
מ"עב הסדנהו ןיינב  רקד
9923886-30:סקפ  0093986-30:לט  א "ת  3 םירינ
 

02/02/2016 תויומכ בתכ
דף מס':     001 למשח ץעוי - ימואל חוטיב

יבול - הווקת חתפ ימואל חוטיב ףינס 10 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       

      

. 10.60 ק ר פ  ת ת       

      

.םירוצעמו ןמש יריזחמ תוללוכ תותלדה לכ      
,םיגרוס ,תורדג ,תותלד ןוגכ( תכתמ יטירפ      
רונתב םיעובצו םינוולוגמ ויהי )'וכו ,םיליפורפ      
ויהי תורדגה ימגיד .לכירדאה תריחב יפל ןווגב      
ךומסב םייקל תיברימ תיבוציע המאתהב      
םימגדה ,)םישרדנה םיהבגבו תומאתהב(      
.דבלב םימודכ םינתינ םימושרה      
      

םגד תמגודכ 1-מ ,מ"ס 012/011 תכתמ תלד     06.01.0001
ןווג .רונתב עבצ רמג ,"םסוח" לש 0102      

                   1.00 .לכירדאה תריחבל 'חי   
      

03/03 שא תדימע ךא ,ל"נכ 2-מ תכתמ תלד     06.01.0002
,ינקת רהוצ םעו תוחיטב ץעוי תרדגה יפל      
הנכה םע ."1104 םסוח" תמגודכ      

                   1.00 .ילמשח לוענמ/הרקבל 'חי   
      

הבוגל עקרקה תמוקב תומייק תותלד תמאתה     06.01.0003
ללוכ ריחמה .)תותלד רוציק( שדחה ףוצירה      
טעמל( תותלדה לש שדחמ הבכרהו קוריפ      

                   3.00 .)תבבותסמה תלדה 'חי   
      

קוריפ תוברל .הכרדמהמ הסינכ רעש תפלחה     06.01.0004
.קוריפה תודוקנב םינוקית עוציבו םייקה יוניפו      
קוריפ ,שדחה רעשל ןוגיעו סיסב תוברל      
שדח רעש .הנקתהל שורדה לכו ףוציר תבשהו      
'מ1-כ :ללוכ .'מ 2 הבוגו 'מ 6-כ ללוכ בחורב      
תחא ףנכ רעשה תרתיו שפשפ 'מ 3.1 ,עובק      
.םישרדנה םידומעה לכו ,המינפ החיתפל      
ילמשח הליענ רורחשו םוקרטניא תוברל      
תוברל .םינפבש ןוחטבה תדמעב שפשפל      
לש "X רבצ" םגד .תוריקלו הפצרל םינוגיע      
.שעת-רוא לש "ידסומ רדמס" וא תורדג הדוהי      
.לכירדאה תריחבל ןווג .עובצו ןוולוגמ לכה      
רושיאל ןלבקה י"ע ונכוי םיטרפו עוציב תינכת      

                   1.00 'פמוק .טירפה ריחמב לולכ לכה .ןימזמה  
      

ןוטב ריק יבג לע 'מ 2.1 הבוג תכתמ רדג     06.01.0005
יחודיק י"ע ןוגיע תוברל ,חיט וא ןבא הפוחמ      
וא תורדג הדוהי לש "X רבצ" םגד .ןוטבל סוכ      
ןוולוגמ לכה .שעת-רוא לש "ידסומ רדמס"      
עוציב תינכת .לכירדאה תריחבל ןווג .עובצו      

                  15.00 .ןימזמה רושיאל ןלבקה י"ע ונכוי םיטרפו רטמ   
      

                   2.00 .'מ 5.2 הבוגב ךא , ל"נכ תכתמ רדג רטמ  06.01.0006
      

קובץ: 15-00   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו ןיינב  רקד
9923886-30:סקפ  0093986-30:לט  א "ת  3 םירינ
 

02/02/2016

דף מס':     002 למשח ץעוי - ימואל חוטיב
יבול - הווקת חתפ ימואל חוטיב ףינס 10 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ריק יבג לע תמייק תכתמ רדג לש ריהז קוריפ     06.01.0007
ןבא הפוחמ ןוטב ריק לע התנקתהו ןוטב      
םידומע תכראה ,ךרוצה יפל ,תוברל .ךומסב      
,רדג יעטק וא םירזיבא תמלשה ,ןוגיעה ךרוצל      

                   8.50 .'וכו תוטומ ,םינספת רטמ   
      

,מ"ס 003/231 )תינכתב 3-מ( גרוס-תלד     06.01.0008
2 םע ףנכ תרגסמו )חיטה לע ןקתומ( ףוקשמ      
מ"מ 04/04 יליפורפמ לכה ,תוימינפ תוקולח      
הבוגב ףנכ .)'מ 1 לכ ףנכב "ץורפש" תוברל(      
ףנכב .הרקתה דע עובק גרוס לעמו מ"ס 022      
לכ מ"מ 21 רטוק אלמ לזרבמ םייכנא תוטומ      
לוענמ ןונגנמ ,םיריצ השולש תוברל .מ"ס 01      
תכרעמל תורבוחמ תותלדה .חירב לוענמו ינדי      
תונכה ללוכ שאה יוביכ לש תיביטרגטניאה      
ינכט םואית יפל לכה ,טנגמ וא ילמשח לוענמל      
עבצ רמגו ןווליג .ןימזמה ןיבל ןלבקה ןיב      

                   2.00 .לכירדאה תריחבל ןווג ,םיריצ ללוכ רונתב 'חי   
      

תרגסמה תעקשהל ל"נה גרוס-תלדל תפסות     06.01.0009
ללוכ .חקפמה םע םואיתב עוציב .ןוטבה ריקב      
תוריקב םישרדנה םינוקיתה לכו ,הביצח      

                   2.00 .הרקתבו 'חי   
      

ללוכ תוגרדמה לש "ןיע"ב עובק ל"נכ גרוס     06.01.0010
הדיחי :םיקלח השולש ללוכ טירפ לכ .םיריצ      
ללוכ םיריצ לע החיתפל( תיעוביר תיקפוא תחא      
תודיחי יתשו ,ר"מ 2.1-כ לדוגב )היילת לוענמ      
םוקימ .א"כ ר"מ 6.0-כ תושלושמ תויכנא      
יכלהמ ,תוריקל םינוגיע תוברל .רתאב םאותי      

                   2.00 .הזל הזו ,םייקה הקעמל ,תוגרדמה 'חי   
      

הקינס יזרבל לעמ 'מ 1-כ ךרואב רדג תמלשה     06.01.0011
"X רבצ" םגד .ןוינחב רמושה תדמעל ךומסב      
לש "ידסומ רדמס" וא תורדג הדוהי לש      
תריחבל ןווג .עובצו ןוולוגמ לכה .שעת-רוא      
י"ע ונכוי םיטרפו עוציב תינכת .לכירדאה      

                   1.00 .ןימזמה רושיאל ןלבקה 'חי   
      

'מ 1-כ ךרואב( תמייק רדג תדיחי תפלחה     06.01.0012
רדגב( החיתפל ףנכ רעשב )'מ 2.1-כ הבוגבו      
םע )"םראפרפוס"ל הסינכל ךומסב הגורעה      
וא תורדג הדוהי לש "X רבצ" םגד .ןוילע רגוס      
ןוולוגמ לכה .שעת-רוא לש "ידסומ רדמס"      
עוציב תינכת .לכירדאה תריחבל ןווג .עובצו      

                   1.00 .ןימזמה רושיאל ןלבקה י"ע ונכוי םיטרפו 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: 15-00   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו ןיינב  רקד
9923886-30:סקפ  0093986-30:לט  א "ת  3 םירינ
 

02/02/2016

דף מס':     003 למשח ץעוי - ימואל חוטיב
יבול - הווקת חתפ ימואל חוטיב ףינס 10 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ןוטב ריק יבג לע 'מ 5.2 הבוג תכתמ רדג     06.01.0013
ןוגיע תוברל ,ןינבה ףרועב ,חיט וא ןבא הפוחמ      
הדוהי לש "ןולייא" םגד .ןוטבל סוכ יחודיק י"ע      
ןוולוגמ לכה .שעת-רוא לש "051 ןח" וא תורדג      
עוציב תינכת .לכירדאה תריחבל ןווג .עובצו      

                   5.00 .ןימזמה רושיאל ןלבקה י"ע ונכוי םיטרפו רטמ   
      

,שרגמה ףקיה לכב רדגל םיקוזיחו םינוקית     06.01.0014
,שורדה לכו קודיהו החיתמ ,םינספות תפלחה      

                  75.00 .העיבצ ינוקית תוברל רטמ   
      

הקינסה יזרב רוזיאב רדגה לש העיבצו ןוקית     06.01.0015
21-כ ,תיזחב( הגורעה רוזיאב ןיינבה לוממו      

                   1.00 'פמוק .קוזיחו םירוביח תפלחה ,שדחמ העיבצ .)א"מ  

      

ה י צ ל ט ס נ י א  70 ק ר פ       

      

. 10.70 ק ר פ  ת ת       

      

ריפ תועצמאב 'א המוקמ לוצ יצח רוניצ רבעמ     07.01.0001
ימ רלוקל םיריפש םימ תבוטל עקרקה תמוקל      

                  35.00 .הייקשה תכרעמלו הייתש רטמ   
      

יוביכ תדמע דיל "הייכונח" תבכרהו הקפסא     07.01.0002
                   1.00 .2/1-ל 4/3-מ רבעמ ללוכ שא 'חי   

      

                   1.00 .תוגרדמה רדח ךותל רלקנירפס תדוקנ תזזה 'חי  07.01.0003

      

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       

      

ת ו ד ו ק נ  10.80 ק ר פ  ת ת       

      

דסומה טרפימ םע דחי רחמתלו אורקל שי      
םעו םיצופישו הינב תודובעל ימואל חוטיבל      
הרקמבו בייחמ טרפימב בותכה לכ .תוינכתה      
יפל הפולח לכ רוחבל ןימזמה יאשר הריתס לש      
לכב .תוינכתה וא טרפימה וא תויומכה בתכ      
ןייוצמהמ םינוש םירזיבא וא םירמוח ,םיקרפה      
לע החכוהה תבוח( םתוכיאב םיליבקמ ויהי      
.לכירדאהו ןימזמה רושיאב קר ורתויו )ןלבקה      
      

רטוקב רונצ תללוכ רשא הליגר רואמ תדוקנ     08.01.0001
ךרוצה יפל מ"מ 5.1 ךתחב םיכילומ מ"מ 61      
וא לופכ וא דיחי ינקת רואמל םרז קספמ      
תספוקב הרואת ףוגל האיציו ןושאר ףילחמ      
תרבוחמ תנקתומ הדוקנה .םיקדהמו םירוביח      

                  12.00 .שומשל הנכומו 'קנ   
      
      
      

קובץ: 15-00   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו ןיינב  רקד
9923886-30:סקפ  0093986-30:לט  א "ת  3 םירינ
 

02/02/2016

דף מס':     004 למשח ץעוי - ימואל חוטיב
יבול - הווקת חתפ ימואל חוטיב ףינס 10 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ללוכ רשא )הנזהה רוקמ( רואמ לגעמ יוניש     08.01.0005
מ"מ 5.1 ךתחב םיכילומ מ"מ 61 רטוקב רוניצ      
וא דיחי ינקת רואמל םרז קספמ ךרוצה יפל      
הרואת ףוגל האיציו ןושאר ףילחמ וא לופכ      

                  12.00 .תינכות יפל לכה ,םיקדהמו םירוביח תספוקב 'חי   
      

תללוכ רשא הליגר רואמ תדוקנ תקתעהו קורפ     08.01.0006
מ"מ 5.1 ךתחב םיכילומ מ"מ 61 רטוקב רונצ      
וא דיחי ינקת רואמל םרז קספמ ךרוצה יפל      
הרואת ףוגל האיציו ןושאר ףילחמ וא לופכ      
תנקתומ הדוקנה .םיקדהמו םירוביח תספוקב      
תינכות יפל לכה ,שומשל הנכומו תרבוחמ      

                  18.00 רטמ 2דע השדח 'קנ   
      

שדחה ןונכתה יפל הרואתה יפוג תמאתה     08.01.0009
תפסותו ,לגעמה יוניש ,תפסוה ללוכ ,רדחב      
ותמאתהו רדחל ריחמ יפל לכה ,רדחל קספמ      

                  14.00 .השדחה תינכותל 'חי   
      

םגד טוהיר וא סבג ריק לע תנקתומ לנפ תדוקנ     08.01.0018
    41-D לנפה .ע"וש וא טסלפ א.ד.ע תרצותמ  
תוכרעמ ןיב תועובק הדרפה תוציחמ לעב      
םיליגר םיעקש ינש - .)1 :בכרומ לנפה .תונוש      
.מ"מ 61 רטוק רוניצו ר"ממ 5.2 לבכב הנזהו      
םאתמ ללוכ םיבשחמ תרושקתל הנכה - .)2      
מ"מ 52 רטוק רוניצו ,54JR  5 TAC רזיבאל      
תרושקתל הנכה - .)3 .הכישמ טוח םע      
61 רטוקב רוניצו ןופלט עקש ללוכ םינופלט      
רבוחמו בכרומ לנפה,הכישמ טוח םע מ"מ      

                   2.00 'פמוק .טלפמוק  
      

םגד טוהיר וא סבג ריק לע תנקתומ לנפ תדוקנ     08.01.0030
    02-D לנפה .ע"וש וא טסלפ א.ד.ע תרצותמ  
םיעקש 8 - דחאה :תונוש יתש שולשמ בכרומ      
,מ"מ 61 רטוק רוניצו ר"ממ 5.2 לבכב הנזהו      
הנכה - :ללוכ תרושקתל הנכה הינשה      
, לופכ ןופלט עקש ללוכ םינופלט תרושקתל      
-  גוז 2 ןופלט לבכ םע מ"מ 61 רטוקב רוניצו      
םימאתמ 4 ללוכ םיבשחמ תרושקתל הנכה      
32 רטוק רוניצו ,54JR  5 TAC רזיבאל לופכ      
רבוחמו בכרומ לנפה .הכישמ טוח םע מ"מ      

                   1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 15-00   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו ןיינב  רקד
9923886-30:סקפ  0093986-30:לט  א "ת  3 םירינ
 

02/02/2016

דף מס':     005 למשח ץעוי - ימואל חוטיב
יבול - הווקת חתפ ימואל חוטיב ףינס 10 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

םגד טוהיר וא סבג ריק לע תנקתומ לנפ תדוקנ     08.01.0035
    81-D לנפה .ע"וש וא טסלפ א.ד.ע תרצותמ  
םיעקש 6 - דחאה :תונוש תונזה שולשמ בכרומ      
,מ"מ 61 רטוק רוניצו ר"ממ 5.2 לבכב הנזהו      
הנכה - :ללוכ תרושקתל הנכה הינשה      
, לופכ ןופלט עקש ללוכ םינופלט תרושקתל      
-  גוז 2 ןופלט לבכ םע מ"מ 61 רטוקב רוניצו      
םימאתמ 4 ללוכ םיבשחמ תרושקתל הנכה      
52 רטוק רוניצו ,54JR  5 TAC רזיבאל לופכ      
רבוחמו בכרומ לנפה .הכישמ טוח םע מ"מ      

                   4.00 'פמוק .טלפמוק  
      

םגד טוהיר וא סבג ריק לע תנקתומ לנפ תדוקנ     08.01.0037
    81-D לנפה .ע"וש וא טסלפ א.ד.ע תרצותמ  
ר"ממ 5.2 לבכב הנזהו םיעקש 8 -מ בכרומ      
רבוחמו בכרומ לנפה ,מ"מ 61 רטוק רוניצו      

                   2.00 'פמוק .טלפמוק  
      

תנקתומ חולל הרישי  'א 61 ריק רוביח תדוקנ     08.01.0043
ריקה לע וא רטמונגמ תדיחי רובע הרקתה לע      
תללוכ רשא  X-YAR תנוכמ וא המסלפ רובע      
ךתחב לבכ וא םיכילומ מ"מ 61 רטוקב רונצ      
עקש 1 לש בכרהו ךרוצה יפל ר"ממ 5.2      
תרבוחמ תנקתומ הדוקנה ,ינקת EVA תמגודכ      

                   5.00 .שומישל שומישל הנכומו 'קנ   
      

תנקתומ ,הלופכ 'א 61 ריק רוביח תדוקנ     08.01.0051
מ"מ 61 רטוקב רונצ תללוכ רשא ,םירדחב      
ךרוצה יפל ר"ממ 5.2 ךתחב לבכ וא םיכילומ      
,ינקת SSIWEG תמגודכ םיעקש 2 לש בכרהו      
,שומישל הנכומו תרבוחמ תנקתומ הדוקנה      

                   3.00 .רזיבאה לש האלמ הנקתהל םירזיבאה לכ ללוכ 'קנ   
      

תנקתומ ,הדיחי 'א 61 ריק רוביח תדוקנ     08.01.0052
מ"מ 61 רטוקב רונצ תללוכ רשא ,םירדחב      
ךרוצה יפל ר"ממ 5.2 ךתחב לבכ וא םיכילומ      
SSIWEG תמגודכ דחא עקש לש בכרהו      
הנכומו תרבוחמ תנקתומ הדוקנה ,ינקת      
האלמ הנקתהל םירזיבאה לכ ללוכ ,שומישל      

                   5.00 .רזיבאה לש 'קנ   
      

תללוכ רשא ,הדיחי 'א 61 ריק רוביח תדוקנ     08.01.0056
ךתחב לבכ וא םיכילומ מ"מ 61 רטוקב רונצ      
1N ינקת דחא עקשו ךרוצה יפל ר"ממ 5.2      
תרבוחמ תנקתומ הדוקנה ,הלעת לע תבכרהל      
הנקתהל םירזיבאה לכ ללוכ ,שומישל הנכומו      

                   4.00 .רזיבאה לש האלמ 'קנ   
      
      
      
      

קובץ: 15-00   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו ןיינב  רקד
9923886-30:סקפ  0093986-30:לט  א "ת  3 םירינ
 

02/02/2016

דף מס':     006 למשח ץעוי - ימואל חוטיב
יבול - הווקת חתפ ימואל חוטיב ףינס 10 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

םילבכה קותינ ,הרואת יפוג לש קוריפו קותינ     08.01.0076
וא ,םיקדהמל רוביח ללוכ הרקתל לעמל דע      
חקפמהו ןימזמה תשירד יפל לבכה קוריפ      

                  30.00 .חטשב 'חי   
      

למשח יעקש שדחמ הבכרהו קוריפו קותינ     08.01.0079
לעמל דע םילבכה קותינ ,הרקבה קפלדב      
לבכה קוריפ וא ,םיקדהמל רוביח ללוכ הרקתל      
רוביחו הנקתה ןכמ רחאלו ,ןימזמה תשירד יפל      
לכה , םתרזחה רחאל תודמעה לש שדחמ      

                   1.00 'פמוק .טלפמוק  
      

תרושקת יעקש שדחמ הבכרהו קוריפו קותינ     08.01.0080
דע םילבכה קותינ ,הרקבה קפלדב םיבשחמ      
קוריפ וא ,םיקדהמל רוביח ללוכ הרקתל לעמל      
הנקתה ןכמ רחאלו ,ןימזמה תשירד יפל לבכה      
, םתרזחה רחאל תודמעה לש שדחמ רוביחו      

                   1.00 'פמוק .טלפמוק לכה  
      

תומלצמ יעקש שדחמ הבכרהו קוריפו קותינ     08.01.0081
לעמל דע םילבכה קותינ ,הרקבה קפלדב      
לבכה קוריפ וא ,םיקדהמל רוביח ללוכ הרקתל      
רוביחו הנקתה ןכמ רחאלו ,ןימזמה תשירד יפל      
לכה , םתרזחה רחאל תודמעה לש שדחמ      

                   1.00 'פמוק .טלפמוק  
      

יעקש לש שדחמ הבכרהו קוריפו קותינ     08.01.0082
קפלד אוהש גוס לכמ הרקבו םוקרטניא      
ללוכ הרקתל לעמל דע םילבכה קותינ ,הרקבה      
תשירד יפל לבכה קוריפ וא ,םיקדהמל רוביח      
לש שדחמ רוביחו הנקתה ןכמ רחאלו ,ןימזמה      

                   1.00 'פמוק .טלפמוק לכה , םתרזחה רחאל תודמעה  
      

רשא ,איהש גוס לכמ השדח המצלמל 'קנ     08.01.0083
,הכישמ טוחו ,מ"מ 52 רטוקב רוניצ לולכת      
תכרעמה קפס תייחנה יפל קייודמ םוקימ      

                   8.00 .חקפמהו 'חי   
      

רשא ,אוהש גוס לכמ יריק חפנ יאלגל 'קנ     08.01.0084
,הכישמ טוחו ,מ"מ 61 רטוקב רוניצ לולכת      
תכרעמה קפס תייחנה יפל קייודמ םוקימ      

                   7.00 .חקפמהו 'חי   
      

גוס לכמ ,תלדב ןקתומ יטנגמ קספמל 'קנ     08.01.0085
טוחו ,מ"מ 61 רטוקב רוניצ לולכת רשא ,אוהש      
קפס תייחנה יפל קייודמ םוקימ ,הכישמ      

                   4.00 .חקפמהו תכרעמה 'חי   
      
      
      
      

קובץ: 15-00   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו ןיינב  רקד
9923886-30:סקפ  0093986-30:לט  א "ת  3 םירינ
 

02/02/2016

דף מס':     007 למשח ץעוי - ימואל חוטיב
יבול - הווקת חתפ ימואל חוטיב ףינס 10 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

לולכת רשא ,אוהש גוס לכמ ,הריבש ןצחלל 'קנ     08.01.0086
םוקימ ,הכישמ טוחו ,מ"מ 61 רטוקב רוניצ      

                   3.00 .חקפמהו תכרעמה קפס תייחנה יפל קייודמ 'חי   
      

,אוהש גוס לכמ ,יטנגמורטקלא לוענמל 'קנ     08.01.0087
טוחו ,מ"מ 61 רטוקב רוניצ לולכת רשא      
קפס תייחנה יפל קייודמ םוקימ ,הכישמ      

                   3.00 .חקפמהו תכרעמה 'חי   
      

חבטמ רובע םימ ןגומ םגד עקת יתבל תפסות     08.01.0092
                   5.00 .ןגומ בחרמ וא 'חי   

      

רוניצ תללוכ רשא טטסומרט 'קנ תקתעה     08.01.0108
תיטסוקאה הרקתל לעמ דע מ"מ 61 רטוקב      

                   2.00 .ריואה גוזימ ןלבק י"ע טוויח 'קנ   
      

םירמוחה לכ ללוכ רואמ יקספמ תקתעה     08.01.0109
                   6.00 רוביחו הנקתהל םישורדה 'קנ   

      

רונצ תללוכ רשא ןופלטל תרושקת תדוקנ     08.01.0121
טוחו תשרה תלעתל דע מ"מ 61 רטוקב      
וא סבג ריקב תבכרומ הדוקנה .ןולינמ הכישמ      
עקש תללוכ הדוקנה( תודבעמב חפ תולעתב      

                  20.00 .םייק לבכל תרבוחמ הדוקנה ,)ינקת קזב 'קנ   
      

וא הדיחי ןופלטל תרושקת תדוקנ תקתעה     08.01.0122
61 רטוקב רונצ תללוכ רשא ,תמייק הלופכ      
.ןולינמ הכישמ טוחו תשרה תלעתל דע מ"מ      
הדוקנה( ECAPS NEPO ב תבכרומ הדוקנה      
לבכל תרבוחמ הדוקנה ,)ינקת קזב עקש תללוכ      

                  15.00 .םייק 'קנ   
      

וא הדיחי םיבשחמ תרושקת תדוקנ תקתעה     08.01.0123
61 רטוקב רונצ תללוכ רשא ,תמייק הלופכ      
.ןולינמ הכישמ טוחו תשרה תלעתל דע מ"מ      
תללוכ הדוקנה( סבג ריקב תבכרומ הדוקנה      
הדוקנה ,)SSIWEG תמגודכ ינקת קזב עקש      

                  15.00 .םייק לבכל תרבוחמ 'קנ   
      

וא ןצחל וא רפוצ יאלגל רובח תדוקנ תקתעה     08.01.0124
ןקתומה ןשע יוליג תכרעמב רחא רזיבא לכ      
הרקת לעמ וא ריקה לע וא/ו ריקב עוקש      

                   5.00 .הפצ הפצרל תחתמ וא תיטסוקא 'קנ   
      

יאלגל ןומיס תרונמל רוביח תדוקנ תקתעה     08.01.0126
,תיטסוקאה הרקתל תחתמ תבכרומ ןשע      
יאלגל תרבוחמ ,מ"מ 61 רטוקב רוניצ תללוכ      

                   4.00 .תיטסוקאה הרקתל לעמ ןשע 'קנ   
      
      
      

קובץ: 15-00   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו ןיינב  רקד
9923886-30:סקפ  0093986-30:לט  א "ת  3 םירינ
 

02/02/2016

דף מס':     008 למשח ץעוי - ימואל חוטיב
יבול - הווקת חתפ ימואל חוטיב ףינס 10 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

לכ וא ןצחל וא רפוצל רובח תדוקנ תקתעה     08.01.0129
עוקש ןקתומה ןשע יוליג תכרעמב רחא רזיבא      
וא תיטסוקא הרקת לעמ וא ריקה לע וא/ו ריקב      
רטוקב רונצ תללוכ רשא הפצ הפצרל תחתמ      
תספוקו ןולינמ הכישמ טוח םע מ"מ 61      
תכרעמ לש רזיבא רובחל המיאתמ םירובח      
תספוק יטרפ םאתל ןלבקה לע(.ןשעה יוליג      
ןיקתמו קפסמה ןלבקה םע רזיבאל םירובחה      

                  12.00 .)ןשעה יוליג תכרעמ תא 'קנ   
      

ןקתומה תלדל קולונגמ  תדיחיל רובח תדוקנ     08.01.0132
תללוכ רשא תלדה ףוקשמל דע ריקב עוקש      
ןולינמ הכישמ טוח םע מ"מ 61 רטוקב רונצ      
לע(.רזיבאה רובחל המיאתמ םירובח תספוקו      
רזיבאל םירובחה תספוק יטרפ םאתל ןלבקה      
תרקב תכרעמ תא ןיקתמו קפסמה ןלבקה םע      

                   3.00 .)תותלדה 'קנ   
      

וא םוקרטניא ,S.O. תדמעל רובח תדוקנ     08.01.0133
ריקב עוקש ןקתומה המלצמל וא תוחכונ ןועשל      

                  15.00 .הכישמ טוחו מ"מ 32 רוניצ ללוכ 'קנ   
      

תכרעמל ךיישה רזיבא לכל רובח תדוקנ     08.01.0134
61 רוניצ ללוכ ריקב עוקש ןקתומה הקעזא      

                  20.00 .הכישמ טוחו מ"מ 'קנ   
      

ללוכ ,הסינכ יבול רוזאב  תוקלדה לנפ תקתעה     08.01.0138
                   1.00 'פמוק .תינכותה יפל ,טלפמוק לכה שדחמ טוויח  

      

מ"מ 61 רוניצ ללוכ םורח ןצחלל רובח תדוקנ     08.01.0140
                   3.00 5.1X3-YX2N לבכו 'קנ   

      

מ"מ 61 רוניצ ללוכ םוקרטניאל רובח תדוקנ     08.01.0142
                   2.00 5.1X3-YX2N לבכו 'חי   

      

61 רוניצ ללוכ  ילמשח לוענמל רובח תדוקנ     08.01.0143
                   5.00 5.1X3-YX2N לבכו מ"מ 'חי   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 15-00   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו ןיינב  רקד
9923886-30:סקפ  0093986-30:לט  א "ת  3 םירינ
 

02/02/2016

דף מס':     009 למשח ץעוי - ימואל חוטיב
יבול - הווקת חתפ ימואל חוטיב ףינס 10 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ל ב כ ו  ם י כ י ל ו מ  30.80 ק ר פ  ת ת       

      

הקפסה םיללוכ םילבכהו םיכילומה יריחמ .1      
ללוכ ,םיכילומה לש רובחו הלחשה הנקתה      
ןפואב עצובמ לכה םישורדה רובח יקדהמ      
םילבכהו םיכילומה .2  .ההובג המרבו יעוצקמ      
םילבכו םיכילומ םניה הז קרפב םידודמה      
.3  .תודוקנה תרגסמב םילולכ םניאש      
רטמב ודדמי הז קרפב םילבכהו םיכילומה      
תורוניצ ךותב םילחשומה םיכילומה .ךרוא      
םהבש תורוניצה ךרואל םאתהב דרפנב ודדמי      
םיכילומה רפסמ לופכ םילחשומ הלא םיכילומ      
ץוחמש םיפסונ םיעטק ףורצבו רוניצבש      
םהב םוקמב בשחתהל ילבמו ל"נה תורוניצל      
.הפצרה ינפ לעמ םהבוגו םיבכרומ תורוניצה      
      

טוח ללוכ ,מ"מ 24 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ     08.03.0013
                 110.00 .ינקית ןומיס טרסו הכישמ רטמ   

      

תוגרדמה רדחב תושדח תותלד רוביח     08.03.0014
ללוכ ךומנ חתמב תיביטרגטניאה תכרעמל      

                   2.00 .שימג ליבומב הרקב תדמעל טוויח 'חי   
      

ל םיילמשח םילוענמ לש רוביח + טוויחל תרנצ     08.03.0015
שפשפ ,תוגרדמה רדחב גרוס - תותלד 2 -      

                 156.00 .הסינכ רעש רטמ   
      

תרבח ןקת יפל םיטרדנטס םינופלטל םילבכ     08.03.0063
םתנקתה וא תורוניצ ךותב םתלחשה ללוכ קזב      
לע וא תולעת ךותב וא היצקורטסנוק לע      
םישורדה רזעה ירזיבאו ירמח לכ ללוכ תומלוס      
םילבכה תרישקל הקיבח יטרס דודיב ירמח      
ללוכ םילבכה יאות ךרואל םיטורח ןומס יטלש      
םהיתוצקב םילבכה רובח ללוכו םילבכה ןומיס      

                 300.00 .גוז 4 ןופלט לבכ .םינושה םירזיבאה לא רטמ   
      

תומוטאו תוחשקומ תועבורמ CVP תולעת     08.03.0064
ןינבה תותיזח לע םייולג למשח ילבכ תנמטהל      

                 150.00 .3601 י"תב תודמוע , רטמ   

      

,ת ו ב י ת  ,ת ו י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  40.80 ק ר פ  ת ת       

ת ו מ ל ו ס  ,ת ו ל ע ת       

      

.2 .טרפמה יפל ונקתוי תולעתה לכ .1 :הרעה      
ןנכתמה י"ע עבקי תולעת לש הילתה גוס      
ךלהמ .3 .חטשב םיכרצלו םוקימל םאתהב      
יפל( םירחא םימרוג םע םאותי תולעתה יאוות      
עוציבה ינפל )היציזופרפוסו םיצעוי תוינכות      
.םייוצר אל םישגפמ עונמל ידכב      
      

קובץ: 15-00   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו ןיינב  רקד
9923886-30:סקפ  0093986-30:לט  א "ת  3 םירינ
 

02/02/2016

דף מס':     010 למשח ץעוי - ימואל חוטיב
יבול - הווקת חתפ ימואל חוטיב ףינס 10 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

                  35.00 .מ"ס 6X21 תודימב ךא ל"נכ יס.יו.יפ תולעת רטמ  08.04.0023
      

                  30.00 .מ"ס 01X02 תודימב ךא ל"נכ יס.יו.יפ תולעת רטמ  08.04.0026

      

ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80 ק ר פ  ת ת       

      

52X1 דע יטמוטוא יצח ז"פמ -םית"מאמ     08.05.0046
הנגהו רצק םרז דגנ תיטנגמ הנגה םע ,רפמא      
ימרזב דמוע ,רתי םרז ינפב העובק תימרט      

                  14.00 .)ריהמ וא ההשומ( א"ק 01 רצק 'חי   
      

01 ק"ז ,רפמא 52X3 דע יזפ תלת ת"מאמ     08.05.0047
                   2.00 .א"ק 'חי   

      

                   2.00 .A םגד ,א"מ 03 ,'א 52X4 תחפ רסממ 'חי  08.05.0081
      

יקספמ 01 דע תפסות םייק חולב דבלב הדובע     08.05.0112
םירסממו  .תחפו יזאפ תלת ישאר ללוכ םרז      

                   1.00 'פמוק .םהנימל  
      

יקספמ 3 דע תפסות םייק חולב דבלב הדובע     08.05.0114
                   3.00 'פמוק םרז  

      

לכ( למשח תוחולב טוליש יוניש עוציב     08.05.0115
המוקב םילגעמ יונישל םאתהב ,)תודשה      

                   1.00 'פמוק )ץיוודנס טוליש(  
      

דע םנומיסו טלפמוק םייק חולב םילבכ לכ יוהיז     08.05.0116
                   1.00 'פמוק .יבולה חטשב םילגעמל  

      

ם י ר ז י ב א  60.80 ק ר פ  ת ת       

      

הנקתה הקפסה םיללוכ םירזיבאה ריחמ .1      
ןפואב רזיבאו רזיבא לכ לש רובחו הבכרה      
םידודמה םירזיבאה .2 .ההובג המרבו יעוצקמ      
םילולכ םניאש םירזיבא םניה הז קרפב      
.תוחולה תרגסמב וא/ו תודוקנה תרגסמב      
      

תודימב תרושקת תכרעמל תופעתסה תספוק     08.06.0001
    02X04X06 ןכותש תדחוימ השינב תנקתומ  
תיטסלפ הספוק הניה ריקב עוקש וא וז הרטמל      

                   1.00 "קזב" תרבח ידי לע רשואמ םגדמ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 15-00   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו ןיינב  רקד
9923886-30:סקפ  0093986-30:לט  א "ת  3 םירינ
 

02/02/2016

דף מס':     011 למשח ץעוי - ימואל חוטיב
יבול - הווקת חתפ ימואל חוטיב ףינס 10 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

,בחור מ"ס 06 תודימב יתמוק תרושקת חול     08.06.0002
תכתמ יושע קמוע מ"ס 02-ו הבוג מ"ס 081      
1" יבועב ץע בגו הליענ רודסו חפ תותלד םע      
הרואת ףוגו ןיירושמ עקת תיב וכותב ללוכ      
לש םיטרדנטסה יפ לע יונב חולה "הינוא"      

                   1.00 "קזב" תרבח 'חי   
      

                   3.00 םיקספמ 6 לש לנפ SSIWEG תוקלדה תספוק 'חי  08.06.0078
      

תרונ ללוכ ,ל"נה לנפל SSIWEG רואמ ןצחל     08.06.0079
                  12.00 .ןצחלב תרוקיב 'חי   

      

                   1.00 .תוגרדמ רדח ךותל שפשפ רעש תחיתפ ןצחל 'חי  08.06.0080

      

ה ר ו א ת  י פ ו ג  70.80 ק ר פ  ת ת       

      

י"ע קפוסייש הרואת ףוג רוביחו הנקתה     08.07.0005
הרקת ךותב ןקתומ אוהש גוס לכמ ןימזמה      

                  10.00 סבג וא תיטסוקא 'חי   
      

6 קפסהב 01UG טנויב דל תרונ לש הקפסא     08.07.0009
                  35.00 .טאוו 'חי   

      

תמב ללוכ םדוקה ףיעסב תורונה לש הנקתה     08.07.0010
קר עצובת הדובעה( הדובעה עוציבל המרה      

                   1.00 'פמוק )הבוגב הדובע השרומ יאלמשח י"ע  
      

עוציבל המרה תמבש םלוא ל"נכ הנקתה     08.07.0011
עצובת הדובעה( ןימזמה י"ע תקפוסמ הדובעה      

                   1.00 'פמוק )הבוגב הדובע השרומ יאלמשח י"ע קר  
      

לכב תלכת-לוחכ ןווגב "דל" גוסמ הרואת יספ     08.07.0012
םרט .תכמנומה הרקתב רתסנה זינרק ףקיה      
לכירדאה לש רושיא שרדי הרואתה תנקתה      
ןווגל ,ףינסה להנמ - ימואל חוטיב גיצנו      

                  63.00 .הרואתה 'חי   

      

ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  80.80 ק ר פ  ת ת       

      

תויחנהל סחיתהל שי ןלבקה לע ------  : הרעה      
ינכטה טרפמבו תוינכותב םיטרפלו      
      

,םייתכתמ םיטנמלאל םיינקת הקראה ירוביח     08.08.0008
תוכתמ ןיבל ןיינב םילאיצנטופ תאוושה ספ ןיב      
תורקת ,ריוא גוזימ ,בויב ,םימ תורוניצ :ןוגכ      
תרושקת למשחל תשר תולעת , תויטסוקא      

                  15.00 ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ םע ,'וכו נ.מו 'חי   
      
      
      

קובץ: 15-00   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו ןיינב  רקד
9923886-30:סקפ  0093986-30:לט  א "ת  3 םירינ
 

02/02/2016

דף מס':     012 למשח ץעוי - ימואל חוטיב
יבול - הווקת חתפ ימואל חוטיב ףינס 10 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

תכרעמל LAR 3009 ןבל עבצ לירג תפלחה     08.08.0081
                   8.00 .)ריוא גוזימ( סבג ירניסו תוריקב ריוא גוזימ 'חי   

      

הסינכ תלד לעמ השדח ריווא ןוליו תדיחי     08.08.0082
טוויח ללוכ טאוו 0012.)ריוא גוזימ( השדח      
טלפמוק תרנצו למשח תכרעמל םירוביחו      

                   1.00 .בכרומ 'חי   

      

ם י ק ו ת י נ  ,ם י ק ו ר י פ  90.80 ק ר פ  ת ת       

י 'ג ר ב  ת ו ד ו ב ע ו       

      

                  30.00 ךמסומ יאלמשח לש הדובע תעש ע"ש  08.09.0003
      

                  15.00 ךמסומ תוחול טווח לש הדובע תעש ע"ש  08.09.0004
      

לש ,ןימזמה י"ע וקפוסיש םילבכ תלחשה     08.09.0005
תויחנה יפל לכה ,תומייק תולעת לע תרושקת      

                 350.00 .ןימזמה רטמ   
      

,ןימזמה תויחנה יפל םתרזחהו תורקת תחיתפ     08.09.0006
תויחנה יפל לכה ,םילבכ תולחשה לש םירוזיאב      

                  25.00 .ןימזמה ר"מ   
      

ללוכ )א"מו הרואת ,חכ( םילגעמ תקידב     08.09.0010
םילגעמ ירפסמל םאתהב שדחמ רופסימ      
תמלשה ללוכ ,םאתהב תוקבדמ יונישו תוחולב      

                   1.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,םיעקשל םירסח תורגסמ  
      

,חכ תוללוכה EDAM SA תוינכת תכירע     08.09.0011
,)שדחה םבצמב( תשר תולעתו א"מ ,הרואת      

                   1.00 'פמוק .טלפמוק לכה , למשח חול  
      

ןקתמ לכ לע ךמסומ קדוב תרוקיב תרבעה     08.09.0012
רושיא תלבקל דע ,יבולה תמוקב למשחה      

                   1.00 'פמוק .טלפמוק לכה ןקתמה  
      

םייזפ דח ק"ח 6 וילעו ינמז למשח חול תבכרה     08.09.0018
חולה תנזהל םילבכה םייזפ תלת ק"ח 2 ו      
םויסב חולהו םילבכה קורפ ללוכ  דרפנב ודדמי      

                   1.00 'פמוק .הדובעה  

      

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       

      

. 10.01 ק ר פ  ת ת       

      

עוציבו םירמוחה לכו םיחיראה תא ללוכ ריחמה      
תילירקא הבור תוברל ,יופיחה וא ףוצירה      
.מ"מ 5-3 לש בחורב םיקשימב      
      
      

קובץ: 15-00   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו ןיינב  רקד
9923886-30:סקפ  0093986-30:לט  א "ת  3 םירינ
 

02/02/2016

דף מס':     013 למשח ץעוי - ימואל חוטיב
יבול - הווקת חתפ ימואל חוטיב ףינס 10 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

םגד "בגנ" תרצותמ ןלצרופ טינרגב ףוציר     10.01.0001
להנמו לכירדאה רושיאב רחא וא( "המדא"      
תודימב )ר"מ/? 001 דוסי ריחמב ףינסה      
יפל םינוש םינווג יבוליש תוברל מ"ס 06/06      
לע קבדומ ,9R סופסח .תילכירדא תינכת      
1S ET 2C לש המרב קבד םע םייק ףוציר      
ףוצירה תדובע ."306 ריקומרת" תמגודכ      
יתשק ךותיח תוברל ,תויוז תמאתה תללוכ      

                 150.00 .תבבותסמה תלדב סוידרל המאתהב ר"מ   
      

תפצר ג"ע עצמו תיתשת םע ךא ל"נכ ףוציר     10.01.0002
                   6.00 .)וקרופש תוגרדמב( ןוטב ר"מ   

      

םיכותח ,מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירל םילופיש     10.01.0003
                  85.00 .םייקה חיראהמ רטמ   

      

קירבמ ןבל רמג הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.01.0004
03/01 וא מ"ס 06/03  תודימב "בגנ"  תרצות      

                   2.00 .מ"ס ר"מ   
      

רדחב םייקל םיהז הקימרק יחירא יופיח     10.01.0005
                   2.00 .םינווגה ינשב ,תוגרדמה ר"מ   

      

,מ"ס 3 יבועב , "0534 םגד רסיק ןבא" חטשמ     10.01.0006
לכב מ"ס 1 הלוע טנק ,מ"ס 06/501 תודימב      

                   1.00 .'וכו ,ףקיהב םוטיא ,ריקל ןוגיע תוברל ,ףקיהה 'חי   
      

2-1 םישרפהב ףוציר יסלפמ ןיב רבעמ ףס     10.01.0007
,ןסחמל ,היזכרמל םלואה ןיב ןוגכ( מ"ס      
םיכרואב םיעטק .)תוילעמלו תומייק תותלדל      
םיכותיח אלל תשקב םושיי תוברלו ,םינוש      
,טרפמ יפל רבעמ ףס .)תבבותסמה תלדב(      
.)םייופיצ לייא( "pmaR oneR" םגד תמגודכו      

                  10.00 .דבלב תושיגנה ץעוי רושיא רחאל ןקתוי רטמ   

      

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       

      

. 10.11 ק ר פ  ת ת       

      

ינכט ןורא תלד וא תמייק תכתמ תלד תעיבצ     11.01.0001
טפט ףוליק ,יוקינ תוברל ,)ףנכו ףוקשמ(      
תוברל שדח עבצל הנכהו ,שי םא קבדומ      

                   4.00 .תרשקמ הבכש 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 15-00   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו ןיינב  רקד
9923886-30:סקפ  0093986-30:לט  א "ת  3 םירינ
 

02/02/2016

דף מס':     014 למשח ץעוי - ימואל חוטיב
יבול - הווקת חתפ ימואל חוטיב ףינס 10 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

םירניס ,תורקת ,)גוס לכמ( םינפ תוריק תעיבצ     11.01.0002
תריחבל םינווגב לירקרפוס עבצב םיזינרקו      
ללוכ ריחמה .םינווג יבוליש תוברל ,לכירדאה      
)לטכפש/חיט( םישרדנה תוריקה ינוקית לכ תא      
עצובת העיבצה ,העיבצל ןכומ ריק תלבקל דע      
לש לירקרדנוו סיסב לע םינשיו םישדח תוריקב      

                 480.00 .ע"וש וא טלרינ ר"מ   

      

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       

      

. 10.21 ק ר פ  ת ת       

      

,טולימל הסירקו הזזהל תיפנכ-וד הסינכ תלד     12.01.0001
יפ לע לכה ,מ"ס 042/082-כ לדוגב חתפל      
ןונכת ללוכ ריחמה .זרכמל ףרוצמה טרפימה      
רוביח טרפ תוינכתו םוינימולא ץעוי יפל עוציבו      
רושיאב הנתומ יפוסה עוציבה .גגו תוריקל      
'א הפולח יפל הקולח .שארמ לכירדאה      
ללוכ ריחמה .)הרקת תינכת ןויליגב( טוטרשב      
יזיפו ידוקפת ,ינכט( טירפה לש טרופמ ןונכת      
לכ לצא ורושיאו )הנבמל רוביחה יטרפ תוברל      

                   1.00 .םייעוצקמה םימרוגה 'חי   
      

קוריפ רחאל םוינימולא ןולח תשמשהו ןוקית     12.01.0002
                   1.00 .סבג יופיח 'חי   

      

082/073-כ תכרעמ לדוגל ל"נה תלדל תפסות     12.01.0003
ףנכ ,חתפה רושימל תימינפ תנקתומ ,מ"ס      
הפולח יפל ,םייקה ריקל הפיפחב תחתפנ תחא      

                   1.00 .)הרקת תינכת ןויליגב( טוטרשב 'ב 'חי   

      

ר י ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       

      

ר י ו א  ג ו ז י מ  10.51 ק ר פ  ת ת       

      

לכב השדח הרקתל ריוא גוזימ תכרעמ תמאתה     15.01.0001
םאתהב םירזיבאו תולעת ללוכ המוקה      

                   1.00 'פמוק .חוקיפה רושיאבו ןימזמה תושירדל  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 15-00   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו ןיינב  רקד
9923886-30:סקפ  0093986-30:לט  א "ת  3 םירינ
 

02/02/2016

דף מס':     015 למשח ץעוי - ימואל חוטיב
יבול - הווקת חתפ ימואל חוטיב ףינס 10 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       

      

ס ב ג  ת ו צ י ח מ  10.22 ק ר פ  ת ת       

      

:םיללוכ ,םיפיעסה לכב ,סבגה יביכרמ לכ      
ןוטבה תרקתל דע ןקת יפל היצקורטסנוק      
הפציר שגפמב דנביפמוק ,תמייקה ההובגה      
לקשמב "2 יבועב תיכוכז רמצ דודיב ,הרקת      
םלשומ רמגו לטכפשו תוניפ םיטרס ,ג"ק 42      
ללוכ ריחמה ,וטנ עצובת הדידמה .עבצל ןכומ      
תוחולב םינוקית תללוכ הדובעה .םיחתפ דוביע      
ירחא םינוקית ,םירוח תומיתס ,םימייק סבג      
לולכ לכה ,עבצל הנכהו יוקינ ,תוכרעמ תרבעה      
.הדובעל עצומה ללוכה ריחמב      
      

המאתהו ןוקית תוללוכ הינבה תודובע לכ      
עבצ ,לטכפש ,חיט תודובע תוברל , םייק בצמל      
.םישדח וא םימייק סבג תוריקל םתמאתהו      
תומיתס ,םימייק סבג תוחולב םינוקית תוברל      
יוקינ ,תוכרעמ תרבעה ירחא םינוקית ,םירוח      
.הדובעל עצומה ללוכה ריחמב לולכ לכה ,עבצ      
      

סבג מ"מ 5.21 יבועב תוימורק-וד סבג תוציחמ     22.01.0001
,הרקתה דע )םידדצה ינשב( )"דורו"( שא דימע      
שא תודימע ,מ"מ 052-002 לש ללוכ יבועב      
הנותחתו הנוילע הליסמ תוברל .םייתעשל      
רמג דע לכה , ןבלוגמ הדלפ חפמ םיבצינו      
אלל - וטנ הדידמה ,העיבצל ןכומ ,םלשומ      
2" יבועב תיכוכז רמצ ללוכ ריחמה םיחתפ      

                   6.00 ג"ק 42 לקשמב ר"מ   
      

2 ,םיבצינ/תוגמוא יבג לע ריק לע סבג יופיח     22.01.0002
שא דימע סבג א"כ מ"מ 5.21 יבועב תובכש      

                   4.00 .)"דורו"( ר"מ   
      

מ"מ 5.21 יבועב תוימורק-דח סבג תוציחמ     22.01.0003
מ"מ 001 לש ללוכ יבועב )םידדצה ינשב(      
חפמ םיבצינו הנותחתו הנוילע הליסמ תוברל      
ןכומ ,םלשומ רמג דע לכה , ןבלוגמ הדלפ      
ריחמה .םיחתפ אלל - וטנ הדידמה ,העיבצל      

                  13.00 ג"ק 42 לקשמב 2" יבועב תיכוכז רמצ ללוכ ר"מ   
      

,םייק ריק/יופיחל ךשמהב ,ריק לע סבג יופיח     22.01.0004
                   7.00 .דודיבו תוגמוא /םיבצינ תוברלו ר"מ   

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 15-00   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו ןיינב  רקד
9923886-30:סקפ  0093986-30:לט  א "ת  3 םירינ
 

02/02/2016

דף מס':     016 למשח ץעוי - ימואל חוטיב
יבול - הווקת חתפ ימואל חוטיב ףינס 10 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ו ל ת  ת ו ר ק ת  20.22 ק ר פ  ת ת       

      

.ילארשי ןקת יפ לע ועצובי תויטסוקא תורקת      
ןוכמ רושיא קפסי ןלבקה תודובעה םויס םע      
ללוכ ,ןקת יפ לע הדובעה עוציב לע םינקת      
.רוטקורטסנוק-סדנהמ רושיאו ,םיסמוע תקידב      
      

,מ"ס 06/06  תכתמ יחיראמ תוקירפ תורקת     22.02.0001
ליפורפ ,תוחפל 1" יבועב לוק עלוב דודיב םע      
,האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,ןייל ןייפ      
לכו ,ףקיהב Z+L יליפורפ ,םיקלחמ םיליפורפ      
םיחירא .טלפמוק לכה ,םיקוזיחהו םירוביחה      
תרצות %02-כ ורקימ רוריח :ןימזמה תריחבל      
    CFI תכתמ תשר יחירא וא ,ןבל ןווג "הדוהי" וא  
רמצ ללוכ .ע"ש וא lepieG enilteN תמגודכ      
חירא לכ לעמ ע"ש וא 1" יבוע ןלייונמ תיכוכז      

                  42.00 .שער תעילבל ר"מ   
      

                  45.00 .'מ 1 דע הסירפב תואפ 2 סבג ירניס עוציב רטמ  22.02.0002
      

תוברל ,השדח סבג תרקת תנקתה     22.02.0003
5.21 יבוע סבג תוחול יופיח ,היצקורטסנוק      
םינוש םיסלפמב השדח היצקורטסנוק ג"ע מ"מ      
תרוצב לכה - המודכו םיפדמ ,םירניס תוברלו      
רושיא רחאל קר לחי קוריפ .תמייקה הרקתה      
ךרוצל הרקתה לש דעתמ טוטרשל חקפמה      
.עבצל ןכומ םלשומ רמג לכה .שדחמ התיינב      
ךרוצל חקפמה םע םואיתב גרודמ קוריפה      

                 125.00 .דבלב יקלח קוריפ תניחב ר"מ   
      

סבג תוחול ךא , הרקתב סבג  תוחול תנקתה     22.02.0004
ץוחמ ראוד יאת די לע ,"קורי סבג"( םימ דימע      

                   3.00 .)האיציה םלואל ר"מ   

      

ם י ק ו ר פ ו  ת ו ס י ר ה  42 ק ר פ       

      

ם י ק ו ר י פ  10.42 ק ר פ  ת ת       

      

תא עדייל ,רוצעל שי ןוטבב תולקתיה לכב      
ץועיי תלבק רחאל קר ךישמהלו ,חקפמה      
תלוספ רתאל הנופת תלוספה לכ .יסדנה      
.השרומ      
      

טירפה ריחמב תוללוכ קוריפה תודובע לכ      
תוברל ,תוריק לש םלשו םייק בצמל הבשה      
בצמל דע עבצו ,לטכפש ,חיט תודובע ,םיקוזיח      
.רתאב םימייקה וא/ו םישדח תוריק      
      

השרומ רתאל הנופת תלוספה יוניפ לכ      
      

קובץ: 15-00   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו ןיינב  רקד
9923886-30:סקפ  0093986-30:לט  א "ת  3 םירינ
 

02/02/2016

דף מס':     017 למשח ץעוי - ימואל חוטיב
יבול - הווקת חתפ ימואל חוטיב ףינס 10 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ךלהמ תוברל תוגרדמו טסדופ יוניפו קוריפ     24.01.0001
                   1.00 'פמוק .ורושיאבו רוטקורטסנוק תויחנה יפ לע , ןוטבה  

      

תוברל ,םיגוסה לכמ תוכמנומ תורקת קוריפ     24.01.0002
הרואת יפוג .'וכו ,הילת יטנמלא ,םינוגיע      

                  50.00 .ןימזמל ורסמייו ריהז קוריפ וקרופי ר"מ   
      

םניא תוריקה( תוריקמ םילופיש קוריפ     24.01.0003
תקבדהל ריקה יוקינו הקבדה ףוליק ,)קוריפל      

                  70.00 .םישדח םילופיש ר"מ   
      

                 125.00 .תמייק תכמנומ הרקת דלשו סבג תוחול קוריפ ר"מ  24.01.0004
      

,)רטמ 2-כ הבוג( תכמנומ סבג הרקת קוריפ     24.01.0005
                   6.00 .דלש תוברל ר"מ   

      

עבצל הנכהו םינוקית ,גוס לכמ תלד קוריפ     24.01.0006
,חקפמה תיחבל ,ןיפוליחל .חתפה ףקיהב      
יוקינ ,שוטיל ,ףוקשמב םיחתפ לכ תריגס      

                   2.00 .עבצל הנכהו 'חי   
      

תלדל ךומס ריק לע ןבא יופיח לש ריהז קוריפ     24.01.0007
םינבאה תריסמ חקפמה תריחבל .הסינכה      
תותיס תוברל .ןלבקה י"ע יוניפ וא ןימזמל      

                   4.00 .שרדנה רושייו ןוקית לכו טיטה תבכש ר"מ   
      

                  35.00 הצק 'קנ -םירלקנירפס  לש קוריפ 'חי  24.01.0008
      

טוהירה לכ ללוכ םיקפלד ינש יוניפו קורפ     24.01.0009
                   1.00 'פמוק .יבולה תמוקב  

      

ש א  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  43 ק ר פ       

      

ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  10.43 ק ר פ  ת ת       

      

ללוכ ,'מ 2 דע קחרמל ,םייק יאלג תקתעה     34.01.0025
                   5.00 )םימייק לבכו רוניצב שומיש( הנקתהו קורפ 'חי   

      

קורפ ללוכ ,םייק הארתה רפוצ תקתעה     34.01.0027
                   3.00 )םישדח לבכו רוניצב שומיש( הנקתהו 'חי   

      

קורפ ללוכ ,תמייק ןומיס תרונמ תקתעה     34.01.0028
                   3.00 )םישדח לבכו רוניצב שומיש( הנקתהו 'חי   

      

לכ עוציב רחאל תכרעמה תונכתב ןוכדע     34.01.0030
                   1.00 'פמוק .תומוקה לכב ,םייונישה  

      
      
      
      

קובץ: 15-00   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו ןיינב  רקד
9923886-30:סקפ  0093986-30:לט  א "ת  3 םירינ
 

02/02/2016

דף מס':     018 למשח ץעוי - ימואל חוטיב
יבול - הווקת חתפ ימואל חוטיב ףינס 10 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

םיוניש עוציב רחאל  תכרעמה תלעפהו הקידב     34.01.0031
                   1.00 'פמוק תונכדועמ תוינכות לש םיטס 3 ללוכ  

      

תלבק רושיאל דע םינקתה ןוכמ תרוקיב     34.01.0033
                   1.00 'פמוק .ןקתמה  

      

ם י ר ל ק נ י ר פ ס  40.43 ק ר פ  ת ת       

      

llawedis latnoziroh גוסמ רלקנירפס     34.04.0001
    ,egarevoc dednetxe  ריחנ ,זילפ רומיג  
    23/71", 1.8=K ,"4/3 TPN, הלעפה 'פמט  
תרצות H 23/71 םגד סויזלצ תולעמ 97,86      
    ""lartneC הרקתב הנקתה ללוכ ע"ש וא  

                  35.00 .המאתהו 'חי   
      

tnednep dessecer גוסמ רלקנירפס     34.04.0002
    ,laitnediser , תטזור םע םורכ רומיג העוב  
'פמט ,K ,"2/1  TPN=3.4 "61/7 ריחנ ,םורכ      
תרצות RBG םגד ,סויזלצ תולעמ 86 הלעפה      
    lartneC  הרקתב הנקתה ללוכ ע"ש וא  

                   8.00 המאתהו 'חי   

      

ח ו ת י פ  04 ק ר פ       

      

. 10.04 ק ר פ  ת ת       

      

4.1 הבוג ,'מ 5.7 ךרואב ןוטב ריק יוניפו קוריפ     40.01.0001
ךירצש וכותב רוניצ םע( "היבוק" תוברל 'מ      
סלפמל דע 'מ 7.0 הבוג ו 'מ 9.0 ךרואב )רמשל      
,הכרדמהמ מ"ס01 וא ריקב תייק הגרדמ      
יופיחו ןבאה לש ריהז קוריפ .םהיניבמ הובגה      
יופיח וא/ו ,ותכמנה רחאל ריקה יבג לע רזוח      
יפל לכה .חקפמה תויחנה יפל ,ןווגמ חיט      

                   1.00 'פמוק .ורושיאבו רוטקורטסנוק תויחנה  
      

לש שדחמ החנהו )םימ וק תחנה ךרוצל( קוריפ     40.01.0002
                  20.00 .תומייק תובלתשמ םינבא ףוציר ר"מ   

      

2-כ חטשב הכרדמו הפש ינבא ,לספס קוריפ     40.01.0003
ףוצירה סלפמב שדחמ םינבאה ףוציר .ר"מ      
הפשה ינבא תבשה .)מ"ס 02-כב ךומנ( יללכה      
,ריחמב לולכ לכה .ךמנוהש עטקה ידיצב      

                   2.00 .םישרדנ םירמוח תוברל 'חי   
      

"םי-לג" םגד לספס לש הנקתהו הקפסא     40.01.0004
וא/ו קוריפ תוברל ,אכירא-םחש תרצות      

                   2.00 .שרדייש לככ ףוציר תמלשה 'חי   
      
      
      

קובץ: 15-00   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו ןיינב  רקד
9923886-30:סקפ  0093986-30:לט  א "ת  3 םירינ
 

02/02/2016

דף מס':     019 למשח ץעוי - ימואל חוטיב
יבול - הווקת חתפ ימואל חוטיב ףינס 10 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

יאנתל הדימע ,החישק ,תינוציח יס יו יפ תלעת     40.01.0005
                  65.00 מ"ס 5X5 תודימ ,ןקת יפל ריוא גזמ רטמ   

      

ללוכ תינוציח הייקשהל שימג לוצ "52.0 תרנצ     40.01.0006
                  70.00 םייק בשחמל רוביח ללוכ תופטפט רטמ   

      

ם י ג י ר ח  99 ק ר פ       

      

. 22.99 ק ר פ  ת ת       

      

תרקתב מ"ס 06/06 )דנוברוא( תוריש יחתפ 4     99.22.0001
גוסמ רורק תודיחיל תחתמו תכמנומ סבג      

                   4.00 FAN COIL. 'חי   
      

סיסב םע מ"ס 591/67 תודימב ןג לספס     99.22.0002
םגדו עבצ רמג  ,ץע יבלשו בצועמ לזרב תקיצי      
ללוכ חוקיפהו לכירדאה לש שארמ רושיאב      

                   1.00 .תושיגנ ןקתל םאתומ 'חי   
      

תנמטהל תועבורמ תוחשקומ CVP תולעת     99.22.0003
                  60.00 .ץוח םימ תרנצ רטמ   

      

םירדחה ןיב םירבעמב םוינימולא וא/ו זילפ יפס     99.22.0004
                   4.00 .תלדל תחתמ רטמ   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 15-00   .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו ןיינב  רקד
9923886-30:סקפ  0093986-30:לט  א "ת  3 םירינ
 

02/02/2016 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     020 למשח ץעוי - ימואל חוטיב

  

כ"הס  

יבול - הווקת חתפ ימואל חוטיב ףינס 10 הנבמ   
  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ    
  
היצלטסניא 70 קרפ    
  
למשח ינקתמ 80 קרפ    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
ריוא גוזימ 51 קרפ    
  
םישעותמ םיביכר 22 קרפ    
  
םיקורפו תוסירה 42 קרפ    
  
שא יוליג תוכרעמ 43 קרפ    
  
חותיפ 04 קרפ    
  
םיגירח 99 קרפ    
  
יבול - הווקת חתפ ימואל חוטיב ףינס 10 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 15-00   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו ןיינב  רקד
9923886-30:סקפ  0093986-30:לט  א "ת  3 םירינ
 

02/02/2016

דף מס':     021 למשח ץעוי - ימואל חוטיב

  

כ"הס  

יבול - הווקת חתפ ימואל חוטיב ףינס 10 הנבמ   

 

  

כ"הס  

 יללכ כ"הס   

מ"עמ %71    

מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש

 

קובץ: 15-00 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


