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

02/01/2019 זרכמ
דף מס':     001 רלי'צ תפלחה םי תב תוברתה לכיה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  51 ק ר פ       
      
ם י ק ו ר י פ  1.51 ק ר פ  ת ת       
      
תבכרומ הנשי םימ רוריק תדיחי קוליסו קוריפ     15.1.001
ןוט 061 כ הקופתל TNILC תרצותמ גגה לע      

                    1.00 'פמוק . רוריק  
      
רוריק תדיחי לש םימ תבאשמ קוליסו קוריפ     15.1.002

                    2.00 'פמוק .ל"נה  
      
הנזה ילבכ , םייק למשח חול קוליסו קוריפ     15.1.003

                    1.00 'פמוק . םימ רוריק תדיחיל דעו למשח חולמ  
      
אללו תדדובמ הנשי תרנצ יעטק קוליסו קוריפ     15.1.004
םיכיישה םירזיבא תוברל 6" דע רטוקב דודיב      

                    1.00 'פמוק גגה לע הנשיה םימ רוריק תדיחיל  
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       
      
תבאשמב םומיחו רוריקל םימ רורק תדיחי     15.2.001
למשח ירוביח , רורק ןוט 061 לש הקופתל םוח      
םייציפק תודיער ימלוב תקפסאו דוקיפו      
לש הקיפסל םימ תובאשמ גוז הכותב תללוכו      
ירוביח , 'מ 82 לש  םימ  דמוע דגנ ש"קמ 011      
לקשמ םא : הרעה ( . תרנצ ירוביחו למשח      
הנשיה הדיחיה לקשממ הובג השדחה הדיחיה      
רושיא לבקל ןלבקה לע - היתודימב הנוש וא      
תוברל , הדיחיה תדמעהל ןיינב סדנהמ      

                    1.00 'פמוק ) הז ףיעס ריחמב לולכ הדיחיה סיסב תומאתה  
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       
      
רבוחמ רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.3.001
רוניצ רטוקב םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב      

                   10.00 "3/4. רטמ   
      
רבוחמ רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.3.002

                   10.00 .1" רוניצ רטוקב םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב רטמ   
      
רבוחמ רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.3.003
רוניצ רטוקב םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב      

                   10.00 "1/4 1. רטמ   
      
רבוחמ רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.3.004
רוניצ רטוקב םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב      

                   10.00 "1/2 1. רטמ   
      

3.51 קרפ תתב הרבעהל        
002/...   Hehlbyam :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



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

02/01/2019
דף מס':     002 רלי'צ תפלחה םי תב תוברתה לכיה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

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

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

                   10.00 .3" רוניצ רטוקב רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.3.007
םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב רבוחמ      

                   10.00 .4" רוניצ רטוקב רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.3.008
םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב רבוחמ      

                   20.00 .6" רטוקב רטמ   
      
הרוחש הדלפמ  תיטרדנטס תופעתסה וא תשק     15.3.009

                    2.00 3" רטוקב 04 לוידקס 'חי   
      

                    2.00 4" רטוקב ךא ל"נכ תופעתסה וא תשק 'חי  15.3.010
      

                   10.00 .6" רטוקב ךא ל"נכ תופעתסה וא תשק 'חי  15.3.011
      
ימל 1 1\4" רטוקב 04 לוידקס ןוולוגמ רוניצ     15.3.012

                   10.00 . תשר רטמ   
      

                   10.00 .םיזוקינל 2" רטוקב 'ב גרד ןוולוגמ רוניצ רטמ  15.3.013
      

                    4.00 2/1" רטוקב קותינל ירודכ זרב 'חי  15.3.014
      

                    2.00 4/3" רטוקב קותינל ירודכ זרב 'חי  15.3.015
      

                    2.00 1" רטוקב קותינל ירודכ זרב 'חי  15.3.016
      

                    2.00 1 4/1" רטוקב קותינל ירודכ זרב 'חי  15.3.017
      

                    2.00 1 2/1" רטוקב קותינל ירודכ זרב 'חי  15.3.018
      

                    2.00 2" רטוקב קותינל ירודכ זרב 'חי  15.3.019
      

                    2.00 3" רטוקב םינגוא םע רפרפ זרב 'חי  15.3.020
      

                    2.00 4" רטוקב םינגוא םע רפרפ זרב 'חי  15.3.021
      

                    2.00 .6" רטוקב םינגוא םע רפרפ זרב 'חי  15.3.022
      

                    1.00 . 6" רטוקב ןגואמ AT תוסיו זרב 'חי  15.3.023
      
זרבו ם"בלפ לס  םע 6" רטוקב  וק ןנסמ     15.3.024

                    1.00 . קקפב 2" רטוקב הפיטש 'חי   
3.51 קרפ תתב הרבעהל        

003/...   Hehlbyam :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



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

02/01/2019
דף מס':     003 רלי'צ תפלחה םי תב תוברתה לכיה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
                    2.00 6" רטוקב ,ימוגמ ,תרנצל ןגואמ שימג רוביח 'חי  15.3.025

      
4" הלאקס םע רורחש זרב תוברל ץחל דמ     15.3.026

                    2.00 .ןירצילג יולימו ם"בלפ הטעמו 'חי   
      

                    2.00 .תרנצב ןסיכ םע תיפסכ 'מט דמ 'חי  15.3.027
      
קותינ זרב תוברל ,יטמוטוא ריוא רורחש םותסש     15.3.028

                    4.00 .4/3" רטוקב 'חי   
      

                    1.00 .4/3" רטוקב ןוחטיב םותסש 'חי  15.3.029
      
ילוארדה דמרב ץחל שרפה תרימש םותסש     15.3.030

                    1.00 'פמוק 4" רטוקב הדידמ תוירוניצ תוברל  
הירזיבאו תרנצ 3.51 כ"הס          

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

                   10.00 . תיפוס העיבצ + 4/3" רטוקב רוניצל מ"מ רטמ   
      
מ"מ 91 יבועב ל"נכ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.4.002

                   10.00 .1" רטוקב רוניצל רטמ   
      
מ"מ 91 יבועב ל"נכ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.4.003

                   10.00 .1 4/1" רטוקב רוניצל רטמ   
      
מ"מ 91 יבועב ל"נכ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.4.004

                   10.00 .1 2/1" רטוקב רוניצל רטמ   
      
מ"מ 91 יבועב ל"נכ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.4.005

                   10.00 .2" רטוקב רוניצל רטמ   
      
מ"מ 52 יבועב ל"נכ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.4.006

                   10.00 .3" רטוקב רוניצל רטמ   
      
4" רטוקב תרנצל תינוציח תרנצל ימרת דודיב     15.4.007
חפ ילוורשב מ"מ 05 יבועב קוצי ןטירואילופמ      
טספליס תפיטעו מ"מ 5.0 יבועב ןוולוגמ      

                   10.00 .תיפוס העיבצו הלופכ רטמ   
      
6" רטוקב תרנצל תינוציח תרנצל ימרת דודיב     15.4.008
חפ ילוורשב מ"מ 05 יבועב קוצי ןטירואילופמ      
טספליס תפיטעו מ"מ 5.0 יבועב ןוולוגמ      

                   20.00 .תיפוס העיבצו הלופכ רטמ   
      
      
      

4.51 קרפ תתב הרבעהל        
004/...   Hehlbyam :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



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

02/01/2019
דף מס':     004 רלי'צ תפלחה םי תב תוברתה לכיה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
ןנסמ ,רזוח לא ,םותסש ןוגכ רזיבא דודיב     15.4.009
תנגה תוברל .סקלפמרא םע המודכו , תשק      

                    2.00 .3" רטוקב טספליס י"ע דודיבה 'חי   
      
ןנסמ ,רזוח לא ,םותסש ןוגכ רזיבא דודיב     15.4.010
תנגה תוברל .סקלפמרא םע המודכו , תשק      

                    2.00 .4" רטוקב טספליס י"ע דודיבה 'חי   
      
, ןנסמ ,רזוח לא ,םותסש ןוגכ רזיבא דודיב     15.4.011
תנגה תוברל .סקלפמרא םע המודכו , תשק      

                    4.00 .6" רטוקב טספליס י"ע דודיבה 'חי   
דודיב 4.51 כ"הס          

      
ד ו ק י פ ו  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  5.51 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ  ת ר ק ב ו       
      
היצלטסניא תוברל שדח דוקיפו למשח חול     15.5.001
יקיספמ דוקיפו חכ ילבכ , דוקיפו חכ תילמשח      
למשח תולעתו תותשר ישגמ וא\ו תומלוס םרז      
השדחה םימ רוריק תדיחי ןיב תורבחתה ,      

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

                    1.00 'פמוק . תונגה , הרזחו הקפסאב  
      
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  
הנבמ תרקבו דוקיפו למשח תודובע 5.51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס          
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מ"עב םיסדנהמ יקסול ריאמ
1086868-80:סקפ  0086868-80:לט
 

02/01/2019 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     005 רלי'צ תפלחה םי תב תוברתה לכיה

  
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    
  
הנבמ תרקבו דוקיפו למשח תודובע 5.51 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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