
חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021 זרכמ
דף מס':     001 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו מ ד ק ו מ  00 ק ר פ       
      
ה ד ו ב ע ה  ר ו א ת  1.00 ק ר פ  ת ת       
      
)תותיכ 2( םידלי ןג תיינב תללוכ הדובעה      
היינבב לאימרכב ןובנ תמר תנוכשב      
.תילנויצבנוק      
      
השיג יכרד םיללוכ תויומכ בתכב םיריחמה      
עוציבל םישרדנה םינוש תומוקמב רתאל      
ןלבקה לע .ותומדוקל חטש תרזחהו הדובעה      
,למשח( תיתשתה יווק רותיאל גואדל      
היקשה ,זוקינ ,בויב ,םימ ,הרואת ,תרושקת      
העיגפ תעינמל םנומיסו חטשב םימייקש )'יוכו      
םואתב לכה .הדובעה עוציב םרטב תאזו םהב      
תייריעב תויטנוולרה תוקלחמהו חקפמה םע      
.לאימרכ      
      
תעינמל םישורדה םיעצמאה לכב טוקני ןלבקה      
תוכרדמה ,הינחה יחטשמב העיגפו ךולכל      
הקני ןכו המודכו ןוטב ימ תליזנ .ןוניגהו      
ענמיהל תנמ לע הדובעה רתאב ןוטב ילברעמ      
.ריעה תובוחרב העיגפו ךולכלמ      
      
תוחיטבה יעצמא לכ תטיקנ םיללוכ םיריחמה      
עובקל שי .)רתאה ןויקינ תוברל( םישרדנה      
לכה .םאתהב טלוב הנווכהו הרהזא טוליש      
.הינב ןמזב תוחיטב תויחנה י"פע      
      
תינכות תנכה םיללוכ תויומכ בתכב םיריחמה      
תייריע תויחנה יפל רתא תונגראתהל תוחיטב      
ץעוי י"ע ןכות תינכותה .)ב"צמ( לאימרכ      
תא רשאי םג רשא ,ןלבקה םעטמ תוחיטב      
.לעופב תינכותה עוציב      
      
תינכות תשגה םיללוכ תויומכ בתכב םיריחמה      
,שרגמה לש יפרגופוט עקר לע ךמסומ דדומ      
עוציבו הנושאר הפצר לש טלחומ הבוג ןכו      
.םייפקיה תוריק      
      
ץבוק תשגה םיללוכ תויומכ בתכב םיריחמה      
    EDAM SA םיצבק ג"ע לעופב םייקש המ לש  
    gwd ו-fdp רפסמ תא הארמה ךתח ללוכ  
.fdp ץבוקב הנבמה הבוגו תומוקה      
      
ויהי ליעל ורכזוהש תודובעהו םיעצמאה לכ      
ןתנית אלו ןלבקה לש ריחמה תעצהב םילולכ      
.תיפסכ תפסות לכ םרובע      
      
      

1.00.1 קרפ תתב הרבעהל        
002/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     002 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
בתכב םיפיעסב תוללכנ אל רשא תודובע      
יריחממ %52 לש העובק החנה ןתנת תויומכה      
."לקד" ןוריחמ ישאר ןלבק      

הדובעה רואת 1.00 כ"הס          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תומדקומ 00 כ"הס          
003/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     003 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
י ו ל י מ  ,ה ב י צ ח  ,ה ר י פ ח  1.10 ק ר פ  ת ת       
ק ו ד י ה ו       
      
לא תונפל שי תלוספ וא/ו ףדועה רמוחה לכ      
םכסה איבהל שי ,לאימרכ לש החטשל ץוחמ      
ב"צמ .תלוספ יוניפל רשואמ רתא םע םותח      
.זרכמה יכמסמל      
      
ישאר ,דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח     01.1.010
ללוכ תונוש תודימב תילעמ ריפו תואסנולכ      

                   40.00 .םיפדוע יוניפ ק"מ   
      
רמוחב תוריק ,דוסי תורוק ןיב רזוח יולימ     01.1.020

                   80.00 .חקפמה י"ע רשואיש ימוקמ יראלונרג ק"מ   
קודיהו יולימ ,הביצח ,הריפח 1.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     004 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ד ו ס י  ת ו ר ו ק ו  ם י ע צ מ  ,ת ו ד ו ס י  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
םא אלא 03-ב גוסמ ויהי םינוטבה לכ :הרעה      
.תוינכת וא/ו תויומכ בתכב תרחא ןיוצמ      
      
רטוקב )םילייפורקימ( "רטוק ינטק" תואסנולכ     02.1.010
בולכ תלחשה ,חודיק ללוכ ריחמה .מ"ס 54      
יפל ןוטרק לוורשו ןויז תדלפ ,ןוטב תקיצי ,ןויז      
.רוטקורטסנוק תושירד יפ לע לכה ,ךרוצה      
יבועב קחרמ ירמוש םילגלג ןגעי ןלבקה      

                  300.00 .חדקב בולכה זוכרמל םיאתמה רטמ   
      
ע"ש וא "דיבילופ" לש "םיניכס יזגרא" עצמ     02.1.020
תחתמ מ"ס 91 הבוגב ףצקומ ןרטסילופמ      

                  245.00 .םיפצרמל ר"מ   
      
וא דיבילופ" לש ףצקומ ןרטסילופ יזגרא עצמ     02.1.030
תחתמ שרדנה בחורבו מ"ס 02 הבוגב ע"ש      

                  140.00 .דוסי תורוקל רטמ   
      
5 יבועב F-03 ףצקומ ןריטסילופ תוחול עצמ     02.1.040

                   55.00 .שרדנה בחורב דוסי תורוקל תחתמ מ"ס רטמ   
      
תואסנולכ ישאר ,תויולת רשקו דוסי תורוק     02.1.050
יבג לע תוקוצי םינוש םיכתחב ריקל ןוטב לגרו      

                   30.00 .)דרפנב םידדמנ םיזגרא( דיבילופ יזגרא עצמ ק"מ   
      
דב ףוטע 6" רטוקב ררוחמ ירושרוש רוניצ     02.1.060
,זוקינל מ"ס 06/06 םושמוש טגרגאו ינכטואיג      

                   40.00 .רפע תודובע ללוכ רטמ   
דוסי תורוקו םיעצמ ,תודוסי 1.20 כ"הס          

      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  2.20 ק ר פ  ת ת       
      
תרחא ןיוצמ םא אלא 03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
.תוינכת וא/ו תויומכ בתכב      
      
עצמ לע םיקוצי ,מ"ס 51 יבועב ןוטב יפצרמ     02.2.010

                  250.00 .)דרפנב םידדמנ םיזגרא( דיבילופ יזגרא ר"מ   
      

                   45.00 מ"ס 02 יבועב ןוטב יפצרמ ךא ,ל"נכ ר"מ  02.2.020
תופצרו םיפצרמ 2.20 כ"הס          

      
ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  3.20 ק ר פ  ת ת       
      
תרחא ןיוצמ םא אלא 03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
.תוינכת וא/ו תויומכ בתכב      
      

3.20.1 קרפ תתב הרבעהל        
005/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     005 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םילדב וא םיקולב תוריק ךותב ןוטב ידומע     02.3.010
יפ לע תוטילב ללוכ תונוש תודימבו םיכתחב      

                   15.00 .תינכת ק"מ   
      
,םינוש םיסלפמב ,מ"ס 01 יבועב ןוטב תוריק     02.3.020
תולכירדא יטרפ יפל םידומע ללוכ ריחמה      

                    2.00 .היצקורטסנוקו ק"מ   
      

                    6.00 .מ"ס 02 יבועב ךא ,ל"נכ ק"מ  02.3.030
      

                    4.00 .מ"ס 52 יבועב ךא ,ל"נכ ק"מ  02.3.040
      

                   24.00 .מ"ס 03 יבועב ךא ,ל"נכ ק"מ  02.3.050
      

                    6.00 .מ"ס 53 יבועב ךא ,ל"נכ ק"מ  02.3.060
      

                   20.00 .מ"ס 04 יבועב ךא ,ל"נכ ק"מ  02.3.070
םידומעו תוריק 3.20 כ"הס          

      
ת ו ר ו ג ח ו  ת ו ק ע מ  ת ו ר ו ק  4.20 ק ר פ  ת ת       
      
תרחא ןיוצמ םא אלא 03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
.תוינכת וא/ו תויומכ בתכב      
      
תורקתל תויולת תונוילעו תונותחת תורוק     02.4.010
,םיזינרק ,םינוש םיסלפמו םיכתחב תוגגו      
תודימב םיסלפמה לכב םיבוכרכ ,גג תוקעמ      
םידוביע ,םייוביע ,תוטילב ללוכ םינוש םיכתחו      
ןותחת וק םע ,םימ יפא ,תולכירדא יטרפ יפל      

                   22.00 .עפושמו יקפוא ןותחת וקו רשי ק"מ   
      
מ"ס 02 ,מ"ס 51 ,מ"ס 01 בחורב ןוטב תורוגח     02.4.020

                    2.00 . תוציחמב םיחתפה לעמ ,תוריק לע תוקוצי ק"מ   
תורוגחו תוקעמ תורוק 4.20 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש ו  ת ו ג ג  ,ת ו ר ק ת  5.20 ק ר פ  ת ת       
      
תרחא ןיוצמ םא אלא 03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
.תוינכת וא/ו תויומכ בתכב      
      

                   16.00 .מ"ס 51 יבועב ןוטב תוגגו תורקת ר"מ  02.5.010
      

                   58.00 .מ"ס 02 יבועב ךא ,ל"נכ ר"מ  02.5.020
      

                    6.00 .מ"ס 72 יבועב ךא ,ל"נכ ר"מ  02.5.030
      

                  180.00 .מ"ס 03 יבועב ךא ,ל"נכ ר"מ  02.5.040
5.20.1 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     006 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                   45.00 .מ"ס 04 יבועב ךא ,ל"נכ ר"מ  02.5.050
תונושו תוגג ,תורקת 5.20 כ"הס          

      
ת ו ג ג ל  ם י ע ו פ י ש  ן ו ט ב  6.20 ק ר פ  ת ת       
      
יפל יבועב "לקטב" םע תוגגל םיעופיש תריצי     02.6.010
קזוח ק"מ/ג"ק 0021 יבחרמ לכשמב ,תינכת      

                   28.00 40. ק"מ   
      
טיטמ מ"ס 6/6 תודימב תושלושמ תוקלור     02.6.020

                  140.00 .)דרפנב דדמנ הקלורה םוטיא( 3:1 טנמצ רטמ   
תוגגל םיעופיש ןוטב 6.20 כ"הס          

      
ן ו י ז  ת ד ל פ  7.20 ק ר פ  ת ת       
      
רפושמ תוקבדה רשוכ ילעב הדלפ תוטומ     02.7.010
םינוש םירטוקב תוכתורמ תותשרו )םיעלוצמ(      

                   33.00 .םינוטב ןויזל 937 י"ת תושירדל םימיאתמ ןוט   
ןויז תדלפ 7.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     007 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ס י מ ו פ ו  ן ו ט ב  י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  1.40 ק ר פ  ת ת       
      
הינבה תודובע לש הדיחיה יריחמ :הרעה      
לע אלמ ןוטבמ קולב תרושו תוברטש םיללוכ      
.לכירדא יטרפ יפ      
      

                   75.00 .מ"ס 32 יבועב סימופ בהז יקולבמ ץוח תוריק ר"מ  04.1.010
      

                   12.00 .מ"ס 02 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוריק ר"מ  04.1.020
      

                   30.00 מ"ס 7-01 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוריק ר"מ  04.1.030
סימופו ןוטב יקולבב הינב 1.40 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הינב תודובע 40 כ"הס          
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21/02/2021
דף מס':     008 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ת ו ר י ק  ,ת ו פ צ ר  ,ת ו ג ג  ם ו ט י א  1.50 ק ר פ  ת ת       
ד ו ד י ב ו       
      
תיתשת תנכה אדוול שי םוטיאה תודובע לכב      
םינמשמ הייקנו םיקדס אלל ,המלש ,הביצי      
עצבל שי ריקו הפצר לש שגפמ לכב .קבאו      
לכב  .לוח:טלמ 1:3 סחיב ןוטבמ הקלור      
תיתשת תנכה אדוול שי םוטיאה תודובע      
םינמשמ הייקנו םיקדס אלל ,המלש ,הביצי      
מ"ס 04 דע ההבגה ללוכ ר"מל ריחמה .קבאו      
דדמנ אל ךא ,ללכנש גגה ףקיהב גגה לעמ      
.גג ר"מ םוטיא ריחמב לולכו      
      
םידדמנ םיבוטר םירדח לש םוטיא יחטש      
ללוכ ר"מל ריחמה .תוריק ןיב תיקפוא הסירפב      
רדחה ףקיהב הפצרה לעמ מ"ס 04 לש ההבגה      
ר"מ םוטיא ריחמב לולכו דדמנ אל ךא ,ללכנש      
.הפצר      
      
.םינש 01 ל תויררחא ללוכ ריחמה      
      
לש תיתבכש דח תכרעמב םיחוטש תוגג םוטיא     05.1.010
תוחבשומ תוירמוטסלפ תוינמוטיב תועירי      
דבל ןוירש םע מ"מ 5 יבועב SBS רמילופב      
רמיירפ תוברל .ןוילע טגרגא יופיצו רטסאילופ      
רמיירפ" וא "101 טוקמיירפ" גוסמ ינמוטיב      
    474 SG" ר"מ/רג 003 לש תומכב ע"ש וא,  
52/57 ןמוטיב תבכש תומח תוחירמב עוציב      
קיטסמו רמיירפ ללוכ ר"מ/ג"ק 5.1 לש תומכב      
גוסמ יופיחה תועוצר לש ןוילעה הצקב ינמוטיב      
"םוגיזיא" וא "442 קיטסלא" וא "81 לורקזפ"      
תוינמוטיב יופיח תועוצר עוביק תוברל ,ע"ש וא      
ספ תועצמאב תוקלור רוזאב תוקעמ לע      
יתלב םיגרב י"ע ריקל ןגועמ םוינימולא      
תחנה .תולכירדא יטרפ יפל לכה .םידילחמ      
יפל ךותירה ירפתב לופיטו ןתמחלה ,תועיריה      
יפל לכה .עופישה ןוויכ יפל היפח ,ןרציה טרפמ      

                  150.00 .חקפמה תוארוהו תולכירדא יטרפ ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1.50.1 קרפ תתב הרבעהל        
009/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     009 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
/קוזיח תועוצר לש תובכש 2 -ב תוקלור םוטיא     05.1.020
תוחבשומ תוללכושמ תוינמוטיב תועירימ יופיח      
הנותחת קוזיח תעוצר תוברל ,SBS רמילופב      
,לוח יופיצ םע מ"ס 03 בחורבו מ"מ 4 יבועב      
05 בחורבו מ"מ 5 יבועב הנוילע יופיח תעוצר      
גוסמ ינמוטיב רמיירפ ,טנרגא יופיצ םע מ"ס      
ע"ש וא " SG 474 רמיירפ וא "101 רמיירפ"      
הצקב ינמוטיב קיטסמו ר"מ /'רג 003 תומכב      
"81 לורקזפ" גוסמ יופיחה תועוצר לש ןוילעה      
תוברל ,ע"ש וא "םוגיזיא" וא "442 קיטסלא" וא      
תוקעמ לע תוינמוטיב יופיח תועוצר עוביק      
ןגועמ םוינימולא ספ תועצמאב תוקלור רוזאב      
יטרפ יפל לכה .םידילחמ יתלב םיגרב י"ע ריקל      

                  140.00 .תולכירדא רטמ   
      
גוסמ )ןודר זג דגנ( ןוטב תופצר םוטיא     05.1.030
סקלפופאנ" וא "םוגיסקלפ" וא "סקלפדיפר"      
תלבקל ר"מ/ג"ק 7 תומכב ע"ש וא "1 קטיפורפ      
יפל רמיירפ תוברל ,מ"מ 4 לש שבי יופיצ יבוע      
י"ע םוטיאה תובכש לש הבכש תנגהו ןרצי      

                  250.00 .ר"מ/רג 053 תפז ריינ הקבדה ר"מ   
      
הרוש קולב ללוכ דוסי תורוקו תופצר םוטיא     05.1.040
תוריקל תחתמ תוביטר ץצוח ךבדנ ,הנושאר      
ץצוח ךבדנ .םיבוטר םירדחב םינפו ץוח      
י"ע מ"ס 03 לש ילאמינימ בחורב היהי תוביטר      
"701 ליס פוט הקיס" וא "XF-001 ליסורוט "      
תובכש יתשב ר"מ/ג"ק 4 לש תומכב ע"וש וא      
קלח ןניה הנכהה תודובע .ןרציה תוארוה פ"ע      
.הרומת לכ םניגב םלושת אלו םוטיאה תלועפמ      
,ןוטב ירייש יוקינ תוללוכ הנכהה תודובע      
תודח תוניפ תריבש,היצגירגסו םירוח תמיתס      
םיטלוב םילזרבו הרישקה יטוח לכ ךותיחו      
םשייל ןיא .חקפמה לש ונוצר תועיבשל לכהו      

                   40.00 .רושיא ינפל םוטיאה תא ר"מ   
      
תוברל "תינק וד הזתה" תטישב תוריק םוטיא     05.1.050
לע ירמוטסלא יביכר וד ינמוטיב רמוח סוסיר      
רמילופב תחבשומ תינמוטיב היסלומא סיסב      
סקלפופאנ" וא "םוגיסקלפ" גוסמ ינרפואנ      
ר"מ/ג"ק 5.01 תומכב ע"ש וא "2 קטיפורפ      
רמיירפ ,מ"מ 6 לש שבי יופיצ יבוע תלבקל      
הנגהו ר"מ/'רג 004 תומכב "םוגיסקלפ" גוסמ      
מ"ס 5 יבועב F-03 ףצקומ ןרטסופ תוחול י"ע      
תבכש לע 52/57 ןמוטיב תבכשב םיקבדומ      
תוארוהו תולכירדא יטרפ פ"ע לכה .םוטיאה      

                  200.00 .חקפמה ר"מ   
      

1.50.1 קרפ תתב הרבעהל        
010/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     010 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יליפורדיה סיסב לע חפות ימיכ םימ ירצע     05.1.060
ךתחב "לווס ריפס" גוסמ טיינוטנבו ירמילופ      

                   35.00 .ע"ש וא מ"מ 52/91 רטמ   
      
רקלק תוחול י"ע תוגגל ימרט דודיב     05.1.070
מ"ס 5 יבועבו F-03 תופיפצב )ןריטסילופ(      
.םח ןמוטיב תבכשב תיתשת לע וקבדוי רשא      

                  140.00 .חקפמה תוארוהו תולכירדא יטרפ פ"ע לכה ר"מ   
      
ןוטב ידומעו תורוגח ,תורוק ,תוריק דודיב     05.1.080
F-03 ףצקומ ןריטסילופ תוחול י"ע )רוק ירשג(      
"סקדא" תיטנמצ תבכש תוברל מ"ס 3 יבועב      
תיתשתכ רטסאילופ תשר ללוכ ,ינוציחה דצב      
וא הקיציה תעב ןקתומ דודיבה .ץוח חיטל      
יטרפ פ"ע לכה .םח ןמוטיב י"ע םיקבדומ      

                  170.00 .חקפמה תוארוהו תולכירדא ר"מ   
דודיבו תוריק ,תופצר ,תוגג םוטיא 1.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא תודובע 50 כ"הס          
011/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     011 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  1.60 ק ר פ  ת ת       
      
.ינקת תועבצא ןגמ ןקתוי תורגנה תותלד לכב      
ןגועמ לכירדא י"ע רשואמ גוסמ תועבצא ןגמ      
מ"ס 01 בכרומו מ"ס 081 ןגמה הבוג ,תותלדל      
.תלדה גוסל םאתהב ןגמה בחור ,ףוצירה לעמ      
תוידי .רטסאמ חתפמ היהי תורגנה תותלד לכל      
ךרד וז לא וז תורבוחמ ויהי תותלדל החיתפה      
"רפרפ" יריצ 3 ונקתי .ףנכה לא אלו תלדה ףנכ      
יריק/יתפצר רוצעמ ןקתוי תלד לכל .הטסורינ      
תותלדה לכל .ףנכה לע ןימזמה תשירד יפל      
םיתורישל טרפ( תינקת הזוזמ ןקתות תורגנה      
םאתומ היהי תותלדל ןמש ריזחמ .)םינסחמו      
5.1 יבועב ןוולוגמ הדלפ ףוקשמ .ףנכה לדוגל      
םאתומ ע"ש וא ".א.ב.ש" תרבח תרצות מ"מ      
יפל םירמג ללוכ ריקה ינפמ טלובו ריקה יבועל      
הנבומ םטא תותלדה לכל .תורגנ תמישר      
.חפ ףוקשמב      
      
דרובסקלפ יולימ( החיתפל המוטא ץע ףנכ תלד     06.1.010
ףוקשמב הנקתהל ,הקיאמרופ הפוצמ ,)%001      
012/301 חתפ תודימב עובצו ןגומ בחרמ תלד      

                    2.00 'פמוק .תורגנה תמישרב 5-נ יפל לכה .מ"ס  
      
ףוג .)םיינותחתו םינוילע תונורא ללוכ( חבטמ     06.1.020
הפוצמ מ"מ 71 'ץיוודנס תוחול יושע חבטמה      
ל"נכ ,הבע חישק CVP טנק ,בג הקיימרופ      
הקיימרופב ינוציח יופיצ ךא חבטמה תותלד      
הפילש תוריגמ - לוזריפ ,לכירדאה תריחב יפל      
,תועבגה ללוכ "PX -CIMANYD" םגד האלמ      
םגד תוממורתמ תותלדל תויטטס תועורז      
    "53XDSN". יבמוק" תרדס תוילרגטניא תוידי  
    G" רוצי ללוכ ריחמה .ע"וש וא "סקמרופ" לש,  
01-נ-ו 90-נ יפל לכה .הנקתהו הלבוה      

                    2.00 'פמוק .ןנכתמו ןימזמה םע םואיתב תורגנ תמישרב  
      
תודימב םיטקלפ תיילתל הציענ תוחול     06.1.030
סקטולס תטלפ לע דבל ,מ"ס 051/001      
םיבכרומ ,םוינימולא תרגסמ ללוכ מ"מ 01      
31-נ יפל לכה ."2002 ןווגמ" תרצות תודימצב      

                    6.00 'פמוק .תורגנה תמישרב  
      
עצקוהמ קוב ץעמ תותיכב םידגבל הלתמ     06.1.040
תודימב ,הפוקש הכל עבצ ללוכ שטולמו      
2-ב םיחישק תכתמ יבלוק םע מ"מ 051/83      
םירוביח ,)לכירדא תריחבל ןווגו גוס( תורוש      

                    6.00 .תורגנה תמישרב 21-נ יפל לכה .םייומס ריקל רטמ   
תורגנ תודובע 1.60 כ"הס          

      
012/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     012 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  2.60 ק ר פ  ת ת       
      
ינקת תועבצא ןגמ ןקתוי תורגסמה תותלד לכב      
גוסמ תועבצא ןגמ .םיריצה רוזאב הבוגה לכל      
01 בכרומ תותלדל ןגועמ לכירדא י"ע רשואמ      
גוסל םאתהב ןגמה בחור ,ףוצירה לעמ מ"ס      
חתפמ היהי תורגסמה תותלד לכל .תלדה      
הזוזמ ןקתות תורגסמה תותלד לכב .רטסאמ      
תלד לכל .)םינסחמו םיתורישל טרפ( תינקת      
.ףנכה לע ןימזמה תשירד יפל רוצעמ ןקתוי      
,ףנכה לדוגל םאתומ היהי תותלדל ןמש ריזחמ      
היהי ריזחמה .תולעמ 09-ב הליענ רשפאי      
החיתפ ינוויכ ונכתי .תוחפל NE-4 הירוגטקב      
ןוולוגמ הדלפ ףוקשמ .טירפ ותואל םינוש      
טלובו ריקה יבועל םאתומ מ"מ 5.1 יבועב      
.תוגרסמ תמישר יפל םירמג ללוכ ריקה ינפמ      
.חפ ףוקשמב הנבומ םטא תותלדה לכל      
      
תא ללוכ םיפיעסה ריחמ .חפ יפוקשמו תותלד      
ןרצי יפל עוציבה יטריפו םיפיעסה תרדגה לכ      
םינוולוגמ ויהי תורגסמה יטרפ לכ .תותלדה      
המיאתמ עבצ תכרעמב שמתשהל שי ,םחב      
לולכ םיפיעסה ריחמב ,םחב תנוולוגמ הדלפל      
עבצ( ינכטה טרפמה יפל תורגסמה תעיבצ םג      
.)א"כ תובכש יתשב יפוס עבצו דוסי      
      
ללוכ םירעשו די יזחאמ ,תוקעמ ,תורדג ריחמה      
חודיק םע ןוטב לע הנקתה וא ןוטב תודוסי      
םיכותיר ועצובי אל .םולהי חדקמב םירוח      
תוירחאב הנקתהה תוחיטבו תוביצי .חטשב      
.עצבמה ןלבקה      
      
חתפה תרגסמ ךותב עצבתת םיגרוסה תעיבק      
,מ"ס 5 קחרמב ריקה לש ינוציחה רושימב      
.רונתב עובצו המח היטבמאב ןוולוגמ      
      
ע"ש וא "חירב בר" 'בח לש  הדלפ תלד     06.2.010
ןולח םע הליגר החיתפל יפנכ דח ,רשואמ      
תודימב ,מ"מ 5.1 חפה יבוע ,ףנכ ךותב הפפר      
תלדלו קוצי הדלפ ףוקשמ ללוכ ,מ"ס 012/09      
ןווגב רונתב העיבצ ,םיקרח דגנ תשר דמצוי      
1-מ יפל לכה לוזריפה לכ ,לכירדא תריחבל      

                    2.00 'פמוק .תורגסמה המישרב  
      
      
      
      
      
      
      
      

2.60.1 קרפ תתב הרבעהל        
013/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     013 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תודימב םייאופר תודסומל םיסיסרו ףדה תלד     06.2.020
חפ ףוקשמ תוברל מ"ס 002/001 רוא חתפ      
בר" תרצות תלד תאמגודכ עובצו ןוולוגמ      
,ףרועה דוקיפ י"ע תרשואמה ע"ש וא "חירב      
דצב מ"ממ תלד תלבקל םאתומ ףוקשמ תוברל      
ףנכו ףוקשמ ,ינש דצמ ץע תלד תלבקלו דחא      
המישרב 3-מ יפל לכה ,טרופמכ העיבצל      

                    2.00 'פמוק .תורגסמה  
      
001/001 תודימב מ"ממל ידסומ ףדה ןולח     06.2.030
ףרועה דוקיפ י"ע רשואמה שדח רוד ,מ"ס      
ינוציח קלח ,םירמגהו ריקה יבועל םיאתמ      
סיכ ךותל ריקל ררגנ מ"מ 42 יבועב הדלפמ      
.העיבצו םימטא ,םיפוקשמ תוברל ,הדלפ      
5-מ יפל לכה .םוינימולא ןולח ללוכ אל ריחמה      

                    2.00 'פמוק .תורגסמה המישרב  
      
תוריקב מ"ממל 8" רטוקב הדלפמ ריווא רוניצ     06.2.040
.תוריקה ירימגתל םאתומ רוניצה ךרוא ,םינפ      
6-מ יפל לכה .תותשר ויהי םילוורשה לכב      
.ףרועה דוקיפ יטרפמו .תורגסמה המישרב      

                    4.00 'פמוק .םימטאו עבצ תוברל  
      
מ"ממב 8" רטוקב הדלפמ רוניצ ךא ,ל"נכ     06.2.050
6-מ יפל לכה .םיסיסר ןגמ ליכי ץוח תוריקב      

                    2.00 'פמוק .תורגסמה המישרב  
      
מ"ממב 4" רטוקב הדלפמ רוניצ ךא ,ל"נכ     06.2.060
המישרב 6-מ יפל לכה .םינפ תוריקב      

                    2.00 'פמוק .תורגסמה  
      
לש תרושקתו שא יוביכ ןוראל תכתמ תותלד     06.2.070
012/08 תודימב ,ע"ש וא "חירב-בר" תרבח      
םירתסומ תוליסמ תוברל ,תינכת יפל מ"ס      
המישרב 7-מ יפל לכה ,רונתב עובצ ,תכרעמו      

                    2.00 'פמוק .תורגסמה  
      
לש תרושקתו שא יוביכ ןוראל תכתמ תותלד     06.2.080
012/531 תודימב ,ע"ש וא "חירב-בר" תרבח      
םירתסומ תוליסמ תוברל ,תינכת יפל מ"ס      
המישרב 8-מ יפל לכה ,רונתב עובצ ,תכרעמו      

                    2.00 'פמוק .תורגסמה  
      
ןוולוגמ רוניצמ גג הקעמ לע תוחיטב הקעמ     06.2.090
עובצו ןוולוגמ ,)'חי 2(מ"מ 04 רטוקב לופכ      
ןוטיבו ןוגיע ללוכ ,לכירדא תריחבל ןווגב רונתב      

                   10.00 .תורגסמה המישרב 01-מ יפל לכה .גג הקעמל רטמ   
      

2.60.1 קרפ תתב הרבעהל        
014/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     014 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רונתב עובצ ןוולוגמ הדלפ ליפורפמ עובק גרוס     06.2.100
לכה .ןוגעו ןוטיב ללוכ ,מ"ס 002/032 תודימב       

                    4.00 'פמוק .תורגסמה המישרב 11-מ יפל  
      
.מ"ס 002/57 תודימב עובק גרוס ךא ,ל"נכ     06.2.110

                    4.00 'פמוק .תורגסמה המישרב 21-מ יפל לכה  
      
.מ"ס 061/06 תודימב עובק גרוס ךא ,ל"נכ     06.2.120

                    4.00 'פמוק .תורגסמה המישרב 31-מ יפל לכה  
      
םיעובצו םינוולוגמ הדלפ יליפורפמ גרוס     06.2.130
גרוסו מ"ס 532/091 תודימב ,םיקלח 2 ,רונתב      
תרגסמ ,שפשפו עובק קלח םע מ"ס 532/013      
תודימב ןבלוגמ הדלפ עבורמ ליפורפמ      
ןבלוגמ הדלפ חוטשמ אולימ ,מ"מ 5/03/06      
ןוטיב תוברל ,לוזרפו מ"מ 4/06 יעוביר ךתח      
המישרב 41-מ יפל לכה .טרופמכ ןוגעו      

                    1.00 'פמוק .תורגסמה  
      
םיעובצו םינוולוגמ הדלפ יליפורפמ גרוס     06.2.140
+ מ"ס 532/53 תודימב ,םיקלח 3 ,רונתב      
קלח םע מ"ס 532/062 גרוסו מ"ס 532/411      
הדלפ עבורמ ליפורפמ תרגסמ ,שפשפו עובק      
חוטשמ אולימ ,מ"מ 5/03/06 תודימב ןבלוגמ      
,לוזרפו מ"מ 4/06 יעוביר ךתח ןבלוגמ הדלפ      
51-מ יפל לכה .טרופמכ ןוגעו ןוטיב תוברל      

                    1.00 'פמוק .תורגסמה המישרב  
      
רונתב עובצ ןוולוגמ הדלפ ליפורפמ עובק גרוס     06.2.150
לכה .ןוגעו ןוטיב ללוכ ,מ"ס 07/05 תודימב       

                    8.00 'פמוק .תורגסמה המישרב 71-מ יפל  
      
.מ"ס 07/001 תודימב עובק גרוס ךא ,ל"נכ     06.2.160

                    1.00 'פמוק .תורגסמה המישרב 81-מ יפל לכה  
      
הליגר החיתפל יפנכ דח חירב בר הדלפ תלד     06.2.170
בר" 'בח לש "תלדלפ" תרצות ,ןוילע עובק םע      
562/521 תודימב ,רשואמ ע"וש וא "חירב      
רונתב העיבצ ,קוצי הדלפ ףוקשמ ללוכ ,מ"ס      
לכה .לוזריפה לכ ללוכ ,לכירדא תריחבל ןווגב      

                    2.00 'פמוק .תורגסמה המישרב 12-מ יפל  
      
      
      
      
      
      
      

2.60.1 קרפ תתב הרבעהל        
015/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     015 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
גוזימ תרנצ רבעמ םוטיאל R-SMP תדיחי     06.2.180
מ"ממל הסינכב םירלקנירפס ,םימ ,ריוא      
הדלפ רוניצל ףרועה דוקיפ י"ע תרשואמ      
רוניצ תללוכ אל ריחמה( ןוטבב קוצי 4" רטוקב      
הדלפ רוניצל המיטא תכרעמ ללוכ )הדלפ      
תורוניצה םירטוקל םאתהב םימטא יולימו      
וליפ" 'בח י"ע תקוושמ תכרעמה ,םירדוחה      
וא "מ"עב תליא תויגולונכט םא.םא.יפ"/"שא      

                    4.00 'פמוק .ע"ש  
      
תודימב הטסורינמ טלש תנקתהו הקפסא     06.2.190

                    1.00 'פמוק . ךוניחה דרשמ טרפמ יפל מ"ס 04/03  
תורגסמ תודובע 2.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס          
016/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     016 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ ח ו  ם י ר ק  ם י מ  ת ק פ ס א  1.70 ק ר פ  ת ת       
ם י נ פ       
      
טרפמב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
70 קרפ ןינב  תודובעל יללכה טרפמבו דחוימה      
,תוירטינסה תועובקה לכ ריחמ .75 קרפו      
חידמל תונכה ,שמשה דוד תנקתה תוברל      
תא  םיללוככ ובשוחי ,הסיבכ תנוכמל ,םילכ      
ירזיבא ללוכ "PS" גוסמ  םייטסלפה תורוניצה      
שעותמ דודיבו תרנצה ןרצי לש םיירוקמ רוביח      
וניא PS-ה תרנצ ריחמ .םימח םימל לעפמב      
תנקתה ריחמב ותוא לולכל שיו דרפנב עיפומ      
םירטקהו תרנצה יאוות ,תוירטינסה תועובקה      
תינכת יפל      
      
,הנקתה/החנה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה      
יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ,הביצח/הריפח      
םישורדה םיחפסהו םירזיבאה לכ תאו קודיהו      
.תינכת יפל תמלשומ הנקתהל      
      
,תורוקל הסופת היהת היולג םימ תרנצ      
י"ע תורשואמ "תולשב" תוריקל וא הרקתל      
.'מ 2 לע הלעי אלש קחרמב חקפמה      
      
םימל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.1.010
,םייומס וא םייולג םינקתומ םימחו םירק      
תינוציח הפיטע םע ,תוגרבהב םירבוחמ      
LAG CPA יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
תוברל ,2" רטוקב ,ע"ש וא "תורבא" תמגודכ      

                    5.00 .רוביח יחפס רטמ   
      

                    5.00 .1" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  07.1.020
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.1.030
מ"מ 61  רטוק ) PS ( םוינימולא ןיערג םע      
תוברל םירבעמו תוריקב םייומס םינקתומ      

                   45.00 .רוביח יחפס רטמ   
      

                   85.00 .מ"מ  02 רטוק ךא ,ל"נכ רטמ  07.1.040
      

                   40.00 .מ"מ  52 רטוק ךא ,ל"נכ רטמ  07.1.050
      

                   55.00 .מ"מ  23 רטוק ךא ,ל"נכ רטמ  07.1.060
      
רובע מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצמ לוורש     07.1.070

                    5.00 .ל"נה רוניצ רטמ   
      
      

1.70.1 קרפ תתב הרבעהל        
017/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     017 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םע םימח םימל שרדנה רטוקב  תורוניצל דודיב     07.1.080

                   60.00 .ףצקומ  ןתירואילופו לוורש רטמ   
      
דרוקר ללוכ "ביגש" תמגודכ םיירודכ םיפוגמ     07.1.090

                    5.00 .4/3" רטוקב םינבלוגמ רוביח יחפסו 'חי   
      

                    8.00 .2/1" רטוקב ךא ,ל"נכ 'חי  07.1.100
      

                    4.00 .2/1" רטוקב לינ זרב 'חי  07.1.110
      
ןורא ךותב תנקתומ תינקת שא יוביכ תדמע     07.1.120
ריחמה ,ףרוצמ טרפל םאתהב ריק לע ןקתומה      
ימוג וא יטסלפ שימג רוניצ םע ןולגלג :ללוכ      
םע ףות לע ןקתומ 'מ 03 ךרואבו 4/3" רטוקב      
1" רטוק סוסיר/ןוליס קנזמ םע תבבותסמ עורז      
הפירש זרב ,ע"ש וא "ביגש" 'צות 1"ירודכ זרבו      
2" רטוקב םיקונרז 2 ,ץרוטש דמצמ םע 2"      
/ןוליס קנזמ ,ץרוטש ידמצמ םע 'מ 51 ךרואבו      

                    2.00 'פמוק .2" סוסיר  
      
רוזיפל רוניצ םע ג"ק 6 הקבא גוסמ הפטמ     07.1.130

                    4.00 .רמוחה 'חי   
םינפ םימחו םירק םימ תקפסא 1.70 כ"הס          

      
ץ ו ח  ם י מ  ת ק פ ס א  2.70 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
70 קרפ ןינב תודובעל יללכה טרפמבו דחוימה      
.75 קרפו      
      
רבעמ ,םיעלס יוניפ :םיללוכ הדיחיה יריחמ      
,יאוותב םינוש םידרטמ ,תוריק רבעמ ,תועלסמ      
תצירפ ,םיצע םוזיג ,םיצעו היחמצמ ףושיח      
,ךותיר ,הביצח/הריפח ,145-ת טרפ יפל יאוות      
תפיטעו ,דופיר ,רוניצ הנקתה/החנהו הקפסא      
,טרפמו 214-ת טרפ יפל רזוח יולימ ,לוח      
םירזיבאה לכ תאו םיפדוע תקחרה ,קודיהו      
ללוכ תמלשומ הנקתהל םישורדה םיחפסהו      
. ותומדקל חטשה תרזחה      
      
,תורוקל הסופת היהת היולג םימ תרנצ      
י"ע תורשואמ "תולשב" תוריקל וא הרקתל      
.'מ 2 לע הלעי אלש קחרמב חקפמה      
      
      
      
      

2.70.1 קרפ תתב הרבעהל        
018/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     018 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפ תורוניצ     07.2.010
הפיטעו יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ ץוח      
"CPA" וא "וירט" תמגוד סוחד ןוטב תינוציח      
,טנמצ טלמ םינפ יופיצו מ"מ 91 יבועב ע"ש וא      
םע 'מ 52.1. דע קמועב עקרקב םיחנומ      
םירזיבא ,םיחפס תוברל .לוח תפיטע      
םינפו ץוח הפיטע םע םישרדנה םייתשורח      
,הריפח תודובע ללוכ ריחמה .רוניצל המוד      

                   70.00 .214-ת טרפ יפל לכה .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
םע מ"מ 56.3 .ד.ע 2" רטוקב הדלפ תורוניצ     07.2.020
יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ ץוח יופיצ      
"וירט" תמגוד סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו      
םינפ יופיצו מ"מ 91 יבועב ע"ש וא "CPA" וא      
52.1. דע קמועב עקרקב םיחנומ ,טנמצ טלמ      
םירזיבא ,םיחפס תוברל .לוח תפיטע םע 'מ      
םינפו ץוח הפיטע םע םישרדנה םייתשורח      
,הריפח תודובע ללוכ ריחמה .רוניצל המוד      

                   10.00 .214-ת טרפ יפל לכה .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
ללוכ "ביגש" תמגודכ םיירודכ םיפוגמ     07.2.030

                    2.00 .2" רטוקב םינבלוגמ רוביח יחפסו דרוקר 'חי   
      
םיזרב :ללוכ םימ תדידמ תכרעמל הנכה טרפ     07.2.040
דמ ,)'חי 2( "ביגש" 'צות 1" רטוקב םיירודכ      
םגד "הילד דרא" 'צות 4/3" רטוקב םימ      
    EVATCO 1" רטוקב רזוח לע ,ע"ש וא,  
2" רטוקב )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ םותסש      
זרב ,םיידגנ םינגוא תוברל הקיצי לזרב יושע      
ירודכ זרב ,ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש      
,"ביגש" 'צות 2" רטוקב היקשה תכרעמל      
רוניצ יעטק ,4/3"-2" םירטוקב 09* תותשק      
ללוכ ,םינוש םירטקב רטוק יבעמו הדלפ      
םירזיבאהו םיחפס ,םירמוחה ,הדובעה      
עוציבל שרדנה לכו ,טרפב ןייוצמכ םישורדה      

                    2.00 'פמוק .תומלשב ףרוצמה טרפה  
ץוח םימ תקפסא 2.70 כ"הס          

      
ר ו ר ו ו י א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  3.70 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
70 קרפ ןינב תודובעל יללכה טרפמבו דחוימה      
.75 קרפו      
      
      
      
      

3.70.1 קרפ תתב הרבעהל        
019/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     019 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,הנקתה/החנה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה      
יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ,הביצח/הריפח      
םישורדה םיחפסהו םירזיבאה לכ תאו קודיהו      
.תינכת יפל תמלשומ הנקתהל      
      
זוקינו ןיחולד ימל רופא ןליפורפלופ תורוניצ     07.3.010
,תורקת ירבעמב ,יולג ,יולימב םינקתומ םינגזמ      
לכ ללוכ ,מ"מ 05 רטוקב תופצרו תוריק      
הנקתהל םישורדה םיחפסהו םירזיבאה      

                   40.00 .תוינכתו םיטרפ יפל תמלשומ רטמ   
      

                   40.00 .מ"מ 04-23 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  07.3.020
      
למשח ידוד זוקינל ןליתאילופ רוניצ ךא ,ל"נכ     07.3.030

                   15.00 .מ"מ 52 רטוקב רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.3.040
    )E.P.D.H( ןיכפוש ,ע"ש וא "טירבג" תמגוד,  
תפיטע ללוכ ,עקרקב םינקתומ ,םיחפס תוברל      
תורוניצל ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןייוזמ ןוטב      
011 רטוקב הפצר תקיצילו דוסי תורוקל םותר      
דע בויב תינכתב טרפ יפל לזרב ללוכ מ"מ      

                   90.00 .חקפמ תושירדו )בויב( הנושאר החוש רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.3.050
    )E.P.D.H( בויבל ע"ש וא "טירבג" תמגוד,  
םינקתומ ,םיחפס תוברל ,רורוויאל וא םיכפוש      
תוריק ,תורקת ירבעמב ,םייומס וא םייולג      

                   22.00 .מ"מ 011 רטוקב הקיציבו רטמ   
      
רטוקב רוחש עבצב יס.יו.יפמ רורווא יעבוכ     07.3.060

                    3.00 .מ"מ 011 'חי   
      
הסכמ םע ןליפורפילופמ 4/4" תלפונ תאספוק     07.3.070
הטסורינ/זילפמ תעבורמ תרגסמו גרבותמ      

                    4.00 'פמוק .ע"ש וא "ה.פ.מ" תרצות  
      
הסכמ םע ןליפורפילופמ 2/4" תרוקיב תאספוק     07.3.080
הטסורינ/זילפמ תעבורמ תרגסמו גרבותמ      

                    6.00 'פמוק .ע"ש וא "ה.פ.מ" תרצות  
      
ללוכו ןליפורפילופמ 2/4" הפציר םוסחמ     07.3.090
הטסורינ/זילפמ תגרבומ קקפו תעבורמ תרגסמ      

                    5.00 'פמוק .ע"ש וא "ה.פ.מ" תרצות  
      
      
      
      

3.70.1 קרפ תתב הרבעהל        
020/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     020 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הסכמ םע ןליפורפילופמ 2/4" תרוקיב תאספוק     07.3.100
תעבורמ תרגסמו גרבותמ תשר      

                    2.00 'פמוק .ע"ש וא "ה.פ.מ" תרצות הטסורינ/זילפמ  
      
ללוכו ןליפורפילופמ 2/4" הפציר םוסחמ     07.3.110
תגרבומ תשרו תעבורמ תרגסמ      

                    2.00 'פמוק .ע"ש וא "ה.פ.מ" תרצות הטסורינ/זילפמ  
      
תופיפצב ןליתאילופמ 8"/4" הפצר םוסחמ     07.3.120
מ"בלפמ תשר לס ללוכ )E.P.D.H( ההובג      
ןקתומ המרה תידי םע מ"מ 1 יבועב )הטסורינ(      
תעבורמ תרגסמו גרבותמ הסכמ םע ,םוסחמב      
,ע"ש וא "ה.פ.מ" תרצות הטסורינ/זילפמ      
הדובעל םירזיבאהו רוביח יחפס תוברל      

                    1.00 'פמוק .תמלשומ  
רורוויאו םיזקנ תכרעמ 3.70 כ"הס          

      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  4.70 ק ר פ  ת ת       
      
לש תומלשב הנקתהו הקפסא םיללוכ םיריחמה      
:ןוגכ םישורדה םירזיבאה ללוכ תועובקה      
םייכרבו תויוז םיחפס ,םימ ירוביחל תורוניצ      
תולוזנוקו םירויכל ןופיס, ןיחלוד רוביחל      
.הכימת      
      
"הסרח" 'צות 'א גוס ןבל סרחמ םידלי תולסא     07.4.010
םאות ץע תוכימת םע ע"ש וא "P233" םגד      
יפל לכה .תינכת יפל םימו בויבל רוביח  .בשומ      
םלשומ רמג דעו ןרציה תויחנה      
סרחמ "P233" םגד "הסרח" 'צות םידלי תלסא      
וא "םידלי P" םגד הסכמו בשומ םע 'א גוס ןבל      
םגד החדה לכימ ,בשומ םאות ץע תוכימת םע      
תרצות רטיל 3/6 ךומנ יתומכ וד "הבונ"      
2/1" תיווז זרב ללוכ ריחמה .ע"ש וא "ןואסלפ"      
.ןיירושמ קיטסלפמ שימג רוניצו םורכ הפוצמ      
.תינכת יפל םימו בויבל רוביח ללוכ ריחמה      

                    4.00 'פמוק .םלשומ רמג דעו ןרציה תויחנה יפל לכה  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4.70.1 קרפ תתב הרבעהל        
021/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     021 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םגד "הסרח" תרצות םיכנל קולבונומ תלסא     07.4.020
ךרואב ,'א גוס ןבל סרחמ ע"ש וא "993 תקרב"      
וד החדה לכימ ללוכ ,מ"ס 05 הבוגבו מ"ס 96      
,ע"ש וא "ןואסלפ" תרצות קולבונומ יתומכ      
וא "הסרפ" םגד חישק קיטסלפמ הסכמו בשומ      
,הנכוב ןופיס ,מ"בלפ יגרב םע רבוחמ ע"ש      
םורכ הפוצמ 2/1" תיווז זרב ,החדה רוניצ      
ללוכ ריחמה .ןיירושמ קיטסלפמ שימג רוניצו      
תויחנה יפל לכה .תינכת יפל םימו בויבל רוביח      

                    2.00 'פמוק םלשומ רמג דעו ןרציה  
      
קבדומ 'א גוס ילבוא ןבל סרחמ הצחר רויכ     07.4.030
061 ט"קמ "רפונ ינימ" םגד חטשמל תחתמ      
,חרפ זרבל חתפ ללוכ ,ע"ש וא "הסרח" לש      
ריחמה .ןליפורפילופמ 1 4/1" קובקב ןופיס      
,םירזיבא ,תומיטא ,הנקתא ,הקפסא ללוכ      

                    4.00 'פמוק .םלשומ רמג דע 'יוכו םיקוזיח  
      
תרצות 'א גוס ןבל סרחמ םיכנל הצחר רויכ     07.4.040
601 ט"קמ ,לגועמ "54 אפלא" םגד "הסרח"      
מ"ס 5.43 בחורב ,מ"ס 5.44 ךרואב ,ע"ש וא      
ןופיס ,חרפ זרבל חתפ ללוכ ,מ"ס 71 הבוגבו      
ללוכ ריחמה .ןליפורפילופמ 1 4/1" קובקב      
םיקוזיח ,םירזיבא ,תומיטא ,הנקתא ,הקפסא      

                    2.00 'פמוק .םלשומ רמג דע 'יוכו  
      
תחתמ תבכרומ 'א גוס ןבל סרחמ חבטמ תרעק     07.4.050
ט"קמ "רוד לג" םגד מ"ס 04/06 תודימב שישל      
קובקב ןופיס ללוכ ,ע"ש וא "הסרח" לש 305      
,הנקתא ,הקפסא ללוכ ריחמה .ןליפורפילופמ      
רמג דע 'יוכו םיקוזיח ,םירזיבא ,תומיטא      

                    4.00 'פמוק .םלשומ  
      

                    2.00 'פמוק .מ"ס 04/05 תודימב ךא ,ל"נכ 07.4.060
      
ריקהמ הנקתהל םימחו םירק םימל תללוס     07.4.070
תרצות .תבבותסמ הרצק היפ םע הצחר רויכל      
וא 418203 ט"קמ "טסרווא" תרדיס "תמח"      
לינ יזרב ללוכ םלשומ ןקתומ ,םורכ הפוצמ ע"ש      

                    4.00 'פמוק .רזעה ירמוח לכו  
      
ריקהמ הנקתהל םימחו םירק םימל תללוס     07.4.080
.תבבותסמ הכורא הנוילע היפ םע חבטמ רויכל      
ט"קמ "טסרווא" תרדיס "תמח" תרצות      
םלשומ ןקתומ ,םורכ הפוצמ ע"ש וא 518203      

                    4.00 'פמוק .רזעה ירמוח לכו לינ יזרב ללוכ  
      
      

4.70.1 קרפ תתב הרבעהל        
022/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     022 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רויכל הכורע היפ םע ריקהמ םירק םימל זרב     07.4.090
ט"קמ "תמח" תרצות לקינ םורכ הפוצמ ינוציח      
םירזיבא ללוכ םלשומ ןקתומ .ע"ש וא 018203      

                    2.00 'פמוק .רזעה ירמוח לכו םישרדנה  
      
הצחר רויכל קפרמ תידי םע םיכנל "חרפ" זרב     07.4.100
תרצות לקינ םורכ הפוצמ םיכנ םיתורישב      
וא 144103 ט"קמ ,"תמסקימ" םגד "תמח"      
הפוצמ 2/1" לינ זרב ללוכ םלשומ ןקתומ .ע"ש      
ןיירושמ קיטסלפמ שימג ץחל רוניצו םורכ      
ירמוח לכו םישרדנה םירזיבא ,זרבה רוביחל      

                    2.00 'פמוק .רזעה  
      
םירק םימל הצחר רויכל ריקהמ "ירמע" זרב     07.4.110
היפ ,ע"ש או 908203 ט"קמ "תמח" 'צות      
,םלשומ ןקתומ ,םורכ רומיג ,העובק הכורע      
רויכל זרב תמאתהל םישרדנה םירזיבא ללוכ      

                    2.00 'פמוק .רזעה ירמוח לכו  
      
תרצות )א"גה רשואמ( ד"ממל םימ לכימ     07.4.120
002 חפנב 12020-1010 ט"קמ ,"תיפוח"      
ומצעמ רגסנ היתש זרבו ןוקיר זרב םע רטיל      
םיגרב תועצמאב( הדלפ קושיח תרזעב עבוקיו      
.'מ 05.1-כ לש הבוגב )טלקמה ריקל םילצפתמ      
ךרואבו מ"מ 61 רטוק שימג רוניצ ללוכ ריחמה      

                    2.00 'פמוק .2/1" ןג זרבו ריהמ דמצמ ללוכ 'מ 2  
      

                    2.00 .2/1" רטוקב ירודכ ןג זרב 'חי  07.4.130
תויאורבת תועובק 4.70 כ"הס          

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  5.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.5.010
    )E.P.D.H( תוריקב םינקתומ ,םשג ימל,  
רטוקב םירזיבא תוברל ,יולג וא יולימ ,םידומע      
ימ טלוק ללוכ ,ימ 5.3 דע הבוגב מ"מ 011      
"םוטיא ןוראווצ" ,בזרמה שארב סדרב םע םשג      
תנוולוגמ הדלפ רוניצמ ךרב ללוכ ,ע"ש וא      
טרפ יפל לכה .בזרמה אצומב 4" רטוקב      

                    1.00 'פמוק .לכירדא  
      

                    2.00 'פמוק .ימ 0.5 דע הבוגב ךא ,ל"נכ 07.5.020
      

                    3.00 .ע"ש וא  "ןמפלו" םגדכ בזרמל תקוש 'חי  07.5.030
םשג ימ זוקינ 5.70 כ"הס          

      
      
      

023/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     023 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק ו ל י ס  י נ ק ת מ ו  ל ו ע י ת  ,ב ו י ב  6.70 ק ר פ  ת ת       
      
/הריפח ,הלבוה ללוכ בויב יווק תחנהו הקפסא      
,לוח תפיטע ,דופיר ,תורונצ תחנה ,הביצח      
,םיחפסה םירזיבאה לכו קודיהו רזוח יולימ      
תמלשומ הנקתהל םישורדה הדובעו םירמוחה      
השיג ךרד תנכה ללוכ ריחמה .75 טרפמ יפל      
.ךרוצל םאתהב תורישו      
      
לא תונפל שי תלוספ וא/ו ףדועה רמוחה לכ      
םכסה איבהל שי ,לאימרכ לש החטשל ץוחמ      
ב"צמ .תלוספ יוניפל רשואמ רתא םע םותח      
.זרכמה יכמסמל      
      
וא )ףצורמ חטשב(םיעבורמ ויהי םיקקפה לכ      
ןיע" בותיכה םע הקוצי תכתממ )ןוניגב( םילוגע      
,דיגאתה למס לש העבטה ללוכה ,"םימרכ      
תייריעב תויתשת 'חמו חקפמ םע םואת י"פע      
לאימרכ      
      
לכב רוניצ לכ לש ימינפ םוליצ ללוכ ריחמה      
.הפיטש ללוכ קמועו רטוק      
      
תואבומ תוימורט הנייהת הרקבה תוחוש לכ      
תחא הדיחיכ תיתחתו הנושאר הילוח םע      
רובח ,טסלפוטיא י"ע תוילוחה ןיב רובחהו      
"ביבוטוא" ירבחמ םע היהי החושל תורונצה      
יכפש תטילקל ירטינס דוביע םע הנכהו      
םישיבכב הרקבה תוחוש תורקת ,םיתבה      
.םיקלח 3 הרקת ןוראווצ םע ויהי תוכרדמו      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     07.6.010
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 061      
,וקמוע לכל 'א גוס עצמ ,'מ 52.1 דע קמועב      
לש רוניצה ףקיהב לוח דופירו תפיטע ,קודיה      
לכו הביצח/הריפח יפדוע יוניפ ,מ"ס 02      
תויתשת 'חמו חקפמ תויחנהל םאתהב שרדייש      

                   25.00 .לאימרכ תייריע רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

6.70.1 קרפ תתב הרבעהל        
024/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     024 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
י"ת יפל ןוטבמ תוימורט תולוגע הרקב תוחוש     07.6.020
ןליתאילופו ןוטב תבלושמ תיתחת םע 856      
ע"ש וא "ןמפלוו" תמגוד "טספונגמ" םגד      
םע 'מ 52.1 דע קמועבו מ"ס 08 רטוקב      
521B מ"ס 06 רטוקב הסכמו תינוניב הרקת      
"םימרכ ןיע" בותיכה םע הקוצי תכתממ לוגע      
ימטא ללוכ ריחמה ,דיגאתה למס לש העבטהו      
יוסיכ ,הביצח וא/ו הריפח ,הכירד יבלש ,תוילוח      
תוקידב ,קודיה ,וקמוע לכל 'א גוס עצמ      
לכו הביצח/הריפח יפדוע יוניפ ,תומיטא      
תויתשת 'חמו חקפמ תויחנהל םאתהב שרדייש      

                    2.00 'פמוק .לאימרכ תייריע  
      
י"ת יפל ןוטבמ תוימורט תולוגע הרקב תוחוש     07.6.030
ע"ש וא "ןמפלוו" תמגוד ןוטב תיתחת םע 856      
םע מ 57.1 דע קמועבו מ"ס 001 רטוקב      
רטוקב הסכמו עבורמ תרגסמ ,תינוניב הרקת      
ןיע" בותיכה םע הקוצי תכתממ 521B מ"ס 06      
ריחמה ,דיגאתה למס לש העבטהו "םימרכ      
,הכירד יבלש ,תוילוח ימטא ,קי'צנב עוציב ללוכ      
לכל 'א גוס עצמ יוסיכ ,הביצח וא/ו הריפח      
יפדוע יוניפ ,תומיטא תוקידב ,קודיה ,וקמוע      
תויחנהל םאתהב שרדייש לכו הביצח/הריפח      

                    1.00 'פמוק .לאימרכ תייריע תויתשת 'חמו חקפמ  
      
ןוטב תפיטע םע מ"מ 061 רטוקב ינוציח לפמ     07.6.040
גוסמ C.V.P.-מ םירזיבאו תרנצ ,ןייוזמ      
    "8-NS", דע לפמה הבוג ,לעתימ דוביע תוברל  

                    1.00 'פמוק .חקפמה תויחנהו ןנכתמ טרפ יפל לכה .'מ 0.2  
      
הרקב את תמקה רובע החוש ריחמל תפסות     07.6.050
לכ תוברל ,םייק וק לע קמוע לכבו  רטוק לכב      
,רוביח תודובע ,הביצח וא הריפח תודובע      

                    1.00 'פמוק .תומלשב ללוכהו םישורדה םירמוחה  
קוליס ינקתמו לועית ,בויב 6.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  70 כ"הס        
025/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     025 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
י ל ל כ  0.80 ק ר פ  ת ת       
      
,למשחה קוחל םאתהב הנעצובת תודובעה      
למשחה תרבח תושירדו םיילארשיה םינקתה      
םיסחייתמה םירואיתהו טרפמה .לארשיל      
תודובעל יללכה טרפמה אוה הז הזוח/זרכמל      
תאצוהבש תידרשמניבה הדעוה לש הינב      
תומדקומ "00" קרפ תוברל ןוחטיבה דרשמ      
ןיב תופידעב .יללכ טרפמ "80" קרפו      
הדובעה עוציבו תושירדה ,םיאנתה םיטרפמה      
בתכ :ןלהלדכ תויופידעה רדס יפל היהי      
םאתהב וא ,יללכה טרפמב 80 קרפ ,תויומכה      
רפע תודובע לש הרקמב ונייהד ,עבוקה קרפל      
יפל העיבצ תודובע לש הרקמב "10" קרפ יפל      
טרפמה יפל ץוח תרואת תודובע "11" קרפ      
תרושקת תודובע ץוח תרואת "80" קרפ יללכה      
י"פע שא יוליג תכרעמ תודובע ,81 טרפמ י"פע      
הרודמה םניה םיכמסמה לכ .43 טרפמ      
.הנורחא      

יללכ 0.80 כ"הס          
      
ת ו ח מ ו ג  ,ת ו ח ו ש  ,ת ו ר י פ ח  1.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו  ן ו ט ב       
      
םילכב וא םיידיב תולעת תביצח וא/ו הריפח     08.1.010
תרושקת ,ץוח תרואת ,למשח תרנצל םיינכמ      
לוח דופיר םע מ"ס 001 קמוע מ"ס 08 בחורב      
לוחב יוסיכו תורוניצל תחתמ מ"ס 01 יבועב      
רחאל הלעתה יולימו םהילעמ מ"ס 04 יבועב      
קודיה ,ינקת ןומיס טרס ללוכ תרנצה תחנה      

                   60.00 .רופחה רמוח תרזחהו תובכשב רטמ   
      
םורט ןוטבמ לוגע הרקב את הנקתהו הקפסא     08.1.020
תוברל מ"ס 021 דע קמועבו מ"ס 08 רטוקב      
י"ת יפל ןוט 5.21-ל םיאתמ הסכמו הרקת      
או ףצורמ חטשב םיעבורמ ויהי םיקקפה ,984      
דועי העבטה םע הקוצי תכתממ ןוניגב םילוגע      
ללוכ ריחמה .תימוקמה תושרה למסו החושה      
,הנקתה ,המדא יפדוע קוליס ,הביצח/הריפח      
ץצחו םוטיא ,םיחתפ ןוטיבו הנכה ,סופיט יבלש      

                    1.00 'פמוק .מ"ס 02 יבועב תיתחתב  
      

                    2.00 'פמוק .מ"ס 06 רטוקב הרקב את ךא ,ל"נכ 08.1.030
      
      
      
      
      

1.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
026/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     026 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לובגב תנקתומ גג םע יאת בר ןוטב תחמוג     08.1.040
,ח"ח  תרושקתו תשר ןורא רובע שרגמה      
ןוראו ישאר קספמל חול ,למשח הנומ תוחול      
הבוגו מ"ס 05/026 ץוח תודימב תרושקת      
תינכתב םיטרפ יפל מ"ס 052 ינוציח      
תינבתב הקוצי 003-ב ןוטבמ ,ץוח תויתשת      
תומותכ ויהי תופשהו תוניפה לכ הדלפ      
תודימ למשח תרבח יטרפל םאתהב החמוגה      
,למשח תרבח תושירד יפ לע םיינקת םירמוחו      
םאתהב .תורוניצהו סוסיב ,הבצה ,הריפח ללוכ      
רושיאבו ח"ח םע םואתבו תינכותב טרפל      

                    1.00 'פמוק .פ"הנמ  
      
לעמ מ"ס 51 יבועבו 03-ב גוסמ ןוטב תפיטע     08.1.050

                    5.00 .תרנצה לע הנגה ךרוצל המדאב למשח תרנצ ר"מ   
תונושו ןוטב תוחמוג ,תוחוש ,תוריפח 1.80 כ"הס          

      
ת ו ק ר א ה  ,ם י ל ב כ  ,ם י ל י ב ו מ  2.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו       
      
מ"מ 011 רטוקב NS-8 חישק C.V.P רוניצ     08.2.010
ןוליינמ הכישמ טוח םע מ"מ 2.4 ןפוד יבוע      
ןיב םימוטא םירוביחו מ"מ 8 רטוקב רוזש      
הריפחב וא ןוטב תקיציב הנקתה .תורוניצה      

                   70.00 .הנכומ רטמ   
      
011 רטוקב יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.2.020
6 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ טוח םע ,מ"מ      

                   16.00 .ןוטב תקיציב וא הריפחב הנקתה .מ"מ רטמ   
      
טוח םע מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ     08.2.030
יווק רובע מ"מ 6 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ      
ע"קי "קזב" 'בח תושירדל םאתהב תרושקת      

                   25.00 .ןוטב תקיציב וא הריפחב הנקתה .5.31 רטמ   
      

                   60.00 .מ"מ 36 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  08.2.040
      
57 רטוקב יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.2.050
6 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ טוח םע ,מ"מ      

                   25.00 .ןוטב תקיציב וא הריפחב הנקתה ,מ"מ רטמ   
      
ר"ממ 61X4 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.2.060
שגמב וא הלעתב חנומ וא רוניצב לחשומ      

                   35.00 .ויתוצק ינשמ םלשומ רוביח תוברל םילבכ רטמ   
      
      
      

2.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
027/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     027 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לחשומ ר"ממ 01X5 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.2.070
םילבכ שגמב וא הלעתב חנומ וא רוניצב      

                   10.00 .ויתוצק ינשמ םלשומ רוביח תוברל רטמ   
      
לחשומ ר"ממ 5.2X5 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.2.080
םילבכ שגמב וא הלעתב חנומ וא רוניצב      

                   50.00 .ויתוצק ינשמ םלשומ רוביח תוברל רטמ   
      
תוחל םסוח יל'ג ןיירושמ תרושקת לבכ     08.2.090
קזב תושירדל םאתהב תינוציח הנקתהל      

                   10.00 20x2x0.6. רטמ   
      
58/001 ךתחב העובצ תנוולוגמ חפ תלעת     08.2.100
הילתל םירזיבאה לכ ללוכ הסכמ םע ,מ"מ      

                   10.00 . הדלפ תיצקורטסנוק \ ריקל קוזיחו רטמ   
      

                   10.00 .מ"מ 58/002 ךתחב הלעת ךא ,ל"נכ רטמ  08.2.110
      
מ"מ 001 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     08.2.120
תויולת וא הנבמה לע תועובק ,קיטסלפמ      
תציחמו ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל הרקתהמ      

                   10.00 .למשחו תרושקתל הדרפה רטמ   
      
001 קמועבו מ"מ 001 בחורב הלעת ךא ,ל"נכ     08.2.130

                   10.00 .מ"מ רטמ   
      
24 קמועבו מ"מ 06 בחורב הלעת ךא ,ל"נכ     08.2.140

                   10.00 .מ"מ רטמ   
      
םידלי ןג הנבמל דוסי תקראה תכרעמ     08.2.150
לוגע לזרב טוממ רושיג תעבט תועצמאב      
תודימב ןוולוגמ הדלפ ספ וא מ"מ 21 רטוקב      
    4x04 םאתהב שרדנה לכו םיכותיר תוברל מ"מ  
םירושקה םיטרפו הנבמל הקראה תינכתל      
תואספוק ללוכ ,הנבמה לש ןותחתה סלפמל      
דיל פ"הפל דומצב ןוולוגמ חלפ תאיצי ,תרוקיב      
םיטנמלא הקראה ,תרושקתו למשחה תוחול      
:ןוגכ הנבמב םיולג וא ןוטבב םינומט םייתכתמ      
תורוניצ ,תויטסוקא תורקתל תויתכתמ תורגסמ      
) רוניצל קבח (הלש ללוכ הדלפמ םימו זג      
דע ךילומה ךתחב ד"אכו םיאתמ רטוקב הדבכ      
הקראה תעבטמ ץוח תואיצי תוברל ,ר"ממ 61      
אספוק תוברל מ"מ 04x4 ךתחב ןוולוגמ לזרבמ      
רשג ,טוליש ללוכ םימ תנגומ "שיטפ" םגד      
תויחנה יפל לכה ,םימ הנומ לע ינקת הקראה      

                    1.00 'פמוק . למשחה קוח תונקתו הקראה תינכתב םיטרפו  
      
      

2.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
028/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     028 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תודימב תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.2.160
למשח תוחולל ךומסב הנקתהל מ"מ 054/4/04      

                    1.00 'פמוק . הנגה יוסיכו םידדבמ תוברל  
      
תודימב ןיירושמ רטסאילופמ םינופלט ןורא     08.2.170
    52X04X06 קזב טרדנטס פ"ע יושעה מ"ס  
םאתהב תויטבמא ,תונורק ,FDM ץע בג ללוכ      
תועבט ,ןומיס יספ ,ןוראב םינקתומה תונורקל      
,תוקראה יספ ,םילבכל קוזיח תועבט ,רוזיפ      
שרדנה לכו קזב רטסאמ חירב בר לוענמ      

                    1.00 'פמוק . ןימזמה לש ונוצר תועיבשל  
      
חפמ 91U ישאר םיבשחמ תרושקת חול     08.2.180
םע תמסוחמ תיכוכז תלד ללוכ עובצו ןוולוגמ      
וא םילגלג םע הפצרה לע ןקתומ רדנילצ לוענמ      
תוסינכ תומכב םיינזוא םע ריקה לע יולת      
םגו הנבמב םיליעפה םינכרצה לכ רוביחל      
6-ל םיעקש תדיחי ,םיונפ תומוקמ ללוכ %03      
,למשח חולל דע דרפנ למשח לגעמב םירוביח      
,פ"הפו A52X2 תחפ רסמימ ,A61 קספמ      

                    1.00 'פמוק .םילבכל תולעת/תרנצ יאוות ללוכ  
      
םימ תנגומ )IC( טנוברקילופמ תויטסלפ תובית     08.2.190
מ"מ 051/052/063 תודימב לופכ דודיב םע      
תומוק ךותב טוהו קזב יווק גוליפ רובע      

                    1.00 'פמוק ." הנורק" גוסמ םירבחמו ץע בג ללוכ ,הנבמה  
      
תודימב )IC( טנוברקילופמ תויטסלפ תובית     08.2.200
דודיב םע םימ תנגומ מ"מ 051/052/063      

                    2.00 'פמוק .לופכ  
      
)IC( טנוברקילופמ תויטסלפ תובית ךא ,ל"נכ     08.2.210

                    4.00 'פמוק .מ"מ 031/081/052 תודימב  
      
ידי לע הנבמה לכל למשחה ןקתמ תקידב     08.2.220
לכ ללוכ ךמסומ קדובו למשח תרבח יקדוב      
הרזעה לכ תטשוה ןכו םישורדה םימואתה      
תלבק דע הקידבה ןמזב םיקדובל השורדה      
ללוכ אל ריחמה( .ןקתמה תוניקת לע רושיא      

                    1.00 'פמוק .)ח"חל םולשת  
תונושו תוקראה ,םילבכ ,םיליבומ 2.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

029/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     029 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ז י ב א ו  ת ו ד ו ק נ  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתהו הקפסא םיללוכ ןלהלש םיפיעסה לכ      
ריחמ .שומישל ןכומו םלשומ ןפואב םוקמב      
חולל דע הנזהה יוק לכ תא ללוכ הדוקנה      
תרנצה תנכה ןהש תודוקנ טעמל( הקולחה      
לכירדא תריחבל עבצב ויהי ת"בו ז"מ .)דבלב      
וא ט"הת SSIWEG תרצות metsyS : םגד      
ץיבדנס יטלשב וטלושי םירזיבאה לכ .ע"ש      
תורונצה לכ .ודועיו לגעמ רפסמ םע טורח      
תורקתב וא/ו םייניב תורקתב ונקתויש      
.וילאמ הבכ גוסמ ויהי טוהירב וא תויטסוקא      
םידומע ,תוריק תביצח ללוכ הדוקנה ריחמ      
.ותומדקל בצמה תרזחהו תורקתו םימייק      
      
וא הליגר יזפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     08.3.010
,RF/YX2N םילבכ וא EPLX יכילומב םוריח      
וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ תרנצב םילחשומ      
רוניצ וא תולעתב םילבכב וא/ו ,מ"מ 02 רטוקב      
וא/ו ט"הת םינקתומ תרנצה ללוכ ,ןורירמ      
01 םרזל קספמ ןכו תורקתב וא/ו תוקיציב      
וא בלצ וא ףוליח וא לופכ/דיחי רואמל רפמא      
METSYS םגד ראומ ןצחל וא םימ ןגומ      
הרונמ תיב ,רשואמ ע"ש וא "סיווג" תרצות      
טוויח ללוכ םלשומ לכה )שורדו הדימב(      

                   95.00 'פמוק .ויתוצק ינשב לבכ /םיטוחה  
      

                   23.00 'פמוק .םוריח תרואתל רואמ תדוקנ ךא ,ל"נכ 08.3.020
      
ללוכ הנבמה לע ץוח תרואתל רואמ תדוקינ     08.3.030
ףוגה לע הבורקה תופעתסה תביתמ הנזה לבכ      
וא/ו ט"הת םינקתומ תרנצה ללוכ ,הרואת      
םקוזיחו םיקדהמ ,רוביח תובית ,תוקיציב      
\ ןולח םע םירוביח תספוק ללוכ היצקורטסנוקל      
אדע" תרצות H42 - D המגודכ ,ז"מ 4-ל הפלק      
,A6X1 הנגה תמאמ ללוכ ,ע"ש וא "טסלפ      
רפמא 01 םרזל קספמ ללוכ ,45PI הנגה תמר      
וא בלצ וא ףוליח וא לופכ/דיחי רואמל םימ ןגומ      
וא "סיווג" תרצות METSYS םגד ראומ ןצחל      
/םיטוחה טוויח ללוכ םלשומ לכה ,רשואמ ע"ש      

                   24.00 'פמוק .ויתוצק ינשב לבכ  
      
תגרדב ,תינוציח הנקתהל ירטקלאוטופ את     08.3.040
הראהה תמצוע לויכל תורשפא םע 45PI הנגה      

                    1.00 'פמוק .XUL ריממ תועצמאב למשח חול ךותמ  
      
      
      
      
      
      

3.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
030/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     030 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
היושע תמלשומ רפמא 61 ריק רוביח תדוקנ     08.3.050
RF/YX2N 5.2X3 ילבכ וא EPLX יכילומ      
וילאמ הבכ ףיפכ תרנצב םילחשומ ר"ממ      
וא/ו תולעתב םילבכב וא/ו מ"מ 02 רטוקב      
וא/ו ט"הת םינקתומ תרנצה ללוכ ,ןורירמ רוניצ      
,דיחי רפמא 61 עקש ןכו תורקתב וא/ו תוקיציב      
דע חולהמ ,ףתושמ וא דרפנ לגעמב הדוקנ      
םגד הצק רזיבא ללוכ הדוקנה אצומל      
    METSYS רשואמ ע"ש וא "סיווג" תרצות,  

                   30.00 'פמוק .םלשומ לכה  
      

                   16.00 'פמוק .PI-56 םימ תנגומ הצק תדיחיה ךא ,ל"נכ 08.3.060
      
וא/ו ליגר לופכ ת"ב רובע ת"ב תדוקנל תפסות     08.3.070

                   24.00 'פמוק .םימ ןגומ  
      

                   10.00 .םיליגר םיעקש 3 םע ת"ב תדוקנל תפסות 'חי  08.3.080
      
עקת יתב בר תללוכה תמלשומ הדובע תדמע     08.3.090
ע"ש וא 71D םגד "טסלפ א.ד.ע" תמגודכ      
תודוקנ 2 ,רפמא 61 עקש יתב 4 תללוכה      
תמלשומ תרושקת 'קנ ,ןופלט תודוקנ 1 ,בשחמ      
לבכב למשח תליבכ תוברל 7TAC לבכ םע      
    5.2X3 לבכב תרושקת תליבכו ר"ממ  

                    6.00 'פמוק 5.0X2X4 7 וא קזב ןקתTAC הינופלטל PI.  
      
א"מ רובע רפמא 02 דע תיזאפ דח חוכ תדוקנ     08.3.100
תיב תוברל ריוא גוזימ ץעוי תויחנה יפל םגד      
הדיחיו הקספה/הלעפה ינצחל ,יזאפ דח עקת      
חתמ תליפנ/הקספה רחאל תיטמוטוא הרזחל      
גוזימ תדיחיל ךומסב הרקת/ריקה לע הנקתהל      
תווצקה ינשב רוביח ,הנזה לבכ תוברל ,ריוא      
א"מ תדיחי לכ דיל םימ ןגומ טקאפ קספמו      

                    6.00 'פמוק .תינוציח  
      
הבכ א"פ רוניצ ללוכ למשח דודל רוביח תדוקנ     08.3.110
וא/ו ר"ממ 5.2 םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב וילאמ      
וד קספמ ללוכ ,שרדנכ 5.2X3 YX2N לבכ      
תבש ןועש םעו ןומיס תרונ םע A61 יבטוק      
וא "ןזורטקלא" תרצות 18004 : םגד ט"הת      
ןקתויש םימ ןגומ יבטוק-וד קספמ ןכו ע"ש      
תשוחנ ךילומב דודה תקראה ללוכ דודל ךומסב      
ספמ מ"מ 61 רטוקב רוניצב ר"ממ 01 דדובמ      

                    2.00 'פמוק . םילאצנטופ תאוושה  
      
      
      
      

3.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
031/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     031 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןצחל ללוכ הקספה/םוריח CT ןצחל תדוקנ     08.3.120
הריבשל תיכוכז םע חותפ עגמ הספוקו      
מ"מ 61 ףכירמ רונצ ללוכ ,םוריח תקספהל      
וא ט"הע טולישו CVP ר"ממ 5.1X3 םיטוחו      
דע וקה ללוכו םימ ןגומ רזיבא ללוכ ט"הת      

                    2.00 'פמוק .ןיזמה חולב PIRT תדיחיל  
      
מ"מ 92 רטוקב א"פ רוניצ ללוכ ןומעפ תדוקנ     08.3.130
ר"ממ 5.2X3 לבכ וא\ו םיכילומ מ"מ 02 וא\ו      
וא\ו ליגר ט"הת םינצחל 2 ללוכ שרדנכ ךרואב      
רעשב ינשו ןגל הסינכב דחא( םימ-ןגומ      
םגד ןומעפ ,367114 :םגד )ןגה רצחל הסינכה      

                    2.00 'פמוק .הקפסה-ורטקלא תרצות 370214  
      
רטוקב רוניצ ללוכ םיבשחמ תרושקת תדוקנ     08.3.140
JR-54 הצק עקש תללוכה הצק רזיבא מ"מ 92      
וא/ו ריקה לע תנקתומ ךכוסמ      
:תכרעמה יביכרמ לכ תא תללוכה/ט"הת/ט"הע      
,טורח טוליש ,ןומיס תוקבדמ ,7TAC ילבכ      
ללוכ ,םישורדה םימאתמה לכ ללוכ תוקידב      
הניה הנווכה( .םייק תרושקת ןוראל תורבחתה      

                    4.00 'פמוק .)הדובע תדמעב תללכנ אלש הדוקנל  
      
מ"מ 52 ףכירמ רוניצ היושע היזיולטל הדוקנ     08.3.150
היזיולטל עקש ,GR 6 ילאיסקאוק לבכ םע      
דעו ,תופעתסה תואספוק ,ט"הת הנקתהל      

                    4.00 'פמוק .םלשומ לכה ,הדוקנל  
      
52 רטוקב רוניצ ללוכ הנבמב ןופלט תדוקנ     08.3.160
ףוצירל תחתמ/הקיציב/ט"הת ןקתומ מ"מ      
תושירד יפל ר"ממ 6.0 ךתחב גוז 4 לבכ תוברל      
יתשב הדוקנה טוויח ללוכ ריחמה .קזב      
הניה הנווכה( הצק רזיבא ללוכ ,תווצקה      

                    4.00 'פמוק .)הדובע תדמעב תללכנ אלש הדוקנל  
      
מ"מ 52 רטוק רוניצב א"מל טטסומרט תדוקנ     08.3.170
םע םואתב ןקתל םאתהב תמלשומ טוויח ללוכ      

                    4.00 'פמוק .א"מ ןנכתמ  
      
ףכירמ תרנצ היושע ןשע/שא יוליג תדוקנ     08.3.180
לבכב טוויח תוברל ,םודא מ"מ 02 רטוקב      
תומכ ,0221 ילארשי ןקת םאות תכרעמל      
הטעמו מ"מ 8.0 ךילומ רטוק ,שרדנ יפל םידיג      
תואספוק תוברל .תוקד 09ל שא תניסח ינוציח      
תחת וא חיטה לע .רבעמ תוביתו תופעתסה      
ללוכ ריחמה .ול הצוחמ וא הנבמה ךותב חיטה      

                   32.00 'פמוק .56PI םימ תנגומ תינוציח הנקתה  
      

3.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
032/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     032 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רטוקב ףכירמ תרנצ היושע הצירפ יוליג תדוקנ     08.3.190
םידיג תומכ( 0221 י"תל םאתהב לבכו מ"מ 02      
תופעתסה תואספוק תוברל ,)שרדנ יפל      
,תרנצ ,חיטה תחת וא חיטה לע ,רבעמ תוביתו      
תינוציח הנקתה ללוכ ריחמה .רוביח יקדהמ      

                   32.00 'פמוק .56PI םימ תנגומ  
      
ךותב חיטה תחת וא חיטה לע הנכה תדוקנ     08.3.200
זוכירל רוביח ,רבעמ 'פוק ,תרנצ ללוכ ,הנבמה      

                   10.00 'פמוק .הכישמ טוח ללוכ למשח וא תרושקת  
םירזיבאו תודוקנ 3.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א ו  ה ר ו א ת  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
רוביחו הנקתה ,הקפסא םיללוכ הז קרפ יפיעס      
וא/ו תיטסוקאה הרקתב הרואתה יפוג לש      
תוכימת ,רזעה ירמוח לכ ללוכ ,ןוטבה תרקתב      
.תושורדה תודובעה לכ ןכו תכתממ תולוזנוקו      
םע אלמ םואתב השעת םיפוגה תנקתה      
תקפסא ריחמ .תיטסוקא הרקת ןלבקו חקפמה      
תקפסא ללוכ םיטנסרואולפה הרואתה יפוג      
DLT : םגד 08 רפוס תויטנסרואולפ תורונ      
ינורטקלא קנשמ ,ספיליפ תרצות )סקולימול(      
ןזורטקלא תרצות CINORTZOR ילטיגיד      
יפוג לכ .'דכו םייציפק הרונ יתב ,םילבק ,מ"עב      
. לכירדאה תריחב יפל עבצב הרואתה      
      
תודימב יעוביר עוקש DEL הרואת ףוג     08.4.010
    06X06 לש קפסהב ,מ"ס W 03 רושיא לעב כ  
A דלנאפ" תמגודכ ד"ממב הנקתהל רע"קפ      
,83300Z5 ט"קמ "שעג" תרבח לש "עוקש      

                   22.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא ןייולק 'עמ 0004  
      
לעב לוגע עוקש DEL 04-PI הרואת ףוג     08.4.020
"םוטא 581 דלסקיפ" תמגודכ W51 לש קפסה      
'עמ 1445F55, 0003 ט"קמ "שעג" תרבח לש      

                   20.00 'פמוק .רשואמ ךרע ע"ש וא ןייולק  
      
W21 לש קפסהב לוגע עוקש DEL הרואת ףוג     08.4.030
"לוגע דל וקד" תמגודכ מ"מ 071 רטוקב      
תרבח תרצות ,CP יוסיכ םע םוינימולא תקצימ      
וא ןייולק 'עמ 78400Z5, 0004 ט"קמ ,"שעג"      

                   46.00 'פמוק .רשואמ ע"ש  
      
      
      
      

4.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
033/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     033 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,מ"ס 021X03 תודימב עוקש הרואת ףוג     08.4.040
הנקתהל ,ההובג תוליצנ לעב ,W42 קפסהב      
,תי'צניא וא תירטמילימ הרקתב העוקש      
,"שעג" תרצות ,"0003 דל אמאג" תמגודכ      

                    4.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא 14K4545 ט"קמ  
      
,W52 קפסהב ,תינוציח הנקתהל הרואת ףוג     08.4.050
דל יס" תמגודכ ,56PI םוטא הרואת ףוג      
,44001C5 ט"קמ "שעג" תרצות ,"0093      

                    3.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא ןיוולק 'עמ 0003  
      
W82 קפסהב ,לוגע ,ינוציח DEL הרואת ףוג     08.4.060
"SPILCE" תמגודכ ,56PI ,מ"מ 023 רטוקב      
- ץינייטש" קוויש ,"PMALINU" תרבח תרצות      
'עמ 0003 ,728-3-0-3207 ט"קמ ,"דריל      

                    8.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא ןייולק  
      
,DEL W3 ססובמ םוריח הרואת ףוג     08.4.070
תוניקת קדבמ ללוכ ,תוקד 081 ,ןמול 061      
טס ,לטימ לקינ תנעטנ הללוס ,ילארגטניא      
ביתנ תיירטמואיגל רוא רוזיפ תמאתהל תושדע      
ןקתל ילארשיה םינקתה ןוכמ רשואמ .טולימ      
טולימ דל" תמגודכ 22.2 קלח 02 ילארשי      
וא 3617785 ט"קמ "שעג" תרבח לש "8381      

                   12.00 'פמוק .רשואמ ע"ש  
      
הנקתהל םאתומ ,םוריח הרואת ףוג ךא ,ל"נכ     08.4.080
,"שעג" תרצות "טולימ דל" תמגודכ ,תינוציח      

                    5.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא 378785 ט"קמ  
      
םינפ תנקתהל הנווכהו האיצי טלש הרואת ףוג     08.4.090
    DEL 22.2.02 ילארשיה םינקתה ןוכמ רשואמ  
ט"קמ "שעג" תרבח לש "43P" תמגודכ      

                    6.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא 110085  
      
,ירטמסא טנוברקילופמ ינוציח הרואת ףוג     08.4.100
    DEL, 56 םימ ןגומ ריק לע הנקתהלPI  
"0002 ראטס" תמגודכ w61 לש קפסהב      
ע"ש וא 41Z4975 ט"קמ "שעג" תרבח תרצות      

                   12.00 'פמוק .רשואמ  
      
      
      
      
      
      
      
      

4.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
034/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     034 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לש תראומה תבותכה תירואת םגד הרואת ףוג     08.4.110
.ע"ש וא  00108 ט"קמ "ןזורטקלא" 'בח      
תרדנטס יפל תיב רפסמו בוחר םש הרואת ףוג      
הנקתה ,הנבומ לצוטופ ללוכ לראימרכ תייריע      
תבותכה "תירואת" תמגודכ הנבמה תיזחב      
וא  00108 ט"קמ "ןזורטקלא" 'בח לש תראומה      

                    1.00 'פמוק .ע"ש  
הרואת ירזיבאו הרואת 4.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  5.80 ק ר פ  ת ת       
      
.10E למשח חול      
      
תלד םע יסקופא עובצ חפמ למשח חול הנבמ     08.5.010
םיאת תודימב 44PI הנגה תגרד םילנפו      
) הרתסה תורגסמל םימיאתמ ( םיטרדנטס      
טוויח ,A08 ל  הקראהו ספא ,הריבצ יספ ללוכ      
יונפ םוקמ .93416 י"ת יפל םלשומ טולישו      

                    1.00 'פמוק .םירזיבאה לכ תנקתה רחאל %03  
      
רצק םרזל BCCM(, A36X3( קוצי ת"מאמ     08.5.020

                    1.00 .תונגה ללוכ Ak52 'חי   
      
קפסה קספמ / קוצי ת"מאמל הקספה לילס     08.5.030

                    1.00 .A001 דע םיירפ לדוגב קוצי 'חי   
      
רצק םרזל BCCM(, A04X3( קוצי ת"מאמ     08.5.040

                    2.00 .קותינ לילסו תונגה םע Ak51 'חי   
      
רצק םרזל ,A02x1x3 וא\ו A04X3 דע ז"אמ     08.5.050

                    8.00 10kA. 'חי   
      
רצק םרזל ,A61x1x3 וא\ו A61X3 דע ז"אמ     08.5.060

                    4.00 6kA. 'חי   
      
י"ת יפל ,Ak6 רצק םרזל ,A61X1 דע ז"אמ     08.5.070

                   45.00 60898. 'חי   
      
רצק םרזל ,"0" קותינ ללוכ  A61X2 ז"אמ     08.5.080
    Ak6, עמ קותינל םאתומ הליענ רודיס לעב'  

                    1.00 .0221  ןקת תויחנה יפל שא יוליג 'חי   
      

                    5.00 .A04X4, Am03 דע תחפ ןגמ קספמ 'חי  08.5.090
      

                    4.00 .A52X2, Am03 דע תחפ ןגמ קספמ 'חי  08.5.100
      

                    3.00 .AV3 קפסהב A5/08 םרז יאנש 'חי  08.5.110
5.80.1 קרפ תתב הרבעהל        

035/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     035 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םיטירפתו הגוצת ללוכה ילטיגיד דדומ בר     08.5.120
וא SULP E031CETAS תמגודכ ,תירבעב      

                    1.00 .ע"ש 'חי   
      
+ יעובש ימוי V032 ילטיגיד דוקיפ ןועש     08.5.130

                    5.00 .ע"ש 051 ל הברזר 'חי   
      

                    1.00 .AV05 קפסהב v42/032 דוקיפ יאנש 'חי  08.5.140
      
הנגה םע למשח תנזה קותינל הירטפ ןצחל     08.5.150

                    2.00 .תירקמ העיגנמ 'חי   
      
םגדמ שא תזכרמ תוארתה דודיבל רסממ     08.5.160

                    1.00 .ןיד ספ לע הנקתהל 4B655OSI 'חי   
      
גוסמ NID P4 AK56 ספל קרב ןגמ תכרעמ     08.5.170

                    1.00 .ע"ש וא SKINEOF םגד 1T+2T 'חי   
      

                    1.00 .AV05 קפסהב v42/032 דוקיפ יאנש 'חי  08.5.180
      
V לילס חתמ ,םיפילחמ םיעגמ 4 דוקיפ רסממ     08.5.190

                    2.00 24V/230. 'חי   
      
לנפה לע הנקתה ITLUM DEL ןומיס תורונמ     08.5.200

                    6.00 .קורי השדה עבצ ,מ"מ 22 רטוקב 'חי   
      
חול תלד \ לנפ לע הנקתה ירלודומ קספמ     08.5.210

                    6.00 .ספא בצמו הדובע יבצמ A61X1, 4 למשח 'חי   
      
רפמא 52 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     08.5.220

                    3.00 .42V\032 הלעפה לילס 3CA 'חי   
      
רפמא 04 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     08.5.230

                    2.00 .42V\032 הלעפה לילס 3CA 'חי   
      
3CA רפמא 52 דע םרזל םייבטוק דח םינעגמ     08.5.240

                    6.00 .42V\032 הלעפה לילס 'חי   
      
A61 ילנימונ םרזל ,יבטוק דח ,דעצ ירסממ     08.5.250

                    4.00 .CAV032, ON2 הדובע חתמו 'חי   
      
.1E למשח חול      
      
      
      
      
      
      

5.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
036/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     036 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תלד םע יסקופא עובצ חפמ למשח חול הנבמ     08.5.300
םיאת תודימב 44PI הנגה תגרד םילנפו      
) הרתסה תורגסמל םימיאתמ ( םיטרדנטס      
טוויח ,A36 ל  הקראהו ספא ,הריבצ יספ ללוכ      
יונפ םוקמ .93416 י"ת יפל םלשומ טולישו      

                    1.00 'פמוק .םירזיבאה לכ תנקתה רחאל %03  
      
י"ת יפל ,Ak01 רצק םרזל A04X3 דע ז"אמ     08.5.310

                    1.00 60898. 'חי   
      
י"ת יפל ,Ak6 רצק םרזל A52X1 דע ז"אמ     08.5.320

                   50.00 60898. 'חי   
      
רצק םרזל A02x1x3 וא\ו A04X3 דע ז"אמ     08.5.330

                    6.00 10kA. 'חי   
      
רצק םרזל A61x1x3 וא\ו A61X3 דע ז"אמ     08.5.340

                    4.00 6kA. 'חי   
      

                    5.00 .A04X4, Am03 דע תחפ ןגמ קספמ 'חי  08.5.350
      

                    4.00 .A52X2, Am03 דע תחפ ןגמ קספמ 'חי  08.5.360
      
+ יעובש ימוי V032 ילטיגיד דוקיפ ןועש     08.5.370

                    5.00 .ע"ש 051 ל הברזר 'חי   
      
הנגה םע למשח תנזה קותינל הירטפ ןצחל     08.5.380

                    1.00 . תירקמ העיגנמ 'חי   
      
חול תלד \ לנפ לע הנקתה ירלודומ קספמ     08.5.390

                    6.00 ספא בצמו הדובע יבצמ A61X1, 4 למשח 'חי   
      
לנפה לע הנקתה ITLUM DEL ןומיס תורונמ     08.5.400

                    6.00 .קורי השדה עבצ ,מ"מ 22 רטוקב 'חי   
      
רפמא 52 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     08.5.410

                    3.00 .42V\032 הלעפה לילס 3CA 'חי   
      
3CA רפמא 52 דע םרזל םייבטוק דח םינעגמ     08.5.420

                    2.00 .42V\032 הלעפה לילס 'חי   
      
A61 ילנימונ םרזל ,יבטוק דח ,דעצ ירסממ     08.5.430

                    6.00 .CAV032 , ON2 הדובע חתמו 'חי   
      
רפמא 04 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     08.5.440

                    2.00 .42V\032 הלעפה לילס 3CA 'חי   
למשח תוחול 5.80 כ"הס          
  80 כ"הס        

037/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     037 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 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  1.90 ק ר פ  ת ת       
      
ינשב לגרס רשיו קלח תובכש יתשב םינפ חיט     09.1.010
םיחטש לע דבל דוביע רמגב םינוויכה      
.םיפילג ללוכ ,םייכנאו ,םייקפוא ,םיירושימ      
תשר ינתיוזב תועוצקמ יקוזיח ללוכ ריחמה      

                  300.00 .תנבלוגמ ר"מ   
      
טכילש"ו ד"ממל רשואמ "יתילכת בר חיט"     09.1.020
יקוזיח ללוכ ,ע"ש וא "ריקומרת" תרצות ,"רגב      
יפל לכה .תנבלוגמ תשר ינתיוזב תועוצקמ      

                  120.00 .םלשומ רמג דע א"גה טרפמ ר"מ   
םינפ חיט 1.90 כ"הס          

      
ץ ו ח  ח י ט  2.90 ק ר פ  ת ת       
      
הצברה ללוכ םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     09.2.010
יופיצל הנכהכ תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת      
,םיפילג ללוכ ,ילירקא ינועבצ טכילשב      
יקוזיח ללוכ ריחמה .תורקת ,תורוק ,םיבוכרכ      
לגרס ,תנבלוגמ תשר ינתיוזב תועוצקמ      
הקעמב חיט רמגל CVP הצק םע םוינימולאמ      

                   40.00 .תולכירדא יטרפו תוינכת יפל לכה .גג ר"מ   
ץוח חיט 2.90 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חיט תודובע 90 כ"הס          
038/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     038 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ף ו צ י ר  1.01 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות ,ydob lluf ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.1.010
וא "סקפלא" תרבח קוושמ "OKAR" תרבח      
תודגנתה תגרד ,מ"ס 06/06 תודימב ,ע"ש      
2 דע( לכירדא תריחבל ןווג .R-9 הקלחהל      
עצמ ג"ע ןוטב טיט םע ףוצירה תחנה .)םינווג      
םיקשימ .מ"ס 21-01 ללוכ יבועב םושמוש      
תריחבל ןווגב הבור יולימב מ"מ 4-3 בחורב      
םיעופיש ,םיכותיח ללוכ ריחמה .לכירדאה      
תלבקל רזעה ירזיבא ,הבור ,םייוניפ ,תומאתה      
יטרפו תוינכת יפל לכה .תמלשומ הדובע      

                  210.00 .לכירדא ר"מ   
      
ךרואבו מ"ס 01 הבוגב ןלצרופ טינרגמ ילופיש     10.1.020

                   72.00 .ליעל ורדגוהש תופצרמה גוס יפל מ"ס 06 רטמ   
      
ydob ןלצרופ טינרג יחיראב םיתורישב ףוציר     10.1.030
    lluf, תרבח תרצות " OKAR " תרבח קוושמ  
תגרד ,מ"ס 06/06 תודימב ,ע"ש וא "סקפלא"      
לכירדא תריחבל ןווג .R-11 הקלחהל תודגנתה      
ג"ע ןוטב טיט םע ףוצירה תחנה .)םינווג 2 דע(      
םיקשימ .מ"ס 21-01 ללוכ יבועב םושמוש עצמ      
תריחבל ןווגב הבור יולימב מ"מ 4-3 בחורב      
םיעופיש ,םיכותיח ללוכ ריחמה .לכירדאה      
תלבקל רזעה ירזיבא ,הבור ,םייוניפ ,תומאתה      
יטרפו תוינכת יפל לכה .תמלשומ הדובע      

                   35.00 .לכירדא ר"מ   
ףוציר 1.01 כ"הס          
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     039 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר י ק  י ו פ י ח  2.01 ק ר פ  ת ת       
      
)הרקתה הבוג דע( םיתורישב תוריק יופיח     10.2.010
יחיראב )'מ 5.0 הבוג דע( םידלי ינג יללחבו      
תרצות ,"ENO ROLOC" תרדס ,הקימרק      
וא "סקפלא" תרבח קוושמ "OKAR" תרבח      
תריחבל ןווג .מ"ס 51/51 תודימב ,ע"ש      
םוינימולא לגרס ללוכ ,)םינווג 3 דע( לכירדא      
הרוצב חיטה םע םישגפמבו תוניפה לכב םויסל      
לכה .לכירדא תריחבל ןווגב ,תינכתב טרפ יפל      
טיטב םושייה .לכירדאה תריחל תואמגוד יפל      
תוברל הקבדהבו הצברה תבכש ג"ע טנמצ      
ללוכ .)ריחמב תולולכה( תרשיימ חיט תבכש      
הבור יולימב מ"מ 4-3 בחורב םיקשימ      
תריחבל ןווגב ,ע"ש וא "בגנ" תרצות תילירקא      
,תומאתהו םיכותיח ללוכ ריחמה .לכירדאה      
לכה .תמלשומ הדובע תלבקל רזעה ירזיבא      
.חקפמ תויחנהו תוריק תשירפ תינכת יפל      

                   52.00 )%05 הביטנרטלא( ר"מ   
      
תודימב הקימרק יחיראב תוריק יופיח ךא ,ל"נכ     10.2.020

                   52.00 )%05 הביטנרטלא( .מ"ס 06/02 ר"מ   
      
טינרג יחיראב םידומעו ץוח תוריק יופיח     10.2.030
תרצות "OWT ROLOC" תרדס ,ןלצרופ      
וא "סקפלא" תרבח קוושמ "OKAR" תרבח      
תודימב 1 קלח 5551 ןקתב דמועה ,ע"ש      
4 דע( לכירדא תריחבל ןווג .מ"ס 01/01      
הדרפה לגרס תללוכ הדובעה .)םינווג      
ןלצרופ טינרג יופיחל ןבא יופיח ןיב םוינימולאמ      
2 ןיב שגפמב הניפ ןגמו ילכירדא טרפ יפל      
הקבדהב וא טנמצ טיטב םושייה .םיחירא      
חיט תבכשו הנותחת הצברה תבכש תוברל      
םיקשימ ללוכ ,)ריחמב תולולכה( תרשיימ      
תרצות תילירקא הבור יולימב מ"מ 4-3 בחורב      
ריחמה .לכירדאה תריחבל ןווגב ע"ש וא בגנ      
תלבקל רזעה ירזיבא ,תומאתהו םיכותיח ללוכ      

                  245.00 .לכירדא תינכת יפל לכה .תמלשומ הדובע ר"מ   
      
טינרג יחיראב ץוח תוריק יופיח ךא ,ל"נכ     10.2.040

                   50.00 .ןבל ןווגב מ"ס 5/5 תודימב ןלצרופ ר"מ   
תוריק יופיח 2.01 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

040/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     040 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש ו  ם י י מ ו ר ט  ם י ט נ מ ל א  3.01 ק ר פ  ת ת       
      
3 יבועב שטולמ ינורבח שישמ תונולח ינדא     10.3.010
דוביע ,םימ ףא ללוכ ,מ"ס 53 דע בחורבו מ"ס      
ןיב האלמ הקבדה ללוכ ,תוניפה לכב הזאפ      
םע םואתל רוביח תומוקמ ,ךרואל שישה יקלח      
הקפסא .זוקינל עופישב םיחנומ ,לכירדאה      
תוארוהו תולכירדא יטרפ פ"ע לכה .הבכרהו      

                   22.00 .חקפמה רטמ   
      
מ"ס 3 יבועב שטולמ ינורבח שישמ תותלד יפס     10.3.020
תוניפב הזאפ דוביע ,מ"ס 53 דע בחורבו      
שישה יקלח ןיב האלמ הקבדה ללוכ ,תושרדנה      
,לכירדאה םע םואתל רוביח תומוקמ ,ךרואל      
לכה .הבכרהו הקפסא .זוקינל עופישב םיחנומ      

                   10.00 .חקפמה תוארוהו תולכירדא יטרפ פ"ע רטמ   
      
ךרוא תודימב ןוחבטמל רסיק ןבא חולמ חטשמ     10.3.030
גירבמ שטולמ ,מ"ס 06 דע בחורבו תונוש      
הנכה ללוכ ,מ"ס 1 הבוגב ןותחת ימדק לגרס      
חבטמ םירויכל םיחתפו חרפ יזרבל םירוח      
ילוש דובעו הנותחת הנקתהב 05/04 לדוגב      
םישרדנה םירזיבאו הכימת תוטומו חתפה      
לש וטנ א"מב הדידמה .תמלשומ הנתהל      
לכה .לכירדאה תריחבל שישה תמגוד .שישה      

                    6.00 .תינכת יפל רטמ   
      
יגוס ןיב םירבעמב הטסורינמ תותלד ינתפמ     10.3.040

                   10.00 .מ"מ 6/05 ךתחב םינוש ףוציר רטמ   
      

                    5.00 .תולכירדא יטרפ יפל תונורא תהבגה ר"מ  10.3.050
תונושו םיימורט םיטנמלא 3.01 כ"הס          

      
ת ו א ר מ ו  ם י ר ז י ב א  4.01 ק ר פ  ת ת       
      
םגד "שלהצ" תרבח תמגוד טלאוט ריינ קיזחמ     10.4.010

                    6.00 .ע"ש וא 350 'חי   
      
םגד "שלהצ" תרבח תמגודכ ילזונ ןובס ןקתמ     10.4.020

                    4.00 .ע"ש וא 112 'חי   
      
"שלהצ" תרבח תמגודכ תובגמ קיזחמ ןקתמ     10.4.030

                    2.00 .ע"ש וא 311 םגד 'חי   
      
"שלהצ" תרבח תמגודכ םיידי שובייל ןקתמ     10.4.040

                    2.00 .ע"ש וא 301 ט"קמ 'חי   
      
ט"קמ "שלהצ" תרבח תמגוודכ דיינ הפשא חפ     10.4.050

                    2.00 .ע"ש וא 905 'חי   
      

4.01.1 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     041 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ללוכ םיכנ יתורשל םירזיבא תבכרהו הקפסא     10.4.060
הפוצמ םוינימולא/הטסורינ הזיחא תוטומ טס      
םיכנ זחאמ - ע"ש וא "שלהצ" 'בח לש קיטסלפ      
םע תממורתמ עורז ,386 ט"קמ םירושימ ינש      

                    2.00 'פמוק .286 ט"קמ הסקוב  
      
םע םיכנ םיתורישב רויכה לעמ לטסירק הארמ     10.4.070
מ"ס 09/05 תודימב טמ םוינימולאמ רצ ליפורפ      

                    2.00 'פמוק .ע"ש וא 166 ט"קמ "שלהצ" תרבח תמגודכ  
      
51/03 תודימב הטסורינמ םיכנ יתורישל ףדמ     10.4.080
וא 994 ט"קמ "שלהצ" תרבח תמגודכ מ"ס      

                    2.00 'פמוק .ע"ש  
      
"שלהצ" תרבח תמגודכ תודימב ינבלמ לופכ וו     10.4.090

                    4.00 'פמוק .ע"ש וא 570 ט"קמ  
      
וא 596 ט"קמ "שלהצ" תרבח תמגודכ טוליש     10.4.100

                    4.00 .ע"ש 'חי   
תוארמו םירזיבא 4.01 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס          
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     042 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ע ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ע ב צ  1.11 ק ר פ  ת ת       
      
וא "רובמט" לש "לירקרפוס" עבצב העיבצ     11.1.010
תריחבל ןווגב ,סבג וא םינפ חיט ג"ע ,ע"וש      
שוטיל ללוכ ריחמה .)םינווג 2 דע( ,לכירדאה      
.םירוח יולימ ,חיטב םימגפה לכ תקלחהו      
. ע"וש וא "ליפרובמט"ב דוסי תבכש תעיבצ      
דע ןוילע עבצ לש תוחפל תובכש 2 תעיבצ      
עוציב ללוכ ריחמה .םלשומו דיחא ןווג תלבקל      

                  580.00 .לכירדאה תריחבל םינווגב תואמגוד ר"מ   
      
ןגומ בחרמ לש טולישו ןומיס העיבצ עוציב     11.1.020
תוברל א"גה ןקת יפל רוא טלופ עבצב ,ידסומ      

                    2.00 'פמוק .תרושקתו למשח ירזיבאל רוא טלופ טוליש  
םינפ עבצ 1.11 כ"הס          

      
ץ ו ח  ע ב צ  2.11 ק ר פ  ת ת       
      
וא םירשי םידומע ,גג תוקעמ ,ץוח תוריק יופיצ     11.2.010
תרצות שימג ינועבצ טכילשב םיפשח ,םילוגע      
םינווג .ןימזמה י"ע רשואמה ע"וש וא "טלרינ"      
3 -ל תורשפא( לכירדאה תריחבל םימקרמו      
םושיה .חטשב תואמגוד עוציב ללוכ ,)םינווג      
תבכש עוציב ללוכו ר"מל ג"ק 2 לש תומכב      
תמלשומ הדובעל שרדנה לכו )רמיירפ( דוסי      
תוארוהו רצומה לש ינכטה טרפמה יפ לעו      

                   40.00 .)%05 הביטרטלא( .ןרציה ר"מ   
ץוח עבצ 2.11 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

עבצ תודובע 11 כ"הס          
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     043 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  1.21 ק ר פ  ת ת       
      
:תוללוכ םוינימולאה תודובע לש הדיחיה יריחמ      
םימגד תנכה ןכו רוצי תוינכות רושיאו הנכה      
לש ןוטיבו הנקתה הדידמ .ןימזמה תשירד יפל      
דע םתומלש לע הרימשו םירוויע םיפוקשמ      
םיללוכ הדיחיה יריחמ .םיטרפה תנקתה      
ןרצי לש ירוקמ היהי לוזרפה לכ .הבוגב הדובע      
פ"ע היהת הנקתההו רוציה ,םוינימולאה      
תוימוגה יבועו ליפורפה בחור .ןרציה תויחנה      
תויכוכזה לכ .תרדגומה השמשה יבועל םיאתי      
פ"ע )סקלפירט( תודובר ןוחטיב תויכוכז ויהי      
תחפי אל השמשה יבוע .9901  י"תב ןתרדגה      
ןלבקה .השמשה ןכת -9901 י"תב רדגומהמ      
קלחל םייטאטס םיבושיח שיגהל שרדי      
תותלדב םירדניליצה לכל .םיטנמלאהמ      
תונולח לכב .רטסאמ חתפמ היהי םוינימולאה      
ריחמב לולכ וניהו החיתפ ליבגמ ןקתוי הזזהה      
תותלד .ףלקו הזוזמ ןקתות תותלדה לכב .'חיה      
ךרד הנזהה לבכ רבעוי ילמשח לוענמ םייק ןהל      
.ףנכלו ףוקשמל ןגועמה יציפק תכתמ לוורש      
      
:תוללוכ םוינימולאה תודובע לש הדיחיה יריחמ      
הפצירהמ הליחתמ תיכוכזה םהב םיטרפה לכב      
,תושגנתה דגנ הרהזא תקבדמ קיבדהל שי      
לש הדיחיה ריחמב הלולכ היהת וז הקבדמ      
קזוח לעב היהי ילוארדיה ןמש ריזחמ .טירפה      
גוויס הרקמ לכב ,ףנכה לש הריגסל םיאתמ      
דומעי ריזחמה ,NE-4מ ךומנ היהי אל ריזחמה      
םוינימולא יטרפ .הנשב תולעפה 000,05ב      
יקפוא סמועב דומעל ושרדי הקעמ םיווהמש      
םייטאטס םיבושיח שיגי ןלבקה ,ג"ק 051  לש      
לכב .תוחוכה תלבקו טירפה ןוגיע תחכוהל      
ךכ הריגס תסוומ ןקתוי םייפנכ 2 םהל םיטרפה      
תסווה ,הנושאר רגסת הליעפ אלה ףנכהש      
.טירפה ריחמב לולכ      
      
ןגמ .ינקת תועבצא ןגמ ןקתוי תותלד לכב      
ןגועמ ,לכירדא י"ע רשואמ גוסמ תועבצא      
מ"ס 01 בכרומו מ"ס 081 ןגמה הבוג ,תותלדל      
.תלדה גוסל םאתהב ןגמה בחור ,ףוצירה לעמ      
      
      
      
      
      
      
      

1.21.1 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     044 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,דצ יריצ לע החיתפל םוינימולא תיפנכ דח תלד     12.1.010
"0094 לילק" ליפורפ מ"ס 562/601 תודימב      
תוברל ,ןוילע עובק ןולחו תללוכה ע"ש וא      
תושבלה ,לוזרפ ,גוגיזל םילגרס, גוגיז ,תוידי      
,תועבצא ןגמ ,הפצר רוצעמ ,לוענמ, ,הרתסה      
20-לא יפל לכה .יומס ילוארדיה ריזחמ      

                    3.00 'פמוק .םוינימולא תמישרב  
      
ליפורפ ,מ"ס 061/55 תודימב "פיק" ןולח     12.1.020
,ןותחת עובק ןולח ללוכ ,ע"ש וא 0054 "לילק"      
תושבלה ,לוזרפ ,גוגיזל םילגרס, גוגיז תוברל      
תפלשנ תשר ,המיטא תוימוג ,םילגרס ,הרתסה      
תמישרב 80-לא יפל לכה .רוויע ףוקשמו      

                    4.00 'פמוק .םוינימולא  
      
,מ"ס 502/27 תודימב "פיק" ןולח ךא ,ל"נכ     12.1.030
תונולח ללוכ ,ע"ש וא 0054 "לילק" ליפורפ      
לכה .תפלשנ תשר ,םינותחתו םינוילע םיעובק      

                    4.00 'פמוק .םוינימולא תמישרב 90-לא יפל  
      
ףנכ לע ףנכ םיררגנ םיפגא ללוכה הזזה ןולח     12.1.040
תונולח ינשו םינוילע םיעובק תונולח ינשו      
תויללכ תודימב טרפ יפל םינותחת םיעובק      
,ע"ש וא "0007 לילק" ליפורפ ,מ"ס 502/622      
,גוגיזל םילגרס ,הזזה תשר ,גוגיז תוברל      
תושרבמ ,םילגרס ,הרתסה תושבלה ,לוזרפ      
לכה .לכירדאה תריחב יפל ןווג ,רוויע ףוקשמו      

                    4.00 'פמוק .םוינימולא תמישרב 01-לא יפל  
      
ע"ש וא 3854 "לילק" ליפורפ "פיק יירד" ןולח     12.1.050
)ףרועה דוקיפ י"ע רשואמ( ןגומ בחרמל      
םילגרס, גוגיז תוברל ,מ"ס 001/001 תודימב      
,םילגרס ,הרתסה תושבלה ,לוזרפ ,גוגיזל      
תריחב יפל ןווג ,רוויע ףוקשמו המיטא תוימוג      

                    2.00 'פמוק .םוינימולא תמישרב 11-לא יפל לכה .לכירדאה  
      
ליפורפ ,מ"ס 07/55 תודימב "פיק" ןולח     12.1.060
םילגרס, גוגיז תוברל ,ע"ש וא 0054 "לילק"      
,םילגרס ,הרתסה תושבלה ,לוזרפ ,גוגיזל      
.רוויע ףוקשמו תפלשנ תשר ,המיטא תוימוג      

                    4.00 'פמוק .םוינימולא תמישרב 51-לא יפל לכה  
      
,ע"ש וא 0054 "לילק" ליפורפ עובק ןולח     12.1.070
םילגרס, גוגיז תוברל ,מ"ס 502/351 תודימב      
,םילגרס ,הרתסה תושבלה ,לוזרפ ,גוגיזל      
תריחב יפל ןווג ,רוויע ףוקשמו המיטא תוימוג      

                    1.00 'פמוק .םוינימולא תמישרב 12-לא יפל לכה .לכירדאה  
      

1.21.1 קרפ תתב הרבעהל        
045/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     045 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ףנכ לע ףנכ םיררגנ םיפגא ללוכה הזזה ןולח     12.1.080
לילק" ליפורפ ,מ"ס 07/79 תויללכ תובדימ      
,הזזה תשר ,גוגיז תוברל ,ע"ש וא "0007      
,הרתסה תושבלה ,לוזרפ ,גוגיזל םילגרס      
יפל ןווג ,רוויע ףוקשמו תושרבמ ,םילגרס      
תמישרב 22-לא יפל לכה .לכירדאה תריחב      

                    1.00 'פמוק .םוינימולא  
םוינימולא תודובע 1.21 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוינימולא תודובע 21 כ"הס          
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     046 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ן ב א  ת ו ח ו ל ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  1.41 ק ר פ  ת ת       
      
תתתוסמ ינורבח ןבא תוחולב ץוח תוריק יופיח     14.1.010
."ןידע הבטומ" דוביעב תוחפל מ"ס 4-3 יבועב      
םינטק ,םהשלכ םיחטש יופיחל בוט ריחמה      
יופיח ללוכ ,הנבמב םוקמ לכב ,םילודגכ      
יפוקשמו יפס ,םיפילג ,תוקעמ יפס ,םידומע      
6 יבועב טיטנמצ הצברה ללוכ ריחמה ,םיחתפ      
ןיע מ"מ 5 רטוקב תנולוגמ הדלפ תשר ,מ"מ      
ספיליפ יגרב ,הטסורינ ןוגיע יוו ,מ"ס 01/01      
הילת ינזוא ללוכ םינוולוגמ םינתיוזו מ"ס 06 לכ      
תיתחתו הרקת רושימ לכב הנושאר הרושל      
הסורפ יפל ןתקולחו תורושה הבוג .הרוק/ריק      
.עוציבה ךלהמב לכירדאה י"ע רסמתש      
הרוצב בכרומ לכה .לוחיכ תללוכ הדובעה      

                  150.00 .תולכירדא תוינכותו עוציב יטרפ יפל תמלשומ ר"מ   
      
'יוכ גג תוקעמ ,הנבמה תוריקל םויס גניפוק     14.1.020
םעו םיחייוטמ תוריק לעמ מ"ס 04 דע בחורב      
3 יבועב תשטולמ/תרסונמ ינורבח ןבאב ,ןבא      
חנומ ,ימינפה דצב םימ ףאל ץירח ללוכ ,מ"ס      
יפל ןגועמו רבוחמ ,גגה םינפ יפלכ עופישב      
ריחמה .תוינכתב םיטרפ יפל ,לכירדא יטרפ      

                   60.00 .םלשומ רמג דע םירמוחו תודובעה לכ ללוכ רטמ   
ןבא תוחולב תוריק יופיח 1.41 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןבא תודובע 41 כ"הס          
047/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     047 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו כ ר ע מ ו  ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  51 ק ר פ       
ן ו נ י ס ו  ר ו ר ו ו א       
      
ר י ו א  ג ו ז י מ  ת ו כ ר ע מ  1.51 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו  ת ו י א מ צ ע       
      
םיקרפ תת לכב םינושה םיפיעסה יריחמ      
,ףונמ תודובע ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיאבה      
רתאל תולוספ קוליס ,הבוגב הדובעל תומב      
,םישורדה תומוקמב םיינמז םיכרדימ ,ינקת      
לכ לש הלבק יכמסמו תוסיו ,רוביח ,הנקתה      
תוירחאו הצרהו הלעפה ,ראותמה דויצה      
תוכימתו תולוזנוק ללוכ ,םישדח 63-ל תורשו      
םיעוזעז ימלוב ,תוריק וא/ו תועובק תורקתל      
תודיערו שער רבעמ תעינמל םידייאמו םיבעמל      
םישורדה רזעה תודובעו ירזיבא לכו הנבמל      
בתכ יפיעסב ןייוצמכ תמלשומ הנקתהל      
טרפמבו תוינכתב תושירדה יפ לעו תויומכה      
קוחל םאתהב ועצובי תודובעה לכ .ינכטה      
ידרשמ ןיבה טרפמה תושירדל ,למשחה      
,00 ,םיקרפה דחוימב ,ןוחטבה דרשמ תאצוהב      
ןוכמ - לארשי ינקת תושירד יפל ,51 ,80      
ועצובי תודובעהו םירמוחה לכ .םינקתה      
לארשיל םינקתה ןוכמ לש שא ינקתל םאתהב      
יפל הנקתה ןפואו 557 י"ת ,1 קלח 1001 י"ת      
    15REFRIGERATION SAFETY CODE  
    EERSA/ISNA LACINAHCEM ROF לכל  
.ריואה גוזימ ןקתמ יביכרמ      
      
םידייאמ ,םיבעמ( ריוא גוזימ תודיחי םיריחמ      
הנקתהו הקפסה םיללוכ )םילצופמ םינגזמו      
תנקתומ םישרדנה רטוקבו ךרואב זג תרנצ      
,תויופעתסה תוברל ןרציה תוארוהל םאתהב      
,יוקינ ,CVP טרס תפיטע דודיב ,Y ירוביח      
תדוכלמ ,ןמשו זג יולימ ,םוקאו עוציב ,הפיטש      
תרנצ רבעמל םילוורשו םיחתפ ,םילתמ ,ןמש      
לכו תרנצה לע חפ תונגה ,גוס לכמ תוריק ךרד      
הלועפל תושורדה תודובעהו םירמוחה      
תוארוהל םתאהב תכרעמה לש תמלשומ      
ינכטה טרפמב םינייצמה םינקתה ,ןרציה      
טרופמה ןונכתה ללוכ ריחמה .ןימזמה תושירדו      
דוקיפו למשחה ילבכ לכו דויצה ןרצי לש      
תפיטעו סקלפומראה דודיב ללוכ תרושקתו      
תויומכו םיכתחב VU ןגומ אמייק רב דידר      
.ןרציה ידי לע שרדנכ      
      
      
      
      
      

1.51.1 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     048 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יפל עצבל שי ד"ממב םילצופמ םינגזמ תנקתה      
ג"ע עצובת ןגזמה תנקתה - :םיאבה םיאנתה      
,4" רורווא רוניצ תנקתה - .דבלב ימינפ ריק      
ימינפ ריק ג"ע עצובת ,ןגזמה תרנצ ירבעמל      
םטא י"ע תרנצה רבעמ תמיטא - .דבלב      
תועצמאב עצובי ,יתחשמ םטא וא יראלודומ      
שי .ףרועה דוקיפמ ףקת רושיא תלעב הרבח      
ףקותב ר"עקפ רושיא )1 :ןנכתמל ריבעהל      
הרבחהמ הכמסה רושיא )2 .הרבחל      
.הניקתמה הרבחל ר"עקפ י"ע תרשואמה      
טרופמ( הניקתמה הרבחה י"ע עוציב ח"וד )3      
המיטאה יגוס ,הנקתהה םוקמ תבותכ םע      
תומיטאה 'סמו םי/לוורשה לדוג ,ועצובש      
הריגסו החיתפל םיזרב תנקתה - .)ועצובש      
)רורווא רוניצל ךומסב( ד"ממל ץוחבמו םינפבמ      
תקידב - .ןגזמה זוקינ תרנצל ןופיס תנקתה וא      
י"פע ןגזמה תיילתל י"תמ י"ע תכמסומ הדבעמ      
. 5 קלח 499 י"ת      
      
תלצופמ ריווא גוזימ תדיחי תנקתהו הקפסא     15.1.010
םגד H/UTB 06242 לש רוריק תקופתל תיליע      
רשואמ ע"ש וא "ןארידת" תרצות ,"82 אפלא"      
טרס םע סקלפומראב תדדובמ זג תרנצ ללוכ      
שרדנכ ךתחב VU ןגומ םוינימולא עבצב הנגה      
תדוכלמ ,דייאמ לכל שרדנה ךרואבו ןרציה י"ע      
קפסמ ןיב דוקיפו למשחה ילבכ לכ ןכ ומכו ןמש      
הנגה ילוורשו םידייאמו הבעמה ןיבל ןוחטיבה      
,שרדנכ CVP תולעתו )3" רטוקב CVP-מ(      
תדימב םמוטיאו תוריקב םירבעמ ןכ ומכ      
תננכותמ זוקינ 'קנ לא זוקינה רוביח ,ךרוצה      
,רזוחה ריואב שגר םע טטסומרט ,םירחא י"ע      
,)ריחמב ללוכ( ןוחטיבה קפסמ ,למשח ירוביח      
תנקתהל הלוזנוק ללוכו תירוקמ קוחר טלש      
םילתמו הבעמל םישער ענומ דוסי ,הבעמ      
.הינק סמ ללוכ ריחמה .דייאמל םישער ענומ      
ריק טטסומרת ללוכ ריחמה .טלפמוק ריחמ      

                    2.00 'פמוק .ע"ש וא "ITDR" םגד  
      
H/UTB 05313 לש רוריק תקופתל ךא ,ל"נכ     15.1.020
תרצות ,"N054 רטרווניא אפלא" םגד ,לנימונ      
ללוכ ריחמה .רשואמ ע"ש וא "ןארידת"      

                    4.00 'פמוק .ע"ש וא "ITDR" םגד ריק טטסומרת  
תונושו תויאמצע ריוא גוזימ תוכרעמ 1.51 כ"הס          

      
      
      
      
      

049/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     049 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ס ו  ר ו ר ו ו א  ת ו כ ר ע מ  2.51 ק ר פ  ת ת       
      
םינגומ םיבחרמל כ"בא ןוניסו רורווא תכרעמ     15.2.020
"חנ תבית" גוסמ 0754 י"תל םאתהב תרשואמ      
תוישעת" תרצות "AV 081/084-HAF " םגד      
081 תקפסמה ,ןקת-ות ללוכ ע"ש וא "לא-תיב      
בצמב ש"קמ 084-ו ןוניס בצמב ריווא ש"קמ      
)רב 3( ףדה םותסש :תללוכ תכרעמה .רורווא      
,כ"בא ןנסמ ,ינושאר ןנסמ םע ריווא תסינכו      
דמ ,םוריח תרואת ,ינדי יוביג ,ילמשח חופמ      
ץחל רורחשל )רב 3( ףדה םותסשו ריווא תומכ      
ינקת ןגומ בחרמב הנקתה ,ץחל תרקבו      

                    2.00 'פמוק .ץחל-לע/תומיטא תקידבו  
ןוניסו רורווא תוכרעמ 2.51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןוניסו רורווא תוכרעמו ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס          
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21/02/2021
דף מס':     050 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ת ו י י ט ס ו ק א  ת ו י ו ל ת  ת ו ר ק ת  1.22 ק ר פ  ת ת       
.ת ו נ ו ש ו       
      
םויסב .י"ת פ"ע עצובי בתות תורקת עוציב      
י"ע הסמעה תקידב עצבי ןלבקה הנקתהה      
לש םלגה ירמוח גוויס .תכמסומ הדבעמ      
.557 י"תל ומיאתי שאב הבוגתל תורקתה      
י"ת יפל היהת םלגה ירמוח לש שאב הבוגת      
ריחמה .ךוניח תודסומל תושירד 4 קלח 129      
לש חטשב הרקבו רושיאב הנקתהה ללוכ      
.םיקוזיחהו הילתה תכרעמל ךמסומ סדנהמ      
      
רובע מ"ממ תורקתל תופסות ללוכ ריחמה      
,ףרועה דוקיפ תושירד יפל םישרדנה םיקוזיח      
.4 קלח 3015 י"ת      
      
הרקת םע העובק סבג תרקת לש שגפמ      
ליפורפ י"ע עצובי דיחא סלפמב תחנומ הקירפ      
"אובי אוצי הדוהי" 'בח לש "הגמוא" םוינימולא      
)ריחמב ללוכ( .ע"ש וא      
      
םיילרינימ תוחולמ היולת תטיטסוקא הרקת     22.1.010
'בח תרצות "E sucoF" םגד םיירלודומ      
    "nofocE" וא "אובי אוצי הדוהי" 'בח ןאובי  
,CRN=59.0 לש לוק תעילב םדקמ םע ע"ש      
06\06 יניפוא חול לדוג ,העוקש יצח הנקתה      
ללוכ ריחמה .מ"מ 02 יבועב מ"ס      
ינקתמו םיליפורפמ תאשונה היצקורטסנוק      
הדוהי" לש תויחנהו טרפמ יפל סוליפו היילת      
,51T גוסמ ליפורפ יבג לע הנקתה ,"אובי אוצי      
העובצ ןבל ןווגב תיתחתב רונתב יופא עבצב      
חפ יליפורפמ ,ןבל ןווגב רונתב יופא עבצב      
ףקיהה לכב Z+L רמג ,הילת יטנמלא ,ןבלוגמ      
םינתיוז ,הרואת יפוג ביבס םיכותיחהו      
ריחמה .ןבל ןווגב םיעובצ םייפקיה םיליפורפו      
ללוכ ,הגמוא םוינימולא הצק ליפורפה תא ללוכ      
םינקתומה םירחא םירזיבאו הרואת יפוג בוליש      
תריחבל היצקוטסנוקו תוחול ןווג .הרקתב      
םירזיבאהו םירמוחה לכ תוברל ,לכירדא      

                   80.00 .תמלשומ הנקתהל םישורדה ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      

1.22.1 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     051 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םישגמ ,םיתורישב היולת חפ ישגמ תרקת     22.1.020
ףופיכב םידדצ 4-ב םיפפוכמ םינוולוגמ םימוטא      
8.0 יבועבו מ"ס 03 םישגמה בחורב 11 גוסמ      
וא "םירפא-טכה" תרצות 6202R םגד מ"מ      
יפל ןווגב רונתב ףורש עבצב עובצ ,ע"ש      
ללוכ ריחמה ,םידדצ ינשמ לכירדאה תריחב      
יטנמלאו ןוולוגמ חפ יליפורפמ היצקורטסנוק      
ןרצי י"ע תקפוסמ( 3015 י"ת יפל היילת      
ןרציה תויחנה יפל הגמוא יליפורפ ,)םישגמה      
םידובעה לכ ,לכירדאה תוינכות יפלו      
םידומע ,תוריק ,םיחתפ ביבס םיכותיחהו      
Z+L םיליפורפו םינתיוז ,הרואת יפוג ביבסו      
.הרקתה ףקיהב םיעובצ מ"מ 5.1 יבועב      
םירזיבאו הרואת יפוג בוליש ללוכ ריחמה      
הרקת תינכת יפל הרקתב םינקתומה םירחא      
רושיאב הנקתהה .לכירדא לש תיטסוקא      
תכרעמל ךמסומ סדנהמ לש חטשב הרקבו      
לש םלשומ עוציבל דע לכה .םיקוזיחהו הילתה      
תמלשומ הרוצב םוקמב בכרומ לכה .הדובעה      

                   45.00 .תינכתב םיטרפו תינכת יפל ר"מ   
      
תורוק ,םירניס ,תונפד ,םיבוכרכ ,תורקת     22.1.030
הריגס ,מ"ס 52.1 יבועב סבג תוחולמ תונוילע      
ןיב ,תויטסוקא תורקת יפקיהב תיכנאו תיקפוא      
תונוילע תורוק ,םינוש םיסלפמב תורקת יתש      
רורויא רוניצ לש תיכנא הריגס ,תונורא לעמ      
תוברל מ"מ 7.21 יבועב קורי סבג תוחולמ      
ללוכ ,העיבצל ןכומ, לטכפש ,היצקורטסנוק      
םינקתומה םירחא םירזיבאו הרואת יפוג בוליש      
תינכת יפל לוגיעב םיכותיח ללוכ ,הרקתב      
בכרומ לכה ,לכירדא לש תיטסוקא הרקת      
םיטרפו תינכת יפל תמלשומ הרוצב םוקמב      

                  125.00 .תינכתב ר"מ   
      
,מ"מ 7.21 יבועב סבג תוחולב תוריק יופיח     22.1.040
םיעלס רמצ ינורזמ י"ע דודיב ללוכ ריחמה      
םיפוטע ק"מ/ג"ק 08 לקשמב 1" יבועב      
יטסלא קרמ תחירמו וילאמ הבכ ןליטאילופב      
היצקורטסנוק ללוכ ריחמה ,ןותחתו ןוילע      
םוטיא ללוכ ,ריקל תקזוחמ הגמוא יליפורפמ      
בוליש ללוכ ריחמה .הרקתלו תוריקל םירוביח      
ללוכ ריחמה .ריקב םינקתומה םינוש םירזיבא      
י"פע םלשומ רמג דע ,העיבצל ןכומ ,לטכפש      

                   32.00 .םיטרפו תינכות ר"מ   
      
      
      
      

1.22.1 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     052 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
"לנפ הווקא" חולמ היושע םימ רוניצ לש הריגס     22.1.050
לש ,רטמ 5.0 דע הסירפו מ"ס 52.1 יבועב      
יבג לע םיבכרומה ,ע"ש וא "אובי אוצי הדוהי"      
יעצמא לכ תוברל םינוולוגמ הדלפ יליפורפ      

                    5.00 .הרקתל תוחולה רוביחל רזעה רטמ   
      
םגד מ"ס 04/04 תודימב תורש חתפ     22.1.060
ןקתומ ,ע"ש וא "השיג לנאפ" לש "סולפ-לנאפ"      
,תרגסמ ללוכה תוכרעמב לופיטל ,סבג תרקתב      
,הילת לבכ ,תרגסמב ןקתומה סבגמ הסכמ      

                    2.00 'פמוק .עובצו תוזאפ דוביע  
.תונושו תוייטסוקא תויולת תורקת 1.22 כ"הס          

      
ת ו י ר ל ו ד ו מ  ת ו צ י ח מ  2.22 ק ר פ  ת ת       
      
יאת 3 רובע םיתורש יאתל תוציחמ תכרעמ     22.2.010
םייושע ,)םיכנל אתוםיליגר םיאת 2( םיתוריש      
הטסורינ לוזריפ בולישב הפסרט תוחולמ      
ע"ש וא "ןיבמא" 'בח תרצות ,קיטסלפ הפוצמ      
ןווגב ,'מ 0.2 לש יללכ הבוגב מ"מ 31 יבועב      
תוציחמו תותלדו תיזח ללוכ ,לכירדא תריחבל      
,םיכנ אתב תיקפוא הזיחא תידי תוברל ,תויכנא      
,הקיחש ,תוטירש ינפב הדימעו ילדנאו יטנא      
יליפורפמ היושע הציחמה תרגסמ .תוחלו םימ      
לוזרפ .רונתב יסקופא עבצב םיעובצ םוינימולא      
.ףנכה ידיצ ינשמ תועבצא ינגמ .טרפמ יפל      
,םיאת לש תוימינפ תוציחמ תללוכ תכרעמה      
תגיסל דחוימ ימוג בכרומ תלד לכב .תותלד      
הכר הריגס רשפאמו הקירטה תעב םישער      
ריחמה .םיתורישה יאת תותלד לש הקטשו      
,תוכימת ,לוזרפ ,הנקתהו הקפסא ללוכ      
תולוכירדא תינכת יפל לכה ,'וכו םילוענמ        

                    2.00 'פמוק .תורגנה תמישרב 8-נ-ו 7-נ יפלו  
      
רורווא תכרעמ תרתסהל תלפקתמ הציחמ     22.2.020
רושיא יפל ינקת( ןגומ בחרמב הנקתהל ןוניסו      
ROKED" תרבח תרצות )ףרועה דוקיפ      
    EMOH" תינכת יפל לכה .רשואמ ע"ש וא  

                    2.00 'פמוק .תורגנה תמישרב 6-נ יפלו תולוכירדא  
תוירלודומ תוציחמ 2.22 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס          
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     053 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  1.43 ק ר פ  ת ת       
ת י ט מ ו ט ו א       
      
היהי םיאבה םיפיעסה יפל שרדנה דויצה לכ      
דומעת ןשע\שא יוליג תכרעמ ,ןקת יות םע      
לכ לע םינקתה ןוכמ לש 0221 - .י.ת ןקתב      
ויהי ןשע\שא יוליגל םירזיבאה לכ .ויקלח      
םיללוכ הזה קרפב םיפיעסה לכ .ןרצי ותואמ      
.תוקידבו ילמשח רוביח הנקתה ,הקפסא      
      
קית תשגהו הצרה הלעפה ללוכ ריחמה      
.ןימזמל תכרעמה תריסמו הכרדה ללוכ תכרעמ      
      
יוליג תוכרעמה לכ ןיב היצרגטניא ללוכ ריחמה      
תמרגורפ יפ לע 'וכו הקיסומ ,םורח תזירכ שא      
.ןימזמה תשירדו תוחיטבה ץעוי      
      
לכו תנעוממ ,תבשחוממ ןשעו שא יוליג תזכר     34.1.010
תמגידכ ינכטה טרפמ יפל שרדנה      
    "7-DRAUG" ע"ש וא "רייפלט" 'בח לש.,  
ןגייח ,זראמ תוברל תובותכ 521 תלוביק      
,שארמ תטלקומ תועדוה 6 ללוכה יטמוטוא      
םירבצמ ,ןעטמ ,שא יוביכ דקומל ןופלט רוביח      
תקפסה אלל תיאמצע הדובע תועש 27-ל      
קותינ יסיטרכ ללוכ ריחמה .הרידס למשח      
תונולח רורחש ,הזירכ תכרעמ תלעפה ,למשח      
לכו םילבכ ,תרנצ ללוכ ריחמה .'יוכ ןשע      
ללוכ תוינכמהו תוילמשחה תודובעו םימואתה      
תושירד יפל טוויחו הנקתה .תכרעמה תלעפה      

                    1.00 'פמוק .0221 י"ת  
      
תמגידכ שא יוליגל תזכרהל ינשמ הגוצת לנפ     34.1.020
    "0007-MR" ללוכ ע"ש וא "רייפלט" 'בח לש  

                    1.00 'פמוק .טלפמוק טוויחו רוביח .תירבעב בותיכ  
      
ירטקלאוטופ גוסמ קורי םגד ןשעו שא יאלג     34.1.030

                   16.00 'פמוק .רשואמ סיסב ללוכ LU רשואמ  
      

                    4.00 'פמוק .ימרט-יטפוא בלושמ יאלג 34.1.040
      

                    4.00 'פמוק .ינוציח וא ימינפ שא הארתה תלעפהל ןצחל 34.1.050
      
56PI םימ ןגומ 59bd ינוציח - הקעזא רפוצ     34.1.060

                    2.00 'פמוק .)ץנצנ( תילוק רוא הארתה תוברל  
      

                    2.00 'פמוק .תימינפ הנקתהל דעוימ רפוצ ךא ,ל"נכ 34.1.070
      

                    4.00 'פמוק .למשח חול לע יאלג תנקתהל תבשות 34.1.080
1.43.1 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     054 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יפוקשמ לעמ הנקתהל שא תקעזא ןומיס תרונ     34.1.090
ללוכ ריחמ למשח תוחול תיזחב וא תותלד      

                    4.00 .יאלגל טוויח 'חי   
      
םינקתה ןוכמ י"ע ןשעו שא יוליג ןקתמ תקידב     34.1.100
הרגא םולשת ללכ םיטנוולרה תיוישר ימרוגו      
רפסו דויצ ,תוינכת ללוכה תכרעמ קית תנכהו      
קזבמ םג תללוכ הקידב ,הלעפהל תוארוה      
י"ת תושירדל התמאתהל הזירכה תכרעמל      
םימואתה לכ ללוכ ריחמה .3 ו 2 םיקרפ 0221      
השורדה הרזעה לכ תטשוה ןכו םישורדה      

                    1.00 'פמוק .הקידבה ןמזב םיקדובל  
תיטמוטוא שא יוביכו יוליג תכרעמ 1.43 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  43 כ"הס        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     055 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ ב מ  ת ר ק ב  ת ו כ ר ע מ  53 ק ר פ       
      
ה צ י ר פ  ת כ ר ע מ  1.53 ק ר פ  ת ת       
      
היהי םיאבה םיפיעסה יפל שרדנה דויצה לכ      
ןקתב דומעת הצירפ יוליג תכרעמ ,ןקת יות םע      
.י.ת ןקתבו לארשי תרטשמ לש 05 טרפמ 2      
יוליגל םירזיבאה לכ .םינקתה ןוכמ לש 7331      
קרפב םיפיעסה לכ .ןרצי ותואמ ויהי הצירפ      
ילמשח רוביח הנקתה ,הקפסא םיללוכ הזה      
.תוקידבו      
      
םירבצמו ןגייח ללוכ תוצירפ יוליגל תזכר     35.1.010
תקספה לש הרקמב תועש 27 דע דוקפתל      
דקומה םע רשקל ידועי ןופלט וק ללוכ ,למשחה      
יאנכט םע םואת ,ןימזמה תריחב יפל החטבה      
,םלשומ טוויח ,התנקתה םוקימל דקומה לש      
תנתינ ,םירוזא 8 תזכר .הלעפהו הקידב      

                    1.00 'פמוק .םירוזא 61 דע הלדגהל  
      
תזכרל הכירד דדוקמ לש הנקתהו הקפסא     35.1.020

                    2.00 .הצירפ 'חי   
      
תוצירפ יוליג תכרעמל םודא הרפניא יאלג     35.1.030
הנקתה ,תירוקמ תבשות ללוכ תולעמ 081-ל      

                   16.00 .ריקה לע 'חי   
      

                    2.00 .הרקתב הנקתה ,תולעמ 063-ל ךא ,ל"נכ 'חי  35.1.040
      
הנקתה ללוכ םיביכר וד\דח םיטנגמ םינשיח     35.1.050

                    4.00 .הדלפ וא םוינימולא ,ץע תלדל תלדה ףוקשמב 'חי   
      
םימ ינגומ םיביכר וד\דח םיטנגמ םינשיח     35.1.060
    56-PI ללוכ תוינוציח א"מ תודיחי רובע  

                    6.00 'פמוק .הנקתה  
      
,תוצירפ יוליג תכרעמל ילוק - רוא ינוציח רפוצ     35.1.070
יטנא 56PI םימ ןגומ ,Bd 09 שאר תמצוע      

                    1.00 .ילדנו 'חי   
הצירפ תכרעמ 1.53 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  53 כ"הס        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     056 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  ת ו ד ו נ ע  04 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ  ,ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  1.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ת ש ת ו       
      
לא תונפל שי תלוספ וא/ו ףדועה רמוחה לכ      
םכסה איבהל שי ,לאימרכ לש החטשל ץוחמ      
ב"צמ .תלוספ יוניפל רשואמ רתא םע םותח      
.זרכמה יכמסמל      
      
םיקמעל חטשב תיללכ הביצח וא הריפח     40.1.010
רופחה רמוח תלבוה ללוכ תינכת יפל םישרדנה      
02 לש תובכשב קודיהו רושיי ,יולימה םוקמל      
ףושיח ללוכה חטש תרשכה ללוכ ריחמה .מ"ס      
רמוחב סוסירו היחמצ תריקע ,מ"ס 02 קמועל      
רמוחה תרתי יוניפו תיתש קודיה ,הטיבנ ענומ      
תודובע תינכת יפל לכה .רשואמ םוקמל רופחה      

                  650.00 .רפע ק"מ   
      
ירלונרג רמוחב ןנכותמה סלפמל אבומ יולימ     40.1.020
רקובמ קודיהו רוזיפ ללוכ חקפמה י"ע רשואמ      

                  160.00 .חקפמה תוארוה יפל לכה ,מ"ס 02 תובכשב ק"מ   
      
תגרדל האלמ הרקבב קודיהו רוזיפ 'א גוס עצמ     40.1.030
והשאא .דומ תקידב יפל 001 % לש תופיפצ      
,תוכרדמ ,םישיבכל מ"ס 51-02 לש תובכשב      

                   50.00 .םיליבשלו תובחר ק"מ   
      
05 ( טסופמוקב תברועמ תימוקמ ןג תמדא     40.1.040
05 יבוע ,יטיא רורחשב ןשדו ) ר"מל רטיל      
יפל ןוניגה יחטשב רושייו רוזיפ ללוכ ,מ"ס      

                  155.00 .םיננכותמ םיהבג ק"מ   
      
לש תודימב םיצע תעיטנל רוב תנכה     40.1.050
ןג המדא תסנכהו הקפסא .'מ 0.1/0.1/0.1      

                   30.00 'פמוק .תורובב ל"נכ תימוקמ  
      

                   10.00 .מ"ס 04 יבועב לוח זגראל םי לוח ק"מ  40.1.060
תויתשתו םיעצמ ,רפע תודובע 1.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

057/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     057 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

,ת ו ג ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  2.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו  ט ל פ ס א       
      
גוסמ םיליבשו תובחרב תבלתשמ ןבא ףוציר     40.2.010
6 יבועב )ןבל טלמ סיסב לע ןווג( "עוביר ןבלמ"      
וא ןייטשרקא תרצות מ"ס 52/52 תודימב מ"ס      
,)םינווג 3 דע( לכירדא תריחבל ןווגב ,ע"ש      
יבועב קדוהמ 'א גוס עצמ ,תיתש קודיה ללוכ      
.תולכירדא יטרפ יפל לכה .לוח עצמ ,מ"ס 02      

                  118.00 )%05 הביטנרטלא( ר"מ   
      
גוסמ םיליבשו תובחרב תבלתשמ ןבא ףוציר     40.2.020
מ"ס 01/02 תודימב מ"ס 6 יבועב תינבלמ      
תריחבל ןווגב ,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות      
עצמ ,תיתש קודיה ללוכ ,)םינווג 3 דע( לכירדא      
לכה .לוח עצמ ,מ"ס 02 יבועב קדוהמ 'א גוס      

                  118.00 )%05 הביטנרטלא( .תולכירדא יטרפ יפל ר"מ   
      
תוטילב םע מ"ס 6/02/02 תודימ םירוויע ןבא     40.2.030
וא "ןייטשרקא" תרצות 17961 ט"קמ תולוגע      
ללוכ ריחמה .תינכת יפל ןקתומ ןבל ןווגב ע"ש      
02 יבועב קדוהמ 'א גוס עצמ ,תיתש קודיה      
'סמ תולכירדא יטרפ יפל לוח עצמ ,מ"ס      

                    2.00 DTP7. ר"מ   
      
0622 ט"קמ מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     40.2.040
,הריפח תוברל ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות      
טרפ יפל רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי      

                  120.00 .01PTD 'סמ תולכירדא רטמ   
      
מ"ס 001/02/01 תודימב הזאפ אלל ןג ןבא     40.2.050
ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות 1722 ט"קמ      
רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי ,הריפח תוברל      

                   54.00 .90PTD 'סמ תולכירדא טרפ יפל רטמ   
      
03/03/03 תודימב תלגועמ תיעפיש ןג ןבא     40.2.060
תרצות תימינפו תינוציח הניפ ןבא ללוכ מ"ס      
דוסי ,הריפח תוברל ,ע"ש וא "ןייטשרקא"      
יפל לכה .לכירדא תריחבל ןווג ,ןוטב תנעשמו      

                   28.00 .תולכירדא טרפ רטמ   
      
,מ"ס 001/52/71 תודימב הפש ינבא     40.2.070
תנעשמו דוסי ,הריפח תוברל מ"ס 05/52/71      
תולכירדא טרפ יפל רופא ןווג .רופא ןווג ,ןוטב      

                   15.00 .40PTD 'סמ רטמ   
      
מ"ס 05/51/32 תודימב םיכנ רבעמל הפש ןבא     40.2.080
תוברל ,ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות      

                    2.00 .רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי,הריפח רטמ   
      
      

2.04.1 קרפ תתב הרבעהל        
058/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     058 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תודימב 03-ב ןוטבמ תושיגנ תוגרדמ     40.2.090
םע תתוסמ רמג ,7104 ט"קמ ,מ"ס 51/04/03      
וא "ןייטשרקא" תרצות ,הגרדמה הצקב ץוריח      
עצמ תובכש 2 רוזיפ ,תיתש קודיה תוברל ע"ש      
חטשמ ללוכ ,%89-ל קדוהמ מ"ס 03 יבועב 'א      
ג"ע עבצ ספ תעיבצ ללוכ ,לזרב ,ןיוזמ ןוטב      
תוינכת ,7PTD טרפ יפל לכה הגרדמה      

                   12.00 .רתאב חקפמה תוארוהו חותיפה רטמ   
      
"POT יילפ טרמס" םגד יתוחיטב חטשמ     40.2.100
ןוכמ י"ע רשואמ ע"ש וא "זוא אשד" תרצות      
הבכש .תובכש יתשמ בכרומה ,םינקתה      
אלל( מ"מ 4-1 לדוגב RBS יתיתפ הנותחת      
ה תבכש יבוע ,8941 י"ת )םיגימצ תלוספ      
    RBS הליפנ הבוג תלבטל םאתהב הנתשמ  
הבכש, םינקתה ןוכמ י"ע תרשואמ יטירק      
מ"ס 2 הבוגב יטטניס אשד ידברמ הנוילע      
- בו ר"מל םירפת 00,53 םומינימ לש תופיפצב      
,ע"ש וא "סייפסיטלומ" גוסמ םינוש םינווג 3      
)ר"מל ג"ק 12( טקיליס לוח רוזיפ תוברל      
+ קורי ירקיע ןווג .אשדה יביס ךותל רדחיש      
לש תומכב תוירטמואיג תורוצב םיפסונ םינווג      
חטשמה .רצחב ללוכה אשדה חטשמ %52 דע      
ללוכ מ"ס 5 יבועב םי לוח תיתשת ג"ע עצובי      
יפל לכה .םינש שמחל האלמ תוירחא ,ריחמב      

                  114.00 .חקפמ תוארוהו 1.6 תולכירדא טרפ ר"מ   
      
ןבא םע תבורעתמ מ"ס 5 יבועב טלפסא ןוטב     40.2.110
רוזיפ תוברל ,)2/1"( מ"מ 5.21 לדוג טימולוד      
חותיפה תוינכת ,םיטרפ יפל לכה .קודיהו      

                   65.00 .רתאב חקפמה תוארוהו ר"מ   
      
1 לש רועישב תימוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     40.2.120

                   65.00 .ר"מ/רטיל ר"מ   
      
ללוכ ,אוהש גוס לכמ םירורמת תבצהו תקפסא     40.2.130

                    2.00 'פמוק .דחוימ טרפמ יפל לכה ,דוסיו דומע  
      

                   40.00 .מ"ס 21 יבועב םיוק תעיבצ רטמ  40.2.140
      

                   25.00 .מ"ס 03 יבועב םיוק תעיבצ רטמ  40.2.150
      
עבצב טלפסא ג"ע םיכנ תיינח למס ןומיס     40.2.160

                    2.00 'פמוק .םישיבכ ןומיסל םיאתמה  
      
      
      
      

2.04.1 קרפ תתב הרבעהל        
059/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     059 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
"ILORTNOCTOOR" גוסמ םישרוש ליבגמ     40.2.170
יושע מ"ס 001 הבוג מ"ס 001 רטוק תודימב      
אל העיריה .קורי/רופא ןליפורפילופ תעירימ      
יפל םישרוש תרידחל הדימעו הפוצמ הגורא      
תוארוה יפל הנקתהה NID - 2604 ןקתה      

                   30.00 'פמוק .חטשה יאנתב בשחתהב ןרציה  
      
רוזיפ ,הקפסא ללוכ )םיצע יבבש( םזג קסר     40.2.180
אטוחמ רמוח ללוכ מ"ס 01 לש יבועב רושייו      
תייריע ןוניג 'חמ רושיאב לכה ,םיקיזמ דגנ      

                  160.00 .חקפמו לאימרכ ר"מ   
      
רושייו רוזיפ ללוכ ,םינוש םילדוגב ףוט     40.2.190

                   25.00 תולכירדא טרפ יפל מ"ס 51 תובכשב ר"מ   
      
יחטשמל תחתמ מ"מ 1 יבועב EPDH תעיר     40.2.200

                   25.00 .תולכירדא טרפ יפל ףוט ר"מ   
      
יפל מ"ס 51 הבוגב CVP -מ םישרוש לבוג     40.2.210

                   25.00 .תולכירדא טרפ רטמ   
      
ללוכ והשלכ יבועב םייק טלפסא קוריפ     40.2.220

                   55.00 .וקוליסו רוסינ ר"מ   
      
תנעשמהו דוסיה ללוכ םימייק הפש ינבא קוריפ     40.2.230

                   25.00 .תלוספה קוליסו ןוטבמ רטמ   
      
קוריפ ,הריפח תוברל תמייק הפש ןבא תכמנה     40.2.240

                    5.00 .הבכרהו רטמ   
      
לכבו אוהש גוס לכמ לזרבמ םייק הקעמ קוריפ     40.2.250

                   20.00 .הבוג רטמ   
תונושו טלפסא ,תוגרדמ ,םיליבש ףוציר 2.04 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש ו  ת ו ע ל ס מ  ,ת ו ר י ק  3.04 ק ר פ  ת ת       
      
לא תונפל שי תלוספ וא/ו ףדועה רמוחה לכ      
םכסה איבהל שי ,לאימרכ לש החטשל ץוחמ      
ב"צמ .תלוספ יוניפל רשואמ רתא םע םותח      
.זרכמה יכמסמל      
      
      
      
      
      
      
      

3.04.1 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     060 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
/הריפח ,הלבוה ללוכ זוקינ יווק תחנהו הקפסא      
,לוח תפיטע ,דופיר ,תורונצ תחנה ,הביצח      
,םיחפסה םירזיבאה לכו קודיהו רזוח יולימ      
תמלשומ הנקתהל םישורדה הדובעו םירמוחה      
השיג ךרד תנכה ללוכ ריחמה .75 טרפמ יפל      
םוליצ ללוכ ריחמה .ךרוצל םאתהב תורישו      
ללוכ קמועו רטוק לכב רוניצ לכ לש ימינפ      
.הפיטש      
      
חטשב(םיעבורמ ויהי זוקינ תוחוש םיקקפה לכ      
םע הקוצי תכתממ )ןוניגב( םילוגע וא )ףצורמ      
למס לש העבטה ללוכה ,"םימרכ ןיע" בותיכה      
תויתשת 'חמו חקפמ םע םואת י"פע ,דיגאתה      
לאימרכ תייריעב      
      
תורוצבו תודימב 03-ב ןייוזמ ןוטב תוריק     40.3.010
תולכירדא יטרפ ,תוינכת יפל עוציבה .תונוש      
    10PTD, 80PTD, רוטקורטסנוק יטרפ  
תא ללוכ ריחמה .רתאב חקפמה תוארוהו      
,תיתש קודיה ,תוריקו תודוסיל רפעה תודובעה      
דוסיה תקיצי ,ריקה בגב ירלונרג יולימה תא      
יפל ,תוינבת ,םירפת ,םיזקנ ,ריקה ףוגהו      

                   75.00 .ריקה לש םלשומ עוציבל שרדנה לכו תינכת ק"מ   
      
רפושמ תוקבדה רשוכ ילעב הדלפ תוטומ     40.3.020
תושירדל םימיאתמ םינוש םירטוקב )םיעלוצמ(      

                    8.00 .םינוטב ןויזל 937 י"ת ןוט   
      
תודוסיל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     40.3.030
תומוקמבו םיפצרמ ,םיכמות תוריק ,םידדוב      

                  130.00 .חקפמה תשירד יפל םישרדנה ר"מ   
      
לעמ ןבא לדוג םייעבט עלס ישוגמ היעלסמ     40.3.040
תינכת יפל .)'מ 6.0 תוחפל הבוג (ק"מ 5.0      

                   25.00 .11PTD תולכירדא יטרפו ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

3.04.1 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     061 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תתתוסמ ינורבח ןבא תוחולב תוריק יופיח     40.3.050
,"שיתלת" דוביעב תוחפל מ"ס 4-3 יבועב      
םינטק ,םהשלכ םיחטש יופיחל בוט ריחמה      
יפס ,םידומע יופיח ללוכ ,םוקמ לכב ,םילודגכ      
6 יבועב טיטנמצ הצברה ללוכ ריחמה ,תוקעמ      
ןיע מ"מ 5 רטוקב תנולוגמ הדלפ תשר ,מ"מ      
ספיליפ יגרב ,הטסורינ ןוגיע יוו ,מ"ס 01/01      
הילת ינזוא ללוכ םינוולוגמ םינתיוזו מ"ס 06 לכ      
תיתחתו הרקת רושימ לכב הנושאר הרושל      
הסורפ יפל ןתקולחו תורושה הבוג .הרוק/ריק      
.עוציבה ךלהמב לכירדאה י"ע רסמתש      
הרוצב בכרומ לכה .לוחיכ תללוכ הדובעה      
תוינכותו 10PTD טרפ יפל תמלשומ      

                  165.00 .תולכירדא ר"מ   
      
ינורבח ןבא תוחולב תוריק יופיחל גניפוק     40.3.060
יבועב קלח דוביעב תרסונמ מ"ס 04 דע בחורב      
10PTD טרפ יפל לכה ,ןגועמו רבוחמ ,מ"ס 3      
דע םירמוחו תודובעה לכ ללוכ ריחמה .תוינכתו      

                   82.00 .םלשומ רמג רטמ   
      
ןבא תוחולב תוריק יופיחל גניפוק ךא ,ל"נכ     40.3.070

                    6.00 .מ"ס 06 דע בחורב ינורבח רטמ   
      
לע םימייק ןבא יופיח םע ןוטב ידומע קוריפ     40.3.080

                    3.00 .יוניפ ללוכ ריחמה .םיכמות תוריק ק"מ   
תונושו תועלסמ ,תוריק 3.04 כ"הס          

      
ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  4.04 ק ר פ  ת ת       
      
/הריפח ,הלבוה ללוכ זוקינ יווק תחנהו הקפסא      
,לוח תפיטע ,דופיר ,תורונצ תחנה ,הביצח      
,םיחפסה םירזיבאה לכו קודיהו רזוח יולימ      
תמלשומ הנקתהל םישורדה הדובעו םירמוחה      
השיג ךרד תנכה ללוכ ריחמה .75 טרפמ יפל      
.ךרוצל םאתהב תורישו      
      
לא תונפל שי תלוספ וא/ו ףדועה רמוחה לכ      
םכסה איבהל שי ,לאימרכ לש החטשל ץוחמ      
ב"צמ .תלוספ יוניפל רשואמ רתא םע םותח      
.זרכמה יכמסמל      
      
וא )ףצורמ חטשב(םיעבורמ ויהי םיקקפה לכ      
העבטה םע הקוצי תכתממ )ןוניגב( םילוגע      
י"פע ,תימוקמה תושרה למסו החושה דועי      
תייריעב תויתשת 'חמו חקפמ םע םואת      
לאימרכ      

4.04.1 קרפ תתב הרבעהל        
062/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     062 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לכב רוניצ לכ לש ימינפ םוליצ ללוכ ריחמה      
.הפיטש ללוכ קמועו רטוק      
      
רטוקב זוקינל CVP תרנצ לש הנקתהו הקפסא     40.4.010
עקרקב םיחנומ NS-8 גרד מ"מ 061 ימינפ      
תודובע ,םיחפס תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב      
,קודיה ,וקמוע לכל 'א גוס עצמ ,הביצח /הריפח      
,)תורוניצ ןרצי תושירד יפל יבוע(לוח תפיטע      
שרדייש לכו הביצח/הריפח יפדוע יוניפ      

                   24.00 .חקפמ תויחנהל םאתהב רטמ   
      

                   14.00 מ"מ 011 ימינפ רטוקב CVP תרנצ ךא ,ל"נכ רטמ  40.4.020
      
תבלושמ תיטסלפ תרגסמ םע זוקינ תלעת     40.4.030
םגד ןוולוגמ לזרבמ זוקינ תשר יוסיכו הלעתב      
    "DRADNATS" תשר ללוכ,21000615 ט"קמ  
ימדק הלעת יוסיכו 07000615 ט"קמ זוקינ      
תרצות ,75000615 ט"קמ ,"57ND" םגד      
חותיפ תוינכת יפל לכה .ע"ש וא "ןוסלפ" תרבח      
לכ ללוכ ריחמה .71PTD 'סמ תולכירדא טרפו      

                    6.00 .םלשומ רמג דע םירמוחו תודובעה רטמ   
      
מ"ס 73/67 תודימב יפוס/יעצמא הטילק את     40.4.040
22 םגד ,הפש ןבא אלל מ"ס 15 םינפ קמועבו      
    DM,  ללוכ ריחמה .ע"ש וא "ןמפלוו" תרצות  

                    1.00 'פמוק .052C הסיפת אתל םיינבלמ תשרו תרגסמ  
      
מ"ס 73/67 תודימב הטילק את ךא ,ל"נכ     40.4.050

                    1.00 'פמוק .DM 42 םגד ,מ"ס 15 םינפ קמועבו  
      
קמועבו מ"ס 04/04 םינפ תודימב הטילק את     40.4.060
תרגסמ ללוכ ריחמ רתאב קוצי ,'מ 8.0 דע      
ןויז ,ןוטב ללוכ ריחמה ,םיינבלמ לזרב הכבסו      
לכה .םלשומ רמג דע םירמוחו תודובעה לכ      

                    1.00 'פמוק .71PTD 'סמ תולכירדא טרפו תינכת יפך  
זוקינ תודובע 4.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חותיפ תודונע 04 כ"הס          
063/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     063 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ה ע י ט נ ו  ה ל י ת ש  1.14 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל היחמצה ביטו לדוג תרדגה      
"יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
הקלחמה )מ"הש( תואלקחה דרשמ תאצוהב      
ללוכ םיחמצה לכ .ףונו תוננג חמוצה תסדנהל      
.בולבל דע הטילקל םישדוח השולשל תוירחא      
תרשכה ,הליתשל תורוב תנכה ללוכ ריחמה      
52 קמועל חוחית ללוכ העיטנו הליתשל עקרק      
.יננג רושייו מ"ס      
      
םיצעל רוקמה תא חקפמה ינפב גיצהל שי      
תואטוחמ תוכומס גוז ללוכ ,עטמ וא הלתשמ      
םיצע תטילקל תויארחאו תוחפל 'מ 5.2 הבוגב      
םיצע ולבקתי אלו רתאל םתעגה ינפל ,ולא      
םיצע תטילקל תוירחא ללוכ ריחמה .דבעידב      
.תחא הנש ךשמל ולא      
      
לעב סמת יטיא ימיכ ןשד  תפסות ללוכ ריחמה      
גוסל שארמ רשואמו עודי K:P :N בכרה      
ןיערגה לש "ןירגיטלומ" גוסמ שרדנה הייחמצה      
ג"ק 05 / ר"מל םרג 05 לש תומכב ע"ש וא      
.םנודל      
      
2" עזג רטוקב 8 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.1.010
הבוג ,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ      
וא לכיממ הפיו חתופמ ,'מ 5.2 ילאמנימ      
הלעמו רטיל 0.06 ילכה לדוג ,עקרקהמ      
'מ 5.2 הבוגב תוכומס 2 ללוכ ריחמה .תיבחב      
לוביז ,עקרקל סנכנה קלחב ףורש ןמשב לובט      

                   30.00 .ןושידו 'חי   
      
ללוכ 4 לדוגב םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.1.020

                  620.00 .ןושידו לוביז 'חי   
      
לוביז ללוכ םילצבו תועקפ לש העיטנו הקפסא     41.1.030

                  420.00 .ןושידו 'חי   
העיטנו הליתש 1.14 כ"הס          

      
ה י ק ש ה  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
,הריפח םיללוכ היקשהה תודובע לכ :הרעה      
וא ןואסלפ גוסמ םיינקית רוביח ירזיבאו ,יוסיכ      
הקיפסב תופטפט תללוכ ףוטפיטה תרנצ .ע"ש      
.תכתממ ןוגיע יוו תוברל ש/ל 6.1      
      
      
      

2.14.1 קרפ תתב הרבעהל        
064/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     064 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תבכרהל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ריחמה      
לכו םימ רוקמל ורוביחו תכרעמה שאר      
הניקת הלעפהל תושרדנה תופסונה תודובעה      
תכרעמ שאר תמכסל םאתהב( .תכרעמה לש      
.)ינכטה טרפמלו      
      
לכו יוסיכ הריפח םג םיללוכ תרנצה יריחמ      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתה תרנצה      
שרדי הדובעה רמגב .ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
לכ םוקימ םע תודע תינכות שיגהל ןלבקה      
.םילוורשה      
      
61 גרד מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ תורוניצ     41.2.010
,ינכטה טרפמב תויחנהלו תינכתל םאתהב      
,רוביח ירזיבא ,רמוחה תקפסא :ללוכ ריחמה      
תרנצה תענצה ,תכרעמה תבכרה ,הריפח      
ללוכ םימ רוקמל תורבחתה ללוכ ריחמה .יוסיכו      

                    5.00 .תושורדה תודובעהו םירזיבאה ,םירמוחה לכ רטמ   
      

                  120.00 .6 גרד  52 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  41.2.020
      

                   60.00 .6 גרד  61 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  41.2.030
      
מ"מ 61 רטוקב תסוותמ ילרגטנא ףוטפט רוניצ     41.2.040
לש םיחוורמב ש/ל 3.2-1.2 תפטפט תקיפס      
תודתיב עקרקל םיבציימ ללוכ ,'מ 5.0      
04 ךרואב U תרוצב מ"מ 6 לש רטוקב לזרבמ      
,הקפסא :ללוכ ריחמה .)דתי 'מ 0.2 לכ( מ"ס      
םיזקנמו םיקלחמ םיווקל רוביח ,הבכרה ,רמוח      
היהת ףוטפטה תרנצ לכ ,"ןואסלפ" ידמצמב      
ףוטפטה תוחולש ןיב םירבחמה ,לעפמ ותואמ      

                  520.00 .ע"ש וא "ןואסלפ - M 61 " רטמ   
      
רטוקב תסוותמ ילרגטנא ףוטפט רוניצמ תעבט     41.2.050
תוילרגטניא ש/ל 6/1 הקיפס מ"מ 61      
01( 'מ 03.0 לש םיחוורמב תותסוותמ      
ישאר רוניצל תרבוחמ תעבטה ,)ץעל תופטפט      
עקרקל םיבצימ ללוכ.ףוטפט תחולש וא/ו      
U תרוצב מ"מ 6 לש רטוקב לזרבמ תודתיב      
ביבס תעבט לכל תודתי 3( מ"ס 04 ךרואב      

                   30.00 'פמוק .ןרצי ותואמ היהת תרנצה לכ ,)ץעה  
      
      
      
      
      

2.14.1 קרפ תתב הרבעהל        
065/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     065 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ללוכה )תולעפה 4( 1" רטוקב תכרעמ שאר     41.2.060
ףוגמ ,ע"ש וא "ביגש" 'צות 1" ירודכ זרב      
4/3" םיילוארדיה םיפוגמו 1" ישאר ילוארדיה      
'צות יכרד תלת ןוזרב ללוכ R-04 הזנורבמ      
3( 4/3" םוקאו יטנא םימוטסש ללוכ "דמרב"      
"ןמקוארב" 'צות 1" ץחל ןיטקמ ,םידרוקרו )'חי      
וא "י.ר.א" 'צות "קרב" 1" ריוא םותסש ,ע"ש וא      
1" ץחל תסוו ,רב 01-ל ןיריצילג ץחל דמ ,ע"ש      
,ש"מ 021 - ךורא 1" תשר ןנסמ ,"דמרב" 'צות      
רוביח ירזיבאו םידרוקר ,4/3" רטוקב ןג זרב      
שארל ןורא ,ע"וש וא ןואסלפ גוסמ םירלודומ      
יליע RO-1582 םגד "טיילרוא" 'צות תכרעמ      
וא יליע יכנא ןורא 2/0461 ןיירושמ רטסאילופמ      
023/087/558-058/1 תודימב ,רשואמ ע"ש      
לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג יפל וא מ"מ      
חירב-בר רטסמ לוענמ ללוכ ,הקוזחתל חוור דצ      
תרגסמ ,לקוס ללוכ ,לאימרכ תייריע םאות      
תודובעה לכו ,)'יוכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ      

                    2.00 'פמוק .הנקתהל תושורדה  
      
4-ל CD םגד "ISG ןוקלג" םגד היקשה בשחמ     41.2.070
רוקמל רוביח ,רבצמ ,ןעטמ :ללוכ ,תולעפה      
הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפוליחל וא למשח      
ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא ללוכ ,תיראלוס      
"ןוקלג" ךמסומ ןיקתמ י"ע הנקתהה .למשחה      

                    2.00 'פמוק .תונחת 6-ל הנכות ןוישירו  
      
תרצותמ V9-21 D.HCTAL -C םידיאונולוס     41.2.080
יכרד תלת םיסלופ ע"ש וא 289 םגד "דמרב"      
לכו רוביח לגרס ללוכ )הלעפה זרב לכל דחא(      
+ בשחמל טווחמו רבוחמ רוביחה ירזיבא      
ספ לע ןקתוי דיאונולוסה ,01/8 דוקיפ תוירוניצ      
שאר זגרא ןפודל עבוקתש תנוולוגמ תכתמ      

                    8.00 'פמוק .תכרעמה  
      
ללוכ ,01 גרד 4" רטוקב CVP רוניצמ לוורש     41.2.090

                   30.00 .מ"ס 04 קמועב יוסיכו הנמטה ,הקפסא רטמ   
היקשה 2.14 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןוניג תודובע 14 כ"הס          
066/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     066 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש ו  ק ח ש מ  י נ ק ת מ  1.24 ק ר פ  ת ת       
      
ןוכמ רושיאו הנקתה ,הקפסא ללוכ ריחמה      
.םינקתה      
      
לפוטמ ץעמ םייושע ויהי קחשמ ינקתמ      
העובצו תנוולוגמ תחתמ וא/ו )היצנגרפמיא(      
חווטו חטש תושירדב יטסלפ וא/ו רונתב      
.תוחיטב      
      
081/043-כ תודימב סופיטו תושלגמ ןקתמ     42.1.010
וא "תינג-ןג" תרצות 0211882 ט"קמ ,מ"ס      
י"ע רשואמ( ץוחל דימע קיטסלפ יושע ,ע"ש      
ריחמה .)םידלי ינגב שומישל ךוניחה דרשמ      

                    2.00 'פמוק .הבכרהו הלבוה ללוכ  
      
אלל מ"ס 002/022-כ תודימב רוגס תובוב תיב     42.1.020
דוביאב ןרוא ץע יושע ,)םיכנל םאתומ( הגרדמ      
ךוניחה דרשמ י"ע רשואמ( היצנגרפמיאב      
הלבוה ללוכ ריחמה .)םידלי ינגב שומישל      

                    2.00 'פמוק .הבכרהו  
      
תוברל ,מ"ס 041/051-כ תודימב ל"קק ןחלוש     42.1.030
ןרוא ץע יושע .םיכנל םאתומ הבישי ילספס 2      
דרשמ י"ע רשואמ( היצנגרפמיאב דוביאב      
ללוכ ריחמה .)םידלי ינגב שומישל ךוניחה      

                    2.00 'פמוק .הבכרהו הלבוה  
      
ןליטאילופ גיראמ הללצה עוציבו ןונכת     42.1.040
ילמינימ יבוע ,V.U - מ  ןגומו ההובג תוסיחדב      
תרצות הללצה %59 - %09 מ"מ 5.1      
ךוניחה דרשמ י"ע רשואמ( ע"ש וא "זירוטפ"      
לע ןקתומ ,)םינקתה ןוכמו םידלי ינגב שומישל      
םינוולוגמ םילוגע הדלפ ידומעמ תרגסמ      
םיאתמה ינקתה הבוגב רונתב םיעובצו      
הנגה םע םידומע .םיננכותמה קחשמ ינקתמל      
לכ ללוכ ריחמה ,)ריחמב םיללוכ( גופסמ      
תריחבל ןווג .הבכרהו הלבוה ,ןוגיע ירזיבא      
רחאל רושיאו הקידב ללוכ ריחמה .לכירדא      
.ןרציה םעטמ היצקורטסנוק סדנהמ י"ע עוציב      

                  200.00 .םינש 01 תוירחא ללוכ ריחמה ר"מ   
      
,613 התסןרינ יושע ,יולת םימ "היזרב" טקוש     42.1.050
ןמרה" תרבח תרצות ץוח ריק לע ןקתומ      
ללוכ ,ךוניח תודסומל ינקת ע"ש וא "סמטסיס      

                    2.00 'פמוק .ןרציה טרפ י"פע ,זוקינו םימה רוקמל רוביח  
תונושו קחשמ ינקתמ 1.24 כ"הס          

      
ץוח טוהיר 24 כ"הס          
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     067 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ד י ג  44 ק ר פ       
      
ם י ר ע ש ו  ר ו ד י ג  1.44 ק ר פ  ת ת       
      
ריק לע הנקתה וא ןוטב תודוסי ללוכ ריחמה      
אל .םולהי חדקמב םירוח חודיק םע ןוטב      
תוחיטבו תוביצי .חטשב םיכותיר ועצובי      
.עצבמה ןלבקה תוירחאב הנקתהה      
      
.םינוולוגמ ויהי תורגסמה יטנמלא לכ      
      
םייטרדנטס אל םיטנמלא ללוכ ריחמה      
.הבוג תוציבקב      
      
תחתורמ הדלפ תשרמ הייושע תידסומ רדג     44.1.010
תרצות ,3101 ט"קמ ,"הקלח םחות" םגד      
תנבלוגמ ,'מ 2 הבוגב ,ע"ש וא "ילרוא תורדג"      
,לכירדא תריחבל ןווגב רונתב עובצו םח ץבאב      
םידדוב תודוסי וא ךמות ריק ג"ע הבכרה      
ללוכ ,הבכרהו ןוגיע ללוכ ,ריחמב םילולכה      
לכה ,הבוג תוציבקב םייטרדנטס אל םיטנמלא      

                  115.00 .תולכירדא תוינכתו 20PTD טרפ יפל רטמ   
      
תורדג" תרצות ,"הקלח םחות" שפשפ רעש     44.1.020
,'מ 2 הבוגב ,מ"ס 021 בחורב ,ע"ש וא "ילרוא      
תריחבל ןווגב רונתב עובצו םח ץבאב תנבלוגמ      
ןוילע לעונ ,םייטורח םיריצ ללוכ ,לכירדא      
לוענמו תיציפק תידי גוסמ תידי ,ןותחתו      
יטרפ יפל לכה .הבכרהו ןוגיע ללוכ ,היילת      

                    3.00 'פמוק .תולכירדא תוינכתו  
      
למשח ירליפל ,הפפר אולימ םע תכתמ תותלד     44.1.030
יושע ,ע"ש וא "חירב-בר" תרבח לש תרושקתו      
תריחבל ןווגב רונתב עובצו ןוולוגמ הדלפ      
תודימ יפל( 30PTD טרפו תינכת יפל .לכירדא      
תוברל ,םינפבו ץוחב ןיעל םיארנ ,)םירליפ      
תומישרב 02-מ יפל לכה .םירתסומ תוליסמ      

                    1.00 'פמוק .תורגסמ  
      
הדלפ יושע ,יקלח האולימ םע הכלוה הקעמ     44.1.040
.לכירדא תריחבל ןווגב רונתב עובצו ןוולוגמ      

                    4.00 .תורגסמ תומישרב 02-מ יפל לכה רטמ   
      
ןוולוגמ לזרבמ םייכנא םידומע ללוכ די זחאמ     44.1.050
רטוקב ,לכירדא תריחבל ןווגב רונתב עובצו      
תוגרדמה תרוצל םאתהב ופופיכ ,2/1.1"      
תינכת יפל ,ריחמב םילולכה ךמות ריקל ונוגיעו      

                   18.00 .תולכירדא יטרפו רטמ   
םירעשו רודיג 1.44 כ"הס          
רודיג 44 כ"הס          
ןובנ תמר םידלי ןג כ"הס        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     068 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו מ ד ק ו מ  00 ק ר פ       
      
ה ד ו ב ע ה  ר ו א ת  1.00 ק ר פ  ת ת       
      
תמר תנוכשב תסנכ תיב תיינב תללוכ הדובעה      
.תילנויצבנוק היינבב לאימרכב ןובנ      
      
השיג יכרד םיללוכ תויומכ בתכב םיריחמה      
עוציבל םישרדנה םינוש תומוקמב רתאל      
ןלבקה לע .ותומדוקל חטש תרזחהו הדובעה      
,למשח( תיתשתה יווק רותיאל גואדל      
היקשה ,זוקינ ,בויב ,םימ ,הרואת ,תרושקת      
העיגפ תעינמל םנומיסו חטשב םימייקש )'יוכו      
םואתב לכה .הדובעה עוציב םרטב תאזו םהב      
תייריעב תויטנוולרה תוקלחמהו חקפמה םע      
.לאימרכ      
      
תעינמל םישורדה םיעצמאה לכב טוקני ןלבקה      
תוכרדמה ,הינחה יחטשמב העיגפו ךולכל      
הקני ןכו המודכו ןוטב ימ תליזנ .ןוניגהו      
ענמיהל תנמ לע הדובעה רתאב ןוטב ילברעמ      
.ריעה תובוחרב העיגפו ךולכלמ      
      
תוחיטבה יעצמא לכ תטיקנ םיללוכ םיריחמה      
עובקל שי .)רתאה ןויקינ תוברל( םישרדנה      
לכה .םאתהב טלוב הנווכהו הרהזא טוליש      
.הינב ןמזב תוחיטב תויחנה י"פע      
      
תינכות תנכה םיללוכ תויומכ בתכב םיריחמה      
תייריע תויחנה יפל רתא תונגראתהל תוחיטב      
ץעוי י"ע ןכות תינכותה .)ב"צמ( לאימרכ      
תא רשאי םג רשא ,ןלבקה םעטמ תוחיטב      
.לעופב תינכותה עוציב      
      
תינכות תשגה םיללוכ תויומכ בתכב םיריחמה      
,שרגמה לש יפרגופוט עקר לע ךמסומ דדומ      
עוציבו הנושאר הפצר לש טלחומ הבוג ןכו      
.םייפקיה תוריק      
      
ץבוק תשגה םיללוכ תויומכ בתכב םיריחמה      
    EDAM SA םיצבק ג"ע לעופב םייקש המ לש  
    gwd ו-fdp רפסמ תא הארמה ךתח ללוכ  
.fdp ץבוקב הנבמה הבוגו תומוקה      
      
ויהי ליעל ורכזוהש תודובעהו םיעצמאה לכ      
ןתנית אלו ןלבקה לש ריחמה תעצהב םילולכ      
.תיפסכ תפסות לכ םרובע      
      
      
      

1.00.2 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     069 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
בתכב םיפיעסב תוללכנ אל רשא תודובע      
יריחממ %52 לש העובק החנה ןתנת תויומכה      
."לקד" ןוריחמ ישאר ןלבק      

הדובעה רואת 1.00 כ"הס          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תומדקומ 00 כ"הס          
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21/02/2021
דף מס':     070 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
י ו ל י מ  ,ה ב י צ ח  ,ה ר י פ ח  1.10 ק ר פ  ת ת       
ק ו ד י ה ו       
      
לא תונפל שי תלוספ וא/ו ףדועה רמוחה לכ      
םכסה איבהל שי ,לאימרכ לש החטשל ץוחמ      
ב"צמ .תלוספ יוניפל רשואמ רתא םע םותח      
.זרכמה יכמסמל      
      
ישאר ,דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח     01.1.010
ללוכ תונוש תודימב תילעמ ריפו תואסנולכ      

                   20.00 .םיפדוע יוניפ ק"מ   
      
רמוחב תוריק ,דוסי תורוק ןיב רזוח יולימ     01.1.020

                   80.00 .חקפמה י"ע רשואיש ימוקמ יראלונרג ק"מ   
קודיהו יולימ ,הביצח ,הריפח 1.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
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21/02/2021
דף מס':     071 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ד ו ס י  ת ו ר ו ק ו  ם י ע צ מ  ,ת ו ד ו ס י  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
םא אלא 03-ב גוסמ ויהי םינוטבה לכ :הרעה      
.תוינכת וא/ו תויומכ בתכב תרחא ןיוצמ      
      
רטוקב )םילייפורקימ( "רטוק ינטק" תואסנולכ     02.1.010
בולכ תלחשה ,חודיק ללוכ ריחמה .מ"ס 54      
יפל ןוטרק לוורשו ןויז תדלפ ,ןוטב תקיצי ,ןויז      
.רוטקורטסנוק תושירד יפ לע לכה ,ךרוצה      
יבועב קחרמ ירמוש םילגלג ןגעי ןלבקה      

                  130.00 .חדקב בולכה זוכרמל םיאתמה רטמ   
      
ע"ש וא "דיבילופ" לש "םיניכס יזגרא" עצמ     02.1.020
תחתמ מ"ס 91 הבוגב ףצקומ ןרטסילופמ      

                   70.00 .םיפצרמל ר"מ   
      
וא ,דיבילופ" לש ףצקומ ןרטסילופ יזגרא עצמ     02.1.030
תחתמ שרדנה בחורבו מ"ס 02 הבוגב ע"ש      

                   85.00 .דוסי תורוקל רטמ   
      
תואסנולכ ישאר ,תויולת רשקו דוסי תורוק     02.1.040
יבג לע תוקוצי םינוש םיכתחב ריקל ןוטב לגרו      

                   12.00 .)דרפנב םידדמנ םיזגרא( דיבילופ יזגרא עצמ ק"מ   
דוסי תורוקו םיעצמ ,תודוסי 1.20 כ"הס          

      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  2.20 ק ר פ  ת ת       
      
תרחא ןיוצמ םא אלא 03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
.תוינכת וא/ו תויומכ בתכב      
      
עצמ לע םיקוצי ,מ"ס 51 יבועב ןוטב יפצרמ     02.2.010

                   60.00 .)דרפנב םידדמנ םיזגרא( דיבילופ יזגרא ר"מ   
      

                   35.00 מ"ס 02 יבועב ןוטב יפצרמ ךא ,ל"נכ ר"מ  02.2.020
תופצרו םיפצרמ 2.20 כ"הס          

      
ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  3.20 ק ר פ  ת ת       
      
תרחא ןיוצמ םא אלא 03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
.תוינכת וא/ו תויומכ בתכב      
      
םילדב וא םיקולב תוריק ךותב ןוטב ידומע     02.3.010
יפ לע תוטילב ללוכ תונוש תודימבו םיכתחב      

                   22.00 .תינכת ק"מ   
      

                    7.00 .מ"ס 02 יבועב ךא ,ל"נכ ק"מ  02.3.020
      
      

3.20.2 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     072 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                   35.00 .מ"ס 52 יבועב ךא ,ל"נכ ק"מ  02.3.030
      

                    2.00 .מ"ס 53 יבועב ךא ,ל"נכ ק"מ  02.3.040
      

                   16.00 .מ"ס 04 יבועב ךא ,ל"נכ ק"מ  02.3.050
םידומעו תוריק 3.20 כ"הס          

      
ת ו ר ו ג ח ו  ת ו ק ע מ  ת ו ר ו ק  4.20 ק ר פ  ת ת       
      
תרחא ןיוצמ םא אלא 03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
.תוינכת וא/ו תויומכ בתכב      
      
תורקתל תויולת תונוילעו תונותחת תורוק     02.4.010
,םיזינרק ,םינוש םיסלפמו םיכתחב תוגגו      
תודימב םיסלפמה לכב םיבוכרכ ,גג תוקעמ      
םידוביע ,םייוביע ,תוטילב ללוכ םינוש םיכתחו      
ןותחת וק םע ,םימ יפא ,תולכירדא יטרפ יפל      

                   65.00 .עפושמו יקפוא ןותחת וקו רשי ק"מ   
      
מ"ס 02 ,מ"ס 51 ,מ"ס 01 בחורב ןוטב תורוגח     02.4.020

                    6.00 . תוציחמב םיחתפה לעמ ,תוריק לע תוקוצי ק"מ   
תורוגחו תוקעמ תורוק 4.20 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש ו  ת ו ג ג  ,ת ו ר ק ת  5.20 ק ר פ  ת ת       
      
תרחא ןיוצמ םא אלא 03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
.תוינכת וא/ו תויומכ בתכב      
      

                   10.00 .מ"ס 51 יבועב ןוטב תוגגו תורקת ר"מ  02.5.010
      

                  262.00 .מ"ס 02 יבועב ךא ,ל"נכ ר"מ  02.5.020
      
)עופישל בצינב דדמנה( עפושמ ןוטב חטשמ     02.5.030
,םינוש םייבועב תוגרדמל םיטסדופ      
תולכירדא יטרפ יפל תוגרדמל םינניש      

                    6.00 .היצקורטסנוקו ק"מ   
תונושו תוגג ,תורקת 5.20 כ"הס          

      
ת ו ג ג ל  ם י ע ו פ י ש  ן ו ט ב  6.20 ק ר פ  ת ת       
      
יפל יבועב "לקטב" םע תוגגל םיעופיש תריצי     02.6.010
קזוח ק"מ/ג"ק 0021 יבחרמ לכשמב ,תינכת      

                   29.00 40. ק"מ   
      
טיטמ מ"ס 6/6 תודימב תושלושמ תוקלור     02.6.020

                  205.00 .)דרפנב דדמנ הקלורה םוטיא( 3:1 טנמצ רטמ   
תוגגל םיעופיש ןוטב 6.20 כ"הס          

073/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     073 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו י ז  ת ד ל פ  7.20 ק ר פ  ת ת       
      
רפושמ תוקבדה רשוכ ילעב הדלפ תוטומ     02.7.010
םינוש םירטוקב תוכתורמ תותשרו )םיעלוצמ(      

                   29.00 .םינוטב ןויזל 937 י"ת תושירדל םימיאתמ ןוט   
ןויז תדלפ 7.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
074/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     074 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ס י מ ו פ ו  ן ו ט ב  י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  1.40 ק ר פ  ת ת       
      
הינבה תודובע לש הדיחיה יריחמ :הרעה      
לע אלמ ןוטבמ קולב תרושו תוברטש םיללוכ      
.לכירדא יטרפ יפ      
      

                  155.00 .מ"ס 32 יבועב סימופ בהז יקולבמ ץוח תוריק ר"מ  04.1.010
      

                   20.00 .מ"ס 02 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוריק ר"מ  04.1.020
      

                   65.00 מ"ס 7-01 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוריק ר"מ  04.1.030
סימופו ןוטב יקולבב הינב 1.40 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הינב תודובע 40 כ"הס          
075/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     075 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ת ו ר י ק  ,ת ו פ צ ר  ,ת ו ג ג  ם ו ט י א  1.50 ק ר פ  ת ת       
ד ו ד י ב ו       
      
תיתשת תנכה אדוול שי םוטיאה תודובע לכב      
םינמשמ הייקנו םיקדס אלל ,המלש ,הביצי      
עצבל שי ריקו הפצר לש שגפמ לכב .קבאו      
לכב  .לוח:טלמ 1:3 סחיב ןוטבמ הקלור      
תיתשת תנכה אדוול שי םוטיאה תודובע      
םינמשמ הייקנו םיקדס אלל ,המלש ,הביצי      
מ"ס 04 דע ההבגה ללוכ ר"מל ריחמה .קבאו      
דדמנ אל ךא ,ללכנש גגה ףקיהב גגה לעמ      
.גג ר"מ םוטיא ריחמב לולכו      
      
םידדמנ םיבוטר םירדח לש םוטיא יחטש      
ללוכ ר"מל ריחמה .תוריק ןיב תיקפוא הסירפב      
רדחה ףקיהב הפצרה לעמ מ"ס 04 לש ההבגה      
ר"מ םוטיא ריחמב לולכו דדמנ אל ךא ,ללכנש      
.הפצר      
      
.םינש 01 ל תויררחא ללוכ ריחמה      
      
לש תיתבכש דח תכרעמב םיחוטש תוגג םוטיא     05.1.010
תוחבשומ תוירמוטסלפ תוינמוטיב תועירי      
דבל ןוירש םע מ"מ 5 יבועב SBS רמילופב      
רמיירפ תוברל .ןוילע טגרגא יופיצו רטסאילופ      
רמיירפ" וא "101 טוקמיירפ" גוסמ ינמוטיב      
    474 SG" ר"מ/רג 003 לש תומכב ע"ש וא,  
52/57 ןמוטיב תבכש תומח תוחירמב עוציב      
קיטסמו רמיירפ ללוכ ר"מ/ג"ק 5.1 לש תומכב      
גוסמ יופיחה תועוצר לש ןוילעה הצקב ינמוטיב      
"םוגיזיא" וא "442 קיטסלא" וא "81 לורקזפ"      
תוינמוטיב יופיח תועוצר עוביק תוברל ,ע"ש וא      
ספ תועצמאב תוקלור רוזאב תוקעמ לע      
יתלב םיגרב י"ע ריקל ןגועמ םוינימולא      
תחנה .תולכירדא יטרפ יפל לכה .םידילחמ      
יפל ךותירה ירפתב לופיטו ןתמחלה ,תועיריה      
יפל לכה .עופישה ןוויכ יפל היפח ,ןרציה טרפמ      

                  180.00 .חקפמה תוארוהו תולכירדא יטרפ ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1.50.2 קרפ תתב הרבעהל        
076/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     076 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
/קוזיח תועוצר לש תובכש 2 -ב תוקלור םוטיא     05.1.020
תוחבשומ תוללכושמ תוינמוטיב תועירימ יופיח      
הנותחת קוזיח תעוצר תוברל ,SBS רמילופב      
,לוח יופיצ םע מ"ס 03 בחורבו מ"מ 4 יבועב      
05 בחורבו מ"מ 5 יבועב הנוילע יופיח תעוצר      
גוסמ ינמוטיב רמיירפ ,טנרגא יופיצ םע מ"ס      
ע"ש וא " SG 474 רמיירפ וא "101 רמיירפ"      
הצקב ינמוטיב קיטסמו ר"מ /'רג 003 תומכב      
"81 לורקזפ" גוסמ יופיחה תועוצר לש ןוילעה      
תוברל ,ע"ש וא "םוגיזיא" וא "442 קיטסלא" וא      
תוקעמ לע תוינמוטיב יופיח תועוצר עוביק      
ןגועמ םוינימולא ספ תועצמאב תוקלור רוזאב      
יטרפ יפל לכה .םידילחמ יתלב םיגרב י"ע ריקל      

                  205.00 .תולכירדא רטמ   
      
גוסמ )ןודר זג דגנ( ןוטב תופצר םוטיא     05.1.030
סקלפופאנ" וא "םוגיסקלפ" וא "סקלפדיפר"      
תלבקל ר"מ/ג"ק 7 תומכב ע"ש וא "1 קטיפורפ      
יפל רמיירפ תוברל ,מ"מ 4 לש שבי יופיצ יבוע      
י"ע םוטיאה תובכש לש הבכש תנגהו ןרצי      

                   75.00 .ר"מ/רג 053 תפז ריינ הקבדה ר"מ   
      
הרוש קולב ללוכ דוסי תורוקו תופצר םוטיא     05.1.040
תוריקל תחתמ תוביטר ץצוח ךבדנ ,הנושאר      
ץצוח ךבדנ .םיבוטר םירדחב םינפו ץוח      
י"ע מ"ס 03 לש ילאמינימ בחורב היהי תוביטר      
"701 ליס פוט הקיס" וא "XF-001 ליסורוט "      
תובכש יתשב ר"מ/ג"ק 4 לש תומכב ע"וש וא      
קלח ןניה הנכהה תודובע .ןרציה תוארוה פ"ע      
.הרומת לכ םניגב םלושת אלו םוטיאה תלועפמ      
,ןוטב ירייש יוקינ תוללוכ הנכהה תודובע      
תודח תוניפ תריבש,היצגירגסו םירוח תמיתס      
םיטלוב םילזרבו הרישקה יטוח לכ ךותיחו      
םשייל ןיא .חקפמה לש ונוצר תועיבשל לכהו      

                   15.00 .רושיא ינפל םוטיאה תא ר"מ   
      
רקלק תוחול י"ע תוגגל ימרט דודיב     05.1.050
מ"ס 5 יבועבו F-03 תופיפצב )ןריטסילופ(      
.םח ןמוטיב תבכשב תיתשת לע וקבדוי רשא      

                  180.00 .חקפמה תוארוהו תולכירדא יטרפ פ"ע לכה ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      

1.50.2 קרפ תתב הרבעהל        
077/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     077 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןוטב ידומעו תורוגח ,תורוק ,תוריק דודיב     05.1.060
F-03 ףצקומ ןריטסילופ תוחול י"ע )רוק ירשג(      
"סקדא" תיטנמצ תבכש תוברל מ"ס 3 יבועב      
תיתשתכ רטסאילופ תשר ללוכ ,ינוציחה דצב      
וא הקיציה תעב ןקתומ דודיבה .ץוח חיטל      
יטרפ פ"ע לכה .םח ןמוטיב י"ע םיקבדומ      

                  370.00 .חקפמה תוארוהו תולכירדא ר"מ   
דודיבו תוריק ,תופצר ,תוגג םוטיא 1.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא תודובע 50 כ"הס          
078/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     078 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  1.60 ק ר פ  ת ת       
      
.ינקת תועבצא ןגמ ןקתוי תורגנה תותלד לכב      
ןגועמ לכירדא י"ע רשואמ גוסמ תועבצא ןגמ      
מ"ס 01 בכרומו מ"ס 081 ןגמה הבוג ,תותלדל      
.תלדה גוסל םאתהב ןגמה בחור ,ףוצירה לעמ      
תוידי .רטסאמ חתפמ היהי תורגנה תותלד לכל      
ךרד וז לא וז תורבוחמ ויהי תותלדל החיתפה      
"רפרפ" יריצ 3 ונקתי .ףנכה לא אלו תלדה ףנכ      
יריק/יתפצר רוצעמ ןקתוי תלד לכל .הטסורינ      
תותלדה לכל .ףנכה לע ןימזמה תשירד יפל      
םיתורישל טרפ( תינקת הזוזמ ןקתות תורגנה      
םאתומ היהי תותלדל ןמש ריזחמ .)םינסחמו      
5.1 יבועב ןוולוגמ הדלפ ףוקשמ .ףנכה לדוגל      
םאתומ ע"ש וא ".א.ב.ש" תרבח תרצות מ"מ      
יפל םירמג ללוכ ריקה ינפמ טלובו ריקה יבועל      
הנבומ םטא תותלדה לכל .תורגנ תמישר      
.חפ ףוקשמב      
      
דרובסקלפ יולימ( החיתפל הדובל ץע ףנכ תלד     06.1.010
חפ הדלפ ףוקשמ ,הקיאמרופ הפוצמ ,)%001      
.מ"ס 012/011 חתפ תודימב עובצו ןוולוגמ      

                    2.00 'פמוק .תורגנה תמישרב 1-נ יפל לכה  
      
דרובסקלפ יולימ( החיתפל הדובל ץע ףנכ תלד     06.1.020
,הזיחא תידי ללוכ ,הקיאמרופ הפוצמ ,)%001      
חתפ תודימב עובצו ןוולוגמ חפ הדלפ ףוקשמ      

                    2.00 'פמוק .תורגנה תמישרב 2-נ יפל לכה .מ"ס 502/011  
      
דרובסקלפ יולימ( החיתפל הדובל ץע ףנכ תלד     06.1.030
גגוזמ רהוצ ללוכ ,הקיאמרופ הפוצמ ,)%001      
עובצו ןוולוגמ חפ הדלפ ףוקשמ ,טרפ יפל      
3-נ יפל לכה .מ"ס 502/08 חתפ תודימב      

                    2.00 'פמוק .תורגנה תמישרב  
      
דרובסקלפ יולימ( החיתפל המוטא ץע ףנכ תלד     06.1.040
ףוקשמב הנקתהל ,הקיאמרופ הפוצמ ,)%001      
012/69 חתפ תודימב עובצו ןגומ בחרמ תלד      

                    1.00 'פמוק .תורגנה תמישרב 4-נ יפל לכה .מ"ס  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1.60.2 קרפ תתב הרבעהל        
079/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     079 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ףוג .)םיינותחתו םינוילע תונורא ללוכ( חבטמ     06.1.050
הפוצמ מ"מ 71 'ץיוודנס תוחול יושע חבטמה      
ל"נכ ,הבע חישק CVP טנק ,בג הקיימרופ      
הקיימרופב ינוציח יופיצ ךא חבטמה תותלד      
תויטטס תועורז - לוזריפ ,לכירדאה תריחב יפל      
תוידי ."53XDSN" םגד תוממורתמ תותלדל      
"סקמרופ" לש "G יבמוק" תרדס תוילרגטניא      
.הנקתהו הלבוה ,רוצי ללוכ ריחמה .ע"וש וא      
םע םואיתב תורגנ תמישרב 11-נ יפל לכה      

                    1.00 'פמוק .ןנכתמו ןימזמה  
תורגנ תודובע 1.60 כ"הס          

      
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  2.60 ק ר פ  ת ת       
      
ינקת תועבצא ןגמ ןקתוי תורגסמה תותלד לכב      
גוסמ תועבצא ןגמ .םיריצה רוזאב הבוגה לכל      
01 בכרומ תותלדל ןגועמ לכירדא י"ע רשואמ      
גוסל םאתהב ןגמה בחור ,ףוצירה לעמ מ"ס      
חתפמ היהי תורגסמה תותלד לכל .תלדה      
הזוזמ ןקתות תורגסמה תותלד לכב .רטסאמ      
תלד לכל .)םינסחמו םיתורישל טרפ( תינקת      
.ףנכה לע ןימזמה תשירד יפל רוצעמ ןקתוי      
,ףנכה לדוגל םאתומ היהי תותלדל ןמש ריזחמ      
היהי ריזחמה .תולעמ 09-ב הליענ רשפאי      
החיתפ ינוויכ ונכתי .תוחפל NE-4 הירוגטקב      
ןוולוגמ הדלפ ףוקשמ .טירפ ותואל םינוש      
טלובו ריקה יבועל םאתומ מ"מ 5.1 יבועב      
.תוגרסמ תמישר יפל םירמג ללוכ ריקה ינפמ      
.חפ ףוקשמב הנבומ םטא תותלדה לכל      
      
תא ללוכ םיפיעסה ריחמ .חפ יפוקשמו תותלד      
ןרצי יפל עוציבה יטריפו םיפיעסה תרדגה לכ      
םינוולוגמ ויהי תורגסמה יטרפ לכ .תותלדה      
המיאתמ עבצ תכרעמב שמתשהל שי ,םחב      
לולכ םיפיעסה ריחמב ,םחב תנוולוגמ הדלפל      
עבצ( ינכטה טרפמה יפל תורגסמה תעיבצ םג      
.)א"כ תובכש יתשב יפוס עבצו דוסי      
      
ללוכ םירעשו די יזחאמ ,תוקעמ ,תורדג ריחמה      
חודיק םע ןוטב לע הנקתה וא ןוטב תודוסי      
םיכותיר ועצובי אל .םולהי חדקמב םירוח      
תוירחאב הנקתהה תוחיטבו תוביצי .חטשב      
.עצבמה ןלבקה      
      
חתפה תרגסמ ךותב עצבתת םיגרוסה תעיבק      
,מ"ס 5 קחרמב ריקה לש ינוציחה רושימב      
.רונתב עובצו המח היטבמאב ןוולוגמ      

2.60.2 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     080 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יוביכו תרושקת ,למשח ןוראל תכתמ תותלד     06.2.010
תודימב ,ע"ש וא "חירב-בר" תרבח לש שא      
תוליסמ תוברל ,תינכת יפל מ"ס 012/48      
2-מ יפל לכה ,רונתב עובצ ,תכרעמו םירתסומ      

                    3.00 'פמוק .תורגסמה המישרב  
      
תודימב םייאופר תודסומל םיסיסרו ףדה תלד     06.2.020
חפ ףוקשמ תוברל מ"ס 002/09 רוא חתפ      
בר" תרצות תלד תאמגודכ עובצו ןוולוגמ      
,ףרועה דוקיפ י"ע תרשואמה ע"ש וא "חירב      
דצב מ"ממ תלד תלבקל םאתומ ףוקשמ תוברל      
ףנכו ףוקשמ ,ינש דצמ ץע תלד תלבקלו דחא      
המישרב 3-מ יפל לכה ,טרופמכ העיבצל      

                    1.00 'פמוק .תורגסמה  
      
001/001 תודימב מ"ממל ידסומ ףדה ןולח     06.2.030
ףרועה דוקיפ י"ע רשואמה שדח רוד ,מ"ס      
ינוציח קלח ,םירמגהו ריקה יבועל םיאתמ      
סיכ ךותל ריקל ררגנ מ"מ 42 יבועב הדלפמ      
.העיבצו םימטא ,םיפוקשמ תוברל ,הדלפ      
5-מ יפל לכה .םוינימולא ןולח ללוכ אל ריחמה      

                    1.00 'פמוק .תורגסמה המישרב  
      
תוריקב מ"ממל 8" רטוקב הדלפמ ריווא רוניצ     06.2.040
.תוריקה ירימגתל םאתומ רוניצה ךרוא ,םינפ      
6-מ יפל לכה .תותשר ויהי םילוורשה לכב      
.ףרועה דוקיפ יטרפמו .תורגסמה המישרב      

                    2.00 'פמוק .םימטאו עבצ תוברל  
      
מ"ממב 8" רטוקב הדלפמ רוניצ ךא ,ל"נכ     06.2.050
6-מ יפל לכה .םיסיסר ןגמ ליכי ץוח תוריקב      

                    1.00 'פמוק .תורגסמה המישרב  
      
מ"ממב 4" רטוקב הדלפמ רוניצ ךא ,ל"נכ     06.2.060
המישרב 6-מ יפל לכה .םינפ תוריקב      

                    2.00 'פמוק .תורגסמה  
      
רונתב עובצו ןוולוגמ לזרבמ תוגרדמל די זחאמ     06.2.070
תרוצל םאתהב ופופיכ ,מ"מ 04 רטוקב      
לכה .ריחמב םילולכה ריקל ונוגיעו תוגרדמה      

                   23.00 .תורגסמה המישרב 9-מ יפל רטמ   
      
ןוולוגמ רוניצמ גג הקעמ לע תוחיטב הקעמ     06.2.080
עובצו ןוולוגמ ,)'חי 2(מ"מ 04 רטוקב לופכ      
ןוטיבו ןוגיע ללוכ ,לכירדא תריחבל ןווגב רונתב      

                    9.00 .תורגסמה המישרב 01-מ יפל לכה .גג הקעמל רטמ   
      
      

2.60.2 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     081 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רונתב עובצ ןוולוגמ הדלפ ליפורפמ עובק גרוס     06.2.090
לכה .ןוגעו ןוטיב ללוכ ,מ"ס 07/05 תודימב       

                    4.00 'פמוק .תורגסמה המישרב 71-מ יפל  
      
,ע"ש וא "דנלוגרפ" תרבח לש גגל הילע תלד     06.2.100
עובצו ןבלוגמ ,תינכת יפל ,מ"ס 48/48 תודימב      
22-מ יפל לכה .לכירדא תריחבל ןווגב רונתב      

                    1.00 'פמוק .תורגסמ תמישרב  
      
לש תרושקתו למשח ןוראל תכתמ תותלד     06.2.110
012/46 תודימב ,ע"ש וא "חירב-בר" תרבח      
םירתסומ תוליסמ תוברל ,תינכת יפל מ"ס      
המישרב 32-מ יפל לכה ,רונתב עובצ ,תכרעמו      

                    1.00 'פמוק .תורגסמה  
      
לש תרושקתו למשח ןוראל תכתמ תותלד     06.2.120
012/46 תודימב ,ע"ש וא "חירב-בר" תרבח      
םירתסומ תוליסמ תוברל ,תינכת יפל מ"ס      
32*-מ יפל לכה ,רונתב עובצ ,תכרעמו      

                    1.00 'פמוק .תורגסמה המישרב  
      
תרגסמ יושע גגב ןקתומ סחדמל רותסמ     06.2.130
םינבלוגמ ,SHR 4.3/06/06 הדלפ יליפורפ      
תוברל ,לכירדא תריחבל ןווגב רונתב םיעובצו      
חפ תוחול י"ע יופיח ללוכ ,הריגס חירבו שפשפ      
ןוגיע ללוכ .לכירדא תריחבל ןווג ,םיררוחמ      
טלפמוק לכה .ןוטב תוהבגה ג"ע רותסמה      
לכירדא רושיא לבקל שי .עוציב ןונכת תטישב      

                    1.00 'פמוק .תורגסמ תמישרב 42-מ יפל לכה .עוציב םרט  
      
גוזימ תרנצ רבעמ םוטיאל R-SMP תדיחי     06.2.140
מ"ממל הסינכב םירלקנירפס ,םימ ,ריוא      
הדלפ רוניצל ףרועה דוקיפ י"ע תרשואמ      
רוניצ תללוכ אל ריחמה( ןוטבב קוצי 4" רטוקב      
הדלפ רוניצל המיטא תכרעמ ללוכ )הדלפ      
תורוניצה םירטוקל םאתהב םימטא יולימו      
וליפ" 'בח י"ע תקוושמ תכרעמה ,םירדוחה      
וא "מ"עב תליא תויגולונכט םא.םא.יפ"/"שא      

                    2.00 'פמוק .ע"ש  
      
תודימב הטסורינמ טלש תנקתהו הקפסא     06.2.150

                    1.00 'פמוק . ךוניחה דרשמ טרפמ יפל מ"ס 04/03  
תורגסמ תודובע 2.60 כ"הס          

      
      
      
      

תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס          
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21/02/2021
דף מס':     082 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ ח ו  ם י ר ק  ם י מ  ת ק פ ס א  1.70 ק ר פ  ת ת       
ם י נ פ       
      
טרפמב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
70 קרפ ןינב  תודובעל יללכה טרפמבו דחוימה      
,תוירטינסה תועובקה לכ ריחמ .75 קרפו      
חידמל תונכה ,שמשה דוד תנקתה תוברל      
תא  םיללוככ ובשוחי ,הסיבכ תנוכמל ,םילכ      
ירזיבא ללוכ "PS" גוסמ  םייטסלפה תורוניצה      
שעותמ דודיבו תרנצה ןרצי לש םיירוקמ רוביח      
וניא PS-ה תרנצ ריחמ .םימח םימל לעפמב      
תנקתה ריחמב ותוא לולכל שיו דרפנב עיפומ      
םירטקהו תרנצה יאוות ,תוירטינסה תועובקה      
תינכת יפל      
      
,הנקתה/החנה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה      
יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ,הביצח/הריפח      
םישורדה םיחפסהו םירזיבאה לכ תאו קודיהו      
.תינכת יפל תמלשומ הנקתהל      
      
,תורוקל הסופת היהת היולג םימ תרנצ      
י"ע תורשואמ "תולשב" תוריקל וא הרקתל      
.'מ 2 לע הלעי אלש קחרמב חקפמה      
      
םימל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.1.010
,םייומס וא םייולג םינקתומ םימחו םירק      
תינוציח הפיטע םע ,תוגרבהב םירבוחמ      
LAG CPA יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
תוברל ,2" רטוקב ,ע"ש וא "תורבא" תמגודכ      

                   10.00 .רוביח יחפס רטמ   
      

                   10.00 .1" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  07.1.020
      

                    5.00 .4/3" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  07.1.030
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.1.040
מ"מ 61  רטוק ) PS ( םוינימולא ןיערג םע      
תוברל םירבעמו תוריקב םייומס םינקתומ      

                   12.00 .רוביח יחפס רטמ   
      

                   18.00 .מ"מ 02 רטוק ךא ,ל"נכ רטמ  07.1.050
      

                   16.00 .מ"מ  52 רטוק ךא ,ל"נכ רטמ  07.1.060
      
דרוקר ללוכ "ביגש" תמגודכ םיירודכ םיפוגמ     07.1.070

                    2.00 1 " רטוקב םינבלוגמ רוביח יחפסו 'חי   
      

                    2.00 .2/1" רטוקב ךא ,ל"נכ 'חי  07.1.080
1.70.2 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     083 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    2.00 .2/1" רטוקב לינ זרב 'חי  07.1.090
      
ןורא ךותב תנקתומ תינקת שא יוביכ תדמע     07.1.100
ריחמה ,ףרוצמ טרפל םאתהב ריק לע ןקתומה      
ימוג וא יטסלפ שימג רוניצ םע ןולגלג :ללוכ      
םע ףות לע ןקתומ 'מ 03 ךרואבו 4/3" רטוקב      
1" רטוק סוסיר/ןוליס קנזמ םע תבבותסמ עורז      
הפירש זרב ,ע"ש וא "ביגש" 'צות 1"ירודכ זרבו      
2" רטוקב םיקונרז 2 ,ץרוטש דמצמ םע 2"      
/ןוליס קנזמ ,ץרוטש ידמצמ םע 'מ 51 ךרואבו      

                    2.00 'פמוק .2" סוסיר  
      
רוזיפל רוניצ םע ג"ק 6 הקבא גוסמ הפטמ     07.1.110

                    4.00 .רמוחה 'חי   
םינפ םימחו םירק םימ תקפסא 1.70 כ"הס          

      
ץ ו ח  ם י מ  ת ק פ ס א  2.70 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
70 קרפ ןינב תודובעל יללכה טרפמבו דחוימה      
.75 קרפו      
      
רבעמ ,םיעלס יוניפ :םיללוכ הדיחיה יריחמ      
,יאוותב םינוש םידרטמ ,תוריק רבעמ ,תועלסמ      
תצירפ ,םיצע םוזיג ,םיצעו היחמצמ ףושיח      
,ךותיר ,הביצח/הריפח ,145-ת טרפ יפל יאוות      
תפיטעו ,דופיר ,רוניצ הנקתה/החנהו הקפסא      
,טרפמו 214-ת טרפ יפל רזוח יולימ ,לוח      
םירזיבאה לכ תאו םיפדוע תקחרה ,קודיהו      
ללוכ תמלשומ הנקתהל םישורדה םיחפסהו      
. ותומדקל חטשה תרזחה      
      
,תורוקל הסופת היהת היולג םימ תרנצ      
י"ע תורשואמ "תולשב" תוריקל וא הרקתל      
.'מ 2 לע הלעי אלש קחרמב חקפמה      
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפ תורוניצ     07.2.010
הפיטעו יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ ץוח      
"CPA" וא "וירט" תמגוד סוחד ןוטב תינוציח      
,טנמצ טלמ םינפ יופיצו מ"מ 91 יבועב ע"ש וא      
םע 'מ 52.1. דע קמועב עקרקב םיחנומ      
םירזיבא ,םיחפס תוברל .לוח תפיטע      
םינפו ץוח הפיטע םע םישרדנה םייתשורח      
,הריפח תודובע ללוכ ריחמה .רוניצל המוד      

                   22.00 .214-ת טרפ יפל לכה .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      

                    5.00 .4" רטוקב הדלפ תורונ ךא ,ל"נכ רטמ  07.2.020
2.70.2 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     084 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םע מ"מ 56.3 .ד.ע 2" רטוקב הדלפ תורוניצ     07.2.030
יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ ץוח יופיצ      
"וירט" תמגוד סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו      
םינפ יופיצו מ"מ 91 יבועב ע"ש וא "CPA" וא      
52.1. דע קמועב עקרקב םיחנומ ,טנמצ טלמ      
םירזיבא ,םיחפס תוברל .לוח תפיטע םע 'מ      
םינפו ץוח הפיטע םע םישרדנה םייתשורח      
,הריפח תודובע ללוכ ריחמה .רוניצל המוד      

                   20.00 .214-ת טרפ יפל לכה .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
ללוכ "ביגש" תמגודכ םיירודכ םיפוגמ     07.2.040

                    2.00 .2" רטוקב םינבלוגמ רוביח יחפסו דרוקר 'חי   
      
םיפוגמ :ללוכ םימ תדידמ תכרעמל הנכה טרפ     07.2.050
רטוקב ע"ש וא "לאפר" תרצות 0002T זירט      
גוזו ןגוא םירבחמ ללוכ )'חי 4(3" -ו )'חי 2(4"      
ידמ ,תורפסומטא 61-ל "SRT" םיידגנ םינגוא      
םגד "הילד דרא" 'צות )'חי 2( 2" רטוקב םימ      
    EVATCO י.ר.א" תמגוד רזוח לע ,ע"ש וא  
ירזיבאב הנקתהל םירסרד ,)'חי 2( 3" רטוקב      
יוקל בלושמ ריוא םותסש ,4-2" םירטוקב םימ      
וא D-040 םגד ".י.ר.א" תמגוד 2" רטוקב םימ      
'צות 2" רטוקב ירודכ זרבו ףקז ללוכ ע"ש      
וא "דמרב" תרצות םינבא תדוכלמ ,"ביגש"      
ח"זמ ,םיידגנ םינגוא םע 4" רטוקב ע"ש      
תכרעמל ירודכ זרב ,טרפמ יפל 4" רטוקב      
םינגוא ,ע"ש וא "ביגש" 'צות 2" רטוקב היקשה      
תותשק ,םימטאו םיגרב ללוכ 2"-4"םירטוקב      
הדלפ רוניצ יעטק ,2"-4" םירטוקב 09*      
םיפקז ,םינוש םירטקב 4CPA םיריבעמו      
,הדובעה ללוכ ,2"-4" םירטוקב ךותיר      
ןייוצמכ םישורדה םירזיבאהו םיחפס ,םירמוחה      
טרפה עוציבל שרדנה לכו ןוטב תפיטע ,טרפב      

                    1.00 'פמוק .תומלשב ףרוצמה  
      
םימ וקל 4" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     07.2.060
הנכהה תודובע תוברל ,רטוקב לכב םייק      
תרזחהו וזוקינ ,ותריגס ,וקה רותיא ,תושורדה      
תיב יגיצנ םע םואתב לכה ,ותומדקל בצמה      

                    1.00 'פמוק .חקפמו רפסה  
ץוח םימ תקפסא 2.70 כ"הס          

      
ר ו ר ו ו י א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  3.70 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
70 קרפ ןינב תודובעל יללכה טרפמבו דחוימה      
.75 קרפו      

3.70.2 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     085 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,הנקתה/החנה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה      
יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ,הביצח/הריפח      
םישורדה םיחפסהו םירזיבאה לכ תאו קודיהו      
.תינכת יפל תמלשומ הנקתהל      
      
זוקינו ןיחולד ימל רופא ןליפורפלופ תורוניצ     07.3.010
,תורקת ירבעמב ,יולג ,יולימב םינקתומ םינגזמ      
לכ ללוכ ,מ"מ 05 רטוקב תופצרו תוריק      
הנקתהל םישורדה םיחפסהו םירזיבאה      

                   32.00 .תוינכתו םיטרפ יפל תמלשומ רטמ   
      

                  110.00 .מ"מ 04-23 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  07.3.020
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.3.030
    )E.P.D.H( ןיכפוש ,ע"ש וא "טירבג" תמגוד,  
תפיטע ללוכ ,עקרקב םינקתומ ,םיחפס תוברל      
תורוניצל ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןייוזמ ןוטב      
011 רטוקב הפצר תקיצילו דוסי תורוקל םותר      
דע בויב תינכתב טרפ יפל לזרב ללוכ מ"מ      

                   22.00 .חקפמ תושירדו )בויב( הנושאר החוש רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.3.040
    )E.P.D.H( בויבל ע"ש וא "טירבג" תמגוד,  
םינקתומ ,םיחפס תוברל ,רורוויאל וא םיכפוש      
תוריק ,תורקת ירבעמב ,םייומס וא םייולג      

                   45.00 .מ"מ 011 רטוקב הקיציבו רטמ   
      
רטוקב רוחש עבצב יס.יו.יפמ רורווא יעבוכ     07.3.050

                    2.00 .מ"מ 011 'חי   
      
הסכמ םע ןליפורפילופמ 4/4" תלפונ תאספוק     07.3.060
הטסורינ/זילפמ תעבורמ תרגסמו גרבותמ      

                    3.00 'פמוק .ע"ש וא "ה.פ.מ" תרצות  
      
הסכמ םע ןליפורפילופמ 2/4" תרוקיב תאספוק     07.3.070
הטסורינ/זילפמ תעבורמ תרגסמו גרבותמ      

                   12.00 'פמוק .ע"ש וא "ה.פ.מ" תרצות  
      
ללוכו ןליפורפילופמ 2/4" הפציר םוסחמ     07.3.080
הטסורינ/זילפמ תגרבומ קקפו תעבורמ תרגסמ      

                    2.00 'פמוק .ע"ש וא "ה.פ.מ" תרצות  
      
הסכמ םע ןליפורפילופמ 2/4" תרוקיב תאספוק     07.3.090
תעבורמ תרגסמו גרבותמ תשר      

                    1.00 'פמוק .ע"ש וא "ה.פ.מ" תרצות הטסורינ/זילפמ  
      
      
      

3.70.2 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     086 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ללוכו ןליפורפילופמ 2/4" הפציר םוסחמ     07.3.100
תגרבומ תשרו תעבורמ תרגסמ      

                    3.00 'פמוק .ע"ש וא "ה.פ.מ" תרצות הטסורינ/זילפמ  
רורוויאו םיזקנ תכרעמ 3.70 כ"הס          

      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  4.70 ק ר פ  ת ת       
      
לש תומלשב הנקתהו הקפסא םיללוכ םיריחמה      
:ןוגכ םישורדה םירזיבאה ללוכ תועובקה      
םייכרבו תויוז םיחפס ,םימ ירוביחל תורוניצ      
תולוזנוקו םירויכל ןופיס, ןיחלוד רוביחל      
.הכימת      
      
םגד "הסרח" תרצות םיכנל קולבונומ תלסא     07.4.010
ךרואב ,'א גוס ןבל סרחמ ע"ש וא "993 תקרב"      
וד החדה לכימ ללוכ ,מ"ס 05 הבוגבו מ"ס 96      
,ע"ש וא "ןואסלפ" תרצות קולבונומ יתומכ      
וא "הסרפ" םגד חישק קיטסלפמ הסכמו בשומ      
,הנכוב ןופיס ,מ"בלפ יגרב םע רבוחמ ע"ש      
םורכ הפוצמ 2/1" תיווז זרב ,החדה רוניצ      
ללוכ ריחמה .ןיירושמ קיטסלפמ שימג רוניצו      
תויחנה יפל לכה .תינכת יפל םימו בויבל רוביח      

                    2.00 'פמוק םלשומ רמג דעו ןרציה  
      
תקרב" םגד 'א גוס ןבל סרחמ היולת הנתשמ     07.4.020
םימ תסינכל הנכה םע ע"ש וא 463 ט"קמ "65      
2/1" יטמוטוא יצח םרזמ ,ינוציח רוביחל הייולג      
.780 ט"קמ לקינ יופיצב םימ רזפמו 300 ט"קמ      
,יומס ןופיס ללוכ .ע"ש וא "הסרח" תרצות לכה      
םישורדה םיחפסהו םירזיבאה לכ תאו היימוג      

                    2.00 'פמוק .תמלשומ הנקתהל  
      
קבדומ 'א גוס ילבוא ןבל סרחמ הצחר רויכ     07.4.030
061 ט"קמ "רפונ ינימ" םגד חטשמל תחתמ      
,חרפ זרבל חתפ ללוכ ,ע"ש וא "הסרח" לש      
ריחמה .ןליפורפילופמ 1 4/1" קובקב ןופיס      
,םירזיבא ,תומיטא ,הנקתא ,הקפסא ללוכ      

                    4.00 'פמוק .םלשומ רמג דע 'יוכו םיקוזיח  
      
תרצות 'א גוס ןבל סרחמ םיכנל הצחר רויכ     07.4.040
601 ט"קמ ,לגועמ "54 אפלא" םגד "הסרח"      
מ"ס 5.43 בחורב ,מ"ס 5.44 ךרואב ,ע"ש וא      
ןופיס ,חרפ זרבל חתפ ללוכ ,מ"ס 71 הבוגבו      
ללוכ ריחמה .ןליפורפילופמ 1 4/1" קובקב      
םיקוזיח ,םירזיבא ,תומיטא ,הנקתא ,הקפסא      

                    2.00 'פמוק .םלשומ רמג דע 'יוכו  
      

4.70.2 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     087 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תחתמ תבכרומ 'א גוס ןבל סרחמ חבטמ תרעק     07.4.050
ט"קמ "רוד לג" םגד מ"ס 04/06 תודימב שישל      
קובקב ןופיס ללוכ ,ע"ש וא "הסרח" לש 305      
,הנקתא ,הקפסא ללוכ ריחמה .ןליפורפילופמ      
רמג דע 'יוכו םיקוזיח ,םירזיבא ,תומיטא      

                    1.00 'פמוק .םלשומ  
      
לקינ םורכ הפוצמ הדימעב םירק םימל זרב     07.4.060
וא 018203 ט"קמ ,"איג" םגד "תמח" תרצות      
הפוצמ 2/1" לינ זרב ללוכ םלשומ ןקתומ .ע"ש      
ןיירושמ קיטסלפמ שימג ץחל רוניצו םורכ      
ירמוח לכו םישרדנה םירזיבא ,זרבה רוביחל      

                    4.00 'פמוק .רזעה  
      
ריקהמ הנקתהל םימחו םירק םימל תללוס     07.4.070
.תבבותסמ הכורא הנוילע היפ םע חבטמ רויכל      
ט"קמ "טסרווא" תרדיס "תמח" תרצות      
םלשומ ןקתומ ,םורכ הפוצמ ע"ש וא 518203      
ללוכ ריחמה  .רזעה ירמוח לכו לינ יזרב ללוכ      

                    1.00 'פמוק .םירק םימל הללוס רוביחל םישרדנה םירזיבא  
      
הצחר רויכל קפרמ תידי םע םיכנל "חרפ" זרב     07.4.080
תרצות לקינ םורכ הפוצמ םיכנ םיתורישב      
וא 144103 ט"קמ ,"תמסקימ" םגד "תמח"      
הפוצמ 2/1" לינ זרב ללוכ םלשומ ןקתומ .ע"ש      
ןיירושמ קיטסלפמ שימג ץחל רוניצו םורכ      
ירמוח לכו םישרדנה םירזיבא ,זרבה רוביחל      

                    2.00 'פמוק .רזעה  
      
תרצות )א"גה רשואמ( ד"ממל םימ לכימ     07.4.090
זרבו ןוקיר זרב םע רטיל 002 חפנב "תיפוח"      
קושיח תרזעב עבוקיו ומצעמ רגסנ היתש      
ריקל םילצפתמ םיגרב תועצמאב( הדלפ      
ללוכ ריחמה .'מ 05.1-כ לש הבוגב )טלקמה      
ללוכ 'מ 2 ךרואבו מ"מ 61 רטוק שימג רוניצ      

                    2.00 'פמוק .2/1" ןג זרבו ריהמ דמצמ  
      

                    1.00 .2/1" רטוקב ירודכ ןג זרב 'חי  07.4.100
תויאורבת תועובק 4.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

088/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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21/02/2021
דף מס':     088 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  5.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.5.010
    )E.P.D.H( תוריקב םינקתומ ,םשג ימל,  
רטוקב םירזיבא תוברל ,יולג וא יולימ ,םידומע      
ימ טלוק ללוכ ,ימ 5.3 דע הבוגב מ"מ 011      
"םוטיא ןוראווצ" ,בזרמה שארב סדרב םע םשג      
תנוולוגמ הדלפ רוניצמ ךרב ללוכ ,ע"ש וא      
טרפ יפל לכה .בזרמה אצומב 4" רטוקב      

                    2.00 'פמוק .לכירדא  
      

                    1.00 'פמוק .ימ 0.7 דע הבוגב ךא ,ל"נכ 07.5.020
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.5.030
    )E.P.D.H( תוריקב םינקתומ ,םשג ימל,  
רטוקב םירזיבא תוברל ,יולג וא יולימ ,םידומע      
םינטלוק 2 ללוכ ,ימ 0.6 דע הבוגב מ"מ 011      
ןוראווצ" ,בזרמה שארב םיסדרב םע םשג ימ      
הדלפ רוניצמ ךרב ללוכ ,ע"ש וא "םוטיא      
יפל לכה .בזרמה אצומב 4" רטוקב תנוולוגמ      

                    1.00 'פמוק .לכירדא טרפ  
      

                    2.00 .ע"ש וא  "ןמפלו" םגדכ בזרמל תקוש 'חי  07.5.040
םשג ימ זוקינ 5.70 כ"הס          

      
ק ו ל י ס  י נ ק ת מ ו  ל ו ע י ת  ,ב ו י ב  6.70 ק ר פ  ת ת       
      
/הריפח ,הלבוה ללוכ בויב יווק תחנהו הקפסא      
,לוח תפיטע ,דופיר ,תורונצ תחנה ,הביצח      
,םיחפסה םירזיבאה לכו קודיהו רזוח יולימ      
תמלשומ הנקתהל םישורדה הדובעו םירמוחה      
השיג ךרד תנכה ללוכ ריחמה .75 טרפמ יפל      
.ךרוצל םאתהב תורישו      
      
לא תונפל שי תלוספ וא/ו ףדועה רמוחה לכ      
םכסה איבהל שי ,לאימרכ לש החטשל ץוחמ      
ב"צמ .תלוספ יוניפל רשואמ רתא םע םותח      
.זרכמה יכמסמל      
      
וא )ףצורמ חטשב(םיעבורמ ויהי םיקקפה לכ      
ןיע" בותיכה םע הקוצי תכתממ )ןוניגב( םילוגע      
,דיגאתה למס לש העבטה ללוכה ,"םימרכ      
תייריעב תויתשת 'חמו חקפמ םע םואת י"פע      
לאימרכ      
      
לכב רוניצ לכ לש ימינפ םוליצ ללוכ ריחמה      
.הפיטש ללוכ קמועו רטוק      
      
      
      

6.70.2 קרפ תתב הרבעהל        
089/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     089 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תואבומ תוימורט הנייהת הרקבה תוחוש לכ      
תחא הדיחיכ תיתחתו הנושאר הילוח םע      
רובח ,טסלפוטיא י"ע תוילוחה ןיב רובחהו      
"ביבוטוא" ירבחמ םע היהי החושל תורונצה      
יכפש תטילקל ירטינס דוביע םע הנכהו      
םישיבכב הרקבה תוחוש תורקת ,םיתבה      
.םיקלח 3 הרקת ןוראווצ םע ויהי תוכרדמו      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     07.6.010
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 061      
,וקמוע לכל 'א גוס עצמ ,'מ 52.1 דע קמועב      
לש רוניצה ףקיהב לוח דופירו תפיטע ,קודיה      
לכו הביצח/הריפח יפדוע יוניפ ,מ"ס 02      
תויתשת 'חמו חקפמ תויחנהל םאתהב שרדייש      

                   22.00 .לאימרכ תייריע רטמ   
      
ןוטב תפיטע םע מ"מ 061 רטוקב ינוציח לפמ     07.6.020
גוסמ C.V.P.-מ םירזיבאו תרנצ ,ןייוזמ      
    "8-NS", דע לפמה הבוג ,לעתימ דוביע תוברל  

                    1.00 'פמוק .חקפמה תויחנהו ןנכתמ טרפ יפל לכה .'מ 0.2  
      
השינב ןקתומ מ"מ 061 רטוקב ינוציח לפמ     07.6.030
גוסמ C.V.P.-מ םירזיבאו תרנצ ,ךמות ריק      
    "8-NS", דע לפמה הבוג ,לעתימ דוביע תוברל  

                    1.00 'פמוק .חקפמה תויחנהו ןנכתמ טרפ יפל לכה .'מ 0.5  
      
י"ת יפל ןוטבמ תוימורט תולוגע הרקב תוחוש     07.6.040
ןליתאילופו ןוטב תבלושמ תיתחת םע 856      
ע"ש וא "ןמפלוו" תמגוד "טספונגמ" םגד      
םע 'מ 52.1 דע קמועבו מ"ס 08 רטוקב      
521B מ"ס 06 רטוקב הסכמו תינוניב הרקת      
"םימרכ ןיע" בותיכה םע הקוצי תכתממ לוגע      
ימטא ללוכ ריחמה ,דיגאתה למס לש העבטהו      
יוסיכ ,הביצח וא/ו הריפח ,הכירד יבלש ,תוילוח      
תוקידב ,קודיה ,וקמוע לכל 'א גוס עצמ      
לכו הביצח/הריפח יפדוע יוניפ ,תומיטא      
תויתשת 'חמו חקפמ תויחנהל םאתהב שרדייש      

                    2.00 'פמוק .לאימרכ תייריע  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

6.70.2 קרפ תתב הרבעהל        
090/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     090 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
י"ת יפל ןוטבמ תוימורט תולוגע הרקב תוחוש     07.6.050
ע"ש וא "ןמפלוו" תמגוד ןוטב תיתחת םע 856      
םע מ 57.1 דע קמועבו מ"ס 001 רטוקב      
רטוקב הסכמו עבורמ תרגסמ ,תינוניב הרקת      
ןיע" בותיכה םע הקוצי תכתממ 521B מ"ס 06      
ריחמה ,דיגאתה למס לש העבטהו "םימרכ      
,הכירד יבלש ,תוילוח ימטא ,קי'צנב עוציב ללוכ      
לכל 'א גוס עצמ יוסיכ ,הביצח וא/ו הריפח      
יפדוע יוניפ ,תומיטא תוקידב ,קודיה ,וקמוע      
תויחנהל םאתהב שרדייש לכו הביצח/הריפח      

                    1.00 'פמוק .לאימרכ תייריע תויתשת 'חמו חקפמ  
קוליס ינקתמו לועית ,בויב 6.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  70 כ"הס        
091/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     091 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
י ל ל כ  0.80 ק ר פ  ת ת       
      
,למשחה קוחל םאתהב הנעצובת תודובעה      
למשחה תרבח תושירדו םיילארשיה םינקתה      
םיסחייתמה םירואיתהו טרפמה .לארשיל      
תודובעל יללכה טרפמה אוה הז הזוח/זרכמל      
תאצוהבש תידרשמניבה הדעוה לש הינב      
תומדקומ "00" קרפ תוברל ןוחטיבה דרשמ      
ןיב תופידעב .יללכ טרפמ "80" קרפו      
הדובעה עוציבו תושירדה ,םיאנתה םיטרפמה      
בתכ :ןלהלדכ תויופידעה רדס יפל היהי      
םאתהב וא ,יללכה טרפמב 80 קרפ ,תויומכה      
רפע תודובע לש הרקמב ונייהד ,עבוקה קרפל      
יפל העיבצ תודובע לש הרקמב "10" קרפ יפל      
טרפמה יפל ץוח תרואת תודובע "11" קרפ      
תרושקת תודובע ץוח תרואת "80" קרפ יללכה      
י"פע שא יוליג תכרעמ תודובע ,81 טרפמ י"פע      
הרודמה םניה םיכמסמה לכ .43 טרפמ      
.הנורחא      

יללכ 0.80 כ"הס          
      
ת ו ח מ ו ג  ,ת ו ח ו ש  ,ת ו ר י פ ח  1.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו  ן ו ט ב       
      
םילכב וא םיידיב תולעת תביצח וא/ו הריפח     08.1.010
תרושקת ,ץוח תרואת ,למשח תרנצל םיינכמ      
לוח דופיר םע מ"ס 001 קמוע מ"ס 08 בחורב      
לוחב יוסיכו תורוניצל תחתמ מ"ס 01 יבועב      
רחאל הלעתה יולימו םהילעמ מ"ס 04 יבועב      
קודיה ,ינקת ןומיס טרס ללוכ תרנצה תחנה      

                   95.00 .רופחה רמוח תרזחהו תובכשב רטמ   
      
םורט ןוטבמ לוגע הרקב את הנקתהו הקפסא     08.1.020
תוברל מ"ס 021 דע קמועבו מ"ס 08 רטוקב      
י"ת יפל ןוט 5.21-ל םיאתמ הסכמו הרקת      
או ףצורמ חטשב םיעבורמ ויהי םיקקפה ,984      
דועי העבטה םע הקוצי תכתממ ןוניגב םילוגע      
ללוכ ריחמה .תימוקמה תושרה למסו החושה      
,הנקתה ,המדא יפדוע קוליס ,הביצח/הריפח      
ץצחו םוטיא ,םיחתפ ןוטיבו הנכה ,סופיט יבלש      

                    3.00 'פמוק .מ"ס 02 יבועב תיתחתב  
      

                    2.00 'פמוק .מ"ס 06 רטוקב הרקב את ךא ,ל"נכ 08.1.030
      
      
      
      
      

1.80.2 קרפ תתב הרבעהל        
092/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     092 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
שרגמה לובגב תנקתומ גג םע ןוטב תחמוג     08.1.040
מ"ס 05/001 ץוח תודימב תרושקת ןורא רובע      
תינכתב םיטרפ יפל מ"ס 052 ינוציח הבוגו      
תינבתב הקוצי 003-ב ןוטבמ ,ץוח תויתשת      
,תומותכ ויהי תופשהו תוניפה לכ הדלפ      

                    1.00 'פמוק .תורוניצהו סוסיב ,הבצה ,הריפח ללוכ  
      
לעמ מ"ס 51 יבועבו 03-ב גוסמ ןוטב תפיטע     08.1.050

                    5.00 .תרנצה לע הנגה ךרוצל המדאב למשח תרנצ ר"מ   
      
תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא     08.1.060
מ"מ 91 רטוקב תשוחנ הפוצמ הדלפ תוטוממ      
תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3 לש ךרואבו      
05 קמועבו מ"ס 06 רטוקב םורט ןוטב תחוש      
לש קורי - בוהצ עובצ ןוטב הסכמ םע מ"ס      
ללוכ ריחמה .החושה תיתחתב ץצחו הקראה      

                    1.00 'פמוק .תשוחנ ר"ממ 53 תשוחנ ךילומו  
תונושו ןוטב תוחמוג ,תוחוש ,תוריפח 1.80 כ"הס          

      
ת ו ק ר א ה  ,ם י ל ב כ  ,ם י ל י ב ו מ  2.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו       
      
מ"מ 061 רטוקב NS-61 חישק C.V.P רוניצ     08.2.010
ןוליינמ הכישמ טוח םע מ"מ 7.7 ןפוד יבוע      
ןיב םימוטא םירוביחו מ"מ 8 רטוקב רוזש      
הריפחב וא ןוטב תקיציב הנקתה .תורוניצה      

                   65.00 .הנכומ רטמ   
      
מ"מ 011 רטוקב NS-8 חישק C.V.P רוניצ     08.2.020
ןוליינמ הכישמ טוח םע מ"מ 2.4 ןפוד יבוע      
ןיב םימוטא םירוביחו מ"מ 8 רטוקב רוזש      
הריפחב וא ןוטב תקיציב הנקתה .תורוניצה      

                   65.00 .הנכומ רטמ   
      
011 רטוקב יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.2.030
6 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ טוח םע ,מ"מ      

                   12.00 .ןוטב תקיציב וא הריפחב הנקתה .מ"מ רטמ   
      
טוח םע מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ     08.2.040
יווק רובע מ"מ 6 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ      
ע"קי "קזב" 'בח תושירדל םאתהב תרושקת      

                   15.00 .ןוטב תקיציב וא הריפחב הנקתה .5.31 רטמ   
      

                   80.00 .מ"מ 36 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  08.2.050
      
      
      

2.80.2 קרפ תתב הרבעהל        
093/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     093 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
57 רטוקב יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.2.060
6 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ טוח םע ,מ"מ      

                  140.00 .ןוטב תקיציב וא הריפחב הנקתה ,מ"מ רטמ   
      

                   15.00 .מ"מ 05 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  08.2.070
      

                   20.00 .מ"מ 63 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  08.2.080
      
לחשומ ר"ממ 021X4 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.2.090
םילבכ שגמב וא הלעתב חנומ וא רוניצב      

                   70.00 .ויתוצק ינשמ םלשומ רוביח תוברל רטמ   
      
לחשומ ר"ממ 52X5 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.2.100
םילבכ שגמב וא הלעתב חנומ וא רוניצב      

                   35.00 .ויתוצק ינשמ םלשומ רוביח תוברל רטמ   
      
לחשומ ר"ממ 5.2X5 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.2.110
םילבכ שגמב וא הלעתב חנומ וא רוניצב      

                   70.00 .ויתוצק ינשמ םלשומ רוביח תוברל רטמ   
      
תוחל םסוח יל'ג ןיירושמ תרושקת לבכ     08.2.120
קזב תושירדל םאתהב תינוציח הנקתהל      

                   35.00 20x2x0.6. רטמ   
      
56 קמועבו מ"מ 002 בחורב םילבכ תלעת     08.2.130
5 הדלפ יטוח יבוע ,תנוולוגמ לזרב תשרמ מ"מ      
ללוכ הנקתה עורז ,לזרב יקוזיח תוברל ,מ"מ      
הרקת\ריקל קוזיחו הילתל םירזיבאה לכ      
תויחנהו ןרציה תוארוה יפל .הקראה יקדהמו      

                   20.00 .רוטקורטסנוקה רטמ   
      
מ"מ 001 בחורב םילבכ תלעת ךא ,ך"נכ     08.2.140

                   20.00 .מ"מ 56 קמועבו רטמ   
      
58/003 ךתחב העובצ תנוולוגמ חפ תלעת     08.2.150
הילתל םירזיבאה לכ ללוכ הסכמ םע ,מ"מ      

                   20.00 . הדלפ תיצקורטסנוק \ ריקל קוזיחו רטמ   
      

                   20.00 .מ"מ 58/002 ךתחב הלעת ךא ,ל"נכ רטמ  08.2.160
      

                   20.00 .מ"מ 58/001 ךתחב הלעת ךא ,ל"נכ רטמ  08.2.170
      
מ"מ 001 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     08.2.180
תויולת וא הנבמה לע תועובק ,קיטסלפמ      
תציחמו ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל הרקתהמ      

                   20.00 .למשחו תרושקתל הדרפה רטמ   
      
      

2.80.2 קרפ תתב הרבעהל        
094/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     094 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
001 קמועבו מ"מ 001 בחורב הלעת ךא ,ל"נכ     08.2.190

                   20.00 .מ"מ רטמ   
      
24 קמועבו מ"מ 06 בחורב הלעת ךא ,ל"נכ     08.2.200

                   20.00 .מ"מ רטמ   
      
תסנכה תיב הנבמל דוסי תקראה תכרעמ     08.2.210
לוגע לזרב טוממ רושיג תעבט תועצמאב      
תודימב ןוולוגמ הדלפ ספ וא מ"מ 21 רטוקב      
    4x04 םאתהב שרדנה לכו םיכותיר תוברל מ"מ  
םירושקה םיטרפו הנבמל הקראה תינכתל      
תואספוק ללוכ ,הנבמה לש ןותחתה סלפמל      
דיל פ"הפל דומצב ןוולוגמ חלפ תאיצי ,תרוקיב      
םיטנמלא הקראה ,תרושקתו למשחה תוחול      
:ןוגכ הנבמב םיולג וא ןוטבב םינומט םייתכתמ      
תורוניצ ,תויטסוקא תורקתל תויתכתמ תורגסמ      
) רוניצל קבח (הלש ללוכ הדלפמ םימו זג      
דע ךילומה ךתחב ד"אכו םיאתמ רטוקב הדבכ      
הקראה תעבטמ ץוח תואיצי תוברל ,ר"ממ 61      
אספוק תוברל מ"מ 04x4 ךתחב ןוולוגמ לזרבמ      
רשג ,טוליש ללוכ םימ תנגומ "שיטפ" םגד      
תויחנה יפל לכה ,םימ הנומ לע ינקת הקראה      

                    1.00 'פמוק .למשחה קוח תונקתו הקראה תינכתב םיטרפו  
      
תודימב תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.2.220
למשח תוחולל ךומסב הנקתהל מ"מ 054/4/04      

                    1.00 'פמוק . הנגה יוסיכו םידדבמ תוברל  
      
םינומט ,ר"מ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.2.230
םלוס לע וא/ו רוניצב םילחשומ וא/ו עקרקב      

                   20.00 .תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ רטמ   
      
תועצמאב םילבכ תומלוסו תולעת תקראה     08.2.240
ךרואל חנומה ר"ממ 01 ךתחב ךילומ      
ירוביח תוברל ,יאוותב דחא םלוס/הלעת      
ךילומהמ םירושיגו םלוס/הלעתל ךילומה      
יפל הדידמ .יאוותב םירחא תומלוס/תולעתל      

                   45.00 .יאוות רטמ רטמ   
      
תודימב ןיירושמ רטסאילופמ םינופלט ןורא     08.2.250
    52X04X06 קזב טרדנטס פ"ע יושעה מ"ס  
םאתהב תויטבמא ,תונורק ,FDM ץע בג ללוכ      
תועבט ,ןומיס יספ ,ןוראב םינקתומה תונורקל      
,תוקראה יספ ,םילבכל קוזיח תועבט ,רוזיפ      
שרדנה לכו קזב רטסאמ חירב בר לוענמ      

                    1.00 'פמוק . ןימזמה לש ונוצר תועיבשל  
      
      

2.80.2 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     095 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םימ תנגומ )IC( טנוברקילופמ תויטסלפ תובית     08.2.260
מ"מ 051/052/063 תודימב לופכ דודיב םע      
תומוק ךותב טוהו קזב יווק גוליפ רובע      

                    1.00 'פמוק ." הנורק" גוסמ םירבחמו ץע בג ללוכ ,הנבמה  
      
תודימב )IC( טנוברקילופמ תויטסלפ תובית     08.2.270
דודיב םע םימ תנגומ מ"מ 051/052/063      

                    1.00 'פמוק .לופכ  
      
)IC( טנוברקילופמ תויטסלפ תובית ךא ,ל"נכ     08.2.280

                    2.00 'פמוק .מ"מ 031/081/052 תודימב  
      
ידי לע הנבמה לכל למשחה ןקתמ תקידב     08.2.290
לכ ללוכ ךמסומ קדובו למשח תרבח יקדוב      
הרזעה לכ תטשוה ןכו םישורדה םימואתה      
תלבק דע הקידבה ןמזב םיקדובל השורדה      
ללוכ אל ריחמה( .ןקתמה תוניקת לע רושיא      

                    1.00 'פמוק .)ח"חל םולשת  
תונושו תוקראה ,םילבכ ,םיליבומ 2.80 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א ו  ת ו ד ו ק נ  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתהו הקפסא םיללוכ ןלהלש םיפיעסה לכ      
ריחמ .שומישל ןכומו םלשומ ןפואב םוקמב      
חולל דע הנזהה יוק לכ תא ללוכ הדוקנה      
תרנצה תנכה ןהש תודוקנ טעמל( הקולחה      
לכירדא תריחבל עבצב ויהי ת"בו ז"מ .)דבלב      
וא ט"הת SSIWEG תרצות metsyS : םגד      
ץיבדנס יטלשב וטלושי םירזיבאה לכ .ע"ש      
תורונצה לכ .ודועיו לגעמ רפסמ םע טורח      
תורקתב וא/ו םייניב תורקתב ונקתויש      
.וילאמ הבכ גוסמ ויהי טוהירב וא תויטסוקא      
םידומע ,תוריק תביצח ללוכ הדוקנה ריחמ      
.ותומדקל בצמה תרזחהו תורקתו םימייק      
      
וא הליגר יזפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     08.3.010
,RF/YX2N םילבכ וא EPLX יכילומב םוריח      
וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ תרנצב םילחשומ      
רוניצ וא תולעתב םילבכב וא/ו ,מ"מ 02 רטוקב      
וא/ו ט"הת םינקתומ תרנצה ללוכ ,ןורירמ      
01 םרזל קספמ ןכו תורקתב וא/ו תוקיציב      
וא בלצ וא ףוליח וא לופכ/דיחי רואמל רפמא      
METSYS םגד ראומ ןצחל וא םימ ןגומ      
הרונמ תיב ,רשואמ ע"ש וא "סיווג" תרצות      
טוויח ללוכ םלשומ לכה )שורדו הדימב(      

                   86.00 'פמוק .ויתוצק ינשב לבכ /םיטוחה  
      

3.80.2 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     096 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                   20.00 'פמוק .םוריח תרואתל רואמ תדוקנ ךא ,ל"נכ 08.3.020
      
תלת \דח תושרבנו החצנה תורונל הנכה תדוקנ     08.3.030
הבכ ףיפכ יטסלפ רוניצ תללוכה תיעפומ      
,םיטוח וא YX2N לבכ ,רבעמ תובית ,וילאמ      
תודימב הצקב תעבורמ םירוביח תספוק      
    01X01 הדוקנה םוקמב הסכמ ללוכ מ"ס,  
ינשב לבכ /םיטוחה טוויח ללוכ ט"הת הנקתה      

                   31.00 'פמוק .ויתוצק  
      
ללוכ הנבמה לע ץוח תרואתל רואמ תדוקינ     08.3.040
ףוגה לע הבורקה תופעתסה תביתמ הנזה לבכ      
וא/ו ט"הת םינקתומ תרנצה ללוכ ,הרואת      
םקוזיחו םיקדהמ ,רוביח תובית ,תוקיציב      
\ ןולח םע םירוביח תספוק ללוכ היצקורטסנוקל      
אדע" תרצות H42 - D המגודכ ,ז"מ 4-ל הפלק      
,A6X1 הנגה תמאמ ללוכ ,ע"ש וא "טסלפ      
רפמא 01 םרזל קספמ ללוכ ,45PI הנגה תמר      
וא בלצ וא ףוליח וא לופכ/דיחי רואמל םימ ןגומ      
וא "סיווג" תרצות METSYS םגד ראומ ןצחל      
/םיטוחה טוויח ללוכ םלשומ לכה ,רשואמ ע"ש      

                   15.00 'פמוק .ויתוצק ינשב לבכ  
      
בר ריקה ךותב עוקש ץוח תרואתל רואמ תדוקנ     08.3.050
ףוגה לע למשח חולמ הנזה לבכ ללוכ תיעפומ      
קוצי וא עקרקב ןומת הנגה רוניצ ללוכ ,הרואת      
םקוזיחו םיקדהמ ,רוביח תובית ,ריקב      

                   10.00 'פמוק .45PI הנגה תמר ,היצקורטסנוקל  
      
תוליפתה םלואב הרואת ילגעמ תקלדהל לנפ     08.3.060
,) זראמ ( הספוק ללוכ םיראומ םינצחל 21 דע      
םוקממ ידיג בר דוקיפ לבכו רוניצ ,םינצחל      

                    2.00 'פמוק .טלפמוק ,טוויחו רוביח ,למשח חולה דעו לנפה  
      
תגרדב ,תינוציח הנקתהל ירטקלאוטופ את     08.3.070
הראהה תמצוע לויכל תורשפא םע 45PI הנגה      

                    1.00 'פמוק .XUL ריממ תועצמאב למשח חול ךותמ  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

3.80.2 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     097 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
היושע תמלשומ רפמא 61 ריק רוביח תדוקנ     08.3.080
RF/YX2N 5.2X3 ילבכ וא EPLX יכילומ      
וילאמ הבכ ףיפכ תרנצב םילחשומ ר"ממ      
וא/ו תולעתב םילבכב וא/ו מ"מ 02 רטוקב      
וא/ו ט"הת םינקתומ תרנצה ללוכ ,ןורירמ רוניצ      
,דיחי רפמא 61 עקש ןכו תורקתב וא/ו תוקיציב      
דע חולהמ ,ףתושמ וא דרפנ לגעמב הדוקנ      
םגד הצק רזיבא ללוכ הדוקנה אצומל      
    METSYS רשואמ ע"ש וא "סיווג" תרצות,  

                   25.00 'פמוק .םלשומ לכה  
      

                   10.00 'פמוק .PI-56 םימ תנגומ הצק תדיחיה ךא ,ל"נכ 08.3.090
      
וא/ו ליגר לופכ ת"ב רובע ת"ב תדוקנל תפסות     08.3.100

                   22.00 'פמוק .םימ ןגומ  
      

                    3.00 .םיליגר םיעקש 3 םע ת"ב תדוקנל תפסות 'חי  08.3.110
      
עקת יתב בר תללוכה תמלשומ הדובע תדמע     08.3.120
ע"ש וא 71D םגד "טסלפ א.ד.ע" תמגודכ      
תודוקנ 2 ,רפמא 61 עקש יתב 4 תללוכה      
תמלשומ תרושקת 'קנ ,ןופלט תודוקנ 1 ,בשחמ      
לבכב למשח תליבכ תוברל 7TAC לבכ םע      
    5.2X3 לבכב תרושקת תליבכו ר"ממ  

                    1.00 'פמוק 5.0X2X4 7 וא קזב ןקתTAC הינופלטל PI.  
      
א"מ רובע רפמא 02 דע תיזאפ דח חוכ תדוקנ     08.3.130
תיב תוברל ריוא גוזימ ץעוי תויחנה יפל םגד      
הדיחיו הקספה/הלעפה ינצחל ,יזאפ דח עקת      
חתמ תליפנ/הקספה רחאל תיטמוטוא הרזחל      
גוזימ תדיחיל ךומסב הרקת/ריקה לע הנקתהל      
תווצקה ינשב רוביח ,הנזה לבכ תוברל ,ריוא      
א"מ תדיחי לכ דיל םימ ןגומ טקאפ קספמו      

                   16.00 'פמוק .תינוציח  
      
רפמא 02 דע תיזאפ דח חוכ תדוקנ ךא ,ל"נכ     08.3.140

                    1.00 'פמוק .חצ ריווא לש תינוציח א"מ תדיחי רובע  
      
רפמא 061X3 דע תיזאפ תלת חוכ תדוקנ     08.3.150
,הדיחיל רישי רוביח ,תינוציח םגד א"מ רובע      
קספמו תווצקה ינשב רוביח ,הנזה לבכ תוברל      
ןרצי תויחנה יפל לכה .םימ ןגומ ןוחטב טקאפ      

                    1.00 'פמוק .ריוא גוזימ ץעויו  
      
      
      
      
      

3.80.2 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     098 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןצחל ללוכ הקספה/םוריח CT ןצחל תדוקנ     08.3.160
הריבשל תיכוכז םע חותפ עגמ הספוקו      
מ"מ 61 ףכירמ רונצ ללוכ ,םוריח תקספהל      
וא ט"הע טולישו CVP ר"ממ 5.1X3 םיטוחו      
דע וקה ללוכו םימ ןגומ רזיבא ללוכ ט"הת      

                    1.00 'פמוק .ןיזמה חולב PIRT תדיחיל  
      
לש עונמל למשח תנזהל תיזאפ דח חוכ תדוקנ     08.3.170
לע ,םודא ףכירמ רוניצ ךותב ןשע רורחשל ןולח      
הצוחמ וא הנבמה ךותב חיטה תחת וא חיטה      
תזכרהמ ףיצר לבכב הדוקנה טוויח תוברל ,ול      
הסינכה דיל הנקתהל תננכותמש ןשע רורחשל      
ךתחב לבכ ללוכ עונמל דעו םייקה הנבמל      
    5.2x3 רבעמ 'פוק ,תוקד 09 ל שא ןיסח ר"ממ,  

                    6.00 'פמוק .רוביח יקדהמ  
      
מ"מ 52 ףכירמ רוניצ היושע היזיולטל הדוקנ     08.3.180
היזיולטל עקש ,GR 6 ילאיסקאוק לבכ םע      
דעו ,תופעתסה תואספוק ,ט"הת הנקתהל      

                    1.00 'פמוק .םלשומ לכה ,הדוקנל  
      
52 רטוקב רוניצ ללוכ הנבמב ןופלט תדוקנ     08.3.190
ףוצירל תחתמ/הקיציב/ט"הת ןקתומ מ"מ      
תושירד יפל ר"ממ 6.0 ךתחב גוז 4 לבכ תוברל      
יתשב הדוקנה טוויח ללוכ ריחמה .קזב      
הניה הנווכה( הצק רזיבא ללוכ ,תווצקה      

                    1.00 'פמוק .)הדובע תדמעב תללכנ אלש הדוקנל  
      
רטוק רוניצב הרואתו א"מל הלעפה לנפ תדוקנ     08.3.200
ןקתל םאתהב תמלשומ טוויח ללוכ מ"מ 52      

                    8.00 'פמוק .א"מו למשח ןנכתמ םע םואתב  
      
ףכירמ תרנצ היושע ןשע/שא יוליג תדוקנ     08.3.210
לבכב טוויח תוברל ,םודא מ"מ 02 רטוקב      
תומכ ,0221 ילארשי ןקת םאות תכרעמל      
הטעמו מ"מ 8.0 ךילומ רטוק ,שרדנ יפל םידיג      
תואספוק תוברל .תוקד 09ל שא תניסח ינוציח      
תחת וא חיטה לע .רבעמ תוביתו תופעתסה      
ללוכ ריחמה .ול הצוחמ וא הנבמה ךותב חיטה      

                   28.00 'פמוק .56PI םימ תנגומ תינוציח הנקתה  
      
      
      
      
      
      
      
      

3.80.2 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     099 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
02 רטוקב ףכירמ תרנצ היושע הזירכ תדוקנ     08.3.220
םידיג תומכ( 0221 י"תל םאתהב לבכו מ"מ      
תופעתסה תואספוק תוברל ,)שרדנ יפל      
ךותב חיטה תחת וא חיטה לע ,רבעמ תוביתו      
ךתחב לוקמר לבכ ללוכ ,ול הצוחמ וא הנבמה      
,רוביח יקדהמ ,תרנצ ,וקה ךרואל םיאתמ      
ללוכ ריחמה .תמייק הזירכ תזכרל רוביח      

                   11.00 'פמוק .56PI םימ תנגומ תינוציח הנקתה  
      
רטוקב ףכירמ תרנצ היושע הצירפ יוליג תדוקנ     08.3.230
םידיג תומכ( 0221 י"תל םאתהב לבכו מ"מ 02      
תופעתסה תואספוק תוברל ,)שרדנ יפל      
,תרנצ ,חיטה תחת וא חיטה לע ,רבעמ תוביתו      
תינוציח הנקתה ללוכ ריחמה .רוביח יקדהמ      

                   24.00 'פמוק .56PI םימ תנגומ  
      
ךותב חיטה תחת וא חיטה לע הנכה תדוקנ     08.3.240
זוכירל רוביח ,רבעמ 'פוק ,תרנצ ללוכ ,הנבמה      

                   10.00 'פמוק .הכישמ טוח ללוכ למשח וא תרושקת  
םירזיבאו תודוקנ 3.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א ו  ה ר ו א ת  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
רוביחו הנקתה ,הקפסא םיללוכ הז קרפ יפיעס      
וא/ו תיטסוקאה הרקתב הרואתה יפוג לש      
תוכימת ,רזעה ירמוח לכ ללוכ ,ןוטבה תרקתב      
.תושורדה תודובעה לכ ןכו תכתממ תולוזנוקו      
םע אלמ םואתב השעת םיפוגה תנקתה      
תקפסא ריחמ .תיטסוקא הרקת ןלבקו חקפמה      
תקפסא ללוכ םיטנסרואולפה הרואתה יפוג      
DLT : םגד 08 רפוס תויטנסרואולפ תורונ      
ינורטקלא קנשמ ,ספיליפ תרצות )סקולימול(      
ןזורטקלא תרצות CINORTZOR ילטיגיד      
יפוג לכ .'דכו םייציפק הרונ יתב ,םילבק ,מ"עב      
. לכירדאה תריחב יפל עבצב הרואתה      
      
תודימב יעוביר עוקש DEL הרואת ףוג     08.4.010
    06X06 לש קפסהב ,מ"ס W 03 רושיא לעב כ  
A דלנאפ" תמגודכ ד"ממב הנקתהל רע"קפ      
,83300Z5 ט"קמ "שעג" תרבח לש "עוקש      

                    7.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא ןייולק 'עמ 0003  
      
תודימב יעוביר עוקש DEL הרואת ףוג     08.4.020
    06X06 לש קפסהב ,מ"ס W 04 רושיא לעב כ  
A דלנאפ" תמגודכ ד"ממב הנקתהל רע"קפ      
,24300Z5 ט"קמ "שעג" תרבח לש "עוקש      

                   26.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא ןייולק 'עמ 0003  
4.80.2 קרפ תתב הרבעהל        
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דף מס':     100 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לעב לוגע עוקש DEL 04-PI הרואת ףוג     08.4.030
"םוטא 581 דלסקיפ" תמגודכ W51 לש קפסה      
'עמ 1445F55, 0003 ט"קמ "שעג" תרבח לש      

                   14.00 'פמוק .רשואמ ךרע ע"ש וא ןייולק  
      
W21 לש קפסהב לוגע עוקש DEL הרואת ףוג     08.4.040
"לוגע דל וקד" תמגודכ מ"מ 071 רטוקב      
תרבח תרצות ,CP יוסיכ םע םוינימולא תקצימ      
וא ןייולק 'עמ 78400Z5, 0003 ט"קמ ,"שעג"      

                   15.00 'פמוק .רשואמ ע"ש  
      
,מ"ס 021X03 תודימב עוקש הרואת ףוג     08.4.050
הנקתהל ,ההובג תוליצנ לעב ,W42 קפסהב      
,תי'צניא וא תירטמילימ הרקתב העוקש      
,"שעג" תרצות ,"0003 דל אמאג" תמגודכ      

                   12.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא 14K4545 ט"קמ  
      
קפסהב ,מ"מ 821 רטוקב בעוקש הרואת ףוג     08.4.060
    W71, תמגודכ "DOOM תרצות ,"לוגע  
וא ןייולק 'עמ E41GB, 0003 ט"קמ ,"שעג"      

                    3.00 'פמוק .רשואמ ע"ש  
      
W82 קפסהב ,לוגע ,ינוציח DEL הרואת ףוג     08.4.070
"SPILCE" תמגודכ ,56PI ,מ"מ 023 רטוקב      
- ץינייטש" קוויש ,"PMALINU" תרבח תרצות      
'עמ 0003 ,728-3-0-3207 ט"קמ ,"דריל      

                    2.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא ןייולק  
      
,DEL W3 ססובמ םוריח הרואת ףוג     08.4.080
תוניקת קדבמ ללוכ ,תוקד 081 ,ןמול 061      
טס ,לטימ לקינ תנעטנ הללוס ,ילארגטניא      
ביתנ תיירטמואיגל רוא רוזיפ תמאתהל תושדע      
ןקתל ילארשיה םינקתה ןוכמ רשואמ .טולימ      
טולימ דל" תמגודכ 22.2 קלח 02 ילארשי      
וא 3617785 ט"קמ "שעג" תרבח לש "8381      

                   12.00 'פמוק .רשואמ ע"ש  
      
הנקתהל םאתומ ,םוריח הרואת ףוג ךא ,ל"נכ     08.4.090
,"שעג" תרצות "טולימ דל" תמגודכ ,תינוציח      

                    4.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא 378785 ט"קמ  
      
םינפ תנקתהל הנווכהו האיצי טלש הרואת ףוג     08.4.100
    DEL 22.2.02 ילארשיה םינקתה ןוכמ רשואמ  
ט"קמ "שעג" תרבח לש "43P" תמגודכ      

                    6.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא 110085  
      
      
      

4.80.2 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     101 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,ירטמסא טנוברקילופמ ינוציח הרואת ףוג     08.4.110
    DEL, 56 םימ ןגומ ריק לע הנקתהלPI  
"0002 ראטס" תמגודכ w61 לש קפסהב      
ע"ש וא 41Z4975 ט"קמ "שעג" תרבח תרצות      

                    8.00 'פמוק .רשואמ  
      
ביבס עוקש הנקתהל יביטרוקד דל הרואת ספ     08.4.120
תרקתבו םישנ תרזעב ריק ךרואל ,שדוקה ןורא      
תרגסמ ללוכ ,רטמ\W62 קפסב םלואה      
ילניגרוא רביירד ,זיידונא יופיצב םוינימולאמ      
,ספה לש רטמ 8 לכל W002 דע קפסהב      
ןווג םג ל"נכ ,לכירדא לש םיטרפ יפל הנקתה      
'בח לש "VT SUNEV" תמגודכ הרואתה      

                   55.00 .רשואמ ע"ש וא "DEL OIRAV" רטמ   
      
04 בחורב יתרקת עוקש DEL הרואת ףוג     08.4.130
קפסהב ) בוריקב מ"ס 16 ( לגר 2 ךרוא ,מ"מ      
םוינמולא יושע ףוגה ליפורפ ,W 31 לש      
,"שעג" תרבח תרצות ,"04 דל זפוט" תמגודכ      
.רשואמ ע"ש וא ןייולק 'עמ 0003 רוא ןווג      
תריחב יפל תכמנומ הרקתל םאתמ ללוכ ריחמ      

                    3.00 'פמוק .טקיורפה לכירדא  
      
04 בחורב יתרקת עוקש DEL הרואת ףוג     08.4.140
קפסהב ) בוריקב מ"ס 021 ( לגר 4 ךרוא ,מ"מ      
םוינמולא יושע ףוגה ליפורפ ,W 52 לש      
,"שעג" תרבח תרצות ,"04 דל זפוט" תמגודכ      
.רשואמ ע"ש וא ןייולק 'עמ 0003 רוא ןווג      
תריחב יפל תכמנומ הרקתל םאתמ ללוכ ריחמ      

                    7.00 'פמוק .טקיורפה לכירדא  
      
04 בחורב יתרקת עוקש DEL הרואת ףוג     08.4.150
קפסהב ) בוריקב מ"ס 042 ( לגר 8 ךרוא ,מ"מ      
םוינמולא יושע ףוגה ליפורפ ,W 05 לש      
,"שעג" תרבח תרצות ,"04 דל זפוט" תמגודכ      
.רשואמ ע"ש וא ןייולק 'עמ 0003 רוא ןווג      
תריחב יפל תכמנומ הרקתל םאתמ ללוכ ריחמ      

                    9.00 'פמוק .טקיורפה לכירדא  
      
לש תראומה תבותכה תירואת םגד הרואת ףוג     08.4.160
.ע"ש וא  00108 ט"קמ "ןזורטקלא" 'בח      
תרדנטס יפל תיב רפסמו בוחר םש הרואת ףוג      
הנקתה ,הנבומ לצוטופ ללוכ לראימרכ תייריע      
תבותכה "תירואת" תמגודכ הנבמה תיזחב      
וא  00108 ט"קמ "ןזורטקלא" 'בח לש תראומה      

                    1.00 'פמוק .ע"ש  
הרואת ירזיבאו הרואת 4.80 כ"הס          
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דף מס':     102 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  5.80 ק ר פ  ת ת       
      
) את ( חול הנבמ ישאר קספמ למשח חול      
ישאר קספמל      
      
רטסאילופמ ישאר קספמל ) את ( חול הנבמ     08.5.010
,VU הנירקמ הנגהל ףסות םע ןיירושמ      
וא הידמח - רבנע IGF תונורא תמגודכ      
תרגסמ ,ירוקמ טקוס ללוכ 1 לדוג ,טיילרוא      
ספא ,הריבצ יספ ללוכ ,םילנפ ,םילנפל תימינפ      
יפל םלשומ טולישו טוויח ,A052 ל הקראהו      

                    1.00 'פמוק .3 ו 2 םיקרפ 93416 י"ת  
      
רצק םרזל BCCM(, A052X3( קוצי ת"מאמ     08.5.020

                    1.00 .תינורטקלא תונגה םע Ak04 'חי   
      
קפסה קספמ / קוצי ת"מאמל הקספה לילס     08.5.030

                    1.00 .A052 דע םיירפ לדוגב קוצי 'חי   
      
)סמועב קתנמ( קוצי ) תונגה אלל ( קספמ     08.5.040

                    1.00 .Ak04 רצק םרזב דימע A052X3 'חי   
      
רצק םרזל ספאה קותינ םע ,A52X1 דע ז"אמ     08.5.050

                    1.00 .89806 י"ת יפל ,Ak52 'חי   
      
,םיפילחמ םיעגמ 4 לעב ףלשנ דוקיפ רסממ     08.5.060
022 חתמ רובע רסממל המיאתמ תבשות םע      

                    2.00 .01A -לו ,טלוו 'חי   
      
חאוות ,ליוכמ יזאפ תלת עונמ תנגה רסממ     08.5.070
\ בר טוויח ןיד ספ לע הנקתה ,A 4 דע הדובע      

                    2.00 .AK52 רצק םרזב דימע ,יעפומ דח 'חי   
      
לנפה לע הנקתה ITLUM DEL ןומיס תורונמ     08.5.080

                    3.00 .קורי השדה עבצ ,מ"מ 22 רטוקב 'חי   
      

                    1.00 AV052 קפסהב v42/032 דוקיפ יאנש 'חי  08.5.090
      
.0E תסנכה תיב ישאר למשח חול      
      
ךא תודרפנ תושינ יתשב למשח חול הנבמ     08.5.100
עובצ חפמ םידרפנ םיאת רפסמבו תוכומס      
( 44PI הנגה תגרד םילנפו תלד םע יסקופא      
יספ ללוכ ) הרתסה תורגסמל םימיאתמ      
יונפ םוקמ ,A513 ל הקראהו ספא ,הריבצ      
טוויח ,%03 - םירזיבאה לכ תנקתה רחאל      

                    1.00 'פמוק .93416 י"ת יפל םלשומ טולישו  
      
רצק םרזל BCCM(, A052X3( קוצי ת"מאמ     08.5.110

                    1.00 .תינורטקלא  תונגה םע Ak63 'חי   
      

5.80.2 קרפ תתב הרבעהל        
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דף מס':     103 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
קפסה קספמ / קוצי ת"מאמל הקספה לילס     08.5.120

                    1.00 .A052 דע םיירפ לדוגב קוצי 'חי   
      
רצק םרזל BCCM(, A061X3( קוצי ת"מאמ     08.5.130

                    2.00 .תינורטקלא  תונגה םע Ak52 'חי   
      
קפסה קספמ / קוצי ת"מאמל הקספה לילס     08.5.140

                    1.00 .A061 דע םיירפ לדוגב קוצי 'חי   
      
י"ת יפל ,Ak51 רצק םרזל ,A36X3 דע ז"אמ     08.5.150

                    2.00 60898. 'חי   
      
י"ת יפל ,Ak01 רצק םרזל ,A04X3 דע ז"אמ     08.5.160

                    8.00 60898. 'חי   
      
י"ת יפל ,Ak6 רצק םרזל ,A04X3 דע ז"אמ     08.5.170

                   10.00 60898. 'חי   
      
י"ת יפל ,Ak6 רצק םרזל ,A52X1 דע ז"אמ     08.5.180

                   85.00 60898. 'חי   
      
י"ת יפל ,Ak01 רצק םרזל ,A52X1 דע ז"אמ     08.5.190

                    9.00 60898. 'חי   
      

                    6.00 .A04X4, Am03 דע ןגמ קספמ 'חי  08.5.200
      

                    4.00 .A04X2, Am01 דע ןגמ קספמ 'חי  08.5.210
      
לע הנקתה מ"מ 22 רטוק DEL  ןומיס תורונ     08.5.220

                    6.00 .חולה לנפה 'חי   
      
A61 ילנימונ םרזל ,יבטוק דח ,דעצ ירסממ     08.5.230

                   17.00 .CAV032, ON2 הדובע חתמו 'חי   
      
רופיש תכרעמ םע בלושמ ילטיגיד דדומ בר     08.5.240
הגוצת ללוכה תואיצי 8 ל קפסה לפוכ      
היגרנא ינותנ דדומה ,תירבעב םיטירפתו      
לש ינומרה חותינ ללוכ למשחה תשר תוכיאו      
46.-ה הינומרהה דע חתמו םרז ,למשחה ינותנ      
ךשמל םינותנה ףוסיא תוברל תוגוצת 3      
,חתמ ,םרז לש םיימוי םיאיש ללוכ ,םייתנשכ      
1.0 קוידה תמר קפסה םדקמ ,קפסה      
    SSALC, למשחה תוכיאב תולקת ינותנ תגצה  
תואיצי תוברל ,)תונורחא תולקת 0001 דע(      
FP 8 תמגודכ  ,SR , 232 SR 584 תרושקת      

                    1.00 .ע"ש וא 291CETAS 'חי   
      

                    3.00 .A5/052 דע םרז הנשמ 'חי  08.5.250
5.80.2 קרפ תתב הרבעהל        
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ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    2.00 .AV052 קפסהב v42/032 דוקיפ יאנש 'חי  08.5.260
      
חול תלד \ לנפ לע הנקתה ירלודומ קספמ     08.5.270

                    6.00 .ספא בצמו הדובע יבצמ ינש ,A61X1 למשח 'חי   
      
ןייפוא ,rAVk5.2 דע קפסהב לבקל ןעגמ     08.5.280

                    2.00 AC4. 'חי   
      

                    1.00 .4CA ןייפוא ,rAVk5 קפסהב לבקל ןעגמ 'חי  08.5.290
      

                    1.00 .4CA ןייפוא ,rAVk5.7 קפסהב לבקל  ןעגמ 'חי  08.5.300
      

                    2.00 .rAVk5.2 קפסהב ,קפסה לפוכ רופיש לבק 'חי  08.5.310
      

                    1.00 .rAVk5 קפסהב ,קפסה לפוכ רופיש לבק 'חי  08.5.320
      

                    1.00 .rAVk5.7 קפסהב ,קפסה לפוכ רופיש לבק 'חי  08.5.330
      
םגדמ שא תזכרמ תוארתה דודיבל רסממ     08.5.340

                    1.00 .ןיד ספ לע הנקתהל 21B655OSI 'חי   
      
חאוות ,ליוכמ יזאפ תלת עונמ תנגה רסממ     08.5.350

                    4.00 .ןיד ספ לע הנקתה ,A 3.6 דע הדובע 'חי   
      
גוסמ NID P4 AK56 ספל קרב ןגמ תכרעמ     08.5.360

                    1.00 .ע"ש וא SKINEOF םגד  1T+2T 'חי   
      
+ יעובש ימוי V032 ילטיגיד דוקיפ ןועש     08.5.370

                    5.00 .ע"ש 051 ל הברזר 'חי   
      
V לילס חתמ ,םיפילחמ םיעגמ 4 דוקיפ רסממ     08.5.380

                    6.00 24V/230. 'חי   
      
חול תלד \ לנפ לע הנקתה ירלודומ קספמ     08.5.390
בצמו הדובע יבצמ עברא ,A61X1 למשח      

                    5.00 .ספא 'חי   
      
רפמא 52 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     08.5.400

                   10.00 .42V\032 הלעפה לילס 3CA 'חי   
      
רפמא 04 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     08.5.410

                    3.00 .42V\032 הלעפה לילס 3CA 'חי   
      
3CA רפמא 002 דע םרזל יבטוק תלת ןעגמ     08.5.420

                    1.00 .42V\032 הלעפה לילס 'חי   
      
      
      

5.80.2 קרפ תתב הרבעהל        
105/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     105 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הנגה םע למשח תנזה קותינל הירטפ ןצחל     08.5.430

                    1.00 .תירקמ העיגנמ 'חי   
למשח תוחול 5.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  80 כ"הס        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     106 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 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  1.90 ק ר פ  ת ת       
      
ינשב לגרס רשיו קלח תובכש יתשב םינפ חיט     09.1.010
םיחטש לע דבל דוביע רמגב םינוויכה      
.םיפילג ללוכ ,םייכנאו ,םייקפוא ,םיירושימ      
תשר ינתיוזב תועוצקמ יקוזיח ללוכ ריחמה      

                  670.00 .תנבלוגמ ר"מ   
      
טכילש"ו ד"ממל רשואמ "יתילכת בר חיט"     09.1.020
יקוזיח ללוכ ,ע"ש וא "ריקומרת" תרצות ,"רגב      
יפל לכה .תנבלוגמ תשר ינתיוזב תועוצקמ      

                   40.00 .םלשומ רמג דע א"גה טרפמ ר"מ   
םינפ חיט 1.90 כ"הס          

      
ץ ו ח  ח י ט  2.90 ק ר פ  ת ת       
      
הצברה ללוכ םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     09.2.010
יופיצל הנכהכ תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת      
,םיפילג ללוכ ,ילירקא ינועבצ טכילשב      
יקוזיח ללוכ ריחמה .תורקת ,תורוק ,םיבוכרכ      
לגרס ,תנבלוגמ תשר ינתיוזב תועוצקמ      
הקעמב חיט רמגל CVP הצק םע םוינימולאמ      

                  175.00 .תולכירדא יטרפו תוינכת יפל לכה .גג ר"מ   
ץוח חיט 2.90 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חיט תודובע 90 כ"הס          
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     107 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ף ו צ י ר  1.01 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות ,ydob lluf ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.1.010
וא "סקפלא" תרבח קוושמ "OKAR" תרבח      
תודגנתה תגרד ,מ"ס 06/06 תודימב ,ע"ש      
2 דע( לכירדא תריחבל ןווג .R-9 הקלחהל      
עצמ ג"ע ןוטב טיט םע ףוצירה תחנה .)םינווג      
םיקשימ .מ"ס 21-01 ללוכ יבועב םושמוש      
תריחבל ןווגב הבור יולימב מ"מ 4-3 בחורב      
םיעופיש ,םיכותיח ללוכ ריחמה .לכירדאה      
תלבקל רזעה ירזיבא ,הבור ,םייוניפ ,תומאתה      
יטרפו תוינכת יפל לכה .תמלשומ הדובע      

                  215.00 .לכירדא ר"מ   
      
ךרואבו מ"ס 01 הבוגב ןלצרופ טינרגמ ילופיש     10.1.020

                   65.00 .ליעל ורדגוהש תופצרמה גוס יפל מ"ס 06 רטמ   
      
ydob ןלצרופ טינרג יחיראב םיתורישב ףוציר     10.1.030
    lluf, תרבח תרצות " OKAR " תרבח קוושמ  
תגרד ,מ"ס 06/06 תודימב ,ע"ש וא "סקפלא"      
לכירדא תריחבל ןווג .R-11 הקלחהל תודגנתה      
ג"ע ןוטב טיט םע ףוצירה תחנה .)םינווג 2 דע(      
םיקשימ .מ"ס 21-01 ללוכ יבועב םושמוש עצמ      
תריחבל ןווגב הבור יולימב מ"מ 4-3 בחורב      
םיעופיש ,םיכותיח ללוכ ריחמה .לכירדאה      
תלבקל רזעה ירזיבא ,הבור ,םייוניפ ,תומאתה      
יטרפו תוינכת יפל לכה .תמלשומ הדובע      

                   45.00 .לכירדא ר"מ   
ףוציר 1.01 כ"הס          
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     108 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר י ק  י ו פ י ח  2.01 ק ר פ  ת ת       
      
דע הקימרק יחיראב םיתורישב תוריק יופיח     10.2.010
,"ENO ROLOC" תרדס  ,הרקתה הבוג      
תרבח קוושמ "OKAR" תרבח תרצות      
ןווג .מ"ס 51/51 תודימב ,ע"ש וא "סקפלא"      
לגרס ללוכ ,)םינווג 3 דע( לכירדא תריחבל      
םע םישגפמבו תוניפה לכב םויסל םוינימולא      
תריחבל ןווגב ,תינכתב טרפ יפל הרוצב חיטה      
.לכירדאה תריחל תואמגוד יפל לכה .לכירדא      
הצברה תבכש ג"ע טנמצ טיטב םושייה      
תרשיימ חיט תבכש תוברל הקבדהבו      
4-3 בחורב םיקשימ ללוכ .)ריחמב תולולכה(      
וא "בגנ" תרצות תילירקא הבור יולימב מ"מ      
ללוכ ריחמה .לכירדאה תריחבל ןווגב ,ע"ש      
תלבקל רזעה ירזיבא ,תומאתהו םיכותיח      
תשירפ תינכת יפל לכה .תמלשומ הדובע      

                   45.00 )%05 הביטנרטלא( .חקפמ תויחנהו תוריק ר"מ   
      
יחיראב םיתורישב תוריק יופיח ךא ,ל"נכ     10.2.020
.מ"ס 06/02 תודימב הקימרק      

                   45.00 )%05 הביטנרטלא( ר"מ   
      
הקימרק יחיראב הליפתה ללחב תוריק יופיח     10.2.030
"OKAR" תרבח תרצות ,'מ 02.1 הבוג דע      
תודימב ,ע"ש וא "סקפלא" תרבח קוושמ      
3 דע( לכירדא תריחבל ןווגב מ"ס 021/06      
לכב םויסל םוינימולא לגרס ללוכ ,)םינווג      
טרפ יפל הרוצב חיטה םע םישגפמבו תוניפה      
יפל לכה .לכירדא תריחבל ןווגב ,תינכתב      
טנמצ טיטב םושייה .לכירדאה תריחל תואמגוד      
תבכש תוברל הקבדהבו הצברה תבכש ג"ע      
םיקשימ ללוכ .)ריחמב תולולכה( תרשיימ חיט      
תרצות תילירקא הבור יולימב מ"מ 4-3 בחורב      
ריחמה .לכירדאה תריחבל ןווגב ,ע"ש וא "בגנ"      
תלבקל רזעה ירזיבא ,תומאתהו םיכותיח ללוכ      
תשירפ תינכת יפל לכה .תמלשומ הדובע      

                   70.00 .חקפמ תויחנהו תוריק ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2.01.2 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     109 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
טינרג יחיראב םידומעו ץוח תוריק יופיח     10.2.040
תרצות "OWT ROLOC" תרדס ,ןלצרופ      
וא "סקפלא" תרבח קוושמ "OKAR" תרבח      
תודימב 1 קלח 5551 ןקתב דמועה ,ע"ש      
4 דע( לכירדא תריחבל ןווג .מ"ס 01/01      
הדרפה לגרס תללוכ הדובעה .)םינווג      
ןלצרופ טינרג יופיחל ןבא יופיח ןיב םוינימולאמ      
2 ןיב שגפמב הניפ ןגמו ילכירדא טרפ יפל      
הקבדהב וא טנמצ טיטב םושייה .םיחירא      
חיט תבכשו הנותחת הצברה תבכש תוברל      
םיקשימ ללוכ ,)ריחמב תולולכה( תרשיימ      
תרצות תילירקא הבור יולימב מ"מ 4-3 בחורב      
ריחמה .לכירדאה תריחבל ןווגב ע"ש וא בגנ      
תלבקל רזעה ירזיבא ,תומאתהו םיכותיח ללוכ      

                  210.00 .לכירדא תינכת יפל לכה .תמלשומ הדובע ר"מ   
      
טינרג יחיראב ץוח תוריק יופיח ךא ,ל"נכ     10.2.050

                   70.00 .ןבל ןווגב מ"ס 5/5 תודימב ןלצרופ ר"מ   
תוריק יופיח 2.01 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש ו  ם י י מ ו ר ט  ם י ט נ מ ל א  3.01 ק ר פ  ת ת       
      
3 יבועב שטולמ ינורבח שישמ תונולח ינדא     10.3.010
דוביע ,םימ ףא ללוכ ,מ"ס 53 דע בחורבו מ"ס      
ןיב האלמ הקבדה ללוכ ,תוניפה לכב הזאפ      
םע םואתל רוביח תומוקמ ,ךרואל שישה יקלח      
הקפסא .זוקינל עופישב םיחנומ ,לכירדאה      
תוארוהו תולכירדא יטרפ פ"ע לכה .הבכרהו      

                   30.00 .חקפמה רטמ   
      
מ"ס 3 יבועב שטולמ ינורבח שישמ תותלד יפס     10.3.020
תוניפב הזאפ דוביע ,מ"ס 53 דע בחורבו      
שישה יקלח ןיב האלמ הקבדה ללוכ ,תושרדנה      
,לכירדאה םע םואתל רוביח תומוקמ ,ךרואל      
לכה .הבכרהו הקפסא .זוקינל עופישב םיחנומ      

                    8.00 .חקפמה תוארוהו תולכירדא יטרפ פ"ע רטמ   
      
ךרוא תודימב ןוחבטמל רסיק ןבא חולמ חטשמ     10.3.030
גירבמ שטולמ ,מ"ס 06 דע בחורבו תונוש      
הנכה ללוכ ,מ"ס 1 הבוגב ןותחת ימדק לגרס      
,םילדוגב םירויכל םיחתפו חרפ יזרבל םירוח      
חתפה ילוש דובע ,םינוש הנקתהו תורוצ      
הנתהל םישרדנה םירזיבאו הכימת תוטומו      
.שישה לש וטנ א"מב הדידמה .תמלשומ      
יפל לכה .לכירדאה תריחבל שישה תמגוד      

                    6.00 .תינכת רטמ   
      

3.01.2 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     110 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םע תשטולמ ,תרסונמ ינורבח ןבאמ תוגרדמ     10.3.040
ללוכ הגרדמה הצקב ץוריח ללוכ ריחמה ,הזאפ      
ריחמה ,הגרדמה ןווגל דגונמה יסקופא עבצ      
םושייה ,מ"ס 01 דע הבוגב םילופש ללוכ      
יפל לכה .הקוצי הגרדמ ג"ע טיט וא/ו הקבדהב      

                   20.00 .תולכירדא תינכתו םיטרפ רטמ   
      
רסיק ןבא חולמ םינפ תוגרדמ ריק גניפוק     10.3.050
02 דע בחורבו מ"ס 2 יבועב גירבמ שטולמ      

                    9.00 .םיטרפו תינכת יפל לכה .מ"ס רטמ   
      
יגוס ןיב םירבעמב הטסורינמ תותלד ינתפמ     10.3.060

                    8.00 .מ"מ 6/05 ךתחב םינוש ףוציר רטמ   
      

                    5.00 .תולכירדא יטרפ יפל תונורא תהבגה ר"מ  10.3.070
      
מ"ס 06 בחורב תוישושבג םע הרהזא חטשמ     10.3.080
לש 6 קלח 8191 י"ת תשירד יפל ןטירואילופמ      
ג"ע קבדומ ע"ש וא "מ"עב םייופיצ לייא" תרבח      
תריחבל ןווגה ,יליטוב קבד י"ע ףוצירה      

                    1.50 .תינכתב ןמוסמה י"פע תחנה ,לכירדאה רטמ   
תונושו םיימורט םיטנמלא 3.01 כ"הס          

      
ת ו א ר מ ו  ם י ר ז י ב א  4.01 ק ר פ  ת ת       
      
םגד "שלהצ" תרבח תמגוד טלאוט ריינ קיזחמ     10.4.010

                    4.00 .ע"ש וא 791 'חי   
      
םגד "שלהצ" תרבח תמגודכ ילזונ ןובס ןקתמ     10.4.020

                    6.00 .ע"ש וא 567 'חי   
      
"שלהצ" תרבח תמגודכ תובגמ קיזחמ ןקתמ     10.4.030

                    2.00 .ע"ש וא 961 םגד 'חי   
      
"שלהצ" תרבח תמגודכ םיידי שובייל ןקתמ     10.4.040

                    2.00 .ע"ש וא 257 ט"קמ 'חי   
      
ט"קמ "שלהצ" תרבח תמגוודכ דיינ הפשא חפ     10.4.050

                    4.00 .ע"ש וא 131 'חי   
      
ללוכ םיכנ יתורשל םירזיבא תבכרהו הקפסא     10.4.060
הפוצמ םוינימולא/הטסורינ הזיחא תוטומ טס      
םיכנ זחאמ - ע"ש וא "שלהצ" 'בח לש קיטסלפ      
םע תממורתמ עורז ,386 ט"קמ םירושימ ינש      

                    2.00 'פמוק .286 ט"קמ הסקוב  
      
      

4.01.2 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     111 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םע םיכנ םיתורישב רויכה לעמ לטסירק הארמ     10.4.070
מ"ס 09/05 תודימב טמ םוינימולאמ רצ ליפורפ      

                    2.00 'פמוק .ע"ש וא 166 ט"קמ "שלהצ" תרבח תמגודכ  
      
51/03 תודימב הטסורינמ םיכנ יתורישל ףדמ     10.4.080
וא 994 ט"קמ "שלהצ" תרבח תמגודכ מ"ס      

                    2.00 'פמוק .ע"ש  
      
"שלהצ" תרבח תמגודכ תודימב ינבלמ לופכ וו     10.4.090

                    4.00 'פמוק .ע"ש וא 570 ט"קמ  
      
וא 596 ט"קמ "שלהצ" תרבח תמגודכ טוליש     10.4.100

                    4.00 .ע"ש 'חי   
תוארמו םירזיבא 4.01 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס          
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     112 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ע ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ע ב צ  1.11 ק ר פ  ת ת       
      
וא "רובמט" לש "לירקרפוס" עבצב העיבצ     11.1.010
תריחבל ןווגב ,סבג וא םינפ חיט ג"ע ,ע"וש      
שוטיל ללוכ ריחמה .)םינווג 2 דע( ,לכירדאה      
.םירוח יולימ ,חיטב םימגפה לכ תקלחהו      
. ע"וש וא "ליפרובמט"ב דוסי תבכש תעיבצ      
דע ןוילע עבצ לש תוחפל תובכש 2 תעיבצ      
עוציב ללוכ ריחמה .םלשומו דיחא ןווג תלבקל      

                  830.00 .לכירדאה תריחבל םינווגב תואמגוד ר"מ   
      
םינפ חיט לעמ םינפ תוריק לע )לטכפש( קרמ     11.1.020
לטכפש עוציב י"ע ןימזמה תריחבל תומוקמב      
הדובעה. םיחייוטמה םיחטשה לכ לע יאקירמא      
תלבקל שוטיל ,לטכפש יולימ עוציב תללוכ      
הדובעה .עבצל הנכהו יוקינ ,רשיו קלח חטשמ      

                  500.00 .דבלב השירד יפל עצובת ר"מ   
      
ןגומ בחרמ לש טולישו ןומיס העיבצ עוציב     11.1.030
תוברל א"גה ןקת יפל רוא טלופ עבצב ,ידסומ      

                    1.00 'פמוק .תרושקתו למשח ירזיבאל רוא טלופ טוליש  
םינפ עבצ 1.11 כ"הס          

      
ץ ו ח  ע ב צ  2.11 ק ר פ  ת ת       
      
וא םירשי םידומע ,גג תוקעמ ,ץוח תוריק יופיצ     11.2.010
תרצות שימג ינועבצ טכילשב םיפשח ,םילוגע      
םינווג .ןימזמה י"ע רשואמה ע"וש וא "טלרינ"      
3 -ל תורשפא( לכירדאה תריחבל םימקרמו      
םושיה .חטשב תואמגוד עוציב ללוכ ,)םינווג      
תבכש עוציב ללוכו ר"מל ג"ק 2 לש תומכב      
תמלשומ הדובעל שרדנה לכו )רמיירפ( דוסי      
תוארוהו רצומה לש ינכטה טרפמה יפ לעו      

                  175.00 .)05 % הביטרטלא( .ןרציה ר"מ   
ץוח עבצ 2.11 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

עבצ תודובע 11 כ"הס          
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     113 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  1.21 ק ר פ  ת ת       
      
:תוללוכ םוינימולאה תודובע לש הדיחיה יריחמ      
םימגד תנכה ןכו רוצי תוינכות רושיאו הנכה      
לש ןוטיבו הנקתה הדידמ .ןימזמה תשירד יפל      
דע םתומלש לע הרימשו םירוויע םיפוקשמ      
םיללוכ הדיחיה יריחמ .םיטרפה תנקתה      
ןרצי לש ירוקמ היהי לוזרפה לכ .הבוגב הדובע      
פ"ע היהת הנקתההו רוציה ,םוינימולאה      
תוימוגה יבועו ליפורפה בחור .ןרציה תויחנה      
תויכוכזה לכ .תרדגומה השמשה יבועל םיאתי      
פ"ע )סקלפירט( תודובר ןוחטיב תויכוכז ויהי      
תחפי אל השמשה יבוע .9901  י"תב ןתרדגה      
ןלבקה .השמשה ןכת -9901 י"תב רדגומהמ      
קלחל םייטאטס םיבושיח שיגהל שרדי      
תותלדב םירדניליצה לכל .םיטנמלאהמ      
תונולח לכב .רטסאמ חתפמ היהי םוינימולאה      
ריחמב לולכ וניהו החיתפ ליבגמ ןקתוי הזזהה      
תותלד .ףלקו הזוזמ ןקתות תותלדה לכב .'חיה      
ךרד הנזהה לבכ רבעוי ילמשח לוענמ םייק ןהל      
.ףנכלו ףוקשמל ןגועמה יציפק תכתמ לוורש      
      
:תוללוכ םוינימולאה תודובע לש הדיחיה יריחמ      
הפצירהמ הליחתמ תיכוכזה םהב םיטרפה לכב      
,תושגנתה דגנ הרהזא תקבדמ קיבדהל שי      
לש הדיחיה ריחמב הלולכ היהת וז הקבדמ      
קזוח לעב היהי ילוארדיה ןמש ריזחמ .טירפה      
גוויס הרקמ לכב ,ףנכה לש הריגסל םיאתמ      
דומעי ריזחמה ,NE-4מ ךומנ היהי אל ריזחמה      
םוינימולא יטרפ .הנשב תולעפה 000,05ב      
יקפוא סמועב דומעל ושרדי הקעמ םיווהמש      
םייטאטס םיבושיח שיגי ןלבקה ,ג"ק 051  לש      
לכב .תוחוכה תלבקו טירפה ןוגיע תחכוהל      
ךכ הריגס תסוומ ןקתוי םייפנכ 2 םהל םיטרפה      
תסווה ,הנושאר רגסת הליעפ אלה ףנכהש      
.טירפה ריחמב לולכ      
      
ןגמ .ינקת תועבצא ןגמ ןקתוי תותלד לכב      
ןגועמ ,לכירדא י"ע רשואמ גוסמ תועבצא      
מ"ס 01 בכרומו מ"ס 081 ןגמה הבוג ,תותלדל      
.תלדה גוסל םאתהב ןגמה בחור ,ףוצירה לעמ      
      
      
      
      
      
      
      

1.21.2 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     114 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,דצ יריצ לע החיתפל םוינימולא תיפנכ וד תלד     12.1.010
"0094 לילק" ליפורפ מ"ס 042/022 תודימב      
םילגרס ,גוגיז ,הלהב תוידי תוברל ,ע"ש וא      
,םילוענמ, ,הרתסה תושבלה ,לוזרפ ,גוגיזל      
יריזחמ ,תועבצא ינגמ ,הפצר ירוצעמ      
תמישרב 10-לא יפל לכה .םיומס םיילוארדיה      

                    1.00 'פמוק .םוינימולא  
      
,דצ יריצ לע החיתפל םוינימולא תיפנכ דח תלד     12.1.020
"0094 לילק" ליפורפ ,מ"ס 042/621 תודימב      
םילגרס, גוגיז ,הלהב תוידי תוברל ,ע"ש וא      
,לוענמ, ,הרתסה תושבלה ,לוזרפ ,גוגיזל      
ילוארדיה ריזחמ ,תועבצא ןגמ ,הפצר רוצעמ      

                    1.00 'פמוק .םוינימולא תמישרב 30-לא יפל לכה .יומס  
      
,ע"ש וא 0054 "לילק" ליפורפ ,עובק ןולח     12.1.030
םילגרס, גוגיז תוברל ,מ"ס 53/52 תודימב      
,םילגרס ,הרתסה תושבלה ,לוזרפ ,גוגיזל      
תריחב יפל ןווג ,רוויע ףוקשמו המיטא תוימוג      

                   48.00 'פמוק .םוינימולא תמישרב 4-לא יפל לכה .לכירדאה  
      
,ע"ש וא 0054 "לילק" ליפורפ ,עובק ןולח     12.1.040
םילגרס, גוגיז תוברל ,מ"ס 081/57 תודימב      
,םילגרס ,הרתסה תושבלה ,לוזרפ ,גוגיזל      
תריחב יפל ןווג ,רוויע ףוקשמו המיטא תוימוג      

                    1.00 'פמוק .םוינימולא תמישרב 5-לא יפל לכה .לכירדאה  
      
,דצ יריצ לע החיתפל םוינימולא תיפנכ דח תלד     12.1.050
תללוכה ,"תירוקיס" מ"ס 042/233 תודימב      
,ףוקשמ אלל ,םינוילעו םידדצב םיעובק תונולח      
רוצעמ ,לוענמ ,לוזרפ ,הלהב תוידי תוברל      
.יומס ילוארדיה ריזחמ ,תועבצא ןגמ ,הפצר      

                    1.00 'פמוק .םוינימולא תמישרב 60-לא יפל לכה  
      
,דצ יריצ לע החיתפל םוינימולא תיפנכ דח תלד     12.1.060
"0094 לילק" ליפורפ ,מ"ס 012/201 תודימב      
,גוגיזל םילגרס, גוגיז ,תוידי תוברל ,ע"ש וא      
רוצעמ ,לוענמ, ,הרתסה תושבלה ,לוזרפ      
.יומס ילוארדיה ריזחמ ,תועבצא ןגמ ,הפצר      

                    1.00 'פמוק .םוינימולא תמישרב 70-לא יפל לכה  
      
ע"ש וא 3854 "לילק" ליפורפ "פיק יירד" ןולח     12.1.070
)ףרועה דוקיפ י"ע רשואמ( ןגומ בחרמל      
םילגרס, גוגיז תוברל ,מ"ס 001/001 תודימב      
,םילגרס ,הרתסה תושבלה ,לוזרפ ,גוגיזל      
תריחב יפל ןווג ,רוויע ףוקשמו המיטא תוימוג      

                    1.00 'פמוק .םוינימולא תמישרב 11-לא יפל לכה .לכירדאה  
      

1.21.2 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     115 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ליפורפ ,מ"ס 092/57 תודימב "פיק" ןולח     12.1.080
םיעובק תונולח ללוכ ,ע"ש וא 0054 "לילק"      
,לוזרפ ,גוגיזל םילגרס, גוגיז תוברל ,םינוילע      
,המיטא תוימוג ,םילגרס ,הרתסה תושבלה      
21-לא יפל לכה .רוויע ףוקשמו תפלשנ תשר      

                    4.00 'פמוק .םוינימולא תמישרב  
      
ליפורפ ,מ"ס 032/511 תודימב "פיק" ןולח     12.1.090
םיעובק תונולח ללוכ ,ע"ש וא 0054 "לילק"      
,לוזרפ ,גוגיזל םילגרס, גוגיז ,תוברל ,םינותחת      
,המיטא תוימוג ,םילגרס ,הרתסה תושבלה      
31-לא יפל לכה .רוויע ףוקשמו תפלשנ תשר      

                    1.00 'פמוק .םוינימולא תמישרב  
      
,דצ יריצ לע החיתפל םוינימולא תיפנכ דח תלד     12.1.100
"0094 לילק" ליפורפ ,מ"ס 012/031 תודימב      
םילגרס, גוגיז ,הלהב תוידי תוברל ,ע"ש וא      
,לוענמ, ,הרתסה תושבלה ,לוזרפ ,גוגיזל      
ילוארדיה ריזחמ ,תועבצא ןגמ ,הפצר רוצעמ      

                    1.00 'פמוק .םוינימולא תמישרב 41-לא יפל לכה .יומס  
      
ליפורפ ,מ"ס 07/55 תודימב "פיק" ןולח     12.1.110
םילגרס, גוגיז תוברל ,ע"ש וא 0054 "לילק"      
,םילגרס ,הרתסה תושבלה ,לוזרפ ,גוגיזל      
.רוויע ףוקשמו תפלשנ תשר ,המיטא תוימוג      

                    4.00 'פמוק .םוינימולא תמישרב 51-לא יפל לכה  
      
,ע"ש וא 0054 "לילק" ליפורפ עובק ןולח     12.1.120
םילגרס, גוגיז תוברל ,מ"ס 531/512 תודימב      
,םילגרס ,הרתסה תושבלה ,לוזרפ ,גוגיזל      
תריחב יפל ןווג ,רוויע ףוקשמו המיטא תוימוג      

                    1.00 'פמוק .םוינימולא תמישרב 61-לא יפל לכה .לכירדאה  
      
ףנכ לע ףנכ םיררגנ םיפגא ללוכה הזזה ןולח     12.1.130
םידדצבו םינותחת ,םינוילע םיעובק תונולחו      
,מ"ס 391/351 תויללכ תודימב טרפ יפל      
,גוגיז תוברל ,ע"ש וא "0007 לילק" ליפורפ      
תושבלה ,לוזרפ ,גוגיזל םילגרס ,הזזה תשר      
ןווג ,רוויע ףוקשמו תושרבמ ,םילגרס ,הרתסה      
תמישרב 71-לא יפל לכה .לכירדאה תריחב יפל      

                    1.00 'פמוק .םוינימולא  
      
,ע"ש וא 0054 "לילק" ליפורפ עובק ןולח     12.1.140
םילגרס, גוגיז תוברל ,מ"ס 531/57 תודימב      
,םילגרס ,הרתסה תושבלה ,לוזרפ ,גוגיזל      
תריחב יפל ןווג ,רוויע ףוקשמו המיטא תוימוג      

                    3.00 'פמוק .םוינימולא תמישרב 81-לא יפל לכה .לכירדאה  
      

1.21.2 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     116 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,ע"ש וא 0054 "לילק" ליפורפ עובק ןולח     12.1.150
םילגרס, גוגיז תוברל ,מ"ס 833/57 תודימב      
,םילגרס ,הרתסה תושבלה ,לוזרפ ,גוגיזל      
תריחב יפל ןווג ,רוויע ףוקשמו המיטא תוימוג      

                    2.00 'פמוק .םוינימולא תמישרב 91-לא יפל לכה .לכירדאה  
      
,ע"ש וא 0054 "לילק" ליפורפ עובק ןולח     12.1.160
םילגרס, גוגיז תוברל ,מ"ס 011/59 תודימב      
,םילגרס ,הרתסה תושבלה ,לוזרפ ,גוגיזל      
תריחב יפל ןווג ,רוויע ףוקשמו המיטא תוימוג      

                    1.00 'פמוק .םוינימולא תמישרב 02-לא יפל לכה .לכירדאה  
      
ליפורפ ,מ"ס 49/092 תודימב "פיק" ןולח     12.1.170
םע ןשע רורחשל תונולח ,ע"ש וא 0054 "לילק"      
,גוגיז תוברל ,טרפ יפל תילמשח הלעפה      
,הרתסה תושבלה ,לוזרפ ,גוגיזל םילגרס      
ףוקשמו תפלשנ תשר ,המיטא תוימוג ,םילגרס      

                    6.00 'פמוק .םוינימולא תמישרב 32-לא יפל לכה .רוויע  
      
יושע ,ע"ש וא "זארטיו טרא" 'בח לש 'זארטיוו     12.1.180
תרגסמ תוברל ,םינווג 02 דע תינועבצ תיכוכז      
םוינימולא תיפקיה תרגסמ ,תמחלומ תשוחנ      
תומישרב 91-לא םוינימולא ןולח יפל תודימב      

                    2.00 'פמוק .הבכרהו הלבוה ,רוציי ללוכ ריחמה .םוינימולא  
      
יושע ,ע"ש וא "זארטיו טרא" 'בח לש 'זארטיוו     12.1.190
תרגסמ תוברל ,םינווג 02 דע תינועבצ תיכוכז      
םוינימולא תיפקיה תרגסמ ,תמחלומ תשוחנ      
תומישרב 02-לא םוינימולא ןולח יפל תודימב      

                    1.00 'פמוק .הבכרהו הלבוה ,רוציי ללוכ ריחמה .םוינימולא  
םוינימולא תודובע 1.21 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוינימולא תודובע 21 כ"הס          
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21/02/2021
דף מס':     117 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ן ב א  ת ו ח ו ל ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  1.41 ק ר פ  ת ת       
      
תתתוסמ ינורבח ןבא תוחולב ץוח תוריק יופיח     14.1.010
."ןידע הבטומ" דוביעב תוחפל מ"ס 4-3 יבועב      
םינטק ,םהשלכ םיחטש יופיחל בוט ריחמה      
יופיח ללוכ ,הנבמב םוקמ לכב ,םילודגכ      
יפוקשמו יפס ,םיפילג ,תוקעמ יפס ,םידומע      
6 יבועב טיטנמצ הצברה ללוכ ריחמה ,םיחתפ      
ןיע מ"מ 5 רטוקב תנולוגמ הדלפ תשר ,מ"מ      
ספיליפ יגרב ,הטסורינ ןוגיע יוו ,מ"ס 01/01      
הילת ינזוא ללוכ םינוולוגמ םינתיוזו מ"ס 06 לכ      
תיתחתו הרקת רושימ לכב הנושאר הרושל      
הסורפ יפל ןתקולחו תורושה הבוג .הרוק/ריק      
.עוציבה ךלהמב לכירדאה י"ע רסמתש      
הרוצב בכרומ לכה .לוחיכ תללוכ הדובעה      

                  480.00 .תולכירדא תוינכותו עוציב יטרפ יפל תמלשומ ר"מ   
      
ןבא תוחולב שדוק ןורא ץוח תוריק יופיח     14.1.020
5.5-3 יבועב זפרט תרוצב תתתוסמ ינורבח      
ללוכ ריחמה ."ןידע הבטומ" דוביעב מ"ס      
הדלפ תשר ,מ"מ 6 יבועב טיטנמצ הצברה      
יוו ,מ"ס 51/51 ןיע מ"מ 5 רטוקב תנולוגמ      
מ"ס 06 לכ ספיליפ יגרב ,הטסורינ ןוגיע      
הרושל הילת ינזוא ללוכ םינוולוגמ םינתיוזו      
.הרוק/ריק תיתחתו הרקת רושימ לכב הנושאר      
י"ע רסמתש הסורפ יפל ןתקולחו תורושה הבוג      
תללוכ הדובעה .עוציבה ךלהמב לכירדאה      
TD-320 'סמ תולכירדא יטרפ פ"ע לכה .לוחיכ      
תמלשומ הרוצב בכרומ לכה .חקפמה תוארוהו      

                    7.00 .תולכירדא תוינכותו עוציב יטרפ יפל ר"מ   
      
'יוכ גג תוקעמ ,הנבמה תוריקל םויס גניפוק     14.1.030
םעו םיחייוטמ תוריק לעמ מ"ס 04 דע בחורב      
3 יבועב תשטולמ/תרסונמ ינורבח ןבאב ,ןבא      
חנומ ,ימינפה דצב םימ ףאל ץירח ללוכ ,מ"ס      
יפל ןגועמו רבוחמ ,גגה םינפ יפלכ עופישב      
ריחמה .תוינכתב םיטרפ יפל ,לכירדא יטרפ      

                  125.00 .םלשומ רמג דע םירמוחו תודובעה לכ ללוכ רטמ   
      

                   24.00 .מ"ס 06 דע בחורב םויס גניפוק ךא ,ל"נכ רטמ  14.1.040
      
ינורבח ןבאמ יביטרוקד ןולחל םיפילג יופיח     14.1.050
דע בחורבו מ"ס 5 יבועב זפרט תרוצב שטולמ      
דוביע ,םימ ףא ללוכ לכירדא טרפ יפל ,מ"ס 56      
.זוקינל עופישב םיחנומ ,תוניפה לכב הזאפ      
תולכירדא יטרפ פ"ע לכה .הבכרהו הקפסא      

                    5.00 .חקפמה תוארוהו TD-320 'סמ רטמ   
ןבא תוחולב תוריק יופיח 1.41 כ"הס          
ןבא תודובע 41 כ"הס          
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21/02/2021
דף מס':     118 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י א מ צ ע  ר י ו א  ג ו ז י מ  ת ו כ ר ע מ  51 ק ר פ       
ת ו נ ו ש ו       
      
FRV ר י ו ו א  ג ו ז י מ  ת ו כ ר ע מ  1.51 ק ר פ  ת ת       
      
םיקרפ תת לכב םינושה םיפיעסה יריחמ      
,ףונמ תודובע ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיאבה      
רתאל תולוספ קוליס ,הבוגב הדובעל תומב      
,םישורדה תומוקמב םיינמז םיכרדימ ,ינקת      
לכ לש הלבק יכמסמו תוסיו ,רוביח ,הנקתה      
תוירחאו הצרהו הלעפה ,ראותמה דויצה      
תוכימתו תולוזנוק ללוכ ,םישדח 63-ל תורשו      
םיעוזעז ימלוב ,תוריק וא/ו תועובק תורקתל      
תודיערו שער רבעמ תעינמל םידייאמו םיבעמל      
םישורדה רזעה תודובעו ירזיבא לכו הנבמל      
בתכ יפיעסב ןייוצמכ תמלשומ הנקתהל      
טרפמבו תוינכתב תושירדה יפ לעו תויומכה      
קוחל םאתהב ועצובי תודובעה לכ .ינכטה      
ידרשמ ןיבה טרפמה תושירדל ,למשחה      
,00 ,םיקרפה דחוימב ,ןוחטבה דרשמ תאצוהב      
ןוכמ - לארשי ינקת תושירד יפל ,51 ,80      
ועצובי תודובעהו םירמוחה לכ .םינקתה      
לארשיל םינקתה ןוכמ לש שא ינקתל םאתהב      
יפל הנקתה ןפואו 557 י"ת ,1 קלח 1001 י"ת      
    15REFRIGERATION SAFETY CODE  
    EERSA/ISNA LACINAHCEM ROF לכל  
.ריואה גוזימ ןקתמ יביכרמ      
      
םידייאמ ,םיבעמ( ריוא גוזימ תודיחי םיריחמ      
הנקתהו הקפסה םיללוכ )םילצופמ םינגזמו      
תנקתומ םישרדנה רטוקבו ךרואב זג תרנצ      
,תויופעתסה תוברל ןרציה תוארוהל םאתהב      
,יוקינ ,CVP טרס תפיטע דודיב ,Y ירוביח      
תדוכלמ ,ןמשו זג יולימ ,םוקאו עוציב ,הפיטש      
תרנצ רבעמל םילוורשו םיחתפ ,םילתמ ,ןמש      
לכו תרנצה לע חפ תונגה ,גוס לכמ תוריק ךרד      
הלועפל תושורדה תודובעהו םירמוחה      
תוארוהל םתאהב תכרעמה לש תמלשומ      
ינכטה טרפמב םינייצמה םינקתה ,ןרציה      
טרופמה ןונכתה ללוכ ריחמה .ןימזמה תושירדו      
דוקיפו למשחה ילבכ לכו דויצה ןרצי לש      
תפיטעו סקלפומראה דודיב ללוכ תרושקתו      
תויומכו םיכתחב VU ןגומ אמייק רב דידר      
.ןרציה ידי לע שרדנכ      
      
      
      
      
      
      

1.51.2 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     119 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הקפסה םיללוכ ריוא גוזימ תודיחי םיריחמ      
,FRV תכרעמל תמלשומ זג תרנצ הנקתהו      
תוברל ןרציה תוארוהל םתאב תנקתומ      
םגד הקולח ירבחמ ,Y ירוביח ,תויופעתסה      
    "M2152AH-JXM" טרס תפיטע דודיב CVP,  
,ןמשו זג יולימ ,םוקאו עוציב ,הפיטש ,יוקינ      
ךרד תרנצ רבעמל םילוורשו םיחתפ ,םילתמ      
לכו תרנצה לע חפ תונגה ,גוס לכמ תוריק      
הלועפל תושורדה תודובעהו םירמוחה      
,ןרציה תוארוהל םתאב תכרעמה לש תמלשומ      
ינכטה טרפמב םינייצמה םינקתה ,תוינכתה      
י"ע תרנצ תסירפ תינכת ללוכ ןימזמה תושירדו      
.ןנכתמה רושיאל שגוי רשא  דויצה קפס      
      
םיאתמה ,קבדב הלעתה תונפדל קבדוי דודיבה      
םירוביחה לכ .ןקתב 080.1.51 ףיעסב רומאל      
טרסב הפיטע ידי לע ונגוי דודיבה תוחול ןיב      
יבועב ,ןוולוגמ חפ טרסב וא יתשורח הקבדה      
לש תווצקה תקבדה .מ"מ 05 בחורבו מ"מ 6.0      
תקבדה .מ"ס 1 לש הפיפח ךות היהת טרסה      
אללו ףיצר ןפואב חפל קבדוי - דודיבה רמוח      
.םיאלטו םיקדס      
      
ףסונב הלעתה תונפדל דודיבה רמוח קוזיח      
םיעגופ םניאש קודיה יעצמא ונקתוי ,קבדל      
לולכמה לכ .םיחוורמב דודיבה דוקפתבו יבועב      
ןיוצמכ ימינפה וחטשב דיחאו קלח היהי      
עצובי )תווצקב( רוביח ."ANCAMS" ךירדמב      
,תומיאתמ תויתשורח קוזיח תועוצר תועצמאב      
תופלקתה תעינמל ןוולוגמ חפ תועוצר וא      
ריוואה תמירזל תילמינימ תודגנתה תחטבהלו      
ביבס םירוביח קוזיח Z תרוצב מ"מ 6.0 יבועב      
,ןוולוגמ חפ תועוצר תועצמאב עצובי הלעתה      
,תוחפל מ"מ 8.0 יבועבו מ"ס 01 בחורב      
"ANCAMS" ךירדמב ןיוצמכ םיחוורמב      
דיחא ןפואב דודיבה רמוח תא קדהל הרטמב      
.תולעתה תונפד לא      
      
וקזוחי דודיבה תווצק - ימינפ יטסוקא דודיב      
בחורבו מ"מ 6.0 יבועב ןוולוגמ חפ תועוצרב      
חפמ םינתיווזב ונגוי תוניפה לכ .מ"מ 03      
לש הרקמ לכב .מ"ס 06.0X03X03 ןוולוגמ      
שי ,דודיבה לע חפ ןתיווז וא ספ תבכרה      
4/3-מ ןטקי אל דודיבה תבכש יבועש דיפקהל      
.ילנימונה הייבוע      
      
      
      

1.51.2 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     120 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,םגדו גוס לכמ םירזפמל תומאתה ,תוילת      
םיללוכ טלפמוק לכה םירבחמו םימאתמ      
תוברל יתחתו יליע הלעת לכל םיקוזיח ,ריחמב      
תוטומ ללוכ ,םיקלחה ןיב המאתהו םיקוזיח      
לכב תכתמ יליפורפ וא חפ תרקתל םיכמות      
גוסמ שרדנכ וא 8/3 ןוגיע ייגרב ,השורד הדימ      
הנקתהל שורדה ךרואהו תומכה לכ .םינוולוגמ      
לש הניקת הלועפל שורדה לכו .תמלשומ      
םינקתה ,ןרציה תוארוה יפ"ע .רורוואה תכרעמ      
.ןימזמה תושירדו ינכטה טרפמב םינייצמה      
      
יליע יריק סופיטמ דייאמ הנקתהו תקפסה     15.1.010
"גנוסמס" תרצות FRV גוסמ הבעמל רבוחמ      
ע"ש וא "UE/HEDQNM390MA" םגד      
לע לכהו h/utB 00713 רוריק תקופתל רשואמ      
םיפרוצמ םיטרפמ יפלו ריווא גוזימ תוינכת יפ      
קפס לש טרופמה ןונכתה יפ לעו תוינכתל      
ךרואב זג תרנצ ללוכ ריואה גוזימ תכרעמ      
עגמ סיטרכ ,דוקיפ ,למשח ,םישרדנה רטוקבו      
תודוקנ לא זוקינה רוביח ,רדח טטסומרט ,שבי      
תולוזנוקו םילתמה ,םירחא י"ע תננכותמ זוקינ      
הלועפל שורדה לכו שרדנכ הבוגב הנקתהל      
,ןרציה תוארוה יפ"ע הדיחי לש הניקת      
ינכטה טרפמב םינייצמה םינקתה ,תוינכתה      

                    9.00 'פמוק .ןימזמה תושירדו  
      
יליע יריק סופיטמ דייאמ הנקתהו תקפסה     15.1.020
"גנוסמס" תרצות FRV גוסמ הבעמל רבוחמ      
ע"ש וא "KT/HEDQNK170MA" םגד      
לע לכהו h/utB 00232 רוריק תקופתל רשואמ      
םיפרוצמ םיטרפמ יפלו ריווא גוזימ תוינכת יפ      
קפס לש טרופמה ןונכתה יפ לעו תוינכתל      
ךרואב זג תרנצ ללוכ ריואה גוזימ תכרעמ      
עגמ סיטרכ ,דוקיפ ,למשח ,םישרדנה רטוקבו      
תודוקנ לא זוקינה רוביח ,רדח טטסומרט ,שבי      
תולוזנוקו םילתמה ,םירחא י"ע תננכותמ זוקינ      
הלועפל שורדה לכו שרדנכ הבוגב הנקתהל      
,ןרציה תוארוה יפ"ע הדיחי לש הניקת      
ינכטה טרפמב םינייצמה םינקתה ,תוינכתה      

                    5.00 'פמוק .ןימזמה תושירדו  
      
      
      
      
      
      
      
      

1.51.2 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     121 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יליע יריק סופיטמ דייאמ הנקתהו תקפסה     15.1.030
"גנוסמס" תרצות FRV גוסמ הבעמל רבוחמ      
רשואמ ע"ש וא "KT/HEDQNK540MA" םגד      
יפ לע לכהו h/utB 00451 רוריק תקופתל      
םיפרוצמ םיטרפמ יפלו ריווא גוזימ תוינכת      
קפס לש טרופמה ןונכתה יפ לעו תוינכתל      
ךרואב זג תרנצ ללוכ ריואה גוזימ תכרעמ      
עגמ סיטרכ ,דוקיפ ,למשח ,םישרדנה רטוקבו      
תודוקנ לא זוקינה רוביח ,רדח טטסומרט ,שבי      
תולוזנוקו םילתמה ,םירחא י"ע תננכותמ זוקינ      
הלועפל שורדה לכו שרדנכ הבוגב הנקתהל      
,ןרציה תוארוה יפ"ע הדיחי לש הניקת      
ינכטה טרפמב םינייצמה םינקתה ,תוינכתה      

                    2.00 'פמוק .ןימזמה תושירד  
      
סופיטמ חצ ריוואל א"טי הנקתהו תקפסה     15.1.040
    FRV םגד "גנוסמס" תרצות  
    "KT/HEPENH082MA" רשואמ ע"ש וא  
חפמ את ללוכ h/utB 00559 רוריק תקופתל      
תיב ,יטסוקא /ימרט דודיב ,עובצ ןוולוגמ      
לכהו םשג דגנ סירתו םירטליפ ללוכ םירטליפ      
םיטרפמ יפלו ריווא גוזימ תוינכת יפ לע      
לש טרופמה ןונכתה יפ לעו תוינכתל םיפרוצמ      
ךרואב זג תרנצ ללוכ ריואה גוזימ תכרעמ קפס      
עגמ סיטרכ ,דוקיפ ,למשח ,םישרדנה רטוקבו      
הלועפל שורדה לכו רדח טטסומרט ,שבי      
,ןרציה תוארוה יפ"ע הדיחי לש הניקת      
ינכטה טרפמב םינייצמה םינקתה ,תוינכתה      

                    1.00 'פמוק .ןימזמה תושירדו  
      
בר תכרעמל FRV הבעמ תנקתהו תקפסה     15.1.050
"גנוסמס" תרצות םוח תבאשמ גוסמ דייאמ      
ע"ש וא "TE/HGAVXK065MA 001" םגד      
ללוכ h/utB 000535 רוריק תקופתל רשואמ      
,היזורוקב הדימעל תוללוסה לע יסקופא יופיצ      
ילבכ לכ ,שרדנה ךרואב זג תרנצ תוברל      
ללוכ( ןוחטיבה קפסמ ןיב דוקיפו למשחה      
תרנצ ירוביח ,םידייאמלו הבעמה ןיבל )ריחמב      
םישורדה םיליפורפה לכ ללוכ ,הנגה ילוורשו זג      
לכו ותוליענ ,םיעוזעז ימלוב ,םיבעמה תנקתהל      
הנקתהל םישורדה רזעה דויצו תודובע      
הדיחי לש הניקת הלועפל שורדה לכו תמלשומ      
םינקתה ,תוינכתה ,ןרציה תוארוה יפ"ע      

                    1.00 'פמוק .ןימזמה תושירדו ינכטה טרפמב םינייצמה  
      
      
      
      

1.51.2 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     122 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
טווחמ יריק הלעפה לנפ הנקתהו הקפסה     15.1.060
ע"ש וא "N00HS-RWM CISAB" םגד      
יפלו ריווא גוזימ תוינכת יפ לע לכהו רשואמ      
,תרנצ רוביח ללוכ תוינכתל םיפרוצמ םיטרפמ      
טטסומרט ,שבי עגמ סיטרכ ,דוקיפ ,למשח      
הדיחי לש הניקת הלועפל שורדה לכו רדח      
םינקתה, תוינכתה ,ןרציה תוארוה יפ"ע      

                    6.00 'פמוק .ןימזמה תושירדו ינכטה טרפמב םינייצמה  
      
םגד טווחמ יריק טלש תקפסה     15.1.070

                    1.00 'פמוק "N31EW-RWM"  רשואמ ע"ש וא.  
      
חפ תולעת לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     15.1.080
תוכבסו ריווא ירזפמ ימאתמ ללוכ ,ןוולוגמ      
םוטיא םע מ"מ 1 יבועב חצ ריווא תקפסאל      
תיחפה ינפל ןבל ןוקיליסב רוביחה תוניפ      
שרדנה לכו םילתמ תוכימת ללוכ ,תרבחמה      
דודיב ללוכ שרדנכ תנקתומ ,תינקת הנקתהל      
יביסמ היהי ריווא תולעתל ימינפ יטסוקא ימרת      
יצח סופיטמ ,םיכורא )סלגרביפ( תיכוכז      
.ןרפואינב הפוצמ םיביס רישמ וניאש השקומ      
ג"ק 23 היהת רמוחה לש תירעזמה תופיפצה      
הנבמל ץוחמ תולעתב היהי דודיבה יבוע .ק"מל      
תימרת תוכילומ .שרדנכ 1" הנבמה ךותבו 2"      
K1-mW-584.01 היהת תיברמ      
    )82.0F/tf/rh/utB( ןיב םירבעמהו םירוביחה  
ןפואב ועצובי דודיב ילבו םע תולעת יקלח      
חטשמה ךותב רפתב הגרדמ אלל ףיצר      
הנדדובת תורישהו השיגה תותלד .ימינפה      

                   25.00 .הלעתה ומכ תנוכתמ התואב ,םאתהב ר"מ   
      
יתרקת ריווא רזפמ לש הנקתהו הקפסא     15.1.090
חפ םאתמ ללוכ מ"ס 03X03 רווצ תודימב      
תומכ תסוו ללוכ ,21" רטוק ירושרש רוניצל      
יושע ,21" רטוקב לוגע חפמ )רפמד( ינכמ      
תריחבל ןווגב יסקופא רונתב עובצ םוינימולא      
"KT" םגד "דעי ירזפמ" תרבח תרצות ,לכירדא      

                    4.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא  
      
םח ץבאב תנוולוגמ הדלפ רוניצ יושע גג רבעמ     15.1.100
תלחשה םויסב רבעמה םוטיא ללוכ 4" רטוקב      
ביבסמ ןוטב תקיצי ללוכ ריחמה ,תורוניצה      
לכה .מ"ס 03/03/03 תודימב הדלפ תורוניצל      

                    1.00 'פמוק .טרפ יפל  
      

                    1.00 'פמוק .6" רטוקב גג רבעמ ךא ,ל"נכ 15.1.110
FRV ריווא גוזימ תוכרעמ 1.51 כ"הס          
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     123 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ס ו  ר ו ר ו ו א  ת ו כ ר ע מ  2.51 ק ר פ  ת ת       
      
םינגומ םיבחרמל כ"בא ןוניסו רורווא תכרעמ     15.2.010
"חנ תבית" גוסמ 0754 י"תל םאתהב תרשואמ      
תוישעת" תרצות "AV 081/084-HAF " םגד      
081 תקפסמה ,ןקת-ות ללוכ ע"ש וא "לא-תיב      
בצמב ש"קמ 084-ו ןוניס בצמב ריווא ש"קמ      
)רב 3( ףדה םותסש :תללוכ תכרעמה .רורווא      
,כ"בא ןנסמ ,ינושאר ןנסמ םע ריווא תסינכו      
דמ ,םוריח תרואת ,ינדי יוביג ,ילמשח חופמ      
ץחל רורחשל )רב 3( ףדה םותסשו ריווא תומכ      
ינקת ןגומ בחרמב הנקתה ,ץחל תרקבו      

                    1.00 'פמוק .ץחל-לע/תומיטא תקידבו  
ןוניסו רורווא תוכרעמ 2.51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונושו תויאמצע ריוא גוזימ תוכרעמ 51 כ"הס          
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     124 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ת ו י י ט ס ו ק א  ת ו י ו ל ת  ת ו ר ק ת  1.22 ק ר פ  ת ת       
.ת ו נ ו ש ו       
      
םויסב .י"ת פ"ע עצובי בתות תורקת עוציב      
י"ע הסמעה תקידב עצבי ןלבקה הנקתהה      
לש םלגה ירמוח גוויס .תכמסומ הדבעמ      
.557 י"תל ומיאתי שאב הבוגתל תורקתה      
י"ת יפל היהת םלגה ירמוח לש שאב הבוגת      
ריחמה .ךוניח תודסומל תושירד 4 קלח 129      
לש חטשב הרקבו רושיאב הנקתהה ללוכ      
.םיקוזיחהו הילתה תכרעמל ךמסומ סדנהמ      
      
רובע מ"ממ תורקתל תופסות ללוכ ריחמה      
,ףרועה דוקיפ תושירד יפל םישרדנה םיקוזיח      
.4 קלח 3015 י"ת      
      
הרקת םע העובק סבג תרקת לש שגפמ      
ליפורפ י"ע עצובי דיחא סלפמב תחנומ הקירפ      
"אובי אוצי הדוהי" 'בח לש "הגמוא" םוינימולא      
)ריחמב ללוכ( .ע"ש וא      
      
םיילרינימ תוחולמ היולת תטיטסוקא הרקת     22.1.010
'בח תרצות "E sucoF" םגד םיירלודומ      
    "nofocE" וא "אובי אוצי הדוהי" 'בח ןאובי  
,CRN=59.0 לש לוק תעילב םדקמ םע ע"ש      
06\06 יניפוא חול לדוג ,העוקש יצח הנקתה      
ללוכ ריחמה .מ"מ 02 יבועב מ"ס      
ינקתמו םיליפורפמ תאשונה היצקורטסנוק      
הדוהי" לש תויחנהו טרפמ יפל סוליפו היילת      
,51T גוסמ ליפורפ יבג לע הנקתה ,"אובי אוצי      
העובצ ןבל ןווגב תיתחתב רונתב יופא עבצב      
חפ יליפורפמ ,ןבל ןווגב רונתב יופא עבצב      
ףקיהה לכב Z+L רמג ,הילת יטנמלא ,ןבלוגמ      
םינתיוז ,הרואת יפוג ביבס םיכותיחהו      
ריחמה .ןבל ןווגב םיעובצ םייפקיה םיליפורפו      
ללוכ ,הגמוא םוינימולא הצק ליפורפה תא ללוכ      
םינקתומה םירחא םירזיבאו הרואת יפוג בוליש      
תריחבל היצקוטסנוקו תוחול ןווג .הרקתב      
םירזיבאהו םירמוחה לכ תוברל ,לכירדא      

                   98.00 .תמלשומ הנקתהל םישורדה ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      

1.22.2 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     125 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םישגמ ,םיתורישב היולת חפ ישגמ תרקת     22.1.020
ףופיכב םידדצ 4-ב םיפפוכמ םינוולוגמ םימוטא      
8.0 יבועבו מ"ס 03 םישגמה בחורב 11 גוסמ      
וא "םירפא-טכה" תרצות 6202R םגד מ"מ      
יפל ןווגב רונתב ףורש עבצב עובצ ,ע"ש      
ללוכ ריחמה ,םידדצ ינשמ לכירדאה תריחב      
יטנמלאו ןוולוגמ חפ יליפורפמ היצקורטסנוק      
ןרצי י"ע תקפוסמ( 3015 י"ת יפל היילת      
ןרציה תויחנה יפל הגמוא יליפורפ ,)םישגמה      
םידובעה לכ ,לכירדאה תוינכות יפלו      
םידומע ,תוריק ,םיחתפ ביבס םיכותיחהו      
Z+L םיליפורפו םינתיוז ,הרואת יפוג ביבסו      
.הרקתה ףקיהב םיעובצ מ"מ 5.1 יבועב      
םירזיבאו הרואת יפוג בוליש ללוכ ריחמה      
הרקת תינכת יפל הרקתב םינקתומה םירחא      
רושיאב הנקתהה .לכירדא לש תיטסוקא      
תכרעמל ךמסומ סדנהמ לש חטשב הרקבו      
לש םלשומ עוציבל דע לכה .םיקוזיחהו הילתה      
תמלשומ הרוצב םוקמב בכרומ לכה .הדובעה      

                   15.00 .תינכתב םיטרפו תינכת יפל ר"מ   
      
תורוק ,םירניס ,תונפד ,םיבוכרכ ,תורקת     22.1.040
הריגס ,מ"ס 52.1 יבועב סבג תוחולמ תונוילע      
ןיב ,תויטסוקא תורקת יפקיהב תיכנאו תיקפוא      
תונוילע תורוק ,םינוש םיסלפמב תורקת יתש      
רורויא רוניצ לש תיכנא הריגס ,תונורא לעמ      
תוברל מ"מ 7.21 יבועב קורי סבג תוחולמ      
ללוכ ,העיבצל ןכומ, לטכפש ,היצקורטסנוק      
םינקתומה םירחא םירזיבאו הרואת יפוג בוליש      
תינכת יפל לוגיעב םיכותיח ללוכ ,הרקתב      
בכרומ לכה ,לכירדא לש תיטסוקא הרקת      
םיטרפו תינכת יפל תמלשומ הרוצב םוקמב      

                  102.00 .תינכתב ר"מ   
      
81 יבועב לופכ FDM ץע חיראה םע יופיח     22.1.050
הגרד ,ע"ש וא "אובי אוצי הדוהי" 'בח לש מ"מ      
    1E רינרופ יופיצ חיראה ינפ רמג LPH בגב  
גוסמ תיטסוקא הזיג תקבדומ חיראה      
    xetdnuos היצרופרפ .רוחש עבצב  
ללוכ לקשמ .%31=2/51 ,%02=3/51      
הלבוה תוברל ,ר"מ/ג"ק 5.21 -כ היצליפורפ      
ןרצי יטרפ יפל םלשומ עוציבל דע לכה הנקתהו      

                   25.00 )%05 הביטנרטלא( .יופיחה ר"מ   
      
      
      
      
      

1.22.2 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     126 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
אוצי הדוהי" 'בח לש EPAHSOCE יופיח     22.1.060
,מ"ס 06/06 דיחא לדוג :תודימ ,ע"ש וא "אובי      
וא מ"מ 9 :םייבועב ,לכירדא תריחב יפל ןווגב      
רושיאבו הקיטסוקא ץעוי תויחנה יפל( מ"מ 21      
דע לכה הנקתהו הלבוה תוברל .לכירדא      
.יופיחה ןרצי יטרפ יפל םלשומ עוציבל      

                   25.00 )%05 הביטנרטלא( ר"מ   
.תונושו תוייטסוקא תויולת תורקת 1.22 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס          
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21/02/2021
דף מס':     127 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  1.43 ק ר פ  ת ת       
ת י ט מ ו ט ו א       
      
היהי םיאבה םיפיעסה יפל שרדנה דויצה לכ      
דומעת ןשע\שא יוליג תכרעמ ,ןקת יות םע      
לכ לע םינקתה ןוכמ לש 0221 - .י.ת ןקתב      
ויהי ןשע\שא יוליגל םירזיבאה לכ .ויקלח      
םיללוכ הזה קרפב םיפיעסה לכ .ןרצי ותואמ      
.תוקידבו ילמשח רוביח הנקתה ,הקפסא      
      
קית תשגהו הצרה הלעפה ללוכ ריחמה      
.ןימזמל תכרעמה תריסמו הכרדה ללוכ תכרעמ      
      
יוליג תוכרעמה לכ ןיב היצרגטניא ללוכ ריחמה      
תמרגורפ יפ לע 'וכו הקיסומ ,םורח תזירכ שא      
.ןימזמה תשירדו תוחיטבה ץעוי      
      
לכו תנעוממ ,תבשחוממ ןשעו שא יוליג תזכר     34.1.010
תמגידכ ינכטה טרפמ יפל שרדנה      
    "7-DRAUG" ע"ש וא "רייפלט" 'בח לש,  
ןגייח ,זראמ תוברל תובותכ 521 תלוביק      
,שארמ תטלקומ תועדוה 6 ללוכה יטמוטוא      
םירבצמ ,ןעטמ ,שא יוביכ דקומל ןופלט רוביח      
תקפסה אלל תיאמצע הדובע תועש 27-ל      
קותינ יסיטרכ ללוכ ריחמה .הרידס למשח      
תונולח רורחש ,הזירכ תכרעמ תלעפה ,למשח      
לכו םילבכ ,תרנצ ללוכ ריחמה .'יוכ ןשע      
ללוכ תוינכמהו תוילמשחה תודובעו םימואתה      
תושירד יפל טוויחו הנקתה .תכרעמה תלעפה      

                    1.00 'פמוק .0221 י"ת  
      
" ןרק יאלג " גוסמ טלקמ - רדשמ םיאלג גוז     34.1.020
ע"ש וא rotceteD ekomS DISO תמגודכ      
םיאלג גוזל ריחמ ,םלועב הנקתהל בחר חוות      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק ,הנקתה ללוכ  
      
ירטקלאוטופ גוסמ קורי םגד ןשעו שא יאלג     34.1.030

                   10.00 'פמוק .רשואמ סיסב ללוכ LU רשואמ  
      

                    2.00 'פמוק .ימרט-יטפוא בלושמ יאלג 34.1.040
      

                    3.00 'פמוק .ינוציח וא ימינפ שא הארתה תלעפהל ןצחל 34.1.050
      
56PI םימ ןגומ 59bd ינוציח - הקעזא רפוצ     34.1.060

                    1.00 'פמוק .)ץנצנ( תילוק רוא הארתה תוברל  
      

                    4.00 'פמוק .תימינפ הנקתהל דעוימ רפוצ ךא ,ל"נכ 34.1.070
      

1.43.2 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     128 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    8.00 'פמוק .למשח חול לע יאלג תנקתהל תבשות 34.1.080
      
יפוקשמ לעמ הנקתהל שא תקעזא ןומיס תרונ     34.1.090
ללוכ ריחמ למשח תוחול תיזחב וא תותלד      

                    4.00 .יאלגל טוויח 'חי   
      
סורק"ב הלעפה ללוכ ,תיטמוטוא יוביכ תכרעמ     34.1.100
תינדי הלעפה ,הייהשה רודיס ,"גנינוז      
,רוזיפ יריחנ ,תשוחנ תרנצ ,תיטמוטואו      
002MF זג לכימ ,טטסוסרפ ,ץחל דמ ,םותסש      
DEREENIGNE-ERP" ,ג"ק 6 דע לקשמב      
    6-ACP", חולב יוביכ תלעפה ןצחל ללוכ  
יביכרמ לכו הייזכרמב יוביכ סיטרכ ,למשח      
ףסונ רזיבא לכו ךרוצל םאתהב תכרעמה      
1002 ןקת יפל ותלעפהו ותבצהל שרדנה      
    APFN רשואמ CLU/MF/LU לבכ ללוכ,  

                    1.00 'פמוק .רבעמ תואספוקו תרנצ ,טוויח  
      
םינקתה ןוכמ י"ע ןשעו שא יוליג ןקתמ תקידב     34.1.110
הרגא םולשת ללכ םיטנוולרה תיוישר ימרוגו      
רפסו דויצ ,תוינכת ללוכה תכרעמ קית תנכהו      
קזבמ םג תללוכ הקידב ,הלעפהל תוארוה      
י"ת תושירדל התמאתהל הזירכה תכרעמל      
םימואתה לכ ללוכ ריחמה .3 ו 2 םיקרפ 0221      
השורדה הרזעה לכ תטשוה ןכו םישורדה      

                    1.00 'פמוק .הקידבה ןמזב םיקדובל  
תיטמוטוא שא יוביכו יוליג תכרעמ 1.43 כ"הס          

      
ן ש ע  ר ו ר ח ש  ת כ ר ע מ  2.43 ק ר פ  ת ת       
      
טלוו 42 רשי םרזב לעפומה ילמשח עונמ     34.2.010
ללוכ ןשע רורחשל םיחתפ לש הריגסו החיתפל      
עונמה תובלתשהל םיביכרהו םירזיבאה לכ      
,םגדה תמגודכ חתפה תריגס/תלעפהל ןונגנמב      
תולכירדאה תוינכותל םאתהב החיתפ ךלהמ      
י"ע קפוסמה AWR NOMIS הינמרג תרצותמ      
ללוכ טרפמב טרופמכ ע"ש וא סרפלטמ תרבח      
םינכמ םיביכרו םירזיבאה לכו הנקתהו הלבוה      
תורבחתהו תמלשומ הלעפהל םילמשחו      

                    6.00 'פמוק .ןולחב ןונגנמל  
      
      
      
      
      
      
      

2.43.2 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     129 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יחתפ \ תונולח תלעפהל תזכר \ הרקב חול     34.2.020
ןקתו NID - 23281 ןקת יפל ןשע רורחש      
תושר ידי לע תרכומו 01/9-72912 ילארשיה      
םיעונמ יקפסהל םאתומ קפסה ,יוביכה      
םרזל תרבוחמ תזכרה ,תינמז - וב םילעפומה      
לש קפסה םע םירבצמ גוזב הבוגמו טלוו 032      
תעשבו למשח תקספה לש הרקמב תועש 27      
ידי לע יטמוטואו ינדי ןפואב תטלשנו םוריח      
MSE תכרעמ המגודכ .םיאבכ הטילש ןונגנמ      
לכה .ע"ש וא הינמרג AWR NOMIS תרצות      
הנקתהו הלבוה ללוכ טלפמוק טרפמב טרופמכ      
עיפומה תונולחה גוסו תומכ תחיתפל המאתהן      

                    1.00 'פמוק .הז זרכמב  
ןשע רורחש תכרעמ 2.43 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  43 כ"הס        
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21/02/2021
דף מס':     130 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ ב מ  ת ר ק ב  ת ו כ ר ע מ  53 ק ר פ       
      
ה צ י ר פ  ת כ ר ע מ  1.53 ק ר פ  ת ת       
      
היהי םיאבה םיפיעסה יפל שרדנה דויצה לכ      
ןקתב דומעת הצירפ יוליג תכרעמ ,ןקת יות םע      
.י.ת ןקתבו לארשי תרטשמ לש 05 טרפמ 2      
יוליגל םירזיבאה לכ .םינקתה ןוכמ לש 7331      
קרפב םיפיעסה לכ .ןרצי ותואמ ויהי הצירפ      
ילמשח רוביח הנקתה ,הקפסא םיללוכ הזה      
.תוקידבו      
      
םירבצמו ןגייח ללוכ תוצירפ יוליגל תזכר     35.1.010
תקספה לש הרקמב תועש 27 דע דוקפתל      
דקומה םע רשקל ידועי ןופלט וק ללוכ ,למשחה      
יאנכט םע םואת ,ןימזמה תריחב יפל החטבה      
,םלשומ טוויח ,התנקתה םוקימל דקומה לש      
תנתינ ,םירוזא 8 תזכר .הלעפהו הקידב      

                    1.00 'פמוק .םירוזא 61 דע הלדגהל  
      
תזכרל הכירד דדוקמ לש הנקתהו הקפסא     35.1.020

                    2.00 .הצירפ 'חי   
      
תוצירפ יוליג תכרעמל םודא הרפניא יאלג     35.1.030
הנקתה ,תירוקמ תבשות ללוכ תולעמ 081-ל      

                   14.00 .ריקה לע 'חי   
      

                    1.00 .הרקתב הנקתה ,תולעמ 063-ל ךא ,ל"נכ 'חי  35.1.040
      
הנקתה ללוכ םיביכר וד\דח םיטנגמ םינשיח     35.1.050

                    4.00 .הדלפ וא םוינימולא ,ץע תלדל תלדה ףוקשמב 'חי   
      
םימ ינגומ םיביכר וד\דח םיטנגמ םינשיח     35.1.060
    56-PI ללוכ תוינוציח א"מ תודיחי רובע  

                    2.00 'פמוק .הנקתה  
      
,תוצירפ יוליג תכרעמל ילוק - רוא ינוציח רפוצ     35.1.070
יטנא 56PI םימ ןגומ ,Bd 09 שאר תמצוע      

                    1.00 .ילדנו 'חי   
הצירפ תכרעמ 1.53 כ"הס          

      
ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  2.53 ק ר פ  ת ת       
      
י"ת תושירדל םאתהב הנבי הזירכ תכרעמ      
.3  ו 2 םיקרפ 0221      
      
יוליג תוכרעמה לכ ןיב היצרגטניא ללוכ ריחמה      
תמרגורפ יפ לע 'וכו הקיסומ ,םורח תזירכ שא      
.ןימזמה תשירדו תוחיטבה ץעוי      
      

2.53.2 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     131 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תרצות "EVFT-003" םגד הזירכה תכרעמ     35.2.010
דיחי זראמב תינבומה רשואמ ע"ש וא "רייפלט"      
קפס ,תילוק הזירכ תכרעמ לש תודיחי הליכמו      
בלושמ ןופורקימ תללוכ 'עמ .יוביג תוללוסו חוכ      
שארמ תוטלקומ יוניפו הקעזא תועדוה ,חולב      
ריחמב לוללכש דרפינ DS סיטרכב תורומשו      
רובע תואובמ םג תללוכ 'עמב . תזכרה      
אובמ ,תוריש יכרוצל רקובמ אל ןופורקימ      
תעמשהל םיעגמ ,עקר תקיזומ תעמשהל      

                    1.00 'פמוק .tenrehtE תאיצי ןכו ,תויללכ תועדוה  
      
M.K.P אספוקב TTP םוריח ןופורקימ     35.2.020
ללוכ וליא ךומסב וא םיאבכה ןוראב הנקתהל      

                    1.00 'פמוק .הליבכו םישרדנה םיביכרה לכ תפסוה  
      
בלושמ ווק יאנש םע םוריח תזירכל לוקמר     35.2.030
ע"ש וא "reilednuoS saltA" תרצותמ      
הנקתהב וא תכמנומ הרקתב העוקש הנקתהב      
MF וא LU רשואמ זראמ תוברל ,היולג      
תובלושמ םוריח תזירכ תוכרעמב שומישל      
םע ץע תטלפ ללוכ ריחמה .שא יוליג תוכרעמב      
תודימבו מ"מ 8 יבועב לוקמרל םיאתמ רוח      
    16X16 הרקתה יבג לע תחנומה מ"ס  

                    8.00 'פמוק .תיטסוקאה  
      
יתכתמ זראמב טאוו 03 קפסהב רפוש לוקמר     35.2.040

                    2.00 'פמוק .תינוציח הנקתהל עורזו ווק יאנש ללוכ  
      
ימרוגו םינקתה ןוכמ י"ע הזירכ ןקתמ תקידב     35.2.050
תנכהו הרגא םולשת ללכ םיטנוולרה תיוישר      
תוארוה רפסו דויצ ,תוינכת ללוכה תכרעמ קית      
תושירדל התמאתה תללוכ הקידב ,הלעפהל      
םימואתה לכ ללוכ ריחמה .3 קלח 0221 י"ת      
השורדה הרזעה לכ תטשוה ןכו םישורדה      

                    1.00 'פמוק .הקידבה ןמזב םיקדובל  
הזירכ תכרעמ 2.53 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  53 כ"הס        
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21/02/2021
דף מס':     132 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  ת ו ד ו נ ע  04 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ  ,ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  1.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ת ש ת ו       
      
לא תונפל שי תלוספ וא/ו ףדועה רמוחה לכ      
םכסה איבהל שי ,לאימרכ לש החטשל ץוחמ      
ב"צמ .תלוספ יוניפל רשואמ רתא םע םותח      
.זרכמה יכמסמל      
      
םיקמעל חטשב תיללכ הביצח וא הריפח     40.1.010
רופחה רמוח תלבוה ללוכ תינכת יפל םישרדנה      
02 לש תובכשב קודיהו רושיי ,יולימה םוקמל      
ףושיח ללוכה חטש תרשכה ללוכ ריחמה .מ"ס      
רמוחב סוסירו היחמצ תריקע ,מ"ס 02 קמועל      
רמוחה תרתי יוניפו תיתש קודיה ,הטיבנ ענומ      
תודובע תינכת יפל לכה .רשואמ םוקמל רופחה      

                  150.00 .רפע ק"מ   
      
ירלונרג רמוחב ןנכותמה סלפמל אבומ יולימ     40.1.020
רוזיפ ללוכ עקרק ץעוי חקפמה י"ע רשואמ      
יפל לכה ,מ"ס 02 תובכשב רקובמ קודיהו      

                2,000.00 .חקפמה תוארוה ק"מ   
      
תגרדל האלמ הרקבב קודיהו רוזיפ 'א גוס עצמ     40.1.030
והשאא .דומ תקידב יפל 001 % לש תופיפצ      
,תוכרדמ ,םישיבכל מ"ס 51-02 לש תובכשב      

                   25.00 .םיליבשלו תובחר ק"מ   
      
05 ( טסופמוקב תברועמ תימוקמ ןג תמדא     40.1.040
05 יבוע ,יטיא רורחשב ןשדו ) ר"מל רטיל      
יפל ןוניגה יחטשב רושייו רוזיפ ללוכ ,מ"ס      

                  145.00 .םיננכותמ םיהבג ק"מ   
      
לש תודימב םיצע תעיטנל רוב תנכה     40.1.050
ןג המדא תסנכהו הקפסא .'מ 0.1/0.1/0.1      

                   25.00 'פמוק .תורובב ל"נכ תימוקמ  
תויתשתו םיעצמ ,רפע תודובע 1.04 כ"הס          

      
,ת ו ג ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  2.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו  ט ל פ ס א       
      
גוסמ םיליבשו תובחרב תבלתשמ ןבא ףוציר     40.2.010
6 יבועב )ןבל טלמ סיסב לע ןווג( "עוביר ןבלמ"      
וא ןייטשרקא תרצות מ"ס 52/52 תודימב מ"ס      
,)םינווג 3 דע( לכירדא תריחבל ןווגב ,ע"ש      
יבועב קדוהמ 'א גוס עצמ ,תיתש קודיה ללוכ      
.תולכירדא יטרפ יפל לכה .לוח עצמ ,מ"ס 02      

                   80.00 )%05 הביטנרטלא( ר"מ   
      

2.04.2 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     133 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
גוסמ םיליבשו תובחרב תבלתשמ ןבא ףוציר     40.2.020
מ"ס 01/02 תודימב מ"ס 6 יבועב תינבלמ      
תריחבל ןווגב ,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות      
עצמ ,תיתש קודיה ללוכ ,)םינווג 3 דע( לכירדא      
לכה .לוח עצמ ,מ"ס 02 יבועב קדוהמ 'א גוס      

                   80.00 )%05 הביטנרטלא( .תולכירדא יטרפ יפל ר"מ   
      
תוטילב םע מ"ס 6/02/02 תודימ םירוויע ןבא     40.2.030
וא "ןייטשרקא" תרצות 17961 ט"קמ תולוגע      
ללוכ ריחמה .תינכת יפל ןקתומ ןבל ןווגב ע"ש      
02 יבועב קדוהמ 'א גוס עצמ ,תיתש קודיה      
'סמ תולכירדא יטרפ יפל לוח עצמ ,מ"ס      

                    3.00 DTP7. ר"מ   
      
0622 ט"קמ מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     40.2.040
,הריפח תוברל ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות      
טרפ יפל רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי      

                   27.00 .01PTD 'סמ תולכירדא רטמ   
      
,מ"ס 001/52/71 תודימב הפש ינבא     40.2.050
תנעשמו דוסי ,הריפח תוברל מ"ס 05/52/71      
תולכירדא טרפ יפל רופא ןווג .רופא ןווג ,ןוטב      

                   25.00 .40PTD 'סמ רטמ   
      
מ"ס 05/51/32 תודימב םיכנ רבעמל הפש ןבא     40.2.060
תוברל ,ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות      

                    3.00 .רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי,הריפח רטמ   
      
ןבא םע תבורעתמ מ"ס 5 יבועב טלפסא ןוטב     40.2.070
רוזיפ תוברל ,)2/1"( מ"מ 5.21 לדוג טימולוד      
חותיפה תוינכת ,םיטרפ יפל לכה .קודיהו      

                   25.00 .רתאב חקפמה תוארוהו ר"מ   
      
1 לש רועישב תימוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     40.2.080

                   25.00 .ר"מ/רטיל ר"מ   
      
ללוכ ,אוהש גוס לכמ םירורמת תבצהו תקפסא     40.2.090

                    2.00 'פמוק .דחוימ טרפמ יפל לכה ,דוסיו דומע  
      

                   30.00 .מ"ס 21 יבועב םיוק תעיבצ רטמ  40.2.100
      

                   15.00 .מ"ס 03 יבועב םיוק תעיבצ רטמ  40.2.110
      
עבצב טלפסא ג"ע םיכנ תיינח למס ןומיס     40.2.120

                    2.00 'פמוק .םישיבכ ןומיסל םיאתמה  
      
      
      

2.04.2 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     134 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
"ILORTNOCTOOR" גוסמ םישרוש ליבגמ     40.2.130
יושע מ"ס 001 הבוג מ"ס 001 רטוק תודימב      
אל העיריה .קורי/רופא ןליפורפילופ תעירימ      
יפל םישרוש תרידחל הדימעו הפוצמ הגורא      
תוארוה יפל הנקתהה NID - 2604 ןקתה      

                    5.00 'פמוק .חטשה יאנתב בשחתהב ןרציה  
      
רוזיפ ,הקפסא ללוכ )םיצע יבבש( םזג קסר     40.2.140
אטוחמ רמוח ללוכ מ"ס 01 לש יבועב רושייו      
תייריע ןוניג 'חמ רושיאב לכה ,םיקיזמ דגנ      

                  120.00 .חקפמו לאימרכ ר"מ   
      
רושייו רוזיפ ללוכ ,םינוש םילדוגב ףוט     40.2.150

                   12.00 תולכירדא טרפ יפל מ"ס 51 תובכשב ר"מ   
      
יחטשמל תחתמ מ"מ 1 יבועב EPDH תעיר     40.2.160

                   12.00 .תולכירדא טרפ יפל ףוט ר"מ   
      
יפל מ"ס 51 הבוגב CVP -מ םישרוש לבוג     40.2.170

                   12.00 .תולכירדא טרפ רטמ   
      
ללוכ והשלכ יבועב םייק טלפסא קוריפ     40.2.180

                   20.00 .וקוליסו רוסינ ר"מ   
      
תנעשמהו דוסיה ללוכ םימייק הפש ינבא קוריפ     40.2.190

                   25.00 .תלוספה קוליסו ןוטבמ רטמ   
      
לכבו אוהש גוס לכמ לזרבמ םייק הקעמ קוריפ     40.2.200

                   18.00 .הבוג רטמ   
תונושו טלפסא ,תוגרדמ ,םיליבש ףוציר 2.04 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש ו  ת ו ע ל ס מ  ,ת ו ר י ק  3.04 ק ר פ  ת ת       
      
לא תונפל שי תלוספ וא/ו ףדועה רמוחה לכ      
םכסה איבהל שי ,לאימרכ לש החטשל ץוחמ      
ב"צמ .תלוספ יוניפל רשואמ רתא םע םותח      
.זרכמה יכמסמל      
      
/הריפח ,הלבוה ללוכ זוקינ יווק תחנהו הקפסא      
,לוח תפיטע ,דופיר ,תורונצ תחנה ,הביצח      
,םיחפסה םירזיבאה לכו קודיהו רזוח יולימ      
תמלשומ הנקתהל םישורדה הדובעו םירמוחה      
השיג ךרד תנכה ללוכ ריחמה .75 טרפמ יפל      
םוליצ ללוכ ריחמה .ךרוצל םאתהב תורישו      
ללוכ קמועו רטוק לכב רוניצ לכ לש ימינפ      
.הפיטש      
      

3.04.2 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     135 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
חטשב(םיעבורמ ויהי זוקינ תוחוש םיקקפה לכ      
םע הקוצי תכתממ )ןוניגב( םילוגע וא )ףצורמ      
למס לש העבטה ללוכה ,"םימרכ ןיע" בותיכה      
תויתשת 'חמו חקפמ םע םואת י"פע ,דיגאתה      
לאימרכ תייריעב      
      
ןייוזמ ןוטבמ תונוש תוקוציו תורוגח ,תוריק     40.3.010
יפל עוציבה .תונוש תורוצבו תודימב 03-ב      
,10PTD, 80PTD תולכירדא יטרפ ,תוינכת      
.רתאב חקפמה תוארוהו רוטקורטסנוק יטרפ      
תודוסיל רפעה תודובעה תא ללוכ ריחמה      
בגב ירלונרג יולימה תא ,תיתש קודיה ,תוריקו      
,םיזקנ ,ריקה ףוגהו דוסיה תקיצי ,ריקה      
שרדנה לכו תינכת יפל ,תוינבת ,םירפת      

                  130.00 .ריקה לש םלשומ עוציבל ק"מ   
      
רפושמ תוקבדה רשוכ ילעב הדלפ תוטומ     40.3.020
תושירדל םימיאתמ םינוש םירטוקב )םיעלוצמ(      

                   15.00 .םינוטב ןויזל 937 י"ת ןוט   
      
תודוסיל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     40.3.030
םישרדנה תומוקמבו םיכמות תוריק ,םידדוב      

                  120.00 .חקפמה תשירד יפל ר"מ   
      
לעמ ןבא לדוג םייעבט עלס ישוגמ היעלסמ     40.3.040
תינכת יפל .)'מ 6.0 תוחפל הבוג (ק"מ 5.0      

                   10.00 .11PTD תולכירדא יטרפו ר"מ   
      
תתתוסמ ינורבח ןבא תוחולב תוריק יופיח     40.3.050
,"שיתלת" דוביעב תוחפל מ"ס 4-3 יבועב      
םינטק ,םהשלכ םיחטש יופיחל בוט ריחמה      
יפס ,םידומע יופיח ללוכ ,םוקמ לכב ,םילודגכ      
6 יבועב טיטנמצ הצברה ללוכ ריחמה ,תוקעמ      
ןיע מ"מ 5 רטוקב תנולוגמ הדלפ תשר ,מ"מ      
ספיליפ יגרב ,הטסורינ ןוגיע יוו ,מ"ס 01/01      
הילת ינזוא ללוכ םינוולוגמ םינתיוזו מ"ס 06 לכ      
תיתחתו הרקת רושימ לכב הנושאר הרושל      
הסורפ יפל ןתקולחו תורושה הבוג .הרוק/ריק      
.עוציבה ךלהמב לכירדאה י"ע רסמתש      
הרוצב בכרומ לכה .לוחיכ תללוכ הדובעה      
תוינכותו 10PTD טרפ יפל תמלשומ      

                  260.00 .תולכירדא ר"מ   
      
      
      
      
      
      

3.04.2 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     136 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ינורבח ןבא תוחולב תוריק יופיחל גניפוק     40.3.060
יבועב קלח דוביעב תרסונמ מ"ס 04 דע בחורב      
10PTD טרפ יפל לכה ,ןגועמו רבוחמ ,מ"ס 3      
דע םירמוחו תודובעה לכ ללוכ ריחמה .תוינכתו      

                   65.00 .םלשומ רמג רטמ   
      
ןבא תוחולב תוריק יופיחל גניפוק ךא ,ל"נכ     40.3.070

                    6.00 .מ"ס 09 דע בחורב ינורבח רטמ   
      
ינורבח ןבא תוחולב הבישי ריק יופיחל גניפוק     40.3.080
יבועב קלח דוביעב תרסונמ מ"ס 04 דע בחורב      
10PTD טרפ יפל לכה ,ןגועמו רבוחמ ,מ"ס 5      
דע םירמוחו תודובעה לכ ללוכ ריחמה .תוינכתו      

                   30.00 .םלשומ רמג רטמ   
      
ןבא יופיח םע ןוטבמ םייק ךמות ריק תכמנה     40.3.090
.ןבאמ גניפוק קוריפ ללוכ ריחמה .רוסינ ללוכ      

                    1.00 .יוניפ ללוכ ריחמה ק"מ   
תונושו תועלסמ ,תוריק 3.04 כ"הס          

      
ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  4.04 ק ר פ  ת ת       
      
/הריפח ,הלבוה ללוכ זוקינ יווק תחנהו הקפסא      
,לוח תפיטע ,דופיר ,תורונצ תחנה ,הביצח      
,םיחפסה םירזיבאה לכו קודיהו רזוח יולימ      
תמלשומ הנקתהל םישורדה הדובעו םירמוחה      
השיג ךרד תנכה ללוכ ריחמה .75 טרפמ יפל      
.ךרוצל םאתהב תורישו      
      
לא תונפל שי תלוספ וא/ו ףדועה רמוחה לכ      
םכסה איבהל שי ,לאימרכ לש החטשל ץוחמ      
ב"צמ .תלוספ יוניפל רשואמ רתא םע םותח      
.זרכמה יכמסמל      
      
וא )ףצורמ חטשב(םיעבורמ ויהי םיקקפה לכ      
העבטה םע הקוצי תכתממ )ןוניגב( םילוגע      
י"פע ,תימוקמה תושרה למסו החושה דועי      
תייריעב תויתשת 'חמו חקפמ םע םואת      
לאימרכ      
      
לכב רוניצ לכ לש ימינפ םוליצ ללוכ ריחמה      
.הפיטש ללוכ קמועו רטוק      
      
      
      
      
      

4.04.2 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     137 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רטוקב זוקינל CVP תרנצ לש הנקתהו הקפסא     40.4.010
עקרקב םיחנומ NS-8 גרד מ"מ 052 ימינפ      
תודובע ,םיחפס תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב      
,קודיה ,וקמוע לכל 'א גוס עצמ ,הביצח /הריפח      
,)תורוניצ ןרצי תושירד יפל יבוע(לוח תפיטע      
שרדייש לכו הביצח/הריפח יפדוע יוניפ      

                   35.00 .חקפמ תויחנהל םאתהב רטמ   
      
002 ימינפ רטוקב זוקינל CVP תרנצ ךא ,ל"נכ     40.4.020

                   10.00 .מ"מ רטמ   
      
061 ימינפ רטוקב זוקינל CVP תרנצ ךא ,ל"נכ     40.4.030

                   18.00 .מ"מ רטמ   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב זוקינ תוחוש     40.4.040
08 ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
תינוניב הרקת םע 'מ 52.1 דע קמועבו מ"ס      
קקפו עבורמ 521B מ"ס 06 רטוקב הסכמו      
תייריע" בותיכה םע הקוצי תכתממ לוגע      
ימטא ללוכ ריחמה ,למסה תעבטהו "לאימרכ      
יוסיכ ,הביצח וא/ו הריפח ,הכירד יבלש ,תוילוח      
תוקידב ,קודיה ,וקמוע לכל 'א גוס עצמ      
לכו הביצח/הריפח יפדוע יוניפ ,תומיטא      
תויתשת 'חמו חקפמ תויחנהל םאתהב שרדייש      

                    2.00 'פמוק .לאימרכ תייריע  
      
מ"ס 73/67 תודימב יפוס/יעצמא הטילק את     40.4.050
42 םגד ,הפש ןבא אלל מ"ס 15 םינפ קמועבו      
    DM,  ללוכ ריחמה .ע"ש וא "ןמפלוו" תרצות  

                    1.00 'פמוק .052C הסיפת אתל םיינבלמ תשרו תרגסמ  
      
קמועבו מ"ס 04/04 םינפ תודימב הטילק את     40.4.060
תרגסמ ללוכ ריחמ רתאב קוצי ,'מ 8.0 דע      
ןויז ,ןוטב ללוכ ריחמה ,םיינבלמ לזרב הכבסו      
לכה .םלשומ רמג דע םירמוחו תודובעה לכ      

                    3.00 'פמוק .81PTD 'סמ תולכירדא טרפו תינכת יפך  
      
הטילק אתל מ"ס 052 רטוקב זוקינ וק רוביח     40.4.070
,הביצח/הריפח תודובע תוברל םייק זוקינ      
םירמוחה לכו לעתמה דוביע ,רוביח תודובע      

                    1.00 'פמוק .םלשומ רמג דע םישורדה  
      
052 רטוקב זוקינ תרנצ תרבעהל חתפ עוציב     40.4.080

                    1.00 'פמוק .שרדנה יבועב ןבא יופיח םע םייק ריקב מ"מ  
      
      
      
      

4.04.2 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     138 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
וא רוסינב טלפסא שיבכ וא/ו הכרדמ תחיתפ     40.4.090
בצמה תרזחה ללוכ ןוניג וא/ו תפצורמ הכרדמ      
,ףוציר ,טלפסא ןוקית ללוכ ריחמה .ותומדקל      
יוניפ ,קודיה ,וקמוע לכל 'א גוס עצמ ,הפש ןבא      
המודכ היחמצ תליתש ,הביצח/הריפח יפדוע      
לכו תמייק היקשה תכרעמ ןוקיתו םייקל      
'חמו חקפמ תויחנהל םאתהב שרדייש      

                   15.00 .לאימרכ תייריעב ןוניג ,תויתשת רטמ   
זוקינ תודובע 4.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חותיפ תודונע 04 כ"הס          
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21/02/2021
דף מס':     139 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ה ע י ט נ ו  ה ל י ת ש  1.14 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל היחמצה ביטו לדוג תרדגה      
"יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
הקלחמה )מ"הש( תואלקחה דרשמ תאצוהב      
ללוכ םיחמצה לכ .ףונו תוננג חמוצה תסדנהל      
.בולבל דע הטילקל םישדוח השולשל תוירחא      
תרשכה ,הליתשל תורוב תנכה ללוכ ריחמה      
52 קמועל חוחית ללוכ העיטנו הליתשל עקרק      
.יננג רושייו מ"ס      
      
םיצעל רוקמה תא חקפמה ינפב גיצהל שי      
תואטוחמ תוכומס גוז ללוכ ,עטמ וא הלתשמ      
םיצע תטילקל תויארחאו תוחפל 'מ 5.2 הבוגב      
םיצע ולבקתי אלו רתאל םתעגה ינפל ,ולא      
םיצע תטילקל תוירחא ללוכ ריחמה .דבעידב      
.תחא הנש ךשמל ולא      
      
לעב סמת יטיא ימיכ ןשד  תפסות ללוכ ריחמה      
גוסל שארמ רשואמו עודי K:P :N בכרה      
ןיערגה לש "ןירגיטלומ" גוסמ שרדנה הייחמצה      
ג"ק 05 / ר"מל םרג 05 לש תומכב ע"ש וא      
.םנודל      
      
2" עזג רטוקב 8 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.1.010
הבוג ,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ      
וא לכיממ הפיו חתופמ ,'מ 5.2 ילאמנימ      
הלעמו רטיל 0.06 ילכה לדוג ,עקרקהמ      
'מ 5.2 הבוגב תוכומס 2 ללוכ ריחמה .תיבחב      
לוביז ,עקרקל סנכנה קלחב ףורש ןמשב לובט      

                   25.00 .ןושידו 'חי   
      
לוביז ללוכ 4 לדוגב םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.1.020

                  280.00 .ןושידו 'חי   
      
לוביז ללוכ םילצבו תועקפ לש העיטנו הקפסא     41.1.030

                  120.00 .ןושידו 'חי   
      
י"ע שרדנה ןזמ אשד ידברמ לש החנהו הקפסא     41.1.040
חקפמהמ רושיא לבקל שי .חקפמה/תננכתמה      
םילופיטה לכ תא ללוכ ריחמה .אשדה רוקמ לע      
,עקרק יקיזמ תרבדה - הליתש םורט םישרדנה      
םישרדנה םילופיטה לכו טסופמוקל שאר ינשד      
םיסוסיר ,הליגעמב קודיה - הליתש רחאל      

                   68.00 .הצרמה ינושידו ר"מ   
העיטנו הליתש 1.14 כ"הס          
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21/02/2021
דף מס':     140 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
,הריפח םיללוכ היקשהה תודובע לכ :הרעה      
וא ןואסלפ גוסמ םיינקית רוביח ירזיבאו ,יוסיכ      
הקיפסב תופטפט תללוכ ףוטפיטה תרנצ .ע"ש      
.תכתממ ןוגיע יוו תוברל ש/ל 6.1      
      
תבכרהל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ריחמה      
לכו םימ רוקמל ורוביחו תכרעמה שאר      
הניקת הלעפהל תושרדנה תופסונה תודובעה      
תכרעמ שאר תמכסל םאתהב( .תכרעמה לש      
.)ינכטה טרפמלו      
      
לכו יוסיכ הריפח םג םיללוכ תרנצה יריחמ      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתה תרנצה      
שרדי הדובעה רמגב .ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
לכ םוקימ םע תודע תינכות שיגהל ןלבקה      
.םילוורשה      
      
61 גרד מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ תורוניצ     41.2.010
,ינכטה טרפמב תויחנהלו תינכתל םאתהב      
,רוביח ירזיבא ,רמוחה תקפסא :ללוכ ריחמה      
תרנצה תענצה ,תכרעמה תבכרה ,הריפח      
ללוכ םימ רוקמל תורבחתה ללוכ ריחמה .יוסיכו      

                    5.00 .תושורדה תודובעהו םירזיבאה ,םירמוחה לכ רטמ   
      

                   60.00 .6 גרד 04 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  41.2.020
      

                   25.00 .6 גרד 23 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  41.2.030
      

                  110.00 .6 גרד 52 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  41.2.040
      

                   45.00 .6 גרד 61 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  41.2.050
      
מ"מ 61 רטוקב תסוותמ ילרגטנא ףוטפט רוניצ     41.2.060
לש םיחוורמב ש/ל 3.2-1.2 תפטפט תקיפס      
תודתיב עקרקל םיבציימ ללוכ ,'מ 5.0      
04 ךרואב U תרוצב מ"מ 6 לש רטוקב לזרבמ      
,הקפסא :ללוכ ריחמה .)דתי 'מ 0.2 לכ( מ"ס      
םיזקנמו םיקלחמ םיווקל רוביח ,הבכרה ,רמוח      
היהת ףוטפטה תרנצ לכ ,"ןואסלפ" ידמצמב      
ףוטפטה תוחולש ןיב םירבחמה ,לעפמ ותואמ      

                  220.00 .ע"ש וא "ןואסלפ - M 61 " רטמ   
      
      
      
      
      
      

2.14.2 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     141 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רטוקב תסוותמ ילרגטנא ףוטפט רוניצמ תעבט     41.2.070
תוילרגטניא ש/ל 6/1 הקיפס מ"מ 61      
01( 'מ 03.0 לש םיחוורמב תותסוותמ      
ישאר רוניצל תרבוחמ תעבטה ,)ץעל תופטפט      
עקרקל םיבצימ ללוכ.ףוטפט תחולש וא/ו      
U תרוצב מ"מ 6 לש רטוקב לזרבמ תודתיב      
ביבס תעבט לכל תודתי 3( מ"ס 04 ךרואב      

                   25.00 'פמוק .ןרצי ותואמ היהת תרנצה לכ ,)ץעה  
      
ללוכה )תולעפה 4( 1" רטוקב תכרעמ שאר     41.2.080
1" םימ דמ ,ע"ש וא "ביגש" 'צות 1" ירודכ זרב      
1 " ישאר ילוארדיה ףוגמ ,ילמשח טלפ םע      
ללוכ R-04 הזנורבמ 4/3" םיילוארדיה םיפוגמו      
םימוטסש ללוכ "דמרב" 'צות יכרד תלת ןוזרב      
ץחל ןיטקמ ,םידרוקרו )'חי 4( 4/3" םוקאו יטנא      
1" ריוא םותסש ,ע"ש וא "ןמקוארב" 'צות 1"      
ןיריצילג ץחל דמ ,ע"ש וא "י.ר.א" 'צות "קרב"      
,"דמרב" 'צות )'חי 2(1" ץחל תסוו ,רב 01-ל      
רטוקב ןג זרב ,ש"מ 021 - ךורא 1" תשר ןנסמ      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו םידרוקר ,4/3"      
'צות תכרעמ שארל ןורא ,ע"וש וא ןואסלפ      
רטסאילופמ יליע RO-1582 םגד "טיילרוא"      
ע"ש וא יליע יכנא ןורא 2/0461 ןיירושמ      
וא מ"מ 023/087/558-058/1 תודימב ,רשואמ      
דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג יפל      
חירב-בר רטסמ לוענמ ללוכ ,הקוזחתל חוור      
תרגסמ ,לקוס ללוכ ,לאימרכ תייריע םאות      
תודובעה לכו ,)'יוכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ      

                    1.00 'פמוק .הנקתהל תושורדה  
      
4-ל CD םגד "ISG ןוקלג" םגד היקשה בשחמ     41.2.090
רוקמל רוביח ,רבצמ ,ןעטמ :ללוכ ,תולעפה      
הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפוליחל וא למשח      
ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא ללוכ ,תיראלוס      
"ןוקלג" ךמסומ ןיקתמ י"ע הנקתהה .למשחה      

                    1.00 'פמוק .תונחת 6-ל הנכות ןוישירו  
      
תרצותמ V9-21 D.HCTAL -C םידיאונולוס     41.2.100
יכרד תלת םיסלופ ע"ש וא 289 םגד "דמרב"      
לכו רוביח לגרס ללוכ )הלעפה זרב לכל דחא(      
+ בשחמל טווחמו רבוחמ רוביחה ירזיבא      
ספ לע ןקתוי דיאונולוסה ,01/8 דוקיפ תוירוניצ      
שאר זגרא ןפודל עבוקתש תנוולוגמ תכתמ      

                    4.00 'פמוק .תכרעמה  
      
      
      
      

2.14.2 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     142 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ללוכ ע"ש וא רטנה לש  I-02 םגד החיג ריטממ     41.2.110
ריטממה רוביחו היקשהה תינכותל תמאות היפ      

                    4.00 .ומוקמל 'חי   
      
ללוכ ,01 גרד 4" רטוקב CVP רוניצמ לוורש     41.2.120

                   25.00 .מ"ס 04 קמועב יוסיכו הנמטה ,הקפסא רטמ   
היקשה 2.14 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןוניג תודובע 14 כ"הס          
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21/02/2021
דף מס':     143 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ד י ג  44 ק ר פ       
      
ם י ר ע ש ו  ר ו ד י ג  1.44 ק ר פ  ת ת       
      
ריק לע הנקתה וא ןוטב תודוסי ללוכ ריחמה      
אל .םולהי חדקמב םירוח חודיק םע ןוטב      
תוחיטבו תוביצי .חטשב םיכותיר ועצובי      
.עצבמה ןלבקה תוירחאב הנקתהה      
      
.םינוולוגמ ויהי תורגסמה יטנמלא לכ      
      
םייטרדנטס אל םיטנמלא ללוכ ריחמה      
.הבוג תוציבקב      
      
תחתורמ הדלפ תשרמ הייושע תידסומ רדג     44.1.010
תרצות ,3101 ט"קמ ,"הקלח םחות" םגד      
תנבלוגמ ,'מ 2 הבוגב ,ע"ש וא "ילרוא תורדג"      
,לכירדא תריחבל ןווגב רונתב עובצו םח ץבאב      
םידדוב תודוסי וא ךמות ריק ג"ע הבכרה      
ללוכ ,הבכרהו ןוגיע ללוכ ,ריחמב םילולכה      
לכה ,הבוג תוציבקב םייטרדנטס אל םיטנמלא      

                   50.00 .תולכירדא תוינכתו 20PTD טרפ יפל רטמ   
      
הבוגב תחתורמ הדלפ תשרמ רדג ךא ,ל"נכ     44.1.020

                    5.00 'מ 7.0 רטמ   
      
'מ 0.2 הבוגבו 'מ 8.4 בחורב יפנכ וד רעש     44.1.030
ט"קמ ,"הלופע" םגד רונתב עובצו ןוולוגמ      
םיריצ ללוכ ע"ש וא "ילרוא תורדג" לש 5002      
לוענמל םיינזואו ןותחתו ןוילע לעונ םייטורח      
52-מ יפל לכה.עקרקב ןטובמו ןגועמ .היילת      
תוארוהו חותיפ תוינכת .תורגסמ תומישרב      

                    1.00 'פמוק .רתאב חקפמה  
      
הדלפ יושע ,יקלח האולימ םע הכלוה הקעמ     44.1.040
.לכירדא תריחבל ןווגב רונתב עובצו ןוולוגמ      

                    4.00 .תורגסמ תומישרב 02-מ יפל לכה רטמ   
      
ןוולוגמ לזרבמ םייכנא םידומע ללוכ די זחאמ     44.1.050
רטוקב ,לכירדא תריחבל ןווגב רונתב עובצו      
תוגרדמה תרוצל םאתהב ופופיכ ,2/1.1"      
תינכת יפל ,ריחמב םילולכה ךמות ריקל ונוגיעו      

                   10.00 .תולכירדא יטרפו רטמ   
      
תרושקת רליפל הפפר אולימ םע תכתמ תותלד     44.1.060
הדלפ יושע ,ע"ש וא "חירב-בר" תרבח לש      
.לכירדא תריחבל ןווגב רונתב עובצו ןוולוגמ      
ןיעל םיארנ ,PTD 30 'סמ טרפו תינכת יפל      

                    1.00 'פמוק .םירתסומ תוליסמ תוברל ,םינפבו ץוחב  
      

1.44.2 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     144 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םימ למג ןוראל הפפר אולימ םע תכתמ תותלד     44.1.070
הדלפ יושע ,ע"ש וא "חירב-בר" תרבח לש      
.לכירדא תריחבל ןווגב רונתב עובצו ןוולוגמ      
ןיעל םיארנ ,PTD 02 יסמ טרפו תינכת יפל      

                    1.00 'פמוק .םירתסומ תוליסמ תוברל ,םינפבו ץוחב  
םירעשו רודיג 1.44 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רודיג 44 כ"הס          
ןובנ תמר תסנכ תיב כ"הס        
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21/02/2021
דף מס':     145 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו מ ד ק ו מ  00 ק ר פ       
      
ה ד ו ב ע ה  ר ו א ת  1.00 ק ר פ  ת ת       
      
תמר תנוכשב םוי ןועמ תיינב תללוכ הדובעה      
.תילנויצבנוק היינבב לאימרכב ןובנ      
      
השיג יכרד םיללוכ תויומכ בתכב םיריחמה      
עוציבל םישרדנה םינוש תומוקמב רתאל      
ןלבקה לע .ותומדוקל חטש תרזחהו הדובעה      
,למשח( תיתשתה יווק רותיאל גואדל      
היקשה ,זוקינ ,בויב ,םימ ,הרואת ,תרושקת      
העיגפ תעינמל םנומיסו חטשב םימייקש )'יוכו      
םואתב לכה .הדובעה עוציב םרטב תאזו םהב      
תייריעב תויטנוולרה תוקלחמהו חקפמה םע      
.לאימרכ      
      
תעינמל םישורדה םיעצמאה לכב טוקני ןלבקה      
תוכרדמה ,הינחה יחטשמב העיגפו ךולכל      
הקני ןכו המודכו ןוטב ימ תליזנ .ןוניגהו      
ענמיהל תנמ לע הדובעה רתאב ןוטב ילברעמ      
.ריעה תובוחרב העיגפו ךולכלמ      
      
תוחיטבה יעצמא לכ תטיקנ םיללוכ םיריחמה      
עובקל שי .)רתאה ןויקינ תוברל( םישרדנה      
לכה .םאתהב טלוב הנווכהו הרהזא טוליש      
.הינב ןמזב תוחיטב תויחנה י"פע      
      
תינכות תנכה םיללוכ תויומכ בתכב םיריחמה      
תייריע תויחנה יפל רתא תונגראתהל תוחיטב      
ץעוי י"ע ןכות תינכותה .)ב"צמ( לאימרכ      
תא רשאי םג רשא ,ןלבקה םעטמ תוחיטב      
.לעופב תינכותה עוציב      
      
תינכות תשגה םיללוכ תויומכ בתכב םיריחמה      
,שרגמה לש יפרגופוט עקר לע ךמסומ דדומ      
עוציבו הנושאר הפצר לש טלחומ הבוג ןכו      
.םייפקיה תוריק      
      
ץבוק תשגה םיללוכ תויומכ בתכב םיריחמה      
    EDAM SA םיצבק ג"ע לעופב םייקש המ לש  
    gwd ו-fdp רפסמ תא הארמה ךתח ללוכ  
.fdp ץבוקב הנבמה הבוגו תומוקה      
      
ויהי ליעל ורכזוהש תודובעהו םיעצמאה לכ      
ןתנית אלו ןלבקה לש ריחמה תעצהב םילולכ      
.תיפסכ תפסות לכ םרובע      
      
      
      

1.00.3 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     146 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
בתכב םיפיעסב תוללכנ אל רשא תודובע      
יריחממ %52 לש העובק החנה ןתנת תויומכה      
."לקד" ןוריחמ ישאר ןלבק      

הדובעה רואת 1.00 כ"הס          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תומדקומ 00 כ"הס          
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21/02/2021
דף מס':     147 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
י ו ל י מ  ,ה ב י צ ח  ,ה ר י פ ח  1.10 ק ר פ  ת ת       
ק ו ד י ה ו       
      
לא תונפל שי תלוספ וא/ו ףדועה רמוחה לכ      
םכסה איבהל שי ,לאימרכ לש החטשל ץוחמ      
ב"צמ .תלוספ יוניפל רשואמ רתא םע םותח      
.זרכמה יכמסמל      
      
ישאר ,דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח     01.1.010
ללוכ תונוש תודימב תילעמ ריפו תואסנולכ      

                   45.00 .םיפדוע יוניפ ק"מ   
      
רמוחב תוריק ,דוסי תורוק ןיב רזוח יולימ     01.1.020

                  230.00 .חקפמה י"ע רשואיש ימוקמ יראלונרג ק"מ   
קודיהו יולימ ,הביצח ,הריפח 1.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
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21/02/2021
דף מס':     148 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ד ו ס י  ת ו ר ו ק ו  ם י ע צ מ  ,ת ו ד ו ס י  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
םא אלא 03-ב גוסמ ויהי םינוטבה לכ :הרעה      
.תוינכת וא/ו תויומכ בתכב תרחא ןיוצמ      
      
רטוקב )םילייפורקימ( "רטוק ינטק" תואסנולכ     02.1.010
בולכ תלחשה ,חודיק ללוכ ריחמה .מ"ס 54      
יפל ןוטרק לוורשו ןויז תדלפ ,ןוטב תקיצי ,ןויז      
.רוטקורטסנוק תושירד יפ לע לכה ,ךרוצה      
יבועב קחרמ ירמוש םילגלג ןגעי ןלבקה      

                  250.00 .חדקב בולכה זוכרמל םיאתמה רטמ   
      
ע"ש וא "דיבילופ" לש "םיניכס יזגרא" עצמ     02.1.020
תחתמ מ"ס 91 הבוגב ףצקומ ןרטסילופמ      

                  420.00 .םיפצרמל ר"מ   
      
וא דיבילופ" לש ףצקומ ןרטסילופ יזגרא עצמ     02.1.030
תחתמ שרדנה בחורבו מ"ס 02 הבוגב ע"ש      

                  270.00 .דוסי תורוקל רטמ   
      
תואסנולכ ישאר ,תויולת רשקו דוסי תורוק     02.1.060
יבג לע תוקוצי םינוש םיכתחב ריקל ןוטב לגרו      

                   28.00 .)דרפנב םידדמנ םיזגרא( דיבילופ יזגרא עצמ ק"מ   
דוסי תורוקו םיעצמ ,תודוסי 1.20 כ"הס          

      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  2.20 ק ר פ  ת ת       
      
תרחא ןיוצמ םא אלא 03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
.תוינכת וא/ו תויומכ בתכב      
      
עצמ לע םיקוצי ,מ"ס 02 יבועב ןוטב יפצרמ     02.2.010

                  475.00 .)דרפנב םידדמנ םיזגרא( דיבילופ יזגרא ר"מ   
תופצרו םיפצרמ 2.20 כ"הס          

      
ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  3.20 ק ר פ  ת ת       
      
תרחא ןיוצמ םא אלא 03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
.תוינכת וא/ו תויומכ בתכב      
      
םילדב וא םיקולב תוריק ךותב ןוטב ידומע     02.3.010
יפ לע תוטילב ללוכ תונוש תודימבו םיכתחב      

                   12.00 .תינכת ק"מ   
      
םיסלפמב ,מ"ס 52-32 יבועב ןוטב תוריק     02.3.020
יטרפ יפל םידומע ללוכ ריחמה ,םינוש      

                    8.00 .היצקורטסנוקו תולכירדא ק"מ   
      
      

3.20.3 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     149 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                   24.00 .מ"ס 03 יבועב ךא ,ל"נכ ק"מ  02.3.030
      

                    7.00 .מ"ס 53 יבועב ךא ,ל"נכ ק"מ  02.3.040
      

                   12.00 .מ"ס 04 יבועב ךא ,ל"נכ ק"מ  02.3.050
םידומעו תוריק 3.20 כ"הס          

      
ת ו ר ו ג ח ו  ת ו ק ע מ  ת ו ר ו ק  4.20 ק ר פ  ת ת       
      
תרחא ןיוצמ םא אלא 03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
.תוינכת וא/ו תויומכ בתכב      
      
תורקתל תויולת תונוילעו תונותחת תורוק     02.4.010
,םיזינרק ,םינוש םיסלפמו םיכתחב תוגגו      
תודימב םיסלפמה לכב םיבוכרכ ,גג תוקעמ      
םידוביע ,םייוביע ,תוטילב ללוכ םינוש םיכתחו      
ןותחת וק םע ,םימ יפא ,תולכירדא יטרפ יפל      

                   50.00 .עפושמו יקפוא ןותחת וקו רשי ק"מ   
      
מ"ס 02 ,מ"ס 51 ,מ"ס 01 בחורב ןוטב תורוגח     02.4.020

                   12.00 . תוציחמב םיחתפה לעמ ,תוריק לע תוקוצי ק"מ   
תורוגחו תוקעמ תורוק 4.20 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש ו  ת ו ג ג  ,ת ו ר ק ת  5.20 ק ר פ  ת ת       
      
תרחא ןיוצמ םא אלא 04-ב ןוטבה גוס :הרעה      
.תוינכת וא/ו תויומכ בתכב      
      

                   20.00 .מ"ס 51 יבועב ןוטב תוגגו תורקת ר"מ  02.5.010
      

                  440.00 .מ"ס 52 יבועב ךא ,ל"נכ ר"מ  02.5.020
תונושו תוגג ,תורקת 5.20 כ"הס          

      
ת ו ג ג ל  ם י ע ו פ י ש  ן ו ט ב  6.20 ק ר פ  ת ת       
      
יפל יבועב "לקטב" םע תוגגל םיעופיש תריצי     02.6.010
קזוח ק"מ/ג"ק 0021 יבחרמ לכשמב ,תינכת      

                   82.00 40. ק"מ   
      
טיטמ מ"ס 6/6 תודימב תושלושמ תוקלור     02.6.020

                  170.00 .)דרפנב דדמנ הקלורה םוטיא( 3:1 טנמצ רטמ   
תוגגל םיעופיש ןוטב 6.20 כ"הס          

      
      
      
      
      

150/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     150 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו י ז  ת ד ל פ  7.20 ק ר פ  ת ת       
      
רפושמ תוקבדה רשוכ ילעב הדלפ תוטומ     02.7.010
םינוש םירטוקב תוכתורמ תותשרו )םיעלוצמ(      

                   43.00 .םינוטב ןויזל 937 י"ת תושירדל םימיאתמ ןוט   
ןויז תדלפ 7.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
151/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     151 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ס י מ ו פ ו  ן ו ט ב  י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  1.40 ק ר פ  ת ת       
      
הינבה תודובע לש הדיחיה יריחמ :הרעה      
לע אלמ ןוטבמ קולב תרושו תוברטש םיללוכ      
.לכירדא יטרפ יפ      
      

                  210.00 .מ"ס 32 יבועב סימופ בהז יקולבמ ץוח תוריק ר"מ  04.1.010
      

                   17.00 .מ"ס 02 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוריק ר"מ  04.1.020
      

                  215.00 מ"ס 01 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוריק ר"מ  04.1.030
סימופו ןוטב יקולבב הינב 1.40 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הינב תודובע 40 כ"הס          
152/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     152 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ת ו ר י ק  ,ת ו פ צ ר  ,ת ו ג ג  ם ו ט י א  1.50 ק ר פ  ת ת       
ד ו ד י ב ו       
      
תיתשת תנכה אדוול שי םוטיאה תודובע לכב      
םינמשמ הייקנו םיקדס אלל ,המלש ,הביצי      
עצבל שי ריקו הפצר לש שגפמ לכב .קבאו      
לכב  .לוח:טלמ 1:3 סחיב ןוטבמ הקלור      
תיתשת תנכה אדוול שי םוטיאה תודובע      
םינמשמ הייקנו םיקדס אלל ,המלש ,הביצי      
מ"ס 04 דע ההבגה ללוכ ר"מל ריחמה .קבאו      
דדמנ אל ךא ,ללכנש גגה ףקיהב גגה לעמ      
.גג ר"מ םוטיא ריחמב לולכו      
      
םידדמנ םיבוטר םירדח לש םוטיא יחטש      
ללוכ ר"מל ריחמה .תוריק ןיב תיקפוא הסירפב      
רדחה ףקיהב הפצרה לעמ מ"ס 04 לש ההבגה      
ר"מ םוטיא ריחמב לולכו דדמנ אל ךא ,ללכנש      
.הפצר      
      
.םינש 01 ל תויררחא ללוכ ריחמה      
      
לש תיתבכש דח תכרעמב םיחוטש תוגג םוטיא     05.1.010
תוחבשומ תוירמוטסלפ תוינמוטיב תועירי      
דבל ןוירש םע מ"מ 5 יבועב SBS רמילופב      
רמיירפ תוברל .ןוילע טגרגא יופיצו רטסאילופ      
רמיירפ" וא "101 טוקמיירפ" גוסמ ינמוטיב      
    474 SG" ר"מ/רג 003 לש תומכב ע"ש וא,  
52/57 ןמוטיב תבכש תומח תוחירמב עוציב      
קיטסמו רמיירפ ללוכ ר"מ/ג"ק 5.1 לש תומכב      
גוסמ יופיחה תועוצר לש ןוילעה הצקב ינמוטיב      
"םוגיזיא" וא "442 קיטסלא" וא "81 לורקזפ"      
תוינמוטיב יופיח תועוצר עוביק תוברל ,ע"ש וא      
ספ תועצמאב תוקלור רוזאב תוקעמ לע      
יתלב םיגרב י"ע ריקל ןגועמ םוינימולא      
תחנה .תולכירדא יטרפ יפל לכה .םידילחמ      
יפל ךותירה ירפתב לופיטו ןתמחלה ,תועיריה      
יפל לכה .עופישה ןוויכ יפל היפח ,ןרציה טרפמ      

                  400.00 .חקפמה תוארוהו תולכירדא יטרפ ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1.50.3 קרפ תתב הרבעהל        
153/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     153 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
/קוזיח תועוצר לש תובכש 2 -ב תוקלור םוטיא     05.1.020
תוחבשומ תוללכושמ תוינמוטיב תועירימ יופיח      
הנותחת קוזיח תעוצר תוברל ,SBS רמילופב      
,לוח יופיצ םע מ"ס 03 בחורבו מ"מ 4 יבועב      
05 בחורבו מ"מ 5 יבועב הנוילע יופיח תעוצר      
גוסמ ינמוטיב רמיירפ ,טנרגא יופיצ םע מ"ס      
ע"ש וא " SG 474 רמיירפ וא "101 רמיירפ"      
הצקב ינמוטיב קיטסמו ר"מ /'רג 003 תומכב      
"81 לורקזפ" גוסמ יופיחה תועוצר לש ןוילעה      
תוברל ,ע"ש וא "םוגיזיא" וא "442 קיטסלא" וא      
תוקעמ לע תוינמוטיב יופיח תועוצר עוביק      
ןגועמ םוינימולא ספ תועצמאב תוקלור רוזאב      
יטרפ יפל לכה .םידילחמ יתלב םיגרב י"ע ריקל      

                  170.00 .תולכירדא רטמ   
      
גוסמ )ןודר זג דגנ( ןוטב תופצר םוטיא     05.1.030
סקלפופאנ" וא "םוגיסקלפ" וא "סקלפדיפר"      
תלבקל ר"מ/ג"ק 7 תומכב ע"ש וא "1 קטיפורפ      
רמיירפ תוברל ,מ"מ 4 לש שבי יופיצ יבוע      
י"ע םוטיאה תובכש לש הבכש תנגהו ןרצי יפל      

                  430.00 .ר"מ/רג 053 תפז ריינ הקבדה ר"מ   
      
הרוש קולב ללוכ דוסי תורוקו תופצר םוטיא     05.1.040
תוריקל תחתמ תוביטר ץצוח ךבדנ ,הנושאר      
ץצוח ךבדנ .םיבוטר םירדחב םינפו ץוח      
י"ע מ"ס 03 לש ילאמינימ בחורב היהי תוביטר      
"701 ליס פוט הקיס" וא "XF-001 ליסורוט "      
תובכש יתשב ר"מ/ג"ק 4 לש תומכב ע"וש וא      
קלח ןניה הנכהה תודובע .ןרציה תוארוה פ"ע      
.הרומת לכ םניגב םלושת אלו םוטיאה תלועפמ      
,ןוטב ירייש יוקינ תוללוכ הנכהה תודובע      
תודח תוניפ תריבש,היצגירגסו םירוח תמיתס      
םיטלוב םילזרבו הרישקה יטוח לכ ךותיחו      
םשייל ןיא .חקפמה לש ונוצר תועיבשל לכהו      

                   70.00 .רושיא ינפל םוטיאה תא ר"מ   
      
י"ע םיבוטר םירדחב תוריקו תופצר םוטיא     05.1.050
"701 ליס פוט הקיס" וא "XF-001 ליסורוט"      
תובכש יתשב ר"מ/ג"ק 4 לש תומכב ע"וש וא      
קלח ןניה הנכהה תודובע .ןרציה תוארוה פ"ע      
.הרומת לכ םניגב םלושת אלו םוטיאה תלועפמ      
,ןוטב ירייש יוקינ תוללוכ הנכהה תודובע      
תודח תוניפ תריבש,היצגירגסו םירוח תמיתס      
םיטלוב םילזרבו הרישקה יטוח לכ ךותיחו      
םשייל ןיא .חקפמה לש ונוצר תועיבשל לכהו      

                  102.00 .רושיא ינפל םוטיאה תא ר"מ   
      
      

1.50.3 קרפ תתב הרבעהל        
154/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     154 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רקלק תוחול י"ע תוגגל ימרט דודיב     05.1.060
מ"ס 5 יבועבו F-03 תופיפצב )ןריטסילופ(      
.םח ןמוטיב תבכשב תיתשת לע וקבדוי רשא      

                  400.00 .חקפמה תוארוהו תולכירדא יטרפ פ"ע לכה ר"מ   
      
ןוטב ידומעו תורוגח ,תורוק ,תוריק דודיב     05.1.070
F-03 ףצקומ ןריטסילופ תוחול י"ע )רוק ירשג(      
"סקדא" תיטנמצ תבכש תוברל מ"ס 3 יבועב      
תיתשתכ רטסאילופ תשר ללוכ ,ינוציחה דצב      
וא הקיציה תעב ןקתומ דודיבה .ץוח חיטל      
יטרפ פ"ע לכה .םח ןמוטיב י"ע םיקבדומ      

                  140.00 .חקפמה תוארוהו תולכירדא ר"מ   
דודיבו תוריק ,תופצר ,תוגג םוטיא 1.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא תודובע 50 כ"הס          
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     155 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  1.60 ק ר פ  ת ת       
      
.ינקת תועבצא ןגמ ןקתוי תורגנה תותלד לכב      
ןגועמ לכירדא י"ע רשואמ גוסמ תועבצא ןגמ      
מ"ס 01 בכרומו מ"ס 081 ןגמה הבוג ,תותלדל      
.תלדה גוסל םאתהב ןגמה בחור ,ףוצירה לעמ      
,רטסאמ חתפמ היהי תורגנה תותלד לכל      
ויהי תותלדל החיתפה תוידי ,"רפרפ" לוענמ      
לא אלו תלדה ףנכ ךרד וז לא וז תורבוחמ      
לכל .הטסורינ "רפרפ" יריצ 3 ונקתי .ףנכה      
תשירד יפל יריק/יתפצר רוצעמ ןקתוי תלד      
ןקתות תורגנה תותלדה לכל .ףנכה לע ןימזמה      
.)םינסחמו םיתורישל טרפ( תינקת הזוזמ      
.ףנכה לדוגל םאתומ היהי תותלדל ןמש ריזחמ      
תרצות מ"מ 5.1 יבועב ןוולוגמ הדלפ ףוקשמ      
ריקה יבועל םאתומ ע"ש וא ".א.ב.ש" תרבח      
תמישר יפל םירמג ללוכ ריקה ינפמ טלובו      
.חפ ףוקשמב הנבומ םטא תותלדה לכל .תורגנ      
      
דרובסקלפ יולימ( החיתפל הדובל ץע ףנכ תלד     06.1.010
גגוזמ רהוצ ללוכ ,הקיאמרופ הפוצמ ,)%001      
עובצו ןוולוגמ חפ הדלפ ףוקשמ ,טרפ יפל      
1-גנ יפל לכה .מ"ס 012/001 חתפ תודימב      

                    3.00 'פמוק .תורגנה תמישרב  
      
דרובסקלפ יולימ( החיתפל המוטא ץע ףנכ תלד     06.1.020
גגוזמ רהוצ ללוכ ,הקיאמרופ הפוצמ ,)%001      
ןגומ בחרמ תלד ףוקשמב הנקתהל ,טרפ יפל      
יפל לכה .מ"ס 002/001 חתפ תודימב עובצו      

                    2.00 'פמוק .תורגנה תמישרב 3-גנ  
      
דרובסקלפ יולימ( החיתפל הדובל ץע ףנכ תלד     06.1.030
גגוזמ רהוצ ללוכ ,הקיאמרופ הפוצמ ,)%001      
עובצו ןוולוגמ חפ הדלפ ףוקשמ ,טרפ יפל      
4-גנ יפל לכה .מ"ס 012/011 חתפ תודימב      

                    4.00 'פמוק .תורגנה תמישרב  
      
דרובסקלפ יולימ( החיתפל הדובל ץע ףנכ תלד     06.1.040
גגוזמ רהוצ ללוכ ,הקיאמרופ הפוצמ ,)%001      
עובצו ןוולוגמ חפ הדלפ ףוקשמ ,טרפ יפל      
5-גנ יפל לכה .מ"ס 012/011 חתפ תודימב      

                    6.00 'פמוק .תורגנה תמישרב  
      
      
      
      
      
      

1.60.3 קרפ תתב הרבעהל        
156/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     156 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,מ"ס 06/051 תודימב ןותחת חבטמ ןורא     06.1.050
תוחול יושע חבטמה ףוג .מ"ס 09 הבוגב      
טנק ,בג הקיימרופ הפוצמ מ"מ 71 'ץיוודנס      
    CVP ךא חבטמה תותלד ל"נכ ,הבע חישק  
.לכירדאה תריחב יפל הקיימרופב ינוציח יופיצ      
יפל לכה .הנקתהו הלבוה ,רוצי ללוכ ריחמה      

                    2.00 'פמוק .תורגנ תמישרב 6-גנ  
      
,מ"ס 06/052 תודימב ןותחת חבטמ ןורא     06.1.060
תוחול יושע חבטמה ףוג .מ"ס 09 הבוגב      
טנק ,בג הקיימרופ הפוצמ מ"מ 71 'ץיוודנס      
    CVP ךא חבטמה תותלד ל"נכ ,הבע חישק  
.לכירדאה תריחב יפל הקיימרופב ינוציח יופיצ      
יפל לכה .הנקתהו הלבוה ,רוצי ללוכ ריחמה      

                    1.00 'פמוק .תורגנ תמישרב 7-גנ  
      
ללוכ ,מ"ס 002/513 תודימב ןוסחא ןורא תיזח     06.1.070

                    1.00 'פמוק .תורגנה תמישרב 8-גנ יפל לכה .םיפדמ  
      
מ"ס 002/031 תודימב למשח תונורא תותיזח     06.1.080
יפל לכה מ"ס 002/07 תודימב תרושקת פבו      

                    1.00 'פמוק .תורגנה תמישרב 9-גנ  
      
ללוכ ,מ"ס 002/801 תודימב ןוסחא ןורא תיזח     06.1.090

                    1.00 'פמוק .תורגנה תמישרב 01-גנ יפל לכה .םיפדמ  
      
ללוכ ,מ"ס 002/07 תודימב ןוסחא ןורא תיזח     06.1.100

                    2.00 'פמוק .תורגנה תמישרב 11-גנ יפל לכה .םיפדמ  
      
ללוכ ,מ"ס 701/052 תודימב ןוסחא ןורא תיזח     06.1.110

                    1.00 'פמוק .תורגנה תמישרב 21-גנ יפל לכה .םיפדמ  
      
.מ"ס 701/011 תודימב תרושקת ןורא תיזח     06.1.120

                    1.00 'פמוק .תורגנה תמישרב 31-גנ יפל לכה  
      
תודימב םיטקלפ תיילתל הציענ תוחול     06.1.130
סקטולס תטלפ לע דבל ,מ"ס 07/002      
םיבכרומ ,םוינימולא תרגסמ ללוכ מ"מ 01      
לכה .ע"ש וא "2002 ןווגמ" תרצות תודימצב      

                    8.00 'פמוק .תורגנה תמישרב 41-גנ יפל  
      
ללוכ ,מ"ס 002/001 תודימב ןוסחא ןורא תיזח     06.1.140

                    1.00 'פמוק .תורגנה תמישרב 51-גנ יפל לכה .םיפדמ  
      
      
      
      
      

1.60.3 קרפ תתב הרבעהל        
157/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     157 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ללוכ שטולמו עצקוהמ קוב ץעמ םידגבל הלתמ     06.1.150
םע מ"מ 02/001 תודימב ,הפוקש הכל עבצ      
תריחבל ןווגו גוס( םיחישק תכתמ יבלוק      
יפל לכה .םייומס ריקל םירוביח ,)לכירדא      

                    3.60 .תורגנה תמישרב 31-גנ-ו 21-גנ רטמ   
תורגנ תודובע 1.60 כ"הס          

      
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  2.60 ק ר פ  ת ת       
      
ינקת תועבצא ןגמ ןקתוי תורגסמה תותלד לכב      
גוסמ תועבצא ןגמ .םיריצה רוזאב הבוגה לכל      
01 בכרומ תותלדל ןגועמ לכירדא י"ע רשואמ      
גוסל םאתהב ןגמה בחור ,ףוצירה לעמ מ"ס      
חתפמ היהי תורגסמה תותלד לכל .תלדה      
הזוזמ ןקתות תורגסמה תותלד לכב .רטסאמ      
תלד לכל .)םינסחמו םיתורישל טרפ( תינקת      
.ףנכה לע ןימזמה תשירד יפל רוצעמ ןקתוי      
,ףנכה לדוגל םאתומ היהי תותלדל ןמש ריזחמ      
היהי ריזחמה .תולעמ 09-ב הליענ רשפאי      
החיתפ ינוויכ ונכתי .תוחפל NE-4 הירוגטקב      
ןוולוגמ הדלפ ףוקשמ .טירפ ותואל םינוש      
טלובו ריקה יבועל םאתומ מ"מ 5.1 יבועב      
.תוגרסמ תמישר יפל םירמג ללוכ ריקה ינפמ      
.חפ ףוקשמב הנבומ םטא תותלדה לכל      
      
תא ללוכ םיפיעסה ריחמ .חפ יפוקשמו תותלד      
ןרצי יפל עוציבה יטריפו םיפיעסה תרדגה לכ      
םינוולוגמ ויהי תורגסמה יטרפ לכ .תותלדה      
המיאתמ עבצ תכרעמב שמתשהל שי ,םחב      
לולכ םיפיעסה ריחמב ,םחב תנוולוגמ הדלפל      
עבצ( ינכטה טרפמה יפל תורגסמה תעיבצ םג      
.)א"כ תובכש יתשב יפוס עבצו דוסי      
      
ללוכ םירעשו די יזחאמ ,תוקעמ ,תורדג ריחמה      
חודיק םע ןוטב לע הנקתה וא ןוטב תודוסי      
םיכותיר ועצובי אל .םולהי חדקמב םירוח      
תוירחאב הנקתהה תוחיטבו תוביצי .חטשב      
.עצבמה ןלבקה      
      
חתפה תרגסמ ךותב עצבתת םיגרוסה תעיבק      
,מ"ס 5 קחרמב ריקה לש ינוציחה רושימב      
.רונתב עובצו המח היטבמאב ןוולוגמ      
      
002/001 רוא חתפ מ"ממל תידסומ ףדה תלד     06.2.010
,ע"ש וא "חירב בר" תרצות תלד תאמגודכ מ"ס      
1-סמ יפל לכה .ףרועה דוקיפ י"ע תרשואמה      

                    1.00 'פמוק .תורגסמה המישרב  
2.60.3 קרפ תתב הרבעהל        

158/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     158 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תודימב םייאופר תודסומל םיסיסרו ףדה תלד     06.2.020
חפ ףוקשמ תוברל מ"ס 002/001 רוא חתפ      
בר" תרצות תלד תאמגודכ עובצו ןוולוגמ      
,ףרועה דוקיפ י"ע תרשואמה ע"ש וא "חירב      
דצב מ"ממ תלד תלבקל םאתומ ףוקשמ תוברל      
ףנכו ףוקשמ ,ינש דצמ ץע תלד תלבקלו דחא      
המישרב א1-סמ יפל לכה ,טרופמכ העיבצל      

                    1.00 'פמוק .תורגסמה  
      
001/001 תודימב מ"ממל ידסומ ףדה ןולח     06.2.030
ףרועה דוקיפ י"ע רשואמה שדח רוד ,מ"ס      
ינוציח קלח ,םירמגהו ריקה יבועל םיאתמ      
סיכ ךותל ריקל ררגנ מ"מ 42 יבועב הדלפמ      
.העיבצו םימטא ,םיפוקשמ תוברל ,הדלפ      
4-סמ יפל לכה .םוינימולא ןולח ללוכ אל ריחמה      

                    2.00 'פמוק .תורגסמה המישרב  
      
תוריקב מ"ממל 8" רטוקב הדלפמ ריווא רוניצ     06.2.040
.תוריקה ירימגתל םאתומ רוניצה ךרוא ,םינפ      
2-סמ יפל לכה .תותשר ויהי םילוורשה לכב      
.ףרועה דוקיפ יטרפמו .תורגסמה המישרב      

                    4.00 'פמוק .םימטאו עבצ תוברל  
      
מ"ממב 8" רטוקב הדלפמ רוניצ ךא ,ל"נכ     06.2.050
2-סמ יפל לכה .םיסיסר ןגמ ליכי ץוח תוריקב      

                    2.00 'פמוק .תורגסמה המישרב  
      
מ"ממב 4" רטוקב הדלפמ רוניצ ךא ,ל"נכ     06.2.060
המישרב 3-סמ יפל לכה .םינפ תוריקב      

                    4.00 'פמוק .תורגסמה  
      
בר" 'בח תרצות "יאפוריא" םגד הדלפ תלד     06.2.070
החיתפל יפנכ דח ,רשואמ ע"ש וא "חירב      
012/011 תודימב ,מ"מ 5.1 חפה יבוע ,הליגר      
רונתב העיבצ ,קוצי הדלפ ףוקשמ ללוכ ,מ"ס      
יפל לכה לוזריפה לכ ,לכירדא תריחבל ןווגב      

                    4.00 'פמוק .תורגסמה המישרב 7-סמ  
      
בר" 'בח תרצות "יאפוריא" םגד הדלפ תלד     06.2.080
החיתפל יפנכ דח ,רשואמ ע"ש וא "חירב      
012/501 תודימב ,מ"מ 5.1 חפה יבוע ,הליגר      
רונתב העיבצ ,קוצי הדלפ ףוקשמ ללוכ ,מ"ס      
יפל לכה לוזריפה לכ ,לכירדא תריחבל ןווגב      

                    1.00 'פמוק .תורגסמה המישרב 8-סמ  
      
      
      
      

2.60.3 קרפ תתב הרבעהל        
159/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     159 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תרצות שא יוביכ ןוראל תכתמ תותלד     06.2.090
042/051 תודימב ,ע"ש וא "זרלפ" תרבח      
םירתסומ תוליסמ תוברל ,תינכת יפל מ"ס      
המישרב 9-סמ יפל לכה ,רונתב עובצ ,תכרעמו      

                    1.00 'פמוק .תורגסמה  
      
רונתב עובצ ןוולוגמ הדלפ ליפורפמ עובק גרוס     06.2.100
העיבצו ןוגע ,ןוטיב ללוכ ,תונוש תודימב       
11-סמ יפל לכה .לכירדא תריחבל ןווגב רונתב      

                   45.00 .תורגסמה המישרב ר"מ   
      
גוזימ תרנצ רבעמ םוטיאל R-SMP תדיחי     06.2.110
מ"ממל הסינכב םירלקנירפס ,םימ ,ריוא      
הדלפ רוניצל ףרועה דוקיפ י"ע תרשואמ      
רוניצ תללוכ אל ריחמה( ןוטבב קוצי 4" רטוקב      
הדלפ רוניצל המיטא תכרעמ ללוכ )הדלפ      
תורוניצה םירטוקל םאתהב םימטא יולימו      
וליפ" 'בח י"ע תקוושמ תכרעמה ,םירדוחה      
וא "מ"עב תליא תויגולונכט םא.םא.יפ"/"שא      

                    4.00 'פמוק .ע"ש  
      
תודימב הטסורינמ טלש תנקתהו הקפסא     06.2.120

                    1.00 'פמוק . ךוניחה דרשמ טרפמ יפל מ"ס 04/03  
תורגסמ תודובע 2.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס          
160/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     160 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ ח ו  ם י ר ק  ם י מ  ת ק פ ס א  1.70 ק ר פ  ת ת       
ם י נ פ       
      
טרפמב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
70 קרפ ןינב  תודובעל יללכה טרפמבו דחוימה      
,תוירטינסה תועובקה לכ ריחמ .75 קרפו      
חידמל תונכה ,שמשה דוד תנקתה תוברל      
תא  םיללוככ ובשוחי ,הסיבכ תנוכמל ,םילכ      
ירזיבא ללוכ "PS" גוסמ  םייטסלפה תורוניצה      
שעותמ דודיבו תרנצה ןרצי לש םיירוקמ רוביח      
וניא PS-ה תרנצ ריחמ .םימח םימל לעפמב      
תנקתה ריחמב ותוא לולכל שיו דרפנב עיפומ      
םירטקהו תרנצה יאוות ,תוירטינסה תועובקה      
תינכת יפל      
      
,הנקתה/החנה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה      
יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ,הביצח/הריפח      
םישורדה םיחפסהו םירזיבאה לכ תאו קודיהו      
.תינכת יפל תמלשומ הנקתהל      
      
,תורוקל הסופת היהת היולג םימ תרנצ      
י"ע תורשואמ "תולשב" תוריקל וא הרקתל      
.'מ 2 לע הלעי אלש קחרמב חקפמה      
      
םימל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.1.010
,םייומס וא םייולג םינקתומ םימחו םירק      
תינוציח הפיטע םע ,תוגרבהב םירבוחמ      
LAG CPA יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
תוברל ,2" רטוקב ,ע"ש וא "תורבא" תמגודכ      

                   10.00 .רוביח יחפס רטמ   
      

                   50.00 .1" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  07.1.020
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.1.030
מ"מ 61  רטוק ) PS ( םוינימולא ןיערג םע      
תוברל םירבעמו תוריקב םייומס םינקתומ      

                  125.00 .רוביח יחפס רטמ   
      

                  120.00 .מ"מ  02 רטוק ךא ,ל"נכ רטמ  07.1.040
      

                  110.00 .מ"מ  52 רטוק ךא ,ל"נכ רטמ  07.1.050
      

                   30.00 .מ"מ  23 רטוק ךא ,ל"נכ רטמ  07.1.060
      
      
      
      
      

1.70.3 קרפ תתב הרבעהל        
161/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     161 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
"לוגסקפ" תרצות בלוצמ ןליתאילופמ תורונצ     07.1.070
גרד ,מ"מ 05 רטוקב םימחו םירק םימל ע"ש      
יולימב וא תוריקב םייומס םינקתומ ,42      
הצק ירזיבאו רוביחל םיחפס ללוכ ,םירבעמו      

                   25.00 .זרבו הללוס רוביחל רטמ   
      
םע םימח םימל שרדנה רטוקב  תורוניצל דודיב     07.1.080

                  180.00 .ףצקומ  ןתירואילופו לוורש רטמ   
      
דרוקר ללוכ "ביגש" תמגודכ םיירודכ םיפוגמ     07.1.090

                    1.00 .2" רטוקב םינבלוגמ רוביח יחפסו 'חי   
      

                    2.00 .2/11 " רטוקב ךא ,ל"נכ 'חי  07.1.100
      

                   10.00 .1" רטוקב ךא ,ל"נכ 'חי  07.1.110
      

                    8.00 .4/3" רטוקב ךא ,ל"נכ 'חי  07.1.120
      

                    2.00 .2/1" רטוקב ךא ,ל"נכ 'חי  07.1.130
      

                    3.00 .2/1" רטוקב לינ זרב 'חי  07.1.140
      
ןורא ךותב תנקתומ תינקת שא יוביכ תדמע     07.1.150
ריחמה ,ףרוצמ טרפל םאתהב ריק לע ןקתומה      
ימוג וא יטסלפ שימג רוניצ םע ןולגלג :ללוכ      
םע ףות לע ןקתומ 'מ 03 ךרואבו 4/3" רטוקב      
1" רטוק סוסיר/ןוליס קנזמ םע תבבותסמ עורז      
הפירש זרב ,ע"ש וא "ביגש" 'צות 1"ירודכ זרבו      
2" רטוקב םיקונרז 2 ,ץרוטש דמצמ םע 2"      
/ןוליס קנזמ ,ץרוטש ידמצמ םע 'מ 51 ךרואבו      

                    1.00 'פמוק .2" סוסיר  
      
רוניצ םע ןולגלג :תללוכה שא יוביכ תדמע     07.1.160
'מ 03 ךרואבו 4/3" רטוק ימוג וא יטסלפ שימג      
קנזמ םע תבבותסמ עורז םע ףות לע ןקתומ      
זרב, 4/3" רטוק סוסיר/ןוליס קנזמ ללוכ ,דומצ      
ןורא ךותב תומלשב ןקתומ 1" ירודכ      
03/08/021 תודימב )ריחמב ללוכ( סלגרביפמ      
רושיאו םואיתב םודא עבצב ןקתומ מ"ס      

                    2.00 'פמוק .חקפמה  
      
רוזיפל רוניצ םע ג"ק 6 הקבא גוסמ הפטמ     07.1.170

                    6.00 .רמוחה 'חי   
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21/02/2021
דף מס':     162 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םימ םומיח תכרעמ לש תנקתהו הקפסא     07.1.180
ש"לקק 0028 שמש יטלוק תללוכה תיזכרמ      
דמעמ תוברל תומלשב יולק יסקופא יופיצ םע      
םע רטיל 002 חפנב םימ דודו ,חוטש גג לע      
קוצי ןתירואילופ דודיבו ימינפ לייאמא יופיצ      
םירזיבאה לכ םע ע"ש וא "ןגומורכ" תרצות      
גג לע הנקתהל םיעצמאו תינכתב םינמוסמה      
םומיח ףוג ללוכ ,ןוחטב םותסש ,ןוטבה      
םימ תרנצ תכרעמל רבוחי דודה ,ילמשח      
ירודכ קותינ זרב לולכיו למשחו םימח/םירק      
רורחס תבאשמ ללוכ ריחמה ."ביגש" תמגודכ      
רטמ 03 דמוע דגנ ש"קמ 5.0 לש הקיפסל      
דוקיפ תכרעמו םימותסש ,םיזרב ללוכ ,םימ      
תככרעמה .ץחל ררחשמו ןנסמ ,תיטמוטוא      
מ"מ 61-23 רטוקב P.S. תורוניצ תללוכ      
יבועב סקלפאמרא י"ע הנבמל ץוחמ םידדובמ      
לכה .תיתשורח עובצ חפ תפיטע םע מ"מ 91      
תוירחא ללוכ ריחמה .םיטרפו תינכת יפל      

                    2.00 'פמוק .םינש 5 לש תפוקתל  
      
תמירד תלבגהל 1" רטוקב ימרטורדיה זרב     07.1.190
תולעמ 54 -ל 'פמט תסוומ ,םיחתור םימ      
.3645 י"תל םאתומ ,תויווכ תעינמל םויזליצ      
לולכמל הסינכב םימח םימ וק לע ןקתומ      

                    3.00 'פמוק םיתוריש תרקת ללחב התיכ םיתוריש  
      
ץבאב תנוולוגמ הדלפ רוניצמ יושע גג רבעמ     07.1.200
םירבוחמ םיקלח 2 ל קלוחמו 4" רטוקב םח      
'ץנאלפב ןוטבה גג לע קזוחמו 'ץנאלפב םהניב      
תלחשה םויסב רבעמה םוטיא ללוכ .ףסונ      
הדלפ רוניצ ביבסמ ןוטב תקיציו תורוניצה      

                    2.00 'פמוק .טלפמוק ריחמ .)גג רבעמ(  
םינפ םימחו םירק םימ תקפסא 1.70 כ"הס          

      
ץ ו ח  ם י מ  ת ק פ ס א  2.70 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
70 קרפ ןינב תודובעל יללכה טרפמבו דחוימה      
.75 קרפו      
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21/02/2021
דף מס':     163 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רבעמ ,םיעלס יוניפ :םיללוכ הדיחיה יריחמ      
,יאוותב םינוש םידרטמ ,תוריק רבעמ ,תועלסמ      
תצירפ ,םיצע םוזיג ,םיצעו היחמצמ ףושיח      
,ךותיר ,הביצח/הריפח ,145-ת טרפ יפל יאוות      
תפיטעו ,דופיר ,רוניצ הנקתה/החנהו הקפסא      
,טרפמו 214-ת טרפ יפל רזוח יולימ ,לוח      
םירזיבאה לכ תאו םיפדוע תקחרה ,קודיהו      
ללוכ תמלשומ הנקתהל םישורדה םיחפסהו      
. ותומדקל חטשה תרזחה      
      
,תורוקל הסופת היהת היולג םימ תרנצ      
י"ע תורשואמ "תולשב" תוריקל וא הרקתל      
.'מ 2 לע הלעי אלש קחרמב חקפמה      
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפ תורוניצ     07.2.010
הפיטעו יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ ץוח      
"CPA" וא "וירט" תמגוד סוחד ןוטב תינוציח      
,טנמצ טלמ םינפ יופיצו מ"מ 91 יבועב ע"ש וא      
םע 'מ 52.1. דע קמועב עקרקב םיחנומ      
םירזיבא ,םיחפס תוברל .לוח תפיטע      
םינפו ץוח הפיטע םע םישרדנה םייתשורח      
,הריפח תודובע ללוכ ריחמה .רוניצל המוד      

                   10.00 .214-ת טרפ יפל לכה .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
םע מ"מ 56.3 .ד.ע 2" רטוקב הדלפ תורוניצ     07.2.020
יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ ץוח יופיצ      
"וירט" תמגוד סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו      
םינפ יופיצו מ"מ 91 יבועב ע"ש וא "CPA" וא      
52.1. דע קמועב עקרקב םיחנומ ,טנמצ טלמ      
םירזיבא ,םיחפס תוברל .לוח תפיטע םע 'מ      
םינפו ץוח הפיטע םע םישרדנה םייתשורח      
,הריפח תודובע ללוכ ריחמה .רוניצל המוד      

                   30.00 .214-ת טרפ יפל לכה .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
ןליתאילופמ םירק םימל םייטסלפ תורונצ     07.2.030
61 גרד מ"מ 05 רטוקב EP-001 תמגודכ       
עקרקב םיחנומ ,מ"מ 09 רטוקב לוורש ללוכ      
יחפס תוברל מ"ס 08 לש ילמינימ יוסיכ םע      

                   25.00 .רוביח רטמ   
      
ללוכ "ביגש" תמגודכ םיירודכ םיפוגמ     07.2.040

                    2.00 .2" רטוקב םינבלוגמ רוביח יחפסו דרוקר 'חי   
      
      
      
      
      
      

2.70.3 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     164 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םיפוגמ :ללוכ םימ תדידמ תכרעמל הנכה טרפ     07.2.050
רטוקב ע"ש וא "לאפר" תרצות 0002T זירט      
םיידגנ םינגוא גוזו ןגוא םירבחמ ללוכ )'חי 3(3"      
    "SRT" 2" רטוקב םימ דמ ,תורפסומטא 61-ל  
לע ,ע"ש וא EVATCO םגד "הילד דרא" 'צות      
םירסרד ,2" רטוקב י.ר.א" תמגוד רזוח      
םותסש ,4-2" םירטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל      
תמגוד 2" רטוקב םימ יוקל בלושמ ריוא      
זרבו ףקז ללוכ ע"ש וא D-050 םגד ".י.ר.א"      
םינבא תדוכלמ ,"ביגש" 'צות 2" רטוקב ירודכ      
םינגוא םע 3" רטוקב ע"ש וא "דמרב" תרצות      
יוביכ זרב ,טרפמ יפל 3" רטוקב ח"זמ ,םיידגנ      
ירודכ זרב ,ץרוטש דמצמ םע 3" רטוקב שא      
2"-4"םירטוקב םינגוא ,"ביגש" 'צות 2" רטוקב      
םירטוקב 09* תותשק ,םימטאו םיגרב ללוכ      
4CPA םיריבעמו הדלפ רוניצ יעטק ,2"-3"      
,2"-3" םירטוקב ךותיר םיפקז ,םינוש םירטקב      
םירזיבאהו םיחפס ,םירמוחה ,הדובעה ללוכ      
לכו ןוטב תפיטע ,טרפב ןייוצמכ םישורדה      

                    1.00 'פמוק .תומלשב ףרוצמה טרפה עוציבל שרדנה  
      
םימ וקל 4" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     07.2.060
הנכהה תודובע תוברל ,רטוקב לכב םייק      
תרזחהו וזוקינ ,ותריגס ,וקה רותיא ,תושורדה      
תיב יגיצנ םע םואתב לכה ,ותומדקל בצמה      

                    1.00 'פמוק .חקפמו רפסה  
      
ןוטב וא טלפסא שיבכ וא/ו הכרדמ תחיתפ     07.2.070
ללוכ ןוניג וא/ו תפצורמ הכרדמ וא רוסינב      
ןוקית ללוכ ריחמה .ותומדקל בצמה תרזחה      
,קודיה ,וקמוע לכל 'א גוס עצמ ,ףוציר ,טלפסא      
היחמצ תליתש ,הביצח/הריפח יפדוע יוניפ      
לכו תמייק היקשה תכרעמ ןוקיתו םייקל המודכ      
'חמו חקפמ תויחנהל םאתהב שרדייש      

                   10.00 .לאימרכ תייריעב ןוניג ,תויתשת רטמ   
ץוח םימ תקפסא 2.70 כ"הס          

      
ר ו ר ו ו י א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  3.70 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
70 קרפ ןינב תודובעל יללכה טרפמבו דחוימה      
.75 קרפו      
      
,הנקתה/החנה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה      
יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ,הביצח/הריפח      
םישורדה םיחפסהו םירזיבאה לכ תאו קודיהו      
.תינכת יפל תמלשומ הנקתהל      

3.70.3 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     165 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
זוקינו ןיחולד ימל רופא ןליפורפלופ תורוניצ     07.3.010
,תורקת ירבעמב ,יולג ,יולימב םינקתומ םינגזמ      
לכ ללוכ ,מ"מ 05 רטוקב תופצרו תוריק      
הנקתהל םישורדה םיחפסהו םירזיבאה      

                   50.00 .תוינכתו םיטרפ יפל תמלשומ רטמ   
      

                   60.00 .מ"מ 04-23 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  07.3.020
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.3.030
    )E.P.D.H( ןיכפוש ,ע"ש וא "טירבג" תמגוד,  
תפיטע ללוכ ,עקרקב םינקתומ ,םיחפס תוברל      
תורוניצל ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןייוזמ ןוטב      
011 רטוקב הפצר תקיצילו דוסי תורוקל םותר      
דע בויב תינכתב טרפ יפל לזרב ללוכ מ"מ      

                   75.00 .חקפמ תושירדו )בויב( הנושאר החוש רטמ   
      

                   15.00 .מ"מ 061 רטוק ךא ,ל"נכ רטמ  07.3.040
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.3.050
    )E.P.D.H( בויבל ע"ש וא "טירבג" תמגוד,  
םינקתומ ,םיחפס תוברל ,רורוויאל וא םיכפוש      
תוריק ,תורקת ירבעמב ,םייומס וא םייולג      

                   25.00 .מ"מ 011 רטוקב הקיציבו רטמ   
      
רטוקב רוחש עבצב יס.יו.יפמ רורווא יעבוכ     07.3.060

                    5.00 .מ"מ 011 'חי   
      
הסכמ םע ןליפורפילופמ 4/4" תלפונ תאספוק     07.3.070
הטסורינ/זילפמ תעבורמ תרגסמו גרבותמ      

                   10.00 'פמוק .ע"ש וא "ה.פ.מ" תרצות  
      
הסכמ םע ןליפורפילופמ 2/4" תרוקיב תאספוק     07.3.080
הטסורינ/זילפמ תעבורמ תרגסמו גרבותמ      

                    5.00 'פמוק .ע"ש וא "ה.פ.מ" תרצות  
      
ללוכו ןליפורפילופמ 2/4" הפציר םוסחמ     07.3.090
הטסורינ/זילפמ תגרבומ קקפו תעבורמ תרגסמ      

                    4.00 'פמוק .ע"ש וא "ה.פ.מ" תרצות  
      
ללוכו ןליפורפילופמ 2/4" הפציר םוסחמ     07.3.100
תגרבומ תשרו תעבורמ תרגסמ      

                    8.00 'פמוק .ע"ש וא "ה.פ.מ" תרצות הטסורינ/זילפמ  
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     166 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תופיפצב ןליתאילופמ 8"/4" הפצר םוסחמ     07.3.110
מ"בלפמ תשר לס ללוכ )E.P.D.H( ההובג      
ןקתומ המרה תידי םע מ"מ 1 יבועב )הטסורינ(      
רוביח יחפס תוברל ,הסכמ אלל ,םוסחמב      

                    3.00 'פמוק .תמלשומ הדובעל םירזיבאהו  
      
חפ היושע הפצר תלעת תנקתהו הקפסא     07.3.120
-כ לש ץוח תודימב מ"מ 2.1 יבועב 403 מ"בלפ      
לש ךרואב( תיקלח הכבס םע מ"ס 21/03/09      
,)הכבסל ךתורמ רוצעמ ללוכ תוחפל מ"ס 06      
ינכט טרפמו טרפ יפל הפצר םוסחמל תרבוחמ      
.קירבמ שוטיל הלעתה םינפ רמג .ףרוצמ      
ללוכ ריחמה .סוליפ ילגר םע קפוסת הלעתה      
ףוצירהמ יסקופא תקיצימ עפושמ חטשמ עוציב      
תיתשת לעמ מ"ס 51 דע לש בחורב הלעתל      

                    3.00 'פמוק .ןוטב  
      

                    1.00 'פמוק .ינקת הסבכמ ןופיס תנקתהו הקפסא 07.3.130
רורוויאו םיזקנ תכרעמ 3.70 כ"הס          

      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  4.70 ק ר פ  ת ת       
      
לש תומלשב הנקתהו הקפסא םיללוכ םיריחמה      
:ןוגכ םישורדה םירזיבאה ללוכ תועובקה      
םייכרבו תויוז םיחפס ,םימ ירוביחל תורוניצ      
תולוזנוקו םירויכל ןופיס, ןיחלוד רוביחל      
.הכימת      
      
וא "P233" םגד "הסרח" 'צות םידלי תלסא     07.4.010
םגד הסכמו בשומ םע 'א גוס ןבל סרחמ ע"ש      
    "P בשומ םאות ץע תוכימת םע וא "םידלי,  
3/6 ךומנ יתומכ וד "הבונ" םגד החדה לכימ      
ללוכ ריחמה .ע"ש וא "ןואסלפ" תרצות רטיל      
שימג רוניצו םורכ הפוצמ 2/1" תיווז זרב      
בויבל רוביח ללוכ ריחמה .ןיירושמ קיטסלפמ      
דעו ןרציה תויחנה יפל לכה .תינכת יפל םימו      

                    6.00 'פמוק .םלשומ רמג  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4.70.3 קרפ תתב הרבעהל        
167/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     167 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םגד "הסרח" תרצות םיכנל קולבונומ תלסא     07.4.020
ךרואב ,'א גוס ןבל סרחמ ע"ש וא "993 תקרב"      
וד החדה לכימ ללוכ ,מ"ס 05 הבוגבו מ"ס 96      
,ע"ש וא "ןואסלפ" תרצות קולבונומ יתומכ      
וא "הסרפ" םגד חישק קיטסלפמ הסכמו בשומ      
,הנכוב ןופיס ,מ"בלפ יגרב םע רבוחמ ע"ש      
םורכ הפוצמ 2/1" תיווז זרב ,החדה רוניצ      
ללוכ ריחמה .ןיירושמ קיטסלפמ שימג רוניצו      
תויחנה יפל לכה .תינכת יפל םימו בויבל רוביח      

                    1.00 'פמוק םלשומ רמג דעו ןרציה  
      
304 ט"קמ 'א גוס ןבל סרחמ תעבורמ תינגא     07.4.030
.מ"ס 27/27 תודימב ,ע"ש וא "הסרח" לש      
,תומיטא ,הנקתא ,הקפסא ללוכ ריחמה      

                    3.00 'פמוק .םלשומ רמג דע 'יוכו םיקוזיח ,םירזיבא  
      
"15 המלפ" םגד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר רויכ     07.4.040
חתפ ללוכ ,ע"ש וא "הסרח" לש 711 ט"קמ      
.ןליפורפילופמ 1 4/1" קובקב ןופיס ,חרפ זרבל      
,תומיטא ,הנקתא ,הקפסא ללוכ ריחמה      

                    6.00 'פמוק .םלשומ רמג דע 'יוכו םיקוזיח ,םירזיבא  
      
,מ"ס 04/09 תודימב תוקוניתל הצחר רויכ     07.4.050
"הסרח" לש 'א גוס ןבל סרחמ מ"ס 04 קמוע      
ןופיס ללוכ ,שישל תחתמ הנקתהל ע"ש וא      
,הקפסא ללוכ ריחמה .ןליפורפילופמ קובקב      
דע 'יוכו םיקוזיח ,םירזיבא ,תומיטא ,הנקתא      

                    1.00 'פמוק .םלשומ רמג  
      
תרצות 'א גוס ןבל סרחמ םיכנל הצחר רויכ     07.4.060
601 ט"קמ ,לגועמ "54 אפלא" םגד "הסרח"      
מ"ס 5.43 בחורב ,מ"ס 5.44 ךרואב ,ע"ש וא      
ןופיס ,חרפ זרבל חתפ ללוכ ,מ"ס 71 הבוגבו      
ללוכ ריחמה .ןליפורפילופמ 1 4/1" קובקב      
םיקוזיח ,םירזיבא ,תומיטא ,הנקתא ,הקפסא      

                    1.00 'פמוק .םלשומ רמג דע 'יוכו  
      
תחתמ תבכרומ 'א גוס ןבל סרחמ חבטמ תרעק     07.4.070
ט"קמ "רוד לג" םגד מ"ס 04/06 תודימב שישל      
קובקב ןופיס ללוכ ,ע"ש וא "הסרח" לש 305      
,הנקתא ,הקפסא ללוכ ריחמה .ןליפורפילופמ      
רמג דע 'יוכו םיקוזיח ,םירזיבא ,תומיטא      

                    2.00 'פמוק .םלשומ  
      
,מ"ס 04/05 תודימב הסיבכ תרעק ךא ,ל"נכ     07.4.080

                    1.00 'פמוק . 705 ט"קמ  
      
      

4.70.3 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     168 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ריקהמ הנקתהל םימחו םירק םימל תללוס     07.4.090
םע מ"ס 57 הבוגב ןקתומ ,םידלי הצחר רויכל      
תרדיס "תמח" תרצות .תבבותסמ הרצק היפ      
הפוצמ ע"ש וא 418203 ט"קמ "טסרווא"      
ירמוח לכו לינ יזרב ללוכ םלשומ ןקתומ ,םורכ      

                    6.00 'פמוק .רזעה  
      
ריקהמ הנקתהל םימחו םירק םימל תללוס     07.4.100
.תבבותסמ הכורא הנוילע היפ םע חבטמ רויכל      
ט"קמ "טסרווא" תרדיס "תמח" תרצות      
םלשומ ןקתומ ,םורכ הפוצמ ע"ש וא 518203      

                    4.00 'פמוק .רזעה ירמוח לכו לינ יזרב ללוכ  
      
חבטמ רויכל םימחו םירק םימל תללוס     07.4.110
ףלזמ ,תבבותסמ הכורא היפ םע הדימעב      
תרדיס "תמח" תרצות המירז יבצמ ינש ףלשנ      
,םורכ הפוצמ ע"ש וא 161009 ט"קמ "םתור"      
םורכ הפוצמ 2/1" לינ יזרב ללוכ םלשומ ןקתומ      
רוביחל ןיירושמ קיטסלפמ שימג ץחל תורוניצו      

                    4.00 'פמוק .רזעה ירמוח לכו הללוסה  
      
הצחר רויכל קפרמ תידי םע םיכנל "חרפ" זרב     07.4.120
תרצות לקינ םורכ הפוצמ םיכנ םיתורישב      
וא 144103 ט"קמ ,"תמסקימ" םגד "תמח"      
הפוצמ 2/1" לינ זרב ללוכ םלשומ ןקתומ .ע"ש      
ןיירושמ קיטסלפמ שימג ץחל רוניצו םורכ      
ירמוח לכו םישרדנה םירזיבא ,זרבה רוביחל      

                    1.00 'פמוק .רזעה  
      
ימינפ ףוג ךרד 4 )ץופרטניא( ריק תכרעמ     07.4.130
ךרד 4 תידיו הפיכ ,הטלפ ,ינוציח יוסיכו      
ט"קמ "טסרווא" תרדיס "תמח" תרצות      
הנקתה תכרעמ תוברל ע"ש וא 878202      
הלוגע םימ תדוקנ .חיטל תחתמ תמדקומ      
הפוצמ ע"ש וא 1921-1 ט"קמ "תמח" תרצות      
4 ףלזמ ללוכ "תיפוח" הצחר תכרע .םורכ      
שימג רוניצ ,ע"ש וא 416108 ט"קמ ,םיבצמ      
הפוצמ ,ע"ש וא "תמח" תרצות .עובק הלתמו      

                    3.00 'פמוק .םלשומ ןקתומ ,םורכ  
      
ריקהמ הנקתהל םימחו םירק םימל תללוס     07.4.140
תרדיס "תמח" תרצות .ףלזמ םע תחלקמל      
הפוצמ ע"ש וא 078202 ט"קמ "טסרווא"      
4 ףלזמ ללוכ "תיפוח" הצחר תכרע ,םורכ      
שימג רוניצ ,ע"ש וא 416108 ט"קמ ,םיבצמ      
ירמוח ללוכו םלשומ ןקתומ .עובק הלתמו      

                    1.00 'פמוק .רזעה  
      

4.70.3 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     169 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םירק םימל הצחר רויכל ריקהמ "ירמע" זרב     07.4.150
היפ ,ע"ש או 908203 ט"קמ "תמח" 'צות      
,םלשומ ןקתומ ,םורכ רומיג ,העובק הכורע      
רויכל זרב תמאתהל םישרדנה םירזיבא ללוכ      

                    1.00 'פמוק .רזעה ירמוח לכו  
      
תרצות )א"גה רשואמ( ד"ממל םימ לכימ     07.4.160
רטיל 06 חפנב 12020-1010 ט"קמ ,"תיפוח"      
עבוקיו ומצעמ רגסנ היתש זרבו ןוקיר זרב םע      
םיגרב תועצמאב( הדלפ קושיח תרזעב      
.'מ 05.1-כ לש הבוגב )טלקמה ריקל םילצפתמ      
ךרואבו מ"מ 61 רטוק שימג רוניצ ללוכ ריחמה      

                    1.00 'פמוק .2/1" ןג זרבו ריהמ דמצמ ללוכ 'מ 2  
      

                    1.00 'פמוק .רטיל 021 חפנב ד"ממל םימ לכימ ךא ,ל"נכ 07.4.170
      

                    4.00 .2/1" רטוקב ירודכ ןג זרב 'חי  07.4.180
      
םירק םימל הטסורינ רלוק תנקתהו הקפסא     07.4.190
ללוכו 1/5051 - ילארשי ןקת ות לעב דבלב      
זרב ללוכ ריחמה .םיקובקב יולימל זרבו היפ      
,םימ רוקמל ינקת רוביח ,םורכ הפוצמ 2/1" לינ      

                    1.00 'פמוק .למשחו בויב  
תויאורבת תועובק 4.70 כ"הס          

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  5.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.5.010
    )E.P.D.H( תוריקב םינקתומ ,םשג ימל,  
רטוקב םירזיבא תוברל ,יולג וא יולימ ,םידומע      
ימ טלוק ללוכ ,ימ 0.3 דע הבוגב מ"מ 011      
"םוטיא ןוראווצ" ,בזרמה שארב סדרב םע םשג      
תנוולוגמ הדלפ רוניצמ ךרב ללוכ ,ע"ש וא      
טרפ יפל לכה .בזרמה אצומב 4" רטוקב      

                    1.00 'פמוק .לכירדא  
      

                    1.00 'פמוק .ימ 5.4 דע הבוגב ךא ,ל"נכ 07.5.020
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.5.030
    )E.P.D.H( תוריקב םינקתומ ,םשג ימל,  
רטוקב םירזיבא תוברל ,יולג וא יולימ ,םידומע      
ימ טלוק ללוכ ,ימ 5.3 דע הבוגב מ"מ 011      
ץבא חפ תחלצ ,בזרמה שארב סדרב םע םשג      

                    3.00 'פמוק .בזרמה אצומב ךרב ללוכ ,ע"ש וא 41 'סמ  
      

                    2.00 'פמוק .ימ 5.5 דע הבוגב ךא ,ל"נכ 07.5.050
      

5.70.3 קרפ תתב הרבעהל        
170/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     170 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןליתאילופ תורוניצ לש הנקתהו הקפסא     07.5.060
ללוכ 4" רטוקב )E.P.D.H( ההובג תופיפצב      
ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןייוזמ ןוטב תפיטע      
לא בזרמה אצומ ןיב תורבוחמו תורוניצל      
הדובעה .זוקינ ינטלוק לא וא זוקינ תוחוש      
תפיטעו החנה דופיר הביצח/הריפח תללוכ      

                   30.00 .תרנצ רטמ   
      

                    2.00 .ע"ש וא  "ןמפלו" םגדכ בזרמל תקוש 'חי  07.5.070
םשג ימ זוקינ 5.70 כ"הס          

      
ק ו ל י ס  י נ ק ת מ ו  ל ו ע י ת  ,ב ו י ב  6.70 ק ר פ  ת ת       
      
/הריפח ,הלבוה ללוכ בויב יווק תחנהו הקפסא      
,לוח תפיטע ,דופיר ,תורונצ תחנה ,הביצח      
,םיחפסה םירזיבאה לכו קודיהו רזוח יולימ      
תמלשומ הנקתהל םישורדה הדובעו םירמוחה      
השיג ךרד תנכה ללוכ ריחמה .75 טרפמ יפל      
.ךרוצל םאתהב תורישו      
      
לא תונפל שי תלוספ וא/ו ףדועה רמוחה לכ      
םכסה איבהל שי ,לאימרכ לש החטשל ץוחמ      
ב"צמ .תלוספ יוניפל רשואמ רתא םע םותח      
.זרכמה יכמסמל      
      
וא )ףצורמ חטשב(םיעבורמ ויהי םיקקפה לכ      
ןיע" בותיכה םע הקוצי תכתממ )ןוניגב( םילוגע      
,דיגאתה למס לש העבטה ללוכה ,"םימרכ      
תייריעב תויתשת 'חמו חקפמ םע םואת י"פע      
לאימרכ      
      
לכב רוניצ לכ לש ימינפ םוליצ ללוכ ריחמה      
.הפיטש ללוכ קמועו רטוק      
      
תואבומ תוימורט הנייהת הרקבה תוחוש לכ      
תחא הדיחיכ תיתחתו הנושאר הילוח םע      
רובח ,טסלפוטיא י"ע תוילוחה ןיב רובחהו      
"ביבוטוא" ירבחמ םע היהי החושל תורונצה      
יכפש תטילקל ירטינס דוביע םע הנכהו      
םישיבכב הרקבה תוחוש תורקת ,םיתבה      
.םיקלח 3 הרקת ןוראווצ םע ויהי תוכרדמו      
      
      
      
      
      
      

6.70.3 קרפ תתב הרבעהל        
171/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     171 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     07.6.010
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 061      
,וקמוע לכל 'א גוס עצמ ,'מ 52.1 דע קמועב      
לש רוניצה ףקיהב לוח דופירו תפיטע ,קודיה      
לכו הביצח/הריפח יפדוע יוניפ ,מ"ס 02      
תויתשת 'חמו חקפמ תויחנהל םאתהב שרדייש      

                   80.00 .לאימרכ תייריע רטמ   
      
ןוטבמ תוימורט תולוגע בויבל הרקב תוחוש     07.6.020
ןוטב תבלושמ תיתחת םע 856 י"ת יפל      
וא "ןמפלוו" תמגוד "טספונגמ" םגד ןליתאילופו      
םע 'מ 08.0 דע קמועבו מ"ס 06 רטוקב ע"ש      
521B מ"ס 06 רטוקב הסכמו תינוניב הרקת      
"םימרכ ןיע" בותיכה םע הקוצי תכתממ לוגע      
ימטא ללוכ ריחמה ,דיגאתה למס לש העבטהו      
יוסיכ ,הביצח וא/ו הריפח ,הכירד יבלש ,תוילוח      
תוקידב ,קודיה ,וקמוע לכל 'א גוס עצמ      
לכו הביצח/הריפח יפדוע יוניפ ,תומיטא      
תויתשת 'חמו חקפמ תויחנהל םאתהב שרדייש      

                    2.00 'פמוק .לאימרכ תייריע  
      
ןוטבמ תוימורט תולוגע בויבל הרקב תוחוש     07.6.030
ןוטב תבלושמ תיתחת םע 856 י"ת יפל      
וא "ןמפלוו" תמגוד "טספונגמ" םגד ןליתאילופו      
םע 'מ 52.1 דע קמועבו מ"ס 08 רטוקב ע"ש      
521B מ"ס 06 רטוקב הסכמו תינוניב הרקת      
"םימרכ ןיע" בותיכה םע הקוצי תכתממ לוגע      
ימטא ללוכ ריחמה ,דיגאתה למס לש העבטהו      
יוסיכ ,הביצח וא/ו הריפח ,הכירד יבלש ,תוילוח      
תוקידב ,קודיה ,וקמוע לכל 'א גוס עצמ      
לכו הביצח/הריפח יפדוע יוניפ ,תומיטא      
תויתשת 'חמו חקפמ תויחנהל םאתהב שרדייש      

                    4.00 'פמוק .לאימרכ תייריע  
      
ןוטבמ תוימורט תולוגע בויבל הרקב תוחוש     07.6.040
"ןמפלוו" תמגוד ןוטב תיתחת םע 856 י"ת יפל      
מ 57.1 דע קמועבו מ"ס 001 רטוקב ע"ש וא      
הסכמו עבורמ תרגסמ ,תינוניב הרקת םע      
םע הקוצי תכתממ 521B מ"ס 06 רטוקב      
למס לש העבטהו "םימרכ ןיע" בותיכה      
ימטא ,קי'צנב עוציב ללוכ ריחמה ,דיגאתה      
יוסיכ ,הביצח וא/ו הריפח ,הכירד יבלש ,תוילוח      
תוקידב ,קודיה ,וקמוע לכל 'א גוס עצמ      
לכו הביצח/הריפח יפדוע יוניפ ,תומיטא      
תויתשת 'חמו חקפמ תויחנהל םאתהב שרדייש      

                    1.00 'פמוק .לאימרכ תייריע  
      
      

6.70.3 קרפ תתב הרבעהל        
172/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     172 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןוטב תפיטע םע מ"מ 061 רטוקב ינוציח לפמ     07.6.050
גוסמ C.V.P.-מ םירזיבאו תרנצ ,ןייוזמ      
    "8-NS", דע לפמה הבוג ,לעתימ דוביע תוברל  

                    2.00 'פמוק .חקפמה תויחנהו ןנכתמ טרפ יפל לכה .'מ 0.2  
      
מ"מ 061 רטוקב C.V.P. בויב רוניצ רוביח     07.6.060
וא הריפח תודובע לכ תוברל תמייק החושל      
תייטהו  תוביאש( ,רוביח תודובע ,הביצח      
םישורדה םירמוחה ,)חקפמ תשירד יפל םיכפש      

                    1.00 'פמוק .תומלשב קי'צנב דוביע ללוכו  
קוליס ינקתמו לועית ,בויב 6.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  70 כ"הס        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     173 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
י ל ל כ  0.80 ק ר פ  ת ת       
      
,למשחה קוחל םאתהב הנעצובת תודובעה      
למשחה תרבח תושירדו םיילארשיה םינקתה      
םיסחייתמה םירואיתהו טרפמה .לארשיל      
תודובעל יללכה טרפמה אוה הז הזוח/זרכמל      
תאצוהבש תידרשמניבה הדעוה לש הינב      
תומדקומ "00" קרפ תוברל ןוחטיבה דרשמ      
ןיב תופידעב .יללכ טרפמ "80" קרפו      
הדובעה עוציבו תושירדה ,םיאנתה םיטרפמה      
בתכ :ןלהלדכ תויופידעה רדס יפל היהי      
םאתהב וא ,יללכה טרפמב 80 קרפ ,תויומכה      
רפע תודובע לש הרקמב ונייהד ,עבוקה קרפל      
יפל העיבצ תודובע לש הרקמב "10" קרפ יפל      
טרפמה יפל ץוח תרואת תודובע "11" קרפ      
תרושקת תודובע ץוח תרואת "80" קרפ יללכה      
י"פע שא יוליג תכרעמ תודובע ,81 טרפמ י"פע      
הרודמה םניה םיכמסמה לכ .43 טרפמ      
.הנורחא      

יללכ 0.80 כ"הס          
      
ת ו ח מ ו ג  ,ת ו ח ו ש  ,ת ו ר י פ ח  1.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו  ן ו ט ב       
      
םילכב וא םיידיב תולעת תביצח וא/ו הריפח     08.1.010
תרושקת ,ץוח תרואת ,למשח תרנצל םיינכמ      
לוח דופיר םע מ"ס 001 קמוע מ"ס 08 בחורב      
לוחב יוסיכו תורוניצל תחתמ מ"ס 01 יבועב      
רחאל הלעתה יולימו םהילעמ מ"ס 04 יבועב      
קודיה ,ינקת ןומיס טרס ללוכ תרנצה תחנה      

                  100.00 .רופחה רמוח תרזחהו תובכשב רטמ   
      
םורט ןוטבמ לוגע הרקב את הנקתהו הקפסא     08.1.020
תוברל מ"ס 021 דע קמועבו מ"ס 08 רטוקב      
י"ת יפל ןוט 5.21-ל םיאתמ הסכמו הרקת      
או ףצורמ חטשב םיעבורמ ויהי םיקקפה ,984      
דועי העבטה םע הקוצי תכתממ ןוניגב םילוגע      
ללוכ ריחמה .תימוקמה תושרה למסו החושה      
,הנקתה ,המדא יפדוע קוליס ,הביצח/הריפח      
ץצחו םוטיא ,םיחתפ ןוטיבו הנכה ,סופיט יבלש      

                    2.00 'פמוק .מ"ס 02 יבועב תיתחתב  
      

                    2.00 'פמוק .מ"ס 06 רטוקב הרקב את ךא ,ל"נכ 08.1.030
      
לעמ מ"ס 51 יבועבו 03-ב גוסמ ןוטב תפיטע     08.1.040

                   10.00 .תרנצה לע הנגה ךרוצל המדאב למשח תרנצ ר"מ   
      
      

1.80.3 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     174 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
וא רוסינב טלפסא שיבכ וא/ו הכרדמ תחיתפ     08.1.050
תרזחה ללוכ ,גוס לכב הפש ינבאו תפצורמ      
,טלפסא ןוקית ללוכ ריחמה .ותומדקל בצמה      
יוניפ ,קודיה ,וקמוע לכל 'א גוס עצמ ,ףוציר      
םאתהב שרדייש לכו הביצח/הריפח יפדוע      
תייריעב תויתשת 'חמו חקפמ תויחנהל      

                   10.00 .לאימרכ רטמ   
תונושו ןוטב תוחמוג ,תוחוש ,תוריפח 1.80 כ"הס          

      
ת ו ק ר א ה  ,ם י ל ב כ  ,ם י ל י ב ו מ  2.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו       
      
011 רטוקב יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.2.010
6 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ טוח םע ,מ"מ      

                   75.00 .ןוטב תקיציב וא הריפחב הנקתה .מ"מ רטמ   
      

                   75.00 .מ"מ 05 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  08.2.020
      
טוח םע מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ     08.2.030
יווק רובע מ"מ 6 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ      
ע"קי "קזב" 'בח תושירדל םאתהב תרושקת      

                  135.00 .ןוטב תקיציב וא הריפחב הנקתה .5.31 רטמ   
      

                   35.00 .מ"מ 04 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  08.2.040
      
ר"ממ 07X4 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.2.050
שגמב וא הלעתב חנומ וא רוניצב לחשומ      

                   40.00 .ויתוצק ינשמ םלשומ רוביח תוברל םילבכ רטמ   
      
לחשומ ר"ממ 5.2X5 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.2.060
םילבכ שגמב וא הלעתב חנומ וא רוניצב      

                   40.00 .ויתוצק ינשמ םלשומ רוביח תוברל רטמ   
      
לחשומ ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.2.070
םילבכ שגמב וא הלעתב חנומ וא רוניצב      

                   40.00 .ויתוצק ינשמ םלשומ רוביח תוברל רטמ   
      
תוחל םסוח יל'ג ןיירושמ תרושקת לבכ     08.2.080
קזב תושירדל םאתהב תינוציח הנקתהל      

                   40.00 20x2x0.6. רטמ   
      
58 קמועבו מ"מ 002 בחורב םילבכ תלעת     08.2.090
5 הדלפ יטוח יבוע ,תנוולוגמ לזרב תשרמ מ"מ      
ללוכ הנקתה עורז ,לזרב יקוזיח תוברל ,מ"מ      
הרקת\ריקל קוזיחו הילתל םירזיבאה לכ      
תויחנהו ןרציה תוארוה יפל .הקראה יקדהמו      

                   30.00 .רוטקורטסנוקה רטמ   
2.80.3 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     175 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
מ"מ 001 בחורב םילבכ תלעת ךא ,ך"נכ     08.2.100

                   25.00 מ"מ 58 קמועבו רטמ   
      
58/001 ךתחב העובצ תנוולוגמ חפ תלעת     08.2.110
הילתל םירזיבאה לכ ללוכ הסכמ םע ,מ"מ      

                   20.00 . הדלפ תיצקורטסנוק \ ריקל קוזיחו רטמ   
      

                   20.00 .מ"מ 58/002 ךתחב הלעת ךא ,ל"נכ רטמ  08.2.120
      
מ"מ 001 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     08.2.130
תויולת וא הנבמה לע תועובק ,קיטסלפמ      
תציחמו ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל הרקתהמ      

                   20.00 .למשחו תרושקתל הדרפה רטמ   
      
001 קמועבו מ"מ 001 בחורב הלעת ךא ,ל"נכ     08.2.140

                   20.00 .מ"מ רטמ   
      
24 קמועבו מ"מ 06 בחורב הלעת ךא ,ל"נכ     08.2.150

                   20.00 .מ"מ רטמ   
      
תעבט תועצמאב הנבמל דוסי תקראה תכרעמ     08.2.160
ספ וא מ"מ 21 רטוקב לוגע לזרב טוממ רושיג      
תוברל מ"מ 4x04 תודימב ןוולוגמ הדלפ      
הקראה תינכתל םאתהב שרדנה לכו םיכותיר      
לש ןותחתה סלפמל םירושקה םיטרפו הנבמל      
חלפ תאיצי ,תרוקיב תואספוק ללוכ ,הנבמה      
למשחה תוחול דיל פ"הפל דומצב ןוולוגמ      
םינומט םייתכתמ םיטנמלא הקראה ,תרושקתו      
תורגסמ :ןוגכ הנבמב םיולג וא ןוטבב      
םימו זג תורוניצ ,תויטסוקא תורקתל תויתכתמ      
רטוקב הדבכ ) רוניצל קבח (הלש ללוכ הדלפמ      
,ר"ממ 61 דע ךילומה ךתחב ד"אכו םיאתמ      
לזרבמ הקראה תעבטמ ץוח תואיצי תוברל      
םגד אספוק תוברל מ"מ 04x4 ךתחב ןוולוגמ      
הקראה רשג ,טוליש ללוכ םימ תנגומ "שיטפ"      
םיטרפו תויחנה יפל לכה ,םימ הנומ לע ינקת      

                    1.00 'פמוק . למשחה קוח תונקתו הקראה תינכתב  
      
תודימב תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.2.170
למשח תוחולל ךומסב הנקתהל מ"מ 054/4/04      

                    2.00 'פמוק . הנגה יוסיכו םידדבמ תוברל  
      
      
      
      
      
      
      

2.80.3 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     176 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תודימב ןיירושמ רטסאילופמ םינופלט ןורא     08.2.180
    52X04X06 קזב טרדנטס פ"ע יושעה מ"ס  
םאתהב תויטבמא ,תונורק ,FDM ץע בג ללוכ      
תועבט ,ןומיס יספ ,ןוראב םינקתומה תונורקל      
,תוקראה יספ ,םילבכל קוזיח תועבט ,רוזיפ      
שרדנה לכו קזב רטסאמ חירב בר לוענמ      

                    1.00 'פמוק . ןימזמה לש ונוצר תועיבשל  
      
תודימב )IC( טנוברקילופמ תויטסלפ תובית     08.2.190
דודיב םע םימ תנגומ מ"מ 051/052/063      

                    1.00 'פמוק .לופכ  
      
)IC( טנוברקילופמ תויטסלפ תובית ךא ,ל"נכ     08.2.200

                    3.00 'פמוק .מ"מ 031/081/052 תודימב  
      
ידי לע הנבמה לכל למשחה ןקתמ תקידב     08.2.210
לכ ללוכ ךמסומ קדובו למשח תרבח יקדוב      
הרזעה לכ תטשוה ןכו םישורדה םימואתה      
תלבק דע הקידבה ןמזב םיקדובל השורדה      
ללוכ אל ריחמה( .ןקתמה תוניקת לע רושיא      

                    1.00 'פמוק .)ח"חל םולשת  
תונושו תוקראה ,םילבכ ,םיליבומ 2.80 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א ו  ת ו ד ו ק נ  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתהו הקפסא םיללוכ ןלהלש םיפיעסה לכ      
ריחמ .שומישל ןכומו םלשומ ןפואב םוקמב      
חולל דע הנזהה יוק לכ תא ללוכ הדוקנה      
תרנצה תנכה ןהש תודוקנ טעמל( הקולחה      
,םיעקש ,םיקספמ ןוגכ םירזיבאה לכ .)דבלב      
תרצות ויהי ןהיגוס לכ לע תואספוקו םינצחל      
,"ORGELA" ,"אנהכ" ,"RAMIV" ,"וקסינ"      
    "CIRTCELE REDIENIHS", "ןווגב "סיוג  
יטלשב וטלושי םירזיבאה לכ .לכירדא תריחבל      
לכ .ודועיו לגעמ רפסמ םע טורח ץיבדנס      
וא/ו םייניב תורקתב ונקתויש תורונצה      
הבכ גוסמ ויהי טוהירב וא תויטסוקא תורקתב      
,תוריק תביצח ללוכ הדוקנה ריחמ .וילאמ      
בצמה תרזחהו תורקתו םימייק םידומע      
.ותומדקל      
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21/02/2021
דף מס':     177 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
וא הליגר יזפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     08.3.010
,RF/YX2N םילבכ וא EPLX יכילומב םוריח      
וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ תרנצב םילחשומ      
רוניצ וא תולעתב םילבכב וא/ו ,מ"מ 02 רטוקב      
וא/ו ט"הת םינקתומ תרנצה ללוכ ,ןורירמ      
01 םרזל קספמ ןכו תורקתב וא/ו תוקיציב      
וא בלצ וא ףוליח וא לופכ/דיחי רואמל רפמא      
METSYS םגד ראומ ןצחל וא םימ ןגומ      
הרונמ תיב ,רשואמ ע"ש וא "סיווג" תרצות      
טוויח ללוכ םלשומ לכה )שורדו הדימב(      

                  126.00 'פמוק .ויתוצק ינשב לבכ /םיטוחה  
      

                   47.00 'פמוק .םוריח תרואתל רואמ תדוקנ ךא ,ל"נכ 08.3.020
      
ללוכ הנבמה לע ץוח תרואתל רואמ תדוקינ     08.3.030
ףוגה לע הבורקה תופעתסה תביתמ הנזה לבכ      
וא/ו ט"הת םינקתומ תרנצה ללוכ ,הרואת      
םקוזיחו םיקדהמ ,רוביח תובית ,תוקיציב      
\ ןולח םע םירוביח תספוק ללוכ היצקורטסנוקל      
אדע" תרצות H42 - D המגודכ ,ז"מ 4-ל הפלק      
,A6X1 הנגה תמאמ ללוכ ,ע"ש וא "טסלפ      
רפמא 01 םרזל קספמ ללוכ ,45PI הנגה תמר      
וא בלצ וא ףוליח וא לופכ/דיחי רואמל םימ ןגומ      
וא "סיווג" תרצות METSYS םגד ראומ ןצחל      
/םיטוחה טוויח ללוכ םלשומ לכה ,רשואמ ע"ש      

                   25.00 'פמוק .ויתוצק ינשב לבכ  
      
היושע תמלשומ רפמא 61 ריק רוביח תדוקנ     08.3.040
RF/YX2N 5.2X3 ילבכ וא EPLX יכילומ      
וילאמ הבכ ףיפכ תרנצב םילחשומ ר"ממ      
וא/ו תולעתב םילבכב וא/ו מ"מ 02 רטוקב      
וא/ו ט"הת םינקתומ תרנצה ללוכ ,ןורירמ רוניצ      
,דיחי רפמא 61 עקש ןכו תורקתב וא/ו תוקיציב      
דע חולהמ ,ףתושמ וא דרפנ לגעמב הדוקנ      
םגד הצק רזיבא ללוכ הדוקנה אצומל      
    METSYS רשואמ ע"ש וא "סיווג" תרצות,  

                   30.00 'פמוק .םלשומ לכה  
      

                   20.00 'פמוק .PI-56 םימ תנגומ הצק תדיחיה ךא ,ל"נכ 08.3.050
      
וא/ו ליגר לופכ ת"ב רובע ת"ב תדוקנל תפסות     08.3.060

                   30.00 'פמוק .םימ ןגומ  
      

                    4.00 .םיליגר םיעקש 3 םע ת"ב תדוקנל תפסות 'חי  08.3.070
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21/02/2021
דף מס':     178 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
עקת יתב בר תללוכה תמלשומ הדובע תדמע     08.3.080
ע"ש וא 71D םגד "טסלפ א.ד.ע" תמגודכ      
תודוקנ 2 ,רפמא 61 עקש יתב 4 תללוכה      
תוברל ,ןופלט תודוקנ 1 ,)דבלב הנכה(בשחמ      
תליבכו ר"ממ 5.2X3 לבכב למשח תליבכ      
7TAC וא קזב ןקת 5.0X2X4 לבכב תרושקת      

                   10.00 'פמוק .PI הינופלטל  
      
א"מ רובע רפמא 02 דע תיזאפ דח חוכ תדוקנ     08.3.090
תיב תוברל ריוא גוזימ ץעוי תויחנה יפל םגד      
הדיחיו הקספה/הלעפה ינצחל ,יזאפ דח עקת      
חתמ תליפנ/הקספה רחאל תיטמוטוא הרזחל      
גוזימ תדיחיל ךומסב הרקת/ריקה לע הנקתהל      
RF/YX2N 5.2X3 הנזה לבכ תוברל ,ריוא      
וילאמ הבכ ףיפכ תרנצב םילחשומ ר"ממ      
קספמו תווצקה ינשב רוביח ,מ"מ 02 רטוקב      

                    4.00 'פמוק .תינוציח א"מ תדיחי לכ דיל םימ ןגומ טקאפ  
      
רובע רפמא 52X3 דע תיזאפ תלת חוכ תדוקנ     08.3.100
רוביח ,ריוא גוזימ ץעוי תויחנה יפל םגד א"מ      
ינשב רוביח ,הנזה לבכ תוברל ,הדיחיל רישי      
תדיחי לכ דיל םימ ןגומ טקאפ קספמו תווצקה      

                    8.00 'פמוק .תינוציח א"מ  
      
היושע תמלשומ תיזאפ תלת עקת תיב תדוקנ     08.3.110
םילחשומ ר"ממ 4x5 ךתחב תשוחנ ילבכ      
חולהמ הקיציב ,ףוציר/ט"הת תנקתומ תרנצב      

                    1.00 'פמוק .הצק רזיבא ללוכ רפמא 23 עקת תיב דעו  
      
הבכ א"פ רוניצ ללוכ למשח דודל רוביח תדוקנ     08.3.120
וא/ו ר"ממ 5.2 םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב וילאמ      
וד קספמ ללוכ ,שרדנכ 5.2X3 YX2N לבכ      
תבש ןועש םעו ןומיס תרונ םע A61 יבטוק      
וא "ןזורטקלא" תרצות 18004 : םגד ט"הת      
ןקתויש םימ ןגומ יבטוק-וד קספמ ןכו ע"ש      
תשוחנ ךילומב דודה תקראה ללוכ דודל ךומסב      
ספמ מ"מ 61 רטוקב רוניצב ר"ממ 01 דדובמ      

                    2.00 'פמוק .םילאצנטופ תאוושה  
      

                    3.00 'פמוק .םיתורשב םומיח רונתל רוביח תדוקנ ךא ,ל"נכ 08.3.130
      
תחת וא חיטה לע הטנו/חופמל רוביח תדוקנ     08.3.140
חול ןיב ול הצוחמ וא הנבמה ךותב חיטה      
ללוכ ריוא חופמ ןוגכ רישכמ ןיבל למשחה      
לבכ ללוכ היומס הנקתהב מ"מ 52 לוורש      
    5.2x3 YX2N טקפ גוסמ ןוחטב קספמ ללוכ  

                    6.00 'פמוק .ראומ הלעפה קספמ ללוכ רפמא 61 יזאפ דח  
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21/02/2021
דף מס':     179 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לש עונמל למשח תנזהל תיזאפ דח חוכ תדוקנ     08.3.150
לע ,םודא ףכירמ רוניצ ךותב ןשע רורחשל ןולח      
הצוחמ וא הנבמה ךותב חיטה תחת וא חיטה      
תזכרהמ ףיצר לבכב הדוקנה טוויח תוברל ,ול      
הסינכה דיל הנקתהל תננכותמש ןשע רורחשל      
4x3 ךתחב לבכ ללוכ עונמל דעו םייקה הנבמל      
יקדהמ ,רבעמ 'פוק ,תוקד 09 ל שא ןיסח ר"ממ      

                    2.00 'פמוק .רוביח  
      
ןצחל ללוכ הקספה/םוריח CT ןצחל תדוקנ     08.3.160
הריבשל תיכוכז םע חותפ עגמ הספוקו      
מ"מ 61 ףכירמ רונצ ללוכ ,םוריח תקספהל      
וא ט"הע טולישו CVP ר"ממ 5.1X3 םיטוחו      
דע וקה ללוכו םימ ןגומ רזיבא ללוכ ט"הת      

                    1.00 'פמוק .ןיזמה חולב PIRT תדיחיל  
      
,הרואת ,ריווא גוזימ תכרעמ לע דוקיפ לנפ     08.3.170
יקספמ ללוכ ריחמה .טרפ יפל םיחופמו םידוד      
032V דל ןומיס תרונ ,יוביכ \ הלעפה      
וא אספוק( זראמ ,הדובע בצמ תיצקידניאל      
תסנכהל תומיאתמה תודימב )תואספוק רפסמ      
טוליש ,םיקדהמ לגרס ,תינכתל םאתהב דויצה      
ןיב םירפסוממ םידיג בר םילבכל םלשומ טוויחו      
יפל הנקתה ,למשח תוחולו הטילשה תדמע      
םואתו הלעפהל הקידב ללוכ ריחמה ,תינכת      

                    1.00 'פמוק .םוקמה תלהנהו א"מ תודובע ןלבק לומ  
      
מ"מ 52 ףכירמ רוניצ היושע היזיולטל הדוקנ     08.3.180
היזיולטל עקש ,GR 6 ילאיסקאוק לבכ םע      
דעו ,תופעתסה תואספוק ,ט"הת הנקתהל      

                    2.00 'פמוק .םלשומ לכה ,הדוקנל  
      
52 רטוקב רוניצ ללוכ הנבמב ןופלט תדוקנ     08.3.190
ףוצירל תחתמ/הקיציב/ט"הת ןקתומ מ"מ      
תושירד יפל ר"ממ 6.0 ךתחב גוז 4 לבכ תוברל      
יתשב הדוקנה טוויח ללוכ ריחמה .קזב      
הניה הנווכה( הצק רזיבא ללוכ ,תווצקה      

                    3.00 'פמוק .)הדובע תדמעב תללכנ אלש הדוקנל  
      
ףכירמ תרנצ היושע ןשע/שא יוליג תדוקנ     08.3.200
לבכב טוויח תוברל ,םודא מ"מ 02 רטוקב      
תומכ ,0221 ילארשי ןקת םאות תכרעמל      
הטעמו מ"מ 8.0 ךילומ רטוק ,שרדנ יפל םידיג      
תואספוק תוברל .תוקד 09ל שא תניסח ינוציח      
תחת וא חיטה לע .רבעמ תוביתו תופעתסה      
ללוכ ריחמה .ול הצוחמ וא הנבמה ךותב חיטה      

                   52.00 'פמוק .56PI םימ תנגומ תינוציח הנקתה  
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21/02/2021
דף מס':     180 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רטוקב ףכירמ תרנצ היושע הצירפ יוליג תדוקנ     08.3.210
םידיג תומכ( 0221 י"תל םאתהב לבכו מ"מ 02      
תופעתסה תואספוק תוברל ,)שרדנ יפל      
,תרנצ ,חיטה תחת וא חיטה לע ,רבעמ תוביתו      
תינוציח הנקתה ללוכ ריחמה .רוביח יקדהמ      

                   43.00 'פמוק .56PI םימ תנגומ  
      
רטוקב ףכירמ תרנצ היושע םוקרטניא תדוקנ     08.3.220
םידיג תומכ( 0221 י"תל םאתהב לבכו מ"מ 02      
תופעתסה תואספוק תוברל ,)שרדנ יפל      
,תרנצ ,חיטה תחת וא חיטה לע ,רבעמ תוביתו      

                    5.00 'פמוק .רוביח יקדהמ  
      
י"תל םאתהב לבכ ללוכ םוקרטניא תדוקנ     08.3.230
תוברל ,)שרדנ יפל םידיג תומכ( 0221      
יקדהמ ,רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוק      
ללוכ ריחמה ,הסינכ ירעשב ןקתומ .רוביח      

                    2.00 'פמוק .56PI םימ תנגומ תינוציח הנקתה  
      
וא חיטה לע ץוח תמלצמל ללוכ הנכה תדוקנ     08.3.240
וילאמ הבכ .א.פ תרנצ ללוכ ,חיטה תחת      
זוכירל רוביח ,רבעמ 'פוק ,מ"מ 52 רטוקב      

                   10.00 'פמוק .הכישמ טוח ללוכ למשח וא תרושקת  
      
ךותב חיטה תחת וא חיטה לע הנכה תדוקנ     08.3.250
זוכירל רוביח ,רבעמ 'פוק ,תרנצ ללוכ ,הנבמה      

                   10.00 'פמוק .הכישמ טוח ללוכ למשח וא תרושקת  
םירזיבאו תודוקנ 3.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א ו  ה ר ו א ת  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
רוביחו הנקתה ,הקפסא םיללוכ הז קרפ יפיעס      
וא/ו תיטסוקאה הרקתב הרואתה יפוג לש      
תוכימת ,רזעה ירמוח לכ ללוכ ,ןוטבה תרקתב      
.תושורדה תודובעה לכ ןכו תכתממ תולוזנוקו      
םע אלמ םואתב השעת םיפוגה תנקתה      
יפוג תקפסא .תיטסוקא הרקת ןלבקו חקפמה      
םגד יפל 12MT ,97ML ןקת ללוכ דל הרואתה      
וא "םרסוא" וא "ספיליפ" רביירדו הרואת ףוג      
יפוגה לכ .ע"ש וא "EERG" תרצות דלו ע"ש      
.לכירדאה תריחב יפל ןווגב הרואתה      
      
תודימב יעוביר עוקש DEL הרואת ףוג     08.4.010
    06X06 לש קפסהב ,מ"ס W 03 רושיא לעבכ  
A דלנאפ" תמגודכ ד"ממב הנקתהל רע"קפ      
,83300Z5 ט"קמ "שעג" תרבח לש "עוקש      

                   66.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא ןייולק 'עמ 0003  
4.80.3 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     181 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לעב לוגע עוקש ,DEL, 04-PI הרואת ףוג     08.4.020
"םוטא 581 דלסקיפ" תמגודכ W51 לש קפסה      
'עמ 1445F55, 0003 ט"קמ "שעג" תרבח לש      

                   50.00 'פמוק .רשואמ ךרע ע"ש וא ןייולק  
      
הנקתהל חבטמב DEL, 55-PI הרואת ףוג     08.4.030
תודימב ,לפוא יוסיכ םע ,טיילקב םוטא העוקש      
    5911X592 קפסהב ,מ"מ W83, תמגודכ  
    "ralugnatceR G NEVE", ץינייטש" קוויש -  
0004 ,330.04.13.24120.192 ט"קמ ,"דריל      

                    5.00 'פמוק )%05 הביטנרטלא( .רשואמ ע"ש וא ןייולק 'עמ  
      
הנקתהל ,חבטמב DEL, 56-PI הרואת ףוג     08.4.040
קפסהב ,מ"מ 7721X08 תודימב ,תורקתל      
     W13, תמגודכ  
    "DEL-ETIRUOVAF177VBI", קוויש  
ט"קמ ,"דריל - ץינייטש"      
    mm0021x1177VBI, 0004 וא ןייולק 'עמ  

                    5.00 'פמוק )%05 הביטנרטלא( .רשואמ ע"ש  
      
,W82 קפסהב ,לוגע ,ינוציח DEL הרואת ףוג     08.4.050
    56PI, תמגודכ "SPILCE" תרבח תרצות  
    "PMALINU", ט"קמ ,"דריל - ץינייטש" קוויש  
ע"ש וא ןייולק 'עמ 0003 ,728-3-0-3207      

                    6.00 'פמוק .רשואמ  
      
,DEL W3 ססובמ םוריח הרואת ףוג     08.4.060
תוניקת קדבמ ללוכ ,תוקד 081 ,ןמול 061      
טס ,לטימ לקינ תנעטנ הללוס ,ילארגטניא      
ביתנ תיירטמואיגל רוא רוזיפ תמאתהל תושדע      
ןקתל ילארשיה םינקתה ןוכמ רשואמ .טולימ      
טולימ דל" תמגודכ 22.2 קלח 02 ילארשי      
וא 3617785 ט"קמ "שעג" תרבח לש "8381      

                   35.00 'פמוק .רשואמ ע"ש  
      
הנקתהל םאתומ ,םוריח הרואת ףוג ךא ,ל"נכ     08.4.070
,"שעג" תרצות "טולימ דל" תמגודכ ,תינוציח      

                    3.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא 378785 ט"קמ  
      
םינפ תנקתהל הנווכהו האיצי טלש הרואת ףוג     08.4.080
    DEL 22.2.02 ילארשיה םינקתה ןוכמ רשואמ  
ט"קמ "שעג" תרבח לש "43P" תמגודכ      

                   10.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא 110085  
      
      
      
      
      

4.80.3 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     182 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,ירטמסא טנוברקילופמ ינוציח הרואת ףוג     08.4.090
    DEL, 56 םימ ןגומ ריק לע הנקתהלPI  
"0004 ראטס" תמגודכ w72 לש קפסהב      
42Z4975, 0004 ט"קמ "שעג" תרבח תרצות      

                   17.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא  ןייולק 'עמ  
      
לש תראומה תבותכה תירואת םגד הרואת ףוג     08.4.100
.ע"ש וא  00108 ט"קמ "ןזורטקלא" 'בח      
תרדנטס יפל תיב רפסמו בוחר םש הרואת ףוג      
הנקתה ,הנבומ לצוטופ ללוכ לראימרכ תייריע      
תבותכה "תירואת" תמגודכ הנבמה תיזחב      
וא  00108 ט"קמ "ןזורטקלא" 'בח לש תראומה      

                    1.00 'פמוק .ע"ש  
הרואת ירזיבאו הרואת 4.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  5.80 ק ר פ  ת ת       
      
,הקפסה םיללוכ הז קרפב םיפיעסה יריחמ      
תודובע לכ םיללוכו רוביחו הנקתה ,הלבוה      
ומכו תמלשומ הנקתהל םישורדה רזעה דויצו      
תויחנהבו םיפיעסב תושירדה לכ תא םיללוכ ןכ      
.םיטרפמבו תוינכתב עוציבל      
      
הדלפ חפ יושע תכתממ 1-ל ישאר למשח חול     08.5.010
יסקופא עובצ תוחפל מ"מ 1 יבועב טריפוקד      
,ע"ש וא "שחמת" תרצות רונתב יולק 'זב עבצב      
,A061 ל הקראהו ספא ,הריבצ יספ ללוכ      
ץיודנס יטלש י"ע םילגעמה לכ טולישו םיקדהמ      
לע תלד ליכי חולה .ןבל עקר לע רוחש םיטורח      
%03 לש רומש םוקמו הליענ רודיס םע םיריצ      
רחאלש ךכ םילנפב וסוכי חולה ירזיבא .תוחפל      
םיקלחל הרישי השיג היהת אל תלדה תחיתפ      
הנזהה תורוניצ תסנכה ללוכ ,חתמ תחת      
חפ הסכמ תועצמאב הלעתה תריגסו הקולחהו      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק תינכת יפל לכה ,ןבלוגמ  
      
תמגודכ 'א 3X061 לייוכמ יטמוטוא יצח ז"מ     08.5.020
    061DMT061N1TX תרצות "ECAS BBA"  
CIRTCELE" וא "REGAH" וא      
    REDIENHCS", םירבחמו הקספה לילס ללוכ  
תלד תיזח לע ןקתומ דמצמו תידי םע ,םיירוקמ      

                    1.00 'פמוק .חולה  
      
ףלשנ םגד א"ק 04 קרב ןגמ תכרעמ     08.5.030
    TS005SM LAV הארתה ןגמו תבשות ללוכ  

                    1.00 .ע"ש וא "XINEOHP" תרצות 'חי   
      

5.80.3 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     183 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
061X3 םגד יזאפ תלת םיחיטבמ קתנמ     08.5.040

                    1.00 .A001 םיכיתנ השולש ללוכ LBSM 'חי   
      
תרצות 523SM םגד A52 - 6 ןיב ענתמ     08.5.050
    "ECAS BBA" וא "REGAH" וא  

                    1.00 .ע"ש וא "CIRTCELE REDIENHCS" 'חי   
      

                    1.00 .דבלב יטנגמ ךא ,ל"נכ 'חי  08.5.060
      
V022 מ"מ 22 רטוק TSR תוזאפ ןומיס תורונ     08.5.070
ןבל עבצב תושדע ללוכ DEL גוסמ הרונ םע      
וא "REGAH" וא "ECAS BBA" תרצות      

                    6.00 .ע"ש וא "CIRTCELE REDIENHCS" 'חי   
      
תימרט הנגה םע A04X3 יטמוטוא יצח ז"מ     08.5.080
א"ק 01 קותינ רשוכו C ןייפוא לעב תיטנגמו      
וא "ECAS BBA" תרצות 072S םגד ומכ      
    "REGAH" וא "CIRTCELE  

                    5.00 .ע"ש וא "REDIENHCS 'חי   
      

                    3.00 .A23X3 יטמוטוא יצח ז"מ ךא ,ל"נכ 'חי  08.5.090
      

                    6.00 .A52X3 יטמוטוא יצח ז"מ ךא ,ל"נכ 'חי  08.5.100
      

                    5.00 .A02X3 יטמוטוא יצח ז"מ ךא ,ל"נכ 'חי  08.5.110
      

                   10.00 .A61X3 דע יטמוטוא יצח ז"מ ךא ,ל"נכ 'חי  08.5.120
      
ECAS" תרצות A04X4 AM03 תחפ קספמ     08.5.130
    BBA" וא "REGAH" וא "CIRTCELE  

                   10.00 .ע"ש וא "REDIENHCS 'חי   
      
"ECAS BBA" תרצות A02X1 יזאפ דח ןעגמ     08.5.140
CIRTCELE" וא "REGAH" וא      

                   10.00 .ע"ש וא "REDIENHCS 'חי   
      
3X04 יתיישעת םגד יזאפ תלת ןעגמ ךא ,ל"נכ     08.5.150

                    5.00 .21A םגד 3CA - ב 'א 'חי   
      
3x02 יתיישעת םגד יזאפ תלת ןעגמ ךא ,ל"נכ     08.5.160

                    5.00 .3CA ב 'א 'חי   
      
תימוי תינכת םע ילמשח הלעפה ןועש     08.5.170
תרצות תועש 84-ל הברזר םע תיעובשו      

                    5.00 .ע"ש וא "NEBEHT" 'חי   
      
      
      

5.80.3 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     184 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
'א 01 'וטוא-0-ינדי םיבצמ 3 ררוב קספמ     08.5.180
וא "REGAH" וא "ECAS BBA" תרצות      

                    5.00 .ע"ש וא "CIRTCELE REDIENHCS" 'חי   
      
את ללוכ "רדיינש" תרצות ירטקלא וטופ רקב     08.5.190
תגרדב הנבמל ץוחמ ןקתומ ירטקלא וטופ      
רקבו הנגה לוורשו לבכ ללוכ 45PI הנגה      

                    1.00 'פמוק .תושיגר לייכתה  
      
02 ,61 ,01 ,6 יזאפ דח יטמוטוא יצח ז"מ     08.5.200
C ןייפוא לעב א"ק 01 קותינ רשוכ לעב רפמא      
"ECAS BBA" תרצות 072 הרדס םגד B וא      
CIRTCELE" וא "REGAH" וא      

                   70.00 .ע"ש וא "REDIENHCS 'חי   
      
A02 דע K םגד יטמוטוא יצח ז"מ ךא ,ל"נכ     08.5.210

                   10.00 10kA. 'חי   
      

                    5.00 .תינדי הלעפהל 'א x 52 3 קתנמ 'חי  08.5.220
      
ןיירושמ רטסאילופ יושע ישאר קספמ חול     08.5.300
תייריע לש רטסאמ לוענמו םיריצ לע תלד םע      
חול דיל ןקתומ ,ירוקמ לקוס ללוכ ,לאימרכ      
הנקתה תטלפ ללוכ ,למשח 'בח הנומ      
הקראהו ספא ,הריבצ יספ ללוכ ,רטסאילופמ      
,3x061A ישאר קספמ ללוכ ריחמה .A061ל      
תרצות 002AMT 052C3TX םגד      
    "ECAS/BBA" הקספה לילסו ע"ש וא V032  
לכו 07X4 YX2N לבכ רוביחל תושלו      
הנקתהל םישורדה םירזיבאהו תודובעה      

                    1.00 'פמוק .ח"ח תושירד יפ לע תמלשומ  
למשח תוחול 5.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  80 כ"הס        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     185 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 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  1.90 ק ר פ  ת ת       
      
ינשב לגרס רשיו קלח תובכש יתשב םינפ חיט     09.1.010
םיחטש לע דבל דוביע רמגב םינוויכה      
.םיפילג ללוכ ,םייכנאו ,םייקפוא ,םיירושימ      
תשר ינתיוזב תועוצקמ יקוזיח ללוכ ריחמה      

                  600.00 .תנבלוגמ ר"מ   
      
טכילש"ו ד"ממל רשואמ "יתילכת בר חיט"     09.1.020
יקוזיח ללוכ ,ע"ש וא "ריקומרת" תרצות ,"רגב      
יפל לכה .תנבלוגמ תשר ינתיוזב תועוצקמ      

                  100.00 .םלשומ רמג דע א"גה טרפמ ר"מ   
םינפ חיט 1.90 כ"הס          

      
ץ ו ח  ח י ט  2.90 ק ר פ  ת ת       
      
הצברה ללוכ םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     09.2.010
יופיצל הנכהכ תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת      
,םיפילג ללוכ ,ילירקא ינועבצ טכילשב      
יקוזיח ללוכ ריחמה .תורקת ,תורוק ,םיבוכרכ      
לגרס ,תנבלוגמ תשר ינתיוזב תועוצקמ      
הקעמב חיט רמגל CVP הצק םע םוינימולאמ      

                  620.00 .תולכירדא יטרפו תוינכת יפל לכה .גג ר"מ   
ץוח חיט 2.90 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חיט תודובע 90 כ"הס          
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     186 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ף ו צ י ר  1.01 ק ר פ  ת ת       
      
תרדס ,ydob lluf ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.1.010
    "yerG thgiL", תרבח תרצות "kcolB okaR"  
תודימב ,ע"ש וא "סקפלא" תרבח קוושמ      
.R-01 הקלחהל תודגנתה תגרד ,מ"ס 06/06      
טיט םע ףוצירה תחנה .לכירדא תריחבל ןווג      
21-01 ללוכ יבועב םושמוש עצמ ג"ע ןוטב      
הבור יולימב מ"מ 4-3 בחורב םיקשימ .מ"ס      
,םיכותיח ללוכ ריחמה .לכירדאה תריחבל ןווגב      
ירזיבא ,הבור ,םייוניפ ,תומאתה םיעופיש      
יפל לכה .תמלשומ הדובע תלבקל רזעה      

                  295.00 .לכירדא יטרפו תוינכת ר"מ   
      
ךרואבו מ"ס 7 הבוגב ןלצרופ טינרגמ ילופיש     10.1.020

                  125.00 .ליעל ורדגוהש תופצרמה גוס יפל מ"ס 06 רטמ   
      
יחיראב הסיבכ רדחו חבטמ ,םיתורישב ףוציר     10.1.030
tinarG" תרדס  ,ydob lluf ןלצרופ טינרג      
    suruaT", תרבח תרצות "tcejbO okaR",  
תודימב ,ע"ש וא "סקפלא" תרבח קוושמ      
.R-11 הקלחהל תודגנתה תגרד ,מ"ס 06/06      
טיט םע ףוצירה תחנה .לכירדא תריחבל ןווג      
21-01 ללוכ יבועב םושמוש עצמ ג"ע ןוטב      
הבור יולימב מ"מ 4-3 בחורב םיקשימ .מ"ס      
,םיכותיח ללוכ ריחמה .לכירדאה תריחבל ןווגב      
ירזיבא ,הבור ,םייוניפ ,תומאתה םיעופיש      
יפל לכה .תמלשומ הדובע תלבקל רזעה      

                  130.00 .לכירדא יטרפו תוינכת ר"מ   
ףוציר 1.01 כ"הס          
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     187 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר י ק  י ו פ י ח  2.01 ק ר פ  ת ת       
      
דע םיתורשב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.2.010
תרצות ,"eno roloC" תרדס ,מ"ס 022 הבוג      
תרבח קוושמ "tcejbO okaR" תרבח      
ןווגב מ"ס 02/04 תודימב ,ע"ש וא "סקפלא"      
5 דע( םיכישמנ םיקשימב לכירדא תריחבל      
לכב םויסל םוינימולא לגרס ללוכ ,)םינווג      
טרפ יפל הרוצב חיטה םע םישגפמבו תוניפה      
יפל לכה .לכירדא תריחבל ןווגב תינכתב      
טנמצ טיטב םושייה .לכירדאה תריחל תואמגוד      
תבכש תוברל הקבדהבו הצברה תבכש ג"ע      
םיקשימ ללוכ .)ריחמב תולולכה( תרשיימ חיט      
תרצות תילירקא הבור יולימב מ"מ 4-3 בחורב      
ריחמה .לכירדאה תריחבל ןווגב ,ע"ש וא "בגנ"      
תלבקל רזעה ירזיבא ,תומאתהו םיכותיח ללוכ      
תשירפ תינכת יפל לכה .תמלשומ הדובע      

                  100.00 .חקפמ תויחנהו תוריק ר"מ   
      
eno" תרדס ,הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.2.020
    roloC", תרבח תרצות "tcejbO okaR" קוושמ  
מ"ס 02/04 תודימב ,ע"ש וא "סקפלא" תרבח      
דע( םיכישמנ םיקשימב לכירדא תריחבל ןווגב      
לכב םויסל םוינימולא לגרס ללוכ ,)םינווג 4      
טרפ יפל הרוצב חיטה םע םישגפמבו תוניפה      
יפל לכה .לכירדא תריחבל ןווגב תינכתב      
טנמצ טיטב םושייה .לכירדאה תריחל תואמגוד      
תבכש תוברל הקבדהבו הצברה תבכש ג"ע      
םיקשימ ללוכ .)ריחמב תולולכה( תרשיימ חיט      
תרצות תילירקא הבור יולימב מ"מ 4-3 בחורב      
ריחמה .לכירדאה תריחבל ןווגב ,ע"ש וא "בגנ"      
תלבקל רזעה ירזיבא ,תומאתהו םיכותיח ללוכ      
תשירפ תינכת יפל לכה .תמלשומ הדובע      

                  120.00 .חקפמ תויחנהו תוריק ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2.01.3 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     188 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןסחמ ,חבטמב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.2.030
,"eno roloC" תרדס ,הסיבכ רדחו חבטמ      
תרבח קוושמ "tcejbO okaR" תרבח תרצות      
ןווגב מ"ס 02/04 תודימב ,ע"ש וא "סקפלא"      
םוינימולא לגרס ללוכ ,םיכישמנ םיקשימב ןבל      
הרוצב חיטה םע םישגפמבו תוניפה לכב םויסל      
לכה .לכירדא תריחבל ןווגב תינכתב טרפ יפל      
טיטב םושייה .לכירדאה תריחל תואמגוד יפל      
תוברל הקבדהבו הצברה תבכש ג"ע טנמצ      
ללוכ .)ריחמב תולולכה( תרשיימ חיט תבכש      
הבור יולימב מ"מ 4-3 בחורב םיקשימ      
תריחבל ןווגב ,ע"ש וא "בגנ" תרצות תילירקא      
,תומאתהו םיכותיח ללוכ ריחמה .לכירדאה      
לכה .תמלשומ הדובע תלבקל רזעה ירזיבא      

                   70.00 .חקפמ תויחנהו תוריק תשירפ תינכת יפל ר"מ   
תוריק יופיח 2.01 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש ו  ם י י מ ו ר ט  ם י ט נ מ ל א  3.01 ק ר פ  ת ת       
      
3 יבועב שטולמ ינורבח שישמ תונולח ינדא     10.3.010
דוביע ,םימ ףא ללוכ ,מ"ס 53 דע בחורבו מ"ס      
ןיב האלמ הקבדה ללוכ ,תוניפה לכב הזאפ      
םע םואתל רוביח תומוקמ ,ךרואל שישה יקלח      
הקפסא .זוקינל עופישב םיחנומ ,לכירדאה      
תוארוהו תולכירדא יטרפ פ"ע לכה .הבכרהו      

                   33.00 .חקפמה רטמ   
      
מ"ס 3 יבועב שטולמ ינורבח שישמ תותלד יפס     10.3.020
תוניפב הזאפ דוביע ,מ"ס 53 דע בחורבו      
שישה יקלח ןיב האלמ הקבדה ללוכ ,תושרדנה      
,לכירדאה םע םואתל רוביח תומוקמ ,ךרואל      
לכה .הבכרהו הקפסא .זוקינל עופישב םיחנומ      

                   17.00 .חקפמה תוארוהו תולכירדא יטרפ פ"ע רטמ   
      
ט"קמ "0002" הרדס רסיק ןבא חולמ חטשמ     10.3.030
רדח ,חבטמ ןסחמ ,תותיכ ןוחבטמל 0302      
06 דע בחורבו תונוש ךרוא תודימב הסיבכ      
םימ ףאל ץירח ללוכ ,גירבמ שטולמ ,מ"ס      
הנכה ללוכ ,ןטק ןולוגיע םע רשי טנק ,ןותחת      
חבטמ םירויכל םיחתפו חרפ יזרבל םירוח      
ילוש דובעו הנותחת הנקתהב םינוש םילדוגב      
םישרדנה םירזיבאו הכימת תוטומו חתפה      
לש וטנ א"מב הדידמה .תמלשומ הנתהל      
לכה .לכירדאה תריחבל שישה תמגוד .שישה      

                   11.00 .תינכת יפל רטמ   
      
      

3.01.3 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     189 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םירבעמב םוינימולא/הטסורינמ תותלד ינתפמ     10.3.040

                   17.00 .מ"מ 6/05 ךתחב םינוש ףוציר יגוס ןיב רטמ   
      

                   17.00 .תולכירדא יטרפ יפל תונורא תהבגה ר"מ  10.3.050
תונושו םיימורט םיטנמלא 3.01 כ"הס          

      
ת ו א ר מ ו  ם י ר ז י ב א  4.01 ק ר פ  ת ת       
      
םגד "שלהצ" תרבח תמגוד טלאוט ריינ קיזחמ     10.4.010

                    7.00 .ע"ש וא 350 'חי   
      
םגד "שלהצ" תרבח תמגודכ ילזונ ןובס ןקתמ     10.4.020

                    7.00 .ע"ש וא 752 'חי   
      
"שלהצ" תרבח תמגודכ תובגמ קיזחמ ןקתמ     10.4.030

                    7.00 .ע"ש וא 311 םגד 'חי   
      
"שלהצ" תרבח תמגודכ םיידי שובייל ןקתמ     10.4.040

                    1.00 .ע"ש וא 301 ט"קמ 'חי   
      
ט"קמ "שלהצ" תרבח תמגוודכ דיינ הפשא חפ     10.4.050

                    7.00 .ע"ש וא 905 'חי   
      
ללוכ םיכנ יתורשל םירזיבא תבכרהו הקפסא     10.4.060
הפוצמ םוינימולא/הטסורינ הזיחא תוטומ טס      
םיכנ זחאמ - ע"ש וא "שלהצ" 'בח לש קיטסלפ      
םע תממורתמ עורז ,386 ט"קמ םירושימ ינש      

                    1.00 'פמוק .286 ט"קמ הסקוב  
      
םיכנ יתורש תלדל זחאמ תבכרהו הקפסא     10.4.070
'בח לש קיטסלפ הפוצמ םוינימולא/הטסורינ      

                    1.00 'פמוק .171 ט"קמ ,ע"ש וא "שלהצ"  
      
ירדחב תינגאל הזיחא תידי תבכרהו הקפסא     10.4.080
םוינימולא/הטסורינ ,סמ" 54 בחורב םיתורש      
,ע"ש וא "שלהצ" 'בח לש קיטסלפ הפוצמ      

                    3.00 'פמוק .974 ט"קמ  
      
םע םיתורישב םירויכ לעמ לטסירק הארמ     10.4.090
06/052 תודימב .טמ םוינימולאמ רצ ליפורפ      
וא 166 ט"קמ "שלהצ" תרבח תמגודכ מ"ס      

                    2.00 'פמוק .ע"ש  
      
תודימב םיתורישב םירויכ לעמ לטסירק הארמ     10.4.100
ט"קמ "שלהצ" תרבח תמגודכ מ"ס 06/521      

                    1.00 'פמוק .ע"ש וא 166  
      

4.01.3 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     190 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םע םיכנ םיתורישב רויכה לעמ לטסירק הארמ     10.4.110
מ"ס 09/05 תודימב טמ םוינימולאמ רצ ליפורפ      

                    2.00 'פמוק .ע"ש וא 166 ט"קמ "שלהצ" תרבח תמגודכ  
      
51/03 תודימב הטסורינמ םיכנ יתורישל ףדמ     10.4.120
וא 994 ט"קמ "שלהצ" תרבח תמגודכ מ"ס      

                    1.00 'פמוק .ע"ש  
      
"שלהצ" תרבח תמגודכ תודימב ינבלמ לופכ וו     10.4.130

                    2.00 'פמוק .ע"ש וא 570 ט"קמ  
      
וא 596 ט"קמ "שלהצ" תרבח תמגודכ טוליש     10.4.140

                    5.00 .ע"ש 'חי   
תוארמו םירזיבא 4.01 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס          
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     191 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ע ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ע ב צ  1.11 ק ר פ  ת ת       
      
וא "רובמט" לש "לירקרפוס" עבצב העיבצ     11.1.010
תריחבל ןווגב ,סבג וא םינפ חיט ג"ע ,ע"וש      
שוטיל ללוכ ריחמה .)םינווג 2 דע( ,לכירדאה      
.םירוח יולימ ,חיטב םימגפה לכ תקלחהו      
. ע"וש וא "ליפרובמט"ב דוסי תבכש תעיבצ      
דע ןוילע עבצ לש תוחפל תובכש 2 תעיבצ      
עוציב ללוכ ריחמה .םלשומו דיחא ןווג תלבקל      

                  800.00 .לכירדאה תריחבל םינווגב תואמגוד ר"מ   
      
ןגומ בחרמ לש טולישו ןומיס העיבצ עוציב     11.1.020
תוברל א"גה ןקת יפל רוא טלופ עבצב ,ידסומ      

                    2.00 'פמוק .תרושקתו למשח ירזיבאל רוא טלופ טוליש  
      
"לונירקא לירקרפוס" תוירטפו שבוע ןגמ עבצ     11.1.030
חיט לע לכירדאה תריחב יפל ןווגב ע"ש וא      

                  100.00 .דיחא ןווג תלבק דע תובכש 3-ב םינפ ר"מ   
םינפ עבצ 1.11 כ"הס          

      
ץ ו ח  ע ב צ  2.11 ק ר פ  ת ת       
      
וא םירשי םידומע ,גג תוקעמ ,ץוח תוריק יופיצ     11.2.010
תרצות שימג ינועבצ טכילשב םיפשח ,םילוגע      
םינווג .ןימזמה י"ע רשואמה ע"וש וא "טלרינ"      
3 -ל תורשפא( לכירדאה תריחבל םימקרמו      
םושיה .חטשב תואמגוד עוציב ללוכ ,)םינווג      
תבכש עוציב ללוכו ר"מל ג"ק 2 לש תומכב      
תמלשומ הדובעל שרדנה לכו )רמיירפ( דוסי      
תוארוהו רצומה לש ינכטה טרפמה יפ לעו      

                  620.00 .ןרציה ר"מ   
ץוח עבצ 2.11 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

עבצ תודובע 11 כ"הס          
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     192 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  1.21 ק ר פ  ת ת       
      
:תוללוכ םוינימולאה תודובע לש הדיחיה יריחמ      
םימגד תנכה ןכו רוצי תוינכות רושיאו הנכה      
לש ןוטיבו הנקתה הדידמ .ןימזמה תשירד יפל      
דע םתומלש לע הרימשו םירוויע םיפוקשמ      
םיללוכ הדיחיה יריחמ .םיטרפה תנקתה      
ןרצי לש ירוקמ היהי לוזרפה לכ .הבוגב הדובע      
פ"ע היהת הנקתההו רוציה ,םוינימולאה      
תוימוגה יבועו ליפורפה בחור .ןרציה תויחנה      
תויכוכזה לכ .תרדגומה השמשה יבועל םיאתי      
פ"ע )סקלפירט( תודובר ןוחטיב תויכוכז ויהי      
תחפי אל השמשה יבוע .9901  י"תב ןתרדגה      
ןלבקה .השמשה ןכת -9901 י"תב רדגומהמ      
קלחל םייטאטס םיבושיח שיגהל שרדי      
תותלדב םירדניליצה לכל .םיטנמלאהמ      
תונולח לכב .רטסאמ חתפמ היהי םוינימולאה      
ריחמב לולכ וניהו החיתפ ליבגמ ןקתוי הזזהה      
תותלד .ףלקו הזוזמ ןקתות תותלדה לכב .'חיה      
ךרד הנזהה לבכ רבעוי ילמשח לוענמ םייק ןהל      
.ףנכלו ףוקשמל ןגועמה יציפק תכתמ לוורש      
      
:תוללוכ םוינימולאה תודובע לש הדיחיה יריחמ      
הפצירהמ הליחתמ תיכוכזה םהב םיטרפה לכב      
,תושגנתה דגנ הרהזא תקבדמ קיבדהל שי      
לש הדיחיה ריחמב הלולכ היהת וז הקבדמ      
קזוח לעב היהי ילוארדיה ןמש ריזחמ .טירפה      
גוויס הרקמ לכב ,ףנכה לש הריגסל םיאתמ      
דומעי ריזחמה ,NE-4מ ךומנ היהי אל ריזחמה      
םוינימולא יטרפ .הנשב תולעפה 000,05ב      
יקפוא סמועב דומעל ושרדי הקעמ םיווהמש      
םייטאטס םיבושיח שיגי ןלבקה ,ג"ק 051  לש      
לכב .תוחוכה תלבקו טירפה ןוגיע תחכוהל      
ךכ הריגס תסוומ ןקתוי םייפנכ 2 םהל םיטרפה      
תסווה ,הנושאר רגסת הליעפ אלה ףנכהש      
.טירפה ריחמב לולכ      
      
ןגמ .ינקת תועבצא ןגמ ןקתוי תותלד לכב      
ןגועמ ,לכירדא י"ע רשואמ גוסמ תועבצא      
מ"ס 01 בכרומו מ"ס 081 ןגמה הבוג ,תותלדל      
.תלדה גוסל םאתהב ןגמה בחור ,ףוצירה לעמ      
      
      
      
      
      
      
      

1.21.3 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     193 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,דצ יריצ לע החיתפל םוינימולא תיפנכ דח תלד     12.1.010
"0094 לילק" ליפורפ מ"ס 062/052 תודימב      
תונולחו ידיצ עובק ןולח תללוכה ע"ש וא      
,)תילמשח החיתפ( ןשע רורחשל םינוילע      
,לוזרפ ,גוגיזל םילגרס, גוגיז ,תוידי תוברל      
ןגמ ,הפצר רוצעמ ,לוענמ ,הרתסה תושבלה      
עוביק תורשפא םע ילוארדיה ריזחמ ,תועבצא      
תמישרב 1-לא יפל לכה .חותפ בצמב      

                    1.00 'פמוק .םוינימולא  
      
ףנכ לע ףנכ םיררגנ םיפגא ללוכה הזזה ןולח     12.1.020
לילק" ליפורפ ,מ"ס 001/001 תויללכ תודימב      
,הזזה תשר ,גוגיז תוברל ,ע"ש וא "0071      
,הרתסה תושבלה ,לוזרפ ,גוגיזל םילגרס      
יפל ןווג ,רוויע ףוקשמו תושרבמ ,םילגרס      
תמישרב 2-לא יפל לכה .לכירדאה תריחב      

                    1.00 'פמוק .םוינימולא  
      
ףנכ לע ףנכ םיררגנ םיפגא ללוכה הזזה ןולח     12.1.030
לילק" ליפורפ ,מ"ס 07/051 תויללכ תודימב      
,הזזה תשר ,גוגיז תוברל ,ע"ש וא "0007      
,הרתסה תושבלה ,לוזרפ ,גוגיזל םילגרס      
יפל ןווג ,רוויע ףוקשמו תושרבמ ,םילגרס      
תמישרב 3-לא יפל לכה .לכירדאה תריחב      

                    9.00 'פמוק .םוינימולא  
      
,דצ יריצ לע החיתפל םוינימולא תיפנכ דח תלד     12.1.040
"0094 לילק" ליפורפ מ"ס 022/021 תודימב      
,גוגיזל םילגרס, גוגיז ,תוידי תוברל ,ע"ש וא      
רוצעמ ,לוענמ, ,הרתסה תושבלה ,לוזרפ      
םע ילוארדיה ריזחמ ,תועבצא ןגמ ,הפצר      
4-לא יפל לכה .חותפ בצמב עוביק תורשפא      

                    1.00 'פמוק .םוינימולא תמישרב  
      
ףנכ לע ףנכ םיררגנ םיפגא ללוכה הזזה ןולח     12.1.050
תויללכ תודימב טרפ יפל ןותחת עובק ןולחו      
,ע"ש וא "0007 לילק" ליפורפ ,מ"ס 061/593      
,גוגיזל םילגרס 'הזזה תשר ,גוגיז תוברל      
תושרבמ ,םילגרס ,הרתסה תושבלה ,לוזרפ      
לכה .לכירדאה תריחב יפל ןווג ,רוויע ףוקשמו      

                    1.00 'פמוק .םוינימולא תמישרב 5-לא יפל  
      
      
      
      
      
      
      

1.21.3 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     194 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ףנכ לע ףנכ םיררגנ םיפגא ללוכה הזזה ןולח     12.1.060
תויללכ תודימב טרפ יפל ןותחת עובק ןולחו      
,ע"ש וא "0007 לילק" ליפורפ ,מ"ס 061/042      
,גוגיזל םילגרס 'הזזה תשר ,גוגיז תוברל      
תושרבמ ,םילגרס ,הרתסה תושבלה ,לוזרפ      
לכה .לכירדאה תריחב יפל ןווג ,רוויע ףוקשמו      

                    4.00 'פמוק .םוינימולא תמישרב 6-לא יפל  
      
,דצ יריצ לע החיתפל םוינימולא תיפנכ דח תלד     12.1.070
"0094 לילק" ליפורפ מ"ס 022/091 תודימב      
,תוידי תוברל ,ידיצ עובק ןולח תללוכה ע"ש וא      
,הרתסה תושבלה ,לוזרפ ,גוגיזל םילגרס, גוגיז      
ריזחמ ,תועבצא ןגמ ,הפצר רוצעמ ,לוענמ      
.חותפ בצמב עוביק תורשפא םע ילוארדיה      

                    2.00 'פמוק .םוינימולא תמישרב 7-לא יפל לכה  
      
ףנכ לע ףנכ םיררגנ םיפגא ללוכה הזזה ןולח     12.1.080
לילק" ליפורפ ,מ"ס 041/041 תויללכ תודימב      
,הזזה תשר ,גוגיז תוברל ,ע"ש וא "0007      
,הרתסה תושבלה ,לוזרפ ,גוגיזל םילגרס      
יפל ןווג ,רוויע ףוקשמו תושרבמ ,םילגרס      
תמישרב 8-לא יפל לכה .לכירדאה תריחב      

                    2.00 'פמוק .םוינימולא  
      
,ע"ש וא 0007 "לילק" ליפורפ עובק ןולח     12.1.090
םילגרס, גוגיז תוברל ,מ"ס 501/002 תודימב      
,םילגרס ,הרתסה תושבלה ,לוזרפ ,גוגיזל      
תריחב יפל ןווג ,רוויע ףוקשמו המיטא תוימוג      

                    1.00 'פמוק .םוינימולא תמישרב 9-לא יפל לכה .לכירדאה  
םוינימולא תודובע 1.21 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוינימולא תודובע 21 כ"הס          
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     195 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ן ב א  ת ו ח ו ל ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  1.41 ק ר פ  ת ת       
      
תתתוסמ ינורבח ןבא תוחולב ץוח תוריק יופיח     14.1.010
."םסמסמ" דוביעב תוחפל מ"ס 4-3 יבועב      
םינטק ,םהשלכ םיחטש יופיחל בוט ריחמה      
יופיח ללוכ ,הנבמב םוקמ לכב ,םילודגכ      
יפוקשמו יפס ,םיפילג ,תוקעמ יפס ,םידומע      
6 יבועב טיטנמצ הצברה ללוכ ריחמה ,םיחתפ      
ןיע מ"מ 5 רטוקב תנולוגמ הדלפ תשר ,מ"מ      
ספיליפ יגרב ,הטסורינ ןוגיע יוו ,מ"ס 01/01      
הילת ינזוא ללוכ םינוולוגמ םינתיוזו מ"ס 06 לכ      
תיתחתו הרקת רושימ לכב הנושאר הרושל      
הסורפ יפל ןתקולחו תורושה הבוג .הרוק/ריק      
.עוציבה ךלהמב לכירדאה י"ע רסמתש      
הרוצב בכרומ לכה .לוחיכ תללוכ הדובעה      

                  260.00 .תולכירדא תוינכותו עוציב יטרפ יפל תמלשומ ר"מ   
      
'יוכ גג תוקעמ ,הנבמה תוריקל םויס גניפוק     14.1.020
םעו םיחייוטמ תוריק לעמ מ"ס 04 דע בחורב      
3 יבועב תשטולמ/תרסונמ ינורבח ןבאב ,ןבא      
חנומ ,ימינפה דצב םימ ףאל ץירח ללוכ ,מ"ס      
יפל ןגועמו רבוחמ ,גגה םינפ יפלכ עופישב      
ריחמה .תוינכתב םיטרפ יפל ,לכירדא יטרפ      

                  175.00 .םלשומ רמג דע םירמוחו תודובעה לכ ללוכ רטמ   
      
יופיח לש ןוילע קלחל םויס גניפוק ךא ,ל"נכ     14.1.030

                   25.00 .מ"ס 01 דע בחורב תותיזחב ןבא רטמ   
ןבא תוחולב תוריק יופיח 1.41 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןבא תודובע 41 כ"הס          
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     196 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו כ ר ע מ ו  ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  51 ק ר פ       
ן ו נ י ס ו  ר ו ר ו ו א       
      
ר י ו א  ג ו ז י מ  ת ו כ ר ע מ  1.51 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו  ת ו י א מ צ ע       
      
םיקרפ תת לכב םינושה םיפיעסה יריחמ      
,ףונמ תודובע ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיאבה      
רתאל תולוספ קוליס ,הבוגב הדובעל תומב      
,םישורדה תומוקמב םיינמז םיכרדימ ,ינקת      
לכ לש הלבק יכמסמו תוסיו ,רוביח ,הנקתה      
תוירחאו הצרהו הלעפה ,ראותמה דויצה      
תוכימתו תולוזנוק ללוכ ,םישדח 63-ל תורשו      
םיעוזעז ימלוב ,תוריק וא/ו תועובק תורקתל      
תודיערו שער רבעמ תעינמל םידייאמו םיבעמל      
םישורדה רזעה תודובעו ירזיבא לכו הנבמל      
בתכ יפיעסב ןייוצמכ תמלשומ הנקתהל      
טרפמבו תוינכתב תושירדה יפ לעו תויומכה      
קוחל םאתהב ועצובי תודובעה לכ .ינכטה      
ידרשמ ןיבה טרפמה תושירדל ,למשחה      
,00 ,םיקרפה דחוימב ,ןוחטבה דרשמ תאצוהב      
ןוכמ - לארשי ינקת תושירד יפל ,51 ,80      
ועצובי תודובעהו םירמוחה לכ .םינקתה      
לארשיל םינקתה ןוכמ לש שא ינקתל םאתהב      
יפל הנקתה ןפואו 557 י"ת ,1 קלח 1001 י"ת      
    15REFRIGERATION SAFETY CODE  
    EERSA/ISNA LACINAHCEM ROF לכל  
.ריואה גוזימ ןקתמ יביכרמ      
      
םידייאמ ,םיבעמ( ריוא גוזימ תודיחי םיריחמ      
הנקתהו הקפסה םיללוכ )םילצופמ םינגזמו      
תנקתומ םישרדנה רטוקבו ךרואב זג תרנצ      
,תויופעתסה תוברל ןרציה תוארוהל םאתהב      
,יוקינ ,CVP טרס תפיטע דודיב ,Y ירוביח      
תדוכלמ ,ןמשו זג יולימ ,םוקאו עוציב ,הפיטש      
תרנצ רבעמל םילוורשו םיחתפ ,םילתמ ,ןמש      
לכו תרנצה לע חפ תונגה ,גוס לכמ תוריק ךרד      
הלועפל תושורדה תודובעהו םירמוחה      
תוארוהל םתאהב תכרעמה לש תמלשומ      
ינכטה טרפמב םינייצמה םינקתה ,ןרציה      
טרופמה ןונכתה ללוכ ריחמה .ןימזמה תושירדו      
דוקיפו למשחה ילבכ לכו דויצה ןרצי לש      
תפיטעו סקלפומראה דודיב ללוכ תרושקתו      
תויומכו םיכתחב VU ןגומ אמייק רב דידר      
.ןרציה ידי לע שרדנכ      
      
      
      
      
      

1.51.3 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     197 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יפל עצבל שי ד"ממב םילצופמ םינגזמ תנקתה      
ג"ע עצובת ןגזמה תנקתה - :םיאבה םיאנתה      
,4" רורווא רוניצ תנקתה - .דבלב ימינפ ריק      
ימינפ ריק ג"ע עצובת ,ןגזמה תרנצ ירבעמל      
םטא י"ע תרנצה רבעמ תמיטא - .דבלב      
תועצמאב עצובי ,יתחשמ םטא וא יראלודומ      
שי .ףרועה דוקיפמ ףקת רושיא תלעב הרבח      
ףקותב ר"עקפ רושיא )1 :ןנכתמל ריבעהל      
הרבחהמ הכמסה רושיא )2 .הרבחל      
.הניקתמה הרבחל ר"עקפ י"ע תרשואמה      
טרופמ( הניקתמה הרבחה י"ע עוציב ח"וד )3      
המיטאה יגוס ,הנקתהה םוקמ תבותכ םע      
תומיטאה 'סמו םי/לוורשה לדוג ,ועצובש      
הריגסו החיתפל םיזרב תנקתה - .)ועצובש      
)רורווא רוניצל ךומסב( ד"ממל ץוחבמו םינפבמ      
תקידב - .ןגזמה זוקינ תרנצל ןופיס תנקתה וא      
י"פע ןגזמה תיילתל י"תמ י"ע תכמסומ הדבעמ      
. 5 קלח 499 י"ת      
      
תלצופמ ריווא גוזימ תדיחי תנקתהו הקפסא     15.1.010
םגד H/UTB 00001 לש רוריק תקופתל תיליע      
    "521 MUNITALP", וא "הרטקלא" תרצות  
תדדובמ זג תרנצ ללוכ רשואמ ע"ש      
םוינימולא עבצב הנגה טרס םע סקלפומראב      
ךרואבו ןרציה י"ע שרדנכ ךתחב VU ןגומ      
ןיב דוקיפו למשחה ילבכ לכ ,דייאמ לכל שרדנה      
ילוורשו דייאמו הבעמה ןיבל ןוחטיבה קפסמ      
CVP תולעתו )3" רטוקב CVP-מ( הנגה      
םמוטיאו תוריקב םירבעמ ןכ ומכ ,שרדנכ      
זוקינ 'קנ לא זוקינה רוביח ,ךרוצה תדימב      
שגר םע טטסומרט ,םירחא י"ע תננכותמ      
ןוחטיבה קפסמ ,למשח ירוביח ,רזוחה ריואב      
ללוכו תירוקמ קוחר טלש ,)ריחמב ללוכ(      
םישער ענומ דוסי ,הבעמ תנקתהל הלוזנוק      
ריחמה .דייאמל םישער ענומ םילתמו הבעמל      

                    3.00 'פמוק .טלפמוק ריחמ .הינק סמ ללוכ  
      
H/UTB 00042 לש רוריק תקופתל ךא ,ל"נכ     15.1.020
תרצות ,"MUNITALP 082" םגד ,לנימונ      

                    1.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא "הרטקלא"  
      
H/UTB 00082 לש רוריק תקופתל ךא ,ל"נכ     15.1.030
תרצות ,"T053 MUNITALP" םגד ,לנימונ      

                    3.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא "הרטקלא"  
      
      
      
      

1.51.3 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     198 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
H/UTB 00033 לש רוריק תקופתל ךא ,ל"נכ     15.1.040
תרצות ,"T004 MUNITALP" םגד ,לנימונ      

                    1.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא "הרטקלא"  
      
H/UTB 00073 לש רוריק תקופתל ךא ,ל"נכ     15.1.050
תרצות ,"T054 MUNITALP" םגד ,לנימונ      

                    4.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא "הרטקלא"  
      
גוסמ ריוא תאצוהל העש/ק"ממ 533 ריק חופמ     15.1.060
    ,"VORTICE PUNTO MF 150/6" LL"  
רורוא תסדנה - קרלקונכט" לש תועש 000,03      
הנבמה ריקב ןקתומ ,ע"ש וא "מ"עב םומיחו      
תודובעה לכ שרדנכ רטוקב רוחה תנכה ללוכ      
.חופמה תלעפה תדיחי ללוכו ךכל תוולנה      
לוורשו לבכ ללוכ ,ריקב יומס ןפואב ןקתומ      

                    4.00 'פמוק .שרדנכ הנגה  
      
תאצוהל העש/ק"ממ 022 ריק חופמ ךא ,ל"נכ     15.1.070
גוסמ ריוא      

                    2.00 'פמוק ."VORTICE VARIO ARI-LL 150/6""  
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     15.1.080
ריקב סירתה ןיבל חופמ ןיב ןקתומ מ"מ 061      
חןפמל רוביחו תוכימת ,םוטיא ללוכ ,ינוציח      

                    8.00 .ינוציח ריקב סירתו רטמ   
      
תשר ללוכ םשג ימ ןגומ ריוא תאצוה סירת     15.1.090
םוינימולא יושע ,ינוציחה ריקב ןקתומ ,םירופיצ      
עוציב ללוכ ,מ"ס 53X53 דע תודימב דזיידונא      
לוורש תסנכה ,ריקב מ"מ 061 רטוק דע רוח      

                    6.00 'פמוק .תושורדה תומאתה ללוכ ,6 " דע רטוקב  
      
םח ץבאב תנוולוגמ הדלפ רוניצ יושע גג רבעמ     15.1.100
תלחשה םויסב רבעמה םוטיא ללוכ 6" רטוקב      
ביבסמ ןוטב תקיצי ללוכ ריחמה ,תורוניצה      
לכה .מ"ס 04/04/04 תודימב הדלפ תורוניצל      

                    6.00 'פמוק .טרפ יפל  
תונושו תויאמצע ריוא גוזימ תוכרעמ 1.51 כ"הס          
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     199 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ס ו  ר ו ר ו ו א  ת ו כ ר ע מ  2.51 ק ר פ  ת ת       
      
םינגומ םיבחרמל כ"בא ןוניסו רורווא תכרעמ     15.2.010
"חנ תבית" גוסמ 0754 י"תל םאתהב תרשואמ      
תוישעת" תרצות "AV 003/008-NAF " םגד      
003 תקפסמה ,ןקת-ות ללוכ ע"ש וא "לא-תיב      
בצמב ש"קמ 008-ו ןוניס בצמב ריווא ש"קמ      
)רב 3( ףדה םותסש :תללוכ תכרעמה .רורווא      
,כ"בא ןנסמ ,ינושאר ןנסמ םע ריווא תסינכו      
דמ ,םוריח תרואת ,ינדי יוביג ,ילמשח חופמ      
ץחל רורחשל )רב 3( ףדה םותסשו ריווא תומכ      
ינקת ןגומ בחרמב הנקתה ,ץחל תרקבו      

                    1.00 'פמוק .ץחל-לע/תומיטא תקידבו  
      
םינגומ םיבחרמל כ"בא ןוניסו רורווא תכרעמ     15.2.020
"חנ תבית" גוסמ 0754 י"תל םאתהב תרשואמ      
תוישעת" תרצות "AV 081/084-HAF " םגד      
081 תקפסמה ,ןקת-ות ללוכ ע"ש וא "לא-תיב      
בצמב ש"קמ 084-ו ןוניס בצמב ריווא ש"קמ      
)רב 3( ףדה םותסש :תללוכ תכרעמה .רורווא      
,כ"בא ןנסמ ,ינושאר ןנסמ םע ריווא תסינכו      
דמ ,םוריח תרואת ,ינדי יוביג ,ילמשח חופמ      
ץחל רורחשל )רב 3( ףדה םותסשו ריווא תומכ      
ינקת ןגומ בחרמב הנקתה ,ץחל תרקבו      

                    1.00 'פמוק .ץחל-לע/תומיטא תקידבו  
ןוניסו רורווא תוכרעמ 2.51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןוניסו רורווא תוכרעמו ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס          
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     200 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ת ו י י ט ס ו ק א  ת ו י ו ל ת  ת ו ר ק ת  1.22 ק ר פ  ת ת       
.ת ו נ ו ש ו       
      
םויסב .י"ת פ"ע עצובי בתות תורקת עוציב      
י"ע הסמעה תקידב עצבי ןלבקה הנקתהה      
לש םלגה ירמוח גוויס .תכמסומ הדבעמ      
.557 י"תל ומיאתי שאב הבוגתל תורקתה      
י"ת יפל היהת םלגה ירמוח לש שאב הבוגת      
ריחמה .ךוניח תודסומל תושירד 4 קלח 129      
לש חטשב הרקבו רושיאב הנקתהה ללוכ      
.םיקוזיחהו הילתה תכרעמל ךמסומ סדנהמ      
      
רובע מ"ממ תורקתל תופסות ללוכ ריחמה      
,ףרועה דוקיפ תושירד יפל םישרדנה םיקוזיח      
.4 קלח 3015 י"ת      
      
הרקת םע העובק סבג תרקת לש שגפמ      
ליפורפ י"ע עצובי דיחא סלפמב תחנומ הקירפ      
"אובי אוצי הדוהי" 'בח לש "הגמוא" םוינימולא      
)ריחמב ללוכ( .ע"ש וא      
      
םיילרינימ תוחולמ תטיטסוקא הרקת     22.1.010
'בח תרצות "E PO alreP" םגד םיירלודומ      
    "gnortsmrA" וא "אובי אוצי הדוהי" 'בח ןאובי  
,CRN=59.0 לש לוק תעילב םדקמ םע ע"ש      
יבועב מ"ס 06\06 יניפוא חול לדוג עוקש יצח      
תאשונה היצקורטסנוק ללוכ ריחמה .מ"מ 51      
טרפמ יפל סוליפו היילת ינקתמו םיליפורפמ      
יבג לע הנקתה ,"אובי אוצי הדוהי" לש תויחנהו      
,רונתב יופא עבצב העובצ ,42T גוסמ ליפורפ      
Z+L רמג ,הילת יטנמלא ,ןבלוגמ חפ יליפורפמ      
,הרואת יפוג ביבס םיכותיחהו ףקיהה לכב      
ןווג רונתב םיעובצ םייפקיה םיליפורפו םינתיוז      
ליפורפה תא ללוכ ריחמה .לכירדא תריחבל      
יפוג בוליש ללוכ ,הגמוא םוינימולא הצק      
.הרקתב םינקתומה םירחא םירזיבאו הרואת      
,לכירדא תריחבל היצקוטסנוקו תוחול ןווג      
םישורדה םירזיבאהו םירמוחה לכ תוברל      
יטרפו תינכת יפל לכה .תמלשומ הנקתהל      
לכירדאה רושיאבו ןרצי יטרפ ,תולכירדא      

                  180.00 .חקפמהו ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      

1.22.3 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     201 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םישגמ ,םיתורישב היולת חפ ישגמ תרקת     22.1.020
ףופיכב םידדצ 4-ב םיפפוכמ םינוולוגמ םימוטא      
8.0 יבועבו מ"ס 03 םישגמה בחורב 11 גוסמ      
וא "םירפא-טכה" תרצות 6202R םגד מ"מ      
יפל ןווגב רונתב ףורש עבצב עובצ ,ע"ש      
ללוכ ריחמה ,םידדצ ינשמ לכירדאה תריחב      
יטנמלאו ןוולוגמ חפ יליפורפמ היצקורטסנוק      
ןרצי י"ע תקפוסמ( 3015 י"ת יפל היילת      
ןרציה תויחנה יפל הגמוא יליפורפ ,)םישגמה      
םידובעה לכ ,לכירדאה תוינכות יפלו      
םידומע ,תוריק ,םיחתפ ביבס םיכותיחהו      
Z+L םיליפורפו םינתיוז ,הרואת יפוג ביבסו      
.הרקתה ףקיהב םיעובצ מ"מ 5.1 יבועב      
םירזיבאו הרואת יפוג בוליש ללוכ ריחמה      
הרקת תינכת יפל הרקתב םינקתומה םירחא      
רושיאב הנקתהה .לכירדא לש תיטסוקא      
תכרעמל ךמסומ סדנהמ לש חטשב הרקבו      
לש םלשומ עוציבל דע לכה .םיקוזיחהו הילתה      
תמלשומ הרוצב םוקמב בכרומ לכה .הדובעה      

                   82.00 .תינכתב םיטרפו תינכת יפל ר"מ   
      
תורוק ,םירניס ,תונפד ,םיבוכרכ ,תורקת     22.1.030
הריגס ,מ"ס 52.1 יבועב סבג תוחולמ תונוילע      
ןיב ,תויטסוקא תורקת יפקיהב תיכנאו תיקפוא      
תונוילע תורוק ,םינוש םיסלפמב תורקת יתש      
רורויא רוניצ לש תיכנא הריגס ,תונורא לעמ      
תוברל מ"מ 7.21 יבועב קורי סבג תוחולמ      
ללוכ ,העיבצל ןכומ, לטכפש ,היצקורטסנוק      
םינקתומה םירחא םירזיבאו הרואת יפוג בוליש      
תינכת יפל לוגיעב םיכותיח ללוכ ,הרקתב      
בכרומ לכה ,לכירדא לש תיטסוקא הרקת      
םיטרפו תינכת יפל תמלשומ הרוצב םוקמב      

                  200.00 .תינכתב ר"מ   
.תונושו תוייטסוקא תויולת תורקת 1.22 כ"הס          
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21/02/2021
דף מס':     202 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ר ל ו ד ו מ  ת ו צ י ח מ  2.22 ק ר פ  ת ת       
      
יאת 3 רובע םיתורש יאתל תוציחמ תכרעמ     22.2.010
תוחולמ םייושע ,םירגוב תתיכב םיתוריש      
הפוצמ הטסורינ לוזריפ בולישב הפסרט      
'בח תרצות "sdiK enigamI" םגד ,קיטסלפ      
לש יללכ הבוגב מ"מ 31 יבועב ע"ש וא "ל.נ.מ"      
תיזח ללוכ ,לכירדא תריחבל ןווגב ,'מ 5.1      
ילדנאו יטנא תוברל ,תויכנא תוציחמו תותלדו      
.תוחלו םימ ,הקיחש ,תוטירש ינפב הדימעו      
םוינימולא יליפורפמ היושע הציחמה תרגסמ      
יפל לוזרפ .רונתב יסקופא עבצב םיעובצ      
.ףנכה ידיצ ינשמ תועבצא ינגמ .טרפמ      
,םיאת לש תוימינפ תוציחמ תללוכ תכרעמה      
תגיסל דחוימ ימוג בכרומ תלד לכב .תותלד      
הכר הריגס רשפאמו הקירטה תעב םישער      
ריחמה .םיתורישה יאת תותלד לש הקטשו      
,תוכימת ,לוזרפ ,הנקתהו הקפסא ללוכ      

                    1.00 'פמוק .תולוכירדא תינכת יפל לכה ,'וכו םילוענמ  
      
םיתורישב םיתורש יאתל הציחמ     22.2.020
הפסרט תוחולמ םייושע ,תוטועפ תתיכב      
םגד ,קיטסלפ הפוצמ הטסורינ לוזריפ בולישב      
    "sdiK enigamI" ע"ש וא "ל.נ.מ" 'בח תרצות  
ןווגב ,'מ 1.1 לש יללכ הבוגב מ"מ 31 יבועב      
תוציחמו תותלדו תיזח ללוכ ,לכירדא תריחבל      
ינפב הדימעו ילדנאו יטנא תוברל ,תויכנא      
הציחמה תרגסמ .תוחלו םימ ,הקיחש ,תוטירש      
עבצב םיעובצ םוינימולא יליפורפמ היושע      
ינגמ .טרפמ יפל לוזרפ .רונתב יסקופא      
תללוכ תכרעמה .ףנכה ידיצ ינשמ תועבצא      
תלד לכב .תותלד ,םיאת לש תוימינפ תוציחמ      
תעב םישער תגיסל דחוימ ימוג בכרומ      
לש הקטשו הכר הריגס רשפאמו הקירטה      
הקפסא ללוכ ריחמה .םיתורישה יאת תותלד      
לכה ,'וכו םילוענמ ,תוכימת ,לוזרפ ,הנקתהו      

                    2.00 'פמוק .תולוכירדא תינכת יפל  
      
רורווא תכרעמ תרתסהל תלפקתמ הציחמ     22.2.030
ןגומ בחרמב הנקתהל ,'מ 1.2 הבוגב ןוניסו      
'בח תרצות )ףרועה דוקיפ רושיא יפל ינקת(      

                    2.00 'פמוק .תולוכירדא תינכת יפל לכה .ע"ש וא "ל.נ.מ"  
תוירלודומ תוציחמ 2.22 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס          
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     203 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ב ט מ  13 ק ר פ       
      
ח ב ט מ ל  ד ו י צ  2.13 ק ר פ  ת ת       
      
הטסורינ תדיחי - םיימלוג תוקריב לופיט רודמ     31.2.010
תודימב רויכ תדיחי + מ"ס 07/021  תודימב      
תודימב הטסורינ רויכ תללוכה מ"ס 07/56      
תודימב הטסורינ יפדמ ללוכ .מ"ס 53/06/06      

                    1.00 'פמוק .1  'סמ טירפ .מ"ס 03/021  
      
הטסורינ תדיחי - תוקוניתל ןוזמ תנכה רודמ     31.2.020

                    1.00 'פמוק .2 'סמ טירפ .מ"ס 07/021 תודימב  
      
תודימב הטסורינ תדיחי - היפאו לושיב רודמ     31.2.030
תודימב םייריכל סיסב הווהמ ,מ"ס 07/071      
הייפא רונת ןותחתה קלחבו מ"ס 05/061      
תפסונ הטסורינ תדיחיו מ"ס 09/09 תודימב      

                    1.00 'פמוק .3 'סמ טירפ .מ"ס07/06 תודימב  
      
הטסורינ תדיחי - יחה ןמ ןוזמב לופיט רודמ     31.2.040
תודימב רויכ תדיחי + מ"ס 07/021 תודימב      
52/05/05 תודימב רויכ תללוכה מ"ס 07/56      

                    1.00 'פמוק .4 'סמ טירפ .מ"ס  
      
הטסורינ תדיחי - חבטמ ילכ תפיטש רודמ     31.2.050
לופכ הטסורינ רויכ ללוכ מ"ס 07/033 תודימב      
תוריגמ יתש ללוכ מ"ס 53/06/08 תודימב      
תשר ףדמ ,םילכ שובייל תשר ףדמ ללוכ ם"וכס      

                    1.00 'פמוק .5. 'סמ טירפ .םילכ ןוסחאל  
      
יוקינ ירמוח ןוסחאל הטסורינ יפדמ תדיחי     31.2.060
הבוגב מ"ס 06/001 תודימב חבטמ ןסחמב      

                    1.00 'פמוק .6 'סמ טירפ .מ"ס 002  
      
חבטמ ןסחמב ןוסחאל הטסורינ יפדמ תדיחי     31.2.070
טירפ .מ"ס 002 הבוגב מ"ס 06/061 תודימב      

                    1.00 'פמוק .7 'סמ  
      

                    3.00 'פמוק .מ"ס 09/08/06 תודימב הטסורינ תלגע 31.2.080
      
תודימב םילכ ןוסחאל הטסורינ יפדמ תדיחי     31.2.090

                    1.00 'פמוק מ"ס002  הבוגב מ"ס04/001  
חבטמל דויצ 2.13 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

חבטמ 13 כ"הס          
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     204 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  1.43 ק ר פ  ת ת       
ת י ט מ ו ט ו א       
      
היהי םיאבה םיפיעסה יפל שרדנה דויצה לכ      
דומעת ןשע\שא יוליג תכרעמ ,ןקת יות םע      
לכ לע םינקתה ןוכמ לש 0221 - .י.ת ןקתב      
ויהי ןשע\שא יוליגל םירזיבאה לכ .ויקלח      
םיללוכ הזה קרפב םיפיעסה לכ .ןרצי ותואמ      
.תוקידבו ילמשח רוביח הנקתה ,הקפסא      
      
קית תשגהו הצרה הלעפה ללוכ ריחמה      
.ןימזמל תכרעמה תריסמו הכרדה ללוכ תכרעמ      
      
יוליג תוכרעמה לכ ןיב היצרגטניא ללוכ ריחמה      
תמרגורפ יפ לע 'וכו הקיסומ ,םורח תזירכ שא      
.ןימזמה תשירדו תוחיטבה ץעוי      
      
לכו תנעוממ ,תבשחוממ ןשעו שא יוליג תזכר     34.1.010
תמגידכ ינכטה טרפמ יפל שרדנה      
    "7-DRAUG" ע"ש וא "רייפלט" 'בח לש.,  
ןגייח ,זראמ תוברל תובותכ 521 תלוביק      
,שארמ תטלקומ תועדוה 6 ללוכה יטמוטוא      
םירבצמ ,ןעטמ ,שא יוביכ דקומל ןופלט רוביח      
תקפסה אלל תיאמצע הדובע תועש 27-ל      
קותינ יסיטרכ ללוכ ריחמה .הרידס למשח      
תונולח רורחש ,הזירכ תכרעמ תלעפה ,למשח      
לכו םילבכ ,תרנצ ללוכ ריחמה .'יוכ ןשע      
ללוכ תוינכמהו תוילמשחה תודובעו םימואתה      
תושירד יפל טוויחו הנקתה .תכרעמה תלעפה      

                    1.00 'פמוק .0221 י"ת  
      
ירטקלאוטופ גוסמ קורי םגד ןשעו שא יאלג     34.1.020

                   32.00 'פמוק .רשואמ סיסב ללוכ LU רשואמ  
      

                    4.00 'פמוק .ימרט-יטפוא בלושמ יאלג 34.1.030
      

                    5.00 'פמוק .ינוציח וא ימינפ שא הארתה תלעפהל ןצחל 34.1.040
      
56PI םימ ןגומ 59bd ינוציח - הקעזא רפוצ     34.1.050

                    1.00 'פמוק .)ץנצנ( תילוק רוא הארתה תוברל  
      

                    6.00 'פמוק .תימינפ הנקתהל דעוימ רפוצ ךא ,ל"נכ 34.1.060
      

                    4.00 'פמוק .למשח חול לע יאלג תנקתהל תבשות 34.1.070
      
יפוקשמ לעמ הנקתהל שא תקעזא ןומיס תרונ     34.1.080
ללוכ ריחמ למשח תוחול תיזחב וא תותלד      

                    4.00 .יאלגל טוויח 'חי   
1.43.3 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     205 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
סורק"ב הלעפה ללוכ ,תיטמוטוא יוביכ תכרעמ     34.1.090
תינדי הלעפה ,הייהשה רודיס ,"גנינוז      
,רוזיפ יריחנ ,תשוחנ תרנצ ,תיטמוטואו      
002MF זג לכימ ,טטסוסרפ ,ץחל דמ ,םותסש      
DEREENIGNE-ERP" ,ג"ק 6 דע לקשמב      
    6-ACP", חולב יוביכ תלעפה ןצחל ללוכ  
יביכרמ לכו הייזכרמב יוביכ סיטרכ ,למשח      
ףסונ רזיבא לכו ךרוצל םאתהב תכרעמה      
1002 ןקת יפל ותלעפהו ותבצהל שרדנה      
    APFN רשואמ CLU/MF/LU לבכ ללוכ,  

                    1.00 'פמוק .רבעמ תואספוקו תרנצ ,טוויח  
      
םינקתה ןוכמ י"ע ןשעו שא יוליג ןקתמ תקידב     34.1.100
הרגא םולשת ללכ םיטנוולרה תיוישר ימרוגו      
רפסו דויצ ,תוינכת ללוכה תכרעמ קית תנכהו      
קזבמ םג תללוכ הקידב ,הלעפהל תוארוה      
י"ת תושירדל התמאתהל הזירכה תכרעמל      
םימואתה לכ ללוכ ריחמה .3 ו 2 םיקרפ 0221      
השורדה הרזעה לכ תטשוה ןכו םישורדה      

                    1.00 'פמוק .הקידבה ןמזב םיקדובל  
תיטמוטוא שא יוביכו יוליג תכרעמ 1.43 כ"הס          

      
ן ש ע  ר ו ר ח ש  ת כ ר ע מ  2.43 ק ר פ  ת ת       
      
טלוו 42 רשי םרזב לעפומה ילמשח עונמ     34.2.010
ללוכ ןשע רורחשל םיחתפ לש הריגסו החיתפל      
עונמה תובלתשהל םיביכרהו םירזיבאה לכ      
,םגדה תמגודכ חתפה תריגס/תלעפהל ןונגנמב      
תולכירדאה תוינכותל םאתהב החיתפ ךלהמ      
י"ע קפוסמה AWR NOMIS הינמרג תרצותמ      
ללוכ טרפמב טרופמכ ע"ש וא סרפלטמ תרבח      
םינכמ םיביכרו םירזיבאה לכו הנקתהו הלבוה      
תורבחתהו תמלשומ הלעפהל םילמשחו      

                    2.00 'פמוק .ןולחב ןונגנמל  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2.43.3 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     206 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יחתפ \ תונולח תלעפהל תזכר \ הרקב חול     34.2.020
ןקתו NID - 23281 ןקת יפל ןשע רורחש      
תושר ידי לע תרכומו 01/9-72912 ילארשיה      
םיעונמ יקפסהל םאתומ קפסה ,יוביכה      
םרזל תרבוחמ תזכרה ,תינמז - וב םילעפומה      
לש קפסה םע םירבצמ גוזב הבוגמו טלוו 032      
תעשבו למשח תקספה לש הרקמב תועש 27      
ידי לע יטמוטואו ינדי ןפואב תטלשנו םוריח      
MSE תכרעמ המגודכ .םיאבכ הטילש ןונגנמ      
לכה .ע"ש וא הינמרג AWR NOMIS תרצות      
הנקתהו הלבוה ללוכ טלפמוק טרפמב טרופמכ      
עיפומה תונולחה גוסו תומכ תחיתפל המאתהן      

                    1.00 'פמוק .הז זרכמב  
ןשע רורחש תכרעמ 2.43 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  43 כ"הס        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     207 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ ב מ  ת ר ק ב  ת ו כ ר ע מ  53 ק ר פ       
      
ה צ י ר פ  ת כ ר ע מ  1.53 ק ר פ  ת ת       
      
היהי םיאבה םיפיעסה יפל שרדנה דויצה לכ      
ןקתב דומעת הצירפ יוליג תכרעמ ,ןקת יות םע      
.י.ת ןקתבו לארשי תרטשמ לש 05 טרפמ 2      
יוליגל םירזיבאה לכ .םינקתה ןוכמ לש 7331      
קרפב םיפיעסה לכ .ןרצי ותואמ ויהי הצירפ      
ילמשח רוביח הנקתה ,הקפסא םיללוכ הזה      
.תוקידבו      
      
קית תשגהו הצרה הלעפה ללוכ ריחמה      
.ןימזמל תכרעמה תריסמו הכרדה ללוכ תכרעמ      
      
םירבצמו ןגייח ללוכ תוצירפ יוליגל תזכר     35.1.010
תקספה לש הרקמב תועש 27 דע דוקפתל      
דקומה םע רשקל ידועי ןופלט וק ללוכ ,למשחה      
יאנכט םע םואת ,ןימזמה תריחב יפל החטבה      
,םלשומ טוויח ,התנקתה םוקימל דקומה לש      
תנתינ ,םירוזא 8 תזכר .הלעפהו הקידב      

                    1.00 'פמוק .םירוזא 61 דע הלדגהל  
      
תזכרל הכירד דדוקמ לש הנקתהו הקפסא     35.1.020

                    1.00 .הצירפ 'חי   
      
תוצירפ יוליג תכרעמל םודא הרפניא יאלג     35.1.030
הנקתה ,תירוקמ תבשות ללוכ תולעמ 081-ל      

                   20.00 .ריקה לע 'חי   
      

                    3.00 .הרקתב הנקתה ,תולעמ 063-ל ךא ,ל"נכ 'חי  35.1.040
      
הנקתה ללוכ םיביכר וד\דח םיטנגמ םינשיח     35.1.050

                    5.00 .הדלפ וא םוינימולא ,ץע תלדל תלדה ףוקשמב 'חי   
      
םימ ינגומ םיביכר וד\דח םיטנגמ םינשיח     35.1.060
    56-PI ללוכ תוינוציח א"מ תודיחי רובע  

                   12.00 'פמוק .הנקתה  
      
,תוצירפ יוליג תכרעמל ילוק - רוא ינוציח רפוצ     35.1.070
יטנא 56PI םימ ןגומ ,Bd 09 שאר תמצוע      

                    2.00 .ילדנו 'חי   
הצירפ תכרעמ 1.53 כ"הס          

      
ם ו ק ר ט נ י א  2.53 ק ר פ  ת ת       
      
,ט"הת הנקתה ללוכ םוקרטניא תודוקנ ריחמה      
,רבעמ תואספוק ללוכ הריפחב וא ט"העה      
.לבכו תרנצ      
      

2.53.3 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     208 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תימינפ תישאר הדיחי םע םוקרטניא תכרעמ     35.2.010
תוליגר תוימינפ תודיחי שולש ,תלהנמ רדחב      
ילמשח לענמ תחיתפל ןצחל ,ןועמ תותיכב      
לנפ םע תודיחי יתש ,הסינכ תלדב      
םע 56PI םימ תנגומ ילדנו יטנא םוינימולא      
ןופורקמ ,ןגייח ללוכ ,םוקרטניאל המלצמ      
ינועביצ DCL עגמ ךסמ ,)םירעש ינש( לוקמרו      
רשפאמה ''7 לדוגב )'חי 4( תימינפ הדיחי לכב      
אלל הדובעה תועש 6-ל רבצמ ,ךסמהמ רוביד      
,תינכת יפל לכה .תשרהמ למשח תקפסה      

                    1.00 'פמוק .תמלשומ הלועפל דע הנקתה ללוכ ריחמה  
      
לכו חוכ קפס\יאנש ללוכ V42 ילמשח לוענמ     35.2.020
הסינכ תלד תרגסמב ותנקתהל שורד לוזרפה      

                    2.00 'פמוק .טלפמוק ,למשח ילבכ טוויח ללוכ ,םחתמל  
םוקרטניא 2.53 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  53 כ"הס        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     209 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  ת ו ד ו נ ע  04 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ  ,ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  1.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ת ש ת ו       
      
לא תונפל שי תלוספ וא/ו ףדועה רמוחה לכ      
םכסה איבהל שי ,לאימרכ לש החטשל ץוחמ      
ב"צמ .תלוספ יוניפל רשואמ רתא םע םותח      
.זרכמה יכמסמל      
      
םיקמעל חטשב תיללכ הביצח וא הריפח     40.1.010
רופחה רמוח תלבוה ללוכ תינכת יפל םישרדנה      
02 לש תובכשב קודיהו רושיי ,יולימה םוקמל      
ףושיח ללוכה חטש תרשכה ללוכ ריחמה .מ"ס      
רמוחב סוסירו היחמצ תריקע ,מ"ס 02 קמועל      
רמוחה תרתי יוניפו תיתש קודיה ,הטיבנ ענומ      
תודובע תינכת יפל לכה .רשואמ םוקמל רופחה      

                  120.00 .רפע ק"מ   
      
ירלונרג רמוחב ןנכותמה סלפמל אבומ יולימ     40.1.020
רקובמ קודיהו רוזיפ ללוכ חקפמה י"ע רשואמ      

                  800.00 .חקפמה תוארוה יפל לכה ,מ"ס 02 תובכשב ק"מ   
      
תגרדל האלמ הרקבב קודיהו רוזיפ 'א גוס עצמ     40.1.030
והשאא .דומ תקידב יפל 001 % לש תופיפצ      
,תוכרדמ ,םישיבכל מ"ס 51-02 לש תובכשב      

                   55.00 .םיליבשלו תובחר ק"מ   
      
05 ( טסופמוקב תברועמ תימוקמ ןג תמדא     40.1.040
05 יבוע ,יטיא רורחשב ןשדו ) ר"מל רטיל      
יפל ןוניגה יחטשב רושייו רוזיפ ללוכ ,מ"ס      

                   45.00 .םיננכותמ םיהבג ק"מ   
      
לש תודימב םיצע תעיטנל רוב תנכה     40.1.050
ןג המדא תסנכהו הקפסא .'מ 0.1/0.1/0.1      

                   13.00 'פמוק .תורובב ל"נכ תימוקמ  
      

                    7.00 .מ"ס 04 יבועב לוח זגראל םי לוח ק"מ  40.1.060
תויתשתו םיעצמ ,רפע תודובע 1.04 כ"הס          

      
,ת ו ג ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  2.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו  ט ל פ ס א       
      
גוסמ םיליבשו תובחרב תבלתשמ ןבא ףוציר     40.2.010
מ"ס 02/02 תודימב מ"ס 6 יבועב "תינבלמ"      
תריחבל ןווגב ,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות      
עצמ ,תיתש קודיה ללוכ ,)םינווג 3 דע( לכירדא      
לכה .לוח עצמ ,מ"ס 02 יבועב קדוהמ 'א גוס      

                   85.00 .2.5 'סמ תולכירדא יטרפ יפל ר"מ   
      

2.04.3 קרפ תתב הרבעהל        
210/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     210 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
גוסמ תובחרב תבלתשמ ןבא ףוציר ךא ,ל"נכ     40.2.020
02/02 תודימב מ"ס 6 יבועב "יטיס ןוטסרקא"      
יפל לכה .ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות מ"ס      

                  215.00 .1.5 'סמ תולכירדא יטרפ ר"מ   
      
תוטילב םע מ"ס 6/02/02 תודימ םירוויע ןבא     40.2.030
וא "ןייטשרקא" תרצות 17961 ט"קמ תולוגע      
ללוכ ריחמה .תינכת יפל ןקתומ ןבל ןווגב ע"ש      
02 יבועב קדוהמ 'א גוס עצמ ,תיתש קודיה      
,2.3 'סמ תולכירדא יטרפ יפל לוח עצמ ,מ"ס      

                    4.00 3.1. ר"מ   
      
0622 ט"קמ מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     40.2.040
,הריפח תוברל ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות      
טרפ יפל רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי      

                   45.00 .1.4 'סמ תולכירדא רטמ   
      
מ"ס 001/02/01 תודימב הזאפ אלל ןג ןבא     40.2.050
ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות 1722 ט"קמ      
רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי ,הריפח תוברל      

                   55.00 .1.6 'סמ תולכירדא טרפ יפל רטמ   
      
03/03/03 תודימב תלגועמ תיעפיש ןג ןבא     40.2.060
תרצות תימינפו תינוציח הניפ ןבא ללוכ מ"ס      
דוסי ,הריפח תוברל ,ע"ש וא "ןייטשרקא"      
יפל לכה .לכירדא תריחבל ןווג ,ןוטב תנעשמו      

                   14.00 )%05 הביטנרטלא( .2.4. 'סמ תולכירדא טרפ רטמ   
      
אטוחמ יעבט ןרוא ץעמ לוח זגרא     40.2.070
תינכת יפל תודימ ,עצקוהמו )היצנגרפמיא(      
יפל לכה .ןוטב תנעשמו דוסי תוברל חותיפ      

                   14.00 )%05 הביטנרטלא( .3.4 'סמ תולכירדא טרפ רטמ   
      
021/021 תודימב עבורמ תזקנמ ץעל המוג     40.2.080
תודיחי 4-מ ,מ"ס 08 ימינפ רטוק ,מ"ס      
,1101541 ט"קמ ,"ןיעידומ" םגד ,תוימורט      
לכה .ןוטב דוסי ג"ע ,ע"ש וא "גנוטיא" תרצות      

                    1.00 'פמוק .4.4 תולכירדא טרפ יפל  
      
תודימב עבורמ תזקנמ ץעל המוג ךא ,ל"נכ     40.2.090

                    1.00 'פמוק .מ"ס 001/001  
      
,מ"ס 001/52/71 תודימב הפש ינבא     40.2.100
תנעשמו דוסי ,הריפח תוברל מ"ס 05/52/71      

                   40.00 .תולכירדא טרפ יפל רופא ןווג .רופא ןווג ,ןוטב רטמ   
      
תוברל 05/51/32 תודימב ,תכמנומ הפש ןבא     40.2.110

                    7.00 .רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי ,הריפח רטמ   
2.04.3 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     211 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
מ"ס 05/51/32 תודימב םיכנ רבעמל הפש ןבא     40.2.120
תוברל ,ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות      

                    3.00 .רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי,הריפח רטמ   
      
תריחבל ןווגב תוינועבצ תוימורט תוגרדמ     40.2.130
וא "ןייטשרקא" תרצות 7104 םגד  לכירדא      
מ"ס 51 יבועב עפושמ חטשמ ללוכ ,ע"ש      
,ןויז ללוכ 03-ב ןוטבמ ךתחב םישלושמו      
מ"ס 51 יבועב 'א עצמ תובכש 2 ללוכ ריחמה      
טרפ יפל לכה .םיקדוהמ תיתשו %89-ל קדוהמ      

                    6.00 .רוטקורטסנוק יטרפו 1.3 'סמ תולכירדא רטמ   
      
26/5.03 תודימב 03-ב ןוטבמ הבישי תוגרדמ     40.2.140
2 ,תיתש קודיה תוברל ,קלח ףושח רמג ,מ"ס      
,%89-ל קדוהמ מ"ס 51 יבועב 'א עצמ תובכש      
,תוניפ םוטיק, ,םירפת ,ןויז ,ןוטב תקיצי ללוכ      
'סמ תולכירדא טרפ יפל לכה לכה .תוינבת      
רוטקורטסנוק יטרפ ,חותיפה תוינכת ,2.3      

                   17.00 .רתאב חקפמה תוארוהו רטמ   
      
קוצי מ"ס 01/05/05 תודימב ןוטב חטשמ     40.2.150

                    2.00 .ףוצירל תחתמ ר"מ   
      
"POT יילפ טרמס" םגד יתוחיטב חטשמ     40.2.160
ןוכמ י"ע רשואמ ע"ש וא "זוא אשד" תרצות      
הבכש .תובכש יתשמ בכרומה ,םינקתה      
אלל( מ"מ 4-1 לדוגב RBS יתיתפ הנותחת      
ה תבכש יבוע ,8941 י"ת )םיגימצ תלוספ      
    RBS הליפנ הבוג תלבטל םאתהב הנתשמ  
הבכש, םינקתה ןוכמ י"ע תרשואמ יטירק      
מ"ס 2 הבוגב יטטניס אשד ידברמ הנוילע      
- בו ר"מל םירפת 00,53 םומינימ לש תופיפצב      
,ע"ש וא "סייפסיטלומ" גוסמ םינוש םינווג 3      
)ר"מל ג"ק 12( טקיליס לוח רוזיפ תוברל      
+ קורי ירקיע ןווג .אשדה יביס ךותל רדחיש      
לש תומכב תוירטמואיג תורוצב םיפסונ םינווג      
חטשמה .רצחב ללוכה אשדה חטשמ %52 דע      
ללוכ מ"ס 5 יבועב םי לוח תיתשת ג"ע עצובי      
יפל לכה .םינש שמחל האלמ תוירחא ,ריחמב      

                  187.00 .חקפמ תוארוהו 1.6 תולכירדא טרפ ר"מ   
      
ןבא םע תבורעתמ מ"ס 5 יבועב טלפסא ןוטב     40.2.170
רוזיפ תוברל ,)2/1"( מ"מ 5.21 לדוג טימולוד      
חותיפה תוינכת ,םיטרפ יפל לכה .קודיהו      

                   75.00 .רתאב חקפמה תוארוהו ר"מ   
      
1 לש רועישב תימוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     40.2.180

                   75.00 .ר"מ/רטיל ר"מ   
2.04.3 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     212 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ללוכ ,אוהש גוס לכמ םירורמת תבצהו תקפסא     40.2.190

                    2.00 'פמוק .דחוימ טרפמ יפל לכה ,דוסיו דומע  
      

                   40.00 .מ"ס 21 יבועב םיוק תעיבצ רטמ  40.2.200
      

                   30.00 .מ"ס 03 יבועב םיוק תעיבצ רטמ  40.2.210
      
עבצב טלפסא ג"ע םיכנ תיינח למס ןומיס     40.2.220

                    2.00 'פמוק .םישיבכ ןומיסל םיאתמה  
      
"ILORTNOCTOOR" גוסמ םישרוש ליבגמ     40.2.230
יושע מ"ס 001 הבוג מ"ס 001 רטוק תודימב      
אל העיריה .קורי/רופא ןליפורפילופ תעירימ      
יפל םישרוש תרידחל הדימעו הפוצמ הגורא      
תוארוה יפל הנקתהה NID - 2604 ןקתה      

                   13.00 'פמוק .חטשה יאנתב בשחתהב ןרציה  
      
רוזיפ ,הקפסא ללוכ )םיצע יבבש( םזג קסר     40.2.240
אטוחמ רמוח ללוכ מ"ס 01 לש יבועב רושייו      
תייריע ןוניג 'חמ רושיאב לכה ,םיקיזמ דגנ      

                   90.00 .חקפמו לאימרכ ר"מ   
      
טוח םע מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ     40.2.250
.זג רובע מ"מ 6 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ      

                  120.00 .תינכת יפל ןוטב תקיציב וא הריפחב הנקתה רטמ   
      
ללוכ והשלכ יבועב םייק טלפסא קוריפ     40.2.260

                   45.00 .וקוליסו רוסינ ר"מ   
      
םימייק ןבא יופיח םע ןוטב ידומעו תוריק קוריפ     40.2.270

                   15.00 .יוניפ ללוכ ריחמה .גניפוק ללוכ ק"מ   
      
תנעשמהו דוסיה ללוכ םימייק הפש ינבא קוריפ     40.2.280

                   10.00 .תלוספה קוליסו ןוטבמ רטמ   
      

                   62.00 .הבוג לכבו אוהש גוס לכמ לזרבמ הקעמ קוריפ רטמ  40.2.290
      
ללוכ ,ץוח תוריקב םימייק ןבא יופיצ קוריפ     40.2.300
דע טיטה תבכש תותיס ,הדלפה תשר קוריפ      

                   80.00 .הצברהה תבכש ר"מ   
תונושו טלפסא ,תוגרדמ ,םיליבש ףוציר 2.04 כ"הס          
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9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     213 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש ו  ת ו ע ל ס מ  ,ת ו ר י ק  3.04 ק ר פ  ת ת       
      
לא תונפל שי תלוספ וא/ו ףדועה רמוחה לכ      
םכסה איבהל שי ,לאימרכ לש החטשל ץוחמ      
ב"צמ .תלוספ יוניפל רשואמ רתא םע םותח      
.זרכמה יכמסמל      
      
/הריפח ,הלבוה ללוכ זוקינ יווק תחנהו הקפסא      
,לוח תפיטע ,דופיר ,תורונצ תחנה ,הביצח      
,םיחפסה םירזיבאה לכו קודיהו רזוח יולימ      
תמלשומ הנקתהל םישורדה הדובעו םירמוחה      
השיג ךרד תנכה ללוכ ריחמה .75 טרפמ יפל      
םוליצ ללוכ ריחמה .ךרוצל םאתהב תורישו      
ללוכ קמועו רטוק לכב רוניצ לכ לש ימינפ      
.הפיטש      
      
חטשב(םיעבורמ ויהי זוקינ תוחוש םיקקפה לכ      
םע הקוצי תכתממ )ןוניגב( םילוגע וא )ףצורמ      
למס לש העבטה ללוכה ,"םימרכ ןיע" בותיכה      
תויתשת 'חמו חקפמ םע םואת י"פע ,דיגאתה      
לאימרכ תייריעב      
      
)שבד אל( ןוטב בג םע טקל ןבאמ דבוכ ריק     40.3.010
םינטק ,תינכת יפל םהשלכ םיהבגב 03-ב      
יפל ,תוסירפו םיכתח ,תינכת יפל לכה .םילודגכ      
.רתאב חקפמה תוארוהו רוטקורטסנוקה יטרפ      
,ריקלו תודוסיל רפעה תודובע תא ללוכ ריחמה      
,ריקה בגב ירלונרגה יולימה ,תיתש קודיה      
,םירפת ,םיזקנ ,ריקה ףוגו דוסיה תקיצי      
םלשומ עוציבל שרדנה לכו תינכת יפל ,תוינבת      

                  320.00 .ריקה לש ק"מ   
      
,תרושקת ,למשח תונוראל תושינ ,ןוטב תוריק     40.3.020
03-ב ןייוזמ תורוגחו םילספס ,םימ למג      
,תוינכת יפל עוציבה .תונוש תורוצבו תודימב      
יטרפ 3.1 ,2.1 'סמ תולכירדא יטרפ      
ריחמה .רתאב חקפמה תוארוהו רוטקורטסנוק      
,תוריקו תודוסיל רפעה תודובעה תא ללוכ      
,ריקה בגב ירלונרג יולימה תא ,תיתש קודיה      
,םירפת ,םיזקנ ,ריקה ףוגהו דוסיה תקיצי      
םלשומ עוציבל שרדנה לכו תינכת יפל ,תוינבת      

                   55.00 .ריקה לש ק"מ   
      
רפושמ תוקבדה רשוכ ילעב הדלפ תוטומ     40.3.030
תושירדל םימיאתמ םינוש םירטוקב )םיעלוצמ(      

                    6.50 .םינוטב ןויזל 937 י"ת ןוט   
      
תודוסיל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     40.3.040
תומוקמבו םיפצרמ ,םיכמות תוריק ,םידדוב      

                   90.00 .חקפמה תשירד יפל םישרדנה ר"מ   
      

3.04.3 קרפ תתב הרבעהל        
214/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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21/02/2021
דף מס':     214 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לעמ ןבא לדוג םייעבט עלס ישוגמ היעלסמ     40.3.050
תינכת יפל .)'מ 6.0 תוחפל הבוג (ק"מ 5.0      

                   20.00 .תולכירדא יטרפו ר"מ   
      
תתתוסמ ינורבח ןבא תוחולב תוריק יופיח     40.3.060
,"שיתלת" דוביעב תוחפל מ"ס 4-3 יבועב      
םינטק ,םהשלכ םיחטש יופיחל בוט ריחמה      
יפס ,םידומע יופיח ללוכ ,םוקמ לכב ,םילודגכ      
6 יבועב טיטנמצ הצברה ללוכ ריחמה ,תוקעמ      
ןיע מ"מ 5 רטוקב תנולוגמ הדלפ תשר ,מ"מ      
ספיליפ יגרב ,הטסורינ ןוגיע יוו ,מ"ס 01/01      
הילת ינזוא ללוכ םינוולוגמ םינתיוזו מ"ס 06 לכ      
תיתחתו הרקת רושימ לכב הנושאר הרושל      
הסורפ יפל ןתקולחו תורושה הבוג .הרוק/ריק      
.עוציבה ךלהמב לכירדאה י"ע רסמתש      
הרוצב בכרומ לכה .לוחיכ תללוכ הדובעה      
תוינכותו 3.1 ,2.1 'סמ טרפ יפל תמלשומ      

                   90.00 .תולכירדא ר"מ   
      
ינורבח ןבא תוחולב תוריק יופיח ךא ,ל"נכ     40.3.070
הביטנרטלא( ."םסמסמ" דוביעב תתתוסמ      

                   60.00 50%) ר"מ   
      
ינורבח ןבא תוחולב תוריק יופיחל גניפוק     40.3.080
יבועב קלח דוביעב תרסונמ מ"ס 04 דע בחורב      
,2.1 'סמ טרפ יפל לכה ,ןגועמו רבוחמ ,מ"ס 3      
תודובעה לכ ללוכ ריחמה .תוינכתו 3.1      

                   80.00 .םלשומ רמג דע םירמוחו רטמ   
      

                   35.00 .מ"ס 5 יבועב גניפוק ךא ,ל"נכ רטמ  40.3.090
      
ינורבח ןבא תוחולב תוריק יופיחל גניפוק     40.3.100
יבועב קלח דוביעב תרסונמ מ"ס 06 דע בחורב      
,2.1 'סמ טרפ יפל לכה ,ןגועמו רבוחמ ,מ"ס 5      
תודובעה לכ ללוכ ריחמה .תוינכתו 3.1      

                   10.00 .םלשומ רמג דע םירמוחו רטמ   
      
הצברה ללוכ ןוטב תוריק לע ץוח חיט     40.3.110
יופיצל הנכהכ תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת      
יקוזיח ללוכ ריחמה .ילירקא ינועבצ טכילשב      
לגרס ,תנבלוגמ תשר ינתיוזב תועוצקמ      
תוינכת יפל לכה .CVP הצק םע םוינימולאמ      

                   70.00 )%05 הביטנרטלא( .תולכירדא יטרפו ר"מ   
      
      
      
      
      

3.04.3 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     215 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תרצות שימג ינועבצ טכילשב ןוטב תוריק יופיצ     40.3.120
םינווג .ןימזמה י"ע רשואמה ע"וש וא "טלרינ"      
עוציב ללוכ ,לכירדאה תריחבל םימקרמו      
ג"ק 2 לש תומכב םושיה .חטשב תואמגוד      
לכו )רמיירפ( דוסי תבכש עוציב ללוכו ר"מל      
טרפמה יפ לעו תמלשומ הדובעל שרדנה      
.ןרציה תוארוהו רצומה לש ינכטה      

                   70.00 )%05 הביטנרטלא( ר"מ   
תונושו תועלסמ ,תוריק 3.04 כ"הס          

      
ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  4.04 ק ר פ  ת ת       
      
/הריפח ,הלבוה ללוכ זוקינ יווק תחנהו הקפסא      
,לוח תפיטע ,דופיר ,תורונצ תחנה ,הביצח      
,םיחפסה םירזיבאה לכו קודיהו רזוח יולימ      
תמלשומ הנקתהל םישורדה הדובעו םירמוחה      
השיג ךרד תנכה ללוכ ריחמה .75 טרפמ יפל      
.ךרוצל םאתהב תורישו      
      
לא תונפל שי תלוספ וא/ו ףדועה רמוחה לכ      
םכסה איבהל שי ,לאימרכ לש החטשל ץוחמ      
ב"צמ .תלוספ יוניפל רשואמ רתא םע םותח      
.זרכמה יכמסמל      
      
וא )ףצורמ חטשב(םיעבורמ ויהי םיקקפה לכ      
העבטה םע הקוצי תכתממ )ןוניגב( םילוגע      
י"פע ,תימוקמה תושרה למסו החושה דועי      
תייריעב תויתשת 'חמו חקפמ םע םואת      
לאימרכ      
      
לכב רוניצ לכ לש ימינפ םוליצ ללוכ ריחמה      
.הפיטש ללוכ קמועו רטוק      
      
רטוקב זוקינל CVP תרנצ לש הנקתהו הקפסא     40.4.010
עקרקב םיחנומ NS-8 גרד מ"מ 002 ימינפ      
תודובע ,םיחפס תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב      
,קודיה ,וקמוע לכל 'א גוס עצמ ,הביצח /הריפח      
,)תורוניצ ןרצי תושירד יפל יבוע(לוח תפיטע      
שרדייש לכו הביצח/הריפח יפדוע יוניפ      

                   40.00 .חקפמ תויחנהל םאתהב רטמ   
      
052 ימינפ רטוקב זוקינל CVP תרנצ ךא ,ל"נכ     40.4.020
דע קמועב עקרקב םיחנומ NS-8 גרד מ"מ      

                   30.00 .'מ 52.1 רטמ   
      
      
      

4.04.3 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     216 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוימורט תיתחתו תוילוחמ הלוגע זוקינ תוחוש     40.4.030
מ"ס 06 ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ      
הסכמו תינוניב הרקת םע 'מ 08.0 דע קמועבו      
לוגע קקפו עבורמ 521B מ"ס 06 רטוקב      
"לאימרכ תייריע" בותיכה םע הקוצי תכתממ      
,תוילוח ימטא ללוכ ריחמה ,למסה תעבטהו      
לכל 'א גוס עצמ יוסיכ ,הביצח וא/ו הריפח      
יפדוע יוניפ ,תומיטא תוקידב ,קודיה ,וקמוע      
תויחנהל םאתהב שרדייש לכו הביצח/הריפח      

                    2.00 'פמוק .לאימרכ תייריע תויתשת 'חמו חקפמ  
      
דע קמועבו מ"ס 08 ימינפ רטוקב ךא ,ל"נכ     40.4.040

                    3.00 'פמוק .'מ 52.1  
      
מ"ס 73/67 תודימב יפוס/יעצמא הטילק את     40.4.050
42 םגד ,הפש ןבא אלל מ"ס 15 םינפ קמועבו      
    DM,  ללוכ ריחמה .ע"ש וא "ןמפלוו" תרצות  
םע יתכתמ ,ינבלמ תשר הסכמו תרגסמ      
,052C הסיפת אתל דבלב מ"ס 3/3 םיחתפ      

                    2.00 'פמוק .צרנצל רוביחו הנקתה ,הריפח ללוכ  
      
הטילק אתל מ"ס 052 רטוקב זוקינ וק רוביח     40.4.060
,הביצח/הריפח תודובע תוברל םייק זוקינ      
םירמוחה לכו לעתמה דוביע ,רוביח תודובע      

                    1.00 'פמוק .םלשומ רמג דע םישורדה  
      
ןוטב וא טלפסא שיבכ וא/ו הכרדמ תחיתפ     40.4.070
ללוכ ןוניג וא/ו תפצורמ הכרדמ וא רוסינב      
.שרדנה בחורב ותומדקל בצמה תרזחה      
'א גוס עצמ ,ףוציר ,טלפסא ןוקית ללוכ ריחמה      
,הביצח/הריפח יפדוע יוניפ ,קודיה ,וקמוע לכל      
תכרעמ ןוקיתו םייקל המודכ היחמצ תליתש      
תויחנהל םאתהב שרדייש לכו תמייק היקשה      

                   30.00 .לאימרכ תייריעב ןוניג ,תויתשת 'חמו חקפמ רטמ   
זוקינ תודובע 4.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חותיפ תודונע 04 כ"הס          
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21/02/2021
דף מס':     217 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ה ע י ט נ ו  ה ל י ת ש  1.14 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל היחמצה ביטו לדוג תרדגה      
"יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
הקלחמה )מ"הש( תואלקחה דרשמ תאצוהב      
ללוכ םיחמצה לכ .ףונו תוננג חמוצה תסדנהל      
.בולבל דע הטילקל םישדוח השולשל תוירחא      
תרשכה ,הליתשל תורוב תנכה ללוכ ריחמה      
52 קמועל חוחית ללוכ העיטנו הליתשל עקרק      
.יננג רושייו מ"ס      
      
םיצעל רוקמה תא חקפמה ינפב גיצהל שי      
תואטוחמ תוכומס גוז ללוכ ,עטמ וא הלתשמ      
םיצע תטילקל תויארחאו תוחפל 'מ 5.2 הבוגב      
םיצע ולבקתי אלו רתאל םתעגה ינפל ,ולא      
םיצע תטילקל תוירחא ללוכ ריחמה .דבעידב      
.תחא הנש ךשמל ולא      
      
לעב סמת יטיא ימיכ ןשד  תפסות ללוכ ריחמה      
גוסל שארמ רשואמו עודי K:P :N בכרה      
ןיערגה לש "ןירגיטלומ" גוסמ שרדנה הייחמצה      
ג"ק 05 / ר"מל םרג 05 לש תומכב ע"ש וא      
.םנודל      
      
2" עזג רטוקב 8 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.1.010
הבוג ,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ      
וא לכיממ הפיו חתופמ ,'מ 5.2 ילאמנימ      
הלעמו רטיל 0.06 ילכה לדוג ,עקרקהמ      
'מ 5.2 הבוגב תוכומס 2 ללוכ ריחמה .תיבחב      
לוביז ,עקרקל סנכנה קלחב ףורש ןמשב לובט      

                    5.00 .ןושידו 'חי   
      

                    8.00 .7 לדוג םיצע ךא ,ל"נכ 'חי  41.1.020
      
בר ,םיחיש( םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.1.030
לוביז ללוכ 01-6 לדוגב )םיספטמ ,םייתנש      

                   25.00 .ןושידו 'חי   
      

                   70.00 .4 לדוגב ךא ,ל"נכ 'חי  41.1.040
      

                  200.00 .3 לדוגב ךא ,ל"נכ 'חי  41.1.050
העיטנו הליתש 1.14 כ"הס          
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21/02/2021
דף מס':     218 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
,הריפח םיללוכ היקשהה תודובע לכ :הרעה      
וא ןואסלפ גוסמ םיינקית רוביח ירזיבאו ,יוסיכ      
הקיפסב תופטפט תללוכ ףוטפיטה תרנצ .ע"ש      
.תכתממ ןוגיע יוו תוברל ש/ל 6.1      
      
תבכרהל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ריחמה      
לכו םימ רוקמל ורוביחו תכרעמה שאר      
הניקת הלעפהל תושרדנה תופסונה תודובעה      
תכרעמ שאר תמכסל םאתהב( .תכרעמה לש      
.)ינכטה טרפמלו      
      
לכו יוסיכ הריפח םג םיללוכ תרנצה יריחמ      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתה תרנצה      
שרדי הדובעה רמגב .ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
לכ םוקימ םע תודע תינכות שיגהל ןלבקה      
.םילוורשה      
      
61 גרד מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ תורוניצ     41.2.010
,ינכטה טרפמב תויחנהלו תינכתל םאתהב      
,רוביח ירזיבא ,רמוחה תקפסא :ללוכ ריחמה      
תרנצה תענצה ,תכרעמה תבכרה ,הריפח      
ללוכ םימ רוקמל תורבחתה ללוכ ריחמה .יוסיכו      

                   15.00 .תושורדה תודובעהו םירזיבאה ,םירמוחה לכ רטמ   
      

                  120.00 .6 גרד  52 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  41.2.020
      

                   15.00 .6 גרד  61 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  41.2.030
      
מ"מ 61 רטוקב תסוותמ ילרגטנא ףוטפט רוניצ     41.2.040
לש םיחוורמב ש/ל 3.2-6.1 תפטפט תקיפס      
תודתיב עקרקל םיבציימ ללוכ ,'מ 5.0      
04 ךרואב U תרוצב מ"מ 6 לש רטוקב לזרבמ      
,הקפסא :ללוכ ריחמה .)דתי 'מ 0.2 לכ( מ"ס      
םיזקנמו םיקלחמ םיווקל רוביח ,הבכרה ,רמוח      
היהת ףוטפטה תרנצ לכ ,"ןואסלפ" ידמצמב      
ףוטפטה תוחולש ןיב םירבחמה ,לעפמ ותואמ      

                  170.00 .ע"ש וא "ןואסלפ - M 61 " רטמ   
      
תסוותמ ילרגטנא ףוטפט רוניצ ךא ,ל"נכ     41.2.050

                   50.00 .'מ 2.0 לש םיחוורמב מ"מ 61 רטוקב רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

2.14.3 קרפ תתב הרבעהל        
219/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     219 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רטוקב תסוותמ ילרגטנא ףוטפט רוניצמ תעבט     41.2.060
תוילרגטניא ש/ל 6/1 הקיפס מ"מ 61      
01( 'מ 03.0 לש םיחוורמב תותסוותמ      
ישאר רוניצל תרבוחמ תעבטה ,)ץעל תופטפט      
עקרקל םיבצימ ללוכ.ףוטפט תחולש וא/ו      
U תרוצב מ"מ 6 לש רטוקב לזרבמ תודתיב      
ביבס תעבט לכל תודתי 3( מ"ס 04 ךרואב      

                   13.00 'פמוק .ןרצי ותואמ היהת תרנצה לכ ,)ץעה  
      
ללוכה )תולעפה 4( 1" רטוקב תכרעמ שאר     41.2.070
םימ דמ ,ע"ש וא "ביגש" 'צות 1" ירודכ זרב      
ישאר ילוארדיה ףוגמ ,ילמשח טלפ םע 1"      
R-04 הזנורבמ 4/3" םיילוארדיה םיפוגמו 1 "      
ללוכ "דמרב" 'צות יכרד תלת ןוזרב ללוכ      
,םידרוקרו )'חי 4( 4/3" םוקאו יטנא םימוטסש      
,ע"ש וא "ןמקוארב" 'צות 1" ץחל ןיטקמ      
,ע"ש וא "י.ר.א" 'צות "קרב" 1" ריוא םותסש      
'צות 1" ץחל תסוו ,רב 01-ל ןיריצילג ץחל דמ      
זרב ,ש"מ 021 - ךורא 1" תשר ןנסמ ,"דמרב"      
רוביח ירזיבאו םידרוקר ,4/3" רטוקב ןג      
שארל ןורא ,ע"וש וא ןואסלפ גוסמ םירלודומ      
יליע RO-1582 םגד "טיילרוא" 'צות תכרעמ      
וא יליע יכנא ןורא 2/0461 ןיירושמ רטסאילופמ      
023/087/558-058/1 תודימב ,רשואמ ע"ש      
לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג יפל וא מ"מ      
חירב-בר רטסמ לוענמ ללוכ ,הקוזחתל חוור דצ      
תרגסמ ,לקוס ללוכ ,לאימרכ תייריע םאות      
תודובעה לכו ,)'יוכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ      

                    1.00 'פמוק .הנקתהל תושורדה  
      
4-ל CD םגד "ISG ןוקלג" םגד היקשה בשחמ     41.2.080
רוקמל רוביח ,רבצמ ,ןעטמ :ללוכ ,תולעפה      
הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפוליחל וא למשח      
ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא ללוכ ,תיראלוס      
"ןוקלג" ךמסומ ןיקתמ י"ע הנקתהה .למשחה      

                    1.00 'פמוק .תונחת 6-ל הנכות ןוישירו  
      
תרצותמ V9-21 D.HCTAL -C םידיאונולוס     41.2.090
יכרד תלת םיסלופ ע"ש וא 289 םגד "דמרב"      
לכו רוביח לגרס ללוכ )הלעפה זרב לכל דחא(      
+ בשחמל טווחמו רבוחמ רוביחה ירזיבא      
ספ לע ןקתוי דיאונולוסה ,01/8 דוקיפ תוירוניצ      
שאר זגרא ןפודל עבוקתש תנוולוגמ תכתמ      

                    5.00 'פמוק .תכרעמה  
      
ללוכ ,01 גרד 4" רטוקב CVP רוניצמ לוורש     41.2.100

                   25.00 .מ"ס 04 קמועב יוסיכו הנמטה ,הקפסא רטמ   
      

2.14.3 קרפ תתב הרבעהל        
220/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     220 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                   45.00 .3" רטוקב CVP רוניצמ לוורש ךא ,ל"נכ רטמ  41.2.110
היקשה 2.14 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןוניג תודובע 14 כ"הס          
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     221 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש ו  ק ח ש מ  י נ ק ת מ  1.24 ק ר פ  ת ת       
      
ןוכמ רושיאו הנקתה ,הקפסא ללוכ ריחמה      
.םינקתה      
      
לפוטמ ץעמ םייושע ויהי קחשמ ינקתמ      
העובצו תנוולוגמ תחתמ וא/ו )היצנגרפמיא(      
חווטו חטש תושירדב יטסלפ וא/ו רונתב      
.תוחיטב      
      
,"םהוש" םגד ,םידלי תתיכב בלושמ ןקתמ     42.1.010
וא "ןרביפ" הרבח תרצות ,BK-1524 ט"קמ      
ללוכ ,םוי תונועמב שומישל רשואמ ,ע"ש      
תוינכתו 1.11 טרפ יפל לכה .הבכרהו הלבוה      

                    1.00 'פמוק .תולכירדא  
      
,"רבנע" םגד ,תותועפ תתיכב בלושמ ןקתמ     42.1.020
וא "ןרביפ" הרבח תרצות ,BK-9424 ט"קמ      
ללוכ ,םוי תונועמב שומישל רשואמ ,ע"ש      
תוינכתו 2.11 טרפ יפל לכה .הבכרהו הלבוה      

                    1.00 'פמוק .תולכירדא  
      
,"רבנע" םגד ,תותועפ תתיכב בלושמ ןקתמ     42.1.030
וא "ןרביפ" הרבח תרצות ,BK-9424 ט"קמ      
ללוכ ,םוי תונועמב שומישל רשואמ ,ע"ש      
תוינכתו 2.11 טרפ יפל לכה .הבכרהו הלבוה      

                    1.00 'פמוק .תולכירדא  
      
םגד  ,תותועפו םידלי תתיכב תובוב ןתיב     42.1.040
הרבח תרצות ,P-4479 ט"קמ ,"טק-תיב"      
,םוי תונועמב שומישל רשואמ ,ע"ש וא "ןרביפ"      
4.11 טרפ יפל לכה .הבכרהו הלבוה ללוכ      

                    2.00 'פמוק .תולכירדא תוינכתו  
      
,"הפר'ג" םגד ,תוקונית תתיכב הליחז ןקתמ     42.1.050
וא "ןרביפ" הרבח תרצות ,CK-1256 ט"קמ      
ללוכ ,םוי תונועמב שומישל רשואמ ,ע"ש      
תוינכתו 3.11 טרפ יפל לכה .הבכרהו הלבוה      

                    0.33 'פמוק ) %33 הביטנרטלא ( .תולכירדא  
      
,"לבוי" םגד ,תוקונית תתיכב הליחז ןקתמ     42.1.060
וא "ןרביפ" הרבח תרצות ,C8079-P ט"קמ      
ללוכ ,םוי תונועמב שומישל רשואמ ,ע"ש      
תוינכתו 3.11 טרפ יפל לכה .הבכרהו הלבוה      

                    0.33 'פמוק ) %33 הביטנרטלא ( .תולכירדא  
      
      
      

1.24.3 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     222 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,"םתוי" םגד ,תוקונית תתיכב הליחז ןקתמ     42.1.070
וא "ןרביפ" הרבח תרצות ,A(1256-CK( ט"קמ      
ללוכ ,םוי תונועמב שומישל רשואמ ,ע"ש      
תוינכתו 3.11 טרפ יפל לכה .הבכרהו הלבוה      

                    0.33 'פמוק ) %33 הביטנרטלא ( .תולכירדא  
      
םגד ,תוקונית תתיכב קיטסלפמ לוח זגרא     42.1.080
הרבח תרצות ,007906251 ט"קמ ,"בצ"      
    "sekiT elttiL", וא "יל-ןג" הרבח י"ע קוושמ  
ללוכ ,םוי תונועמב שומישל רשואמ ,ע"ש      
תוינכתו 6.11 טרפ יפל לכה .הבכרהו הלבוה      

                    1.00 'פמוק .תולכירדא  
      
תרצות ,5645162 ט"קמ,ץעמ קינקיפ ןחלוש     42.1.090
ןרוא ץע יושע ,ע"ש וא "קראפ תינג" הרבח      
שומישל רשואמ ,היצנגרפמיאב דוביאב      
.הבכרהו הלבוה ללוכ ריחמה ,םוי תונועמב      

                    2.00 'פמוק .תולכירדא תוינכתו 2.9 טרפ יפל לכה  
      
ןליטאילופ גיראמ הללצה עוציבו ןונכת     42.1.100
ילמינימ יבוע ,V.U - מ  ןגומו ההובג תוסיחדב      
תרצות הללצה %59 - %09 מ"מ 5.1      
ךוניחה דרשמ י"ע רשואמ( ע"ש וא "זירוטפ"      
לע ןקתומ ,)םינקתה ןוכמו םידלי ינגב שומישל      
םינוולוגמ םילוגע הדלפ ידומעמ תרגסמ      
םיאתמה ינקתה הבוגב רונתב םיעובצו      
הנגה םע םידומע .םיננכותמה קחשמ ינקתמל      
לכ ללוכ ריחמה ,)ריחמב םיללוכ( גופסמ      
תריחבל ןווג .הבכרהו הלבוה ,ןוגיע ירזיבא      
רחאל רושיאו הקידב ללוכ ריחמה .לכירדא      
.ןרציה םעטמ היצקורטסנוק סדנהמ י"ע עוציב      
טרפ יפל לכה  .םינש 01 תוירחא ללוכ ריחמה      

                  180.00 .תולכירדא תוינכתו 1.9 ר"מ   
      
,CR-04811 ט"קמ ,"ירפאק" םגד ןותפשא     42.1.110
ןוגיע ללוכ ,ע"ש וא "ןרביפ" הרבח תרצות      
תוינכת יפל לכה .ןרציה טרפמ יפל עקרקל      
ללוכ ריחמה .רתאב חקפמה תוארוהו חותיפה      
םירזיבאה לכו הנקתה ,תונכה ,הלבוה      
0.31 טרפ יפל לכה .'וכו םישורדה םירוביחהו      

                    1.00 'פמוק .תולכירדא תוינכתו  
תונושו קחשמ ינקתמ 1.24 כ"הס          

      
      
      
      
      

ץוח טוהיר 24 כ"הס          
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     223 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ד י ג  44 ק ר פ       
      
ם י ר ע ש ו  ר ו ד י ג  1.44 ק ר פ  ת ת       
      
ריק לע הנקתה וא ןוטב תודוסי ללוכ ריחמה      
אל .םולהי חדקמב םירוח חודיק םע ןוטב      
תוחיטבו תוביצי .חטשב םיכותיר ועצובי      
.עצבמה ןלבקה תוירחאב הנקתהה      
      
.םינוולוגמ ויהי תורגסמה יטנמלא לכ      
      
םייטרדנטס אל םיטנמלא ללוכ ריחמה      
.הבוג תוציבקב      
      
תחתורמ הדלפ תשרמ הייושע תידסומ רדג     44.1.010
תורדג" תרצות ,6001 ט"קמ ,"ןנח" םגד      
ץבאב תנבלוגמ ,'מ 2 הבוגב ,ע"ש וא "ילרוא      
,לכירדא תריחבל ןווגב רונתב עובצו םח      
םידדוב תודוסי וא ךמות ריק ג"ע הבכרה      
ללוכ ,הבכרהו ןוגיע ללוכ ,ריחמב םילולכה      
לכה ,הבוג תוציבקב םייטרדנטס אל םיטנמלא      

                  125.00 .תולכירדא תוינכתו 1.7 טרפ יפל רטמ   
      
תורדג" תרצות ,"ןנח" שפשפ רעש     44.1.020
,'מ 2 הבוגב ,מ"ס 021 בחורב ,ע"ש וא "ילרוא      
תריחבל ןווגב רונתב עובצו םח ץבאב תנבלוגמ      
ןוילע לעונ ,םייטורח םיריצ ללוכ ,לכירדא      
לוענמו תיציפק תידי גוסמ תידי ,ןותחתו      
2.7 טרפ יפל לכה .הבכרהו ןוגיע ללוכ ,היילת      

                    3.00 'פמוק .תולכירדא תוינכתו  
      
םינוולוגמ הדלפ יליפורפמ ישאר הסינכ רעש     44.1.030
הבוגבו מ"ס 033 בחורב ,רונתב םיעובצו      
,שפשפו םידדצב םיעובק םיקלח םע מ"ס 002      
תודימב עבורמ ליפורפמ שפשפל םידומע      
תוברל ,לוזרפ  ללוכ ריחמה .מ"מ 5/08/08      
A2.7 טרפ יפל לכה .טרופמכ ןוגעו ןוטיב      

                    1.00 'פמוק .תולכירדא תוינכתו  
      
םגד רונתב עובצו ןוולוגמ תוחיטב הקעמ     44.1.040
"ילרוא תורדג" תרצות ,2013 ט"קמ ,"תרנכ"      
וא ךמות ריק ג"ע ,'מ 2.1 דע הבוגב ע"ש וא      
ןוגיע ללוכ ,ריחמב םילולכה םידדוב תודוסי      
'סמ תולכירדא טרפ י"פעו תינכת יפל ,הבכרהו      

                   35.00 7.3. רטמ   
      
      
      
      
      

1.44.3 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     224 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
וא "ילרוא תורדג" תרצות ,"תרנכ" שפשפ רעש     44.1.050
,םייטורח םיריצ ללוכ ,מ"ס 031 בחורב ע"ש      
תיציפק תידי גוסמ תידי ,ןותחתו ןוילע לעונ      
תינכת יפל .הבכרהו ןוגיע ללוכ ,היילת לוענמו      

                    5.00 'פמוק .3.7 'סמ תולכירדא טרפ י"פעו  
      
למשח ירליפל ,הפפר אולימ םע תכתמ תותלד     44.1.060
יושע ,ע"ש וא "חירב-בר" תרבח לש תרושקתו      
תריחבל ןווגב רונתב עובצו ןוולוגמ הדלפ      
A6.21, B6.21 יסמ טרפו תינכת יפל .לכירדא      
,םינפבו ץוחב ןיעל םיארנ ,)םירליפ תודימ יפל(      

                    1.00 'פמוק .םירתסומ תוליסמ תוברל  
      
םימ למג ןוראל הפפר אולימ םע תכתמ תותלד     44.1.070
הדלפ יושע ,ע"ש וא "חירב-בר" תרבח לש      
.לכירדא תריחבל ןווגב רונתב עובצו ןוולוגמ      
םיארנ ,A4.21, B4.21 יסמ טרפו תינכת יפל      

                    1.00 'פמוק .םירתסומ תוליסמ תוברל ,םינפבו ץוחב ןיעל  
      
םגד רונתב עובצו ןוולוגמ הכלוה הקעמ     44.1.080
"ילרוא תורדג" תרצות ,6004 ט"קמ ,"הפיח"      
םידדוב תודוסי ג"ע ,'מ 0.1 דע הבוגב ע"ש וא      
יפל ,הבכרהו ןוגיע ללוכ ,ריחמב םילולכה      

                   10.00 .4.7 'סמ תולכירדא טרפ י"פעו תינכת רטמ   
      
ןוולוגמ לזרבמ םייכנא םידומע ללוכ די זחאמ     44.1.090
רטוקב ,לכירדא תריחבל ןווגב רונתב עובצו      
תוגרדמה תרוצל םאתהב ופופיכ ,2/1.1"      
תינכת יפל ,ריחמב םילולכה ךמות ריקל ונוגיעו      

                    6.00 .5.7 'סמ תולכירדא יטרפו רטמ   
םירעשו רודיג 1.44 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רודיג 44 כ"הס          
ןובנ תמר םוי ןועמ כ"הס        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     225 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו מ ד ק ו מ  00 ק ר פ       
      
ה ד ו ב ע ה  ר ו א ת  1.00 ק ר פ  ת ת       
      
תעבג תנוכשב הווקמ תיינב תללוכ הדובעה      
.תילנויצבנוק היינבב לאימרכב םר      
      
השיג יכרד םיללוכ תויומכ בתכב םיריחמה      
עוציבל םישרדנה םינוש תומוקמב רתאל      
ןלבקה לע .ותומדוקל חטש תרזחהו הדובעה      
,למשח( תיתשתה יווק רותיאל גואדל      
היקשה ,זוקינ ,בויב ,םימ ,הרואת ,תרושקת      
העיגפ תעינמל םנומיסו חטשב םימייקש )'יוכו      
םואתב לכה .הדובעה עוציב םרטב תאזו םהב      
תייריעב תויטנוולרה תוקלחמהו חקפמה םע      
.לאימרכ      
      
תעינמל םישורדה םיעצמאה לכב טוקני ןלבקה      
תוכרדמה ,הינחה יחטשמב העיגפו ךולכל      
הקני ןכו המודכו ןוטב ימ תליזנ .ןוניגהו      
ענמיהל תנמ לע הדובעה רתאב ןוטב ילברעמ      
.ריעה תובוחרב העיגפו ךולכלמ      
      
תוחיטבה יעצמא לכ תטיקנ םיללוכ םיריחמה      
עובקל שי .)רתאה ןויקינ תוברל( םישרדנה      
לכה .םאתהב טלוב הנווכהו הרהזא טוליש      
.הינב ןמזב תוחיטב תויחנה י"פע      
      
תינכות תנכה םיללוכ תויומכ בתכב םיריחמה      
תייריע תויחנה יפל רתא תונגראתהל תוחיטב      
ץעוי י"ע ןכות תינכותה .)ב"צמ( לאימרכ      
תא רשאי םג רשא ,ןלבקה םעטמ תוחיטב      
.לעופב תינכותה עוציב      
      
תינכות תשגה םיללוכ תויומכ בתכב םיריחמה      
,שרגמה לש יפרגופוט עקר לע ךמסומ דדומ      
עוציבו הנושאר הפצר לש טלחומ הבוג ןכו      
.םייפקיה תוריק      
      
ץבוק תשגה םיללוכ תויומכ בתכב םיריחמה      
    EDAM SA םיצבק ג"ע לעופב םייקש המ לש  
    gwd ו-fdp רפסמ תא הארמה ךתח ללוכ  
.fdp ץבוקב הנבמה הבוגו תומוקה      
      
ויהי ליעל ורכזוהש תודובעהו םיעצמאה לכ      
ןתנית אלו ןלבקה לש ריחמה תעצהב םילולכ      
.תיפסכ תפסות לכ םרובע      
      
      
      

1.00.4 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     226 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
בתכב םיפיעסב תוללכנ אל רשא תודובע      
יריחממ %52 לש העובק החנה ןתנת תויומכה      
."לקד" ןוריחמ ישאר ןלבק      

הדובעה רואת 1.00 כ"הס          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תומדקומ 00 כ"הס          
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21/02/2021
דף מס':     227 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
י ו ל י מ  ,ה ב י צ ח  ,ה ר י פ ח  1.10 ק ר פ  ת ת       
ק ו ד י ה ו       
      
לא תונפל שי תלוספ וא/ו ףדועה רמוחה לכ      
םכסה איבהל שי ,לאימרכ לש החטשל ץוחמ      
ב"צמ .תלוספ יוניפל רשואמ רתא םע םותח      
.זרכמה יכמסמל      
      
ישאר ,דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח     01.1.010
ללוכ תונוש תודימב תילעמ ריפו תואסנולכ      

                   60.00 .םיפדוע יוניפ ק"מ   
      
רמוחב תוריק ,דוסי תורוק ןיב רזוח יולימ     01.1.020

                   50.00 .חקפמה י"ע רשואיש ימוקמ יראלונרג ק"מ   
קודיהו יולימ ,הביצח ,הריפח 1.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     228 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ד ו ס י  ת ו ר ו ק ו  ם י ע צ מ  ,ת ו ד ו ס י  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
םא אלא 03-ב גוסמ ויהי םינוטבה לכ :הרעה      
.תוינכת וא/ו תויומכ בתכב תרחא ןיוצמ      
      
רטוקב )םילייפורקימ( "רטוק ינטק" תואסנולכ     02.1.010
בולכ תלחשה ,חודיק ללוכ ריחמה .מ"ס 04      
יפל ןוטרק לוורשו ןויז תדלפ ,ןוטב תקיצי ,ןויז      
.רוטקורטסנוק תושירד יפ לע לכה ,ךרוצה      
יבועב קחרמ ירמוש םילגלג ןגעי ןלבקה      

                  220.00 .חדקב בולכה זוכרמל םיאתמה רטמ   
      
תודוסיל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     02.1.020
תומוקמבו םיפצרמ ,םיכמות תוריק ,םידדוב      

                   35.00 .חקפמה תשירד יפל םישרדנה ר"מ   
      
ע"ש וא "דיבילופ" לש "םיניכס יזגרא" עצמ     02.1.030
תחתמ מ"ס 91 הבוגב ףצקומ ןרטסילופמ      

                   86.00 .םיפצרמל ר"מ   
      
וא ,דיבילופ" לש ףצקומ ןרטסילופ יזגרא עצמ     02.1.040
תחתמ שרדנה בחורבו מ"ס 02 הבוגב ע"ש      

                   70.00 .דוסי תורוקל רטמ   
      
תואסנולכ ישאר ,תויולת רשקו דוסי תורוק     02.1.050
יבג לע תוקוצי םינוש םיכתחב ריקל ןוטב לגרו      

                   12.00 .)דרפנב םידדמנ םיזגרא( דיבילופ יזגרא עצמ ק"מ   
דוסי תורוקו םיעצמ ,תודוסי 1.20 כ"הס          

      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  2.20 ק ר פ  ת ת       
      
תרחא ןיוצמ םא אלא 03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
.תוינכת וא/ו תויומכ בתכב      
      
הכירב תוריק םע הכירב תפצר תקצל שי      
.)הקיצי תקספה ילב( דחא הקיציב      
      
עצמ לע םיקוצי ,מ"ס 51 יבועב ןוטב יפצרמ     02.2.010
ללוכ ,)דרפנב םידדמנ םיזגרא( דיבילופ יזגרא      

                   60.00 .לוגע וקב ר"מ   
      

                   20.00 מ"ס 02 יבועב ןוטב יפצרמ ךא ,ל"נכ ר"מ  02.2.020
      

                   18.00 מ"ס 52 יבועב ןוטב יפצרמ ךא ,ל"נכ ק"מ  02.2.030
      
      
      
      

2.20.4 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     229 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םע מ"ס 02 יבעב 04-ב גוסמ ןוטב יפצרמ     02.2.040
לע םיקוצי )סקפייז( "C ximdA-005" תפסות      
)דרפנב םידדמנ םיזגרא( דיבילופ יזגרא עצמ      

                   13.00 .הכירבה תוריק םע דחי ר"מ   
      
םע מ"ס 52 יבעב 04-ב גוסמ ןוטב יפצרמ     02.2.050
לע םיקוצי )סקפייז( "C ximdA-005" תפסות      
)דרפנב םידדמנ םיזגרא( דיבילופ יזגרא עצמ      

                    5.00 .םימה רגאמה תוריק םע דחי ר"מ   
תופצרו םיפצרמ 2.20 כ"הס          

      
ם י ד ו מ ע ו  ת ו נ ו ב י ר ט  ,ת ו ר י ק  3.20 ק ר פ  ת ת       
      
תרחא ןיוצמ םא אלא 03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
.תוינכת וא/ו תויומכ בתכב      
      
הכירב תוריק םע הכירב תפצר תקצל שי      
.)הקיצי תקספה ילב( דחא הקיציב      
      
םילדב וא םיקולב תוריק ךותב ןוטב ידומע     02.3.010
יפ לע תוטילב ללוכ תונוש תודימבו םיכתחב      

                    5.00 .תינכת ק"מ   
      
,םינוש םיסלפמב ,מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק     02.3.020
תולכירדא יטרפ יפל םידומע ללוכ ריחמה      

                    5.00 .היצקורטסנוקו ק"מ   
      

                   12.00 .מ"ס 52 יבועב ךא ,ל"נכ ק"מ  02.3.030
      

                   25.00 .מ"ס 04-73 יבועב ךא ,ל"נכ ק"מ  02.3.040
      
םע מ"ס 02 יבעב 04-ב גוסמ ןוטב תוריק     02.3.050
דחי םיקוצי )סקפייז( "C ximdA-005" תפסות      

                   12.00 .הכירבה תפצר םע ק"מ   
      
םע מ"ס 52 יבעב 04-ב גוסמ ןוטב תוריק     02.3.060
דחי םיקוצי )סקפייז( "C ximdA-005" תפסות      

                   12.00 .םימה רגאמה תפצר םע ק"מ   
םידומעו תונובירט ,תוריק 3.20 כ"הס          

      
ת ו ר ו ג ח ו  ת ו ק ע מ  ת ו ר ו ק  4.20 ק ר פ  ת ת       
      
תרחא ןיוצמ םא אלא 03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
.תוינכת וא/ו תויומכ בתכב      
      
      
      

4.20.4 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     230 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תורקתל תויולת תונוילעו תונותחת תורוק     02.4.010
,םיזינרק ,םינוש םיסלפמו םיכתחב תוגגו      
תודימב םיסלפמה לכב םיבוכרכ ,גג תוקעמ      
םידוביע ,םייוביע ,תוטילב ללוכ םינוש םיכתחו      
לוגע וקב ללוכ ,םימ יפא ,תולכירדא יטרפ יפל      

                   25.00 .)יקפוא( ק"מ   
      
מ"ס 02 ,מ"ס 51 ,מ"ס 01 בחורב ןוטב תורוגח     02.4.020

                    5.00 . תוציחמב םיחתפה לעמ ,תוריק לע תוקוצי ק"מ   
תורוגחו תוקעמ תורוק 4.20 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש ו  ת ו ג ג  ,ת ו ר ק ת  5.20 ק ר פ  ת ת       
      
תרחא ןיוצמ םא אלא 03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
.תוינכת וא/ו תויומכ בתכב      
      
וקב ללוכ ,מ"ס 02 יבועב ןוטב תוגגו תורקת     02.5.010

                  106.00 .)יקפוא( לוגע ר"מ   
      

                   21.00 .מ"ס 04 יבועב ךא ,ל"נכ ר"מ  02.5.020
      
.מ"ס 02 יבועב 04-ב גוסמ ןוטב תוגגו תורקת      
      
תולכירדא יטרפ יפל הכירב ךותב ןוטב תוגרדמ     02.5.040

                    2.00 .היצקורטסנוקו ק"מ   
      
תולכירדא יטרפ יפל ינכט רדחב ןוטב תולעת     02.5.050

                    0.50 .היצקורטסנוקו ק"מ   
      

                    1.00 .הקשה רצואב ןוטב יולימ ק"מ  02.5.060
תונושו תוגג ,תורקת 5.20 כ"הס          

      
ת ו ג ג ל  ם י ע ו פ י ש  ן ו ט ב  6.20 ק ר פ  ת ת       
      
יפל יבועב "לקטב" םע תוגגל םיעופיש תריצי     02.6.010
קזוח ק"מ/ג"ק 0021 יבחרמ לכשמב ,תינכת      

                   22.00 40. ק"מ   
      
5 יבועב גג יבג לע גוצי 03-ב ןוטבמ "הדמ"     02.6.020
יעופיש יפל רטפוקילהב הקלחה ללוכ ,מ"ס      
רטוקב לזרבמ הדלפ תשר ללוכ ריחמה .זוקינה      
תולכירדא יטרפ יפל לכה .מ"ס 01 לכ מ"מ 5      

                  103.00 .חקפמה תוארוהו ר"מ   
      
טיטמ מ"ס 6/6 תודימב תושלושמ תוקלור     02.6.030

                  100.00 .)דרפנב דדמנ הקלורה םוטיא( 3:1 טנמצ רטמ   
תוגגל םיעופיש ןוטב 6.20 כ"הס          

      
231/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     231 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו י ז  ת ד ל פ  7.20 ק ר פ  ת ת       
      
רפושמ תוקבדה רשוכ ילעב הדלפ תוטומ     02.7.010
םינוש םירטוקב תוכתורמ תותשרו )םיעלוצמ(      

                   21.00 .םינוטב ןויזל 937 י"ת תושירדל םימיאתמ ןוט   
ןויז תדלפ 7.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     232 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ס י מ ו פ ו  ן ו ט ב  י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  1.40 ק ר פ  ת ת       
      
הינבה תודובע לש הדיחיה יריחמ :הרעה      
לע אלמ ןוטבמ קולב תרושו תוברטש םיללוכ      
.לכירדא יטרפ יפ      
      

                   70.00 .מ"ס 32 יבועב סימופ בהז יקולבמ ץוח תוריק ר"מ  04.1.010
      

                   10.00 .מ"ס 02 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוריק ר"מ  04.1.020
      
51-01-7 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוריק     04.1.030

                   86.00 .היטבמא ןפוד תריגס ללוכ ,מ"ס ר"מ   
סימופו ןוטב יקולבב הינב 1.40 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הינב תודובע 40 כ"הס          
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     233 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ת ו ר י ק  ,ת ו פ צ ר  ,ת ו ג ג  ם ו ט י א  1.50 ק ר פ  ת ת       
ד ו ד י ב ו       
      
תיתשת תנכה אדוול שי םוטיאה תודובע לכב      
םינמשמ הייקנו םיקדס אלל ,המלש ,הביצי      
עצבל שי ריקו הפצר לש שגפמ לכב .קבאו      
לכב  .לוח:טלמ 1:3 סחיב ןוטבמ הקלור      
תיתשת תנכה אדוול שי םוטיאה תודובע      
םינמשמ הייקנו םיקדס אלל ,המלש ,הביצי      
מ"ס 04 דע ההבגה ללוכ ר"מל ריחמה .קבאו      
דדמנ אל ךא ,ללכנש גגה ףקיהב גגה לעמ      
.גג ר"מ םוטיא ריחמב לולכו      
      
םידדמנ םיבוטר םירדח לש םוטיא יחטש      
ללוכ ר"מל ריחמה .תוריק ןיב תיקפוא הסירפב      
רדחה ףקיהב הפצרה לעמ מ"ס 04 לש ההבגה      
ר"מ םוטיא ריחמב לולכו דדמנ אל ךא ,ללכנש      
.הפצר      
      
.םינש 01 ל תויררחא ללוכ ריחמה      
      
לש תיתבכש דח תכרעמב םיחוטש תוגג םוטיא     05.1.010
תוחבשומ תוירמוטסלפ תוינמוטיב תועירי      
דבל ןוירש םע מ"מ 5 יבועב SBS רמילופב      
רמיירפ תוברל .ןוילע טגרגא יופיצו רטסאילופ      
רמיירפ" וא "101 טוקמיירפ" גוסמ ינמוטיב      
    474 SG" ר"מ/רג 003 לש תומכב ע"ש וא,  
52/57 ןמוטיב תבכש תומח תוחירמב עוציב      
קיטסמו רמיירפ ללוכ ר"מ/ג"ק 5.1 לש תומכב      
גוסמ יופיחה תועוצר לש ןוילעה הצקב ינמוטיב      
"םוגיזיא" וא "442 קיטסלא" וא "81 לורקזפ"      
תוינמוטיב יופיח תועוצר עוביק תוברל ,ע"ש וא      
ספ תועצמאב תוקלור רוזאב תוקעמ לע      
יתלב םיגרב י"ע ריקל ןגועמ םוינימולא      
תחנה .תולכירדא יטרפ יפל לכה .םידילחמ      
יפל ךותירה ירפתב לופיטו ןתמחלה ,תועיריה      
יפל לכה .עופישה ןוויכ יפל היפח ,ןרציה טרפמ      

                  120.00 .חקפמה תוארוהו תולכירדא יטרפ ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1.50.4 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     234 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
/קוזיח תועוצר לש תובכש 2 -ב תוקלור םוטיא     05.1.020
תוחבשומ תוללכושמ תוינמוטיב תועירימ יופיח      
הנותחת קוזיח תעוצר תוברל ,SBS רמילופב      
,לוח יופיצ םע מ"ס 03 בחורבו מ"מ 4 יבועב      
05 בחורבו מ"מ 5 יבועב הנוילע יופיח תעוצר      
גוסמ ינמוטיב רמיירפ ,טנרגא יופיצ םע מ"ס      
ע"ש וא " SG 474 רמיירפ וא "101 רמיירפ"      
הצקב ינמוטיב קיטסמו ר"מ /'רג 003 תומכב      
"81 לורקזפ" גוסמ יופיחה תועוצר לש ןוילעה      
תוברל ,ע"ש וא "םוגיזיא" וא "442 קיטסלא" וא      
תוקעמ לע תוינמוטיב יופיח תועוצר עוביק      
ןגועמ םוינימולא ספ תועצמאב תוקלור רוזאב      
יטרפ יפל לכה .םידילחמ יתלב םיגרב י"ע ריקל      

                   70.00 .תולכירדא רטמ   
      
גוסמ )ןודר זג דגנ( ןוטב תופצר םוטיא     05.1.030
סקלפופאנ" וא "םוגיסקלפ" וא "סקלפדיפר"      
תלבקל ר"מ/ג"ק 7 תומכב ע"ש וא "1 קטיפורפ      
יפל רמיירפ תוברל ,מ"מ 4 לש שבי יופיצ יבוע      
י"ע םוטיאה תובכש לש הבכש תנגהו ןרצי      

                   75.00 .ר"מ/רג 053 תפז ריינ הקבדה ר"מ   
      
03-ב ןוטב תקיצי י"ע תוקלור םוטיא תנגה     05.1.040
הדלפ תשר ללוכ ריחמה .הקלורה עקש ךותב      
יפל לכה .מ"ס 01 לכ מ"מ 5 רטוקב לזרבמ      

                   20.00 .חקפמה תוארוהו 6 'סמ תולכירדא טרפ ר"מ   
      
תועירי לש תובכש יתשב הפצר םוטיא     05.1.050
4 יבועב SBS רמילופב תוחבשומ תוינמוטיב      
תוברל מ"ס 01 לש הפיפחב המחלהב מ"מ      
,ר"מ/רג 003 תומכב SG 474 ינמוטיב רמיירפ      
ל"נה תועירימ קוזיח תועוצרב תוקלור םוטיא      
ישגפמב מ"ס 03 בחורבו מ"ס 4 יבועב      
העיריה תבכש תמחלה .םינושה םירושימה      
01 לש הפיפחב הזר ןוטב תיתשתל הנותחתה      
לכה .הנותחתל הנוילעה הבכשה תמחלהו מ"ס      

                   32.00 .חקפמה תוארוהו תולכירדא יטרפ פ"ע ר"מ   
      
"תינק וד הזתה" תטישב תוריקו הפצר םוטיא     05.1.060
יביכר וד ינמוטיב רמוח סוסיר תוברל      
תינמוטיב היסלומא סיסב לע ירמוטסלא      
"םוגיסקלפ" גוסמ ינרפואנ רמילופב תחבשומ      
תומכב ע"ש וא "2 קטיפורפ סקלפופאנ" וא      
6 לש שבי יופיצ יבוע תלבקל ר"מ/ג"ק 5.01      
004 תומכב "םוגיסקלפ" גוסמ רמיירפ ,מ"מ      
תוארוהו תולכירדא יטרפ פ"ע לכה .ר"מ/'רג      

                  140.00 .חקפמה ר"מ   
      

1.50.4 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     235 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןרטסופ תוחול י"ע םוטיא םע תוריק תנגה     05.1.070
תבכשב םיקבדומ מ"ס 5 יבועב F-03 ףצקומ      
פ"ע לכה .םוטיאה תבכש לע 52/57 ןמוטיב      

                   70.00 .חקפמה תוארוהו תולכירדא יטרפ ר"מ   
      
תוחול י"ע םוטיא םע תוריק תנגה ךא ,ל"נכ     05.1.080

                   70.00 .מ"ס 3 יבועב F-03 ףצקומ ןרטסופ ר"מ   
      
יליפורדיה סיסב לע חפות ימיכ םימ ירצע     05.1.090
ךתחב "לווס ריפס" גוסמ טיינוטנבו ירמילופ      

                   25.00 .ע"ש וא מ"מ 52/91 רטמ   
      
ןיירד זפ" גוסמ E.P.D.H ןליתאילופ תועירי     05.1.100
ןיירדוטיב וא "H-51 סולפ ןיירדלוג" וא "סולפ      
    51-T" מ"מ 5.0 יבועב ,תוטילב םע ע"ש וא,  
םומינימ לכשמב גורא אל ינכטואיג דב תוברל      
קזוחב ,העיריל תקבדומ ,ר"מ/'רג 021 לש      
םוטיא לע הנגהל ,ר"מ/ןוט 21 לש הכיעמ      

                  100.00 .ןוטב הדמל תחתמ ר"מ   
      
ןויז אלל מ"ס 4 יבועב 02-ב הנגה ןוטב תבכש     05.1.110

                   28.00 .םוטיאה תועירי ג"ע הקלחה אללו ר"מ   
      
תחתמ דוסי תורוקו תוריק ,תופצר םוטיא     05.1.120
ע"ש וא "701 ליס פוט הקיס" י"ע ץוח תוריקל      
ר"מ/ג"ק 4 לש תללוכ תומכב תובכש יתשב      
לכה ,מ"מ 5.3 לש יבועב שבי יופיצ תלבקל      
קלח ןניה הנכהה תודובע .ןרציה תוארוה פ"ע      
.הרומת לכ םניגב םלושת אלו םוטיאה תלועפמ      
,ןוטב ירייש יוקינ תוללוכ הנכהה תודובע      
תודח תוניפ תריבש ,היצגירגסו םירוח תמיתס      
םיטלוב םילזרבו הרישקה יטוח לכ ךותיחו      
םשייל ןיא .חקפמה לש ונוצר תועיבשל לכהו      

                  200.00 .רושיא ינפל םוטיאה תא ר"מ   
      
רקלק תוחול י"ע תוגגל ימרט דודיב     05.1.130
מ"ס 5 יבועבו F-03 תופיפצב )ןריטסילופ(      
.םח ןמוטיב תבכשב תיתשת לע וקבדוי רשא      

                  120.00 .חקפמה תוארוהו תולכירדא יטרפ פ"ע לכה ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1.50.4 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     236 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןוטב ידומעו תורוגח ,תורוק ,תוריק דודיב     05.1.140
F-03 ףצקומ ןריטסילופ תוחול י"ע )רוק ירשג(      
"סקדא" תיטנמצ תבכש תוברל מ"ס 3 יבועב      
תיתשתכ רטסאילופ תשר ללוכ ,ינוציחה דצב      
וא הקיציה תעב ןקתומ דודיבה .ץוח חיטל      
יטרפ פ"ע לכה .םח ןמוטיב י"ע םיקבדומ      

                   50.00 .חקפמה תוארוהו תולכירדא ר"מ   
דודיבו תוריק ,תופצר ,תוגג םוטיא 1.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא תודובע 50 כ"הס          
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21/02/2021
דף מס':     237 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  1.60 ק ר פ  ת ת       
      
ינקת תועבצא ןגמ ןקתוי תורגסמה תותלד לכב      
גוסמ תועבצא ןגמ .םיריצה רוזאב הבוגה לכל      
01 בכרומ תותלדל ןגועמ לכירדא י"ע רשואמ      
גוסל םאתהב ןגמה בחור ,ףוצירה לעמ מ"ס      
חתפמ היהי תורגסמה תותלד לכל .תלדה      
הזוזמ ןקתות תורגסמה תותלד לכב .רטסאמ      
תלד לכל .)םינסחמו םיתורישל טרפ( תינקת      
.ףנכה לע ןימזמה תשירד יפל רוצעמ ןקתוי      
,ףנכה לדוגל םאתומ היהי תותלדל ןמש ריזחמ      
היהי ריזחמה .תולעמ 09-ב הליענ רשפאי      
החיתפ ינוויכ ונכתי .תוחפל NE-4 הירוגטקב      
ןוולוגמ הדלפ ףוקשמ .טירפ ותואל םינוש      
טלובו ריקה יבועל םאתומ מ"מ 5.1 יבועב      
.תוגרסמ תמישר יפל םירמג ללוכ ריקה ינפמ      
.חפ ףוקשמב הנבומ םטא תותלדה לכל      
      
תא ללוכ םיפיעסה ריחמ .חפ יפוקשמו תותלד      
ןרצי יפל עוציבה יטריפו םיפיעסה תרדגה לכ      
םינוולוגמ ויהי תורגסמה יטרפ לכ .תותלדה      
המיאתמ עבצ תכרעמב שמתשהל שי ,םחב      
לולכ םיפיעסה ריחמב ,םחב תנוולוגמ הדלפל      
עבצ( ינכטה טרפמה יפל תורגסמה תעיבצ םג      
.)א"כ תובכש יתשב יפוס עבצו דוסי      
      
ללוכ םירעשו די יזחאמ ,תוקעמ ,תורדג ריחמה      
חודיק םע ןוטב לע הנקתה וא ןוטב תודוסי      
םיכותיר ועצובי אל .םולהי חדקמב םירוח      
תוירחאב הנקתהה תוחיטבו תוביצי .חטשב      
.עצבמה ןלבקה      
      
חתפה תרגסמ ךותב עצבתת םיגרוסה תעיבק      
,מ"ס 5 קחרמב ריקה לש ינוציחה רושימב      
.רונתב עובצו המח היטבמאב ןוולוגמ      
      
001/001 תודימב מ"ממל ידסומ ףדה ןולח     06.1.010
ףרועה דוקיפ י"ע רשואמה שדח רוד ,מ"ס      
ינוציח קלח ,םירמגהו ריקה יבועל םיאתמ      
סיכ ךותל ריקל ררגנ מ"מ 42 יבועב הדלפמ      
.העיבצו םימטא ,םיפוקשמ תוברל ,הדלפ      
M10 יפל לכה .םוינימולא ןולח ללוכ אל ריחמה      

                    1.00 'פמוק .תורגסמה המישרב  
      
      
      
      
      

1.60.4 קרפ תתב הרבעהל        
238/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     238 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תודימב םייאופר תודסומל םיסיסרו ףדה תלד     06.1.020
חפ ףוקשמ תוברל מ"ס 002/001 רוא חתפ      
בר" תרצות תלד תאמגודכ עובצו ןוולוגמ      
,ףרועה דוקיפ י"ע תרשואמה ע"ש וא "חירב      
דצב מ"ממ תלד תלבקל םאתומ ףוקשמ תוברל      
ףנכו ףוקשמ ,ינש דצמ ץע תלד תלבקלו דחא      
המישרב M20 יפל לכה ,טרופמכ העיבצל      

                    1.00 'פמוק .תורגסמה  
      
תוריקב מ"ממל 8" רטוקב הדלפמ ריווא רוניצ     06.1.030
.תוריקה ירימגתל םאתומ רוניצה ךרוא ,םינפ      
2M30 יפל לכה .תותשר ויהי םילוורשה לכב      
.ףרועה דוקיפ יטרפמו תורגסמה המישרב      

                    1.00 'פמוק .םימטאו עבצ תוברל  
      
מ"ממב 8" רטוקב הדלפמ רוניצ ךא ,ל"נכ     06.1.040
1M30 יפל לכה .םיסיסר ןגמ ליכי ץוח תוריקב      

                    2.00 'פמוק .תורגסמה המישרב  
      
מ"ממב 4" רטוקב הדלפמ רוניצ ךא ,ל"נכ     06.1.050
המישרב M40 יפל לכה .םינפ תוריקב      

                    2.00 'פמוק .תורגסמה  
      
'בח תרצות "עטנ" םגד הדלפ תלד     06.1.060
החיתפל יפנכ דח ,רשואמ ע"ש וא "זרלפ"      
012/501 תודימב ,מ"מ 5.1 חפה יבוע ,הליגר      
רונתב העיבצ ,קוצי הדלפ ףוקשמ ללוכ ,מ"ס      
יפל לכה .לוזריפה לכ ,לכירדא תריחבל ןווגב      

                    1.00 'פמוק M50 תורגסמה המישרב.  
      
"LM" םגד ,ינכט רדחב הפפר תיפנכ דח תלד     06.1.070
הדלפמ רשואמ ע"ש וא "זרלפ" 'בח תרצות      
"זרלפ" תרצות מ"ס 012/021 תודימב תנוולגמ      
תלדלו הדלפ ףוקשמ ללוכ רשואמ ע"ש וא      
ןווגב רונתב העיבצ ,םיקרח דגנ תשר דמצוי      
המישרב M60 יפל לכה .לכירדא תריחבל      

                    1.00 'פמוק .תורגסמה  
      
הטסורינ חפמ תורצואל יפנכ וד הסכמ     06.1.080
מ"ס 66/66 תודימב מ"מ 2 יבועב תשטולמ      
תוברל ,תינכת יפל ממ )מ"ס 06/06 חתפ(      
לכה ,רונתב עובצ ,תכרעמו םירתסומ תוליסמ      

                    2.00 'פמוק .תורגסמה המישרב 1M70 יפל  
      
      
      
      
      

1.60.4 קרפ תתב הרבעהל        
239/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     239 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הטסורינ חפמ תורצואל יפנכ וד הסכמ     06.1.090
מ"ס 57/57 תודימב מ"מ 2 יבועב תשטולמ      
תוברל ,תינכת יפל ממ )מ"ס 07/07 חתפ(      
לכה ,רונתב עובצ ,תכרעמו םירתסומ תוליסמ      

                    2.00 'פמוק .תורגסמה המישרב 2M70 יפל  
      
ופופיכ 5.1" רטוקב שרבומ מ"בלפמ די זחאמ     06.1.100
הפצרו ריקל ונוגיעו תוגרדמה תרוצל םאתהב      
המישרב 1M80 יפל לכה ,ריחמב םילולכה      

                    5.00 .תורגסמה רטמ   
      
ללוכ ריחמה .שרבומ מ"בלפמ תוגרדמ הקעמ     06.1.110
,2M80 יפל לכה .םיריצ לע החיתפל הקעמ      
    3M80, 4M80 יטרפו תורגסמה המישרב  

                    8.00 .רוטקורטסנוק רטמ   
      
"שבלתמ" םגד למשח ןוראל תכתמ תותלד     06.1.120
012/08 תודימב ,ע"ש וא "זרלפ" 'בח תרצות      
םירתסומ תוליסמ תוברל ,תינכת יפל מ"ס      
המישרב M90 יפל לכה ,רונתב עובצ ,תכרעמו      

                    1.00 'פמוק .תורגסמה  
      
יפל לכה .עובצו םח ץבאב ןולוגמ הדלפ םלוס     06.1.130

                    1.00 'פמוק M01 תורגוסמה המישרב.  
      
גוזימ תרנצ רבעמ םוטיאל R-SMP תדיחי     06.1.140
מ"ממל הסינכב םירלקנירפס ,םימ ,ריוא      
הדלפ רוניצל ףרועה דוקיפ י"ע תרשואמ      
רוניצ תללוכ אל ריחמה( ןוטבב קוצי 4" רטוקב      
הדלפ רוניצל המיטא תכרעמ ללוכ )הדלפ      
תורוניצה םירטוקל םאתהב םימטא יולימו      
וליפ" 'בח י"ע תקוושמ תכרעמה ,םירדוחה      
וא "מ"עב תליא תויגולונכט םא.םא.יפ"/"שא      

                    2.00 'פמוק .ע"ש  
      
תודימב הטסורינמ טלש תנקתהו הקפסא     06.1.150

                    1.00 'פמוק .ןוכישה דרשמ טרפמ יפל מ"ס 04/03  
תורגסמ תודובע 1.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס          
240/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     240 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ ח ו  ם י ר ק  ם י מ  ת ק פ ס א  1.70 ק ר פ  ת ת       
ם י נ פ       
      
טרפמב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
70 קרפ ןינב  תודובעל יללכה טרפמבו דחוימה      
,תוירטינסה תועובקה לכ ריחמ .75 קרפו      
חידמל תונכה ,שמשה דוד תנקתה תוברל      
תא  םיללוככ ובשוחי ,הסיבכ תנוכמל ,םילכ      
ירזיבא ללוכ "PS" גוסמ  םייטסלפה תורוניצה      
שעותמ דודיבו תרנצה ןרצי לש םיירוקמ רוביח      
וניא PS-ה תרנצ ריחמ .םימח םימל לעפמב      
תנקתה ריחמב ותוא לולכל שיו דרפנב עיפומ      
םירטקהו תרנצה יאוות ,תוירטינסה תועובקה      
תינכת יפל      
      
,הנקתה/החנה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה      
יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ,הביצח/הריפח      
םישורדה םיחפסהו םירזיבאה לכ תאו קודיהו      
.תינכת יפל תמלשומ הנקתהל      
      
,תורוקל הסופת היהת היולג םימ תרנצ      
י"ע תורשואמ "תולשב" תוריקל וא הרקתל      
.'מ 2 לע הלעי אלש קחרמב חקפמה      
      
םימל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.1.010
,םייומס וא םייולג םינקתומ םימחו םירק      
תינוציח הפיטע םע ,תוגרבהב םירבוחמ      
LAG CPA יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
תוברל ,2" רטוקב ,ע"ש וא "תורבא" תמגודכ      

                    3.00 .רוביח יחפס רטמ   
      

                    3.00 .1" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  07.1.020
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.1.030
מ"מ 61  רטוק ) PS ( םוינימולא ןיערג םע      
תוברל םירבעמו תוריקב םייומס םינקתומ      

                   55.00 .רוביח יחפס רטמ   
      

                   70.00 .מ"מ 02 רטוק ךא ,ל"נכ רטמ  07.1.040
      

                   35.00 .מ"מ  52 רטוק ךא ,ל"נכ רטמ  07.1.050
      

                   18.00 .מ"מ  23 רטוק ךא ,ל"נכ רטמ  07.1.060
      
םע םימח םימל שרדנה רטוקב  תורוניצל דודיב     07.1.070

                  100.00 .ףצקומ ןתירואילופו לוורש רטמ   
      
      

1.70.4 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     241 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
דרוקר ללוכ "ביגש" תמגודכ םיירודכ םיפוגמ     07.1.080

                    1.00 2/11  " רטוקב םינבלוגמ רוביח יחפסו 'חי   
      

                    2.00 .1 " רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  07.1.090
      

                   12.00 .4/3" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  07.1.100
      

                    2.00 .2/1" רטוקב ךא ,ל"נכ 'חי  07.1.110
      

                    1.00 .4/3" רטוקב ריק זרב 'חי  07.1.120
      

                    2.00 .2/1" רטוקב לינ זרב 'חי  07.1.130
      
רוזיפל רוניצ םע ג"ק 6 הקבא גוסמ הפטמ     07.1.140

                    2.00 .רמוחה 'חי   
      
ץבאב תנוולוגמ הדלפ רוניצמ יושע גג רבעמ     07.1.150
םירבוחמ םיקלח 2 ל קלוחמו 4" רטוקב םח      
'ץנאלפב ןוטבה גג לע קזוחמו 'ץנאלפב םהניב      
תלחשה םויסב רבעמה םוטיא ללוכ .ףסונ      
הדלפ רוניצ ביבסמ ןוטב תקיציו תורוניצה      

                    1.00 'פמוק טלפמוק ריחמ .)גג רבעמ(  
      

                    2.00 'פמוק .3" רטוקב גג רבעמ ךא ,ל"נכ 07.1.160
םינפ םימחו םירק םימ תקפסא 1.70 כ"הס          

      
ץ ו ח  ם י מ  ת ק פ ס א  2.70 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
70 קרפ ןינב תודובעל יללכה טרפמבו דחוימה      
.75 קרפו      
      
רבעמ ,םיעלס יוניפ :םיללוכ הדיחיה יריחמ      
,יאוותב םינוש םידרטמ ,תוריק רבעמ ,תועלסמ      
תצירפ ,םיצע םוזיג ,םיצעו היחמצמ ףושיח      
,ךותיר ,הביצח/הריפח ,145-ת טרפ יפל יאוות      
תפיטעו ,דופיר ,רוניצ הנקתה/החנהו הקפסא      
,טרפמו 214-ת טרפ יפל רזוח יולימ ,לוח      
םירזיבאה לכ תאו םיפדוע תקחרה ,קודיהו      
ללוכ תמלשומ הנקתהל םישורדה םיחפסהו      
. ותומדקל חטשה תרזחה      
      
,תורוקל הסופת היהת היולג םימ תרנצ      
י"ע תורשואמ "תולשב" תוריקל וא הרקתל      
.'מ 2 לע הלעי אלש קחרמב חקפמה      
      
      

2.70.4 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     242 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םע מ"מ 56.3 .ד.ע 2" רטוקב הדלפ תורוניצ     07.2.010
יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ ץוח יופיצ      
"וירט" תמגוד סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו      
םינפ יופיצו מ"מ 91 יבועב ע"ש וא "CPA" וא      
52.1. דע קמועב עקרקב םיחנומ ,טנמצ טלמ      
םירזיבא ,םיחפס תוברל .לוח תפיטע םע 'מ      
םינפו ץוח הפיטע םע םישרדנה םייתשורח      
,הריפח תודובע ללוכ ריחמה .רוניצל המוד      

                   70.00 .214-ת טרפ יפל לכה .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
ללוכ "ביגש" תמגודכ םיירודכ םיפוגמ     07.2.020

                    1.00 .2" רטוקב םינבלוגמ רוביח יחפסו דרוקר 'חי   
      
םיזרב :ללוכ םימ תדידמ תכרעמל הנכה טרפ     07.2.030
וא "ביגש" 'צות )'חי 2( 2" רטוקב םיירודכ      
דרא" 'צות 5.1" רטוקב םימ דמ  ,ע"ש      
ריוא םותסש ,ע"ש וא EVATCO םגד "הילד      
".י.ר.א" תמגוד 2" רטוקב םימ יוקל בלושמ      
ירודכ זרבו ףקז ללוכ ע"ש וא D-040 םגד      
תרצות םינבא תדוכלמ ,"ביגש" 'צות 2" רטוקב      
,םיידגנ םינגוא םע 2" רטוקב ע"ש וא "דמרב"      
םירטקב 4CPA םיריבעמו הדלפ רוניצ יעטק      
יפל תוכימת ,2" םירטוקב ךותיר םיפקז ,םינוש      
םיחפס ,םירמוחה ,הדובעה ללוכ ,טרפ      
תפיטע ,טרפב ןייוצמכ םישורדה םירזיבאהו      
ףרוצמה טרפה עוציבל שרדנה לכו ןוטב      

                    1.00 'פמוק .תומלשב  
      
2/11 " רטוקב ירודכ זרב  ללוכ 2" רטוק ףקז     07.2.040
תמגודכ 4/3" רטוקב םיירודכ םיזרב 2-ו      
םידרוקר ללוכ 1" רטוקב ח"זמ ,ע"ש וא "ביגש"      
לכה ,םיאתמה רטוקב םינבלוגמ רוביח יחפסו      

                    1.00 'פמוק .חקפמ תויחנהו תוינכת ,םיטרפ יפל  
      
ןורא ךותב תנקתומ תינקת שא יוביכ תדמע     07.2.050
ריחמה ,ףרוצמ טרפל םאתהב ריק לע ןקתומה      
ימוג וא יטסלפ שימג רוניצ םע ןולגלג :ללוכ      
םע ףות לע ןקתומ 'מ 03 ךרואבו 4/3" רטוקב      
1" רטוק סוסיר/ןוליס קנזמ םע תבבותסמ עורז      
הפירש זרב ,ע"ש וא "ביגש" 'צות 1"ירודכ זרבו      
2" רטוקב םיקונרז 2 ,ץרוטש דמצמ םע 2"      
/ןוליס קנזמ ,ץרוטש ידמצמ םע 'מ 51 ךרואבו      

                    1.00 'פמוק .2" סוסיר  
      
תלד םע סלגרביפמ שא יוביכ דויצל ןורא     07.2.060

                    1.00 'פמוק .מ"ס 03/08/021 תודימב ,תלעונ  
      
      

2.70.4 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     243 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םימ וקל 2" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     07.2.070
הנכהה תודובע תובברל ,4" רטוקב םייק      
תרזחהו וזוקינ ,ותריגס ,וקה רותיא ,תושורדה      
דיגאת יגיצנ םע םואתב לכה ,ותומדקל בצמה      

                    1.00 'פמוק .חקפמו תסנכה תיב ,םימה  
      
ןוטב וא טלפסא שיבכ וא/ו הכרדמ תחיתפ     07.2.080
ללוכ ןוניג וא/ו תפצורמ הכרדמ וא רוסינב      
ןוקית ללוכ ריחמה .ותומדקל בצמה תרזחה      
,קודיה ,וקמוע לכל 'א גוס עצמ ,ףוציר ,טלפסא      
היחמצ תליתש ,הביצח/הריפח יפדוע יוניפ      
לכו תמייק היקשה תכרעמ ןוקיתו םייקל המודכ      
'חמו חקפמ תויחנהל םאתהב שרדייש      

                   65.00 .לאימרכ תייריעב ןוניג ,תויתשת רטמ   
ץוח םימ תקפסא 2.70 כ"הס          

      
ר ו ר ו ו י א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  3.70 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
70 קרפ ןינב תודובעל יללכה טרפמבו דחוימה      
.75 קרפו      
      
,הנקתה/החנה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה      
יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ,הביצח/הריפח      
םישורדה םיחפסהו םירזיבאה לכ תאו קודיהו      
.תינכת יפל תמלשומ הנקתהל      
      
זוקינו ןיחולד ימל רופא ןליפורפלופ תורוניצ     07.3.010
,תורקת ירבעמב ,יולג ,יולימב םינקתומ םינגזמ      
לכ ללוכ ,מ"מ 05 רטוקב תופצרו תוריק      
הנקתהל םישורדה םיחפסהו םירזיבאה      

                   30.00 .תוינכתו םיטרפ יפל תמלשומ רטמ   
      

                   20.00 .מ"מ 04-23 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  07.3.020
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.3.030
    )E.P.D.H( ןיכפוש ,ע"ש וא "טירבג" תמגוד,  
תפיטע ללוכ ,עקרקב םינקתומ ,םיחפס תוברל      
תורוניצל ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןייוזמ ןוטב      
011 רטוקב הפצר תקיצילו דוסי תורוקל םותר      
דע בויב תינכתב טרפ יפל לזרב ללוכ מ"מ      

                   55.00 .חקפמ תושירדו )בויב( הנושאר החוש רטמ   
      
      
      
      
      

3.70.4 קרפ תתב הרבעהל        
244/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     244 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.3.040
    )E.P.D.H( בויבל ע"ש וא "טירבג" תמגוד,  
םינקתומ ,םיחפס תוברל ,רורוויאל וא םיכפוש      
תוריק ,תורקת ירבעמב ,םייומס וא םייולג      

                    5.00 .מ"מ 011 רטוקב הקיציבו רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ ךא ,ל"נכ     07.3.050

                   20.00 .מ"מ 57 רטוקב  )E.P.D.H( רטמ   
      
רטוקב רוחש עבצב יס.יו.יפמ רורווא יעבוכ     07.3.060

                    3.00 .מ"מ 57 'חי   
      
הסכמ םע ןליפורפילופמ 4/4" תלפונ תאספוק     07.3.070
הטסורינ/זילפמ תעבורמ תרגסמו גרבותמ      

                    6.00 'פמוק .ע"ש וא "ה.פ.מ" תרצות  
      
הסכמ םע ןליפורפילופמ 2/4" תרוקיב תאספוק     07.3.080
תעבורמ תרגסמו תשר/גרבותמ      

                    4.00 'פמוק .ע"ש וא "ה.פ.מ" תרצות הטסורינ/זילפמ  
      
ללוכו ןליפורפילופמ 2/4" הפציר םוסחמ     07.3.090
תגרבומ תשר/קקפו תעבורמ תרגסמ      

                    6.00 'פמוק .ע"ש וא "ה.פ.מ" תרצות הטסורינ/זילפמ  
      
תרצות ,הטסורינמ מ"ס 07 זוקינ תכרעמ     07.3.100
תרדסמ ,"ילטונ" 'בח ןאובי ,קרמנד "ןיירדינוי"      
    "eniLcissalC"  הלעתל תרגסמ ללוכ ע"ש וא,  
ןופיס ,"oirasrevinna" םגד יוסיכ לנפ      
םסחו מ"מ 05 רטוקב תיקפוא הנקתהב      
רוביח יחפס תוברל .מ"מ 001 הבוגב םימ      

                    2.00 'פמוק .תמלשומ הדובעל םירזיבאהו  
      
האיציו הסינכ םע תימצע הקיני תבאשמ     07.3.110
,'מ 5 דמועו ש"קמ 01 לש הקיפסל ,2" רטוקב      
01 גרד ןליתאילופמ הקינסו הקיני תרנצ ללוכ      
רוניצ ,'מ 01 דע ךרואבו מ"מ 05 רטוקב      
רונצ רוביח ,רזוח לא םותסש ללוכ הקיניה      

                    1.00 'פמוק .מ"מ 011 רונצל הקינסה  
רורוויאו םיזקנ תכרעמ 3.70 כ"הס          

      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  4.70 ק ר פ  ת ת       
      
לש תומלשב הנקתהו הקפסא םיללוכ םיריחמה      
:ןוגכ םישורדה םירזיבאה ללוכ תועובקה      
םייכרבו תויוז םיחפס ,םימ ירוביחל תורוניצ      
תולוזנוקו םירויכל ןופיס, ןיחלוד רוביחל      
.הכימת      
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21/02/2021
דף מס':     245 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
"הסרח" תרצות קולבונומ תבכרהו הקפסא     07.4.010
םגד החדה לכימ םע 423 ט"קמ ,"הגמוא" םגד      
,ע"ש וא 'א גוס ןבל סרחמ ,יתומכ וד "הגמוא"      
802235 טקמ ,הגמוא קולבונומל בשומ ללוכ      
הפוצמ 2/1" תיווז זרב ללוכ ריחמה .ע"ש וא      
ריחמה .ןיירושמ קיטסלפמ שימג רוניצו םורכ      
יפל לכה .תינכת יפל םימו בויבל רוביח ללוכ      

                    3.00 'פמוק .םלשומ רמג דעו ןרציה תויחנה  
      
תרצות םיכנל קולבונומ תבכרהו הקפסא     07.4.020
ןבל סרחמ ע"ש וא "993 תקרב" םגד "הסרח"      
ללוכ ,מ"ס 05 הבוגבו מ"ס 96 ךרואב ,'א גוס      
"הסרפ" םגד חישק קיטסלפמ הסכמו בשומ      
,מ"בלפ יגרב םע רבוחמ ע"ש וא 265625 טקמ      
2/1" תיווז זרב ,החדה רוניצ ,הנכוב ןופיס      
.ןיירושמ קיטסלפמ שימג רוניצו םורכ הפוצמ      
.תינכת יפל םימו בויבל רוביח ללוכ ריחמה      

                    1.00 'פמוק םלשומ רמג דעו ןרציה תויחנה יפל לכה  
      
תרצות ,ליימא הפוצמ הדלפ היטבמא תקפסא     07.4.030
ט"קמ "סולפ םרופינס" םגד ,הינמרג "יוודלאק"      
מ"ס 14/07/071 ךרואב ,100010008111      
םירזיבאה לכו S ןופיס ,"קיבא" ןקתמ ללוכ      
ללוכ ריחמה .בויבה תרעמל הרוביחל םישורדה      

                    3.00 'פמוק .ףצקומ ןתירואילופב ללחה יולימ  
      
"15 המלפ" םגד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר רויכ     07.4.040
חתפ ללוכ ,ע"ש וא "הסרח" לש 711 ט"קמ      
.ןליפורפילופמ 1 4/1" קובקב ןופיס ,חרפ זרבל      
,תומיטא ,הנקתא ,הקפסא ללוכ ריחמה      

                    1.00 'פמוק .םלשומ רמג דע 'יוכו םיקוזיח ,םירזיבא  
      
םגד 'א גוס ןבל סרחמ ,יולת יתניפ הצחר רויכ     07.4.050
"הסרח" תרצות, 002 ט"קמ "יתניפ לנוגאיד"      
קובקב ןופיס ,חרפ זרבל חתפ ללוכ ,ע"ש וא      
,הקפסא ללוכ ריחמה .ןליפורפילופמ 1 4/1"      
דע 'יוכו םיקוזיח ,םירזיבא ,תומיטא ,הנקתא      

                    1.00 'פמוק .םלשומ רמג  
      
תרצות 'א גוס ןבל סרחמ םיכנל הצחר רויכ     07.4.060
601 ט"קמ ,לגועמ "54 אפלא" םגד "הסרח"      
מ"ס 5.43 בחורב ,מ"ס 5.44 ךרואב ,ע"ש וא      
ןופיס ,חרפ זרבל חתפ ללוכ ,מ"ס 71 הבוגבו      
ללוכ ריחמה .ןליפורפילופמ 1 4/1" קובקב      
םיקוזיח ,םירזיבא ,תומיטא ,הנקתא ,הקפסא      

                    1.00 'פמוק .םלשומ רמג דע 'יוכו  
      
      

4.70.4 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     246 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םע םירקו םימח םימל םיכנל "חרפ" תללוס     07.4.070
הצחר רויכל קפרמ תידי ,העובק תינוניב היפ      
תרצות לקינ םורכ הפוצמ םיכנ םיתורישב      
וא 148003 ט"קמ ,"טסרווא" םגד "תמח"      
הפוצמ 2/1" לינ יזרב ללוכ םלשומ ןקתומ .ע"ש      
ןיירושמ קיטסלפמ םישימג ץחל תורוניצו םורכ      
ירמוח לכו םישרדנה םירזיבא ,זרבה רוביחל      

                    1.00 'פמוק .רזעה  
      
םירקו םימח םימל הצחר רויכל "חרפ" תללוס     07.4.080
לקינ םורכ הפוצמ ,העובק תינוניב היפ םע      
348203 ט"קמ ,"טסרווא" םגד "תמח" תרצות      
2/1" לינ יזרב ללוכ םלשומ ןקתומ .ע"ש וא      
קיטסלפמ םישימג ץחל תורוניצו םורכ הפוצמ      
לכו םישרדנה םירזיבא ,זרבה רוביחל ןיירושמ      

                    4.00 'פמוק .רזעה ירמוח  
      
ךרד 4 םיכנ תחלקמל )ץופרטניא( ריק תכרעמ     07.4.090
תוברל ע"ש וא 876102 ט"קמ"תמח" תרצות      
יוסיכ ,חיטל תחתמ תמדקומ הנקתה תכרעמ      
878202 ט"קמ "טסרווא" ריק תכרעמל ינוציח      
,ע"ש וא 1-0921 ט"קמ םימ תדוקנ ,ע"ש וא      
הכרעו ע"ש וא 6732-1 ט"קמ יולימ תויפ      
ע"ש וא 194108 ט"קמ "doH" תחלקמל      
יבצמ 5  08 ףלזמ ,מ"מ 087 טומ ללוכה      
ךרוצל דיינ ןוילע זחאמ .הינובסו רוניצ ,המירז      
וא "תמח" תרצות לכה ,ריקב םירוחל המאתה      
תויפ  .םלשומ ןקתומ ,םורכ הפוצמ ,ע"ש      

                    3.00 'פמוק מ"מ 271 ךרוא יולימ תייפ6732-1יולימ  
      
ךרד 3 םיכנ תחלקמל )ץופרטניא( ריק תכרעמ     07.4.100
תוברל ע"ש וא 588202 ט"קמ"תמח" תרצות      
יוסיכ ,חיטל תחתמ תמדקומ הנקתה תכרעמ      
778202 ט"קמ "טסרווא" ריק תכרעמל ינוציח      
ע"ש וא 1-0921 ט"קמ םימ תדוקנ ,ע"ש וא      
וא 194108 ט"קמ "doH" תחלקמל הכרעו      
יבצמ 5  08 ףלזמ ,מ"מ 087 טומ ללוכה ע"ש      
ךרוצל דיינ ןוילע זחאמ .הינובסו רוניצ ,המירז      
וא "תמח" תרצות לכה ,ריקב םירוחל המאתה      

                    1.00 'פמוק .םלשומ ןקתומ ,םורכ הפוצמ ,ע"ש  
      
העובק הכורא היפ ריקהמ "ירמע" םגד ילד זרב     07.4.110
וא 908203 ט"קמ "תמח" תרצות 2/1" רטוקב      

                    1.00 .םלשומ ןקתומ ,םורכ הפוצמ ע"ש 'חי   
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21/02/2021
דף מס':     247 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לש הקופתב םימח םימל תירלוס תכרעמ     07.4.120
הייטס היהתו הדימב ,ינקת םויל ל"קק 051,6      
םורדהמ( תילמיטפואה הנקתהה תיוזמ      
,םאתהב הקופת תפסות עצבל שי )קפואהמו      
םע הדימעב רטיל 002 דוד תללוכ תכרעמה      
קוצי ןתירואילופ דודיבו ימינפ לייאמא יופיצ      
יטלוק ,ריהמ םמחמו למשח יוביג םע הדימעב      
יולק יסקופא יופיצ םע םיאתמ חטשב שמש      
דודה .חוטש גג לע דמעמ תוברל תומלשב      
.ע"ש וא "רוקמא" תרצותמ םה םיטלוקהו      
יטטסומרת בוברע זרב ללוכ ריחמה      
דוקיפ תכרעמו "ביגש" תרצות "םוחיגשמ"      
דמעמה .םיטרפו תינכת יפל לכה .תיטמוטוא      
יתשו דוסי עבצ תובכש יתשב עובצ היהי      
תריחב יפל ןווגב קלרפוס רמג עבצ תובכש      
םירזיבאה לכ תאו ללוכ ריחמה .לכירדאה      
תוירחאו טרופמכ הבצהו רוביחל םישורדה      

                    1.00 'פמוק .םינש 5 לש תפוקתל  
      
תרצות )א"גה רשואמ( ד"ממל םימ לכימ     07.4.130
ןוקיר זרב םע רטיל .002.... חפנב "תיפוח"      
קושיח תרזעב עבוקיו ומצעמ רגסנ היתש זרבו      
ריקל םילצפתמ םיגרב תועצמאב( הדלפ      
ללוכ ריחמה .'מ 05.1-כ לש הבוגב )טלקמה      
ללוכ 'מ 2 ךרואבו מ"מ 61 רטוק שימג רוניצ      

                    1.00 'פמוק .2/1" ןג זרבו ריהמ דמצמ  
      

                    1.00 .2/1" רטוקב ירודכ ןג זרב 'חי  07.4.140
תויאורבת תועובק 4.70 כ"הס          

      
ת י ז כ ר מ  ם ו מ י ח  ת כ ר ע מ  5.70 ק ר פ  ת ת       
      
תיזכרמ םימ םומיח תכרעמ עוציבו ןונכת     07.5.010
ךרוצל םיאתמה חפנב הריגא לכימ תללוכש      
םוח תבאשמ ללוכ ,הליבטה רובב םימה םומיח      
לכימ ,תולעמ 07 'רפמטל ו"ק 01 לש הקופתב      
רוטאידר ,הזנורבמ רורחס תבאשמ ,תוטשפתה      
'קלא טטסומרת ,הליבטה רובב הטסורינמ      
רקב ,םומיחה יפוג תלועפ לע יארחא שיגר      
תרנצ ,למשח חול ,םוחה תבאשמל ילרגטניא      
,םיפוגמ ,רוטאידרל םוחה תבאשמ ןיב תרשקמ      
םישורדה םיחפסהו םירזבאה לכו ץחל טסוו      
,הקפסא ללוכ ריחמה .תמלשומ הנקתהל      

                    1.00 'פמוק .םינש 3 תוירחאו הנקתה  
תיזכרמ םומיח תכרעמ 5.70 כ"הס          
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21/02/2021
דף מס':     248 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  6.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.6.010
    )E.P.D.H( תוריקב םינקתומ ,םשג ימל,  
רטוקב םירזיבא תוברל ,יולג וא יולימ ,םידומע      
ימ טלוק ללוכ ,ימ 5.5 דע הבוגב מ"מ 011      
"םוטיא ןוראווצ" ,בזרמה שארב סדרב םע םשג      
תנוולוגמ הדלפ רוניצמ ךרב ללוכ ,ע"ש וא      
טרפ יפל לכה .בזרמה אצומב 4" רטוקב      

                    2.00 'פמוק .לכירדא  
      
דע ךרואב גג זוקינל תנוולוגמ הדלפ תויבוברז     07.6.020
םע םשג ימ טלוק ללוכ ,4" רטוקב מ"ס 07      

                    2.00 'פמוק .ע"ש וא "םוטיא ןוראווצ" ,בזרמה שארב סדרב  
      

                    2.00 .ע"ש וא  "ןמפלו" םגדכ בזרמל תקוש 'חי  07.6.030
םשג ימ זוקינ 6.70 כ"הס          

      
ק ו ל י ס  י נ ק ת מ ו  ל ו ע י ת  ,ב ו י ב  7.70 ק ר פ  ת ת       
      
/הריפח ,הלבוה ללוכ בויב יווק תחנהו הקפסא      
,לוח תפיטע ,דופיר ,תורונצ תחנה ,הביצח      
,םיחפסה םירזיבאה לכו קודיהו רזוח יולימ      
תמלשומ הנקתהל םישורדה הדובעו םירמוחה      
השיג ךרד תנכה ללוכ ריחמה .75 טרפמ יפל      
.ךרוצל םאתהב תורישו      
      
לא תונפל שי תלוספ וא/ו ףדועה רמוחה לכ      
םכסה איבהל שי ,לאימרכ לש החטשל ץוחמ      
ב"צמ .תלוספ יוניפל רשואמ רתא םע םותח      
.זרכמה יכמסמל      
      
וא )ףצורמ חטשב(םיעבורמ ויהי םיקקפה לכ      
ןיע" בותיכה םע הקוצי תכתממ )ןוניגב( םילוגע      
,דיגאתה למס לש העבטה ללוכה ,"םימרכ      
תייריעב תויתשת 'חמו חקפמ םע םואת י"פע      
לאימרכ      
      
לכב רוניצ לכ לש ימינפ םוליצ ללוכ ריחמה      
.הפיטש ללוכ קמועו רטוק      
      
תואבומ תוימורט הנייהת הרקבה תוחוש לכ      
תחא הדיחיכ תיתחתו הנושאר הילוח םע      
רובח ,טסלפוטיא י"ע תוילוחה ןיב רובחהו      
"ביבוטוא" ירבחמ םע היהי החושל תורונצה      
יכפש תטילקל ירטינס דוביע םע הנכהו      
םישיבכב הרקבה תוחוש תורקת ,םיתבה      
.םיקלח 3 הרקת ןוראווצ םע ויהי תוכרדמו      
      
      

7.70.4 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     249 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     07.7.010
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 061      
,וקמוע לכל 'א גוס עצמ ,'מ 52.1 דע קמועב      
לש רוניצה ףקיהב לוח דופירו תפיטע ,קודיה      
לכו הביצח/הריפח יפדוע יוניפ ,מ"ס 02      
תויתשת 'חמו חקפמ תויחנהל םאתהב שרדייש      

                   12.00 .לאימרכ תייריע רטמ   
      
י"ת יפל ןוטבמ תוימורט תולוגע הרקב תוחוש     07.7.020
ןליתאילופו ןוטב תבלושמ תיתחת םע 856      
ע"ש וא "ןמפלוו" תמגוד "טספונגמ" םגד      
םע 'מ 52.1 דע קמועבו מ"ס 08 רטוקב      
521B מ"ס 06 רטוקב הסכמו תינוניב הרקת      
"םימרכ ןיע" בותיכה םע הקוצי תכתממ לוגע      
ימטא ללוכ ריחמה ,דיגאתה למס לש העבטהו      
יוסיכ ,הביצח וא/ו הריפח ,הכירד יבלש ,תוילוח      
תוקידב ,קודיה ,וקמוע לכל 'א גוס עצמ      
לכו הביצח/הריפח יפדוע יוניפ ,תומיטא      
תויתשת 'חמו חקפמ תויחנהל םאתהב שרדייש      

                    2.00 'פמוק .לאימרכ תייריע  
      
מ"מ 061 רטוקב C.V.P. בויב רוניצ רוביח     07.7.030
וא הריפח תודובע לכ תוברל תמייק החושל      
תייטהו  תוביאש( ,רוביח תודובע ,הביצח      
םישורדה םירמוחה ,)חקפמ תשירד יפל םיכפש      

                    1.00 'פמוק .תומלשב קי'צנב דוביע ללוכו  
      
ןוטב וא טלפסא שיבכ וא/ו הכרדמ תחיתפ     07.7.040
ללוכ ןוניג וא/ו תפצורמ הכרדמ וא רוסינב      
ןוקית ללוכ ריחמה .ותומדקל בצמה תרזחה      
,קודיה ,וקמוע לכל 'א גוס עצמ ,ףוציר ,טלפסא      
היחמצ תליתש ,הביצח/הריפח יפדוע יוניפ      
לכו תמייק היקשה תכרעמ ןוקיתו םייקל המודכ      
'חמו חקפמ תויחנהל םאתהב שרדייש      

                   10.00 .לאימרכ תייריעב ןוניג ,תויתשת רטמ   
קוליס ינקתמו לועית ,בויב 7.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  70 כ"הס        
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21/02/2021
דף מס':     250 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
י ל ל כ  0.80 ק ר פ  ת ת       
      
,למשחה קוחל םאתהב הנעצובת תודובעה      
למשחה תרבח תושירדו םיילארשיה םינקתה      
םיסחייתמה םירואיתהו טרפמה .לארשיל      
תודובעל יללכה טרפמה אוה הז הזוח/זרכמל      
תאצוהבש תידרשמניבה הדעוה לש הינב      
תומדקומ "00" קרפ תוברל ןוחטיבה דרשמ      
ןיב תופידעב .יללכ טרפמ "80" קרפו      
הדובעה עוציבו תושירדה ,םיאנתה םיטרפמה      
בתכ :ןלהלדכ תויופידעה רדס יפל היהי      
םאתהב וא ,יללכה טרפמב 80 קרפ ,תויומכה      
רפע תודובע לש הרקמב ונייהד ,עבוקה קרפל      
יפל העיבצ תודובע לש הרקמב "10" קרפ יפל      
טרפמה יפל ץוח תרואת תודובע "11" קרפ      
תרושקת תודובע ץוח תרואת "80" קרפ יללכה      
י"פע שא יוליג תכרעמ תודובע ,81 טרפמ י"פע      
הרודמה םניה םיכמסמה לכ .43 טרפמ      
.הנורחא      

יללכ 0.80 כ"הס          
      
ת ו ח מ ו ג  ,ת ו ח ו ש  ,ת ו ר י פ ח  1.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו  ן ו ט ב       
      
םילכב וא םיידיב תולעת תביצח וא/ו הריפח     08.1.010
תרושקת ,ץוח תרואת ,למשח תרנצל םיינכמ      
לוח דופיר םע מ"ס 001 קמוע מ"ס 08 בחורב      
לוחב יוסיכו תורוניצל תחתמ מ"ס 01 יבועב      
רחאל הלעתה יולימו םהילעמ מ"ס 04 יבועב      
קודיה ,ינקת ןומיס טרס ללוכ תרנצה תחנה      

                  170.00 .רופחה רמוח תרזחהו תובכשב רטמ   
      
םורט ןוטבמ לוגע הרקב את הנקתהו הקפסא     08.1.020
תוברל מ"ס 021 דע קמועבו מ"ס 08 רטוקב      
י"ת יפל ןוט 5.21-ל םיאתמ הסכמו הרקת      
או ףצורמ חטשב םיעבורמ ויהי םיקקפה ,984      
דועי העבטה םע הקוצי תכתממ ןוניגב םילוגע      
ללוכ ריחמה .תימוקמה תושרה למסו החושה      
,הנקתה ,המדא יפדוע קוליס ,הביצח/הריפח      
ץצחו םוטיא ,םיחתפ ןוטיבו הנכה ,סופיט יבלש      

                    1.00 'פמוק .מ"ס 02 יבועב תיתחתב  
      

                    2.00 'פמוק .מ"ס 06 רטוקב הרקב את ךא ,ל"נכ 08.1.030
      
      
      
      
      

1.80.4 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     251 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
שרגמה לובגב תנקתומ גג םע ןוטב תחמוג     08.1.040
מ"ס 05/001 ץוח תודימב תרושקת ןורא רובע      
תינכתב םיטרפ יפל מ"ס 052 ינוציח הבוגו      
תינבתב הקוצי 003-ב ןוטבמ ,ץוח תויתשת      
,תומותכ ויהי תופשהו תוניפה לכ הדלפ      

                    1.00 'פמוק .תורוניצהו סוסיב ,הבצה ,הריפח ללוכ  
      
לעמ מ"ס 51 יבועבו 03-ב גוסמ ןוטב תפיטע     08.1.050

                    5.00 .תרנצה לע הנגה ךרוצל המדאב למשח תרנצ ר"מ   
      
מ"ס 03 רטוקב ןוטבמ 06 ןודומע רובע דוסי     08.1.060
י"פע ךלפו דוסי תקראה ללוכ מ"ס 05 קמועבו      

                    4.00 'פמוק .טרפמה  
      
תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא     08.1.070
מ"מ 91 רטוקב תשוחנ הפוצמ הדלפ תוטוממ      
תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3 לש ךרואבו      
05 קמועבו מ"ס 06 רטוקב םורט ןוטב תחוש      
לש קורי - בוהצ עובצ ןוטב הסכמ םע מ"ס      
ללוכ ריחמה .החושה תיתחתב ץצחו הקראה      

                    1.00 'פמוק .תשוחנ ר"ממ 53 תשוחנ ךילומו  
      
ןוטב וא טלפסא שיבכ וא/ו הכרדמ תחיתפ     08.1.080
ללוכ ןוניג וא/ו תפצורמ הכרדמ וא רוסינב      
ןוקית ללוכ ריחמה .ותומדקל בצמה תרזחה      
,קודיה ,וקמוע לכל 'א גוס עצמ ,ףוציר ,טלפסא      
היחמצ תליתש ,הביצח/הריפח יפדוע יוניפ      
לכו תמייק היקשה תכרעמ ןוקיתו םייקל המודכ      
'חמו חקפמ תויחנהל םאתהב שרדייש      

                  100.00 .לאימרכ תייריעב ןוניג ,תויתשת רטמ   
תונושו ןוטב תוחמוג ,תוחוש ,תוריפח 1.80 כ"הס          

      
ת ו ק ר א ה  ,ם י ל ב כ  ,ם י ל י ב ו מ  2.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו       
      
011 רטוקב יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.2.010
6 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ טוח םע ,מ"מ      

                   60.00 .ןוטב תקיציב וא הריפחב הנקתה .מ"מ רטמ   
      
טוח םע מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ     08.2.020
יווק רובע מ"מ 6 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ      
ע"קי "קזב" 'בח תושירדל םאתהב תרושקת      

                  200.00 .ןוטב תקיציב וא הריפחב הנקתה .5.31 רטמ   
      

                  130.00 .מ"מ 05 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  08.2.030
      

                   10.00 .מ"מ 63 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  08.2.040
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םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
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כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                   10.00 .מ"מ 52 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  08.2.050
      
לחשומ ר"ממ 52X5 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.2.060
םילבכ שגמב וא הלעתב חנומ וא רוניצב      

                   65.00 .ויתוצק ינשמ םלשומ רוביח תוברל רטמ   
      
לחשומ ר"ממ 5.2X5 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.2.070
םילבכ שגמב וא הלעתב חנומ וא רוניצב      

                  100.00 .ויתוצק ינשמ םלשומ רוביח תוברל רטמ   
      

                   55.00 4X3 ךתחב YX2N גוסמ לבכ ךא ,ל"נכ רטמ  08.2.080
      

                  100.00 5.2X3 ךתחב YX2N גוסמ לבכ ךא ,ל"נכ רטמ  08.2.090
      

                  100.00 5.1X5 ךתחב YX2N גוסמ לבכ ךא ,ל"נכ רטמ  08.2.100
      
תוחל םסוח יל'ג ןיירושמ תרושקת לבכ     08.2.110
קזב תושירדל םאתהב תינוציח הנקתהל      

                  100.00 20x2x0.6. רטמ   
      
58/002 ךתחב העובצ תנוולוגמ חפ תלעת     08.2.120
הילתל םירזיבאה לכ ללוכ הסכמ םע ,מ"מ      

                   10.00 . הדלפ תיצקורטסנוק \ ריקל קוזיחו רטמ   
      

                   10.00 .מ"מ 58/001 ךתחב הלעת ךא ,ל"נכ רטמ  08.2.130
      
מ"מ 001 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     08.2.140
תויולת וא הנבמה לע תועובק ,קיטסלפמ      
תציחמו ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל הרקתהמ      

                   10.00 .למשחו תרושקתל הדרפה רטמ   
      
001 קמועבו מ"מ 001 בחורב הלעת ךא ,ל"נכ     08.2.150

                   10.00 .מ"מ רטמ   
      
24 קמועבו מ"מ 06 בחורב הלעת ךא ,ל"נכ     08.2.160

                   10.00 .מ"מ רטמ   
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תעבט תועצמאב הנבמל דוסי תקראה תכרעמ     08.2.170
ספ וא מ"מ 21 רטוקב לוגע לזרב טוממ רושיג      
תוברל מ"מ 4x04 תודימב ןוולוגמ הדלפ      
הקראה תינכתל םאתהב שרדנה לכו םיכותיר      
לש ןותחתה סלפמל םירושקה םיטרפו הנבמל      
חלפ תאיצי ,תרוקיב תואספוק ללוכ ,הנבמה      
למשחה תוחול דיל פ"הפל דומצב ןוולוגמ      
םינומט םייתכתמ םיטנמלא הקראה ,תרושקתו      
תורגסמ :ןוגכ הנבמב םיולג וא ןוטבב      
םימו זג תורוניצ ,תויטסוקא תורקתל תויתכתמ      
רטוקב הדבכ ) רוניצל קבח (הלש ללוכ הדלפמ      
,ר"ממ 61 דע ךילומה ךתחב ד"אכו םיאתמ      
לזרבמ הקראה תעבטמ ץוח תואיצי תוברל      
םגד אספוק תוברל מ"מ 04x4 ךתחב ןוולוגמ      
הקראה רשג ,טוליש ללוכ םימ תנגומ "שיטפ"      
םיטרפו תויחנה יפל לכה ,םימ הנומ לע ינקת      

                    1.00 'פמוק . למשחה קוח תונקתו הקראה תינכתב  
      
תודימב תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.2.180
למשח תוחולל ךומסב הנקתהל מ"מ 054/4/04      

                    1.00 'פמוק . הנגה יוסיכו םידדבמ תוברל  
      
םינומט ,ר"מ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.2.190
םלוס לע וא/ו רוניצב םילחשומ וא/ו עקרקב      

                   60.00 .תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ רטמ   
      
תודימב ןיירושמ רטסאילופמ םינופלט ןורא     08.2.200
    02X04X06 קזב טרדנטס פ"ע יושעה מ"ס  
םאתהב תויטבמא ,תונורק ,FDM ץע בג ללוכ      
תועבט ,ןומיס יספ ,ןוראב םינקתומה תונורקל      
,תוקראה יספ ,םילבכל קוזיח תועבט ,רוזיפ      
שרדנה לכו קזב רטסאמ חירב בר לוענמ      

                    1.00 'פמוק . ןימזמה לש ונוצר תועיבשל  
      
תכרעמל מ"ס 02X04X04 תודימב ךא ,ל"נכ     08.2.210

                    1.00 'פמוק .תרחא תרושקת וא כ"לטל וא היזיולט  
      
תודימב )IC( טנוברקילופמ תויטסלפ תובית     08.2.220
דודיב םע םימ תנגומ מ"מ 051/052/063      

                    1.00 'פמוק .לופכ  
      
)IC( טנוברקילופמ תויטסלפ תובית ךא ,ל"נכ     08.2.230

                    1.00 'פמוק .מ"מ 031/081/052 תודימב  
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ידי לע הנבמה לכל למשחה ןקתמ תקידב     08.2.240
לכ ללוכ ךמסומ קדובו למשח תרבח יקדוב      
הרזעה לכ תטשוה ןכו םישורדה םימואתה      
תלבק דע הקידבה ןמזב םיקדובל השורדה      
ללוכ אל ריחמה( .ןקתמה תוניקת לע רושיא      

                    1.00 'פמוק .)ח"חל םולשת  
תונושו תוקראה ,םילבכ ,םיליבומ 2.80 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א ו  ת ו ד ו ק נ  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתהו הקפסא םיללוכ ןלהלש םיפיעסה לכ      
ריחמ .שומישל ןכומו םלשומ ןפואב םוקמב      
חולל דע הנזהה יוק לכ תא ללוכ הדוקנה      
תרנצה תנכה ןהש תודוקנ טעמל( הקולחה      
לכירדא תריחבל עבצב ויהי ת"בו ז"מ .)דבלב      
וא ט"הת SSIWEG תרצות metsyS : םגד      
ץיבדנס יטלשב וטלושי םירזיבאה לכ .ע"ש      
תורונצה לכ .ודועיו לגעמ רפסמ םע טורח      
תורקתב וא/ו םייניב תורקתב ונקתויש      
.וילאמ הבכ גוסמ ויהי טוהירב וא תויטסוקא      
םידומע ,תוריק תביצח ללוכ הדוקנה ריחמ      
.ותומדקל בצמה תרזחהו תורקתו םימייק      
      
וא הליגר יזפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     08.3.010
,RF/YX2N םילבכ וא EPLX יכילומב םוריח      
וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ תרנצב םילחשומ      
רוניצ וא תולעתב םילבכב וא/ו ,מ"מ 02 רטוקב      
וא/ו ט"הת םינקתומ תרנצה ללוכ ,ןורירמ      
01 םרזל קספמ ןכו תורקתב וא/ו תוקיציב      
וא בלצ וא ףוליח וא לופכ/דיחי רואמל רפמא      
METSYS םגד ראומ ןצחל וא םימ ןגומ      
הרונמ תיב ,רשואמ ע"ש וא "סיווג" תרצות      
טוויח ללוכ םלשומ לכה )שורדו הדימב(      

                   36.00 'פמוק .ויתוצק ינשב לבכ /םיטוחה  
      

                   18.00 'פמוק .םוריח תרואתל רואמ תדוקנ ךא ,ל"נכ 08.3.020
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מהעברה              

      
      
ללוכ הנבמה לע ץוח תרואתל רואמ תדוקינ     08.3.030
ףוגה לע הבורקה תופעתסה תביתמ הנזה לבכ      
וא/ו ט"הת םינקתומ תרנצה ללוכ ,הרואת      
םקוזיחו םיקדהמ ,רוביח תובית ,תוקיציב      
\ ןולח םע םירוביח תספוק ללוכ היצקורטסנוקל      
אדע" תרצות H42 - D המגודכ ,ז"מ 4-ל הפלק      
,A6X1 הנגה תמאמ ללוכ ,ע"ש וא "טסלפ      
רפמא 01 םרזל קספמ ללוכ ,45PI הנגה תמר      
וא בלצ וא ףוליח וא לופכ/דיחי רואמל םימ ןגומ      
וא "סיווג" תרצות METSYS םגד ראומ ןצחל      
/םיטוחה טוויח ללוכ םלשומ לכה ,רשואמ ע"ש      

                    7.00 'פמוק .ויתוצק ינשב לבכ  
      
היושע תמלשומ רפמא 61 ריק רוביח תדוקנ     08.3.040
RF/YX2N 5.2X3 ילבכ וא EPLX יכילומ      
וילאמ הבכ ףיפכ תרנצב םילחשומ ר"ממ      
וא/ו תולעתב םילבכב וא/ו מ"מ 02 רטוקב      
וא/ו ט"הת םינקתומ תרנצה ללוכ ,ןורירמ רוניצ      
,דיחי רפמא 61 עקש ןכו תורקתב וא/ו תוקיציב      
דע חולהמ ,ףתושמ וא דרפנ לגעמב הדוקנ      
םגד הצק רזיבא ללוכ הדוקנה אצומל      
    METSYS רשואמ ע"ש וא "סיווג" תרצות,  

                    5.00 'פמוק .םלשומ לכה  
      

                   12.00 'פמוק .PI-56 םימ תנגומ הצק תדיחיה ךא ,ל"נכ 08.3.050
      
וא/ו ליגר לופכ ת"ב רובע ת"ב תדוקנל תפסות     08.3.060

                    5.00 'פמוק .םימ ןגומ  
      
עקת יתב בר תללוכה תמלשומ הדובע תדמע     08.3.070
ע"ש וא 81D םגד "טסלפ א.ד.ע" תמגודכ      
תודוקנ 2 ,רפמא 61 עקש יתב 4 תללוכה      
רובע רוניצ ללוכ  ,ןופלט תודוקנ 1 ,בשחמ      
תורוניצ 3-ו מ"מ 52 רטוקב למשח      
הדרפה ללוכ ,מ"מ 52 רטוקב תרושקת      
תרושקת 'קנ ,םישרדנה םירזיבאו תינקת      
למשח תליבכ תוברל ,7TAC לבכ םע תמלשומ      
לבכב תרושקת תליבכו ר"ממ 5.2X3 לבכב      

                    1.00 'פמוק 5.0X2X4 7 וא קזב ןקתTAC הינופלטל PI.  
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מהעברה              

      
      
א"מ רובע רפמא 02 דע תיזאפ דח חוכ תדוקנ     08.3.080
תיב תוברל ריוא גוזימ ץעוי תויחנה יפל םגד      
הדיחיו הקספה/הלעפה ינצחל ,יזאפ דח עקת      
חתמ תליפנ/הקספה רחאל תיטמוטוא הרזחל      
גוזימ תדיחיל ךומסב הרקת/ריקה לע הנקתהל      
RF/YX2N 5.2X3 הנזה לבכ תוברל ,ריוא      
וילאמ הבכ ףיפכ תרנצב םילחשומ ר"ממ      
קספמו תווצקה ינשב רוביח ,מ"מ 02 רטוקב      

                    2.00 'פמוק .תינוציח א"מ תדיחי לכ דיל םימ ןגומ טקאפ  
      
הבכ א"פ רוניצ ללוכ למשח דודל רוביח תדוקנ     08.3.090
וא/ו ר"ממ 5.2 םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב וילאמ      
וד קספמ ללוכ ,שרדנכ 5.2X3 YX2N לבכ      
תבש ןועש םעו ןומיס תרונ םע A61 יבטוק      
וא "ןזורטקלא" תרצות 18004 : םגד ט"הת      
ןקתויש םימ ןגומ יבטוק-וד קספמ ןכו ע"ש      
תשוחנ ךילומב דודה תקראה ללוכ דודל ךומסב      
ספמ מ"מ 61 רטוקב רוניצב ר"ממ 01 דדובמ      

                    1.00 'פמוק .םילאצנטופ תאוושה  
      
וא חיטה לע םוח תבאישמ רובע רוביח תדוקנ     08.3.100
חול ןיב ול הצוחמ וא הנבמה ךותב חיטה תחת      
מ"מ 04 לוורש ללוכ תובאשמ חול ןיבל למשחה      
לכה .6x5 YX2N לבכ ללוכ היומס הנקתהב      

                    1.00 'פמוק .תמלשומ הלועפל תינכת יפל  
      
תחת וא חיטה לע הטנו/חופמל רוביח תדוקנ     08.3.110
חול ןיב ול הצוחמ וא הנבמה ךותב חיטה      
ללוכ ריוא חופמ ןוגכ רישכמ ןיבל למשחה      
לבכ ללוכ היומס הנקתהב מ"מ 52 לוורש      
    5.2x3 YX2N טקפ גוסמ ןוחטב קספמ ללוכ  

                    4.00 'פמוק .ראומ הלעפה קספמ ללוכ רפמא 61 יזאפ דח  
      
וא חיטה לע ןוקיר תבאישמ רובע רוביח תדוקנ     08.3.120
חול ןיב ול הצוחמ וא הנבמה ךותב חיטה תחת      
מ"מ 52 לוורש ללוכ רישכמ ןיבל למשחה      
ללוכ 5.2x3 YX2N לבכ ללוכ היומס הנקתהב      
רפמא 61 יזאפ דח טקפ גוסמ ןוחטב קספמ      

                    1.00 'פמוק .ראומ הלעפה קספמ ללוכ  
      
א"פ רוניצ ללוכ ,היטבמא רונתל רוביח תדוקנ     08.3.130
ר"ממ 5.2 םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב וילאמ הבכ      
וד קספמ ,שרדנכ 5.2X3 YX2N לבכ וא/ו      
ןיב ר"ממ 5.2 םיכילומ השולשו ראומ יבטוק      

                    3.00 'פמוק .הדוקנל למשח חול  
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כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תללוכה יתפצר תת םומיח רובע רוביח דוקנ     08.3.140
"טקפ" קספמו תוחפל מ"מ 23 רוניצו ינקת לבכ      

                    4.00 'פמוק .הבריקב ןקתומ PI-66 ןגומ הליענ ןקתה םע  
      
ןצחל ללוכ הקספה/םוריח CT ןצחל תדוקנ     08.3.150
הריבשל תיכוכז םע חותפ עגמ הספוקו      
מ"מ 61 ףכירמ רונצ ללוכ ,םוריח תקספהל      
וא ט"הע טולישו CVP ר"ממ 5.1X3 םיטוחו      
דע וקה ללוכו םימ ןגומ רזיבא ללוכ ט"הת      

                    1.00 'פמוק .ןיזמה חולב PIRT תדיחיל  
      
מ"מ 52 ףכירמ רוניצ היושע היזיולטל הדוקנ     08.3.160
היזיולטל עקש ,GR 6 ילאיסקאוק לבכ םע      
דעו ,תופעתסה תואספוק ,ט"הת הנקתהל      

                    1.00 'פמוק .םלשומ לכה ,הדוקנל  
      
52 רטוקב רוניצ ללוכ הנבמב ןופלט תדוקנ     08.3.170
ףוצירל תחתמ/הקיציב/ט"הת ןקתומ מ"מ      
תושירד יפל ר"ממ 6.0 ךתחב גוז 4 לבכ תוברל      
יתשב הדוקנה טוויח ללוכ ריחמה .קזב      
הניה הנווכה( הצק רזיבא ללוכ ,תווצקה      

                    6.00 'פמוק .)הדובע תדמעב תללכנ אלש הדוקנל  
      
וא "סיווג" וא "וקסינ" תמגודכ תזכרמ אספוק     08.3.180
למשח ידוד לש תיללכ הקלדהל ,םוקמ 4 ,ע"ש      
יוביכ תולעפה 2 דע / הלעפה יקספמ תללוכה      
םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכו ןומיס תורונ      

                    1.00 'פמוק .תמלשומ הנקתהל  
      
לש תיללכ הקלדהל תזכרמ אספוק ךא ,ל"נכ     08.3.190
ןוויכל טטסומרט ללוכה יתפצר תת םומיח      

                    1.00 'פמוק .'פמט  
      
לש תיללכ הקלדהל תזכרמ אספוק ךא ,ל"נכ     08.3.200

                    1.00 'פמוק .םימ םומיח  
      
ףכירמ תרנצ היושע ןשע/שא יוליג תדוקנ     08.3.210
לבכב טוויח תוברל ,םודא מ"מ 02 רטוקב      
תומכ ,0221 ילארשי ןקת םאות תכרעמל      
הטעמו מ"מ 8.0 ךילומ רטוק ,שרדנ יפל םידיג      
תואספוק תוברל .תוקד 09ל שא תניסח ינוציח      
תחת וא חיטה לע .רבעמ תוביתו תופעתסה      
ללוכ ריחמה .ול הצוחמ וא הנבמה ךותב חיטה      

                   11.00 'פמוק .56PI םימ תנגומ תינוציח הנקתה  
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דף מס':     258 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג
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ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רטוקב ףכירמ תרנצ היושע םוקרטניא תדוקנ     08.3.220
םידיג תומכ( 0221 י"תל םאתהב לבכו מ"מ 02      
תופעתסה תואספוק תוברל ,)שרדנ יפל      
,תרנצ ,חיטה תחת וא חיטה לע ,רבעמ תוביתו      

                    5.00 'פמוק .רוביח יקדהמ  
      

                    1.00 'פמוק .הסינכ רעשב םוקרטניא תדוקנ ךא ,ל"נכ 08.3.230
      

                    3.00 'פמוק .הקוצמ ןצחל רובע תדוקנ ךא ,ל"נכ 08.3.240
      
וא חיטה לע ץוח תמלצמל ללוכ הנכה תדוקנ     08.3.250
וילאמ הבכ .א.פ תרנצ ללוכ ,חיטה תחת      
זוכירל רוביח ,רבעמ 'פוק ,מ"מ 52 רטוקב      

                    1.00 'פמוק .הכישמ טוח ללוכ למשח וא תרושקת  
      
ךותב חיטה תחת וא חיטה לע הנכה תדוקנ     08.3.260
זוכירל רוביח ,רבעמ 'פוק ,תרנצ ללוכ ,הנבמה      

                   10.00 'פמוק .הכישמ טוח ללוכ למשח וא תרושקת  
םירזיבאו תודוקנ 3.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א ו  ה ר ו א ת  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
רוביחו הנקתה ,הקפסא םיללוכ הז קרפ יפיעס      
וא/ו תיטסוקאה הרקתב הרואתה יפוג לש      
תוכימת ,רזעה ירמוח לכ ללוכ ,ןוטבה תרקתב      
.תושורדה תודובעה לכ ןכו תכתממ תולוזנוקו      
םע אלמ םואתב השעת םיפוגה תנקתה      
יפוג תקפסא .תיטסוקא הרקת ןלבקו חקפמה      
םגד יפל 12MT ,97ML ןקת ללוכ דל הרואתה      
וא "םרסוא" וא "ספיליפ" רביירדו הרואת ףוג      
יפוגה לכ .ע"ש וא "EERG" תרצות דלו ע"ש      
.לכירדאה תריחב יפל ןווגב הרואתה      
      
תודימב יעוביר עוקש DEL הרואת ףוג     08.4.010
    06X06 לש קפסהב ,מ"ס W 03 רושיא לעבכ  
A דלנאפ" תמגודכ ד"ממב הנקתהל רע"קפ      
,83300Z5 ט"קמ "שעג" תרבח לש "עוקש      

                    3.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא ןייולק 'עמ 0003  
      
רטוקב לוגע עוקש ,DEL, 04-PI הרואת ףוג     08.4.020
תמגודכ ,W02 לש קפסה לעב ,מ"ס 83      
    "G SUVROC" דריל - ץינייטש" תרבח לש",  
'עמ 0003 ,120.03.83.03120.192 ט"קמ      

                    3.00 'פמוק .רשואמ ךרע ע"ש וא ןייולק  
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ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לעב לוגע עוקש ,DEL, 44-PI הרואת ףוג     08.4.030
תמגודכ W01 לש קפסה      
    "01-6 THGIRB-D DEL OCED", לש ,םוטא  
וא ןייולק 'עמ 0003 ,"דריל - ץינייטש" תרבח      

                   10.00 'פמוק .רשואמ ךרע ע"ש  
      
לעב לוגע עוקש ,DEL, 22-PI הרואת ףוג     08.4.040
תמגודכ W51 לש קפסה      
    "6 DESUFFID ORP DEL OCED", םוטא,  
ןייולק 'עמ 0003 ,"דריל - ץינייטש" תרבח לש      

                    4.00 'פמוק .רשואמ ךרע ע"ש וא  
      
לעב לוגע עוקש ,DEL, 44-PI הרואת ףוג     08.4.050
תמגודכ W02 לש קפסה      
    "02-8 THGIRB-D", תרבח לש ,םוטא  
ע"ש וא ןייולק 'עמ 0003 ,"דריל - ץינייטש"      

                    1.00 'פמוק .רשואמ ךרע  
      
לעב לוגע עוקש ,DEL, 56-PI הרואת ףוג     08.4.060
"ANUL" תמגודכ W91 לש קפסה      
ט"קמ "דריל - ץינייטש" תרבח לש      
וא ןייולק 'עמ 0003 ,510.03.91.39350.192      

                    4.00 'פמוק .רשואמ ךרע ע"ש  
      
קפסהב ,יטמרה תינוציח הנקתהל הרואת ףוג     08.4.070
    W52, 66 םוטא הרואת ףוגPI, תמגודכ  
    "FOORPAUQA",ץינייטש" תרבח לש -  

                    2.00 'פמוק .רשואמ ךרע ע"ש וא ןייולק 'עמ 0004 ,"דריל  
      
,W82 קפסהב ,לוגע ,ינוציח DEL הרואת ףוג     08.4.080
    56PI, תמגודכ "SPILCE" תרבח תרצות  
    "PMALINU", ט"קמ ,"דריל - ץינייטש" קוויש  
ע"ש וא ןייולק 'עמ 0003 ,728-3-0-3207      

                    6.00 'פמוק .רשואמ  
      
,W03, 56PI קפסהב ,הארמ DEL הרואת ףוג     08.4.090
- ץינייטש" תרבח לש "DEL IMIC" תמגודכ      

                    5.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא ןייולק 'עמ 0003 ,"דריל  
      
,DEL W3 ססובמ םוריח הרואת ףוג     08.4.100
תוניקת קדבמ ללוכ ,תוקד 081 ,ןמול 061      
טס ,לטימ לקינ תנעטנ הללוס ,ילארגטניא      
ביתנ תיירטמואיגל רוא רוזיפ תמאתהל תושדע      
ןקתל ילארשיה םינקתה ןוכמ רשואמ .טולימ      
טולימ דל" תמגודכ 22.2 קלח 02 ילארשי      
וא 3617785 ט"קמ "שעג" תרבח לש "8381      

                   10.00 'פמוק .רשואמ ע"ש  
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םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הנקתהל םאתומ ,םוריח הרואת ףוג ךא ,ל"נכ     08.4.110
,"שעג" תרצות "טולימ דל" תמגודכ ,תינוציח      

                    1.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא 378785 ט"קמ  
      
םינפ תנקתהל הנווכהו האיצי טלש הרואת ףוג     08.4.120
    DEL 22.2.02 ילארשיה םינקתה ןוכמ רשואמ  
ט"קמ "שעג" תרבח לש "43P" תמגודכ      

                    7.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא 110085  
      
רביירד ללוכה DEL, 86-PI הרואת ףוג     08.4.130
    V42/032, לש קפסה לעב W11, תמגודכ  
    "ATAP VLS" דריל - ץינייטש" תרבח לש"  

                    3.00 'פמוק .רשואמ ךרע ע"ש וא ןייולק 'עמ 0003 ,ט"קמ  
      
תרדנטס יפל תיב רפסמו בוחר םש הרואת ףוג     08.4.140
הנקתה ,הנבומ לצוטופ ללוכ לראימרכ תייריע      
תבותכה "תירואת" תמגודכ הנבמה תיזחב      
וא  70108 ט"קמ "ןזורטקלא" 'בח לש תראומה      

                    1.00 'פמוק .ע"ש  
      
אלל( "סופת" בותיכ םע הרואת ףוג ךא ,ל"נכ     08.4.150

                    6.00 'פמוק .)לצוטופ  
      
וא "DELIJUF" םגד דרלוב ןודומע     08.4.160
    "DELMOP" וא "NOTWEN" תרצות  
    "PMALINU" ע"ש וא "דריל - ץינייטש" לש,  
,תוחפל מ"מ 051 רטוקב W21 לש קפסה לעב      
תטלחה י"פע K0004-0072 עבצב רווניס דגנ      
3DB יקדהמ םע שגמו קנשמ ללוכו ןימזמה      
ACBx2 ת"מאמו "IXEGOS" תרצות ,שרדנכ      

                    4.00 'פמוק .םישרדנה הקראה ירוביח לכו  
הרואת ירזיבאו הרואת 4.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  5.80 ק ר פ  ת ת       
      
,הקפסה םיללוכ הז קרפב םיפיעסה יריחמ      
תודובע לכ םיללוכו רוביחו הנקתה ,הלבוה      
ומכו תמלשומ הנקתהל םישורדה רזעה דויצו      
תויחנהבו םיפיעסב תושירדה לכ תא םיללוכ ןכ      
.םיטרפמבו תוינכתב עוציבל      
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ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הדלפ חפ יושע תכתממ 1-ל ישאר למשח חול     08.5.010
יסקופא עובצ תוחפל מ"מ 1 יבועב טריפוקד      
,ע"ש וא "שחמת" תרצות רונתב יולק 'זב עבצב      
,A521 ל הקראהו ספא ,הריבצ יספ ללוכ      
ץיודנס יטלש י"ע םילגעמה לכ טולישו םיקדהמ      
לע תלד ליכי חולה .ןבל עקר לע רוחש םיטורח      
%03 לש רומש םוקמו הליענ רודיס םע םיריצ      
רחאלש ךכ םילנפב וסוכי חולה ירזיבא .תוחפל      
םיקלחל הרישי השיג היהת אל תלדה תחיתפ      
הנזהה תורוניצ תסנכה ללוכ ,חתמ תחת      
חפ הסכמ תועצמאב הלעתה תריגסו הקולחהו      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק תינכת יפל לכה ,ןבלוגמ  
      
'א G/ISL 3X08 ינורטקלא BCCM ז"מ     08.5.020
וא "REGAH" וא "ECAS BBA" תרצות      
    "CIRTCELE REDIENHCS" לילס ללוכ  
דמצמו תידי םעו םיירוקמ םירבחמו הקספה      

                    1.00 .חולה תלד תיזח לע ןקתומ 'חי   
      
תרצות 523SM  םגד A52 - 6 ןיב ענתמ     08.5.030
    "ECAS BBA" וא "REGAH" וא  

                    1.00 "SCHNEIDER ELECTRIC". 'חי   
      
םע V022 מ"מ TSR 22 תוזאפ ןומיס תורונ     08.5.040
ןבל עבצב תושדע ללוכ DEL גוסמ הרונ      
וא "REGAH" וא "ECAS BBA" תרצות      

                    4.00 "SCHNEIDER ELECTRIC. 'חי   
      
הנגה םע 'א A04X3 דע יטמוטוא יצח ז"מ     08.5.050
01 קותינ רשוכו C ןייפוא לעב תיטנגמו תימרט      
וא "ECAS BBA" תרצות 072S םגד ומכ א"ק      
    "REGAH" וא "CIRTCELE  

                    5.00 SCHNEIDER". 'חי   
      
ECAS" תרצותA08X4 AM03 תחפ קספמ     08.5.060
    BBA" וא "REGAH" וא "CIRTCELE  

                    1.00 SCHNEIDER". 'חי   
      
BBA" תרצות A04x4 Am03 ךא ,ל"נכ     08.5.070

                    2.00 ."REGAH" וא "רדיינש 'חי   
      
"ECAS BBA" תרצות A02X1 יזאפ דח ןעגמ     08.5.080
CIRTCELE" וא "REGAH" וא      

                    3.00 SCHNEIDER". 'חי   
      
3X04 דע יתיישעת םגד יזאפ תלת ךא ,ל"נכ     08.5.090

                    5.00 .21A םגד 3CA - ב 'א 'חי   
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תימוי תינכת םע ילמשח הלעפה ןועש     08.5.100
תרצות תועש 84-ל הברזר םע תיעובשו      

                    5.00 .ע"ש וא "NEBEHT" 'חי   
      
'א 01 'וטוא-0-ינדי םיבצמ 3 ררוב קספמ     08.5.110
וא "REGAH" וא "ECAS BBA" תרצות      

                    7.00 "SCHNEIDER ELECTRIC". 'חי   
      
ללוכ ע"ש וא "רדיינש" 'צות ירטקלא וטופ רקב     08.5.120
ללוכ הנבמל ץוחמ ןקתומ ירטקלא וטופ את      

                    1.00 'פמוק .תושיגר לייכתה רקבו הנגה לוורשו לבכ  
      
02 ,61 ,01 ,6 יזאפ דח יטמוטוא יצח ז"מ     08.5.130
C ןייפוא לעב א"ק 01 קותינ רשוכ לעב רפמא      
"ECAS BBA" תרצות 072 הרדס םגד B וא      
CIRTCELE" וא "REGAH" וא      

                   25.00 SCHNEIDER". 'חי   
      

                    2.00 .A02 Ak01 דע K םגד ז"מ ךא ,ל"נכ 'חי  08.5.140
      
'בח הנומ חול דיל הנקתהל ישאר קספמ חול     08.5.150
לע תלד םע ןיירושמ רטסאילופ יושע למשח      
ללוכ ,לאימרכ תייריע לש רטסאמ לוענמו םיריצ      
ישאר קספמ ללוכו רטסאילופמ הנקתה תטלפ      
    521AMT061C2TX צות' "ECAS/BBA"  
07x4 לבכ רוביחל תושלו V032 הקספה לילסו      
    YX2N םישורדה םירזיבאהו תודובעה לכו  

                    1.00 'פמוק .תמלשומ הנקתהל  
למשח תוחול 5.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  80 כ"הס        
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21/02/2021
דף מס':     263 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 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  1.90 ק ר פ  ת ת       
      
ינשב לגרס רשיו קלח תובכש יתשב םינפ חיט     09.1.010
םיחטש לע דבל דוביע רמגב םינוויכה      
.םיפילג ללוכ ,םייכנאו ,םייקפוא ,םיירושימ      
תשר ינתיוזב תועוצקמ יקוזיח ללוכ ריחמה      

                   50.00 .תנבלוגמ ר"מ   
      
תבכש ללוכ םיירושימ םיחטש לע םינפ חיט     09.1.020
ינועבצ טכילשב יופיצל הנכהכ תרשיימ חיט      
.תורקת ,תורוק ,םיבוכרכ ,םיפילג ללוכ ,ילירקא      
תשר ינתיוזב תועוצקמ יקוזיח ללוכ ריחמה      
CVP הצק םע םוינימולאמ לגרס ,תנבלוגמ      
יטרפו תוינכת יפל לכה .גג הקעמב חיט רמגל      

                   55.00 .תולכירדא ר"מ   
      
טכילש"ו ד"ממל רשואמ "יתילכת בר חיט"     09.1.030
יקוזיח ללוכ ,ע"ש וא "ריקומרת" תרצות ,"רגב      
יפל לכה .תנבלוגמ תשר ינתיוזב תועוצקמ      

                   35.00 .םלשומ רמג דע א"גה טרפמ ר"מ   
םינפ חיט 1.90 כ"הס          

      
ץ ו ח  ח י ט  2.90 ק ר פ  ת ת       
      
הצברה ללוכ םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     09.2.010
יופיצל הנכהכ תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת      
,םיפילג ללוכ ,ילירקא ינועבצ טכילשב      
יקוזיח ללוכ ריחמה .תורקת ,תורוק ,םיבוכרכ      
לגרס ,תנבלוגמ תשר ינתיוזב תועוצקמ      
הקעמב חיט רמגל CVP הצק םע םוינימולאמ      

                  245.00 .תולכירדא יטרפו תוינכת יפל לכה .גג ר"מ   
      
"ריקומרת" תמגוד ץוח תוריקל ימרת חיט     09.2.020
    004-HT יבועב הנותחת הצברה תבכש ללוכ  
םיאתמ לדוגב ימרת חיטל םיליפורפ ,מ"ס 6.0      
,הניפ ליפורפ תוברל חיטה תבכש יבועל      
יבועב ימרת חיט ,תוריקל םילביד י"ע םינגועמ      
גוסמ מ"מ 6 יבועב הנוילע ןגמ תבכש ,מ"ס 4      

                   45.00 . ע"וש וא "LP-701 ריקומרת" ר"מ   
ץוח חיט 2.90 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

חיט תודובע 90 כ"הס          
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21/02/2021
דף מס':     264 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ף ו צ י ר  1.01 ק ר פ  ת ת       
      
,ydob lluf ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.1.010
," IZZARAM " תרבח תרצות      
    "sipluP elbramllA", 06/06 תודימב ,ע"ש וא  
ןווג .R-9 הקלחהל תודגנתה תגרד ,מ"ס      
ןוטב טיט םע ףוצירה תחנה .לכירדא תריחבל      
.מ"ס 71 ללוכ יבועב םושמוש עצמ ג"ע      
ןווגב הבור יולימב מ"מ 4-3 בחורב םיקשימ      
,םיכותיח ללוכ ריחמה .לכירדאה תריחבל      
ירזיבא ,הבור ,םייוניפ ,תומאתה םיעופיש      
יפל לכה .תמלשומ הדובע תלבקל רזעה      

                   35.00 .לכירדא יטרפו תוינכת ר"מ   
      
ךרואבו מ"ס 01 הבוגב ןלצרופ טינרגמ ילופיש     10.1.020

                   40.00 .ליעל ורדגוהש תופצרמה גוס יפל מ"ס 06 רטמ   
      
,ydob lluf ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.1.030
," IZZARAM " תרבח תרצות      
    "derutcurts .yrovI .maertS" ע"ש וא,  
הקלחהל תודגנתה תגרד ,מ"ס 06/06 תודימב      
    11-R. םע ףוצירה תחנה .לכירדא תריחבל ןווג  
71 ללוכ יבועב םושמוש עצמ ג"ע ןוטב טיט      
הבור יולימב מ"מ 4-3 בחורב םיקשימ .מ"ס      
,םיכותיח ללוכ ריחמה .לכירדאה תריחבל ןווגב      
ירזיבא ,הבור ,םייוניפ ,תומאתה םיעופיש      
יפל לכה .תמלשומ הדובע תלבקל רזעה      

                   45.00 .לכירדא יטרפו תוינכת ר"מ   
      
ינלהק" י"ע קוושמ ,הקימרק יחיראב ףוציר     10.1.040
םגד ,"הקימרק      
    "Azul Piscina Brilhante 1012 Glossy  
    looP eulB", "תודימב ע"ש וא "טמ ולב  
.)"B" הקלחהל תודגנתה תגרד( מ"ס 42/5.11      
טיט םע ףוצירה תחנה ,לכירדא תריחבל ןווג      
.מ"ס 71 ללוכ יבועב םושמוש עצמ ג"ע ןוטב      
עבור יולימב מ"מ 4-3 בחורב םיקשימ      
תרבח תרצות "etilaguf" תמגוד תיסקופא      
    "llokarek" לכירדאה תריחבל ןווגב ע"ש וא.  
,תומאתה םיעופיש ,םיכותיח ללוכ ריחמה      
הדובע תלבקל רזעה ירזיבא ,הבור ,םייוניפ      

                    5.00 .לכירדא יטרפו תוינכת יפל לכה .תמלשומ ר"מ   
      
הקימרק יחיראב ףוציר ךא ,ל"נכ     10.1.050

                    3.00 .)"B" הקלחהל תודגנתה תגרד( םיכנ תחלקמב ר"מ   
ףוציר 1.01 כ"הס          
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21/02/2021
דף מס':     265 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר י ק  י ו פ י ח  2.01 ק ר פ  ת ת       
      
הבוג דע הקימרק יחיראב  תוריק יופיח     10.2.010
," IZZARAM " תרבח תרצות ,מ"ס 582      
,"לטנ" י"ע קוושמ      
    code: M6SZ ,"Allmarble statuario lux rt."  
תריחבל ןווג .מ"ס 021/04 תודימב ,ע"ש וא      
לכב םויסל םוינימולא לגרס ללוכ ,לכירדא      
טרפ יפל הרוצב חיטה םע םישגפמבו תוניפה      
יפל לכה .לכירדא תריחבל ןווגב תינכתב      
טנמצ טיטב םושייה .לכירדאה תריחל תואמגוד      
תבכש תוברל הקבדהבו הצברה תבכש ג"ע      
םיקשימ ללוכ .)ריחמב תולולכה( תרשיימ חיט      
תרצות תילירקא הבור יולימב מ"מ 4-3 בחורב      
ריחמה .לכירדאה תריחבל ןווגב ,ע"ש וא "בגנ"      
תלבקל רזעה ירזיבא ,תומאתהו םיכותיח ללוכ      
תשירפ תינכת יפל לכה .תמלשומ הדובע      

                  160.00 .חקפמ תויחנהו תוריק ר"מ   
      
דע יביטרוקיד הקימרק יחיראב  תוריק יופיח     10.2.020
,"IZZARAM " תרבח תרצות ,מ"ס 582 הבוג      
,"לטנ" י"ע קוושמ      
    ,"Allmarble golden white struttura 3D"  
    ".xul evap, S17M :edoc תודימב ,ע"ש וא  
לגרס ללוכ ,לכירדא תריחבל ןווג .מ"ס 021/04      
םע םישגפמבו תוניפה לכב םויסל םוינימולא      
תריחבל ןווגב תינכתב טרפ יפל הרוצב חיטה      
.לכירדאה תריחל תואמגוד יפל לכה .לכירדא      
הצברה תבכש ג"ע טנמצ טיטב םושייה      
תרשיימ חיט תבכש תוברל הקבדהבו      
4-3 בחורב םיקשימ ללוכ .)ריחמב תולולכה(      
וא "בגנ" תרצות תילירקא הבור יולימב מ"מ      
ללוכ ריחמה .לכירדאה תריחבל ןווגב ,ע"ש      
תלבקל רזעה ירזיבא ,תומאתהו םיכותיח      
תשירפ תינכת יפל לכה .תמלשומ הדובע      

                   10.00 .חקפמ תויחנהו תוריק ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2.01.4 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     266 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
י"ע קוושמ ,הקימרק יחיראב  תוריק יופיח     10.2.030
םגד ,"הקימרק ינלהק"      
    "Azul Piscina Brilhante 1012 Glossy       
    looP eulB", "תודימב ,ע"ש וא "טמ ולב  
ללוכ ,לכירדא תריחבל ןווג .מ"ס 42/5.11      
םישגפמבו תוניפה לכב םויסל םוינימולא לגרס      
ןווגב תינכתב טרפ יפל הרוצב חיטה םע      
תריחל תואמגוד יפל לכה .לכירדא תריחבל      
תבכש ג"ע טנמצ טיטב םושייה .לכירדאה      
תרשיימ חיט תבכש תוברל הקבדהבו הצברה      
4-3 בחורב םיקשימ ללוכ .)ריחמב תולולכה(      
"etilaguf" תמגוד תיסקופא עבור יולימב מ"מ      
ןווגב ע"ש וא "llokarek" תרבח תרצות      
םיכותיח ללוכ ריחמה .לכירדאה תריחבל      
הדובע תלבקל רזעה ירזיבא ,תומאתהו      
תוריק תשירפ תינכת יפל לכה .תמלשומ      

                   15.00 .חקפמ תויחנהו ר"מ   
      
,הקימרק יחיראב )סלפמ ספ( תוריק יופיח     10.2.040
םגד "הקימרק ינלהק" י"ע קוושמ       
    "Azul China Brilhante 1009 Glossy        
    eulB anihC", "תודימב ,ע"ש וא "ההכ ולב  
ללוכ ,לכירדא תריחבל ןווג .מ"ס 42/5.11      
םישגפמבו תוניפה לכב םויסל םוינימולא לגרס      
ןווגב תינכתב טרפ יפל הרוצב חיטה םע      
תריחל תואמגוד יפל לכה .לכירדא תריחבל      
תבכש ג"ע טנמצ טיטב םושייה .לכירדאה      
תרשיימ חיט תבכש תוברל הקבדהבו הצברה      
4-3 בחורב םיקשימ ללוכ .)ריחמב תולולכה(      
"etilaguf" תמגוד תיסקופא עבור יולימב מ"מ      
ןווגב ע"ש וא "llokarek" תרבח תרצות      
.לכירדאה תריחבל ןווגב ,לכירדאה תריחבל      
רזעה ירזיבא ,תומאתהו םיכותיח ללוכ ריחמה      
תינכת יפל לכה .תמלשומ הדובע תלבקל      

                    2.00 .חקפמ תויחנהו תוריק תשירפ ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2.01.4 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     267 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
קוושמ תרצות הקימרק יחיראב תוגרדמ יופיח     10.2.050
,"הקימרק ינלהק" י"ע      
    "Antiderrapante AD Ribbed Corundum    
    eliT", "מ"ס 52/21 תודימב ,ע"ש וא "טמ ולב,  
הצק יופיחו )"C" הקלחהל תודגנתה תגרד(      
eliT " תרבח תרצות הקימרק יחיראב הגרדמ      
    ADB1G, Ribbed Corundum Nosing  
    etnaparreditnA anicsiP ed odroB ע"ש וא,  
הקלחהל תודגנתה תגרד( מ"ס 52/21 תודימב      
    "C"(, טרפ יפל לכה ,לכירדא תריחבל ןווג  
יפל לכה .לכירדא תריחבל ןווגב תינכתב      
טנמצ טיטב םושייה .לכירדאה תריחל תואמגוד      
תבכש תוברל הקבדהבו הצברה תבכש ג"ע      
םיקשימ ללוכ .)ריחמב תולולכה( תרשיימ חיט      
תמגוד תיסקופא עבור יולימב מ"מ 4-3 בחורב      
    "etilaguf" תרבח תרצות "llokarek" ע"ש וא  
תריחבל ןווגב ,לכירדאה תריחבל ןווגב      
,תומאתהו םיכותיח ללוכ ריחמה .לכירדאה      
לכה .תמלשומ הדובע תלבקל רזעה ירזיבא      

                    9.00 .חקפמ תויחנהו תוריק תשירפ תינכת יפל רטמ   
תוריק יופיח 2.01 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש ו  ם י י מ ו ר ט  ם י ט נ מ ל א  3.01 ק ר פ  ת ת       
      
3 יבועב שטולמ ינורבח שישמ תונולח ינדא     10.3.010
דוביע ,םימ ףא ללוכ ,מ"ס 53 דע בחורבו מ"ס      
ןיב האלמ הקבדה ללוכ ,תוניפה לכב הזאפ      
םע םואתל רוביח תומוקמ ,ךרואל שישה יקלח      
הקפסא .זוקינל עופישב םיחנומ ,לכירדאה      
תוארוהו תולכירדא יטרפ פ"ע לכה .הבכרהו      

                    2.00 .חקפמה רטמ   
      
מ"ס 3 יבועב שטולמ ינורבח שישמ תותלד יפס     10.3.020
תוניפב הזאפ דוביע ,מ"ס 53 דע בחורבו      
שישה יקלח ןיב האלמ הקבדה ללוכ ,תושרדנה      
,לכירדאה םע םואתל רוביח תומוקמ ,ךרואל      
לכה .הבכרהו הקפסא .זוקינל עופישב םיחנומ      

                    3.00 .חקפמה תוארוהו תולכירדא יטרפ פ"ע רטמ   
      
תוריש חתפ יוסיכל מ"ס 3 יבועב טינרג חול     10.3.030
תפציר סלפמב הנקתה ,מ"ס 07/07 תודימב      

                    1.00 'פמוק .הכירב  
      
רצואב הדרפהל מ"ס 3 יבועב טינרג תוחול     10.3.040
הנקתה ,מ"ס 32/77 תודימב תודיחי 5 ,הקשה      

                    1.00 'פמוק .לכירדא תינכת יפל  
      

3.01.4 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     268 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םירבעמב םוינימולא/הטסורינמ תותלד ינתפמ     10.3.050

                    3.00 .מ"מ 6/05 ךתחב םינוש ףוציר יגוס ןיב רטמ   
      
יסלפמ ןיב םוינימולא/הטסורינמ ףוציר ףס     10.3.060
ךתחב לכירדא תינכת יפל ףפוכמ םינוש ףוציר      

                    5.00 .מ"מ 8/052 רטמ   
      

                    1.00 .תולכירדא יטרפ יפל תונורא תהבגה ר"מ  10.3.070
      
מ"ס 06 בחורב תוישושבג םע הרהזא חטשמ     10.3.080
לש 6 קלח 8191 י"ת תשירד יפל ןטירואילופמ      
ג"ע קבדומ ע"ש וא "מ"עב םייופיצ לייא" תרבח      
תריחבל ןווגה ,יליטוב קבד י"ע ףוצירה      

                    3.00 .תינכתב ןמוסמה י"פע תחנה ,לכירדאה רטמ   
      
ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב םירוח חודיק     10.3.090
52 דע יבועב הקימרק םע יופיח ללוכ ןייוזמ      
תויחנה ,תוינכת יפל לכה .2"-3" םירטוקב מ"ס      

                   12.00 'פמוק .חקפמו לכירדא  
תונושו םיימורט םיטנמלא 3.01 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש ו  ת ו א ר מ  ,ם י ר ז י ב א  4.01 ק ר פ  ת ת       
      
הרדיס חותפ טלאוט ריינ קיזחמ     10.4.010
    "TCETIHCRA", תרצות "CIMSOC" , ןאובי  
וא 8510502 ט"קמ  ,"ילטונ" תרבח קוושמו      

                    4.00 .ע"ש 'חי   
      
הרדיס ילזונ ןובסל יולת לכימ     10.4.020
    "TCETIHCRA", תרצות "CIMSOC" , ןאובי  
וא 3010502 ט"קמ  ,"ילטונ" תרבח קוושמו      

                    5.00 .ע"ש 'חי   
      
קוושמו ןאובי ,הטסורינמ תובגמ קיזחמ ןקתמ     10.4.030

                    4.00 .ע"ש וא SC6012TD ט"קמ ,"ילטונ" תרבח 'חי   
      
"שלהצ" תרבח תמגודכ םיידי שובייל ןקתמ     10.4.040

                    1.00 .ע"ש וא 157 ט"קמ 'חי   
      
תרבח קוושמו ןאובי ,הטסורינמ הפשא חפ     10.4.050

                    4.00 .ע"ש וא 1308 ט"קמ ,"ילטונ" 'חי   
      
תרבח קוושמו ןאובי ,09 הנבל הזיחא תידי     10.4.060

                    2.00 .ע"ש וא 090IAB ט"קמ ,"ילטונ" 'חי   
      
קוושמו ןאובי ,הנבל תממורתמ הזיחא תידי     10.4.070

                    3.00 .ע"ש וא 1080GB ט"קמ ,"ילטונ" תרבח 'חי   
4.01.4 קרפ תתב הרבעהל        

269/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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21/02/2021
דף מס':     269 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הרדיס היטבמאל הזיחא תידי     10.4.080
    "TCETIHCRA", תרצות "CIMSOC" , ןאובי  
וא 0120092 ט"קמ  ,"ילטונ" תרבח קוושמו      

                    3.00 .ע"ש 'חי   
      
,רויכ םע חטשמ ללוכ יולת היטבמא ןורא     10.4.090
קוושמ ,מ"ס 64/05/06 תודימב ,תחא הריגמ      
169068 ט"קמ ,"5ORP" םגד "ילטונ" 'בח י"ע      

                    1.00 'פמוק ע"ש וא  
      
תודימב יולת היטבמא ןורא ךא ,ל"נכ     10.4.100

                    1.00 'פמוק .מ"ס 769068 ט"קמ ,64/05/021  
      
ריקל בכרומ הטסורינמ לפקתמ בשומ     10.4.110
,"ילטונ" תרבח קוושמו ןאובי ,םיכנ תחלקמב      

                    1.00 'פמוק .ע"ש וא SC1020MA ט"קמ  
      
היטבמא ירדחב רויכה לעמ לטסירק הארמ     10.4.120
יפל לכה ,מ"ס 09/06 תודימב תרגסמ אלל      

                    2.00 'פמוק A90 םוינימולא תמישרב.  
      
,מ"ס 09/09 תודימב לטסירק הארמ ךא ,ל"נכ     10.4.130

                    1.00 'פמוק .םוינימולא תמישרב A90 יפל לכה  
      
,הטסורינמ םיכנ יתורישל מ"ס 04 יתכתמ ףדמ     10.4.140
תרצות ,"TCETIHCRA" הרדיס      
    "CIMSOC", ילטונ" תרבח קוושמו ןאובי",  

                    1.00 'פמוק .ע"ש וא 6410502 ט"קמ  
      
הרדיס ,הטסורינמ םיכנ יתורישל לופכ וו     10.4.150
    "TCETIHCRA", תרצות "CIMSOC", ןאובי  
וא 2210502 ט"קמ ,"ילטונ" תרבח קוושמו      

                    3.00 'פמוק .ע"ש  
      
וא 596 ט"קמ "שלהצ" תרבח תמגודכ טוליש     10.4.160

                   10.00 .ע"ש 'חי   
תונושו תוארמ ,םירזיבא 4.01 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס          
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21/02/2021
דף מס':     270 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ע ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ע ב צ  1.11 ק ר פ  ת ת       
      
וא "רובמט" לש "לירקרפוס" עבצב העיבצ     11.1.010
תריחבל ןווגב ,סבג וא םינפ חיט ג"ע ,ע"וש      
שוטיל ללוכ ריחמה .)םינווג 2 דע( ,לכירדאה      
.םירוח יולימ ,חיטב םימגפה לכ תקלחהו      
. ע"וש וא "ליפרובמט"ב דוסי תבכש תעיבצ      
דע ןוילע עבצ לש תוחפל תובכש 2 תעיבצ      
עוציב ללוכ ריחמה .םלשומו דיחא ןווג תלבקל      

                   80.00 .לכירדאה תריחבל םינווגב תואמגוד ר"מ   
      
ינועבצ טכילשב םיפילג ללוכ ,םינפ תוריק יופיצ     11.1.020
י"ע רשואמה ע"וש וא "טלרינ" תרצות שימג      
לכירדאה תריחבל םימקרמו םינווג .ןימזמה      
.חטשב תואמגוד עוציב ללוכ ,)םינווג 2 דע(      
עוציב ללוכו ר"מל ג"ק 2 לש תומכב םושיה      
הדובעל שרדנה לכו )רמיירפ( דוסי תבכש      
רצומה לש ינכטה טרפמה יפ לעו תמלשומ      

                   90.00 .ןרציה תוארוהו ר"מ   
      
ןגומ בחרמ לש טולישו ןומיס העיבצ עוציב     11.1.030
תוברל א"גה ןקת יפל רוא טלופ עבצב ,ידסומ      

                    1.00 'פמוק .תרושקתו למשח ירזיבאל רוא טלופ טוליש  
םינפ עבצ 1.11 כ"הס          

      
ץ ו ח  ע ב צ  2.11 ק ר פ  ת ת       
      
וא םירשי םידומע ,גג תוקעמ ,ץוח תוריק יופיצ     11.2.010
תרצות שימג ינועבצ טכילשב םיפשח ,םילוגע      
םינווג .ןימזמה י"ע רשואמה ע"וש וא "טלרינ"      
3 -ל תורשפא( לכירדאה תריחבל םימקרמו      
םושיה .חטשב תואמגוד עוציב ללוכ ,)םינווג      
תבכש עוציב ללוכו ר"מל ג"ק 2 לש תומכב      
תמלשומ הדובעל שרדנה לכו )רמיירפ( דוסי      
תוארוהו רצומה לש ינכטה טרפמה יפ לעו      

                  245.00 .ןרציה ר"מ   
ץוח עבצ 2.11 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

עבצ תודובע 11 כ"הס          
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21/02/2021
דף מס':     271 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  1.21 ק ר פ  ת ת       
      
:תוללוכ םוינימולאה תודובע לש הדיחיה יריחמ      
םימגד תנכה ןכו רוצי תוינכות רושיאו הנכה      
לש ןוטיבו הנקתה הדידמ .ןימזמה תשירד יפל      
דע םתומלש לע הרימשו םירוויע םיפוקשמ      
םיללוכ הדיחיה יריחמ .םיטרפה תנקתה      
ןרצי לש ירוקמ היהי לוזרפה לכ .הבוגב הדובע      
פ"ע היהת הנקתההו רוציה ,םוינימולאה      
תוימוגה יבועו ליפורפה בחור .ןרציה תויחנה      
תויכוכזה לכ .תרדגומה השמשה יבועל םיאתי      
פ"ע )סקלפירט( תודובר ןוחטיב תויכוכז ויהי      
תחפי אל השמשה יבוע .9901  י"תב ןתרדגה      
ןלבקה .השמשה ןכת -9901 י"תב רדגומהמ      
קלחל םייטאטס םיבושיח שיגהל שרדי      
תותלדב םירדניליצה לכל .םיטנמלאהמ      
תונולח לכב .רטסאמ חתפמ היהי םוינימולאה      
ריחמב לולכ וניהו החיתפ ליבגמ ןקתוי הזזהה      
תותלד .ףלקו הזוזמ ןקתות תותלדה לכב .'חיה      
ךרד הנזהה לבכ רבעוי ילמשח לוענמ םייק ןהל      
.ףנכלו ףוקשמל ןגועמה יציפק תכתמ לוורש      
      
:תוללוכ םוינימולאה תודובע לש הדיחיה יריחמ      
הפצירהמ הליחתמ תיכוכזה םהב םיטרפה לכב      
,תושגנתה דגנ הרהזא תקבדמ קיבדהל שי      
לש הדיחיה ריחמב הלולכ היהת וז הקבדמ      
קזוח לעב היהי ילוארדיה ןמש ריזחמ .טירפה      
גוויס הרקמ לכב ,ףנכה לש הריגסל םיאתמ      
דומעי ריזחמה ,NE-4מ ךומנ היהי אל ריזחמה      
םוינימולא יטרפ .הנשב תולעפה 000,05ב      
יקפוא סמועב דומעל ושרדי הקעמ םיווהמש      
םייטאטס םיבושיח שיגי ןלבקה ,ג"ק 051  לש      
לכב .תוחוכה תלבקו טירפה ןוגיע תחכוהל      
ךכ הריגס תסוומ ןקתוי םייפנכ 2 םהל םיטרפה      
תסווה ,הנושאר רגסת הליעפ אלה ףנכהש      
.טירפה ריחמב לולכ      
      
ןגמ .ינקת תועבצא ןגמ ןקתוי תותלד לכב      
ןגועמ ,לכירדא י"ע רשואמ גוסמ תועבצא      
מ"ס 01 בכרומו מ"ס 081 ןגמה הבוג ,תותלדל      
.תלדה גוסל םאתהב ןגמה בחור ,ףוצירה לעמ      
      
      
      
      
      
      
      

1.21.4 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     272 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ףנכ לע ףנכ םיררגנ םיפגא ללוכה הזזה ןולח     12.1.010
לילק" ליפורפ ,מ"ס 001/001 תויללכ תודימב      
,הזזה תשר ,גוגיז תוברל ,ע"ש וא "0071      
,הרתסה תושבלה ,לוזרפ ,גוגיזל םילגרס      
יפל ןווג ,רוויע ףוקשמו תושרבמ ,םילגרס      
תמישרב A10 יפל לכה .לכירדאה תריחב      

                    1.00 'פמוק .םוינימולא  
      
,מ"ס 06/06 תודימב תימינפ החיתפל פיק ןולח     12.1.020
יפל לכה ,ע"ש וא "0034 יגלב לילק" ליפורפ      

                    2.00 'פמוק A20 םוינימולא תמישרב.  
      
,דצ יריצ לע החיתפל םוינימולא תיפנכ דח תלד     12.1.030
"0002 לילק" ליפורפ ,מ"ס 012/511 תודימב      
תושבלה ,לוזרפ ,גוגיזל םילגרס, גוגז ,ע"ש וא      
,תועבצא ןגמ ,הפצר רוצעמ ,לוענמ, ,הרתסה      
תמישרב A30 יפל לכה .ילוארדיה ריזחמ      

                    1.00 'פמוק .םוינימולא  
      
,מ"ס 012/58 תודימב החיתפל יפנכ דח תלד     12.1.040
A40 יפל ע"ש וא "0034 יגלב לילק" ליפורפ      

                    5.00 'פמוק .םוינימולא תמישרב  
      
,מ"ס 012/07 תודימב החיתפל יפנכ דח תלד     12.1.050
יפל לכה .ע"ש וא "0034 יגלב לילק" ליפורפ      

                    1.00 'פמוק A50 םוינימולא תמישרב.  
      
,מ"ס 012/001 תודימב החיתפל יפנכ דח תלד     12.1.060
יפל לכה ,ע"ש וא "0034 יגלב לילק" ליפורפ      

                    1.00 'פמוק A60 םוינימולא תמישרב.  
      
,מ"ס 012/001 תודימב הזזה  תלד     12.1.070
A70 יפל לכה .ע"ש וא "0037 לילק" ליפורפ      

                    1.00 'פמוק .םוינימולא תמישרב  
      
עובק תיכוכז תציחמ תנקתהו הקפסא     12.1.080
תיכוכז ,מ"ס 071/06 תודימב ,"ןויטבמא"      
A80 יפל לכה .מ"מ 8 יבועב תמסוחמ      

                    3.00 'פמוק .םוינימולא תמישרב  
םוינימולא תודובע 1.21 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

םוינימולא תודובע 21 כ"הס          
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21/02/2021
דף מס':     273 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ן ב א  ת ו ח ו ל ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  1.41 ק ר פ  ת ת       
      
תתתוסמ ינורבח ןבא תוחולב ץוח תוריק יופיח     14.1.010
."םסמסמ" דוביעב תוחפל מ"ס 4-3 יבועב      
םינטק ,םהשלכ םיחטש יופיחל בוט ריחמה      
יופיח ללוכ ,הנבמב םוקמ לכב ,םילודגכ      
יפוקשמו יפס ,םיפילג ,תוקעמ יפס ,םידומע      
6 יבועב טיטנמצ הצברה ללוכ ריחמה ,םיחתפ      
ןיע מ"מ 5 רטוקב תנולוגמ הדלפ תשר ,מ"מ      
ספיליפ יגרב ,הטסורינ ןוגיע יוו ,מ"ס 01/01      
הילת ינזוא ללוכ םינוולוגמ םינתיוזו מ"ס 06 לכ      
תיתחתו הרקת רושימ לכב הנושאר הרושל      
הסורפ יפל ןתקולחו תורושה הבוג .הרוק/ריק      
.עוציבה ךלהמב לכירדאה י"ע רסמתש      
הרוצב בכרומ לכה .לוחיכ תללוכ הדובעה      

                   85.00 .תולכירדא תוינכותו עוציב יטרפ יפל תמלשומ ר"מ   
      
'יוכ גג תוקעמ ,הנבמה תוריקל םויס גניפוק     14.1.020
םעו םיחייוטמ תוריק לעמ מ"ס 53 דע בחורב      
3 יבועב תשטולמ/תרסונמ ינורבח ןבאב ,ןבא      
חנומ ,ימינפה דצב םימ ףאל ץירח ללוכ ,מ"ס      
יפל ןגועמו רבוחמ ,גגה םינפ יפלכ עופישב      
ריחמה .תוינכתב םיטרפ יפל ,לכירדא יטרפ      

                   48.00 .םלשומ רמג דע םירמוחו תודובעה לכ ללוכ רטמ   
      
יופיח לש ןוילע קלחל םויס גניפוק ךא ,ל"נכ     14.1.030

                   20.00 .מ"ס 01 דע בחורב תותיזחב ןבא רטמ   
ןבא תוחולב תוריק יופיח 1.41 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןבא תודובע 41 כ"הס          
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21/02/2021
דף מס':     274 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י א מ צ ע  ר י ו א  ג ו ז י מ  ת ו כ ר ע מ  51 ק ר פ       
ת ו נ ו ש ו       
      
ר י ו א  ג ו ז י מ  ת ו כ ר ע מ  1.51 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו  ת ו י א מ צ ע       
      
םיקרפ תת לכב םינושה םיפיעסה יריחמ      
,ףונמ תודובע ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיאבה      
רתאל תולוספ קוליס ,הבוגב הדובעל תומב      
,םישורדה תומוקמב םיינמז םיכרדימ ,ינקת      
לכ לש הלבק יכמסמו תוסיו ,רוביח ,הנקתה      
תוירחאו הצרהו הלעפה ,ראותמה דויצה      
תוכימתו תולוזנוק ללוכ ,םישדח 63-ל תורשו      
םיעוזעז ימלוב ,תוריק וא/ו תועובק תורקתל      
תודיערו שער רבעמ תעינמל םידייאמו םיבעמל      
םישורדה רזעה תודובעו ירזיבא לכו הנבמל      
בתכ יפיעסב ןייוצמכ תמלשומ הנקתהל      
טרפמבו תוינכתב תושירדה יפ לעו תויומכה      
קוחל םאתהב ועצובי תודובעה לכ .ינכטה      
ידרשמ ןיבה טרפמה תושירדל ,למשחה      
,00 ,םיקרפה דחוימב ,ןוחטבה דרשמ תאצוהב      
ןוכמ - לארשי ינקת תושירד יפל ,51 ,80      
ועצובי תודובעהו םירמוחה לכ .םינקתה      
לארשיל םינקתה ןוכמ לש שא ינקתל םאתהב      
יפל הנקתה ןפואו 557 י"ת ,1 קלח 1001 י"ת      
    15REFRIGERATION SAFETY CODE  
    EERSA/ISNA LACINAHCEM ROF לכל  
.ריואה גוזימ ןקתמ יביכרמ      
      
םידייאמ ,םיבעמ( ריוא גוזימ תודיחי םיריחמ      
הנקתהו הקפסה םיללוכ )םילצופמ םינגזמו      
תנקתומ םישרדנה רטוקבו ךרואב זג תרנצ      
,תויופעתסה תוברל ןרציה תוארוהל םאתהב      
,יוקינ ,CVP טרס תפיטע דודיב ,Y ירוביח      
תדוכלמ ,ןמשו זג יולימ ,םוקאו עוציב ,הפיטש      
תרנצ רבעמל םילוורשו םיחתפ ,םילתמ ,ןמש      
לכו תרנצה לע חפ תונגה ,גוס לכמ תוריק ךרד      
הלועפל תושורדה תודובעהו םירמוחה      
תוארוהל םתאהב תכרעמה לש תמלשומ      
ינכטה טרפמב םינייצמה םינקתה ,ןרציה      
טרופמה ןונכתה ללוכ ריחמה .ןימזמה תושירדו      
דוקיפו למשחה ילבכ לכו דויצה ןרצי לש      
תפיטעו סקלפומראה דודיב ללוכ תרושקתו      
תויומכו םיכתחב VU ןגומ אמייק רב דידר      
.ןרציה ידי לע שרדנכ      
      
      
      
      
      

1.51.4 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     275 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יפל עצבל שי ד"ממב םילצופמ םינגזמ תנקתה      
ג"ע עצובת ןגזמה תנקתה - :םיאבה םיאנתה      
,4" רורווא רוניצ תנקתה - .דבלב ימינפ ריק      
ימינפ ריק ג"ע עצובת ,ןגזמה תרנצ ירבעמל      
םטא י"ע תרנצה רבעמ תמיטא - .דבלב      
תועצמאב עצובי ,יתחשמ םטא וא יראלודומ      
שי .ףרועה דוקיפמ ףקת רושיא תלעב הרבח      
ףקותב ר"עקפ רושיא )1 :ןנכתמל ריבעהל      
הרבחהמ הכמסה רושיא )2 .הרבחל      
.הניקתמה הרבחל ר"עקפ י"ע תרשואמה      
טרופמ( הניקתמה הרבחה י"ע עוציב ח"וד )3      
המיטאה יגוס ,הנקתהה םוקמ תבותכ םע      
תומיטאה 'סמו םי/לוורשה לדוג ,ועצובש      
הריגסו החיתפל םיזרב תנקתה - .)ועצובש      
)רורווא רוניצל ךומסב( ד"ממל ץוחבמו םינפבמ      
תקידב - .ןגזמה זוקינ תרנצל ןופיס תנקתה וא      
י"פע ןגזמה תיילתל י"תמ י"ע תכמסומ הדבעמ      
. 5 קלח 499 י"ת      
      
תלצופמ ריווא גוזימ תדיחי תנקתהו הקפסא     15.1.010
םגד רטרבניא יטלומ גוסמ תיליע      
    "MUNITALP" קפס םע הבעמ ללוכ יזאפ דח  
"הרטקלא" תרצות ,H/UTB 00003 לש רוריק      
תדדובמ זג תרנצ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא      
םוינימולא עבצב הנגה טרס םע סקלפומראב      
ךרואבו ןרציה י"ע שרדנכ ךתחב VU ןגומ      
ןיב דוקיפו למשחה ילבכ לכ ,דייאמ לכל שרדנה      
ילוורשו דייאמו הבעמה ןיבל ןוחטיבה קפסמ      
CVP תולעתו )3" רטוקב CVP-מ( הנגה      
םמוטיאו תוריקב םירבעמ ןכ ומכ ,שרדנכ      
ןוחטיבה קפסמ ,למשח ירוביח ,ךרוצה תדימב      
טלש 'חיו RECIED תכרעמ ,)ריחמב ללוכ(      
יאלג תרקבל השורדה הנכההו תירוקמ קוחר      
,הבעמ תנקתהל הלוזנוק ללוכו ירוקמ חפנ      
ענומ םילתמו הבעמל םישער ענומ דוסי      
הבעמנ הינק סמ ללוכ ריחמה .דייאמל םישער      
תופצרמ עברא ללוכ תוילגר םע סיסב ללוכ      
ריחמ .מ"ס 02 הבוגב גגה לע הדמעהל      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1.51.4 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     276 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רובע H/UTB 0049 דייאמ תנקתהו הקפסא     15.1.020
תדדובמ זג תרנצ ללוכ ,ל"נה הבעמה      
םוינימולא עבצב הנגה טרס םע סקלפומראב      
ךרואבו ןרציה י"ע שרדנכ ךתחב VU ןגומ      
ןיב דוקיפו למשחה ילבכ לכ ,דייאמ לכל שרדנה      
ילוורשו דייאמו הבעמה ןיבל ןוחטיבה קפסמ      
CVP תולעתו )3" רטוקב CVP-מ( הנגה      
םמוטיאו תוריקב םירבעמ ןכ ומכ ,שרדנכ      
זוקינ 'קנ לא זוקינה רוביח ,ךרוצה תדימב      
שגר םע טטסומרט ,םירחא י"ע תננכותמ      
קוחר טלש 'חי ,למשח ירוביח ,רזוחה ריואב      

                    1.00 'פמוק .תירוקמ  
      

                    1.00 'פמוק .H/UTB 00171 דייאמ ךא ,ל"נכ 15.1.030
      
גוסמ ריוא תאצוהל העש/ק"ממ 003 ריק חופמ     15.1.040
    ,"VORTICE VARIO ARI LL 150/6"  
רורוא תסדנה - קרלקונכט" לש תועש 000,03      
הנבמה ריקב ןקתומ ,ע"ש וא "מ"עב םומיחו      
תודובעה לכ שרדנכ רטוקב רוחה תנכה ללוכ      
.חופמה תלעפה תדיחי ללוכו ךכל תוולנה      
לוורשו לבכ ללוכ ,ריקב יומס ןפואב ןקתומ      

                    1.00 'פמוק .שרדנכ הנגה  
      
גוסמ ריוא תאצוהל העש/ק"ממ 003 יווק חופמ     15.1.050
    "SE 5211 OENIL ECITROV" לש  
וא "מ"עב םומיחו רורוא תסדנה - קרלקונכט"      
םישימג ללוכ הרקתה ללחב ןקתומ .ע"ש      
,שרדנכ רטוקב רוחה תנכה ,תולעתל רוביחל      
תוולנה תודובעה לכו שרדנכ הנגה לוורשו לבכ      

                    3.00 'פמוק .חופמה תלעפה תדיחי ללוכו ךכל  
      
ימ תסנכה ןגומ ריוא תאצוהו תסנכה סירת     15.1.060
,ינוציחה ריקב ןקתומ ,םירופיצ תשר ללוכ םשג      
53X53 דע תודימב דזיידונא םוינימולא יושע      
,ריקב מ"מ 061 רטוק דע רוח עוציב ללוכ ,מ"ס      
תומאתה ללוכ ,6 " דע רטוקב לוורש תסנכה      

                    4.00 'פמוק .תושורדה  
      
חפ תולעת לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     15.1.070
תוכבסו ריווא ירזפמ ימאתמ ללוכ ,ןוולוגמ      
םוטיא םע מ"מ 1 יבועב חצ ריווא תקפסאל      
תיחפה ינפל ןבל ןוקיליסב רוביחה תוניפ      
לא תורבחתהו הרקתל תוכימת ללוכ ,תרבחמה      
הנקתהל שרדנה לכו תינושמש גוסמ שימג      

                   35.00 .תינקת ר"מ   
      
      

1.51.4 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     277 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
חופמה לע רוביחל ל"נה הלעתה רובע     15.1.080
מ"ס 52/52 דע תודימב תינושמש ןנכותמה      

                    5.00 'פמוק .חופמלו הלעתל רוביחה ללוכ  
      
תסוו ללוכ 4" רטוקב לוגע גוסמ ריוא סנוכ     15.1.090
דזיידונא םוינימולא יושע המירז ןווכמו תומכ      
ירזפמ" 'צות לכירדאה תריחב יפ לע עבצב      
לכ ללוכ הרקתב בלושמ  ,ע"ש וא "דעי      
תלעת לא תורבחתהל תושורדה תודובעה      

                    8.00 'פמוק .שרדנכ ךרואו ךתחב השימג הלעת םע ריווא  
      
תלעתב בלושמ 5" רטוקב לוגע ריווא רזפמ     15.1.100
םירדחב תכמנומ הרקתבו ריוא גוזימ      
יושע תומכ טסוו המירז ןווכמ ללוכ רודזורפבו      
לטמ דעי ירזפמ 'צות ומכ ,דזיידונא םוינימולא      
ללוכ ,לכירדא תריחבל ןווגב ,ע"ש וא סרפ      
הלעת םע ריוואה גוזימ תלעת לא תורבחתה      

                    6.00 'פמוק .שרדנכ ךרואו ךתחב חפמ וא השימג  
      
םח ץבאב תנוולוגמ הדלפ רוניצ יושע גג רבעמ     15.1.110
תלחשה םויסב רבעמה םוטיא ללוכ 4" רטוקב      
ביבסמ ןוטב תקיצי ללוכ ריחמה ,תורוניצה      
לכה .מ"ס 04/04/04 תודימב הדלפ תורוניצל      

                    1.00 'פמוק .טרפ יפל  
      
ילמשח יתפצר תת םומיח ןקתמ עוציבו ןונכת     15.1.120
,למשח תרבח רשואמ,ינקת הווקמה רדחב      
םימ ןגומ טטסומרט ללוכ שרדנכ חטשב      
חול לע רבוחמה ,למשחה קותינל םיאתמה      
םומיחה תכרעמ ןיב םירוביחה לכ ללוכ למשחה      
תרבח תרצות לכה ,יומס ןפואב טטסומרטל      

                    1.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא "קטומוד"  
      
יתפצר תת םומיח ןקתמ עוציבו ןונכת ךא ,ל"נכ     15.1.130

                    2.00 'פמוק .2 -ו 1 'סמ היטבמא ירדחב ילמשח  
      
יתפצר תת םומיח ןקתמ עוציבו ןונכת ךא ,ל"נכ     15.1.140

                    1.00 'פמוק .3 'סמ היטבמא ירדחב ילמשח  
תונושו תויאמצע ריוא גוזימ תוכרעמ 1.51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

278/...   8-2021M :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     278 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ס ו  ר ו ר ו ו א  ת ו כ ר ע מ  2.51 ק ר פ  ת ת       
      
םינגומ םיבחרמל כ"בא ןוניסו רורווא תכרעמ     15.2.010
"חנ תבית" גוסמ 0754 י"תל םאתהב תרשואמ      
תוישעת" תרצות " neddiH  05 " םגד      
003 תקפסמה ,ןקת-ות ללוכ ע"ש וא "לא-תיב      
בצמב ש"קמ 006-ו ןוניס בצמב ריווא ש"קמ      
)רב 3( ףדה םותסש :תללוכ תכרעמה .רורווא      
,כ"בא ןנסמ ,ינושאר ןנסמ םע ריווא תסינכו      
דמ ,םוריח תרואת ,ינדי יוביג ,ילמשח חופמ      
ץחל רורחשל )רב 3( ףדה םותסשו ריווא תומכ      
ינקת ןגומ בחרמב הנקתה ,ץחל תרקבו      

                    1.00 'פמוק .ץחל-לע/תומיטא תקידבו  
ןוניסו רורווא תוכרעמ 2.51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונושו תויאמצע ריוא גוזימ תוכרעמ 51 כ"הס          
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21/02/2021
דף מס':     279 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ת ו י י ט ס ו ק א  ת ו י ו ל ת  ת ו ר ק ת  1.22 ק ר פ  ת ת       
.ת ו נ ו ש ו       
      
םויסב .י"ת פ"ע עצובי בתות תורקת עוציב      
י"ע הסמעה תקידב עצבי ןלבקה הנקתהה      
לש םלגה ירמוח גוויס .תכמסומ הדבעמ      
.557 י"תל ומיאתי שאב הבוגתל תורקתה      
י"ת יפל היהת םלגה ירמוח לש שאב הבוגת      
ריחמה .ךוניח תודסומל תושירד 4 קלח 129      
לש חטשב הרקבו רושיאב הנקתהה ללוכ      
.םיקוזיחהו הילתה תכרעמל ךמסומ סדנהמ      
      
רובע מ"ממ תורקתל תופסות ללוכ ריחמה      
,ףרועה דוקיפ תושירד יפל םישרדנה םיקוזיח      
.4 קלח 3015 י"ת      
      
הרקת םע העובק סבג תרקת לש שגפמ      
ליפורפ י"ע עצובי דיחא סלפמב תחנומ הקירפ      
"אובי אוצי הדוהי" 'בח לש "הגמוא" םוינימולא      
)ריחמב ללוכ( .ע"ש וא      
      
םיילרינימ תוחולמ היולת תטיטסוקא הרקת     22.1.010
"aroruA .G.S.U" הרוטסקטב םיירלודומ      
םדקמ םע ע"ש וא ".מ.ל.א.מ" 'בח תרצות      
יצח הנקתה ,CRN=5.0 לש לוק תעילב      
51 יבועב מ"ס 16\16 יניפוא חול לדוג ,העוקש      
תאשונה היצקורטסנוק ללוכ ריחמה .מ"מ      
טרפמ יפל סוליפו היילת ינקתמו םיליפורפמ      
,ןבל ןווגב רונתב יופא עבצב ןרציה תויחנהו      
Z+L רמג ,הילת יטנמלא ,ןבלוגמ חפ יליפורפמ      
,הרואת יפוג ביבס םיכותיחהו ףקיהה לכב      
.ןבל ןווגב םיעובצ םייפקיה םיליפורפו םינתיוז      
םוינימולא הצק ליפורפה תא ללוכ ריחמה      
םירזיבאו הרואת יפוג בוליש ללוכ ,הגמוא      
תוחול ןווג .הרקתב םינקתומה םירחא      
לכ תוברל ,לכירדא תריחבל היצקוטסנוקו      
הנקתהל םישורדה םירזיבאהו םירמוחה      

                   15.00 .תמלשומ ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1.22.4 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     280 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םישגמ ,םיתורישב היולת חפ ישגמ תרקת     22.1.020
ףופיכב םידדצ 4-ב םיפפוכמ םינוולוגמ םימוטא      
מ"מ 6.0 יבועבו מ"ס 03 םישגמה בחורב      
עבצב עובצ ,ע"ש וא ".מ.ל.א.מ" 'בח תרצות      
ינשמ LAR 1009 ןווגב רונתב ףורש      
יליפורפמ היצקורטסנוק ללוכ ריחמה ,םידדצ      
3015 י"ת יפל היילת יטנמלאו ןוולוגמ חפ      
הגמוא יליפורפ ,)םישגמה ןרצי י"ע תקפוסמ(      
לכ ,לכירדאה תוינכות יפלו ןרציה תויחנה יפל      
,תוריק ,םיחתפ ביבס םיכותיחהו םידובעה      
םיליפורפו םינתיוז ,הרואת יפוג ביבסו םידומע      
    Z+L הרקתה ףקיהב םיעובצ מ"מ 5.1 יבועב.  
םירזיבאו הרואת יפוג בוליש ללוכ ריחמה      
הרקת תינכת יפל הרקתב םינקתומה םירחא      
רושיאב הנקתהה .לכירדא לש תיטסוקא      
תכרעמל ךמסומ סדנהמ לש חטשב הרקבו      
לש םלשומ עוציבל דע לכה .םיקוזיחהו הילתה      
תמלשומ הרוצב םוקמב בכרומ לכה .הדובעה      

                   50.00 .תינכתב םיטרפו תינכת יפל ר"מ   
      
תורוק ,םירניס ,תונפד ,םיבוכרכ ,תורקת     22.1.030
,מ"ס 52.1 יבועב קורי סבג תוחולמ תונוילע      
תורקת יפקיהב תיכנאו תיקפוא הריגס      
,םינוש םיסלפמב תורקת יתש ןיב ,תויטסוקא      
לש תיכנא הריגס ,תונורא לעמ תונוילע תורוק      
7.21 יבועב קורי סבג תוחולמ רורויא רוניצ      
ןכומ, לטכפש ,היצקורטסנוק תוברל מ"מ      
םירזיבאו הרואת יפוג בוליש ללוכ ,העיבצל      
םיכותיח ללוכ ,הרקתב םינקתומה םירחא      
לש תיטסוקא הרקת תינכת יפל לוגיעב      
תמלשומ הרוצב םוקמב בכרומ לכה ,לכירדא      

                   30.00 .תינכתב םיטרפו תינכת יפל ר"מ   
.תונושו תוייטסוקא תויולת תורקת 1.22 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס          
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21/02/2021
דף מס':     281 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  1.43 ק ר פ  ת ת       
ת י ט מ ו ט ו א       
      
היהי םיאבה םיפיעסה יפל שרדנה דויצה לכ      
דומעת ןשע\שא יוליג תכרעמ ,ןקת יות םע      
לכ לע םינקתה ןוכמ לש 0221 - .י.ת ןקתב      
ויהי ןשע\שא יוליגל םירזיבאה לכ .ויקלח      
םיללוכ הזה קרפב םיפיעסה לכ .ןרצי ותואמ      
.תוקידבו ילמשח רוביח הנקתה ,הקפסא      
      
הנקתה ,הקפסא םיללוכ הז קרפ יפיעס      
תשגהו הצרה הלעפה ללוכ ריחמה .רוביחו      
תכרעמה תריסמו הכרדה ללוכ תכרעמ קית      
.ןימזמל      
      
תרבח לש םירוזא 8-ל תירוזא שא יוליג תזכר     34.1.010
    "REIFELET" ןגיח ,זראמ תוברל ע"ש וא  
,שארמ תטלקומ תועדוה 6 ללוכה יטמוטוא      
יקפס ,ןעטמ ,שא יוביכ דקומל ןופלט רוביח      
אלל תיאמצע הדובע תועש 27-ל םירבצמ ,חוכ      
,תרנצ ללוכ ריחמה .הרידס למשח תקפסה      
תוילמשחה תודובעו םימואתה לכו םילבכ      
הנקתה .תכרעמה תלעפה ללוכ תוינכמהו      
לאנפ תכרעמ .0221 י"ת תושירד יפל טוויחו      
תכרעמ .468LU ו LKUU רשואמ םיאבכ      
NOITACIFIREV MRALA( תוארתה תומיא      

                    1.00 'פמוק .אווש תוארתה תעינמל )  
      
חולב הנקתהל יטפוא גוסמ ןשעו שא יאלג     34.1.020

                    2.00 .למשח 'חי   
      

                    2.00 .ימרט-יטפוא בלושמ יאלג 'חי  34.1.030
      

                    1.00 .ינוציח וא ימינפ שא הארתה תלעפהל ןצחל 'חי  34.1.040
      
56PI ,םימ ןגומ 59bd ינוציח - הקעזא רפוצ     34.1.050

                    1.00 .)ץנצנ( תילוק רוא הארתה תוברל 'חי   
      

                    1.00 .תימינפ הנקתהל דעוימ רפוצ ךא ,ל"נכ 'חי  34.1.060
      

                    4.00 .למשח חול לע יאלג תנקתהל תבשות 'חי  34.1.070
      

                    4.00 .יאלגל ליבקמב שא תקעזא ןומיס תרונ 'חי  34.1.080
      
      
      
      
      

1.43.4 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     282 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוחול יוביכ ,ןשעו שא יוליג ןקתמ תקידב     34.1.090
תיוישר ימרוגו םינקתה ןוכמ י"ע למשח      
קית תנכהו הרגא םולשת ללכ םיטנוולרה      
תוארוה רפסו דויצ ,תוינכת ללוכה תכרעמ      
תכרעמל קדבמ םג תללוכ הקידב ,הלעפהל      
םיקרפ 0221 י"ת תושירדל התמאתהל הזירכה      
ןכו םישורדה םימואתה לכ ללוכ ריחמה .3 ו 2      
ןמזב םיקדובל השורדה הרזעה לכ תטשוה      

                    1.00 'פמוק .הקידבה  
תיטמוטוא שא יוביכו יוליג תכרעמ 1.43 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 כ"הס          
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21/02/2021
דף מס':     283 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ ב מ  ת ר ק ב  ת ו כ ר ע מ  53 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש ו  ם ו ק ר ט נ י א  1.53 ק ר פ  ת ת       
      
,ט"הת הנקתה ללוכ םוקרטניא תודוקנ ריחמה      
,רבעמ תואספוק ללוכ הריפחב וא ט"העה      
.לבכו תרנצ      
      
םע תמלשומ םוקרטניא וידואו ואידיו תכרעמ     35.1.010
DCL עגמ ךסמ ללוכ תימינפ תישאר הדיחי      
,ךסמהמ רוביד רשפאמה ''7 לדוגב ינועביצ      
יטנא םוינימולא לנפ םע )'חי 2( תינוציח הדיחי      
המלצמ םע 56PI םימ תנגומ ילדנו      
,לוקמרו ןופורקמ ,ןגייח ללוכ ,םוקרטניאל      
הדיחי ןיב םירבוחמ )'חי 4( תימינפ הדיחי      
רישכמ תועצמאב הנשמ תודיחיל תישאר      
םיאתמ לבכו וילאמ הבכ רוניצב )ללוכה( ןופלט      
6-ל רבצמ ללוכ ריחמה ,ןרציה תורדגה י"פע      
.תשרהמ למשח תקפסה אלל הדובעה תועש      
דע הנקתה ללוכ ריחמה ,תינכת יפל לכה      

                    1.00 'פמוק .תמלשומ הלועפל  
      
לכו חוכ קפס\יאנש ללוכ V42 ילמשח לוענמ     35.1.020
הסינכ תלד תרגסמב ותנקתהל שורד לוזרפה      

                    2.00 'פמוק .טלפמוק ,למשח ילבכ טוויח ללוכ ,םחתמל  
      
תודמע 3 תללוכה הקוצמ ינצחל תכרעמ     35.1.030
הנשמ תדיחיל םירבוחמ תישאר הדמעו      
לכה .הדמע לכב הכישמ טוח םע ןצחל תללוכה      
הלועפל דע הנקתה ללוכ ריחמה ,תינכת יפל      

                    1.00 'פמוק .תמלשומ  
תונושו םוקרטניא 1.53 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  53 כ"הס        
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21/02/2021
דף מס':     284 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  ת ו ד ו נ ע  04 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
ינסחמל ריבעהל שי קרופמה רמוחה בטימ      
רמוחה לכ ,חקפמ תוארוהל םאתהב הייריעה      
החטשל ץוחמ לא תונפל שי תלוספ וא/ו ףדועה      
רתא םע םותח םכסה איבהל שי ,לאימרכ לש      
.זרכמה יכמסמל ב"צמ ,תלוספ יוניפל רשואמ      
קוריפ תינכת יפל ויהי הסירהה תודובע לכ      
.הסירהו      
      
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
,מ"ס 02 קמועל ףושיח ללוכה חטש תרשכה     40.1.010
,הטיבנ ענומ רמוחב סוסירו היחמצ תריקע      
רופחה רמוחה תרתי יוניפו תיתש קודיה      

                  130.00 .רפע תודובע תינכת יפל לכה .רשואמ םוקמל ר"מ   
      

                   50.00 .וקוליסו והשלכ יבועב םייק ןוטב חטשמ קוריפ ר"מ  40.1.020
      
תינכת יפל תבלתשמ ןבאמ םייק ףוציר קורפ     40.1.030

                   25.00 .תלוספה קוליסו יוניפ תוברל ,חקפמ תויחנהו ר"מ   
      
רזוח שומישל תבלתשמ ןבאמ םייק ףוציר קורפ     40.1.040

                   70.00 .חקפמ תויחנהו תינכת יפל ותבכרהו ר"מ   
      
דוסיה ללוכ ללוכ ןגו הפש ינבא קוריפ     40.1.050
קוליסו יוניפ תוברל ,ןוטבמ תנעשמהו      

                   35.00 .תלוספה רטמ   
      
תודוסי ,תורוגח ,תוריק ,םינוש םינוטב תסירה     40.1.060
.תלוספה יוניפ ללוכ ריחמה .םייופיח ללוכ 'וכו      

                   15.00 .םימייק תורוגח/תוריק רוסינ ללוכ ריחמה ק"מ   
      
,קוריפ ללוכ םייק עבורמ ץעל המוג תקתעה     40.1.070

                    3.00 'פמוק .שדח םוקמב הנקתהו הנסחה  
      
גוס לכמ לזרבמ די זחאמ ,הקעמ ,רדג קוריפ     40.1.080

                   30.00 .הבוג לכבו אוהש רטמ   
      
לכמ לזרבמ םימייק הקעמ ,רעש ,רדג קוריפ     40.1.090
תויחנה יפל התבכרהו הבוג לכבו אוהש גוס      

                    5.00 .חקפמה רטמ   
      
דח ,םידלי ןג לש םוריח תאיצי רעש תקתעה     40.1.100
.ןוטב ריק לע הנקתה ,שדח םוקמל םייק יפנכ      

                    1.00 'פמוק )%05הביטנרטלא(.תינכת  
1.04.4 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     285 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םישרוש יקלח ללוכ םימייק םיחיש תריקע     40.1.110
דע הבוגבו 'מ 2 דע בחורב עקרקב םיאצמנה      
רשואמ ךפש םוקמל הנופת תלוספה .'מ 5.1      
הדובע .תידעלבה ותוירחאבו ןלבקה ןובשח לע      
- לאימרכ תייריע גיצנ םע םואתב עצבתת וז      

                   40.00 .חקפמו ףונו םינג תקלחמ ר"מ   
      
תוארוהל םאתהב עצובי .םימייק םיצע תקתעה     40.1.120
רפסה תיב רצחב שדחמ ולתשיי םיצע .חקפמה      
םע םואתב תאז לכ ,לאימרכ ריעה יבחרב וא      
ללוכ ריחמה .לאימרכ תיריע ףונו םינג 'חמ      
.ץעה לדגל תומיאתמ תודימברוב תנכה      

                    5.00 'פמוק .תרשואמה תימוקמ ןג המדא תסנכהו הקפסא  
קוריפו הנכה תודובע 1.04 כ"הס          

      
ם י ע צ מ  ,ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ת ש ת ו       
      
לא תונפל שי תלוספ וא/ו ףדועה רמוחה לכ      
םכסה איבהל שי ,לאימרכ לש החטשל ץוחמ      
ב"צמ .תלוספ יוניפל רשואמ רתא םע םותח      
.זרכמה יכמסמל      
      
םיקמעל חטשב תיללכ הביצח וא הריפח     40.2.010
רופחה רמוח תלבוה ללוכ תינכת יפל םישרדנה      
02 לש תובכשב קודיהו רושיי ,יולימה םוקמל      
ףושיח ללוכה חטש תרשכה ללוכ ריחמה .מ"ס      
רמוחב סוסירו היחמצ תריקע ,מ"ס 02 קמועל      
רמוחה תרתי יוניפו תיתש קודיה ,הטיבנ ענומ      
תודובע תינכת יפל לכה .רשואמ םוקמל רופחה      

                  120.00 .רפע ק"מ   
      
ירלונרג רמוחב ןנכותמה סלפמל אבומ יולימ     40.2.020
רוזיפ ללוכ עקרק ץעוי חקפמה י"ע רשואמ      
יפל לכה ,מ"ס 02 תובכשב רקובמ קודיהו      

                   50.00 .חקפמה תוארוה ק"מ   
      
תגרדל האלמ הרקבב קודיהו רוזיפ 'א גוס עצמ     40.2.030
והשאא .דומ תקידב יפל 001 % לש תופיפצ      
,תוכרדמ ,םישיבכל מ"ס 51-02 לש תובכשב      

                   10.00 .םיליבשלו תובחר ק"מ   
      
05 ( טסופמוקב תברועמ תימוקמ ןג תמדא     40.2.040
05 יבוע ,יטיא רורחשב ןשדו ) ר"מל רטיל      
יפל ןוניגה יחטשב רושייו רוזיפ ללוכ ,מ"ס      

                   30.00 .םיננכותמ םיהבג ק"מ   
      

2.04.4 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     286 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לש תודימב םיצע תעיטנל רוב תנכה     40.2.050
ןג המדא תסנכהו הקפסא .'מ 0.1/0.1/0.1      

                   13.00 'פמוק .תורובב ל"נכ תימוקמ  
תויתשתו םיעצמ ,רפע תודובע 2.04 כ"הס          

      
,ת ו ג ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  3.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו  ט ל פ ס א       
      
לא תונפל שי תלוספ וא/ו ףדועה רמוחה לכ      
םכסה איבהל שי ,לאימרכ לש החטשל ץוחמ      
ב"צמ .תלוספ יוניפל רשואמ רתא םע םותח      
.זרכמה יכמסמל      
      
גוסמ םיליבשו תובחרב תבלתשמ ןבא ףוציר     40.3.010
מ"ס 01/02 תודימב מ"ס 6 יבועב תינבלמ      
תריחבל ןווגב ,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות      
עצמ ,תיתש קודיה ללוכ ,)םינווג 3 דע( לכירדא      
לכה .לוח עצמ ,מ"ס 02 יבועב קדוהמ 'א גוס      

                  100.00 .תולכירדא יטרפ יפל ר"מ   
      
0622 ט"קמ מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     40.3.020
,הריפח תוברל ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות      

                   75.00 .רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי רטמ   
      
דוסי ,הריפח תוברל םימייק הפש ינבא תכמנה     40.3.030

                    5.00 .ןוטב תנעשמו רטמ   
      
מ"ס 05/51/32 תודימב םיכנ רבעמל הפש ןבא     40.3.040
,הריפח תוברל ,ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות      

                    2.00 .רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי רטמ   
      
ןייוזמ ןוטבמ ינכט רדחל השיג תוגרדמ עוציב     40.3.050
תולכירדא תוינכתב םיטרפה יפל טסדופ ללוכ      
תיתשת ,ןויז ,ןוטב ללוכ ריחמה .היצקורטסנוקו      
מ"ס 02 'א גוס םיעצמ תובכש יתשו תקדוהמ      
ללוכ טילונרג יופיצ םע ןוטב תוגרדמ .א"כ      
לחנ יקולח םע מ"ס 3 יבועב תונפדו טסדופ      
הקלחה דגנ ספ םע ןבל טלמ םע ריהב ןווגב      

                    1.00 'פמוק .סורג תלזב ןבאמ  
      
לעמ ןבא לדוג םייעבט עלס ישוגמ היעלסמ     40.3.060
תינכת יפל .)'מ 6.0 תוחפל הבוג (ק"מ 5.0      

                   55.00 .תולכירדא יטרפו ר"מ   
      
      
      
      

3.04.4 קרפ תתב הרבעהל        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     287 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
"ILORTNOCTOOR" גוסמ םישרוש ליבגמ     40.3.070
יושע מ"ס 001 הבוג מ"ס 001 רטוק תודימב      
אל העיריה .קורי/רופא ןליפורפילופ תעירימ      
יפל םישרוש תרידחל הדימעו הפוצמ הגורא      
תוארוה יפל הנקתהה NID - 2604 ןקתה      

                    2.00 'פמוק .חטשה יאנתב בשחתהב ןרציה  
      
רוזיפ ,הקפסא ללוכ )םיצע יבבש( םזג קסר     40.3.080
אטוחמ רמוח ללוכ מ"ס 01 לש יבועב רושייו      
תייריע ןוניג 'חמ רושיאב לכה ,םיקיזמ דגנ      

                   60.00 .חקפמו לאימרכ ר"מ   
      
ט"קמ "ילילג" םגד בכרל םוסחמ דומע     40.3.090
.ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות 000267      
ןומיס טרס תוברל .ןרצי טרפ יפל הבצה ללוכ      
תוינכת יפל לכה .100008OTB ט"קמ בוהצ      

                    1.00 'פמוק .רתאב חקפמה תוארוהו חותיפה  
      
ללוכ ,אוהש גוס לכמ םירורמת תבצהו תקפסא     40.3.100

                    2.00 'פמוק .דחוימ טרפמ יפל לכה ,דוסיו דומע  
      

                   30.00 .מ"ס 51-21 בחורב םיוק תעיבצ רטמ  40.3.110
      

                   25.00 .מ"ס 03 בחורב םיוק תעיבצ רטמ  40.3.120
      
תודימב תולבגומ םע םישנאל הינח ןומיס ןבא     40.3.130
לוחכ ןווגב ,)םינבא 4-מ בכרומ( ,מ"ס 8/08/08      

                    2.00 'פמוק .ע"ש וא "גנוטיא" תרצות ןבל  
תונושו טלפסא ,תוגרדמ ,םיליבש ףוציר 3.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חותיפ תודונע 04 כ"הס          
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21/02/2021
דף מס':     288 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ה י ק ש ה ו  ה ע י ט נ  ,ה ל י ת ש  1.14 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל היחמצה ביטו לדוג תרדגה      
"יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
הקלחמה )מ"הש( תואלקחה דרשמ תאצוהב      
ללוכ םיחמצה לכ .ףונו תוננג חמוצה תסדנהל      
.בולבל דע הטילקל םישדוח השולשל תוירחא      
תרשכה ,הליתשל תורוב תנכה ללוכ ריחמה      
52 קמועל חוחית ללוכ העיטנו הליתשל עקרק      
.יננג רושייו מ"ס      
      
םיצעל רוקמה תא חקפמה ינפב גיצהל שי      
תואטוחמ תוכומס גוז ללוכ ,עטמ וא הלתשמ      
םיצע תטילקל תויארחאו תוחפל 'מ 5.2 הבוגב      
םיצע ולבקתי אלו רתאל םתעגה ינפל ,ולא      
םיצע תטילקל תוירחא ללוכ ריחמה .דבעידב      
.תחא הנש ךשמל ולא      
      
לעב סמת יטיא ימיכ ןשד  תפסות ללוכ ריחמה      
גוסל שארמ רשואמו עודי K:P :N בכרה      
ןיערגה לש "ןירגיטלומ" גוסמ שרדנה הייחמצה      
ג"ק 05 / ר"מל םרג 05 לש תומכב ע"ש וא      
.םנודל      
      
,הריפח םיללוכ היקשהה תודובע לכ :הרעה      
וא ןואסלפ גוסמ םיינקית רוביח ירזיבאו ,יוסיכ      
הקיפסב תופטפט תללוכ ףוטפיטה תרנצ .ע"ש      
.תכתממ ןוגיע יוו תוברל ש/ל 6.1      
      
לכו יוסיכ הריפח םג םיללוכ תרנצה יריחמ      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתה תרנצה      
שרדי הדובעה רמגב .ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
לכ םוקימ םע תודע תינכות שיגהל ןלבקה      
.םילוורשה      
      
2" עזג רטוקב 8 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.1.010
הבוג ,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ      
וא לכיממ הפיו חתופמ ,'מ 5.2 ילאמנימ      
הלעמו רטיל 0.06 ילכה לדוג ,עקרקהמ      
'מ 5.2 הבוגב תוכומס 2 ללוכ ריחמה .תיבחב      
לוביז ,עקרקל סנכנה קלחב ףורש ןמשב לובט      

                    2.00 .ןושידו 'חי   
      
הבוגב איגה רעש יפירצ שורב ץע ךא ,ל"נכ     41.1.020

                   21.00 .תוחפל מ"ס 081 'חי   
      

1.14.4 קרפ תתב הרבעהל        
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21/02/2021
דף מס':     289 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
בר ,םיחיש( םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.1.030

                   20.00 .ןושידו לוביז ללוכ 6 לדוגב )םיספטמ ,םייתנש 'חי   
      
6 גרד מ"מ 52רטוקב ןליתאילופ תורוניצ     41.1.040
,ינכטה טרפמב תויחנהלו תינכתל םאתהב      
,רוביח ירזיבא ,רמוחה תקפסא :ללוכ ריחמה      
תרנצה תענצה ,תכרעמה תבכרה ,הריפח      
ללוכ םימ רוקמל תורבחתה ללוכ ריחמה .יוסיכו      

                   55.00 .תושורדה תודובעהו םירזיבאה ,םירמוחה לכ רטמ   
      
מ"מ 61 רטוקב תסוותמ ילרגטנא ףוטפט רוניצ     41.1.050
לש םיחוורמב ש/ל 3.2-1.2 תפטפט תקיפס      
תודתיב עקרקל םיבציימ ללוכ ,'מ 8.0      
04 ךרואב U תרוצב מ"מ 6 לש רטוקב לזרבמ      
,הקפסא :ללוכ ריחמה .)דתי 'מ 0.2 לכ( מ"ס      
םיזקנמו םיקלחמ םיווקל רוביח ,הבכרה ,רמוח      
היהת ףוטפטה תרנצ לכ ,"ןואסלפ" ידמצמב      
ףוטפטה תוחולש ןיב םירבחמה ,לעפמ ותואמ      

                   30.00 .ע"ש וא "ןואסלפ - M 61 " רטמ   
      
רטוקב תסוותמ ילרגטנא ףוטפט רוניצמ תעבט     41.1.060
תוילרגטניא ש/ל 6/1 הקיפס מ"מ 61      
01( 'מ 03.0 לש םיחוורמב תותסוותמ      
ישאר רוניצל תרבוחמ תעבטה ,)ץעל תופטפט      
עקרקל םיבצימ ללוכ.ףוטפט תחולש וא/ו      
U תרוצב מ"מ 6 לש רטוקב לזרבמ תודתיב      
ביבס תעבט לכל תודתי 3( מ"ס 04 ךרואב      

                   23.00 'פמוק .ןרצי ותואמ היהת תרנצה לכ ,)ץעה  
      
ללוכ ,01 גרד 4" רטוקב CVP רוניצמ לוורש     41.1.070

                   30.00 .מ"ס 04 קמועב יוסיכו הנמטה ,הקפסא רטמ   
היקשהו העיטנ ,הליתש 1.14 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןוניג תודובע 14 כ"הס          
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     290 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

םר תעבג הווקמ 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ד י ג  44 ק ר פ       
      
ם י ר ע ש ו  ר ו ד י ג  1.44 ק ר פ  ת ת       
      
ריק לע הנקתה וא ןוטב תודוסי ללוכ ריחמה      
אל .םולהי חדקמב םירוח חודיק םע ןוטב      
תוחיטבו תוביצי .חטשב םיכותיר ועצובי      
.עצבמה ןלבקה תוירחאב הנקתהה      
      
.םינוולוגמ ויהי תורגסמה יטנמלא לכ      
      
םייטרדנטס אל םיטנמלא ללוכ ריחמה      
.הבוג תוציבקב      
      
תחתורמ הדלפ תשרמ הייושע תידסומ רדג     44.1.010
תורדג" תרצות ,1008 ט"קמ ,"תינח" םגד      
ץבאב תנבלוגמ ,'מ 2 הבוגב ,ע"ש וא "ילרוא      
,לכירדא תריחבל ןווגב רונתב עובצו םח      
םידדוב תודוסי וא ךמות ריק ג"ע הבכרה      
ללוכ ,הבכרהו ןוגיע ללוכ ,ריחמב םילולכה      
לכה ,הבוג תוציבקב םייטרדנטס אל םיטנמלא      
תוינכתו תורגוסמה המישרב M11 יפל      

                   15.00 .תולכירדא רטמ   
      
תרצות ,1003 ט"קמ ,"תינח" שפשפ רעש     44.1.020
וטנ( מ"ס 021 בחורב ,ע"ש וא "ילרוא תורדג"      
םח ץבאב תנבלוגמ ,'מ 2 הבוגב )מ"ס 011      
ללוכ ,לכירדא תריחבל ןווגב רונתב עובצו      
גוסמ תידי ,ןותחתו ןוילע לעונ ,םייטורח םיריצ      
ןוגיע ללוכ ,היילת לוענמו תיציפק תידי      
תורגוסמה המישרב M11 יפל לכה  .הבכרהו      

                    1.00 'פמוק .תולכירדא תוינכתו  
      
ןוולוגמ לזרבמ םייכנא םידומע ללוכ די זחאמ     44.1.030
רטוקב ,לכירדא תריחבל ןווגב רונתב עובצו      
תוגרדמה תרוצל םאתהב ופופיכ ,2/1.1"      
תינכת יפל ,ריחמב םילולכה ךמות ריקל ונוגיעו      

                    5.00 .תולכירדא יטרפו רטמ   
םירעשו רודיג 1.44 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רודיג 44 כ"הס          
םר תעבג הווקמ כ"הס        
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     291 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

  
כ"הס  

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ   
  
תומדקומ 00 קרפ    
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
הינב תודובע 40 קרפ    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
עבצ תודובע 11 קרפ    
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
ןבא תודובע 41 קרפ    
  
ןוניסו רורווא תוכרעמו ריוא גוזימ ינקתמ 51 קרפ    
  
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 קרפ    
  
םינבמ תרקב תוכרעמ 53 קרפ    
  
חותיפ תודונע 04 קרפ    
  
ןוניג תודובע 14 קרפ    
  
ץוח טוהיר 24 קרפ    
  
רודיג 44 קרפ    
  
ןובנ תמר םידלי ןג 1 כ"הס   
  
ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ   
  
תומדקומ 00 קרפ    
  
רפע תודובע 10 קרפ    
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     292 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

  
כ"הס  

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
הינב תודובע 40 קרפ    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
עבצ תודובע 11 קרפ    
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
ןבא תודובע 41 קרפ    
  
תונושו תויאמצע ריוא גוזימ תוכרעמ 51 קרפ    
  
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 קרפ    
  
םינבמ תרקב תוכרעמ 53 קרפ    
  
חותיפ תודונע 04 קרפ    
  
ןוניג תודובע 14 קרפ    
  
רודיג 44 קרפ    
  
ןובנ תמר תסנכ תיב 2 כ"הס   
  
ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ   
  
תומדקומ 00 קרפ    
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
הינב תודובע 40 קרפ    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     293 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

  
כ"הס  

למשח תודובע 80 קרפ    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
עבצ תודובע 11 קרפ    
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
ןבא תודובע 41 קרפ    
  
ןוניסו רורווא תוכרעמו ריוא גוזימ ינקתמ 51 קרפ    
  
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
חבטמ 13 קרפ    
  
שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 קרפ    
  
םינבמ תרקב תוכרעמ 53 קרפ    
  
חותיפ תודונע 04 קרפ    
  
ןוניג תודובע 14 קרפ    
  
ץוח טוהיר 24 קרפ    
  
רודיג 44 קרפ    
  
ןובנ תמר םוי ןועמ 3 כ"הס   
  
םר תעבג הווקמ 4 הנבמ   
  
תומדקומ 00 קרפ    
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
הינב תודובע 40 קרפ    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
9765809-40:סקפ 4075/0865809-40:לט        
 

21/02/2021
דף מס':     294 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

  
כ"הס  

עבצ תודובע 11 קרפ    
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
ןבא תודובע 41 קרפ    
  
תונושו תויאמצע ריוא גוזימ תוכרעמ 51 קרפ    
  
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 קרפ    
  
םינבמ תרקב תוכרעמ 53 קרפ    
  
חותיפ תודונע 04 קרפ    
  
ןוניג תודובע 14 קרפ    
  
רודיג 44 קרפ    
  
םר תעבג הווקמ 4 כ"הס   
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חותיפו הינב תקלחמ - הסדנה להנמ- לאימרכ תייריע
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21/02/2021
דף מס':     295 לאימרכ םר תעבג הווקמו ןובנ תמר םוי ןועמ ,תסנכ תיב ,םידלי ןג

  
כ"הס  

ןובנ תמר םידלי ןג 1 הנבמ   
  
ןובנ תמר תסנכ תיב 2 הנבמ   
  
ןובנ תמר םוי ןועמ 3 הנבמ   
  
םר תעבג הווקמ 4 הנבמ   

 
  
כ"הס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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