
מ"עב םיסדנהמ יקסול ריאמ
1086868-80:סקפ  0086868-80:לט
 

19/07/2020 זרכמ
דף מס':     001 םילשורי הקיסומל הימקאה

תומייקה םימ רוריק תודיחי תפלחה 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  51 ק ר פ       
      
ם י ק ו ר י פ  1.51 ק ר פ  ת ת       
      
תבכרומ הנשי םימ רוריק תדיחי קוליסו קוריפ     15.1.001
ןוט 86 כ הקופת תלעב ריירק תרצותמ גגה לע      
ךמסמ תרבעהו תודיחיה תטירג תוברל , רוריק      

                    2.00 'פמוק . תאז רשאמה  
      

                    3.00 'פמוק . םימ תובאשמ קוליסו קוריפ 15.1.002
      
דע רטוקב תדדובמ הנשי תרנצ קוליסו קוריפ     15.1.003
רוריק תכרעמל םיכיישה םירזיבא תוברל 6"      

                    1.00 'פמוק גגה לע הנשיה תיזכרמה םימ  
      

                    1.00 'פמוק םייק תוטשפתה לכימ קוליסו קוריפ 15.1.004
םיקוריפ 1.51 כ"הס          

      
ם י מ  ר ו ר ק  ת כ ר ע מ  2.51 ק ר פ  ת ת       
      
רורקל לוקס יסחדמ תלעב םימ רורק תדיחי     15.2.001
MBR 0620 םגד ריירק תרצות תמגוד, דבלב      
תובאשמ 2 תללוכ, ןיירט תרצותמ ע"ש וא 03      
שער תמרל תקתשומ , תוימינפ םימ רורחס      
, רטמ 01 קחרמ ABD 45 לע הלעת אלש      
REESE= 20.4 תילמינימ תיטגרנא תוליעי      
ישאר קספמ תוברל , רורק ןוט 17 לש הקופתל      
רסממ , םילבק ,ץחל ינועש , םידואלרבוא ,      
סיטרכ,  םיענתמ ,הזאפ ףופיה \ רסוח      
רקב , חותפ לוקוטורפל םיאתמ תרושקת      
םומיח ףוג , סחדמ לכל תורש יזרב 2 , ילטיגיד      
ילאיצנרפיד טטסוסרפ , דייאמב ןואפיק דגנ      
ןרצייה לש הנגה תותשר ,םוחה ףילחמל      
טספליס יופיצ , םיסחדמ יאתלו תוללוסל      
חול יוביע תוללוסל הנגה יופיצ , םוחה ףילחמל      

                    2.00 'פמוק .דוקיפו למשח  
םימ רורק תכרעמ 2.51 כ"הס          

      
ה י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  3.51 ק ר פ  ת ת       
      
רבוחמ רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.3.001
רוניצ רטוקב םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב      

                   10.00 "1/2. רטמ   
      
      

3.51.1 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 5048   .../002 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ יקסול ריאמ
1086868-80:סקפ  0086868-80:לט
 

19/07/2020
דף מס':     002 םילשורי הקיסומל הימקאה

תומייקה םימ רוריק תודיחי תפלחה 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רבוחמ רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.3.002
רוניצ רטוקב םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב      

                   10.00 "3/4. רטמ   
      
רבוחמ רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.3.003

                   10.00 .1" רוניצ רטוקב םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב רטמ   
      
רבוחמ רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.3.004
רוניצ רטוקב םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב      

                   10.00 "1/4 1. רטמ   
      
רבוחמ רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.3.005
רוניצ רטוקב םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב      

                   10.00 "1/2 1. רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.3.006
םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב רבוחמ      

                   10.00 .2" רוניצ רטוקב רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.3.007
םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב רבוחמ      

                   10.00 .3" רוניצ רטוקב רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.3.008
םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב רבוחמ      

                   50.00 .4" רוניצ רטוקב רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.3.009
םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב רבוחמ      

                   50.00 .6" רטוקב רטמ   
      
הרוחש הדלפמ  תיטרדנטס תופעתסה וא תשק     15.3.010

                    2.00 3" רטוקב 04 לוידקס 'חי   
      

                   20.00 4" רטוקב ךא ל"נכ תופעתסה וא תשק 'חי  15.3.011
      

                   20.00 .6" רטוקב ךא ל"נכ תופעתסה וא תשק 'חי  15.3.012
      
ימל 1 1\4" רטוקב 04 לוידקס ןוולוגמ רוניצ     15.3.013

                   10.00 . תשר רטמ   
      

                   10.00 .םיזוקינל 2" רטוקב 'ב גרד ןוולוגמ רוניצ רטמ  15.3.014
      

                    6.00 2/1" רטוקב קותינל ירודכ זרב 'חי  15.3.015
3.51.1 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 5048   .../003 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ יקסול ריאמ
1086868-80:סקפ  0086868-80:לט
 

19/07/2020
דף מס':     003 םילשורי הקיסומל הימקאה

תומייקה םימ רוריק תודיחי תפלחה 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    6.00 4/3" רטוקב קותינל ירודכ זרב 'חי  15.3.016
      

                    2.00 1" רטוקב קותינל ירודכ זרב 'חי  15.3.017
      

                    2.00 1 4/1" רטוקב קותינל ירודכ זרב 'חי  15.3.018
      

                    2.00 1 2/1" רטוקב קותינל ירודכ זרב 'חי  15.3.019
      

                    2.00 2" רטוקב קותינל ירודכ זרב 'חי  15.3.020
      

                    2.00 3" רטוקב םינגוא םע רפרפ זרב 'חי  15.3.021
      

                    4.00 4" רטוקב םינגוא םע רפרפ זרב 'חי  15.3.022
      

                    2.00 .6" רטוקב םינגוא םע רפרפ זרב 'חי  15.3.023
      

                    2.00 . 4" רטוקב ןגואמ AT תוסיו זרב 'חי  15.3.024
      

                    2.00 4" רטוקב רזוח לא זרב 'חי  15.3.025
      

                    1.00 1 4/1" רטוקב ח"זמ רזוח לא זרב 'חי  15.3.026
      

                    1.00 1 4/1" רטוקב ןמקוארב ץחל תיחפמ זרב 'חי  15.3.027
      
זרבו ם"בלפ לס  םע 4" רטוקב  וק ןנסמ     15.3.028

                    2.00 . קקפב 2" רטוקב הפיטש 'חי   
      

                    4.00 4" רטוקב ,ימוגמ ,תרנצל ןגואמ שימג רוביח 'חי  15.3.029
      
4" הלאקס םע רורחש זרב תוברל ץחל דמ     15.3.030

                    6.00 .ןירצילג יולימו ם"בלפ הטעמו 'חי   
      

                    6.00 .תרנצב ןסיכ םע תיפסכ 'מט דמ 'חי  15.3.031
      
קותינ זרב תוברל ,יטמוטוא ריוא רורחש םותסש     15.3.032

                    6.00 .4/3" רטוקב 'חי   
      

                    1.00 .4/3" רטוקב ןוחטיב םותסש 'חי  15.3.033
      
חפנל המגרפאיד םע רוגס תוטשפתה לכימ     15.3.034

                    2.00 .רטיל 002 תוטשפתה 'חי   
הירזיבאו תרנצ 3.51 כ"הס          

      
      
      

קובץ: 5048   .../004 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ יקסול ריאמ
1086868-80:סקפ  0086868-80:לט
 

19/07/2020
דף מס':     004 םילשורי הקיסומל הימקאה

תומייקה םימ רוריק תודיחי תפלחה 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד ו ד י ב  4.51 ק ר פ  ת ת       
      
ףופילו יטטניס ימוגמ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.4.001
91 יבועב %05 לש הפיפחב טספליס טרס      

                   10.00 . תיפוס העיבצ + 2/1" רטוקב רוניצל מ"מ רטמ   
      
מ"מ 91 יבועב  ל"נכ  םימ תרנצל ימרת דודיב     15.4.002

                   10.00 .4/3" רטוקב רוניצל רטמ   
      
מ"מ 91 יבועב ל"נכ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.4.003

                   10.00 .1" רטוקב רוניצל רטמ   
      
מ"מ 91 יבועב ל"נכ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.4.004

                   10.00 .1 4/1" רטוקב רוניצל רטמ   
      
מ"מ 91 יבועב ל"נכ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.4.005

                   10.00 .1 2/1" רטוקב רוניצל רטמ   
      
מ"מ 91 יבועב ל"נכ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.4.006

                   10.00 .2" רטוקב רוניצל רטמ   
      
מ"מ 52 יבועב ל"נכ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.4.007

                   10.00 .3" רטוקב רוניצל רטמ   
      
4" רטוקב תרנצל תינוציח תרנצל ימרת דודיב     15.4.008
חפ ילוורשב מ"מ 05 יבועב קוצי ןטירואילופמ      
טספליס תפיטעו מ"מ 5.0 יבועב ןוולוגמ      

                   50.00 .תיפוס העיבצו הלופכ רטמ   
      
6" רטוקב תרנצל תינוציח תרנצל ימרת דודיב     15.4.009
חפ ילוורשב מ"מ 05 יבועב קוצי ןטירואילופמ      
טספליס תפיטעו מ"מ 5.0 יבועב ןוולוגמ      

                   50.00 .תיפוס העיבצו הלופכ רטמ   
      
ןנסמ ,רזוח לא ,םותסש ןוגכ רזיבא דודיב     15.4.010
תנגה תוברל .סקלפמרא םע המודכו , תשק      

                    2.00 .3" רטוקב טספליס י"ע דודיבה 'חי   
      
ןנסמ ,רזוח לא ,םותסש ןוגכ רזיבא דודיב     15.4.011
תנגה תוברל .סקלפמרא םע המודכו , תשק      

                   20.00 .4" רטוקב טספליס י"ע דודיבה 'חי   
      
, ןנסמ ,רזוח לא ,םותסש ןוגכ רזיבא דודיב     15.4.012
תנגה תוברל .סקלפמרא םע המודכו , תשק      

                    2.00 .6" רטוקב טספליס י"ע דודיבה 'חי   
דודיב 4.51 כ"הס          

      
קובץ: 5048   .../005 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ יקסול ריאמ
1086868-80:סקפ  0086868-80:לט
 

19/07/2020
דף מס':     005 םילשורי הקיסומל הימקאה

תומייקה םימ רוריק תודיחי תפלחה 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד ו ק י פ ו  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  5.51 ק ר פ  ת ת       
      
גגה לע חולמ דוקיפו תילמשח היצלטסניא     15.5.001
דוקיפו חכ ילבכ לכ , םימ רוריק תודיחיל דע      
תותשר ישגמ וא\ו תומלוס םרז יקיספמ      

                    1.00 'פמוק . למשח תולעתו  
      
תוברל שדח םימ ררקמל 'מט תרקב תכרעמ     15.5.002
'מט ישגר,  תובאשמל דוקיפ , המירז יקיספמ      

                    2.00 'פמוק . תונגה , הרזחו הקפסאב  
      
םימ רוריק תכרעמל קוחרמ הלעפה חול ןוכדע     15.5.003

                    1.00 'פמוק . תושדחה תודיחיה לע הטילשל רוביחו םייקה  
דוקיפו למשח תודובע 5.51 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש ו  ת ו ו ל י נ  י ו נ י ב  ת ו ד ו ב ע  6.51 ק ר פ  ת ת       
      
, I 004 םייטרדנטס הדלפ יליפורפ גוז     15.6.001
דוסי עבצ לש העיבצ תוברל הדיחיה תהבגהל      
ימלוב 01 לש טסו תובכש 2 יסקופא +      
םיסיסבה לע ובכרוי רשא םייציפק תודיער      

                    2.00 'פמוק . םימייקה םיפצה  
      

                    1.00 'פמוק . תוסיוו הצרה הלעפה 15.6.002
      

                    1.00 'פמוק קדבה תנשב תוירחאו תורש 15.6.003
      
תודיחי תדמעהל היצקורטסנוק סדנהמ רושיא     15.6.004

                    1.00 'פמוק תונשיה םוקמב תושדחה םימ רוריק  
תונושו תוולינ יוניב תודובע 6.51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס          

תומייקה םימ רוריק תודיחי תפלחה כ"הס        

קובץ: 5048   .../006 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ יקסול ריאמ
1086868-80:סקפ  0086868-80:לט
 

19/07/2020
דף מס':     006 םילשורי הקיסומל הימקאה

1 הנבמ תא ףילחמ - םירלי'צמ ןובנ םלוא גוזימ - 'א היצפוא 2 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  51 ק ר פ       
      
ם י ק ו ר י פ  1.51 ק ר פ  ת ת       
      
הקופתל 'גקפ גוזימ תדיחי קוליסו קוריפ     15.1.001
, ריירק תרצות גגהמ רוריק ןוט 4 כ      
רתאל הדיחיה קוליסו , דוקיפו למשח יקוריפ      

                    4.00 'פמוק . השרומ תלוספ  
      
גוזימ תודיחי ןיב תולעת יעטק קוליסו קוריפ     15.1.002
הרזחו הקפסא תולעתו תומייקה 'גקפ      

                    1.00 'פמוק תוישאר  
      
תבכרומ הנשי םימ רוריק תדיחי קוליסו קוריפ     15.1.003
ןוט 86 כ הקופת תלעב ריירק תרצותמ גגה לע      
ךמסמ תרבעהו תודיחיה תטירג תוברל , רוריק      

                    2.00 'פמוק . תאז רשאמה  
      

                    3.00 'פמוק . םימ תובאשמ קוליסו קוריפ 15.1.004
      
דע רטוקב תדדובמ הנשי תרנצ קוליסו קוריפ     15.1.005
רוריק תכרעמל םיכיישה םירזיבא תוברל 6"      

                    1.00 'פמוק גגה לע הנשיה תיזכרמה םימ  
      

                    1.00 'פמוק םייק תוטשפתה לכימ קוליסו קוריפ 15.1.006
םיקוריפ 1.51 כ"הס          

      
ם י מ  ר ו ר ק  ת כ ר ע מ  2.51 ק ר פ  ת ת       
      
רורקל לוקס יסחדמ תלעב םימ רורק תדיחי     15.2.001
םגד ריירק תרצות תמגוד, דבלב      
    0030MBR03 תללוכ, ןיירט תרצותמ ע"ש וא  
תקתשומ , תוימינפ םימ רורחס תובאשמ 2      
קחרמ ABD 45 לע הלעת אלש שער תמרל      
20.4 תילמינימ תיטגרנא תוליעי , רטמ 01      
    =REESE תוברל , רורק ןוט 28 לש הקופתל  
,ץחל ינועש , םידואלרבוא , ישאר קספמ      
םיענתמ ,הזאפ ףופיה \ רסוח רסממ , םילבק      
, חותפ לוקוטורפל םיאתמ תרושקת סיטרכ,      
ףוג , סחדמ לכל תורש יזרב 2 , ילטיגיד רקב      
טטסוסרפ , דייאמב ןואפיק דגנ םומיח      
לש הנגה תותשר ,םוחה ףילחמל ילאיצנרפיד      
יופיצ , םיסחדמ יאתלו תוללוסל ןרצייה      
תוללוסל הנגה יופיצ , םוחה ףילחמל טספליס      

                    2.00 'פמוק .דוקיפו למשח חול יוביע  
םימ רורק תכרעמ 2.51 כ"הס          

      
קובץ: 5048   .../007 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ יקסול ריאמ
1086868-80:סקפ  0086868-80:לט
 

19/07/2020
דף מס':     007 םילשורי הקיסומל הימקאה

1 הנבמ תא ףילחמ - םירלי'צמ ןובנ םלוא גוזימ - 'א היצפוא 2 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ל ו פ י ט  ת ד י ח י  3.51 ק ר פ  ת ת       
      
גגה לע הנקתהל תיקפוא ריוא לופיט תדיחי     15.3.001
לש יטטס ץחל דגנ MFC 0008 לש הקיפסל      
רקב םע QS ,  DSV שער תמרל יונב , 7.1"      
,הנבמ תרקבל תרושקתב רוביח רשפאמה      
+ הכומנ תוליעיל םיננסמ את , םילופכ םילנפ      
היונב , 03X03 RRAF תינוניב תוליעיל      
תורוש 6 םע דייאמ תללוס , תורוניצ 4 תטישל      
, קותינ יזרב  )םומיחל 2 + רוריקל 4 ( ,קמוע      
ףקעמב תוסיו זרב , ילנויצרופורפ דקופמ זרב      
םע רקב , םימח םימלו םירק םימל - וק ןנסמו      
, דוקיפו למשח ירוביח רוריקו םומיחל םישגר      

                    1.00 'פמוק . םשג דגנ ןוגג  
ריוא לופיט תדיחי 3.51 כ"הס          

      
ר י ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  4.51 ק ר פ  ת ת       
      
תועבורמ ךומנ ץחלל ןוולוגמ חפמ ריוא תולעת     15.4.001
טרפמה יפל הלעתה ךתחל םיאתמ יבועב       
םיפדמ םיקוזיחו םילתימ תוברל , יללכה      

                  100.00 .םישימג םירוביחו תויולצפתהב םיגלפמ ר"מ   
      
עבצ םע תובכש יתש ןבל ןווגב תולעת תעיבצ     15.4.002

                  100.00 . ןוולוגמ חפל דחוימ ר"מ   
      

                  100.00 1" ימינפ יטסוקא דודיב ר"מ  15.4.003
      
, H םגד אנח תרצות ינבלמ שער קיתשמ     15.4.004
ינגוא תוברל , אטי לש הרזחו הקפסא תולעתל      
דודמ תוחפל רטמ 1 ךרואב תוכימת רוביח      

                    3.00 . קיתשמ חפנב ק"מ   
      
לעמ ריוא תומכ תסוו םע יתרקת ריוא רזפמ     15.4.005

                    1.00 ר"מ 1.0 ר"מ   
      

                    1.00 ר"מ 1.0 חטש לעמ ינדי ףדמ ר"מ  15.4.006
      
בלשמ ןנסמ םע ןשג שגנ חצ ריוא סירת     15.4.007
תודימב ינדי ריוא תומכ תסו םעו ריצ לע חתפנ      

                    1.00 מ"ס 05X05 'חי   
ריוא רוזיפ תכרעמ 4.51 כ"הס          

      
      
      
      
      

קובץ: 5048   .../008 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ יקסול ריאמ
1086868-80:סקפ  0086868-80:לט
 

19/07/2020
דף מס':     008 םילשורי הקיסומל הימקאה

1 הנבמ תא ףילחמ - םירלי'צמ ןובנ םלוא גוזימ - 'א היצפוא 2 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  5.51 ק ר פ  ת ת       
      
רבוחמ רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.5.001
רוניצ רטוקב םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב      

                   10.00 "1/2. רטמ   
      
רבוחמ רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.5.002
רוניצ רטוקב םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב      

                   10.00 "3/4. רטמ   
      
רבוחמ רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.5.003

                   10.00 .1" רוניצ רטוקב םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב רטמ   
      
רבוחמ רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.5.004
רוניצ רטוקב םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב      

                   10.00 "1/4 1. רטמ   
      
רבוחמ רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.5.005
רוניצ רטוקב םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב      

                   70.00 "1/2 1. רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.5.006
םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב רבוחמ      

                   10.00 .2" רוניצ רטוקב רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.5.007
םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב רבוחמ      

                   70.00 .3" רוניצ רטוקב רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.5.008
םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב רבוחמ      

                   50.00 .4" רוניצ רטוקב רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.5.009
םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב רבוחמ      

                   50.00 .6" רטוקב רטמ   
      
הרוחש הדלפמ  תיטרדנטס תופעתסה וא תשק     15.5.010

                   20.00 3" רטוקב 04 לוידקס 'חי   
      

                   20.00 4" רטוקב ךא ל"נכ תופעתסה וא תשק 'חי  15.5.011
      

                   20.00 .6" רטוקב ךא ל"נכ תופעתסה וא תשק 'חי  15.5.012
      
ימל 1 1\4" רטוקב 04 לוידקס ןוולוגמ רוניצ     15.5.013

                   10.00 . תשר רטמ   
      

5.51.2 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 5048   .../009 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ יקסול ריאמ
1086868-80:סקפ  0086868-80:לט
 

19/07/2020
דף מס':     009 םילשורי הקיסומל הימקאה

1 הנבמ תא ףילחמ - םירלי'צמ ןובנ םלוא גוזימ - 'א היצפוא 2 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                   10.00 .םיזוקינל 2" רטוקב 'ב גרד ןוולוגמ רוניצ רטמ  15.5.014
      

                    6.00 2/1" רטוקב קותינל ירודכ זרב 'חי  15.5.015
      

                    6.00 4/3" רטוקב קותינל ירודכ זרב 'חי  15.5.016
      

                    2.00 1" רטוקב קותינל ירודכ זרב 'חי  15.5.017
      

                    2.00 1 4/1" רטוקב קותינל ירודכ זרב 'חי  15.5.018
      

                    2.00 1 2/1" רטוקב קותינל ירודכ זרב 'חי  15.5.019
      

                    2.00 2" רטוקב קותינל ירודכ זרב 'חי  15.5.020
      

                    4.00 3" רטוקב םינגוא םע רפרפ זרב 'חי  15.5.021
      

                    4.00 4" רטוקב םינגוא םע רפרפ זרב 'חי  15.5.022
      

                    2.00 .6" רטוקב םינגוא םע רפרפ זרב 'חי  15.5.023
      

                    2.00 . 4" רטוקב ןגואמ AT תוסיו זרב 'חי  15.5.024
      

                    2.00 4" רטוקב רזוח לא זרב 'חי  15.5.025
      

                    1.00 1 4/1" רטוקב ח"זמ רזוח לא זרב 'חי  15.5.026
      

                    1.00 1 4/1" רטוקב ןמקוארב ץחל תיחפמ זרב 'חי  15.5.027
      
זרבו ם"בלפ לס  םע 4" רטוקב  וק ןנסמ     15.5.028

                    2.00 . קקפב 2" רטוקב הפיטש 'חי   
      

                    4.00 4" רטוקב ,ימוגמ ,תרנצל ןגואמ שימג רוביח 'חי  15.5.029
      
4" הלאקס םע רורחש זרב תוברל ץחל דמ     15.5.030

                    6.00 .ןירצילג יולימו ם"בלפ הטעמו 'חי   
      

                    6.00 .תרנצב ןסיכ םע תיפסכ 'מט דמ 'חי  15.5.031
      
קותינ זרב תוברל ,יטמוטוא ריוא רורחש םותסש     15.5.032

                    6.00 .4/3" רטוקב 'חי   
      

                    1.00 .4/3" רטוקב ןוחטיב םותסש 'חי  15.5.033
      
      

5.51.2 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 5048   .../010 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ יקסול ריאמ
1086868-80:סקפ  0086868-80:לט
 

19/07/2020
דף מס':     010 םילשורי הקיסומל הימקאה

1 הנבמ תא ףילחמ - םירלי'צמ ןובנ םלוא גוזימ - 'א היצפוא 2 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
חפנל המגרפאיד םע רוגס תוטשפתה לכימ     15.5.034

                    2.00 .רטיל 002 תוטשפתה 'חי   
      
רטוקב ריפב תמייק תישאר תרנצל תורבחתה     15.5.035
יוליג תוברל 3" רטוקב השדח תרנצ םע 6"      

                    2.00 'פמוק . הדובעה עוציב ירחא דודיב ינוקית , דודיבה  
      
רטוקב ריפב תמייק תישאר תרנצל תורבחתה     15.5.036
יוליג תוברל 5.1" רטוקב השדח תרנצ םע 4"      

                    2.00 'פמוק . הדובעה עוציב ירחא דודיב ינוקית , דודיבה  
      

                    1.00 'פמוק שדחמ יולימו םימ ינוקיר 15.5.037
הירזיבאו תרנצ 5.51 כ"הס          

      
ד ו ד י ב  6.51 ק ר פ  ת ת       
      
ףופילו יטטניס ימוגמ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.6.001
91 יבועב %05 לש הפיפחב טספליס טרס      

                   10.00 . תיפוס העיבצ + 2/1" רטוקב רוניצל מ"מ רטמ   
      
מ"מ 91 יבועב  ל"נכ  םימ תרנצל ימרת דודיב     15.6.002

                   10.00 .4/3" רטוקב רוניצל רטמ   
      
מ"מ 91 יבועב ל"נכ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.6.003

                   10.00 .1" רטוקב רוניצל רטמ   
      
מ"מ 91 יבועב ל"נכ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.6.004

                   10.00 .1 4/1" רטוקב רוניצל רטמ   
      
מ"מ 91 יבועב ל"נכ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.6.005

                   10.00 .1 2/1" רטוקב רוניצל רטמ   
      
מ"מ 91 יבועב ל"נכ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.6.006

                   10.00 .2" רטוקב רוניצל רטמ   
      
מ"מ 52 יבועב ל"נכ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.6.007

                   10.00 .3" רטוקב רוניצל רטמ   
      
רטוקב תרנצל תינוציח תרנצל ימרת דודיב     15.6.008
ילוורשב מ"מ 03 יבועב קוצי ןטירואילופמ 5.1"      
טספליס תפיטעו מ"מ 5.0 יבועב ןוולוגמ חפ      

                   60.00 .תיפוס העיבצו הלופכ רטמ   
      

6.51.2 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 5048   .../011 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ יקסול ריאמ
1086868-80:סקפ  0086868-80:לט
 

19/07/2020
דף מס':     011 םילשורי הקיסומל הימקאה

1 הנבמ תא ףילחמ - םירלי'צמ ןובנ םלוא גוזימ - 'א היצפוא 2 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
3" רטוקב תרנצל תינוציח תרנצל ימרת דודיב     15.6.009
חפ ילוורשב מ"מ 04 יבועב קוצי ןטירואילופמ      
טספליס תפיטעו מ"מ 5.0 יבועב ןוולוגמ      

                   60.00 .תיפוס העיבצו הלופכ רטמ   
      
4" רטוקב תרנצל תינוציח תרנצל ימרת דודיב     15.6.010
חפ ילוורשב מ"מ 05 יבועב קוצי ןטירואילופמ      
טספליס תפיטעו מ"מ 5.0 יבועב ןוולוגמ      

                   50.00 .תיפוס העיבצו הלופכ רטמ   
      
6" רטוקב תרנצל תינוציח תרנצל ימרת דודיב     15.6.011
חפ ילוורשב מ"מ 05 יבועב קוצי ןטירואילופמ      
טספליס תפיטעו מ"מ 5.0 יבועב ןוולוגמ      

                   50.00 .תיפוס העיבצו הלופכ רטמ   
      
ןנסמ ,רזוח לא ,םותסש ןוגכ רזיבא דודיב     15.6.012
תנגה תוברל .סקלפמרא םע המודכו , תשק      

                    2.00 .3" רטוקב טספליס י"ע דודיבה 'חי   
      
ןנסמ ,רזוח לא ,םותסש ןוגכ רזיבא דודיב     15.6.013
תנגה תוברל .סקלפמרא םע המודכו , תשק      

                   20.00 .4" רטוקב טספליס י"ע דודיבה 'חי   
      
, ןנסמ ,רזוח לא ,םותסש ןוגכ רזיבא דודיב     15.6.014
תנגה תוברל .סקלפמרא םע המודכו , תשק      

                    2.00 .6" רטוקב טספליס י"ע דודיבה 'חי   
דודיב 6.51 כ"הס          

      
ד ו ק י פ ו  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  7.51 ק ר פ  ת ת       
      
גגה לע חולמ דוקיפו תילמשח היצלטסניא     15.7.001
דוקיפו חכ ילבכ לכ , םימ רוריק תודיחיל דע      
תותשר ישגמ וא\ו תומלוס םרז יקיספמ      

                    1.00 'פמוק . למשח תולעתו  
      
תוברל שדח םימ ררקמל 'מט תרקב תכרעמ     15.7.002
'מט ישגר,  תובאשמל דוקיפ , המירז יקיספמ      

                    2.00 'פמוק . תונגה , הרזחו הקפסאב  
      
םימ רוריק תכרעמל קוחרמ הלעפה חול ןוכדע     15.7.003

                    1.00 'פמוק . תושדחה תודיחיה לע הטילשל רוביחו םייקה  
דוקיפו למשח תודובע 7.51 כ"הס          

      
      

קובץ: 5048   .../012 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ יקסול ריאמ
1086868-80:סקפ  0086868-80:לט
 

19/07/2020
דף מס':     012 םילשורי הקיסומל הימקאה

1 הנבמ תא ףילחמ - םירלי'צמ ןובנ םלוא גוזימ - 'א היצפוא 2 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש ו  ת ו ו ל י נ  י ו נ י ב  ת ו ד ו ב ע  8.51 ק ר פ  ת ת       
      
, I 004 םייטרדנטס הדלפ יליפורפ גוז     15.8.001
דוסי עבצ לש העיבצ תוברל הדיחיה תהבגהל      
ימלוב 01 לש טסו תובכש 2 יסקופא +      
םיסיסבה לע ובכרוי רשא םייציפק תודיער      

                    2.00 'פמוק . םימייקה םיפצה  
      

                    1.00 'פמוק . תוסיוו הצרה הלעפה 15.8.002
      

                    1.00 'פמוק קדבה תנשב תוירחאו תורש 15.8.003
      
תודיחי תדמעהל היצקורטסנוק סדנהמ רושיא     15.8.004

                    1.00 'פמוק תונשיה םוקמב תושדחה םימ רוריק  
      
4 המוקב תמייק תילרנימ הרקת יעטק קוריפ     15.8.005
דע םייקה ריפהמ תרנצ עוציבל שדחמ הבכרהו      

                    1.00 'פמוק . רטמ 5 כ יאוות ינוציחה ריקל  
      
, 8" רטוקב תרנצ רבעמל ןוטב ריקב חדק     15.8.006

                    2.00 'פמוק עבצו ריק ינוקית  
      
, 4" רטוקב תרנצ רבעמל ןוטב ריקב חדק     15.8.007

                    2.00 'פמוק עבצו ריק ינוקית  
תונושו תוולינ יוניב תודובע 8.51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס          

1 הנבמ תא ףילחמ - םירלי'צמ ןובנ םלוא גוזימ - 'א היצפוא כ"הס        
קובץ: 5048   .../013 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ יקסול ריאמ
1086868-80:סקפ  0086868-80:לט
 

19/07/2020
דף מס':     013 םילשורי הקיסומל הימקאה

תואטיל םירקבו דוקיפ יזרב תפלחה - 'ב היצפוא 3 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       
      
א ט י ל  ד ו ק י פ  י ז ר ב  1.51 ק ר פ  ת ת       
      
לש רטוקב םירק םימל ןשי דוקיפ זרב קוריפ     15.1.001
תרצות שדח דוקיפ זרבל הפלחהו 1 4/1"      
למשח יטוויח לכ , ההז רטוקב סנמיס וא ומילב      

                   12.00 'פמוק תושרדנה דודיבו תרנצ תודובעו דוקיפו  
      
לש רטוקב םימח םימל ןשי דוקיפ זרב קוריפ     15.1.002
ומילב תרצות שדח דוקיפ זרבל הפלחהו 4/3"      
למשח יטוויח לכ , ההז רטוקב סנמיס וא      

                   12.00 'פמוק תושרדנה דודיבו תרנצ תודובעו דוקיפו  
      
םימ זרב רוביחל תורוניצ  4 תטישל 'מט רקב     15.1.003
תורשפא םע , 'מט ישגר , םימח םימ זרבו םיק      
יונישל תרושקתב הנבמ תרקבל רוביחל      
לכו , זרב לש החיתפ זוחא , הדובע תודוקנ      
דע תשרדנה דוקיפו למשח תייצלטסניא      

                   12.00 . הניקת הרוצב הדיחיה תצרהו הלעפהל 'חי   
אטיל דוקיפ יזרב 1.51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ריוא גוזימ 51 כ"הס          

תואטיל םירקבו דוקיפ יזרב תפלחה - 'ב היצפוא כ"הס        
קובץ: 5048   .../014 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ יקסול ריאמ
1086868-80:סקפ  0086868-80:לט
 

19/07/2020
דף מס':     014 םילשורי הקיסומל הימקאה

הנבמ תרקב תכרעמ - 'ג היצפוא 4 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 ק ר פ       
      
ם י ר ל י 'צ ל  ה נ ב מ  ת ר ק ב  1.51 ק ר פ  ת ת       
ת ו א ט י ו       
      
תרצותמ םימ רוריק תדיחיל תרושקת םאתמ     15.1.002
םימ רוריק תדיחיל תורבחתה , ריירק וא ןיירט      
תרבעהל יזכרמ רקבל תרושקתב רוביחו תמייק      
'מט : הדיחיה לש םירטמרפה לכ לע עדימ      
, סחדמ לכ לש הסמעה זוחא , האיציו הסינכ      
יצחל חופמ לכו סחדמ לכ לש הדובע םרז      
תונגה ןוויכ , ןמש ץחל , רוריקה זג לש הדובע      

                    2.00 'פמוק תונכתו הנכות תוברל . דועו  
      
סנמיס לש NOCRENE תמגוד הנכות     15.1.003
תיפרג הגצהו םינותנ דוביעל תונכת תדובעו      
תונומת , םימ רוריק תודיחי תדובע לש      
ראותמכ )IMH( תוימניד תויפרג תויטפוניס      
תרימש עצבת תכרעמה . ינכטה טרפמב      
ןיב האוושה ךרוצל םיפרג לע םתגצהו םינותנה      
ושגוי - םיגצומ םינותנו , םיפרג .תופוקת      

                    1.00 'פמוק . רושיאל  
      
ירוביח לכ ןובנ םלוא אטי רובע CDD רקב     15.1.004
, הקספה , הלעפהל םישרדנה תרושקת      
תקיפס לע הטילש , הנוע לכב 'מט לע הטילש      
, הרזחו הקפסא 'מט לע תויצקידניא , ריוא      

                    1.00 תילמשח הלקתו המירז רסוח לע היצקידניא 'חי   
      

                   13.00 תרושקת ירוביח תוברל אטיל המירז קספמ 'חי  15.1.005
      
ירוביח שגרל ןגמ תוברל ינוציח ריואל 'מט שגר     15.1.006

                    2.00 תרושקת 'חי   
      
תועצמאב הנבמ תרקבל תמייק אטי רוביח     15.1.007
בצמ , הקספה , הלעפהל םירוטקטנוקו רקב      

                   22.00 'פמוק . הלקת לע היצקידניא , הלועפ  
      
הרקב רובע CP בשחמ תנקתהו תקפסא     15.1.008
I 5 דבעמ  , ע"ש וא LLED, תבשחוממ      
    EROC , ןורכז BG8 , חישק קסיד DSS 042  
בשחמ ךסמ , swodniW 01 הלעפה תכרעמו      

                    1.00 'פמוק . תספדמ ,  91"  
      
      
      

1.51.4 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 5048   .../015 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ יקסול ריאמ
1086868-80:סקפ  0086868-80:לט
 

19/07/2020
דף מס':     015 םילשורי הקיסומל הימקאה

הנבמ תרקב תכרעמ - 'ג היצפוא 4 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לכ תלעפהל םישרדנה תונכת תודובע לכ     15.1.009
ךסמ ( םייפרג םיכסמ , הנבמ תרקבל תכרעמה      
יטנמלא לכו ,) .. אטי , רלי'צ טנמלא לכל דחא      

                    1.00 'פמוק תמלשומ תכרעמל םישרדנה םישגרו הרקב  
תואטיו םירלי'צל הנבמ תרקב 1.51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ריוא גוזימ תודובע 51 כ"הס          

הנבמ תרקב תכרעמ - 'ג היצפוא כ"הס        
קובץ: 5048   .../016 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ יקסול ריאמ
1086868-80:סקפ  0086868-80:לט
 

19/07/2020 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     016 םילשורי הקיסומל הימקאה

  
כ"הס  

תומייקה םימ רוריק תודיחי תפלחה 1 הנבמ   
  
ריוא גוזימ ינקתמ 51 קרפ    
  
םיקוריפ 1.51 קרפ תת     
  
םימ רורק תכרעמ 2.51 קרפ תת     
  
הירזיבאו תרנצ 3.51 קרפ תת     
  
דודיב 4.51 קרפ תת     
  
דוקיפו למשח תודובע 5.51 קרפ תת     
  
תונושו תוולינ יוניב תודובע 6.51 קרפ תת     
  
ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס    
תומייקה םימ רוריק תודיחי תפלחה 1 כ"הס   
  
1 הנבמ תא ףילחמ - םירלי'צמ ןובנ םלוא גוזימ - 'א היצפוא 2 הנבמ   
  
ריוא גוזימ ינקתמ 51 קרפ    
  
םיקוריפ 1.51 קרפ תת     
  
םימ רורק תכרעמ 2.51 קרפ תת     
  
ריוא לופיט תדיחי 3.51 קרפ תת     
  
ריוא רוזיפ תכרעמ 4.51 קרפ תת     
  
הירזיבאו תרנצ 5.51 קרפ תת     
  
דודיב 6.51 קרפ תת     
  
דוקיפו למשח תודובע 7.51 קרפ תת     
  
תונושו תוולינ יוניב תודובע 8.51 קרפ תת     
  
ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס    
1 הנבמ תא ףילחמ - םירלי'צמ ןובנ םלוא גוזימ - 'א היצפוא 2 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 5048   .../017 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ יקסול ריאמ
1086868-80:סקפ  0086868-80:לט
 

19/07/2020
דף מס':     017 םילשורי הקיסומל הימקאה

  
כ"הס  

תואטיל םירקבו דוקיפ יזרב תפלחה - 'ב היצפוא 3 הנבמ   
  
ריוא גוזימ 51 קרפ    
  
אטיל דוקיפ יזרב 1.51 קרפ תת     
  
ריוא גוזימ 51 כ"הס    
תואטיל םירקבו דוקיפ יזרב תפלחה - 'ב היצפוא 3 כ"הס   
  
הנבמ תרקב תכרעמ - 'ג היצפוא 4 הנבמ   
  
ריוא גוזימ תודובע 51 קרפ    
  
תואטיו םירלי'צל הנבמ תרקב 1.51 קרפ תת     
  
ריוא גוזימ תודובע 51 כ"הס    
הנבמ תרקב תכרעמ - 'ג היצפוא 4 כ"הס   

 

  
כ"הס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 5048 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


