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05/06/2020 ריוא גוזימ ןקתמ- תועצה תלבק -םוירוטידוא-המלש לכיה
דף מס':     001 ריוא גוזימ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ ג ז מ  ז ו ק י נ  - ה א ו ר ב ת  70 ק ר פ       
      
ה י ר ז י ב א ו  ם י מ  ת ר נ צ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
םירורוויאו םיזוקינ תכרעמ               
    ----------------------------          
      
ןיחולד םינגזמ זוקינ תורונצ תנקתהו תקפסא     07.01.0010
תרוקב יניע ללוכ ,הקבדהב "CVP"-מ      
רוניצל תורבחתה וא ןוויכ יוניש לכב      
םותיר ירזיבאו תולש ,םיחפס ללוכ ישאר      
םירוביחבב ןוטב תפיטע ללוכ  ,םיטרטסנויכ      
תוריקב העיגפ ינפב הנגה ,ןוויכ ייונישו      
לכ ללוכ .ממ 04 רטוקב ,טרפמב טרופמכ      

                  180.00 רוניצה ריחמב תמלשומ הנקתהל שרדנה רטמ   
      

                   30.00 23 רטוקב דיחי דייאמ מ זוקינל ל"נכ רטמ  07.01.0020
      
חיר םוסחמל םינגזמ זוקינ תרנצ תורבחתה     07.01.0030

                    4.00 'פמוק רויכב ןופיס ינפל וא  הרקת הפצרב  
      
ר י ו א  ג ו ז מ  51 ק ר פ       
      
ihsibustiM ה פ ו ל ח  - FRV 10.51 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ יוביע 'חי לולכמ לש הנקתהו הקפסא     15.01.0010
    PMUP TAEH - FRV ihsibustiM בכרומה  
לש תילמינימ הקופתל תוחפל םיסחדמ ינשמ      
    006,344 H/UTB םירבחמ ללוכ ש/ואיטיב  
הפנה ללוכ ,זג תרנצ רוביח תכרע םילצפמ      
הנבמה גגל ףונמב שומיש  עוניש,הלבוה      
וא ןוטב סיסב לע םיעוזעז ימלוב לע הנקתהו      
רחא םוקימב וא ןינבה גג לע ךרדמ ינבא      
הנקתהלו טרפמב טרופמה ללוכ רחביש      

                    1.00 'פמוק .תמלשומ  
      
גוסמ יוביע 'חי לולכמ לש הנקתהו הקפסא     15.01.0020
    PMUP TAEH - FRV  ihsibustiM בכרומה  
לש תילמינימ הקופתל תוחפל םיסחדמ ינשמ      
    001,324 H/UTB םירבחמ ללוכ ש/ואיטיב  
הפנה ללוכ ,זג תרנצ רוביח תכרע םילצפמ      
הנבמה גגל ףונמב שומיש  עוניש,הלבוה      
וא ןוטב סיסב לע םיעוזעז ימלוב לע הנקתהו      
רחא םוקימב וא ןינבה גג לע ךרדמ ינבא      
הנקתהלו טרפמב טרופמה ללוכ רחביש      

                    1.00 'פמוק .תמלשומ  
      
      
      
      
      
      

7001545-450   בונוסקס לאכימ
 
 
קובץ: 63-0015   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/06/2020
דף מס':     002 ריוא גוזימ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

גוסמ יוביע 'חי לולכמ לש הנקתהו הקפסא     15.01.0030
    PMUP TAEH - FRV  ihsibustiM בכרומה  
לש תילמינימ הקופתל תוחפל םיסחדמ ינשמ      
    000,092 H/UTB םירבחמ ללוכ ש/ואיטיב  
הפנה ללוכ ,זג תרנצ רוביח תכרע םילצפמ      
הנבמה גגל ףונמב שומיש  עוניש,הלבוה      
וא ןוטב סיסב לע םיעוזעז ימלוב לע הנקתהו      
רחא םוקימב וא ןינבה גג לע ךרדמ ינבא      
הנקתהלו טרפמב טרופמה ללוכ רחביש      

                    1.00 'פמוק .תמלשומ  
      
הקינסב זוקינ תובאשמ םיללוכה םידייאמ           
    -------------------------------------------      
      
יתרקת דייאמ תדיחי לש הנקתהו הקפסא     15.01.0040
לש ינוניב/הובג ץחל רתסנ לעותמ סופיטמ      
    ihsibustiM רוביחל FRV דח טקשומ הנבמב  
MFC  לש הקיפסלו תויוריהמ 3 םע יזאפ      
הקופתל הרקת ללחב תלעותמ הנקתהל 0452      
לכ תוברל ש/ואיטיב 009,59 לש תילמינימ      

                    5.00 תינקתו תמלשומ הנקתהל שרדנה 'חי   
      
בסומ דייאמ תדיחי לש הנקתהו הקפסא     15.01.0050
ןרצי תוירחא םע דויצה קפס ידי לע ילאקיטרול      
לש ינוניב/הובג ץחל רתסנ לעותמ סופיטמ      
    ihsibustiM לש הקיפסלו MFC0452 הנקתהל  
לש תילמינימ הקופתלו הרקת יללחב תלעותמ      
הנקתהל שרדנה לכ תוברל ש/ואיטיב 009,59      

                    6.00 תמלשומ 'חי   
      
יתרקת דייאמ תדיחי לש הנקתהו הקפסא     15.01.0060
ריואל ינוניב/הובג ץחל רתסנ לעותמ סופיטמ      
MFC0041 לש הקיפסלו ihsibustiM  לש חצ      
הקופתלו הרקת ללחב תלעותמ הנקתהל      
לכ תוברל ש/ואיטיב 006,45 לש תילמינימ      

                    1.00 תמלשומ הנקתהל שרדנה 'חי   
      
ףילחמ םינוויכ 4 תוטסק לש הנקתהו הקפסא     15.01.0070
תילמינימ הקופתלו 26X26 MFC 055 הרקת      

                    1.00 'פמוק ש/ואיטיב 002,42 לש  
      
תמלשומ ררק תרנצ תכרעמ תנקתהו תקפסא     15.01.0080
לכלו ררקה תרנצ לכל רוריק לגעמל המוקל      
םוקימל דע FRV ה תוכרעמ לש םידייאמה      
רחביש םוקימ לכב וא תספרמב גגב םיבעמה      
םירבחמהו םיקלחמה םירזיבאה לכ ללוכ      
לכ ללוכ - תמלשומ הנקתה לש עוציב ךרוצל      

                    3.00 'פמוק םלשומ יוביע לגעמל טרפמב טרופמה  
      
היתוכרעמו ררק תרנצ                   
    --------------------------              
      
      
      

7001545-450   בונוסקס לאכימ
 
קובץ: 63-0015   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/06/2020
דף מס':     003 ריוא גוזימ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

יולימו םוקאו עוציב ,ץחל תקידב ,הפיטש ,יוקינ     15.01.0090
עצובי םא םג דרפבנה המוק לכל זג      
דויצה קפס תרוקבו ,זגה תולע ללוכ םיבלשב      
3 -ל תוירחאו תסיוו ,הלעפה ללוכ עוצבה ביטל      

                    3.00 'פמוק דרפנב לגעמ לכל טרפמב טרופמכ םינש  
      
FRV תוכרעמל הרקבו דוקפ תכרעמ           
    --------------------------------------         
      
ילאטיגיד הלעפה לנפ לש הנקתהו הקפסא     15.01.0100
,תיריק הנקתהל טווחמ טטסומרת ללוכה      
בחר גצ םע ,תכרעמה ןרצי תרצותמ ירוקמ      
,הלעפהו יוביכ ללוכה ,תירוחא ךסמ תרואתו      
,'וכו רורוויא רוריק םומיח הלעפה רטשמ יוניש      
חופמ תויוריהמב הטילש ,'פמט יונישו שגר      
תולקת תגצה יעובש הלעפה רמייט ריוואה      
םישרדנה םירזיבאה לכו דייאמל הנקתה ללוכ      
לש RAP 03 תמגודכ תמלשומ הנקתהל      
    IHSIBUSTIM ידי לע קותינל שבי עגמ ללוכ  

                    8.00 תוחכונ יאלג 'חי   
      
תושדחו תומייק FRV ה 'חי לכל יזכרמ רקב     15.01.0110
םאתמ ללוכ דויצה קפס לש 8" עגמ ךסמ ללוכ      
ללוכה הנבמ תרקב תכרעמל תרושקת      
קוחרמ 'חיה לכל דוקיפו היצקידניאל תורשפא      
לולכה לכו טרפמה יפל תירלולס השילג ללוכ      

                    1.00 'פמוק ריחמ תפסות אללו דויצה ריחמב טרפמב  
      
לגעמל תמלשומ תילמשח היצלטסניא     15.01.0120
שבי עגמ ירוביח ללוכ FRV-VRV תכרעמב      
תרקבל תרושקתל היצלטסניא ללוכ חפנ יאלגל      

                    3.00 'פמוק קוחרמ השיג וא הנבמ  
      
, gnusmuS ה פ ו ל ח  - FRV 20.51 ק ר פ  ת ת       
    LG  
      
יוביע 'חי לולכמ לש הנקתהו הקפסא     15.02.0010
PMUP TAEH - FRV gnusmuS ,GL גוסמ      
הקופתל תוחפל םיסחדמ ינשמ בכרומה      
ש/ואיטיב H/UTB 006,344 לש תילמינימ      
,זג תרנצ רוביח תכרע םילצפמ םירבחמ ללוכ      
גגל ףונמב שומיש עוניש,הלבוה הפנה ללוכ      
סיסב לע םיעוזעז ימלוב לע הנקתהו הנבמה      
םוקימב וא ןינבה גג לע ךרדמ ינבא וא ןוטב      
הנקתהל טרפמב טרופמה ללוכ רחביש רחא      

                    1.00 'פמוק .תמלשומ  
      
      
      
      
      
      
      

7001545-450   בונוסקס לאכימ
 
קובץ: 63-0015   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/06/2020
דף מס':     004 ריוא גוזימ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

גוסמ יוביע 'חי לולכמ לש הנקתהו הקפסא     15.02.0020
    LG, Sumsung  VRF - HEAT PUMP  
הקופתל תוחפל םיסחדמ ינשמ בכרומה      
ש/ואיטיב H/UTB 001,324 לש תילמינימ      
,זג תרנצ רוביח תכרע םילצפמ םירבחמ ללוכ      
גגל ףונמב שומיש עוניש,הלבוה הפנה ללוכ      
סיסב לע םיעוזעז ימלוב לע הנקתהו הנבמה      
םוקימב וא ןינבה גג לע ךרדמ ינבא וא ןוטב      
הנקתהל טרפמב טרופמה ללוכ רחביש רחא      

                    1.00 'פמוק .תמלשומ  
      
גוסמ יוביע 'חי לולכמ לש הנקתהו הקפסא     15.02.0030
    LG, Sumsung VRF - HEAT PUMP  
הקופתל תוחפל םיסחדמ ינשמ בכרומ      
ש/ואיטיב H/UTB 000,092 לש תילמינימ      
,זג תרנצ רוביח תכרע םילצפמ םירבחמ ללוכ      
גגל ףונמב שומיש עוניש,הלבוה הפנה ללוכ      
סיסב לע םיעוזעז ימלוב לע הנקתהו הנבמה      
םוקימב וא ןינבה גג לע ךרדמ ינבא וא ןוטב      
הנקתהל טרפמב טרופמה ללוכ רחביש רחא      

                    1.00 'פמוק .תמלשומ  
      
הקינסב זוקינ תובאשמ ללוכ םידייאמ           
    -------------------------------------------      
      
יתרקת דייאמ תדיחי לש הנקתהו הקפסא     15.02.0040
ינוניב/הובג ץחל רתסנ לעותמ סופיטמ      
לש הקיפסלו gnusmuS ,GL תרצותמ      
    MFC0452 הרקת ללחב תלעותמ הנקתהל  
ש/ואיטיב 009,59 לש תילמינימ הקופתל      

                    5.00 תמלשומ הנקתהל שרדנה לכ תוברל 'חי   
      
בסומ דייאמ תדיחי לש הנקתהו הקפסא     15.02.0050
ןרצי תוירחא םע דויצה קפס ידי לע ילאקיטרול      
לשינוניב/הובג ץחל רתסנ לעותמ סופיטמ      
    gnusmuS ,GL לש הקיפסל MFC0452  
הקופתלו הרקת ללחב תלעותמ הנקתהל      
לכ תוברל ש/ואיטיב 009,59 לש תילמינימ      

                    6.00 תמלשומ הנקתהל שרדנה 'חי   
      
יתרקת דייאמ תדיחי לש הנקתהו הקפסא     15.02.0060
לש ינוניב/הובג ץחל רתסנ לעותמ סופיטמ      
    gnusmuS ,GL לש הקיפסל MFC0041  
הקופתל הרקת ללחב תלעותמ הנקתהל      
לכ תוברל ש/ואיטיב 006,45 לש תילמינימ      

                    1.00 תמלשומ הנקתהל שרדנה 'חי   
      
ףילחמ םינוויכ 4 תוטסק לש הנקתהו הקפסא     15.02.0070
תילמינימ הקופתל 26X26 MFC 055 הרקת      

                    1.00 ש/ואיטיב 002,42 לש 'חי   
      
      
      
      

7001545-450   בונוסקס לאכימ
 
קובץ: 63-0015   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/06/2020
דף מס':     005 ריוא גוזימ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

תמלשומ ררק תרנצ תכרעמ תנקתהו תקפסא     15.02.0080
לכלו ררקה תרנצ לכל רוריק לגעמל המוקל      
םוקימל דע FRV ה תוכרעמ לש םידייאמה      
רחביש םוקימ לכב וא תספרמב גגב םיבעמה      
םילצפמה םירבחמה םירזיבאה לכ ללוכ      
טרפמב טרופמה לכ ללוכ - תמלשומ הנקתהל      

                    3.00 'פמוק םלשומ יוביע לגעמל  
      
היתוכרעמו ררק תרנצ                   
    --------------------------              
      
יולימו םוקאו עוציב ,ץחל תקידב ,הפיטש ,יוקינ     15.02.0090
עצובי םא םג דרפבנה המוק לכל זג      
דויצה קפס תרוקבו ,זגה תולע ללוכ םיבלשב      
3 -ל תוירחאו תסיוו ,הלעפה ללוכ עוצבה ביטל      

                    3.00 'פמוק דרפנב לגעמ לכל טרפמב טרופמכ םינש  
      
FRV תוכרעמל הרקבו דוקפ תכרעמ           
    --------------------------------------         
      
ילאטיגיד הלעפה לנפ לש הנקתהו הקפסא     15.02.0100
,תיריק הנקתהל טווחמ טטסומרת ללוכה      
בחר גצ םע ,תכרעמה ןרצי תרצותמ ירוקמ      
,הלעפהו יוביכ ללוכה ,תירוחא ךסמ תרואתו      
,'וכו רורוויא רוריק םומיח הלעפה רטשמ יוניש      
חופמ תויוריהמב הטילש ,'פמט יונישו שגר      
תולקת תגצה יעובש הלעפה רמייט ריוואה      
םישרדנה םירזיבאה לכו דייאמל הנקתה ללוכ      
לש RAP 03 תמגודכ תמלשומ הנקתהל      
    IHSIBUSTIM ידי לע קותינל שבי עגמ ללוכ  

                    8.00 תוחכונ יאלג 'חי   
      
תושדחו תומייק FRV ה 'חי לכל יזכרמ רקב     15.02.0110
ללוכו דויצה קפס לש 8" עגמ ךסמ ללוכ      
ללוכ הנבמ תרקב תכרעמל תרושקת םאתמ      
השיג ללוכ 'חיה לכל דוקיפו היצקידניא      
תרושקת םע טרפמה יפל קוחרמ תירלולס      
טניופ טס יונישו תולקת לע חווידל תינוציח      
דויצה ריחמב טרפמב לולכה לכו הנבמ תרקבל      

                    3.00 'פמוק ריחמ תפסות אללו  
      
תכרעמל תמלשומ תילמשח היצלטסניא     15.02.0120
    FRV-VRV חפנ יאלגל שבי עגמ רוביח ללוכ  
הנבמ תרקבל תרושקתל היצלטסניא ללוכ      

                    3.00 'פמוק תירלולס השיגו םאתמ  
      
      
      
      
      
      
      
      

7001545-450   בונוסקס לאכימ
 
 
קובץ: 63-0015   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/06/2020
דף מס':     006 ריוא גוזימ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

, ustijuF ה פ ו ל ח  - FRV 30.51 ק ר פ  ת ת       
    Daikin, Hitachi  
      
גוסמ יוביע 'חי לולכמ לש הנקתהו הקפסא     15.03.0010
    Hitachi, Fujitsu  VRF - HEAT PUMP  
    ,nikiaD תוחפל םיסחדמ ינשמ בכרומה  
H/UTB 006,344 לש תילמינימ הקופתל      
רוביח תכרע םילצפמ םירבחמ ללוכ ש/ואיטיב      
שומיש עוניש,הלבוה הפנה ללוכ ,זג תרנצ      
םיעוזעז ימלוב לע הנקתהו הנבמה גגל ףונמב      
וא ןינבה גג לע ךרדמ ינבא וא ןוטב סיסב לע      
טרפמב טרופמה ללוכ רחביש רחא םוקימב      

                    1.00 .תמלשומ הנקתהל 'חי   
      
גוסמ יוביע 'חי לולכמ לש הנקתהו הקפסא     15.03.0020
    Hitachi, Fujitsu,  VRF - HEAT PUMP  
    ,nikiaD תוחפל םיסחדמ ינשמ בכרומה  
H/UTB 001,324 לש תילמינימ הקופתל      
רוביח תכרע םילצפמ םירבחמ ללוכ ש/ואיטיב      
שומיש  עוניש,הלבוה הפנה ללוכ ,זג תרנצ      
םיעוזעז ימלוב לע הנקתהו הנבמה גגל ףונמב      
וא ןינבה גג לע ךרדמ ינבא וא ןוטב סיסב לע      
טרפמב טרופמה ללוכ רחביש רחא םוקימב      

                    1.00 .תמלשומ הנקתהל 'חי   
      
גוסמ יוביע 'חי לולכמ לש הנקתהו הקפסא     15.03.0030
    Hitachi, Fujitsu,  VRF - HEAT PUMP  
    ,nikiaD תוחפל םיסחדמ ינשמ בכרומה  
H/UTB 000,092 לש תילמינימ הקופתל      
רוביח תכרע םילצפמ םירבחמ ללוכ ש/ואיטיב      
שומיש  עוניש,הלבוה הפנה ללוכ ,זג תרנצ      
םיעוזעז ימלוב לע הנקתהו הנבמה גגל ףונמב      
וא ןינבה גג לע ךרדמ ינבא וא ןוטב סיסב לע      
טרפמב טרופמה ללוכ רחביש רחא םוקימב      

                    1.00 .תמלשומ הנקתהל 'חי   
      
הקינסב זוקינ תובאשמ ללוכ םידייאמ           
    -------------------------------------------      
      
יתרקת דייאמ תדיחי לש הנקתהו הקפסא     15.03.0040
לש  ינוניב/הובג ץחל רתסנ לעותמ סופיטמ      
    ustijuF ,ihcatiH ,nikiaD לש הקיפסלו  
    MFC0452 הרקת ללחב תלעותמ הנקתהל  
ש/ואיטיב 009,59 לש תילמינימ הקופתל      

                    5.00 תמלשומ הנקתהל שרדנה לכ תוברל 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

7001545-450   בונוסקס לאכימ
 
 
קובץ: 63-0015   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



05/06/2020
דף מס':     007 ריוא גוזימ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

בסומ דייאמ תדיחי לש הנקתהו הקפסא     15.03.0050
ןרצי תוירחא םע דויצה קפס ידי לע ילאקיטרול      
לש ינוניב/הובג ץחל רתסנ לעותמ סופיטמ      
    ustijuF ,ihcatiH ,nikiaD לש הקיפסלו  
    MFC0452 הרקת ללחב תלעותמ הנקתהל  
ש/ואיטיב 009,59 לש תילמינימ הקופתל      

                    6.00 תמלשומ הנקתהל שרדנה לכ תוברל 'חי   
      
יתרקת דייאמ תדיחי לש הנקתהו הקפסא     15.03.0060
לש ינוניב/הובג ץחל רתסנ לעותמ סופיטמ      
    ustijuF ,ihcatiH ,nikiaD לש הקיפסלו  
    MFC0041 הרקת ללחב תלעותמ הנקתהל  
ש/ואיטיב 006,45 לש תילמינימ הקופתל      

                    1.00 תמלשומ הנקתהל שרדנה לכ תוברל 'חי   
      
ףילחמ םינוויכ 4 תוטסק לש הנקתהו הקפסא     15.03.0070
תילמינימ הקופתל 26X26 MFC 055 הרקת      

                    1.00 ש/ואיטיב 002,42 לש 'חי   
      
תמלשומ ררק תרנצ תכרעמ תנקתהו תקפסא     15.03.0080
לכלו ררקה תרנצ לכל רוריק לגעמל המוקל      
םוקימל דע FRV ה תוכרעמ לש םידייאמה      
רחביש םוקימ לכב וא תספרמב גגב םיבעמה      
עוציב ךרוצל םיזרבה םירזיבאה לכ ללוכ      
תלבקל לגעמ יקלח הנקתה לש םיבלשב      
טרפמב טרופמה לכ ללוכ - םימלשומ םינקתמ      

                    3.00 'פמוק םלשומ יוביע לגעמל  
      
היתוכרעמו ררק תרנצ                   
    --------------------------              
      
יולימו םוקאו עוציב ,ץחל תקידב ,הפיטש ,יוקינ     15.03.0090
עצובי םא םג דרפבנה המוק לכל זג      
דויצה קפס תרוקבו ,זגה תולע ללוכ םיבלשב      
3 -ל תוירחאו תסיוו ,הלעפה ללוכ עוצבה ביטל      

                    3.00 'פמוק דרפנב לגעמ לכל טרפמב טרופמכ םינש  
      
FRV תוכרעמל הרקבו דוקפ תכרעמ           
    --------------------------------------         
      
ילאטיגיד הלעפה לנפ לש הנקתהו הקפסא     15.03.0100
,תיריק הנקתהל טווחמ טטסומרת ללוכה      
בחר גצ םע ,תכרעמה ןרצי תרצותמ ירוקמ      
,הלעפהו יוביכ ללוכה ,תירוחא ךסמ תרואתו      
,'וכו רורוויא רוריק םומיח הלעפה רטשמ יוניש      
חופמ תויוריהמב הטילש ,'פמט יונישו שגר      
תולקת תגצה יעובש הלעפה רמייט ריוואה      
םישרדנה םירזיבאה לכו דייאמל הנקתה ללוכ      
לש RAP 03 תמגודכ תמלשומ הנקתהל      
    IHSIBUSTIM ידי לע קותינל שבי עגמ ללוכ  

                    8.00 תוחכונ יאלג 'חי   
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תושדחו תומייק FRV ה 'חי לכל יזכרמ רקב     15.03.0110
םאתמ ללוכ דויצה קפס לש 8" עגמ ךסמ ללוכ      
ללוכ הנבמ תרקב תכרעמל תרושקת      
השיגו קוחרמ 'חיה לכל דוקיפו היצקידניא      
תינוציח תרושקת םע טרפמה יפל תירלולס      
תרקבל טניופ טס יונישו תולקת לע חווידל      
אללו דויצה ריחמב טרפמב לולכה לכו הנבמ      

                    3.00 'פמוק ריחמ תפסות  
      
תכרעמל תמלשומ תילמשח היצלטסניא     15.03.0120
    FRV-VRV חפנ יאלגל שבי עגמ רוביח ללוכ  

                    3.00 'פמוק הנבמ תרקבל תרושקתל היצלטסניא ללוכ  
      
ר י ו א ה  ג ו ז מ  ת ו כ ר ע מ  ר ת י  40.51 ק ר פ  ת ת       
      
שרדנ ריוואה גוזימ ןלבק יכ בל םישל שי      
ועצוביש םיחודיק וא תוביצח וא םיחתפ ןמסל      
קפסי גוזימה ןלבק ךא ,ןיינבה ןלבק ידי לע      
םירבע םיפוקשמ וא/ו תורגסמ ןיקתיו      
םירזפמה תולעתה עוציבל ,רבעמ ילוורש וא/ו      
תופצר וא תורקת / תוריקב תרנצ רבעמ וא      
תולולכ ריואה גוזימ ןלבק לש ולא תודובע      
.םינושה םיפיעסב 'חיה ריחמב      
      
ללכל םיאלמ תוירחאו תוריש יכ בל םישל שי      
הז טקייורפב תונקתומהו תוקפוסמה תוכרעמה      
םילולכ םייתנש ךשמל הלוכ תכרעמה לכו      
לכ תא ללוכ תונושה תודובעהו 'חיה ריחמב      
עוציבל ושרדיש םישדחה םיקלחהו תודובעה      
םלושי אל .וז הפוקת ךשמב תוירחאהו תורישה      
תיפוס הריסמ םוימ םייתנש ךשמב ףסונ םוכס      
תורישה תפוקת לחת ןאכמ - תכרעמה לש      
.תוירחאהו      
      
שרדנ ריוואה גוזימ ןלבק יכ בל םישל שי      
'חי ללוכ ,דחוימב טקש רושיאל דויצ שיגהל      
לוק יקיתשמ ללוכ תוטקשומ תיכנא תובסומ      
שערה תמרש ךכ םלואהמ רזוח ריוא תוסינכב      
רובעת אל ולא םיסירתל םיכומסה םיבשומב      
    abD תולולכ ריואה גוזימ ןלבק לש ולא תודובע  
.םינושה םיפיעסב 'חיה ריחמב      
      
ןלבוגמ חפמ ריוא תולעת הנקתהו הקפסא     15.04.0020
םוטיא ללוכ יללכה טרפמב טרופמכ ךומנ ץחלל      
למשח תוקרא ללוכ םירוביחה לכב 'טסאק הד'      

                  550.00 תולעתב ריחמב לכהו םישימג רוביח ירזיבא ר"מ   
      
דימע 1" ימינפ יטסוקא דודיב הנקתהו הקפסא     15.04.0030
םע יאקירמא תיכוכז רמצמ 1001 ןקתל שא      
חפ ירבחמו חפ ינתיוז ללוכ השקומ חטשמ      
טרופמכ ,דודיבב ךותח שי םהב תומוקמב      

                  550.00 יללכה טרפמב ר"מ   
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רטוק תושימג ריוא תולעת הנקתהו הקפסא     15.04.0040
ןקת תושירדל םיאתמה 557 ןקת םע 01"      
תכתממ רוביח ירזיבאו םימאתמ ללוכ 1001      
םירוביחה לכב 'טסאק הד 'םוטיא ללוכ דבלב      
לכהו םישימג רוביח ירזיבא למשח תוקרא ללוכ      

                   75.00 תולעתה ריחמב רטמ   
      
יבועב ןבלוגמ חפמ תולעת תנקתהו תקפסא     15.04.0050
לכו םוטיא םינגוא ללוכ ןשע רורחשל 52.1      
דימע שימג רמוחב ףוטיע ללוכו ,ןקתב שרדנה      

                   40.00 .יוביכה ידי לע שרדי םא תוקד 021 שא ר"מ   
      
ךושמ םונימולאמ ,םייתרקת ריוא ירזפמ     15.04.0060
'דעי' תמגודכ 51X"51" ,רונתב עובצ  ,ןגלואמ      
תספוק ללוכ ,ריווא תסוו ללוכ ,רשואמ ןווגב      
הספוקה - חפ תלעת וא השימג הלעתל םאתמ      

                    8.00 .ימינפ דודיב ללוכ ןוולגמ חפמ 'חי   
      
םייתרקת ריוא ירזפמ לש הנקתהו הקפסא     15.04.0070
ANOR-1/03-TOLS ןגלואמ ךושמ םונימולאמ      
רשואמ ןווגב 'דעי' תמגודכ הקפסאל ץירח 1      
בחורב מ"ס 001 ךרואב תוספוק םיתסוו ללוכ      
תספוק ללוכו םירזפמה ןרצי לש יטרדנטס      
ףוקשמ ללוכו םירזפמה ןרצי לש םונלפ /חופינ      
לכל ףיצר היהי רזפמה .רזפמה ךרוא לכל רוויע      
.לכירדאה תינכותל םאתהב הלעתה ךרוא      
יתוזח ךרוצל ויהי הספוק םהב ןיאש םירוזיא      

                   54.00 .'חיה ריחמב ימד -דבלב רטמ   
      
םייתרקת ריוא ירזפמ לש הנקתהו הקפסא     15.04.0080
ANOR-1/03-TOLS ןגלואמ ךושמ םונימולאמ      
רשואמ ןווגב 'דעי' תמגודכ הקפסאל ץירח 1      
רוויע ףוקשמ ללוכ ךא ,דבלב ימד הספוק אלל      
ךרוא לכל ףיצר היהי רזפמה .רזפמה ךרוא לכל      
םירוזיא .לכירדאה תינכותל םאתהב הלעתה      

                  100.00 .דבלב יתוזח ךרוצל ויהי הספוק םהב ןיאש רטמ   
      
ךושמ םונימולאמ םייתרקת ריוא ירזפמ     15.04.0090
םיצירח 21 רוקד/LCD ןגלואמ      
'דעי' תמגודכ רטליפ םע רזוח ריוא וא הקפסאל      
4.41X056 :תודימב םיתסוו ללוכ רשואמ ןווגב      

                    2.00 מ"ס 'חי   
      
ךושמ םונימולאמ םייתרקת ריוא ירזפמ     15.04.0100
םיצירח 21 רוקד/LCD ןגלואמ      
'דעי' תמגודכ רטליפ םע רזוח ריוא וא הקפסאל      
4.41X046 :תודימב םיתסוו ללוכ רשואמ ןווגב      

                    2.00 מ"ס 'חי   
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תרצות ינבלמ לוק קיתשמ תנקתהו תקפסא     15.04.0110
וא 'מ 52.1 ךרואב LE םגד )ךרע הווש וא( אנח      
0.1 ךרואב M םגד וא 'מ 1 ךרואב L םגדב      
טרפ יפל תוחפל ABd 01 לש התחהפל.'מ      
ירזביא לכ ללוכ הקיטסוקא ץעוי לש תויחנהו      
הנקתהל םישרדנה המיאהו םוטירה הנקתהה      
ריואה סירתל רוביחהו םיחתפב תמלשומ      

                   11.00 .רזוחה 'חי   
      
ןוליס ריוא רזפמ תנקתהו תקפסא     15.04.0120
    RESUFFID TEJ-2NJ ללוכ 61" רטוקב  
רוביחו ריווא תסוו ןע םאתמ חופינ תספוק      

                    2.00 הקפסא תלעתל 'חי   
      
םונימולאמ םייריק וא םייתרקת ריוא ירזפמ     15.04.0130
3.0 דע ברעו יתש רונתב עובצ  ןגלואמ ךושמ      
תסוו ללוכ רשואמ ןווגב 'דעי' תמגודכ ר"מ      
וא השימג הלעתל םאתמ תספוק ללוכ ריווא      
ןוולגמ חפמ תדדובמ  הספוק - חפ תלעת      

                    3.00 דדובמ 'חי   
      
לדוגב ינוציח ריק לע הנקתהל םשג דגנ סירת     15.04.0140
ךושמ םונימולאמ מ"ס 001X05 :תודימב דע      
רשואמ ןווגב 'דעי' תמגודכ רונתב עובצ ןגלואמ      
הלעתל םאתמ תספוק ללוכ ריווא תסוו ללוכ      
חפמ תדדובמ הספוק - חפ תלעת וא השימג      

                    1.00 דדובמ ןוולגמ 'חי   
      
לדוגב ינוציח ריק לע הנקתהל םשג דגנ סירת     15.04.0150
,מ"ס 54X05 :תודימב ר"מ 5.0 דע      
תמגודכ רונתב עובצ ןגלואמ ךושמ םונימולאמ      
תספוק ללוכ ריווא תסוו ללוכ רשואמ ןווגב 'דעי'      
הספוק - חפ תלעת וא השימג הלעתל םאתמ      

                    3.00 דדובמ ןוולגמ חפמ תדדובמ 'חי   
      
:תודימב ריוא תקיני סירת תנקתהו תקפסא     15.04.0160

                    1.00 מ"ס 001X091 'חי   
      
ברעו יתש רזוח ריוא סירת תנקתהו תקפסא     15.04.0170

                   11.00 ר"מ 6.0 דע תודימב תסוו םע 'חי   
      
דגנ תנבלוגמ תשר תנקתהו תקפסא     15.04.0180

                    1.00 מ"ס 09X07 :תודימב םירופיצ 'חי   
      
דגנ תנבלוגמ תשר תנקתהו תקפסא     15.04.0190

                    2.00 מ"ס 03X03 :תודימב םירופיצ 'חי   
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רורוואל יתילכת וד יריצ חופמ תנקתהו הקפסא     15.04.0200
יטיקשמ 3 ללוכ תולעמ 052 ןגומ ןשע תקיניו      
לש הקיפסל חופמה רטוק ךרואב לוק      
    MFC-0078, תמגודכ K-009-C, 09" רטוקב,  
    ap052  םישימג ,םימאתמ םירבחמ ללוכ  
הנקתהל שרדנה לככ חפ תולעתל ,םימאתמ      
חופמל ינקת למשח חול תקפסא ללוכ תמלשומ      
קספמ ללוכה ןשע תקיניו רורוואל תילכת וד      
תא ללוכו יזאפ תלת ףיצר DSV תוריהמ הנשמ      
REVO EGNAHC  ללוכ טרפמב טרופמה לכ      
הנקתהל לכהו םיינקת םילבכ ללוכ רוטרנגל      
למשח ץעוי תויחנה טרפ מ יפל תמלשומ      

                    1.00 'פמוק למשח תרבחו תואבכ לש קדוב רושיאו  
      
דע הלעתב הנקתהל םוינימולאמ תוסיו ףדמ     15.04.0210

                    4.00 'פמוק ינדי ףונמ ללוכ ר"מ 5.0  
      
תולעתב הנקתהל שא יפדמ תנקתהו תקפסא     15.04.0220
חפ תפיטעו דודיב ללוכו דוקיפ עונמ ללוכ      
חתפ ללוכו םיגרבו םימטא ,םיידגנ םינגואו      
לע ימוג ימטא םע הלעתב יטרדנטס השיג      

                    2.00 'פמוק ר"מ 4.0 דע חטש ר"מ סיסב  
      
,תונושאר םייתנשל רבעמ תוירחאו תוריש ןתמ     15.04.0230

                    5.00 תפסונ הנש ךשמל 'חי   
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05/06/2020 ריוא גוזימ ןקתמ- תועצה תלבק -םוירוטידוא-המלש לכיה
)זוכיר(

דף מס':     012 ריוא גוזימ
  
כ"הס  

םינגזמ זוקינ - האורבת 70 קרפ   
  
ריוא גוזמ 51 קרפ   

 
  
כ"הס  

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

7001545-450   בונוסקס לאכימ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 63-0015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


