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23/11/2014 תויומכ בתכ
דף מס':     002 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד ל ש  י נ ו ק י ת  10.1 ק ר פ       
      
ד ל ש  י נ ו ק י ת  10.10.1 ק ר פ  ת ת       
      
פ"ע םיבלשב הדובע תוללוכ תודובעה לכ      
סדנהמה תוארוה ,תואנ עוציבב בייחתמה      
לכ - .ןימזמהו חקפמה תוארוהו  לכירדאהו      
,םיחתפה תופש דוביע םיללוכ םיפיעסה      
םימייקה םיטרפל םתמאתהו םביבס תוקעמ      
.םוקמב םיננכתמה תויחנהו ןונכת יטרפ יפ-לע      
,ותומדקל בצמה תרזחה םיללוכ םיפיעסה לכ -      
תודימ - .תוכרעמו רמג תודובע ,םוטיא תוברל      
.םיצעויהו לכירדאה תוינכותב האר םיחתפה      
      
קוזיח ללוכ ץוח ריקב תונוש תודימב ןולח תצירפ     1.01.01.0010
3 טרפ( .םוקמב ויתויחנהו סדנהמ טרפ יפל      

                    3.00 'פמוק (K10  
      
ןוקית ללוכ ימינפ ןוטב ריקב חתפ תצירפ     1.01.01.0020

                    4.00 'פמוק )01K 3 טרפ( .םינפ ריקל תושרדנ תומאתהו  
      
2 טרפ( .ימינפ ןוטב ריקב םייק חתפ תבחרה     1.01.01.0030

                    3.00 'פמוק (K10  
      
הריגסה .ימינפ ןוטב ריקב םייק חתפ תריגס     1.01.01.0040
האר( .חקפמה רושיא יפל היינבב וא/ו ןוטבב      
טרפ      

                    1.00 'פמוק (K10 4  
      
הדומצ היינבב תומייק תורקתב םיחתפ תצירפ     1.01.01.0050
.הרקתב יולימ קולב חפנ ח"ע ,ברעמ דצב      

                    4.00 'פמוק .ףקיהב ןוטב הקעמו קוזיח תקיצי ללוכ ףיעסה  
      
.תאשונ ןוטב עלצ ךרד תורקתב םיחתפ ךא ל"נכ     1.01.01.0060

                    2.00 'פמוק .)01K תינכותב 5,1 םיטרפ האר(  
      

                    6.00 'פמוק )01K 5 טרפ( .גג תרקתב ךא ל"נכ 1.01.01.0070
      
רבעמל ךרעב 4" רטוקב םיחתפ תצירפ/חודיק     1.01.01.0080

                   10.00 .תונוש יבוע תודימב תוריקבו תורקתב תורנצ 'חי   
      
וטנ תודימב .תמייק תילעמ ריקב חתפ תצירפ     1.01.01.0090

                    1.00 'פמוק .מ"ס 541/701  
      

                    1.00 'פמוק .ריפה גגב ךא ל"נכ 1.01.01.0100
      

                    1.00 'פמוק .011/541 תודימבו גגה הקעמב ךא ל"נכ 1.01.01.0110
      
      
      

10.10.1 קרפ תתב הרבעהל        
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23/11/2014
דף מס':     003 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תודימב תומייק ןוטב תורוקב םיחתפ תצירפ     1.01.01.0120
.תוכרעמל תולעתו תרנצ תרבעה ךרוצל תונוש      
ןוטב תוקיציב םיקוזיח ,תוכימת םג ללוכ ףיעסה      
תוכרעמהו רמגה תודובע תמאתהו ןוקיתו ןויזו      
פ"ע      
'פמוק קוזיח יפל הדידמה .חקפמה תוארוה      
- ןורדסמב( שארמ םירדגומ תומוקמ ינשב שרדנ      
- םייק ריפל תולעתה תסינכ ינפלו 'א ןמוסמ      
ןמוסמ      

                    2.00 'פמוק .9,8 םינושאר קוזיח יטרפ םע האר )'ב  
דלש ינוקית 10.10.1 כ"הס          
דלש ינוקית 10.1 כ"הס          

      
ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60.1 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ  ת ד ו ב ע  20.60.1 ק ר פ  ת ת       
      
רהוצ םע הליגר החיתפל תיפנכ דח תלדו ןבלמ     1.06.02.0010
ללוכ ריחמה .מ"ס 012/09 תודימב D-1 סופיט      
תריחבל ןווגבו גוסמ תלדה רהוצ לע ןוליו      

                    4.00 לכירדאה 'חי   
      
רהוצ םע הליגר החיתפל תיפנכ דח תלדו ןבלמ     1.06.02.0020

                    5.00 מ"ס 012/031 תודימב D-2 סופיט 'חי   
      
רהוצ םע הליגר החיתפל תיפנכ דח תלדו ןבלמ     1.06.02.0030
012/031 תודימב D-3 סופיט הלהב תידיו      

                    2.00 מ"ס 'חי   
      
םע הליגר החיתפל תיפנכ דח שא תלדו ןבלמ     1.06.02.0040

                    1.00 מ"ס 012/031 תודימב D-4 סופיט רהוצ 'חי   
      
רהוצ םע הליגר החיתפל תיפנכ דח תלדו ןבלמ     1.06.02.0050

                    1.00 מ"ס 012/59 תודימב D-5 סופיט 'חי   
      
רהוצ םע הליגר החיתפל תיפנכ דח תלדו ןבלמ     1.06.02.0060

                    1.00 מ"ס 012/001 תודימב D-6 סופיט 'חי   
      
הליגר החיתפל תיפנכ דח שא תלדו ןבלמ     1.06.02.0070

                    1.00 מ"ס 012/001 תודימב D-7 סופיט 'חי   
      
רהוצ םע הליגר החיתפל תיפנכ דח תלדו ןבלמ     1.06.02.0080

                    1.00 מ"ס 012/08 תודימב D-8 סופיט 'חי   
      
םייקה תמגודכ ,הדבעמ תותיכ ןולחל גרוס     1.06.02.0090

                   13.00 מ"ס 05/57 תודימב 10-סמ סופיט .ןיינבב 'חי   
תורגסמ תדובע 20.60.1 כ"הס          
תורגסמו תורגנ תודובע 60.1 כ"הס          
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23/11/2014
דף מס':     004 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ז ג ו  ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70.1 ק ר פ       
ם י י ת ד ב ע מ       
      
ת ו י ת א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  10.70.1 ק ר פ  ת ת       
.'ו כ ו  י ש א ר  ד ו י צ  ,ן ה י ר ז י ב א ו       
      
חבטמ רויכ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.01.0010
חטשמה תחת הנקתהל ןבל סרחמ דדוב      
ג"ע  הכימת ,)םירחא י"ע קפוסי חטשמה(      
ג"ע וא ריקהמ  ם"בלפ תורונצמ תוכימת      
קיבא .ןוילע חטשמל המאתה,ןוראב תוכימת      
חטשמה ןיב אלמ םוטיא ,2" ינקיתו ןבל ןופיסו      
"הסרח" תרצות רויכה .VTR ןוקיליסב רויכהו      
גוס )305 ט"קמ(  "06X04X02 רודלג " םגד      

                    1.00 .שרדנכו טרופמכ 'א 'חי   
      
בובריע תללוס לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.01.0020
"תמסקימ" םגד "תמח" תרצות חבטמ רויכל      
ךרואב תבבותסמו הכורא היפ 360003 ט"קמ      
"ןוקיא" יזרב תועצמאב םימל רוביח מ"מ 002      
)676-1( םכסח רוטלרפ, 5.0"/01 םייתיוז      

                    1.00 .שרדנכו טרופמכ 'חי   
      
םימ םמחמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.01.0030
וא תיכנא הילתל ,רטיל 03 חפנב ילמשח      
קותינ יזרב ללוכ ,ח"מל , ק"מל רוביח ,תיקפוא      
זרב ,"ביגש" תרצות 5.0" רטוקב םיירודכ      
לכימ ,םיבלושמ ןוחטיב זרבו רזוחלא      
הדובע ץחלל רטיל 5 חפנב רוגס תוטשפתה      
רוניצ ,רב 6 לש זג וא ריוא ץחלו ,רב 8 לש      
,רויכ ןופיסל רוביחו זוקינל ךפשמ ,זוקינ      
םימ תקפסא .פמט תלבגהל יטטסומרתזרב      
תרצות סויזלצ תולעמ 55 לע הלעת אלש      
" וא "ןרוא" תרצות ילמשחה םמחמה ."ביגש"      
,ךרע הווש וא ימינפ ליימא יופיצ םע "ןגמורכ      

                    5.00 .תוינכותהו טרפמה תושירד רתי תו ברל 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.70.1 קרפ תתב הרבעהל        
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23/11/2014
דף מס':     005 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םימל תודומע לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.01.0040
ץחל לע תולעופה ,)םיקקוזמ םימ( םיחלמ ילוטנ      
הדומעה .הובג ץחלב תורוגס תוכרעמל םימה      
םגד "לטיירט" תרצות ןיירושמ קיטסלפמ היונב      
    "DTS NOIERT" . 8" רטוקב הדומעה  
דמ ,IDST ףרש םע ,מ"ס 021 לש הבוגבו      
תוכילומ דמ ללוכ ,יגולנא ילמשח תוכילומ      
.יאנשו למשח ירוביח גצ םע ילטיגיד      
ימינפ ןנסמ םע "ןמקוארב" תרצות ץחלןיטקמ      
הסינכב קותינ יזרב ,57.0" רטוקב F60D םגד      
,ריקה לע הבצהל םיכמות 2 ,הדמעל האיציו      
פרט" תרצות םישימג םייטסלפ תרנצ ירוביח      
טוויחו רוביח םימה תרנצל רוביח םיפשר "סקל      

                    6.00 'פמוק .שרדנכו טרופמכ ילמשח  
      
בובריע תללוס לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.01.0050
ט"קמ "NEORB" תרצות ,ח"מ + ק"מל      
קותינ יזרב ,חטשמהמ הנקתהל 900.015.81      
/01 5.0" םגד "ןוקיא" תרצות חטשמל תחתמ      
םישימג םירוביח .8/3" רבעמ הפומ םע      
טוהיר ןרצי םע םואית תוברל ,םיניירושמ      
תושירד רתי לכו חקפמה ,ןימזמה ,הדבעמה      

                    9.00 'פמוק .תוינכותהו טרפמה  
      
םימל הללוס לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.01.0060
ט"קמ "NEORB" תרצות םילפוטמ      
הנקתהל )מ"מ 051 ךרואב היפ( 900.204.51      
םע םואית ,ןיירושמ שימג רוביח .חטשמהמ      
רתי לכו  חקפמה ןימזמה ,הדבעמה טוהיר ןרצי      

                    8.00 'פמוק .תוינכותהו טרפמה תושירד  
      
תרנצל רוביח ללוכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.01.0070
תודבעמל )םוריח ( ןוחטב תחלקמ לש םימה      
תחלקמ שאר םע ריקהמ הנקתהל וא תיליע      
רחס באלונכט" י"ע קוושמכ מ"בלפ יושע      

                    3.00 'פמוק .רשואמ ךרע הווש וא"מ"עב  
      
תרנצל רוביח ללוכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.01.0080
םגד מ"בלפ רויכ םע םייניע ףטשמ לש םימה      
    SS 0122 , מ"עב רחס באלונכט" י"ע קוושמכ"  

                    3.00 'פמוק .שרדנכו טרופמכ ,רשואמ ךרע הווש וא  
.'וכו ישאר דויצ ,ןהירזיבאו תויתאורבת תועובק 10.70.1 כ"הס          
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23/11/2014
דף מס':     006 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ק  ם י מ  ת ק פ ס א  20.70.1 ק ר פ  ת ת       
.ם י ל פ ו ט מ  ם י מ ו  ם י מ ח       
      
תקפסא תרנצ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.02.0010
,יולימב ,היולג  .שומישל םימח  םירק םימ      
עוציב תוברל ,תוריקב םירבעמו םיצירחב      
תוביצחהו םיחודיקה ,םירבעמהו םיצירחה      
,רבעמה ילוורש לכ ,תורקת/ תופצר /תוריקב      
העיבצ ,תוילת תוכימת ,תרנצה לע הנגהה      
הדלפמ תרנצה .שרדנה רתי לכו ןומיס      
םירזיבאו םיחפס ללוכ  ,04 לוידקס תנוולוגמ      
תרנצה רטוק ,דבלב ךרואה יפ לעו תפסות אלל      

                   30.00 .שרדנכו טרופמכ הגרבה ירוביחב  2" רטמ   
      
תקפסא תרנצ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.02.0020
תנבלוגמ הדלפמ שומישל םימח  םירק םימ      
,ל"נכ CPA ינוציח ןגמ יופיצ םע 04 לוידקס      
יפ לעו תפסות אלל םירזיבאו םיחפס ללוכ      
טרופמכ 5.1" תרנצה רטוק ךא ,דבלב ךרואה      

                   10.00 .שרדנכו רטמ   
      
תקפסא תרנצ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.02.0030
תנוולוגמ הדלפמ שומישל םימח  םירק םימ      
אלל םירזיבאו םיחפס ללוכ ,ל"נכ 04 לוידקס      
רטוק ךא ,דבלב ךרואה יפ לעו תפסות      

                   20.00 .שרדנכו טרופמכ 52.1"תרנצה רטמ   
      
תקפסא תרנצ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.02.0040
תנוולוגמ הדלפמ שומישל םימח  םירק םימ      
אלל םירזיבאו םיחפס ללוכ ,ל"נכ 04 לוידקס      
רטוק ךא ,דבלב ךרואה יפ לעו תפסות      

                   25.00 .שרדנכו טרופמכ 1"תרנצה רטמ   
      
תקפסא תרנצ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.02.0050
תנוולוגמ הדלפמ שומישל םימח  םירק םימ      
אלל םירזיבאו םיחפס ללוכ ,ל"נכ 04 לוידקס      
רטוק ךא ,דבלב ךרואה יפ לעו תפסות      

                   40.00 .שרדנכו טרופמכ 57.0"תרנצה רטמ   
      
תקפסא תרנצ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.02.0060
תנוולוגמ הדלפמ שומישל םימח  םירק םימ      
אלל םירזיבאו םיחפס ללוכ ,ל"נכ 04 לוידקס      
רטוק ךא ,דבלב ךרואה יפ לעו תפסות      

                   50.00 .שרדנכו טרופמכ 5.0"תרנצה רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

20.70.1 קרפ תתב הרבעהל        
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מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     007 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ימרת דודיב לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.02.0070
ץע יפכוא ללוכ ,הנבמב הירזיבאו ח"מ  תרנצל      
דודיבה ,תוילתהו ץעה יפכוא ןיב חפ יפכוא      
םע  "דיבנע" תרצות יגופס ימוג ילימרתב      
לש תובכש יתש היושע ןגמ תבכש תפיטע      
תושובחת םע "רפוס זפלירקא" םידא םוסחמ      
יתשב יטטניס ליימא ןוילע עבצו הבע הזג      
רובע ,ןימזמה י"ע ןתניש ןווגב תובכש      
דודיבה 5.0" רטוקב וא  57.0" רטוקבתרנצ      
םירזיבאו םיחפס ללוכ .57.0" לש ןפוד יבועב      
הכרוא לכל תרנצה טולישו ןומיס .תפסות אלל      

                  100.00 .תוינכותהו ינכטה טרפמה תושירד רתי לכו רטמ   
      
זילפ יקלחמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.02.0080
עוביק ללוכ ,תונורא וא תושינב ,ח"מ/ק"מל      
,םידחוימ םיספת םע תוריקל םיקלחמה      
4 םע 57.0" רטוקב זילפ תקיצימ םיקלחמה      
זרב ,)"לוגסקפ" מ"מ 61 תופעתסה(תואיצי      
דבלב "ביגש" לש 57.0" רטוקב ישאר הריגס      
תושירד רתי לכו תרנצל רוביח ,אלמ רבעמ      

                    6.00 .תוינכותהו טרפמה 'חי   
      
"לוגסקפ" תרנצ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.02.0090
61 תרנצה רטוק ,םימח וא םירק םימ תקפסאל      
רטוקב םילעתמ ךותב תנקתומ  42 גרדבו מ"מ      
תנקתומ הצק תדוקנ ללוכ ,מ"מ 52      
וא קולב תוריקב  )תדדוב הספוק( "םיתב"ךותב      
)"דנוברוא"( תוינקת תוכימת ללוכ סבג      
הנקתהה ,הפצרב לעתמה תנגה ,םירזיבאל      
תושירד רתי תוברל ןרצי תוארוה יפל עצבתת      

                  150.00 .דבלב ךרואה יפל ריחמה , תוינכותהו טרפמה רטמ   
      
קותינ זרב לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.02.0100
תרצות ,גרבותמ ,אלמ רבעמ ח"מ/ק"מל ירודכ      
טרופמכ 2" רטוקה ,קוריפל דרוקר םע "ביגש"      

                    2.00 .שרדנכו 'חי   
      
קותינ זרב לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.02.0110
תרצות ,גרבותמ ,אלמ רבעמ ח"מ/ק"מל ירודכ      
5.1" רטוקה ,קוריפל דרוקר םע "ביגש"      

                    2.00 .שרדנכו טרופמכ 'חי   
      
קותינ זרב לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.02.0120
תרצות ,גרבותמ ,אלמ רבעמ ח"מ/ק"מל ירודכ      
52.1" רטוקה ,קוריפל דרוקר םע "ביגש"      

                    3.00 .שרדנכו טרופמכ 'חי   
      
      

20.70.1 קרפ תתב הרבעהל        
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מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     008 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
קותינ זרב לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.02.0130
תרצות ,גרבותמ ,אלמ רבעמ ח"מ/ק"מל ירודכ      
טרופמכ 1" רטוקה ,קוריפל דרוקר םע "ביגש"      

                    3.00 .שרדנכו 'חי   
      
קותינ זרב לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.02.0140
תרצות ,גרבותמ ,אלמ רבעמ ח"מ/ק"מל ירודכ      
57.0" רטוקה ,קוריפל דרוקר םע "ביגש"      

                    4.00 .שרדנכו טרופמכ 'חי   
      
קותינ זרב לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.02.0150
תרצות ,גרבותמ ,אלמ רבעמ ח"מ/ק"מל ירודכ      
5.0" רטוקה ,קוריפל דרוקר םע "ביגש"      

                   22.00 .שרדנכו טרופמכ 'חי   
      
,)"T" זרב( זרב לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.02.0160
"תמח" תרצות .4 ימת וא םילכ חידמ רובע      
הטזור ,ןנסמ םע םירק םימל ,522003 ט"קמ      

                    2.00 .שרדנה רתי לכו 'חי   
      
"T" יזרב לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.02.0170
תרצות ,הללוסל רוביח רובע 8/3" רטוקב      
רוביח הטזור ללוכ ,422003 ט"קמ "תמח"      

                   20.00 .שרדנה רתי לכו הללוסל ,תרנצל 'חי   
      
CVP תרנצ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.02.0180
םירבחמ תוברל הקבדה  ירוביחב החישק      
ירויכל םילפוטמ םימ רובע .תווצקב הגרבהל      
תויזכרמ תוקפסהמ םירישכמל וא תודבעמ      
תחתמ( היולג ןקותת תרנצה .)"ןוירט" תודיחי(      
יושע מ"ס 5X5 ןתיוז ןקתוי וכרוא לכלו רוניצל      
יללחב וא  , )מ"מ 5.1 יבועב ןבלוגמ חפ      
יקבח םע תוכימת ללוכ .תולופכ תורקת      
ליפורפ ג"ע)ןרפואנ דופירו( "ורפומ"      
ללוכ ריחמה .דבלב ררוחמ ןוולוגמ "טרטסינוי"      
,םירבעמ ,תותשק( םיירוקמה םירזיבאה לכ תא      
י"פע םיקוזיח תוכימת תוילת )'וכו םייט      
לכב תוקבדמ םע( טוליש ,העיבצ ,שרדנה      
עבצת תרנצה .תרנצה ןומיסו )תרנצה ףקיה      
הנקתהה רחאלו הנקתהה ינפל יוהיז עבצב      
רטוק .רוביחה תודוקנב יוהיזה עבצ םלשוי      

                   40.00 רנצה רטמ   
      
ךא ,ל"נכ תרנצ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.02.0190

                   40.00 .מ"מ 61 תרנצה רטוקב רטמ   
      
      
      

20.70.1 קרפ תתב הרבעהל        
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מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
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23/11/2014
דף מס':     009 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
קותינ זרב לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.02.0200
,םילפוטמ םימל מ"מ 02  רטוקב ,CVP ירודכ      

                    2.00 .שרדנכו טרופמכ 'חי   
      
קותינ זרב לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.02.0210
,םילפוטמ םימל מ"מ 61  רטוקב ,CVP ירודכ      

                    8.00 .שרדנכו טרופמכ 'חי   
      
רוזיא םע ח"זמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.02.0220
תוטשפתה לולכמב הנקתהל תחפומ ץחל      
תרצות ,זילפ תקיצימ .2" רטוקב םימה תשרב      
    "STTAW" וא "SNIKLIW" וקרבנוק" וא"  
ךרע הווש וא )"בורח רפכ .י.ר.א" י"ע קוושמ(      
,השרומ ןיקתמ י"ע  הנקתהה ללוכ ,רשואמ      
םיאתמ הנקתהל בתכב הקידב רושיא ללוכ      

                    1.00 'פמוק .שרדנה רתי לכו תואירבה דרשמ תושירדל  
.םילפוטמ םימו םימח םירק םימ תקפסא 20.70.1 כ"הס          

      
ב ו י ב  ,ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  30.70.1 ק ר פ  ת ת       
ר ו ר ו ו א ו       
      
קוליס תרנצ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.03.0010
,היומס ,היולג ,הנבמה םוחתב זוקינ וא םיכפש      
.יולימב הפצרב וא תורקתב ,תוריקב ,םיצירחב      
,םולהי חדקמב חודיק /הביצח /הריפח ללוכ      
ןוטב תפצר תחת וא ,ןוטבה תרקת תחת הילת      
םע EPDH יושע תרצה .שרדנ קמוע לכב      
רטוקה ."טירבג" תרצות םיירוקמ םירזיבא      
םיחפס רובע תפסותהו מ"מ 011      
טרפמה תושירד רתי תוברלםירזיבאו      

                   20.00 .תוינכותהו רטמ   
      
תרנצ לש ךא ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.03.0020
    EPDH םירזיבאו םיחפס ללוכ מ"מ 36 רטוקב  
טרפמה תושירד רתי תוברל תפסות אלל      

                   40.00 .תוינכותהו רטמ   
      
תרנצ לש ךא ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.03.0030
    EPDH םירזיבאו םיחפס ללוכ מ"מ 05 רטוקב  
טרפמה תושירד רתי תוברל תפסות אלל      

                   30.00 .תוינכותהו רטמ   
      
תרנצ לש ךא ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.03.0040
    EPDH םירזיבאו םיחפס ללוכ מ"מ 04 רטוקב  
טרפמה תושירד רתי תוברל תפסות אלל      

                   50.00 .תוינכותהו רטמ   
      

30.70.1 קרפ תתב הרבעהל        
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23/11/2014
דף מס':     010 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תרנצ לש ךא ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.03.0050
    EPDH םירזיבאו םיחפס ללוכ מ"מ 23 רטוקב  
טרפמה תושירד רתי תוברל תפסות אלל      

                   50.00 .תוינכותהו רטמ   
      
הפצר םוסחמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.03.0060
םע ,שרדנכ ךיראמ ללוכ 4"/2" ןליפורפילופמ      
תעבורמ תרגסמב ןקתומ זילפמ תשר/הסכמ      
תרגסמה תעיבצ ,)ה.פ.מ תרצות תמגודכ(      
,ןימזמה י"ע ןתניש ןווגב יסקופאה הסכמהו      

                    3.00 .שרדנה רתי לכו תרנצל רוביח ףוצירל המאתה 'חי   
      
תאספוק לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.03.0070
ךיראמ ללוכ 4"/2" ןליפורפילופמ תרוקיב      
תרגסמב ןקתומ זילפמ הסכמ םע ,שרדנכ      
יסקופאה הסכמהו תרגסמה תעיבצ ,תעבורמ      
רוביח ףוצירל המאתה ,ןימזמה י"ע ןתניש ןווגב      

                   12.00 .שרדנה רתי לכו תרנצל 'חי   
      
ןוטב תפצרב םיצירח תביצח רובע תפסות     1.07.03.0080
זוקינ תרנצ רובע שרדנה בחורו קמועל םייק      
תוינכותה פ"ע , מ"מ 36  דע מ"מ 23 רטוקב      

                   70.00 .םיטרפהו רטמ   
      
ןופיס )םוסחמ( לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.03.0090
הנקתהל מ"מ 05 רטוקב  EPDH יושע קירפ      
טרופמכ )"לגלפ" י"ע קוושמ( ,זוקינ וק לע      

                    2.00 .שרדנכו 'חי   
רורוואו בויב ,םיזקנ תכרעמ 30.70.1 כ"הס          

      
ם י מ  ת ו כ ר ע מ  ר ו ב י ח  40.70.1 ק ר פ  ת ת       
.ת ו מ י י ק  ת ו כ ר ע מ ל  ת ו ש ד ח  ב ו י ב ו       
      
רטוקב תמייק תישאר םירק  םימ תרנצב יוניש     1.07.04.0010
רוביח תודוקנל רוביחו תרנצה יאוות יוניש ,2"      
םיזרב תריגס תללוכ הדובעה .תומייק/תושדח      
תרנצה קוריפ ,םיממ תרנצה ןוקיר ,םיישאר      
םירטקב השדח תרנצ תנקתה ,תרתוימה      
דדמית תרנצה( תוינכותב עיפומה יאוותבו      
תכרעמה תרזחהו שדחמ םימ יולימ ,)דרפנב      
,לולכמכ עצבתת הדובעה .ןיקת הדובע בצמל      
ףופכ עצבתת הדובעה .שרדנה רתי לכו םיקקפ      

                    1.00 'פמוק .דחוימה ינכטה טרפמה תושירדל  
      
      
      
      

40.70.1 קרפ תתב הרבעהל        
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23/11/2014
דף מס':     011 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
השדח זוקינ תרנצ רוביח לש םלשומ עוציב     1.07.04.0020
    )EPDH( תמייק תודבעמ זוקינ תכרעמל  
תרנצ )םייק רוניצ וא םייק הפציר םוסחמל(      
)תקצי( הדלפמ תרנצ וא )EPDH( תמייק זוקינ      
.רחא רמוחמ תרנצ וא  CVP תרנצ וא      
תללוכ הדובעה ,םיאתמ רזיבא תועצמאב      
,תורבחתהה תדוקנב תמייק הפציר לש הביצח      
וא םייק הפציר םוסחמב םיאתמ חתפ עוציב      
עוציב ,תורבחתהה תדוקנב תרנצה ךותיח      
לכו ,םלשומ םוטיא ,תופעתסהה רזיבא רוביח      

                   10.00 'פמוק .שרדנה רתי  
.תומייק תוכרעמל תושדח בויבו םימ תוכרעמ רוביח 40.70.1 כ"הס          

      
OC ז ג  ת ק פ ס א  ת כ ר ע מ  50.70.1 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ו ט ב ו ק נ י א ל       
      
וד ץחל תסוו לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.05.0010
וא  2-013 םגד "AOCNOC" תרצות יתגרד      
חפ יושע לנפ ג"ע ןקתומ ,רשואמ ךרע הווש      
השימג תרנצ ,םילילגמ זג תוסיוול  ןוולוגמ      
ןיבו לילגה ןיב רוביח ,הטסוריינ הפוצמ ןולפט      
תוברל ,הקפסאה תרנצל תסווה רוביח ,תסווה      
רוביחל הנכה רובע זרב הצקב  רובע קקפ      
םידחוימה םימאתמהו םירבחמה )יברזר ןולבל      
שרדנה רתי לכו זגהו לילגה גוס יפל םישרדנה      

                    1.00 'פמוק .תוינכותבו טרפמב  
      
קותינ זרב לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.05.0020
תרצות )'וכו OC זג רובע( םיזגל ירודכ      
    TEL-MAH 007 םגד-H  זילפמ םייושע  
. 8/3" רטוקב "רב -ונכט" י"ע קוושמ ."םייקנ"      
הגרבהב ויהי םירוביחה ( תרנצלרוביח      
פ"ע "םינפ-םינפ" וא "םינפ-ץוח " ,"ץוח-ץוח"      
חקפמה תוארוהל םאתהבו רקוחה י"ע שרדנה      

                    2.00 .שרדנכו טרופמכ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

50.70.1 קרפ תתב הרבעהל        
012/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     012 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
זג תרנצ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.05.0030
ןקת יפל רפת אלל החישק "L" גרד תשוחנמ      
    27-88-B-MTSA, "םיזג תקפסא רובע "היקנ  
ידכ ךות תומחלה תוברל .םילילגמ תודבעמל      
יללחב ,היולג ןקותת תרנצה .ןקנח תמרזה      
)תומיאתמ תונגה םע( תוריקב ,תולופכ תורקת      
יקבח םע תוכימת ללוכ  .תולעת ךותב וא      
ליפורפ ג"ע )ןרפואנ דופירו( "ורפומ"      
ללוכ ריחמה .דבלב ררוחמ ןבלוגמ "טרטסינוי"      
,םירבעמ ,תותשק( םיירוקמה םירזיבאה לכ תא      
י"פע םיקוזיח תוכימת תוילת )'וכו םייט      
לכב תוקבדמ םע( טוליש ,העיבצ ,שרדנה      
עבצת תרנצה .תרנצה ןומיסו )תרנצה ףקיה      
הנקתהה רחאלו הנקתהה ינפל יוהיז עבצב      
רטוק .רוביחה תודוקנב יוהיזה עבצ םלשוי      

                   15.00 .8/5" תרנצה רטמ   
      
זג תרנצ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.05.0040
ךא ,ל"נכ רפת אלל החישק "L" גרד תשוחנמ      

                   25.00 .8/3" תרנצה רטוק רטמ   
םירוטבוקניאל OC זג תקפסא תכרעמ 50.70.1 כ"הס          

      
ם ו ק א ו  ת ק פ ס א  ת כ ר ע מ  60.70.1 ק ר פ  ת ת       
      
םוקאו תכרעמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.06.0010
קובקב,םוקאו טלוק ,תובאשמ יתש םע תיזכרמ      
לא,קותינ ימותסש ,לופיט דירפמ,םילזונ ףוסיא      
,םוקאו דמ ,םיקספמ ,םישימג םירבחמ ,רזוח      
חול תופיט דירפמ ,ץחל למל םירוטקידניא      
לכו דוקיפ תכרעמ ,הטילפ תרנצ ,הרקבו למשח      

                    1.00 'פמוק .תוינכתבו טרפמב שרדנה רתי  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

60.70.1 קרפ תתב הרבעהל        
013/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     013 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
זג תרנצ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.06.0020
ןקת יפל רפת אלל החישק "L" גרד תשוחנמ      
    27-88-B-MTSA, םוקאו תכרעמ רובע.  
תרנצה .ןקנח תמרזה ידכ ךות תומחלה תוברל      
תוריקב ,תולופכ תורקת יללחב ,היולג ןקותת      
ללוכ  .תולעת ךותב וא )תומיאתמ תונגה םע(      
ג"ע )ןרפואנ דופירו( "ורפומ" יקבח םע תוכימת      
ררוחמ ןוולוגמ "טרטסינוי" ליפורפ      
םיירוקמה םירזיבאה לכ תא ללוכ ריחמה.דבלב      
תוכימת תוילת )'וכו םייט ,םירבעמ ,תותשק(      
םע( טוליש ,העיבצ ,שרדנה י"פע םיקוזיח      
.תרנצה ןומיסו )תרנצה ףקיה לכב תוקבדמ      
הנקתהה ינפל יוהיז עבצב עבצת תרנצה      
תודוקנב יוהיזה עבצ םלשוי הנקתהה רחאלו      

                   25.00 .8/1.2" תרנצה רטוק .רוביחה רטמ   
      
םוקאו תרנצ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.06.0030
ךא ,ל"נכ רפת אלל החישק "L" גרד תשוחנמ      

                   10.00 .8/5.1" תרנצה רטוק רטמ   
      
םוקאו תרנצ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.06.0040
ךא ,ל"נכ רפת אלל החישק "L" גרד תשוחנמ      

                   50.00 .8/3.1" תרנצה רטוק רטמ   
      
םוקאו תרנצ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.06.0050
ךא ,ל"נכ רפת אלל החישק "L" גרד תשוחנמ      

                   25.00 .8/1.1" תרנצה רטוק רטמ   
      
םוקאו תרנצ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.06.0060
ךא ,ל"נכ רפת אלל החישק "L" גרד תשוחנמ      

                   60.00 .8/7" תרנצה רטוק רטמ   
      
םוקאו תרנצ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.06.0070
ךא ,ל"נכ רפת אלל החישק "L" גרד תשוחנמ      

                   20.00 .8/5" תרנצה רטוק רטמ   
      
קותינ זרב לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.06.0080
"ביגש" תרצות . זילפמ םייושע  םוקאוול ירודכ      
ויהי םירוביחה תרנצל רוביח. 57.0" רטוקב      
וא "םינפ-ץוח " ,"ץוח-ץוח" הגרבהב      
םאתהבו רקוחה י"ע שרדנה פ"ע "םינפ-םינפ"      

                   22.00 .שרדנכו טרופמכ חקפמה תוארוהל 'חי   
      
      
      
      
      
      

60.70.1 קרפ תתב הרבעהל        
014/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     014 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
קותינ זרב לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.06.0090
"ביגש" תרצות . זילפמ םייושע  םוקאוול ירודכ      
ויהי םירוביחה תרנצל רוביח. .1 8/1" רטוקב      
וא "םינפ-ץוח " ,"ץוח-ץוח" הגרבהב      
םאתהבו רקוחה י"ע שרדנה פ"ע "םינפ-םינפ"      

                   13.00 .שרדנכו טרופמכ חקפמה תוארוהל 'חי   
      
קותינ זרב לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.06.0100
"ביגש" תרצות . זילפמ םייושע  םוקאוול ירודכ      
ויהי םירוביחה תרנצל רוביח. .1 8/3" רטוקב      
וא "םינפ-ץוח " ,"ץוח-ץוח" הגרבהב      
םאתהבו רקוחה י"ע שרדנה פ"ע "םינפ-םינפ"      

                    3.00 .שרדנכו טרופמכ חקפמה תוארוהל 'חי   
םוקאו תקפסא תכרעמ 60.70.1 כ"הס          

      
ה נ ו מ  ר ו ב י ח ב  ם י י ו נ י ש  70.70.1 ק ר פ  ת ת       
י נ ו ר י ע  ר ו ב י ח  י ר ח א  -י ש א ר  ם י מ       
      
רובע הנכה לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.07.0010
וא תינוציח השינב , ישאר םימ הנומל רוביח      
יפ לע .שדח וא םייק  ריק ג"ע יולג ןפואב      
תושרה י"ע ורשואיש םיקחרמו תודימ      
םע םואתבו )"ןוחיגה" תרבח( תכמסומה      
תנוולוגמ הדלפ( 4" תרנצה רטוק .ןימזמה      
( LAG-V-CPA ןגמ יופיצ םע  04  לוידקס      
י"ע רצוימכ )לוחישב יתבכש תלת יופיצ      
הדלפמ תותשק 4-כ תללוכ הנכהה ,)"תורבא"      
יטסומרת יסקופאב ץוחו םינפ הפוצמ תנוולוגמ      
    GNITTIF REPUS CPA( EBF י"ע קוושמכ  
רטמ 3-כ לש ךרואב הדלפ תרנצ ,)תורבא      
רטוקב ןוולוגמ רסרד ,םינגוא,)ליעל טרופמכ(      
רובע הנכהל תופומ ,"סוארק" תרצות 4"      
'וכו תוילת /תוכימת ,רורוואו הדידמ ירישכמ      
דוסי עבצ תובכש 2( העיבצ ,תרנצה ןוגיעל      

                    1.00 'פמוק פוס עבצו  
      
םותסש לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.07.0020
םימ תקפסאל וא םימ הנומ לולכמב הנקתהל      
תקיצימ .4" רטוקב םימה תשרב ףוגמ וא ןינבל      
S-OKE םגד "בכוכה" תרצות "זירט" ,לזרב      
,תורפסומטא 61 דע לש הדובע יצחלל "רצק"      
יופיצו ליאמא לש ימינפ יופיצ םע םותסשה      
היהי זירטה )11 ןוליינ( "ןסליר" יושע ינוציח      
םיידגנ םינגוא ללוכ ) dezianacluV( רפוגמ      

                    2.00 .שרדנה רתי לכו םינוולוגמ 'חי   
      
      

70.70.1 קרפ תתב הרבעהל        
015/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     015 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הנקתהל ןנסמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.07.0030
וא ןינבל םימ תקפסאל וא םימ הנומ לולכמב      
"Y" לזרב תקיצימ 4" רטוקב .םימה תשרב      
לש הדובע יצחלל  202 םגד "בכוכה" תרצות      
לש ימינפ יופיצ םע ןנסמה ,תורפסומטא 61 דע      
)11 ןוליינ( "ןסליר" יושע ינוציח יופיצו יסקופא      
,רוריח 05% ,613 מ"בלפ היושע ןנסמה תשר      
ירודכ הפיטשזרב ,מ"מ 52.3 רטוקב םירוח      
,הצקב קקפ םע "ביגש" תרצות 57.0" רטוקב      

                    1.00 .שרדנה רתי לכו םינבלוגמ םיידגנ םינגוא ללוכ 'חי   
      
לא םותסש לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.07.0040
תקפסאל וא םימ הנומ לולכמב הנקתהל רזוח      
תרצות ,4" רטוקב .םימה תשרב וא ןינבל םימ      
לש ךרע הווש וא ,KR-44 םגד "הרטסג"      
רתי לכו םינוולוגמ םיידגנ םינגוא ללוכ "הלקוס"      

                    1.00 שרדנה 'חי   
      
יטמוטוא זרב לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.07.07.0050
תרצות זרבה .םיישאר םימ יוקמ ריוא רורחשל      
57.0" רטוקב  S-050 םגד "בורח רפכ .י.ר.א"      
רתי לכו"ביגש" תרצות ירודכ קותינ זרב ללוכ      

                    2.00 .שרדנה 'חי   
ינוריע רוביח ירחא -ישאר םימ הנומ רוביחב םייוניש 70.70.1 כ"הס          
םייתדבעמ םיזגו האורבת ינקתמ 70.1 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80.1 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ק נ  10.80.1 ק ר פ  ת ת       
      
אלש תרושקתהו למשחל תודוקנה לכ :הרעה      
יומס ועצובי CVP תלעתל דומצב  ונקתוי      
:ללוכ גוס לכמ ריקב היומס  הדוקנ ריחמ ,ריקב      
יולימו םינוקיתו תרנצ תחנה ,ריקב תותיס      
ללוכ אל( . תיעוצקמ הרוצב ןוטבב ץירחה      
)יוניב ןלבק י"ע עצובתש חיט תדובע      
      

                  140.00 .רואמ תדוקנ 'קנ  1.08.01.0010
      
ףסונ ךילומ רובע רואמ תדוקנ ריחמל תפסות     1.08.01.0020

                   16.00 םורח תאיצי טלש רובע ר"ממ 5.1 ךתחב 'חי   
      

                   12.00 ףוליח קספמ רובע רואמ תדוקנ ריחמל תפסות 'חי  1.08.01.0030
      
יולג דדוב רזיבאב םויס A61 ריק רוביח תדוקנ     1.08.01.0040

                   30.00 .ריקב יומס וא 'קנ   
      

10.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
016/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     016 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רזיבאב םויס A61  הליגר ריק רוביח תדוקנ     1.08.01.0050
יומס וא יולג  )A61 םידומצ םיעקש ינש( לופכ      

                   32.00 .ריקב 'קנ   
      
רובע הליגר ריק רוביח תדוקנ ריחמל תפסות     1.08.01.0060

                   10.00 םימ ןגומ עקת תיב 'חי   
      
למשחל תיסופיט םיעקש  ץבקמ  תדוקנ     1.08.01.0070
ללוכ למשח יעקש 4 : תללוכה תרושקתלו      
האלמ ןופלט תדוקנ 1, האלמ A61 ק"ח תדוקנ      
תדוקנ 1, הצק רזיבאו הליבכ ,תרנצ תללוכה      
רואית האר( הליבכו תרנצ האלמ בשחמ      
ריחמה )  כ"כב בשחמ תדוקנ ףיעסב טרופמ      
וא היולג הנקתהל "וקסינ סיפוא" תספוק ללוכ      
עקש ,ןופלט עקש ,למשח יעקש םע .היומס      
ינשו םירומש תומוקמ ינש , בשחמ תרושקת      

                   10.00 .המד ייוסיכ 'קנ   
      
למשחל תיסופיט םיעקש  ץבקמ  תדוקנ     1.08.01.0080
4 : תללוכה הדבעמב הרומ תדמעל תרושקתלו      
1, האלמ A61 ק"ח תדוקנ ללוכ למשח יעקש      
רואית האר( הליבכו תרנצ האלמ בשחמ תדוקנ      
ריחמה  )  כ"כב בשחמ תדוקנ ףיעסב טרופמ      
וא היולג הנקתהל "וקסינ סיפוא" תספוק ללוכ      
3 תרושקת עקשו למשח יעקש םע היומס      

                    2.00 .המד ייוסיכו ,םירומש תומוקמ 'קנ   
      
ץבקמב הלולכ הניאש ( האלמ בשחמ תדוקנ     1.08.01.0090
תרושקת לבכ ,52 רוניצ ללוכ) וקסינ סיפוא      
יתמוק תרושקת זוכיר ןוראמ 6E TAC ךכוסמ      
הצק רזיבאו ריקב העוקש הספוקב םויס  ,      
תולבגה אלל  TAC-7 ךוכיס JR-54 עקש      

                    4.00 א"מ 07 דע הדוקנה  ךרוא 'קנ   
      
למשחל יסופיט םיעקש  ץבקמ  תדוקנ     1.08.01.0100
ןרקמל רוביח רובע הרומ תדמעב תרושקתלו      
A61 ק"ח תדוקנ ללוכ למשח יעקש 2 : תללוכה      
ללוכ ריחמה .םירומש םילודומ 4 ,האלמ      
וא היולג הנקתהל "וקסינ סיפוא" תספוק      

                    2.00 .המד ייוסיכ העבראו למשח יעקש םע היומס 'קנ   
      
םויס  A61 תיזאפ דח ריק רוביח תדוקנ     1.08.01.0110
תלעתל דומצב ןקתומ וקסינ 6N רזיבאב      

                    2.00 .םילבכ 'קנ   
      
      
      
      

10.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
017/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     017 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םויס  A61 תיזאפ דח ריק רוביח תדוקנ     1.08.01.0120
תלעתל דומצב ןקתומ וקסינ 4N רזיבאב      

                   50.00 םילבכ 'קנ   
      

                    3.00 )הבעמ( גגב א"מל A61  למשח תנזה תדוקנ 'קנ  1.08.01.0130
      

                   17.00 המוקב )דייאמל( א"מל A61 הנזה תדוקנ 'קנ  1.08.01.0140
      
תיזאפ תלת רחא וא  א"מל  ריק  רוביח תדוקנ     1.08.01.0150
    A61X3 תלת עקשב וא טקפ קספמב םויס  

                   15.00 יזאפ 'קנ   
      
ףדנמל A61X3  תיזאפ  תלת  הנזה תדוקנ     1.08.01.0160
קפס םע םואתב ףדנמה לש ילמשח רוביח ללוכ      

                    5.00 ףדנמה 'קנ   
      
תיזאפ תלת רחא וא  א"מל  ריק  רוביח תדוקנ     1.08.01.0170
    A52X3 תלת עקשב וא טקפ קספמב םויס  

                    4.00 יזאפ 'קנ   
      
וק: תללוכה למשח)דוד( רליובל רוביח תדוקנ     1.08.01.0180
חולמ  , 02 רוניצב yx2N5.2x3 הנזה      
ןגומ יבטק וד קספמב םויס  דודה דע למשחה      
ילרגטניא תבש ןועש םע קספמו  דודב דיל םימ      

                    5.00 .)סיווג וא דרובסייו( 'קנ   
      
לבכ הרואת תקלדה דוקיפ ינצחל תדוקנ     1.08.01.0190
    YX2N 5.1X5 וילאמ הבכ מ"מ 61 רוניצב  
םיראומ םינצחל ינשב םויס למשחה חולמ      

                    4.00 ףתושמ רזיבאב 'קנ   
      
יעקשל  םורח למשח תקספה ןצחל תדוקנ     1.08.01.0200
תיכוכז יוסיכ םע BBA ןצחלב םויס הדבעמ      
הספוקל קזוחמ םודא עובצ ץופינ ןושיטפ,      
טולישו,ןצחלה יוסיכל  םיריצ םע "הפלק"      

                    2.00 םיאתמ 'קנ   
      
ףושח תשוחנ ךילומ י"ע הקראה רוביח תדוקנ     1.08.01.0210

                   20.00 םיאתמ וילאמ הבכ רוניצו ר"ממ 01 רוזשו 'חי   
      
ףושח תשוחנ ךילומ י"ע הקראה רוביח תדוקנ     1.08.01.0220

                   15.00 םיאתמ וילאמ הבכ רוניצו ר"ממ 61 רוזשו 'קנ   
      

                   40.00 האלמ הליבכו תרנצ שא יוליג תדוקנ 'קנ  1.08.01.0230
      
02 רוניצ ריוא גוזמ טטסומרטל הנכה הדוקנ     1.08.01.0240

                   10.00 טטסומרטל א"מ תדיחימ הכישמ טוחו 'קנ   
      

10.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
018/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     018 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ינקת לבכ :תללוכה הזירכ לוקמר תדוקנ     1.08.01.0250
    0.1X2 לוקמרמ וילאמ הבכ מ"מ 02 רוניצו  
הזירכ לוקמרל דעו רתויב בורקה ליעפ הזירכ      

                   14.00 .םישדח םילוקמר ינש ןיב וא שדח 'קנ   
      
תזכרל  תיזאפ דחA61 למשח תנזה תודוקנ     1.08.01.0260
לש ילמשח רוביח תוברל ,ןצמח רסוח יוליג      

                    1.00 דויצה קפס תוחכונבו םואיתב תזכרה 'קנ   
      
ןשע תונולח עונמל   למשח תנזה הדוקנ     1.08.01.0270
HXHN5.2x5 שא ןיסח לבכב הנזה :תללוכה      
תספוק דעו וילאמ הבכ 52 רוניצב תזכרהמ      
ילמשח רוביחו ,ןשע ןולח עונמ דיל םירוביח      

                   10.00 .האלמ הלעפה דע עונמה לש 'חי   
      
הלעפהל ןשע תונולח דוקיפ ןצחלל הדוקנ     1.08.01.0280
שא ןיסח ר"ממ 8.0x2x5 לבכ :תללוכה םוריחב      
ןצחלה .ןשע תונולח תזכרמ וילאמ הבכ רוניצב      

                    1.00 דרפנב דדמי 'חי   
      
ןשע תונולח לש הריגסו החיתפ ןצחלל הדוקנ     1.08.01.0290
,02 רוניצ ללוכ 8.0x2x5 דוקיפ לבכ.הרגשב      
.הדבעמב תימוקמ החיתפ דוקיפ תספוקמ      
ןקתומ ראומ סיווג ןצחלב הדבעמה ריקב םויס      

                    2.00 . ריקב העוקש הספוקב 'קנ   
תודוקנ 10.80.1 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  20.80.1 ק ר פ  ת ת       
      
םיטנצסרולפה הרואתה יפוג לכ .1  :תורעה      
קנשמ םע וקפוסי )םייטקפמוקו םייראניל(      
רובע 5T תורונ ללוכ ת"ג ריחמ.2  . ינורטקלא      
תורונ לש רוא עבצ .3   םיטנצסורולפ ת"ג      
םע עוציבה ךלהמב רשואי טנצסורלפה      
םירביירד םע קפוסי דל ת"ג .4 .ןימזמה      
וקפוסש םיפוגל םימיאתמ ילארשי ןקת ירשואמ      
      
W82X2-5T 011SB יראניל טנצסרולפ ת"ג     1.08.02.0010
קנשמ תוברל םימ ןגומ מ"ס 521 -כ ךרואב      
וא ספיליפ תורונו טפושה ןיע ינורטקלא      

                    3.00 סקולארשי :קפסםרסוא 'חי   
      
ןמזל del  W3 גוסמ יתילכת דח םורח ת"ג     1.08.02.0020
עוקש ןקתומ  תוחפל  תוקד 021 הדובע      
טיילורטקלא 3P206LE "רותפכ" םגד  הרקתב      

                   11.00 ע"ש וא 'חי   
      

20.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
019/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     019 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
שטולמ םוינמולאמ  יתילכת וד האיצי טלש ת"ג     1.08.02.0030
תוקד 09 הדובע ןמזל דל תורונ 6  םע      
וא  הרקתב  הנקתהב %06 הרואת תמצועבו      
תמגודכ ץח ןומיסו "האיצי" טוליש ריקה לע      
וא ןזורטקלא תמגוד  DEL-ELIFORP תרדס      
ןוכמ ירשואמ DEL326LE םגד טיילורטקלא      
22.2  קלח 02 י.תל םימיאתמ םינקתה      
םאתהב ידדצ וד וא ידדצ דח היהי טולישה      

                   16.00 .הנקתהה םוקימל 'חי   
      
ןוולוגמ חפמ יושע DEL לנפ יעוצקמ  ת"ג     1.08.02.0040
ההובג תוליצנ םע דל לודומ ,יסקופא הפוצמ      
םיאתמ רביירד ללוכ IRC-08 עבצ תריסמו      
ןקתומ.  ותומלשב הרואתה ףוגל י"ת רשואמ      
תונולח 3 מ"ס 06x06 תודימב הרקתב עוקש      
םגד W06 ML0035 קפסהב רוא ףטש      

                   60.00 רשואמ ע"ש וא שעג תרצות "דלאטנפ" 'חי   
      
רטוקב הרקתב עוקש ןקתומ לנפ DEL ת"ג     1.08.02.0050
י"ת רשואמ W02 ml0041 קפסהב מ"ס 52.2      
"דלסקיפ" םגד  ותומלשב הרואתה ףוגל      

                   19.00 רשואמ ע"ש וא שעג תרצות 'חי   
      
שטולמ םוינמולאמ הפיצר הרואת תלעת     1.08.02.0060
מ"ס 6-כ קמועב  מ"ס 9 בחורב )יעבט זיידונא(      
תיתוכיא תרצותמ  םיפיצר דל יספ 3  םע      
י"ת םע  א"מל טאו 34 קפסהב "ןוסידא" תמגוד      
del" םגד תכמנומ הרקתב העוקש תנקתומ      
    lennahc "וא" הרואת  רואנד" תרצותמ טייל  
יפל ריחמה ,םימיאתמ םירביירד ללוכ .ע"ש      
שרדנה פ"ע םינתשמ םיכרואב הלעת א"מ      

                   95.00 הדבעמב רטמ   
הרואת יפוג 20.80.1 כ"הס          

      
ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס נ י א  30.80.1 ק ר פ  ת ת       
      
הקפסא ללוכ  םיכילומהו םילבכה ריחמ :הרעה      
םילבכ ישגמב החנה וא/ו תורוניצב  הלחשה      
תווצקה יתשב םלשומ רוביחו      
      
      
      
      
      
      
      
      

30.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
020/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     020 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תודימב  רק ןוולג ןוולוגמ םילבכל תשר שגמ     1.08.03.0010
    5.8X01 01  תשוחנ הקראה  ךילומ ללוכ מ"ס  
םיקדהמב הלעתל קזוחמו ןקתומ ףושח  ר"ממ      
וא/ו ריקה לע ןקתוי שגמה רטמ 2  לכ םיידנק      
,תולוזנוק תועצמאב ןוטב  הרקתל תחתמ      
לש KFM תמגודכ םייתישעת םיקוזחו םילתמ      
ריחמ . תוחפל רטמ 5.1 לכ לש םיקחרמב דריל      
,תולוזנוקה ,םיקוזיחה תא ללוכ תשרה שגמ      
םישורדה רזעה ירמוח ל כו םילתמה      

                   10.00 .התנקתהל רטמ   
      
תודימב  רק ןוולג ןוולוגמ םילבכל תשר שגמ     1.08.03.0020
    5.8X02 01  תשוחנ הקראה  ךילומ ללוכ מ"ס  
םיקדהמב הלעתל קזוחמו ןקתומ ףושח  ר"ממ      
וא/ו ריקה לע ןקתוי שגמה רטמ 2  לכ םיידנק      
,תולוזנוק תועצמאב ןוטב  הרקתל תחתמ      
לש KFM תמגודכ םייתישעת םיקוזחו םילתמ      
ריחמ . תוחפל רטמ 5.1 לכ לש םיקחרמב דריל      
,תולוזנוקה ,םיקוזיחה תא ללוכ תשרה שגמ      
םישורדה רזעה ירמוח ל כו םילתמה      

                  130.00 .התנקתהל רטמ   
      
םרק עבצב  וילאמ הבכ רמוחמ תיטסלפ הלעת     1.08.03.0030
תציחמ םע מ"מ 06X021 תודימב הסכמ םע      
תרצותמ טוהירב וא  ריקה לע הנקתהל הדרפה      
      OCOBI )הלעתה ריחמ )סקולארשי: קפס  
תויוז תויפעתסה תוירוקמ תויפוס ללוכ      
הלעתב םינקתומ םיימינפ םילבכ יקיזחמו      

                   80.00 םיקיזחמ ינש ןיב מ"ס001 לש קחרמב רטמ   
      
רטוקב "ןורירמ" וא וילאמ הבכ "ףכירמ" רוניצ     1.08.03.0040

                   50.00 .ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 04 רטמ   
      
רטוקב"ןורירמ" וא וילאמ הבכ  "ףכירמ" רוניצ     1.08.03.0050

                   50.00 .ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 23 רטמ   
      
52 "ןורירמ" וא וילאמ הבכ  "ףכירמ"  רוניצ     1.08.03.0060

                   50.00 הדוקנ ריחמב לולכ וניאש מ"מ רטמ   
      
02 "ןורירמ" וא וילאמ הבכ  "ףכירמ"  רוניצ     1.08.03.0070

                  100.00 הדוקנ ריחמב לולכ וניאש מ"מ רטמ   
      
ר"ממ EPLX(YX2N 52X4(  תשוחנ לבכ     1.08.03.0080

                    5.00 תווצקה יתשב םירבוחמו תרנצב לחשומ רטמ   
      
      
      
      

30.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
021/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     021 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ר"ממ EPLX(YX2N 61X5(  תשוחנ לבכ     1.08.03.0090
םילבכ שגמ ג"ע חנומ וא  תרנצב  לחשומ      

                    5.00 תווצקה יתשב  רבוחמו רטמ   
      
ר"ממ EPLX(YX2N 01X5(  תשוחנ לבכ     1.08.03.0100
םילבכ שגמ ג"ע םיחנומ וא  תרנצב םילחשומ      

                    5.00 תווצקה יתשב םירבוחמו רטמ   
      
וניאש ר"ממ EPLX(YX2N 5.1X3(   לבכ     1.08.03.0110

                   20.00 הדוקנ ריחמב לולכ רטמ   
      
וניאש ר"ממ EPLX(YX2N 5.2X3(   לבכ     1.08.03.0120

                   20.00 הדוקנ ריחמב לולכ רטמ   
      
EPLX(YX2AN(   םוינמולאמ הנזה לבכ     1.08.03.0130

                   50.00 הדוקנ ריחמב לולכ וניאש ר"ממ 59X4 רטמ   
      
ר"ממ 09E-XHXHN 61X5  שא ןיסח  לבכ     1.08.03.0140

                   40.00 הדוקנ ריחמב לולכ וניאש רטמ   
      

                   20.00 1 2/1" ןורירמ יולג חישק יטסלפ רוניצ רטמ  1.08.03.0150
      

                    5.00 ר"ממ YYN 5.1X01 דוקיפ לבכ רטמ  1.08.03.0160
      

                   30.00 דדובמ וא ףושח/רוזש ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ רטמ  1.08.03.0170
      

                   15.00 דדובמ וא ףושח/רוזש ר"ממ 52 תשוחנ ךילומ רטמ  1.08.03.0180
      

                   50.00 דדובמ וא ףושח/רוזש ר"ממ 53 תשוחנ ךילומ רטמ  1.08.03.0190
      
תיתכתמ תרנצל הקראה ךילומ רוביח     1.08.03.0200

                    4.00 3" דע תנוולוגמ הדבכ הקראה תלש תועצמאב 'חי   
      
רבעמל תרושקתו למשח ילבכל םיחתפ םוטיא     1.08.03.0210
רמוח תועצמאב םייתעש ךשמב ןשעו שא      
תואבכ יתורש י"ע רשואמ ירמוטסלא םוטיא      
וא םוצבא לש SF 0091 תמגודכ םילשורי      
לכ לש רבטצמ ללוכ חטש יפל  ריחמה .ע"ש      
יושעה חתפ ןיגב תפסות םלושת אל םיחתפה      

                    0.50 .תורוניצמ ר"מ   
      
תוחול טווח יעוצקמ יאלמשח לש הדובע תעש     1.08.03.0220
תודובעה תמישרב הניאש הדובע רובע      
הדובע ןמויב םושיר יפל )יגר( שארמ ומכוסש      

                    8.00 .חקפמה רושיאבו ע"ש   
      
      
      

30.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
022/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     022 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רזוע\ךמסומ יעוצקמ יאלמשח לש הדובע תעש     1.08.03.0230
תודובעה תמישרב הניאש הדובע רובע      
הדובע ןמויב םושיר יפל )יגר( שארמ ומכוסש      

                    4.00 .חקפמה רושיאבו ע"ש   
      
םימייקה תרושקתהו למשחה ןקתמ לכ קורפ     1.08.03.0240
תימיכו תיגולויב תודבעמל  ןנכותמה רוזאב      
, למשח תוחול :קורפ ללוכה -עקרק תמוקב      
םיכילומ , םירזיבא, הרואת יפוג, םילבכ יליבומ      
רתאהמ יוניפ תוברל .טלפמוק תרנצו םילבכ,      

                    1.00 'פמוק .ןימזמה הרויש םוקמל  
תילמשח היצלטסניא 30.80.1 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  40.80.1 ק ר פ  ת ת       
      
ןקתומ A002X3 א"ח קספמל הקספה לילס     1.08.04.0010

                    2.00 שדח חולב ןקתומ  וא םייק ישאר  חולב 'חי   
      
TL - TENLE  םגד ינורטקלא הדידמ רישכמ     1.08.04.0020
ללוכ A5/001 דע ורובע םרז הנשמ ללוכ      
תרושקת תאיציו A6X3 ,AK 01 ת"מאמ      

                    1.00 תידיתע הנבמ תרקבל  רוביחל 'חי   
      
תונגה םע A061X3 יטמטוא יצח םרז קספמ     1.08.04.0030
םגד AK52 קותינ רשוכ תויטנגמו תוימרט      

                    1.00 ע"ש וא קירטקלא רדיינש F061XSN 'חי   
      
םיעגמ ינש םע A61X2 יבטק וד  דעצ רסממ     1.08.04.0040
םגד "קירטקלא רדיינש"  תרצותמ םישבי      

                    6.00 15520 'חי   
      

                    4.00 A םגד  רפמאלימ A52X2 ,03 תחפ רסממ 'חי  1.08.04.0050
      

                   10.00 A םגד רפמאלימ A04X4 ,03 דע תחפ רסממ 'חי  1.08.04.0060
      
2-0-1 םיבצמ 3 ררוב A01  דוקפ קספמ     1.08.04.0070

                    6.00 חולה תיזח לע ןקתומ 'חי   
      
3 ררוב יבטק וד A36X4  סמועב קספמ     1.08.04.0080

                    1.00 2-0-1  םיבצמ 'חי   
      

                  100.00 A61, AK01 דע יזאפ דח ת"מאמ 'חי  1.08.04.0090
      
N+A61 דע ספא קותינ ללוכ יזאפ דח ת"מאמ     1.08.04.0100

                    2.00 10KA 'חי   
      

                    1.00 AK51 קותינ רשוכ A6X3 יטמוטוא יצח קספמ 'חי  1.08.04.0110
40.80.1 קרפ תתב הרבעהל        

023/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     023 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    8.00 A04X3 ,AK01 יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  1.08.04.0120
      

                    1.00 A05X3 ,AK01 יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  1.08.04.0130
      
דע יזאפ  תלת ת"מאמל הקספה לילס תדיחי      1.08.04.0140

                    2.00 3X63A 'חי   
      

                    6.00 A23X3 , AK01   יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  1.08.04.0150
      

                    4.00 A52X3 , AK01 דע  יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  1.08.04.0160
      

                   12.00 A61X3 , AK01 דע  יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  1.08.04.0170
      

                    2.00 A36X3 , AK01 דע  יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  1.08.04.0180
      
יוויחל רזע עגמ םע A02X3  3CA  ןעגמ     1.08.04.0190

                    2.00 ע"ש וא קינכמלט תרצותמ 'חי   
      
יוויחל רזע עגמ םע A61X3  1CA  ןעגמ     1.08.04.0200

                    4.00 ע"ש וא קינכמלט תרצותמ 'חי   
      
קותינל םיעגמ העברא  OSI דוקיפ תדיחי     1.08.04.0210

                    1.00 שא ןמזב 'חי   
      
דוקיפ יחתמב ,םיעגמ V032 ,4 דוקפ רסממ     1.08.04.0220

                    6.00 םינוש 'חי   
      
יוסיכ םע DEL V032 גוסמ ןומיס תרונמ     1.08.04.0230

                    7.00 ריבש יתלב יטסלפ 'חי   
      
תימוי תינכת םע דוקיפל ילטיגיד ןועש     1.08.04.0240
116RT םגד NEBEHT יוביג תללוס ,תיעובש      

                    1.00 תירבע בותיכו 'חי   
      
םיאתמ יונב   הדבעמ  למשח חול הנבמ     1.08.04.0250
ראותמכ  חפמ תותלד םע חפמ םירלודומ      
A061X3 הריבצ יספ  תוברל ינכטה טרפמב      
פ"ע ) רוטרנג  ינויח,ליגר( תודשל קלוחמ      
,טוויח ,הקראהו ספאל םיקדהמ ללוכ תינכת      
ללוכ .טלפמוק רוביחו הנקתה ,הלבוה ,טוליש      
םישורדה רזעה ירמחו תודובעה לכ תא      

                    1.00 'פמוק טלפמוק ריחמה .חולה תמלשהל  
      
      
      
      
      
      

40.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
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מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     024 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ץוחמ ןקתומ ( רוטרנג הקולח חולב םייוניש     1.08.04.0260
למשח חולל הנזה תפסותל םישרדנה ) הנבמל      
וא/ו דויצ תזזה :םיללוכה) יתמוק( הדבעמ      
םיקדהמ תפסות , טוויח םייק דויצ תפלחה      
םיפסונ םרז יקספמ :הרעה( םלשומ טולישו      
ףיעסה ריחמה ללולכ דויצה רתי דרפנב ודדמי      

                    1.00 'פמוק (  
למשח תוחול 40.80.1 כ"הס          

      
ה א ר ת א ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  50.80.1 ק ר פ  ת ת       
ן צ מ ח  ר ס ו ח ל       
      
יוליג תכרעמ עיצהל יאשר ןלבקה :הרעה      
תכרעמל הליבקמש ןצמח רסוח יוליגל הרתאו      
תכרעמב תויצקנופה לכ תא תללוכו וז      
הז קרפב תרדגומש      
    =============================  
      
םגדמ הדבעמב  ןצמח רסוח תדידמל הדיחי     1.08.05.0010
    AM-11-AGL  ריקב הבכרהל זראמב תנקתומ  
ןצמח רסוח יוליגל ןשייח תללוכה הדבעמ      
ןצמח %52-0 :ילאטיגיד גצ:ללוכ ,ילארגטניא      
לעפומ %91 לש המרב:הערתה תומר יתש      
לעפומ %81 לש המרב תבהבהמ הרונמו םזמז      
בצוימ חוכ קפס  תינוציח הארתהל רסממ      
    CAV032- ףסונ חוכ קפס ןכו .הלעפהל  
ץוחמ  העובק וא תבהבהמ הארתא תרונמל      
הדבעמב הדיחיה לש תמלשומ הנקתה .רדחל      

                    1.00 הדבעמב 'חי   
      
וא הדיחיה דיל ןקתומ הארתאל יטמוטוא ןגייח     1.08.05.0020
ירפסמ 5 ל גויח תורשפא םע  תרושקת ןוראב      
םלשומ רוביח תוברל .תטלקומ העדוהו ןופלט      

                    1.00 .ןצמח רסוח יוליג תכרעמב עגמל ןגייחה לש 'חי   
ןצמח רסוחל הארתאו יוליג תכרעמ 50.80.1 כ"הס          

      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  60.80.1 ק ר פ  ת ת       
ם ו ר י ח  ת ז י ר כ ו       
      
ומאתוי םוריח תזירכו שא יוליג דויצ :הרעה       
.תמייק תזכרל ורבוחיו ןיינבב תומייק תוכרעמל      
      

                   30.00 תנעוממ תכרעמל יטפוא שא יאלג 'חי  1.08.06.0010
      

                    2.00 .תנעוממ תכרעמל שא תקעזא ןצחל 'חי  1.08.06.0020
      
      

60.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
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מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
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23/11/2014
דף מס':     025 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הנקתהל ץנצנ םע ילוק רוא שא תקעזא רפוצ     1.08.06.0030

                    2.00 .תנעוממ תכרעמל תימינפ 'חי   
      

                    2.00 שא יוליגל ןומיס תרונמ 'חי  1.08.06.0040
      
קותינל א"ג תזכרל תרבוחמ א"ג תבותכ תדיחי     1.08.06.0050

                    2.00 שא ןמזב א"מ תודיחי 'חי   
      
ןוכמ תרשואמ תינקת זגב שא יוביכ תכרעמ     1.08.06.0060
ןמזב תיטמוטוא הלעפהל למשח חולל  םינקתה      
:תללוכה שא יוליג תכרעממ תלעפומ הפירש      
תרנצ ,תוחפל GK3 לקשמב MF-002 זג לכימ      
םירבוחמ םיאלג 2 ,רוזיפ יריחנ ,תשוחנ      
חולה לש ןוילעה קלחב םינקתומ הבלצהב      
טוויח ללוכ חולל ץוחמ ןומיס תורונמ יתשו      
תזכרב רוביח שרדנה י"פע תזכרה דע םלשומ      

                    1.00 'פמוק .תמלשומ הלעפהו  
      
שא יוליג תזכרב ןקתומ  יוביכ סיטרכ תפסות     1.08.06.0070

                    1.00 שארמ ןימזמה רושיאב תמייק 'חי   
      
חפ לירג ללוכ וק יאנשו W01 8" הזירכ לוקמר     1.08.06.0080
ללוכ הרקתב עוקש ןקתומ ןבל עבצב ררוחמ      
יספ י"ע הרקתה תיצקורטסנוקל לוקמרה קוזיח      
ינקת וילאמ הבכ עבצב  עובצ ץע וא תכתמ      

                   14.00 .לטמר לש F02-350 יטנאיד תמגודכ 'חי   
םוריח תזירכו שא יוביכו יוליג תכרעמ 60.80.1 כ"הס          

      
ן ש ע  ת ו נ ו ל ח  ת כ ר ע מ   70.80.1 ק ר פ  ת ת       
ם י י ל מ ש ח       
      
ןשע רורחשל םיחתפ תחיתפל תכרעמ      
תרצותמ תכרעמ תמגוד היהת קפוסתש      
:סקפ 8430555-30 : 'לט" מ"עב סרפלטמ"      
    03-5537971  
      
רשי םרזב לעפומה ןשע ןולחל  ילמשח עונמ     1.08.07.0010
רורחשל םיחתפ לש הריגסו החיתפל טלוו 42      
תובלתשהל םיביכרהו םירזיבאה לכ ללוכ ןשע      
םגדה תמגודכ  חתפה תריגס/תלעפהל עונמה      
    006/22-AK   CDV42 רבוחמו ןקתומ  
רשפאי עונמה ךלהמ תעיבק טלפמוק טרופמכ      
יפל תושירדה ןולחה לש האלמ החיתפ      

                   13.00 'פמוק ,תונקתה  
      
      
      

70.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
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23/11/2014
דף מס':     026 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
החיתפל המיאתמ דע הרקבו דוקיפ תדיחי     1.08.07.0020
תללוכה .ןשע תונולח יעונמ 01 לש הריגסו      
תועש 051 ךשמל םירבצמו חכ קפס ןעטמ      
הערתה ,תוללוסה תניעט תרקב ןונגנמ ,תוחפל      
דוקיפה תדיחי.תכרעמ בצמל תילאוזיוו תילוק      
םגד NE-2/10121 שדח יאפוריא ןקתל םאתות      
    VEHS תרצותמ AWR NOMIS תקפוסמה  
תנקתומ תרשואמ -   סרפלטמ תרבח י"ע      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק טרופמכ לכה תרבוחמו  
      
תרונ םע,םוריח תעשל ירוזא הלעפה  ןצחל     1.08.07.0030
EH-08 םגד ןצחל תמגודכ  תילטרגטניא יוויח      
תרבח י"ע קפוסמה AWR NOMIS תרצות      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק רבוחמו ןקתומ  סרפלטמ  
      
ןקתומ  הדבעמל ימוקמ החיתפ סיטרכ     1.08.07.0040
תרצותמ EM-001 םגד המוטא הספוקב      
    AWR NOMIS הרוגס הספוקב ןקתומ  

                    2.00 הרגשב רורואל ןולח שומשל הדבעמב 'קנ   
םיילמשח ןשע תונולח תכרעמ  70.80.1 כ"הס          
למשח תודובע 80.1 כ"הס          

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01.1 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.01.1 ק ר פ  ת ת       
      
9722 י"תל םימיאתמ ףוצירה יגוס לכ      
      
מ"ס 02 דע ףוצירה לש ללוכ יבוע      
      
"רוביצ ינבמ" לש י"תל המיאתמ הקיחש תגרד      
      
תוינכות פ"ע ושעי יופיחהו ףוצירה תודובע      
חקפמה וא לכירדאה תוארוה פ"עו הסירפ      
      
:םיללוכ הדיחה יריחמ ,תרחא רמאנ אל םא      
בוליש ,טושיק יחירא וא/ו טושיק יספ תבכרה      
שייש יספ תבכרה ,םינוש םיגוסו םיעבצ ןיב      
םינטק םיבחורב םיעוקש      
      
םיעופיש דוביע :םיללוכ ףוצירה יריחמ      
םוקמ לכבו תוספרמ ,תוחלקמ יאתב  םיזוקינל      
שרדייש      
      
      
      
      

00.01.1 קרפ תתב הרבעהל        
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23/11/2014
דף מס':     027 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הנגה ריינ תסירפ :םיללוכ  ףוצירה יריחמ      
י"ע קוושמ ריינה(םיפוצירה ג"ע יטסלפ      
ףוצירה יוסיכו רשואמ ע"וש וא ,)"ירודכ"      
יטרס י"ע ינשל דחא םתקבדהו סבג תוטלפב      
דע הינבה ךלהמב םתפלחה ללוכ ,הקבדה      
תיפוסה הריסמל      
      
,תותלד ינתפמ :םיללוכ ףוצירה יריחמ      
ןיב מ"מ 04/4 תודימב זילפמ םינתיוזמ      
ליפורפ ןכו םינוש ףוציר יחטש ןיבו םיסלפמ      
תופוחמ תוניפ תנגהל לוגיע עבר םוינימולא      
רבעמל וא ,תוניפל "U" ליפורפו ,הקימרק      
םאתומ ןווגה .הקימרק-סבג וא ,הקימרק-חיט      
הקימרקה ןווגל      
      
י"ע ךרעית םיפוצירה לש הקלחה תמר תקידב      
ןלבקה ח"ע תכמסומ הדבעמ      
      
וא ,תיסקופא הבור םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תוברל ,לכירדאה תריחב יפל תילירקא      
ודי לע ועבקייש םיחוורימה      
      
דמוע רשא קפס לכ רוחבל יאשר ןימזמה      
םינייוצמה סיסבה יריחמב      
      
הלא םיתורשו תודובע לולכל ןלבקה לע      
הדיחיה יריחמב      

תורעה 00.01.1 כ"הס          
      
C.V.P. ת ו ע י ר י  10.01.1 ק ר פ  ת ת       
      
2 ללוכו דע יבועב תסלפתמ תיטנמצ הדמ עצמ     1.10.01.0005
apM 02 ילמינימ קזוח ,תופצר ג"ע ,מ"ס      
,ךרוצה תדימב תוטילב תותיס רתיה ןיב ללוכה      
ללוכ ,הפצרב םיהבגה תאושהל לוחב יולימ      
ינפל תופצרה לש ידוסי יוקינו עופישב עוציב      

                  455.00 םוקמב חקפמה תויחנה פ"ע לכה .עוציב ר"מ   
      
"obrof" תרצות תודבעמב C.V.P. תועירי     1.10.01.0010
וא ,"טסלפ ןגועה" תרצותמ מ"מ 2 יבועב      
.תילמיסקמ הקיחש 01R הקלחה םדקמ ,ע"וש      

                  455.00 )ח"ש 57 דוסי ריחמ( לכירדאה תריחבל םגד ר"מ   
      
תועיריה גוסל םימאות תודבעמב םילופיש     1.10.01.0020

                  270.00 מ"ס 01 דע הבוגב ל"נה רטמ   
C.V.P. תועירי 10.01.1 כ"הס          
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מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     028 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ל ח  י פ ס  20.01.1 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 52 דע בחורבו מ"ס 3 יבועב תונולח יפס     1.10.02.0010
08 דוסי ריחמ( לכירדאה תריחבל גוסמ      

                   15.00 )א"מ/ח"ש רטמ   
תונולח יפס 20.01.1 כ"הס          
יופיחו ףוציר תודובע 01.1 כ"הס          

      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11.1 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ ו  ת ו ד ו ב ע  10.11.1 ק ר פ  ת ת       
      
תלבק דעו תוחפל תובכש שלשב העיבצה לכ      
תריחב יפל םינווגה ,דיחא ןווגו אלמ יוסיכ      
סיסב ללוכ ,"סקימרובמט" גולטק יפל לכירדאה      
      
תמקה םיללוכ הז קרפב הדיחיה יריחמ      
עוציב ךרוצל ,הבוג לכב הדובעל םימוגיפ      
הבוגב תודובע      
      
ירניסו תורקת לע 0002 לירקרפוסב העיבצ     1.11.01.0010
תריחבל ןווגב "סקימרובמט" גוסמ  סבג      
יתשו יולימ עבצ תבכש תוברל ,לכירדאה      

                  235.00 ע"וש וא ,0002 לירקרפוס תובכש ר"מ   
      
גוסמ  סבג תוריק לע 0002 לירקרפוסב העיבצ     1.11.01.0020
תוברל ,לכירדאה תריחבל ןווגב "סקימרובמט"      
לירקרפוס תובכש יתשו יולימ עבצ תבכש      

                  340.00 ע"וש וא ,0002 ר"מ   
      
גוסמ לטכפש תובכש 3-2  -ו דוסי עבצ תחירמ     1.11.01.0030
סבג תורקתו תוריק יבג לע "G-00 ןליסנוק"      

                   70.00 העיבצה תלבקל קלח חטשמ תלבקל דע ר"מ   
      
םימייק תורקתו תוריק לע םייק עבצ שודיח     1.11.01.0040
ללוכ ,תובכש יתשב 0002 לירקרפוס עבצב      

                  545.00 שוטילו םירוח תמיתס ,ףפור עבצ תרסה ר"מ   
      

                   45.00 הרקתב ע"ש וא )יטטניס דיס( דיסילופב דויס ר"מ  1.11.01.0050
העיבצו תודובע 10.11.1 כ"הס          
העיבצ תודובע 11.1 כ"הס          

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21.1 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  10.21.1 ק ר פ  ת ת       
      
יירד ןולח שדח ןולחב רסח/םייק ןולח תפלחה     1.12.01.0010
321/57 תודימב 10-א סופיט יפנכ דח פיק      

                   17.00 מ"ס 'חי   
10.21.1 קרפ תתב הרבעהל        
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מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
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23/11/2014
דף מס':     029 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןולח .שדח ןולחב רסח/םייק ןולח תפלחה     1.12.01.0020
תודימב 20-א סופיט יפנכ דח פיק  ןשע רורחש      

                    1.00 מ"ס 321/57 'חי   
      
ןולח .שדח ןולחב רסח/םייק ןולח תפלחה     1.12.01.0030
תורשפא ללוכ יפנכ דח פיק  ןשע רורחש      
05/57 תודימב 30-א סופיט תילמשח החיתפל      

                   13.00 מ"ס 'חי   
םוינימולא תודובע 10.21.1 כ"הס          
םוינימולא תודובע 21.1 כ"הס          

      
ר ו ר ו ו א ו  ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  51.1 ק ר פ       
      
י ש א ר  ד ו י צ  10.51.1 ק ר פ  ת ת       
      
יוביע תודיחי לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.01.0010
תובאשמ" רוריק וא םומיחל ,ריוא תוררוקמ      
תנזהלו תרושקת ,זג תרנצל רוביח ללוכ ,"םוח      
"דפ -W- רפוס" גוסמ תודיער ימלוב .למשח      
רתי לכו ןמשל הוושמ וק ,תובכש יתשב דבלב      
הנקתהל טרפמהו ןרציה תושירד י"פע שרדנה      
ישיבוצימ" תרצות תודיחיה .תמלשומ      
םגד "יטלומ יטיס"  הרדסמ "קירטקלא      
    YHUP-A-MJSY 058P  זג תוקופתל  
לש ךרע הווש וא ,FRV תטישב תונתשמ      
006,723 לש רוריק תוקופתל ,דבלב "ןיקייד"      
    rh/utb )3.72 לש םומיח תקופתו )ק.ט  
    005,863 rh/utb לע הלעת אלש למשח תכירצו  
תוימינפ תודיחי רובע ..ט"ווק 26.92      
.תוינכותה פ"ע  הדיחיה לא תורבוחמה      
ללוכ ריחמה ,A014-R רוריק זג םע הדיחיה      

                    1.00 'פמוק תוברל ליעל רומאה לכ תא  
      
יוביע תודיחי לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.01.0020
םגד ךא ,ל"נכ "םוח תובאשמ" ,ריוא תוררוקמ      
    A-MJSY 057P-YHUP  זג תוקופתל  
לש ךרע הווש וא ,FRV תטישב תונתשמ      
000,092 לש רוריק תוקופתל ,דבלב "ןיקייד"      
    rh/utb )42 001,423 לש םומיח תקופתו )ק.ט  
    rh/utb 7.42 לע הלעת אלש למשח תכירצו  
לא תורבוחמה תוימינפ תודיחי רובע .ט"ווק      
רוריק זג םע הדיחיה .תוינכותה פ"עהדיחיה      
    A014-R, ליעל רומאה לכ תא ללוכ ריחמה  
םינש שולשל תוירחאו תוריש ,רוריק זג תוברל      

                    1.00 'פמוק .שרדנה רתי לכו אוהש גוס לכמ םיסימו  
      
      

10.51.1 קרפ תתב הרבעהל        
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23/11/2014
דף מס':     030 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לופיט תדיחי לש םימלשומ  הנקתהו הקפסא     1.15.01.0030
ףילחמ(  "הטסק" גוסמ יתרקת )דייאמ( ריוואב      
זוקינ תבאשמ ללוכ םינוויכ 4 )הרקת חירא      
"קירטקלא ישיבוצימ" תרצות  .תילרגטניא      
E-MCV 04 םגד "יטלומ יטיס"  הרדסמ      
    P-YFLP  תטישב תונתשמ זג תוקופתל FRV,  
תוקופתל ,דבלב "ןיקייד" לש ךרע הווש וא      
5 לש םומיח תקופתו ט"ווק 5.4 לש רוריק      
תוריהמב ד"למר 093  לש ריוא תקיפסו ט"ווק      

                   11.00 .שרדנכו טרופמכ ,ההובגה 'חי   
      
לופיט תדיחי לש םימלשומ  הנקתהו הקפסא     1.15.01.0040
ינוניב ץחלל הובג ,רתסנ יקפוא )דייאמ( ריוואב      
הרדסמ "קירטקלא ישיבוצימ" תרצות  .הובגו      
E-HMV 041 P-YFEP םגד "יטלומ יטיס"      
הווש וא ,FRV תטישב תונתשמ זג תוקופתל      
61 לש רוריק תוקופתל ,דבלב "ןיקייד" לש ךרע      
תקיפסו ט"ווק 81 לש םומיח תקופת ,ט"ווק      
,ההובגה תוריהמב ד"למר 014,1  לש ריוא      

                    1.00 .שרדנכו טרופמכ 'חי   
      
לופיט תדיחי לש םימלשומ  הנקתהו הקפסא     1.15.01.0050
ץחלל הובג ,רתסנ יקפוא )דייאמ( חצ ריוואב      
"קירטקלא ישיבוצימ" תרצות  .הובגו ינוניב      
F- E-HMV 041 םגד "יטלומ יטיס"  הרדסמ      
    P-YFEP   תטישב תונתשמ זג תוקופתל  
    FRV, דבלב "ןיקייד" לש ךרע הווש וא,  
םומיח תקופת ,ט"ווק 61 לש רוריק תוקופתל      
ד"למר 046  לש ריוא תקיפסו ט"ווק 81 לש      

                    7.00 .שרדנכו טרופמכ ,ההובגה תוריהמב 'חי   
      
תרנצ תכרעמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.01.0060
תוימינפה תודיחיהו יוביעה תדיחי ןיב לזונ/זג      
,המוקל דע םיישאר םיווק .וז הדיחיל תורושקה      
,המוקב םייקפוא םיווק ,תיתמוק תופעתסה      
**** תולצפתה ירזיבא ,םיירוקמ םיקלחמ      
    Y-YMC םיקלחמה ןיב תרנצה ,דבלב םיירוקמ  
לכהו תונושה דויאה תודיחיל תויולצפתהה ןיבו      
,תרנצהתומכס יפ לע םישרדנה םירטקב      
ףופכ לכהו ןלבקה י"ע ונכויש הדובע תוינכות      
ץוחמ תרנצה דודיב .ץראב ןרציה גיצנ רושיאל      
לש הפיטעב "דיבנע" ילימרתב  היהי הנבמל      
ןינבל ץוחמ( " רפוס-זפלירקא"ו תושובחת      
-ו מ"מ 91 יבועב ןינבה ךותבו מ"מ 05 יבועב      
ךותב ןקותת תדדובמה תרנצה לכ .)מ"מ 31      
הסכמ םע שארמ ןבל עובצ ןבלוגמ חפ תולעת      

                    1.00 'פמוק םיחודיקו ןינבל ץוחמ  
      

10.51.1 קרפ תתב הרבעהל        
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23/11/2014
דף מס':     031 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תרנצ תכרעמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.01.0070
תוימינפה תודיחיהו יוביעה תדיחי ןיב לזונ/זג      
תדיחי רובע ךא ,ל"נכ .וז הדיחיל תורושקה      
טרופמכ A-MJSY 057P-YHUP יוביע      

                    1.00 'פמוק .שרדנכו  
      
1-פמ חופמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.01.0080
CVP יושע חופמה ."באלקוטוא" ףדנמל רורווא      
.ץוח יאנתבו ).V.U( שמש תנירקב דימע        
חופמ תכימתל היצקורטסנוק ,סיסבל רוביח      
וא שרדנה הנקתה טרפ פ"ע הטילפ תלעתו      
רוביח .הסדנהל הללכמב םייקה תמגודכ      
טוויח .V.U תנירקב םידימע םישימג תולעתל      
למשחה תכרעמל חופמה ןיב םלשומ ילמשח      
.םוטא ןוחטיב קתנמ תוברל .דוקיפו חכל      
הרישי הענהב רוחאל תויוטנ תופכ םע חופמה      
תרצות חופמה .רדת הנשמ תועצמאב לעפומ      
    "NEKNUF RENRUH" י"ע קוושמכ  
רדת הנשמ ,יזאפ תלת  עונמ  ,"לפוקא"      
הסדה תללכמ י"ע םירשואמה םימגדהמ      
,)ךרע הווש וא  "BBA  וא "ןוקאו " תרצות(      
קחרמב A(bd(   25 לש תילמיסקמ שער תמרו      

                    1.00 'פמוק רתי תוברל ,חופמהמ רטמ 1 לש  
      
רורווא חופמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.01.0090
את ךותב ילגופרטנצ ,2-פמ תודבעמל עובק      
וא םגד "חבש" תרצות תמגודכ ,יטסוקא      
,רשואמ ךרע הווש וא "סירוא" וא "הרטקלא"      
3 רישי עניהב עונמ םע ,יקפוא הנבמב      
השיג יחתפ ,1" יבועב ימינפ דודיב ,תויוריהמ      
לש הקזחאו לופיטל הלק תורשפא ,םיחונ      
,תולעתל םירוביח ,תודיער ימלוב ,)םי(חופמה      
תוברל דוקיפל ,)ןוחטיב קתנמ תוברל( למשחל      
ללוכ ריחמה  תוינכותהו טרפמה תושירד  רתי      

                    1.00 'פמוק .אוהש גוס לכמ םיסימ  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.51.1 קרפ תתב הרבעהל        
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23/11/2014
דף מס':     032 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
3-פמ חופמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.01.0100
חופמה ,תימיכ הדבעמ ףדנמל רורווא )6-ו 5,4(      
).V.U( שמש תנירקב דימע   CVP יושע      
היצקורטסנוק ,סיסבל רוביח .ץוח יאנתבו      
טרפ פ"ע הטילפ תלעתו חופמ תכימתל      
הללכמב םייקה תמגודכ וא שרדנה הנקתה      
םידימע םישימג תולעתל רוביח .הסדנהל      
חופמה ןיב םלשומ ילמשח טוויח .V.U תנירקב      
קתנמ תוברל .דוקיפו חכל למשחה תכרעמל      
רוחאל תויוטנ תופכ םע חופמה .םוטא ןוחטיב      
.רדת הנשמ תועצמאב לעפומ הרישי הענהב      
"NEKNUF RENRUH" תרצות חופמה      
הנשמ ,יזאפ תלת  עונמ ,"לפוקא" י"ע קוושמכ      
הסדה תללכמ י"ע םירשואמה םימגדהמ רדת      
,)ךרע הווש וא  "BBA  וא "ןוקאו " תרצות(      
קחרמב A(bd(   25 לש תילמיסקמ שער תמרו      

                    4.00 'פמוק חופמהמ רטמ 1 לש  
      
7-פמ חופמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.01.0110
חופמה ,םיטנרובל הנכה רדח ףדנמל רורווא      
).V.U( שמש תנירקב דימע   CVP יושע      
היצקורטסנוק ,סיסבל רוביח .ץוח יאנתבו      
הנקתה טרפ פ"ע הטילפ תלעתו חופמתכימתל      
.הסדנהל הללכמב םייקה תמגודכ וא שרדנה      
.V.U תנירקב םידימע םישימג תולעתל רוביח      
תכרעמל חופמה ןיב םלשומ ילמשח טוויח      
ןוחטיב קתנמ תוברל .דוקיפו חכל למשחה      
הענהב רוחאל תויוטנ תופכ םע חופמה .םוטא      
חופמה .רדת הנשמ תועצמאב לעפומ הרישי      
י"ע קוושמכ "NEKNUF RENRUH" תרצות      
רדת הנשמ ,יזאפ תלת  עונמ  ,"לפוקא"      
הסדה תללכמ י"ע םירשואמה םימגדהמ      
,)ךרע הווש וא  "BBA  וא "ןוקאו " תרצות(      
קחרמב A(bd(   25 לש תילמיסקמ שער תמרו      

                    1.00 'פמוק ל ,חופמהמ רטמ 1 לש  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.51.1 קרפ תתב הרבעהל        
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23/11/2014
דף מס':     033 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
8-פמ חופמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.01.0120
יושע חופמה ,םילקימיכ ןוסחא ןורא רורווא      
    CVP   שמש תנירקב דימע )V.U.( יאנתבו  
תכימתל היצקורטסנוק ,סיסבל רוביח .ץוח      
שרדנה הנקתה טרפ פ"ע הטילפ תלעתו חופמ      
רוביח .הסדנהל הללכמב םייקה תמגודכ וא      
טוויח .V.U תנירקב םידימע םישימג תולעתל      
למשחה תכרעמל חופמה ןיב םלשומ ילמשח      
.םוטא ןוחטיב קתנמ תוברל .דוקיפו חכל      
הרישי הענהב רוחאל תויוטנ תופכ םע חופמה      
תרצות חופמה .רדת הנשמ תועצמאב לעפומ      
    "NEKNUF RENRUH" י"ע קוושמכ  
רדת הנשמ ,יזאפ תלת  עונמ  ,"לפוקא"      
הסדה תללכמ י"ע םירשואמה םימגדהמ      
,)ךרע הווש וא  "BBA  וא "ןוקאו " תרצות(      
קחרמב A(bd(   25 לש תילמיסקמ שער תמרו      

                    1.00 'פמוק תוברל ,חופמהמ רטמ 1 לש  
      
רורוא חופמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.01.0130
.9-פמ רישי ענהב ילגופרטנצ ןשע רורחשו      
סויזלצ תולעמ 004 לש הרוטרפמטב דימע      
,םייציפק תודיער ימלוב .םייתעש ךשמל      
םייעוצקמ הדלפ יליפורפמ היצקורסנוק      
תלעתו חופמה תכימתל םינוולוגמו      
םישימג םירוביח ,תולעתל רוביח.הטילפה      
ילמשח טוויחו רוביח ,ל"נה םיאנתב םידימע      
םגד ל"נהםיאנתב דימע לבכ םע      
    09E-081EF-XHXHN תוברל ,למשחה חולל  
םימלשומ הלעפהו הנקתהל שרדנה רתי      

                    1.00 'פמוק .שרדנכו טרופמכ  
      
רורווא חופמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.01.0140
דימע .01 -'פמ רישי עניהב יריצ ןשע רורחשו      
ךשמל סויזלצ תולעמ 004 לש הרוטרפמטב      
תודיער ימלב ,הילת תויווז וא םיילגר .םייתעש      
הדלפ יליפורפ היושע  היצקורטסנוק ,םייציפק      
תיכנא(  חופמה תכימתל םינוולוגמו םייעוצקמ      
.הטילפו  הקיני תלעתל רוביח )תיקפוא וא      
םידימע םישימג םירוביח ,תולעתל רוביח      
ירוביח תספוק .שרדנה רתי לכו ל"נה םיאנתב      
המיאתמ ,חופמה הנבמ לע תינוציח  למשח      
ילמשח טוויחו רוביח .ליעל םיטרופמה םיאנתל      
םגד ל"נה םיאנתב דימע לבכ םע      
    09E-081EF-XHXHN תוברל ,למשחה חולל  
םימלשומ הלעפהו הנקתהל שרדנה רתי      

                    1.00 'פמוק .שרדנכו טרופמכ  
      
      

10.51.1 קרפ תתב הרבעהל        
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23/11/2014
דף מס':     034 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רורווא חופמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.01.0150
תרצות תמגודכ ,ENIL-NI ילגופרטנצ םיתוריש      
    "P&S" םגד TNEV 521  B ךרע הווש וא  
םע ,לוגע הנבמב ,"רייאמיטסיס" לש רשואמ      
עורז ,ףיצר תוריהמ תסוו ,רישי עניהב עונמ      
לופיטל הלק תורשפא .הרקת וא ריקל הילתל      
,תודיער ימלוב ,)םי(חופמה לש הקזחאו      
קתנמ תוברל( למשחל ,תולעתל םירוביח      
טרפמה תושירד  רתי תוברל דוקיפל ,)ןוחטיב      

                    1.00 'פמוק .אוהש גוס לכמ םיסימ ללוכ ריחמה  תוינכותהו  
      
, רורווא חופמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.01.0160
    WOLF DEXIM ENIL NI תרצות "P&S"  
רוביח ,TNELIS 061-051/005-DT  םגד      
םימלשומ טוויחו רוביח ,םישימג םע תולעתל      
הלעפה לנפ ללוכ .דוקיפלו למשחה תכרעמל      
ןוחטיב קתנמ , BER ףיצר תוריהמ תסוו םע      

                    1.00 'פמוק .תוינכותהו טרפמה תושירד רתי תוברל  
      
לש םימלשומ  טוויחו רוביח  הנקתהו הקפסא     1.15.01.0170
תרצות ,ןולחב וא ריקב הנקתהל רורווא חופמ      
    WOLF RIA  06 םגד NOCI לא סירת םע  
םע רגסנו חופמה תלעפה םע חתפנה רזוח      
הלעפה לנפ ,ןוחטיב קתנמ ללוכ ,ותקספה      
ןולח/ריקב(  הטילפב סירת ,ףיצר תוריהמ תסוו      
שרדנה רתי לכו דוקיפל למשחל רוביח ,)ץוח      

                    1.00 .שרדנכו טרופמכ תמלשומ הלעפהל 'חי   
      
הטעמ(  את לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.01.0180
ריוואב לופיט תדיחי רובע )ץוח יאנתל הנגהל      
חצ ריווא תודיחי ,  FRV תכרעמל דייאמ(      
ןבלב עובצ ןוולוגמ חפ יושע .)041 לדוגב      
ןוילע הסכמ .תוחפל מ"מ 5.1 לש חפ יבועב      
םידדצב םיסכמ ,1" לש דודיבב דדובמ ןותחתו      
לכו הדמעה ילגר .5.0" לש דודיבב םידדובמ      
תמגודכ אתה .הדיחיה תנגהל שרדנה רתי      

                    6.00 'פמוק .רשואמ ךרע הווש  וא "דעי" י"ע קוושמה  
      
לעמ ףדנמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.01.0190
תלעת ,403 מ"בלפ יושע  "באלקוטוא" רישכמ      
לש רטוקב האיצי םימ תטילקל תיפקיה זוקינ      
םינוראווצ ,זוקינה תכרעמל הרוביחו 57.0"      
071X08 לש תודימב ףדנמה ,תולעתל רוביחל      
רתי לכ תוברל מ"ס 05-כ לש הבוגבו מ"ס      

                    1.00 'פמוק .תוינכתהו טרפמה תושירד  
ישאר דויצ 10.51.1 כ"הס          
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23/11/2014
דף מס':     035 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו ו א  ר ו ז י פ  ת ו כ ר ע מ  20.51.1 ק ר פ  ת ת       
)'ו כ ו  ם י ס י ר ת  ,ם י ר ז פ מ  ,ת ו ל ע ת ( ר ו ר ו ו א ו       
      
חפמ תולעת לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.02.0010
וא רורוא ,לפוטמ/גזוממ ריוא תקפסאל ןוולוגמ      
ןיטולחל תומוטא הנייהת תולעתה .רזוח ריוא      
תוילת ,תוכימת ללוכ ריחמה ,"טסאק-קד"ב      
תופכ ,הקולח יתסוו ,םייעוצקמ   םיליפורפמ      
לכמ תויופעתסהל תונכה ,המירז ינווכמ ,היטה      
ךרד תולעת רבעמב ץע תורגסמ ,שרדנש גוס      
, םירזפמלרוביח ,םוטיאו הרקת/הפצר/תוריק      
,גוס לכמ םיעוממ םיפדמל וא תוסיו יפדמל      
םע אלמ םואית ,תואטיו םיחופמל רוביח      
פ"ע השעי תולעתה תנקתהו רוציי ,ןיינבה      
טרפמה ו םייטרדנטסה םיטרפה ,תוינכותה      
תולעתה שרדנכו טרופמכ ,דחוימה ינכטה      

                  100.00 .תוחפל מ"מ 7.0 יבועב הנייהת ר"מ   
      
תוינבלמ תולעת לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.02.0020
יבועב ןשע רורחשל ךא ,ל"נכ ןוולוגמ חפמ      
,םינגוא ירוביחב תוחפל מ"מ 52.1 לש ילמינימ      

                   50.00 .שרדנכו טרופמכ ר"מ   
      
תודדובמ ןוולוגמ חפמ תויולג תולעת תפיטע     1.15.02.0030
שארמ ןבל עובצ  ןוולוגמ חפב ,ינוציח דודיבב      
וא ןיינבב הנקתהל )דודיבה לע הנגהל(רונתב      
אלל הלעתלש ר"מ יפל ריחמה .ןיינבל ץוחמ      
,םירזיבאו םיחפס ,תחפ רובע תופסות      
מ"מ 6.0 לש יבועב חפב היהת הפיטעה      

                   36.00 .שרדנכו טרופמכ .תוחפל ר"מ   
      
תוינבלמ תולעת לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.02.0040
רורווא רובע 403  ם"בלפ תויושע  ,ךא .ל"נכ      
.דבלב ךותיר ירוביחב ,"באלקוטוא" לעמ ףדנמ      
טרופמכ ,רתוי וא  מ"מ 5.1 לש ילמינימ יבועב      

                   20.00 .שרדנכו ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.51.1 קרפ תתב הרבעהל        
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23/11/2014
דף מס':     036 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוינבלמ תולעת לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.02.0050
הנקתהל ,ןבל עבצב "קפואלפ"  CVP תויושע      
םיפדנממ רורוואל ןיינבל ץוחמ וא  ןיינבב      
.שרדנכ וא םילקימיכ ןוסחא ןורא וא םיימיכ      
ריחמה , ןיטולחל תומוטא הנייהת תולעתה      
םינוולוגמ םיליפורפמ תוילת ,תוכימת ללוכ      
ינווכמ ,היטה תופכ ,הקולח יתסוו ,םייעוצקמ      
,שרדנש גוסלכמ תויופעתסהל תונכה ,המירז      
הפצר/תוריק ךרד תולעת רבעמב ץע תורגסמ      
תוסיו יפדמל , םירזפמל רוביח ,םוטיאו הרקת/      
,הקיני יספ( דויצל םיחופמל רוביח ,גוס לכמ      
םואית ,)'וכו םילקימיכ ןורא ,רורווא "תופיכ"      
השעי תולעתה תנקתהו רוציי ,ןיינבה םע אלמ      
טרפמהו םייטרדנטסה םיטרפה ,תוינכותה פ"ע      
תולעתה שרדנכו טרופמכ ,דחוימה ינכטה      

                  400.00 יבועב הנייהת ר"מ   
      
ימרט דודיב לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.02.0060
.רורוא תולעתל וא ריוא גוזימ תולעתל ינוציח      
םע ,קבדב הלעתה תונפדל קזוחי דודיבה      
דודיבה .מ"ס 06 לכ ןבלוגמ חפ יטריס תקיבח      
תוברל FCP 5.1 לש לקשימבו 2" לש יבועב      

                   50.00 .תוינכותהו טרפמה תושירד רתי ר"מ   
      
יטסוקא דודיב לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.02.0070
.רורואל וא ריוא גוזימל חפ תולעתב ימינפ      
ףסונבו קבדב הלעתה תונפדל קזוחי דודיבה      
1" לש יבועב דודיבה ,"ומצעמ קבדמ" ןיפ י"ע      
תושירד רתי תוברל FCP 5.1 לש לקשמבו      

                   50.00 .תוינכותהו טרפמה ר"מ   
      
רזוח ריוא סירת לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.02.0080
יפל רזוח ריווא יסירת וא ריוא תויומכ תסוו םע      
םיסירתה .)ר"מ 580.0 םומינימ( וטנ חטשה      
"דעי" תרצות,םילגועמ םיעובק םיבהל םע ויהי      
יגריב י"ע ונקתוי םירזפמה ,R/TR םגד      
םיאתמו רזפמה עבצב עובצ שאר םע "ספליפ"      
רונתב יופא גוסמ היהי עבצה ,רזפמב עקשל      
לכירדאה תויחנה יפל ןווגבו  הובג המרב      
י"ע ץע תרגסמ תקפסא ללוכ ריחמה .ןימזמהו      
תייחנהב ןינבה ןלבק י"ע התנקתהו .א.מ ןלבק      
תוריקב הנקתה לש הרקמב ,ריוא גוזמ ןלבק      
סבגה ןלבק י"ע חפמרוויע ףוקשמ קפוסי סבג      
ללוכ ,ריוא גוזמ ןלבק י"ע ול ורסמיש תודימב      

                    2.00 .תוינכותהו טרפמה תושירד רתי ר"מ   
      
      
      

20.51.1 קרפ תתב הרבעהל        
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23/11/2014
דף מס':     037 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
דגנ ץוח  סירת לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.02.0090
חטשה יפל ,)הטילפל/חצ ריוא תסינכל( םשג      
םע ויהי םיסירתה .)ר"מ 580.0 םומינימ( וטנ      
מ"ס 2X2 תנבלוגמ תשרו  םיעובק םיבהל      
,PTR םגד "דעי" תרצות ,מ"מ 2 יבועב טוחמ      
שאר םע "ספליפ" יגריב י"ע ונקתוי םירזפמה      
,רזפמב עקשל םיאתמו רזפמה עבצב עובצ      
הובג המרב רונתב יופא גוסמ היהי עבצה      
ריחמה .ןימזמהו לכירדאה תויחנה יפל ןווגבו      
.א.מ ןלבק י"ע ץע תרגסמ תקפסא ללוכ      
גוזמ ןלבק תייחנהב ןינבה ןלבק י"ע התנקתהו      

                    2.00 .תוינכותהו טרפמה תושירד רתי ללוכ ,ריוא ר"מ   
      
וא רורחש סירת לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.02.0100
יפל הציחמב וא  תלדב ןקתומ ריוא תסנכה      
םיסירתה)ר"מ 580.0 םומינימ( וטנ חטשה      
לכב וא םיתורישל הסינכ תותלדב ונקתוי      
גוסמ היהי עבצה .ריוא רורחש שרדנ הבתלד      
י"ע ןתניש ןווגבו הובג המרב רונתב יופא      
חתפ תחיתפ ללוכ ריחמה .ןימזמהו לכירדאה      
ןלבק םע אלמ םואית ,סירתה תנקתהו תלדב      
סירתה ןינבב עוצקמה ילעב רתיו תורגנה      
ךרע הווש וא  DT םגד "סרפלטמ" תרצות      

                    2.00 .תוינכותהו טרפמה תושירד רתי ללוכ רשואמ ר"מ   
      
יתרקית רזפמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.02.0110
תויומכ תסוו םע )ינבלמ וא יעוביר( םוינימולאמ      
) ר"מ 580.0 םומינימ( תונוש תודימב ריוא      
"דעי" תרבח תרצות ,םינוש הקפסא ינוויכבו      
, R/LSKT  R/ZKT  R/LKT   R/VKT םגד      
גוסל םאתומ יתרקת חירא ףילחמ גוסמ וא      
תורקת םע םואית ללוכ .תנקתומה הרקתה      
היהי עבצה ,הלעתל םוטא רוביחו תוכמנומ      
יפל ןווגבו  הובג המרב רונתב יופא גוסמ      
תושירד רתי ללוכ .ןימזמהו לכירדאה תויחנה      

                    3.00 .תוינכותהו טרפמה ר"מ   
      
םיננסמ את לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.02.0120
חפמ יושע )ר"מ 52.0 םומינימ( תונוש תודימב      
לע תחתפנ תלד אתל ,מ"מ 5.1 יבועב ןוולוגמ      
םיינושארה  םיננסמה ,הליענ תורשפא םע ריצ      
,מ"מ 05 יבועב FAA לוחכ "סלגרמא" ויהי      
02 יבועב FNV-003 םגד היהי ינשמה ןנסמה      
הדלפ תרגסמ ךותב ונקתוי םיננסמה ,מ"מ      
תושירד לכ ללוכ ,מ"מ 1 יבועב תנוולוגמ      

                    1.00 .תוינכותהו טרפמה ר"מ   
      
      

20.51.1 קרפ תתב הרבעהל        
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מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
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23/11/2014
דף מס':     038 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוסיו יפדמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.02.0130
הנקתהל םינגואמ םיינבלמ  םיינדי ריוא תויומכ      
חטשה יפלו תונוש תודימב ,CVP תולעתב      
םיפדמה .)ר"מ 52.0 םומינימ( וטנ םינפ      
םינוויכב םיבבותסמ םיבהל םע ,CVP םייושע      
הריגסו החיתפ םיינדי תוסיו יפדמל ,םידגונמ      
לש הליענ תורשפאו ,בצמ הארמ םע תידי י"ע      
םינגוא תועצמאב הלעתל רוביח .יוצר בצמ      

                    2.00 .שרדנכו טרופמכ תטלחומ המיטא ,םיידגנ ר"מ   
      
תוסיו יפדמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.02.0140
םינגואמ  םיענוממ וא םיינדי ריוא תויומכ      
חטשה יפלו תונוש תודימב ,תולעתב הנקתהל      
םיפדמה .)ר"מ 52.0 םומינימ( וטנ םינפ      
ךתח ילעב םוינימולא יליפורפמ םייושע      
םינוויכב םיבבותסמ םיבהל םע ,ימנידוריוא      
יפדמל ,םייומס םייניש ילגלג י"ע םידגונמ      
םע תידי י"ע הריגסו החיתפ םיינדי תוסיו      
.יוצר בצמ לש הליענ תורשפאו ,בצמ הארמ      
תרצות וא "דעי" תרצות היהי תוסיוה ףדמ      
הלעתל רוביח ,רשואמ ךרע הווש וא"סרפלטמ"      
תטלחומ המיטא ,םיידגנ םינגוא תועצמאב      
תולעתב הנקתהב ינוציח ימרט דודיבו      

                    2.00 .שרדנכו טרופמכ תודדובמ ר"מ   
      
ןשע /שא יפדמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.02.0150
וא תופצר/תוציחמ /תוריקב/תולעתב הנקתהל      
.םיידגנ םינגואו םינגוא ירוביח ללוכ .תורקת      
A/09 APFN תושירדל םינטע םיפדמה      
.םינקתה ןוכמ רושיאבו A/29 APFN-ו      
"סרפלטמ" וא "דעי" תרצות ויהי םיפדמה      
)שא תציחמ( הרקתה/ריקה רושימב הנקתהל      
יפל ריחמה ,שאה רוזיאל ץוחמ עונמל ריצהו      
,)ר"מ 52.0 םומינימ( וטנ םינפחטש ר"מ      

                    4.00 .שרדנכו טרופמכ ר"מ   
      
השיג חתפ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.02.0160
היהי חתפה ,הלעתב ןקתומ ןשע/שא ףדמל      
ע"ש וא  03X03 LB םגד "סקורט" תרצות      
המיטא ללוכ "סקוו" וא "רופילא" לש רשואמ      

                   12.00 .שרדנה רתילכו האלמ 'חי   
      
חפ ירוניס לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.02.0170
םוטיא ,גג ךרד הלעת תרידח ביבס ןוולוגמ      
,תוינכותהו טרפמה תושירד רתי לכו םלשומ      
יולג חטש ר"מ יפל ריחמה.שרדנכו טרופמכ      

                    6.00 .תופסותו תחפ אלל דבלב ר"מ   
)'וכו םיסירת ,םירזפמ ,תולעת( רורוואו ריווא רוזיפ תוכרעמ 20.51.1 כ"הס          
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23/11/2014
דף מס':     039 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד ו ק י פ  ל מ ש ח  ת ו כ ר ע מ  30.51.1 ק ר פ  ת ת       
ה ר ק ב ו       
      
לש םימלשומ טוויחו רוביח הנקתהו הקפסא     1.15.03.0010
תרצות ,יריק טטסומרטו הלעפה לנפ      
םיסימ ללוכ  AAM12-RAP םגד "ישיבוצימ"      

                   19.00 .אוהש לכמ 'חי   
      
לש םימלשומ טוויחו רוביח הנקתהו הקפסא     1.15.03.0020
05 דע הטילשל בצועמ יזכרמ עגמ רקב      
, TA-05 םגד  "ישיבוצימ" תרצות תוצובק      
תולועפה לש המאתהו תונכת ,הלעפה תוברל      

                    1.00 'פמוק .שרדנה רתי לכו ןימזמה תושירדל  
      
לש םימלשומ טוויחו רוביח הנקתהו הקפסא     1.15.03.0030
םגד "ומילב" תרצות ןשע/שא יפדמל םיעונמ      
    T-42FLB ומרט "ןונגנמו ריזחמ ץיפק םע  
,טלוו  S-27(-EAB   ,  42םגד( "ילמשח      
דע םלשומ טוויחו רוביח ,רוגס בצמל לובגעגמ      
וא ריואב לופיטל הדיחיה לש למשחה חולל      
,שאה ףדמ ןקתומ םהיתולעתב רשא חופמה      
ףדמ בצמל למשחה חולב תורונ ,םיאנש ללוכ      

                   12.00 'פמוק .שרדנכו טרופמכ הדיחיל ריחמה "חותפ"  
      
טוויחו רוביח הנקתהו הקפסא רובע תפסות     1.15.03.0040
תלעתב םיילמשח םומיח יפוג לש םימלשומ      
םילעפומ  ט"ווק 21 קפסהב ,חצ ריווא תסינכ      
חולל דע ,EVLAV TNERRUC תועצמאב      
ףיצר םרז תסוו  ,למשח חול תוברל , למשחה      
)EVALAV TNERRUC( חולב ןקתומ      
ןגמו ישרפה ץחל קספמ( תונגה טוויחו ,תונגה      
לע הרימשל )ינדי טסיר םע ההובג הרוטרפמט      
חצ ריווא תסינכ לש תילמינימהרוטרפמט      
,םיקספמ לולכי חולה , םומיח רטשמב      
טוויח תללוכ הדובעה . 'וכו  דוקיפ ,םינעגמ      
הרקבו דוקיפו חכל טרפמה יפל םלשומ ילמשח      
לכ ןיבל חולה ןיב ,)הרקבל םיטוח יע בצ ללוכ(      
םע אלמ הלועפ ףותיש .ונממ לעפומה דויצה      
ריחמה ,םיאלמ הלעפהו םואיתל למשחה ןלבק      
ךמסומ קדוב וא למשח תרבח תקידב ללוכ      

                    1.00 'פמוק תוברל  
      
טוויחו רוביח הנקתהו הקפסא רובע תפסות     1.15.03.0050
דייאמל ינוציח הרוטרפמט שגר לש םימלשומ      
E-ST 14 ES-CAP תמגודכ ,רתסנ יקפוא      
העובק ריווא תקפסא תרוטרפמט לע הרימשל      

                    1.00 .שרדנכו טרופמכ ,הדיחימ 'חי   
      
      
      
      

30.51.1 קרפ תתב הרבעהל        
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מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
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23/11/2014
דף מס':     040 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
חופמ לע הטילשו דוקיפ תכרעמ רובע תפסות     1.15.03.0060
רוגיח "VAV ימס" לש רטשמב ,ףדנמ רורווא      
רוביח , )םיציווסורקימ( ףדנמ דוקיפ תכרעמל      

                    5.00 'פמוק .שרדנה רתי לכו  םימלשומ טוויחו  
      
טוויחו רוביח הנקתהו הקפסא רובע תפסות     1.15.03.0070
םימיאתמ םילבכב( םיאבכ לנפ לש םימלשומ      
2( ןשע רורחש יחופמ רובע )םישרדנה םיאנתל      
וא , הנבמל הסינכ תמוקב ןקתומ .)םיחופמ      
,יוביכה תויושר י"ע שרדיש יפכ רחא םוקמה      

                    1.00 'פמוק .שרדנכו טרופמכ  
      
ןוכמ (תויושר לומ תכרעמ רושיא ןיגב תפסות     1.15.03.0080
היצרגטינא תוקידב ,שא יוביכ תושר ,םינקתה      
בתכב רושיא תלבקל דע)שרדנה רתי לכו      
תושירד לכב הדימעו תכרעמה תוניקתל      
הקידבה תנמזה תללוכ הדובעה .תויושרה      
דע שרדנ םימעפ רפסמב העוציב המואית      
תלבקל תושרדנה תויוביחתהה לכ יולימל      

                    1.00 'פמוק .םישרדנה םיאושיאה  
הרקבו דוקיפ למשח תוכרעמ 30.51.1 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  40.51.1 ק ר פ  ת ת       
      
הדלפ יליפורפ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.15.04.0010
הדלפ יחטשמ וא/ו ,םייעוצקמ םינוולוגמ      
,תוגגל ,ןיינבל המרה ללוכ ,םיידועי םינוולוגמ      
,)דבלב חדקמב( םיחודיק ,תוזחשה ,םיכותיח      
םימואו תויקסיד ,)דבלב ןוכנה ךרואב( םיגרב      
לכו רק ןוולג עבצב ןובליג ינוקית ,םינוולוגמ      
ןניאש תכתמ תוכרעמ עוציבל ,שרדנה רתי      
לעו ,ןתלוחתו הדובעה ףקיה תרגסמב תולולכ      

                  120.00 .תחפ אלל דבלב וטנ לקשמה יפ ג"ק   
תונוש 40.51.1 כ"הס          
רורוואו ריוא גוזימ ינקתמ 51.1 כ"הס          

      
ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22.1 ק ר פ       
      
ס ב ג  ת ו צ י ח מ  10.22.1 ק ר פ  ת ת       
      
תומאתומ סבג תוטלפ ןימזהל ןלבקה תוירחאב      
הנבמה םינפל      
      
חפ בצינמ רווע ןבלמ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
,םינוש םייבועב הציחמה יבועל םיאתמ בחורב      
הדימ לכב תלד חתפל      
      

10.22.1 קרפ תתב הרבעהל        
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23/11/2014
דף מס':     041 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תמיטאו קוזיח ,החיתפ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תוכרעמל םיחתפ רובע תיטסוקא וא ,שא      
      
וא ,תונולחל םיפילג םיללוכ הדיחיה יריחמ      
הדימ לכב תותלד      
      
יפלכ םירדחה תמיטא םיללוכ הדיחיה יריחמ      
םיצחל ישרפה תלבקל ןוטב תורוקו ןוטב תרקת      
תומייקו תושדח תוציחמב םירדחה ןיב      
      
"קורי ות" ןקת ילעב ויהי סבגה ירצומ לכ      
      
)םידדצה ינשב( תוימורק-וד סבג תוציחמ     1.22.01.0010
,מ"מ 002 לש ללוכ יבועב ליגר סבג תוטלפמ      
חפמ םיבצינו הנותחתו הנוילע הליסמ םע      
לש ירעזמ יבועבו מ"ס 04 לכ ןוולוגמ הדלפ      
,העיבצל ןכומ ,םלשומ רמג דע לכה ,מ"מ 7.0      
רוביח ללוכ ריחמה .םיחתפ אלל - וטנ הדידמה      
קיטסמ י"ע םוטיאו ןבלמל וא םייק ריקל סבגה      

                  120.00 מ"מ 5/05 ביצלפ ספו שימג ר"מ   
      
)םידדצה ינשב( תוימורק-וד סבג תוציחמ     1.22.01.0020
,מ"מ 053 לש ללוכ יבועב ליגר סבג תוטלפמ      
חפמ םיבצינו הנותחתו הנוילע הליסמ םע      
לש ירעזמ יבועבו מ"ס 04 לכ ןוולוגמ הדלפ      
,העיבצל ןכומ ,םלשומ רמג דע לכה ,מ"מ 7.0      
רוביח ללוכ ריחמה .םיחתפ אלל - וטנ הדידמה      
קיטסמ י"ע םוטיאו ןבלמל וא םייק ריקל סבגה      

                    7.00 מ"מ 5/05 ביצלפ ספו שימג ר"מ   
      
)םידדצה ינשב( תוימורק-וד סבג תוציחמ     1.22.01.0030
לש ללוכ יבועב )שא דימע( דורו סבג תוטלפמ      
םיבצינו הנותחתו הנוילע הליסמ םע ,מ"מ 002      
ירעזמ יבועבו מ"ס 04 לכ ןוולוגמ הדלפ חפמ      
ןכומ ,םלשומ רמג דע לכה ,מ"מ 7.0 לש      
ריחמה .םיחתפ אלל - וטנ הדידמה ,העיבצל      
םוטיאו ןבלמל וא םייק ריקל סבגה רוביח ללוכ      

                   60.00 מ"מ 5/05 ביצלפ ספו שימג קיטסמ י"ע ר"מ   
      
2" יבועב םיינקת םיעלס רמצ ינורזמ י"ע דודיב     1.22.01.0040
רמצ ינורזמ וא ,ק"מ /ג"ק 08 יבחרמ לקשמבו      
42 יבחרמ לקשמבו 2" יבועב םיינקת תיכוכז      
תודימע ןליטאילופ תועיריב תופוטע ,ק"מ /ג"ק      
יפל לכה ,ןקת תושירד יפל )בלפ( שא דגנ      

                  187.00 לכירדאה לש םיטרפה ר"מ   
      
םוקמב )םימ דימע( קורי סבג רובע תפסות     1.22.01.0050

                   30.00 ליגר סבג ר"מ   
10.22.1 קרפ תתב הרבעהל        

042/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     042 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
)שא דימע( דורוו סבג תוטלפ רובע תפסות     1.22.01.0060

                   30.00 תוליגר תוטלפ םוקמב ר"מ   
סבג תוציחמ 10.22.1 כ"הס          

      
ת ו ב ת ו ת  ת ו ר ק ת  20.22.1 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ט ס ו ק א ו       
      
סבג תורקתל תוטלפ ןימזהל ןלבקה תוירחאב      
)תוזאפ 4( הטלפה ידיצ לכמ "תוזאפ" םע      
      
םינטק םיחטשב עוציב םיללוכ תורקתה יריחמ      
תורקתה גוסב הנחבא אלל ,םירצו      
      
היצקורטסנוק ,מ"ס 52.1 יבועב סבג תרקת     1.22.02.0010
תויחנה לכל דיחא היהי ריחמה .לטכפשו      
תומוקמב עוציב תוברל ,תינכת פ"ע הבכרהה      
לכב םייכנאו םייקפוא סבג ירניס ,םירצו םינטק      
תולעת ,םילירגל םידוביע ,בחור לכבו הבוג      

                  320.00 הצק יטרפ דוביעו הרואת ר"מ   
      
חפ יחיראמ תונורדסמב םישגמ תרקת     1.22.02.0020
םיעובצ םינוולוגמ מ"ס 04 בחורב םיררוחמ      
ללוכ ריחמה ,לכירדאה תריחבל ןווגב רונתב      
עוציבל דע ,הילתה יטנמלאו םיאשונ םיליפורפ      
Z+L ןתיוז ליפורפ ללוכ הדובעה לש םלשומ      

                   70.00 לכירדאה תריחבל ןווגב תוריקה דיל ר"מ   
      
רמצ ינורזמ י"ע תויטסוקא תורקת דודיב     1.22.02.0030
ןליתאילופ תועיריב םיפוטע 2" יבועב םיעלס      
08 יבחרמ לקשמ )בלפ( שא דגנ תודימע      
1" יבועב תיכוכז רמצ ינורזמ וא ,ק"מ/ג"ק      
שא דגנ תודימע ןליתאילופ תועיריב םיפוטע      

                   70.00 ק"מ/ג"ק 61 יבחרמ לקשמ )בלפ( ר"מ   
      
תוחולמ תישאר הסינכ יבולב תיטסוקא הרקת     1.22.02.0040
egatnavdA" גוסמ םיירלודומ םיילרנימ      
    nohpocE" תודימב עוקש יצח מ"מ 51 יבועב  
ריחמה .מ"ס 06/021 וא ,מ"ס 06/06 חירא      
םיינשמהו םיאשונה םיליפורפה תא ללוכ      
תוריקה דיל Z+L םינתיוז רמגו הילתה יטנמלא      
,א"מ יחתפ דוביע ללוכ ריחמה .תורוקה וא/ו      
תוארוה פ"ע םלשומ לכה .םירלקנירפסו הרואת      
פ"ע וטנ הדידמה .דחוימה ינכטה טרפמהו ןרצי      

                  185.00 ןיעל הארנה חטשה ר"מ   
      
      
      

20.22.1 קרפ תתב הרבעהל        
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מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     043 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ע"וש וא ,"TRA NEPO" םגד השיג יחתפ     1.22.02.0060
סבג חולב הפוצמ חתפה .מ"ס 06/06 תודימב      
אמגוד גיצהל ןלבקה לע .הרקתה חולל םאות      

                    7.00 לכירדאה רושיאל 'חי   
      
ע"וש וא ,"TRA NEPO" םגד השיג יחתפ     1.22.02.0070
סבג חולב הפוצמ חתפה .מ"ס 08/08 תודימב      
אמגוד גיצהל ןלבקה לע .הרקתה חולל םאות      

                    3.00 לכירדאה רושיאל 'חי   
תויטסוקאו תובתות תורקת 20.22.1 כ"הס          
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22.1 כ"הס          

      
ק ו ר פ ו  ה ס י ר ה  ת ו ד ו ב ע  42.1 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.42.1 ק ר פ  ת ת       
      
הרהבהל ודעונ 10 קרפ-תתב ןלהל םיפיעסה      
לכ תא םיללוכ םינושה הדיחיה יריחמ יכ      
אלו ףיסוהל אב רואתה .הז קרפ-תתב רמאנה      
דחוימה ינכטה טרפמב רמאנה לכמ עורגל      
      
הלח ,הסירההו קורפה תודובע תלחתה םרט      
,םייקה ףוצירה לע ןגהל ןלבקה לע הבוחה      
4-3 יבועב םיטקידב ,קורפל דעונ אל רשא      
תועיריב םייקה דויצה לע ןגהל ןכו ,מ"מ      
הלולכ וז הדובע .ץע תוחולבו ןליתאילופ      
הרובע םלושי אלו םינושה הדיחיה יריחמב      
דרפנב      
      
םוקמל תלוספה קוליס םיללוכ קוריפה תודובע      
קחרמ לכל ,תויושרה י"ע  ךכל רשואמה      
שרדייש      
      
חקפמה תעדל ,םייוארה םיקרופמה םיטנמלאה      
ידכ ,תיברימ תוריהזב  וקרופי ,רזוח שומישל      
ןלבקה י"ע ורבעויו םתומלשב העיגפ עונמל      
ןימזמה תושרבש ןסחמל      
      
דויצ יוניפ םיללוכ קורפה תודובע יריחמ לכ      
ןימזמה ןסחמל שימש      
      
יוניפ תוללוכ הסירההו קורפה תודובע      
תולוכמל השיג יכרד תנכה תוברל תולוכמב      
      
      
      
      

00.42.1 קרפ תתב הרבעהל        
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מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     044 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םג הנווכה ,ףוציר קורפ ןייוצמ וב םוקמ לכב      
קורפ ןכו ,ןוטבה ינפ יוליגל דע לוחה קוליסל      
קורפ רחאל טיטב םיעקש תריגסו םילופישה      
ורצווייו הדימב םילופישה      
      
ןוטב תוריקב הצירפ ןייוצמ וב םוקמ לכב      
חתפה דוביעו ןויז ךותיחל הנווכה ,םיימינפ      
תנכהל דע חיטו ןוטב י"ע הצירפה רחאל      
עבצל םוקמה      
      
ןבא תוריקב הצירפ ןייוצמ וב םוקמ לכב      
תוריקב תונולח תריגס יקורפ וא ,םיינוציח      
חתפה דוביעו ןויז ךותיחל הנווכה ,םיינוציח      
תמלשהו ןבא ,חיט ,ןוטב י"ע הצירפה רחאל      
עבצל םוקמה תנכהל דע ,דודיב תוריק      
      
היצלטסניא תכרעמ קורפ ןייוצמ וב םוקמ לכב      
קותינל הנווכה ,םיירטינסה םילכה תוברל      
בויבו  םימ תרנצ קוריפ ,םיזקנמו םימ יווקמ      
םיעוקשה רוניצה רטוק יפל םיקקפ תסנכהו      
.ךרוצה יפל םיחתפה תמיתס ,ריקה רושיממ      
      
,למשח תכרעמ קורפ ןייוצמ וב םוקמ לכב      
קורפ למשח תרבח י"ע למשחה קותינל הנווכה      
,תואספוק ,םיעקש ,רואמ תודוקנ ,תרנצ      
םלשומ רמגל דע ב"ויכו הרואת-יפוג      
      
אוהש ףיעסב םיעיפומש הדיחיה ריחמ לכ      
ןלבקה תוירחאב ,תודימ ינויצ םע "טלפמוק"      
ריחמהו ותעצה ןתמ םרט תודימה תא תמאל      
םלשומ לכה .איהש הביס לכמ הנתשי אל      
םיפיעסה ירואתב יהשלכ הטמשה תוברל      
      
םיבולש םיינמזה םיקוזיחהו םיקוריפה תודובע      
הינבה תודובעב םיבולש ןכ-ומכו הזב הז      
השדחה      
      
רויס ךורעל ןלבקה תוירחאב יכ תאזב שגדומ      
םיקורפה תדובע עוציב תא ךירעהלו הנבמב      
תנבה-יא .ותעצה ןתמ םרט תוסירההו      
ןלבקה תא הכזת אל  ,תואיצמהו תוינכותה      
אוהש גוס לכמ תופסות ןתמב      
      
םיקוזיחהו םיקוריפה יכילה לע דיפקהל שי      
םיטרפמה ,סדנהמה תוארוה יפ"ע םיינמזה      
תוינכתהו      

תורעה 00.42.1 כ"הס          
      

045/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     045 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ת ל ד  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  10.42.1 ק ר פ  ת ת       
ש י ש  י פ ס ו       
      
תודימב ןהינבלמ תוברל ץע תותלד קורפ     1.24.01.0010

                    3.00 מ"ס 012/001 'חי   
      
תודימב ןהינבלמ תוברל ץע תותלד קורפ     1.24.01.0020

                    1.00 מ"ס 012/031 'חי   
      

                   15.00 יבוע לכבו בחור לכב שיש יפס קוריפ רטמ  1.24.01.0030
שיש יפסו תותלד קורפ תודובע 10.42.1 כ"הס          

      
ת ס י ר ה ו  ם י ח ת פ  ת צ י ר פ  20.42.1 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב  ת ו ר י ק       
      
ןיב םיללוכ םיחתפה תצירפ לש הדיחיה יריחמ      
רוטקורטסנוקה תויחנה יפל םיקוזיח רתיה      
      
תודימב מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק תסירה     1.24.02.0010
י"ע חתפה דוביע ללוכ ריחמה .מ"ס 582/081      

                    1.00 'פמוק טלפמוק הדידמה .חיטו ןוטב  
      
תודימב מ"ס 53 יבועב ןוטב תוריק תסירה     1.24.02.0020
י"ע חתפה דוביע ללוכ ריחמה .מ"ס 582/011      

                    1.00 'פמוק טלפמוק הדידמה .חיטו ןוטב  
      
תודימב מ"ס 53 יבועב ןוטב תוריק תסירה     1.24.02.0030
י"ע חתפה דוביע ללוכ ריחמה .מ"ס 582/061      

                    1.00 'פמוק טלפמוק הדידמה .חיטו ןוטב  
      
תודימב מ"ס 53 יבועב ןוטב תוריק תסירה     1.24.02.0040
י"ע חתפה דוביע ללוכ ריחמה .מ"ס 582/002      

                    2.00 'פמוק טלפמוק הדידמה .חיטו ןוטב  
      
מ"ס 53 יבועב ןוטב ריקב חתפ תבחרה     1.24.02.0050
ללוכ ריחמה .מ"ס )54+52(/012 תודימב      

                    1.00 'פמוק טלפמוק הדידמה .חיטו ןוטב י"ע חתפה דוביע  
      
מ"ס 53 יבועב ןוטב ריקב חתפ תבחרה     1.24.02.0060
.מ"ס 012/031 תודימל מ"ס 012/011 תודיממ      
.חיטו ןוטב י"ע חתפה דוביע ללוכ ריחמה      

                    1.00 'פמוק טלפמוק הדידמה  
      
מ"ס 53 יבועב ןוטב תוריקב םיחתפ תצירפ     1.24.02.0070
דוביע ללוכ ריחמה .מ"ס 012/001 תודימב      

                    1.00 'פמוק טלפמוק הדידמה .חיטו ןוטב י"ע חתפה  
      
      
      
      

20.42.1 קרפ תתב הרבעהל        
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מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     046 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
מ"ס 53 יבועב ןוטב תוריקב םיחתפ תצירפ     1.24.02.0080
דוביע ללוכ ריחמה .מ"ס 012/031 תודימב      

                    1.00 'פמוק טלפמוק הדידמה .חיטו ןוטב י"ע חתפה  
ןוטב תוריק תסירהו םיחתפ תצירפ 20.42.1 כ"הס          
קורפו הסירה תודובע 42.1 כ"הס          

      
ם ע  ת י ט מ ו ט ו א  ש א  י ו ב כ  ת כ ר ע מ  43.1 ק ר פ       
ם י ז ת מ       
      
ם י י ש א ר  ם י ר ז י ב א  10.43.1 ק ר פ  ת ת       
      
יתת לכב( "שרדנה לכו" עיפומה םוקמ לכב      
םיטרפמב טרופמה לכ ושוריפ )םיקרפה      
תוינכתבו דויצה תומישרב ,םיינכטה      
      

                    1.00 'פמוק .תמייק 4" תרנצל 4" תרנצ תורבחתה 1.34.01.0010
      
תכרעמ  לש  םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.34.01.0020
תוברל טרפה יפל 4" רטוקב תירוזא הטילש      

                    1.00 'פמוק .זוקינו הקידב תכרעמ  
      
תכרעמ שאר לש   םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.34.01.0030
4" רטוקב )הלעפה תנחת( םירלקנירפס      

                    1.00 'פמוק .טרפה יפל שרדנכו טרפומכ  
      
רפרפ םותסש לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.34.01.0040

                    2.00 "4. 'חי   
      
השרומ ןיקתמ י"ע םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.34.01.0050

                    1.00 .שרדנכו טרופמכ ,ינקית 4" לופכ רזוח-לא לש 'חי   
      
רטוקב ץחל ידמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.34.01.0060
0 -61  ,דבלב "המיפ ובואונ תרצות ,מ"מ 061      

                    2.00 ."ביגש" לש ,קותינ ןוזרב תוברל רב 'חי   
      
,ץחל קרופ לש ,םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.34.01.0070
8לש החיתפ ץחלל 251MS ןמקוארב תרצות      

                    1.00 .4/3" רטוקב ,רב 'חי   
      
הקנסה רזיבא לש ,םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.34.01.0080
םיסכמ ,"ץרוטש" ירוביח תוברל 3X2" תיאבכמ      

                    1.00 .MF/LU לכה ,תרשרשו 'חי   
      
רזוח - לא לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.34.01.0090

                    1.00 .הקנסה רזיבאל ,4" רטוקב ,MF/LU 'חי   
      
      

10.43.1 קרפ תתב הרבעהל        
047/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     047 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ילמשח טוויח ,םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.34.01.0100
דוקיפה ירזיבא לכ לש תילמשח היצלטסניאו      
לא ,'וכו תוירוזאה תואיציה ,הלעפהה תנחתמ      
םע םואתבו ןינבה לש יזכרמה הרקבה חול      
רוביחה תוברל( הרקבהו למשחה ןלבק      

                    1.00 'פמוק .)חולב יביטקידניאה  
םיישאר םירזיבא 10.43.1 כ"הס          

      
ם י ז ת מ ו  ת ר נ צ  20.43.1 ק ר פ  ת ת       
      
04.קס רוניצ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.34.02.0010
,תיתשורח העיבצו היזורוק דגנכ ןגומ ןבלוגמ      
תוכימת ,םירבחמ ,םירזיבא ,םיחפס תוברל      
ירוביחב 1" רטוקה .שרדנה רתי לכו ,םיקוזיחו      

                   65.00 .הגרבה רטמ   
      
01.קס רוניצ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.34.02.0020
,תיתשורח העיבצו היזורוק דגנכ ןגומ ןבלוגמ      
תוכימת ,םירבחמ ,םירזיבא ,םיחפס תוברל      
.MF/LU םיריהמ םירבחמ םע ,םיקוזיחו      

                   40.00 .5.1" רטוקה רטמ   
      
2" רוניצ  לש ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.34.02.0030

                   20.00 . רטמ   
      

                   35.00 .3" רוניצ  לש ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא רטמ  1.34.02.0040
      

                   70.00 .4" רוניצ  לש ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא רטמ  1.34.02.0050
      
4" רוניצ לש ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.34.02.0060

                   25.00 .)עקרקב( תיאבכל הקנסה רובע רטמ   
      
םייכנא םיזתמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.34.02.0070
שאר םע ךופה סופיט וא ,)"טיירפא"( םידמוע      
,R.Q" ,)"טנדנפ"( הרקתב םיעוקש הטמל      
    6.5=K,2/1, טרופמכ ,'צ תולעמ 86 -ל  

                   75.00 .שרדנכו 'חי   
      

                    4.00 .סויסלצ תולעמ 141-ל ךא ,ל"נכ 'חי  1.34.02.0080
      
םיזתמ לש,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.34.02.0090

                    4.00 .שרדנכו טרופמכ )'צ תולעמ 86( םינגומ םיידיצ 'חי   
      
,רבעמה תמיטאו םיד"ממל RR-002 ירבעמ     1.34.02.0100

                    1.00 .5.1" רטוקב תרנצלו 'חי   
      
      

20.43.1 קרפ תתב הרבעהל        
048/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     048 יפוס - הסדה תללכמ

תימיכ היגולויב 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הריגס זרב לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.34.02.0110

                    2.00 .ד"ממ רבעמל 5.1" ,דבלב "ביגש" ירודכ 'חי   
      
81 םע יברזר םירלקנירפס זגרא לש הקפסא     1.34.02.0120

                    1.00 'פמוק .םיזתמ  
      
שימג רוניצ לש ,םימלשומ הנקתהו הקפסא     1.34.02.0130

                   65.00 .ךרוא לכב ,הטסורינ 1" "פורדיפר" 'חי   
םיזתמו תרנצ 20.43.1 כ"הס          

      
י ל ל כ  30.43.1 ק ר פ  ת ת       
      

                    1.00 'פמוק .םינקתה ןוכמב תכרעמה עוציב רושיא 1.34.03.0010
      

                    1.00 'פמוק .הריסמ יקיתו "תודע" תינכות 1.34.03.0020
יללכ 30.43.1 כ"הס          
םיזתמ םע תיטמוטוא שא יובכ תכרעמ 43.1 כ"הס          

      
י מ ו י  ר כ ש ב  ת ו ד ו ב ע  09.1 ק ר פ       
      
י מ ו י  ר כ ש  י פ ל  ת ו ד ו ב ע  10.09.1 ק ר פ  ת ת       
      
םדקומ רושיא פ"ע ומלושי ימוי רכשב תודובע      
הדובעה ןמויב םושירו חקפמה לש      
      

                  200.00 אוהש גוס לכמ יעוצקמ לעופ תודובע ע"ש  1.90.01.0010
      

                  200.00 ל"נל יעוצקמ לעופל רזוע לעופ תדובע ע"ש  1.90.01.0020
      

                  100.00 דויצ ללוכ ,ךמסומ יאלמשח תדובע ע"ש  1.90.01.0030
      

                  100.00 ל"נל יאלמשחל רזוע לעופ תדובע ע"ש  1.90.01.0040
      
ןוגכ ,וירישכמו וילכ לע הלועמ עוצקמ לעב     1.90.01.0050

                  100.00 דדובמ ,רנצ ,ךתר ע"ש   
      

                  100.00 ל"נל דדובמו רנצ ,ךתרל רזוע לעופ תדובע ע"ש  1.90.01.0060
      

                  200.00 ליעפמ ללוכ "וגנוק" ילמשח שיטפ ע"ש  1.90.01.0070
ימוי רכש יפל תודובע 10.09.1 כ"הס          
ימוי רכשב תודובע 09.1 כ"הס          

      
      
      
      
      

תימיכ היגולויב 1 כ"הס        
049/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     049 יפוס - הסדה תללכמ

הירטמוטפוא 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60.2 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.60.2 ק ר פ  ת ת       
      
רופסמל םיסחייתמ םיסופיטה ירפסמ      
םניה םיפיעסה ירואיתו לכירדאה תינכתב      
דבלב תיללכ תואצמתהל      
      
םיטנמלאה ילולכמ לש קיודמה רואיתה      
תולכירדאה יטרפו תומישרב ןתינ םינושה      
      
,ץע יפנכ ,םיפוקשמ םיללוכ םיטנמלאה לכ      
לוזריפו םוטיא ,םח ןוולג ,עבצ ,תכתמ יפנכ      
טרפמבו תומישרב תוינכתב ראותמה לכו      
תרחא םשרנ ןכ םא אלא ,60 קרפב ינכטה      
ףיעסה רואיתב      
      
הינבה חתפ תודימ ןניה םיטנמלאה תודימ      
יוניש הנבייחת אל תודימב %01 דע תויטסו      
ריחמב      
      
,הבכרה םיללוכ תורגנהו תורגסמה יטנמלא      
םיפוקשמה לש םנוטיבו הבצה      
      
תוינכת יפל ויהי םינושה םיטנמלאה יטרפ      
תופרוצמה לכירדאה      
      
םיטנמלאה לכ גוגיז      
      
פ"ע הריעב בכעמ רמוחב ולפוטי רמג ירמוח      
557 'סמ לארשי ןקת      

תורעה 00.60.2 כ"הס          
      
ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  10.60.2 ק ר פ  ת ת       
      
ןוסחיאל תימינפ הקולח תולעב תוריגמ     2.06.01.0010
.מ"ס 09/06/132 תודימב 1-נ סופיט םייפקשמ      
פ"ע ןכו המישרב ראותמה יפל םלשומ לכה      

                    1.00 3-פ ,2-פ ,1-פ םיטרפ 'חי   
      
תוריגמו תונורא תללוכה הדבעמ תדיחי     2.06.01.0020
2-נ סופיט םיחותפ םיפדמו רויכ ,ןוסחיאל      
םיפדמו ,מ"ס 09/06/482 ןותחת ןורא תודימב      
יפל םלשומ לכה .טוטרשב ראותמה פ"ע      

                    1.00 5-פ ,4-פ םיטרפ פ"ע ןכו המישרב ראותמה 'חי   
      
3-נ סופיט )בשחמ תדמע((לגועמ  תורש קפלד     2.06.01.0030
יפל םלשומ לכה .מ"ס 481 ינוציח סוידרב      

                    1.00 6-פ טרפ פ"ע ןכו המישרב ראותמה 'חי   
      

10.60.2 קרפ תתב הרבעהל        
050/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     050 יפוס - הסדה תללכמ

הירטמוטפוא 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
4-נ סופיט ןוסחיאל תוריגמו הדובע חטשמ     2.06.01.0040
יפל םלשומ לכה .מ"ס 06/106 תודימב      

                    1.00 7-פ טרפ פ"ע ןכו המישרב ראותמה 'חי   
      
םינוויכה 2-ל החיתפ תלעב תיציפק תלד     2.06.01.0050
םלשומ לכה .מ"ס 091/08 תודימב 5-נ סופיט      
,A8-פ טרפ פ"ע ןכו המישרב ראותמה יפל      

                    3.00 B8-פ 'חי   
      
6-נ סופיט הליגר החיתפל תיפנכ דח תלד     2.06.01.0060
יפל םלשומ לכה .מ"ס 012/08 תודימב      

                    1.00 המישרב ראותמה 'חי   
      
תודימב 7-נ סופיט יולת םיפדמ ןורא     2.06.01.0070
ראותמה יפל םלשומ לכה .מ"ס 261/53/84      

                    1.00 המישרב 'חי   
תורגנ תודובע 10.60.2 כ"הס          

      
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  20.60.2 ק ר פ  ת ת       
      
דח ,מ"מ 01 יבועב תירוקיס תיכוכז תלד     2.06.02.0010
תודימב 1-סמ סופיט הליגר החיתפל תיפנכ      
בחורב החיתפל תלד ללוכה( מ"ס 012/021      

                    1.00 )מ"ס 03 בחורב עובק קלח + מ"ס 09 'חי   
תורגסמ תודובע 20.60.2 כ"הס          
תורגסמו תורגנ תודובע 60.2 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80.2 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ק נ  10.80.2 ק ר פ  ת ת       
      
תרושקתהו למשחל תודוקנה לכ :הרעה      
גוס לכמ הדוקנה ריחמ ,ריקב תויומס ועצובי      
יולימו םינוקית,תרנצ תחנה ,ריקב תותיס :ללוכ      
ללוכ אל( . תיעוצקמ הרוצב ןוטבב ץירחה      
)יוניב ןלבק י"ע עצובתש חיט תדובע      
      

                   60.00 .רואמ תדוקנ 'קנ  2.08.01.0010
      
ףסונ ךילומ רובע רואמ תדוקנ ריחמל תפסות     2.08.01.0020

                    2.00 םורח תאיצי טלש רובע ר"ממ 5.1 ךתחב 'חי   
      

                    6.00 ףוליח קספמ רובע רואמ תדוקנ ריחמל תפסות 'חי  2.08.01.0030
      
יולג דדוב רזיבאב םויס A61 ריק רוביח תדוקנ     2.08.01.0040

                    3.00 .ריקב יומס וא 'קנ   
      

10.80.2 קרפ תתב הרבעהל        
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מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     051 יפוס - הסדה תללכמ

הירטמוטפוא 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רזיבאב םויס A61  הליגר ריק רוביח תדוקנ     2.08.01.0050
יומס וא יולג  )A61 םידומצ םיעקש ינש( לופכ      

                   28.00 .ריקב 'קנ   
      
למשחל תיסופיט םיעקש  ץבקמ  תדוקנ     2.08.01.0060
ללוכ למשח יעקש 4 : תללוכה תרושקתלו      
האלמ ןופלט תדוקנ 1, האלמ A61 ק"ח תדוקנ      
תדוקנ 1, הצק רזיבאו הליבכ ,תרנצ תללוכה      
תדוקנ רואית האר( הליבכו תרנצ האלמ בשחמ      
סיפוא" תספוק ללוכ ריחמה) כ"כב בשחמ      
יעקש םע .היומס וא היולג הנקתהל "וקסינ      
, בשחמ תרושקת עקש ,ןופלט עקש ,למשח      

                    2.00 .המד ייוסיכ ינשו םירומש תומוקמ ינש 'קנ   
      
למשחל תיסופיט םיעקש  ץבקמ  תדוקנ     2.08.01.0070
ללוכ למשח יעקש 6 : תללוכה  תרושקתלו      
בשחמ תדוקנ  1, האלמ A61 ק"ח תדוקנ      
תדוקנ רואית האר(  הליבכו תרנצ האלמ      
סיפוא" תספוק ללוכ ריחמה ) כ"כב בשחמ      
יעקש םע היומס וא היולג הנקתהל "וקסינ      
,םירומש תומוקמ 3+ תרושקת עקשו למשח      

                    8.00 .המד ייוסיכו 'קנ   
      
ץבקמב הלולכ הניאש ( האלמ בשחמ תדוקנ     2.08.01.0080
תרושקת לבכ ,52 רוניצ ללוכ) וקסינ סיפוא      
יתמוק תרושקת זוכיר ןוראמ 6E TAC ךכוסמ      
הצק רזיבאו ריקב העוקש הספוקב םויס  ,      
תולבגה אלל  TAC-7 ךוכיס JR-54 עקש      

                    1.00 א"מ 05 דע הדוקנה  ךרוא 'קנ   
      
תוברל( טוויחו תרנצ האלמ שא יוליג    תדוקנ     2.08.01.0090

                   14.00 ) הנבמב םייק רפוצ וא  יאלגל רוביח 'קנ   
      
י"ע- דחא דצ  )תומוקמ ינשמ( הקלדה תדוקנ     2.08.01.0100
ינש דצ  DEL תרואתל V01-1 רמיד קספמ      
םיאתמ טוויח ללוכ, ףילחמ ffo-no קספמ י"ע      

                    3.00 םיקספמה ןיבו הרואתה ףוגל 'חי   
      
לוקמרל וא הרקתב  הזירכ לוקמרל תדוקנ     2.08.01.0110
0.1X2 ינקת לבכ :תללוכה  ריקב הידמיטלומ      
לוקמרמ וילאמ הבכ מ"מ 02 רוניצו  ר"ממ      
הזירכ לוקמרל דעו רתויב בורקה ליעפ הזירכ      

                    5.00 .םישדח םילוקמר ינש ןיב וא שדח 'קנ   
תודוקנ 10.80.2 כ"הס          

      
      
      
      

052/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
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23/11/2014
דף מס':     052 יפוס - הסדה תללכמ

הירטמוטפוא 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י פ ו ג  20.80.2 ק ר פ  ת ת       
      
רשואי  דלה תורונ לש רוא עבצ    .1  :תורעה      
קפוסי דל ת"ג .4 .ןימזמה םע עוציבה ךלהמב      
םימיאתמ ילארשי ןקת ירשואמ םירביירד םע      
וקפוסש םיפוגל      
      
ןוולוגמ חפמ יושע DEL לנפ יעוצקמ  ת"ג     2.08.02.0010
ההובג תוליצנ םע דל לודומ ,יסקופא הפוצמ      
םיאתמ רביירד ללוכ IRC-08 עבצ תריסמו      
ןקתומ.  ותומלשב הרואתה ףוגל י"ת רשואמ      
תונולח 3 מ"ס 06x06 תודימב הרקתב עוקש      
םגד W06 ML0035 קפסהב רוא ףטש      

                   30.00 רשואמ ע"ש וא שעג תרצות "דלאטנפ" 'חי   
      
רטוקב הרקתב עוקש ןקתומ לנפ DEL ת"ג     2.08.02.0020
י"ת רשואמ W02 ml 0041 קפסהב מ"ס 52.2      
"דלסקיפ" םגד  ותומלשב הרואתה ףוגל      

                    6.00 רשואמ ע"ש וא שעג תרצות 'חי   
      
שטולמ םוינמולאמ הפיצר הרואת תלעת     2.08.02.0030
מ"ס 6-כ קמועב  מ"ס 9 בחורב )יעבט זיידונא(      
תיתוכיא תרצותמ  םיפיצר דל יספ 3  םע      
י"ת םע  א"מל טאו 34 קפסהב "ןוסידא" תמגוד      
del" םגד תכמנומ הרקתב העוקש תנקתומ      
    lennahc "וא" הרואת  רואנד" תרצותמ טייל  
יפל ריחמה ,םימיאתמ םירביירד ללוכ .ע"ש      
שרדנה פ"ע םינתשמ םיכרואב הלעת א"מ      

                    2.00 הדבעמב רטמ   
      
ןמזל del  W3 גוסמ יתילכת דח םורח ת"ג     2.08.02.0040
עוקש ןקתומ  תוחפל  תוקד 021 הדובע      
טיילורטקלא 3P206LE "רותפכ" םגד  הרקתב      

                    7.00 ע"ש וא 'חי   
      
שטולמ םוינמולאמ  יתילכת וד האיצי טלש ת"ג     2.08.02.0050
תוקד 09 הדובע ןמזל דל תורונ 6  םע      
וא  הרקתב  הנקתהב %06 הרואת תמצועבו      
תמגודכ ץח ןומיסו "האיצי" טוליש ריקה לע      
וא ןזורטקלא תמגוד  DEL-ELIFORP תרדס      
ןוכמ ירשואמ DEL326LE םגד טיילורטקלא      
22.2  קלח 02 י.תל םימיאתמ םינקתה      
םאתהב ידדצ וד וא ידדצ דח היהי טולישה      

                    2.00 .הנקתהה םוקימל 'חי   
      
W8 הרקתב עוקש ןנווכתמ לוגע טופס ת"ג     2.08.02.0060
תוברל .שעג לש "ןאטיט" םגד מ"ס 5.7 רטוקב      

                   10.00 ת"ג לכל רביירד 'חי   
הרואת יפוג 20.80.2 כ"הס          
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23/11/2014
דף מס':     053 יפוס - הסדה תללכמ

הירטמוטפוא 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס נ י א  30.80.2 ק ר פ  ת ת       
      
הקפסא ללוכ  םיכילומהו םילבכה ריחמ :הרעה      
םילבכ ישגמב החנה וא/ו תורוניצב  הלחשה      
תווצקה יתשב םלשומ רוביחו      
      
תודימב  רק ןוולג ןוולוגמ םילבכל תשר שגמ     2.08.03.0010
    5.8X01 01  תשוחנ הקראה  ךילומ ללוכ מ"ס  
םיקדהמב הלעתל קזוחמו ןקתומ ףושח  ר"ממ      
וא/ו ריקה לע ןקתוי שגמה רטמ 2  לכ םיידנק      
,תולוזנוק תועצמאב ןוטב  הרקתל תחתמ      
לש KFM תמגודכ םייתישעת םיקוזחו םילתמ      
ריחמ . תוחפל רטמ 5.1 לכ לש םיקחרמב דריל      
,תולוזנוקה ,םיקוזיחה תא ללוכ תשרה שגמ      
םישורדה רזעה ירמוח ל כו םילתמה      

                   10.00 .התנקתהל רטמ   
      
תודימב  רק ןוולג ןוולוגמ םילבכל תשר שגמ     2.08.03.0020
    5.8X02 01  תשוחנ הקראה  ךילומ ללוכ מ"ס  
םיקדהמב הלעתל קזוחמו ןקתומ ףושח  ר"ממ      
וא/ו ריקה לע ןקתוי שגמה רטמ 2  לכ םיידנק      
,תולוזנוק תועצמאב ןוטב  הרקתל תחתמ      
לש KFM תמגודכ םייתישעת םיקוזחו םילתמ      
ריחמ . תוחפל רטמ 5.1 לכ לש םיקחרמב דריל      
,תולוזנוקה ,םיקוזיחה תא ללוכ תשרה שגמ      
םישורדה רזעה ירמוח ל כו םילתמה      

                   20.00 .התנקתהל רטמ   
      
םרק עבצב  וילאמ הבכ רמוחמ תיטסלפ הלעת     2.08.03.0030
תציחמ םע מ"מ 06X021 תודימב הסכמ םע      
תרצותמ טוהירב וא  ריקה לע הנקתהל הדרפה      
      OCOBI )הלעתה ריחמ )סקולארשי: קפס  
תויוז תויפעתסה תוירוקמ תויפוס ללוכ      
הלעתב םינקתומ םיימינפ םילבכ יקיזחמו      

                    5.00 םיקיזחמ ינש ןיב מ"ס001 לש קחרמב רטמ   
      
רטוקב "ןורירמ" וא וילאמ הבכ "ףכירמ" רוניצ     2.08.03.0040

                   15.00 .ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 04 רטמ   
      
רטוקב"ןורירמ" וא וילאמ הבכ  "ףכירמ" רוניצ     2.08.03.0050

                   10.00 .ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 23 רטמ   
      
52 "ןורירמ" וא וילאמ הבכ  "ףכירמ"  רוניצ     2.08.03.0060

                   20.00 הדוקנ ריחמב לולכ וניאש מ"מ רטמ   
      
02"ןורירמ" וא וילאמ הבכ  "ףכירמ"  רוניצ     2.08.03.0070

                   20.00 הדוקנ ריחמב לולכ וניאש מ"מ רטמ   
      
וניאש ר"ממ EPLX(YX2N 5.1X3(   לבכ     2.08.03.0080

                   10.00 הדוקנ ריחמב לולכ רטמ   
      

30.80.2 קרפ תתב הרבעהל        
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9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     054 יפוס - הסדה תללכמ

הירטמוטפוא 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
וניאש ר"ממ EPLX(YX2N 5.2X3(   לבכ     2.08.03.0090

                   10.00 הדוקנ ריחמב לולכ רטמ   
      

                   20.00 1 2/1" ןורירמ יולג חישק יטסלפ רוניצ רטמ  2.08.03.0100
      

                    5.00 דדובמ וא ףושח/רוזש ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ רטמ  2.08.03.0110
      
תיתכתמ תרנצל הקראה ךילומ רוביח     2.08.03.0120

                    1.00 3" דע תנוולוגמ הדבכ הקראה תלש תועצמאב 'חי   
      
רבעמל תרושקתו למשח ילבכל םיחתפ םוטיא     2.08.03.0130
רמוח תועצמאב םייתעש ךשמב ןשעו שא      
תואבכ יתורש י"ע רשואמ ירמוטסלא םוטיא      
וא םוצבא לש SF 0091 תמגודכ םילשורי      
לכ לש רבטצמ ללוכ חטש יפל  ריחמה .ע"ש      
יושעה חתפ ןיגב תפסות םלושת אל םיחתפה      

                    1.00 .תורוניצמ ר"מ   
      
תוחול טווח יעוצקמ יאלמשח לש הדובע תעש     2.08.03.0140
תודובעה תמישרב הניאש הדובע רובע      
הדובע ןמויב םושיר יפל )יגר( שארמ ומכוסש      

                    5.00 .חקפמה רושיאבו ע"ש   
      
םימייקה תרושקתהו למשחה ןקתמ לכ קורפ     2.08.03.0150
ללוכה הירטמוטפוא תדבעמל  ןנכותמה רוזאב      
יפוג, םילבכ יליבומ , למשח תוחול :קורפ      
תרנצו םילבכ, םיכילומ , םירזיבא, הרואת      
הרויש םוקמל רתאהמ יוניפ תוברל .טלפמוק      

                    1.00 'פמוק .ןימזמה  
תילמשח היצלטסניא 30.80.2 כ"הס          

      
ת ו פ ס ו ת ו   ם י י ו נ י ש   40.80.2 ק ר פ  ת ת       
ם י י ק  י ת מ ו ק  ל מ ש ח  ח ו ל ב       
      
הקפסא ללוכ הז קרפב דויצה ריחמה:הרעה      
אל תועשב חטש תודובעו םייק חולב הנקתהו      
הללכמה םעשארמ תומאותמו  תוליגר      
      

                   30.00 A61, AK01 דע יזאפ דח ת"מאמ 'חי  2.08.04.0010
      

                    2.00 A םגד רפמאלימ A04X4 ,03 דע תחפ רסממ 'חי  2.08.04.0020
      

                    1.00 A04X3 ,AK01 יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  2.08.04.0030
      

                    1.00 A23X3 , AK01   יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  2.08.04.0040
םייק יתמוק למשח חולב תופסותו  םייוניש  40.80.2 כ"הס          
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23/11/2014
דף מס':     055 יפוס - הסדה תללכמ

הירטמוטפוא 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ז י ר כ ו  ש א   י ו ל י ג   50.80.2 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ י י ק  ת ו כ ר ע מ ל  ר ו ב י ח ו  ם ו ר י ח       
      
א"ג תזכרל רבוחי שא יוליגל הצק דויצ :הרעה      
.תמייק      
      

                    7.00 תנעוממ תכרעמל שא יאלג 'חי  2.08.05.0010
      

                    2.00 .תנעוממ תכרעמל שא תקעזא ןצחל 'חי  2.08.05.0020
      
הנקתהל ץנצנ םע ילוק רוא שא תקעזא רפוצ     2.08.05.0030

                    1.00 .תנעוממ תכרעמל תימינפ 'חי   
      

                    1.00 שא יוליגל ןומיס תרונמ 'חי  2.08.05.0040
      

                    3.00 הרקתב עוקש ןקתומ םוריח תזירכ לוקמר 'חי  2.08.05.0050
      
תזכרל שא רפוצו םינצחל ,םיאלגה לכ רוביח     2.08.05.0060
תוינכת יוניש ללוכ .ןיינבב תמייק שא יוליג      

                    1.00 'פמוק תוינכדע תוינכת תנכהו תושרדנ  
תומייק תוכרעמל רוביחו םוריח תזירכו שא  יוליג  50.80.2 כ"הס          
למשח תודובע 80.2 כ"הס          

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01.2 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.01.2 ק ר פ  ת ת       
      
םיעיפומה םיתורשו תודובע לולכל ןלבקה לע      
הדיחיה יריחמב ךשמהב      
      
9722 י"תל םימיאתמ ףוצירה יגוס לכ      
      
תוינכות פ"ע ושעי יופיחהו ףוצירה תודובע      
חקפמה וא לכירדאה תוארוה פ"עו הסירפ      
      
תודובע לכ  :םיללוכ םיופיחהו ףוצירה יריחמ      
תיתשת ,יולימ רמוח ,רזעה ירמוחו תיתשת      
טלמו לוחמ החל הביצי תיתשת וילעמ ,השבי      
דבלב םי לוח םע טיט ,םיקבד ,5:1 לש סחיב      
.םייופיחהו ףוצירה רובע םיברע תפסותב      
,הקבדהב וא טיט י"ע יופיחהו ףוצירה תבכרה      
לע בוטר םושיו קבדב חיראה בג לכ תחירמ      
תיסקופא וא ,תילירקא הבור ,הדובע ,בוטר      
לופיט ,תוטשפתה ירפת ,)תוינכתב ראותמכ(      
יופיחו ףוציר .םייופיחבו םילופישב ללוכ רליסב      
פ"ע הרוצ לכב וא/ו הינב תרוצב ,ןוסכלאב      
וא לכירדאה תויחנה פ"ע וא/ו הסירפה תוינכות      
ךותיח ,םיכותיח ,לגועמ וקב דוביע ,חקפמה      
גנוריגב םילנפ      
      

00.01.2 קרפ תתב הרבעהל        
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23/11/2014
דף מס':     056 יפוס - הסדה תללכמ

הירטמוטפוא 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןיב בוליש ,טושיק יחירא :םיללוכ הדיחה יריחמ      
םינוש םיגוסו םיעבצ      
      
הנגה ריינ תסירפ :םיללוכ  ףוצירה יריחמ      
3.0 ירעזימ יבועב ןליטילופ תועירי וא ,יטסלפ      
ריינה( .םיפוצירה ג"ע םיחיטשה רובע מ"מ      
יוסיכו רשואמ ע"ש וא )"ירודכ" י"ע קוושמ      
י"ע ינשל דחא םתקבדהו סבג תוטלפב ףוצירה      
תיפוסה הריסמל דע ,הקבדה יטרס      
      
,תותלד ינתפמ :םיללוכ ףוצירה יריחמ      
04/4 תודימב םוינימולא וא ,זילפמ םינתיוזמ      
םינוש ףוציר יחטש ןיבו םיסלפמ ןיב מ"מ      
      
דמוע רשא קפס לכ רוחבל יאשר ןימזמה      
םינייוצמה סיסבה יריחמב      

תורעה 00.01.2 כ"הס          
      
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01.2 ק ר פ  ת ת       
      
הקידב רדחב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     2.10.01.0010
לכירדאה תריחבל גוסמ מ"ס 54/54 תודימב      
תודגנתה תגרד ,"הקימרק בגנ" תרצותמו      
001 דוסי ריחמ( הדימ לכב R-01 הקלחה      

                   10.00 )ר"מ/ח"ש ר"מ   
      
ל"נה םיחיראה גוסמ הרקב רדחב םילופיש     2.10.01.0020

                   12.00 מ"ס 01 דע הבוגב רטמ   
      
גוסמ 04 םלואב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     2.10.01.0030
    oigirG 01 otaL adogattO בגנ" תרצותמ  
42/42 תודימב "םינמותמ" םיחיראב "הקימרק      
oigirG 01 גוסמ רוקד יחירא בולישב ,מ"ס      
    ilanaC adogattO ןכו ,מ"ס 42/42 תודימב  
4V oreN גוסמ מ"ס 01/01 תודימב םיחירא      
    ailimaiV תגרד ,"הקימרק בגנ" ןאוביה לש  
לכל הדיחא הדידמה .R-01 הקלחה תודגנתה      

                   55.00 תודימה לכבו םיחיראה יגוס ר"מ   
      
ל"נה םיחיראה גוסמ 04 םלואב םילופיש     2.10.01.0040

                   40.00 מ"ס 01 דע הבוגב רטמ   
      
הקידב ירדחב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     2.10.01.0050
תגרד ,מ"ס 54/54 תודימב 64 םלואב      
001 דוסי ריחמ( R-01 הקלחה תודגנתה      

                   50.00 )ר"מ/ח"ש ר"מ   
      

10.01.2 קרפ תתב הרבעהל        
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23/11/2014
דף מס':     057 יפוס - הסדה תללכמ

הירטמוטפוא 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
גוסמ 64 םלואב הקידב ירדחב םילופיש     2.10.01.0060

                   55.00 מ"ס 01 דע הבוגב ל"נה םיחיראה רטמ   
ףוציר תודובע 10.01.2 כ"הס          

      
ש י ש  י ח ט ש מ ו  י ו פ י ח  20.01.2 ק ר פ  ת ת       
      
לעמ 04 םלואב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     2.10.02.0010
ןפוא .מ"ס 51/04 תודימב 2-נ סופיט ןורא      
לכירדאה י"ע ועבקיי םיחיראה בולישו החנהה      
E טבמ האר .)ר"מ/ח"ש 021 דוסי ריחמ(      

                    3.00 2-נ סופיט תורגנ תמישרב ר"מ   
שיש יחטשמו יופיח 20.01.2 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א  30.01.2 ק ר פ  ת ת       
      
םידומע ג"ע מ"מ 6 יבועב יגלב לטסירק תוארמ     2.10.03.0010

                    3.00 04 םלואב םימייק ר"מ   
םירזיבא 30.01.2 כ"הס          
יופיחו ףוציר תודובע 01.2 כ"הס          

      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11.2 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11.2 ק ר פ  ת ת       
      
תלבק דעו תוחפל תובכש שלשב העיבצה לכ      
תריחב יפל םינווגה ,דיחא ןווגו אלמ יוסיכ      
סיסב ללוכ ,"טלרינ" גולטק יפל לכירדאה      
      
תוריק לע etihW artxE לירקורינב העיבצ     2.11.01.0010
תריחבל ןווגב "טלרינ" תרצותמ ,םיחייוטמ      
יתשו יולימ עבצ תבכש תוברל ,לכירדאה      

                  170.00 ע"וש וא ,etihW artxE לירקורינ תובכש ר"מ   
      
תוציחמ לע etihW artxE לירקורינב העיבצ     2.11.01.0020
תריחבל ןווגב "טלרינ" תרצותמ ,סבג תורקתו      
יתשו יולימ עבצ תבכש תוברל ,לכירדאה      

                  150.00 ע"וש וא ,etihW artxEלירקורינ תובכש ר"מ   
      
לע ע"ש וא "ריקומרת" תרצות ,רגב טכילש     2.11.01.0030
ללוכ ,הסירה תודובע רחאל תורקתו תוריק      

                    3.00 םירוח תמיתסו ףפור םייק חיט תותיס ר"מ   
העיבצ תודובע 10.11.2 כ"הס          
העיבצ תודובע 11.2 כ"הס          

      
      
      
      

058/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     058 יפוס - הסדה תללכמ

הירטמוטפוא 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  ת ו ד ו ב ע  51.2 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  10.51.2 ק ר פ  ת ת       
      
תירושרש תרנצ תכראה ללוכ םילירג תמאתה     2.15.01.0010
הרקת תינכתל םאתהב חפ תולעת וא/ו      
ןיבו ,04 םלואבו 64 םלואב תיטסוקא      
ריוא-גוזמ תכרעמ לש תיפוס הלעפה רתיה      

                    1.00 'פמוק רורוויאהו  
תונוש 10.51.2 כ"הס          
ריוא גוזימ תודובע 51.2 כ"הס          

      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22.2 ק ר פ       
      
ם י י ו פ י ח ו  ת ו צ י ח מ  10.22.2 ק ר פ  ת ת       
      
תומאתומ סבג תוטלפ ןימזהל ןלבקה תוירחאב      
הנבמה םינפל      
      
חפ בצינמ רווע ןבלמ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
,םינוש םייבועב הציחמה יבועל םיאתמ בחורב      
הדימ לכב תלד חתפל      
      
תמיטאו קוזיח ,החיתפ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תוכרעמל םיחתפ רובע תיטסוקא וא ,שא      
      
וא ,תונולחל םיפילג םיללוכ הדיחיה יריחמ      
הדימ לכב תותלד      
      
יפלכ םירדחה תמיטא םיללוכ הדיחיה יריחמ      
םיצחל ישרפה תלבקל ןוטב תורוקו ןוטב תרקת      
תומייקו תושדח תוציחמב םירדחה ןיב      
      
.ידדצ וד ,םיפילג דוביע םיללוכ הדיחיה יריחמ      
טרפ פ"ע יומס קיטסלפ וא ,חפ ליפורפ ללוכ      
לכירדאה      
      
04 םלואב םימייק םידומע תוריק יופיצ     2.22.01.0010
.מ"ס 01 יבועב תוימורק-דח סבג תוטלפב      
,מ"מ 5.21 יבועב סבג תוחול :ללוכ יופיצה      
לש F-74 ליפורפב ריקל תקזוחמ היצקורטסנוק      
הנוילע הליסמ םע ,ע"וש וא ,"דנוברוא"      
דע לכה ,ןבלוגמ הדלפ חפמ םיבצינו הנותחתו      

                    2.00 העיבצל ןכומ ,םלשומ רמג ר"מ   
      
      
      
      
      
      

10.22.2 קרפ תתב הרבעהל        
059/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     059 יפוס - הסדה תללכמ

הירטמוטפוא 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
)םידדצה ינשב( תוימורק-וד סבג תוציחמ     2.22.01.0020
,מ"מ 021 לש ללוכ יבועב סבג תוטלפמ      
חפמ םיבצינו הנותחתו הנוילע הליסמ םע      
לש ירעזמ יבועבו מ"ס 04 לכ ןבלוגמ הדלפ      
,העיבצל ןכומ ,םלשומ רמג דע לכה ,מ"מ 7.0      
ללוכ ריחמה .) םיחתפ אלל - וטנ הדידמה(      
י"ע םוטיאו ןבלמל וא םייק ריקל סבגה רוביח      
יפל לכה ,מ"מ 5/05 ביצלפ ספו שימג קיטסמ      

                   50.00 לכירדאה לש םיטרפ ר"מ   
      
סבגב מ"ס 07/72 תודימב םיחתפ תריגס     2.22.01.0030
סבג תוטלפמ )םידדצה ינשב( תוימורק-וד      
הנוילע הליסמ םע ,מ"מ 021 לש ללוכ יבועב      
04 לכ ןבלוגמ הדלפ חפמ םיבצינו הנותחתו      
רמג דע לכה ,מ"מ 7.0 לש ירעזמ יבועבו מ"ס      

                    5.00 העיבצל ןכומ ,םלשומ ר"מ   
      
םיעלס רמצ ינורזמ י"ע דודיב רובע תפסות     2.22.01.0040
,ק"מ/ג"ק 08 יבחרמ לקשמב 2" יבועב םיינקת      
2" יבועב םיינקת תיכוכז רמצ ינורזמ וא      
תועיריב תופוטע ,ק"מ/ג"ק 42 יבחרמ לקשמב      
תושירד יפל )בלפ( שא דגנ תודימע ןליטילופ      

                   55.00 ןקתה ר"מ   
      
"דתימ" תמגודכ סבג ריקל DCL יכסמ ןוגיע     2.22.01.0050
    ELGGOTPANS  4/1 "/02  םגד BB לקשמ  

                    6.00 .גרובל ג"ק 03 דע לש 'חי   
      
תוברל SHR 5/051/051 גוסמ הדלפ יליפורפ     2.22.01.0060
תויחנה פ"ע םינוש םישומישל ןוטבל ןוגיע      

                   15.00 חקפמה רטמ   
      
ללוכ ,חפ וא ,דובל חול י"ע סבג תוריק קוזיח     2.22.01.0070
- חקפמה תויחנה פ"ע ,םישרדנה םיקוזיחה לכ      
תוציחמ לע םייולתה םירישכמו םילכ תאישנל      
,ג"ק 001 דע םידבכ םירזיבא תיילת ,סבגה      

                   20.00 ב"ויכו תונורא תיילת ר"מ   
      
52.1 יבועב ןוולוגמ הדלפ חפ רובע תפסות     2.22.01.0080
,המוקה הבוג לכל סבגה תוציחמב בלושמ מ"מ      
תיצקורטסנוקל םינוולוגמ םיגרב רוביח ללוכ      

                   20.00 תכתמה ר"מ   
      
עוציב רובע תונוש סבג תוציחמל ריחמ תפסות     2.22.01.0090
.מ"ס 04 םוקמב ,מ"ס 03 קחרמב םיבצינ      

                   20.00 חקפמה הרוי םהילע תומוקמב קר עוציבה ר"מ   
      
      

10.22.2 קרפ תתב הרבעהל        
060/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     060 יפוס - הסדה תללכמ

הירטמוטפוא 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
עוציב רובע תונוש סבג תוציחמל ריחמ תפסות     2.22.01.0100
.מ"מ 7.0 םוקמב מ"מ 8.0 יבועב םיבצינ      

                   20.00 חקפמה הרוי םהילע תומוקמב קר עוציבה ר"מ   
םייופיחו תוציחמ 10.22.2 כ"הס          

      
ת ו ב ת ו ת  ת ו ר ק ת  20.22.2 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ט ס ו ק א ו       
      
סבג תורקתל תוטלפ ןימזהל ןלבקה תוירחאב      
)תוזאפ 4( הטלפה ידיצ לכמ "תוזאפ" םע      
      
םינטק םיחטשב עוציב םיללוכ תורקתה יריחמ      
תורקתה גוסב הנחבא אלל ,םירצו      
      
,מ"ס 021/042 תודימב ,סבג תוחולמ תורקת     2.22.02.0010
'סמ םלואב ,תורצ תועוצרבו םינטק םיעטקב      
יוחיא ,הילת תכרעמ רתיה ןיב ללוכ ריחמה .64      
תוכרעמל תומאתה ,עבצל הנכה ,םירפת      
תורוצו תודימב םיחתפ תנכה .א.מ/למשח      
ינכט טרפמ יפל תומלשב לכה .'דכו תונוש      
בל תמושתל .חקפמה י"ע םירשואמ םיטרפו      
םידדמנ תורקתב םיקפואה םיקלחה לכ :ןלבקה      
הניפ דוביע ללוכ ריחמה ןכ-ומכ .הז ףיעס יפל      
יפל םלשומ לכה .)חפ/קיטסלפ תניפ תועצמאב      

                   13.00 לכירדאה יטרפ ר"מ   
      
,מ"ס 021/042 תודימב ,סבג תוחולמ תורקת     2.22.02.0020
'סמ םלואב ,תורצ תועוצרבו םינטק םיעטקב      
רתיה ןיב ללוכ ריחמה .תוקידב רדחבו 04      
,עבצל הנכה ,םירפת יוחיא ,הילת תכרעמ      
םיחתפ תנכה .א.מ/למשח תוכרעמל תומאתה      
יפל תומלשב לכה .'דכו תונוש תורוצו תודימב      
.חקפמה י"ע םירשואמ םיטרפו ינכט טרפמ      
םיקפואה םיקלחה לכ :ןלבקה בל תמושתל      
ריחמה ןכ-ומכ .הז ףיעס יפל םידדמנ תורקתב      
.)חפ/קיטסלפ תניפ תועצמאב הניפ דוביע ללוכ      

                   32.00 לכירדאה יטרפ יפל םלשומ לכה ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.22.2 קרפ תתב הרבעהל        
061/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     061 יפוס - הסדה תללכמ

הירטמוטפוא 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
04 'סמ םלואב תילרנימ תיטסוקא הרקת     2.22.02.0030
תרצות "GD sucoF" םגדמ הקידב רדחבו      
    "nohpocE" ןווג רמגב ,מ"ס 06/06 תודימב  
    tsuD cinacloV Y-2002S scN, םדקמ םע  
יצח ,CRN = 8.0 - 9.0 לש תיטסוקא העילב      
בחורב T יליפורפמ הילת תכרעמ ללוכ ,רתסנ      
י"ע םיפקיה רמג ,LAR 5009 רמגב מ"מ 51      
תונכה ללוכ ,רבוחמ Z + L יליפורפ תכרעמ      
פ"ע הרואת בוליש ,םיחתפ תחיתפו תוכרעמל      
י"ע םירשואמ םיטרפ יפל תומלשב לכה ,תינכת      
021/06 ,מ"ס 06/06 םיחיראה ידמימ .חקפמה      

                   30.00 מ"ס 081/06 ,מ"ס ר"מ   
      
64 'סמ םלואב תילרנימ תיטסוקא הרקת     2.22.02.0040
"nohpocE" תרצות "GD sucoF" םגדמ      
tsuD ןווג רמגב ,מ"ס 06/06 תודימב      
    cinacloV Y-2002S scN, העילב םדקמ םע  
,רתסנ יצח ,CRN = 8.0 - 9.0 לש תיטסוקא      
מ"מ 51 בחורב T יליפורפמ הילת תכרעמ ללוכ      
תכרעמ י"ע םיפקיה רמג ,LAR 5009 רמגב      
תוכרעמל תונכה ללוכ ,רבוחמ Z + L יליפורפ      
,תינכת פ"ע הרואת בוליש ,םיחתפ תחיתפו      
י"ע םירשואמ םיטרפ יפל תומלשב לכה      
081/06 ,מ"ס 06/06 םיחיראה ידמימ .חקפמה      

                   40.00 מ"ס ר"מ   
      
ע"ש וא ,"TRA NEPO" םגד השיג יחתפ     2.22.02.0050
סבג חולב הפוצמ חתפה .מ"ס 04/04 תודימב      
ןלבקה לע .תוריקה וא ,הרקתה חולל םאות      

                    8.00 'פמוק לכירדאה רושיאל אמגוד גיצהל  
תויטסוקאו תובתות תורקת 20.22.2 כ"הס          
םישעותמ םיטנמלא 22.2 כ"הס          

      
ק ו ר פ ו  ה ס י ר ה  ת ו ד ו ב ע  42.2 ק ר פ       
      
ת ו מ ד ק ו מ  00.42.2 ק ר פ  ת ת       
      
הרהבהל ודעונ 10 קרפ-תתב ןלהל םיפיעסה      
לכ תא םיללוכ םינושה הדיחיה יריחמ יכ      
אלו ףיסוהל אב רואתה .הז קרפ-תתב רמאנה      
דחוימה ינכטה טרפמב רמאנה לכמ עורגל      
      
םוקמל תלוספה קוליס םיללוכ קוריפה תודובע      
קחרמ לכל ,תויושרה י"ע  ךכל רשואמה      
שרדייש      
      
      

00.42.2 קרפ תתב הרבעהל        
062/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     062 יפוס - הסדה תללכמ

הירטמוטפוא 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יוניפ תוללוכ הסירההו קורפה תודובע      
תולוכמל השיג יכרד תנכה תוברל תולוכמב      
      
רויס ךורעל ןלבקה תוירחאב יכ תאזב שגדומ      
םיקורפה תדובע עוציב תא ךירעהלו הנבמב      
תנבה-יא .ותעצה ןתמ םרט תוסירההו      
ןלבקה תא הכזת אל  ,תואיצמהו תוינכותה      
אוהש גוס לכמ תופסות ןתמב      
      
םיקוזיחהו םיקוריפה יכילה לע דיפקהל שי      
םיטרפמה ,סדנהמה תוארוה יפ"ע םיינמזה      
תוינכתהו      

תומדקומ 00.42.2 כ"הס          
      
ם י ח ת פ  ת צ י ר פ  10.42.2 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 71-כ יבועב םייק ץוח ריקב חתפ תצירפ     2.24.01.0010
.מ"ס 012/08 תודימב 6-נ סופיטמ תלד רובע      
י"ע חתפה דוביעו לזרב ךותיח  ללוכ ריחמה      

                    1.00 'פמוק חיטו ןוטב  
      
מ"ס 02-כ יבועב םייק ץוח ריקב חתפ תצירפ     2.24.01.0020
.מ"ס 003/04 תודימב 04 םלואל הסינכב      
י"ע חתפה דוביעו לזרב ךותיח ללוכ ריחמה      

                    1.00 'פמוק חיטו ןוטב  
      
מ"ס 71-כ יבועב םייק ץוח ריקב חתפ תבחרה     2.24.01.0030
.מ"ס 012/52 תודימב 04 םלואל הסינכב      
י"ע חתפה דוביעו לזרב ךותיח ללוכ ריחמה      

                    1.00 'פמוק חיטו ןוטב  
םיחתפ תצירפ 10.42.2 כ"הס          

      
ף ו צ י ר  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  20.42.2 ק ר פ  ת ת       
ת י ט ס ו ק א  ה ר ק ת  ק ו ר פ ו       
      
סלפמ יוליגל דע לוחה יוניפ ללוכ ףוציר קורפ     2.24.02.0010

                  115.00 ןוטבה ר"מ   
      
יטנמלא ללוכ ,גוס לכמ תיטסוקא הרקת קורפ     2.24.02.0020

                  115.00 הילתה ר"מ   
תיטסוקא הרקת קורפו ףוציר קורפ תודובע 20.42.2 כ"הס          
קורפו הסירה תודובע 42.2 כ"הס          

      
      
      
      

הירטמוטפוא 2 כ"הס        
063/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     063 יפוס - הסדה תללכמ

םיטנדוטס להנמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו נ י פ ו  ה ס י ר ה ו  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  10.3 ק ר פ       
      
ם י ק ו ר י פ  ת ו ד ו ב ע  10.10.3 ק ר פ  ת ת       
      

                   22.00 . תיכוכז ינבל קוריפ ר"מ  3.01.01.0010
      

                   10.00 דרשמ סבג תוריק קוריפ ר"מ  3.01.01.0020
      

                   40.00 תיטסוקא הרקת קוריפ ר"מ  3.01.01.0030
      

                   40.00 . םילנפ ללוכ CVP ףוציר יוניפו קוריפ ר"מ  3.01.01.0040
      

                    1.00 .םייק ןגזמ יוניפו קוריפ 'חי  3.01.01.0050
      

                    1.00 'פמוק . תויטנוולר אל תויתשת קותינו לוטיב 3.01.01.0060
      
יונב ףדמ קוריפ  ,יבוע לכב ןוטב ריק קוריפ     3.01.01.0070

                    4.00 לוגע ר"מ   
      

                    5.00 . םימייק תורגסמ תונולח קורפ 'חי  3.01.01.0080
      

                    1.00 . ןבלמ + תלד קוריפ 'חי  3.01.01.0090
םיקוריפ תודובע 10.10.3 כ"הס          
יוניפו הסירהו קורפ תודובע 10.3 כ"הס          

      
ת ו ת ל ד  60.3 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ /ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  10.60.3 ק ר פ  ת ת       
      
ןוויכ 012*08 ןבל הקיימרופ רמג םינפ תותלד     3.06.01.0010

                    1.00 .10N טירפ תינכת יפל החיתפ 'חי   
      
ללוכ W02 תכתמ יגלב ליפורפ תונירטיו 2     3.06.01.0020
ימינפ דרשמ - טוטרש יפל תוקולח ןולחו תלד      

                   11.00 .1M טירפ  הריחבל LAR ןווג ר"מ   
      
ללוכ W02 תכתמ יגלב ליפורפ תוניורטיו 2     3.06.01.0030
הסינכ - טוטרש יפל תוקולח ,ןולחו תלד      

                   11.00 . 2M טירפ הריחבל LAR ןווג םידרשמל ר"מ   
      
יפל תוקולח ,תכתמ יגלב ליפורפמ עובק ןולח     3.06.01.0040

                    3.00 .3M טירפ הריחבל LAR ןווג טוטרש ר"מ   
תורגסמ/תורגנ תודובע 10.60.3 כ"הס          
תותלד 60.3 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

064/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     064 יפוס - הסדה תללכמ

םיטנדוטס להנמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80.3 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  10.80.3 ק ר פ  ת ת       
      

                    4.00 הנושאר 'קנ+קספמ סבגב יתרקת הרואת 'קנ 'חי  3.08.01.0010
      

                    9.00 .סבגב רושריש הרואת 'קנ 'חי  3.08.01.0020
      
רזיבאב ןופלט/תרושקת 4 + םיעקש 4 ץבקמ     3.08.01.0030

                    7.00 . סקובמיס 'חי   
      
תושירד יפל ריוא גוזימל םיעקש תנכה     3.08.01.0040

                    1.00 'פמוק .םירישכמה  
      

                    1.00 . הסינכב ישאר םינגזמו הרואת קספמ 'חי  3.08.01.0050
      
הרקתב םיעוקש הרואת יפוג הנקתהו הקפסא     3.08.01.0060
003 דוסי ריחמב סבג תרקתבו תיטסוקא      

                   14.00 .'חי/ח"ש 'חי   
למשח תודובע 10.80.3 כ"הס          
למשח תודובע 80.3 כ"הס          

      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90.3 ק ר פ       
      
ח י ט  י נ ו ק י ת  10.90.3 ק ר פ  ת ת       
      

                    1.00 'פמוק .תפטעמ תוריקב חיט ינוקית 3.09.01.0010
חיט ינוקית 10.90.3 כ"הס          
חיט תודובע 90.3 כ"הס          

      
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01.3 ק ר פ       
      
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01.3 ק ר פ  ת ת       
      
ןבלומ ןולא פטסקיווק היצנימל טקרפ     3.10.01.0010
םוכיסל אל            40.00 . ןבל לנפ ללוכ EU4031 ר"מ   
      
"obrof" תרצות תודבעמב C.V.P. תועירי     3.10.01.0020
וא ,"טסלפ ןגועה" תרצותמ מ"מ 2 יבועב      
.תילמיסקמ הקיחש 01R הקלחה םדקמ ,ע"וש      

                   40.00 )ח"ש 57 דוסי ריחמ( לכירדאה תריחבל םגד ר"מ   
ףוציר תודובע 10.01.3 כ"הס          
ףוציר תודובע 01.3 כ"הס          
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מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
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23/11/2014
דף מס':     065 יפוס - הסדה תללכמ

םיטנדוטס להנמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11.3 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11.3 ק ר פ  ת ת       
      
ןווגמ ילירקא עבצב סבג תרקתו תוריק תעיבצ     3.11.01.0010
תריחב יפל ןווג םלשומ רמגל דע תובכש 3       

                    1.00 'פמוק . לכירדאה  
העיבצ תודובע 10.11.3 כ"הס          
העיבצ תודובע 11.3 כ"הס          

      
ם ו י נ מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21.3 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  10.21.3 ק ר פ  ת ת       
      
ןולחה תודימ םייפנכ 2 םוינימולא ןולח     3.12.01.0010
הקולח 4/5/4 תידודיב תיכוכז ,מ"ס 221/77      

                    5.00 ןימזמהו חקפמה תויחנה יפל םוינמולאה ןווגו 'חי   
םוינימולא תודובע 10.21.3 כ"הס          
םוינמולא תודובע 21.3 כ"הס          

      
ר י ו א  ג ו ז י מ  ת ד ו ב ע  51.3 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  10.51.3 ק ר פ  ת ת       
      
קוריפ ללוכ MFC 008  לש הקופתב CF  'חי     3.15.01.0010

                    1.00 . תמייק תרנצל תורבחתהו תונשי 'חי 'חי   
      
005FMC לש הקופתב CF 'חי ל"נכ     3.15.01.0020
תרנצל תורבחתהו הנשי 'חי קוריפ ללוכ      

                    1.00 . תמייק 'חי   
תונוש 10.51.3 כ"הס          
ריוא גוזימ תדובע 51.3 כ"הס          

      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22.3 ק ר פ       
      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  10.22.3 ק ר פ  ת ת       
      
קוזיח ללוכ תימורק-דח הטלפ סבג תרקת     3.22.01.0010

                   25.00 .הרקתל ר"מ   
      
06*06/06*021  םייטסוקא םילנפ תרקת     3.22.01.0020
ללוכ "יסקלג" וא "קורב" םגד תינכת יפל      

                   20.00 . Z+L ליפורפ ר"מ   
      
דודיב ללוכ מ"ס 5.21 יבועב ימורק וד סבג ריק     3.22.01.0030

                    7.00 . השינב הריגס ללוכ 2" יבועב יטסוקא ר"מ   
םישעותמ םיטנמלא 10.22.3 כ"הס          
םישעותמ םיטנמלא 22.3 כ"הס          

      
066/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     066 יפוס - הסדה תללכמ

םיטנדוטס להנמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ו ה י ר  ת ו ד ו ב ע  03.3 ק ר פ       
      
ט ו ה י ר  ת ו ד ו ב ע  10.03.3 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 08/061 תודימב הדובע חטשמ ןחלוש     3.30.01.0010
תודימב תינורא ןכו ,) 2 הדמע + 1הדמע(      

                    1.00 'פמוק .'מ GN-10 טירפב ןייוצמכ לכה מ"ס 411/574  
      
הדמע (08/061   תודימב הדובע חטשמ ןחלוש     3.30.01.0020
לכה מ"ס 011/271 תודימב תינורא ןכו )3      

                    1.00 'פמוק GN-20 טירפב ןייוצמכ  
      
)4 הדמע( מ"ס 08/061 הדובע חטשמ ןחלוש     3.30.01.0030
לכה ,מ"ס 511/991  תודימב תינורא ןכו      

                    1.00 'פמוק GN-30 טירפב ןייוצמכ  
      
דרשמ( מ"ס 08/061  הדובע חטשמ ןחלוש     3.30.01.0040
522/952  תודימב םואת ללוכ תינורא ןכו )לעי      

                    1.00 'פמוק GN-40  טירפב ןייוצמכ לכה מ"ס  
טוהיר תודובע 10.03.3 כ"הס          
טוהיר תודובע 03.3 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םיטנדוטס להנמ 3 כ"הס        
067/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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23/11/2014
דף מס':     067 יפוס - הסדה תללכמ

ןיעידומ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו נ י פ ו  ה ס י ר ה ו  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  10.4 ק ר פ       
      
ם י ק ו ר י פ  ת ו ד ו ב ע  10.10.4 ק ר פ  ת ת       
      

                    1.00 .ןבלמ + תלד קורפ 'חי  4.01.01.0010
      

                   15.00 . סבג זינרק קורפ ר"מ  4.01.01.0020
      

                    1.00 'פמוק . תויטנוולר אל תויתשת קותינו לוטיב 4.01.01.0030
      

                    1.00 'פמוק . תמייק תורגנ קוריפ 4.01.01.0040
      

                    1.00 'פמוק .ביבסמ תורגנה לכו ןיעידומ קפלד קוריפ 4.01.01.0050
םיקוריפ תודובע 10.10.4 כ"הס          
יוניפו הסירהו קורפ תודובע 10.4 כ"הס          

      
ת ו ת ל ד  60.4 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ /ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  10.60.4 ק ר פ  ת ת       
      
טירפ 012/08 ןבל הקיאמרופ רמג םינפ תלד     4.06.01.0010

                    1.00   N01 'חי 
תורגסמ/תורגנ תודובע 10.60.4 כ"הס          
תותלד 60.4 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80.4 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  10.80.4 ק ר פ  ת ת       
      

                    1.00 .הנושאר 'קנ+קספמ סבגב יתרקת הרואת 'קנ 'חי  4.08.01.0010
      

                    5.00 .סבגב רושריש הרואת 'קנ 'חי  4.08.01.0020
      
רזיבאב ןופלט/תרושקת 4 + םיעקש 4 ץבקמ     4.08.01.0030

                    2.00 . הדע/סקובמיס 'חי   
      
תושירד יפל ריוא גוזימל םיעקש תנכה     4.08.01.0040

                    1.00 'פמוק . םירישכמה  
      
הרקתב םיעוקש הרואת יפוג תנקתהו הקפסא     4.08.01.0050
003 דוסי ריחמב סבג תרקתבו תיטסוקא      

                    6.00 .'חי/ח"ש 'חי   
למשח תודובע 10.80.4 כ"הס          
למשח תודובע 80.4 כ"הס          
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23/11/2014
דף מס':     068 יפוס - הסדה תללכמ

ןיעידומ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90.4 ק ר פ       
      
ח י ט  י נ ו ק י ת  10.90.4 ק ר פ  ת ת       
      

                    1.00 'פמוק . תפטעמ תוריקב חיט ינוקית 4.09.01.0010
חיט ינוקית 10.90.4 כ"הס          
חיט תודובע 90.4 כ"הס          

      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11.4 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11.4 ק ר פ  ת ת       
      
ןווגמ ילירקא עבצב סבג תרקתו תוריק תעיבצ     4.11.01.0010
תריחב יפל ןווג םלשומ רמגל דע תובכש 3      

                    1.00 'פמוק . לכירדאה  
העיבצ תודובע 10.11.4 כ"הס          
העיבצ תודובע 11.4 כ"הס          

      
ר י ו א  ג ו ז י מ  ת ד ו ב ע  51.4 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  10.51.4 ק ר פ  ת ת       
      
ס"כ 5.2 קפסהב "ןארידת" תרצות יליע ןגזמ     4.15.01.0010

                    1.00 'פמוק ."רטווניא" גוסמ  
      

                    7.00 .טרפמ יפל תמסוחמו העובצ תיכוכז תדוובע ר"מ  4.15.01.0020
תונוש 10.51.4 כ"הס          
ריוא גוזימ תדובע 51.4 כ"הס          

      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22.4 ק ר פ       
      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  10.22.4 ק ר פ  ת ת       
      
קוזיח ללוכ תימורק-דח הטלפ סבג תרקת     4.22.01.0010

                    5.00 הרקתל ר"מ   
םישעותמ םיטנמלא 10.22.4 כ"הס          
םישעותמ םיטנמלא 22.4 כ"הס          

      
ט ו ה י ר  ת ו ד ו ב ע  03.4 ק ר פ       
      
ט ו ה י ר  ת ו ד ו ב ע  10.03.4 ק ר פ  ת ת       
      
)ראוד יאת 571( ראוד יאת ללוכ הלבק קפלד     4.30.01.0010
ןייוצמכ לכה ,ןיעידומה לש ירוחאה דרשמב      

                    1.00 'פמוק GN-10  טירפב  
טוהיר תודובע 10.03.4 כ"הס          
טוהיר תודובע 03.4 כ"הס          
ןיעידומ 4 כ"הס        
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23/11/2014
דף מס':     069 יפוס - הסדה תללכמ

אישנ תמוק ידרשמו תושיגנ תופמר 5 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד ל ש  י נ ו ק י ת  10.5 ק ר פ       
      
ד ל ש  י נ ו ק י ת  10.10.5 ק ר פ  ת ת       
      
תוכימת ללוכ ףיעסה .םייק ריקב חתפ תהבגה     5.01.01.0010
תקיצי ,ותהבגהו ףוקשמה תסירה ,תושרדנ      
טרפ יפל ןויז םע 02-ב ןוטבמ שדח ףוקשמ      

                    1.00 'פמוק .המאתהב ותומדקל בצמה תרזחהו סדנהמ  
      
ר"מ 03 חטשב הפציר תוהבגהו תופמר תיינב     5.01.01.0020
ףיעסה .םימייק תוגרדמו ףוציר לעמ ךרעב      
יולימהו ,תוגרדמה ,ףוצירה קורפ ללוכ      
רק-לק יקולב יולימ ,ןוטבה ינפ דע םהיתחתמ      
01 טרפ יפל ןוטב תועלצ ןיב סורג גנוטיאו      
ןייוזמ ןוטב גניפוט תקיציו  11K תינכותב      
יפל עופישבו רשי סלפמב מ"ס 5 יבועב      
תופמרה רוביחל תותיס ללוכ ףיעסה .תינכות      
תומאתהו םינוקית ןכו ביבסמ םייקל תופצירהו      

                    1.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחהל  
דלש ינוקית 10.10.5 כ"הס          
דלש ינוקית 10.5 כ"הס          

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.5 ק ר פ       
      
י ו ל י מ  10.20.5 ק ר פ  ת ת       
      
ףוצירה תהבגהל גוס לכמ םיעצמ יולימ     5.02.01.0010

                   15.00 ק"מב הדידמה .תופמרה יעופיש תריצילו ק"מ   
יולימ 10.20.5 כ"הס          

      
ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.20.5 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
,'מ 52.3-כ ךרואב 03-ב הנוילע ןוטב תרוק     5.02.02.0010
ףצרמ תיתחתל דע ןוטב ףצרמ ג"ע הקוצי      
ךרואל ףוציר קורפ תללוכ הדובעה .הפמרה      
מ"ס 02 יבועב תעפושמ הרוק תקיצי ,הרוקה      
ןכ-ומכ .ןויז ללוכ ,מ"ס 62 דע הנתשמ הבוגבו      
ןפוד ,םייקה תמגודכ ףוציר ןוקית ללוכ הדובעה      

                    1.00 'פמוק טלפמוק הדידמה .ףושח ןוטב רמגב  
      
'מ 62.8-כ ךרואב 03-ב הנוילע ןוטב תרוק     5.02.02.0020
דע ןוטב ףצרמ ג"ע הקוצי ,טסדופ ללוכ      
קורפ תללוכ הדובעה .הפמרה ףצרמ תיתחתל      
תעפושמ הרוק תקיצי ,הרוקה ךרואל ףוציר      
,מ"ס 66 דע הנתשמ הבוגבו מ"ס 02 יבועב      
ףוציר ןוקית ללוכ הדובעה ןכ-ומכ .ןויז ללוכ      
.ףושח ןוטב רמגב ןפוד ,םייקה תמגודכ      

                    1.00 'פמוק טלפמוק הדידמה  
20.20.5 קרפ תתב הרבעהל        

070/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     070 יפוס - הסדה תללכמ

אישנ תמוק ידרשמו תושיגנ תופמר 5 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תחתמ מ"ס 5 יבועב 02-ב הזר ןוטב עצמ     5.02.02.0030

                   50.00 ןוטב יחטשמל ר"מ   
      
8 יבועב עצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ     5.02.02.0040
תשר ללוכ ריחמה .)דרפנב דדמנ עצמה( מ"ס      

                   30.00 שרדנה פ"ע לזרב ר"מ   
      
הבוגמ מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטב תפמר     5.02.02.0050
.%8 עופיש - )+(81.408 הבוג דע )+(29.308      

                    6.00 שרדנה פ"ע לזרב תשר ללוכ ריחמה ר"מ   
      
הבוגמ מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטב תפמר     5.02.02.0060
עופיש - )+(81.418 הבוג דע )+(25.308      
ךרואב טסדופ ללוכ ,'מ  77.1 בחורב %7.8      
לזרב תשר ללוכ ריחמה .הפמרה ךלהמב 3.1      

                   17.00 שרדנה פ"ע ר"מ   
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.20.5 כ"הס          
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.5 כ"הס          

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.5 ק ר פ       
      
ת ו ג ג  ם ו ט י א  10.50.5 ק ר פ  ת ת       
      
תועש 27 ךשמל הפצה תקידב תללוכ הדובעה      
01 -ל תוירחא ןתמ תללוכ ןכו ,1-674 ןקת יפל      
הדובעה םויס םוימ םינש      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.50.5 קרפ תתב הרבעהל        
071/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     071 יפוס - הסדה תללכמ

אישנ תמוק ידרשמו תושיגנ תופמר 5 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
03 -כ לש חטשב םייק ףוציר יבג לע םוטיא     5.05.01.0010
,םילופישהו ףוצירה קורפ :ללוכ הדובעה .ר"מ      
תיתבכש וד תכרעמב םוטיא תללוכ הדובעה      
לש "474SG" רמירפ :תוינמוטיב תועירי לש      
003 לש תומכב רשואמ ע"ש וא רקזפ תרבח      
גוסמ הנושאר תינמוטיב העירי .ר"מ/ 'רג      
יבועב S.B.S סיסב לע ע"וש וא "M5 זפילופ"      
וא ,"M5 זפילופ" גוסמ הינש העירי + מ"מ 5      
תחנה ,מ"מ 5 יבוע S.B.S סיסב לע ע"וש      
רמג  ,מ"ס 01 לש הפיפחב השעת תועיריה      
הדימב ,טקילס לוח :תועיריה לש ןוילע      
ןוילעה רמגה הפושח תראשנ הנוילעה העיריהו      
עבטומ טגרגא לולכת הנוילעה העיריה לש      
"תוקלור" תריצי :ללוכ ריחמה ,ריהב ןווגב      
טנמצ 1 תבורעתב מ"ס 6X6 תודימב תורועק      
ע"וש וא "סקטלוזיא" ףסות +  םימ לוח 2      
"יומס רכס" + )טנמצה תומכמ %01(      
בזרמ תנקתה ,םוטיא ירפת ןוקית ,םיחתפב      
תרזחהו תספרמה ףוציר ,יולימה זוקינל לופכ      
לש דוסי ריחמ( םילופיש ללוכ ,ותומדקל בצמה      

                    1.00 'פמוק טלפמוק הדידמה .ר"מ/ח"ש 06  
תוגג םוטיא 10.50.5 כ"הס          
םוטיא תודובע 50.5 כ"הס          

      
ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60.5 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  10.60.5 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ,הליגר החיתפל תיפנכ דח תלד     5.06.01.0010
%001 יולימ ,מ"ס 012/001-09      
,תלדה ףקיהב ינשוג ץע תרגסמ ,דרובסקלפב      
,ןוולוגמ חפ ןבלמ ,לכירדאה תריחבל גוסמ      

                    2.00 הקיאמרופ וא ,רינרופ תלדה תפטעמ 'חי   
      
שומישל ןהינבלמו תויפנכ דח ץע תותלד קוריפ     5.06.01.0020

                    2.00 רזוח 'חי   
      
חתפמ הקרופש תיפנכ דח ץע תלד תנקתה     5.06.01.0030
חתפל קרופש ןבלמה תמאתה תוברל ,רחא      

                    2.00 שדחה 'חי   
      
37/08/041 תודימב 10-נ סופיט ידרשמ ןחלוש     5.06.01.0040

                    4.00 מ"ס 'חי   
      
20-נ סופיט םייולת םיפדמו ידרשמ ןחלוש     5.06.01.0050

                    1.00 מ"ס 37/08/002 תודימב 'חי   
      

10.60.5 קרפ תתב הרבעהל        
072/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     072 יפוס - הסדה תללכמ

אישנ תמוק ידרשמו תושיגנ תופמר 5 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
העובק תוריגמ תינורא םע ידרשמ ןחלוש     5.06.01.0060

                    1.00 מ"ס 37/05/502 תודימב 30-נ סופיט 'חי   
      
תודימב 40-נ סופיט םיחותפ םיפדמ ןורא     5.06.01.0070

                    1.00 מ"ס 022/03/021 'חי   
      
תודימב 50-נ סופיט החיתפ תותלד םע ןורא     5.06.01.0080

                    1.00 מ"ס 022/03/051 'חי   
      
57/07/05 תודימב 60-נ סופיט תוריגמ תינורא     5.06.01.0090

                    1.00 מ"ס 'חי   
      
תודימב D-10 סופיט תיפנכ דח תלדו ףוקשמ     5.06.01.0100

                    1.00 מ"ס 012/09 'חי   
      
תודימב D-20 סופיט תיפנכ דח תלדו ףוקשמ     5.06.01.0110

                    1.00 מ"ס 012/38 'חי   
      
תודימב D-30 סופיט תיפנכ דח תלדו ףוקשמ     5.06.01.0120

                    1.00 מ"ס 052/09 'חי   
      
D-40 סופיט רהוצ םע תיפנכ דח תלדו ףוקשמ     5.06.01.0130

                    1.00 מ"ס 012/09 תודימב 'חי   
תורגנ תודובע 10.60.5 כ"הס          

      
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  20.60.5 ק ר פ  ת ת       
      
ריקל דומצב מ"מ 04 רטוקב ןוולוגמ די זחאמ     5.06.02.0020

                   12.00 תופמרה יתש ידיצב ןקתומ ,רונתב עובצ ,םייק רטמ   
תורגסמ תודובע 20.60.5 כ"הס          
תורגסמו תורגנ תודובע 60.5 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80.5 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ק נ  10.80.5 ק ר פ  ת ת       
      
תרושקתהו למשחל תודוקנה לכ :הרעה      
גוס לכמ הדוקנה ריחמ ,ריקב תויומס ועצובי      
יולימו םינוקית,תרנצ תחנה ,ריקב תותיס :ללוכ      
ללוכ אל( . תיעוצקמ הרוצב ןוטבב ץירחה      
)יוניב ןלבק י"ע עצובתש חיט תדובע      
      

                   15.00 .רואמ תדוקנ 'קנ  5.08.01.0010
      
ףסונ ךילומ רובע רואמ תדוקנ ריחמל תפסות     5.08.01.0020

                    2.00 םורח תאיצי טלש רובע ר"ממ 5.1 ךתחב 'חי   
      

10.80.5 קרפ תתב הרבעהל        
073/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     073 יפוס - הסדה תללכמ

אישנ תמוק ידרשמו תושיגנ תופמר 5 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    2.00 ףוליח קספמ רובע רואמ תדוקנ ריחמל תפסות 'חי  5.08.01.0030
      
יולג דדוב רזיבאב םויס A61 ריק רוביח תדוקנ     5.08.01.0040

                    2.00 .ריקב יומס וא 'קנ   
      
רזיבאב םויס A61  הליגר ריק רוביח תדוקנ     5.08.01.0050
יומס וא יולג  )A61 םידומצ םיעקש ינש( לופכ      

                    6.00 .ריקב 'קנ   
      
למשחל תיסופיט םיעקש  ץבקמ  תדוקנ     5.08.01.0060
ללוכ למשח יעקש 4 : תללוכה תרושקתלו      
האלמ ןופלט תדוקנ 1, האלמ A61 ק"ח תדוקנ      
תדוקנ 1, הצק רזיבאו הליבכ ,תרנצ תללוכה      
ללוכ ריחמה הליבכו תרנצ האלמ בשחמ      
וא היולג הנקתהל "וקסינ סיפוא" תספוק      
עקש ,ןופלט עקש ,למשח יעקש םע .היומס      
ינשו םירומש תומוקמ ינש , בשחמ תרושקת      

                    6.00 .המד ייוסיכ 'קנ   
      
ץבקמב הלולכ הניאש ( האלמ בשחמ תדוקנ     5.08.01.0070
תרושקת לבכ ,52 רוניצ ללוכ) וקסינ סיפוא      
יתמוק תרושקת זוכיר ןוראמ 6E TAC ךכוסמ      
הצק רזיבאו ריקב העוקש הספוקב םויס  ,      
תולבגה אלל  TAC-7 ךוכיס JR-54 עקש      

                    1.00 א"מ 05 דע הדוקנה  ךרוא 'קנ   
      
תוברל( טוויחו תרנצ האלמ שא יוליג    תדוקנ     5.08.01.0080

                    7.00 ) הנבמב םייק רפוצ וא  יאלגל רוביח 'קנ   
      
לוקמרל וא הרקתב  הזירכ לוקמרל תדוקנ     5.08.01.0090
0.1X2 ינקת לבכ :תללוכה  ריקב הידמיטלומ      
לוקמרמ וילאמ הבכ מ"מ 02 רוניצו  ר"ממ      
הזירכ לוקמרל דעו רתויב בורקה ליעפ הזירכ      

                    2.00 .םישדח םילוקמר ינש ןיב וא שדח 'קנ   
תודוקנ 10.80.5 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  20.80.5 ק ר פ  ת ת       
      
רשואי  דלה תורונ לש רוא עבצ    .1  :תורעה      
קפוסי דל ת"ג .4 .ןימזמה םע עוציבה ךלהמב      
םימיאתמ ילארשי ןקת ירשואמ םירביירד םע      
וקפוסש םיפוגל      
      
      
      
      
      

20.80.5 קרפ תתב הרבעהל        
074/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     074 יפוס - הסדה תללכמ

אישנ תמוק ידרשמו תושיגנ תופמר 5 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןוולוגמ חפמ יושע DEL לנפ יעוצקמ  ת"ג     5.08.02.0010
ההובג תוליצנ םע דל לודומ ,יסקופא הפוצמ      
םיאתמ רביירד ללוכ IRC-08 עבצ תריסמו      
ןקתומ.  ותומלשב הרואתה ףוגל י"ת רשואמ      
תונולח 3 מ"ס 06x06 תודימב הרקתב עוקש      
םגד W06 ML0035 קפסהב רוא ףטש      

                    6.00 רשואמ ע"ש וא שעג תרצות "דלאטנפ" 'חי   
      
רטוקב הרקתב עוקש ןקתומ לנפ DEL ת"ג     5.08.02.0020
י"ת רשואמ W02 ml 0041 קפסהב מ"ס 52.2      
"דלסקיפ" םגד  ותומלשב הרואתה ףוגל      

                    2.00 רשואמ ע"ש וא שעג תרצות 'חי   
      
רטוקב הרקת לע יולג ןקתומ DEL לוגע  ת"ג     5.08.02.0030
י"ת רשואמ W71 ml 0011 קפסהב מ"ס 63      
ודנור תינומרח" םגד  ותומלשב הרואתה ףוגל      

                    5.00 רשואמ ע"ש וא שעג תרצות "דל 'חי   
      
ןמזל del  W3 גוסמ יתילכת דח םורח ת"ג     5.08.02.0040
עוקש ןקתומ  תוחפל  תוקד 021 הדובע      
טיילורטקלא 3P206LE "רותפכ" םגד  הרקתב      

                    1.00 ע"ש וא 'חי   
      
שטולמ םוינמולאמ  יתילכת וד האיצי טלש ת"ג     5.08.02.0050
תוקד 09 הדובע ןמזל דל תורונ 6  םע      
וא  הרקתב  הנקתהב %06 הרואת תמצועבו      
תמגודכ ץח ןומיסו "האיצי" טוליש ריקה לע      
וא ןזורטקלא תמגוד  DEL-ELIFORP תרדס      
ןוכמ ירשואמ DEL326LE םגד טיילורטקלא      
22.2  קלח 02 י.תל םימיאתמ םינקתה      
םאתהב ידדצ וד וא ידדצ דח היהי טולישה      

                    1.00 .הנקתהה םוקימל 'חי   
הרואת יפוג 20.80.5 כ"הס          

      
ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס נ י א  30.80.5 ק ר פ  ת ת       
      
הקפסא ללוכ  םיכילומהו םילבכה ריחמ :הרעה      
םילבכ ישגמב החנה וא/ו תורוניצב  הלחשה      
תווצקה יתשב םלשומ רוביחו      
      
םרק עבצב  וילאמ הבכ רמוחמ תיטסלפ הלעת     5.08.03.0010
תציחמ םע מ"מ 06X021 תודימב הסכמ םע      
תרצותמ טוהירב וא  ריקה לע הנקתהל הדרפה      
      OCOBI )הלעתה ריחמ )סקולארשי: קפס  
תויוז תויפעתסה תוירוקמ תויפוס ללוכ      
הלעתב םינקתומ םיימינפ םילבכ יקיזחמו      

                    5.00 םיקיזחמ ינש ןיב מ"ס001 לש קחרמב רטמ   
30.80.5 קרפ תתב הרבעהל        

075/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     075 יפוס - הסדה תללכמ

אישנ תמוק ידרשמו תושיגנ תופמר 5 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
וניאש ר"ממ EPLX(YX2N 5.1X3(   לבכ     5.08.03.0020

                   10.00 הדוקנ ריחמב לולכ רטמ   
      
וניאש ר"ממ EPLX(YX2N 5.2X3(   לבכ     5.08.03.0030

                   10.00 הדוקנ ריחמב לולכ רטמ   
      
תיתכתמ תרנצל הקראה ךילומ רוביח     5.08.03.0040

                    1.00 3" דע תנוולוגמ הדבכ הקראה תלש תועצמאב 'חי   
      
םימייקה תרושקתהו למשחה ןקתמ לכ קורפ     5.08.03.0050
ידרשמלו תושיגנ תפמרל  ןנכותמה רוזאב      
יליבומ , למשח תוחול :קורפ ללוכה אישנה      
םילבכ, םיכילומ , םירזיבא, הרואת יפוג, םילבכ      
םוקמל רתאהמ יוניפ תוברל .טלפמוק תרנצו      

                    1.00 'פמוק .ןימזמה הרויש  
תילמשח היצלטסניא 30.80.5 כ"הס          

      
ת ו פ ס ו ת ו   ם י י ו נ י ש   40.80.5 ק ר פ  ת ת       
ם י י ק  י ת מ ו ק  ל מ ש ח  ח ו ל ב       
      
הקפסא ללוכ הז קרפב דויצה ריחמה:הרעה      
אל תועשב חטש תודובעו םייק חולב הנקתהו      
הללכמה םעשארמ תומאותמו  תוליגר      
      

                    4.00 A61, AK01 דע יזאפ דח ת"מאמ 'חי  5.08.04.0010
      

                    1.00 A םגד רפמאלימ A04X4 ,03 דע תחפ רסממ 'חי  5.08.04.0020
      

                    1.00 A23X3 , AK01   יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  5.08.04.0030
םייק יתמוק למשח חולב תופסותו  םייוניש  40.80.5 כ"הס          

      
ת ז י ר כ ו  ש א   י ו ל י ג   50.80.5 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ י י ק  ת ו כ ר ע מ ל  ר ו ב י ח ו  ם ו ר י ח       
      
א"ג תזכרל רבוחי שא יוליגל הצק דויצ :הרעה      
.תמייק      
      

                    4.00 תנעוממ תכרעמל שא יאלג 'חי  5.08.05.0010
      

                    1.00 .תנעוממ תכרעמל שא תקעזא ןצחל 'חי  5.08.05.0020
      
הנקתהל ץנצנ םע ילוק רוא שא תקעזא רפוצ     5.08.05.0030

                    1.00 .תנעוממ תכרעמל תימינפ 'חי   
      
וא הרקתב עוקש ןקתומ םוריח תזירכ לוקמר     5.08.05.0040

                    2.00 חרי םגד ריקה לע 'חי   
      

50.80.5 קרפ תתב הרבעהל        
076/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     076 יפוס - הסדה תללכמ

אישנ תמוק ידרשמו תושיגנ תופמר 5 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תזכרל שא רפוצו םינצחל ,םיאלגה לכ רוביח     5.08.05.0050
תוינכת יוניש ללוכ .ןיינבב תמייק שא יוליג      

                    1.00 'פמוק תוינכדע תוינכת תנכהו תושרדנ  
תומייק תוכרעמל רוביחו םוריח תזירכו שא  יוליג  50.80.5 כ"הס          
למשח תודובע 80.5 כ"הס          

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01.5 ק ר פ       
      
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01.5 ק ר פ  ת ת       
      
,חטשה תהבגה רחאל םידרשמ ירדח ףוציר     5.10.01.0010
תגרד ,םייקה תמגודכ ןלצרופ טינרג יחיראב      
001 דוסי ריחמ .R-11 הקלחה תודגנתה      

                   30.00 ר"מ/ח"ש ר"מ   
      
ןלצרופ טינרג יחיראב תעפושמ הפמר ףוציר     5.10.01.0020
תגרד ,קורפה תודובע רחאל ,םייקה תמגודכ      
001 דוסי ריחמ .R-11 הקלחה תודגנתה      

                   20.00 ר"מ/ח"ש ר"מ   
      
טינרג יחיראב םירבעמו לודג רדח ףוציר     5.10.01.0030
,קורפה תודובע רחאל ,םייקה תמגודכ ןלצרופ      
דוסי ריחמ .R-11 הקלחה תודגנתה תגרד      

                  128.50 ר"מ/ח"ש 001 ר"מ   
      

                  210.00 מ"ס 01 הבוג דע ל"נה םיחיראב גוסמ םילופיש רטמ  5.10.01.0040
ףוציר תודובע 10.01.5 כ"הס          
יופיחו ףוציר תודובע 01.5 כ"הס          

      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11.5 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ ו  ת ו ד ו ב ע  10.11.5 ק ר פ  ת ת       
      
תלבק דעו תוחפל תובכש שלשב העיבצה לכ      
תריחב יפל םינווגה ,דיחא ןווגו אלמ יוסיכ      
סיסב ללוכ ,"סקימרובמט" גולטק יפל לכירדאה      
      
תמקה םיללוכ הז קרפב הדיחיה יריחמ      
עוציב ךרוצל ,הבוג לכב הדובעל םימוגיפ      
הבוגב תודובע      
      
םימייק תורקתו תוריק לע םייק עבצ שודיח     5.11.01.0020
ללוכ ,תובכש יתשב 0002 לירקרפוס עבצב      

                  550.00 שוטילו םירוח תמיתס ,ףפור עבצ תרסה ר"מ   
      
      
      

10.11.5 קרפ תתב הרבעהל        
077/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     077 יפוס - הסדה תללכמ

אישנ תמוק ידרשמו תושיגנ תופמר 5 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םיחיוטמ תוריק לע 0002 לירקרפוסב העיבצ     5.11.01.0030
תריחבל ןווגב "סקימרובמט" גוסמ סבג תוריקו      
יתשו יולימ עבצ תבכש תוברל ,לכירדאה      

                  100.00 ע"וש וא ,0002 לירקרפוס תובכש ר"מ   
העיבצו תודובע 10.11.5 כ"הס          

      
ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ  ת ע י ב צ  20.11.5 ק ר פ  ת ת       
      
0.1 דע הבוגב םימייק םיגרוס לע עבצב שודיח     5.11.02.0010
יתשו דוסי עבצב העיבצו ףושפש תוברל ,'מ      

                    7.00 ע"ש וא "ןוטרמה" תובכש ר"מ   
ןמוא תורגסמ תעיבצ 20.11.5 כ"הס          
העיבצ תודובע 11.5 כ"הס          

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21.5 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  10.21.5 ק ר פ  ת ת       
      
ףגא לע ףגא ררגנ ,מ"ס 021/021 תודימב ןולח     5.12.01.0100
עובצ/ןגלואמ םילולסמ 2-ב םיפגא 2 לש      
ריחמה .ע"ש וא 0057 לילק לולכמה תמגודכ      

                    4.00 שרדנ םאב ,םייק ןבא ףס תמאתה ללוכ 'חי   
      
םגד םיעובק תונולחו תחא ףנכ החיתפ תלד     5.12.01.0110
תודימב 10 א סופיט לילק תרבח לש 0034      

                    1.00 (192+144)*2.69 = 9.03 'חי   
      
סופיט לילק תרבח לש 0034 םגד עובק ןולח     5.12.01.0120

                    1.00 מ"ס 981/08 תודימב 20-א 'חי   
      
דיה זחאמ תמגודכ תכתמ רוניצמ די זחאמ     5.12.01.0130

                    9.00 מ"ס 5 רטוקב 10-סמ סופיט תלצבח רשגב רטמ   
      
תמגודכ מ"ס 5 רטוק תכתמ רוניצמ די זחאמ     5.12.01.0140
רטוקב 20-סמ סופיט תלצבח רשגב דיה זחאמ      

                    5.00 מ"ס 5 רטמ   
םוינימולא תודובע 10.21.5 כ"הס          
םוינימולא תודובע 21.5 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

078/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     078 יפוס - הסדה תללכמ

אישנ תמוק ידרשמו תושיגנ תופמר 5 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  51.5 ק ר פ       
      
י ש א ר  ד ו י צ  10.51.5 ק ר פ  ת ת       
      
לילס תודיחי לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     5.15.01.0010
,NTW-53 לדוגב םידרשמ ירדח רובע חופמ      
,היולג הנקתהל יוסיכ םע יכנא הנבמב      
ךרע הווש וא "ןארידת"  תרצות תמגודכ      
2 ללוכ ריחמה .ןימזמה י"ע רשואמכ רשואמ      
ךראומ ריצ םע םידדובמ םיירודכ קותינ יזריב      
8/5" רטוקב יריא" דוקיפ זרבו 57.0" רטוקב      
עוקש גוסמ הלעפה תיחול ,ח"מ \ק"ממל      
םע ינורטקלא "בטימ" לש טטסומרת םע,ריקב      
קספמ ,הרוטרפמט ררוב ,תויוריהמ ררוב      
,םימה תרנצל רוביח , ןנסמ ,"קספה- לעפה"      
תושירד  רתי תוברל דוקיפלו למשחל ,זוקינל      
לכמ םיסימ ללוכ ריחמה  תוינכותהו טרפ מה      

                    1.00 .אוהש גוס 'חי   
      
לילס תודיחי לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     5.15.01.0020
,NTW-03 לדוגב םידרשמ ירדח רובע חופמ      
,היולג הנקתהל יוסיכ םע יכנא הנבמב      
ךרע הווש וא "ןארידת"  תרצות תמגודכ      
2 ללוכ ריחמה .ןימזמה י"ע רשואמכ רשואמ      
ךראומ ריצ םע םידדובמ םיירודכ קותינ יזריב      
8/5" רטוקב יריא" דוקיפ זרבו 57.0" רטוקב      
עוקש גוסמ הלעפה תיחול ,ח"מ \ק"ממל      
םע ינורטקלא "בטימ" לש טטסומרת םע,ריקב      
קספמ ,הרוטרפמט ררוב ,תויוריהמ ררוב      
,םימה תרנצל רוביח , ןנסמ ,"קספה- לעפה"      
תושירד  רתי תוברל דוקיפלו למשחל ,זוקינל      
לכמ םיסימ ללוכ ריחמה  תוינכותהו טרפ מה      

                    1.00 .אוהש גוס 'חי   
      
לש םימלשומ  טוויחו רוביח  הנקתהו הקפסא     5.15.01.0030
תרצות ,תרושקת ןוראב הנקתהל רורווא חופמ      
    WOLF RIA  06 םגד NOCI לא סירת םע  
םע רגסנו חופמה תלעפה םע חתפנה רזוח      
הלעפה לנפ ,ןוחטיב קתנמ ללוכ ,ותקספה      
רוביח , הטילפב סירת ,ףיצר תוריהמ תסוו      
הלעפהל שרדנה רתי לכו דוקיפל למשחל      

                    1.00 .שרדנכו טרופמכ תמלשומ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

10.51.5 קרפ תתב הרבעהל        
079/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     079 יפוס - הסדה תללכמ

אישנ תמוק ידרשמו תושיגנ תופמר 5 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ףילחמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     5.15.01.0040
םיחופמ םע ,ריווא /ריווא היפלטנא/םוח      
תולעתל רוביח .ריווא לש הטילפו הקפסאל      
.תושימג תולעת תועצמאב הרזחו הקפסא      
תמגודכ הדיחיה .דוקיפלו למשחל רוביח      
םגד "YANSSOL" תרדיס "ישוביצימ" תרצות      
    E-5XR52-HGL, םגד יריק הלעפה לנפ ללוכ  
    E-BLS14-ZP וא "ןיקייד" לש ךרע הווש וא  
."י'צאטיה" וא "וצ'גופ" וא"GL" וא "הבישוט"      
רתי תוברל  אוהש גוס לכמ םיסימ ללוכ ריחמה      
טרופמכ םימלשומ הלעפהו הנקתהל שרדנה      

                    1.00 .שרדנכו 'חי   
      
חפמ תולעת לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     5.15.01.0050
וא רורוא ,לפוטמ/גזוממ ריוא תקפסאל ןוולוגמ      
ןיטולחל תומוטא הנייהת תולעתה .רזוח ריוא      
תוילת ,תוכימת ללוכ ריחמה ,"טסאק-קד"ב      
תופכ ,הקולח יתסוו ,םייעוצקמ   םיליפורפמ      
לכמ תויופעתסהל תונכה ,המירז ינווכמ ,היטה      
ךרד תולעת רבעמב ץע תורגסמ ,שרדנש גוס      
, םירזפמלרוביח ,םוטיאו הרקת/הפצר/תוריק      
,גוס לכמ םיעוממ םיפדמל וא תוסיו יפדמל      
םע אלמ םואית ,תואטיו םיחופמל רוביח      
פ"ע השעי תולעתה תנקתהו רוציי ,ןיינבה      
טרפמה ו םייטרדנטסה םיטרפה ,תוינכותה      
תולעתה שרדנכו טרופמכ ,דחוימה ינכטה      

                   30.00 .תוחפל מ"מ 7.0 יבועב הנייהת ר"מ   
      
ימרט דודיב לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     5.15.01.0060
.רורוא תולעתל וא ריוא גוזימ תולעתל ינוציח      
םע ,קבדב הלעתה תונפדל קזוחי דודיבה      
דודיבה .מ"ס 06 לכ ןוולוגמ חפ יטריס תקיבח      
תוברל FCP 5.1 לש לקשימבו 2" לש יבועב      

                    2.00 .תוינכותהו טרפמה תושירד רתי ר"מ   
      
יטסוקא דודיב לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     5.15.01.0070
.רורואל וא ריוא גוזימל חפ תולעתב ימינפ      
ףסונבו קבדב הלעתה תונפדל קזוחי דודיבה      
1" לש יבועב דודיבה ,"ומצעמ קבדמ" ןיפ י"ע      
תושירד רתי תוברל FCP 5.1 לש לקשמבו      

                   30.00 .תוינכותהו טרפמה ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      

10.51.5 קרפ תתב הרבעהל        
080/...   3004-E :קובץ 4434889-40 )0.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     080 יפוס - הסדה תללכמ

אישנ תמוק ידרשמו תושיגנ תופמר 5 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ינוק אצומ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     5.15.01.0080
תוסיו ףדמ ללוכ תינבלמ הלעתמ יטפילא/לוגע      
םוטיא ,השימג הלעת רובע לוגע ינדי תויומכ      
דודיבה ביבס קוזיח ,"טסאק-קד"ב םלשומ      
"טנוארשי" תרצות ףדמה ,םינפבמ יטסוקאה      
הלעת רובע 8"6\"סונוקה תודימ , USD םגד      

                    4.00 .שרדנכו טרופמכ 6" רטוקב השימג 'חי   
      
דגנ ץוח  סירת לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     5.15.01.0090
חטשה יפל ,)הטילפל/חצ ריוא תסינכל( םשג      
םע ויהי םיסירתה .)ר"מ 580.0 םומינימ( וטנ      
מ"ס 2X2 תנבלוגמ תשרו  םיעובק םיבהל      
,PTR םגד "דעי" תרצות ,מ"מ 2 יבועב טוחמ      
שאר םע "ספליפ" יגריב י"ע ונקתוי םירזפמה      
,רזפמב עקשל םיאתמו רזפמה עבצב עובצ      
הובג המרב רונתב יופא גוסמ היהי עבצה      
ריחמה .ןימזמהו לכירדאה תויחנה יפל ןווגבו      
.א.מ ןלבק י"ע ץע תרגסמ תקפסא ללוכ      
גוזמ ןלבק תייחנהב ןינבה ןלבק י"ע התנקתהו      

                    1.00 .תוינכותהו טרפמה תושירד רתי ללוכ ,ריוא ר"מ   
      
םילוגע םיסירת לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     5.15.01.0100
רטוקבו   VP-2 וא VP-1 םגד "דעי" תרצות      
ןוראוצו ןבלוגמ חפ יושע םאתמ ללוכ ,מ"מ 061      
הרקתל רוביח .השימג הלעתל רוביחל לוגע      
תאצוהל הלק תורשפא םע ,גוס לכמ תכמנומ      
םייקה םואל ידגנ םוא ללוכ ,ימינפה קלחה      
תוכמנומ תורקת םע םואית ."תחלצ"ה עוביקל      
יופא גוסמ היהי עבצה ,הלעתל םוטא רוביחו      
תויחנה יפל ןווגבו  הובג המרב רונתב      
טרפמה תושירד רתי ללוכ .ןימזמהו לכירדאה      

                    4.00 .תוינכותהו 'חי   
      
תושימג תולעת לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     5.15.01.0110
ינוציח ימרט דודיבב תודדובמ ריוא גוזימל      
,מ"ס 06 לכ תוכימת ללוכ "CED" תרצות      
אצומל רוביח ,דופירו טרס םע הכימתה תרוצ      
,דבלב ם"בלפמ קודיה יטריס םע יטפילא/לוגע      
תולעתה ,תוינכותהו טרפמה תושירד רתי ללוכ      

                   12.00 .6" רטוקב רטמ   
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23/11/2014
דף מס':     081 יפוס - הסדה תללכמ

אישנ תמוק ידרשמו תושיגנ תופמר 5 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תשוחנ תרנצ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     5.15.01.0120
אללו תוטומב החישק "L" גרד ח"מ/ק"ממל      
ללוכ ,המחלה ירוביחב ,8/1.1" רטוקב רפת      
הדלפ יליפורפמ תוילת ,תוכימת ,םילוורש      
םיחפס ללוכ ,םיטרפ יפל םייעוצקמ םינוולוגמ      
רתי לכו טולישו ןומיס ,תפסות אלל םירזיבאו      

                   16.00 .תוינכותהו טרפמה תושירד רטמ   
      
תשוחנ תרנצ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     5.15.01.0130
אללו תוטומב החישק "L" גרד ח"מ/ק"ממל      
ךרואב תפסות .8/7" רטוקב ,ךא ל"נכ רפת      
תושירד רתי תוברל םירזיבאו םיחפס רובע      

                   18.00 .תוינכותהוטרפמה רטמ   
      
תשוחנ תרנצ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     5.15.01.0140
אללו תוטומב החישק "L" גרד ח"מ/ק"ממל      
ךרואב תפסות .8/5" רטוקב ,ךא ל"נכ רפת      
תושירד רתי תוברל םירזיבאו םיחפס רובע      

                    6.00 .תוינכותהוטרפמה רטמ   
      
ימרט דודיב לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     5.15.01.0150
רובע  הנבמב הירזיבאו ח"מ/ק"ממ תרנצל      
.57.0" לש ןפוד יבועב דודיבה 1" רטוקב תרנצ      
ןומיס .תפסות אלל םירזיבאו םיחפס ללוכ      
תושירד רתי לכו הכרוא לכל תרנצה טולישו      

                   16.00 .תוינכותהו ינכטה טרפמה רטמ   
      
ימרט דודיב לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     5.15.01.0160
ךא ,ל"נכ הנבמב הירזיבאו ח"מ/ק"ממ תרנצל      
דודיבה  8/7 " וא 57.0" רטוקב תרנצ רובע      
םירזיבאו םיחפס ללוכ .57.0" לש ןפוד יבועב      
הכרוא לכל תרנצה טולישו ןומיס .תפסות אלל      

                   18.00 .תוינכותהו ינכטה טרפמה תושירד רתי לכו רטמ   
      
ימרט דודיב לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     5.15.01.0170
ךא ,ל"נכ הנבמב הירזיבאו ח"מ/ק"ממ תרנצל      
דודיבה  8/5 " וא 5.0" רטוקב תרנצ רובע      
םירזיבאו םיחפס ללוכ .57.0" לש ןפוד יבועב      
הכרוא לכל תרנצה טולישו ןומיס .תפסות אלל      

                    6.00 .תוינכותהו ינכטה טרפמה תושירד רתי לכו רטמ   
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23/11/2014
דף מס':     082 יפוס - הסדה תללכמ

אישנ תמוק ידרשמו תושיגנ תופמר 5 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הריגס םותסש לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     5.15.01.0180
ריצ םע אלמ רבעמ 1" רטוקב ח"מ/ק"מל ירודכ      
תרנצל רוביח ."ביגש" תרצות ,דודיבל ךראומ      
יגופס ימוג תוחולב דודיב ,קוריפל דרוקר ללוכ      
םע , 1" לש ןפוד יבועב  "דיבנע" תרצות      
םוסחמ לש תובכש יתש היושע ןגמ תבכש      
הבע הזג תושובחת םע "רפוס זפלירקא" םידא      
ןווגב תובכש יתשב יטטניס ליימא ןוילע עבצו      
טרפמה תושירד רתי לכו ןימזמה י"ע ןתניש      

                    2.00 .תוינכותהו ינכטה 'חי   
      
רבחמ( ץויח רבחמ לש הנקתהו הקפסא     5.15.01.0190
הדלפ תרנצ ןיב רוביחב דדובמ )ירטקלאיד      
רבחמה .גרבותמ 1" רטוקב תשוחנ תרנצל      
קוושמ( דבלב    REPOOC-HTIMS תרצות      
ימוג תוחולב  רבחמה דודיב ללוכ )ץידיינ י"ע      
םע , 1" לש ןפוד יבועב  "דיבנע" תרצות יגופס      
םוסחמ לש תובכש יתש היושע ןגמ תבכש      
הבע הזג תושובחת םע "רפוס זפלירקא" םידא      
ןווגב תובכש יתשב יטטניס ליימא ןוילעעבצו      

                    2.00 .שרדנכו טרופמכ ןימזמה י"ע ןתניש 'חי   
      
,תמייק םימח וא םירק םימ תרנצל תורבחתה     5.15.01.0200
ןוקיר ,םיישאר םיזרב תריגס תללוכ הדובעה      
תרנצה ךותיחו דודיבה קוריפ ,םיממ תרנצה      
תרנצה תנכהו דוביע ,תורבחתהה עטקב      
.שדחה רוניצל הגרבה/ךותירל רוביחה תדוקנב      
"T" ירזיבא תועצמאב השדח תרנצל רוביח      
,םיזרב תחיתפ ,תורבחתהה עטק דודיב ,דבלב      
הדובע בצמל תכרעמה תרזחהו םימ יולימ      
תרנצהו 2" דע  רטוקב תמייקה תרנצה .ןיקת      
תושירד רתי תוברל ,1" רטוקב תרבחתמה      

                    2.00 'פמוק .תוינכותהו טרפמה  
ישאר דויצ 10.51.5 כ"הס          
ריוא גוזימ ינקתמ 51.5 כ"הס          

      
ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22.5 ק ר פ       
      
ס ב ג  ת ו צ י ח מ  10.22.5 ק ר פ  ת ת       
      
תומאתומ סבג תוטלפ ןימזהל ןלבקה תוירחאב      
הנבמה םינפל      
      
חפ בצינמ רווע ןבלמ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
,םינוש םייבועב הציחמה יבועל םיאתמ בחורב      
הדימ לכב תלד חתפל      
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9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     083 יפוס - הסדה תללכמ

אישנ תמוק ידרשמו תושיגנ תופמר 5 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תמיטאו קוזיח ,החיתפ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תוכרעמל םיחתפ רובע תיטסוקא וא ,שא      
      
וא ,תונולחל םיפילג םיללוכ הדיחיה יריחמ      
הדימ לכב תותלד      
      
יפלכ םירדחה תמיטא םיללוכ הדיחיה יריחמ      
םיצחל ישרפה תלבקל ןוטב תורוקו ןוטב תרקת      
תומייקו תושדח תוציחמב םירדחה ןיב      
      
"קורי ות" ןקת ילעב ויהי סבגה ירצומ לכ      
      
)םידדצה ינשב( תוימורק-דח סבג תוציחמ     5.22.01.0010
,מ"מ 001 לש ללוכ יבועב ליגר סבג תוטלפמ      
חפמ םיבצינו הנותחתו הנוילע הליסמ םע      
לש ירעזמ יבועבו מ"ס 04 לכ ןוולוגמ הדלפ      
,העיבצל ןכומ ,םלשומ רמג דע לכה ,מ"מ 7.0      
רוביח ללוכ ריחמה .םיחתפ אלל - וטנ הדידמה      
קיטסמ י"ע םוטיאו ןבלמל וא םייק ריקל סבגה      

                   15.00 מ"מ 5/05 ביצלפ ספו שימג ר"מ   
      
)םידדצה ינשב( תוימורק-דח סבג תוציחמ     5.22.01.0020
,מ"מ 521 לש ללוכ יבועב ליגר סבג תוטלפמ      
חפמ םיבצינו הנותחתו הנוילע הליסמ םע      
לש ירעזמ יבועבו מ"ס 04 לכ ןוולוגמ הדלפ      
,העיבצל ןכומ ,םלשומ רמג דע לכה ,מ"מ 7.0      
רוביח ללוכ ריחמה .םיחתפ אלל - וטנ הדידמה      
קיטסמ י"ע םוטיאו ןבלמל וא םייק ריקל סבגה      

                   25.00 מ"מ 5/05 ביצלפ ספו שימג ר"מ   
      
2" יבועב םיינקת םיעלס רמצ ינורזמ י"ע דודיב     5.22.01.0030
רמצ ינורזמ וא ,ק"מ /ג"ק 08 יבחרמ לקשמבו      
42 יבחרמ לקשמבו 2" יבועב םיינקת תיכוכז      
תודימע ןליטאילופ תועיריב תופוטע ,ק"מ /ג"ק      
יפל לכה ,ןקת תושירד יפל )בלפ( שא דגנ      

                   40.00 לכירדאה לש םיטרפה ר"מ   
סבג תוציחמ 10.22.5 כ"הס          
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23/11/2014
דף מס':     084 יפוס - הסדה תללכמ

אישנ תמוק ידרשמו תושיגנ תופמר 5 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב ת ו ת  ת ו ר ק ת  20.22.5 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ט ס ו ק א ו       
      
"GD sucoF" תילרנימ תיטסוקא הרקת     5.22.02.0030
,מ"ס 06/06 תודימב "nohpocE" תרצות      
,tsuD cinacloV Y-2002S scN ןווג רמגב      
- CRN = 8.0 לש תיטסוקא העילב םדקמ םע      
יליפורפמ הילת תכרעמ ללוכ ,רתסנ יצח ,9.0      
    T 5009 רמגב מ"מ 51 בחורב LAR, רמג  
,רבוחמ Z + L יליפורפ תכרעמ י"ע םיפקיה      
בוליש ,םיחתפ תחיתפו תוכרעמל תונכה ללוכ      
םיטרפ יפל תומלשב לכה ,תינכת פ"ע הרואת      

                  197.00 חקפמה י"ע םירשואמ ר"מ   
תויטסוקאו תובתות תורקת 20.22.5 כ"הס          
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22.5 כ"הס          

      
ק ו ר פ ו  ה ס י ר ה  ת ו ד ו ב ע  42.5 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.42.5 ק ר פ  ת ת       
      
הלח ,הסירההו קורפה תודובע תלחתה םרט      
,םייקה ףוצירה לע ןגהל ןלבקה לע הבוחה      
4-3 יבועב םיטקידב ,קורפל דעונ אל רשא      
תועיריב םייקה דויצה לע ןגהל ןכו ,מ"מ      
הלולכ וז הדובע .ץע תוחולבו ןליתאילופ      
הרובע םלושי אלו םינושה הדיחיה יריחמב      
דרפנב      
      
םוקמל תלוספה קוליס םיללוכ קוריפה תודובע      
קחרמ לכל ,תויושרה י"ע  ךכל רשואמה      
שרדייש      
      
חקפמה תעדל ,םייוארה םיקרופמה םיטנמלאה      
ידכ ,תיברימ תוריהזב  וקרופי ,רזוח שומישל      
ןלבקה י"ע ורבעויו םתומלשב העיגפ עונמל      
ןימזמה תושרבש ןסחמל      
      
דויצ יוניפ םיללוכ קורפה תודובע יריחמ לכ      
ןימזמה ןסחמל שימש      
      
םג הנווכה ,ףוציר קורפ ןייוצמ וב םוקמ לכב      
קורפ ןכו ,ןוטבה ינפ יוליגל דע לוחה קוליסל      
קורפ רחאל טיטב םיעקש תריגסו םילופישה      
ורצווייו הדימב םילופישה      
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23/11/2014
דף מס':     085 יפוס - הסדה תללכמ

אישנ תמוק ידרשמו תושיגנ תופמר 5 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
אוהש ףיעסב םיעיפומש הדיחיה ריחמ לכ      
ןלבקה תוירחאב ,תודימ ינויצ םע "טלפמוק"      
ריחמהו ותעצה ןתמ םרט תודימה תא תמאל      
םלשומ לכה .איהש הביס לכמ הנתשי אל      
םיפיעסה ירואתב יהשלכ הטמשה תוברל      
      
םיבולש םיינמזה םיקוזיחהו םיקוריפה תודובע      
הינבה תודובעב םיבולש ןכ-ומכו הזב הז      
השדחה      
      
רויס ךורעל ןלבקה תוירחאב יכ תאזב שגדומ      
םיקורפה תדובע עוציב תא ךירעהלו הנבמב      
תנבה-יא .ותעצה ןתמ םרט תוסירההו      
ןלבקה תא הכזת אל  ,תואיצמהו תוינכותה      
אוהש גוס לכמ תופסות ןתמב      
      
םיקוזיחהו םיקוריפה יכילה לע דיפקהל שי      
םיטרפמה ,סדנהמה תוארוה יפ"ע םיינמזה      
תוינכתהו      

תורעה 00.42.5 כ"הס          
      
ת ס י ר ה  ,ם י ח ת פ  ת צ י ר פ  10.42.5 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו ש  ם י ק ו ר פ ו  ן ו ט ב  ת ו ר י ק       
      
םיקוזיח ללוכה מ"ס 01 יבועב ןוטב ריק תסירה     5.24.01.0010
ללוכ ריחמה .רוטקורטסנוקה תויחנה יפל      
ןוטב י"ע רוביחה תומוקמ דוביעו לזרב ךותיח      

                   30.00 חיטו ר"מ   
      
םיקוזיח ללוכה מ"ס 51 יבועב ןוטב ריק תסירה     5.24.01.0020
ללוכ ריחמה .רוטקורטסנוקה תויחנה יפל      
ןוטב י"ע רוביחה תומוקמ דוביעו לזרב ךותיח      

                   10.00 חיטו ר"מ   
      
ללוכה מ"ס 03  יבועב ןוטב ריק תסירה     5.24.01.0030
ריחמה .רוטקורטסנוקה תויחנה יפל םיקוזיח      
י"ע רוביחה תומוקמ דוביעו לזרב ךותיח ללוכ      

                    7.00 חיטו ןוטב ר"מ   
      
,תוקעמ ללוכ תומייק תוגרדמ תכרעמ קורפ     5.24.01.0040

                    1.00 'פמוק טלפמוק הדידמה ,הפצרו תוגרדמ 2  
      
,תוקעמ ללוכ תומייק תוגרדמ תכרעמ קורפ     5.24.01.0050

                    1.00 'פמוק טלפמוק הדידמה ,הפצרו תוגרדמ 4  
      
      
      

10.42.5 קרפ תתב הרבעהל        
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23/11/2014
דף מס':     086 יפוס - הסדה תללכמ

אישנ תמוק ידרשמו תושיגנ תופמר 5 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןוטב תוריקב םיחתפ תלדגה /תצירפ     5.24.01.0060
מ"ס 02 יבועב ריק ,םייק חתפ תהבגהל      
דוביע ללוכ ריחמה .מ"ס 012/38 תודימב      

                    1.00 'פמוק טלפמוק הדידמה .חיטו ןוטב י"ע חתפה  
      
לכבו בחור לכב תוקעמב ןבא יבוכרכ קורפ     5.24.01.0070

                    6.00 ךרוצה יפל תונולחה תפלחה תעב יבוע רטמ   
      
תודימב םהינבלמו םייגלב תונולח קוריפ     5.24.01.0080

                    4.00 מ"ס 021/021-כ 'חי   
םינוש םיקורפו ןוטב תוריק תסירה ,םיחתפ תצירפ 10.42.5 כ"הס          

      
ר ק  י מ  ן ק ת מ  20.42.5 ק ר פ  ת ת       
      
זוקינ ,םימ ללוכ םייק רק ימ ןקתמ תקתעה     5.24.02.0010

                    1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,למשחו  
רק ימ ןקתמ 20.42.5 כ"הס          

      
ף ו צ י ר  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  30.42.5 ק ר פ  ת ת       
ת י ט ס ו ק א  ה ר ק ת  ק ו ר פ ו       
      
סלפמ יוליגל דע לוחה יוניפ ללוכ ףוציר קורפ     5.24.03.0010

                  145.00 ןוטבה ר"מ   
      
יטנמלא ללוכ ,גוס לכמ תיטסוקא הרקת קורפ     5.24.03.0020

                  197.00 הילתה ר"מ   
תיטסוקא הרקת קורפו ףוציר קורפ תודובע 30.42.5 כ"הס          
קורפו הסירה תודובע 42.5 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

אישנ תמוק ידרשמו תושיגנ תופמר 5 כ"הס        
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דף מס':     087 יפוס - הסדה תללכמ

  
כ"הס  

תימיכ היגולויב 1 הנבמ   
  
דלש ינוקית 10 קרפ    
  
דלש ינוקית 10.10 קרפ תת     
  
דלש ינוקית 10 כ"הס    
  
תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
  
תורגסמ תדובע 20.60 קרפ תת     
  
תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס    
  
םייתדבעמ םיזגו האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
.'וכו ישאר דויצ ,ןהירזיבאו תויתאורבת תועובק 10.70 קרפ תת     
  
.םילפוטמ םימו םימח םירק םימ תקפסא 20.70 קרפ תת     
  
רורוואו בויב ,םיזקנ תכרעמ 30.70 קרפ תת     
  
.תומייק תוכרעמל תושדח בויבו םימ תוכרעמ רוביח 40.70 קרפ תת     
  
םירוטבוקניאל OC זג תקפסא תכרעמ 50.70 קרפ תת     
  
םוקאו תקפסא תכרעמ 60.70 קרפ תת     
  
ינוריע רוביח ירחא -ישאר םימ הנומ רוביחב םייוניש 70.70 קרפ תת     
  
םייתדבעמ םיזגו האורבת ינקתמ 70 כ"הס    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
תודוקנ 10.80 קרפ תת     
  
הרואת יפוג 20.80 קרפ תת     
  
תילמשח היצלטסניא 30.80 קרפ תת     
  
למשח תוחול 40.80 קרפ תת     
  
ןצמח רסוחל הארתאו יוליג תכרעמ 50.80 קרפ תת     
  
םוריח תזירכו שא יוביכו יוליג תכרעמ 60.80 קרפ תת     
  
םיילמשח ןשע תונולח תכרעמ  70.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    
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דף מס':     088 יפוס - הסדה תללכמ

  
כ"הס  

יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
תורעה 00.01 קרפ תת     
  
C.V.P. תועירי 10.01 קרפ תת     
  
תונולח יפס 20.01 קרפ תת     
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
העיבצו תודובע 10.11 קרפ תת     
  
העיבצ תודובע 11 כ"הס    
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
םוינימולא תודובע 10.21 קרפ תת     
  
םוינימולא תודובע 21 כ"הס    
  
רורוואו ריוא גוזימ ינקתמ 51 קרפ    
  
ישאר דויצ 10.51 קרפ תת     
  
)'וכו םיסירת ,םירזפמ ,תולעת( רורוואו ריווא רוזיפ תוכרעמ 20.51 קרפ תת     
  
הרקבו דוקיפ למשח תוכרעמ 30.51 קרפ תת     
  
תונוש 40.51 קרפ תת     
  
רורוואו ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס    
  
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
סבג תוציחמ 10.22 קרפ תת     
  
תויטסוקאו תובתות תורקת 20.22 קרפ תת     
  
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס    
  
קורפו הסירה תודובע 42 קרפ    
  
תורעה 00.42 קרפ תת     
  
שיש יפסו תותלד קורפ תודובע 10.42 קרפ תת     
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דף מס':     089 יפוס - הסדה תללכמ

  
כ"הס  

ןוטב תוריק תסירהו םיחתפ תצירפ 20.42 קרפ תת     
  
קורפו הסירה תודובע 42 כ"הס    
  
םיזתמ םע תיטמוטוא שא יובכ תכרעמ 43 קרפ    
  
םיישאר םירזיבא 10.43 קרפ תת     
  
םיזתמו תרנצ 20.43 קרפ תת     
  
יללכ 30.43 קרפ תת     
  
םיזתמ םע תיטמוטוא שא יובכ תכרעמ 43 כ"הס    
  
ימוי רכשב תודובע 09 קרפ    
  
ימוי רכש יפל תודובע 10.09 קרפ תת     
  
ימוי רכשב תודובע 09 כ"הס    
תימיכ היגולויב 1 כ"הס   
  
הירטמוטפוא 2 הנבמ   
  
תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
  
תורעה 00.60 קרפ תת     
  
תורגנ תודובע 10.60 קרפ תת     
  
תורגסמ תודובע 20.60 קרפ תת     
  
תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
תודוקנ 10.80 קרפ תת     
  
הרואת יפוג 20.80 קרפ תת     
  
תילמשח היצלטסניא 30.80 קרפ תת     
  
םייק יתמוק למשח חולב תופסותו  םייוניש  40.80 קרפ תת     
  
תומייק תוכרעמל רוביחו םוריח תזירכו שא  יוליג  50.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    
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כ"הס  

יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
תורעה 00.01 קרפ תת     
  
ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת     
  
שיש יחטשמו יופיח 20.01 קרפ תת     
  
םירזיבא 30.01 קרפ תת     
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת     
  
העיבצ תודובע 11 כ"הס    
  
ריוא גוזימ תודובע 51 קרפ    
  
תונוש 10.51 קרפ תת     
  
ריוא גוזימ תודובע 51 כ"הס    
  
םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
םייופיחו תוציחמ 10.22 קרפ תת     
  
תויטסוקאו תובתות תורקת 20.22 קרפ תת     
  
םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס    
  
קורפו הסירה תודובע 42 קרפ    
  
תומדקומ 00.42 קרפ תת     
  
םיחתפ תצירפ 10.42 קרפ תת     
  
תיטסוקא הרקת קורפו ףוציר קורפ תודובע 20.42 קרפ תת     
  
קורפו הסירה תודובע 42 כ"הס    
הירטמוטפוא 2 כ"הס   
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דף מס':     091 יפוס - הסדה תללכמ

  
כ"הס  

םיטנדוטס להנמ 3 הנבמ   
  
יוניפו הסירהו קורפ תודובע 10 קרפ    
  
םיקוריפ תודובע 10.10 קרפ תת     
  
יוניפו הסירהו קורפ תודובע 10 כ"הס    
  
תותלד 60 קרפ    
  
תורגסמ/תורגנ תודובע 10.60 קרפ תת     
  
תותלד 60 כ"הס    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
למשח תודובע 10.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
חיט ינוקית 10.90 קרפ תת     
  
חיט תודובע 90 כ"הס    
  
ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת     
  
ףוציר תודובע 01 כ"הס    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת     
  
העיבצ תודובע 11 כ"הס    
  
םוינמולא תודובע 21 קרפ    
  
םוינימולא תודובע 10.21 קרפ תת     
  
םוינמולא תודובע 21 כ"הס    
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כ"הס  

ריוא גוזימ תדובע 51 קרפ    
  
תונוש 10.51 קרפ תת     
  
ריוא גוזימ תדובע 51 כ"הס    
  
םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
םישעותמ םיטנמלא 10.22 קרפ תת     
  
םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס    
  
טוהיר תודובע 03 קרפ    
  
טוהיר תודובע 10.03 קרפ תת     
  
טוהיר תודובע 03 כ"הס    
םיטנדוטס להנמ 3 כ"הס   
  
ןיעידומ 4 הנבמ   
  
יוניפו הסירהו קורפ תודובע 10 קרפ    
  
םיקוריפ תודובע 10.10 קרפ תת     
  
יוניפו הסירהו קורפ תודובע 10 כ"הס    
  
תותלד 60 קרפ    
  
תורגסמ/תורגנ תודובע 10.60 קרפ תת     
  
תותלד 60 כ"הס    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
למשח תודובע 10.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
חיט ינוקית 10.90 קרפ תת     
  
חיט תודובע 90 כ"הס    
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דף מס':     093 יפוס - הסדה תללכמ

  
כ"הס  

העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת     
  
העיבצ תודובע 11 כ"הס    
  
ריוא גוזימ תדובע 51 קרפ    
  
תונוש 10.51 קרפ תת     
  
ריוא גוזימ תדובע 51 כ"הס    
  
םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
םישעותמ םיטנמלא 10.22 קרפ תת     
  
םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס    
  
טוהיר תודובע 03 קרפ    
  
טוהיר תודובע 10.03 קרפ תת     
  
טוהיר תודובע 03 כ"הס    
ןיעידומ 4 כ"הס   
  
אישנ תמוק ידרשמו תושיגנ תופמר 5 הנבמ   
  
דלש ינוקית 10 קרפ    
  
דלש ינוקית 10.10 קרפ תת     
  
דלש ינוקית 10 כ"הס    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
יולימ 10.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
תוגג םוטיא 10.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס    
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כ"הס  

תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
  
תורגנ תודובע 10.60 קרפ תת     
  
תורגסמ תודובע 20.60 קרפ תת     
  
תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
תודוקנ 10.80 קרפ תת     
  
הרואת יפוג 20.80 קרפ תת     
  
תילמשח היצלטסניא 30.80 קרפ תת     
  
םייק יתמוק למשח חולב תופסותו  םייוניש  40.80 קרפ תת     
  
תומייק תוכרעמל רוביחו םוריח תזירכו שא  יוליג  50.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת     
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
העיבצו תודובע 10.11 קרפ תת     
  
ןמוא תורגסמ תעיבצ 20.11 קרפ תת     
  
העיבצ תודובע 11 כ"הס    
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
םוינימולא תודובע 10.21 קרפ תת     
  
םוינימולא תודובע 21 כ"הס    
  
ריוא גוזימ ינקתמ 51 קרפ    
  
ישאר דויצ 10.51 קרפ תת     
  
ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס    
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מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     095 יפוס - הסדה תללכמ

  
כ"הס  

ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
סבג תוציחמ 10.22 קרפ תת     
  
תויטסוקאו תובתות תורקת 20.22 קרפ תת     
  
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס    
  
קורפו הסירה תודובע 42 קרפ    
  
תורעה 00.42 קרפ תת     
  
םינוש םיקורפו ןוטב תוריק תסירה ,םיחתפ תצירפ 10.42 קרפ תת     
  
רק ימ ןקתמ 20.42 קרפ תת     
  
תיטסוקא הרקת קורפו ףוציר קורפ תודובע 30.42 קרפ תת     
  
קורפו הסירה תודובע 42 כ"הס    
אישנ תמוק ידרשמו תושיגנ תופמר 5 כ"הס   
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מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     096 יפוס - הסדה תללכמ

  
כ"הס  

תימיכ היגולויב 1 הנבמ   
  
דלש ינוקית 10 קרפ    
  
תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
  
םייתדבעמ םיזגו האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
רורוואו ריוא גוזימ ינקתמ 51 קרפ    
  
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
קורפו הסירה תודובע 42 קרפ    
  
םיזתמ םע תיטמוטוא שא יובכ תכרעמ 43 קרפ    
  
ימוי רכשב תודובע 09 קרפ    
  
תימיכ היגולויב 1 כ"הס   
  
הירטמוטפוא 2 הנבמ   
  
תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
ריוא גוזימ תודובע 51 קרפ    
  
םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
קורפו הסירה תודובע 42 קרפ    
  
הירטמוטפוא 2 כ"הס   
  
םיטנדוטס להנמ 3 הנבמ   
  
יוניפו הסירהו קורפ תודובע 10 קרפ    
  
תותלד 60 קרפ    
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מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     097 יפוס - הסדה תללכמ

  
כ"הס  

למשח תודובע 80 קרפ    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
םוינמולא תודובע 21 קרפ    
  
ריוא גוזימ תדובע 51 קרפ    
  
םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
טוהיר תודובע 03 קרפ    
  
םיטנדוטס להנמ 3 כ"הס   
  
ןיעידומ 4 הנבמ   
  
יוניפו הסירהו קורפ תודובע 10 קרפ    
  
תותלד 60 קרפ    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
ריוא גוזימ תדובע 51 קרפ    
  
םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
טוהיר תודובע 03 קרפ    
  
ןיעידומ 4 כ"הס   
  
אישנ תמוק ידרשמו תושיגנ תופמר 5 הנבמ   
  
דלש ינוקית 10 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
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מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

23/11/2014
דף מס':     098 יפוס - הסדה תללכמ

  
כ"הס  

העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
ריוא גוזימ ינקתמ 51 קרפ    
  
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
קורפו הסירה תודובע 42 קרפ    
  
אישנ תמוק ידרשמו תושיגנ תופמר 5 כ"הס   
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23/11/2014
דף מס':     099 יפוס - הסדה תללכמ

  
כ"הס  

תימיכ היגולויב 1 הנבמ   
  
הירטמוטפוא 2 הנבמ   
  
םיטנדוטס להנמ 3 הנבמ   
  
ןיעידומ 4 הנבמ   
  
אישנ תמוק ידרשמו תושיגנ תופמר 5 הנבמ   

 
  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %81    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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