבח גולטקמ םירדגומ םירצומה      
    YELDARB. תניחב .ע"ש עיצהל יאשר ןלבקה  
לש המאתהו הדימעב תינתומ ןימזמה רושיאו      
לכל ןקת ות ,םירמוחה גוס ,תוכיאב רצומה      
י"פע ונקתוי םירזיבאה.םדוק ןויסנו רצומ      
תורדגומה תוצובקה ,תוילכירדאה תושירפה      
תויחנה י"פעו דחוימה טרפמבש 8.01 ףיעסב      
םב םירזיבאב.םינושה ויקלח לע 8191 ןקת      
תוכזה תא ןימזמה רמוש ,דוסי ריחמ עבקנ      
ןלבקה םלישש יפכ רצומה תולע ןלבקל םלשל      
,הלבוה לולכיש יזוחה שרפהה תפסותב קפסל      
.'וכו תוירחא ,האלמ הנקתה      
      
מ''ס 06/06 יכנאו יקפוא טומ עובק זחאמ     10.02.020

                     14.00 ןולינ תקיצי םוינימולא 'חי   
      
      

20.01.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../065 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     065 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
ןולינ תקיצי םוינימולא תממורתמ הזיחא תידי     10.02.025
    544PP ABP וא/ו "םיטקיורפ לנפ" תמגודכ  

                     14.00 ע''ש 'חי   
      
מ''ס 06 ןולינ תקיצי םוינימולא עובק זחאמ     10.02.030

                     15.00 ריק וא תלד לע הנקתהל 'חי   
      
דוסי ריחמ( XALER/CATI לש לפקתמ שגרד     10.02.035

                      2.00 ע"ש וא )'חי/ח"ש 0531 'חי   
      
ךותב מ"ס 001/05 הדימב תילטסירק הארמ     10.02.040
תורשפא םע יעבט ןגלואמ םוינמולא תרגסמ      
ריחמ( יונישל תנתינה תיוזב הטומ תנקתומ      

                     26.00 )'חי/ח"ש 086 דוסי 'חי   
      
ךותב מ"ס 001/05 הדימב תילטסירק הארמ     10.02.045
לע תקבדומ יעבט ןגלואמ םוינמולא תרגסמ      

                      4.00 י/ח"ש 053 דוסי ריחמ( היטנ אלל ריקה 'חי   
      
הזאפ םע תרגסמ אלל תילטסירק הארמ     10.02.046

                      4.00 ריקה לעו הטלפ ג"ע תנקתומ תקבדומ ףקיהב ר"מ   
      

                     15.00 1009 םגד תיתניפ הינובס תשר 'חי  10.02.050
      
לש 8496 ט''קמ "suirauqa" ןובסל ןקתמ     10.02.060

                     45.00 "קרלק-ילרבמיק" 'חי   
      
"llormils suirauqa" םיידי בוגינ ריינל ןקתמ     10.02.070

                     45.00 "קרלק-ילרבמיק" לש 3596 ט''קמ 'חי   
      
8596 ט''קמ "suirauqa" טלאוט ריינל ןקתמ     10.02.080

                     15.00 "קרלק-ילרבמיק" לש 'חי   
      

                     30.00 טמ 4909 םגד ףדמ 'חי  10.02.100
      

                     15.00 719 םגד םידגב וא תובגמ הלתמ 'חי  10.02.110
      

                     16.00 "4119bp "yeldarb דדוב בלוק 'חי  10.02.120
      

                     16.00 "4219bp "yeldarb לופכ בלוק 'חי  10.02.130
      
9 בחור ,שטולמ םוינימולא תרגסמ םע הארמ     10.02.140

                     10.00 מ''ס 06/06 תודימב מ''מ 'חי   
      
      

20.01.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../066 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     066 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
9 בחור ,שטולמ םוינימולא תרגסמ םע הארמ     10.02.150

                      2.00 מ''ס 081/06 תודימב מ''מ 'חי   
      
מ''ס 08/06 יכנאו יקפוא טומ עובק זחאמ     10.02.160

                     14.00 תחלקמל-ןולינ תקיצי םוינימולא 'חי   

תונושו םירזיבא 20.01 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יופיחו ףוציר 01 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../067 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     067 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ע ב צ  11 ק ר פ       

      

ע ב צ  10.11 ק ר פ  ת ת       

      
רחבי ןווגה ,סבג וא חיט ג"ע לירקרפוס עבצ     11.01.010

                   1780.00 לכירדאה י''ע ר"מ   
      
תובכש ללוכ סבג וא חיט ג"ע רואילופ עבצ     11.01.020
קלחומ רמג דע )"קל-ףיילש"( אלמ לטכפש      

                    280.00 .םלשומו ר"מ   
      
שדחו םייק תוגרדמ ךלהמ תעיבצ וא/ו שודיח     11.01.030
תוברל םימייקה םיטנמלאהו הבוגה לכ לע      
ןוילע תכתמ עבצו רמיירפ ,םייק עבצ ףויש      

                      1.00 'פמוק .לכירדאה רחביש ןווג לכב  

עבצ 10.11 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

עבצ 11 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../068 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     068 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ מ ו ל א  21 ק ר פ       

      

ם ו י נ י מ ו ל א  10.21 ק ר פ  ת ת       

      
תודימב תגגוזמ םוינימולא תלד ,לא-1-ד טרפ     12.01.010

                      1.00 מ''ס 012/021 'חי   
      
תודימב תגגוזמ םוינימולא תלד ,לא-2-ד טרפ     12.01.020

                      1.00 מ''ס 012/031 'חי   
      
תררגנ תגגוזמ םוינימולא תלד ,לא-3-ד טרפ     12.01.030

                      1.00 מ''ס 012/001 תודימב 'חי   
      
תוררגנ םייפנכ 2 םוינימולא תלד ,לא-4-ד טרפ     12.01.040

                      1.00 מ''ס 012/061 תודימב ריק ג''ע 'חי   
      
תיפנכ דח  םוינימולא תלד ,לא-5-ד טרפ     12.01.050

                      1.00 מ''ס 012/051 תודימב ריק ג''ע תררגנ 'חי   
      
תיפנכ דח  םוינימולא תלד ,לא-6-ד טרפ     12.01.060

                      1.00 מ''ס 012/031 תודימב ריק ג''ע תררגנ 'חי   
      
תודימב תגגוזמ םוינימולא תלד ,לא-7-ד טרפ     12.01.070

                      2.00 מ''ס 012/001 'חי   
      
הדימב תונולח 4 תכרעמ 1ח-לא טרפ     12.01.080

                      4.00 'פמוק 55.1X43.2 012 תלדוX001 מ"ס  
      
החיתפל פיק תונולח 4 תכרעמ 2ח-לא טרפ     12.01.090

                      5.00 'פמוק מ"ס 87X533 תללוכ הדימב  
      
םיעובק תונולח 4 רובע 2ח-לא טרפל תפסות     12.01.100

                      5.00 'פמוק םינותחת  
      
"פיק יירד" תונלח 3 תכרעמ 3ח-לא טרפ     12.01.110

                      3.00 'פמוק מ"ס 501X743 תללוכ הדימב החיתפל  
      
"פיק יירד" ןולחו ןוילע עובק ןולח 4ח-לא     12.01.120

                     30.00 'פמוק מ"ס 081X401 תיללכ הדימב ןותחת  
      

                      3.00 מ"ס 041X401 הדימב עובק ןולח 5ח-לא 'חי  12.01.130

םוינימולא 10.21 כ"הס            

      
      
      
      
      

םוינמולא 21 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../069 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     069 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  41 ק ר פ       

      

ן ב א ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  10.41 ק ר פ  ת ת       

      
ימינפ יופיח ,גניפוק ,םידומע ,ץוח תוריק יופיח     14.01.010
"הזבוט" תיעבט ןבאב םיפשח וא תוקעמל      
תינכתל םאתהבו ח"היבב םייקל המודבו י"פע      
י"פע "שיטלט" גוסמ ןבא וא תילכירדאה      
םוטיאה תובכש תא ללוכ ,תוינכתב ןייוצמה      
221XF ילוארדיה חיט לש תובכש יתשב      
חיטה תובכש תא ע"ש וא/ו ר"מ/ג"ק 3 לקשמב      
הרישקה יטוח לכ תא םגו תונותחתה      
ןותחת ןתיוז ,מ"בלפמ םישורדה םירבחמהו      
"ר" ןבא תוניפ ,מ"בלפ תשר ,מ"בלפמ      
רמגב ןבאה תוריק יופיצ ,הלחוכ ,תויתשורח      
תכמסומ הדבעמ תוקידב ,רליסב הדובעה      
י"פע עצובי יופיחה .הזתה תקידבו יופיחל      
תושירדהו םיפרוצמה תולכירדאה יטרפ      

                     65.00 .םינושה ויקלח לע 8732 ןקתבש תובייחמה ר"מ   
      
52/52 תודימב לוגע ףא  "הטוקרט" ןולח ףס     14.01.020

                    130.00 מ''ס רטמ   

ןבאב תוריק יופיח 10.41 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןבא 41 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../070 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     070 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       

      

י ל ל כ  10.51 ק ר פ  ת ת       

      
רשאמה םינקתה ןוכמ ח"וד תקפהו הקידב     15.01.010
לולכל שי ריחמב 1001 י"תב תכרעמה תדימע      
תליחת ינפל דחאה , רתאב םירוקיב 3 תוחפל      
הפוסב ישילשהו הכלהמב ינשה , הדובעה      

                      1.00 'פמוק .התריסמ ךרוצל  
      

                      1.00 'פמוק םייתנשל תוירחאו תוריש 15.01.040
      
)לולכ( תולעפהו םיתוסיו      
      
)לולכ( ןקתמ קית , תוינכתו םיכמסמ      

יללכ 10.51 כ"הס            

      

ר י ו ו א  ג ו ז י מ  ת ו ד י ח י  20.51 ק ר פ  ת ת       

ת ו י א מ צ ע       

      
לדוג לכב ,םייק לצופמ ןגזמ לש הקתעה     15.02.010
םייקה ןגזמה קוריפ ,זגה זוקינ תוברל      
רדחב ןגזמה לש תרזוח הנקתה ,תרנצהו      
,זג תרנצ תקפסא ,ןוחבטמ וא הריכזמ ,להנמ      
דע רטמ 8 דע לש ךרואב השדח למשחו דוקיפ      

                      3.00 'פמוק .האלמ הלעפה  

תויאמצע ריווא גוזימ תודיחי 20.51 כ"הס            

      

- ר י ו א ב  ל ו פ י ט  ת ו ד י ח י  40.51 ק ר פ  ת ת       

ר ו ר ו ו א ו       

      
,גוס לכמ תוכימת לולכל שי דויצה ריחמב      
תוימסיס תוכימת תוברל םינגוע םיקוזיח      
י"פע המדא תודיערמ הנגה ,העונת יליבגמו      
עוניש ללוכ ריחמה ,תואירבה דרשמ ילהנ      
.םוקמב הנקתהו םיקלחב      
      
UHA-1 דודיב רדחל ריואב לופיט תדיחי     15.04.020

                      1.00 .ש"לקמ 000,3 תקיפסל 'חי   
      
תקיפסל UHO-1  ינוציח ריואב לופיט תדיחי     15.04.030

                      1.00 .ש"לקמ 000,2 'חי   
      
תקיפסל UHO-2 ינוציח ריואב לופיט תדיחי     15.04.040

                      1.00 .ש"לקמ 000,6 'חי   
      
      

40.51.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../071 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     071 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
תקיפסל UHO-3 ינוציח ריואב לופיט תדיחי     15.04.050

                      1.00 .ש"לקמ 000,3 'חי   
      
רדחמ  הקיניל ,תחא הסינכ , ילגופירטנצ חופמ     15.04.060

                      1.00 . FXE-1 ש"לקמ  000,3 לש הקיפסל דודיב 'חי   
      
הקיניל ,תחא הסינכ , ילגופירטנצ חופמ     15.04.070

                      1.00 . FXT-1 ש"לקמ  000,2 לש הקיפסל 'חי   
      
הקיניל ,תחא הסינכ , ילגופירטנצ חופמ     15.04.080

                      1.00 . FXT-2 ש"לקמ 004 לש הקיפסל 'חי   
      
הקיניל ,תחא הסינכ ,ילגופירטנצ חופמ     15.04.090

                      1.00 FXT - 3 ש"לקמ 000,3 לש הקיפסל 'חי   
      
הקיניל FXE-2 ךא ל"נכ ילגופירטנצ חופמ     15.04.100

                      1.00 .ש"לקמ 003 תקיפסל 'חי   
      
הקיניל FXE-3 ךא ל"נכ ילגופירטנצ חופמ     15.04.110

                      1.00 .ש"לקמ 055 לש הקיפסל 'חי   
      
הקיניל FXT-4 ךא ל"נכ ילגופירטנצ חופמ     15.04.120

                      1.00 .ש"לקמ 0021 לש הקיפסל 'חי   
      
הקיניל FXK-1 ךא ל"נכ ילגופירטנצ חופמ     15.04.130

                      1.00 . ש"לקמ 004 תקיפסל םינוחבטממ 'חי   
      
הקיניל FXK-4 ךא ל"נכ ילגופירטנצ חופמ     15.04.135

                      1.00 . ש"לקמ 002,1 תקיפסל 'חי   
      
ריוא  תקיפסל יוסיכ אלל ןושחנ חופמ תדיחי     15.04.140
םימב רוריקל - םינושחנ MFC,  2  004  לש      
הלעפהה תיחולו דוקיפה תוברל  םימב םומיחו      
הדיחיל ץוחמ םיירודכ קותינ יזרב העבראו      
ללוכ ךרואב תדדובמ הדלפ וא תשוחנ תרנצו      
דע ןורדסמב קותינה זרבמ לחה 'מ 6 דע לש      
םירבחמ ,הילתה יעצמא לכו הדיחיל      
תוסינכ .ףקזל דע זוקינ רוביח ,םיירטקלאיד      

                      5.00 .םידגונמ םידדצמ ויהי םימחו םירק םימ 'חי   
      
      
      
      
      
      

40.51.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../072 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     072 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
ריוא תקיפסל  יוסיכ אלל ןושחנ חופמ תדיחי     15.04.160
םימב רוריקל - םינושחנ  MFC 2 006 לש      
הלעפהה תיחולו דוקיפה תוברל  םימב םומיחו      
הדיחיל ץוחמ םיירודכ קותינ יזרב העבראו      
ללוכ ךרואב תדדובמ הדלפ וא  תשוחנ תרנצו      
דע ןורדסמב קותינה זרבמ לחה 'מ 6 דע לש      
םירבחמ ,הילתה יעצמא לכו הדיחיל      
ימוג םע ,ףקזל דע זוקינ רוביח ,םיירטקלאיד      
ויהי םימחו םירק םימ תוסינכ ."גנישוב" םאתמ      

                      3.00 .םידגונמ םידדצמ 'חי   
      
תורוש 6 םע  QSWE-054 ןושחנ חופמ תדיחי     15.04.180
תוברל  םומיחל 2 ו רוריקל תורוש 4  קמוע      
קותינ יזרב העבראו הלעפהה תיחולו דוקיפה      
הדלפ וא  תשוחנ תרנצו הדיחיל ץוחמ םיירודכ      
זרבמ לחה 'מ 6 דע לש ללוכ ךרואב תדדובמ      
יעצמא לכו הדיחיל דע  ןורדסמב קותינה      
דע זוקינ רוביח , םיירטקלאיד םירבחמ הילתה      
םימ תוסינכ ."גנישוב" םאתמ ימוג םע , ףקזל      

                     12.00 'פמוק .םידגונמ םידדצמ ויהי םימחו םירק  
      
6 םע  QSWE - 007 ןושחנ חופמ תדיחי     15.04.190
םומיחל 2 ו רוריקל תורוש 4  קמוע תורוש      
יזרב העבראו הלעפהה תיחולו דוקיפה תוברל      
וא  תשוחנ תרנצו הדיחיל ץוחמ םיירודכ קותינ      
לחה 'מ 6 דע לש ללוכ ךרואב תדדובמ הדלפ      
יעצמא לכו הדיחיל דע ןורדסמב קותינה זרבמ      
דע זוקינ רוביח , םיירטקלאיד םירבחמ הילתה      
םימ תוסינכ ."גנישוב" םאתמ ימוג םע , ףקזל      

                      3.00 .םידגונמ םידדצמ ויהי םימחו םירק 'חי   
      
6 םע   QSWE- 000,1  ןושחנ חופמ תדיחי     15.04.200
םומיחל 2 ו רוריקל תורוש 4  קמוע תורוש      
יזרב העבראו הלעפהה תיחולו דוקיפה תוברל      
וא  תשוחנ תרנצו הדיחיל ץוחמ םיירודכ קותינ      
לחה 'מ 6 דע לש ללוכ ךרואב תדדובמ הדלפ      
יעצמא לכו הדיחיל דע ןורדסמב קותינה זרבמ      
דע זוקינ רוביח , םיירטקלאיד םירבחמ הילתה      
םימ תוסינכ ."גנישוב" םאתמ ימוג םע , ףקזל      

                      5.00 .םידגונמ םידדצמ ויהי םימחו םירק 'חי   
      
םגדמ ךא ל"נכ ןושחנ חופמ תדיחי     15.04.220

                      5.00 EWSQ-1,500. 'חי   
      
      

40.51.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../073 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     073 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
םדקומ ןנסמו H-41 ןנסמ םע OBIB ןוניס את     15.04.230
םילודומ 2 ללוכ ש"לקמ 0003 דע הקיפסל      

                      1.00 .מ"ס 06X06 'חי   

רורוואו - ריואב לופיט תודיחי 40.51 כ"הס            

      

ם י ר ז י ב א  ,ת ר נ צ  50.51 ק ר פ  ת ת       

      
לולכל שי דויצהו םירזיבאה ,תרנצה ריחמב      
תוברל םינגוע םיקוזיח , גוס לכמ תוכימת      
,העונת יליבגמו תוימסיס תוכימת תוכימת      
דרשמ ילהונ יפ"ע המדא תודיערמ הנגה      
.תואירבה      
      
רוניצ  , םימח/ םיררוקמ םימל הדלפ תרנצ     15.05.020

                     40.00 .2/1" רטוקב  04  לוידקס רטמ   
      
רוניצ םימח/ םיררוקמ םימל הדלפ תרנצ     15.05.030

                    140.00 .4/3" רטוקב 04 לוידקס רטמ   
      
רוניצ  םימח /םיררוקמ םימל הדלפ תרנצ     15.05.040

                    580.00 .1" רטוקב 04 לוידקס רטמ   
      
רוניצ םימח /םיררוקמ םימל הדלפ תרנצ     15.05.050

                     60.00 .52.1" רטוקב 04 לוידקס רטמ   
      
רוניצ  םימח/ םיררוקמ םימל הדלפ תרנצ     15.05.060

                     40.00 .5.1" רטוקב 04 לוידקס רטמ   
      
רוניצ  םימח/ םיררוקמ םימל הדלפ תרנצ     15.05.070

                    180.00 .2" רטוקב 04 לוידקס רטמ   
      
רוניצ  םימח/ םיררוקמ םימל הדלפ תרנצ     15.05.080

                    320.00 .3" רטוקב 04 לוידקס רטמ   
      
רוניצ  םימח/ םיררוקמ םימל הדלפ תרנצ     15.05.090

                     60.00 .4" רטוקב 04 לוידקס רטמ   
      
תותשק 04- לוידקס הרוחש תרנצל םיחפס     15.05.100
םירבעמ ,תונכומ T תויופעתסה ,תונכומ      

                    106.00 .3" רטוקב רוניצל  ,םינכומ 'חי   
      
תותשק 04  לוידקס הרוחש תרנצל םיחפס     15.05.110
םירבעמ ,תונכומ T תויופעתסה ,תונכומ      

                     22.00 .4" רטוקב רוניצל  ,םינכומ 'חי   

50.51.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../074 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     074 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
זוקינה יוק רובע 'ב גרד תנוולוגמ תרנצ     15.05.120

                     10.00 .2/1" רטוקב רוניצ,ריואה ירורחשו רטמ   
      
זוקינה יוק רובע 'ב גרד תנוולווגמ תרנצ     15.05.130

                     10.00 .4/3" רטוקב רוניצ,ריואה ירורחשו רטמ   
      
זוקינה יוק רובע 'ב גרד תנוולווגמ תרנצ     15.05.140

                     10.00 .1" רטוקב רוניצ,ריואה ירורחשו רטמ   
      
זוקינה יוק רובע 'ב גרד תנוולווגמ תרנצ     15.05.150

                     10.00 .5.1" רטוקב רוניצ,ריואה ירורחשו רטמ   
      
זוקינה יוק רובע 'ב גרד תנוולווגמ תרנצ     15.05.160

                     10.00 .2" רטוקב רוניצ,ריואה ירורחשו רטמ   
      
רודכ םע ,הגרבה ירוביחב,זילפמ ירודכ םותסש     15.05.170

                     10.00 . 2/1" רטוקב ,ןולפט םטאו ם"בלפ 'חי   
      
רודכ םע ,הגרבה ירוביחב,זילפמ ירודכ םותסש     15.05.180

                     10.00 .4/3" רטוקב ןולפט םטאו ם"בלפ 'חי   
      
רודכ םע ,הגרבה ירוביחב,זילפמ ירודכ םותסש     15.05.190

                     10.00 .1" רטוקב ןולפט םטאו ם"בלפ 'חי   
      
רודכ םע ,הגרבה ירוביחב,זילפמ ירודכ םותסש     15.05.200

                     10.00 .52.1" רטוקב ןולפט םטאו ם"בלפ 'חי   
      
רודכ םע ,הגרבה ירוביחב,זילפמ ירודכ םותסש     15.05.210

                     18.00 .5.1" רטוקב ןולפט םטאו ם"בלפ 'חי   
      
רודכ םע ,הגרבה ירוביחב,זילפמ ירודכ םותסש     15.05.220

                     18.00 .2" רטוקב ןולפט םטאו ם"בלפ 'חי   
      
2" רטוקב םינגוא תוברל "רגנילק" ףוגמ     15.05.225

                      6.00 תולעמ 09 םימ תרוטרפמטל 'חי   
      
םיידגנ םינגוא תוברל,תרוסמת םע  רפרפ ףוגמ     15.05.230

                     10.00 .3" רטוקב  'חי   
      
םיידגנ םינגוא תוברל,תרוסמת םע רפרפ ףוגמ     15.05.240

                      8.00 .4" רטוק 'חי   
      
הגרבהב רוביחל םימח וא םיררוקמ םימל ןנסמ     15.05.250

                      4.00 .5.1" רטוקב 'חי   
      

50.51.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../075 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     075 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
הגרבהב רוביחל םימח וא םיררוקמ םימל ןנסמ     15.05.260

                      3.00 .2" רטוקב 'חי   
      
רוביחל  םיממוחמ וא םיררוקמ םימל ןנסמ     15.05.270

                      3.00 .3" רטוקב םינגואב 'חי   
      
רוביחל םיממוחמ וא םיררוקמ םימל ןנסמ     15.05.280

                      2.00 .4" רטוקב םינגואב 'חי   
      
גוז ללוכ םינגוא ירובחב 4" רטוקב שימג רבחמ     15.05.290

                      4.00 . םינגוא 'חי   
      
גוז ללוכ םינגוא ירובחב 3" רטוקב שימג רבחמ     15.05.300

                      4.00 . םינגוא 'חי   
      

                      2.00 2" רטוקב ךא ל"נכ שימג רבחמ 'חי  15.05.305
      
ללוכ 4/3" רטוק יטמוטוא ריוא רורחש םותסש     15.05.310

                     14.00 .זוקינ תרנצו קותינ זרב 'חי   
      

                     24.00 .םימ תרנצב םוחדמל ןסיכ 'חי  15.05.320
      

                     24.00 .בקנ םע ,םימ תרנצב ץחל דמל םותסש 'חי  15.05.330
      

                     24.00 ןירצילג םע - תרנצל רטמונמ 'חי  15.05.340
      

                     16.00 תרנצל םוח דמ 'חי  15.05.350
      

                      1.00 .3" רטוקב AT םותסש 'חי  15.05.370
      

                      3.00 .2" רטוקב ךא ל"נכ AT םותסש 'חי  15.05.380
      

                      4.00 .5.1"  ללוכו דע רטוקב ךא ל"נכ AT םותסש 'חי  15.05.390
      
; mpg 002 ENIL NI 2 םירק רובגת תובאשמ     15.05.400

                      2.00 'פמוק CWP-1  
      
; mpg 07 ENIL NI 4 םימח רובגת תובאשמ     15.05.410

                      2.00 'פמוק HWP-3  
      
דואמ םימח םימל ךא ל"נכ רובגת תבאשמ     15.05.415

                      2.00 'פמוק HWP-1 ; 2 IN LINE 40 gpm  
      

                      4.00 3" רטוקב ינוויכ דח םותסש 'חי  15.05.420
      

50.51.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../076 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     076 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
                      2.00 4" רטוקב ינוויכ דח םותסש 'חי  15.05.430

      
                      2.00 2" רטוקב ינוויכ דח םותסש 'חי  15.05.435

      
תוברל תמייקל השדח 3" תרנצ לש תורבחתה     15.05.440
ינוקית ,ךותיר,ךותיח ,םימה ןוקיר תודובע      

                      2.00 'פמוק .עבצו דודיב  
      
םימ - תמייקל השדח 2" תרנצ לש תורבחתה     15.05.445
,םימה ןוקיר תודובע תוברל דואמ םימח      

                      2.00 'פמוק .עבצו דודיב ינוקית ,ךותיר ,ךותיח  
      
תוברל תמייקל השדח 4" תרנצ לש תורבחתה     15.05.450
ינוקית ,ךותיר,ךותיח ,םימה ןוקיר תודובע      

                      2.00 'פמוק .עבצו דודיב  
      
XH-1 דדובמ הטסוריינ תוטלפ םוח ףילחמ     15.05.460

                      1.00 'פמוק ש"לקק 000,061 לש הקופתל  
      
לולכמו רטיל 004 חפנב תוטשפתה לכימ     15.05.470
םימח םימ רורכס תכרעמל תשר ימ תנזה לש      
גרד תנבלוגמ תרנצ ,ןנסמ ,ח"זמ ,םיזרב ללוכ      

                      1.00 'פמוק .הירזיבאו 'א  
      
לש לולכמו רטיל 006 חפנב תוטשפתה לכימ     15.05.480
ללוכ םימח םימ רורכס תכרעמל תשר ימ תנזה      
'א גרד תנבלוגמ תרנצ ,ןנסמ ,ח"זמ ,םיזרב      

                      1.00 'פמוק .הירזיבאו  

םירזיבא ,תרנצ 50.51 כ"הס            

      

ר י ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  60.51 ק ר פ  ת ת       

      
לולכל שי דויצהו ריוואה רוזיפ תכרעמ ריחמב      
תוברל ,םינגוע םיקוזיח , גוס לכמ תוכימת      
הנגה ,העונת יליבגמו תוימסיס תוכימת      
. תואירבה דרשמ ילהונ י"פע המדא תודיערמ      
      
חפמ גזוממ ריוא תרזחהו הקפסא תולעת     15.06.020
מ"מ 8.0 לש חפ יבועב ךומנ  ץחלל  ןוולוגמ      

                    820.00 .תוחפל ר"מ   
      
מ"מ 52.1 יבועב תונוולוגמ תובוראו תולעת     15.06.030

                     48.00 .םינגוא ירוביחב ר"מ   
      

60.51.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../077 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     077 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
דודיב אלל תירושרש הלוגע השימג הלעת     15.06.070

                     40.00 .8" רטוקב קדוזיא רטמ   
      
תרעצמ ללוכ .רונתב עובצ יתרקת ריוא רזפמ     15.06.080

                    115.00 .ר"מ 580.0 דע לדוגב תוסיו 'חי   
      
תרעצמ ללוכ .רונתב עובצ יתרקת ריוא רזפמ     15.06.090

                     10.00 .הלעמו ר"מ 580.0  לדוגב תוסיו ר"מ   
      
תוסיו תרעצמ ללוכ הרזחהו ריוא תקיני לירג     15.06.100

                     37.00 .ר"מ 580.0 דע לדוגב ןנסמו 'חי   
      
ןנסמו תרעצמ ללוכ הרזחהו ריווא תקיני לירג     15.06.110

                     11.00 .ר"מ 580.0 לעמ לדוגב ר"מ   
      
םאתמ םע 6" רטוקב ןוולוגמ לוגע תוסיו ףדמ     15.06.120
השימג הלעתלו דחא דצמ הלעתל רוביח      

                     10.00 ינש דצמ תירושרש הלוגע 'חי   
      

                     25.00 8" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  15.06.130
      
דע לדוגב תולעתב םינקתומ תוסיו יסירת     15.06.150

                     43.00 .ר"מ 580.0 'חי   
      
לעמ לדוגב ךא תולעתב םינקתומ תוסיו יסירת     15.06.160

                      2.00 .ר"מ 580.0 ר"מ   
      
תוברל ר"מ 52.0 דע חטשב ענוממ שא סירת     15.06.170
לבכב טווח השיג חתפ הריגס ץיפקו ךיתנ עונמ      

                     25.00 .חולל שא ןיסח 'חי   
      
ר"מ 52.0 -מ לודג חטשב ךא ענוממ שא סירת     15.06.180
השיג חתפ הריגס ץיפקו ךיתנ עונמ תוברל      

                     12.00 .חולל שא ןיסח לבכב טווח ר"מ   
      

                     25.00 .מ"מ 002 םיתורשמ לוגע הקיני לירג 'חי  15.06.190

ריוא רוזיפ תכרעמ 60.51 כ"הס            

      

ד ו ד י ב  70.51 ק ר פ  ת ת       

      
םיממוחמ וא םיררוקמ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.07.010
ספליס תפיטעו  סקלפמרא יושע  1" יבועב      

                     40.00 .2/1" דע רטוקב רוניצל דודיב רטמ   
      

70.51.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../078 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     078 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
םיממוחמ וא םיררוקמ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.07.020
ספליס תפיטעו  סקלפמרא יושע  1" יבועב      

                    140.00 .4/3" רטוקב רוניצל ךא רוניצל דודיב רטמ   
      
םיממוחמ וא םיררוקמ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.07.030
ספליס תפיטעו  סקלפמרא יושע  1" יבועב      

                    580.00 .1" רטוקב רוניצל ךא רוניצל דודיב רטמ   
      
םיממוחמ וא םיררוקמ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.07.040
ספליס תפיטעו  סקלפמרא יושע  1" יבועב      

                     60.00 .52.1" רטוקב רוניצל ךא רוניצל דודיב רטמ   
      
םיממוחמ וא םיררוקמ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.07.050
ספליס תפיטעו  סקלפמרא יושע  1" יבועב      
רטוקב רוניצל 5.1" יבוע ךא רוניצל דודיב      

                     40.00 "1.5. רטמ   
      
םיממוחמ וא םיררוקמ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.07.060
ספליס תפיטעו  סקלפמרא יושע  1" יבועב      

                    180.00 .2" רטוקב רוניצל ךא רוניצל דודיב רטמ   
      
םע תיכוכז יביס יושע תרנצל ימרת דודיב     15.07.070
םידא תמיסח םע 2" יבועב עובצ חפ תפיטע      
רונתב עובצ ןוולוגמ חפ תפיטעו תירוקמ      

                    426.00 .3" רטוקב רוניצל רטמ   
      

                     82.00 .4" רטוקב רוניצל ךא ל"נכ ימרת דודיב רטמ  15.07.080
      
ןוגכ םירזיבאל "סקלפמרא" י"ע דודיב     15.07.110
'וכו תוטשפתה  ירבחמ  ,םירזוח לא ,םימותסש      

                     30.00 .1" דע 2/1" רטוקל םירק וא םימח םימל 'חי   
      
ןוגכ םירזיבאל "סקלפמרא" י"ע דודיב     15.07.120
'וכו תוטשפתה  ירבחמ  ,םירזוח לא ,םימותסש      
רטוק םירזיבאל ךא  םירק וא םימח םימל      

                     28.00 .5.1" דע 52.1" 'חי   
      
ןוגכ םירזיבאל "סקלפמרא" י"ע דודיב     15.07.130
'וכו תוטשפתה  ירבחמ  ,םירזוח לא ,םימותסש      

                     38.00 .2" רטוק םירזיבאל ךא םירק וא םימח םימל 'חי   
      
      
      
      
      

70.51.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../079 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     079 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
,םירזוח לא ,םימותסש ןוגכ םירזיבא דודיב     15.07.140
םירק וא םימח  םימל  'וכו תוטשפתה ירבחמ      
רטוק םירזיבאל 2" יבוע תיכוכז יביסמ דודיב      

                     20.00 "3. 'חי   
      
,םירזוח לא ,םימותסש ןוגכ םירזיבא דודיב     15.07.150
םירק וא םימח  םימל  'וכו תוטשפתה ירבחמ      
ךא  םירזיבאל 2" יבוע תיכוכז יביסמ דודיב      

                     20.00 .4" רטוקב 'חי   
      
תולעתל תיכוכז  יביסמ ינוציח ימרת דודיב     15.07.160
תעירי תפטעמ ללוכ 1"  יבועב  ריוא  גוזימ      

                    580.00 .םיביסב קוזיח םע םוינימולא ר"מ   
      
י"ע ריוא תופילד דגנ תולעת תמיטא רובגת     15.07.180
הקיניה תולעת  לש  םירוביחה  לכ  יוסיכ      
המיטא רמוחב היוור תשובחת תועצמאב      

                    150.00 .הלעת ר"מ -  הדידמה  תדיחי .סקקד ר"מ   
      
תולעת  יופיצל ,סוחד םיעלס רמצמ תועירי     15.07.190
תובכש יתש  םע שא דגנ תודימעל תושרדנה      
יוביכ ןקת יפל ל"נה .א"כ מ"מ 61 דורו סבג      
לש  הדבעמ י"ע רושיא תאצמה ללוכ  ,שא      
תודימע  יבגל  תוחיטבה  ץעויו  םינקתה  ןוכמ      
תוקד 09 ךשמב שאל ,תכרעמהו םירמוחה      

                     10.00 .סויזלצ תולעמ 004 לש הרוטרפמטב ר"מ   

דודיב 70.51 כ"הס            

      

ת ו ד ו ב ע ו  ת ו נ ו ש  ת ו כ ר ע מ  80.51 ק ר פ  ת ת       

ר ז ע       

      
1" העיקשל םייציפק תודיער ימלוב לולכמ     15.08.010

                      4.00 'פמוק .ריוא גוזימ תדיחיל  
      
לכמ חופמל DAP - גוסמ תודיער ימלוב לולכמ     15.08.020

                      9.00 'פמוק .גוס  
      
תורוניצ  ירבעמ תמיטאל םירמוחו תודובע     15.08.030
הרידחב "ןומעפ" ללוכ ךא ריוא  גוזימ  תולעתו      

                     10.00 .)הלעתה ףקיה יפל הדידמה( ןוילע גג ךרד רטמ   
      
גגה ללח ןיב 4" רטוקב תרנצ ירבעמ םוטיא     15.08.040
םוטיא תכרעמ תועצמאב זופשיאה תמוקל לקה      

                     10.00 'פמוק SBK וא/ו תינקת  

80.51.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../080 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     080 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
גגה ללח ןיב 8" רטוקב תרנצ ירבעמ םוטיא     15.08.050
םוטיא תכרעמ תועצמאב זופשיאה תמוקל לקה      

                     10.00 'פמוק SBK וא/ו תינקת  

רזע תודובעו תונוש תוכרעמ 80.51 כ"הס            

      

ד ו ק י פ ו  ל מ ש ח  ת כ ר ע מ  90.51 ק ר פ  ת ת       

      
תנזה רובע  PCA-1 ריוא גוזימל למשח חול     15.09.010
תא לולכי חולה ,ריוואב לופיט תודיחיו םיחופמ      
שי חולה ריחמב .וריחמב םילולכה רדתה ינשמ      

                      1.00 'פמוק .ךמסומ קדוב חוד לולכל  
      
רבוחמה דויצל דע טווחו תילמשח היצלטסניא     15.09.030

                      1.00 'פמוק . PCA- 1 חולל  
      
לכב חולהמ הארנ ונניאש דויצל ןוחטיב קתנמ     15.09.050

                     13.00 'פמוק .לדוג  
      
לכלו לופיטל תודיחיה לכל קוחרמ הלעפה חול     15.09.060
,'פמט ןווכ תורשפא ,הגוצת ללוכ םיחופמה      
הלקתו הלועפ יוויחו הקספה ,הלעפה תורשפא      

                      1.00 'פמוק .טרפמה יפל טווח ללוכ  
      

                      1.00 'פמוק . ריוא גוזימ תכרעמל הקראה תודובע 15.09.070

דוקיפו למשח תכרעמ 90.51 כ"הס            

      

ה ר ק ב  ת כ ר ע מ  01.51 ק ר פ  ת ת       

      
גוס לכמ )א"טי( ריואב לופיט תדיחיל הרקב     15.10.010
םיליעפמ ,םישגר ,םימחו םירק דוקיפ ללוכ      

                      4.00 'פמוק .םהלש הרקבה ללוכו  
      

                      9.00 'פמוק גוס לכמ חופמל הרקב 15.10.020
      

                      2.00 'פמוק תרנצב הנקתהל שירפה ץחל רמתמו שגר 15.10.030
      
וא ריואב לופיט תדיחיב םיננסמ לע טטסושרפ     15.10.040

                      9.00 'פמוק ןוניס את  
      

                      8.00 'פמוק רמתמו םימ תרוטרפמט שגר 15.10.050
      

                      4.00 'פמוק רמתמו הלעתב ריווא תרוטרפמט שגר 15.10.060
      

                      1.00 'פמוק )דודיב רדח( רמתמו רדח תרוטרפמט שגר 15.10.070

01.51.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../081 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     081 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
                      2.00 'פמוק ולש האובמבו דודיב רדחב יטטס ץחל שגר 15.10.080

      
                     13.00 'פמוק רמתמ ללוכ הלעתב יטטס ץחל שגר 15.10.090

      
דע לש הקיפסל םירק םימל יטנגמ הקיפס דמ     15.10.100

                      1.00 'פמוק mpg 002 4" רוניצב ןקתומ  
      
דע הקיפסל םימח םימל יטנגמ הקיפס דמ     15.10.110

                      1.00 'פמוק mpg 001 4" רוניצב  
      
mpg 04 דע דואמ םימח םימל הקיפס דמ     15.10.120

                      1.00 'פמוק 2" רוניצב ןקתומ  
      
םימח וא םימח וא םירק םימל הרקבו דוקיפ     15.10.130
זרב ,ץחל קרופ ,םירק תובאשמ 2 תוברל דואמ      

                      4.00 'פמוק דוקיפו הנקתה ,הקפסא ,בוברע  
      
תוברל האובמו דודיב רדחל יטטס ץחל תרקב     15.10.140
הטילשו ,הקיני תולעתב םיענוממ םיפדמ      

                      2.00 'פמוק .םהילע  
      
םישרת ללוכ םיבשחמב תיפרג הנומת ןונכת     15.10.150

                     10.00 .םיימאנידה םיכרעהו תודוקנה לכ תרדגהו עקר 'חי   
      
רפסמ לש בלושמ פרג תוברל ףרג ןונכת     15.10.160

                     10.00 םינתשמ 'חי   
      
רפסמ לש בלושמ ח"וד תוברל ח"וד ןונכת     15.10.170

                     10.00 םינתשמ 'חי   
      
טרפמל םאתהב למשח תוכרעמל הרקב לולכמ     15.10.180

                      4.00 'פמוק ךסמ תונומת 5 ו הרקב תודוקנ 001 דעל  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

01.51.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../082 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת
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14/03/2019

דף מס':     082 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
גוזמ ןקתמל CLP תרקב תכרעמל תומלשה     15.10.190
םאתהב היצקידניאו הלעפה ,תוסוול ,ריוואה      
,תלעופו תמלשומ תכרעמ .תוינכתהו טרפמל      
,יצראה הזוחל םאתהב היביכרמ לכ לע      
CPO ךמות SUBDOM לוקוטורפב תרושקת      
ח"היבב תמייקה הנבמה תרקב תכרעמל רוביח      
םישורדה תופסותהו םייונישה לכ תוברל      
.שדחה דויצה תטילקל םייקה הרקבה זכרמב      
וטרופ אלש תואצוהה לכ וסוכי הז ףיעסב      
ןיב םיימינפ םיטווח תוברל םידרפנ םיפיעסב      
תזכרו םירקב ןיב טוויח ,חולב םירזיבאל רקב      
תדמעל תורבחתה ,תרושקת ימאתמו תיתצובק      
טרופמכ הרקב תודוקנו תיסופמק הרקב      

                      1.00 'פמוק .דרפנב וטרופ אלש O\I תמישרב  

הרקב תכרעמ 01.51 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ריוא גוזימ 51 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../083 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     083 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ב ש ח מ  ת ר ו ש ק ת  81 ק ר פ       

      

ם י ב ש ח מ  ת ר ו ש ק ת  10.81 ק ר פ  ת ת       

      
םאתהב םוקלגמ תרבח י"ע עצובת הדובעה      
.םילוחה תיב לומ הרישי תורשקתה הזוחל      
תפסות 20 הנבמב( 'ב בלשל םג ףקת הז ףיעס      
)יהשלכ ריחמ תפסות םולשת אלל ןגומ בחרמ      
      
ילבכ םירבוע הנבמה לש םייקה גגה ללחב      
רדח םייק הקלחמב .םיליעפ תרושקת      
תויצקנופ םיתרשמ רדחהו םיוקה .תרושקת      
,ךכ ךות .תצפושמה הקלחמל תוכייש ןניאש      
םייוניש .וטסוי וא וקרופי אל םיוקהו רדחה      
י"ע ועצובי ,ךרוצה תדימב ,תומייקה תוכרעמב      
.דבלב םוקלגמ תרושקיתה ןלבק      
      
תוכרעמה לע רומשל ,שרדנ ישארה ןלבקה      
אל םתוליעפש תורשקיתה רדחו תומייקה      
לכ .הנבמה ץופיש ךלהמב קספות וא ערפות      
ןלבק י"ע ןקותת תומייקה תוכרעמב העיגפ      
.ונובשח לעו )דבלב םוקלגמ תועצמאב( הינבה      
ןלבק י"ע וקזחותיו וכמתי תומייק תוכרעמ      
ןלבקל ןתיש "םיתוריש" ה תרגסמב הינבה      
.תרושקיתה      
      
ועצוביש תרושקת תודובע רובע ןלבק חוור     18.01.020
תורשקתהב םוקלגמ תרבח י"ע טקייורפב      
ןלבק רובע םגו םילוחה תיב לומ הרישי      
ריחמה .רתוי רחואמ בלשב סנכיש הינופלטה      
םישורדה םיאנתהו םימואתה לכ תא ללוכ      
ןלבק תחת טקייורפב םוקלגמ תרבח ףותישל      

                      1.00 'פמוק .טלפמוק הנשמה ינלבק רתי לכ ומכ ישאר  
      
הרידח דגנ םייק תרושקית רדח לש אלמ םוטיא     18.01.030
תועירי תועצמאב טקיורפה ךלהמב קבא לש      
    MDPE , לכבו תוקבדומ ןליתאילופ תועירי  
םייקה דויצה לע הרימש .תשדנ תרחא ךרד      

                      1.00 'פמוק .דבלב ישארה ןלבקה תוירחאב ,רדחב  
      
תרושקית רדחל םייק לצופמ ןגזמ לש הקתעה     18.01.040
םייקה ןגזמה קוריפ ,זגה זוקינ לע הקלחמב      
רדחב ןגזמה לש תרזוח הנקתה ,תרנצהו      
,זג תרנצ תקפסא ,המוקב םייקה תרושקיתה      
דע רטמ 8 דע לש ךרואב השדח למשחו דוקיפ      

                      1.00 'פמוק .האלמ הלעפה  

םיבשחמ תרושקת 10.81 כ"הס            

םיבשחמ תרושקת 81 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../084 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     084 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       

      

ת ו נ ו ש  10.91 ק ר פ  ת ת       

      
תולכירדא תינכת סיסב לע אלמ DS ןונכת     19.01.001
לש םלשומ עוציבו תינורקע      
ללח סלפמ דע ינוציח תוגרדמ ךלהמ תפסות      
תנבלוגמ הדלפ תיצקורטסנוקמ  ןוילעה גגה      
תיחרזמה תיזחב םורח תוגרדמל העובצו      
יליפורפ וא S.H.R יליפורפמ היצוקרטסנוקה      
    L, I וא U. םיכרב תועצמאב ןינבל םירוביח  
ריחמב םילולכ ,םישורדה םיגרבה לכו םיימיכ      

                      4.00 .ודדמי אלו םיליפורפה ןוט   
      
עוציבו DS ןונכת ,טרופמ ילכירדא ןונכת     19.01.010
לק גג לש )שדחמ עוציבו םייקה קוריפ( הפלחה      
םייקה הקלחמה הנבמ לכ לעמ שדח גגב םייק      
ןורדסמהו הכומסה הנבמה תפסות      
ינכטה טרפמב 1.91 - 1 ףיעס יפל שדחה      
בר הפוחמ גג חטש יפל הדידמה .דחוימה      

                   2250.00 .ףער ר"מ   
      
מ"ס 08 ב גגה סלפמ תהבגה רובע תפסות     19.01.015

                   2250.00 .חטשה לכב םייקה סלפמל רבעמ ר"מ   
      
בכעמב השדחה הדלפה תיצקורטסנוק יופיצ     19.01.020
ידיב הרומש היצפוא אוה ףיעסה .ינקת הריעב      
חוקיפה תשירד י"פע קר עצובתש ןימזמה      
ףער בר הפוחמ גג חטש יפל הדידמה .בתכב      

                   2250.00 .ר"מב ר"מ   
      
ךרואל ינוסכלא הריגס גנושלפ ריק תפסות     19.01.025
חפ לנפמ מ"ס 08 ב גגה תהבגה רחאל ןולמגה      
ןבלוגמ מ"מ 021 יבועב םיעלס רמצ דדובמ      

                     52.00 .לכירדאה תריחב יפל ןווגב יתשורח עובצו רטמ   
      
תנבלוגמ הדלפמ תועובק רורווא תופפר     19.01.030
רטמ 9.1 כ הבוגב םייקה תמגוד י"פע העובצו      

                     50.00 .תצפושמה הכומסה תירטאירגה הקלחמב רטמ   

תונוש 10.91 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      

שרח תורגסמ 91 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../085 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     085 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ש ע ו ת מ  22 ק ר פ       

      

ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  10.22 ק ר פ  ת ת       

      
וא SHR 2.3/07/07 תנבלוגמ הדלפ יליפורפ      
ןוטבה תרקית דעו ןוטבה תפצרמ 8.2/05/05      
ףסונ יקפא ליפורפ תוברל תותלדה לכ ידיצב      
תוריקה קוזיחל ,שרדנה לככ םינוגיעו תוטלפ      
.דרפנב ומולשי אלו סבגה ריק ריחמב םילולכ      
      
םימ דימעל סבג חול יוניש רובע ריחמ תפסות     22.01.030

                     50.00 .דחא דצמ ןבל דחא חול םוקמב )קורי( ר"מ   
      
דגנ דימעל סבג חול יוניש רובע ריחמ תפסות     22.01.035

                     80.00 דחא דצמ ןבל דחא חול םוקמב )םודא( שא ר"מ   
      
סבג תוחול ינשב םייק ץוח ריקל םינפ יופיצ     22.01.040
בחורב םילולסמו םיבצינ תועצמאב 2/1" ןבל      
םיטרפה ,תינכתב ןומיסה י"פע מ"מ 05      
ינרזמ תא םג ללוכ ריחמה .חוקיפה תוארוהו      
06 לקשמב 2" יבועב ףוטעה ימרתה דודיבה      
האלמ המאתהו םיפילג דוביע ,ק"מל ג"ק      

                    145.00 .םיחתפל ר"מ   
      
לכמ לופכ םורק 2/1" יבועב ןבל סבג תוציחמ     22.01.050
םילולסמ תוברל מ"ס 021 לש ללוכ יבועב דצ      

                     80.00 מ"מ 07 בחורב םיבצינו ר"מ   
      
רמצ ינורזמב סבג ייופיצו תוציחמ דודיב     22.01.060
ק"מ/ג"ק 06 תופיפצב 2" יבועב סוחד םיעלס      

                     80.00 שא ןיסח ןליתאילופ תועיריב םיפוטע ר"מ   
      
תורקת וא/ו )תיכנאו תיקפא הריגס( סבג רניס     22.01.070
וא תועוצרב וא םינטק םיחטשב תויקפא סבג      
הרואת תולעת ידיצב ,תיטסוקא הרקת ףקיהב      
תוברל ½" יבועב ןבל סבג תוחולמ .'וכו      
,םירוביחה לכ ,האישנה תיצקורטסנוק      
ירמוח לכו תוניפב רמג יליפורפ ,םיקוזיחה      
הדידמה( .העיבצל ןכומ םלשומ םהינימל רזעה      
תורקתל לעמ מ"ס 01 הבוגל דע השירפ יפל      

                    320.00 .)תויטסוקא ר"מ   
      
      
      
      
      
      

10.22.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../086 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     086 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
מ"ס 06/06 חפ ישגממ 1A תיטסוקא הרקת     22.01.110
הזיגו רוריח ורקימ ןיילנייפ מ"מ 6.0 יבועב      
האישנ תיצקורטסנוק תוברל תקבדומ תירוחא      
הגמואו Z, T, L, Z+L הצק יליפורפ ,שרדנכ      
,םיקוזיחה לכ לע מ"מ 2 תוחפל לש יבועב      

                    220.00 םהינימל רזעה ירמוח לכו םירוביחה ר"מ   
      
םימוטא חפ ישגממ 2A תיטסוקא הרקת     22.01.120
רוריח אלל ןיילנייפ מ"מ 6.0 יבועב מ"ס 06/06      
יליפורפ ,שרדנכ האישנ תיצקורטסנוק תוברל      
2 תוחפל לש יבועב הגמואו Z, T, L, Z+L הצק      
ירמוח לכו םירוביחה ,םיקוזיחה לכ לע מ"מ      

                    105.00 .םהינימל רזעה ר"מ   
      
ורקימ םיררוחמ חפ ישגממ B תיטסוקא הרקת     22.01.130
םינגלואמ ,תקבדומ תירוחא הזיג םע רוריח      
03 םישגמה בחור .רונתב יופא עבצב םיעובצו      
תיצקורטסנוק תוברל מ"מ 8.0 חפה יבוע ,מ"ס      
Z, T, L, Z+L הצק יליפורפ ,שרדנכ האישנ      
ירמוח לכו םירוביחה ,םיקוזיחה לכו הגמואו      

                     25.00 .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ר"מ   
      
,םימוטא חפ ישגממ D תיטסוקא הרקת     22.01.150
בחור .רונתב יופא עבצב םיעובצו םינגלואמ      
תוברל מ"מ 8.0 חפה יבוע ,מ"ס 03 םישגמה      
,L הצק יליפורפ ,שרדנכ האישנ תיצקורטסנוק      
    Z+L ,Z, T מ"מ 2 תוחפל לש יבועב הגמואו  
רזעה ירמוח לכו םירוביחה ,םיקוזיחה לכ לע      

                    180.00 .םהינימל ר"מ   
      
,םימוטא חפ ישגממ 1G תיטסוקא הרקת     22.01.160
בחור .רונתב יופא עבצב םיעובצו םינגלואמ      
תוברל מ"מ 8.0 חפה יבוע ,מ"ס 06 םישגמה      
,L הצק יליפורפ ,שרדנכ האישנ תיצקורטסנוק      
    Z+L ,Z, T מ"מ 2 תוחפל לש יבועב הגמואו  
רזעה ירמוח לכו םירוביחה ,םיקוזיחה לכ לע      

                    115.00 .םהינימל ר"מ   
      
רמצ ינורזמב םימוטא חפ ישגמ תורקת דודיב     22.01.180
ק"מ/ג"ק 05 תופיפצבו 2" יבועב סוחד םיעלס      

                    415.00 .שא ןיסח ןליתאילופ תועיריב םיפ ר"מ   
      
      
      
      

10.22.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../087 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     087 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
םירזופמו םינטק םיחתפ תריגס     22.01.190
היצקורטסנוק ג"ע םימ דגנ דרוב-רפוס ריקב      
הדידמה .ימינפ םיעלס רמצ דודיב םע מ"מ 05      

                      6.00 .הריגסל וטנ חתפ חטש יפל ר"מ   

םישעותמ םיטנמלא 10.22 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םישעותמ 22 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../088 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     088 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק ו ר י פ ו  ה ס י ר ה  82 ק ר פ       

      

ה ס י ר ה ו  ק ו ר י פ  10.82 ק ר פ  ת ת       

      
םיטנמלאו ןוטב דלש טעמל( הסירהו קוריפ     28.01.010
תוינכתב ונמוס םא אלא םייביטקורטסנוק      
בתכב שרופמב ורדגוהש םיטנמלא טעמלו      
טרופמה יפל םייקה הנבמה לש )תויומכה      
יפל הדידמה .דחוימה טרפמב 4.82 ףיעסב      
תפטעמ יפל םייקה הנבמה תיסכת לש ר"מ      
תספרמה חטשו לקה גגה .הקלחמה תוריק      

                   1150.00 .ףסונב דדמי אלו םיקוריפב ללכנ תינוציחה ר"מ   
      
מ"ס 001/001 הדימ דע ריפ לש הסירהו קוריפ     28.01.020
יבועב ןוטב תפצר תקיציו םיקה גגה ללחב יונב      
לזרב תשר ןויז תוברל רתונה חתפב מ"ס 51      

                     14.00 'פמוק .מ"ס 02 לכ 21 םיצוק , מ"ס 01 לכ 21 רטוק  
      
גג תכמות תינוסכלא הרוק לש הסירהו קוריפ     28.01.030
סלפמ דע יכנא דומעו תימורדה ספרמב לק      

                      2.00 'פמוק .עקרקב םייקה דוסיה  
      
ןולמגב מ"ס 042/021 תודימב חתפ תצירפ     28.01.040
ןבאה רוסינ תוברו םייקה גגה ללח לש יחרזמה      
ןבא ןוקיתו דוביע ,ריקה רוסינ ,תינוציחה      

                      1.00 'פמוק .ףילגו  
      
ריפל םייק קוצי/יונב ריקב םיחתפ תצירפ     28.01.050

                      2.00 'פמוק ר"מ 46.0 לש חטש דע הפשא/הסיבכ  
      
דע יבועב םייק ןוטב טנמלאב 4" רטוקב חודיק     28.01.060

                     15.00 מ"ס 03 'חי   
      
דע יבועב םייק ןוטב טנמלאב 6" רטוקב חודיק     28.01.070

                     15.00 מ"ס 03 'חי   
      
דע יבועב םייק ןוטב טנמלאב 8" רטוקב חודיק     28.01.080

                      5.00 מ"ס 03 'חי   
      
הסירה וא/ו םייק ןוטב טנמלאב חתפ תביצח     28.01.090
ןוטבה חפנ יפל הדידמה .םיטנמלא לש      
אלל ק"מ 230.0 דע לש םינטק םיטנמלאל      

                      2.00 .טנמלאה וא חתפה לדוגב תובשחתה ק"מ   
      
לש הסירה וא/ו םייק ןוטב טנמלאב חתפ תבצח     28.01.100
םיטנמלאל ןוטבה חפנ יפל הדידמה .םיטנמלא      

                      2.00 .ק"מ 230.0 מ םילודגה ק"מ   

10.82.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../089 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     089 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
תילרנימ הרקית וא חפ ישגמ תרקית קוריפ     28.01.110
םויסב הרזחהו הנסחא ,תוברל ףתרמב      
םימגפ ןוקית וא םירסוח תומלשה .הדובעה      
הרקת .ונובשח לעו ןלבקה י"ע ועצובי      
דדמת אל לוטיב וא השדחב הפלחהל תדעוימה      

                    100.00 הז ףיעסב ר"מ   

הסירהו קוריפ 10.82 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קוריפו הסירה 82 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../090 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     090 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש ו  ת ו י מ ו י  92 ק ר פ       

      

ת ו נ ו ש ו  ת ו י מ ו י  10.92 ק ר פ  ת ת       

      
.'וכו םיינאכמ םילכ ,םילעופ ,תוימוי תודובע      
ןמויב בתכב חקפמה י"ע שארמ ורשואי      
ןלבקה י"ע ועצוביש תוימוי תודובע .הדובעה      
חרכה ןיא יכ רהבומ .ומלושי אל רושיא אלל      
םילכ תודובע .םינותנה םיפיעסב שמתשהל      
חטש לא הפנה םיללוכ דויצ וא/ו םיינאכמ      
םלושי אלש ידועיי ףונמ תועצמאב טקיורפה      
.תפסותכ      
      
לש ללוכ םיגוסה לכמ יעוצקמ וא טושפ לעופ     29.01.010

                    220.00 .ומעטמ הנשמה ינלבק לש וא ישארה ןלבקה ע"ש   
      
םישרדנה רזעה ילכו דויצה לכ לע תוחול טווח     29.01.020
םייוניש וא םימייק תוחולב תודובע עוציבל      

                     40.00 .םישדח למשח תוחולב ע"ש   
      
ע"ש וא "טקבוב" תמגודכ ןטק ינפוא ןורפחמ     29.01.040
תריפח ךרוצל תירוחא וא/ו תימדק ףכ םע      

                    200.00 .יללכ תוריש וא תורוב ,תולעת ע"ש   
      
וא רפע יוניפל ק"מ 71 -כ לגניס הניכר תיאשמ     29.01.050
ילכ .רתאל םולשת ללוכ .השרומ רתאל תלוספ      

                      5.00 'פמוק .דרפנב םלושי הסמעה  

תונושו תוימוי 10.92 כ"הס            

      

י ט מ ו א י נ פ  ל י ט  20.92 ק ר פ  ת ת       

      
י"ע ועצובי יטמואינפה ליטב לופיטה תודובע      
תפי ןליא םע םואת , "םוקרא" תרבח      
תוכזה תמייק ישארה ןלבקל .1062-296-250      
לעב הנשמ ןלבק תועצמאב ליטב לופיט עיצהל      
תוכרעמ תקוזחת וא תודובעב רישע המוזר      
חוקיפה י"פע שארמ רשואיש יאנתבו תומוד      
      
יטמואינפ ליט תרנצ הנשי םייקה גגה ללחב      
קרופת אל תרנצה .ח"היב תא תתרשמה      
עוציב ןמז לכ ךשמ תבשות אל תכרעמהו      
תא ךומתל ןלבקה שרדנ ךכ ךות .טקיורפה      
גגה תפלחה ךלהמבו ללכב תכרעמה יקלח      
תידימ ןקותת ליטה תכרעמב העיגפ לכ .טרפב      
.ןלבקה ןובשח לעו      
      
      

20.92.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../091 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     091 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
,םייק יטמואינפ ליט לש הצק תדיחי קותינ     29.02.010

                      1.00 'פמוק .תרזוח הנקתה ךרוצל הרימשו ןוסחא ,הזירא  
      
תרימשו םייק יטמואינפ ליט לש 4" וק לוטיב     29.02.020

                     25.00 .רזוח שומיש ךרוצל םיקלחה רטמ   
      
רוביח תוברל יטמואינפ ליט לש שדח 4" וק     29.02.030
היזכרמל תורבחתהו גגה ללחב םייק וקב      

                     25.00 'פמוק )הצק תדיחי(  
      
לש )הייזכרמ( הצק תדיחי לש תרזוח הנקתה     29.02.040
תודוקנל רוביח לע קוריפמ יטמואינפ ליט      

                      1.00 'פמוק .תמלשומ הלעפהל שרדנה לככ הרקב/הנזה  
      

                      1.00 'פמוק השדח הצק תדיחי רובע תפסות 29.02.050

יטמואינפ ליט 20.92 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונושו תוימוי 92 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../092 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     092 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ע ב ק מ  03 ק ר פ       

      

ה נ ב מ ב  ע ו ב ק  ט ו ה י ר  10.03 ק ר פ  ת ת       

      
םיללוכ הז קרפב תויומכה בתכב םיטירפה לכ      
םיעבקמה תרבוחבש המישרב טרופמה לכ תא      
יטנמלא ,תוארמ :ליבגהל ילבמ ךא תוברל      
ילב/םע םירויכ םע הדובע יחטשמ ,גוגיז      
תולעת ,םינוילעו םינותח תונורא ,םיחודיק      
לקוס תוריגמ ,לוזרפ ,םיפדמ ,תותלד ,םילבכ      
ץעמ ועצובי טירפה לכ .ףקיהב תוריגס ,ןותחת      
הפוחמ ע"ש וא םודא "ץיבדנס" םידיבל      
ןבל םידיבל ץע לבקתי אל( עובצ וא הקיאמרופ      
תדרוה .תרחא שרופמב םשרנ םאב אלא , )ךר      
ירבעמ ,םיחתפ םואת ,הינבל המאתה ,תודימ      
לש האלמה ותוירחאב םלוכ ויהי תרנצו למשח      
DS ןונכת םיללוכ םיעבקמה .עצבמה ןלבקה      
.לכירדאה רושיאל ןלבקה לש      
      
,ללכה ןמ אצוי אלל ,היהי םיעבקמל לוזרפה לכ      
תוינכתב תרחא םשרנ םא ףא "םולב" תרצות      
הטקש הקירט תויפוקסלט תוליסמ .טרפמב וא      
.םיפלשנ םיריצו      
      
םג םיללוכ "ןאירוק" שישמ הדובעה יחטשמ לכ      
דצ תוהבגה ,מ"מ 002 הבוגב תירוחא ההבגה      
וא מ"מ 051 ימדק רניסו מ"מ 02 הבוגב      
םינייוצמה םיהבגה י"פע ףקיה תוהבגה      
.םולשת תפסות לכ אלל תומישר/תוינכתב      
      

                      1.00 'פמוק תודמע יתשל עבקמ 1-קמ 30.01.010
      

                      1.00 'פמוק מ"ס 012/781 תיללכ הדימב ןורא 2-קמ 30.01.020
      

                      1.00 'פמוק מ"ס 012/69 תיללכ הדימב ןורא 3-קמ 30.01.030
      
תודימב ץבש רדחל טוהיר עבקמ 4-קמ     30.01.040

                      1.00 'פמוק מ"ס 09/552+022/171  
      
תודימב ץבש רדחל טוהיר עבקמ 5-קמ     30.01.050

                      1.00 'פמוק מ"ס 09/202+022/261  
      

                      1.00 מ"ס 012/49 הדימב ןורא 6-קמ 'חי  30.01.060
      

                      1.00 מ"ס 012/601 תילל הדימב ןורא 7-קמ 'חי  30.01.070
      

                      2.00 מ"ס 012/731 הדימב ןורא 8-קמ 'חי  30.01.080

10.03.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../093 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     093 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
                      1.00 מ"ס 012/601 הדימב ןורא 9-קמ 'חי  30.01.090

      
,הדובע חטשמו 07/082 ןוילע ןורא 01-קמ     30.01.100

                      1.00 'פמוק .בשחמ תולגע 2 םג ללוכו תוריגמ תינורא  
      
חטשמו מ"ס 07/504 ןוילע ןורא 11-קמ     30.01.110
3 םג ללוכו תוריגמ תוינורא שלש ,הדובע      

                      1.00 'פמוק .בשחמ תולגע  
      

                      1.00 מ"ס 012/921 תיללכ הדימב ןורא 21-קמ 'חי  30.01.120
      

                      1.00 מ"ס 012/071 תיללכ הדימב ןורא 31-קמ 'חי  30.01.130
      
ןותחת עבקמו 07/022 ןוילע ןורא 41-קמ     30.01.140

                      1.00 'פמוק מ"ס 09/022  
      
09/082 תויללכ תודימב ןותחת ןורא 51-קמ     30.01.150

                      1.00 מ"ס 'חי   
      
09/061 תויללכ תודימב ןותחת ןורא 61-קמ     30.01.160

                      1.00 מ"ס 'חי   
      

                      1.00 'פמוק מ"ס 012/744 תויללכ תודימב עבקמ 71-קמ 30.01.170
      

                      1.00 'פמוק מ"ס 09/752 תויללכ תודימב עבקמ 81-קמ 30.01.180
      

                      9.00 'פמוק מ"ס 012/081 תיללכ הדימב עבקמ 91-קמ 30.01.190
      

                      1.00 מ"ס 012/04 תיללכ הדימב ןורא 02-קמ 'חי  30.01.200
      
מ"ס 07/031 ןוילע ץע ןורא עבקמ 12-קמ     30.01.210
092 תיללכ הדימב םירויכו הטסוריינ יחטשמו      

                      1.00 'פמוק מ"ס  
      
הטסוריינמ םיקובקב שוביי ןקתמ 22-קמ     30.01.220

                      1.00 'פמוק םיריס שובייל מ"ס 521/88 ןקתמו מ"ס 48/57  
      
012/09 הטסוריינמ םיפדמ תכרעמ 32-קמ     30.01.230

                      1.00 'פמוק מ"ס  
      

                      1.00 'פמוק מ"ס 012/002 תיללכ הדימב עבקמ 42-קמ 30.01.240
      
עבקמו מ"ס 06/023 הדימב ןוילע ןורא 52-קמ     30.01.250

                      1.00 'פמוק מ"ס 09/023 הדימב ןותחת  
      

10.03.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../094 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     094 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
עבקמו מ"ס 06/442 הדימב ןוילע ןורא 62-קמ     30.01.260

                      1.00 'פמוק מ"ס 09/923 הדימב ןותחת  
      
תלגעו תוריגמ תלגעו הדובע חטשמ 72-קמ     30.01.270

                      2.00 'פמוק בשחמ  
      
021/49 ןורא תויחא תדובעל עבקמ 82-קמ     30.01.280

                      1.00 'פמוק מ"ס 09/091 ןותחת עבקמ דועו מ"ס  
      
ברו מ"ס 09/422 תיללכ הדימב עבקמ 92-קמ     30.01.290

                      1.00 'פמוק ןוילע את  
      
09/021 עבקמו מ"ס 012/951 ןורא 03-קמ     30.01.300

                      1.00 'פמוק מ"ס  
      
09/722 תויללכ תודימב ןותחת ןורא 13-קמ     30.01.310

                      1.00 'פמוק מ"ס  
      
דועו מ"ס 532/541 תודימב ןורא 23-קמ     30.01.320

                      1.00 'פמוק יטמואינפ ראדל עבקמ  
      
284 ללוכ ךרואב תויחא קפלד עבקמ 33-קמ     30.01.330

                      1.00 'פמוק מ"ס  
      
784 ללוכ ךרואב תויחא קפלד עבקמ 33-קמ     30.01.340

                      1.00 'פמוק מ"ס  

הנבמב עובק טוהיר 10.03 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םיעבקמ 03 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../095 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     095 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  43 ק ר פ       

      

ת ו ר ע ה  10.43 ק ר פ  ת ת       

      
שא ילגמ דרוא תרבח י"ע עצובת הדובעה      
ללוכ יליזרב םילוח תיבב םייקה דויצל םאתהב      
הזוח  סיסב לעו תמייקה תכרעמל חווידו רוביח      
תואירבה דרשמ      
      
תרבח לש הזוח לע ססובמ ןלהל תויומכה בתכ      
הצקידניאכ אבו - תואירבה דרשמ םע דרוא      
תכירעב בייוחי ישאר ןלבק ."םוכיסל אל"      
טוריפ י"פע דרוא תרבח םע תורשקתה םכסה      
43 קרפ דחוימה ינכטה טרפמב      
      
בתכ יפיעס י"פע ישארה ןלבקל םולשתה      
םיבוקנה םיריחמהו םיטרופמה תויומכה      
אל ןלבקה .יונישל םינתינ אלש םהב םיעובקהו      
תרגסמב ולא םיפיעסל החנה וא תפסות ןתי      
.ותעצה      

תורעה 10.43 כ"הס            

      

ם ה י ר ז י ב א ו  ם י א ל ג  20.43 ק ר פ  ת ת       

      
גוזימ תלעתב הנקתהל דעוימה יאלגל הבית     34.02.010
תינוציח ןומיס תרונמל אצומ ללוכ רזוח ריוא      

  3,210.00 1,070.00     3.00 םיררוחמ תוטומ ללוכ רטמ   
      
גוזימ תלעתב הנקתהל דעוימה יאלגל הבית     34.02.020
תינוציח ןומיס תרונמל אצומ ללוכ רזוח ריווא      
-ל הלעפה ירסממו םיררוחמ תוטומ ללוכ      

  3,480.00 1,160.00     3.00 V230 'חי   
      
הנקתה רובע ריווא גוזימ יאלגל הביתל תפסות     34.02.030

  1,080.00   180.00     6.00 56PI זראמב 'חי   
      
תוחול גגב הנקתה רובע יאלגל דחוימ ןקתה     34.02.040

    660.00    55.00    12.00 תלדל ץוחמ עצובי יאלגב לופיטהש ךכ למשח 'חי   
      

 42,960.00   358.00   120.00 יגולנא ןעוממ "ירטקלאוטופ" ןשע יאלג 'חי  34.02.050
      

    332.00   332.00     1.00 יגולנא ןעוממ םוח יאלג 'חי  34.02.060
      

  3,500.00 3,500.00     1.00 ץוציפ ןגומ ןמימ יאלג 'חי  34.02.211

 55,222.00 םהירזיבאו םיאלג 20.43 כ"הס  

      
      
      

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../096 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     096 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ה י ר ז י ב א ו  ה ר ק ב  ת ו ח ו ל  30.43 ק ר פ  ת ת       

      
רובע םימייק םינעוממ הרקב תוחולל תפסות     34.03.360

  5,500.00 5,500.00     1.00 םיאלג001  דע לש תפסוה 'חי   
      
רובע םימייק םינעוממ הרקב תוחולל תפסות     34.03.370

  7,500.00 7,500.00     1.00 םיאלג 002  דעו םיאלג001 -מ לש תפסוה 'חי   
      

  5,500.00 5,500.00     1.00 ןעוממ הרקב חולל הנשמ לנפ 'חי  34.03.433

 18,500.00 םהירזיבאו הרקב תוחול 30.43 כ"הס  

      

ם י ר ז י ב א  40.43 ק ר פ  ת ת       

      
    480.00    80.00     6.00 ט"הע וא ט"הת תדדוב הלעפה הקעזא ןצחל 'חי  34.04.010

      
    440.00   220.00     2.00 טהע וא טהת הלופכ הלעפה יוביכ ןצחל 'חי  34.04.030

      
    780.00   780.00     1.00 56PI םימ ןגומ הלופכ הלעפה יוביכ ןצחל 'חי  34.04.040

      
    280.00   140.00     2.00 ריקב עקשומ BD88 ימינפ רפוצ 'חי  34.04.050

      
    840.00   420.00     2.00 56PI ינוציח ץנצנ רפוצ 'חי  34.04.060

      
  1,640.00   410.00     4.00 ט"הת ימינפ ץנצנ רפוצ 'חי  34.04.070

      
    975.00    65.00    15.00 הרקתה לע הנקתהל ןומיס תירונ 'חי  34.04.080

      
תנקתהל דחוימ ןגמ ןקתה ללוכ ןומיס תירונ     34.04.090

    640.00    80.00     8.00 למשח חולל ןומיס תירונ 'חי   
      

    860.00   430.00     2.00 ריקה לע הנקתהל יטנגמורטקלא תלד קיזחמ 'חי  34.04.110
      

     16.00    16.00     1.00 תלד קיזחמל רורחש ןצחל 'חי  34.04.120
      
יספ ללוכ יתמוק רוביחל זראמ תאספוק     34.04.140

    620.00   155.00     4.00 ןומיסו טוליש תוברל גוז 01 דע רובע םירוביח 'חי   
      

    780.00   390.00     2.00 תורקב ןיב חוויד ןקתה רטמ  34.04.150
      
"שבי עגמ" גוסמ ןעוממ חולל TUPTUO 'חי     34.04.160

  7,400.00   370.00    20.00 םיחופמו תוחול קותינל רטמ   
      
עגמ" גוסמ ןעוממ חולל  TUPTUO 'חי     34.04.170

  3,900.00   390.00    10.00 יוביכ 'עמו םירפוצ תלעפהל "רקובמ 'חי   
      

  1,000.00   500.00     2.00 ראומ "לעפוה יוביכ" הרהזא טלש 'חי  34.04.180
      

 20,651.00 40.43.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../097 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     097 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 20,651.00 מהעברה      

      

      
    930.00   930.00     1.00 )תודיחי 01 דע( םייטנגמ ורטקלא חכ קפס 'חי  34.04.190

      
    520.00   260.00     2.00 םילכימ ץחל תרקב רובע TUPNI תבותכ 'חי  34.04.200

      
  1,400.00   140.00    10.00 תוקספה וא תונוש תולעפהל רזע ירסממ 'חי  34.04.210

      
    680.00   340.00     2.00 המירז יקספמ תרקב רובע TUPNI תבותכ 'חי  34.04.220

      
    740.00   370.00     2.00 םיפוגמ תרקב רובע TUPNI תבותכ 'חי  34.04.230

 24,921.00 םירזיבא 40.43 כ"הס  

      

ם ה י ר ז י ב א ו  ם י י ו ב י כ  50.43 ק ר פ  ת ת       

      
8 לש חפנב 002MF זגל ינקת יוביכ לכימ     34.05.010
,דיאונלוס ,ץחל ןועש ,םיקבח תוברל ,רטיל      
דדמי זגה( ךומנ ץחל קספמו תינדי הלעפה      

  4,900.00 2,450.00     2.00 'פמוק )דרפנב  
      
ללוכ סבג ריקל םילכימ ןוגיעל יתכתמ ןקתה     34.05.030

  1,300.00   650.00     2.00 'פמוק הפצרל ןקתה ןוגיע  
      

  3,520.00   220.00    16.00 ןקנחב סוחיד ללוכ 002MF זג ג"ק  34.05.040
      

    800.00   800.00     1.00 יוביכ תכרעמל תמלשומ בשחמ תצרה 'חי  34.05.050
      

    660.00    55.00    12.00 8/3" רטוק 04 לאוידקס תרנצ רטמ  34.05.060

 11,180.00 םהירזיבאו םייוביכ 50.43 כ"הס  

      

ם י ר ז י ב א ו  ת ו נ ק ת ה  60.43 ק ר פ  ת ת       

      
 18,200.00   130.00   140.00 'מ 4 לש הבוג דע גוס לכמ יאלג רובע הדוקנ 'קנ  34.06.010

      
הבוג רטמ 4 לעמ גוס לכמ יאלג רובע הדוקנ     34.06.020

  2,175.00   145.00    15.00 םירטמ 8 לש הבוג דעו רטמ   
      
רוניצ תללוכה למשח חולב יאלג רובע הדוקנ     34.06.030
    GP לש אספוקל ןוגירטנא י"ע ורוביחו ןיירושמ  

  2,160.00   180.00    12.00 יאלגה רטמ   
      

  1,020.00    85.00    12.00 למשח חולב תירונ רובע הדוקנ 'חי  34.06.040
      

    780.00   130.00     6.00 ןצחל רובע הדוקנ 'קנ  34.06.050
      

  1,040.00   130.00     8.00 רפוצ רובע הדוקנ 'קנ  34.06.060

 25,375.00 60.43.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../098 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     098 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 25,375.00 מהעברה      

      

      
  1,040.00   130.00     8.00 ץנצנ רפוצ רובע הדוקנ 'קנ  34.06.070

      
05 לעמ יביטקלוק הנשמ חול תנקתה תדוקנ     34.06.080

    840.00   420.00     2.00 הרקבהמ םירטמ 001 דעו רטמ 'קנ   
      

    270.00   270.00     1.00 תוצצופתה ןגומ רזיבא תנקתה תדוקנ 'קנ  34.06.090
      
דע 0420.50.43 םיאבה םיפיעסה      
תוללכנ ןניאש תודובעל םידעוימ 0940.50.43      
תודובע רובע אלא רזיבאל הדוקנה ריחמב      
'וכו הנזה      
      

    660.00   220.00     3.00 'פמוק הטוויחו מ"ס 03*03 לדוגב IC תואספוק 34.06.110
      

    650.00   650.00     1.00 טוויח ללוכ 03*04*02 לדוגב תכתמ ןורא 'חי  34.06.120
      
ןוטב תפצרב וא/ו ,ריקב חודיק וא/ו רבעמ     34.06.130
רטוקב ,מ"ס 04 דעו מ"ס 03 לעמ לש יבועב      
בכעמ רמוחב םוטיא תוברל ,2" לש ילמינימ      

    240.00    80.00     3.00 'פמוק תופירש  
      

     60.00    12.00     5.00 םודא עקר לע ןבל מ"ס 4*7 ץיוודנס טוליש 'חי  34.06.150
      

     28.00    14.00     2.00 םודא עקר לע ןבל מ"ס 01*01 ץיוודנס טוליש 'חי  34.06.160
      

     36.00    18.00     2.00 םודא עקר לע ןבל מ"ס 51*51 ץיוודנס טוליש 'חי  34.06.170
      
תכרעמל )תודעEDAM SA ( תוינכות עוציב     34.06.180
תוינכותה הנקתהה רמג רחאל ,םיקתעה 3-ב      
רושיא תוברל תבשחוממ הנכותב הנשעת      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק ןלבקהו ןימזמה לצא וקייותיו ןלבקהו חקפמה  

 29,699.00 םירזיבאו תונקתה 60.43 כ"הס  

      

ם י ל ו ל כ  ם נ י א ש  ם י פ י ע ס  70.43 ק ר פ  ת ת       

ן ל ב ק  ל ש  ת י ל ל כ  ה ס מ ע ה ו  ד ר ו א  ה ז ו ח ב       

י ש א ר       

      
ועצוביש שא יוליג תודובע רובע ןלבק חוור     34.07.010
דרשמ ןוריחמב דרוא תרבח י"ע טקייורפב      
תא ןימזהל שרדי ישארה ןלבקה .תואירבה      
יתלב קלחל ךופהתש דרוא תרבחמ הדובעה      
לכ לע ,ומעטמ הנשמה ינלבקמ דרפנ      

                      1.00 'פמוק .ךכמ עמתשמה  
      

70.43.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../099 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     099 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
שא יוליג לבכ : דרוא הזוח ךותמ אלש ףיעס     34.07.020
תת תרנצב הנקתהל ל'ג דודיב, 5.1X01 םודא      
הקעזא\הלקת חוויד תדיחי רוביחל תיעקרק      

                    100.00 ח"היב תשרל רטמ   

ישאר ןלבק לש תיללכ הסמעהו דרוא הזוחב םילולכ םניאש םיפיעס 70.43 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

139,522.00 ןשעו שא יוליג 43 כ"הס  

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../100 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     100 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה נ ב מ  ת ר ק ב  53 ק ר פ       

      

ן ו ח ט י ב  10.53 ק ר פ  ת ת       

      
,שרופמב םשרנ אל םא ףא םיפיעסה לכ      
םימאתמ ,רוביח תנקתה ,הקפסא םיללוכ      
םלשומ ןורכניסו ח"היב תוכרעמל תורבחתהל      
הלעפה דע םיאלמ הלעפהו הקידב ,ןמע      
.ףיעסה אושנ ביכרה לש תמלשומ      
      
הסינכה תרקב תכרעמ רובע םירקב ךרעמ     35.01.010
רקבב יסחיה קלחהו תויתשת ללוכ ןוחטבהו      
תרושקת ימאתמ תידועיי הנכות תובכר      

                      1.00 'פמוק TCP/IP  
      
זוכירל תויתשת ללוכה תרקובמ תלדל רקב     35.01.020
תידי וא/ו ינאכמ ורטקלא לוענמ ישאר םירקב      
תולחשה עוציב תוברל תילמשח תלד/הלהב      
רוביח עוציבו ףוקשמה לש ןוילע ריצל הליבכה      
תלדה לש םיטנמלאה תליבכל הלעפהו      
תושרדנ המלשה תודובע עוציב לולכת הדובעה      
ךרוצל םימייק תוריק םיפוקשמ תותלדב      

                     11.00 הצקה תודוקנל דע תרנצו םיביכר תסנכה רטמ   
      
PI 56 טרדנטסב ידועיי םירקבל למשח תונורא     35.01.030
תנגה תינכמ הליענ תונגה חכ יקפס ללוכ      
הנקתהל םישורדה םירזיבאה לכו טוליש רפמט      
תותלדה תומכמ יסחי לחכ קפוסי ןוראה האלמ      
לש הבחרה תלוכיל רומש םוקמ תוברל ןקתימב      

                      2.00 םמצע םירקבבו ןוראה חטשב %05 'חי   
      
הנקתהל HA7 יוביג תללוסו ןעטמ/חכ קפס     35.01.040
תקזחא רשפאת תכרעמה םירקבה תונוראב      

                      2.00 תוחפל תועש 5 דע לש ךשמל םילוענמה ךרעמ 'חי   
      
טלוו 022 תשר חתמ תליפנל הארתה תדיחי     35.01.050

                      2.00 םירקב ןוראב הנקתהל 'חי   
      
לעב ) YTUMIXORP( הבריק סיטרכ ארוק     35.01.060
תינוציח וא תימינפ הנקתהל היצקידניא תירונ      
וטוויח ללוכ םיילדנו יטנא םיאנתל םאתומו      
ותלעפה םשל םישורדה םירזיבאה לכו רקבל      

                     11.00 יתבש 'חי   
      
תלדה לע הנקתהל קרטנ ינאכמ ורטקלא לוענמ     35.01.070

                     11.00 םינעגמ ינש לולכי לוענמה 'חי   
      

10.53.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../101 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     101 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
לעפומ תנגומ תלד לעמ הארתה םזמזו רפוצ     35.01.080
תלד(  תלד לש תיקוח יתלב הלעפהמ האצותכ      

                     11.00 ץנצנ ללוכ הצירפ ןויסינמ וא )תדרטומ 'חי   
      

                     11.00 תיקוח האיצי רובע החיתפ ןצחל 'חי  35.01.090
      
תכתמ תלד רובע YTUD YVAEH ףס ןעגמ     35.01.100
ותנקתהל תושרדנה תודובעה לכ ללוכ הדבכ      
טוויחה תודובעה לכ ןכו ףוקשמבו תלדב      

                     11.00 ותנקתהל תושרדנה 'חי   
      
תספוקב ןגומ תלד תחיתפל םוריח גתמ     35.01.110
לורטינ ןויסינ וא ץופינ תערתה ללוכ הריבש      

                     11.00 (switch temper) 'חי   
      
ללוכ ב"וש תכרעמלו ישארה תרשל ק"שממ     35.01.120
דמימ תלתב תויטפוניס תופמ תיינב תונוישר      
ללכ עוציבו ןימזמה תשירד יפל תורדגהו      
תכרעמל רוביח תבוטל תושרדנה תודובעה      

                      1.00 'פמוק .חוקלה לש תמייקה הסינכה תרקב  

ןוחטיב 10.53 כ"הס            

      

ס "מ ט  20.53 ק ר פ  ת ת       

      
,הלעפה ,הנקתה ,הקפסא ללוכ הראותמה לכ      
יארחא היהי עצבמה ןלבקה .הצרהו הקידב      
ודי לע תוקפוסמה תוכרעמה תמאתהל ידעלב      
,םימאתמ תוברל ח"היבב תומייקה תוכרעמל      
האלמ הלועפל שרדנה לכו תונכית ,תונכת      
.תרכנוסמו      
      
+ תרש( RVN תכרעמל תידועיי לוהינ תנכות     35.02.010
תכרעמה .ינכטה טרפמל םאתהב )הנכות       
קסיד ללוכ  תומלצמ 61 דע רוביח רשפאת      
ןובשחב תחקל ןלבקה לע .BT6 לש חישק      

                      1.00 .חוקלה לש םייק RVN -ל רוביח 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

20.53.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../102 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     102 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
3 תינועבצ DH PI ס"מט תמלצמ     35.02.020
    LEXIPAGEM תושיגר לעב תימינפ הנקתהל  
ינוציח/ימינפ ןקתה לעב הכישח יאנתל תדחוימ      
)ITOMOEDIVTCETED NO( העונת יוהיזל      
םישרדנה תודובעהו םירזיבאה לכ ללוכ      
תילרגטניא השדע לולכת תכרעמה .התנקתהל      
    LACOFIRAV תוברל חטשה יאוותל תמאתומ  
    EKOMS ITNA תושיגר *UL 30.0 הסיחדו  
    GEPJM/462.H הפיכ גוסמ היהיש יוסיכ ללוכ  
םיעצמאה לכ תא ליכיו )MOD( םוטא יטפוא      
הרקתב ותנקתהל םישרדנה םירזיבאהו      
I/061 תמגודכ .סבג תרקת וא תיטסוקא      

                     12.00 'פמוק SONY  
      
תמייקה תכרעמל  תומלצמ ךרעמ תעמטה     35.02.030
.תומייק תומלצמב הייפצ תורשפא תוברל      
םיזכרמל תויתשת תסירפ לולכת הדובעה      

                      1.00 'פמוק . האלמ  הלעפהו רוביח םימייק  

ס"מט 20.53 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הנבמ תרקב 53 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../103 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     103 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       

      

ח ו ת י פ  10.04 ק ר פ  ת ת       

      
                     15.00 .ןימזמה תריחב יפל ןווגב תיאפיח ןג ןבא רטמ  40.01.010

      
ללוכ ןווג לכב מ"ס 02/01 בלתשמ ףוציר     40.01.020
תבכש מ"ס 02 םג מ"ס 05 דע רפע תודובע      

                     40.00 .הנותחת קדוהמ עצמ ר"מ   
      
ןווג רובע מ"ס 02/01 בלתשמ ףוצירל תפסות     40.01.025

                      5.00 ןבל ר"מ   
      
הניפ םיקלח 4 מ יונב ץעל יפקיה המוג לספס     40.01.030
לש GR-15-W 09/09/54 ץע בשומ םע      

                      2.00 'פמוק .ע"ש וא ןמפלוו  
      
ץע  תנעשמו בשומםע 081 הנורש לספס     40.01.040

                      2.00 ע"ש וא ןמפלוו לש 081X28X54 GR-73-1 'חי   
      

                      2.00 08X06X06 GR-43 הנורש ןותפשא 'חי  40.01.050
      
מ"ס 08 רטוקב םימשג ימל ימוקמ לוחלח רוב     40.01.060
ןיירושמ לוורש ,חודיק ללוכ רטמ 6 קמועל      
הנגה הדלפ בלצ ,ןפודב ץצח יולימ ,ימינפ      
םע מ"ס 06 רטוקב הסכמו ןוטב את ,ןוילע      

                      1.00 'פמוק .תשר  
      
קלחומ מ"ס 02 יבועב ןוטב חטשמ תקיצי     40.01.070
ןויז ,תוניפ םוטיק ללוכ ןצמח תייזכרמל 'גלאמ      
תודובע , מ"ס 02 לכ 01 רטוק הדלפ תשר      

                      2.00 .תוימוקמ רפע ר"מ   
      
רמצ דדובמ לנפמ ןצמח תייזכרמל לק ןוגג     40.01.080
הצק גנושלפ , מ"ס 5 יבועב םיעלס      
העובצ הדלפמ הכימת תיצקורטסנוקו      

                      2.00 .ןוטבה תפצר סלפממ תנבלוגמו ר"מ   
      
החיתפל ןצמח תייזכרמל טוריונ תשר תותלד     40.01.090
הדלפמ הליענ תורשפאו םיריצ םע הליגר      

                      6.00 .העובצו תנבלוגמ ר"מ   
      
      
      
      
      
      

10.04.1 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../104 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     104 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
0.2 דע בחורב לק ןורדסמ לש עוציבו ןונכת     40.01.100
,הדלפמ רשק תורוק ,הדלפ ידומע :ללוכ רטמ      
דדובמ חפ לנפב הרקיתו תוריק יוסיכו םישירמ      
.ימינפ םיעלס רמצ דודיב םע מ"ס 5 יבועב      
,םשגו חור תרידחל םוטא היהי הנבמה      
יחפב ומטאי גגל תוריקה ןיב םירוביחה      
ודדמיש תובלתשמ תורדסמה תפצר .גנושלפ      

                     21.00 .םיאתמה ףיעסב דרפנב ר"מ   

חותיפ 10.04 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יפונ חותיפ 04 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../105 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     105 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       

      

ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  10.14 ק ר פ  ת ת       

      
תונוש 92 קרפ האר םיצעו םיצע ימדג תריקע      
      
תא עצבי ןלבקה .תוינכת ןיא הליתשה קרפל      
תויומכל םאתהב הליתשהו חותיפה תודובע      
.חוקיפה תוארוהו הז קרפב תונייוצמה      
      

                      6.00 .תוחפל 4" עזג רטוק רגוב ץע תליתש 'חי  41.01.010
      
הריפח ללוכ "ורוטלא-רפוס" אשד ידברמ     41.01.015
52 דע 51 הבכשב ןג תמדא , מ"ס 02 קמועל      
חטשמ עוציבוסל שרדנה לכו לוביז ,מ"ס      

                     40.00 .םלשומ ר"מ   
      
יזרב 3 ,ןוקלג בשחמ םע היקשה תכרעמ שאר     41.01.020
לא ,ןנסמ ,ןג זרב , 4/3" םידיאונולס רוזיא      
מ"ס 08/08 "רבנע" זגרא ,ץחל ןיטקמ ,רזוח      

                      1.00 'פמוק .הליענ םע  
      

                     50.00 ץעל המוג תופטפט םע מ"מ 61 היקשה תרנצ רטמ  41.01.030
      

                      4.00 האשדמל החיג ריטממ 'חי  41.01.040
      
מ"מ 23 רטוקב 01 גרד הייקשה תרנצ     41.01.050
תורבחתה ,םירזיבאה לכ ללוכ עקרקב תנמטומ      

                     60.00 .ךרוצה י"פע םיריטממלו םימ רוקמל רטמ   

הייקשהו ןוניג 10.14 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הייקשהו ןוניג 14 כ"הס            

139,522.00 תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש כ"הס

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../106 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     106 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
םוירוטידוא ןגומ הנבמ תפסות 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00 ק ר פ       

      

ת ו ר ע ה  10.00 ק ר פ  ת ת       

      
דחוימ ישוקל תינפומ ןלבקה בל תמושת      
הנבמה תפסות תינבל דעוימה רתאל השיגב      
ןלבקל םלושת אל ךכ ךות .ןגומה בחרמהו      
םילכ לש הפנהב ךרוצה רובע ריחמ תפסות      
םירמוח לש ינדי יונישו הלבוה ,דויצו םיינאכמ      
השיג יכרד תרשכה ,םיידי תדובע ,דויצו      
בצמה תרזחה תוברל הדובעה םויסב םקוריפו      
.'וכו ותומדקל      

תורעה 10.00 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תויללכ תורעה 00 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../107 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     107 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
םוירוטידוא ןגומ הנבמ תפסות 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       

      

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       

      
                     35.00 .ןגומ בחרמ ןנכותמ סלפמ דע תיללכ הריפח ק"מ  01.01.002

      
תורוק רובע תיללכה הריפחה סלפממ הריפח     01.01.003

                      6.00 תרחא תשרדנ הריפח לכו ,דוסיה ק"מ   

רפע תודובע 10.10 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../108 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     108 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
םוירוטידוא ןגומ הנבמ תפסות 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  20 ק ר פ       

      

י ל ל כ  10.20 ק ר פ  ת ת       

      
ףוגב תרחא ןיוצ םא טרפ 03-ב ןוטבה גוס      
דע .811 ןקת יפל הפישחה תוגרד .ףיעסה      
לעמ .3 הפישח תגרד עקרקה לעמ 'מ 2 הבוג      
.2 הפישח תגרד עקרקה לעמ 'מ 2      
      
וא םיפצרמ תחת מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב     02.01.020

                     80.00 ר"מב הדידמה .דוסי תורוק ר"מ   
      

                      6.00 מ"ס 04 וא 03 בחורב דוסי תורוק ק"מ  02.01.030
      
לע תחנומ  מ"ממב מ"ס 02 יבועב ןוטב תופצר     02.01.040

                     80.00 עקרקה ר"מ   
      

                     11.00 מ"ממב מ"ס 03 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.050
      

                     25.00 מ"ממב מ"ס 04 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.060
      
ללוכ תוגגה לע מ"ס 02 יבועב ןוטב תוקעמ     02.01.070
ללוכו  םוטיאה רובע מ"ס 3 קמועב עקש      

                      5.00 לכירדאה תינכות יפל םיחתפ ק"מ   
      
םיסיסבב מ"ס 5 יבועב 04AG ביצלפ      02.01.080

                      6.00 תונוכמל ר"מ   
      
מ"ממל תיכשמה מ"ס 02 יבועב ןוטב תרקת     02.01.085

                      8.00 .יפקיהה ןורדסמה לעמ ק"מ   
      

                     80.00 מממב מ"ס 03 יבועב ןוטב תרקת ר"מ  02.01.090
      
גגה לע רחא דויצ וא ריוא גוזימל ןוטב יסיסב     02.01.100

                      2.00 תונוכמ תמוקבו ק"מ   
      
תותשר וא עלוצמ  ךיתר 004 גוסמ ןויז לזרב     02.01.110

                     10.00 םירטקה לכב תוכתורמ ןוט   
      
. מ"מ 21 דע רטוקבו יסקופא קבד םע םיצוק     02.01.120
ץוקה ריחמ . מ"ס 51 קמועל מ"מ 41 חודיקה      

                    300.00 . הז ףיעסב לולכ 'חי   
      
רושיא תלבקו ןגומה בחרמה תומיטא תקידב     02.01.130

                      1.00 'פמוק .תורגא םולשת תוברל םינקתה ןוכמ  
      

                     26.00 םורח תוגרדמל מ"ס 03 יבועב ןוטב תפצר ר"מ  02.01.140

10.20.2 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../109 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     109 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
םוירוטידוא ןגומ הנבמ תפסות 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
םורח תוגרדמ לש ןוטב ידומע ילגר יוסכ     02.01.150

                      9.00 עקרקב הדלחה תעינמל ןוטב תיבוקב 'חי   
      
לש סיסב תוטלפל תחתמ ץווכתמ יתלב טוארג     02.01.160

                      9.00 .ע"וש וא 412 טוארג הקיס תמגוד .םידומע 'חי   

יללכ 10.20 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב 20 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../110 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     110 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
םוירוטידוא ןגומ הנבמ תפסות 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  40 ק ר פ       

      

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40 ק ר פ  ת ת       

      
תוברל מ"ס 02 יבועב ןוטב קולב ריק תינב     04.01.010
רשק ינניש תויקפואו תויכנא תורוגח      

                      8.00 .םיכומס םינבמל תורבחתהב ר"מ   

הינב תודובע 10.40 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הינב 40 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../111 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     111 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
םוירוטידוא ןגומ הנבמ תפסות 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  50 ק ר פ       

      

ם י י נ ב מ  ם י ט נ מ ל א ו  ת ו ג ג  10.50 ק ר פ  ת ת       

      
תורפושמ תוינמוטיב תועיריב תוגג םוטיא     05.01.020
הפיפח תחנהב תויתבכש וד S.B.S גוסמ      
4 יבועב הנותחת הבכש .םשגה ימ אצומ ןוויכל      
טגרגא םע מ"מ 5 יבועב תפסונ הבכשו מ"מ      
ןוטב תקלור תא םג ללוכ ריחמה .ןוילע סורג      
"אבס" גוסמ יפקיהה ליפורפה ףקיהב מ"ס 6/6      
תפסכהו ע"ש וא "הקיס" קיטסמ יולימ      
גגה חטש לטיה י"פע הדידמה .תויפחה      
כ לש הבוגל דע תוקעמה ג"ע הילעה ,הפוחמה      

                     60.00 .תפסותב דדמת אלו הלולכ ,מ"ס 05 ר"מ   
      
מ"מ 3 יבועב םוינמולאמ םידא םוסחמ תעירי     05.01.025
03F תוסיחדב רקלקב גגה דודיב הילעמו      
החנהב "עקת/עקש" גוסמ מ"מ 05 יבועב      

                     60.00 .לקטבה תקיצי ינפל ,םיללח אלל הפיצר ר"מ   
      
0021 לש הציחל קזוחב םיעופישל לק ןוטב     05.01.030
מ"ס 02 לכ 5 רטוקב ןויז תשר ללוכ ס"פגמ      

                     20.00 )דרפנב וא תפסותב דדמת אלש( ק"מ   
      
לש תיביכר וד הזתהב דוסי תורוק םוטיא     05.01.040

                     25.00 ע"ש וא "םוגיסקלפ" ר"מ   
      
ןריטסילופב דוסי תורוק םוטיא לע הנגה     05.01.050

                     25.00 .מ"מ 05 יבועב ףצקומ ר"מ   

םיינבמ םיטנמלאו תוגג 10.50 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא 50 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../112 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     112 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
םוירוטידוא ןגומ הנבמ תפסות 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       

      

ת ו ר ג נ  10.60 ק ר פ  ת ת       

      
תלד לש ףוקשמב הנקתהל החיתפ ףנכ 'נ 7-ד     06.01.010

                      2.00 .םיננסמ אתל הסינכב וא םיסיסר ףדה 'חי   

תורגנ 10.60 כ"הס            

      

ת ו ר ג ס מ  20.60 ק ר פ  ת ת       

      
ףדה תלד ,מ''ס 012/001 תודימב מ-1-ה טרפ     06.02.010
תנקתהל םאתומ ףוקשמ ללוכ תמטוא םיסיסר      

                      1.00 \ףטוש שומישב תורגנ תלד 'חי   
      
ףדה ןולח ,מ''ס 001/001 תודימב מ-2-ה טרפ     06.02.020

                      1.00 סיכ ךותל ררגנ ידסומ םיסיסר 'חי   
      
ןולח ,מ''ס 541/58 תודימב ךא מ-2-ה טרפ     06.02.030

                      1.00 ררגנ ידסומ םיסיסר ףדה רטמ   
      
ריקה לע הנקתהל ינקית סלגרביפ םלוס     06.02.050
תלדו הנגה תועבט ללוכ 'מ 4 הבוגב ינוציחה      

                      1.00 .תיתחתב לוענמו 'חי   

תורגסמ 20.60 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תורגסמו תורגנ 60 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../113 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     113 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
םוירוטידוא ןגומ הנבמ תפסות 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       

      

0.8 ק ר פ  ת ת  00.80 ק ר פ  ת ת       

      
תויתשתל תוסחייתמ הז הנבמב תודובעה      
ןגומ בחרמ תמקה תרגסמב םירזיבאו      
. טקיורפה לש 'ב בלשב ול דומצה ןורדסמהו      
'א בלשב ועצובי תויזכרמה תוכרעמה לכ      
תוכרעמל רבחתי ןגומ בחרמב דויצהו      
'ב בלש תא תוארל שי .'א בלשב תויזכרמה      
ןובשחב תחקלו 'א בלש תודובעל רישי ךשמה      
תורבחתהל שורדה לכ תא הדיחיה ריחמב      
'דכו תוזכר\תוחולל      

0.8 קרפ תת 00.80 כ"הס            

      

ת ו ד ו ק נ  10.80 ק ר פ  ת ת       

      
                     32.00 רואמ תדוקנ 'קנ  08.01.010

      
                      5.00 םורח תרואתל רואמ תדוקנ 'קנ  08.01.020

      
                      1.00 יזאפ דח ילמשח עונמל  רוביח תדוקנ 'קנ  08.01.040

      
                      6.00 יזאפ דח A61 ריק רוביח תדוקנ 'קנ  08.01.050

      
                      4.00 לודומ 2  דבלב תרושקת ץבקמל הנכה תדוקנ 'קנ  08.01.060

      
                      2.00 לודומ 4 תרושקתו למשח יעקש ץבקמ תדוקנ 'קנ  08.01.080

      
                      2.00 לודומ 6 תרושקתו למשח יעקש ץבקמ תדוקנ 'קנ  08.01.090

      
                      8.00 ןוחטב תכרעמל הנכה תדוקנ 'קנ  08.01.160

      
                      4.00 הידמיטלומ לוקמרל הנכה תדוקנ 'קנ  08.01.170

      
אספוקב וא ץבקמב בלושמ( היזיוולט תדוקנ     08.01.180

                      1.00 )תדרפנ 'קנ   
      
ר"ממ 01 דע תימוקמ הקראה רוביח תדוקנ     08.01.240

                     15.00 ימוקמ תוקראה ספ וא יפקיה ךילוממ 'קנ   
      

                      1.00 ריוא גוזמ טטסומרטל הנכה תדוקנ 'קנ  08.01.290
      

                     14.00 שא יוליגל הנכה תדוקנ 'קנ  08.01.300
      

                      5.00 םוריח תזירכ תכרעמל הנכה תדוקנ 'קנ  08.01.310
      

10.80.2 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../114 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     114 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
םוירוטידוא ןגומ הנבמ תפסות 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
ת"ג םועמע רובע רואמ תדוקנ ריחמל תפסות     08.01.360
    DEL םועמעל רמידהו קנשמה תמאתה ללוכ  
לכ תא ללוכ ריחמה .אלמ יוביכ בצמ ללוכ ףיצר      

                     12.00 רמיד/קספמב ת"גב שורדה 'חי   
      
עקש לכ רובע ריק רוביח תדוקנ ריחמל תפסות     08.01.370
,תדרפנ וא תפתושמ תרגסמב( ףסונ דומצ      

                      8.00 .)לגעמ ותואל רבוחמ 'חי   
      
למשח יעקש ץבקמ תדוקנ ריחמל תפסות     08.01.410
ףסונ 52?  ףכירמ רוניצ רובע תרושקתו      

                      2.00 תרושקתל 'קנ   
      
למשח יעקש ץבקמ תדוקנ ריחמל תפסות     08.01.420
YX2N5.2X3 לבכ  רובע לודומ 6 תרושקתו      
למשח תנזהל םיפסונ 02? ףכירמ רוניצו      

                      2.00 ינויח לגעמב 'קנ   
      
למשח יעקש ץבקמ תדוקנ ריחמל תפסות     08.01.425
בלושמ יביטרוקד רזיבאב םויס רובע תרושקתו      
למשח( םילודומ 6 דע רוביחל טוהירב      
תחתפנ erusieL arennI תמגוד )תרושקתו      
ע"ש וא cirtcelE esiW תרבח לש הציחלב      

                      2.00 רשואמ 'קנ   

תודוקנ 10.80 כ"הס            

      

ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס נ י א  30.80 ק ר פ  ת ת       

      
ללוכ מ"מ  24 רטוקב וילאמ הבכ ףכירמ רוניצ     08.03.160

                     20.00 .ןולינמ הכישמ טוח רטמ   
      

                     20.00 מ"מ 23 םלוא ל"נכ ףכירמ רוניצ רטמ  08.03.170
      
לולכ וניאש מ"מ 52 םלוא ל"נכ ףכירמ רוניצ     08.03.180

                     40.00 הדוקנה ריחמב רטמ   
      
4 " רטוקב TSB\TCM תירלודומ תכרעמ     08.03.470
םילבכ לש הנתשמ רפסמ תסינכ םוטיאל      
םילבכה רודיס ללוכ מ"ממל תרושקתו למשח      

                      2.00 'פמוק .המיטאו חתפב  
      
      
      
      

30.80.2 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../115 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     115 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
םוירוטידוא ןגומ הנבמ תפסות 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
6 " רטוקב TSB\TCM תירלודומ תכרעמ     08.03.480
םילבכ לש הנתשמ רפסמ תסינכ םוטיאל      
םילבכה רודיס ללוכ מ"ממל תרושקתו למשח      

                      2.00 'פמוק .המיטאו חתפב  

תילמשח היצלטסניא 30.80 כ"הס            

      

ת ו ד ו ס י  ת ק ר א ה  40.80 ק ר פ  ת ת       

      
היינבה תפסותל תודוסי תקראה תכרעמ     08.04.010
ול דומצה ןורדסמהו ןגומה בחרמה םוחתב      
תודוסיב תודורטקלא, רושיג תעבט ללוכ      
תכרעמל תורבחתהו ץוח תואיצי, הנבמה      
ןויז ילזרבל וא םייקה הנבמב תמייק הקראה      

                      1.00 'פמוק טלפמוק למשחה קוח יפ לכה. םייקה הנבמב  

תודוסי תקראה 40.80 כ"הס            

      

ה ר ו א ת  י פ ו ג  70.80 ק ר פ  ת ת       

      
תרגסמ הרישי הרואתל בצועמ DEL ת"ג     08.07.030
תודימב , זכרמב לוגע רוא רזפמ םע תיעוביר      
    06x06 ילמשח קפסה ,העוקש הנקתהל מ"ס  
    W63 , רוא עבצ ,ןמול 000,3 רוא ףטש  
    K0004,תמגוד thgil kcaB תמגוד del LB  
    thgilixam LBS-LGI וא  ,םיסדנהמ דערוא לש  
תובישי רדח, ץבש יזכרמ ללח, םוי רדח( .ע"ש      

                     14.00 ) 'חי   
      
K0004 רואה ןווג DEL יטקפמוק לוגע ת"ג     08.07.060
W52 ילמשח קפסהבו ןמול 0091 רוא ףטשו      
דע-רוא קפס  DLD THGILIXAM תמגוד      
םיאפור ןורדסמ( רשואמ ע"ש  וא םיסדנהמ      

                     16.00 )םירדח תואובמ+ 'חי   
      
ןווגב ,רטמל ןמול DMS m/W01, 054  דל ספ     08.07.120
םע םוינימולא ליפורפב ןקתומה ,K0004 רוא      
יפל ריחמ ,CDV42 הלעפה חתמ ,ילפוא יוסיכ      
חכה קפס לש יסחיה קלחה תא ללוכו ךרוא      
VT SOBOHP" RAENIL DEL" תמגוד      

                     20.00 ) תרתסנ הרואת( "דריל-ץינייטש"- רטמ   
      
יושע רצחב םידומע לע הנקתהל DEL  ת.ג     08.07.150
תמסוחמ תיכוכז רזפמ םע טנוברקילופ      
תמגוד  W52 ,56PI  תיזחב )תיבלח\הפוקש(.      

                      4.00 )תורצח תרואת(שעג לש " דל ראטס" 'חי   

70.80.2 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../116 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     116 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
םוירוטידוא ןגומ הנבמ תפסות 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
0.1 יבוע מ"ס 06X06 תנוולוגמ חפ תטלפ     08.07.170
תרקתב ת"ג תנקתהל  זכרמב רוח םע מ"מ      

                     16.00 ת.ג גוסל םאתהב רוחה לדוג ,םילנפ 'חי   

הרואת יפוג 70.80 כ"הס            

      

ם ו ר ח  ת ר ו א ת  ת כ ר ע מ  80.80 ק ר פ  ת ת       

ת ר ק ו ב מ       

      
רקובמ עוקש  DEL rewoP W1םורח ת"ג     08.08.030
םורח תכרעמל רוביחל םאתומה ישאר רקבמ      
לש ףיצר חתמ לבקמ ת"ג .תרקובמ תיזכרמ      
    42CDV לעב תרושקת סיטרכ וכותב ללוכו  
תרבח תרצות .תכרעמב תידוחיי תבותכ      

                      4.00 11-1.4019NS ט"קמ  CETONI 'חי   
      
רקובמ עוקש  DEL rewoP W4םורח ת"ג     08.08.040
םורח תכרעמל רוביחל םאתומה ישאר רקבמ      
לש ףיצר חתמ לבקמ ת"ג .תרקובמ תיזכרמ      
    42CDV לעב תרושקת סיטרכ וכותב ללוכו  
תרבח תרצות .תכרעמב תידוחיי תבותכ      

                      2.00 14-1.4019NS ט"קמ  CETONI 'חי   
      
טקפסרפ יושע DEL ידדצ-וד האיצי טלש ת"ג     08.08.090
ישאר רקבמ רקובמ תכמנומ הרקתב עוקש יצח      
תיזכרמ םורח תכרעמל רוביחל םאתומה      
42CDV לש ףיצר חתמ לבקמ ת"ג  .תרקובמ      
תבותכ לעב תרושקת סיטרכ וכותב ללוכו      
CETONI תרבח תרצות .תכרעמב תידוחיי      

                      3.00 E 3101 PNS ט"קמ 'חי   

תרקובמ םורח תרואת תכרעמ 80.80 כ"הס            

      

ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  90.80 ק ר פ  ת ת       

      
יאנש ללוכ W01  דע קפסהב 6" הזירכ לוקמר     08.09.090
לירג םע ינכטה טרפמב טרופמכ תוגרד םע וק      
העוקש הנקתהל ,לכירדאה תריחבל יביטרוקד      
יבועב ןוולוגמ חפמ חול ללוכ תכמנומ הרקתב      
ללוכ, תכמנומה הרקתה לא קוזיחל מ"מ 1      
הרקת ללח ךותב שא תנגומ הרוגס חפ תספוק      

                      5.00 ןוטבה תרקתל קוזיח ללוכו .27APFN ןקת יפל 'חי   

הזירכ תכרעמ 90.80 כ"הס            

      
      

למשח תודובע 80 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../117 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     117 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
םוירוטידוא ןגומ הנבמ תפסות 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  90 ק ר פ       

      

ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       

      
וא "רגב" גוסמ ינקת ןגומ בחרמל םינפ חיט     09.01.010

                     45.00 קוצי ןוטב תוריק ג"ע ע"ש ר"מ   
      
יתשו םוטיאו הצברה תובכש 3 ץוח חיט     09.01.020

                    105.00 .עבצל ןכומ תיפוסו תרשיימ תובכש ר"מ   
      
תריחב יפל ןווגב חיט ג"ע ינועבצ טכילש     09.01.030

                    105.00 .ןימזמה ר"מ   
      

                     10.00 םייונב תוריק ג"ע םינפ חיט ר"מ  09.01.040

חיט 10.90 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חיט 90 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../118 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     118 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
םוירוטידוא ןגומ הנבמ תפסות 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  01 ק ר פ       

      

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  10.01 ק ר פ  ת ת       

      
תודימב טקרפ יומד ןלצרופ טינרג ףוציר     10.01.010
יבועב "ydob lluf" אלמ דבור ,מ"ס 021/32      
י"פע ןווגב NOITOME תרצות מ"מ 11      

                     48.00 .לכירדאה תריחב ר"מ   
      

                     34.00 ל"נה ףוצירה גוסמ םילופיש רטמ  10.01.011
      
רחא וא תוספרמ וא םירדח וא תונורדסמ ףוציר     10.01.012
אלמ דבור ,01R וא 9R ןלצרופ טינרג יחיראב      
    "ydob lluf" מ"ס 06/06 הדימב מ"מ 11 יבועב  

                     32.00 .לכירדאה י"ע רחביש ןווגב ר"מ   
      
03 דע בחורב ןבל טנמצ סיסב לע וצרט תקיצי     10.01.013
דגנ תלזב ןבא תבורעת ,ףוציר הצקב מ"ס      
יספמ םירפת ץויח ,%51 לש רועישב הקיחש      
רמג דע ףוישו שוטיל ,רטמ 8.1 לכ תיכוכז      

                      3.00 םלשומ רטמ   

יופיחו ףוציר 10.01 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יופיחו ףוציר 01 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../119 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     119 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
םוירוטידוא ןגומ הנבמ תפסות 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ע ב צ  11 ק ר פ       

      

ע ב צ  10.11 ק ר פ  ת ת       

      
תונקת י"פע ןגומה בחרמה ןומיסו תעיבצ     11.01.010
דע שרדנה לכו םיחתפ ביבס תוברל ר"עקפ      

                      1.00 'פמוק רושיא תלבק  
      

                    160.00 0002 לירקרפוסב םינפ תוריק העיבצ ר"מ  11.01.020
      
סבג תוריק ג"ע "קל-ףיילש" אלמ לטכפש עוציב     11.01.030

                    100.00 .רגב חיט וא ר"מ   

עבצ 10.11 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

עבצ 11 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../120 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     120 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
םוירוטידוא ןגומ הנבמ תפסות 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ מ ו ל א  21 ק ר פ       

      

ם ו י נ מ ו ל א  10.21 ק ר פ  ת ת       

      
גוסמ ןגומ בחרמל ינקת זג ןולח 'מ 2-ה טרפ     12.01.010

                      1.00 מ"ס 001/001 הדימב "פיק יירד" 'חי   
      
גוסמ ןגומ בחרמל ינקת זג ןולח 'מ 2-ה טרפ     12.01.020

                      1.00 מ"ס 541/58 הדימב שדח םגד "פיק יירד" 'חי   
      
012/021 תודימב הליגר החיתפ ףנכ לא 1-ד     12.01.030

                      2.00 מ"ס 'חי   

םוינמולא 10.21 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוינמולא 21 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../121 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     121 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
םוירוטידוא ןגומ הנבמ תפסות 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  41 ק ר פ       

      

ן ב א  10.41 ק ר פ  ת ת       

      
םע הזבוט גוסמ ןבאב םייק ןוטב ריק יופיח     14.01.010
םינבמב םייקה תמגודכ ,תוחפל מ"ס 7 ןטב      
ןקת יפל הבוטרה הטישב ח"היבב םיכומסה      
הלחוכ ,תוכימת ,תורישק ,תשר תוברל 8732      
ויהי הנבמה תוניפ .םלשומ עוציבל שרדנה לכו      

                     55.00 ."ר" גוסמ "הרופח" ןבאב ר"מ   
      
5 יבועב תשטולמו תרסונמ ןבאמ ןולח ןדא     14.01.020

                      2.00 .הצקב םימ ףא םע מ"ס 05 דע בחורב מ"ס רטמ   
      
מ"ס 05 דע בחורב גג הקעמל ןבא גניפוק     14.01.030
גג םינפ יפלכ %2 עופישב ןקתומ מ"ס 5 יבועב      

                     30.00 .הנבמה רטמ   

ןבא 10.41 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןבא 41 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../122 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     122 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
םוירוטידוא ןגומ הנבמ תפסות 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו ו א  ג ו ז מ  51 ק ר פ       

      

ל ו פ י ט  ת ו ד י ח י  40.51 ק ר פ  ת ת       

ר ו ר ו ו א ו -ר י ו א ב       

      
םיגוסה לכמ ,תרנצה וא דויצה ריחמב      
לכמ תוכימת וללכי ןלהלש םיקרפה לכב      
תוכימת תוברל םינגוע ,םיקוזיח ,םיגיסה      
הנגה ,העונת יליבגמו תוימסיס תוכימתו      
.תואירבה דרשמ להנ י"פע המדא תודיערמ      
.םוקמב הנקתהו יוניש ללוכ ריחמה      
      
םגדמ ךא ל"נכ ןושחנ חופמ תדיחי     15.04.030

                      1.00 EWSQ-1,500 'חי   

רורוואו-ריואב לופיט תודיחי 40.51 כ"הס            

      

ם י ר ז י ב א  ,ת ר נ צ  50.51 ק ר פ  ת ת       

      
רוניצ םימח/ םיררוקמ םימל הדלפ תרנצ     15.05.010

                     10.00 .2/1" רטוקב 04 לוידקס רטמ   
      
רוניצ םימח/ םיררוקמ םימל הדלפ תרנצ     15.05.030

                     10.00 .4/3" רטוקב 04 לוידקס רטמ   
      
רוניצ  םימח /םיררוקמ םימל הדלפ תרנצ     15.05.040

                     10.00 .1" רטוקב 04 לוידקס רטמ   
      
רוניצ  םימח /םיררוקמ םימל הדלפ תרנצ     15.05.050

                     30.00 .52.1" רטוקב 04 לוידקס רטמ   
      
רוניצ  םימח /םיררוקמ םימל הדלפ תרנצ     15.05.060

                     30.00 2" רטוקב 04 לוידקס רטמ   
      
רודכ םע ,הגרבה ירוביחב,זילפמ ירודכ םותסש     15.05.170

                      4.00 . 2/1" רטוקב ,ןולפט םטאו ם"בלפ 'חי   
      
רודכ םע ,הגרבה ירוביחב,זילפמ ירודכ םותסש     15.05.180

                      4.00 .4/3" רטוקב ןולפט םטאו ם"בלפ 'חי   
      
רודכ םע ,הגרבה ירוביחב,זילפמ ירודכ םותסש     15.05.190

                      4.00 .1" רטוקב ןולפט םטאו ם"בלפ 'חי   
      
רודכ םע ,הגרבה ירוביחב,זילפמ ירודכ םותסש     15.05.200

                      4.00 .52.1" רטוקב ןולפט םטאו ם"בלפ 'חי   
      
רודכ םע הגרבה ירוביחב ,זילפמ ירודכ םותסש     15.05.210

                      2.00 5.1" רטוקב ןולפט םטאו מ"בלפ 'חי   

50.51.2 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../123 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     123 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
םוירוטידוא ןגומ הנבמ תפסות 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
תמייקל השדח 2/1" תרנצ לש תורבחתה     15.05.220
ךותיר ,ךותיח ,םימה ןוקיר תודובע תוברל      

                      4.00 'פמוק .דודיב ינוקיתו  
      
תמייקל השדח 4/3" תרנצ לש תורבחתה     15.05.230
ךותיר ,ךותיח ,םימה ןוקיר תודובע תוברל      

                      4.00 'פמוק .דודיב ינוקיתו  
      
תמייקל השדח 1" תרנצ לש תורבחתה     15.05.240
ךותיר ,ךותיח ,םימה ןוקיר תודובע תוברל      

                      4.00 'פמוק .דודיב ינוקיתו  
      
תמייקל השדח 5.1" תרנצ לש תורבחתה     15.05.250
ךותיר ,ךותיח ,םימה ןוקיר תודובע תוברל      

                      2.00 'פמוק .דודיב ינוקיתו  
      
תמייקל השדח 2" תרנצ לש תורבחתה     15.05.260
ךותיר ,ךותיח ,םימה ןוקיר תודובע תוברל      

                      2.00 'פמוק .דודיב ינוקיתו  

םירזיבא ,תרנצ 50.51 כ"הס            

      

ר י ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  60.51 ק ר פ  ת ת       

      
חפמ גזוממ ריוא תרזחהו הקפסא תולעת     15.06.020
מ"מ 8.0 לש חפ יבועב ךומנ  ץחלל  ןוולוגמ      

                     50.00 .תוחפל ר"מ   
      
דודיב אלל תירושרש הלוגע השימג הלעת     15.06.070

                     10.00 .6" רטוקב קדוזיא רטמ   
      
תרעצמ ללוכ .רונתב עובצ יתרקת ריוא רזפמ     15.06.080

                      6.00 .ר"מ 580.0 דע לדוגב תוסיו 'חי   
      
תוסיו תרעצמ ללוכ הרזחהו ריוא תקיני לירג     15.06.100

                      3.00 .ר"מ 580.0 דע לדוגב ןנסמו 'חי   
      
ןנסמו תרעצמ ללוכ הרזחהו ריווא תקיני לירג     15.06.110

                      1.00 .ר"מ 580.0 לעמ לדוגב ר"מ   
      
דע לדוגב תולעתב םינקתומ תוסיו יסירת     15.06.150

                      2.00 .ר"מ 580.0 'חי   
      
      
      

60.51.2 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../124 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     124 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
םוירוטידוא ןגומ הנבמ תפסות 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
תוברל ר"מ 52.0 דע חטשב ענוממ שא סירת     15.06.170
לבכב טווח השיג חתפ הריגס ץיפקו ךיתנ עונמ      

                      1.00 .חולל שא ןיסח 'חי   
      
גוסמ ד"ממל כ"בא ןוניס תכרעמ     15.06.210
    009/0042-HAF תמגודכ םימותסש ללוכ  

                      1.00 'פמוק .לא תיב תוישעת  
      

                      1.00 .ד"ממל חצ ריואל 8" רפרפ םותסש 'חי  15.06.220
      
ןלבק י"ע ןוטיבל 8" א"גה לוורש לש הקפסא     15.06.230

                      4.00 .ןיינב 'חי   
      

                      2.00 .8" רטוקב ךא ל"נכ א"גה לוורש לש הקפסא 'חי  15.06.240
      

                      4.00 .4" רטוקב ךא ל"נכ א"גה לוורש לש הקפסא 'חי  15.06.250

ריוא רוזיפ תכרעמ 60.51 כ"הס            

      

ד ו ד י ב  70.51 ק ר פ  ת ת       

      
םיממוחמ וא םיררוקמ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.07.010
ספליס תפיטעו  סקלפמרא יושע  1" יבועב      

                     10.00 .2/1" רטוקב רוניצל ךא רוניצל דודיב רטמ   
      
םיממוחמ וא םיררוקמ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.07.020
ספליס תפיטעו  סקלפמרא יושע  1" יבועב      

                     10.00 .4/3" רטוקב רוניצל ךא רוניצל דודיב רטמ   
      
םיממוחמ וא םיררוקמ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.07.030
ספליס תפיטעו  סקלפמרא יושע  1" יבועב      

                     10.00 .1" רטוקב רוניצל ךא רוניצל דודיב רטמ   
      
םיממוחמ וא םיררוקמ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.07.040
ספליס תפיטעו  סקלפמרא יושע  1" יבועב      

                     30.00 .5.1" רטוקב רוניצל ךא רוניצל דודיב רטמ   
      
םיממוחמ וא םיררוקמ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.07.050
ספליס תפיטעו  סקלפמרא יושע  1" יבועב      

                     30.00 .2" רטוקב רוניצל ךא רוניצל דודיב רטמ   
      
ןוגכ םירזיבאל "סקלפמרא" י"ע דודיב     15.07.110
'וכו תוטשפתה  ירבחמ  ,םירזוח לא ,םימותסש      

                     16.00 .1" דע 2/1" רטוקל םירק וא םימח םימל 'חי   
      

70.51.2 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../125 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     125 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
םוירוטידוא ןגומ הנבמ תפסות 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
ןוגכ םירזיבאל "סקלפמרא" י"ע דודיב     15.07.120
'וכו תוטשפתה  ירבחמ  ,םירזוח לא ,םימותסש      
רטוק םירזיבאל ךא  םירק וא םימח םימל      

                      4.00 .5.1" דע 52.1" 'חי   
      
ןוגכ םירזיבאל "סקלפמרא" י"ע דודיב     15.07.130
'וכו תוטשפתה  ירבחמ  ,םירזוח לא ,םימותסש      
רטוק םירזיבאל ךא  םירק וא םימח םימל      

                      2.00 "2 'חי   
      
תולעתל תיכוכז  יביסמ ינוציח ימרת דודיב     15.07.160
תעירי תפטעמ ללוכ 1"  יבועב  ריוא  גוזימ      

                     50.00 .םיביסב קוזיח םע םוינימולא ר"מ   
      
י"ע ריוא תופילד דגנ תולעת תמיטא רובגת     15.07.180
הקיניה תולעת  לש  םירוביחה  לכ  יוסיכ      
המיטא רמוחב היוור תשובחת תועצמאב      

                     10.00 .הלעת ר"מ -  הדידמה  תדיחי .סקקד ר"מ   
      
תולעת  יופיצל ,סוחד םיעלס רמצמ תועירי     15.07.190
תובכש יתש  םע שא דגנ תודימעל תושרדנה      
יוביכ ןקת יפל ל"נה .א"כ מ"מ 61 דורו סבג      
לש  הדבעמ י"ע רושיא תאצמה ללוכ  ,שא      
תודימע  יבגל  תוחיטבה  ץעויו  םינקתה  ןוכמ      
תוקד 09 ךשמב שאל ,תכרעמהו םירמוחה      

                      2.00 .סויזלצ תולעמ 004 לש הרוטרפמטב ר"מ   

דודיב 70.51 כ"הס            

      

ת ו ד ו ב ע ו  ת ו נ ו ש  ת ו כ ר ע מ  80.51 ק ר פ  ת ת       

ר ז ע       

      
ע"ש וא TCM גוסמ ןגומ בחרמל תרנצ רבעמ     15.08.020

                      8.00 4" רטוקב 'חי   

רזע תודובעו תונוש תוכרעמ 80.51 כ"הס            

      

ד ו ק י פ ו  ל מ ש ח  ת כ ר ע מ  90.51 ק ר פ  ת ת       

      
                      1.00 'פמוק . ריוא גוזימ תכרעמל הקראה תודובע 15.09.010

דוקיפו למשח תכרעמ 90.51 כ"הס            

      
      
      
      

ריווא גוזמ 51 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../126 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     126 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
םוירוטידוא ןגומ הנבמ תפסות 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       

      

ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  10.22 ק ר פ  ת ת       

      
הז קרפב םידעוימ תורקיתו םירניס      
היהי ןלבקה .ןגומ בחרמב הנקתהל      
תושירדו תונקת י"פע הנקתהל יארחא      
.הדובעה םויסב םרושיא תוברל ר"עקפ      
וא SHR 2.3/07/07 תנבלוגמ הדלפ יליפורפ      
ןוטבה תרקית דעו ןוטבה תפצרמ 8.2/05/05      
ףסונ יקפא ליפורפ תוברל תותלדה לכ ידיצב      
תוריקה קוזיחל ,שרדנה לככ םינוגיעו תוטלפ      
.דרפנב ומולשי אלו סבגה ריק ריחמב םילולכ      
      
לולסמ ג"ע ימורק וד סבגב םייק ןוטב ריק יופיצ     22.01.030
רמצ דודיב תא םג ללוכ מ"מ 05 םיבצינו      
תכרעמ יבועב ק"מ/ג"ק 06 לקשמב םיעלס      

                     42.00 .עבצל ןכומ לטכפש ללוכ .מ"מ 57 ללוכ ר"מ   
      
לכמ לופכ םורק 2/1" יבועב ןבל סבג תוציחמ     22.01.050
םילולסמ תוברל מ"ס 021 לש ללוכ יבועב דצ      

                     18.00 מ"מ 07 בחורב םיבצינו ר"מ   
      
רמצ ינורזמב סבג ייופיצו תוציחמ דודיב     22.01.060
ק"מ/ג"ק 06 תופיפצב 2" יבועב סוחד םיעלס      

                     18.00 שא ןיסח ןליתאילופ תועיריב םיפוטע ר"מ   
      
תורקת וא/ו )תיכנאו תיקפא הריגס( סבג רניס     22.01.070
וא תועוצרב וא םינטק םיחטשב תויקפא סבג      
הרואת תולעת ידיצב ,תיטסוקא הרקת ףקיהב      
תוברל ½" יבועב ןבל סבג תוחולמ .'וכו      
,םירוביחה לכ ,האישנה תיצקורטסנוק      
ירמוח לכו תוניפב רמג יליפורפ ,םיקוזיחה      
הדידמה( .העיבצל ןכומ םלשומ םהינימל רזעה      
תורקתל לעמ מ"ס 01 הבוגל דע השירפ יפל      

                     24.00 .)תויטסוקא ר"מ   
      
מ"מ 07 בחורב ץירח תריצי רובע תפסות     22.01.075
תרואת ספ לש הנקתה ךרוצל שדח סבג זינקב      

                     18.00 .דל רטמ   
      
מ"ס 06/06 חפ ישגממ 1A תיטסוקא הרקת     22.01.110
הזיגו רוריח ורקימ ןיילנייפ מ"מ 6.0 יבועב      
האישנ תיצקורטסנוק תוברל תקבדומ תירוחא      
הגמואו Z, T, L, Z+L הצק יליפורפ ,שרדנכ      
,םיקוזיחה לכ לע מ"מ 2 תוחפל לש יבועב      

                     22.00 .םהינימל רזעה ירמוח לכו םירוביחה ר"מ   

10.22.2 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../127 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     127 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
םוירוטידוא ןגומ הנבמ תפסות 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
ורקימ םיררוחמ חפ ישגממ B תיטסוקא הרקת     22.01.130
םינגלואמ ,תקבדומ תירוחא הזיג םע רוריח      
03 םישגמה בחור .רונתב יופא עבצב םיעובצו      
תיצקורטסנוק תוברל מ"מ 8.0 חפה יבוע ,מ"ס      
Z, T, L, Z+L הצק יליפורפ ,שרדנכ האישנ      
ירמוח לכו םירוביחה ,םיקוזיחה לכו הגמואו      

                     22.00 .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ר"מ   
      
,םימוטא חפ ישגממ D תיטסוקא הרקת     22.01.150
בחור .רונתב יופא עבצב םיעובצו םינגלואמ      
תוברל מ"מ 8.0 חפה יבוע ,מ"ס 03 םישגמה      
,L הצק יליפורפ ,שרדנכ האישנ תיצקורטסנוק      
    Z+L ,Z, T מ"מ 2 תוחפל לש יבועב הגמואו  
רזעה ירמוח לכו םירוביחה ,םיקוזיחה לכ לע      

                      6.00 .םהינימל ר"מ   
      
רמצ ינורזמב םימוטא חפ ישגמ תורקת דודיב     22.01.180
ק"מ/ג"ק 05 תופיפצבו 2" יבועב סוחד םיעלס      

                      6.00 .שא ןיסח ןליתאילופ תועיריב םיפ ר"מ   

םישעותמ םיטנמלא 10.22 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../128 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     128 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
םוירוטידוא ןגומ הנבמ תפסות 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ס ו ס י ב  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       

      

ס ו ס י ב  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת       

      
.6" העיקש ,3 הפישח תגרד 03-ב ןוטבה גוס      
לכו תואסנולכה לכל תינוס הקידב ללוכ ריחמה      
ידנמאיד וילז סדנהמ לש עקרקה חודב םושרה      
ןלבקה בל תמושת תינפומ .זרכמל ףרוצמה      
חודיקב ךרוצ ןכתי ,רתאל השיגבש ישוקל      
יכרד ,ןוכימ לש הפנה ,הנטק הנוכמ ,דחוימ      
.תפסותב ומלושי אלש תודחוימ השיג      
      
רטוקב רוגס חדקמ םע שבי חודיקב תואסנולכ     23.01.002

                    100.00 מ"ס 05 רטמ   
      

                      1.20 תינכת י"פע תואסנולכל םיכתורמ ןויז יבולכ ןוט  23.01.003
      
תטישב עוציב רובע תואסנולכה ריחמל תפסות     23.01.004

                    100.00 טיינוטנב וא AFC רטמ   

סוסיב תואסנולכ 10.32 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

סוסיב תואסנולכ 32 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../129 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     129 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
םוירוטידוא ןגומ הנבמ תפסות 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש ו  ת ו י מ ו י  92 ק ר פ       

      

ת ו נ ו ש ו  ת ו י מ ו י  10.92 ק ר פ  ת ת       

      
רטמ 0.1 כ לש רטוקב רסונמ ץע םדג תריקע     29.01.010
דעוימה חטשה לכב םייקפאה םישרושה לע      

                      1.00 'פמוק .הינבה תפסותל  
      
תפסותל דעוימה חטשב םייק ץע תריקע     29.01.020
תללוכ הדובעה .םישרושהו עזגה לע הינבה      
לכו םירושיא תלבק ,ל.ק.ק ,תויושר םואית      

                      1.00 'פמוק .שרדנה  
      
ינקתמו ימוג חטשמ יוניפו קוליס ,קוריפ     29.01.030
לכב אוהש גוס לכמ ןגו חותיפ יטנמלא ,קחשמ      
םוחתב קר אלו יללכ ןפואב תימורדה רצחה      
,וקתעוי קחשמה ינקתמ .הינבל דעוימה חטשה      
חקפמה הרויש םוקמב ועבוקי וא ונסחואי      

                      1.00 'פמוק .ח"היב םוחתב  
      
רצחה חטשב תויעקרק תת תויתשת רותיא     29.01.040
יעקרק תת תוכרעמ יאלג תועצמאב תימורדה      

                    250.00 .ע"ש וא "היאמ" תרבח י"ע עצובמה תמגודכ ר"מ   

תונושו תוימוי 10.92 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונושו תוימוי 92 כ"הס            

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../130 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     130 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ
םוירוטידוא ןגומ הנבמ תפסות 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ע ב ק מ  03 ק ר פ       

      

ה נ ב מ ב  ה ע ו ב ק  ת ו ר ג נ  10.03 ק ר פ  ת ת       

      
ךרואב םירנימס רדחל תובישי ןחלוש 43-קמ     30.01.010

                      1.00 'פמוק מ"ס 031 בחורבו מ"ס 005 ללוכ  
      
תיללכ הדימב רויכ םע הטסוריינ חטשמ     30.01.020
    021X06 תולוזנוק תועצמאב ריקל ןקתומ מ"ס  
חרפ זרבו זוקינל תורבחתה ןופיס תוברל הדלפ      

                      1.00 'פמוק .הובג חבטמ  

הנבמב העובק תורגנ 10.03 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םיעבקמ 03 כ"הס            

םוירוטידוא ןגומ הנבמ תפסות כ"הס          

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../131 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019 )זוכיר( ןולקשא - יליזרב ש"ע יאופרה זכרמה
דף מס':     131 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 הנבמ     
    
רפע 10 קרפ      
    

רפע 10.10 קרפ תת                                           
    

רפע 10 כ"הס                                          

    
רתאב קוצי ןוטב 20 קרפ      
    

רתאב קוצי ןוטב 10.20 קרפ תת                                           
    

רתאב קוצי ןוטב 20 כ"הס                                          

    
הינב 40 קרפ      
    

ןוטב יקולבב הינב 10.40 קרפ תת                                           
    

הינב 40 כ"הס                                          

    
םוטיא 50 קרפ      
    

םוטיא 10.50 קרפ תת                                           
    

םוטיא 50 כ"הס                                          

    
טוהירו תורגסמ ,תורגנ 60 קרפ      
    

תורגנ 10.60 קרפ תת                                           
    

תורגסמ 20.60 קרפ תת                                           
    

תונושו םירזיבא 30.60 קרפ תת                                           
    

טוהירו תורגסמ ,תורגנ 60 כ"הס                                          

    
האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

םימחו םירק םימ 10.70 קרפ תת                                           
    

רורוואו םיזקנ 20.70 קרפ תת                                           
    

ןהירזיבאו האורבת תועובק 30.70 קרפ תת                                           
    

םייאופר םיזג 40.70 קרפ תת                                           
    

םירלקנירפס 50.70 קרפ תת                                           

 

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../132 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     132 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תונוש 60.70 קרפ תת                                           
    

האורבת ינקתמ 70 כ"הס                                          

    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

תדוקנ 10.80 קרפ תת                                           
    

יספב הרואתו למשח תודוקנ 20.80 קרפ תת                                           
הקפסא            
    

תילמשח היצלטסניא 30.80 קרפ תת                                           
    

תוקראה תכרעמ 40.80 קרפ תת                                           
    

הניז תוארתה דויצו למשח תוחול 50.80 קרפ תת                                           
הפצ            
    

הלוח תוחא תאירק תכרעמ 60.80 קרפ תת                                           
    

הרואת יפוג 70.80 קרפ תת                                           
    

תרקובמ םורח תרואת תכרעמ 80.80 קרפ תת                                           
    

הזירכ תכרעמ 90.80 קרפ תת                                           
    

םוקרטניא תכרעמ 01.80 קרפ תת                                           
    

קספ לא תכרעמ 11.80 קרפ תת                                           
    

1 ופרט הנחתב למשח תודובע 21.80 קרפ תת                                           
יחרזמ רוק זכרמל הקפסא רשוכ גורדשל            
    

ג"מלא ןוגימ 31.80 קרפ תת                                           
    

למשח ינקתמ 80 כ"הס                                          

    
חיט 90 קרפ      
    

חיט 10.90 קרפ תת                                           
    

חיט 90 כ"הס                                          

 
 
 
 
 
 
 

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../133 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת

5181376-80 :סקפ  8155476-80:לט

 

 
 

14/03/2019

דף מס':     133 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

יופיחו ףוציר 01 קרפ      
    

יופיחו ףוציר 10.01 קרפ תת                                           
    

תונושו םירזיבא 20.01 קרפ תת                                           
    

יופיחו ףוציר 01 כ"הס                                          

    
עבצ 11 קרפ      
    

עבצ 10.11 קרפ תת                                           
    

עבצ 11 כ"הס                                          

    
םוינמולא 21 קרפ      
    

םוינימולא 10.21 קרפ תת                                           
    

םוינמולא 21 כ"הס                                          

    
ןבא 41 קרפ      
    

ןבאב תוריק יופיח 10.41 קרפ תת                                           
    

ןבא 41 כ"הס                                          

    
ריוא גוזימ 51 קרפ      
    

יללכ 10.51 קרפ תת                                           
    

תויאמצע ריווא גוזימ תודיחי 20.51 קרפ תת                                           
    

רורוואו - ריואב לופיט תודיחי 40.51 קרפ תת                                           
    

םירזיבא ,תרנצ 50.51 קרפ תת                                           
    

ריוא רוזיפ תכרעמ 60.51 קרפ תת                                           
    

דודיב 70.51 קרפ תת                                           
    

רזע תודובעו תונוש תוכרעמ 80.51 קרפ תת                                           
    

דוקיפו למשח תכרעמ 90.51 קרפ תת                                           
    

הרקב תכרעמ 01.51 קרפ תת                                           
    

ריוא גוזימ 51 כ"הס                                          
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3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת
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14/03/2019

דף מס':     134 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םיבשחמ תרושקת 81 קרפ      
    

םיבשחמ תרושקת 10.81 קרפ תת                                           
    

םיבשחמ תרושקת 81 כ"הס                                          

    
שרח תורגסמ 91 קרפ      
    

תונוש 10.91 קרפ תת                                           
    

שרח תורגסמ 91 כ"הס                                          

    
םישעותמ 22 קרפ      
    

םישעותמ םיטנמלא 10.22 קרפ תת                                           
    

םישעותמ 22 כ"הס                                          

    
קוריפו הסירה 82 קרפ      
    

הסירהו קוריפ 10.82 קרפ תת                                           
    

קוריפו הסירה 82 כ"הס                                          

    
תונושו תוימוי 92 קרפ      
    

תונושו תוימוי 10.92 קרפ תת                                           
    

יטמואינפ ליט 20.92 קרפ תת                                           
    

תונושו תוימוי 92 כ"הס                                          

    
םיעבקמ 03 קרפ      
    

הנבמב עובק טוהיר 10.03 קרפ תת                                           
    

םיעבקמ 03 כ"הס                                          

    
ןשעו שא יוליג 43 קרפ      
    

תורעה 10.43 קרפ תת                                           
    

                              55,222.00 םהירזיבאו םיאלג 20.43 קרפ תת    
    

                              18,500.00 םהירזיבאו הרקב תוחול 30.43 קרפ תת    
    

                              24,921.00 םירזיבא 40.43 קרפ תת    
    

                              11,180.00 םהירזיבאו םייוביכ 50.43 קרפ תת    

קובץ: נוירולוגיה ברזילי   .../135 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/03/2019

דף מס':     135 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              29,699.00 םירזיבאו תונקתה 60.43 קרפ תת    
    

דרוא הזוחב םילולכ םניאש םיפיעס 70.43 קרפ תת                                           
ישאר ןלבק לש תיללכ הסמעהו            
    

                139,522.00 ןשעו שא יוליג 43 כ"הס                

    
הנבמ תרקב 53 קרפ      
    

ןוחטיב 10.53 קרפ תת                                           
    

ס"מט 20.53 קרפ תת                                           
    

הנבמ תרקב 53 כ"הס                                          

    
יפונ חותיפ 04 קרפ      
    

חותיפ 10.04 קרפ תת                                           
    

יפונ חותיפ 04 כ"הס                                          

    
הייקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

הייקשהו ןוניג 10.14 קרפ תת                                           
    

הייקשהו ןוניג 14 כ"הס                                          

   139,522.00 תיגולוריונה הקלחמה ץופישו םוקיש 1 כ"הס                            

    
םוירוטידוא ןגומ הנבמ תפסות 2 הנבמ     
    
תויללכ תורעה 00 קרפ      
    

תורעה 10.00 קרפ תת                                           
    

תויללכ תורעה 00 כ"הס                                          

    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

רפע תודובע 10.10 קרפ תת                                           
    

רפע תודובע 10 כ"הס                                          
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14/03/2019

דף מס':     136 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

רתאב קוצי ןוטב 20 קרפ      
    

יללכ 10.20 קרפ תת                                           
    

רתאב קוצי ןוטב 20 כ"הס                                          

    
הינב 40 קרפ      
    

הינב תודובע 10.40 קרפ תת                                           
    

הינב 40 כ"הס                                          

    
םוטיא 50 קרפ      
    

םיינבמ םיטנמלאו תוגג 10.50 קרפ תת                                           
    

םוטיא 50 כ"הס                                          

    
תורגסמו תורגנ 60 קרפ      
    

תורגנ 10.60 קרפ תת                                           
    

תורגסמ 20.60 קרפ תת                                           
    

תורגסמו תורגנ 60 כ"הס                                          

    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

0.8 קרפ תת 00.80 קרפ תת                                           
    

תודוקנ 10.80 קרפ תת                                           
    

תילמשח היצלטסניא 30.80 קרפ תת                                           
    

תודוסי תקראה 40.80 קרפ תת                                           
    

הרואת יפוג 70.80 קרפ תת                                           
    

תרקובמ םורח תרואת תכרעמ 80.80 קרפ תת                                           
    

הזירכ תכרעמ 90.80 קרפ תת                                           
    

למשח תודובע 80 כ"הס                                          
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3061555 ונוא תיירק 'ב 3 סומע  מ"עב הסדנה ןוקיפת
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14/03/2019

דף מס':     137 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

חיט 90 קרפ      
    

חיט 10.90 קרפ תת                                           
    

חיט 90 כ"הס                                          

    
יופיחו ףוציר 01 קרפ      
    

יופיחו ףוציר 10.01 קרפ תת                                           
    

יופיחו ףוציר 01 כ"הס                                          

    
עבצ 11 קרפ      
    

עבצ 10.11 קרפ תת                                           
    

עבצ 11 כ"הס                                          

    
םוינמולא 21 קרפ      
    

םוינמולא 10.21 קרפ תת                                           
    

םוינמולא 21 כ"הס                                          

    
ןבא 41 קרפ      
    

ןבא 10.41 קרפ תת                                           
    

ןבא 41 כ"הס                                          

    
ריווא גוזמ 51 קרפ      
    

רורוואו-ריואב לופיט תודיחי 40.51 קרפ תת                                           
    

םירזיבא ,תרנצ 50.51 קרפ תת                                           
    

ריוא רוזיפ תכרעמ 60.51 קרפ תת                                           
    

דודיב 70.51 קרפ תת                                           
    

רזע תודובעו תונוש תוכרעמ 80.51 קרפ תת                                           
    

דוקיפו למשח תכרעמ 90.51 קרפ תת                                           
    

ריווא גוזמ 51 כ"הס                                          
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דף מס':     138 ןולקשא ,יליזרב ח"היבב תיגולוריונ הקלחמ ץופישו םוקישל זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ      
    

םישעותמ םיטנמלא 10.22 קרפ תת                                           
    

םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס                                          

    
סוסיב תואסנולכ 32 קרפ      
    

סוסיב תואסנולכ 10.32 קרפ תת                                           
    

סוסיב תואסנולכ 32 כ"הס                                          

    
תונושו תוימוי 92 קרפ      
    

תונושו תוימוי 10.92 קרפ תת                                           
    

תונושו תוימוי 92 כ"הס                                          

    
םיעבקמ 03 קרפ      
    

הנבמב העובק תורגנ 10.03 קרפ תת                                           
    

םיעבקמ 03 כ"הס                                          

םוירוטידוא ןגומ הנבמ תפסות 2 כ"הס                                         

 

  
לכה ךס  

   139,522.00  יללכ כ"הס  

     25,113.96 מ"עמ %81  

    164,635.96 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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