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מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
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05/01/2015 תויומכ בתכ
דף מס':     002 טוהיר - הסדה תללכמ

תודבעמ טוהיר 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  10.60 ק ר פ  ת ת       
ן מ ו א       
      
הדובע חטשמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0010
יושע .מ"ס 005 לש ךרואבו מ"ס 06  בחורב      
יבועב ."SULP BAL POT" גוסמ "הפסרט"      
,םינוויכה לכמ םיטנק דוביע תוברל מ"מ 02      
םיזרבל םיחתפו ,םירויכ רובע םידבועמ םיחתפ      
ףס ללוכ ,חטשמהמ הנקתהל םינוש םיגוסמ      
SULP" גוסמ "הפסרט" יושע ירוחא ההבגה      
    BAL POT"  מ"ס 01 הבוגבו מ"מ 02 יבועב.  
10-נ טרפ( ,)תעפושמ( המוטק הפש םע      

                    1.00 'פמוק . שרדנכו טרופמכ )"תורגנ תומישר" תינכתב  
      
ןותחת ןורא  לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0020
לש ךרואבו מ"ס 06  קמועב ,מ"ס 09 הבוגב      
ללוכ ןוראה .)חטשמל תחתמ ןקתומ( מ"ס 005      
.מ"ס 01 דע 8 הבוגב ןותחת )"לקוס"( ההבגה      
הקיימרופ הפוצמ מ"מ FDM  02 יושע ףוג      
CVP םייושע םימאות םיטנקו ץוחו םינפ      
FDM( 02 תויושע תותלד .מ"מ 5.1 יבועב      
םיטנקו ץוחו םינפ הקיימרופ הפוצמ מ"מ      
ףוג .מ"מ 5.1 יבועב  CVP םייושע םימאות      
תמגודכ תיתשורח תכתמ תויושע תוריגמה      
    XOBTEM  תרצות MULB. תוליסמ  
תוידי ,האלמ החיתפל תויפוקסלט תויתשורח      
םיפדמה .תוחתפמו לוענמ ללוכ הטסורינ      
הפוצמ מ"מ 02 )ץיוודנס( דובל ץעמ םייושע      
םייושע םימאות םיטנקו ץוחו םינפ הקיימרופ      
    CVP  היהי ןוראה תונפדב .מ"מ 5.1 יבועב  
םיחתפ ,םיעוקש זילפ יבתותו ירלודומ רוריח      
זוקינו םימ תרנצ רבעמל ןוראה בגבו תונפדב      
טרופמכ )"תורגנ תומישר" תינכתב 10-נ טרפ(      

                    1.00 'פמוק .שרדנכו  
      
הדובע חטשמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0030
יושע .מ"ס 065 לש ךרואבו מ"ס 06  בחורב      
יבועב ."SULP BAL POT" גוסמ "הפסרט"      
,םינוויכה לכמ םיטנק דוביע תוברל מ"מ 02      
גוסמ "הפסרט" יושע ירוחא ההבגה ףס ללוכ      
    "SULP BAL POT"  הבוגבו מ"מ 02 יבועב  
טרפ(  ,)תעפושמ( המוטק הפש םע .מ"ס 01      
טרופמכ )"תורגנ תומישר" תינכתב 20-נ      

                    1.00 'פמוק .שרדנכו  
      
      
      
      

10.60.1 קרפ תתב הרבעהל        
003/...   3004-N :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

05/01/2015
דף מס':     003 טוהיר - הסדה תללכמ

תודבעמ טוהיר 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןותחת ןורא  לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0040
לש ךרואבו מ"ס 06  קמועב  ,מ"ס 09 הבוגב      
ללוכ ןוראה .)חטשמל תחתמ ןקתומ( מ"ס 065      
.מ"ס01 דע 8 הבוגב ןותחת )"לקוס"( ההבגה      
הקיימרופ הפוצמ מ"מ FDM 02 יושע ףוג      
CVP םייושע םימאות םיטנקו ץוחו םינפ      
FDM  ( 02 תויושע תותלד .מ"מ 5.1 יבועב      
םיטנקו ץוחו םינפ הקיימרופ הפוצמ מ"מ      
ףוג .מ"מ 5.1 יבועב  CVP םייושע םימאות      
תמגודכ תיתשורח תכתמ תויושע תוריגמה      
    XOBTEM  תרצות MULB. תוליסמ  
תוידי ,האלמ החיתפל תויפוקסלט תויתשורח      
םיפדמה .תוחתפמו לוענמ ללוכ הטסורינ      
הפוצמ מ"מ 02 )ץיוודנס( דובל ץעמ םייושע      
םייושע םימאות םיטנקו ץוחו םינפ הקיימרופ      
    CVP  היהי ןוראה תונפדב .מ"מ 5.1 יבועב  
םיחתפ ,םיעוקש זילפ יבתותו ירלודומ רוריח      
זוקינו םימ תרנצ רבעמל ןוראה בגבו תונפדב      
טרופמכ )"תורגנ תומישר" תינכתב 20-נ טרפ(      

                    1.00 'פמוק . שרדנכו  
      
וד יזכרמ ןחלוש לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0050
.מ"ס 09 לש הבוגבו מ"ס 041 בחורב ,ידדצ      
SULP" גוסמ "הפסרט" יושע הדובע חטשמ      
    BAL POT". דוביע תוברל מ"מ 02 יבועב  
רובע םידבועמ םיחתפ ,םינוויכה לכמ םיטנק      
ילגר .חטשמהמ הנקתהל םינוש םיגוסמ םיזרב      
    "C" םיפדמל  תועורז םע ידדצ וד ןחלושל  
סוליפ תוילגר ,)תכתמ תייצקורטסנוק( םינוילע      
בחורב יזכרמ ףדמ ,םיילגרה תיתחתב ןוויכו      
מ"מ 82 )ץיוודנס( דובל ץעמ יושע ,מ"ס 06      
םימאות םיטנקו ץוחו םינפ הקיימרופ הפוצמ      
רצע ילגרס , מ"מ 5.1 יבועב  CVP םייושע      
םייושע מ"מ 05 דע 04 הבוגב )"רוצעמ"(      
קבדומו לחשומ מ"מ 5 יבועב ףוקש סקפסרפ      
ךותב עצוביש מ"ס 1 לש קמועב ץירח ךותב      
למשח יעקשו תולעת תלבקל תוריש ספ .ףדמה      
לש תודימב הדובעה תונחלוש תדלשב ןקתומ      
מ"מ 81 )ץיוודנס( דובל ץעמ יושע מ"מ 051      
םימאות םיטנקו ץוחו םינפ הקיימרופ הפוצמ      
חודיק ללוכ ,מ"מ 5.1 יבועב  CVP םייושע      

                   24.80 .ץיוודנסה חול בגבו הדלשב םילבכ רבעמ רובע רטמ   
      
טרופמכ )"תורגנ תומישר" תינכתב 30-נ טרפ(      
. שרדנכו      
      
      
      

10.60.1 קרפ תתב הרבעהל        
004/...   3004-N :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

05/01/2015
דף מס':     004 טוהיר - הסדה תללכמ

תודבעמ טוהיר 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןוסחאל תרווכ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0060
641X54X46 תודימב ןחלושל תחתמ םיקית      
02 יבועב FDM  תויושע תרווכה תונפד .מ"ס      
םיטנקו ץוחו םינפ הקיימרופב םיפוצמ מ"מ      
הקולח .מ"מ 5.1 יבועב  CVP םייושע םימאות      
דובל ץעמ היושע )תיכנאו תיקפוא( תימינפ      
ץוחו םינפ הקיימרופ הפוצמ מ"מ 02 )ץיוודנס(      
.מ"מ 5.1יבועב  CVP םייושע םימאות םיטנקו      
יבועב "גנימרופטסופ" היושע )גג( הנוילע ןפוד      
םיטנק ,)"טקסאק"( תמגודכ תטלוב מ"מ 03      
    CVP. 3 יטסלפ רמוחמ תוילגר 3-ו םילגלג.  
)"תורגנ תומישר" תי נכתב 30-נ טרפ( רתי לכו      

                   28.00 'פמוק . שרדנכו טרופמכ  
      
הביתכ ןחלוש  לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0070
ילגר ,מ"ס 001X06X57 תודימב ,הרומל      
ןוויכו סוליפ תוילגר , תורשוק + תכתמ      
יבועב FDM  יושע חטשמ ,םיילגרה תיתחתב      
םיטנקו ץוחו םינפ הקיימרופ הפוצממ"מ 82      
הלתמ , מ"מ 5.1 יבועב  CVP םייושע םימאות      
חטשמב חודיק ללוכ ,חטשמל תחתמ בשחממל      
תינכתב  40-נ טרפ( .םילבכ רבעמ רובע      

                    1.00 .שרדנכו טרופמכ )"תורגנ תומישר" 'חי   
      
תודימב  ,החיתפ תותלד םע התיכ חול ןורא     06.01.0080
    022X06X023 קלחב םיננווכתמ םיפדמ ,מ"ס  
ףוג ןוילעה קלחב הזזה תותלד ,ןותחתה      
הפוצמ מ"מ 02 יבועב FDM  יושע תותלדו      
םייושע םימאות םיטנקו ץוחו םינפ הקיימרופ      
    CVP  חול תשמשמ תיזחה  .מ"מ 5.1 יבועב  
,םיפדמ , "סנאילא" ליימא יופיצב יטנגמ הביתכ      
זילפ יבתותו ירלודומ רוריח ,הטסורינ תוידי      
ינדי ללגנ ךסמ ללוכ .ןוראה תונפדב םיעוקש      
50-נ טרפ( .ןוראה לש ןוילעה וקלחל רבוחמה      
טרופמכ )"תורגנ תומישר" יטרפ תינכתב      

                    1.00 'פמוק .שרדנכו  
      
הדובע חטשמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0090
יושע .מ"ס 026 לש ךרואבו מ"ס 06  בחורב      
יבועב ."SULP BAL POT" גוסמ "הפסרט"      
,םינוויכה לכמ םיטנק דוביע תוברל מ"מ 02      
םיזרבל םיחתפו ,םירויכ רובע םידבועמ םיחתפ      
ףס ללוכ , חטשמהמ הנקתהל םינוש םיגוסמ      
SULP" גוסמ "הפסרט" יושע ירוחא ההבגה      
    BAL POT"  מ"ס 01 הבוגבו מ"מ 02 יבועב.  
60-נ טרפ( ,)תעפושמ( המוטק הפש םע      

                    1.00 'פמוק . שרדנכו טרופמכ )"תורגנ תומישר"תינכתב  
      

10.60.1 קרפ תתב הרבעהל        
005/...   3004-N :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

05/01/2015
דף מס':     005 טוהיר - הסדה תללכמ

תודבעמ טוהיר 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,ןותחת ןורא  לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0100
לש ךרואבו מ"ס 06  קמועב ,מ"ס 09 הבוגב      
ללוכ ןוראה .)חטשמל תחתמ ןקתומ( מ"ס 026      
.מ"ס01 דע 8 הבוגב ןותחת )"לקוס"( ההבגה      
הקיימרופ הפוצמ מ"מ MDF  02 יושע ףוג      
CVP םייושע םימאות םיטנקו ץוחו םינפ      
FDM  ( 02 תויושע תותלד .מ"מ 5.1 יבועב      
םיטנקו ץוחו םינפ הקיימרופ הפוצמ מ"מ      
ףוג .מ"מ 5.1 יבועב  CVP םייושע םימאות      
תמגודכ תיתשורח תכתמ תויושע תוריגמה      
    XOBTEM  תרצות MULB. תוליסמ  
תוידי ,האלמ החיתפל תויפוקסלט תויתשורח      
םיפדמה .תוחתפמו לוענמ ללוכ הטסורינ      
הפוצמ מ"מ 02 )ץיוודנס( דובל ץעמ םייושע      
םייושע םימאות םיטנקו ץוחו םינפ הקיימרופ      
    CVP  היהי ןוראה תונפדב .מ"מ 5.1 יבועב  
םיחתפ ,םיעוקש זילפ יבתותו ירלודומ רוריח      
זוקינו םימ תרנצ רבעמל ןוראה בגבו תונפדב      
טרופמכ )"תורגנ תומישר" תינכתב 60-נ טרפ(      

                    1.00 'פמוק . שרדנכו  
      
הדובע חטשמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0110
יושע .מ"ס 044 לש ךרואבו מ"ס 06  בחורב      
יבועב ."SULP BAL POT" גוסמ "הפסרט"      
,םינוויכה לכמ םיטנק דוביע תוברל מ"מ 02      
גוסמ "הפסרט" יושע ירוחא ההבגה ףס ללוכ      
    "SULP BAL POT"  הבוגבו מ"מ 02 יבועב  
טרפ(  ,)תעפושמ( המוטק הפש םע .מ"ס 01      
טרופמכ )"תורגנ תומישר" תינכתב 70-נ      

                    1.00 'פמוק .שרדנכו  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.60.1 קרפ תתב הרבעהל        
006/...   3004-N :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

05/01/2015
דף מס':     006 טוהיר - הסדה תללכמ

תודבעמ טוהיר 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןותחת ןורא  לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0120
לש ךרואבו  מ"ס 09 הבוגב ,מ"ס 06  קמועב      
ללוכ ןוראה .)חטשמל תחתמ ןקתומ( מ"ס 044      
.מ"ס 01 דע 8 הבוגב ןותחת )"לקוס"( ההבגה      
הקיימרופ הפוצמ מ"מ MDF  02 יושע ףוג      
CVP םייושע םימאות םיטנקו ץוחו םינפ      
FDM  ( 02 תויושע תותלד .מ"מ 5.1 יבועב      
םיטנקוץוחו םינפ הקיימרופ הפוצמ מ"מ      
ףוג .מ"מ 5.1 יבועב  CVP םייושע םימאות      
תמגודכ תיתשורח תכתמ תויושע תוריגמה      
    XOBTEM  תרצות MULB. תוליסמ  
תוידי ,האלמ החיתפל תויפוקסלט תויתשורח      
םיפדמה .תוחתפמו לוענמ ללוכ הטסורינ      
הפוצמ מ"מ 02 )ץיוודנס( דובל ץעמ םייושע      
םייושע םימאות םיטנקו ץוחו םינפ הקיימרופ      
    CVP  היהי ןוראה תונפדב .מ"מ 5.1 יבועב  
םיחתפ ,םיעוקש זילפ יבתותו ירלודומ רוריח      
זוקינו םימ תרנצ רבעמל ןוראה בגבו תונפדב      
טרופמכ )"תורגנ תומישר" תינכתב 70-נ טרפ(      

                    1.00 'פמוק . שרדנכו  
      
הדובע חטשמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0130
יושע .מ"ס 044 לש ךרואבו מ"ס 06  בחורב      
יבועב ."SULP BAL POT" גוסמ "הפסרט"      
,םינוויכה לכמ םיטנק דוביע תוברל מ"מ 02      
םיזרבל םיחתפו ,םירויכ רובע םידבועמ םיחתפ      
ףס ללוכ ,חטשמהמ הנקתהל םינוש םיגוסמ      
SULP" גוסמ "הפסרט" יושע ירוחא ההבגה      
    BAL POT"  מ"ס 01 הבוגבו מ"מ 02 יבועב.  
80-נ טרפ( ,)תעפושמ( המוטק הפש םע      

                    1.00 'פמוק . שרדנכו טרופמכ )"תורגנ תומישר" תינכתב  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.60.1 קרפ תתב הרבעהל        
007/...   3004-N :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

05/01/2015
דף מס':     007 טוהיר - הסדה תללכמ

תודבעמ טוהיר 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןותחת ןורא  לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0140
לש ךרואבו  מ"ס 09 הבוגב ,מ"ס 06  קמועב      
ללוכ ןוראה .)חטשמל תחתמ ןקתומ( מ"ס 044      
.מ"ס 01 דע 8 הבוגב ןותחת )"לקוס"( ההבגה      
הקיימרופ הפוצמ מ"מ FDM   02 יושע ףוג      
CVP םייושע םימאות םיטנקו ץוחו םינפ      
FDM  ( 02 תויושע תותלד .מ"מ 5.1 יבועב      
םיטנקו ץוחו םינפ הקיימרופ הפוצמ מ"מ      
ףוג .מ"מ 5.1 יבועב  CVP םייושע םימאות      
תמגודכ תיתשורח תכתמ תויושע תוריגמה      
    XOBTEM  תרצות MULB. תוליסמ  
תוידי ,האלמ החיתפל תויפוקסלט תויתשורח      
םיפדמה .תוחתפמו לוענמ ללוכ הטסורינ      
הפוצמ מ"מ 02 )ץיוודנס( דובל ץעמ םייושע      
םייושע םימאות םיטנקו ץוחו םינפ הקיימרופ      
    CVP  היהי ןוראה תונפדב .מ"מ 5.1 יבועב  
םיחתפ ,םיעוקש זילפ יבתותו ירלודומ רוריח      
זוקינו םימ תרנצ רבעמל ןוראה בגבו תונפדב      
טרופמכ )"תורגנ תומישר" תינכתב 80-נ טרפ(      

                    1.00 'פמוק . שרדנכו  
      
הביתכ ןחלוש  לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0150
תכתמ ילגר ,מ"ס 09X06X57 תודימב ,הרומל      
תיתחתב ןוויכו סוליפ תוילגר , תורשוק +      
מ"מ 82 יבועב FDM  יושע חטשמ ,םיילגרה      
םימאות םיטנקו ץוחו םינפ הקיימרופ הפוצמ      
הלתמ , מ"מ 5.1 יבועב  CVP םייושע      
חטשמב חודיק ללוכ ,חטשמל תחתמ בשחממל      
תינכתב  90-נ טרפ( .םילבכ רבעמ רובע      

                    1.00 .שרדנכו טרופמכ )"תורגנ תומישר" 'חי   
      
תודימב  ,החיתפ תותלד םע התיכ חול ןורא     06.01.0160
    022X03X023 קלחב םיננווכתמ םיפדמ ,מ"ס  
ףוג ןוילעה קלחב הזזה תותלד ,ןותחתה      
הפוצמ מ"מ 02 יבועב FDM  יושע תותלדו      
םייושע םימאות םיטנקו ץוחו םינפ הקיימרופ      
    CVP  חול תשמשמ תיזחה  .מ"מ 5.1 יבועב  
,םיפדמ , "סנאילא" ליימא יופיצב יטנגמ הביתכ      
זילפ יבתותו ירלודומ רוריח ,הטסורינ תוידי      
ינדי ללגנ ךסמ ללוכ .ןוראה תונפדב םיעוקש      
01-נ טרפ( .ןוראה לש ןוילעה וקלחל רבוחמה      
טרופמכ )"תורגנ תומישר" יטרפ תינכתב      

                    1.00 .שרדנכו 'חי   
      
      
      
      
      

10.60.1 קרפ תתב הרבעהל        
008/...   3004-N :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

05/01/2015
דף מס':     008 טוהיר - הסדה תללכמ

תודבעמ טוהיר 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוריגמו ןוילעה וקלחב החיתפ תותלד םע ןורא     06.01.0170
.מ"ס  012X06X041 תודימב ,ןותחתה וקלחב      
טרופמכ )"תורגנ תומישר" תינכתב 11-נ טרפ(      

                    1.00 .שרדנכו 'חי   
      
תודימב םישנא 3 -ל הביתכ ןחלוש     06.01.0180
    57X06X063 . תחתמ בשחמל םילתמ ללוכ  
ללוכ .םילבכ רבעמל חטשמב םיחתפו חטשמל      
ןחלושל  תחתמ .תוריגמ 3 םע תדיינ תינורא      
תומישר" תינכתב 21-נ טרפ( . מ"ס 06 בחורב      

                    1.00 .שרדנכו טרופמכ )"תורגנ 'חי   
      
הדובע חטשמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0190
יושע .מ"ס 004 לש ךרואבו מ"ס 06  בחורב      
יבועב ."SULP BAL POT" גוסמ "הפסרט"      
,םינוויכה לכמ םיטנק דוביע תוברל מ"מ 02      
םיזרבל םיחתפו ,םירויכ רובע םידבועמ םיחתפ      
ףס ללוכ ,חטשמהמ הנקתהל םינוש םיגוסמ      
SULP" גוסמ "הפסרט" יושע ירוחא ההבגה      
    BAL POT"  מ"ס 01 הבוגבו מ"מ 02 יבועב.  
31-נ טרפ(  ,)תעפושמ( המוטק הפש םע      

                    1.00 'פמוק . שרדנכו טרופמכ )"תורגנ תומישר" תינכתב  
      
ןותחת ןורא  לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0200
לש ךרואבו  מ"ס 09 הבוגב ,מ"ס 06  קמועב      
ללוכ ןוראה .)חטשמל תחתמ ןקתומ( מ"ס 004      
.מ"ס 01 דע 8 הבוגב ןותחת )"לקוס"( ההבגה      
הקיימרופ הפוצמ מ"מ FDM  02 יושע ףוג      
CVP םייושע םימאות םיטנקו ץוחו םינפ      
FDM  ( 02 תויושע תותלד .מ"מ 5.1 יבועב      
ץוחו םינפ הקיימרופ הפוצמ מ"מ      
.מ"מ 5.1 יבועב  CVP םייושע םימאותםיטנקו      
תמגודכ תיתשורח תכתמ תויושע תוריגמה ףוג      
    XOBTEM  תרצות MULB. תוליסמ  
תוידי ,האלמ החיתפל תויפוקסלט תויתשורח      
םיפדמה .תוחתפמו לוענמ ל לוכ הטסורינ      
הפוצמ מ"מ 02 )ץיוודנס( דובל ץעמ םייושע      
םייושע םימאות םיטנקו ץוחו םינפ הקיימרופ      
    CVP  היהי ןוראה תונפדב .מ"מ 5.1 יבועב  
םיחתפ ,םיעוקש זילפ יבתותו ירלודומ רוריח      
זוקינו םימ תרנצ רבעמל ןוראה בגבו תונפדב      
טרופמכ )"תורגנ תומישר" תינכתב 31-נ טרפ(      

                    1.00 'פמוק . שרדנכו  
      
      
      
      
      

10.60.1 קרפ תתב הרבעהל        
009/...   3004-N :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

05/01/2015
דף מס':     009 טוהיר - הסדה תללכמ

תודבעמ טוהיר 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תותלד םע ריקה ג"ע יולת ןוילע ןורא     06.01.0210
טוריפ .מ"ס  06X 03X 002  תודימב,תיכוכז      
תיכוכזמ תותלד .11-נ טרפ פ"ע ןוראה הנבמ      
.'וכו םוינימולא תורגסמ םעמ"מ 6 תמסוחמ      
יבועב "גנימרופטסופ" היושע )גג( הנוילע ןפוד      
טרפ( ,)"טקסאק"( תמגודכ תטלוב מ"מ 03      
טרופמכ )"תורגנ תומישר" תינכתב 31-נ      

                    1.00 'פמוק .שרדנכו  
      
רויכו חטשמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0220
,ךתורמ / ףפוכמ לכה  L613  ם"בלפ םייושע      
ג"ע ןקתומ קלח רמגל שטולמו ףיושמ      
+ םיילגר( הביצי מ"בלפ יושע היצקורטסנוק      
רויכה .מ"ס 09X06X081 תודימב .)תורשוק      
41-נ טרפ( .מ"ס  02X04X06 תודימב      

                    1.00 .שרדנכו טרופמכ )"תורגנ תומישר" תינכתב 'חי   
      
הדובע חטשמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0230
יושע .מ"ס 044 לש ךרואבו מ"ס 06  בחורב      
יבועב ."SULP BAL POT" גוסמ "הפסרט"      
םינוויכה לכמ םיטנק דוביע תוברל מ"מ 02      
גוסמ "הפסרט" יושע ירוחא ההבגה ףס ללוכ,      
    "SULP BAL POT"  הבוגבו מ"מ 02 יבועב  
טרפ( , )תעפושמ( המוטק הפש םע .מ"ס 01      
טרופמכ )"תורגנ תומישר" תינכתב 510-נ      

                    1.00 'פמוק .שרדנכו  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.60.1 קרפ תתב הרבעהל        
010/...   3004-N :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

05/01/2015
דף מס':     010 טוהיר - הסדה תללכמ

תודבעמ טוהיר 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןותחת ןורא  לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0240
לש ךרואבו  מ"ס 57 הבוגב ,מ"ס 06  קמועב      
ללוכ ןוראה .)חטשמל תחתמ ןקתומ( מ"ס 001      
.מ"ס 01 דע 8 הבוגב ןותחת )"לקוס"( ההבגה      
הקיימרופ הפוצמ מ"מ FDM 02 יושע ףוג      
CVP םייושע םימאות םיטנקו ץוחו םינפ      
FDM  ( 02 תויושע תותלד .מ"מ 5.1 יבועב      
ץוחו םינפ הקיימרופ הפוצמ מ"מ      
.מ"מ 5.1 יבועב  CVP םייושע םימאותםיטנקו      
תמגודכ תיתשורח תכתמ תויושע תוריגמה ףוג      
    XOBTEM  תרצות MULB. תוליסמ  
תוידי ,האלמ החיתפל תויפוקסלט תויתשורח      
םיפדמה .תוחתפמו לוענמללוכ הטסורינ      
הפוצמ מ"מ 02 )ץיוודנס( דובל ץעמ םייושע      
םייושע םימאות םיטנקו ץוחו םינפ הקיימרופ      
    CVP  היהי ןוראה תונפדב .מ"מ 5.1 יבועב  
םיחתפ ,םיעוקש זילפ יבתותו ירלודומ רוריח      
זוקינו םימ תרנצ רבעמל ןוראה בגבו תונפדב      
טרופמכ )"תורגנ תומישר" תינכתב 51-נ טרפ(      

                    1.00 'פמוק . שרדנכו  
      
תודימב ,דחא םדאל הדובע ןחלוש     06.01.0250
    041X06X57 תורשוק + תכתמ ילגר ,מ"ס,  
חטשמ ,םיילגרה תיתחתב ןוויכו סוליפ תוילגר      
הקיימרופ הפוצמ מ"מ 82 יבועב FDM  יושע      
CVP םייושע םימאות םיטנקו ץוחו םינפ      
תחתמ בשחממל הלתמ , מ"מ 5.1 יבועב      
רבעמ רובע חטשמב חודיק ללוכ ,חטשמל      
.תוריגמ 3 םע תדיינ תינורא ללוכ ,םילבכ      
61-נ טרפ( .מ"ס 06 בחורב ןחלושל  תחתמ      

                    1.00 'פמוק .שרדנכו טרופמכ )"תורגנ תומישר" תינכתב  
      
הדובע חטשמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0260
יושע .מ"ס 08 לש ךרואבו מ"ס 06  בחורב      
יבועב ."SULP BAL POT" גוסמ "הפסרט"      
, םינוויכה לכמ םיטנק דוביע תוברל מ"מ 02      
גוסמ "הפסרט" יושע ירוחא ההבגה ףס ללוכ      
    "SULP BAL POT"  הבוגבו מ"מ 02 יבועב  
טרפ( ,)תעפושמ( המוטק הפש םע .מ"ס 01      
טרופמכ ))"תורגנ תומישר" תינכתב 71-נ      

                    1.00 'פמוק .שרדנכו  
      
      
      
      
      
      
      

10.60.1 קרפ תתב הרבעהל        
011/...   3004-N :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

05/01/2015
דף מס':     011 טוהיר - הסדה תללכמ

תודבעמ טוהיר 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןותחת ןורא  לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0270
לש ךרואבו  מ"ס 57 הבוגב ,מ"ס 06  קמועב      
ללוכ ןוראה .)חטשמל תחתמ ןקתומ( מ"ס 08      
.מ"ס 01 דע 8 הבוגב ןותחת )"לקוס"( ההבגה      
הקיימרופ הפוצמ מ"מ FDM  02 יושע ףוג      
CVP םייושע םימאות םיטנקו ץוחו םינפ      
FDM  ( 02 תויושע תותלד .מ"מ 5.1 יבועב      
ץוחו םינפ הקיימרופ הפוצמ מ"מ      
.מ"מ 5.1 יבועב  CVP םייושע םימאותםיטנקו      
תמגודכ תיתשורח תכתמ תויושע תוריגמה ףוג      
    XOBTEM  תרצות MULB. תוליסמ  
תוידי ,האלמ החיתפל תויפוקסלט תויתשורח      
םיפדמה .תוחתפמו לוענמ ל לוכ הטסורינ      
הפוצמ מ"מ 02 )ץיוודנס( דובל ץעמ םייושע      
םייושע םימאות םיטנקו ץוחו םינפ הקיימרופ      
    CVP  היהי ןוראה תונפדב .מ"מ 5.1 יבועב  
םיחתפ ,םיעוקש זילפ יבתותו ירלודומ רוריח      
זוקינו םימ תרנצ רבעמל ןוראה בגבו תונפדב      
טרופמכ )"תורגנ תומישר" תינכתב 71-נ טרפ(      

                    1.00 'פמוק . שרדנכו  
      
תיכוכז תותלד םע ריקה ג"ע יולת ןוילע ןורא     06.01.0280
ןוראה הנבמ טוריפ ,מ"ס 57X03X08  תודימב      
6 תמסוחמ תיכוכזמ תותלד .11-נ טרפ פ"ע      
הנוילעןפוד .'וכו םוינימולא תורגסמ םעמ"מ      
מ"מ 03 יבועב "גנימרופטסופ" היושע )גג(      
71-נ טרפ( ,)"טקסאק"( תמגודכ תטלוב      

                    1.00 'פמוק .שרדנכו טרופמכ )"תורגנ תומישר" תינכתב  
      
ןותחתה וקלחב החיתפ תותלד םע ןורא     06.01.0290
012 תודימב .ןוילעה וקלחב םיחותפ םיפדמו      
    X 04X  )022+002+022 ( ח" תרוצב  מ"ס".  
יבועב "גנימרופטסופ" היושע )גג( הנוילע ןפוד      
םיטנק ,)"טקסאק"( תמגודכ תטלוב מ"מ 03      
    CVP.  )תורגנ תומישר" תינכתב 91-נ טרפ"(  

                    1.00 'פמוק .שרדנכו טרופמכ  
      
לכה , 613L מ"בלפ יושע םיחותפ םיפדמ ןורא     06.01.0300
.קלח רמגל שטולמו ףיושמ ,ךתורמ ףפוכמ      
ללוכ .םיפדמה הבוג יונישל תורשפא ללוכ      
תודימב .ףדמ לכ לע "םוי רוא" תורונמ הרואת      
    012X04X081 תינכתב 02-נ טרפ( .מ"ס  

                    1.00 'פמוק .שרדנכו טרופמכ )"תורגנ תומישר"  
      
      
      
      
      

10.60.1 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
 

05/01/2015
דף מס':     012 טוהיר - הסדה תללכמ

תודבעמ טוהיר 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הדובע חטשמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0310
יושע .מ"ס 042 לש ךרואבו מ"ס 06  בחורב      
יבועב ."SULP BAL POT" גוסמ "הפסרט"      
םינוויכה לכמ םיטנק דוביע תוברל מ"מ 02      
גוסמ "הפסרט" יושע ירוחא ההבגה ףס ללוכ,      
    "SULP BAL POT"  הבוגבו מ"מ 02 יבועב  
טרפ( ,)תעפושמ( המוטק הפש םע .מ"ס 01      
טרופמכ )"תורגנ תומישר" תינכתב 12-נ      

                    1.00 'פמוק .שרדנכו  
      
ןותחת ןורא  לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0320
לש ךרואבו  מ"ס 57 הבוגב ,מ"ס 06  קמועב      
ללוכ ןוראה .)חטשמל תחתמ ןקתומ( מ"ס 042      
.מ"ס 01 דע 8 הבוגב ןותחת )"לקוס"( ההבגה      
הקיימרופ הפוצמ מ"מ FDM   02 יושע ףוג      
CVP םייושע םימאות םיטנקו ץוחו םינפ      
FDM  ( 02 תויושע תותלד .מ"מ 5.1 יבועב      
םיטנקוץוחו םינפ הקיימרופ הפוצמ מ"מ      
ףוג .מ"מ 5.1 יבועב  CVP םייושע םימאות      
תמגודכ תיתשורח תכתמ תויושע תוריגמה      
    XOBTEM  תרצות MULB. תוליסמ  
תוידי ,האלמ החיתפל תויפוקסלט תויתשורח      
םיפדמה .תוחתפמו לוענמ ללוכ הטס ורינ      
הפוצמ מ"מ 02 )ץיוודנס( דובל ץעמ םייושע      
םייושע םימאות םיטנקו ץוחו םינפ הקיימרופ      
    CVP  היהי ןוראה תונפדב .מ"מ 5.1 יבועב  
םיחתפ ,םיעוקש זילפ יבתותו ירלודומ רוריח      
זוקינו םימ תרנצ רבעמל ןוראה בגבו תונפדב      
טרופמכ )"תורגנ תומישר" תינכתב 12-נ טרפ(      

                    1.00 'פמוק .שרדנכו  
      
תודימב םישנא 2 -ל הביתכ ןחלוש     06.01.0330
    57X06X002 . תחתמ בשחמל םילתמ ללוכ  
טרפ( .םילבכ רבעמל חטשמב םיחתפו חטשמל      
טרופמכ )"תורגנ תומישר" תינכתב 22-נ      

                    1.00 'פמוק .שרדנכו  
      
הדובע חטשמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0340
יושע .מ"ס 844 לש ךרואבו מ"ס 06  בחורב      
יבועב ."SULP BAL POT" גוסמ "הפסרט"      
,םינוויכה לכמ םיטנק דוביע תוברל מ"מ 02      
גוסמ "הפסרט" יושע ירוחא ההבגה ףס ללוכ      
    "SULP BAL POT"  הבוגבו מ"מ 02 יבועב  
טרפ(  , )תעפושמ( המוטק הפש םע .מ"ס 01      
טרופמכ)"תורגנ תומישר" תינכתב 32-נ      

                    1.00 'פמוק .שרדנכו  
      
      

10.60.1 קרפ תתב הרבעהל        
013/...   3004-N :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

05/01/2015
דף מס':     013 טוהיר - הסדה תללכמ

תודבעמ טוהיר 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןותחת ןורא  לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0350
לש ךרואבו  מ"ס 57 הבוגב ,מ"ס 06  קמועב      
ללוכ ןוראה .)חטשמל תחתמ ןקתומ( מ"ס 844      
.מ"ס 01 דע 8 הבוגב ןותחת )"לקוס"( ההבגה      
הקיימרופ הפוצמ מ"מ FDM 02 יושע ףוג      
CVP םייושע םימאות םיטנקו ץוחו םינפ      
FDM  ( 02 תויושע תותלד .מ"מ 5.1 יבועב      
םיטנקו ץוחו םינפ הקיימרופ הפוצמ מ"מ      
ףוג .מ"מ 5.1 יבועב  CVP םייושע םימאות      
תמגודכ תיתשורח תכתמ תויושע תוריגמה      
    XOBTEM  תרצות MULB. תוליסמ  
תוידי ,האלמ החיתפל תויפוקסלט תויתשורח      
םיפדמה .תוחתפמו לוענמ ללוכ הטסורינ      
הפוצמ מ"מ 02 )ץיוודנס( דובל ץעמ םייושע      
םייושע םימאות םיטנקו ץוחו םינפ הקיימרופ      
    CVP  היהי ןוראה תונפדב .מ"מ 5.1 יבועב  
םיחתפ ,םיעוקש זילפ יבתותו ירלודומ רוריח      
זוקינו םימ תרנצ רבעמל ןוראה בגבו תונפדב      
טרופמכ )"תורגנ תומישר" תינכתב 32-נ טרפ      

                    1.00 'פמוק . שרדנכו  
      
תיכוכז תותלד םע ריקה ג"ע יולת ןוילע ןורא     06.01.0360
הנבמ טוריפ ,מ"ס 57X03X023  תודימב      
תיכוכזמ תותלד .11-נ טרפ פ"ע ןוראה      
.'וכו םוינימולא תורגסמ םעמ"מ 6 תמסוחמ      
יבועב "גנימרופטסופ" היושע )גג( הנוילע ןפוד      
טרפ( ,)"טקסאק"( תמגודכ תטלוב מ"מ 03      
טרופמכ )"תורגנ תומישר" תינכתב 32-נ      

                    1.00 'פמוק .שרדנכו  
      
הדובע  חטשמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0370
.מ"ס 042 לש ךרואבו מ"ס 06  בחורב רויכו      
,ךתורמ / ףפוכמ לכה , L 613  "ם"בלפ" יושע      
םידבועמ םיחתפ .קלח רמגל שטולמו ףיושמ      
םינוש םיגוסמ םיזרבל םיחתפו ,םירויכ רובע      
תינכתב 42-נ טרפ( חטשמהמ הנקתהל      

                    1.00 'פמוק . שרדנכו טרופמכ )"תורגנ תומישר"  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.60.1 קרפ תתב הרבעהל        
014/...   3004-N :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

05/01/2015
דף מס':     014 טוהיר - הסדה תללכמ

תודבעמ טוהיר 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןותחת ןורא  לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0380
לש ךרואבו  מ"ס 09 הבוגב ,מ"ס 06  קמועב      
םע ם"בלפ חטשמל תחתמ ןקתומ( מ"ס 042      
ןותחת )"לקוס"( ההבגה ללוכ ןוראה .)רויכ      
FDM   02 מ יושע ףוג .מ"ס 01 דע 8 הבוגב      
םיטנקו ץוחו םינפ הקיימרופ הפוצמ מ"מ      
תותלד .מ"מ 5.1 יבועב  CVP םייושע םימאות      
הפוצמ מ"מ FDM  ( 02 תויושע      
םייושע םימאות םיטנקו ץוחו םינפהקיימרופ      
    CVP  תויושע תוריגמה ףוג .מ"מ 5.1 יבועב  
תרצות  XOBTEM תמגודכ תיתשורח תכתמ      
    MULB. תויפוקסלט תויתשורח תוליסמ  
לוענמ ללוכ הטסורינ תוידי ,האלמ החיתפל      
דובל ץעמ םייושע םיפדמה .תוחתפמו      
ץוחו םינפ הקיימרופ הפוצמ מ"מ 02 )ץיוודנס(      
5.1 יבועב  CVP םייושע םימאות םיטנקו      
ירלודומ רוריח היהי ןוראה תונפדב .מ"מ      
בגבו תונפדב םיחתפ ,םיעוקש זילפ יבתותו      
42-נ טרפ( זוקינו םימ תרנצ רבעמל ןוראה      

                    1.00 'פמוק . שרדנכו טרופמכ )"תורגנ תומישר" תינכתב  
      
מ"בלפ יושע ,םילכ שובייל םיחותפ םיפדמ ןורא     06.01.0390
    613L , שטולמו ףיושמ ,ךתורמ ףפוכמ לכה  
הבוג יונישל תורשפא ללוכ .קלח רמגל      
תודימב  ,ההבגה ילגר ללוכו .םיפדמה      
    012X06X09 תינכתב 52-נ טרפ( .מ"ס  

                    1.00 'פמוק .שרדנכו טרופמכ )"תורגנ תומישר"  
      
,החיתפ תותלד םע םיישיא םיאתל ןורא     06.01.0400
)גג( הנוילע ןפוד .842X04X003 תודימב      
תטלוב מ"מ 03 יבועב "גנימרופטסופ" היושע      
62-נ טרפ(  .CVP םיטנק ,)"טקסאק"( תמגודכ      

                    1.00 'פמוק .שרדנכו טרופמכ )"תורגנ תומישר" תינכתב  
      
ןבאמ  חטשמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0410
בחורב .)לכירדאה תריחבל ןווגו םגד( "רסיק"      
בג תוברל .מ"ס 033 לש ךרואבו מ"ס 06      
ימדק ההבגה ףס ,מ"ס 52 הבוגב ירוחא      
תרצויה )תעפושמ( המוטק הפש םע םידדצבו      
דוביע חטשמה ינפ לעמ מ"מ 01 לש ההבגה      
תינכתב 72-נ טרפ( םינוויכה לכמ םיטנק      

                    1.00 'פמוק .שרדנכו טרופמכ )"תורגנ תומישר"  
      
      
      
      
      
      

10.60.1 קרפ תתב הרבעהל        
015/...   3004-N :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

05/01/2015
דף מס':     015 טוהיר - הסדה תללכמ

תודבעמ טוהיר 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןותחת ןורא  לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0420
לש ךרואבו  מ"ס 09 הבוגב ,מ"ס 06  קמועב      
חבטמ ןורא חטשמל תחתמ ןקתומ( מ"ס 003      
ןותחת )"לקוס"( ההבגה ללוכ ןוראה .)רויכ םע      
FDM ץעמ יושע ףוג .מ"ס 01 דע 8 הבוגב      
םיטנקו ץוחו םינפ הקימרופ הפוצמ מ"מ 02      
תותלד .מ"מ 5.1 יבועב  CVP םייושע םימאות      
הקיימרופ הפוצמ מ"מ FDM  ( 02 תויושע      
יבועב CVP םייושע םימאות םיטנקו ץוחו םינפ      
תכתמ תויושע תוריגמה ףוג .מ"מ 5.1      
תרצות  XOBTEM תמגודכ תיתשורח      
    MULB. תויפוקסלט תויתשורח תוליסמ  
לוענמ ללוכ הטסורינ תוידי ,האלמ החיתפל      
דובל ץעמ םייושע םיפדמה .תוחתפמו      
ץוחו םינפ הקיימרופ הפוצמ מ"מ 02 )ץיוודנס(      
5.1 יבועב  CVP םייושע םימאות םיטנקו      
ירלודומ רוריח היהי ןוראה תונפדב .מ"מ      
בגבו תונפדב םיחתפ ,םיעוקש זילפ יבתותו      
ינש ללוכ , זוקינו םימ תרנצ רבעמל ןוראה      
03 לש תודימב ריקה ג"ע םינקתומ םיפדמ      
    X072 ררקמה תרתסהל תיזח ןפודו מ"ס  

                    1.00 'פמוק שרדנכו טרופמכ 72-נ טרפ( תותלדה תמגודכ  
      
חתפמ( החיתפ תותלד םע םיפוקסורקימ ןורא     06.01.0430
591X04X094 תודימב .)"רטסאמ" דחא ישאר      
"גנימרופטסופ" היושע )גג( הנוילע ןפוד .מ"ס      
,)"טקסאק"( תמגודכ תטלוב מ"מ 03 יבועב      
תומישר" תינכתב 82-נ טרפ(  .CVP םיטנק      

                    1.00 'פמוק .שרדנכו טרופמכ )"תורגנ  
      
וקלחבו ןוילעה וקלחב  החיתפ תותלד םע ןורא     06.01.0440
ןפוד .מ"ס 012X06X 911 תודימב  ,ןותחתה      
03 יבועב "גנימרופטסופ" היושע )גג( הנוילע      
.CVP םיטנק ,)"טקסאק"( תמגודכ תטלוב מ"מ      
)"תורגנ תומישר" תינכתב  92-נ טרפ(       

                    1.00 'פמוק .שרדנכו טרופמכ  
      
וקלחבו ןוילעה וקלחב  החיתפ תותלד םע ןורא     06.01.0450
ןפוד .מ"ס 012X06X 911 תודימב  ,ןותחתה      
03 יבועב "גנימרופטסופ" היושע )גג( הנוילע      
.CVP םיטנק ,)"טקסאק"( תמגודכ תטלוב מ"מ      
)"תורגנ תומישר" תינכתב  03-נ טרפ(       

                    1.00 'פמוק .שרדנכו טרופמכ  
      
      
      
      
      

10.60.1 קרפ תתב הרבעהל        
016/...   3004-N :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

05/01/2015
דף מס':     016 טוהיר - הסדה תללכמ

תודבעמ טוהיר 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
וקלחבו ןוילעה וקלחב  החיתפ תותלד םע ןורא     06.01.0460
ןפוד .מ"ס 012X06X 916 תודימב  ,ןותחתה      
03 יבועב "גנימרופטסופ" היושע )גג( הנוילע      
.CVP םיטנק ,)"טקסאק"( תמגודכ תטלוב מ"מ      
)"תורגנ תומישר" תינכתב  13-נ טרפ(       

                    1.00 'פמוק .שרדנכו טרופמכ  
      
וקלחבו ןוילעה וקלחב  החיתפ תותלד םע ןורא     06.01.0470
ןפוד .מ"ס 012X06X 916 תודימב  ,ןותחתה      
03 יבועב "גנימרופטסופ" היושע )גג( הנוילע      
.CVP םיטנק ,)"טקסאק"( תמגודכ תטלוב מ"מ      
)"תורגנ תומישר" תינכתב  23-נ טרפ(       

                    1.00 'פמוק .שרדנכו טרופמכ  
      
וקלחבו ןוילעה וקלחב  החיתפ תותלד םע ןורא     06.01.0480
ןפוד .מ"ס 012X06X 522 תודימב  ,ןותחתה      
03 יבועב "גנימרופטסופ" היושע )גג( הנוילע      
.CVP םיטנק ,)"טקסאק"( תמגודכ תטלוב מ"מ      
טרופמכ )"תורגנ תומישר"תינכתב  33-נ טרפ(       

                    1.00 'פמוק .שרדנכו  
      
וקלחבו ןוילעה וקלחב  החיתפ תותלד םע ןורא     06.01.0490
ןפוד .מ"ס 012X06X 266 תודימב  ,ןותחתה      
03 יבועב "גנימרופטסופ" היושע )גג( הנוילע      
.CVP םיטנק ,)"טקסאק"( תמגודכ תטלוב מ"מ      
)"תורגנ תומישר" תינכתב  43-נ טרפ(       

                    1.00 'פמוק .שרדנכו טרופמכ  
      
וקלחבו ןוילעה וקלחב  החיתפ תותלד םע ןורא     06.01.0500
ןפוד .מ"ס 012X06X 084 תודימב  ,ןותחתה      
03 יבועב "גנימרופטסופ" היושע )גג( הנוילע      
.CVP םיטנק ,)"טקסאק"( תמגודכ תטלוב מ"מ      
)"תורגנ תומישר" תינכתב   53-נ טרפ(       

                    1.00 'פמוק .שרדנכו טרופמכ  
      
שיש ןבא חטשמ ללוכ םיינזאמל ןבא ןחלוש     06.01.0510
תודיפר לע ןקתוממ"מ 08 יבועב ןורבח      
טרפ(  . .מ"ס  09X06X06 תודימב .ןארפואנ      
טרופמכ )"תורגנ תומישר" תינכתב  63-נ      

                    5.00 'פמוק .שרדנכו  
      
      
      
      
      
      
      
      

10.60.1 קרפ תתב הרבעהל        
017/...   3004-N :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

05/01/2015
דף מס':     017 טוהיר - הסדה תללכמ

תודבעמ טוהיר 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םילכ שוביי חול לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0520
םיכרואבו םירטקב תורוש 3( שוביי תולקמו      
SULP" גוסמ "הפסרט" יושע חולה .)םינתשמ      
    BAL POT". דוביע תוברל מ"מ 02 יבועב  
ןבל ןליפורפילופמ וא םינוויכה לכמ םיטנק      
    SPP . 09 תודימבX09 10-נ טרפ( מ"ס  

                    7.00 'פמוק .שרדנכו טרופמכ )"תורגנ תומישר" תינכתב  
      
םילכ שוביי חול לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0530
םיכרואבו םירטקב תורוש 3( שוביי תולקמו      
SULP" גוסמ "הפסרט" יושע חולה .)םינתשמ      
    BAL POT". דוביע תוברל מ"מ 02 יבועב  
ןבל ןליפורפילופמ וא םינוויכה לכמ םיטנק      
    SPP . 09  תודימבX081 41-נ טרפ( מ"ס  

                    1.00 'פמוק .שרדנכו טרופמכ )"תורגנ תומישר" תינכתב  
      
םילכ שוביי חול לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0540
םיכרואבו םירטקב תורוש 3( שוביי תולקמו      
SULP" גוסמ "הפסרט" יושע חולה .)םינתשמ      
    BAL POT". דוביע תוברל מ"מ 02 יבועב  
ןבל ןליפורפילופמ וא םינוויכה לכמ םיטנק      
    SPP . 042   תודימבX09 42-נ טרפ( מ"ס  

                    1.00 'פמוק .שרדנכו טרופמכ )"תורגנ תומישר" תינכתב  
      
לש םימלשומ הנקתהו הקפסא רובע תפסות     06.01.0550
ןבל קיטסלפמ ץרץצ תויפמל םיידי בוגינל ןקתמ      

                   10.00 .רשואמ ךרע הווש וא ש"להצ לש 840 םגד 'חי   
      
לש םימלשומ הנקתהו הקפסא רובע תפסות     06.01.0560
לש 902 םגד קיטסלפמ ילזונ ןובס ןקתמ      

                   10.00 .רשואמ ךרע הווש וא ,ש"להצ 'חי   
      
ימיכ ףדנמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0570
תא ללוכ ריחמה , VAV IMES גוסמ      
ומיאתי הנבמה ירמוח ,ףדנמה תייצקורטסנוק      
ינכטה טרפמב טרופמלו  ןקתה תושירדל      
בגו תירוחא ןפוד ,ץוח יופיח .תוינכתו  דחוימה      
,הדובע יחטשמ ,את תרקת ,אתב םינפ ,את      
דויצ רובע ןוילע ללח .)HSAS( ימדק ןולח      
רוביח תוברל םילקימיכ ןוסחא ןורא ,תורישו      
תונקתהו למשח חול ,ףדנמה רורווא תכרעמל      
רוביח הרואת יפוג ,םיעקש ,םיקספמ(  למשח      
רתי לכו המירז תרקבו דוקיפ תוכרעמל ,הנזהל      
,522X09X081 ףדנמה תודימ .)שרדנה      
הקידב ח"וד תוברל תוניקת ינחבמעוציב      
לכו ,ףדנמ לכ רובע םינקתה ןוכמ י"ע רשואמ      

                    4.00 'פמוק .שרדנה רתי  
      

10.60.1 קרפ תתב הרבעהל        
018/...   3004-N :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

05/01/2015
דף מס':     018 טוהיר - הסדה תללכמ

תודבעמ טוהיר 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ימיכ ףדנמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0580
תא ללוכ ריחמה , VAV IMES גוסמ      
ומיאתי הנבמה ירמוח ,ףדנמה תייצקורטסנוק      
ינכטה טרפמב טרופמלו  ןקתה תושירדל      
בגו תירוחא ןפוד ,ץוח יופיח .תוינכתו  דחוימה      
,הדובע יחטשמ ,את תרקת ,אתב םינפ ,את      
דויצ רובע ןוילע ללח .)HSAS( ימדק ןולח      
רוביח תוברל םילקימיכ ןוסחא ןורא ,תורישו      
תונקתהו למשח חול ,ףדנמה רורווא תכרעמל      
רוביח הרואת יפוג ,םיעקש ,םיקספמ(  למשח      
רתי לכו המירז תרקבו דוקיפ תוכרעמל ,הנזהל      
,522X09X001 ףדנמה תודימ .)שרדנה      
הקידב ח"וד תוברל תוניקת ינחבמעוציב      
לכו ,ףדנמ לכ רובע םינקתה ןוכמ י"ע רשואמ      

                    1.00 'פמוק .שרדנה רתי  
      
081 לש בחורב יטרדנטס ףדנמ ריחמל תפסות     06.01.0590
ם"בלפ תוטומ היושע םינקתה תשר רובע מ"ס      
    613 L  02 לש םיחתפמבומ"מ 21 רטוקבX02  
ןליפורפילופמ רוביח יבתות תוברל ,מ"ס      
טרופמכ ם"בלפה לש שילופורטקלא שוטילו      

                    4.00 .שרדנכו 'חי   
      
001 לש בחורב יטרדנטס ףדנמ ריחמל תפסות     06.01.0600
ם"בלפ תוטומ היושע םינקתה תשר רובע מ"ס      
    613 L  02 לש םיחתפמבומ"מ 21 רטוקבX02  
ןליפורפילופמ רוביח יבתות תוברל ,מ"ס      
טרופמכ ם"בלפה לש שילופורטקלא שוטילו      

                    1.00 .שרדנכו 'חי   
      
הארתה ןונגנמ רובע ףדנמל ריחמל תפסות     06.01.0610
ריווא תמירז לועפ יוהיזל )ינורטקלא( ילמשח      
תירונ ,ןיקת -קורי עבצב תירונ ,חופמה תלועפ(      

                    5.00 .שרדנכו טרופנמכ.)הלקת -םודא עבצב 'חי   
      
RIAHC הנכה ירדחלו תודבעמל אסכ     06.01.0620
    YROTAROBAL הווש וא ןמסקוו" תרצותמ  
תומישר" תינכתב טרופמכ( רשואמ ךרע      

                   64.00 .שרדנה רתי לכו )93-נ טרפ "תורגנ 'חי   
      
וא הערוצ יטיהר לש הדנרג םגד בשחמ  אסכ     06.01.0630
"תורגנ תומישר" טרופמכ( רשואמ ךרע הווש      

                   10.00 .שרדנכו טרופמכ )04-נ טרפ 'חי   
      
      
      
      
      

10.60.1 קרפ תתב הרבעהל        
019/...   3004-N :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

05/01/2015
דף מס':     019 טוהיר - הסדה תללכמ

תודבעמ טוהיר 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
וא הערוצ יטיהר לש OD I ןגד תובישי ןחלוש     06.01.0640
טנק םע רינרופ רומיגב ,רשואמ ךרע הווש      
תודימב ."ח" תרוצב תכתמ ילגרו עפושמ      
    37X022X08 תורגנ תומישר" טרופמכ( מ"ס"  

                    1.00 .שרדנכו טרופמכ )14-נ טרפ 'חי   
      
יטיהר לש NOISROT םגד תובישי אסכ     06.01.0650
תינכתב  טרופמכ( רשואמ ךרע הווש וא הערוצ      

                   10.00 .שרדנכו טרופמכ ,)24-נ טרפ "תורגנ תומישר" 'חי   
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 10.60 כ"הס          
ןמוא תורגסמו תורגנ 60 כ"הס          

      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י נ ו פ י ס  ,ם י ז ר ב  ם י ר ו י כ  10.70 ק ר פ  ת ת       
'ו כ ו       
      
חבטמ רויכ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     07.01.0010
חטשמה תחת הנקתהל ןבל סרחמ דדוב      
תוכימת ג"ע  הכימת ,)דרפנב חטשמה(      
תוכימת ג"ע וא ריקהמ  ם"בלפ תורונצמ      
ןבל ןופיסו קיבא .ןוילעחטשמל המאתה,ןוראב      
רויכהו חטשמה ןיב אלמ םוטיא ,2" ינקיתו      
" םגד "הסרח" תרצות רויכה .VTR ןוקיליסב      
'א גוס )305 ט"קמ(  "06X04X02 רודלג      

                   10.00 .שרדנכו טרופמכ 'חי   
      
תללוס לש ךא ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     07.01.0020
םגד "תמח" תרצות חבטמ רויכל בובריע      
הכורא היפ 360003 ט"קמ "תמסקימ"      
םימל רוביח מ"מ 002 ךרואב תבבותסמו      
5.0"/01 םייתיוז "ןוקיא"יזרב תועצמאב      

                    1.00 .שרדנכו טרופמכ )676-1( םכסח רוטלרפ, 'חי   
      
בובריע תללוס לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     07.01.0030
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      

                   10.00 .תוינכותהו טרפמה 'חי   
      
      
      
      
      

10.70.1 קרפ תתב הרבעהל        
020/...   3004-N :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

05/01/2015
דף מס':     020 טוהיר - הסדה תללכמ

תודבעמ טוהיר 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םימל הללוס לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     07.01.0040
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      

                   10.00 .תוינכותהו טרפמה תושירד 'חי   
      
הדבעמ זרב לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     07.01.0050
,חטשמהמ הנקתהל )תולעמ 081 תואיצי( לופכ      
ט"קמ  "NEORB" תרצות ,םוקאו רובע      
תוברל   A2/1G רוביח םע .929.900.12081      
,ןימזמה ,הדבעמה  טוהיר ןרצי םע םואית      

                   14.00 .שרדנה רתיו חקפמה 'חי   
      
הדבעמ זרב לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     07.01.0060
,סוחד ריוא וא םוקאו רובע ,חטשמהמ הנקתהל      
םע 900.220.81 ט"קמ  "NEORB" תרצות      
טוהיר ןרצי םע םואית תוברל   A2/1G רוביח      

                    2.00 .שרדנה רתיו חקפמה ,ןימזמה ,הדבעמה 'חי   
      
תקפסאל זרב לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     07.01.0070
וא חטשמהמ( ףדנמה ךותב ןקתומ םירק םימ      
תידי םע , )ןימזמה תריחבל ףדנמה ןפודמ      
,"NEORB" תרצות ףדנמה תיזחב הלעפה      
םירבחמו רוביח ללוכ ,"באלונכט" י"ע קוושמכ      
ועצוביש תונכהל דע םישרדנ םישימג תורוניצו      

                    5.00 .ףדנמה בגב היצלטסניאה תלבק י"ע 'חי   
      
םוקאול זרב לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     07.01.0080
ןפודמ וא חטשמהמ(  ףדנמה ךותב ןקתומ      
הלעפה תידי םע ,  )ןימזמה תריחבל ףדנמה      
קוושמכ ,"NEORB" תרצות ףדנמה תיזחב      
תורוניצו םירבחמו רוביח ללוכ ,"באלונכט" י"ע      
י"ע ועצוביש תונכהל דע םישרדנ םישימג      

                    5.00 .ףדנמה בגב היצלטסניאה תלבק 'חי   
      
ךפשמ לש םימלשומ רוביחו הנקתהו הקפסא     07.01.0090
תרצות ,ןופיס ללוכ )794 ט"קמ( ילבוא      
הנקתהל ."באלונכט י"ע קוושמ ,"ןטקלוו"      
ןרצי םע םואית תוברל ,יתדבעמ ימיכ ףדנמב      
בגב זוקינ תונכהל רוביח הדבעמה  טוהיר      

                    5.00 .שרדנה רתי לכו ,ףדנמה 'חי   
'וכו םינופיס ,םיזרב םירויכ 10.70 כ"הס          
האורבת ינקתמ 70 כ"הס          

      
      
      
      

021/...   3004-N :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

05/01/2015
דף מס':     021 טוהיר - הסדה תללכמ

תודבעמ טוהיר 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ר א  ,ם י פ ד נ מ ל  ר ו ר ו ו א  י נ ק ת י מ  51 ק ר פ       
י ת ד ב ע מ  ד ו י צ ו  ם י ל ק י מ י כ  ן ו ס ח א       
      
י ש א ר  ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
1-פמ חופמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     15.01.0010
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      
תושירד רתי תוברל ,חופמהמ רטמ 1 לש      

                    1.00 'פמוק .תוינכותהו טרפמה  
      
3-פמ חופמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     15.01.0020
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      
תושירד רתי תוברל ,חופמהמ רטמ 1 לש      

                    4.00 'פמוק .תוינכותהו טרפמה  
      
      
      
      
      
      
      
      

10.51.1 קרפ תתב הרבעהל        
022/...   3004-N :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

05/01/2015
דף מס':     022 טוהיר - הסדה תללכמ

תודבעמ טוהיר 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
7-פמ חופמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     15.01.0030
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      
תושירד רתי תוברל ,חופמהמ רטמ 1 לש      

                    1.00 'פמוק .תוינכותהו טרפמה  
      
8-פמ חופמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     15.01.0040
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      
תושירד רתי תוברל ,חופמהמ רטמ 1 לש      

                    1.00 'פמוק .תוינכותהו טרפמה  
      
לעמ ףדנמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     15.01.0050
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 כ"הס          

      
      

023/...   3004-N :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

05/01/2015
דף מס':     023 טוהיר - הסדה תללכמ

תודבעמ טוהיר 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 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       
      
תוינבלמ תולעת לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     15.02.0010
ץוחמ וא  ןיינבב הנקתהל ,403 מ"בלפ תויושע      
ןוסחא ןורא וא םיימיכ םיפדנממ רורוואל ןיינבל      
תומוטא הנייהת תולעתה .שרדנכ וא םילקימיכ      
תוילת ,תוכימת ללוכ ריחמה , ןיטולחל      
,הקולח יתסוו ,םייעוצקמ םינוולוגמ םיליפורפמ      
תונכה ,המירז ינווכמ ,היטה תופכ      
ץע תורגסמ ,שרדנש גוסלכמ תויופעתסהל      
הרקת/ הפצר/תוריק ךרד תולעת רבעמב      
לכמ תוסיו יפדמל , םירזפמל רוביח ,םוטיאו      
,הקיני יספ( דויצל םיחופמל רוביח ,גוס      
םואית ,)'וכו םילקימיכ ןורא ,רורווא "תופיכ"      
השעי תולעתה תנקתהו רוציי ,ןיינבה םע אלמ      
טרפמהו םייטרדנטסה םיטרפה ,תוינכותה פ"ע      
תולעתה שרדנכו טרופמכ ,דחוימה ינכטה      
טרופמכ ,תוחפל מ"מ 5.1 יבועב הנייהת      

                  400.00 .שרדנכו ר"מ   
      
ינוציח ןגמ יופצ  לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     15.02.0020
תונפדל ,םייתעש ךשמל שאב דימעו ףיצר      
הקיני תולעת רובע   .םידדצה לכמו הלעתה      
שא תוציחמ ךרד םירבועה םיפדנמממ      
,םינקתה ןוכמ י"ע שרדנכ ,שא ירוזאךותבו      
-בצינו תוטלפ 2 -דרוב רייפ וא מ"ס 1 -הזתה      
-שרדנ חוורו תובכש 4 -םודא סבג וא מ"ס 21      
ךרע הווש וא"שא וליפ" י"ע םשוימכ .מ"ס 51כ      
טרפמה תושירד רתי תוברל .רשואמ      

                  150.00 .תוינכותהו ר"מ   
      
תוסיו יפדמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     15.02.0030
הנקתהל םינגואמ םיינבלמ  םיינדי ריוא תויומכ      
חטשה יפלו תונוש תודימב ,מ"בלפ תולעתב      
םיפדמה .)ר"מ 52.0 םומינימ( וטנ םינפ      
החיתפ םיינדי תוסיו יפדמל ,מ"בלפ םייושע      
תורשפאו ,בצמ הארמ םע תידי י"ע הריגסו      
תועצמאב הלעתל רוביח .יוצר בצמ לש הליענ      
טרופמכ תטלחומ המיטא ,םיידגנ םינגוא      

                    1.50 .שרדנכו ר"מ   
      
השיג חתפ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     15.02.0040
חתפה ,הלעתב ןקתומ םיפדנמ רורווא תולעתב      
רתי לכו האלמ המיטא ללוכ   03X03 היהי      

                   12.00 .שרדנה 'חי   
      
      
      
      
      

20.51.1 קרפ תתב הרבעהל        
024/...   3004-N :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

05/01/2015
דף מס':     024 טוהיר - הסדה תללכמ

תודבעמ טוהיר 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
חפ ירוניס לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     15.02.0050
םוטיא ,גג ךרד הלעת תרידח ביבס מ"בלפ      
,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 כ"הס          

      
ד ו ק י פ  ל מ ש ח  ת ו כ ר ע מ  30.51 ק ר פ  ת ת       
ה ר ק ב ו       
      
חופמ לע הטילשו דוקיפ תכרעמ רובע תפסות     15.03.0010
רוגיח "VAV ימס" לש רטשמב ,ףדנמ רורווא      
רוביח , )םיציווסורקימ( ףדנמ דוקיפ תכרעמל      

                    5.00 'פמוק .שרדנה רתי לכו  םימלשומ טוויחו  
      
ןוכמ (תויושר לומ תכרעמ רושיא ןיגב תפסות     15.03.0020
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  
      
תרקב תכרעמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     15.03.0030
וא "סקינפ" גוסמ ףדנמה חתפב ריווא תמירז      
    "IST"  )0 םגדHMF 1 /0CHF 5 ( תחטבאל  
ןוכסחלו ,בצמ לכב חתפב העובק תוריהמ      
,ריווא תמירז תוריהמ לש הגוצת םע .היגרנאב      
תוירונ ,המירז תוריהממ הגירח לע תוארתה      
חופמ תוריהמל הלעפה ןצחל ,הלקתו הלועפ      
תורונ יתש ונקתוי ףסונב.םורחב תילמיסקמ      
,הקורי -הלועפ( מ"מ 22 רטוקב "דל יטלומ"      
,םיציווסורקימ.)ףדנמה תיזחב המודא- הלקת      

                    5.00 'פמוק .שרדנה רתי לכו ילמשח טוויחו רוביח  
הרקבו דוקיפ למשח תוכרעמ 30.51 כ"הס          

      
י מ ו י  ס י ס ב  ל ע  ת ו ד ו ב ע  40.51 ק ר פ  ת ת       
ה ד ו ב ע  ת ו ע ש       
      
תודובעל וירישכמו וילכ לכ לע הלועמ דדובמ     15.04.0010
יפל תועשה ,תשוחנ וא הדלפ תרנצ דודיב      

                    5.00 .דבלב חקפמ רושיא ע"ש   
      
תודובעל וירישכמו וילכ לכ לע הלועמ חחפ     15.04.0020
רושיא יפל תועשה ,תולעת דודיב וא תוחחפ      

                    5.00 .דבלב חקפמ ע"ש   
40.51.1 קרפ תתב הרבעהל        

025/...   3004-N :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
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05/01/2015
דף מס':     025 טוהיר - הסדה תללכמ

תודבעמ טוהיר 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תודובעל וירישכמו וילכ לכ לע הלועמ יאלמשח     15.04.0030
חקפמ רושיא יפל תועשה ,הרקבו למשח      

                    5.00 .דבלב ע"ש   
      
םינושה הכאלמה ילעבל רזוע ,טושפ לעופ     15.04.0040
הביצחו ךותיח ילכ ללוכ ,ליעל םיטרופמה      
,תודובעל שרדנה לכו הדובע ילכ,םיינכמ      
,תורחא תודובעל וא הכאלמה ילעבל הרזעכ      

                   10.00 .דבלב חקפמ רושיא יפל תועשה ע"ש   
הדובע תועש ימוי סיסב לע תודובע 40.51 כ"הס          
יתדבעמ דויצו םילקימיכ ןוסחא תונורא ,םיפדנמל רורווא ינקתימ 51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תודבעמ טוהיר כ"הס        
026/...   3004-N :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

05/01/2015 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     026 טוהיר - הסדה תללכמ

  
כ"הס  

תודבעמ טוהיר 1 הנבמ   
  
ןמוא תורגסמו תורגנ 60 קרפ    
  
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 10.60 קרפ תת     
  
ןמוא תורגסמו תורגנ 60 כ"הס    
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
'וכו םינופיס ,םיזרב םירויכ 10.70 קרפ תת     
  
האורבת ינקתמ 70 כ"הס    
  
יתדבעמ דויצו םילקימיכ ןוסחא תונורא ,םיפדנמל רורווא ינקתימ 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     
  
הדובע תועש ימוי סיסב לע תודובע 40.51 קרפ תת     
  
יתדבעמ דויצו םילקימיכ ןוסחא תונורא ,םיפדנמל רורווא ינקתימ 51 כ"הס    
תודבעמ טוהיר 1 כ"הס   
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05/01/2015
דף מס':     027 טוהיר - הסדה תללכמ

  
כ"הס  

תודבעמ טוהיר 1 הנבמ   
  
ןמוא תורגסמו תורגנ 60 קרפ    
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
יתדבעמ דויצו םילקימיכ ןוסחא תונורא ,םיפדנמל רורווא ינקתימ 51 קרפ    
  
תודבעמ טוהיר 1 כ"הס   
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05/01/2015
דף מס':     028 טוהיר - הסדה תללכמ

  
כ"הס  

תודבעמ טוהיר 1 הנבמ   
 

  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %81    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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