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08/06/2015 תויומכ בתכ
דף מס':     002 D סופיט םיתורש - סורג ןינב - הסדה תללכמ

D סופיט םיתורש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
םינוטבל תורבחתה םיללוכ הדיחיה יריחמ      
ןויז יצוק תרדחהו חודיקו תוברטש תועצמאב      
יטנמצ טיט ללוכו יסקופא קבד םע שומישב      
ןוטבה תורקתל רוביחב      
      
,םינטק םיחטשב הינב םיללוכ הדיחיה יריחמ      
ללוכ 03-ב ןוטב תורוגח ,םיחתפה לעמ תורוגח      
הבוג 'מ 2 לכ ,לזרב      
      
תפזב ןוטב יקולב תליבט ללוכ הדיחיה ריחמ      
הרוש רובע מ"ס 02 לש הבוגב 52/57 םח      
הנושאר      
      
,מ"ס 01 יבועב םילולח ןוטב יקולב תוציחמ     04.01.0010
תפסותב תויכנאו תויקפוא ןוטב תורוגח ללוכ      

                   23.00 לזרב ר"מ   
ןוטב יקולבב הינב 10.40 כ"הס          
הינב תודובע 40 כ"הס          

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם י ב ו ט ר  ם י ר ד ח  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
תוכרעמה תורנצ תבכרה תודובע םויס רחאל      
םע תוקלורו תקלחומ הדמ עצבל שי ,ןהינימל      
חיטבהל ידכב "דנוב רפוס ובונ" גוסמ ףסות      
שי ,הרפשאה ןמז רחאל .הקידס תעינמו קזוח      
תועצמאב )דרפנב דדמנ( םוטיא תבכש עצבל      
גוסמ ןטירואילופ ב"ע םוטיא רמוח      
רשא ,"IEPAM" תרבח תרצותמ "קיטסלהרק"      
.מ"ס 03 -כ םוטיאה לעמ ,תוריקה לע הלעי      
ןיגב .מ"מ 2 -מ ןטקי אל םוטיאה תבכש יבוע      
יריחמו דרפנב םלושי אל "הדמ"ה תדובע      
וז הדובע םיללוכ םינושה הדיחיה      
      
ןוטב ג"ע תוריק( םיבטרנ תוריקו הפציר םוטיא     05.01.0010
)ןאכ םירחמותמ םניא רשא-טנמצ חיט וא      
ילוארדיה חיט סיסב לע המיטא תכרעמב      
"E701 ליס פוט הקיס" ןוגכ גוסמ ,שמגומ      
,ילקלא ןיסח תיכוכז גראב תניירושמ ,)הקיס(      
הדובעה .מ"מ 5.2 לש ירעזימ ללוכ יבועב      
םיידועיי םירזיבאו תרנצל ביבסמ םוטיא תללוכ      

                    7.00 .תוריקה וא/ו הפצירה ךרד םירבועה ר"מ   
      
      

10.50.1 קרפ תתב הרבעהל        
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08/06/2015
דף מס':     003 D סופיט םיתורש - סורג ןינב - הסדה תללכמ

D סופיט םיתורש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
מ"ס 5X5 לדוגב תורועק "תוקלור" בוציע     05.01.0020

                    8.00 ירמילופ ףסומ םע ןוטבמ רטמ   
      
םיחתפב )"יומס רכס"( ןוטב תרוגח תקיצי     05.01.0030

                    2.00 תוינוציח תוסינכ ללוכ ,תותלדבו רטמ   
םיבוטר םירדח םוטיא 10.50 כ"הס          
םוטיא תודובע 50 כ"הס          

      
ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.60 ק ר פ  ת ת       
      
,הבכרה םיללוכ תורגנהו תורגסמה יטנמלא      
םיפוקשמה לש םנוטיבו הבצה      
      
יפנכ ,ץע יפנכ ,םיפוקשמ םיללוכ םיטנמלאה לכ      
לכו לוזריפו םוטיא ,םח ןוולג ,עבצ ,תכתמ      
ינכטה טרפמבו תומישרב תוינכתב ראותמה      
רואיתב תרחא םשרנ ןכ םא אלא ,60 קרפב      
ףיעסה      
      
תוינכת יפל ויהי םינושה םיטנמלאה יטרפ      
תופרוצמה לכירדאה      
      
תינכתב רופסמל םיסחייתמ םיסופיטה ירפסמ      
תואצמתהל םניה םיפיעסה ירואיתו לכירדאה      
דבלב תיללכ      
      
םינושה םיטנמלאה ילולכמ לש קיודמה רואיתה      
תולכירדאה יטרפו תומישרב ןתינ      
      
הינבה חתפ תודימ ןניה םיטנמלאה תודימ      
יוניש הנבייחת אל תודימב %01 דע תויטסו      
ריחמב      
      
פ"ע הריעב בכעמ רמוחב ולפוטי רמג ירמוח      
557 'סמ לארשי ןקת      
      
תומישר פ"ע םלשומ לכה :םייתסמ טפשמ לכ      
לכירדאה      

תורעה 00.60 כ"הס          
      
ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב 1-נ.סופיט H=012 תלדל תחתפנ ףנכ     06.01.0010

                    1.00 )דרפנב דדמנ חפ ןבלמ( מ"ס 012/08 'חי   
      

10.60.1 קרפ תתב הרבעהל        
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08/06/2015
דף מס':     004 D סופיט םיתורש - סורג ןינב - הסדה תללכמ

D סופיט םיתורש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תודימב 2-נ סופיט H=022 תלדל תחתפנ ףנכ     06.01.0020
ללוכ ,)דרפנב דדמנ חפ ןבלמ( מ"ס 022/59      
תושיגנה תינכתל םאתהב םיכנל די זחאמ ללוכ      

                    1.00 םלשומ עוציבל שורדה לכ תוברלו 'חי   
      
6-נ סופיט םיתורש יאתל תותלדו תוציחמ     06.01.0030
םיתורש יאת 3 רובעע ,REFAHCS תרצותמ      
.מ"ס )69+09+78(921 םיתורשה תודימב      

                    1.00 'פמוק טלפמוק הדידמה  
תורגנ תודובע 10.60 כ"הס          

      
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
1-סמ סופיט ץע תלדל ףפוכמ חפ ןבלמ     06.02.0010

                    1.00 מ"ס 022/08 תודימב 'חי   
      
2-סמ סופיט ץע תלדל ףפוכמ חפ ןבלמ     06.02.0020

                    1.00 מ"ס 022/59 תודימב 'חי   
תורגסמ תודובע 20.60 כ"הס          
תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס          

      
ה א ו ר ב ת  ת ו ד ו ב ע  70 ק ר פ       
      
ה א ו ר ב ת  ת ו ד ו ב ע  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
0.2 דע םירק םימ רוניצ תוברל ,הלסאל הדוקנ     07.01.0010
'מ 0.2 דע C.V.P-מ םיכפשל זוקינ רוניצ ,'מ      
רוניצל רבוחמו ריק רבעמב וא/ו יולג ןקתומ      
זרבו החדה לכימ ,הלסא תנקתהו םייק רורויא      
החדה לכימ ,הלסא לש הקפסא ללוכ אל( ריקה      
,)דרפנב ומלושי רשא שימג רוניצו ריק זרב וא      
,הנקתהה רחאל ונוקיתו םיקולב ריקב הביצח      

                    1.00 טלפמוק ,תומלשב לכה 'חי   
      
םיכנ יתורשל הייולת הלסא תבכרהו הקפסא     07.01.0020
תרצות יומס החדה לכימ+"הסרח" תרצות      
לכ תוברל ע"ש וא "ןואסלפ" וא "הסרח"      
'פמוק לכה תושיגנ תינכתבש טרפב עיפומה      

                    1.00 םלשומ רמגל דע 'חי   
      
דע םירק םימ רוניצ ללוכ ,רויכל םימ תדוקנ     07.01.0030
'מ 0.2 דע דדובמ םימח םימ רוניצ ,'מ 0.2      
הקפסא ללוכ אל( .'מ 0.2 דע ןיחולד רוניצו      
רשא םירויכ וא תוללוס ,םיזרב לש הנקתהו      
ונוקיתו ריקב הביצח תוברל ,)דרפנב ומלושי      

                    3.00 טלפמוק תומלשב לכה .הנקתהה רחאל 'חי   
      

10.70.1 קרפ תתב הרבעהל        
005/...   3060-E :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
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08/06/2015
דף מס':     005 D סופיט םיתורש - סורג ןינב - הסדה תללכמ

D סופיט םיתורש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םיכנ יתורשל 54 "ולסוא" םגד הצחר תרעק     07.01.0040
הקרוה רזיבא ,לכירדאה י"ע רחביש ןווגב      
,תרשרשו קקפ םע םורכ הפוצמ זילפמ )ליטנו(      
ימדקה והצק רשא 2/1" רטוקב רונצמ םיזיז      
ןמש עבצ תובכש יתשו דוסי עבצ עובצ ,םותס      

                    1.00 ןופיס ,ןבל 'חי   
      
י"ע רחביש ןווגב "אפלא" הצחר תרעק     07.01.0050
הפוצמ זילפמ )ליטנו( הקרוה רזיבא ,לכירדאה      
רטוקב רונצמ םיזיז ,תרשרשו קקפ םע םורכ      
,ןבל ןמש עבצ תובכש יתשו דוסי עבצ 2/1"      
החוטש וא הנותחת הנקתה ללוכ ןופיס      

                    2.00 )דרפנב דדמנ( רסיק ןבא חטשמב 'חי   
      
תמגוד הצחר רויכל הללוס תבכרהו הקפסא     07.01.0060
005 דוסי ריחמ "תמח" לש "ורגלא" תרדיס      

                    3.00 ח"ש 'חי   
האורבת תודובע 10.70 כ"הס          
האורבת תודובע 70 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל יזאפ דח לגעמב תמלשומ רואמ 'קנ     08.01.0010
יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ,תורוניצ      
מ"מ 5.1 ךתחב C.V.P דודיב םע תשוחנ      
קספמ,םיקספמה דעו הרקת/תוריקמ וא חולהמ      
תרצות ףוליח וא יבטוק וד וא לופכ וא דיחי םרז      
עוציבל שורדה לכו  "וני'צוטיב" וא "סיווג"      

                    5.00 םלשומ 'קנ   
      
תשוחנ ילבכ םע תמלשומ עקת תיב 'קנ     08.01.0020
    RF/YX2N דודיב םע תשוחנ יכילומ וא/ו CVP  
תנקתומ תרנצב םילחשומ ר"ממ 5.1 ךתחב      
תיב דע תורקתב וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו ט"הת      
וא "סיווג" תרצות עקת תיב תוברל עקתה      
עוציבל שורדה לכו םימ ןגומ "וני'צוטיב"      

                    5.00 םלשומ 'קנ   
      
םע ינורטקלא דויצ הרואת ףוג תבכרהו הקפסא     08.01.0030
תוברל ת"ג/ח"ש 003 דוסי ריחמב  רוטקלפר      

                    5.00 DEL/5T/LP תורונ 'חי   
למשח תודובע 10.80 כ"הס          
למשח תודובע 80 כ"הס          

      
      
      

006/...   3060-E :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
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08/06/2015
דף מס':     006 D סופיט םיתורש - סורג ןינב - הסדה תללכמ

D סופיט םיתורש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
ודדמי םיפוקשמהו םיפשחה :חיט תדידמ      
חיט ללוכ עוציבה .חיטה ריחמב עבורמ רטמב      
אלו חיט תוניפ םיללוכ הדיחיה יריחמ .לוגיעב      
דרפנב ודדמיי      
      
וא ,ןוטב תוריק ,ןוטב תורקת לע םינפ חיט     09.01.0010
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש ,םיקולב      
ריחמ .טכילש תבכיש ללוכ םיירושימ םיחטשמ      
לדוג םע הניסח סלגרביפ תשר ללוכ הדיחיה      
שגפמב החותמ ,מ"ס 02 בחורב מ"מ 5/5 רוח      
.םיקולבמ הלאו ןוטבמ םיטנמלא ןיב יכנא      
תוניפ קוזיחל תועוצקמ קוזיח ללוכ ריחמה      
ללוכ ,אוהש הבוג לכב תנבלוגמ תשר ינתיוזב      

                   22.00 'וכו םיחתפ לש םיימינפ םיפשחב ר"מ   
      
תוריק לע יברימ קוידב סלופמו רשוימ חיט     09.01.0020
הנכהכ ןלצרופ טינרג וא ,הקימרק םיפוחמ      
ףסות ללוכ )םינוויכ 2 לגרס( הקימרק תקבדהל      

                   51.00 ע"וש וא ,"סקטלוזיא" גוסמ ר"מ   
      
,ןוטב תוריק ,ןוטב תורקת לע םינפ חיט ינוקית     09.01.0030
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש ,םיקולב וא      

                   16.00 טכילש תבכיש ללוכ םיירושימ םיחטשמ ר"מ   
םינפ חיט 10.90 כ"הס          
חיט תודובע 90 כ"הס          

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.01 ק ר פ  ת ת       
      
תוינכות פ"ע ושעי יופיחהו ףוצירה תודובע      
חקפמה וא לכירדאה תוארוה פ"עו הסירפ      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

00.01.1 קרפ תתב הרבעהל        
007/...   3060-E :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
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08/06/2015
דף מס':     007 D סופיט םיתורש - סורג ןינב - הסדה תללכמ

D סופיט םיתורש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םואת תכירע :םיללוכ םיופיחהו ףוצירה יריחמ      
תיאשמה ןמ הקירפ ,הקפסאה ידעומו תויומכ      
,רומיש ,הנסחא ,ריהז ןפואב ןינבל םתרבעה      
,יולימ רמוח ,רזעה ירמוחו תיתשת תודובע לכ      
החל הביצי תיתשת וילעמ ,השבי תיתשת      
לוח םע טיט ,םיקבד ,5:1 לש סחיב טלמו לוחמ      
ףוצירה רובע םיברע תפסותב דבלב םי      
וא טיט י"ע יופיחהו ףוצירה תבכרה .םייופיחהו      
בג לכ וא שישה בג לכ תחירמ ,הקבדהב      
,הדובע ,בוטר לע בוטר םושיו קבדב חיראה      
רליסב לופיט ,תוטשפתה ירפת ,תילירקא הבור      
ףוציר .תוגרדמבו םייופיחב ,םילופישב ללוכ      
הרוצ לכב וא/ו הינב תרוצב ,ןוסכלאב יופיחו      
תויחנה פ"ע וא/ו הסירפה תוינכות פ"ע      
,לגועמ וקב דוביע ,חקפמה וא לכירדאה      
.גנוריגב תוריק ייופיחו םילנפ ךותיח ,םיכותיח      
      
תוינכות פ"ע ושעי יופיחהו ףוצירה תודובע      
חקפמה וא לכירדאה תוארוה פ"עו הסירפ      
      
מ"ס 02 דע ףוצירה לש ללוכ יבוע      
      
שישה בגמ דירוהל שי יופיחה וא/ו ףוצירה ינפל      
רישכמ ידי לע שישה קבד תאו תשרה תא      
תופחל וא/ו ףצרל רתוי אל ןפוא םושב ,שוטיל      
ודרוה אל שישה קבדו תשרה רשאכ שישב      
חיראה בגמ ןיטולחל      
      
: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      
      
דמוע רשא קפס לכ רוחבל יאשר ןימזמה      
םינייוצמה סיסבה יריחמב      
      
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      
      
םיעופיש דוביע :םיללוכ ףוצירה יריחמ      
םוקמ לכבו תוספרמ ,תוחלקמ יאתב םיזוקינל      
שרדייש      
      
      

00.01.1 קרפ תתב הרבעהל        
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08/06/2015
דף מס':     008 D סופיט םיתורש - סורג ןינב - הסדה תללכמ

D סופיט םיתורש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,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      
      
ךרעית םיפוצירה לש הקלחה תמר תקידב      
ןלבקה ח"ע תכמסומ הדבעמ י"ע חטשב      
      
וא ,תיסקופא הבור :םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תוברל ,לכירדאה תריחב יפל תילירקא      
ודי לע ועבקייש םיחוורימה      
      
עבר םוינימולא ליפורפ םיללוכ יופיחה יריחמ      
הקימרק תופוחמ תוניפ תנגהל לוגיע      
      
9722 י"תל םימיאתמ ףוצירה יגוס לכ      
      
"רוביצ ינבמ" לש י"תל המיאתמ הקיחש תגרד      

תורעה 00.01 כ"הס          
      
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
פילס-יטנא ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0010
יתוריש לש ץפושמה רוזאב םיבוטר םירדחב      
R-11 הקלחה תודגנתה תגרד ,םישנו םירבג      
ריחמה .)ר"מ/ח"ש 001 דוסי ריחמ( הדימ לכב      
הבור יולימ ,חטשה תנכה רתיה ןיב ללוכ      
יפל םלשומ לכה .םיעופיש תריציו תילירקא      

                   16.00 חוקיפה רושיאבו תוינכתב םיטרפ ר"מ   
      
פילס-יטנא ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0020
תגרד ,םיתורישה לש םיבוטר םירדחב      
דוסי ריחמ( הדימ לכב R-11 הקלחה תודגנתה      
תנכה רתיה ןיב ללוכ ריחמה .)ר"מ/ח"ש 001      
.םיעופיש תריציו תילירקא הבור יולימ ,חטשה      
רושיאבו תוינכתב םיטרפ יפל םלשומ לכה      

                    4.00 חוקיפה ר"מ   
ףוציר תודובע 10.01 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

009/...   3060-E :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
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08/06/2015
דף מס':     009 D סופיט םיתורש - סורג ןינב - הסדה תללכמ

D סופיט םיתורש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש י ש  י ח ט ש מ ו  י ו פ י ח  20.01 ק ר פ  ת ת       
      
םיבוטר םירדחב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.02.0010
02/02 תודימב )ר"מ/ח"ש 001 דוסי ריחמ(      
ןפוא .לכירדאה תריחבל ןווגו גוסמ ,מ"ס      
,לכירדאה י"ע ועבקיי םיחיראה בולישו החנהה      
תונוראה ,תוארמה ביבס םידוביעה תוברל      
תנכה רתיה ןיב ללוכ ריחמה .םירזיבאהו      
לכה .טנמגיפ םע תילירקא הבור יולימ ,חטשה      

                    8.00 חוקיפה רושיאבו תוינכתב םיטרפ יפל םלשומ ר"מ   
      
םיבוטר םירדחב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.02.0020
"הקימרק בגנ" תרצותמ מ"ס 03/06 תודימב      
.לכירדאה תריחבל ןווגו גוסמ ,248561 םגד      
י"ע ועבקיי םיחיראה בולישו החנהה ןפוא      
,תוארמה ביבס םידוביעה תוברל ,לכירדאה      
רתיה ןיב ללוכ ריחמה .םירזיבאהו תונוראה      
םע תילירקא הבור יולימ ,חטשה תנכה      
תוינכתב םיטרפ יפל םלשומ לכה .טנמגיפ      

                   43.00 חוקיפה רושיאבו ר"מ   
      
031SP םגד cetilforP תרצותמ קותינ ליפורפ     10.02.0030

                    6.00 Plano רטמ   
      
"רסיק" שיש גוסמ םיתורשל שיש חטשמ     10.02.0040
ע"וש וא מ"ס 2 יבועב "וקיסאלק" תרדס      
דוביע תללוכ הדובעה .לכירדאה תריחבל      
יפל הצק טנק דוביעו םירוח יחודיק ,םירויכל      

                    2.00 .לכירדאה תריחב ר"מ   
שיש יחטשמו יופיח 20.01 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א  30.01 ק ר פ  ת ת       
      
תרגסמב מ"מ 6 יבועב יגלב לטסירק תוארמ     10.03.0010

                    2.00 הקימרקה יופיחב העוקש הטסורינ ר"מ   
      
"yeldarB" תרצותמ לופכ טלאוט ריינ ןקתמ     10.03.0020

                    4.00 ע"וש וא ,xedarB 6215 םגד 'חי   
      
תרצותמ עוקש לופכ טלאוט ריינ ןקתמ     10.03.0030

                    1.00 ע"וש וא ,xedarB 3215 םגד "yeldarB" 'חי   
      
תרצותמ הפשא חפו ריינ תובגמל בלושמ ןקתמ     10.03.0040

                    1.00 ע"וש וא ,xedarB 1922 םגד "yeldarB" 'חי   
      
תרצותמ הפשא חפו ריינ תובגמל בלושמ ןקתמ     10.03.0050

                    1.00 ע"וש וא ,xedarB 532 םגד "yeldarB" 'חי   
      
םגד "yeldarB" תרצותמ ריינ תובגמל ןקתמ     10.03.0060

                    1.00 ע"וש וא ,xedarB 51-052 'חי   
30.01.1 קרפ תתב הרבעהל        

010/...   3060-E :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2015
דף מס':     010 D סופיט םיתורש - סורג ןינב - הסדה תללכמ

D סופיט םיתורש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תרצותמ ריקב עוקש ילזונ ןובס ןקתמ     10.03.0070

                    1.00 ע"וש וא ,xedarB 7346 םגד "yeldarB" 'חי   
      
219 םגד "yeldarB" תרצותמ לופכ בלוק     10.03.0080

                    4.00 ע"וש וא ,xedarB 'חי   
      
תרצותמ שישה יבג לע ילזונ ןובס ןקתמ     10.03.0090

                    2.00 ע"וש וא ,xedarB 6236 םגד "yeldarB" 'חי   
      

                    1.00 reyrD teJ גוסמ ט'ג ינוליס םיידי שובייל ןקתמ 'חי  10.03.0100
      
תרצותמ מ"ס 06 תודימב םיכנל הזיחא תידי     10.03.0110

                    1.00 TR 301 ט"קמ "טילסרפ" 'חי   
      
את ךותב BP 2238 סופיטמ תממורתמ תידי     10.03.0120
וא ,"םיטקייורפ לנפ" תרצות םיכנ יתוריש      

                    1.00 מ"מ 077 ךרואב 403 הטסורינמ ,ע"וש 'חי   
      
0021 דוסי ריחמ( לפקתמ הלתחה ןקתמ     10.03.0130

                    1.00 )'חי/ח"ש 'חי   
      
ץעוי רושיא פ"ע םיכנ יתורישב 51/03 ףדמ     10.03.0140

                    1.00 תושיגנ 'חי   
      
תודימב םישנו םירבג םיכנ יתורש תלדל טלש     10.03.0150

                    2.00 5128 ט"קמ ל"נמ תרצות מ"מ 002/002 'חי   
םירזיבא 30.01 כ"הס          
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס          

      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ע ב צ  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
תלבק דעו תוחפל תובכש שלשב העיבצה לכ      
תריחב יפל םינווגה ,דיחא ןווגו אלמ יוסיכ      
"טלרינ" וא ,"סקימרובמט" גולטק יפל לכירדאה      
P סיסב ללוכ      
      
חיט לע ע"וש וא )יטטניס דיס( דיסילופב דויס     11.01.0010

                   16.00 ןוטב תרקת וא ,םינפ ר"מ   
      
םיחייוטמ תוריק לע 0002 לירקרפוסב העיבצ     11.01.0020
תריחבל ןווגב "סקימרובמט" גוסמ םישדח      
יתשו יולימ עבצ תבכש תוברל ,לכירדאה      
דימעו ץיחר ,ע"וש וא ,0002 לירקרפוס תובכש      

                   22.00 5491 י"ת ות ,דבכ ףוצרקב ר"מ   
      

10.11.1 קרפ תתב הרבעהל        
011/...   3060-E :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
 

08/06/2015
דף מס':     011 D סופיט םיתורש - סורג ןינב - הסדה תללכמ

D סופיט םיתורש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םימייק תורקתו תוריק לע םייק עבצ שודיח     11.01.0030
ללוכ ,תובכש יתשב 0002 לירקרפוס עבצב      

                   16.00 שוטילו םירוח תמיתס ,ףפור עבצ תרסה ר"מ   
םינפ עבצ 10.11 כ"הס          
העיבצ תודובע 11 כ"הס          

      
ק ו ר פ ו  ה ס י ר ה  ת ו ד ו ב ע  42 ק ר פ       
      
,ף ו צ י ר  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  10.42 ק ר פ  ת ת       
ם ו ט י א ו  ת ו צ י ח מ       
      
ללוכ ,מ"ס 01 יבועב םיקולב תוציחמ קורפ     24.01.0010

                   14.00 הינבה ךותב ןוטב תורוגח קורפ ר"מ   
      
,מ"ס 51 יבועב םימייק תוריק/תוציחמ קורפ     24.01.0020

                    7.00 הינבה ךותב ןוטב תורוגח קורפ ללוכ ר"מ   
      
סלפמ יוליגל דע לוחה יוניפ ללוכ ףוציר קורפ     24.01.0030

                    4.00 ןוטבה ר"מ   
      
ינפ תנכהל דע ,תוריקהמ הקימרק יופיח ףוליק     24.01.0040

                   46.00 ןונכת פ"ע עוציב ךשמהל ריקה ר"מ   
םוטיאו תוציחמ ,ףוציר קורפ תודובע 10.42 כ"הס          

      
ת ו נ ו ל ח  ,ת ו ת ל ד  ק ו ר פ  20.42 ק ר פ  ת ת       
ה פ ס ר ט  ת ו צ ח מ ו       
      
דע תודימב ןהינבלמ תוברל ץע תותלד קורפ     24.02.0010

                    3.00 ר"מ 00.2 'חי   
      
יאת לש ,)הפסרט( תושעותמ תוציחמ קורפ     24.02.0020
09/031 את ךתחב תותלד ללוכ ,םיתורשה      

                    3.00 את 'חיל הדידמה .מ"ס 'חי   
הפסרט תוצחמו תונולח ,תותלד קורפ 20.42 כ"הס          

      
ת ו כ ר ע מ  ק ו ר פ  30.42 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל ,תומוקה לכב היצלטסניא תכרעמ קורפ     24.03.0020
)תונתשמו םירויכ ,תולסא( םירטינס םילכ      
םירזיבא ,תוללוס ,רטוק לכב ןהינימל תורנצו      
לכה .תומכ לכבו הדימ לכב שיש יחטשמו      
היצלטסניא תלבקל חטשה תנכהל דע םלשומ      

                    1.00 'פמוק ןונכת פ"ע השדח  
      
      
      

30.42.1 קרפ תתב הרבעהל        
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08/06/2015
דף מס':     012 D סופיט םיתורש - סורג ןינב - הסדה תללכמ

D סופיט םיתורש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לכב הרואת יפוג תוברל למשח תכרעמ קורפ     24.03.0030

                    1.00 'פמוק תומוקה  
תוכרעמ קורפ 30.42 כ"הס          
קורפו הסירה תודובע 42 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

D סופיט םיתורש כ"הס        
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08/06/2015 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     013 D סופיט םיתורש - סורג ןינב - הסדה תללכמ

  
כ"הס  

D סופיט םיתורש 1 הנבמ   
  
הינב תודובע 40 קרפ    
  
ןוטב יקולבב הינב 10.40 קרפ תת     
  
הינב תודובע 40 כ"הס    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
םיבוטר םירדח םוטיא 10.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס    
  
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    
  
האורבת תודובע 70 קרפ    
  
האורבת תודובע 10.70 קרפ תת     
  
האורבת תודובע 70 כ"הס    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
למשח תודובע 10.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
םינפ חיט 10.90 קרפ תת     
  
חיט תודובע 90 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     

 
 

014/...   3060-E :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
 

08/06/2015
דף מס':     014 D סופיט םיתורש - סורג ןינב - הסדה תללכמ

  
כ"הס  

םירזיבא 30.01 קרפ תת     
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
םינפ עבצ 10.11 קרפ תת     
  
העיבצ תודובע 11 כ"הס    
  
קורפו הסירה תודובע 42 קרפ    
  
םוטיאו תוציחמ ,ףוציר קורפ תודובע 10.42 קרפ תת     
  
הפסרט תוצחמו תונולח ,תותלד קורפ 20.42 קרפ תת     
  
תוכרעמ קורפ 30.42 קרפ תת     
  
קורפו הסירה תודובע 42 כ"הס    
D סופיט םיתורש 1 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

015/...   3060-E :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
 

08/06/2015
דף מס':     015 D סופיט םיתורש - סורג ןינב - הסדה תללכמ

  
כ"הס  

D סופיט םיתורש 1 הנבמ   
  
הינב תודובע 40 קרפ    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
  
האורבת תודובע 70 קרפ    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
קורפו הסירה תודובע 42 קרפ    
  
D סופיט םיתורש 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
 

08/06/2015
דף מס':     016 D סופיט םיתורש - סורג ןינב - הסדה תללכמ

  
כ"הס  

D סופיט םיתורש 1 הנבמ   
 

  
כ"הס  

החנה בושיחל םוכס   
הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    
מ"עמ %81    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

3060-E :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


