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

06/07/2021 זרכמ
דף מס':     001 ןולקשא תללכמ היגרנא זכרמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  51 ק ר פ       
      
ם י ק ו ר י פ  1.51 ק ר פ  ת ת       
      
תדיחי לש השרומ תלוספ רתאל קוליסו קוריפ     15.1.001
3 תלעב תלצופמ סופיט הנשי םימ רוריק      
כ הקופתל תונוכמ רדחב תבכרומ םיסחדמ      

                    1.00 'פמוק . רוריק ןוט 001  
      
גגה לע םייק ריוא הבעמ קוליסו קוריפ     15.1.002

                    3.00 'פמוק . ק"ט 53 כ לש הקופתל  
      
לש תמייק הנשי זג תרנצ קוליסו קוריפ     15.1.003
תוברל ,  רוריק ילגעמ השולשב קרופמ רלי'צ      
רדחמ ,םייקה למשח חול דע םינשי הנזה ילבכ      

                    1.00 'פמוק . גגה דעו תונוכמ  
      
תדדובמ הנשי תרנצ יעטק קוליסו קוריפ     15.1.004
םיכיישה םירזיבא תוברל  6" דע רטוקב      
תונוכמה רדחב הנשיה םימ רוריק תדיחיל      

                    1.00 'פמוק הדיחיה תפלחה ךרוצל  
      
לכ תוברל רורחס תבאשמ קוליסו קוריפ     15.1.005
רזוח לא ןנסמ קותינ יזרב םיוולינה םירזיבאה      

                    6.00 'פמוק 'וכו  
      
םייק דוקיפו למשח חול קוליסו קוריפ     15.1.006

                    1.00 'פמוק . ךמסומ למשח ןלבק תועצמאב  
םיקוריפ 1.51 כ"הס          

      
ם י מ  ר ו ר י ק  ת כ ר ע מ  2.51 ק ר פ  ת ת       
      
"לצופמ" גוסמ דבלב רורקל יגרוב םימ ררקמ     15.2.002
ינש תוחפל םע הבעמ אלל , NL קתשומ      
ןוט 001 לש תללוכ הקופתל םייאמצע םיסחדמ      
סיטרכ , םילבק ,ץחל ינועש תוברל , רורק      
חול , םוחה ףילחמל טספליס יופיצ , תרושקת      

                    1.00 'פמוק . םייציפק תודיער ימלוב ,דוקיפו למשח  
      

                    1.00 הנבמ תרקב תכרעמל רוביחו תרושקת םאתמ 'חי  15.2.003
      
      
      
      
      
      
      

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



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

06/07/2021
דף מס':     002 ןולקשא תללכמ היגרנא זכרמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לש םוח תייחד תקופתב ריוא הבעמ     15.2.004
רורק תוללוס 2 םע , V הנבמב ט"ווק 522      
4  , םילגעמה ןיב תוקלוחמ  תחא לכ ר"ר 05      
תועלצ 8  , 8/5" תורוניצ רטוק , קמוע תורוש      
MFC 00054 םייריצ םיחופמ 4 , שטניאל      
ימלוב , תוללוסל דלוגיילב יופיצ , כ"הס      

                    2.00 'פמוק . ימוגמ תודיער  
      
ןיב ,  םידרפנ םילגעמ ינשב זג תרנצ תכרעמ     15.2.005
זג תפסות  גגה לע םיבעמל םימ רורק תדיחי      
לגעמ לכל לזונ טלוק ,  שוביי ינבא , שרדנכ ןמו      

                    1.00 'פמוק . תוכימתו תרנצל , טלוקל העיבצ  
      
MPG 003 לש הקיפסל תילגופירטנצ הבאשמ     15.2.006
עינמה תמגוד םימ 'מ 81  לש םימ דמוע דגנ      
5.7 יאפוריא עונמ םע E62560 VSRT םגד      

                    6.00 .  ד"לס 0541 , ס"כ 'חי   
      
MPG 006 לש הקיפסל תילגופירטנצ הבאשמ     15.2.007
עינמה תמגוד םימ 'מ 03  לש םימ דמוע דגנ      
52 יאפוריא עונמ םע E23080 VSRT םגד      

                    3.00 .  ד"לס 0541 , ס"כ 'חי   
      
עונמל הבאשמל רדת יוניש סופיט תוריהמ תסו     15.2.008

                    3.00 'פמוק .  ס"כ 52 יזאפ תלת  
םימ רוריק תכרעמ 2.51 כ"הס          

      
ה י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  3.51 ק ר פ  ת ת       
      

                    1.00 'פמוק תויורבחתה עוציב ךרוצל תרנצל םימ ןוקיר 15.3.001
      

                    1.00 'פמוק תרנצהמ ריוא רורחש , שדחמ םימ יולימ 15.3.002
      
8" דע  שדח רוניצ לש ךותירב תורבחתה     15.3.003
עבצ ,דודיבה יוליג תוברל 8" דע םייק רוניצל      
שדחמ דודיב , תורבחתהה רוזא לכ לש דוסי      

                    5.00 'פמוק . ןבל חפ תפיטע םע  
      
רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.3.004
םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב רבוחמ      

                   20.00 .8" רטוקב רטמ   
      
      
      

3.51 קרפ תתב הרבעהל        
003/...   ecmihlletas :קובץ 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

06/07/2021
דף מס':     003 ןולקשא תללכמ היגרנא זכרמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.3.005
םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב רבוחמ      

                   50.00 .6" רטוקב רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.3.006
םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב רבוחמ      

                   10.00 ) יולימ תכרעמל ףקעמ ( .1" רטוקב רטמ   
      
רטוקב יטרדנטס בכור וא תופעתסה וא תשק     15.3.007

                    6.00 "8 'חי   
      
רטוקב יטרדנטס בכור וא תופעתסה וא תשק     15.3.008

                   25.00 "6 'חי   
      

                   10.00 .םיזוקינל 2" רטוקב 'ב גרד ןוולוגמ רוניצ רטמ  15.3.009
      

                   10.00 2/1" רטוקב קותינל ירודכ זרב 'חי  15.3.010
      

                    4.00 4/3" רטוקב קותינל ירודכ זרב 'חי  15.3.011
      

                    2.00 .8" רטוקב םינגוא םע רפרפ זרב 'חי  15.3.012
      

                   38.00 .6" רטוקב םינגוא םע רפרפ זרב 'חי  15.3.013
      

                    9.00 6" רטוקב רזוח לא זרב 'חי  15.3.014
      
זרבו ם"בלפ לס  םע 6" רטוקב  וק ןנסמ     15.3.015

                    9.00 . קקפב 2" רטוקב הפיטש 'חי   
      

                   20.00 6" רטוקב ,ימוגמ ,תרנצל ןגואמ שימג רוביח 'חי  15.3.016
      
4" הלאקס םע רורחש זרב תוברל ץחל דמ     15.3.017

                   20.00 .ןירצילג יולימו ם"בלפ הטעמו 'חי   
      

                    6.00 .תרנצב ןסיכ םע תיפסכ 'מט דמ 'חי  15.3.018
      
קותינ זרב תוברל ,יטמוטוא ריוא רורחש םותסש     15.3.019

                   10.00 .4/3" רטוקב 'חי   
      

                    1.00 .4/3" רטוקב ןוחטיב םותסש 'חי  15.3.020
      
ילוארדה דמרב ץחל שרפה תרימש םותסש     15.3.021

                    1.00 'פמוק 4" רטוקב הדידמ תוירוניצ תוברל  
      

                    4.00 רטיל 002 רוגס תוטשפתה לכימ 'חי  15.3.022
3.51 קרפ תתב הרבעהל        

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



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

06/07/2021
דף מס':     004 ןולקשא תללכמ היגרנא זכרמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    1.00 1" רטוקב ןמקוארב יולימ זרב 'חי  15.3.023
      
םע 04 לוידקס הרוחש הדלפמ םימ קלחמ     15.3.024
הרזח \הקפסא 01" רטוקב תויטרדנטס תופיכ      
רטמ 2 כ ךרואב , תוינכתב שרדנכ תופומ ללוכ      
מ"מ 05 יבועב קוצי ןטירואילופ דודיב ,      

                    2.00 'פמוק ןבל חפ תפיטעו  
הירזיבאו תרנצ 3.51 כ"הס          

      
ד ו ד י ב  4.51 ק ר פ  ת ת       
      
'מט לאודמ 8" רטוקב תרנצל ימרת דודיב     15.4.001
6.0 יבועב ןבל חפ תפיטע םע מ"מ 05 יבועב      

                   20.00 . מ"מ רטמ   
      
'מט לאודמ 6" רטוקב תרנצל ימרת דודיב     15.4.002
6.0 יבועב ןבל חפ תפיטע םע מ"מ 05 יבועב      

                   50.00 . מ"מ רטמ   
      
סלפמראמ 1" רטוקב תרנצל ימרת דודיב     15.4.003

                   10.00 . מ"מ 21 יבועב , הלופכ ספליס תפיטעו רטמ   
      
, ןנסמ ,רזוח לא ,םותסש ןוגכ רזיבא דודיב     15.4.004
תנגה תוברל .סקלפמרא םע המודכו , תשק      

                    8.00 .8" רטוקב טספליס י"ע דודיבה 'חי   
      
, ןנסמ ,רזוח לא ,םותסש ןוגכ רזיבא דודיב     15.4.005
תנגה תוברל .סקלפמרא םע המודכו , תשק      

                   90.00 .6" רטוקב טספליס י"ע דודיבה 'חי   
דודיב 4.51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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



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

06/07/2021
דף מס':     005 ןולקשא תללכמ היגרנא זכרמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד ו ק י פ ו  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  5.51 ק ר פ  ת ת       
      
םימ רוריק תכרעמ דוקיפו למשח חול     15.5.001
, תובאשמה לכ דוקיפו הנזהל היגרנאה זכרמב      
4 ( םירלי'צה לכל דוקיפ יטוויח לש תורבחתה      
יתסו , ט"ווק 06 כ קפסהב )כ"הסב תודיחי      
)תודיחי 3( תוינשמה תובאשמל תוריהמ      
, דוקיפ ירוביח , ישרפה ץחל תרקב תכרעמו      
לע תמלשומ הרקבו הטילשל  תרושקת ירוביח      
למשח תיצלטסניא תוברל םימה רוריק תכרעמ      
תובאשמ, םימ רורק תודיחי לכ רובע דוקיפו      
םיגתמ , קוחרמ הלעפה חולל םיטוויח      
םירלי'צה לש הסינכה רדס תפלחהל      
למשח יטנמלא לכו דויצה לכלו , הלועפל      
םע הסכמ םע חפ תולעתב םיליבומ , הרקבו      
הנבמ תרקבל תכרעמל תורבחתהו CDD ירקב      

                    1.00 'פמוק .  
      
לכל תפתושמ םימ 'מט תרקבו דוקיפ תכרעמ     15.5.002
וקב טטסומרת ללוכו עובצ חפ יושע  תודיחיה      
ירחא דחא םירלי'צה  תסנכהל ישאר הרזח      
תבאשמ רלי'צ תלועפ תעינמל דוקיפ , ינשה      
הינשה הדיחיה רשאכ םומיח בצמב םוח      

                    1.00 'פמוק .   תובאשמל דוקיפ , המירז יקיספמ , הלועפב  
      
תוברל םימ רוריק תכרעמל קוחרמ הלעפה חול     15.5.003
לע חול ןיב םישרדנה דוקיפו למשח יטוויח לכ      

                    1.00 'פמוק .קוחרמ הלעפהה חולל גגה  
      
הרקבו הטילשל הנבמ תרקב תכרעמ     15.5.004
תודובע , םימייקה םירלי'צה 4 לכ תלועפ לע      
רקב , סבדומ לוקוטורפל המאתה , תונכת      
    185PM ומכ הצק ירזיבא לא רוביחל תונכתו  
הנכות תינב , 'מט ישגר , המירז יקיספמ      
, םימ רורק תודיחי לש תילמיטפוא הלעפהל      
יסיסב תיינב , רושיאל תרושקת תינכות תכירע      

                    1.00 'פמוק . רתאב הלעפהו הצרה , םישאר םינותנ  
      
שרדנכ תומכב , I\ O תודוקנ םע םירקב     15.5.005
חולב הבכרהו ,  םישרדנה הרקב יטנמלא לכו      

                    1.00 'פמוק . תניב 'בח תועצמאב - א"מ ישאר חול ישאר  
      
תכרעמל תרושקת ילבכב םיטוויח  תודובע     15.5.006
חולל םימה רורק תודיחי לכ ןיב , הנבמ תרקב      
לכ , תיללכה הנבמה תרקב תכרעמלו ,      
- תוכימת , ןוולוגמ חפ תולעתו םיליבומ      

                    1.00 'פמוק . תניב 'בח תועצמאב  
      

5.51 קרפ תתב הרבעהל        
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מ"עב םיסדנהמ יקסול ריאמ
1086868-80:סקפ  0086868-80:לט
 

06/07/2021
דף מס':     006 ןולקשא תללכמ היגרנא זכרמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תועצמאב םימייקה םיכסמ תונכת תודובע     15.5.007

                    1.00 'פמוק . תוכרעמ תניב תרבח  
      
לכו תספדמ + שרדנכ טרפמב CP ישיא בשחמ     15.5.008

                    1.00 'פמוק . םישרדנה תרושקת ילבכ  
דוקיפו למשח תודובע 5.51 כ"הס          

      
ת ו ו ל י נ  י ו נ י ב  ת ו ד ו ב ע  6.51 ק ר פ  ת ת       
      
3" רטוקבו מ"ס 04 יבועב ןוטב ריקב חדק     15.6.001
ריקה ידיצ ינשמ ,ריק ינוקית תוברל רוניצ רבעמל      

                    2.00 .רבעמה לש םימוטיאו 'חי   
      

                    2.00 . 6" רטוקב ךא ל"נכ  ןוטב ריקב חדק 'חי  15.6.002
      

                    2.00 . 8" רטוקב ךא ל"נכ  ןוטב ריקב חדק 'חי  15.6.003
תוולינ יוניב תודובע 6.51 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  7.51 ק ר פ  ת ת       
      

                    1.00 'פמוק . תוסיוו הצרה הלעפה 15.7.001
      

                    1.00 'פמוק . קדבה תנשב תוירחאו תורש 15.7.002
תונוש 7.51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס          
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06/07/2021 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     007 ןולקשא תללכמ היגרנא זכרמ

  
כ"הס  

ריוא גוזימ ינקתמ 51 קרפ   
  
םיקוריפ 1.51 קרפ תת    
  
םימ רוריק תכרעמ 2.51 קרפ תת    
  
הירזיבאו תרנצ 3.51 קרפ תת    
  
דודיב 4.51 קרפ תת    
  
דוקיפו למשח תודובע 5.51 קרפ תת    
  
תוולינ יוניב תודובע 6.51 קרפ תת    
  
תונוש 7.51 קרפ תת    
  
ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס   

 

  
כ"הס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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