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28/08/2012 זרכמ
דף מס':     001 B הקלחמ תוחא תאירק תכרעמ השנמ רעש ירטאיכיספ ח"יב

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

B הקלחמ תוחא תאירק תכרעמ 80 קרפ      
      
תוחא תאירק תכרעמ 1.80 קרפ תת      
      
,הנקתה, הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ .1      
,תוירחא תנש ,הכרדה ,םלשומ דועית ,טולש      
ללוכ ,האלמ היצרגטניאו הקידב ,הלעפה      
.EDAM SA  תינכת      
תרבח לש M םגד תמגודכ היהת תכרעמה.2      
    MOCSA 2233375-30 דימר י"ע תקוושמה  
ךרע תווש תוכרעמ עיצהל יאשר ןלבקה םלוא      
,ינכטה טרפמב ראותמה יפל שרדנל תונועה      
.דחוימה טרפמב תויחנהל ףופכ לכה      
      
,תיתרפס הגוצת םע  תיתקלחמ תוחא  תדמע     08.1.010
,תירבעב ,הרקת תדומצ ,תידדצ -וד ,תינוג-בר      
פ"ע    תוחא     קפלד לומל הרקתב   בולישל      
תלעב ,BB-1DMCN : םגדמ ןויפאב ראותמה      

                    2.00 .תבשב שומישל בתכב רושיא 'חי   
      
ללוכה תוחא תאירק תכרעמל יזכרמ רקב     08.1.020
,קוחרמ תורש ןתמל םדומו םדומל םאתמ      
טרופמכ תוקלחמ דוחיא ןונגנמו תמא ןמז ןועשו      

                    1.00 XLAA-2CSIN :םגדמ ןויפאב 'חי   
      
,תמא ןמזב תואירק לוהינ )REVRES( בשחמ     08.1.030
תוכרעמל םיצבק אוציו םיירוטסיה תוחוד      
:םגדמ ןויפאב טרופמכ תוינוציח      

                    1.00 היצפוא - CXXL-XLAA-2SSNN 'חי   
      
אלב  ע"ש 1 - ל יוביג תוללוסו ןעטמ/חכ קפס     08.1.040

                    1.00 883414R : םגדמ תשר חתמ 'חי   
      
לוטיב ,האירקה ינצחל לכ רובע תוסינכ ילגעמ     08.1.050
,הז תויומכ בתכב םיראותמה ןומיסה תורונמו      
ןויפאב טרופמכ תוחאל הקוצמ תאירק תרקבל      
NOL SUB תטישב תרושקת םאתמ ללוכה      

                    5.00 AAAA-3MAIN: םגדמ 'חי   
      
האירק ןצחל : ללוכה ישאר זופשא רדח רזיבא     08.1.060
: םגדמ   תירונ םע לוטיב ןצחל ,תירונ םע      

                   18.00 NPWU2-BEAS 'חי   
      
ןצחל : ללוכה הקפסאה   ספב   האירק  רזיבא     08.1.070
לטלטמ   ןצחלל   עקשו    תירונ   םע   האירק       
: םגדמ  עקשהמ ןצחלה  קותינ  יוהיז  םע        

                   34.00 NPWU2-BABS 'חי   
      
ןצחל : ללוכה לטלטמ  גוסמ  האירק רזיבא     08.1.080
ןונגנמ םע עקתו םימ  ןגומ  תירונ  םע  האירק      

                   34.00 SAAB-1HMPN : םגדמ עקשהמ קותינ יוהיז 'חי   
1.80 קרפ תתב הרבעהל        
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28/08/2012
דף מס':     002 B הקלחמ תוחא תאירק תכרעמ השנמ רעש ירטאיכיספ ח"יב

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הכישמ    גוסמ   תחלקממ    האירק     רזיבא     08.1.090
טוחו   תירונ    םע   לוטיב   ןצחל   :  ללוכה        
ינפמ הנגה  ןונגנמ    םע    האירקל הכישמ      
: םגדמ טוחה לש רתי תכישמ      

                   18.00 NPWU2-BAES 'חי   
      
ןצחל   :  ללוכה םיתורישמ    האירק     רזיבא     08.1.100
: םגדמ םימ ןגומ   תירונ    םע   האירק      

                    2.00 NPWU2-BAES 'חי   
      
: ללוכה ישאר תחלקמ/םיתורש לוטיב רזיבא     08.1.110
: םגדמ   לוטיב ןצחל ,האירק ןצחל      

                   18.00 NPWU2-BEAS 'חי   
      
: ללוכה יאופרה תווצל הקוצמ תאירק  רזיבא     08.1.120
םגדמ    תירונ   םע   לוחכ ןווגב הקוצמ   ןצחל      

                    1.00 : NPWU2-BBAA 'חי   
      
הנקתהל םיתרשל  ,רדחל תיללכ ןומיס  תרונמ     08.1.130
הראה תודש 2 םע ןורדסמב וא םיתורשל ץוחמ      

                   19.00 SABA-1DELN : םגדמ "םידל" גוסמ 'חי   
      
הלחשה ,הקפסא ללוכ תכרעמה טוויח     08.1.140
ילבכ לש ויתווצק ינשב רוביח ,תורונצב      
ללוכ תכרעמה ןרצי תרדגהל םאתהב תרושקת      
יפל שומישל ןכומו םלשומ לכה ,הקידב ,תוסיו      

                  120.00 .תרושקת תודוקנ 'קנ   
      

                    1.00 'פמוק םילוחה תיבב תמייקה ןומיז תכרעמל םאתמ 08.1.150
      
,תפסונ הנשל ל"נה תכרעמל תורישו תוירחא     08.1.160
,הזוחה יריחמב הלולכה תוירחאה תנש לעמ      

                    7.00 'פמוק .םינש 7 ךשמל  
תוחא תאירק תכרעמ 1.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

B הקלחמ תוחא תאירק תכרעמ 80 כ"הס          
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28/08/2012 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     003 B הקלחמ תוחא תאירק תכרעמ השנמ רעש ירטאיכיספ ח"יב

  
כ"הס  

B הקלחמ תוחא תאירק תכרעמ 80 קרפ   
  
תוחא תאירק תכרעמ 1.80 קרפ תת    
  
B הקלחמ תוחא תאירק תכרעמ 80 כ"הס   

 
  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %61    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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