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0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט

11/08/2016 תויומכ בתכ
דף מס':     001 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
-3 הפישח תגרד  03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
.תרחא ןייוצ םא אלא      
םייבועו תודימב םידדובו םירבוע ןוטב תודוסי     02.01.0010
ןוטב יבג לע ,הביצחה ןפוד דגנכ םיקוצי ,םינוש      

.04-ב ןוטבה גוס .דרפנב דדמנה הזר ק"מ      135                    
מ"ס 09-08 -כ יבועב הדוספר - ןוטב דוסי     02.01.0020
גוס .דרפנב דדמנה הזר ןוטב יבג לע הקוצי      

.04-ב ןוטבה ק"מ      265                    
םילירד עוציב רובע תודוסיה ריחמל תפסות     02.01.0030
אודיוול דוסיה תיתחתב רטמ 5.2 קמועל      
יולימ ללוכ ריחמה .סיסבה תבכש תופיצר      

.ןוטבב חדקה 'חי      100                    
.תונוש ךתח תודימב דוסי ידומע ק"מ      3                     02.01.0060
.תורוק תחת מ"ס 5 יבועב רקלק תוחול ר"מ      15                    02.01.0070

תוברל  תונוש תודימב םידסמו דוסי תורוק     02.01.0080
.04 -ב ןוטבה גוס .תוערגמו תוטילב ק"מ      60                     

תוברל תונוש תודימב תורובל תופצרו תוריק     02.01.0090
.'דכו תילעמל רוב ק"מ      6                      

.אולכ ללח לעמ מ"ס 02 יבועב ןוטב תפצר     02.01.0100
.הדובא תינבת יבג לע הקוצי ר"מ      145                    

.אולכ ללח לעמ מ"ס 52 יבועב ןוטב תפצר     02.01.0110
.הדובא תינבת יבג לע הקוצי ר"מ      25                     

לע הקוצי מ"ס 51 יבועב תחנומ ןוטב תפצר     02.01.0120
תועיריו דרפנב םידדמנה םיקדוהמ םיעצמ יבג      
תולולכה מ"מ 3.0 יבועב ןליתאילופ ןוליינ      
ךות רטפוקילהב הקלחה ללוכ ריחמה .ריחמב      
ךות ,תוינכתל םאתהב הפצרב םיעופיש בוציע      
הפצרב םימוסחמו תולעת םירפת עוביק      

.דרפנב םידדמנה ר"מ      625                    
םיקוצי מ"ס 51 יבועב םיינוציח ןוטב יחטשמ     02.01.0130
דרפנב םידדמנה םיקדוהמ םיעצמ יבג לע      
מ"מ 3.0 יבועב ןליתאילופ ןוליינ תועיריו      
הקלחה ,ללוכ ריחמה .ריחמב תולולכה      
דומצב הדרפה ירפת עוציב ,רטפוקילהב      

.מ"ס 1 יבועב ביצלפ תעירי יושע הנבמל ר"מ      150                    
. ןוטב תופצרב םינוש םייוביע ק"מ      5                     02.01.0150

תפצר יבג לע תונוש תוהבגהו תוכרדמ תקיצי     02.01.0160
הקלחהב ןוטבה ינפ רומיג ללוכ ריחמה .ןוטבה      
תומוטק תוניפ ןכו תכתמ ילגרס תועצמאב      

.ההבגהה הצקב ק"מ      3                      
ירפת עוציב רובע תופצרה ריחמל תפסות     02.01.0170
סוחד ריוואב יוקינ ללוכ מ"מ 04 קמועב רוסינ      
ןווגב שימג יצח יסקופא קיטסמב המיתסו      

.הפצרה רטמ      100                    
10.20.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 2553-001   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     002 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
04 לכ דתיימ לזרב ללוכ הקיצי תקספה רפת     02.01.0180
בלשה לש הקיציה רחאל  .זכרמל זכרממ מ"ס      
3 יבועב רפתה וק ךרואל רוסינ עצובי ינשה      
סוחד ריוואב יוקינ ללוכ ,מ"מ 04 קמועלו מ"מ      
ןווגב שימג יצח יסקופא קיטסמב המיתסו      

.הפצרה רטמ      60                     
ןוטבה גוס .מ"ס 52 דע יבועב ןוטב תוריק     02.01.0190

.04-ב ק"מ      850                    
ןוטבה גוס .מ"ס 53-03 יבועב ןוטב תוריק     02.01.0200

.04-ב ק"מ      125                    
ןוטבה גוס .רתויו מ"ס 04 יבועב ןוטב תוריק     02.01.0210

.04-ב ק"מ      8                      
תוברל תונוש ךתח תודימב  םילדב ןוטב ידומע     02.01.0220

.04-ב ןוטבה גוס  .תוערגמו תוטילב ק"מ      82                     
.םינוש םיכתחב תונוילעו תונותחת ןוטב תורוק     02.01.0230

.04-ב ןוטבה גוס ק"מ      245                    
.םינוש םיכתחב ןוטב תוקעמ ק"מ      12                    02.01.0240

גגב תולעתו תרנצ יחתפ ביבס ןוטב  תוהבגה     02.01.0250
.הנבמה ק"מ      14                     
.04-ב ןוטב .מ"ס 02 יבועב ןוטב תורקת ר"מ      115                   02.01.0260
.04-ב ןוטב .מ"ס 52 יבועב ןוטב  תורקת ר"מ      4020                   02.01.0270
.04-ב ןוטב - מ"ס 03 יבועב ןוטב תורקת ר"מ      660                   02.01.0280
.04-ב ןוטבה גוס - מ"ס 53 יבועב ןוטב תורקת ר"מ      645                   02.01.0290

לע מ"ס 01 יבועב 04 -ב ןוטב תרקת תקיצי     02.01.0300
.דרפנב םידדמנה הדלפ דלשו יזפרט חפ יבג      
ריחמה .מ"ס  7 -כ וניה ןוטבה לש ליקש יבוע      

.רטפוקילהב הקלחה ללוכ ר"מ      235                    
.םידומעה רוזאב תורקתב םייוביע ק"מ      26                    02.01.0310

יריפ לעמ מ"ס 51 -כ יבועב ןוטב ינוגג תקיצי     02.01.0320
.הנבמה גגב תוכרעמ ר"מ      14                     

תועירי יבג לע קוצי מ"ס 6-כ יבועב הנגה ןוטב     02.01.0330
הקלחה ללוכ ריחמה .דרפנב םידדמנה םוטיא      

.רטפוקילהב ר"מ      675                    
יחטשמ תוברל תונוש תודימב ןוטב תוגרדמ     02.01.0340
,ןוטב ישלושמ ,םיעפושמ םיחטשמ ,םייניב      

.'וכו תוערגמ תוטילב ק"מ      36                     
תונוכמל תונוש תודימב םיינבלמ ןוטב יסיסב     02.01.0350
לכה .'וכו תוניפ םוטיק תוערגמו תוטילב תוברל      

.טלפמוק ק"מ      6                      
הבוגבו מ"ס 02-01 יבועב ןוטב תרוגח תקיצי     02.01.0360
,םיבוטר םירדחב הינב תוריק תחת מ"ס 05 -כ      

.םוטיאל תיתשתכ ק"מ      15                     
תפצרב מ"ס 02 דע יבועב ןוטב תוהבגה תקיצי     02.01.0370

.םיריפו תוריש תונורא ר"מ      20                     
תבכש רובע ןוטבה יסיסב ריחמל תפסות     02.01.0380
תחת מ"ס 5 יבועב ףצוזיא - תיטסלא הדרפה      

.דוסיה ר"מ      10                     
10.20.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 

קובץ: 2553-001   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     003 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
רטפוקילהב ןוטב יחטשמ תקלחה רובע תפסות     02.01.0390

. ר"מ      1400                    
החוד ברע תפסוה רובע ןוטבה ריחמל תפסות     02.01.0420
תרצותמ "N טירקוטסלפ" גוסמ תוביטר      

.  "הקיס" ק"מ      100                    
יביס תפסוה רובע ןוטבה ריחמל תפסות     02.01.0430
תמגודכ מ"מ 83 ךרואב םיתשורמ  ןליפורפילופ      

.ק"מל םרג 009 ןונימב "ATROF" ק"מ      400                    
יביס תפסוה רובע ןוטבה ריחמל תפסות     02.01.0440
051" תמגודכ מ"מ 21 ךרואב  ןליפורפילופ      

.ק"מל םרג 006 ןונימב "hsemrebiF ק"מ      300                    
יבחרמ לקשמב "לקטב" - םיעופיש ןוטב תקיצי     02.01.0450
51 לש עצוממ יבועבו ק"מל ג"ק 0021 לש      
םידדמנה דודיבל רקלק תוחול יבג לע מ"ס      
ינפ לע םיעופישה בוציע ללוכ ריחמה .דרפנב      

.גגה ר"מ      675                    
)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטב תודובע 20 כ"הס            

י מ ו ר ט  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  30 ק ר פ       
ם ו י ר ט א  ג ג  י ט נ מ ל א  10.30 ק ר פ  ת ת       
תוינכת תנכה תוללוכ הז קרפב תודובעה לכ      
,תוסירפ תוברל םינושה םיטנמלאל תוטרופמ      
.'דכו המרה ירזיבא ,ןויז יטרפ ,םיטרפ      
גג יוסיכל םייבחרמ םיימורט םיטנמלא 4     03.01.0010
חפנ .'מ 7.01 -כ טנמלא לכ ךרוא .םוירטאה      
םאתהב ןנכותמ טנמלאה .ק"מ 41 -כ טנמלאה      
ןכו ינכטה טרפמב םיטרופמה הנבמה יסמועל      
,ילכירדא ןוטב רמגב טנמלאה .הצקה יאנתל      
דחוימה ינכטה טרפמלו תוינכתל םאתהב לכה      
ללוכ ריחמה .גגה לש םלשומ עוציבל שורדכ      
ןבל טנמצ %07 לש ןוטב תבורעתב שומיש      
תפסותב תוחפל 04-ב ןוטבה גוס .טנמלאב      
וא p002-tw akis תמגודכ המיטא ףסומ      
    xepyx. הלבוה ,רוציי ,ןונכת ללוכ ריחמה  

'פמוק     1                     .רתאב הנקתהו  
)זוכיר ףדל הרבעהל( םוירטא גג יטנמלא 10.30 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( ימורט ןוטב תודובע 30 כ"הס            

ם י ק ו ל ב  40 ק ר פ       
0 קרפ תת      
רוביח ידומע םיללוכ הדיחיה יריחמ :הרעה      
תויפקה ,תויכנא ,תויקפוא תורוגח ,)תוברטש(      
םע םיצוק ,שרדנכ ןויז תוברל 03-ב ןוטבמ 'וכו      
טרופמכ טלפמוק לכה .'וכו יסקופא קבד      
.טרפמב      

.מ"ס 01 יבועב םילולח ןוטב יקולב תוציחמ ר"מ      165                   04.0010
.מ"ס 02 יבועב  םילולח ןוטב יקולב תוריק ר"מ      5                     04.0020
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיקולב 40 כ"הס            

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 

קובץ: 2553-001   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     004 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
0.5 ק ר פ  ת ת  10.50 ק ר פ  ת ת       
םע תילעמ ריפ/זוקינ תורוב לש םינפ םוטיא     05.01.0030
ליס פוט הקיס" תמגודכ ילוארדיה יטנמצ רמוח      
,ר"מ/ג"ק 5 לש תומכב ,"הקיס" תרצותמ "701      

.40.50 ףיעס טרפמה תויחנה יפל ר"מ      40                     
יריפ לש םייעקרק תת תוריק םוטיא     05.01.0040
הפצר םע םיינכט םירדח/זוקינ תורוב/תוילעמ      
תועירי לש תיתבכש וד תכרעמ םע ,הלופכ      
SBS רמילופב תוחבשומ ,תוינקת תוינמוטיב      
,תיתשתה תנכה :ללוכ תחא לכ מ"מ 4 יבועב      
תוקספה םוטיא ,ןמוטיב םושיי ,רמיירפ םושיי      
רק-לק תוחול םושייו ימיכ רצע םע הקיצי      

.30.50 ףיעס טרפמה תויחנה יפל הנגהל ר"מ      200                    
תמגודכ ירמוטסלא ינמוטיב יופיצ תזתה     05.01.0050
יבועב ,ע"וש וא "םוטיב" תרצותמ "םוגיסקלפ"      
ןופידה תואסנולכ ןיבו לע ,מ"מ 5 לש שבי      
ללוכ ,ףתרמה תמוק תוריק םיקוצי םדגנכש      
תויחנה יפל ,הנוילעה רשקה תרוק םוטיא      

.60.50 ףיעס טרפמה תויחנהו ןרציה ר"מ      800                    
םייעקרק תת תוריקב הריצי תוקספה םוטיא     05.01.0060
תויחנה יפל יליפורדיה ימיכ רצע תועצמאב      

.60.50-ו ,30.50 םיפיעס טרפמה רטמ      150                    
דח תכרעמ םע תילגנא רצח לש םינפ םוטיא     05.01.0070
,תוינקת תוינמוטיב תועירי לש תיתבכש      
:ללוכ ,מ"מ 5 יבועב SBS רמילופב תוחבשומ      
ישגפמ םוטיא ,ןמוטיב םושיי ,רמיירפ םושיי      
םושייו םייכנא םיחטשמ-תיקפוא תיתשת      
ףיעס טרפמה תויחנה יפל ,הנגה תועירי      

05.16. ר"מ      200                    
תוריק םע תופצורמ תובחר ישגפמ םוטיא     05.01.0090
תוינמוטיב יופיח/קוזיח תועוצר יתש םע ,הנבמ      

.70.50 ףיעס טרפמה תויחנה יפל רטמ      30                     
ללוכ( עקרקה יסלפמב ףתרמ תמוק גג םוטיא     05.01.0100
תיתבכש וד תכרעמ תועצמאב ,)היחמצ תוינדא      
רמילופב תוחבשומ תוינמוטיב תועירי לש      
    SBS ףסומ תוליכמה תחא לכ מ"מ 5 יבועב  
תושירדב תודמועה ,ןוניג ירוזאב םישרוש דגנ      
תנכה :ללוכ M המרב 3 קלח 0341 י"ת      
,ינמוטיב רמיירפ םושיי ,םוטיאל תיתשתה      
תמחלה ,רושייו הקלחהל ןמוטיב םושיי      
תיתשת ישגפמ ךרואל יופיח/קוזיחתועירי      
לש ינכמ עוביק ,םייכנא םיחטשמ/תיקפוא      
םוטיא ,םייכנא םיחטשמ לע יופיח תועירי      
יפל הנגה תועירי םושייו ןוטבב תרנצ ירבעמ      

.90.50 ףיעס טרפמה תויחנה ר"מ      250                    
10.50.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 
 
 

קובץ: 2553-001   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     005 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ינמוטיב יופיצ םע ,"םיבוטר םירדח" םוטיא     05.01.0110
"BP ומזדרפיה" תמגודכ ,ינתירואילופ      
יבועב תובכשב םשוימה "המיכלא" תרצותמ      
תנכה :ללוכ ,מ"מ 5.2 לש ילמינימ שבי      
ןוטיב ,הקלחהל טיט םושיי ,םוטיאל תיתשתה      
ינכטואיג דב םושייו םוטיאה רמוח םושיי ,תרנצ      

.21.50 ףיעס טרפמה תויחנה יפל הנגהל ר"מ      500                    
F-03 גוסמ ימרת דודיבל רק-לק תוחול תקבדה     05.01.0120
9211 י"ת תושירדב םידמועה ,מ"ס 5 יבועב      
תיתשתה לע 52/57 ןמוטיב םע 1 קלח      
תומוקב תוספרמבו ןוטבה תוגגב תיקפואה      
301.50 ףיעס טרפמה תויחנה יפל ,תונושה      

.311.50-ו ר"מ      1200                    
םע ,ןוטבה תוגגב תיקפואה תיתשתה םוטיא     05.01.0130
תוינמוטיב תועירי לש תיתבכש וד תכרעמ      
לכ ,מ"מ 4 יבועב SBS רמילופב תוחבשומ      
3 קלח 0341 י"ת תושירדב תודמועה תחא      
,םוטיאל תיתשתה תנכה :ללוכ M המרב      
םושיי ,םידא תונזאמ תועירי םושיי ,רמיירפ      
,ל"נכ תועירי תמחלה ,ןמוטיב תבכש ,םימשנ      
ףיעס טרפמה תויחנה יפל תרנצ ירבעמ םוטיא      

05.11. ר"מ      1000                    
תומוקב תוספרמב תיקפואה תיתשתה םוטיא     05.01.0140
תועירי לש תיתבכש וד תכרעמ םע ,תונושה      
4 יבועב SBS רמילופב תוחבשומ תוינמוטיב      
0341 י"ת תושירדב תודמועה תחא לכ מ"מ      
תיתשתה תנכה :ללוכ M המרב 3 קלח      
תמחלה ,ןמוטיב תבכש ,רמיירפ ,םוטיאל      
דב םושייו ,תרנצ ירבעמ םוטיא ,ל"נכ תועירי      
ףיעס טרפמה תויחנה יפל הנגהל ינכטואיג      

05.10. ר"מ      200                    
תיתשת ישגפמ ךרואל תויטנמצ תוקלור בוציע     05.01.0150
ןוטבה תוגגב םייכנא םיחטשמ/תיקפוא      
תועצמאב ל"נה םישגפמה םוטיאו תוספרמבו      
טרפמה תויחנה יפל יופיח/קוזיח תועוצר 3      

.11.50-ו 01.50 ףיעס רטמ      400                    
םייכנא םיחטשמ לע יופיחה תועירי עוביק     05.01.0160
קיטסמו םוינימולא ליפורפ םע ןוטבה תוגגב      

.11.50 ףיעס טרפמה תויחנה יפל המיטא רטמ      300                    
םוטיא רמוח םע תוגגה ףקיהב תוקעמ םוטיא     05.01.0190
תויחנה יפל ר"מ/ג"ק 2 לש תומכב ילירקא      

.11.50 ףיעס טרפמה ר"מ      300                    
ןבא/תוחולב יופיח ינפל ץוח תוריק םוטיא     05.01.0200
,ילוארדיה יטנמצ רמוח םע ,השבי הילתב      
יפל ,מ"מ 3 לש שבי יבועב תובכשב םשוימ      

.51.50 ףיעס טרפמה תויחנה ר"מ      2000                    
)זוכיר ףדל הרבעהל( 0.5 קרפ תת 10.50 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 50 כ"הס            
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קובץ: 2553-001   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     006 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
ת ו ר ג נ  10.60 ק ר פ  ת ת       
A1 סופיטמ מ"ס 072X09 תודימב תלד     06.01.0010

תורגנ תמישרב טרופמכ 'חי      23                     
B1 סופיטמ מ"ס 082X09 תודימב תלד     06.01.0020

תורגנ תמישרב טרופמכ 'חי      18                     
C1 סופיטמ מ"ס 052X09 תודימב תלד     06.01.0030

תורגנ תמישרב טרופמכ 'חי      95                     
20 סופיטמ מ"ס 012X08 תודימב תלד     06.01.0040

תורגנ תמישרב טרופמכ 'חי      15                     
30 סופיטמ מ"ס 012X59 תודימב תלד     06.01.0050

תורגנ תמישרב טרופמכ 'חי      5                      
40 סופיטמ מ"ס 012X57 תודימב תלד     06.01.0060

תורגנ תמישרב טרופמכ 'חי      25                     
80 סופיטמ מ"ס 072X09 תודימב תלד     06.01.0100

תורגנ תמישרב טרופמכ 'חי      3                      
90 סופיטמ מ"ס 87+052X09 תודימב תלד     06.01.0110

תורגנ תמישרב טרופמכ 'חי      1                      
A90 סופיטמ מ"ס 36+052X09 תודימב תלד     06.01.0111

תורגנ תמישרב טרופמכ 'חי      1                      
01 סופיטמ מ"ס 012X09 תודימב תלד     06.01.0120

תורגנ תמישרב טרופמכ 'חי      5                      
A01 סופיטמ מ"ס 012X09 תודימב תלד     06.01.0121

תורגנ תמישרב טרופמכ 'חי      5                      
11 סופיטמ מ"ס 012X09 תודימב תלד     06.01.0130

תורגנ תמישרב טרופמכ 'חי      3                      
יבועב מ"ס 011X55 תודימב תילטסירק הארמ     06.01.0140
.ףקיהב תילמינימ הזאפ , תמסוחמ מ"מ 6      
ןרצי תוארוה י"פע הקימרקיופיח ג"ע הקבדה      

המישרב טרופמכ 51 סופיט השרומ םיקבד 'חי      25                     
מ"ס 581X52+36 תודימב שיש חטשמ     06.01.0150
ילרגטניא יתיזח טנק+ילרגטניא רויכ+הגטרוא      
.תווצקב תוילמנימ תוזאפ.טוטרש י"פע תודימב      
ללוכ . םיקולב ריקל תומיאתמה תוכימת ללוכ      
ורחביש תודימב זרבלו רויכל םדוביעוםיחתפ      

המישרב טרופמכ 61 סופיט .םתנקתה ללוכו 'חי      5                      
מ"ס 071X52+36 תודימב שיש חטשמ      06.01.0160
ילרגטניא יתיזח טנק+ילרגטניא רויכ+הגטרוא      
.תווצקב תוילמנימ תוזאפ.טוטרש י"פע תודימב      
ללוכ . םיקולב ריקל תומיאתמה תוכימת ללוכ      
ורחביש תודימב זרבלו רויכל םדוביעוםיחתפ      

המישרב טרופמכ 71 סופיט .םתנקתה ללוכו 'חי      5                      
ןוילע מ"ס 38X522 תודימב הטסורינ חטשמ     06.01.0170
י"פעו מ"בלפמ םירוביחו היצקורטסנוק ללוכ      
רויכל םיחתפ ללוכ .א"גה תושירדוםיטלקמ ןקת      
חטשמה.לכירדאה י"ע ורחביש םימגדב זרבלו      
ללוכ .מ"ס 01 הבוגב ריקה יפלכ ףופיכללוכ      
81 סופיט .המישרב טרופמה י"פע ןותחת ןורא      

המישרב טרופמכ 'חי      4                      
10.60.10 קרפ תתב הרבעהל          
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11/08/2016
דף מס':     007 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ןוילע  מ"ס38X041 תודימב הטסורינ חטשמ     06.01.0180
י"פעו מ"בלפמ םירוביחו היצקורטסנוק ללוכ      
םיחתפ ללוכ .א"גה תושירדו םיטלקמ ןקת      
י"ע ורחביש םימגדב זרבלו רויכל      
הבוגב ריקה יפלכ ףופיכללוכ חטשמה.לכירדאה      
ףוגב טרופמה י"פע ןותחת ןורא ללוכ .מ"ס 01      

המישרב טרופמכ A81 סופיט  המישרה 'חי      1                      
מ"ס 56X512 תודימב ןוילע  הטסורינ חטשמ     06.01.0190
י"פעו מ"בלפמ םירוביחו היצקורטסנוק ללוכ      
םיחתפ ללוכ .א"גה תושירדו  םיטלקמ ןקת      
י"ע ורחביש םימגדב זרבלו רויכל      
הבוגב ריקה יפלכ ףופיכללוכ חטשמה.לכירדאה      
ףוגב טרופמה י"פע ןותחת ןורא ללוכ .מ"ס 01      

המישרב טרופמכ B81 סופיט .המישרה 'חי      1                      
002X09 תודימב תיפנכ דח תבבוס ץע תלד     06.01.0200
.תורגנ תמישרב טרופמכ 91-נ סופיטמ מ"ס      
מ"מ 3 טקיד יופיחב 001% דרובסקלפ יולימ      
רומיגב ףנכה .מ"מ 8.1 פאט הקיימרופרמגו      
תידסומףדה תלדל ףוקשמ .תווצקב טנאקפוטש      
תימינפ תורגנ תלד םע תבלושמ םיפנכ דח      
י"תל םאתהב."זרלפ" וא "לגניר.א" תמגודכ      
םיפוקשמב תוימוג ללוכ .א"גה תושירדלו 2244      

.הקירט תעינמל 'חי      7                      
052X39 תודימב  תיפנכ דח תבבוס ץע תלד     06.01.0210
.תורגנ תמישרב טרופמכ 02-נ סופיטמ מ"ס      
מ"מ 3 טקיד יופיחב 001% דרובסקלפ יולימ      
רומיגב ףנכה .מ"מ 8.1 פאט הקיימרופרמגו      
ריקהרמג בחורב ףוקשמה .תווצקב טנאקפוטש      
קותינ ץירח ללוכו זרלפ תמגודכ מ"מ 2 חפמ      
ללוכ ב"צמטרפל םאתהב מ"מ 5.1 בחורב      
.הקירט תעינמל םיפוקשמב תוימוגו רוצעמ      
ינכמורטקלא לוענמ,עוקש יטנגמ קספמ ללוכ      
תונכה . ןוחטיב ץעוי תויחנה י"פע םיגת ארוקו      

טוויח ללוכ הרקבהתכרעמ טוויחל 'חי      2                      
)זוכיר ףדל הרבעהל( תורגנ 10.60 כ"הס            

ת ו ר ג ס מ  20.60 ק ר פ  ת ת       
10 סופיטמ מ"ס 002X09 תודימב תלד     06.02.0010

תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי      7                      
20 סופיטמ מ"ס 001X001 תודימב ןולח     06.02.0020

תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי      2                      
תמישרב טרופמכ 30 סופיטמ 8" רוניצ     06.02.0030

תורגסמ 'חי      7                      
תמישרב טרופמכ 40 סופיטמ 8" רוניצ     06.02.0040

תורגסמ 'חי      7                      
תמישרב טרופמכ 50 סופיטמ 8" רוניצ     06.02.0050

תורגסמ 'חי      12                     
תמישרב טרופמכ A50 סופיטמ 8" רוניצ     06.02.0055

תורגסמ 'חי      60                     
20.60.10 קרפ תתב הרבעהל          
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11/08/2016
דף מס':     008 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
תורגסמ תמישרב טרופמכ 60 סופיטמ םלוס 'חי      6                     06.02.0060

מ"ס 07X07 תודימב יתמוק ץוליח חתפ     06.02.0070
תורגסמ תמישרב טרופמכ 70 סופיטמ 'חי      6                      

טרופמכ 80 סופיטמ ריקל דומצ די זחאמ     06.02.0080
תורגסמ תמישרב רטמ      155                    
תורגסמ תמישרב טרופמכ 90 סופיטמ הקעמ רטמ      72                    06.02.0090

סופיטמ מ"ס 082X011 תודימב תופפר ןולח     06.02.0100
תורגסמ תמישרב טרופמכ 01 'חי      1                      

11 סופיטמ מ"ס 06X011 תודימב תופפר ןולח     06.02.0110
תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי      4                      

סופיטמ מ"ס 001X011 תודימב תופפר ןולח     06.02.0111
תורגסמ תמישרב טרופמכ A11 'חי      1                      

21 סופיטמ מ"ס 05X06 תודימב תופפר ןולח     06.02.0120
תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי      5                      

31 סופיטמ מ"ס 011X06 תודימב תופפר ןולח     06.02.0130
תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי      6                      

סופיטמ מ"ס 011X081 תודימב תופפר ןולח     06.02.0140
תורגסמ תמישרב טרופמכ a31 'חי      1                      

41 סופיטמ מ"ס 06X021 תודימב תופפר ןולח     06.02.0150
תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי      3                      

51 סופיטמ מ"ס 012X011 תודימב שא תלד     06.02.0160
תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי      8                      

A51 סופיטמ מ"ס 012X011 תודימב שא תלד     06.02.0161
תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי      1                      

61 סופיטמ מ"ס 012X011 תודימב שא תלד     06.02.0170
תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי      4                      

A61 סופיטמ מ"ס 012X011 תודימב שא תלד     06.02.0171
תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי      1                      

B61 סופיטמ מ"ס 012X011 תודימב שא תלד     06.02.0172
תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי      2                      

71 סופיטמ מ"ס 012X001 תודימב שא תלד     06.02.0180
תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי      3                      

A71 סופיטמ מ"ס 012X001 תודימב שא תלד     06.02.0181
תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי      1                      

B71 סופיטמ מ"ס 012X001 תודימב שא תלד     06.02.0182
תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי      1                      

סופיטמ מ"ס 07+012X09 תודימב שא תלד     06.02.0190
תורגסמ תמישרב טרופמכ 81 'חי      4                      

a81 סופיטמ מ"ס 012X08 תודימב שא תלד     06.02.0200
תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי      4                      

סופיטמ מ"ס 07+012X011 תודימב שא תלד     06.02.0210
תורגסמ תמישרב טרופמכ 91 'חי      1                      

02 סופיטמ מ"ס 012X022 תודימב שא תלד     06.02.0220
תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי      2                      

A02 סופיטמ מ"ס 012X022 תודימב שא תלד     06.02.0221
תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי      1                      
20.60.10 קרפ תתב הרבעהל          
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11/08/2016
דף מס':     009 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
12 סופיטמ מ"ס 012X09 תודימב שא תלד     06.02.0222

תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי      1                      
22 סופיטמ מ"ס 012X021 תודימב שא תלד     06.02.0230

תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי      2                      
מ"ס 072/07/553 תודימב ינכט ןורא תותלד     06.02.0240

תורגסמ תמישרב טרופמכ 32 סופיטמ 'חי      1                      
מ"ס 082/07/543 תודימב ינכט ןורא תותלד     06.02.0250

תורגסמ תמישרב טרופמכ 42 סופיטמ 'חי      1                      
מ"ס 052/07/553 תודימב ינכט ןורא תותלד     06.02.0260

תורגסמ תמישרב טרופמכ 52 סופיטמ 'חי      3                      
מ"ס 012/08/512 תודימב ינכט ןורא תותלד     06.02.0270

תורגסמ תמישרב טרופמכ 62 סופיטמ 'חי      2                      
מ"ס 012/553/54 תודימב ינכט ןורא תותלד     06.02.0280

תורגסמ תמישרב טרופמכ 72 סופיטמ 'חי      2                      
מ"ס 012/54/621 תודימב ינכט ןורא תותלד     06.02.0290

תורגסמ תמישרב טרופמכ 82 סופיטמ 'חי      1                      
072/622+96+021 תודימב ינכט ןורא תותלד     06.02.0300

תורגסמ תמישרב טרופמכ 92 סופיטמ מ"ס 'חי      1                      
מ"ס 072/53/622 תודימב ינכט ןורא תותלד     06.02.0301

תורגסמ תמישרב טרופמכ A92 סופיטמ 'חי      1                      
082/622+96+021 תודימב ינכט ןורא תותלד     06.02.0310

תורגסמ תמישרב טרופמכ 03 סופיטמ מ"ס 'חי      1                      
מ"ס 082/53/622 תודימב  ינכט ןורא תותלד     06.02.0311

תורגסמ תמישרב טרופמכ A03 סופיטמ 'חי      1                      
052/622+96+021 תודימב ינכט ןורא תותלד     06.02.0320

תורגסמ תמישרב טרופמכ 13 סופיטמ מ"ס 'חי      3                      
מ"ס 052/53/622 תודימב ינכט ןורא תותלד     06.02.0321

תורגסמ תמישרב טרופמכ A13 סופיטמ 'חי      3                      
מ"ס 072/37/08 תודימב ינכט ןורא תותלד     06.02.0330

תורגסמ תמישרב טרופמכ 23 סופיטמ 'חי      1                      
מ"ס 072/04/08 תודימב ינכט ןורא תותלד     06.02.0340

תורגסמ תמישרב טרופמכ 33 סופיטמ 'חי      1                      
מ"ס 082/04/08 תודימב  ינכט ןורא תותלד     06.02.0350

תורגסמ תמישרב טרופמכ 43 סופיטמ 'חי      2                      
מ"ס 052/04/08 תודימב  ינכט ןורא תותלד     06.02.0360

תורגסמ תמישרב טרופמכ 53 סופיטמ 'חי      6                      
ינכט ללחב רטמ 02.1 -כ בחורב הדלפ ךרדמ     06.02.0370
,הדלפ יליפורפ יושע .הנבמל ןופידה ריק ןיב      
תמגודכ תוכבס ,ןוגיע יגרב ,םיגרב ,רוביח יחפ      
    3/04 06A dlewpirG. רוציי ללוכ ריחמה,  
רדגומל םאתהב רתאב הנקתהו הלבוה ,ןווליג      
63 סופיטמ 001/003 לודומ  .תוינכתב      

.תורגסמ תמישרב טרופמכ ר"מ      34                     
20.60.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 
 
 

קובץ: 2553-001   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     010 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
םינוולוגמ הכבס יטנמלאב ןוינח תיזח יוסיכ     06.02.0400
ללוכ ריחמה .A dlewpirG-06 3/04 תמגודכ      
רדגומל םאתהב רוביח ירזיבאו רזע תורוק      
יביטקורטסנוקה הבמה לכ ללוכ ,תוינכתב      
001/003 לודומ ,הלאכ תוכבש עוציבל שרדנה      
'כתו  תורגסמ תמישרב טרופמכ 93 סופיטמ      

S-104-001 'טסנוק ר"מ      58                     
סופיטמ 001/003 לודומ הדלפ תכבס ל"נכ     06.02.0410

תורגסמ תמישרב טרופמכ b93 ר"מ      11                     
04 סופיטמ 001/003 לודומ הדלפ תכבס ל"נכ     06.02.0420

תורגסמ תמישרב טרופמכ ר"מ      137                    
14 סופיטמ 001/003 לודומ הדלפ תכבס ל"נכ     06.02.0430

תורגסמ תמישרב טרופמכ ר"מ      165                    
תורגסמ תמישרב טרופמכ 24 סופיטמ הקעמ רטמ      35                    06.02.0440

סופיטמ מ"ס 022X032 תודימב למשח ןורא     06.02.0450
תורגסמ תמישרב טרופמכ 34 'חי      1                      

מ"ס 07X022X012 תודימב למשח ןורא     06.02.0460
תורגסמ תמישרב טרופמכ 44 סופיטמ 'חי      2                      
תורגסמ תמישרב טרופמכ 54 סופיטמ הקעמ רטמ      28                    06.02.0470

ירחאו ינפל ןיע ללוכ הנוילע הליסמ ררגנ  רעש     06.02.0480
ללוכה ימוקמ חול ,תידימ הריצע ךרוצל רעשה      
םירזיבאה לכ לש יזכרמ רוביחו תינדי הלעפה      
, הרקב תכרעמל חוויד תורשפאו האלול תוברל      
לעפות ףנכ לכ.םורח החיתפ קספמ ללוכ      
64 סופיטמ מ"ס 062/736 תודימב ,תיאמצע      

'פמוק     1                     תורגסמ תמישרב טרופמכ  
74 סופיטמ  מ"ס 082/626 תודימב ,ל"נכ רעש     06.02.0490

'פמוק     1                     תורגסמ תמישרב טרופמכ  
.תירטקלא-וטופ ןיע ללוכ תוינש 3 םוסחמ     06.02.0500
י"ע הלעפה .תיזכרמ הרקב תכרעממ הטילש      
ע"וש וא TFB תרצות .םייק רטסאמ טלש      

תורגסמ תמישרב טרופמכ 84 סופיטמ 'חי      4                      
)זוכיר ףדל הרבעהל( תורגסמ 20.60 כ"הס            

ת ו ר י ש  י ר ז י ב א  30.60 ק ר פ  ת ת       
10 ש.א סופיטמ הזיחא תידי הבכרהו הקפסא     06.03.0010

תוריש ירזיבא תמישרב טרופמכ 'חי      5                      
30 ש.א סופיטמ םיכנ זחאמ הבכרהו הקפסא     06.03.0020

תוריש ירזיבא תמישרב טרופמכ 'חי      5                      
סופיטמ ילזונ ןובסל ןקתמ הבכרהו הקפסא     06.03.0030

תוריש ירזיבא תמישרב טרופמכ 40 ש.א 'חי      10                     
סופיטמ ילזונ ןובסל ןקתמ הבכרהו הקפסא     06.03.0031

תוריש ירזיבא תמישרב טרופמכ A40 ש.א 'חי      5                      
סופיטמ טלאוט ריינל ןקתמ הבכרהו הקפסא     06.03.0050

תוריש ירזיבא תמישרב טרופמכ 60 ש.א 'חי      30                     
הלסא יוקינל תשרבמ הנקתהו הבכרהו הקפסא     06.03.0070
ירזיבא תמישרב טרופמכ 80 ש.א סופיטמ      

תוריש 'חי      30                     
30.60.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 

קובץ: 2553-001   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     011 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ש.א סופיטמ הלתחה ןקתמ הבכרהו הקפסא     06.03.0080

תוריש ירזיבא תמישרב טרופמכ 90 'חי      5                      
01 ש.א סופיטמ דדוב בלוק הבכרהו הקפסא     06.03.0090

תוריש ירזיבא תמישרב טרופמכ 'חי      30                     
11 ש.א סופיטמ הקימרק ןגמ הבכרהו הקפסא     06.03.0100

תוריש ירזיבא תמישרב טרופמכ רטמ      30                     
)זוכיר ףדל הרבעהל( תוריש ירזיבא 30.60 כ"הס            

ם י מ "מ מ ל  ם י ר ז י ב א  40.60 ק ר פ  ת ת       
םיתוריש ,דמעמו םיימ לכימ :מ"ממל םינקתמ     06.04.0020

'פמוק     7                     ןוליו,  
)זוכיר ףדל הרבעהל( םימ"ממל םירזיבא 40.60 כ"הס            

ת ו נ ו ל י ו  50.60 ק ר פ  ת ת       
תמגוד תיתפרצ תשר ינדי הלילג ןוליו     06.05.0010
    "SUMOD" לכירדאה תריחבל ןווגב ע"וש וא.  
רניס חפ תייצקורטסנוקל םיקוזיחו ןוגיע ללוכ      
.ילכירדא טרפל םאתהבו ןרצי טרפמ י"פע סבג      
טרופמכ 12 סופיט מ"ס 042X011 תודימב       

המישרב 'חי      25                     
תמגוד תיתפרצ תשר ינדי הלילג ןוליו     06.05.0020
    "SUMOD" לכירדאה תריחבל ןווגב ע"וש וא.  
רניס חפ תייצקורטסנוקל םיקוזיחו ןוגיע ללוכ      
.ילכירדא טרפל םאתהבו ןרצי טרפמ י"פע סבג      
טרופמכ 22 סופיט מ"ס 582X011 תודימב       

המישרב 'חי      21                     
תמגוד תיתפרצ תשר ינדי הלילג ןוליו     06.05.0030
    "SUMOD" לכירדאה תריחבל ןווגב ע"וש וא.  
רניס חפ תייצקורטסנוקל םיקוזיחו ןוגיע ללוכ      
.ילכירדא טרפל םאתהבו ןרצי טרפמ י"פע סבג      
טרופמכ 32 סופיט מ"ס 062X011 תודימב       

המישרב 'חי      101                    
תמגוד תיתפרצ תשר ינדי הלילג ןוליו     06.05.0040
    "SUMOD" לכירדאה תריחבל ןווגב ע"וש וא.  
רניס חפ תייצקורטסנוקל םיקוזיחו ןוגיע ללוכ      
.ילכירדא טרפל םאתהבו ןרצי טרפמ י"פע סבג      
טרופמכ A42 סופיט מ"ס 031X281 תודימב       

המישרב 'חי      1                      
תמגוד תיתפרצ תשר ינדי הלילג ןוליו     06.05.0050
    "SUMOD" לכירדאה תריחבל ןווגב ע"וש וא.  
רניס חפ תייצקורטסנוקל םיקוזיחו ןוגיע ללוכ      
.ילכירדא טרפל םאתהבו ןרצי טרפמ י"פע סבג      
טרופמכ B42 סופיט מ"ס 031X352 תודימב       

המישרב 'חי      1                      
תמגוד תיתפרצ תשר ינדי הלילג ןוליו     06.05.0060
    "SUMOD" לכירדאה תריחבל ןווגב ע"וש וא.  
רניס חפ תייצקורטסנוקל םיקוזיחו ןוגיע ללוכ      
.ילכירדא טרפל םאתהבו ןרצי טרפמ י"פע סבג      
טרופמכ C42 סופיט מ"ס 031X681 תודימב       

המישרב 'חי      1                      
50.60.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 

קובץ: 2553-001   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     012 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
םיעונמ ינשל  קולח ילמשח הלפאה הלילג ןוליו     06.05.0070
תריחבל ןווגב ע"וש וא "sumod" תמגוד      
תיב גתמ "YFMOS" עונמ ללוכ  לכירדאה      
םיקוזיחו ןוגיע ללוכ  ,ד"לס 45 םכח      
ןרצי טרפמ י"פע סבג רניס חפ תייצקורטסנוקל      
592X656 תודימב.ילכירדא טרפל םאתהבו      

.המישרב טרופמכ 52 סופיטמ מ"ס 'חי      1                      
ינשל הקולח ילמשח הלפאה הלילג ןוליו     06.05.0080
ןווגב ע"וש וא "sumod" תמגוד םיעונמ      
גתמ"YFMOS" עונמ ללוכ ,לכירדאה תריחבל      
, םיקוזיחו ןוגיע ללוכ ,ד"לס  45 םכח תיב/      
ןרצי טרפמ י"פע סבג רניס חפ תייצקורטסנוקל      
592X645 תודימב.ילכירדא טרפל םאתהבו      

.המישרב טרופמכ 62 סופיטמ מ"ס 'חי      1                      
ינשל הקולח ילמשח הלפאה הלילג ןוליו     06.05.0090
ןווגב ע"וש וא "sumod" תמגוד םיעונמ      
גתמ "YFMOS" עונמ ללוכ .לכירדאה תריחבל      
םיקוזיחו ןוגיע ללוכ ,ד"לס 45 םכח תיב/      
ןרצי טרפמ י"פע סבג רניס חפ תייצקורטסנוקל      
843X804 תודימב.ילכירדא טרפל םאתהבו      

.המישרב טרופמכ 72 סופיטמ מ"ס 'חי      1                      
ינשל הקולח ילמשח הלפאה הלילג ןוליו     06.05.0100
ןווגב ע"וש וא "sumod" תמגוד םיעונמ      
גתמ "YFMOS" עונמ ללוכ ,לכירדאה תריחבל      
םיקוזיחו ןוגיע ללוכ ד"לס 45 םכח תיב/      
ןרצי טרפמ י"פע סבג רניס חפ תייצקורטסנוקל      
592X584 תודימב.ילכירדא טרפל םאתהבו      

.המישרב טרופמכ 82 סופיטמ מ"ס 'חי      1                      
ינשל הקולח ילמשח הלפאה הלילג ןוליו     06.05.0110
ןווגב ע"וש וא "sumod" תמגוד םיעונמ      
גתמ "YFMOS" עונמ ללוכ ,לכירדאה תריחבל      
םיקוזיחו ןוגיע ללוכ ד"לס 45 םכח תיב/      
ןרצי טרפמ י"פע סבג רניס חפ תייצקורטסנוקל      
592X914 תודימב.ילכירדא טרפל םאתהבו      

.המישרב טרופמכ 92 סופיטמ מ"ס 'חי      1                      
ינשל הקולח ילמשח הלפאה הלילג ןוליו     06.05.0120
ןווגב ע"וש וא "sumod" תמגוד םיעונמ      
גתמ "YFMOS" עונמ ללוכ ,לכירדאה תריחבל      
םיקוזיחו ןוגיע ללוכ ד"לס 45 םכח תיב/      
ןרצי טרפמ י"פע סבג רניס חפ תייצקורטסנוקל      
233X805 תודימב.ילכירדא טרפל םאתהבו      

.המישרב טרופמכ 03 סופיטמ מ"ס 'חי      1                      
)זוכיר ףדל הרבעהל( תונוליו 50.60 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( תורגסמו תורגנ 60 כ"הס            

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
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11/08/2016
דף מס':     013 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ ו  ה א ו ר ב ת  70 ק ר פ       
ת י נ ו צ י ח  ם י מ  ת כ ר ע מ  10.70 ק ר פ  ת ת       
001 דע לש קמועב םוקמה תמדאב הריפח     07.01.0010
תקפסא תורוניצ רובע רוניצה ינפ לעמ מ"ס      
הרזחב יולימ םג ללוכ 6"-4" לש רטוקב םימ      

.ףדועה רוזיפו רטמ      50                     
ונוקתו טלפסא שיבכ בוצח רובע ל"נל תפסות     07.01.0020
רושא תלבק ללוכ ,רונצה תחנה רחאל שדחמ      

.םהמע םואתו תויושרה רטמ      20                     
ינכטה טרפמה יפל 3" לש רטוקב הדלפ תורונצ     07.01.0030
לוח עצמ םג ללוכ ,תורופחה תולעתב םיחנומ      

.מ"ס 02 יבועב םביבסמ רטמ      30                     
.4" רטוקב ךא ל"נכ רטמ      30                    07.01.0040

םיחפס רובע 030.1.10 'סמ ףיעסל תפסות     07.01.0050
.3" רטוקב 'וכו תויופעתסה ,תותשק :ןוגכ 'חי      10                     

רטוקב 040.1.10 'סמ ףיעסל תפסות ךא ל"נכ     07.01.0060
"4. 'חי      10                     

םינגוא םע 3" רטוקב רפרפ "לאפר" ףוגמ     07.01.0070
.םיידגנ םינגואו 'חי      2                      

"לאפר" תרצות T-0004 סופיטמ םיפוגמ     07.01.0080
וא ,םיידגנ םינגואו םינגוא םע 3" רטוקב      

.ךרע הווש "בכוכה" 'חי      2                      
4" רטוקב ל"נכ ףוגמ 'חי      5                     07.01.0090

שא יבכמ י"ע תרשואמ תרצות םיאבכ טנרדיה     07.01.0100
הריבש ןקתמו ,ץרוטש רבחמ ללוכ 4" רטוקב      

.ידגנ ןגא 'חי      2                      
םע םיימאיס םימואת 3" רטוקב לופכ טנרדיה     07.01.0110
4" רטוקב רונצ לע םיבכרומ ,"ץרוטש" רבחמ      
תרצות עקרקה ינפ לעמ מ"ס 09 טלובה      
ןגוא ללוכ ,F-21  םגד ךרע הווש וא "טמופ"      

.הריבש ןקתמו ידגנ ןגואו 'חי      1                      
ףורש חפמ מ"ס 08X08 שא יוביכ זגרא     07.01.0120
ינש ,םינטובמ םיילגר עברא ללוכ ,רונתב      
בר הנלסמ ,2" רטוקב א"כ 'מ 51 דב תורונצ      

'פמוק     1                     .2"-3" ץרוטש רבעמ ,תישומש  
.רונצל םכותר ללוכ 3" רטוקב תורונצל םינגוא 'חי      8                     07.01.0130
.4" רטוקב תורונצל ל"נכ 'חי      30                    07.01.0140

מ"ס 06X06 לש תודימב ןיוזמ ןוטבמ ףוגמ את     07.01.0150
ריחמה .דדוב ףוגמ רובע מ"ס 001 דע קמועבו      
ללוכ ,םיריצ לע חתפנ הדלפ הסכמ םג ללוכ      
םע ןיוזמ ןוטב תפצר ןכו ,הליענל תורשפא      
דע 4" רטוקב תיתחתמ ררוחמ זוקינ רוניצ      

.רונצה ביבס ץצח תבכשו מ"ס 001 לש קמוע 'חי      2                      
ללוכ 3" רטוקב "לאפר" תרצות רזוח לא זרב     07.01.0160

.םיידגנ םינגוא 'חי      1                      
.4" רטוקב רזוח-לא זרב ל"נכ 'חי      1                     07.01.0170
.2" רטוקב יטמוטוא רורווא זרב 'חי      3                     07.01.0180

,םייקה םימה וק לא 4" רטוקב םימה וק רוביח     07.01.0190
'פמוק     1                     .הדובעה ןתונ םע םואת ללוכ  
10.70.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 

קובץ: 2553-001   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     014 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ללוכ םייק וקל 4" םירלקנירפס וק רוביח     07.01.0200
,תופעתסה תנקתה ,ךותיח ,םייק וק תקרוה      

'פמוק     1                     .תכרעמ יולימ , רסרדו ןגוא ,ךותיר  
םיידגנ םינגואו םינגוא ללוכ לופכ רזוח-לא     07.01.0210
    DOUBLE BACK FLOW PREVENTOR  

'פמוק     1                     .םיידגנ םינגואו םינגוא םע 4" רטוקב  
)זוכיר ףדל הרבעהל( תינוציח םימ תכרעמ 10.70 כ"הס            

ם י מ  ת ק פ ס א  ת ו כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת       
ן י נ ב ב  ם י מ ח ו  ם י ר ק       
םירבוחמ 04 לאודקס םינבלוגמ תורונצ     07.02.0010
ילדיאולוק טלמ ימינפ יופיצ םע םיגירבתב      
םיקזוחמו ישפוח ןפואב םיבכרומ 2/1" רטוקב      
,)םכרד םירדוחש וא( םינושה הנבמה יקלחל      
,סבג תוריק ,תורקית ,תופצר ,תוריק :ןוגכ      
םידעוימ )םיטכש( םיריפ ,תולעת ,תוציחמ      
תא םג ללוכ ריחמה  .םייכנא תורונצל      
,תותשקה ,םיזיזה ,תוכימתה ,םיקוזיחה      
לכו תויופעתסה ,םילוורש ,םיגרבה ,םיפופיכה      

.םישורדה םירזיבאהו םיחפסה ראש רטמ      50                     
.מ"מ 52 - 4/3" רטוקב ל"נכ רטמ      50                    07.02.0020
.מ"מ 23 - 1" רטוקב ל"נכ רטמ      50                    07.02.0030
.מ"מ 04 - ¼1" רטוקב ל"נכ רטמ      10                    07.02.0040
.מ"מ 05 - ½1" רטוקב ל"נכ רטמ      10                    07.02.0050
.מ"מ 36 - 2" רטוקב ל"נכ רטמ      15                    07.02.0060
םיחפס אלל מ"מ 57 - 3" רטוקב ל"נכ רטמ      50                    07.02.0070
4" רטוקב ל"נכ רטמ      10                    07.02.0080

םיוק תריגסל )חיטל תחתמ( ימינפ ריבעמ זרב     07.02.0090
2/1" רטוקב םורכ הפוצמ ,תוחלקמל וא/ו      

הטזורה ללוכ ,ע"וש וא "תמח" תרצות 'חי      10                     
תוגרבה םע ע"וש וא בגש תרצות ירודכ ףוגמ     07.02.0100
םימח וא םירק םימל םיאתמה 2/1" רטוקב      

.תוריפסומטא 8-6 לש הדובע ץחלב 'חי      30                     
.4/3" רטוקב ךא ל"נכ 'חי      30                    07.02.0110
.1" רטוקב ךא ל"נכ 'חי      3                     07.02.0120
.1¼" רטוקב ךא ל"נכ 'חי      1                     07.02.0130
.1½" רטוקב ךא ל"נכ 'חי      1                     07.02.0140
.2" רטוקב ךא ל"נכ 'חי      3                     07.02.0150
3" רטוקב םיחפס רובע הדידמל לעמ ףסונ 'חי      30                    07.02.0160
4." רטוקב ל"נכ 'חי      3                     07.02.0170

"דרוקר" רובע תורוניצה יפיעסל תפסות     07.02.0180
.1" רטוקב 'חי      15                     
.4/3" רטוקב דרוקר ל"נכ 'חי      15                    07.02.0190
.1" רטוקב דרוקר ל"נכ 'חי      5                     07.02.0200
.1½" רטוקב דרוקר ל"נכ 'חי      5                     07.02.0210
.2" רטוקב דרוקר ל"נכ 'חי      5                     07.02.0220
20.70.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 

קובץ: 2553-001   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     015 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
םייובח מ"מ 02 - 2/1" רטוקב PS תורונצ     07.02.0230
תא םג ללוכ ריחמה  .'וכו תוציחמ ,תוריק ךותב      
םישורדה תומוקמב םירוחהו םיצירחה בוציח      
יקולב וא טקיליס ינבל ,ןוטב יקולב ,תוציחמב      
תוריקב םירבעמהו םיצירחה תנכהו גנוטיא      
ץירחה תמיתסתא ריחמה ללוכ ןכ ומכ  .ןוטב      
ללוכ ןכ  .ךרוצה יפל ץיבר םע תשר וא טיטב      
ףןוגכ ,םישורדה םירזיבאה לכ תא ריחמה      
םילוורשו תויופעתסה ,תויוז ,םיזיז ,תוכימת      

.םישורדה םירזיבאהו םיחפסה ראש לכו רטמ      50                     
.מ"מ 52 - 4/3" רטוקב תורונצ ל"נכ רטמ      150                   07.02.0240
.מ"מ 23 - 1" טרוקב תורונצ ל"נכ רטמ      50                    07.02.0250

תוריק ב וא םייולג םימח םימ תורונצ דודיב     07.02.0260
יבועב "סקלפמרא" םילוורש ידי לע תורקתב      

.2/1" רטוקב תורונצל תוחפל מ"מ 91 רטמ      100                    
.4/3" רטוקב תורונצל דודיב ל"נכ רטמ      70                    07.02.0270

ןתינה תכתמ ףותמ יושע ןולגלגה .קורי לגלג     07.02.0290
יטסלפ וא ימוג רונצ םע יזכרמ ריצ לע ובבוסל      
החיתפ זרב םע 'מ 01 ךרואב 4/3" רטוקב      

.קנזמו הריהמ 'חי      1                      
3" רטוקב ריג" םע לאפר תרצות רפרפ ףוגמ     07.02.0300

םיידגנ םינגואו םינגוא םע 'חי      4                      
4" רטוקב ל"נכ ףוגמ 'חי      7                     07.02.0310

םינגוא םע "לאפר" 3" רטוקב רזוח לא זרב     07.02.0320
.םיידגנ םינגואו 'חי      1                      
.4" רטוקב ל"נכ זרב 'חי      5                     07.02.0330

יולג תכרעמל רבוחמ תילמשח לעפומ 3" ףוגמ     07.02.0340
.םיידגנ םינגואו םינגוא םע הצירפ 'חי      1                      

םע "לאפר" תרצות 4" רטוקב ץחל ןיטקמ     07.02.0350
.םירטמונמ םינגואו םינגוא 'חי      2                      

םינגוא םע "לאפר" תרצות 4" רטוקב ןנסמ     07.02.0360
.םיידגנ םינגואו 'חי      1                      
.2" רטוקב םימ דמ 'חי      1                     07.02.0370
.2" רטוקב ןוחטיב זרב 'חי      2                     07.02.0380
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןינבב םימחו םירק םימ תקפסא תוכרעמ 20.70 כ"הס            

ן י ח ו ל ד  ן י כ פ ו ש  ת כ ר ע מ  30.70 ק ר פ  ת ת       
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ ו       
תופיפצ ןליטאילופ מ"מ 23-04 רטוקב תורונצ     07.03.0010
,ןיחולד תכרעמו םינגזמ זוקינל EPDH ההובג      
תחת תוריק ג"ע ישפוח םירבוע תורונצה      
.תוציחמב םייובח וא הפצרל תחתמ ,תורקת      

.םיחפסהו תוילתהו םיקוזיחה לכ ללוכ ריחמה רטמ      600                    
ןליטאילופ מ"מ 36-05 רטוקב ל"נכ תורונצ     07.03.0020

.EPDH ההובג תופיפצ רטמ      250                    
.מ"מ 57 רטוקב ל"נכ תורוניצ רטמ      200                   07.03.0030
30.70.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 

קובץ: 2553-001   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     016 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
011 רטוקב EPDH חישק ןליטאילופ תורונצ     07.03.0040
תופצר תחת םינקתומ ינכטה טרפמה יפל מ"מ      
תפיטע רובעו רונצה רובע הריפח תודובע ללוכ      

.תוינכותב טרפ יפל .וביבס ןוטב רטמ      220                    
.061 רטוקב ל"נכ תורנצ רטמ      260                   07.03.0050
.םינוש םירטקב רורויא תורונצל םיעבוכ 'חי      15                    07.03.0060

תרצות א"מ זוקינ תכרעמל רוביחל ןופיס     07.03.0070
831. םגד REMLLAD 'חי      50                     

תרצות EPDH "2/4-מ הפצר םוסחמ     07.03.0080
    REMLLAD תשר" הסכמ םע 150255 ט"קמ"  
םאתהב ינכטואיג דבמ רלוק םוטיא רלוק      

.הטסורינ תשר טרפמל 'חי      18                     
.4/6" ל"נכ םוסחמ 'חי      6                     07.03.0090
4/8." ל"נכ םוסחמ 'חי      10                    07.03.0100

הגרבהב הסכמ םע 4" רטוקב תרוקב תואספוק     07.03.0110
.םוטיא רלוקו החיתפל ןתינה 'חי      30                     

מ"מ 011 רטוקב רורוא וא ןיכפוש תורונצ     07.03.0120
    EPDH תוציחמ ינפ לע ישפוח םירבועה,  
תורהנמ ,תולעת ךותב ,תוריק ,תורקת תיתחת      
,םיווה ,תוכימתה לכ תא ללוכ ריחמה  .'וכו      

.'וכו םיקוזחה רטמ      25                     
.מ"מ 061 רטוקב ל"נכ תרנצ רטמ      120                   07.03.0130

םיחפס רובע 041.20.70 ףיעסל תפסות     07.03.0140
תרוקיב םע לפינ ללוכ םיגוסה לכמ 011 רטוקב      

.תוילמשח תופומו 'חי      250                    
061.20.70 ףיעסל 061 רטוקב ל"נכ תפסות 'חי      100                   07.03.0150

'צות ילבוא יוקינ חתפ לעב הרקב רזיבא     07.03.0160
.מ"מ 061 רטוקב          ט"קמ TIREBEG 'חי      16                     

REMLLAD תרצות םשג ימ תטילקל רזיבא     07.03.0170
תשר םע TIBLLAD  003-P-860226םגד      

.המיטא רלוק  SES-51 'חי      4                      
תרצות תוספרממ םשג ימ תטילקל רזיבא     07.03.0180
    REMLLAD ןורווצ םע 38-920038 םגד  

.םוטיא רלוק מ"מ X 001 001 הטסורינ תשרו 'חי      12                     
לכירדאה תריחבל ןווגב עובצ חפ תיבוברז 'חי      5                     07.03.0185

REGLAJ תרצות המיטא רלוק     07.03.0190
.CVP ןגוא םע 00230892-4-043 'חי      50                     

מ"מ 011 רטוקב ןיכפוש תורוניצל תפסות     07.03.0200
.טקש EPDH רוניצ רובע רטמ      50                     
.מ"מ 061 רטוקב תורוניצל ל"נכ תפסות רטמ      90                    07.03.0210

רטוקב ןיכפוש ןיחולד תורוניצל שא דגנ רלוק     07.03.0220
.מ"מ 011 דע 'חי      100                    
.מ"מ 061 דע רטוקב ל"נכ רלוק 'חי      20                    07.03.0230
)זוכיר ףדל הרבעהל( םשג ימ זוקינו ןיחולד ןיכפוש תכרעמ 30.70 כ"הס            

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 
 
 

קובץ: 2553-001   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     017 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ז י ב א ו  ם י י ר ט י נ ס  ם י ל כ  40.70 ק ר פ  ת ת       
תרצות היולת הלסא לש הבכרהו הקפסא     07.04.0010
    TIVARUD טרופמכ ןבל 00907452 םגד  
דמעמ יומס החדה לכימ ללוכ ינכטה טרפמב      
זרב ,םימ זרב ,XIFOUDגוסמ הלסאלו לכימל      

.ןוטב תרוגח .בשומו לינ 'חי      25                     
תרצות םיכנ תלסא לש הבכרהו הקפסא     07.04.0020
    TIVARUD ןבל סרחמ 0000908222 ט"קמ  
הטסורינ יריצ םע אלמ םגד הסרפ הסכמ ללוכ      
לכימ ללוכ "טירבג" תרצות הלסאל הלתמו      
זרב ,םימ זרב ,XIFOUD דמעמ יומס החדה      

.ןוטב תרוגח .בשומו לינ 'חי      5                      
םגד תמח תרצות בוברע תוללוס לש הקפסא     07.04.0030
051  תבבותסמ הרצק היפ 241009 םתור      
,םירטנסקא םירבחמ ינשו םירודכ םיזרב ללוכ      

.םישימג תורוניצ 'חי      33                     
.104-4 םגד "תמח" תרצות ךפוש זרב 'חי      2                     07.04.0040
.604-4 םגד ל"נכ ךפוש זרב 'חי      2                     07.04.0050
.104-4 םגד "תמח" תרצות ןג זרב 'חי      2                     07.04.0060

תודימב "הסרח" תרצות ןבל סרחמ חבטמ רויכ     07.04.0090
    04X06 ןופיס ללוכ שישל תחתמ ןקתומ מ"ס  

'פמוק     6                     .תוכימתו םיוו ללוכ ןגזמ זוקינל רוביח םע 2"  
הנקתהב ןבל סרח רויכ לש הנקתהו הקפסא     07.04.0100
948330 םגד TIVARAD תרצות הנותחת      
"P" סופיטמ םורכ הפוצמ זילפמ ןופיס ללוכ      

'פמוק     23                    .לינ זרב  
ריק לע הנקתהל P559330 םגד ל"נכ רויכ     07.04.0110

'פמוק     5                     ."טירבג" יומס ןופיס ללוכ םיכנ יתורישב  
'פמוק     30                    .םיזרב טוליש 07.04.0120
)זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבאו םיירטינס םילכ 40.70 כ"הס            

ז ו ק י נ ה ו  ב ו י ב ה  ת כ ר ע מ  50.70 ק ר פ  ת ת       
ללוכ מ"מ 061 רטוקב EPDH -מ בויב רוניצ     07.05.0010
תמדאב ,עקרק יגוס לכב הביצחו הריפח      
יולימ םג ללוכ ,מ"ס 521 לש קמוע ,םוקמה      

.טרפמה יפל דוע רוזיפו הרזחב רטמ      50                     
.מ"ס 571 דע קמועב ל"נכ רטמ      20                    07.05.0020
.מ"מ 052 רטוקב רוניצל ל"נכ רטמ      45                    07.05.0030
.מ"ס 521 דע קמועב ל"נכ רטמ      25                    07.05.0040

לזרב רונצ רובע 020.10.40 ףיעסל תפסות     07.05.0050
םע ךותירב רבוחמ מ"מ 052 רטוקב 23/5"      
הפיטעו ילאידולוק טלמ לש תימינפ הפיטע      

.סוחד ןוטב םע CPA תיתשורח רטמ      25                     
שיבכ תחיתפ רובע הריפחה יפיעסל תפסות     07.05.0060
תחנה רחאל ,שדחמ ונוקיתו רוסינ י"ע טלפסא      

.חקפמה ןוצר תועיבשל ,רונצה רטמ      20                     
זוקינ וא תימורט בויבל תינקת תרוקב תחוש     07.05.0070
וא לזרב תקצימ , "ינוניב" סופטמ הסכמ םע      

.מ"ס 08 דע קמועבו מ"ס 08 רטוקב 'חי      2                      
.מ"ס 571 דע קמועבו מ"ס 08 רטוקב ל"נכ 'חי      4                     07.05.0080
50.70.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 

קובץ: 2553-001   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     018 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ןטובמ ;4/8" הפצר םוסחמ רובע ל"נל תפסות     07.05.0090

.החושה תיתחתב 'חי      1                      
ריחמה .תמייק בויב תחושל בויב וק רוביח     07.05.0100
ןוקית ,ךכב הכורכה הדובעה לכ תא ללוכ      

'פמוק     3                     .4"-8" םירטקל ,תמייקה החושה  
6"  רוניצמ לפמ רובע תוחושה יריחמל תפסות     07.05.0120
החושל רובחב מ"ס 051 דע הבוגב 8" וא      

'פמוק     2                     .תינוריע וא הליגר  
ןוטב תפיטע רובע לזרב רונצ יריחמל תפסות     07.05.0150

.רונצל ביבסמ מ"ס 01 יבועב רטמ      50                     
תפיטע רובע בויב תורוניצ ףיעסל תפסות     07.05.0160
דוקדוקל לעמ מ"ס 01 דע ןייוזמ ןוטב תורוניצ      

.רוניצה רטמ      70                     
)זוכיר ףדל הרבעהל( זוקינהו בויבה תכרעמ 50.70 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוביכו האורבת 70 כ"הס            

ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס נ י א  80 ק ר פ       
0.8 ק ר פ  ת ת  00.80 ק ר פ  ת ת       
תויללכ תורעה      
,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ - :הרעה      
תודובעה לכו רזע דויצ ללוכ הלעפהו הנקתה      
.םלשומ עוציבל תושרדנה      
בתכמ   דרפנ יתלב קלח הווהמ טרפמה)1      
הקפסאל םניה םיפיעסה לכ)2 .תויומכה      
תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה ,הנקתהו      
תרחא תכרעמ לכ ואו הרואתה יפוג תא קפסל      
,לידגהל יאשר ןימזמה)3 .ותעד לוקיש יפל      
תויומכה בתכ ךותמ תויומכ םצמצלו ןיטקהל      
הקפסא)4 .הדיחיה יריחמ תא תונשל ילבמ      
ינשב לבכה רוביח תללוכ םילבכה תנקתהו      
- : זרכמב תופתתשהל ףס יאנת )5 .ויתווצק      
ןויסינ - . 3א גוויס ןלבק - . יאלמשח ןוישיר      
םינש 3-ב םיהז םיטקיורפ 3 לש חכומ      
. תונורחאה      
חיטה תחת הנקתה םיללוכ תודוקנה יריחמ      
הביצחה ךרוא לכל אלמ ןוטיב , הביצח ללוכ      
.תינוציח וא , סבג תוציחמב וא ,תלוספה יוניפו      
ךרוצל הבוגב הדובע ןובשחב תחקל ןלבקה לע      
חקפמל גיצהלו תרושקתו למשח תודובע עוציב      
ועצבי רשא וידבועמ ימל םיאתמ הדובע רושיא      
הדובע רובע תפסות םלושת אל .הדובעה תא      
. הבוגב      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 0.8 קרפ תת 00.80 כ"הס            
ם י ל ב כ ו  ם י ל י ב ו מ  10.80 ק ר פ  ת ת       
הדובע םג ריחמ תפסות אלל תוללוכ תודובעה      
תונזהו למשח ירוביח ךרוצל תוגירח תועשב      
.ליעפ ןינבמ ורבוחיש      

10.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***

 
 
 

קובץ: 2553-001   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     019 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ןיב םילבכ רבעמל  6" רטוקב C.V.P תורונצ     08.01.0010
תוינקת תופומ ללוכ, למשח רדחל םיאנש רדח      
י"ע רשואמה ר"ממ 3.5 ןפוד יבוע , םירוביחו      
וא ר"ממ 4 הכישמ לבח ללוכו למשח תרבח      

.רחא ףיעסמ לבכ רטמ      100                    
חולל דעו סבוק'ג ןיינב ג''מ חולמ ג''מ הנזה וק     08.01.0020
דח לבכב 0 המוקב החוורו תואירב ןיינב ג''מ      
גוסמ Vk03/81 הובג חתמל ידיג      
    Y2)F(YSX2N ךוכיס ר''ממ 051 ךילומ ךתחב  
םיפיעסמ תרנצב חנומ תשוחנ ר''ממ 52      
םיפיעסמ תומלוסו תולעתב קזוחמ ואו םירחא      
לבכה רוביחו רזעה ירמוח לכ תוברל םירחא      

.םילבכ ישאר ללוכ לבכה ריחמ.ויתווצק ינשב רטמ      750                    
תוקיציב חנומ  מ"מ 04 רטוקב ןליטאילופ רוניצ     08.01.0030
יווק תרבעה ךרוצל רחא ףיעסמ הריפחב ואו      

.מ"נמו למשח רטמ      300                    
יתבכיש וד " הרבוק " וא ןליטאילופ רוניצ     08.01.0040
הריפחב ואו תוקיציב חנומ  מ"מ 05 רטוקב      

.מ"נמו למשח יווק תרבעה ךרוצל רחא ףיעסמ רטמ      500                    
תוקיציב חנומ  מ"מ 04 רטוקב ןליטאילופ רוניצ     08.01.0050
יווק תרבעה ךרוצל רחא ףיעסמ הריפחב ואו      

.מ"נמו למשח רטמ      300                    
ריקב תרנצ רבעמל תרווכ תנקתהו הקפסא     08.01.0060

.ןוטב תקצי ינפל תונכה ללוכ ןוטב 'חי      4                      
שיבכב םימייק הרואת ידומע ןיב הנזה וק     08.01.0070
חנומ ר"ממ 01x4 EPLX תשוחנ לבכב ישאר      
תוברל  הריפחב ואו םירחא םיפיעסמ תרנצב      

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רזעה ירמוח לכ רטמ      60                     
ןושאר הרואת דומעל 1H ינשמ חולמ הנזה וק     08.01.0080
01x4 תשוחנ לבכב םידומעה ןיב רושיג ללוכ      
    EPLX םירחא םיפיעסמ תרנצב חנומ ר"ממ  
תומלוסו תולעתב קזוחמ ואו הריפחב ואו      
תוברל ינויח יתלב הדש רובע םירחא םיפיעסמ      

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רזעה ירמוח לכ רטמ      50                     
המוקב 1H ינשמ חולל A ישאר חולמ הנזה וק     08.01.0090
חנומ ר"ממ 53x4 EPLX תשוחנ לבכב 0      
תולעתב קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ תרנצב      
יתלב הדש רובע םירחא םיפיעסמ תומלוסו      
לבכה רוביחו רזעה ירמוח לכ תוברל ינויח      

.ויתווצק ינשב רטמ      50                     
2 המוקב C ינשמ חולל A ישאר חולמ הנזה וק     08.01.0100
תרנצב חנומ ר"ממ 53x4 EPLX תשוחנ לבכב      
תומלוסו תולעתב קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ      
תוברל ינויח יתלב הדש רובע םירחא םיפיעסמ      

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רזעה ירמוח לכ רטמ      70                     
10.80.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 
 

קובץ: 2553-001   .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     020 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
4 המוקב F ינשמ חולל A ישאר חולמ הנזה וק     08.01.0110
תרנצב חנומ ר"ממ 07x4 EPLX תשוחנ לבכב      
תומלוסו תולעתב קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ      
תוברל ינויח יתלב הדש רובע םירחא םיפיעסמ      

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רזעה ירמוח לכ רטמ      80                     
6 המוקב M ינשמ חולל A ישאר חולמ הנזה וק     08.01.0120
תרנצב חנומ ר"ממ 07x4 EPLX תשוחנ לבכב      
תומלוסו תולעתב קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ      
תוברל ינויח יתלב הדש רובע םירחא םיפיעסמ      

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רזעה ירמוח לכ רטמ      100                    
לבכב גגב 1 רלי'צל A ישאר חולמ הנזה וק     08.01.0130
תרנצב חנומ ר"ממ 59x4 EPLX תשוחנ      
תומלוסו תולעתב קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ      
רזעה ירמוח לכ תוברל םירחא םיפיעסמ      

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רטמ      130                    
לבכב גגב 2 רלי'צל A ישאר חולמ הנזה וק     08.01.0140
תרנצב חנומ ר"ממ 59x4 EPLX תשוחנ      
תומלוסו תולעתב קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ      
רזעה ירמוח לכ תוברל םירחא םיפיעסמ      

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רטמ      130                    
לבכב גגב 3 רלי'צל A ישאר חולמ הנזה וק     08.01.0150
תרנצב חנומ ר"ממ 59x4 EPLX תשוחנ      
תומלוסו תולעתב קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ      
רזעה ירמוח לכ תוברל םירחא םיפיעסמ      

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רטמ      130                    
רורחש יחופמ חולל A ישאר חולמ הנזה וק     08.01.0160
61x5 EPLX תשוחנ לבכב 0 המוקב ןשע      
קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ תרנצב חנומ ר"ממ      
הדש רובע םירחא םיפיעסמ תומלוסו תולעתב      
רוביחו רזעה ירמוח לכ תוברל ינויח יתלב      

.ויתווצק ינשב לבכה רטמ      20                     
המוקב  2H ינשמ חולל A ישאר חולמ הנזה וק     08.01.0170
חנומ ר"ממ 05x4 EPLX תשוחנ לבכב 1      
תולעתב קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ תרנצב      
יתלב הדש רובע םירחא םיפיעסמ תומלוסו      
לבכה רוביחו רזעה ירמוח לכ תוברל ינויח      

.ויתווצק ינשב רטמ      60                     
3 המוקב D ינשמ חולל A ישאר חולמ הנזה וק     08.01.0180
תרנצב חנומ ר"ממ 07x4 EPLX תשוחנ לבכב      
תומלוסו תולעתב קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ      
תוברל ינויח יתלב הדש רובע םירחא םיפיעסמ      

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רזעה ירמוח לכ רטמ      80                     
5 המוקב K ינשמ חולל A ישאר חולמ הנזה וק     08.01.0190
תרנצב חנומ ר"ממ 07x4 EPLX תשוחנ לבכב      
תומלוסו תולעתב קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ      
תוברל ינויח יתלב הדש רובע םירחא םיפיעסמ      

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רזעה ירמוח לכ רטמ      90                     
10.80.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 

קובץ: 2553-001   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     021 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
גגב תובאשמ חולל A ישאר חולמ הנזה וק     08.01.0200
תרנצב חנומ ר"ממ 07x4 EPLX תשוחנ לבכב      
תומלוסו תולעתב קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ      
רזעה ירמוח לכ תוברל םירחא םיפיעסמ      

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רטמ      130                    
המוקב 1H ינשמ חולל A ישאר חולמ הנזה וק     08.01.0210
חנומ ר"ממ 61x5 EPLX תשוחנ לבכב 0      
תולעתב קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ תרנצב      
ינויח הדש רובע םירחא םיפיעסמ תומלוסו      
ינשב לבכה רוביחו רזעה ירמוח לכ תוברל      

.ויתווצק רטמ      50                     
2 המוקב C ינשמ חולל A ישאר חולמ הנזה וק     08.01.0220
תרנצב חנומ ר"ממ 61x5 EPLX תשוחנ לבכב      
תומלוסו תולעתב קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ      
לכ תוברל ינויח הדש רובע םירחא םיפיעסמ      

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רזעה ירמוח רטמ      70                     
4 המוקב F ינשמ חולל A ישאר חולמ הנזה וק     08.01.0230
תרנצב חנומ ר"ממ 61x5 EPLX תשוחנ לבכב      
תומלוסו תולעתב קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ      
לכ תוברל ינויח הדש רובע םירחא םיפיעסמ      

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רזעה ירמוח רטמ      80                     
6 המוקב M ינשמ חולל A ישאר חולמ הנזה וק     08.01.0240
תרנצב חנומ ר"ממ 52x4 EPLX תשוחנ לבכב      
תומלוסו תולעתב קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ      
לכ תוברל ינויח הדש רובע םירחא םיפיעסמ      

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רזעה ירמוח רטמ      100                    
11H ינשמ חולל A ישאר חולמ הנזה וק     08.01.0250
ר"ממ 01x5 EPLX תשוחנ לבכב 0 המוקב      
קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ תרנצב חנומ      
הדש רובע םירחא םיפיעסמ תומלוסו תולעתב      
לבכה רוביחו רזעה ירמוח לכ תוברל ינויח      

.ויתווצק ינשב רטמ      20                     
המוקב 2H ינשמ חולל A ישאר חולמ הנזה וק     08.01.0260
חנומ ר"ממ 61x5 EPLX תשוחנ לבכב 1      
תולעתב קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ תרנצב      
ינויח הדש רובע םירחא םיפיעסמ תומלוסו      
ינשב לבכה רוביחו רזעה ירמוח לכ תוברל      

.ויתווצק רטמ      60                     
3 המוקב D ינשמ חולל A ישאר חולמ הנזה וק     08.01.0270
תרנצב חנומ ר"ממ 61x5 EPLX תשוחנ לבכב      
תומלוסו תולעתב קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ      
לכ תוברל ינויח הדש רובע םירחא םיפיעסמ      

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רזעה ירמוח רטמ      80                     
5 המוקב K ינשמ חולל A ישאר חולמ הנזה וק     08.01.0280
תרנצב חנומ ר"ממ 61x5 EPLX תשוחנ לבכב      
תומלוסו תולעתב קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ      
לכ תוברל ינויח הדש רובע םירחא םיפיעסמ      

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רזעה ירמוח רטמ      90                     
10.80.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 

קובץ: 2553-001   .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     022 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
U תרושקת רדח חולל A ישאר חולמ הנזה וק     08.01.0290
52x4 09E 081EF תשוחנ לבכב 1 המוקב      
    HXHN םירחא םיפיעסמ תרנצב חנומ ר"ממ  
םירחא םיפיעסמ תומלוסו תולעתב קזוחמ ואו      
רוביחו רזעה ירמוח לכ תוברל ינויח הדש רובע      

.ויתווצק ינשב לבכה רטמ      60                     
חולל 1 המוקב U תרושקת רדח חולמ הנזה וק     08.01.0300
6x5 081EF תשוחנ לבכב 4 המוקב 2U ינשמ      
    HXHN םירחא םיפיעסמ תרנצב חנומ ר"ממ  
םירחא םיפיעסמ תומלוסו תולעתב קזוחמ ואו      
רזעה ירמוח לכ תוברל קספ לא הדש רובע      

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רטמ      60                     
חולל 1 המוקב U תרושקת רדח חולמ הנזה וק     08.01.0310
6x5 081EF תשוחנ לבכב 6 המוקב 3U ינשמ      
    HXHN םירחא םיפיעסמ תרנצב חנומ ר"ממ  
םירחא םיפיעסמ תומלוסו תולעתב קזוחמ ואו      
רזעה ירמוח לכ תוברל קספ לא הדש רובע      

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רטמ      80                     
ינשמ חולל 4 המוקב F ינשמ חולמ הנזה וק     08.01.0320
    2U 6 תשוחנ לבכב 4 המוקבx5 EPLX ר"ממ  
קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ תרנצב חנומ      
הדש רובע םירחא םיפיעסמ תומלוסו תולעתב      
לבכה רוביחו רזעה ירמוח לכ תוברל ינויח      

.ויתווצק ינשב רטמ      30                     
ינשמ חולל 6 המוקב M ינשמ חולמ הנזה וק     08.01.0330
    3U 6 תשוחנ לבכב 6 המוקבx5 EPLX ר"ממ  
קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ תרנצב חנומ      
הדש רובע םירחא םיפיעסמ תומלוסו תולעתב      
לבכה רוביחו רזעה ירמוח לכ תוברל ינויח      

.ויתווצק ינשב רטמ      30                     
רוטרנג הקולח חולל דעו רוטרנגהמ הנזה וק     08.01.0340
59x4 081EF HXHN תשוחנ לבכב 0 המוקב      
קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ תרנצב חנומ ר"ממ      
הדש רובע םירחא םיפיעסמ תומלוסו תולעתב      
לבכה רוביחו רזעה ירמוח לכ תוברל ינויח      

.ויתווצק ינשב רטמ      20                     
חולל 0 המוקב רוטרנג הקולח חולמ הנזה וק     08.01.0350
תשוחנ לבכב 0 המוקב ןשע רורחש יחופמ      
    61x5 081EF HXHN תרנצב חנומ ר"ממ  
תומלוסו תולעתב קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ      
לכ תוברל ינויח הדש רובע םירחא םיפיעסמ      

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רזעה ירמוח רטמ      10                     
חולל 0 המוקב רוטרנג הקולח חולמ הנזה וק     08.01.0360
לבכב 0 המוקב 1 יאנש ינויח הדש A ישאר      
תרנצב חנומ ר"ממ 05x4 EPLX תשוחנ      
תומלוסו תולעתב קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ      
רזעה ירמוח לכ תוברל םירחא םיפיעסמ      

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רטמ      25                     
10.80.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 

קובץ: 2553-001   .../023 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     023 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
חולל 0 המוקב רוטרנג הקולח חולמ הנזה וק     08.01.0370
לבכב 0 המוקב 2 יאנש ינויח הדש A ישאר      
תרנצב חנומ ר"ממ 05x4 EPLX תשוחנ      
תומלוסו תולעתב קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ      
רזעה ירמוח לכ תוברל םירחא םיפיעסמ      

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רטמ      25                     
ישאר חולל 0 המוקב 1 רפסמ יאנשמ הנזה וק     08.01.0380
    A תשוחנ לבכב 0 המוקב ינויח יתלב הדש  
    051x1 EPLX םיפיעסמ תרנצב חנומ ר"ממ  
םיפיעסמ תומלוסו תולעתב קזוחמ ואו םירחא      
לבכה רוביחו רזעה ירמוח לכ תוברל םירחא      

.)יאוותב ורבעוי םילבכ 42 (.ויתווצק ינשב רטמ      600                    
לבכב CETAS הנומל דעו ינשמ חולמ הנזה וק     08.01.0390
חנומ ר"ממ 5.1x7 EPLX תשוחנ שימג      
תולעתב קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ תרנצב      
ירמוח לכ תוברל םירחא םיפיעסמ תומלוסו      

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רזעה רטמ      550                    
001 בחורב םילבכ םלוס לש הנקתהו הקפסא     08.01.0410
ךותב םילבכ תרבעהל מ"ס 61 הבוגבו מ"ס      
, תותשק , תועורז , תוכימת ללוכ , הנבמה      
םיגרב ,תומלוסל רוביח ירזיבא , T תויופעתסה      
לש הנקתהה עוציבל רזעה ירמח לכו םיכותיר ,      

.ע''ווש וא לבמא תרבח רטמ      120                    
08 בחורב םילבכ םלוס לש הנקתהו הקפסא     08.01.0420
ךותב םילבכ תרבעהל מ"ס 61 הבוגבו מ"ס      
, תותשק , תועורז , תוכימת ללוכ , הנבמה      
םיגרב ,תומלוסל רוביח ירזיבא , T תויופעתסה      
לש הנקתהה עוציבל רזעה ירמח לכו םיכותיר ,      

.ע''ווש וא לבמא תרבח רטמ      90                     
06 בחורב םילבכ םלוס לש הנקתהו הקפסא     08.01.0430
ךותב םילבכ תרבעהל מ"ס 61 הבוגבו מ"ס      
, תותשק , תועורז , תוכימת ללוכ , הנבמה      
םיגרב ,תומלוסל רוביח ירזיבא , T תויופעתסה      
לש הנקתהה עוציבל רזעה ירמח לכו םיכותיר ,      

.ע''ווש וא לבמא תרבח רטמ      120                    
הסכמ םע חפ תלעת לש הנקתהו הקפסא     08.01.0440
לבכ תרבעהל מ"ס 11 הבוגבו מ"ס 03 בחורב      
, תותשק , תועורז , תוכימת ללוכ , ג''מ      
, תולעתל , רוביח ירזיבא , T תויופעתסה      
עוציבל רזעה ירמח לכו םיכותיר , םיגרב      

.ע''ווש וא לבמא תרבח לש הנקתהה רטמ      350                    
םע תקלוחמ חפ תלעת לש הנקתהו הקפסא     08.01.0450
מ"ס 11 הבוגבו מ"ס 02 בחורב הסכמ      
תוכימת ללוכ ,תרושקתו למשח  ילבכ תרבעהל      
ירזיבא , T תויופעתסה , תותשק , תועורז ,      
ירמח לכו םיכותיר , םיגרב , תולעתל , רוביח      
וא לבמא תרבח לש הנקתהה עוציבל רזעה      

.ע''ווש רטמ      200                    
10.80.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 

קובץ: 2553-001   .../024 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     024 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
םע תקלוחמ חפ תלעת לש הנקתהו הקפסא     08.01.0460
מ"ס 11 הבוגבו מ"ס 01 בחורב הסכמ      
תוכימת ללוכ ,תרושקתו למשח  ילבכ תרבעהל      
ירזיבא , T תויופעתסה , תותשק , תועורז ,      
ירמח לכו םיכותיר , םיגרב , תולעתל , רוביח      
וא לבמא תרבח לש הנקתהה עוציבל רזעה      

.ע''ווש רטמ      100                    
ילב/םע תצרוחמ הלעת לש הנקתהו הקפסא     08.01.0470
מ"ס 11 הבוגבו מ"ס 06 בחורב הסכמ      
, תוכימת ללוכ , תרושקת ילבכ תרבעהל      
ירזיבא , T תויופעתסה , תותשק , תועורז      
ירמח לכו םיכותיר , םיגרב , תולעתל , רוביח      
וא לבמא תרבח לש הנקתהה עוציבל רזעה      

.ע''ווש רטמ      200                    
ילב/םע תצרוחמ הלעת לש הנקתהו הקפסא     08.01.0480
מ"ס 11 הבוגבו מ"ס 04 בחורב הסכמ      
, תוכימת ללוכ , תרושקת ילבכ תרבעהל      
ירזיבא , T תויופעתסה , תותשק , תועורז      
ירמח לכו םיכותיר , םיגרב , תולעתל , רוביח      
וא לבמא תרבח לש הנקתהה עוציבל רזעה      

.ע''ווש רטמ      100                    
ילב/םע תצרוחמ הלעת לש הנקתהו הקפסא     08.01.0490
מ"ס 11 הבוגבו מ"ס 02 בחורב הסכמ      
, תוכימת ללוכ , תרושקת ילבכ תרבעהל      
ירזיבא , T תויופעתסה , תותשק , תועורז      
ירמח לכו םיכותיר , םיגרב , תולעתל , רוביח      
וא לבמא תרבח לש הנקתהה עוציבל רזעה      

.ע''ווש רטמ      100                    
ילב/םע תצרוחמ הלעת לש הנקתהו הקפסא     08.01.0500
מ"ס 11 הבוגבו מ"ס 01 בחורב הסכמ      
, תוכימת ללוכ , תרושקת ילבכ תרבעהל      
ירזיבא , T תויופעתסה , תותשק , תועורז      
ירמח לכו םיכותיר , םיגרב , תולעתל , רוביח      
וא לבמא תרבח לש הנקתהה עוציבל רזעה      

.ע''ווש רטמ      100                    
006 בחורב תשר תלעת לש הנקתהו הקפסא     08.01.0510
ךותב םילבכ תרבעהל מ"ס 5.8 הבוגבו מ"ס      
לכו םיכותיר , תועורז , תוכימת ללוכ , הנבמה      

. הנקתהה עוציבל רזעה ירמח רטמ      400                    
004 בחורב תשר תלעת לש הנקתהו הקפסא     08.01.0520
ךותב םילבכ תרבעהל מ"ס 5.8 הבוגבו מ"ס      
לכו םיכותיר , תועורז , תוכימת ללוכ , הנבמה      

. הנקתהה עוציבל רזעה ירמח רטמ      400                    
003 בחורב תשר תלעת לש הנקתהו הקפסא     08.01.0530
ךותב םילבכ תרבעהל מ"ס 5.8 הבוגבו מ"ס      
לכו םיכותיר , תועורז , תוכימת ללוכ , הנבמה      

. הנקתהה עוציבל רזעה ירמח רטמ      800                    
10.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
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11/08/2016
דף מס':     025 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
002 בחורב תשר תלעת לש הנקתהו הקפסא     08.01.0540
ךותב םילבכ תרבעהל מ"ס 5.8 הבוגבו מ"ס      
לכו םיכותיר , תועורז , תוכימת ללוכ , הנבמה      

. הנקתהה עוציבל רזעה ירמח רטמ      250                    
001 בחורב תשר תלעת לש הנקתהו הקפסא     08.01.0550
ךותב םילבכ תרבעהל מ"ס 5.8 הבוגבו מ"ס      
לכו םיכותיר , תועורז , תוכימת ללוכ , הנבמה      

. הנקתהה עוציבל רזעה ירמח רטמ      800                    
בחורב םילבכ תומלוס 2 לש הנקתהו הקפסא     08.01.0560
תרבעהל היצקורטסנוק לע תונקתומ מ''ס 08      
יאנשה לש תושלל דעו הלופכ הפצרהמ םילבכ      
ירמח לכו םיכותיר , תועורז , תוכימת ללוכ ,      

'פמוק     2                     . הנקתהה עוציבל רזעה  
תוילעמ ישנא תויחנה פ"ע תילעמל הנזה וק     08.01.0570
לא M חולמ ר"ממ 04 רוניצב ר"ממ 6X5 לבכב      
ט''קפ קספמב םויסו הנורחא תילעמ תנחת      
,תילעמ דוקיפ חולל דע טקפהמ לבכ םע רוניצו      
רוניצ+ ןופלט לבכ םע 02 רטוקב ףסונ רוניצ      
רוניצ+ר''ממ 61 הקראה ךילומ םע 52 רטוקב      
רוניצ+םוקרטניא 'עמ רובע הכישמ טוח םע 52      
רוניצ+שא יוליג תזכרמ שא יוליג לבכ םע םודא      
+הרקב תכרעמל  5.1x5 EPLX לבכ םע 52      
דוקיפמ 5.1x5 EPLX לבכ םע 52 רוניצ      
רוניצ + למשח חולב ףילחמ עגממ רוטרנג      
הנורחא הנחתל ועיגי םילבכה לכ( .רומש ףסונ      

'פמוק     2                     .)רטמ 3 הברזר םע ריפב  
ר"ממ 7*5.1 דע ךתחב EPLX דוקיפ לבכ     08.01.0580
תויצקידניא תלבק וא תוישאר תולעפה ךרוצל      
הנבמ תרקבל תוחולה לכ ןיב םיקספמ לש      
םירחא םיפיעסמ תומלוסו תולעתב חנומ      

.O/I תמישר יפל-לבכה רוביחו רטמ      300                    
ןשע רורחש יחופמ חולמ תשוחנמ הנזה לבכ     08.01.0590
לבכב גגב ןשע רורחש יחופמל דעו 0 המוקב      
    081EF-XHXHN 5.2 ךתחבx5 לכ ללוכ  

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רזעה ירמוח רטמ      250                    
21*5.1 דע ךתחב 081EF HXHN דוקיפ לבכ     08.01.0600
רורחש יחופמ חולל דעו םיאבכ לנפהמ ר"ממ      

.םירחא םיפיעסמ תומלוסו תולעתב חנומ ןשע רטמ      300                    
7*5.1 דע ךתחב 081EF HXHN דוקיפ לבכ     08.01.0610
רורחש יחופמ חולל דעו םיאבכ לנפהמ ר"ממ      

.םירחא םיפיעסמ תומלוסו תולעתב חנומ ןשע רטמ      120                    
21*5.1 דע ךתחב 081EF HXHN דוקיפ לבכ     08.01.0620
ןשע רורחש יחופמ חולל דעו רוטרנגהמ ר"ממ      

.םירחא םיפיעסמ תומלוסו תולעתב חנומ רטמ      50                     
10.80.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 
 
 

קובץ: 2553-001   .../026 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     026 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
יתבכיש וד " הרבוק " וא ןליטאילופ רוניצ     08.01.0630
הריפחב ואו תומלוס חנומ  מ"מ 05 רטוקב      
לש תויחנה יפל שיבכ תחיתפ וא רחא ףיעסמ      
ןיב מ"נמו יווק תרבעה ךרוצל חטשב חקפמ      
תואירב ןינבל דעו ךוניחל הסינכב ילמשח רעש      
י''ע קפוסיש לבכ וא הכישמ טוח ללוכ החוורו      

. תרושקת ןלבק רטמ      300                    
)זוכיר ףדל הרבעהל( םילבכו םיליבומ 10.80 כ"הס            

.ת ו ק ר א ה  20.80 ק ר פ  ת ת       
למשחה תונקת יפל הנעצובת תוקראה :הרעה      
.801 י"תו      
םילאיצנטופ תאוושה ספ לש הנקתהו הקפסא     08.02.0020
002 ךרואב , מ"ס 6 בחורב תשוחנמ ישאר      
ישאר חולל דומצ ןקתומ מ"מ 5 יבוע מ"ס      
תודוסי תקראה רבוחת וילא ,למשח רדחב      
רוביח יגרב ונקתוי ספב .םינוש הקראה יכילומו      
8 תפסותב וילא םירבוחמה םיכילומה רפסמכ      

'פמוק     1                     .דיתעב שומישל םיגרב  
םילאיצנטופ תאוושה ספ לש הנקתהו הקפסא     08.02.0030
ןקתומ מ"מ 5 יבוע מ"ס 08 דע ךרואב תשוחנמ      
וילאש המוק לכב חולה דיל IC-4 תספוקב      
הקראה יכילומו תישארה תקראה רבוחת      
רפסמכ רוביח יגרב ונקתוי ספב .םינוש      
םיגרב 4 תפסותב וילא םירבוחמה םיכילומה      

'פמוק     7                     .דיתעב שומישל  
לכל הקראה עוציבו הנקתה ,הקפסא     08.02.0040
ךותב םיאצמנה םייתכתמה םיטנמלאה      
תרנצ -  .םימ תרנצ תסינכ -  :ןוגכ ,הנבמה      
.תיטסוקא הרקת  -  .םימח םימ תרנצ -  .א"מ      
תונורא -.זג תרנצ -  .בויב תרנצ תסינכ -      
לכ ךרואל - .עמשהו ןופלטה ינקתמ - .תרושקת      
טוח י"ע לכה . תרושקתהו למשחה תולעת      
תאוושה ספמ ר"ממ 61  ךתחב דדובמ תשוחנ      
ללוכ ןהל ץוחמו ,תולעתב ,ישאר םילאיצנטופ      

'פמוק     1                     . דעיבו אצומב ךילומה רוביח ללוכ,הנגה רוניצ  
טרפמל םאתהב םיקרב תקראה ןקתמ עוציב     08.02.0050
ךתחב ינוציח ןבלוגמ ספ ללוכ ,תוינכותהו      
    4X03 02-כ לכ  גגל דע 0 המוקב תעבטמ מ''מ  
זכרמב תפסונ הדיריו הנבמה ףקהב רטמ      
גגב ,דרפנ רוניצ ךותב דדובמ ךילומב הנבמה      
דע םיעובירב גגה לע ןבלוגומ ספב ךשמה      
    5X5 םירוביח תספוק ללוכ תוינכתה יפלו רטמ  
דוסיה תקראה ןיב רוביחל העוקש יצח      
ללוכ .רחא ףיעסמ הדורטקלאו םיקרב תקראהו      
הנקתהל םישורדה רזעה ירמוח לכ      
םאתהב םיקרב תקראה הרקמ לכב.תמלשומ      

'פמוק     1                     .1 קלח 3711 ןקת תושירדל  
20.80.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 

קובץ: 2553-001   .../027 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     027 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
הקראה תוינכותל םאתהב דוסי תקראה ןקתמ     08.02.0060
דוסי תא ףיקתש תחא האלול וללכי רשא      
למשחה קוחל םאתהב עצובת .הנבמה      
רטמ 02 לכ הקראה "ץוק" תאיצי .ויתונקתו      
טולישו םיגרב םע העוקש הספוק ךותב      
ישאר למשח רדחב ןבלוגמ ספ תאיצי , ץיוודנס      

'פמוק     1                     .ינכותב ןמוסמכ  
ךתחב ןבלוגמ לזרבמ יפקיה םיספ  עוציב     08.02.0070
    4X03 ג''מ רדח ,יאנשהו רדחה ףקיהב ,מ"מ  
םייתכתמה םיקלחה לכ רוביחו למשח רדחו      
תומלוס ,תורדג,םיסירת ,תותלד( שימג לבכב      

'פמוק     1                     .טרופמה יפ לע לכה,ג"מ חול תקראה ,)'וכו  
ךרוצל ר"ממ 05 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ     08.02.0080
תרנצב חנומ הרוגס אלולב  הדיריו הילע      
תומלוסו תולעתב קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ      
רזעה ירמוח לכ תוברל  םירחא םיפיעסמ      

.המוק לכב לבכה רוביחו רטמ      150                    
ךרוצל ר"ממ 01 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ     08.02.0090
חנומ , ישאר פ''הפהמ ינשמ חול תקראה      
תולעתב קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ תרנצב      
ירמוח לכ תוברל  םירחא םיפיעסמ תומלוסו      

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רזעה רטמ      100                    
ךרוצל ר"ממ 61 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ     08.02.0100
חנומ ,ישאר פ''הפהמ ינשמ חול תקראה      
תולעתב קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ תרנצב      
ירמוח לכ תוברל  םירחא םיפיעסמ תומלוסו      

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רזעה רטמ      500                    
ךרוצל ר"ממ 52 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ     08.02.0110
חנומ , ישאר פ''הפהמ ינשמ חול תקראה      
תולעתב קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ תרנצב      
ירמוח לכ תוברל  םירחא םיפיעסמ תומלוסו      

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רזעה רטמ      400                    
ךרוצל ר"ממ 53 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ     08.02.0120
חנומ , ישאר פ''הפהמ ינשמ חול תקראה      
תולעתב קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ תרנצב      
ירמוח לכ תוברל  םירחא םיפיעסמ תומלוסו      

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רזעה רטמ      100                    
ךרוצל ר"ממ 05 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ     08.02.0130
תישאר םימ תרנצ תקראהו ינשמ חול תקראה      
םירחא םיפיעסמ תרנצב חנומ , ישאר פ''הפהמ      
םירחא םיפיעסמ תומלוסו תולעתב קזוחמ ואו      
ינשב לבכה רוביחו רזעה ירמוח לכ תוברל      

.ויתווצק רטמ      100                    
20.80.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 2553-001   .../028 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     028 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ךרוצל ר"ממ 07 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ     08.02.0140
רדח ,םיאנש רדח תקראה,ינשמ חול תקראה      
רושיג ללוכ ,ישאר פ''הפהמ למשח רדחו ג''מ      
, םירוביח תואספוקו הקראה תודורטקלאה ןיב      
קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ תרנצב חנומ      
לכ תוברל םירחא םיפיעסמ תומלוסו תולעתב      

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רזעה ירמוח רטמ      600                    
ךרוצל ר"ממ 59 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ     08.02.0150
ףוג ,רוטרנג הקולח חול ,ג''מ חול תקראה      
חנומ , ישאר פ''הפהמ םינשמ תוחולו רוטרנג      
תולעתב קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ תרנצב      
ירמוח לכ תוברל םירחא םיפיעסמ תומלוסו      

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רזעה רטמ      500                    
ךרוצל ר"ממ 051 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ     08.02.0160
חנומ , ישאר פ''הפהמ יאנש לש ףוג תקראה      
תולעתב קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ תרנצב      
ירמוח לכ תוברל םירחא םיפיעסמ תומלוסו      

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רזעה רטמ      80                     
ךרוצל ר"ממ 003 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ     08.02.0170
דודיב םע סופיא עוציב ,ישאר חול תקראה      
, ישאר פ''הפל דעו יאנש לש ספאהמ לוחכ      
קזוחמ ואו םירחא םיפיעסמ תרנצב חנומ      
לכ תוברל םירחא םיפיעסמ תומלוסו תולעתב      

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רזעה ירמוח רטמ      150                    
ךרוצל ר"ממ 53 ךתחב יולג תשוחנ ךילומ     08.02.0180
םיפיעסמ תרנצב חנומ , הרואת ידומע תקראה      
םיפיעסמ תומלוסו תולעתב קזוחמ ואו םירחא      
לבכה רוביחו רזעה ירמוח לכ תוברל  םירחא      

.ויתווצק ינשב רטמ      150                    
תשוחנמ הקראה תדורטקלא תנקתהו תקפסא     08.02.0190
טולישו ןומיס תכירב ללוכ ר"ממ 91 רטוקב      

'פמוק     1                     . הרואת דומע רובע-  
6 ךרואב הקראה תדורטקלא תנקתהו תקפסא     08.02.0200
תכירב ללוכ ר"ממ 91 רטוקב תשוחנמ רטמ      
רטוקב רטמ 6 קמועב חודיק ,טוליש ,ןומיס      
רוביחו לבכ ילענ ,ןוטב יולימ ללוכ מ''ס 04-02      

'פמוק     4                     . םילבכה  
)זוכיר ףדל הרבעהל( .תוקראה 20.80 כ"הס            

.ם י ר ז י ב א ו  ת ו ד ו ק נ  30.80 ק ר פ  ת ת       
םיטרופמה םירזיבאה לכ ריחמ )1 -:תורעה      
רשואי רשא ע''ש וא סיבג רזיבא םיללוכ ןלהל      
ללוכ ריחמה  ,ןנכתמהו לכירדאה י"ע שארמ      
רזיבאל יוסיכ ,םאתמ ,ריקה ךותב הספוק      
.םימתסמ ונקתוי םיקירה תומוקמבו      

30.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***

 
 
 
 
 
 

קובץ: 2553-001   .../029 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     029 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
לעב היהי תינוציח הנקתהל דויצה לכ -:הרעה       
,הקולחה תונורא לכ ,55PI דודיב תגרד      
רמוחמ ויהי רבעמהו תופעתסהה תואספוק      
םוקמל םיאתמה,"וילאמ הבכ" יטסלפ      
.הנקתהה      
רודזורפ ךרד םירבועש םילבכה לכ -:הרעה       
.שא יניסח ויהי ןגומ      
וא/ו הרקתב תויזאפ תלת/דח רואמ תודוקנ     08.03.0040
י''ע וא ט"הת ריק לע וא/ו תכמנומ הרקתב      
תועצמאב  מ"מ 02 רטוקב רוניצב ןורירמ רוניצ      
רודזורפב שא ןיסח וא(EPLX גוסמ םילבכ      
ר"ממ 53*)5.2-5.1 ( )םוינכתה יפל ןגומ      
ט"הת קספמ ללוכ חולה דעו הנזה תדוקנהמ      
ירזיבא לכ ללוכ תוינכתה יפ לע ט"הע וא/ו      
הקלדה קספמ תללוכ הדוקנה םישורדה רזעה      
ללוכ , הקלדה ןצחל ,ןושאר ףילחמ ,דיחי      

. םורח תורואתל תודוקנ 'חי      1293                    
םיפילחמ םיקספמ גוז רובע רואמ 'קנל תפסות     08.03.0050

. 'קנ      16                     
לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ     08.03.0060
ירזיבא לכ ללוכ ןורירמ רוניצ י''ע וא ט"הת ריק      
לבכ מ"מ 02/52 רטוקב רונצב .םישורדה רזעה      
ןגומ רודזורפ רבעמל שא ןיסח וא(EPLX גוסמ      
הדוקנהמ ר"ממ 3*5.2 ךתחב )תוינכתה יפל      
יפוס רזיבא ללוכ ,ברועמ לגעמב חולה דעו      
תודמעל הנזה רובע םג רפסי הז ףיעס , דיחי      
וקב יסחיה קלחה תא ללוכו םיעקש יזוכיר      

. הנזהה 'חי      520                    
לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ     08.03.0070
.םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"הת ריק      
EPLX גוסמ לבכ מ"מ02/52 רטוקב רונצב      
חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 3*5.2 ךתחב      

.לופכ יפוס רזיבא ללוכ ,ברועמ לגעמב 'חי      85                     
לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ     08.03.0080
.םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"הת ריק      
EPLX גוסמ לבכ מ"מ02/52 רטוקב רונצב      
ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 3*5.2 ךתחב      

. לגעמ לע דדוב דיחי יפוס רזיבא 'חי      20                     
לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ     08.03.0090
.םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"הת ריק      
ךתחב EPLX גוסמ לבכ מ"מ 02 רטוקב רונצב      
רזיבא ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 3*5.2      

. םימ ןגומ הצק 'חי      50                     
לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ     08.03.0100
.םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"הת ריק      
ךתחב EPLX גוסמ לבכ מ"מ 02 רטוקב רונצב      
רזיבא ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 3*5.2      

.לופכ םימ ןגומ הצק 'חי      5                      
30.80.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 

קובץ: 2553-001   .../030 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     030 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
בר רזיבאב םויס רובע עקש תדוקנל תפסות     08.03.0110

8N  וקסינ עקש 'חי      6                      
רונצ ללוכ למשח תקספהל םורח ןצחל תדוקנ     08.03.0120
ךתחב EPLX גוסמ לבכ מ"מ 02 רטוקב      
רזיבא ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 5*5.2      

. " קינכמלט" תרצות ץופינ ןצחל 'חי      12                     
רובע U למשח חולמ דרפנ וקב למשח תדוקנ     08.03.0130
לבכו תונולח תזכר/שא יוליג תזכר תנזה      
יבטוק וד ז"אמ ןקתוי חולב ,היזכרמל רוביחל      

'פמוק     2                     .הליענ םע  
שא ןיסח לבכב דרפנ וקב למשח תדוקנ     08.03.0140
    081EF-XHXHN 5.2 ךתחבx3 יחופמ חולמ  
לנפב םוקרטניא תנזה רובע ןשע רורחש      

'פמוק     1                     . עקשב םויסו םיאבכ  
ללוכ ריחמה יזאפ דח ןגזמל ריק רוביח תדוקנ     08.03.0150
חולמ ר"ממ EPLX 5.2*3 לבכב הנזה וק      
מ"מ 02? לוורש ללוכ,הדוקנל דעו למשחה      
ללוכה ןגזמל רוביח רזיבא ללוכ ט"חת שא ןיסח      

. A02 עקש 'קנ      172                    
טוחו מ"מ 02? רוניצ ללוכ ןופלט תודוקנ     08.03.0160

.תשר תלעתל דעו הדוקנהמ דבלב הכישמ 'חי      350                    
תרושקת זוכירמ רזיבא ללוכ ןופלט תודוקנ     08.03.0170
םיאבכ לנפל דע שא ןקת ןופלט טוח ללוכ ישאר      

'פמוק     1                     . הנבמל הסינכב  
תרושקת זוכירמ רזיבא ללוכ ןופלט תודוקנ     08.03.0180
יוליג תזכרל דע שא ןקת ןופלט טוח ללוכ ישאר      

'פמוק     1                     .שא  
טוח םע ר"ממ 02 רוניצ תללוכ היזיולט תודוקנ     08.03.0190

.תשר תלעתל דעו הדוקנהמ הכישמ 'קנ      8                      
טוחו מ"מ 52? רוניצ ללוכ ifiW/בשחמ תדוקנ     08.03.0200

תשר תלעתל דעו הדוקנהמ דבלב הכישמ 'חי      710                    
םהיביכר וא שא/ןשע יאלגל אצומ תדוקנ     08.03.0210
מ"מ 02 רוניצ י"ע )ב"ויכו רפוצ ,הלעפה ינצחל(      
הקיציב ,הכישמ טוחו םודא עבצב "וילאמ הבכ"      
הדוקנל דעו זוכיר חולמ ,תיטסוקא הרקתב וא      

.) 43 קרפב עצובי טוויחה( תוינכתב טרופמכ 'חי      750                    
רובע ךומנ חתמ תכרעמל אצומ תדוקנ     08.03.0220
ר"ממ 52 דע רוניצב תומלצמו )ןוחטיב(הקעזא      
,תיטסוקא הרקתב וא הקיציב ,הכישמ טוחו      
תוינכתב טרופמכ הדוקנל דעו זוכיר חולמ      

.) ךומנ חתמ ןלבק י"ע עצובי טוויחה( 'חי      160                    
6 סיפוא וקסינ תמגודכ A הדובע תדמע     08.03.0230
עקשו בשחמ יעקש 2, למשח יעקש 4 תללוכה      

.דרפנב תודדמנ תודוקנה לכל תונזהה , ןופלט 'חי      265                    
8 סיפוא וקסינ תמגודכ B הדובע תדמע     08.03.0240
2-ו בשחמ יעקש 2, למשח יעקש 6 תללוכה      

.דרפנב תודדמנ תודוקנל תונזהה ,ןופלט יעקש 'חי      20                     
30.80.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 

קובץ: 2553-001   .../031 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     031 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
לגעמ לש הלעפה/הקספהל  ןצחל תדוקנ     08.03.0250
גוסמ לבכ מ"מ 02 רטוקב רונצ ללוכ, הרואת      
    EPLX)ךתחב )תוינכתה יפל שא ןיסח לבכ וא  
רזיבא ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 5*5.1      

. ראומ סיוג ןצחל 'חי      80                     
לופכ עקש תללוכה DCL ךסמל הנכה תדוקנ     08.03.0260
דעו ךסמהמ ר"ממ 05 רטוקב תורוניצ ינשו      

'פמוק     9                     .ןחלושב זוכירל וא תשרה תלעתל  
עקש תללוכה ילמשח ןרקמל הנכה תדוקנ     08.03.0270
05 רטוקב תורוניצ ינשו תרושקת יקנ ,לופכ      
זוכירל וא תשרה תלעתל דעו ןרקמהמ ר"ממ      

'פמוק     10                    .ןחלושב  
מ"מ 02 רוניצב הזירכ תכרעמ לש הנכה תדוקנ     08.03.0280
דעו זוכיר תספוקמ הכישמ טוחו "וילאמ הבכ"      
עצובי טוויחה( תוינכתב טרופמכ תודוקנל      

.) 53 קרפב 'חי      100                    
52 רוניצב תירטיס וד תרושקתל הנכה תדוקנ     08.03.0290
זוכיר תספוקמ הכישמ טוחו "וילאמ הבכ" מ"מ      
עצובי טוויחה( תוינכתב טרופמכ תודוקנל דעו      

.) 53 קרפב 'חי      4                      
יזאפ תלת לגעמב תורש תדמעל הנזה תדוקנ     08.03.0300
EPLX לבכב הנזה וק ללוכ , תוינכותל םאתהב      
ןורירמ רוניצ וא ריקב רוניצ  ללוכ ר"ממ 5*4      

. הדוקנל דעו למשחה חולמ, ריחמב לולכה 'קנ      8                      
הרואת וק לע תרבוחמ ילמשח ןוליו תדוקנ     08.03.0310
EPLX לבכו מ''מ 02 רוניצ תללוכ רדחב      
םירוביח תספוקו הלעפה ןצחל , ר"ממ 5*5.1      

.עונמה דיל םיפלשנ םיקדהמ םע 'קנ      13                     
EPLX*01 5 לבכב יזאפ תלת עקש תדוקנ     08.03.0320
עקשב םויסו הירטיפקב ינשמ חול תנזה רובע      

CEE 5*32A . 'חי      1                      
תנזה רובע 3*5.2 לבכב יזאפ דח עקש תדוקנ     08.03.0330

. A61*3 EEC עקשב םויסו תרושקת תונורא 'חי      16                     
''רטלוו'' גוסמ םיעקש תדמע תנקתהו תקפסא     08.03.0340
עקש תללוכו C תואב תוינכותב תנמוסמה      
A61 םייזאפ דח םיעקש ינשו A61 יזאפ תלת      

'פמוק     8                     . תחפ רסממו םי"זאמ תללוכ  
לבכו 02 רוניצב ילמשח םומיח דודל הדוקנ     08.03.0350
ןגומ ראומ יבטוק וד קספמ ללוכ, ר"ממ 3*5.2      
חולל רישי וקב דודה רוביחו דודה דיל םיימ      

.)חולב ןועש י''ע הלעפה ( ישאר למשח 'קנ      5                      
52 רטוקב רונצב גגב חופמ רובע הנכה תודוקנ     08.03.0360
ר"ממ EPLX 5.2x5 גוסמ לבכ תועצמאב מ"מ      
דיל ט''קפ קספמ ללוכ חולה דעו הדוקנהמ      

.עונמה 'חי      1                      
הספוקהמ 02 רוניצב ןגזמל טטסומרט תדוקנ     08.03.0370
תינוציחה וא תימינפה 'חיל דע הכישמ טוח םע      

. גוזימה ןלבק תויחנהל םאתהב 'קנ      175                    
30.80.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 

קובץ: 2553-001   .../032 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     032 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
יתמוק למשח חולמ שא רפמדל למשח תדוקנ     08.03.0380
081EF-XHXHN שא ןיסח לבכב הדוקנל דעו      
רזיבאב םויסו לבכה רוביחו 5.2x3 ךתחב      

'פמוק     17                    .ריווא גוזימ ישנא תויחנהל םאתהב  
ריחמה יזאפ תלת הבאשמ/ןגזמ רוביח תדוקנ     08.03.0390
ר"ממ EPLX 4*5 לבכב הנזה וק ללוכ      
ןיסח מ"מ 04? לוורש ללוכ, חולל דעו הדוקנהמ      
דומצ A52*3 ןוחטב קספמו ללוכ ט"חת שא      

'פמוק     7                     .הבעמל  
וק ללוכ ריחמה יזאפ דח ןגזמ רוביח תדוקנ     08.03.0400
דעו הדוקנהמ ר"ממ EPLX 5.2*3 לבכב הנזה      
ט"חת שא ןיסח מ"מ 23? לוורש ללוכ, חולל      

'פמוק     2                     .הבעמל דומצ A52*3 ןוחטב קספמו ללוכ  
תזכרמ ןשע רורחש ןולחל למשח תדוקנ     08.03.0410
ןיסח לבכב הדוקנל דעו תרושקת רדחב תונולח      
ר''ממ 6x5 דע ךתחב 081EF-XHXHN שא      

'פמוק     11                    . לבכה רוביחו  
ןשע רורחש תונולח תלעפהל דוקיפ תדוקנ     08.03.0420
רדחב תונולח תזכרמל דעו םיאבכ לנפמ      
081EF-XHXHN שא ןיסח לבכב תרושקת      

'פמוק     1                     . לבכה רוביחו ר''ממ 5.2x01 דע ךתחב  
ןשע רורחש תונולח תלעפהל דוקיפ תדוקנ     08.03.0430
רדחב תונולח תזכרמל דעו גגב א''מ חולמ      
ר''ממ 5.1x7 דע ךתחב EPLX לבכב תרושקת      

'פמוק     1                     .)םילבכ 2( לבכה רוביחו  
EPLX*5.2 5 לבכ ללוכ הינח רעשל למשח וק     08.03.0440
למשח חולהמ ר''ממ 05 רטוקב תורוניצ 2-ו      
רעשה ידיצ ןיב לוורש , רעשל דעו יתמוק      
שא יוליג תזכרמ דוקיפ לבכ ללוכ תויניעל      

'פמוק     8                     .הפירש ןמזב םירעש תחיתפ ךרוצל  
ר"ממ 52 תורוניצ 2-ב תרושקת ריפמ הנזה וק     08.03.0450
תוכרעמל הנכה רובע גגל דע הכישמ טוח םע      
תנגומ 51*02 הספוקב םויס , ןיוולב םילבכ      

'פמוק     1                     . ןוטבב העוקש יצח םיימ  
2 ללוכ הינחב םיסיטרכ ארוקל הנכה 'קנ     08.03.0460
דעו תשר תלעתמ ר''ממ 05 רטוקב תורוניצ      
םע החושב םויסו תוינכתל םאתהב הדוקנל      

'פמוק     4                     .דבכ הסכמ  
רדח חולמ 5*61 לבכב יזאפ תלת עקש תדוקנ     08.03.0470
םויסו קספ לא תנזה רובע 1 המוקב תרושקת      
ללוכ הדוקנה ריחמה . A36*5 EEC עקשב      
רוביחו שימג לבכ םע עקת תנקתהו תקפסא      

.קספ לאה 'חי      2                      
קספ לאהמ 5*61 לבכב יזאפ תלת עקת תדוקנ     08.03.0480
עקתב םויסו 0 המוקב תרושקת רדח חולל דעו      
    A36*5 EEC . תקפסא ללוכ הדוקנה ריחמה  

.קספ לאה רוביחו שימג לבכ םע עקש תנקתהו 'חי      1                      
30.80.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 

קובץ: 2553-001   .../033 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     033 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
5 לבכ ללוכ CETAS הנומל למשח וק     08.03.0490
    EPLX*5.1 חולהמ ר''ממ 02 רטוקב רוניצב  

'פמוק     3                     .הנומל דעו למשח  
EPLX*5.2 3 לבכ ללוכ הרקב חולל למשח וק     08.03.0500
דעו למשח חולהמ ר''ממ 02 רטוקב רוניצב      

'פמוק     2                     .הנומל  
וא ט"הת ריק לע הנקתהל העונת יאלג תודוקנ     08.03.0510
מ"מ 52 רטוקב רוניצב ןורירמ רוניצ י''ע      
ר"ממ EPLX 5.1x5 גוסמ םילבכ תועצמאב      
תקפסא ללוכ חולה דעו הנזה תדוקנהמ      

'פמוק     21                    . תוינכתה יפ לע ט"הע עונת יאלג תנקתהו  
)זוכיר ףדל הרבעהל( .םירזיבאו תודוקנ 30.80 כ"הס            

ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  40.80 ק ר פ  ת ת       
BBA תרצות היהי הז למשח חולב דויצה לכ      
ישאר קספמ ק"ז . רדיינש וא NOTE וא      
    AK54 ,םיטמאמ  AK 63 םיז"אמ AK01.לכ  
.הנקתהו הקפסא םיללוכ םיפיעס      
חפ הנבממ הפוקש תלד םע םיאבכ לנפ חול     08.04.0020
,ריקה לע הנקתהל הנבמ, יסקופא עובצ      
,םיקדהמ ,הריבצ יספ ללוכ. םילנפו תותלד      
תנקתהו טורח ץיוודנס טלשב טולישו ןומיס      
תושירדל םיאתמו ךשמהב טרופיש דויצה      

'פמוק     1                     .תואבכה תושר  
,ההבגה לקוס ללוכ ,הדמעהל חפמ חול הנבמ     08.04.0030
םירזיבאה לכ ללוכ, שרדנכ קמועבו םילנפ      
הריבצ יספ ללוכ ,חולה תמלשהל םישורדה      
    A0052, 03% רומש םוקמ ללוכ ,הקראהו ספא  

.A ישאר למשח חולרובע .טוליש ללוכ ,תוחפל ר"מ      12                     
,ההבגה לקוס ללוכ ,הדמעהל חפמ חול הנבמ     08.04.0040
םירזיבאה לכ ללוכ, שרדנכ קמועבו םילנפ      
,הריבצ יספ ללוכ ,תמלשומ הנקתהל םישורדה      
,תוחפל 03% רומש םוקמ ללוכ ,הקראהו ספא      

.רוטרנג הקולח חול רובע .טוליש ללוכ ר"מ      4                      
,ההבגה לקוס ללוכ ,הדמעהל חפמ חול הנבמ     08.04.0050
םירזיבאה לכ ללוכ, שרדנכ קמועבו םילנפ      
,הקראהו ספא ,תמלשומ הנקתהל םישורדה      
.טוליש ללוכ ,תוחפל 03% רומש םוקמ ללוכ      

.ןשע רורחש יחופמ חול רובע ר"מ      4                      
,ההבגה לקוס ללוכ ,הדמעהל חפמ חול הנבמ     08.04.0060
םירזיבאה לכ ללוכ, שרדנכ קמועבו םילנפ      
,הקראהו ספא ,תמלשומ הנקתהל םישורדה      
.טוליש ללוכ ,תוחפל 03% רומש םוקמ ללוכ      
םיינשמ למשח תוחול רובע      

                   28.80 H1,H2,C,F,M,D,K,U . ר"מ   
40.80.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 
 
 

קובץ: 2553-001   .../034 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     034 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
קמועבו םילנפ ללוכ ,הילתל חפמ חול הנבמ     08.04.0070
הנקתהל םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ, שרדנכ      
רומש םוקמ ללוכ ,הקראהו ספא ,תמלשומ      
למשח תוחול רובע .טוליש ללוכ ,תוחפל 03%      

                    4.50 .3U,2U,11H םיינשמ ר"מ   
םגד ,CETAS תרצות הרקב תדיחי     08.04.0080
    HE531MP יכיתנו םימיאתמ םרז ינשמ ללוכ  

'פמוק     22                    .הנגה  
לש A ישאר למשחה חולב הנקתהו הקפסא     08.04.0090
0052 םרזל BCA P3 ענוממ ריוואב  קספמ      
קותינ רשוכו תילטיגיד הנגה םע ףלשנ רפמא      
    Ak66 ההשומ יטנגמ ןוויכ םוחת nI01-2 םוחת  
לכ טוויח ללוכ  FFO  nI21-2 ידיימ יטנגמ ןוויכ      
קותינ לילס ללוכ םיקדהמב םויסו רזעה ילגעמ      

'פמוק     2                     . TC  
לש A ישאר למשחה חולב הנקתהו הקפסא     08.04.0100
0052 םרזל BCA P4 ענוממ ריוואב  קספמ      
קותינ רשוכו תילטיגיד הנגה םע ףלשנ רפמא      
    Ak66 ההשומ יטנגמ ןוויכ םוחת nI01-2 םוחת  
לכ טוויח ללוכ  FFO  nI21-2 ידיימ יטנגמ ןוויכ      
קותינ לילס ללוכ םיקדהמב םויסו רזעה ילגעמ      

'פמוק     1                     CT חתמ רסוח לילסו.  
םרז קספמ לש למשחה חולב הנקתהו הקפסא     08.04.0110
תיטנגמו תימרט הנגה ללוכ יטמוטוא יצח      
ילאנימונה םרזהמ 01-2 םוחתב תוינורטקלא      
םרזל דעוימו AK63 לש רצק םרזב דמועהו      
CT קותינ לילס ללוכ A008*3 לש ילאנימונ      

.הליענ ללוכ CN םיעגמ 2-ו ON םיעגמ 2 ללוכ 'חי      4                      
םרז קספמ לש למשחה חולב הנקתהו הקפסא     08.04.0120
תיטנגמו תימרט הנגה ללוכ יטמוטוא יצח      
ילאנימונה םרזהמ 01-2 םוחתב תוינורטקלא      
םרזל דעוימו AK63 לש רצק םרזב דמועהו      
CT קותינ לילס ללוכ A052*3 לש ילאנימונ      

.הליענ ללוכ CN םיעגמ 2-ו ON םיעגמ 2 ללוכ 'חי      2                      
םרז קספמ לש למשחה חולב הנקתהו הקפסא     08.04.0130
תיטנגמו תימרט הנגה ללוכ יטמוטוא יצח      
ילאנימונה םרזהמ 01-2 םוחתב תוינורטקלא      
םרזל דעוימו AK63 לש רצק םרזב דמועהו      
CT קותינ לילס ללוכ A002*3 לש ילאנימונ      

.הליענ ללוכ CN םיעגמ 2-ו ON םיעגמ 2 ללוכ 'חי      4                      
םרז קספמ לש למשחה חולב הנקתהו הקפסא     08.04.0140
תיטנגמו תימרט הנגה ללוכ יטמוטוא יצח      
ילאנימונה םרזהמ 01-2 םוחתב תוינורטקלא      
םרזל דעוימו AK63 לש רצק םרזב דמועהו      
CT קותינ לילס ללוכ A061*3 לש ילאנימונ      

.הליענ ללוכ CN םיעגמ 2-ו ON םיעגמ 2 ללוכ 'חי      12                     
40.80.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 

קובץ: 2553-001   .../035 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     035 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
םרז קספמ לש למשחה חולב הנקתהו הקפסא     08.04.0150
תיטנגמו תימרט הנגה ללוכ יטמוטוא יצח      
ילאנימונה םרזהמ 01-2 םוחתב תוינורטקלא      
םרזל דעוימו AK63 לש רצק םרזב דמועהו      
CT קותינ לילס ללוכ A061*3 לש ילאנימונ      
עונמ ללוכ CN םיעגמ 2-ו ON םיעגמ 2 ללוכ      

.ינכמ רוגיחו 'חי      4                      
םרז קספמ לש למשחה חולב הנקתהו הקפסא     08.04.0160
תיטנגמו תימרט הנגה ללוכ יטמוטוא יצח      
ילאנימונה םרזהמ 01-2 םוחתב תוינורטקלא      
םרזל דעוימו AK63 לש רצק םרזב דמועהו      
CT קותינ לילס ללוכ A001*3 לש ילאנימונ      

.הליענ ללוכ CN םיעגמ 2-ו ON םיעגמ 2 ללוכ 'חי      2                      
םרז קספמ לש למשחה חולב הנקתהו הקפסא     08.04.0170
תיטנגמו תימרט הנגה ללוכ יטמוטוא יצח      
ילאנימונה םרזהמ 01-2 םוחתב תוינורטקלא      
םרזל דעוימו AK63 לש רצק םרזב דמועהו      
ללוכ CT קותינ לילס ללוכ A08*3 לש ילאנימונ      

.הליענ ללוכ CN םיעגמ 2-ו ON םיעגמ 2 'חי      4                      
םרז קספמ לש למשחה חולב הנקתהו הקפסא     08.04.0180
תיטנגמו תימרט הנגה ללוכ יטמוטוא יצח      
ילאנימונה םרזהמ 01-2 םוחתב תוינורטקלא      
םרזל דעוימו AK63 לש רצק םרזב דמועהו      
ללוכ CT קותינ לילס ללוכ A36*3 לש ילאנימונ      

.הליענ ללוכ CN םיעגמ 2-ו ON םיעגמ 2 'חי      17                     
םרז קספמ לש למשחה חולב הנקתהו הקפסא     08.04.0190
תיטנגמו תימרט הנגה ללוכ יטמוטוא יצח      
ילאנימונה םרזהמ 01-2 םוחתב תוינורטקלא      
םרזל דעוימו AK63 לש רצק םרזב דמועהו      
ללוכ CT קותינ לילס ללוכ A36*3 לש ילאנימונ      
הליענ ללוכ CN םיעגמ 2-ו ON םיעגמ 2      

.חתמ רסוח לילסו 'חי      1                      
םרז קספמ לש למשחה חולב הנקתהו הקפסא     08.04.0200
תיטנגמו תימרט הנגה ללוכ יטמוטוא יצח      
ילאנימונה םרזהמ 01-2 םוחתב תוינורטקלא      
םרזל דעוימו AK63 לש רצק םרזב דמועהו      
ללוכ CT קותינ לילס ללוכ A04*3 לש ילאנימונ      

.הליענ ללוכ CN םיעגמ 2-ו ON םיעגמ 2 'חי      8                      
םרז קספמ לש למשחה חולב הנקתהו הקפסא     08.04.0210
תיטנגמו תימרט הנגה ללוכ יטמוטוא יצח      
ילאנימונה םרזהמ 01-2 םוחתב תוינורטקלא      
םרזל דעוימו AK63 לש רצק םרזב דמועהו      
ללוכ CT קותינ לילס ללוכ A04*3 לש ילאנימונ      
רוגיחו עונמ ללוכ CN םיעגמ 2-ו ON םיעגמ 2      

.ינכמ 'חי      2                      
40.80.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 
 

קובץ: 2553-001   .../036 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     036 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
םרז קספמ לש למשחה חולב הנקתהו הקפסא     08.04.0220
תיטנגמו תימרט הנגה ללוכ יטמוטוא יצח      
ילאנימונה םרזהמ 01-2 םוחתב תוינורטקלא      
םרזל דעוימו AK63 לש רצק םרזב דמועהו      
ללוכ CT קותינ לילס ללוכ A52*3 לש ילאנימונ      

.הליענ ללוכ CN םיעגמ 2-ו ON םיעגמ 2 'חי      4                      
םרז קספמ לש למשחה חולב הנקתהו הקפסא     08.04.0230
תיטנגמו תימרט הנגה ללוכ יטמוטוא יצח      
ילאנימונה םרזהמ 01-2 םוחתב תוינורטקלא      
םרזל דעוימו AK63 לש רצק םרזב דמועהו      
2-ו ON םיעגמ 2 ללוכ A08*3 לש ילאנימונ      

.CN םיעגמ 'חי      1                      
םרז קספמ לש למשחה חולב הנקתהו הקפסא     08.04.0240
תיטנגמו תימרט הנגה ללוכ יטמוטוא יצח      
ילאנימונה םרזהמ 01-2 םוחתב תוינורטקלא      
םרזל דעוימו AK63 לש רצק םרזב דמועהו      
2-ו ON םיעגמ 2 ללוכ A36*3 לש ילאנימונ      

.CN םיעגמ 'חי      7                      
םרז קספמ לש למשחה חולב הנקתהו הקפסא     08.04.0250
תיטנגמו תימרט הנגה ללוכ יטמוטוא יצח      
ילאנימונה םרזהמ 01-2 םוחתב תוינורטקלא      
םרזל דעוימו AK63 לש רצק םרזב דמועהו      
2-ו ON םיעגמ 2 ללוכ A04*3 לש ילאנימונ      

.CN םיעגמ 'חי      8                      
A05*3 דע םרזל ז"אמ לש הנקתהו הקפסא     08.04.0260

.AK01 לש רצק םרזב דמועהו 'חי      5                      
A04*3 דע םרזל ז"אמ לש הנקתהו הקפסא     08.04.0270

.AK01 לש רצק םרזב דמועהו 'חי      95                     
A04*3 דע םרזל ז"אמ לש הנקתהו הקפסא     08.04.0280

.AK63 לש רצק םרזב דמועהו 'חי      1                      
A52*3 דע םרזל ז"אמ לש הנקתהו הקפסא     08.04.0290

.AK01 לש רצק םרזב דמועהו 'חי      95                     
A52x1 דע םרזל ז"אמ 'חי      900                   08.04.0300
. A02x2 םרזל ז"אמ 'חי      10                    08.04.0310
.הליענ םע A02x2 םרזל ז"אמ 'חי      1                     08.04.0320

Am03 הגילז תושיגר ,A04x4 תחפ קספמ     08.04.0330
.A םגד 'חי      60                     

Am03 הגילז תושיגר ,A04x2 תחפ קספמ     08.04.0340
.A םגד 'חי      10                     

םיכיתנו ךיתנ תיב ללוכ CRH הנגה יכיתנ     08.04.0350
10A*1 'חי      20                     

יכיתנ ללוכ P4  Ak001-Vk1 ,רתי חתמל הנגה     08.04.0360
'פמוק     2                     CRH הנגה  
3CA הדובע רטשמ A36*3 ןגעמ 'חי      10                    08.04.0370
3CA הדובע רטשמ A04*3 ןגעמ 'חי      20                    08.04.0380
3CA הדובע רטשמ A52*3 ןגעמ 'חי      40                    08.04.0390
A52*1 ןגעמ 'חי      40                    08.04.0400
40.80.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 

קובץ: 2553-001   .../037 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     037 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
הברזר ללוכ ילטיגיד יעובש ימוי תבש ןועש     08.04.0410

.תועש 081 'חי      15                     
.חולה לש תלדב הנקתהל םיבצמ 3 ררוב 'חי      65                    08.04.0420

ללוכ חולה לש תלדב הנקתהל םיבצמ 3 ררוב     08.04.0430
.הליענ 'חי      1                      

לש תלדב הנקתהל םזמז תנקתהו תקפסא     08.04.0440
.הליענ ללוכ חולה 'חי      3                      
'פמוק     70                    DEL ןומיס תוירונ 3 טס 08.04.0450
םודא וא קורי עבצב DEL ןומיס תירונ 'חי      60                    08.04.0460

ללוכ ,למשח חול תיזחב ןקתומ הקספה ןצחל     08.04.0470
'פמוק     14                    .תירקמ הלעפה תעינמל תינאכמ הנקתה  
יפוס-ןיא קותינ רשוכ ,A4-0 MZKP 'חי      45                    08.04.0480
יפוס-ןיא קותינ רשוכ ,A3.6-4 MZKP 'חי      60                    08.04.0490

תואיצי 2 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ     08.04.0500
2B - OSI הרקב גצמ תמגוד 'חי      1                      

תואיצי 2 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ     08.04.0510
4B - OSI הרקב גצמ תמגוד 'חי      11                     

21 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ     08.04.0520
OSI- 21 הרקב גצמ תמגוד תואיצי 'חי      2                      
.A01 םיפילחמ רזע יעגמ 2 םע דעצ רסממ 'חי      15                    08.04.0530

2-ו O.N  A61. יעגמ 2 ללוכ דוקיפ רסממ     08.04.0540
.C.N  A61. יעגמ 'חי      65                     

יראלדומ תוגרדמ טמוטוא תנקתהו הקפסא     08.04.0550
חולב 'חי      1                      
RVN 'חי תנקתהו הקפסא 'חי      1                     08.04.0560
.תוקד 06 דע הייהשה רסממ תנקתהו הקפסא 'חי      1                     08.04.0570
חולב יזאפ דח עקש תנקתהו הקפסא 'חי      1                     08.04.0580
חולב יזאפ תלת עקש תנקתהו הקפסא 'חי      1                     08.04.0590

תרקב ללוכה ,ילטיגיד ,תונזה תפלחה רקב     08.04.0600
רדס ,רדת-תתו רדת-לע ,חתמ-תתו חתמ-לע      
לש ,תונכת תויורשפא םע ,הזאפ רסוחו תוזאפ      

'פמוק     2                     RADMA תונגהה לכ ללוכ.  
תרקב ללוכה ,ילטיגיד ,תונזה תפלחה רקב     08.04.0610
רדס ,רדת-תתו רדת-לע ,חתמ-תתו חתמ-לע      
לש ,תונכת תויורשפא םע ,הזאפ רסוחו תוזאפ      

'פמוק     1                     NOTAE תונגהה לכ ללוכ.  
לבקל הנגה ,יבטוק-תלת ,LTL ,םיכיתנ-קתנמ     08.04.0620

'פמוק     12                    rAVk03 דע יתישעת  
ץחל קתנמ ללוכ ,rAVk03 V054 יתישעת לבק     08.04.0630
תלוכי לעב ,הריהמ הקירפ ידגנו ימינפ רתי      
,CEI-2-1-13806 ןקתל םיאתמ ,ימצע יופיר      

'פמוק     8                     ETRC םגד ,RACI תרצות  
קתנמ ללוכ ,rAVk02 V054 דע יתישעת לבק     08.04.0640
לעב ,הריהמ הקירפ ידגנו ימינפ רתי ץחל      
ןקתל םיאתמ ,ימצע יופיר תלוכי      

'פמוק     4                     2-1-13806-CEI, תרצות RACI, םגד ETRC  
'פמוק     8                     rAVk02 דע יתישעת לבקל ןעגמ 08.04.0650
40.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2553-001   .../038 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     038 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
'פמוק     12                    rAVk03 דע יתישעת לבקל ןעגמ 08.04.0660

דגנ הנגה ללוכ ,תוגרד 6 ,קפסה םדקמ רקב     08.04.0670
'פמוק     2                     .CTL TENLE תרצות ,תוינומרה תריצי  

דע קפסהב V21/022 יאנש תנקתהו הקפסא     08.04.0680
.טאוו 002 'חי      1                      

תרבח לש הגילז רקב תנקתהו הקפסא     08.04.0690
'פמוק     3                     ROTUCRIC םגד M4-SBC ז''נמ ללוכ.  
'פמוק     3                     .חולה ךותב שא יוליג יסיטרכ לש דבלב טוויח 08.04.0700

םגד היגרנא רגוא תנקתהו הקפסא     08.04.0710
ABB-SACE. 'חי      2                      

םגד ,CETAS תרצות הנומ הנקתהו הקפסא     08.04.0720
    631MFB ןיירושמ רטסאילופ הספוק ךותב  

'פמוק     4                     45PI רפמא 002 דע םרז ינשמ ללוכ.  
.רפמא 0052 דע םרז ינשמ  הנקתהו הקפסא     08.04.0730

'פמוק     2                     CETAS הנומ רובע  
תמגודכ תרושקת לודומ רובע ןעגמל תפסות     08.04.0740

'פמוק     6                     WDS תרבח תרצות NOTAE  
תרושקת לודומ רובע BCCMל תפסות     08.04.0750

'פמוק     1                     NOTAE תרבח תרצות WDS תמגודכ  
תרבח תמגודכ O/I 8 דע OD/ID סיטרכ     08.04.0760

'פמוק     5                     NOTAE תכרעמ םע רוביחל ןתינה DWS.  
תמגודכ DWS תרושקת תכרעמ רובע חכ קפס     08.04.0770

'פמוק     1                     . NOTAE תרבח  
תמגודכ תמייק תרושקת םע yawetaG קשממ     08.04.0780

'פמוק     1                     . NOTAE תרבח  
תרבח תמגודכ CLP + IMH ''01 עגמ ךסמ     08.04.0790

'פמוק     1                     . EATON  
תויחנה יפל רדגויש מ''פת יפל תכרעמל הנכות     08.04.0800
הלועפל דע הצרהו בכרדה ללוכ תוחיטב ץעוי      

'פמוק     1                     .תמלשומ  
ssalc ןוויכל תורשפא םע עונמ תנגהל תדיחי     08.04.0810
תמגודכ תרושקת ללוכ תפלשנ הדיחי ,הענתה      
    EKP תרצות NOTAE ןיב תרושקת לבכ ללוכ  

'פמוק     6                     .רפמא 21 דע םרזל תודיחיה  
י''ע וקפוסיש למשח תוחולב O/I ירקב טוויח     08.04.0820

'פמוק     8                     .ריווא גוזימ ישנא  
)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוחול 40.80 כ"הס            
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קובץ: 2553-001   .../039 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     039 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י פ ו ג  50.80 ק ר פ  ת ת       
בתכמ דרפנ יתלב קלח הווהמ טרפמה)1      
הקפסאל םניה םיפיעסה לכ)2 .תויומכה      
ומצעל רמוש ןימזמה ,ףיעסל םאתהב הנקתהו      
הרואתה יפוג לכ תא ןיקתהלו קפסל תוכזה תא      
,ןלבקה יריחמ תא תונשל ילבמ םקלח וא      
תועיבת וא תונעט ול ויהי אל יכ ריהצמ ןלבקה      
,לידגהל יאשר ןימזמה)3 .ףסונ םולשתל      
תויומכה בתכ ךותמ תויומכ םצמצלו ןיטקהל      
יפוג לכ .הדיחיה יריחמ תא תונשל ילבמ      
,ספיליפ :תורבח לש ינכט טרפמ יפל הרואת      
.ה'צול ,םיסדנהמ דע רוא      
דומצ האיצי טלש םע .ת.ג לש דבלב הקפסא     08.05.0020
שעג תרצות םידרשמב הרקתב עוקש וא ריק      
תוחפל 'קד 09 לש הלועפ ןמזו DEL תורונ םע      
םאתהב תוא לדוגו רוא תמצוע 06%ב      

. תוחיטבה תושירדל 'חי      60                     
דח םורח תרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.05.0030
הרקתב הנקתהל ואו הרקת דומצ יתילכת      
תרצות , תומלואב תינוציח וא, תכמנומ      
דחוימ ריממ ןקתומ ףוגב :ריממ .טיילורטקלא      
בצמ .הניעט ןויצל המודא LDE תרואתל      
PMAL DEL גוסמ הרונ .יתילכת דח :הלועפ      
    REWOP HGIH THGIRB REPUS ילעב  
.םורחב הרואת W3% 001 לש הרואת תמצוע      

.'קד081 הרואת ןמז 'חי      154                    
06X06 דל הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.05.0040

.םידרשמב הנקתהל טאוו 05 דע קפסהב 'חי      506                    
יוסיכ םע דל הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.05.0050
הנקתהל טאוו 25 דע קפסהב רביפ יטמרה      

.םינכט םירדחו הינחב 'חי      109                    
םע יעוביר דל הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.05.0060
82  קפסהב 56PI ריקה לע ןקתומ ילפוא יוסיכ      

.ץוחב הנקתהל טאוו 'חי      8                      
לע הנקתהל דל הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.05.0070
המולאו טאוו 31  קפסהב nwoD  56PI ריקה      

.ץוחב הנקתהל תולעמ 55 לש 'חי      4                      
לע הנקתהל דל הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.05.0080
טאוו 31X2  קפסהב nwoD/pU  56PI ריקה      

.ץוחב הנקתהל תולעמ 55 לש המולאו 'חי      4                      
ץירח ךותב דל תרואת לש דבלב הקפסא     08.05.0090
01 לש קפסהב לזרב תוגרדמ לש הקעמה      
ללוכ 76PI לש תומיטא תגרד םע רטמ/טאוו      

.רביירדה רטמ      35                     
לע הנקתהל דל הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.05.0100
ףוג יבועו טאוו 94 דע קפסהב תוגרדמ ריקה      

.45PI מ''ס 9 דע הרואת 'חי      18                     
לוגע עוקש דל הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.05.0110
תיכוכז יביס םע קזוחמו טנוברקילופמ יושע      

.םיתורישב הנקתהל טאוו 54 דע קפסהב 'חי      89                     
50.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
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11/08/2016
דף מס':     040 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
יזאפ תלת הריבצ ספ לש דבלב הקפסא     08.05.0120
,םימאתמה לכ ללוכ תינוציח/עוקש הנקתהל      

.תויפוסו תונזה רטמ      30                     
ספ לע הנקתהל הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.05.0130
קפסהב תולעמ 04 לש הבחר המולאב הריבצ      
063  ףוגה בוביס לש תורשפא םע טאוו 25 דע      

.םוירטאב הנקתהל תולעמ 'חי      35                     
45PI עוקש דל הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.05.0140
ילפוא תיכוכז ללוכ טאוו 04 דע קפסהב      

.ץוחב הנקתהל רווניס תעינמל 'חי      15                     
דע קפסהב הדימע הרונמ לש דבלב הקפסא     08.05.0150
רדחב הנקתהל ןמול 0077 רוא ףתשו טאוו 96      

.םירנימס 'חי      3                      
רדנליצ דל הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.05.0160
המולא םע 56PI טאוו 02 דע קפסהב ינוציח      

.תוספרמב הנקתהל תולעמ 34 לש 'חי      29                     
הנקתהל דל הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.05.0170
קפסהב ימינפ רזויפיד םע םירודזורפב תינוציח      

.מ''ס 09 ךרואבו טאוו 42 לש 'חי      96                     
הנקתהל דל הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.05.0180
קפסהב ימינפ רזויפיד םע םירודזורפב תינוציח      

.מ''ס 021 ךרואבו טאוו 33 לש 'חי      125                    
הנקתהל דל הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.05.0190
קפסהב ימינפ רזויפיד םע םירודזורפב תינוציח      

.מ''ס 051 ךרואבו טאוו 14 לש 'חי      17                     
הנקתהל דל הרואת ףוג לש דבלב הקפסא     08.05.0200
קפסהב ימינפ רזויפיד םע ריקה לע תינוציח      

.מ''ס 021 ךרואבו טאוו 33 לש 'חי      3                      
הרואתה יפוג לש דבלב הנקתהו הלבק , םואת     08.05.0210
םיחתפה לכ ללוכ , םימדוקה םיפיעסב      
וקזוחי הרואתה יפוג ,םישרדנה םיקוזיחהו      
תוידגנ תודוקנ 2ב תכתמ דנבב הרקתל      

.םידרשמב הנקתהל 'חי      1293                    
יפל LAR רונתב הרואת יפוג תעיבצ תפסות     08.05.0220

.לכירדא תריחב 'חי      79                     
)זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת יפוג 50.80 כ"הס            

.ת ו נ ו ש  60.80 ק ר פ  ת ת       
קדוב סדנהמ תרוקיב למשחה ןקתמ תרבעה     08.06.0010
ןקתמ לש תמלשומו האלמ הריסמל,ךמסומ      

'פמוק     1                     .למשחה  
09 קמועב םילבכו תרנצ תחנהל הריפח עוציב     08.06.0020
טרס , מ"ס 01 לוחב יוסיכ , לוח עצמ ללוכ מ"ס      
תונזה רובע ותומדקל בצמה תרזחהו ןומיס      

. תרושקתו למשח רטמ      100                    
תשגה ללוכ אלמ סמועב תיפרגומרט הקידב     08.06.0030
דע לולכי ח"ודה ,םירוזאה לכב תומרה םע חוד      

'פמוק     1                     .הקידב תודוקנ 05  
60.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2553-001   .../041 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     041 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
םיליבומ וא/ו םילבכל רבעמ יחתפ םוטיא     08.06.0060
גוסמ רמוחהח .שא ינפב דימע רמוחב      
תודימע ןמז ,דיתעב םילבכ תפסוה רשפאמה      
ןווגמ תוכרעמ" ,S.B.K תמגודכ תועש 2-ל      
םילודגו םינטק םיחתפל סחייתמ ריחמה ."שא      

.םטאנה חתפה לש וטנ חטש יפל הדידמהשכ ר"מ      12                     
לכו תוגרדמ ירדחב תינמז הרואת עוציב     08.06.0070
יפוג ללוכ הדובע יכרצל גגהו תומוקה יחטש      

'פמוק     1                     . טקיורפה לכל םיינמז םילבכו הרואת  
'פמוק     1                     .ינכטה טרפמ פ"ע ןכדועמ ןקתמ קית תשגה 08.06.0080
)זוכיר ףדל הרבעהל( .תונוש 60.80 כ"הס            

ת ו ע ו ר ז ו  ה ר ו א ת  י ד ו מ ע  70.80 ק ר פ  ת ת       
ןכו הנקתה ,הקפסא םיללוכ הדיחיה יריחמ      
רוביחו דומעה שארל דעו דויצה שגממ לבכה      
. סנפה      
הטלפ רטמ 8 הבוגב ינוק הרואת דומע     08.07.0020

. דוסיה יגרב ללוכ דבלב ןוולוגמ  005/005 'חי      2                      
תנוולוגמ רטמ 1 הלופכ 1 ףופיכ תפפוכמ עורז     08.07.0030

.םיסנפ 2 תנקתהל דבלב 'חי      2                      
תנוולוגמ רטמ 1 דדוב 1 ףופיכ תפפוכמ עורז     08.07.0040

.דחא סנפ תנקתהל דבלב 'חי      2                      
2 רובע ינקת רטמ 8 דומעל רזע ירזיבא שגמ     08.07.0050
טנוברקילופמ דומעה תיתחתב ןקתומה םיסנפ      
וא סויזלצ תולעמ 031 דע לש 'פמטב דימע      
2 םע ,חפ ןוגג םע מ"מ 5.2 יבועב ןבלוגמ חפמ      
םע ,A01 AK01 םרזל יזאפ דח םיז"אמ      
וא 2KAPOC םגדכ תופעתסה יקדהמ      
    3KAPOC תרצות IXEGOS יקדהמ םע  

.XINOHP תרצות סנפל האיצי 'חי      2                      
רובע ינקת רטמ 8 דומעל רזע ירזיבא שגמ     08.07.0060
דומעה תיתחתב ןקתומה דחא סנפ      
תולעמ 031 דע לש 'פמטב דימע טנוברקילופמ      
ןוגג םע מ"מ 5.2 יבועב ןבלוגמ חפמ וא סויזלצ      
,A01 AK01 םרזל יזאפ דח םיז"אמ 2 םע ,חפ      
וא 2KAPOC םגדכ תופעתסה יקדהמ םע      
    3KAPOC תרצות IXEGOS יקדהמ םע  

.XINOHP תרצות סנפל האיצי 'חי      2                      
'רעמ ללוכה םוינימולא 'קצימ בוחר סנפ     08.07.0070
8 הבוגב הנקתהל רוניס תעינמל תיראלודומ      

.טאוו 701 קפסהב רטמ 'חי      6                      
ןוטבמ הבוג רטמ 8 הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.07.0080
תנקתה,רבעמ לוורש ,הריפח: תוברל 03-ב      

.ןוגיע יגרבו ןויז לזרב ,רחא ףיעסמ דוסיה יגרב 'חי      4                      
)זוכיר ףדל הרבעהל( תועורזו הרואת ידומע 70.80 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( תילמשח היצלטסניא 80 כ"הס            
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11/08/2016
דף מס':     042 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  90 ק ר פ       
ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.01.0010
םיפילג תוברל םייקפואו םיירושימ םיחטש      

תונוולוגמ תכתמ תוניפו ר"מ      4187                    
םידומעו תוריק לע תובכש שולש ץוח חיט     09.01.0030
הצברה תוברל  םינוש הנבמ יקלחו תוגגב      

תיטנמצ ר"מ      962                    
מ"מ 7-3 יבועב ד"ממל רשואמ יתילכת בר חיט     09.01.0050
,מ"מ 5 דע יבועב "רגאב טכילש"ו )תשר אלל(      

ע"ש וא "ריקומרת" תרצות ר"מ      370                    
ירדחו םוירטאה תרקת תיתחתב יטסוקא חיט     09.01.0060
י"פע תושורדה תובכשה לכ תוברל םיירנימס      

הקיטסוקאה ץעויו לכירדאה תויחנה ר"מ      339                    
)זוכיר ףדל הרבעהל( חיט 10.90 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( חיט 90 כ"הס            

ף ו צ י ר ו  י ו פ י ח  01 ק ר פ       
ף ו צ י ר  10.01 ק ר פ  ת ת       
יפכ הקלחהה ימדקמ תא םיללוכ ףוצירה יריחמ      
טרפמ /תוינכותב ןייוצמש      
רמוח םג םיללוכ םיסחיתמ מ"רה םיפיעסה לכ      
םוינימולאמ הדרפה יפס תוברל שרדנה רוחש      
םוינימולא תוניפ ןכו דכו לוח טלמ יולימ םיקבד      
.לכירדאה תריחבל ןווג .תוריק יופיחב      
הרופא ,טינרג ןבא 10LF סופיטמ ףוציר     10.01.0010
תמגודכ שרבומ ףורש רומיגב G-456 "הרבוק"      
תודגנתהה תגרדב א"ש וא "טהב ןבא"      
לכ תוברל תינכות י"פע תודימב ,9R הקללהל      
םיקשימ לוח ,  תיתשה תנכה ,שרדנכ םיעצמה      
גוסמ תילירקא הבור רמג ,מ"מ 4 דע בחורב      

ע"ווש וא ייפמ ר"מ      332                    
ןלצרופ טינרג יחיראב 20LF סופיטמ ףוציר     10.01.0020
    OMOLP MUNAT 54 תודימבX09 לש מ"ס  
י"פע תודימב ,א"ש וא ATNEGRA תרבח      
תנכה ,שרדנכ םיעצמה לכ תוברל תינכות      
רמג ,מ"מ 4 דע בחורב םיקשימ לוח ,  תיתשה      

ע"ווש וא ייפמ גוסמ תילירקא הבור ר"מ      798                    
51X51 "ydob"ןלצרופ טינרג - תושיגנ יחירא     10.01.0026
    lluf םגד CR תרצות recpoT" " ןווגב ע"וש וא  

"סקפלא" קווישב לכירדאה תריחבל ר"מ      15                     
ןלצרופ טינרג יחיראב 30LF סופיטמ ףוציר     10.01.0030
    YDOB-LLUF  OMOLP MUNAT תודימב  
    54X54 תרבח לש מ"ס ATNEGRA א"ש וא,  
םיעצמה לכ תוברל תינכות י"פע תודימב      
בחורב םיקשימ לוח ,  תיתשה תנכה ,שרדנכ      
וא ייפמ גוסמ תילירקא הבור רמג ,מ"מ 4 דע      

ע"ווש ר"מ      2141                    
10.01.10 קרפ תתב הרבעהל          
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11/08/2016
דף מס':     043 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ןלצרופ טינרג יחיראב 40LF סופיטמ ףוציר     10.01.0040
    TANUM PLOMO  FULL-BODY R10  
ATNEGRA תרבח לש מ"ס 03X03 תודימב      
לכ תוברל תינכות י"פע תודימב ,א"ש וא      
םיקשימ לוח ,  תיתשה תנכה ,שרדנכ םיעצמה      
גוסמ תילירקא הבור רמג ,מ"מ 4 דע בחורב      

ע"ווש וא ייפמ ר"מ      197                    
ןלצרופ טינרג יחיראב 50LF סופיטמ ףוציר     10.01.0050
    01-R 021 תודימב טקרפ יומדX03 לש מ"ס  
תרבח לש OTARUTTURTS KAO  תרבח      
    RASEAC תינכות י"פע תודימב ,א"ש וא  
,  תיתשה תנכה ,שרדנכ םיעצמה לכ תוברל      
הבור רמג ,מ"מ 4 דע בחורב םיקשימ לוח      

ע"ווש וא ייפמ גוסמ תילירקא ר"מ      73                     
תוברל םוירטא תוגרדמ חלש LF 10 ףוציר     10.01.0060
לכ הצקב הרהזא יצירחו תווצקב לגועמ שוטיל      
G-456 "הרבוק" הרופא טינרג ןבאב ,חלש      
וא "טהב ןבא" תמגודכ שרבומ ףורש רומיגב      

204 ןוילג האר א"ש רטמ      143                    
דיל תוגרדמ חלש LF 10 טינרג ןבא ףוציר     10.01.0070
תווצקב לגועמ שוטיל תוברל הבישי תוגרדמ      
טינרג ןבאב ,חלש לכ הצקב הרהזא יצירחו      
שרבומ ףורש רומיגב G-456 "הרבוק" הרופא      

א"ש וא "טהב ןבא" תמגודכ רטמ      38                     
תינכת י"פע הבישי תוגרדמל ץע לנאפ ילופיש     10.01.0085
עבצב העיבצ ללוכ 304 הבישי תוגרדמ יטרפ      
םיילפיטנא לירקרבנד תמגוד הריעב בכעמ      

.לכירדאה תריחבל ןווגב  557  י"ת י"פעו רטמ      20                     
חלשו םור ללוכה תוגרדמ לש ימורט ףוציר     10.01.0090
ףוציר :1 הפולח .תווצקב לגועמ שוטיל תוברל      
,ילארשיא ןקתה תושירדל תדמוע ,טינרג ןבא      
דגנ לופיט ללוכ ,תילכירדאה תריחבל ןווג      

.הרהזא יספו הקלחה רטמ      93                     
חלשו םור ללוכה תוגרדמ לש ימורט ףוציר     10.01.0095
ףוציר :2 הפולח  .תווצקב לגועמ שוטיל תוברל      
,ילארשיא ןקתה תושירדל תדמוע ,ןורבח ןבא      
דגנ לופיט ללוכ ,תילכירדאה תריחבל ןווג      

.הרהזא יספו הקלחה רטמ      93                     
6LF םייניב יחטשמ ףוציר ר"מ      65                    10.01.0110
ל"נה ףוציר תרדסמ תוגרדמל םילופיש רטמ      229                   10.01.0120

םילדגב םידרקונמ 70LF לחנ יקולח ףוציר     10.01.0130
וא ל"א תולתשמ תמגודכ )4-3 לדוג( םינוש      

א"ש ר"מ      24                     
וא סקטולפ גוסמ חיטש לש הבכרהו הקפסא     10.01.0160
ב גוס ףוציר ללוכ לכירדאה תריחבל א"ש      
שרדנה רמוחהו םיפסה לכ תוברל  תיתשתכ      

ב"ויכו םיקבד ימוג :הבכרהל ר"מ      99                     
'פמוק     2                     10LF תמגודכ טינרג ןבאב תילעמ את ףוציר 10.01.0180
10.01.10 קרפ תתב הרבעהל          
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11/08/2016
דף מס':     044 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
486G ידוגינ ןווגב טינרג ןבא יספב ףוציר     10.01.0190
תמגוד ,תוחיטב תושירד י"פע ינקת דוביעב      
דע  051*82 תודימב ע"וש וא טהב ןבא      

                    8.40 .904 תינכת י"פע )מ"ס( 081*5.3 ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ףוציר 10.01 כ"הס            

י ו פ י ח  20.01 ק ר פ  ת ת       
מ"ס 03X01 הקימרק יחיראב  תוריק  יופיח     10.02.0020
דוסי ריחמ .  ףוציר יחירא ילדגל םאות טמ ןבל      
תוברל לכירדאה י"ע רושיאל ,ר"מל ח"ש 001      
טרפ יפל מ"מ  3 לש םיקשימב תילירקא הבור      

.ילכירדא ר"מ      861                    
5 הדלפ חולב הבישי תוגרדמ לש םור יופיח     10.02.0030

תולכרדא תינכתו יטרפ י"פע מ"מ ר"מ      20                     
)זוכיר ףדל הרבעהל( יופיח 20.01 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( ףוצירו יופיח 01 כ"הס            

ע ב צ  11 ק ר פ       
ע ב צ  10.11 ק ר פ  ת ת       
,סבג תוריק לע ע"ש וא "לירקרפוס" עבצ     11.01.0010
תורקתו תוריק ,סבג תורקת, ןוטב תוריק      
תוניפב ,לכירדאה תריחבל םינווגב םיחיוטמ      
"ליפרובמט" דוסי עבצ תבכש תוברל םיפילגו      
תואמגוד . ע"ש וא לירקרפוס תובכשו ע"ש וא      

                   15829 .לכירדאה רושיאל ר"מ   
, ץוח חיט לע ע"ש וא ד.מ "לירקרפוס" עבצ     11.01.0030
תובכש יתשו "רשוק דוסי" דוסי תבכש תוברל      
רושיאל תואמגוד .ע"ש וא ד.מ לירק רפוס      

.לכירדאה ר"מ      1050                    
90W  ןוינחה תוריק תא יסקופא עבצב העיבצ     11.01.0040

חטשה ינפ תנכה ללוכ ,ארקמב ר"מ      325                    
)זוכיר ףדל הרבעהל( עבצ 10.11 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( עבצ 11 כ"הס            

ם ו י נ י מ ו ל א  21 ק ר פ       
ק ר פ  ת ת  10.21 ק ר פ  ת ת       
+ פיק-ירד תחא ףנכ ןולח - 0574 לילק 1-לא     12.01.0010
ינוציח יופיח + תידודיב תיכוכז + ןותחת עובק      
+ 0011*006  ןולחל רוביחו םוינימולא חפב      
תודימ + רזע ףוקשמ םע חתפב הנקתה      

טרפמו המישר יפל + מ"מ 0011*0042 'חי      3                      
+ פיק-ירד תחא ףנכ ןולח - 0574 לילק A2-לא     12.01.0020
+ תידודיב תיכוכז  +ןוילע עובק+ ןותחת עובק      
ןולחל רוביחו םוינימולא חפב ינוציח יופיח      
רזע ףוקשמ םע חתפב הנקתה + 0011*006      
המישר יפל + מ"מ 0011*0592 תודימ +      

טרפמו 'חי      24                     
10.21.10 קרפ תתב הרבעהל          
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11/08/2016
דף מס':     045 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
+ פיק-ירד תחא ףנכ ןולח - 0574 לילק B2-לא     12.01.0030
+ תידודיב תיכוכז  +ןוילע עובק+ ןותחת עובק      
ןולחל רוביחו םוינימולא חפב ינוציח יופיח      
רזע ףוקשמ םע חתפב הנקתה + 0011*006      
המישר יפל + מ"מ 0011*0053 תודימ +      

טרפמו 'חי      21                     
+ פיק-ירד תחא ףנכ ןולח - 0574 לילק C2-לא     12.01.0040
+ תידודיב תיכוכז  +ןוילע עובק+ ןותחת עובק      
ןולחל רוביחו םוינימולא חפב ינוציח יופיח      
רזע ףוקשמ םע חתפב הנקתה + 0011*006      
המישר יפל + מ"מ 0011*0023 תודימ +      

טרפמו 'חי      95                     
+ פיק-ירד תחא ףנכ ןולח - 0574 לילק A3-לא     12.01.0050
ןותחת יופיח + תידודיב תיכוכז + ןותחת עובק      
יפל ןולחל רוביחו םוינימולא חפב ינוציח ןוילעו      
+ רזע ףוקשמ םע חתפב הנקתה + המישר      

טרפמו המישר יפל + מ"מ 0921*0552 תודימ 'חי      1                      
+ פיק-ירד תחא ףנכ ןולח - 0574 לילק C3-לא     12.01.0060
ןותחת יופיח + תידודיב תיכוכז + ןותחת עובק      
יפל ןולחל רוביחו םוינימולא חפב ינוציח ןוילעו      
+ רזע ףוקשמ םע חתפב הנקתה + המישר      

טרפמו המישר יפל + מ"מ 0731*0532 תודימ 'חי      2                      
+ פיק-ירד תחא ףנכ ןולח - 0574 לילק D3-לא     12.01.0070
ןותחת יופיח + תידודיב תיכוכז + ןותחת עובק      
יפל ןולחל רוביחו םוינימולא חפב ינוציח ןוילעו      
+ רזע ףוקשמ םע חתפב הנקתה + המישר      

טרפמו המישר יפל + מ"מ 0731*0532 תודימ 'חי      2                      
+ פיק-ירד תחא ףנכ ןולח - 0574 לילק E3-לא     12.01.0080
ןותחת יופיח + תידודיב תיכוכז + ןותחת עובק      
יפל ןולחל רוביחו םוינימולא חפב ינוציח ןוילעו      
+ רזע ףוקשמ םע חתפב הנקתה + המישר      

טרפמו המישר יפל + מ"מ 0731*0532 תודימ 'חי      2                      
+ פיק-ירד תחא ףנכ ןולח - 0574 לילק A4-לא     12.01.0090
ןותחת יופיח + תידודיב תיכוכז + ןותחת עובק      
יפל ןולחל רוביחו םוינימולא חפב ינוציח ןוילעו      
+ רזע ףוקשמ םע חתפב הנקתה + המישר      

טרפמו המישר יפל + מ"מ 0561*0552 תודימ 'חי      1                      
+ פיק-ירד תחא ףנכ ןולח - 0574 לילק B4-לא     12.01.0100
ןותחת יופיח + תידודיב תיכוכז + ןותחת עובק      
יפל ןולחל רוביחו םוינימולא חפב ינוציח ןוילעו      
+ רזע ףוקשמ םע חתפב הנקתה + המישר      

טרפמו המישר יפל + מ"מ 0561*0562 תודימ 'חי      1                      
+ פיק-ירד תחא ףנכ ןולח - 0574 לילק C4-לא     12.01.0110
ןותחת יופיח + תידודיב תיכוכז + ןותחת עובק      
יפל ןולחל רוביחו םוינימולא חפב ינוציח ןוילעו      
+ רזע ףוקשמ םע חתפב הנקתה + המישר      

טרפמו המישר יפל + מ"מ 0561*0532 תודימ 'חי      3                      
10.21.10 קרפ תתב הרבעהל          
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11/08/2016
דף מס':     046 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
+ פיק-ירד תחא ףנכ ןולח - 0574 לילק D4-לא     12.01.0120
ןותחת יופיח + תידודיב תיכוכז + ןותחת עובק      
יפל ןולחל רוביחו םוינימולא חפב ינוציח ןוילעו      
+ רזע ףוקשמ םע חתפב הנקתה + המישר      

טרפמו המישר יפל + מ"מ 0561*0532 תודימ 'חי      2                      
+ פיק-ירד תחא ףנכ ןולח - 0574 לילק E4-לא     12.01.0130
ןותחת יופיח + תידודיב תיכוכז + ןותחת עובק      
יפל ןולחל רוביחו םוינימולא חפב ינוציח ןוילעו      
+ רזע ףוקשמ םע חתפב הנקתה + המישר      

טרפמו המישר יפל + מ"מ 0561*0532 תודימ 'חי      1                      
+ פיק-ירד תחא ףנכ ןולח - 0574 לילק F4-לא     12.01.0140
ןותחת יופיח + תידודיב תיכוכז + ןותחת עובק      
יפל ןולחל רוביחו םוינימולא חפב ינוציח ןוילעו      
+ רזע ףוקשמ םע חתפב הנקתה + המישר      

טרפמו המישר יפל + מ"מ 0561*0552 תודימ 'חי      1                      
+ פיק-ירד תחא ףנכ ןולח - 0574 לילק A5-לא     12.01.0150
ןותחת יופיח + תידודיב תיכוכז + ןותחת עובק      
יפל ןולחל רוביחו םוינימולא חפב ינוציח ןוילעו      
+ רזע ףוקשמ םע חתפב הנקתה + המישר      

טרפמו המישר יפל + מ"מ 0521*0532 תודימ 'חי      1                      
+ פיק-ירד תחא ףנכ ןולח - 0574 לילק B5-לא     12.01.0160
ןותחת יופיח + תידודיב תיכוכז + ןותחת עובק      
יפל ןולחל רוביחו םוינימולא חפב ינוציח ןוילעו      
+ רזע ףוקשמ םע חתפב הנקתה + המישר      

טרפמו המישר יפל + מ"מ 0521*0072 תודימ 'חי      1                      
+ פיק-ירד תחא ףנכ ןולח - 0574 לילק C5-לא     12.01.0170
ןותחת יופיח + תידודיב תיכוכז + ןותחת עובק      
יפל ןולחל רוביחו םוינימולא חפב ינוציח ןוילעו      
+ רזע ףוקשמ םע חתפב הנקתה + המישר      

טרפמו המישר יפל + מ"מ 0521*0562 תודימ 'חי      1                      
+ פיק-ירד תחא ףנכ ןולח - 0574 לילק D5-לא     12.01.0180
ןותחת יופיח + תידודיב תיכוכז + ןותחת עובק      
יפל ןולחל רוביחו םוינימולא חפב ינוציח ןוילעו      
+ רזע ףוקשמ םע חתפב הנקתה + המישר      

טרפמו המישר יפל + מ"מ 0521*0532 תודימ 'חי      2                      
+ פיק-ירד תחא ףנכ ןולח - 0574 לילק E5-לא     12.01.0190
ןותחת יופיח + תידודיב תיכוכז + ןותחת עובק      
יפל ןולחל רוביחו םוינימולא חפב ינוציח ןוילעו      
+ רזע ףוקשמ םע חתפב הנקתה + המישר      

טרפמו המישר יפל + מ"מ 0521*0532 תודימ 'חי      1                      
פיק ןולח לש 'חי עבש -0574 לילק 6-לא     12.01.0200
תידודיב תיכוכז + תינדי הלעפה + המינפ      
יופיח + רזע ףוקשמ םע חתפב הנקתה+      
0576*007 תודימב + םוינימולא חפב םידומע      

טרפמו המישר יפל + מ"מ 'חי      1                      
+ הצוחה תחא ףנכ תלד -0094 לילק 7-לא     12.01.0210
הנקתה + תידודיב תיכוכז + הקולחו דצ עובק      
0515*0572 תודימב + רזע ףוקשמ םע חתפב      

טרפמו המישר יפל + מ"מ 'חי      1                      
10.21.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 

קובץ: 2553-001   .../047 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     047 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
+ הצוחה תחא ףנכ תלד - 0094 לילק 8-לא     12.01.0220
פיק ןולח לש תודיחי עברא + הקולחו דצ עובק      
תיכוכז +החיתפל ילמשח עונמ+ הצוחה      
+ רזע ףוקשמ םע חתפב הנקתה + תידודיב      
המישר יפל + מ"מ 0346*0582 תודימב      

טרפמו 'חי      1                      
+ םירזיבא + תנזאתמ תחא ףנכ תלד 9-לא     12.01.0230
תיכוכז +הקולחו 0094 לילקמ דצ עובק      
טרפמו המישר יפל טלפמוק הנקתה + תידודיב      

מ"מ 0564+0374*0562 תודימב + 'חי      1                      
+ הצוחה תחא ףנכ תלד -0094 לילק 01-לא     12.01.0240
הנקתה + תידודיב תיכוכז + הקולחו דצ עובק      
0224*0552 תודימב + רזע ףוקשמ םע חתפב      

טרפמו המישר יפל + מ"מ 'חי      1                      
םיעובק + GS סקירטמ ךסמ ריק 11-לא     12.01.0250
+ םייפנכ יתש תילמשח הזזה תלד + הקולחו      
+ ןוגיעו םיקוזיח + הלהב תחא ףנכ תלד      
המישר יפל + מ"מ 06201*0013 תודימ      

טרפמו 'חי      1                      
+ הצוחה תחא ףנכ תלד -שא תלד 21-לא     12.01.0260
09 שא תניסח תיכוכז + םירזיבא + ןוילע עובק      
תרצות+ מ"מ 0021*0582 תודימ + קד      

טרפמו המישר יפל + סרפלטמ 'חי      1                      
+ הצוחה תחא ףנכ תלד -שא תלד 31-לא     12.01.0270
חפ יופיח + העובק הפפר םע ןוילע עובק      
09 שא תניסח תיכוכז + םירזיבא +לולכ ינוציח      
תרצות + מ"מ 0561*0582 תודימ + קד      

טרפמו המישר יפל+סרפלטמ 'חי      1                      
+  הקולח + עובק ןולח - 0574 לילק-41-לא     12.01.0280
+ תומסוחמ ןאסיטנאו הפוקש  הדובר תיכוכז      
ןולחל רוביחו םוינימולא חפב ינוציח יופיח      
רזע ףוקשמ םע חתפב הנקתה + 0011*006      
המישר יפל + מ"מ 0011*0012 תודימ +      

.טרפמו 'חי      15                     
הדובר תיכוכזמ הציחמ - תיכוכז תציחמ 51-לא     12.01.0290
רוביח + םידדצב + הפצרב ןוגיע + תמסוחמ      
+ מ"מ 0556 0072* תודימב + תורגנ תלדל      

טרפמו המישר יפל 'חי      1                      
הדובר תיכוכזמ הציחמ - תיכוכז תציחמ 61-לא     12.01.0295
רוביח + םידדצב + הפצרב ןוגיע + תמסוחמ      
+ מ"מ 0645 0072* תודימב + תורגנ תלדל      

טרפמו המישר יפל 'חי      1                      
הדובר תיכוכזמ הציחמ -תיכוכז תציחמ 71-לא     12.01.0300
אקיס תקיצי + הפצרב ןוגיע + תמסוחמ      
0063*0823 תודימב + םידדצב ןוגיע +טוארג      

טרפמו המישר יפל + מ"מ 'חי      1                      
10.21.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 

קובץ: 2553-001   .../048 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     048 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
הדובר תיכוכזמ הציחמ -תיכוכז תציחמ 81-לא     12.01.0310
אקיס תקיצי + הפצרב ןוגיע + תמסוחמ      
+ תורגנ תלדל רוביח+ םידדצב ןוגיע+טוארג      
המישר יפל + מ"מ 0174*0823 תודימב      

טרפמו 'חי      1                      
הדובר תיכוכזמ הציחמ -תיכוכז תציחמ 91-לא     12.01.0320
טוארג-אקיס תקיצי+ הפצרב ןוגיע + תמסוחמ      
מ"מ 0854*0823 תודימב  + םידדצב + ןוגיע      

טרפמו המישר יפל + 'חי      1                      
הדובר תיכוכזמ הציחמ -תיכוכז תציחמ 02-לא     12.01.0330
טוארג אקיס תקיצי +הפצרב ןוגיע + תמסוחמ      
מ"מ 0254*0313 תודימב  + םידדצב ןוגיע +      

טרפמו המישר יפל + 'חי      1                      
+ פיק-ירד תחא ףנכ ןולח -0574 לילק 12-לא     12.01.0340
+ תידודיב תיכוכז + דצ יעובק + ןותחת עובק      
+ מ"מ 0083*0552 תודימב + תוחיטב תיכוכז      

טרפמו המישר יפל 'חי      4                      
+ הצוחה תחא ףנכ תלד -0094 לילק 22-לא     12.01.0350
הנקתה + תידודיב תיכוכז + הקולחו דצ עובק      
0083*0042 תודימב + רזע ףוקשמ םע חתפב      

טרפמו המישר יפל + מ"מ 'חי      1                      
+ פיק-ירד תחא ףנכ ןולח -0574 לילק 32-לא     12.01.0360
תיכוכז + תידודיב תיכוכז  + ןותחת עובק      
יפל + מ"מ 0011*0012 תודימב + תוחיטב      

טרפמו המישר 'חי      6                      
תיכוכז + הקולחו עובק -0094 לילק 42-לא     12.01.0370
+ רזע ףוקשמ םע חתפב הנקתה + תידודיב      
המישר יפל + מ"מ 0083*0042 תודימב      

טרפמו 'חי      1                      
הדובר תיכוכזמ הציחמ -תיכוכז תציחמ 52-לא     12.01.0380
רוביח+ םידדצב + הפצרב ןוגיע + תמסוחמ      
+ מ"מ 0011*0072 תודימב + תורגנ תלדל      

טרפמו המישר יפל 'חי      1                      
פיק ןולח לש תודיחי שש -0044 לילק 62-לא     12.01.0390
+ץוחבמ תינדי החיתפ + ףצרב רוביח + המינפ      

טרפמו המשיר יפל + מ"מ 0599*059 תודימב 'חי      3                      
פיק ןולח לש תודיחי שש -0044 לילק A62-לא     12.01.0400
עונמ םע החיתפ + ףצרב רוביח + המינפ      
יפל + מ"מ 0599*059 תודימב +  ילמשח      

טרפמו המשיר 'חי      1                      
הדובר תיכוכז תללוכ הציחמ -חור ןגמ 72-לא     12.01.0410
ןוגיע +U ליפורפל הפצרב ןוגיע + תמסוחמ      
יפל + מ"מ 0045*0503 תודימב + ןוילע      

טרפמו המישר 'חי      1                      
ריקמ תיתשתל יליפורפ ללוכ -טיילייקס 82-לא     12.01.0420
תובכש שולש תמסוחמ הדובר תיכוכז + ךסמ      
+םיקוזיחו ןוגיע+ יפקיה םוטיאו הריגס +      

טלפמוק + מ"מ 0074*0583 תודימב 'חי      1                      
10.21.10 קרפ תתב הרבעהל          
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11/08/2016
דף מס':     049 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
+ גגב תוכרעמ תרתסהל הלוגרפ 92-לא     12.01.0430
51  ילבוא לולח הפפר בלש + רזע תיתשת      
תיצקורטסנוקל ןוגיע + םיקוזיח+ תוחפל מ"ס      

הדלפ ר"מ      190                    
הדובר תיכוכז + ילוזנוק ינקת הקעמ 03-לא     12.01.0440
+ U ליפורפ ךותל הפצרב ןוגיע + תמסוחמ      

                  136.50 טרפמו המישר יפל רטמ   
הדובר תיכוכז + ילוזנוק ינקת הקעמ A03-לא     12.01.0450
+ U ליפורפ ךותל הפצרב ןוגיע + תמסוחמ      

                   30.50 טרפמו המישר יפל רטמ   
הטסורינ רוניצמ דעסמ -ינקת די דעסמ 13-לא     12.01.0460
ידומעלו ריקל ןגועמ מ"מ 04 רטוקב 613      

טרפמו המישר יפל  + הכימת רטמ      14                     
ףפוכמ ןוילע גניפוק + תוטסק חפ יופיח 23-לא     12.01.0470
+ טרפמ יפל םירזיבא + םיקוזיח + תיתשת +      

מ"מ )0021 * 006+052( תודימב 'חי      2                      
ןוילע גניפוק + תוטסק חפ יופיח A23-לא     12.01.0480
יפל םירזיבא + םיקוזיח + תיתשת + ףפוכמ      

מ"מ )0701 * 006+052( תודימב + טרפמ 'חי      3                      
ןוילע גניפוק + תוטסק חפ יופיח B23-לא     12.01.0490
יפל םירזיבא + םיקוזיח + תיתשת + ףפוכמ      

מ"מ )0741 * 006+052( תודימב + טרפמ 'חי      2                      
ןוילע גניפוק + תוטסק חפ יופיח C23-לא     12.01.0500
יפל םירזיבא + םיקוזיח + תיתשת + ףפוכמ      

מ"מ )0111 * 006+052( תודימב + טרפמ 'חי      2                      
+ הצוחה תחא ףנכ תלד -0094 לילק 33-לא     12.01.0510
הנקתה +תמסוחמ הדובר תיכוכז + ןוילע עובק      

רזע ףוקשמ םע חתפב 'חי      1                      
תיכוכז + ינקת קןולח - ד"ממ ןולח 43-לא     12.01.0520
הזזה ףנכ + תינכמ הלילג תשר ףנכ + תינקת      
תודימב + ךושמ הפפר סירת םע 0007 לילק      

מ"מ 0501*0501 'חי      2                      
מ"מ 2 חפ תוטסק+ תוגרדמ חפ יופיח 53 -לא     12.01.0540
רבעמ םואית+םיקוזיח+תיתשת +םארד-יטנא      
הסירפ +ןותחת+ןוילע גניפוק + הקעמ ידומע      

לכירדא יפל ר"מ      52                     
)זוכיר ףדל הרבעהל( קרפ תת 10.21 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא 21 כ"הס            

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
ץ ו ח  ן ב א  י ו פ י ח  10.41 ק ר פ  ת ת       
תונולח ינדא ,תורוק ,םידומע ,ץוח תוריק יופיח     14.01.0010
מ"ס 4 טינרג ןבאב הדימ לכב תונולח יפשחו      
    456-G ןבא" תמגודכ שרבומ ףורש רומיגב  
היומס השבי הילתב םירבוחמ . ע"ש וא "טהב      
םינוש ןבא ילדגמ היהי יופיחה .8732 י"ת י"פע      
קותינ יליפורפ תללוכ הדובעה .השירפ י"פע      

תולכירדא תינכות האר ר"מ      3288                    
טרפ האר ןבאה תרדסמ גגב גניפוק רטמ      143                   14.01.0020
10.41.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
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11/08/2016
דף מס':     050 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
םיבכרומ ןבאה תרדסמ  תוספרמ/תוקעמ יפס     14.01.0050

טרפ יפל רטמ      58                     
)זוכיר ףדל הרבעהל( ץוח ןבא יופיח 10.41 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןבא תודובע 41 כ"הס            

ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  51 ק ר פ       
י ש א ר  ג ו ז י מ  ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
HC- -2,1   םימחו םירק םימ תקפסהל הדיחי     15.01.0010
תוינכותבו טרפמב רדגומכ ) םוח תבאשמ(      

תשרדנה שערה תמרל- 'חי      2                      
רדגומכ   HC-3   םירק םימ תקפסהל הדיחי     15.01.0020

תשרדנה שערה תמרל- תוינכותבו טרפמב 'חי      1                      
רדגומכ P  - 1,2,3,4  םירק םימ תבאשמ     15.01.0030
רדגומכ םירזיבאה לכ ללוכו תוינכותבו טרפמב      

'פמוק     4                     .טרפמב  
רדגומכ P - ,5,6  םימח םימ תבאשמ ל"נכ     15.01.0040

.תוינכתבו טרפמב 'חי      2                      
)זוכיר ףדל הרבעהל( ישאר גוזימ דויצ 10.51 כ"הס            

ר י ו ו א ב  ל ו פ י ט  ת ו ד י ח י  20.51 ק ר פ  ת ת       
רדגומכ UHA -1 חצ ריוואב לופיט תדיחי     15.02.0010

תוינכתבו טרפמב 'חי      1                      
0328 לש הקיפסל  ES -6 ילגופרטנצ חופמ     15.02.0020
טרפמב רדגומכ   ןשע תטילפ - ד"למר      

.תוינכותבו 'חי      1                      
ןשע תטילפל ES - 7-ES-7ילאיסקוא חופמ     15.02.0030
טרפמב דגומכו גג - םייתעש תולעמ052      

תוינכותבו 'חי      4                      
לש הקיפסל  FE-1 ילגופרטנצ חופמ ל"נכ     15.02.0040
םיתורישהמ  ריווא תטילפל ד"למר 0525      

תוינכתבו טרפמב רדגומכ 'חי      1                      
1+3 תיכנא CF-006 ןושחנ חופמ תדיחי     15.02.0050
יכרד-וד זרב ללוכ ,הטעמ אלל תורוש      
,וקב םיירודכ קותינ יזרב ינש , ילנויצרפורפ      
,תדדובמ השימג תרנצ ,ריוא רורחש זרב      
הלעת ,הלעתל שימג רוביח ,זוקינלרוביח      
טוויח , טטסומרט,יתרקת רזפמ ,תדדובמ      

טרפמב רדגומכ ריקה לע .תיחולו 'חי      2                      
1+3 תיכנא CF-004 ןושחנ חופמ תדיחי     15.02.0060
יכרד-וד זרב ללוכ ,הטעמ אלל תורוש      
,וקב םיירודכ קותינ יזרב ינש , ילנויצרפורפ      
,תדדובמ השימג תרנצ ,ריוא רורחש זרב      
הלעת ,הלעתל שימג רוביח ,זוקינלרוביח      
טוויח , טטסומרט,יתרקת רזפמ ,תדדובמ      

טרפמב רדגומכ ריקה לע .תיחולו 'חי      2                      
20.51.10 קרפ תתב הרבעהל          
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11/08/2016
דף מס':     051 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
, WA-0001 תמגודכ ןושחנ חופמ 'חי ךא ל"נכ     15.02.0070
יזרב , םיילנויצרפורפ םייכרד-וד תורוש 1+5      
השימג תרנצ ,ריוא רורחש יזרב ,קותינ      
,הלעתל שימג רוביח ,זוקינל רוביח , ,תדדובמ      
רדגומכ 'וכו ריקה לע תיחול ,טטסומרט  ,טוויח      

.תוינוכתבו טרפמב 'חי      7                      
QSWA -0001 ךא ל"נכ 'חי      4                     15.02.0080
QSWA -007 ךא ל"נכ 'חי      6                     15.02.0090
WA -008 ךא ל"נכ 'חי      10                    15.02.0100
LWA -006 ךא  ל"נכ 'חי      20                    15.02.0110
LWA-054 ךא  ל"נכ 'חי      117                   15.02.0120

הרטקלא  HA-; 41-HA-51 לצופמ ןגזמ     15.02.0130
לש רוריק תקופתל ןקת ות םע 81 קיסאלק      
    00741 H/UTB םג ללוכ הרטקלא תרצות  
תדדובמ זג תרנצ דייאמ ,יריק טטסומרות      
הלתמ ,תינוציחו תימינפ הדיחי ןיה למשחו      
ימלוב ,םוטיא ,םיחודיק ,זוקינל רוביח ,הבעמל      
סמ ,הריסמ ,הלעפה ,היילת לוענמ ,תודיער      
טרפמב רדגומכ 'וכו תוירחאו תוריש ,הינק      

R 014 רוריק זג תוינכותבו 'חי      2                      
ןקת ות םע  HA ; 2HA-1 -31 יזכרמ ינימ ןגזמ     15.02.0140
,לוענמו הבעמל הלתמ ,דייאמ ,הבעמ ללוכה      
,ןמשו זג ,למשח ,זוקינ ,זג תרנצ ,שימג רוביח      
וריק תקופתל .טרפמב רדגומכ 'וכו היינק סמ      

T06 - VDME תמגודכ H/ UTB 00075 לש 'חי      2                      
T תמגודכ  HA ; 1HA-1 -61 יזכרמ ינימ ןגזמ     15.02.0150

UTB וא 00164 רוריק תקופתל VDME -05 'חי      2                      
רובע WA/CF ןושחנ חופמ 'חי ריחמל תפסות     15.02.0160
תרושקת ללוכ ינורטקלא דוקיפ טטסומרת      
לנפ ללוכ PW1052-SP םגד בטימ תמגודכ      
טוויחו תונכת ללוכו PW/0051/SP  הלעפה      

תיחולב וא רזוח ריוואב שגר - הדיחיל 'חי      168                    
ןושחנ חופמ 'חי טטסומרת ריחמל תפסות     15.02.0170
    WA/CF ןקתומ קחורמ רזוח ריווא שגר רובע  

טוויח ללוכ ,טוהיר וא ריק יבג לע 'חי      1                      
)זוכיר ףדל הרבעהל( ריוואב לופיט תודיחי 20.51 כ"הס            

ר י ו ו א  י ל י ב ו מ  ת כ ר ע מ  30.51 ק ר פ  ת ת       
ה נ ק ת ה ו  ה ק פ ס ה  - ם י ר ז י ב א ו       
ץחל תומוטאו תובשחוממ ןבלוגמ חפמ תולעת     15.03.0010

.טרפמב רדגומכו ךומנ ר"מ      2800                    
רדגומכ מ"מ 52.1 יבועב ןבלוגמ חפמ תולעת     15.03.0020
- SDT םינגוא תועצמאב רוביח .טרפמב      

ןשע רורחשל ר"מ      80                     
םינגוא םע תובשחוממ ןבלוגמ חפמ תולעת     15.03.0030

טרפמב רדגומכ ינוניב ץחל CDT ר"מ      50                     
ג"ק 42 לקשמ 1" יבועב )ינוצח( ימרט דודיב     15.03.0040

.דחוימה טרפמב רדגומכ ק"מל ר"מ      300                    
30.51.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 

קובץ: 2553-001   .../052 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     052 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
גק 42 לקשמ 1" יבועב )ימינפ(  יטסוקא דודיב     15.03.0050
תשר םע RENIL CINOS סופיטמ ק"מל      

.םיביס תאיציו הזוזת תעינמל ר"מ      1800                    
גק 42 לקשמ 2" יבועב )ימינפ(  יטסוקא דודיב     15.03.0060
תשר םע RENIL CINOS סופיטמ ק"מל      

.םיביס תאיציו הזוזת תעינמל ר"מ      50                     
הלעתל תעבורמ הלעתמ האיצי ןוראוצ רזיבא     15.03.0070

דדובמ הלוגע 'חי      5                      
8" ימינפ רטוקב הלוגע השימג ריוא תלעת     15.03.0080

תוינכתבו דחוימה טרפמב רדגומכ תדדובמ רטמ      5                      
01" רטוקב ל "נכ רטמ      5                     15.03.0090

תיטסוקא דדובמ טרפ פ"ע רזוח ריווא םונלפ     15.03.0100
הדירי שימג רוביח ללוכ WA - 0001  הדיחיל      

. ןנסמ םע רזוח ריווא סירת ןכו  תדדובמ 'חי      7                      
WA-008 הדיחיל ל"נכ 'חי      10                    15.03.0110
LWA -006 הדיחיל ל"נכ 'חי      20                    15.03.0120
LWA - 054 הדיחיל ל"נכ 'חי      117                   15.03.0130
QSWA -007 הדיחיל ל"נכ 'חי      6                     15.03.0140
QSWA -0001 הדיחיל ל"נכ 'חי      4                     15.03.0150

עובצ וא/ו זיידונא  םוינימולאמ רזוח ריוא סירת     15.03.0160
תונוש תודימב תומכ תסוו ללוכ רשואמ ןווגב      
רדגומכ )ר"מ 1.0 םומינימ - ראווצ ר"מ(      

תוינכתבו דחוימה טרפמב ר"מ      12                     
עברא יתרקת ריווא תקפסאל םיסירת ל"נכ     15.03.0170

.רטסיגר םע םיכרד ר"מ      21                     
עברא יתרקת ריווא תקפסאל םיסירת ל"נכ     15.03.0180
חירא תודימל םילוש תמלשה ללוכ יכרד      

.ראוצ ר"מ יפל דדמנ - .16/16 ר"מ      1                      
RS 02 םילוגע ריווא תקפסאל םיסירת ל"נכ     15.03.0190

ע"ש וא סרפלטמ תרצות 'חי      20                     
תונוש תודימב ,ריוא תולעתב שא רפמד     15.03.0200

                    4.80 )ר"מ 52.0 םומינימ( ר"מ   
,ילמשח עונמ תנקתה רובע שא רפמדל תפסות     15.03.0210
חולל טוויחו ןומיסל רזע עגמ ,ריזחמ ץיפק      

.למשח 'חי      16                     
תופכ סופיטמ ריוא תויומכ תוסיוול סירת     15.03.0220

.DVS סרפלטמ תמגודכ תוידגנ ר"מ      4                      
חפ םע תולעת רבעמב םיריפ תאיצי תריגס     15.03.0230

.קיטסמב םוטיאו גנושלפ ללוכ ןבלוגמ ר"מ      1                      
סקורט תרצותמ ריווא תויומכל תוסיו ףדמ     15.03.0240

ד"למר 002 דע לש הקיפסל LFV 'חי      20                     
סקורט תרצותמ ריווא תויומכל תוסיו ףדמ     15.03.0250

ד"למר 0521 דע לש הקיפסל LFV 'חי      4                      
)זוכיר ףדל הרבעהל( הנקתהו הקפסה - םירזיבאו ריווא יליבומ תכרעמ 30.51 כ"הס            
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קובץ: 2553-001   .../053 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     053 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  40.51 ק ר פ  ת ת       
תופילק דודיב ללוכ 4" רטוקב הדלפ תרנצ     15.04.0010
)פמט לאוד( עובצו ןבלוגמ הטעמו תיכוכז יביס      

.תוינכותבו טרפימב רדגומכ רטמ      10                     
6" רטוקב ךא תרנצ ל"נכ רטמ      170                   15.04.0020
.3" רטוקב ךא תרנצ ל"נכ רטמ      800                   15.04.0030

תויופעתסהו תותשק 6" הדלפ תרנצ ירזיבא     15.04.0040
.טרפמב רדגומכ הטעמו דודיב ללוכ 'חי      40                     
3" רטוקב ךא םירזיבא ל"נכ 'חי      100                   15.04.0050

- 3" רטוקב רוניצל האיצי םע בכור/ףכוא     15.04.0060
דדובמ 'חי      20                     
דדובמ 2"  רטוקב רוניצל ךא ל"נכ בכור /ףכוא 'חי      20                    15.04.0070

5.1" רטוקב האיצי םע ךא ל"נכ בכור/ףכוא     15.04.0080
דדובמ 'חי      20                     

יטטניס ימוג דודיב ללוכ 3" רטוקב הדלפ תרנצ     15.04.0090
.הטעמו רטמ      30                     
2" רטוקב ךא ל"נכ רטמ      450                   15.04.0100
5.1 " רטוקב ךא ל"נכ רטמ      160                   15.04.0110
52.1" רטוקב ךא ל"נכ רטמ      170                   15.04.0120
1" רטוקב ךא ל"נכ רטמ      350                   15.04.0130
4/3" רטוקב ךא ל"נכ רטמ      2400                   15.04.0140
5.0" רטוקב ךא ל"נכ רטמ      20                    15.04.0150

דודיב ללוכ 4" רטוקב ל"נכ הדלפ תרנצ     15.04.0160
.עובצו ןבלוגמ חפ הטעמו ןטירואילופ רטמ      30                     
6" רטוקב ל"נכ רטמ      40                    15.04.0170
3 " רטוקב ךא ל"נכ רטמ      110                   15.04.0180

, תויופעתסהו תותשק , הדלפ תרנצ ירזיבא     15.04.0190
חפ הטעמו ןטירואילופמ 4" רטוקב דודיב ללוכ      

.עובצו ןבלוגמ 'חי      15                     
6" רטוקב ךא ל"נכ 'חי      30                    15.04.0200
3" רטוקב םירזיבא ל"נכ 'חי      30                    15.04.0210
דדובמ 6" רטוקב רוניצל שימג רוביח 'חי      18                    15.04.0220
דדובמ 4" רטוקב רוניצל שימג רוביח 'חי      2                     15.04.0230
דדובמ 3" רטוקב רוניצל שימג רוביח 'חי      2                     15.04.0240
ירודכ זרב ללוכ ריווא רורחשל קובקב 'חי      20                    15.04.0250
דדובמ    2 "   רטוקב ירודכ זרב 'חי      12                    15.04.0260
.1" רטוקב ירודכ זרב ל"נכ 'חי      26                    15.04.0270
4/3" רטוקב ירודכ זרב ל"נכ 'חי      45                    15.04.0280
5.0" רטוקב ירודכ זרב ל"נכ 'חי      2                     15.04.0290
דדובמ 3" רטוק רפרפ זרב 'חי      24                    15.04.0300
דדובמ 4" רטוקב  רפרפ זרב ל"נכ 'חי      2                     15.04.0310
דדובמ 6" רטוקב רפרפ זרב ל"נכ 'חי      28                    15.04.0320

עונמ ללוכ דדובמ 4" יכרד וד/יכרד תלת זרב     15.04.0330
הלעפה עורזו ילנויצפורפ 'חי      1                      

עונמ ללוכ דדובמ 5.2" יכרד וד/יכרד תלת זרב     15.04.0340
הלעפה עורזו ילנויצפורפ 'חי      1                      

עונמ ללוכ דדובמ 6" יבצמ וד יכרד וד זרב     15.04.0350
הלעפה עורזו 'חי      10                     
40.51.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 

קובץ: 2553-001   .../054 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     054 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
שמש דגנ יוסיכ ללוכו הליבט רטמומרט 'חי      10                    15.04.0360

זוקינ זרב ללוכו דדובמ 6" רטוק רוניצל ןנסמ     15.04.0370
HSEM08 טרפמב רדגומכ 'חי      6                      

זוקינ זרב ללוכו דדובמ 4" רטוק רוניצל ןנסמ     15.04.0380
HSEM08 טרפמב רדגומכ 'חי      1                      

זוקינ זרב ללוכו דדובמ 3" רטוק רוניצל ןנסמ     15.04.0390
HSEM08 טרפמב רדגומכ 'חי      1                      
Y סופיטמ דדובמ 6 " רטוקב רזוח לא זרב 'חי      6                     15.04.0400

תמגודכ 3" רטוקב דדובמ ימניד תוסיו זרב     15.04.0410
סופנד וא ESERF תרבח תרצות 'חי      5                      

תמגודכ 4" רטוקב דדובמ ימניד תוסיו זרב     15.04.0420
סופנד וא ESERF תרבח תרצות 'חי      1                      

תמגודכ 6" רטוקב דדובמ ימניד תוסיו זרב     15.04.0430
סופנד וא ESERF תרבח תרצות 'חי      3                      
5.0" רטוקב תוסיו זרב ל"נכ 'חי      1                     15.04.0440
שמש דגנ יוסיכ ללוכו ןופיס ללוכ ץחל דמ 'חי      17                    15.04.0450
6"  רטוקב יטנגמורטקלא הקיפס דמ 'חי      3                     15.04.0460
ילאיצנרפיד ץחל  קספמ 'חי      3                     15.04.0470
האיפק ןגמ 'חי      3                     15.04.0480

, קותינ זרב ,ןנסמ ללוכה םימ תסינכ לולכמ     15.04.0490
םלשומ - 'וכו ןועש םע ץחל תיחפמ ,ח"זמ 'חי      2                      

דמרב תרצות תמגודכ ישרפה ץחל תרימש זרב     15.04.0500
דדובמ 2 רטוקב 'חי      2                      

םירזיבא ללוכ רטיל 003-ל תוטשפתה לכימ     15.04.0510
.תוינכותבו טרפמב רדגומכ 'חי      2                      
)זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבאו תרנצ 40.51 כ"הס            

ה ר ק ב ו  ל מ ש ח  50.51 ק ר פ  ת ת       
טרפמב רדגומכ םלשומ  - 1 'סמ למשח חול     15.05.0010

'פמוק     1                     דחוימה  
םישגר ,)למשחה תוחולל ץוחמ( דוקיפ ירזיבא     15.05.0020
רדגומכ הרקבהו דוקיפה תכרעמ תמלשהל 'וכו      
תויחול לכ תא םג ללוכ טרפמבו  תוינכותב      

'פמוק     1                     םיימוקמה תוסיוהו הדידמה  
הנכות( םלשומ -  תבשחוממ הרקב תכרעמ     15.05.0030
תודוקנ יפל דדמנ טרפמב רדגומכ )הרמוחו      

ריווא גוזימ תכרעמ - דויצל תורבוחמה תוליעפ 'חי      120                    
- ישאר למשח חולל  תבשחוממ הרקב תכרעמ     15.05.0040
דדמנ טרפמב רדגומכ )הרמוחו הנכות( םלשומ      
ראותמכ דויצל תורבוחמה תוליעפ תודוקנ יפל      
ןלבק ידי לע חולב הנקתה ,טרפמה תואלבטב      
לעפמל וקפוסי םירקבה .למשחה תוחול      
לע ומאותי חוכהו הרקבה תוינכות , תוחולה      
,הלעפה ,הקידב ,לוצלצ ,ריוואה גוזימ ןלבק ידי      

'פמוק     1                     .ףיעסה ריחמב לולכ וכו תונכת  
למשח חולל  תבשחוממ הרקב תכרעמ ל"נכ     15.05.0050

'פמוק     1                     םלשומ - רוטרנג הקולח  
50.51.10 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2553-001   .../055 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     055 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
למשח חולל  תבשחוממ הרקב תכרעמ ל"נכ     15.05.0060

'פמוק     1                     םלשומ - H 1 הקולח  
למשח חולל  תבשחוממ הרקב תכרעמ ל"נכ     15.05.0070

'פמוק     6                     םלשומ -1-6 יתמוק  
תונולחל  תבשחוממ הרקב תכרעמ ל"נכ     15.05.0080

'פמוק     1                     )ריווא תאיציו ריווא תסינכ( ןשע רורחש  
םג ללוכ הנבמל תמלשומ תילמשח היצלטסניא     15.05.0090

הרקבה תכרעמל 'וכו דוקפ ירזיבא טוויח 'חי      1                      
ללוכ הגוצת תנכות ,םימאתמ ,רקב תנכות     15.05.0100
הגוצתה תנכות לש האלמ היצקילפא חותיפ      

'פמוק     1                     טרפמב רדגומכ תוחפל םיבשחמ 3-ב  
)זוכיר ףדל הרבעהל( הרקבו למשח 50.51 כ"הס            

כ "ל ח  ת ו כ ר ע מ  70.51 ק ר פ  ת ת       
006/0061 כ"לח ןוניסל תמלשומ תכרעמ     15.07.0030
    HAF חופמ ,ןנסמ ללוכ חונ תבית תרבח לש,  
,תרנצו םיזרב , ץחל םותסשו ףדה םותסש      
ידי לע שרדנכ םלשומ 'וכו תומיטא תקידב      

תוינכותב ראותמכו םינקתה ןוכמו ר"עק 'חי      4                      
'פמוק     1                     טרפמב רדגומכ NAF 003/008 תכרעמ ל"נכ 15.07.0040
)זוכיר ףדל הרבעהל( כ"לח תוכרעמ 70.51 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס            

ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       
ת ו י ל ע מ  10.71 ק ר פ  ת ת       
ינכטה טרפמה י"פע םיעסונ 31-ל תוילעמ גוז     17.01.0010
תוברל .2,1 תילעמ .תונחת 7 : תותרושמ      

.םישדוח 63 -ל תורשו תוירחא גוז      1                      
)זוכיר ףדל הרבעהל( תוילעמ 10.71 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( תוילעמ 71 כ"הס            

ת ר ו ש ק ת ו  ה ל י ב כ  ת ו י ת ש ת  81 ק ר פ       
ת ש ו ח נ  י ר ז י ב א  10.81 ק ר פ  ת ת       
54JR  רבחמ טולישו הקידב ,הנקתה ,הקפסא     18.01.0010
תספוקב הנקתהל A6TAC ןקתב ךכוסמ       
    ADA/AMIC תדמעל ידועי רזיבאב וא תינקית  
    ecaps nepO ט"הע מ"מ 55 הספוקב וא/  
לכ תא לולכת הדובעה .עפושמ וא רשי ט"הת      
הדובעה תדמע תנקתהל םישרדנה םירזיבאה      
םימטאו םימאתמו תרגסמ ,אספוק תוברל      
devorppa ורדגוי םירזיבאה לכ .םירוויע      
    .Connecting hardware Componnent  

ךרע הווש וא TIUDNEP,TIR תאמגודכ 'חי      700                    
10.81.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 2553-001   .../056 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     056 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
54JR  רבחמ טולישו הקידב ,הנקתה ,הקפסא     18.01.0020
A6TAC ןקתב 76PI םימ ןגומ ךכוסמ       
וא תינקית ADA/AMIC תספוקב הנקתהל      
וא ecaps nepO תדמעל ידועי רזיבאב      
לולכת הדובעה ט"הת /ט"הע מ"מ 55 הספוקב      
תדמע תנקתהל םישרדנה םירזיבאה לכ תא      
םימאתמו תרגסמ ,אספוק תוברל הדובעה      
ורדגוי םירזיבאה לכ .םירוויע םימטאו      
    hardware Componnent approved  
    gnitcennoC. תאמגודכ TIUDNEP,TIR וא  

ךרע הווש 'חי      10                     
42 יונב W8 יווקל בותינ חול הנקתהו הקפסא     18.01.0030
הכמסה לעב טרפמ יפל  םיככוסמ 54JR יעקש      
רדגוי בותינה חול A6 TAC -ב הדימעל      
    hardware Componnent approved  
    gnitcennoC תאמגודכ TIUDNEP,TIR וא  

ךרע הווש 'חי      40                     
)זוכיר ףדל הרבעהל( תשוחנ ירזיבא 10.81 כ"הס            

ת ש ו ח נ  י ל ב כ  20.81 ק ר פ  ת ת       
םידיג 8 דדוב תרושקת לבכ תנקתהו הקפסא     18.02.0010
.תשר םוכיסו גוז לכל דרפנ רלימ ךוכיס      
10811 :ןקת ות ואשיו GWA22 ויהי םידיגה      
    Ed. 2, and S/FTP Cat7A per ISO/IEC  
    6-65116-CEI היהי לבכה הטעמ RFFH.  
םינקתומה םילבכה טוליש תא לולכת הדובעה      
םילוורשו תופפלתמ תוקבדמ תועצמאב      
,רודלט תורשואמה תורבחה .םיצווכתמ      
    AKARD-CCD רודלט תאמגודכ  

                   45000 .ךרע הווש וא XXX452GX99 רטמ   
םידיג 8 דדוב תרושקת לבכ תנקתהו הקפסא     18.02.0020
רלימ ךוכיס YYN הפוצמ תינוציח הנקתהל      
ויהי םידיגה .תשר םוכיסו גוז לכל דרפנ      
    GWA22 10811 :ןקת ות ואשיו CEI/OSI  
    Ed. 2, and S/FTP Cat7A per  
    6-65116-CEI היהי לבכה הטעמ RFFH.  
םינקתומה םילבכה טוליש תא לולכת הדובעה      
םילוורשו תופפלתמ תוקבדמ תועצמאב      
,רודלט תורשואמה תורבחה .םיצווכתמ      
    AKARD-CCD רודלט תאמגודכ  

.ךרע הווש וא   XXX462GX99 רטמ      500                    
)זוכיר ףדל הרבעהל( תשוחנ ילבכ 20.81 כ"הס            

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 2553-001   .../057 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     057 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ק י ט פ ו א  30.81 ק ר פ  ת ת       
בותינ חול טולישו הקידב ,הנקתה ,הקפסא     18.03.0010
םילופכ םימאתמ ללוכ םיביס 84 -ל 91" יטפוא      
     CS וא/ו CL יביסל MM/MS םילבכל שגמו  
ףוסיא שגמו חוור תרימשל ןוילע לנפ ללוכ      
ויהי בותינה תוחול .טוליש ספ ללוכ םירשגמ      
לולכת הדובעה.תפלשנ הריגמ ילעבו םירוגס      
תונקתההו םימאתמה ,םירזיבאה לכ תא      
היהי חולה .םיביסה תנקתהל תושרדנה      

'פמוק     8                     ע"וש וא TIR, GNINROC תמגודכ  
21 ליכמה תימינפ הנקתהל בלושמ יטפוא לבכ     18.03.0020
21-ו 4MO M.M ןורקימ 05 רטוקב םיביס      
הנבמב לבכה .M.S ןורקימ 9 רטוקב םיביס      
    noitubirtsiD thgiT-itluM. לבכה RFFH אלמ  
M.S ביס .ינוציחב םגו ימינפה הטעמב םג -      
רודלט : תורבחה .2A756G ןקת יפ לע היהי      

B4240420MF רודלט ט"קמ .ךרע הווש וא רטמ      200                    
יליעו ק"תת רובע תינוציח הנקתהל יטפוא לבכ     18.03.0030
,תירוניצב M.S ןורקימ 9 רטוקב םיביס 21      
ל'ג ליכי לבכה .ebuT esooL-itluM הנבמב      
רמוח וא ל'ג  תוירוניצה ןיבו ,תירוניצה ךותב      
ביסה .VU ןגומ ינוציח הטעמ .תוחל חפוס      
רודלט : תאמגודכ .2A756G ןקת יפ לע היהי      

. ךרע הווש וא B00202107F רטמ      300                    
יליעו ק"תת רובע תינוציח הנקתהל יטפוא לבכ     18.03.0040
,תירוניצב M.S ןורקימ 9 רטוקב םיביס 21      
ל'ג ליכי לבכה .ebuT esooL-itluM הנבמב      
רמוח וא ל'ג  תוירוניצה ןיבו ,תירוניצה ךותב      
ביסה .VU ןגומ ינוציח הטעמ .תוחל חפוס      
רודלט : תאמגודכ .2A756G ןקת יפ לע היהי      
    B00202107F יטפוא לבכ. "ךרע הווש וא  
םיביס 84 יליעו ק"תת רובע תינוציח הנקתהל      
ebuT הנבמב ,תירוניצב M.S ןורקימ 9 רטוקב      
    esooL-itluM. תירוניצה ךותב ל'ג ליכי לבכה,  
.תוחל חפוס רמוח וא ל'ג  תוירוניצה ןיבו      
ןקת יפ לע היהי ביסה .VU ןגומ ינוציח הטעמ      
    2A756G. רודלט : תאמגודכ  B80408407F  

.ךרע הווש וא רטמ      1000                    
ימרק CL/CF/TS/CS גוסמ יטפוא רבחמ      18.03.0050
    M.M/M.S גוסמ רכז LIAT GIP )שטולמ  
לכו ביסל ךותיר ללוכ ,) לעפמב      
ונוגיעו וכותירל םישרדנה םיביכר/םיטנמלאה      
תורבחה .CPU גוסמ היהי רבחמה      
סקמטסיס טיר גנינרוק טנרבייפ תורשואמה      

טיוודנפו 'חי      216                    
30.81.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 2553-001   .../058 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     058 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
תשירד יפל ןומיס ללוכ לופכ יטפוא רשגמ     18.03.0060
והצקב רבחמ ללוכה רטמ  5 דע ךרואב חוקל      
והצקב  CPU-CL/CF/CS/TS גוסמ  דחאה      
לכב CPU-CL/CF/CS/TS  גוסמ ינשה      
.4MO MM -  חוקלה תריחב יפל הרוצת      
פ"ע עבצ לכב ,RFFH היהי רשגמה הטעמ      
ט"קמ טנרבייפ תרבח תמגודכ .חוקלה תשירד      
    LH0100UU4444-OGF .תורשואמ תורבח  

.טיוודנפו סקמטסיס גנינרוק טנרבייפ 'חי      10                     
תשירד יפל ןומיס ללוכ לופכ יטפוא רשגמ     18.03.0070
והצקב רבחמ ללוכה רטמ  51 דע ךרואב חוקל      
והצקב  CPU-CL/CF/CS/TS גוסמ  דחאה      
לכב CPU-CL/CF/CS/TS  גוסמ ינשה      
.4MO MM -  חוקלה תריחב יפל הרוצת      
פ"ע עבצ לכב ,RFFH היהי רשגמה הטעמ      
ט"קמ טנרבייפ תרבח תמגודכ .חוקלה תשירד      
    LH0100UU4444-OGF .תורשואמ תורבח  

.טיוודנפו סקמטסיס גנינרוק טנרבייפ 'חי      5                      
ךרואב evitisnesnI-dneB לופכ יטפוא רשגמ     18.03.0080
CL/CF/TS/CS ירבחמ 4 ללוכ רטמ 5 דע      
תורשואמה תורבחה ,MS  ויתוצקב םייטפוא      

טיוודנפו סקמטסיס טיר גנינרוק טנרבייפ 'חי      15                     
ךרואב evitisnesnI-dneB לופכ יטפוא רשגמ     18.03.0090
CL/CF/TS/CS ירבחמ 4 ללוכ רטמ 51 דע      
תורשואמה תורבחה ,MS  ויתוצקב םייטפוא      

טיוודנפו סקמטסיס טיר גנינרוק טנרבייפ 'חי      5                      
ךרעמ לכל RDTO  תידדצ וד הקידב עוציב     18.03.0100

'פמוק     1                     .בשחוממ טלפ תאצוה ללוכ םיביסה  
)זוכיר ףדל הרבעהל( הקיטפוא 30.81 כ"הס            

ם י מ א ת מ ו  ם י ר ש ג מ  40.81 ק ר פ  ת ת       
רובעו בותינ חולל רשגמ תנקתהו הקפסא     18.04.0010
2 ללוכ מ"ס 002 דע ךרואב ריק הדובע תנחת      
םינופגמ ללוכ םיככוסמ JR54  ירבחמ      
הדובעל םאתומו ךכוסמ היהי לבכה ,םינועבצ      
ללוכ טרפמ יפל יונב ZHM005 A6TAC ןקתב      
ינועבצ ץווכתמ לוורשב ףיצר רופסימב ןומיס      
,ךרוצה תדימב גניטיפ ללוכ לבכה תווצקב      
תאמוגדכ .םיעבצ 5-ב קפוסי רשגמה הטעמ      

ךרע הווש וא טיוודנפ טיר גנינרוק 'חי      700                    
רובעו בותינ חולל רשגמ תנקתהו הקפסא     18.04.0020
2 ללוכ מ"ס 005 דע ךרואב ריק הדובע תנחת      
םינופגמ ללוכ םיככוסמ JR54  ירבחמ      
הדובעל םאתומו ךכוסמ היהי לבכה ,םינועבצ      
טרפמ יפל יונב  ZHM005 A6TAC ןקתב      
ץווכתמ לוורשב ףיצר רופסימב ןומיס ללוכ      
תדימב גניטיפ ללוכ לבכה תווצקב  ינועבצ      
.םיעבצ 5-ב קפוסי רשגמה הטעמ , ךרוצה      

ךרע הווש וא טיוודנפ טיר גנינרוק תאמוגדכ 'חי      700                    
.ל"נה רשגמל 'מ 1 לש לבכ ךרוא תפסות רטמ      1000                   18.04.0030
40.81.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 

קובץ: 2553-001   .../059 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     059 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ודיצב TB רבחמ ללוכמה ןופלט רוביחל רשגמ     18.04.0040
3 דע ךרואב ינשה ודיצב 11JR רבחמו דחאה      
'סמ טולישו םיינועביצ םינופגמ ללוכ רטמ      

לבכה תווצקב ףיצר 'חי      400                    
)זוכיר ףדל הרבעהל( םימאתמו םירשגמ 40.81 כ"הס            

ם ה י ר ז י ב א ו  ת ו נ ו ר א  50.81 ק ר פ  ת ת       
U1 וא  U2 הבוגב רוויע לנפ תנקתהו הקפסא     18.05.0010

חקפמה תיחנה יפ לע תכתמ/רוחש יעבצב 'חי      90                     
םילבכ תרתסהל חוור יספ תנקתהו הקפסא     18.05.0020
רמוחב ןגומ ץירח ללוכה U1 / U2/1  הבוגב      

רעיש יספ וא שימג CVP 'חי      90                     
W08 דע תרושקת דסמ תנקתהו הקפסא     18.05.0030
U44 הבוגב םיבשחמ /תרושקת דויצ תנקתהל      
)TUN T( תוצרוחמ הנקתה תוליסמ ללוכ      
ללוכ ,ךרוצה יפ לע 32" וא 91" בחורב      
,מ"ס 001 דע היהי דסמה קמוע .דצ תופרפר      
וא , תועובק תוירטפ תוילגר ללוכ ,השירד פ"ע      
וא  תירוחאו תימדיק תלד ,םיפלשנ םילגלג      
וא הבוגל תקלוחמה הלופכ תימדיק תלד      
מ"מ  6 יבועב תמסוחמ תיכוכז היושע בחורל      
זכרמב הליענ תידי ללוכ הלופכ תשר תלד וא      
יטנגמ ןקתהו חתפמ ללוכ דיה הבוגב ןוראה      
םיעקש יספ 2 תנקתהו הקפסא , תלד תריגסל      
גתמ ללוכ ילארשי /31C םיעקש 21 לש       
תירונו C גוסמ A23/61 יטמוטוא קספמ      
ות אשיו תכתמ זראמ היהי םיעקשה ספ.ןומיס      
היהי תרושקתה ןורא לש למשחה רוביח, ןקת      
םייתסיו 'מ 51 דע ךרואב לדנפ לבכ תועצמאב      
ליכי ןוראה A23/61EEC גוסמ הצק עקתב      
הפוחת רשא הנותחת וא הנוילע םילבכ תסינכ      
ךרעמב העיגפ תעינמל שימג CVP ספב      
טוויח עוציב  תללוכ ןוראה תדובע .םילבכה      

'פמוק     6                     בל םישרדנה םינקתהה לכ ללוכ ןוראה  
עובצ רוריח %03 ררוחמ דויצל עובק ףדמ     18.05.0040
לקשמלו מ"ס 07 דע קמועב יסקופא עבצ      

.ג"ק 07 דע לש האישנ 'חי      12                     
)זוכיר ףדל הרבעהל( םהירזיבאו תונורא 50.81 כ"הס            

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  60.81 ק ר פ  ת ת       
ספה .91" תרגסמב הנקתהל חכ יעקש ספ     18.06.0010
גתמ ללוכ ילארשי/31C םיעקש 6 לולכי      
זראמה .ןומיס תירונו G גוסמ A01 ת"מאמ      
ליכי לודומה .ןקת ות אשיו תכתמ זראמ היהי      
עקת היהי והצקבו 'מ 51 דע ךרואב לדנפ לבכ      

A23/61EEC גוסמ ילמשח 'חי      4                      
60.81.10 קרפ תתב הרבעהל          
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11/08/2016
דף מס':     060 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ספה .91" תרגסמב הנקתהל חכ יעקש ספ     18.06.0020
גתמ ללוכ ילארשי/31C םיעקש 21 לולכי      
זראמה .ןומיס תירונו G גוסמ A01 ת"מאמ      
ליכי לודומה .ןקת ות אשיו תכתמ זראמ היהי      
עקת היהי והצקבו 'מ 51 דע ךרואב לדנפ לבכ      

יזאפ תלת A23/61EEC גוסמ ילמשח 'חי      12                     
)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תודובע 60.81 כ"הס            

ה י נ ו פ ל ט  70.81 ק ר פ  ת ת       
ךתחב RFFH  ךכוסמ םהוא 001 ימינפ לבכ     18.07.0010
,החנה ,הקפסא- תוגוז 3  מ"מ 5.0 ךילומ      
תורבחה .ויתוצק ינשב לבכה רוביח      
ט"קמ .ךרע הווש וא רודלט :תורשואמה      

                   25000 .90160H855T רודלט רטמ   
רטוק לעב גוז 001 םהוא 001 תשוחנ לבכ     18.07.0020
ק"תתב תינוציח הנקתהל ,מ"מ  36.0 ךילומ      
ל'גו םוינמולא טרס ללוכה )בלושמ וא(      
הטעמ ,ילג הדלפ ןויריש ללוכ ,תוחל תמיסחל      
VU תנירקב דימע רוחש ןליטאילופ ינוציח      
הנוע ,2.8703 , 1007 :קזב ינקתל הנוע      
ריחמה CEI , 1-72206 CEI 1-23306 ינקתל      
ינשב לבכה רוביחו הנקתה ,הקפסא ללוכ      
רודלט תרצות .) PTU וא הנורק ( ויתוצק      
.ךרע הווש וא B01001006T רודלט ט"קמ      

.)ילנויצפוא( רטמ      2000                    
רטוק לעב גוז 002 םהוא 001 תשוחנ לבכ     18.07.0030
ק"תתב תינוציח הנקתהל ,מ"מ  36.0 ךילומ      
ל'גו םוינמולא טרס ללוכה )בלושמ וא(      
הטעמ ,ילג הדלפ ןויריש ללוכ ,תוחל תמיסחל      
VU תנירקב דימע רוחש ןליטאילופ ינוציח      
הנוע ,2.8703 , 1007 :קזב ינקתל הנוע      
ריחמה CEI , 1-72206 CEI 1-23306 ינקתל      
ינשב לבכה רוביחו הנקתה ,הקפסא ללוכ      
רודלט תרצות .) PTU וא הנורק ( ויתוצק      
.ךרע הווש וא B60000206T רודלט ט"קמ      

)ילנויצפוא( רטמ      1000                    
ךתחב RFFH  ךכוסמ םהוא 001 ימינפ לבכ     18.07.0040
,החנה ,הקפסא- תוגוז 05  מ"מ 5.0 ךילומ      
תורבחה .ויתוצק ינשב לבכה רוביח      
רודלט ט"קמ .ע"ווש וא רודלט :תורשואמה      

T50050000G. רטמ      200                    
ךתחב RFFH  ךכוסמ םהוא 001 ימינפ לבכ     18.07.0050
,החנה ,הקפסא- תוגוז 001  מ"מ 5.0 ךילומ      
תורבחה .ויתוצק ינשב לבכה רוביח      
רודלט ט"קמ .ע"ווש וא רודלט :תורשואמה      

T50100001G. 'חי      200                    
70.81.10 קרפ תתב הרבעהל          
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11/08/2016
דף מס':     061 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
עקש רבחמ טולישו הקידב ,הנקתה ,הקפסא     18.07.0060
    TB הנקתהל הינופלט תוכרעמ רובע דדוב  
רזיבאב הנקתהל וא ,אספוק+ עקש- טלפמוק      
/dnargeL/SSIWEG:ןוגכ ןרצי לש ינקית      
ןקתב TB רבחמ ללוכה OKSIN /,טסלפ א.ד.ע      

.ןימזמה תשירד פ"ע עבצ . קזב 'חי      400                    
05 יונב W8 יווקל בותינ חול הנקתהו הקפסא     18.07.0070
לעב טרפמ יפל םיככוסמ אל 54JR יעקש      
הנקתהה תדובע TAC 5 -ב הדימעל הכמסה      
ספ ללוכ ,ןוראב חולה תנקתה תא לולכית      

. בותינה חולב םיעקשה ןומיס 'חי      2                      
ןיב םילבכה רוביחל קתנתמ גוסמ הנורק קולב     18.07.0080
, ידדצ וד ,היזכרמל  תרושקתה תונורא      
    PROFILE MODULE DISCONNECTION  
    SULP-ASL  2 י"ע גצוייי וק לכ  
טנרדנטס י"פע ץע חול ג"ע, הנקתהו.תוגוז      
קולבה  ,T&TA טרדנטס דמעמ יבג לע וא קזב      

הנקתהל םישרדינה םיטנמלאה לכ תא ליכי 'חי      200                    
הנורק יקולב 51 דע  5 -ל )היטבמא( הישא     18.07.0090
ט"קמ תמגודכ  .מ"ס 7 קמוע קזב ןקת יפל      

.ENORK 'בח ,לאואר 'בח לש 320000102 'חי      20                     
הנורק יקולב 03 דע  02 -ל )היטבמא( הישא     18.07.0100
, ENORK 'בח  .מ"ס 7 קמוע קזב ןקת יפל      

.לאואר 'בח 'חי      2                      
57 וא מ"מ 54 רטוקב גלוד ליתל רוזיפ תעבט     18.07.0110

קזב ןקת יפל מ"מ 'חי      50                     
ץיודנס גוסמ ץע תטלפ לש הנקתהו הקפסא     18.07.0120
011X042 דע לדוגב ןבל הקיימרופ הפוצמ      

הליבכ רודיסל רבעמ תועבט תנקתה ללוכ 'חי      3                      
)זוכיר ףדל הרבעהל( הינופלט 70.81 כ"הס            

ת ו ק ר א ה  80.81 ק ר פ  ת ת       
םיתרש תווח וא/ו  ןורא תקראה עוציב     18.08.0010
ירוזא למשח חול תקראהל וא הנבמ תקראהל      
תייחנהל םאתהב 'מ 05 דע לש קחרמל      
ךתח חטשב שימג הקראה לבכ ללוכ חקפמה      
םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכ ר"ממ 61 לש      

'פמוק     12                    .)TSET POOL( הקראה תוקידב עוציב ללוכ  
)זוכיר ףדל הרבעהל( תוקראה 80.81 כ"הס            

ם י ט ו ל י ש  11.81 ק ר פ  ת ת       
דע לדוגב טורח CVP טלש תנקתהו הקפסה     18.11.0010
    03X51 תויחנה י"פע תויבותיכ ליכמה מ"ס  

ןנכתמה 'חי      100                    
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיטוליש 11.81 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקתו הליבכ תויתשת 81 כ"הס            
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11/08/2016
דף מס':     062 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  ת י י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  91 ק ר פ       
ם י ל י פ ו ר פ  10.91 ק ר פ  ת ת       
ךתחב םינוולוגמ SHR ליפורפ:1הפולח     19.01.0010
    6.3X07X07 תפצרמ  תותלד יחתפ קוזיחל  
םיגרבו תוקטלפ םע ןוטבה תרקתל דעו ןוטב      

תומכהמ 05% םייומס רטמ      785                    
דומע" גוסמ ןנווכתמ הדלפ ליפורפ:2הפולח     19.01.0020
תומאתההו םיעוביקה תא ללוכה "ןתיא      

תומכהמ 05% תותלדל רטמ      785                    
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיליפורפ 10.91 כ"הס            

.ה ד ל פ  ת ו י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  20.91 ק ר פ  ת ת       
תנכה תוללוכ הז קרפב תורגסמה תודובע לכ      
לע ןכו סדנהמה תוינכת סיסב לע רוציי תוינכת      
.חטשב תודידמ ךמס      
,תורגסמו תורוק יושע הדלפ דלש עוציב     19.02.0010
,)םידאטס( הריזג ירבחמ ,םיליפורפ  תוללוכה      
תותיכ יטנמלא רובע ,'וכו םיגרב ,רוביח תויחפ      
,רוציי ללוכ ריחמה .םוירטאה ללחב תופחרמ      

.הבכרהו הלבוה ןוט      25                     
"הסדנה ילעפמ ןגא" תרצותמ קומע לג חפ     19.02.0020
תקיציל דעוימה מ"מ 1 יבועבו מ"מ 35 הבוגב      
תוברל הבכרהו הלבוה ללוכ ריחמה .תורקת      

.תודימ יפל ךותיח ר"מ      235                    
.הנבמה דלשב םיבלושמ הדלפ תורוקו םידומע     19.02.0030

                    1.50 .הנקתהו הלבוה , ןווליג ,רוציי ללוכ ריחמה ןוט   
יחפ ,םיליפורפ תללוכה הדלפ תייצקורטסנוק     19.02.0040
הדלפ תוגרדמ רובע 'דכו םיגרב ,םיחפ ,רוביח      
דוסי עבצ ,רוציי ,ללוכ ריחמה .הנבמב תוימינפ      
םיקלח רובע .הבכרהו הלבוה ,08 יסקופוקא      
לטכפש תבכש םשוית הדלפב םיפושח      
הארמל עבצה תחת )dlog-egar תמגודכ(      
) תוינכמ תועיגפו,ךותיר ירוזאב ןוגכ ( קלח      

.סלגאמט ןוילע עבצ + דוסי עבצ ןוט      13                     
.הנבמב הדלפה תוגרדמ רובע תוחיטב הקעמ     19.02.0050
גורבתב רבוחמה מ"מ 01 חפ יונב הקעמה      
לכ תוברל רוציי ללוכ ריחמה .תוגרדמה דלשל      
תכתמל לטכפש םושיי .רוביחל תונכהה      
ירוזאב ןוגכ (  קלח ארמל dlog-egar תמגודכ      
יסקופא דוסי עבצ ,) תוינכמ תועיגפו,ךותיר      

                    9.50 .סלגאמט ןוילע עבצו ןוט   
רובע הדלפה תייצקורטסנוק ריחמל תפסות     19.02.0060
העיבצ תועצמאב םייתעש ךשמל שא דגנ הנגה      
קוושמה S ERIFILLUN-707 תמגודכ עבצב      
ןוילע עבצב העיבצ ללוכ ריחמה .ןורשה ימ      

.סלגאמט ןוט      27                     
20.91.10 קרפ תתב הרבעהל          
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11/08/2016
דף מס':     063 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
תללוכה תוגרדמל תישאר היצקורטסנוק     19.02.0090
םירוביח ,םיגרב ,רוביח יחפ ,תורוק ,םידומע      
תועצמאב הנבמ יטנמלאל םירוביח תוברל 'דכו      
,םח ןווליג ,רוציי ללוכ ריחמה .ןוגיע יגרב      
08  יבועב "לגופא" יסקופא דוסי עבצב העיבצ      
תובכש יתשב "סלגאמט" ןוילע עבצ ןכו ןורקימ      

                    1.50 .הבכרהו הלבוה .א"כ ןורקימ 05 יבועב ןוט   
.תוגרדמו םיכרדמ רובע ןוולוגמ 1+4  גורמ חפ     19.02.0100
םיפופיכ ,הדימ יפ לע ךותיח ללוכ ריחמה      
יסקופא דוסי עבצב העיבצו ךרוצה תדימב      
ןוילע עבצ ןכו ןורקימ 08  יבועב "לגופא"      
ןורקימ 05 יבועב תובכש יתשב "סלגאמט"      

.א"כ ר"מ      38                     
הלוגרפל תיתשת רובע הדלפ תורגסמ     19.02.0110
יחפ ,םיליפורפ תויושע הנבמה גגב םוינימולאמ      
ללוכ ריחמה .'דכו ןוגיע יגרב ,םיגרב ,רוביח      
,"לגופא" יסקופא דוסי עבצ ,םח ןווליג ,רוציי      

.סלגאמט ןוילע עבצו ןוט      6                      
ויטאפל יוריק רובע הדלפ תייקצורטסנוק     19.02.0120
.'דכו ןוגיע יגרב ,םיגרב ,םיחפ ,תורוק היושע      
דוסי עבצ ,םח ןווליג ,רוציי ללוכ ריחמה      

                    0.50 .סלגאמט ןוילע עבצו ,"לגופא" יסקופא ןוט   
הדלפ תורגסמ היושע למשח רדחב הפצ הפצר     19.02.0150
.ןוגיע יגרבו םיגרב ןכו ,גורמ חפמ םייוסיכו      

                    4.50 .רוצייה רחאל ןוולוגמ לכה ןוט   
םיצוק תוברל םח ץבאב תונוולוגמ ןוגיע תויחפ     19.02.0160

.םיכתורמ ןוט      4                      
'דכו תויווז ,םיחפ םיללוכה הדלפ ירזיבא     19.02.0170
ללוכ ריחמה .תורובבו הנבמה תפצרב םינגועמ      
ןפואב הקיצי ינפל עוביקו ,םח ןווליג ,רוציי      

.קייודמ ןוט      1                      
)זוכיר ףדל הרבעהל( .הדלפ תויצקורטסנוק 20.91 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תייצקורטסנוק 91 כ"הס            

ת ו ש ע ו ת מ  ת ו ד ו ב ע  22 ק ר פ       
,ת ו ר י ק -ת ו ש ע ו ת מ  ת ו ד ו ב ע  10.22 ק ר פ  ת ת       
ם י י ו פ י ח       
ינכטה טרפמה י"פע היהת םיבצינה תופיפצ       
ודדמי אל תוניפ ידוביע ,ןותנה הבוגל םאתהב      
תוציחמה יריחמב םילולכ םהו דרפנב      

10.22.10 קרפ תתב הרבעהל          
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דף מס':     064 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
היושעה מ"ס 51 יבועב תימורק וד סבג תציחמ     22.01.0020
ןבל סבג תוחול ינש(,ןבל  סבג תוחול העבראמ       
וברל  .)הציחמה לש דצ לכמ מ"מ 5.21 יבועב       
לעו ןותחת לולסמ םע האישנ תייצקורטסנוק ת      
םינוולוגמ חפ יליפורפמ מ"ס 04  לכ םיבצינ ,ןוי      
ת םילדנס  ,מ"מ 8.0 יבועבו מ"מ 001 בחורב       
לוגמ חפמ םייכנא הניפ יניגמ ,םינוילעו םינותח      
3" יבועב תיכוכז רמצ ינורזמ ,טרס ינספות  ,ןוו      
  םיפילג דוביע ,ק"מל  ג"ק 42 יבחרמ לקשמבו     
  "דנוברוא"  'בח יטרפמ יפל טלפמוק לכה .'וכו    

.העיבצל ןכומו םלשומ ר"מ      14                     
שעה מ"ס 21 יבועב תימורק וד סבג תציחמ     22.01.0040
5.21יבועב סבג תוחול 2(,סבג תוחול ינשמ היו      
קורטסנוק  תוברל .)הציחמה לש דצ לכמ מ"מ      
כ םיבצינ ,ןוילעו ןותחת לולסמ םע האישנ תייצ      
001 בחורב םינוולוגמ חפ יליפורפמ  מ"ס 04 ל      
וילעו םינותחת  םילדנס ,מ"מ 8.0 יבועבו מ"מ       
   ינספות ,ןוולוגמ חפמ םייכנא הניפ יניגמ ,םינ    
מ לקשמבו 3" יבועב תיכוכז רמצ ינורזמ ,טרס      
וק לכה .'וכו םיפילג דוביע  ,ק"מל ג"ק 42 יבחר      
ןכומו םלשומ  "דנוברוא" 'בח יטרפמ יפל טלפמ      

704 ןויליג האר .העיבצל  ר"מ      3656                    
21 בועב ימורק וד םירנימס.חב סבג תציחמ     22.01.0041
לולסמ םע  האישנ תייצקורטסנוק תוברל   מ"ס      
יליפורפמ מ"ס 04 לכ,םיבצינ ,ןוילעו ןותחת      
יבועבו מ"מ 001 בחורב םינוולוגמ חפ       
,םינוילעו םינותחת םילדנס  ,מ"מ 8.0       
   ינספות ,ןוולוגמ חפמ םייכנא הניפ יניגמ     
  לקשמבו 3" יבועב תיכוכז רמצ ינורזמ ,טרס    
  לכה .'וכו םיפילג דוביע  ,ק"מל ג"ק 42 יבחרמ    
םלשומ  "דנוברוא" 'בח יטרפמ יפל טלפמוק      

504 ןויליג האר .העיבצל  ןכומו ר"מ      137                    
עצובי יופיצה , םייכנא 3" תורוניצל סבג יופיצ     22.01.0080
תרקת דעו הנבמה תפצרמ םלשומ ןפואב      
2" יבועב םיעלס רמצמ דודיב תוברלו ,ןוטבה      

.ק"מל  ג"ק 42 יבחרמ לקשמבו רטמ      95                     
הרקתה דע  קורי סבג םע החדה לכימ תריגס     22.01.0090
, םוקמב הדידמה יפל הבוגו מ"ס 09 בחור      
תמאתה ,םיקוזיח ,היצקורטסנוקה לכ תא ללוכ      
הלסאה תיילת ךרוצל תאזו תיללכו תוכרעמ      

ןקת יפל רטמ      35                     
10.22.10 קרפ תתב הרבעהל          
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11/08/2016
דף מס':     065 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
יבועב ןבל סבג חולב םידומעו תוריק יופיצ     22.01.0100
תייצקורטסנוק,לטכפש תוברל מ"מ5.21       
  יליפורפ וא/ו חפ יליפורפ האישנ    
,םימוטיאה,םינוולוגמ  "הגמוא"       
הנכה ,םיפילג דוביע ,םיחתפ ידוביע      
וא" 'בח יטרפמ יפל טלפמוק לכה ,'וכו  עבצל      
עצובי יופיצה .העיבצל  ןכומו םלשומ "דנובר      
תרקת דעו הנבמה תפצרמ םלשומ ןפואב      
יבועב םיעלס רמצמ דודיב תוברלו ,ןוטבה      

.טלפמוק לכה. מ"ס 5 ללוכ יבוע כ"הס,2" ר"מ      3596                    
רוריח תוחולב ררוחמ סבג חולב תוריק יופיח     22.01.0110
דנוברוא תרבח לש   4B ENILTOLS עבורמ      
תייחנה י"פע םיעלס רמצ ינרזמ ללוכ . ע"ש וא      
מ"מ 5.21 יבועב הקיטסוקא ץעוי      
  האישנ תייצקורטסנוק ,לטכפש  תוברל     
,םינוולוגמ  "הגמוא" יליפורפ וא/ו חפ יליפורפמ      
הנכה ,םיפילג דוביע ,םיחתפ ידוביע,םימוטיאה      
וא" 'בח יטרפמ יפל טלפמוק לכה ,'וכו  עבצל      
סבגה תוחולה .העיבצל  ןכומו םלשומ "דנובר      
טרופמכ םוטא סבג יופיחב םיבלושמ ררוחמה      
רמצ ינורזמ ללוכו תולכירדא תושירפו םיכתחב      

.ק"מ / ג"ק 08 תופיפצב 2" ר"מ      67                     
הנתשמ הירטמואיגב  םידומעו תוריק ייוביע     22.01.0130

'פמוק     6                     תולכירדא תוינכתב םידומע האר  
ללוכ מ"ס 03 בחורל דע הציחמ יוביע תמלשה     22.01.0150

דחא דצ ימורק וד סבג תוחולו הייצקורטסנוק ר"מ      92                     
טרפ האר מ"ס 51 יבועב ימורק-וד סבג תציחמ     22.01.0160

704 ןויליגב A2 ר"מ      17                     
טרפ האר מ"ס 5.71 יבועב ימורק תלת תציחמ ר"מ      8                     22.01.0170

רובע םיינוציח תוריקב מ"ס 01 סבג ייוביע     22.01.0180
למשח יזוכיר רטמ      83                     

מ"ס  01 יבועב םימ  דימע סבג קולב תוריק     22.01.0190
י"פע עוציב יטרפ ,ע"וש וא דנובשא 'בח לש      

.רשואיש קפסה תויחנה ר"מ      300                    
תוברל LPH תוחולב תוספרמ תוריק יופיח     22.01.0200

תינכות האר הייצקורטסנוק ר"מ      60                     
)זוכיר ףדל הרבעהל( םייופיח ,תוריק-תושעותמ תודובע 10.22 כ"הס            

ת ו ר ק ת  20.22 ק ר פ  ת ת       
השירפב םידדמנ  םירניס וא סבג תועוצר      
סבג תרקתכ      
תוכרעמו םירזיבאל םיחתפ  עוציב ללוכ ריחמה      
תונוש      

20.22.10 קרפ תתב הרבעהל          
0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***

 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 2553-001   .../066 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     066 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
הרקת     22.02.0010
    2LC ןוולוגמ חפ יחיראמ  היולת תיטסוקא  
ינורקימ רוריח( 22%, רועשב  םיררוחמ      
מ"ס 06/06 תודימב םיפפוכמ )מ"מ 5.1 רטוקב      
סוחד םיעלס רמצ דודיב ללוכ מ"מ 8.0 יבועבו      
רונתב יופא עבצב םיעובצ ,  ק"מ\גק 08  2"      
תוברל(םידדצ ינשמ לכירדאה תריחב יפל ןווגב      
תוילתו אשונ  דלש תוברל ,)םיילאטמ םינווג      
  סקטדנואס תיטסוקא הנרבממ ,תונוולוגמ    
,םיחיראה בגל תקבדומ מ"מ 2.0 יבועב      
  לכירדאה תריחבל ןווגב    

.וטנ הדידמה .)םיילאטמ  םינווג תוברל( ר"מ      1155                    
חולמ 'וכו םיזינרק וא/ו םירוניס וא/ו  תורקת     22.02.0020
עפושמ ,יכנא ,יקפוא - מ"מ 5.21  יבועב סבג       
  האישנ תייצקורטסנוק  תוברל .'וכו לגועמ ,    
,מ"מ 6.0 יבועב םינוולוגמ חפ יליפורפמ      
,םיקותינ ,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה       
ריואל  םייומס דצ :יחתפ/םיצירח ,םיקותינ       
'וכו םירלקנירפסל ,םילוקמרל ,ת"גל ,רזוח      
ריחמה .םהינימל רזעה  ירמוח לכו ןגמ תוניפ       
הדידמה( ,העיבצל הנכהו לטכפש  ללוכ      
  לכה  )ןיעל הארנה חטשה יפל השירפב וטנ    

.לכירדאה יטרפב ראותמכ ר"מ      1200                    
םיררוחמ חפ ישגממ תיטסוקא 5LC הרקת     22.02.0030
  )מ"מ 5.1 רטוקב ינורקימ רוריח(    
,תואפ מ-4 ףופיכ ,מ"מ  8.0 יבועב םינוולוגמ      
  ןווגב רונתב םיעובצ ,מ"מ 02 תואפה קמוע    
)םיילאטמ  םינווג תוברל(  לכירדאה  תריחבל      
ק"מ\גק 08 2" סוחד םיעלס רמצ דודיב ללוכ      
  דלש תוברל ,מ"ס 03 םישגמה  בחור    
תריחבל ןווגב  ,תונוולוגמ תוילתו אשונ      
)םיילאטמ  םינווג תוברל( לכירדאה      
" הקולח יליפורפו  הרקתה ףקיהב      

.וטנ הדידמה ,"הגמוא ר"מ      695                    
תיטסוקא 6LC הרקת     22.02.0040
  )םיקלח( םימוטא חפ ישגממ    
ע ,תואפ מ-4 ףופיכ ,מ"מ  8.0 יבועב םינוולוגמ      
  ןווגב רונתב םיעובצ ,מ"מ 02 תואפה קמו    
)םיילאטמ  םינווג תוברל(  לכירדאה  תריחבל      
,מ"ס 03 םישגמה  בחור,םיעלס רמצ ללוכ      
,תונוולוגמ תוילתו אשו נ דלש תוברל      
םינווג תוברל( לכירדאה תריחבל ןווגב       
" הקולח יליפורפו  הרקתה ףקיהב )םיילאטמ       

.וטנ הדידמה ,"הגמוא ר"מ      136                    
מ"ס 04 בחורב תונורדסמב סבג ירניס רטמ      70                    22.02.0070

LPH 8-LC תוחולמ תבכרומ תוספרמ תרקת     22.02.0090
דוביע ללוכ ריחמה ,הייצקורטסנוק תוברל      
תינכות האר םירזיבאו תוכרעמל םיחתפ      

תולכרדא ר"מ      237                    
20.22.10 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2553-001   .../067 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     067 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ץוח יחטשה הרקתב LC-70 לנפ הווקא תרקת     22.02.0110

ארקמבו 302 תינכותב טרופמה לכ תוברל ר"מ      333                    
תודימב לנפ הווקא תרקתב תוריש יחתפ     22.02.0111

804 ןויליגב טרפ י"פע מ"ס 06/021 'חי      3                      
דימע םודא סבגמ יושע מ"ס 52 יבועב רניס     22.02.0120

804 ןויליגב 4 טרפ האר שא רטמ      455                    
ךסמלו ריוא גוזימ תלעת רבעמל תיצקורטסנוק     22.02.0130

804 ןויליגב א1 ,1 טרפ האר  םימ רטמ      110                    
סלגרביפ מ"ס 06X06 תודימב LC 21 הרקת     22.02.0140
וא ANIDEG  תמגוד ןופוקא תרצות      
תוילתו אשונ דלש תוברל ,ע"ש      
  סקטדנואס תיטסוקא הנרבממ ,תונוולוגמ    
,םיחיראה בגל תקבדומ מ"מ 2.0 יבועב      
  לכירדאה תריחבל ןווגב    

.וטנ הדידמה .)םיילאטמ  םינווג תוברל( ר"מ      70                     
)זוכיר ףדל הרבעהל( תורקת 20.22 כ"הס            

22 ק ר פ  ת ת  30.22 ק ר פ  ת ת       
עוציב ןיגב 0200.100.22 ףיעסל תפסות     22.03.0025
ללוכ תפסונ תימורק וד סבג תבכש      
2" רמצ ינורזמו האישנ תייצקורטסנוק      

ק"מ/ג"ק 42 תופיפ\םצב ר"מ      18                     
ולב שומש רובע סבגה יטנמלאל ריחמ תפסות     22.03.0050
.5 יבועב )שא דימע(  EPYT X דורו סבג תוח      

.ןבל סבג תוחול םוקמב מ"מ 21 ר"מ      1260                    
ולב שומש רובע סבגה יטנמלאל ריחמ תפסות     22.03.0060
  מ"מ 5.21 יבועב )םימב  דימע( קורי סבג תוח    

.ןבל סבג תוחול םוקמב ר"מ      1085                    
םידבכ םירזיבאל םינקתמ  רובע תפסות     22.03.0070
תוציחמב םיבצינה ןיב ג"ק 001 דע לקשמב      

סבג 'חי      50                     
סבג תציחמל ףסונ סבג חול תפסות ר"מ      110                   22.03.0160

תוריק יקלח וא תוציחמ תריגסל תפסות     22.03.0180
הייצקורטסנוק ללוכ DRAOBERIF תוחולב      

)םייתעש שא דימע ריק( המיאתמ ר"מ      200                    
רובע גוס לכמ תיטסוקא הרקתל ריחמ תפסות     22.03.1100
לע תרשואמ ןגומ בחרמל האישנ תיצקורטסנוק      

.ףרועה דוקיפ ידי ר"מ      150                    
)זוכיר ףדל הרבעהל( 22 קרפ תת 30.22 כ"הס            

ק ו ת י נ  י ל י פ ו ר פ  40.22 ק ר פ  ת ת       
עקושמ ףוצירל סבג תוריק ןיב קותינ ליפורפ     22.04.0010

טרפ האר GSP 05 םגד לולסמל רבוחמו רטמ      4004                    
31 סבג תרקתל סבג ריק ןיב קותינ ליפורפ     22.04.0020

טרפ האר GP רטמ      2035                    
)זוכיר ףדל הרבעהל( קותינ יליפורפ 40.22 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( תושעותמ תודובע 22 כ"הס            
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11/08/2016
דף מס':     068 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ו ל י ש  03 ק ר פ       
י ל ל כ  ט ו ל י ש  10.03 ק ר פ  ת ת       
תילכירדא תינכות יפל רדח רפסמ יוהיזל טלש     30.01.0010
ןוכמ רושיא תלבק ךרוצל מ"מ 001/04 תודימב      
יושע טלשה שא יוליג תכרעמל םינקת      
ךרוצל הטירח םע מ"מ 2 יבועב םוינימולא      

בותיכה 'חי      190                    
תאמגודכ "ERIF  שא" :ינקת ינחרז טוליש     30.01.0020
יוביכ תדמע לכל 9421 ט"קמ ,"ןוירוא" תרצות      

הנבמב שא 'חי      26                     
תאמגודכ " למשח חול" :ינקת ינחרז טוליש     30.01.0030
למשח חול  לכל 4721 ט"קמ ,"ןוירוא" תרצות      

הנבמב 'חי      20                     
"הרוגס קזחה-שא תלד" :ינקת ינחרז טוליש     30.01.0050

9721 ט"קמ ,"ןוירוא" תרצות תאמגודכ 'חי      30                     
רוא טלופ עבצב ןגומה בחרמה ןומיסו טוליש     30.01.0060
רוא טלופ טוליש תוברל .א"גה ןקת יפל      

'פמוק     7                     .תרושקתו למשח ירזיבאל  
)זוכיר ףדל הרבעהל( יללכ טוליש 10.03 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( טוליש 03 כ"הס            

ת ו נ ו ל ח  ת ז כ ר ו  ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  43 ק ר פ       
.ן ש ע  ר ו ר ח ש       
ש א  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
אל םא םג תבותכ 'חי םיללוכ םיביכרה לכ      
תכרעמה . תויומכה בתכב שרופמב ןייוצמ      
לכ . ילארשי ןקת יפלו MF-LU ןקת יפל היהת      
שי .יופימו הנקתהו הקפסא םיללוכ םיפיעסה      
תנקתה ךרוצל הבוגב הדובע ןובשחב תחקל      
.טוויחהו דויצה      
םירוזא 005 דעל תיתבותכ שא יוליג תזכר     34.01.0020
תרושקת סיטרכו םורחל םירבצמו ןעטמ ללוכ      

.רייפלט וא דרוא : תרצותמ SML תכרעמל 'חי      2                      
ללוכ םיאבכ לנפב הנקתהל שא יוליג ינשמ לנפ     34.01.0030
הפמ ללוכו ןשעב הטילשו לוהינ תכרעמ      

.רייפלט וא דרוא :הגוצת תיטפוניס 'חי      1                      
ימוחת לכ תא הסכמה ) קורי ( יטפוא ןשע יאלג     34.01.0040
למשח תוחולל ללוכ( הנקתה םוקמ לכב  יוליגה      

) 'חי      460                    
ללוכ ריווא גוזימ תלעתב הנקתהל ןשע יאלג     34.01.0050

.סיסב 'חי      4                      
יאלגל ןומיס תירונ 'חי      125                   34.01.0060

4 דע(שא יוליג תכרעמל תבותכ תדיחי     34.01.0070
)תובותכ 'חי      35                     

8 דע(שא יוליג תכרעמל תבותכ תדיחי     34.01.0080
.ןשע רורחש יחופמ חולב הנקתהל )תובותכ 'חי      3                      

ץנצנ םע ילוק רוא תינוציח הנקתהל שא רפוצ     34.01.0090
תודרפנ תבותכ 'חי 2 ללוכה 'חי      65                     
הריבשל תיכוכז םע שא ןצחל 'חי      25                    34.01.0100
10.43.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 

קובץ: 2553-001   .../069 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     069 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ןקתומ HCTIWS WOLF רובע תבותכ סיטרכ     34.01.0105

. רבעמ תספוק ךותב 'חי      8                      
ןקתומ םיזתמ 'עממ חוויד רובע תבותכ סיטרכ     34.01.0110

. רבעמ תספוק ךותב 'חי      8                      
ןופלט ןגייח רובע היזכרמה ריחמל תפסות     34.01.0120

'פמוק     1                     .םיבורצ םירפסמ 6 ללוכה יטמוטוא  
. םודא שא יוליג לבכב שא יוליג 'קנ טוויח 'חי      750                   34.01.0130

םותסש ללוכ ילניגירוא MF-002 יוביכ זג לכימ     34.01.0140
,תינדי הלעפה ,דיאונולוס ,ץחל ןועש ,ןוחטב      
רזיבא לכו םטא ,ינקת שימג רוניצ ,ץחל גתמ      
1002 ןקת יפל ותלעפהו ותבצהל שרדנה ףסונ      
    APFN רשואמ MF/LU + 5 דע לקשמב זג  
תשוחנ תרנצ,תילמשח הלעפה תכרעמ םע ג"ק      
ללוכ שרדנכ לדוגבו תומכב םיריחנו 2/1"-8/3"      
תכרעמל ילמשח רוביח ללוכ,ץחל דמו ץחל שגר      

'פמוק     10                    .שא יוביכו יוליג  
ללוכ ילניגירוא MF-002 יוביכ זג לכימ תקפסא     34.01.0150
הלעפה ,דיאונולוס ,ץחל ןועש ,ןוחטב םותסש      
לכו םטא ,ינקת שימג רוניצ ,ץחל גתמ ,תינדי      
תכרעמ רובע ותבצהל שרדנה ףסונ רזיבא      
תקידב ללוכ ,תרושקת רדחב תמייק  שא יוביכ      
רובע תלוביק לעב לכימה .תכרעמה תשמשהו      
רדחל הסינכב טלש ללוכ ק"מ 03 כ חפנב רדח      

'פמוק     1                     .לעפומ יוביכ  
ללוכ הנבמל םינקתה ןוכמ תרוקיב תרבעה     34.01.0160
ולגתי םאב םייוקילה ןוקיתו הקידב ימד םולשת      
ןכו ןקתמה תלבקל דע תרזוח הקידב תרבעהו      

'פמוק     1                     . ןקתמה קיתב ןימזמלו קדובל תוינכות תשגה  
21 דעל תיתבותכ ןשע רורחש תונולח תזכר     34.01.0170
תרצותמ םורחל םירבצמו ןעטמ ללוכ תונולח      
4 ללוכ שארמ רשואמ ע''ש וא סרפ לטמ      
יוליג תזכרמ תודוקפ תלבקל TUPNI יסיטרכ      
לכ טוויח ללוכ םיאבכ לנפו הרקב 'עמ ,שא      

.םילבכה 'חי      1                      
)זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוליג תוכרעמ 10.43 כ"הס            

ש א  י ו ב י כ  ת כ ר ע מ  20.43 ק ר פ  ת ת       
.ם י ר ל ק נ י ר פ ס ו       
רטוקב "04-לוידקס" םינבלוגמ הדלפ תורונצ     34.02.0010
יפל תוילתהו םיקוזחה ,םיחפסה לכ ללוכ 1"      
יולג םיבכרומ תורונצה  .LU וא/ו MF ינקת      
תורונצה .תוריק לע וא תוגג ,תורקת תחת      

.הגרבהב םירבוחמ רטמ      800                    
םירבחמב םירבוחמ ½1" רטוקב ל"נכ תורוניצ     34.02.0020

ןוינחב הנקתהל PUOC KCIUO ירבחמב רטמ      550                    
2" רטוקב ל,נכ תורוניצ רטמ      120                   34.02.0030
3" רטוקב ל"נכ תורוניצ רטמ      220                   34.02.0040
4" רטוקב ל"נכ תורוניצ רטמ      370                   34.02.0050
20.43.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 

קובץ: 2553-001   .../070 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     070 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
.1½" רטוקב 01 לוידקס ךא ל"נכ תורונצ     34.02.0060
םירוביח י"ע םירבוחמ תורונצה      

QUICK-COUP. רטמ      200                    
.2" רטוקב ךא ל"נכ תורונצ רטמ      100                   34.02.0070

ללוכ אל .3" רטוקב 01-לוידקס ל"נכ תורונצ     34.02.0080
.םיחפס רטמ      400                    
.4" רטוקב ל"נכ תורונצ רטמ      100                   34.02.0090

,תויופעתסה 3" רטוקב םיחפס רובע תפסות     34.02.0100
.תותשק ,םיבלצ 'חי      650                    
.4" רטוקב םיחפס ךא ל"נכ 'חי      400                   34.02.0110

R.Q הריהמ הבוגת םייטמוטוא םירלקנירפס     34.02.0120
םע   EPYT THGIRPU  םגד הזנורבמ      
,K המירז םדקמ ,TPN ½" הגרבה      
    C47=T=6,5 )ןוטב תרקת תחתמ הנקתהל  

.)תורקתבו םינוינחב 'חי      350                    
.םורכ םיפוצמ ךא ל"נכ 'חי      100                   34.02.0130

הבוגת סופיטמ םייטמוטוא םירלקנירפס     34.02.0140
םגד תויולת תורקתב הנקתהל R.Q הריהמ      
    EPYT TNEDNEP DESSECER  וא  
    "EPYT DELAECNOC" לכ םורכ םיפוצמ  

.סוכ ללוכ K, C47=T=6.5 ל"נכ ראשה 'חי      500                    
R.Q הריהמ הבוגת םייטמוטוא םירלקנירפס     34.02.0150
םורכ םיפוצמ הזנורבמ LLAW EDIS םגד      

.סוכ ללוכ K=6,5 המירז םדקמ 'חי      20                     
R.Q ריהמ הבוגת םייטמוטוא םירלקנירפס     34.02.0160
םע EGAREVOC DEDNETXE  סופיטמ      

. C041 הרוטרפמטל K=6.5 'חי      10                     
םירלקנירפס תכרעמל שימג רונצ     34.02.0170
    "PORDIPAR" מ"ס 021 וא מ"ס 08 ךרואב.  
םייוניש לש הרקמל MF-LU י"ע רשואמ      

.תויטסוקא תורקתב 'חי      650                    
םע MF וא/ו LU י"ע רשואמ רפרפ ףוגמ     34.02.0180
    HCTIWS ORCIM ללוכ 1" רטוקב ילמשח  

.'מטא 61 הדובע ץחל םיידגנ םינגוא 'חי      5                      
.2" רטוקב ךא ל"נכ 'חי      1                     34.02.0190
.3" רטוקב ךא ל"נכ 'חי      1                     34.02.0200
.4" רטוקב ףוגמ ל"נכ 'חי      7                     34.02.0210

ץחלל MF וא LU רשואמ Y & S.O רעש ףוגמ     34.02.0220
.4" רטוקב 'מטא 61 דע הדובע 'חי      1                      

רטוקב השיבכב םירצוימ SSALC-051 םינגוא     34.02.0230
.רוניצל םיכותירו 3" 'חי      30                     
.4" רטוקב ל"נכ 'חי      30                    34.02.0240

םינגוא םע 4" רטוקב MF-LU רזוח-לא ףוגמ     34.02.0250
.םיידגנ םינגואו 'חי      6                      
.3" רטוקב ל"נכ ףוגמ 'חי      1                     34.02.0260
.4"-6" םיפוגמל ץיווס ורקימ 'חי      7                     34.02.0270
20.43.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 

קובץ: 2553-001   .../071 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     071 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ינש םע )HCTIWS-WOLF( המירז רקב     34.02.0280

.םיעגמ 'חי      7                      
,2" זוקינ זרב ללוכ תיתמוק  הרקב תכרעמ     34.02.0290
המירז הארמ )HCTIWS WOLF( המירז רקב      

'פמוק     7                     )SSALG THGIS( רטמונמ.  
.MF-LU יפל 4/3" רטוקב ץחל קרופ םותסש 'חי      7                     34.02.0300

םירלקנירפסה תכרעמל יטמוטוא הקעזא זרב     34.02.0310
ריצ םע רעש זרב ,הקעזא זרב ללוכ 4" רטוקב      
2 ,םוליב את ,Y&SO םגד םמורתמ      
הקידבו זוקינ זרב ,םימ ןומעפ ,םירטמונמ      

'פמוק     1                     .הקנסה תכרעמו  
זרב ללוכ 'מטא 21" דע 4" רטוקב ץחל ידמ     34.02.0320

.ןופיסו 'חי      5                      
םינגוא םע 4" רטוקב ףוגמ ללוכ הקנסה זרב     34.02.0330

.םיידגנ םינגואו 'חי      2                      
םירלקנירפס תכרעמל הנזה רונצ רוביח     34.02.0340
םע תמייק תכרעמל 4" רטוקב תננכותמ      

'פמוק     1                     .תוארתא חולל ורוביחו קותינ ףוגמ הנקתה  
תכתמ ףותמ יושע ןולילגה .שא יוביכל ןולילג     34.02.0350
רונצ ךורכ וילעשכ יזכרמ ריצ לע ובבוסל ןתינה      
,'מ 03 לש ךרואבו 4/3" רטוקב יטסלפ וא ימוג      
זרבב תדייוצמה תישומיש בר תנלסמ םע      
הפוצמ זילפמ זרבהו ריחנה .הריהמ החיתפ      
1" רטוקב ירודכ זרב ריחמה ללוכ ןכ ,םורכ      
תיוז י"ע תרנצל רובחו הריהמ החיתפל      
ריצ לע בוביסל ןתינ ולוכ ןקתמה  ."טירטס"      
ולוכ ףותה בוביס רשפאמה ילקיטרו דחוימ      
לכ לע רונצה  .עובקה ובצמל בצינ ןוויכב      
8 לש הדובע ץחלל םיאתי וירזיבא      

'פמוק     18                    .שא יבכמ י"ע רשואמ ןוילגה .תוריפסומטא  
"ץרוטש" רבחמ םע 2" רטוקב שא-יובכל זרב     34.02.0360

.שא יבכמ י"ע רשואמ דב רונצ לש ריהמ רובחל 'חי      18                     
שא-יבכמ י"ע רשואמ הלועמ ביטמ דב רונצ     34.02.0370
בר קנזמ םע X 2 'מ 51 ךרואמו 2" רטוקב      
"ץרוטש" ירבחמ  .56341 ןיד יפל ישומיש      
רושקו ללוגמ היהי רונצה .רונצה תוצק ינשב      
ללוכ וניא ריחמה(  .םימיאתמ םיזגראב ןסכואיו      
ץחלל ומיאתי וירזיבאו רונצה .)זגראה תא      

'פמוק     18                    .תוריפסומטא 8 לש הדובע  
.789 י"ת יפל ג"ק 6 ליכמה "ןולה" ףטמ 'חי      18                    34.02.0380

ללוכ שא יוביכל תכרעמ לכ לש הצרהו הלעפה     34.02.0390
שא יבכמ םינקתה ןוכממ םירושיאה תלבק םג      

'פמוק     1                     .תוחיטבה ץעויו  
.םייברזר םירלקנירפס לש דבלב הקפסא 'חי      30                    34.02.0400
011. דע רטוקב תורוניצל שא דגנ רלוק 'חי      10                    34.02.0410

תפיטע רובע 050.10.43 ףיעסל תפסות     34.02.0420
    3-CPA הלעת הריפח ללוכ ,4" רטוקב רוניצל  

.קודיהו יולימ ,מ"ס 08 דע ,קמועב רטמ      120                    
20.43.10 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 

קובץ: 2553-001   .../072 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     072 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ףורש עבצ ,ללוכ ,שא יוביכ דויצל חפ ןורא     34.02.0430
חפמ מ"ס 03X021X09 תודימב ןוראה רונתב      

'פמוק     8                     .מ"מ 00.2  
.ץרוטש רבחמ םע 2" הפירש זרב 'חי      8                     34.02.0440
)זוכיר ףדל הרבעהל( .םירלקנירפסו שא יוביכ תכרעמ 20.43 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( .ןשע רורחש תונולח תזכרו שא יוליג תכרעמ 43 כ"הס            

ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  53 ק ר פ       
ם ו ר ח  ת ז י ר כ  10.53 ק ר פ  ת ת       
0021 דע רבטצמ SMR קפסהב לברע רבגמ     35.01.0010
םדק ,םורח תאירק ,תועדוה תרבעהל טאוו      
גותימ תדיחי ,תוסינכל רבגמ םדק ,ןופורקימל      
תלעפהל שרדנה לכו הסינכ גנוג, הרקבו      
,םירוטילקת ןגנ רישכממ הסינכ ללוכ תכרעמה      
םע דחיב קפוסיש ןוראה ךותב ןקתומ טלפמוק      

'פמוק     1                     .רבגמה  
רטוקב עוקש הזירכ לוקמר תנקתהו תקפסא     35.01.0020
יאנשו לירגה, הביתה תוברל W01 קפסהב 8"      

. לכירדאה םע רושיאל לירגה ןווג , םואת 'חי      100                    
הנקתהל רפוש לוקמר תנקתהו תקפסא     35.01.0030

.תינוציח 'חי      2                      
םע הזירכ תלעפה תדמע תנקתהו תקפסא     35.01.0050
לנפב תנקתומ לנפו לגר ללוכ ימאניד ןופורקמ      

.רמוש תדמעבו םיאבכ 'חי      2                      
שא ןקת 2*8.0 לבכב הזירכ לוקמר 'קנ טוויח     35.01.0060
לוקמרל וא  תישאר הספוקל טוויח ללוכ קורי      
'קנ טוויח ללוכ, הלועפ תקידב ללוכ , בורק      

.8*5.0 לבכב ןופורקמ 'חי      105                    
שרדנש לוביקב ןעטמו םורח ירבצמ תדיחי     35.01.0070
,האלמ הלועפב תוחפל העש 2/1-ל ןקתב      

.טלפמוק , דסמב הנקתהל 'חי      1                      
םיאבכ לנפ ןיב תינוויכ וד תרושקת וק עוציב     35.01.0080
לבכו םידדצה ינשב םיעקש ללוכ הסחמ רוזאל      

'פמוק     1                     .םיאבכ לנפב םוקרטניאו שא ןקת  
)זוכיר ףדל הרבעהל( םורח תזירכ 10.53 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( הזירכ תכרעמ 53 כ"הס            
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קובץ: 2553-001   .../073 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     073 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ו ב ג  ח ת מ  73 ק ר פ       
ג ''מ  ל מ ש ח  ח ו ל  10.73 ק ר פ  ת ת       
זגב Vk42 רפמא 036 ירלודומ ג''מ חול הנבמ     37.01.0010
    6FS , 2 הדרפהCSL ssalc , תמגוד  
    IDID-EN-6MR ללוכה קירטקלא רדיינש לש:  
האיצי רפמא 002 זגב  )BC(םרז יקספמ 2      
CN2+2ON רזע יעגמ ,הקספה לילס ,םיאנשל      
ןומיס תורונמ ,הקראה רצקמל עגמו קספמ לכל      
םיקתנמ 2 ,ילוביק דדובמ ללוכ תוילוביק      
ןמסמ ,6FS זגב רפמא  Vk42 036 סמועב      
ןומיס תורונמ ,קימימ תמרגאידב בלושמ בצמ      
סיסבו םומיח יפוג ,ילוביק דדובמ ,תוילובוק      

'פמוק     1                     .תכתמ  
עגמו CN2+2ON רזע יעגמ טס רובע תפסות     37.01.0020

.הקראה רצקמ רובע CN 'חי      2                      
דע Vk42 חתמל תונגה רובע םרז הנשמ     37.01.0030
    AV51, A1/002 חיו חולה ינותנל םיאתמ'  

.ARC םגד הנגה 'חי      6                      
הסנכה ,הקידב ,לויכ ,תונכת ,הנקתה ,הקפסא     37.01.0040
"derewoP-fleS" רסממ לש הצרה ,לוצינל      
ללוכה Vk22 חולב הובג חתמ יאנש תנגהל      
,POTIM רסממ ללוכ ,רתי סמוע ,םרז תונגה      
חולב ורובע םיידועיה םרז ינשמל רוביח      
תמגוד ינכטה טרפמהו תוינכותל םאתהב      

.קירטקלא רדיינש לש 03PIV 'חי      2                      
םע ךרב לבכ תויפוס טס הנקתהו הקפסא     37.01.0050

.6MR רוביחל רדסמל הסינכ יניגמ 'חי      2                      
)זוכיר ףדל הרבעהל( ג''מ למשח חול 10.73 כ"הס            

ם י א נ ש  20.73 ק ר פ  ת ת       
AVk0521 קוצי יסקופא יאנש תקפסא     37.02.0010
    Vk4.0/22 םידספה תמרב kBoB גורידו  
CEI ןקתו 14505 י''ת יפל 1F/3C/3E יתביבס      
טרופמכ -lahirT יאנש תמגוד 11-67006      
ילגלגל 01U יליפורפ ללוכ ינכטה טרפמב      
,םינוויכ ,םירוטסימרט רוביח ,םנוגיעו יאנשה      
דע יאנשה חוטיב ללוכו םירוביחל תושל      
ללוכ ינכטה טרפמב טרופמכ ןקתמה תריסמל      
שורדה לכ ללוכ ,ךומנ חתמ דצ רוביחל תושל      

'פמוק     1                     .תמלשומ הנקתהל  
תללוכה ץלואמ רורוויא תכרעמ רובע תפסות     37.02.0020
יאנשה קפסהל םאתהב תולעתו םיחופמ      

'פמוק     1                     . 04%-כ ב יאנשה קפסה תלדגהל  
,םינעגמ 451T רקב :ללוכה יאנש תוארתה חול     37.02.0030
םיקדהמ ,ןומיס תורונמ ,םירמייט ,םינצחל      
ט''מאמב הדובעה לילסל חולהמ דוקיפה ילבכל      
תלבקל שורדה לכו ישאר חולב ישארה      
הרקמב ץלואמ רורווא תלעפהו תוארתה      
ללוכ רתומ לע הלעת יאנשב הרוטרפמטהו      

'פמוק     1                     . טוויחו םילבכ  
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיאנש 20.73 כ"הס            

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 
 
 

קובץ: 2553-001   .../074 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     074 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ח י ט ב  ד ו י צ  30.73 ק ר פ  ת ת       
הובג חתמ תוחיטב ןורא הנקתהו הקפסא     37.03.0010
טרפמב טרופמכ מ''ס 04/041/081 תודימב      

'פמוק     1                     ינכטה  
תופפכ גוז תוחיטב ןוראב הנקתהו הקפסא     37.03.0020

'פמוק     1                     .האישנ קית ללוכ Vk63 חתמל  
'פמוק     1                     .הובג חתמ תופפכל יטמואנפ קדוב 37.03.0030
'פמוק     1                     .הובג חתמל ןגמ עבוכ םלוא ל''נכ 37.03.0040
'פמוק     1                     .הובג חתמל ןגמ יפקשמ םלוא ל''נכ 37.03.0050
'פמוק     1                     .ינכטה טרפמב ראותמכ Vk03-ל חתמ קדוב 37.03.0060

ןולה זג ליכמה ג''ק 2 לקשמב שא יוביכ ףטמ     37.03.0070
'פמוק     1                     .1301  
'פמוק     1                     .דדובמ טומ ללוכ תימינפ םירצקמ תכרעמ 37.03.0080
'פמוק     1                     .דדובמ טומ ללוכ ץוח רצק תכרעמ 37.03.0090
'פמוק     1                     .ינכט טרפמב טרופמכ םדא ץוליחל הלצה טומ 37.03.0100
'פמוק     1                     .םינפ דדובמ ףרפרש 37.03.0110

יפל אוהש לכ גוסמ הכרדה וא הרהזא טלש     37.03.0120
חתמ רדחב הנקתהל למשח תרבח תושירד      

.הובג 'חי      5                      
חולה ינפל חנומה הובג חתמל דדובמ חיטש     37.03.0130

.רטמ 1 לש בחורב רטמ      2                      
תנוולוגמ הדלפמ ןגמ תוציחמ / תורדג תכרעמ     37.03.0140
יפ לע לכה .מ"מ 02X02  תשרו ,מ"מ 05/04      
תשר תלד יאנשה תיזחב , יללכה טרפמה      

.לוענמ ללוכ ,מ"ס 08  בחורב ר"מ      20                     
םע ט"הע םורחב למשח תקספה ןצחלו הדוקנ     37.03.0150

'פמוק     1                     .תרשרשו שיטפ ,הריבשל תיכוכז  
ג.מל רדחל,בא חתפמ םע  תותלדל םילוענמ 'חי      1                     37.03.0160
.ג''מ ירדחל יסקופא ןוטב תפצר יופיצ ר"מ      20                    37.03.0170

חולה ינפל חנומה ךומנ חתמל דדובמ חיטש     37.03.0180
.רטמ 1 לש בחורב רטמ      12                     
)זוכיר ףדל הרבעהל( תוחיטב דויצ 30.73 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( הובג חתמ 73 כ"הס            

ר ו ט א ר נ ג   83 ק ר פ       
ר ו ט א ר נ ג  ת ק פ ס א  10.83 ק ר פ  ת ת       
היצרגטניאה תוקידבב תופתתשה ללוכ ריחמה      
.תומידקמ תוקידב ללוכ      

10.83.10 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2553-001   .../075 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     075 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
הדובע קפסהב רוטאר לזידנג תנקתהו תקפסא     38.01.0020
חיטבתש תיטסוקא הפוח ללוכ AVK521 לש      
קחרמב bd07 מ רתוי היהת אל שערה תמרש      
רטרטס, םירבצמ ללוכ.אלמ סמועב רטמ 7      
הרקב לנפ , תיטמוטוא הענתהו הנבומ      
םירבצמה בצמ לע חוויד ללוכה ינורטקלא      
תועש 01-ל קלד לכימ ללוכ הדובע תועשו      
לש רוביח ללוכ ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב , הדובע      
ינשמ לנפ תקפסא ללוכ דוקיפוחכ ילבכ      
תואבה תויצקידניאה תא תללוכה רוטארנגל      
,רוטארנגב הלקת ,ישאר קספמ ב''צמ : תוחפל      
ב''צמהו ןמשה תומכ ב''צמ ,רלוס דמ בצמ      
חולב ןקתוי לנפה . רוטארנגה רבצמ הניעט      
לנפה ןיב ןקתל םאתהב לבכ ללוכ םיאבכ לנפ      

'פמוק     1                     .רוטארנגל ינשמ  
היגרנאה דרשמ רושיא ןתמו יושיר תקידב     38.01.0030

'פמוק     1                     .למשחה תרבח רובעו חוקלה רובע  
)זוכיר ףדל הרבעהל( רוטארנג תקפסא 10.83 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( רוטארנג  83 כ"הס            

ק ס פ  ל א  93 ק ר פ       
ק ס פ  ל א  ת ק פ ס א  10.93 ק ר פ  ת ת       
תיזפ תלת קספ-לא תכרעמ תנקתהו תקפסא     39.01.0010
    V004 AVK03 )לש יוביג ןמז  ,)םירבצמ ללוכ  
,רוביחו הנקתה תוברל אלמ סמועב תוקד 51      
"קירטקלא רדיינש" תמגוד ,אלמ סמועב הצרה      
,שארמ רשואמ ע''ש וא YXALAG םגד      

'פמוק     1                     םילבכה לכ לש רוביח ללוכ תוירחא םייתנש  
)זוכיר ףדל הרבעהל( קספ לא תקפסא 10.93 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( קספ לא 93 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( .ילשואפב תודובע כ"הס          
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קובץ: 2553-001   .../076 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     076 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.הדידמל תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
10 ק ר פ  ת ת  10.10 ק ר פ  ת ת       
רושיאבו דבלב חקפמה תייחנהב עצובי        
שארמ      
תוטרופמה רפע תודובעל המלשה וניה הז קרפ      
הלימה תנייוצמ וב םוקמ לכב .חותיפה יקרפב      
.הביצח / הריפחל הנווכה "הריפח"      

.הנבמה יסלפמל המאתה ךרוצל תיללכ הריפח ק"מ      440                   01.01.0005
ישרפה לש הרקמב תיללכ הריפחב תומאתה     01.01.0020
.הריפחה יסלפמב מ"ס 02 לעמ םיסלפמ      
ףיעס .דבלב חקפמה תייחנהב עצובי ףיעסה      

.תודוסיל הריפחל סחייתמ וניא הז ק"מ      300                    
תולעת ,תורוב תודוסי ,תורוקל תימוקמ הריפח     01.01.1020

.'דכו ק"מ      150                    
מ"ס 51 לש תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמ     01.01.1030

.םומיסכמהמ 89% לש תופיפצל ק"מ      160                    
ץצח תפיטעב ףוטע 6" רטוקב ירושרש רוניצ     01.01.1040
.ינכטואיג דב תפיטע + מ"ס 04/04 -כ לדוגב      
אצומל רוביחו עופישב החנה ללוכ ריחמה      

.רדוסמ רטמ      130                    
ללוכ ריחמה .לוחלח רוב לש הנקתהו חודיק     01.01.1050
,רטמ 8 לש קמועלו מ"ס 54 רטוקב חודיק      
,ינכטואיג דבב ףוטע ףוטש ץצחב יולימ      
'מ 2.1 קמועבו 'מ 0.1רטוקב החוש תנקתהו      

.חודיקה לעמ 'חי      3                      
)זוכיר ףדל הרבעהל( 10 קרפ תת 10.10 כ"הס            

2 ק ר פ  ת ת  20.10 ק ר פ  ת ת       
לש הרקמב תודוסי תחת הזר ןוטבב יולימ     01.02.0010
ףיעסה .רפע תודובע ןלבק ידי לע רתי תריפח      

.דבלב חקפמה תייחנהב עצובי ק"מ      100                    
MSLC - קזוח לד ןוטבב םיללחו תולעת יולימ     01.02.0030

.ס"פגמ 1 קזוחב ק"מ      400                    
)זוכיר ףדל הרבעהל( 2 קרפ תת 20.10 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10 כ"הס            

ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       

.םינוש םיכרואבו םירטקב עלוצמ ןויז לזרב ןוט      350                   02.01.0010
.ןוטבה ןויזל תוכתורמ הדלפ תותשר ןוט      100                   02.01.0020

,הנגה ןוטב וא ןוטב תורקתל ריחמ תפסות     02.01.0030
הנטקהל שמשי ריחמה( .מ"ס 1 -ב יוביע רובע      

.)תפסותל וא ר"מ      2500                    
קבדב םיחורמ מ"מ 41 דע רטוקב םיצוק ןוגיע     02.01.0040
-כ קמועב שביו יקנ חדקל םירדחומ ,יסקופא      
דבלב חקפמה תייחנהב עצובי(.מ"ס 01      

)שארמ רושיאבו 'חי      500                    
10.20.20 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 2553-001   .../077 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     077 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.הדידמל תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
הגרבה טומ לש תימיכ הלופמאב ןוגיעו חודיק     02.01.0050
םהב תומוקמב קר דדמי .מ"מ 8141 רטוקב      
ךות םעצבל תורשפא ןיא רשאכ ,חקפמה הרוי      
חקפמה תייחנהב עצובי(.ןוטבה תקיצי ידכ      

)שארמ רושיאבו דבלב 'חי      300                    
הגרבה טומ לש תימיכ הלופמאב ןוגיעו חודיק     02.01.0060
הרוי םהב תומוקמב קר דדמי .מ"מ 02 רטוקב      
ידכ ךות םעצבל תורשפא ןיא רשאכ ,חקפמה      
דבלב חקפמה תייחנהב עצובי(.ןוטבה תקיצי      

)שארמ רושיאבו 'חי      100                    
םידומעו תוריק שגפמב 5/5  טנמצ תקלור     02.01.0100

.םינוינחב ןוטבה תפצר םע רטמ      342                    
עוציב רובע ןוטבה ריחמל תפסות     02.01.0140
ARTLU - גוסמ רמוחב היצנגרפמיא      
    DRAH-IUQIL תא ינשוש ידי לע קוושמ  

.ןייטשנייו ר"מ      1610                    
ללוכ ריחמה .םיכמות תוריקל תודוסי תקיצי     02.01.0150

.דוסיה סלפמל הביצח /הריפח ק"מ      5                      
ריחמה .םינוש םייבועב םיכמות תוריק תקיצי     02.01.0160

.ריקה בגב םיזקנ עוציב ללוכ ק"מ      6                      
)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס            

ן ו ט ב  י ט נ מ ל א ב  ם י ר ב ע מ  20.20 ק ר פ  ת ת       
הארוה תלבק רחאל קר עצובי הז ףיעס      
.טרפמב טרופמל םאתהב חקפמהמ תשרופמ      
םינוטבב 3" דע 1" רטוקב םילוגע םירוח חודיק     02.02.0010

.מ"ס 03 דע יבועב 'חי      40                     
םינוטבב 3" דע 1" רטוקב םילוגע םירוח חודיק     02.02.0020

מ"ס 05 דע יבועב 'חי      40                     
םינוטבב 6" דע 4" רטוקב םילוגע םירוח חודיק     02.02.0030

.מ"ס 03 דע יבועב 'חי      80                     
םינוטבב 6" דע 4" רטוקב םילוגע םירוח חודיק     02.02.0040

.מ"ס 05 דע יבועב 'חי      30                     
01" דע 8" רטוקב םילוגע םירוח חודיק     02.02.0050

..מ"ס 03 דע יבועב םינוטבב 'חי      50                     
01" דע 8" רטוקב םילוגע םירוח חודיק     02.02.0060

.מ"ס 05 דע יבועב םינוטבב 'חי      10                     
םינוטבב ר"מ 2.0 דע חטשב םירוח תביצח     02.02.0070

.מ"ס 03 דע יבועב יבועב 'חי      20                     
םינוטבב ר"מ 2.0 דע חטשב םירוח תביצח     02.02.0080

.מ"ס 05 דע יבועב יבועב 'חי      5                      
דעו ר"מ 2.0 לע הלועה חטשב םיחתפ תביצח     02.02.0090

.מ"ס 03 דע יבועב יבועב םינוטבב ר"מ 6.0 'חי      10                     
דעו ר"מ 2.0 לע הלועה חטשב םיחתפ תביצח     02.02.0100

.מ"ס 05 דע יבועב יבועב םינוטבב ר"מ 6.0 'חי      4                      
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטב יטנמלאב םירבעמ 20.20 כ"הס            
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קובץ: 2553-001   .../078 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     078 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.הדידמל תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י "פ ע  ן ו ט ב  ג ו ס ל  ת פ ס ו ת  30.20 ק ר פ  ת ת       
ת ד ח ו י מ  ה ש י ר ד       
רדגוה אלש יאנתב קר עצובי הז  תפסות      
עצובי( ילשואפ תויומכ בתכבו תוינכתב      
)שארמ רושיאבו דבלב חקפמה תייחנהב      

.03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ      100                   02.03.0400
.04-ב םוקמב 05-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ      100                   02.03.0410
)זוכיר ףדל הרבעהל( תדחוימ השירד י"פע ןוטב גוסל תפסות 30.20 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטב תודובע 20 כ"הס            

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
0.5 ק ר פ  ת ת  20.50 ק ר פ  ת ת       
שארמ רושיאבו דבלב חקפמה תייחנהב עצובי      
םוטיא רמוח םע חותיפב ךמת תוריק םוטיא     05.02.0210
+ מ"מ 3 לש שבי יבועב ירמוטסלא ינמוטיב      
ףיעס טרפמה תויחנה יפל הנגה/זוקינ תועירי      

05.14. ר"מ      200                    
)זוכיר ףדל הרבעהל( 0.5 קרפ תת 20.50 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 50 כ"הס            

70 ק ר פ  ת ת  70 ק ר פ       
ם י מ  ת ק פ ס א  ת ו כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת       
ן י נ ב ב  ם י מ ח ו  ם י ר ק       
זרב ללוכ רטיל 06 חפנב ילמשח םימ דוד     07.02.0280
זרב זוקינ רוביח  .הריגסו רזוח לא ןוחטב      
תייחנהב עצובי(.TF וא רויכ ןופיסל ןוחטב      

)שארמ רושיאבו דבלב חקפמה 'חי      5                      
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןינבב םימחו םירק םימ תקפסא תוכרעמ 20.70 כ"הס            

ם י ר ז י ב א ו  ם י י ר ט י נ ס  ם י ל כ  40.70 ק ר פ  ת ת       
רוקמא תרצות - היתשל םימ רוריק ןקתמ     07.04.0070
דבלב חקפמה תייחנהב עצובי(.הטסורינמ      

)שארמ רושיאבו 'חי      5                      
ןבל סרחמ ןיפכוש טיבע הבכרהו הקפסא     07.04.0080
ינש ,זילפ תשר םע 163 םגד "הסרח" תרצות      
ללוכ ,NAOLS תרצות הפיטש זרב ילד יזרב      
תייחנהב עצובי(.לוליד תכרעמל הנכה ילד יזרב      

)שארמ רושיאבו דבלב חקפמה 'חי      5                      
)זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבאו םיירטינס םילכ 40.70 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( 70 קרפ תת 70 כ"הס            

ר ו ב ע  ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס נ י א  80 ק ר פ       
י נ מ ז  ל מ ש ח  ת י ת ש ת  ת מ ק ה       
0.8 ק ר פ  ת ת  00.80 ק ר פ  ת ת       
תיתשת תמקה רובע תילמשח היצלטסניא"      
םייק חולמ תודובעה עוציבל ינמז למשח      
ישאר למשח חול ללוכו דעו הטיסרבינואב      
."רתאב      
,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ - :הרעה      
תודובעה לכו רזע דויצ ללוכ הלעפהו הנקתה      
.םלשומ עוציבל תושרדנה      

00.80.20 קרפ תתב הרבעהל          
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11/08/2016
דף מס':     079 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.הדידמל תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
בתכמ   דרפנ יתלב קלח הווהמ טרפמה)1      
הקפסאל םניה םיפיעסה לכ)2 .תויומכה      
תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה ,הנקתהו      
תרחא תכרעמ לכ ואו הרואתה יפוג תא קפסל      
,לידגהל יאשר ןימזמה)3 .ותעד לוקיש יפל      
תויומכה בתכ ךותמ תויומכ םצמצלו ןיטקהל      
הקפסא)4 .הדיחיה יריחמ תא תונשל ילבמ      
ינשב לבכה רוביח תללוכ םילבכה תנקתהו      
- : זרכמב תופתתשהל ףס יאנת )5 .ויתווצק      
ןויסינ - . 2א גוויס ןלבק - . יאלמשח ןוישיר      
םינש 3-ב םיהז םיטקיורפ 3 לש חכומ      
. תונורחאה      
ךרוצל הבוגב הדובע ןובשחב תחקל ןלבקה לע      
חקפמל גיצהלו למשח תנזה ילבכ תרבעה      
ועצבי רשא וידבועמ ימל םיאתמ הדובע רושיא      
הדובע רובע תפסות םלושת אל .הדובעה תא      
. הבוגב      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 0.8 קרפ תת 00.80 כ"הס            
ם י ל ב כ ו  ם י ל י ב ו מ  10.80 ק ר פ  ת ת       
מ"מ 57 רטוקב יתבכיש וד " הרבוק " רוניצ     08.01.0010
ךרוצל רחא ףיעסמ הריפחב וא תולעת וב חנומ      

.למשח יווק תרבעה רטמ      100                    
תשוחנמ לבכב ינמז חולל ישאר חולמ הנזה וק     08.01.0020
חנומ ר"ממ 4*59 ךתחב EPLX דודיב םע      

. םירחא םיפיעסמ תומלוסו תולעתב קזוחמו רטמ      250                    
םע ץרוחמ חפ תלעת לש הנקתהו הקפסא     08.01.0030
ללוכ םילבכ תרבעהל מ"ס 04 בחורב הסכמ      
עוציבל רזעה ירמח לכו תועורז, תוכימת      

.הנקתהה רטמ      200                    
CETAS הנומל דעו םרז הנשממ הנזה וק     08.01.0040
5.2x01 EPLX שחוחנ שימג לבכב לבכב      
תולעתב קזוחמ ואו תרנצב חנומ ר"ממ      
ירמוח לכ תוברל ריחמב םילולכ  תומלוסו      

.ויתווצק ינשב לבכה רוביחו רזעה רטמ      20                     
)זוכיר ףדל הרבעהל( םילבכו םיליבומ 10.80 כ"הס            

.ת ו ק ר א ה  20.80 ק ר פ  ת ת       
למשחה תונקת יפל הנעצובת תוקראה :הרעה      
.801 י"תו      
םילאיצנטופ תאוושה ספ לש הנקתהו הקפסא     08.02.0020
ןקתומ מ"מ 5 יבוע מ"ס 08 דע ךרואב תשוחנמ      
רבוחת וילאש ינמז חולה דיל 64D תספוקב      
ספב .םינוש הקראה יכילומו תישארה תקראה      
םיכילומה רפסמכ רוביח יגרב ונקתוי      
שומישל םיגרב 4 תפסותב וילא םירבוחמה      

'פמוק     1                     .דיתעב  
20.80.20 קרפ תתב הרבעהל          
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11/08/2016
דף מס':     080 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.הדידמל תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
ךרוצל ר"ממ 59 ךתחב יולג תשוחנ ךילומ     08.02.0030
םיפיעסמ תרנצב חנומ ,ינמז חול לש הקראה      
םיפיעסמ תומלוסו תולעתב קזוחמ ואו םירחא      
לבכה רוביחו רזעה ירמוח לכ תוברל  םירחא      

.ויתווצק ינשב רטמ      100                    
תשוחנמ הקראה תדורטקלא תנקתהו תקפסא     08.02.0040
טולישו ןומיס תכירב ללוכ ר"ממ 91 רטוקב ,      

'פמוק     3                     . הרואת דומע רובע-  
)זוכיר ףדל הרבעהל( .תוקראה 20.80 כ"הס            

ל מ ש ח  ח ו ל  40.80 ק ר פ  ת ת       
הדובע יכרצל ינמז רוביח לש םלשומ עוציב     08.04.0010
תודימב ןיירושמ רטסאילופמ ןורא :ללוכ      
ךרד הטמלמ םילבכ תסינכ םע תוחפל 021*08      
רשא הליגר הליענ ללוכ םיינקת םילבכ תוסינכ      
ןקת ינמז חול וכותבו הינב רתאל ךומסב ןקתוי      
דויצה לכ ללוכ ינמז רוביחל למשח תרבח      
תלת רפמא 061 ישאר םרז קספמ(שורדה      
יזאפ תלת רפמא . 36האיצי יקספמ 3 ,יזאפ      
םיקספמה לכ .)יזאפ תלת רפמא 08 דחאו      
קולבו קוחרמ הקספה ילילס םיללוכ ינמז חולב      
ונקתוי למשח חולב.CN2-ו ON2 רזע יעגמ      
תוחכונ תייצקידני תלבקל דל גוסמ ןומיס תורונ      
םיקספמה לכ.ישאר קספמ ינפל הניז חתמ      
לוענמ תנקתהל םיאתמ הליענ ןקתה םע ודיוצי      
חול הנבמ .הילמשח לש תיטרדנטס הילת      
הפוקש תלד - תותלד ינש םע היהי למשח      
תלדו חתפמ י''ע הליענ תורשפא םע תינוציח      

'פמוק     1                     .ןומיס תורונ הילע תנקתהל תימינפ  
40.0/002 םרז הנשמ לש הנקתהו הקפסא     08.04.0020
CETAS 21 הנומ לע רוביחל דעוימה רפמא      
קספמל האיציב שדח הנזה לבכ לע םיצורע      

'פמוק     1                     .2 את 14 למשח חולב 8F רפסמ םרז  
)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח חול 40.80 כ"הס            

.י ל ל כ  60.80 ק ר פ  ת ת       
קדוב סדנהמ תרוקיב למשחה ןקתמ תרבעה     08.06.0010
ןקתמ לש תמלשומו האלמ הריסמל,ךמסומ      

'פמוק     1                     .למשחה  
09 קמועב םילבכו תרנצ תחנהל הריפח עוציב     08.06.0020
טרס , מ"ס 01 לוחב יוסיכ , לוח עצמ ללוכ מ"ס      
תונזה רובע ותומדקל בצמה תרזחהו ןומיס      

. תרושקתו למשח רטמ      100                    
)זוכיר ףדל הרבעהל( .יללכ 60.80 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( ינמז למשח תיתשת תמקה רובע תילמשח היצלטסניא 80 כ"הס            
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11/08/2016
דף מס':     081 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.הדידמל תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
ת ו כ ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0300
ע"ש וא "יטיס ןוטסרקא" גוסמ םינווגב      
,02/02 ,02/01 ,51/51 ,01/01 :תודימב      

. מ"ס 03/03 ,03/51 ר"מ      350                    
הקפסא ללוכ 03-ב ןוטבמ העונת יא  הצק שאר     40.01.0570
,תחתמ ןליתאילופ תועירי ןויזה רודיסו      

.'מ 5.1 ילמיסקמ יא סוידר .ןוטבה ינפ תקלחהו 'חי      2                      
תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0640
.)ל"נכ( ,מ"ס 51/001/03 , 71/001/52      

.)ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה( רטמ      380                    
תודימב תעפושמ המורט הפש ןבא     40.01.0650
דוסי ללוכ ריחמה (    . מ"ס 32/001/32      

.) ןוטב תנעשמו רטמ      35                     
081/31/42 תודימב המילב ינבא רטמ      120                   40.01.0900
)זוכיר ףדל הרבעהל( תוכרדמו םיפוציר 10.04 כ"הס            

ם י פ ו צ י ר  20.04 ק ר פ  ת ת       
קרפב האר - תתתוסמ ןבאמ םיפוציר :הרעה      
    14.9  
רופא ןווגב תופיכ םע םירוועל ןומיס ןבא     40.02.0020
תרצות ןלצרופ טינרג ,מ"ס 03/03 תודימב      

הנקתהל שורדה לכ ללוכ ע"וש וא "יקסולופוט" ר"מ      4                      
05/51/32 "שיטלט" דוביעב תינשוג ןג ןבא     40.02.0030
בג ללוכ ריחמה .ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות      
םלשומ עוציבל שרדנה לכ ללוכ , 03-ב ןוטב      

טרפ יפל ,הדובעה לש רטמ      20                     
ןווגב םיספ םע םירוועל הנווכהו ןומיס ןבא     40.02.0040
וא "יקסלופוט" תרצות ,ןלצרופ טינרגמ רופא      
)ר"מ/'חי 52 יפל( מ"ס 03/03 תודימב ע"וש      

הנקתהל שורדה לכ ללוכ טרפ יפל ר"מ      25                     
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיפוציר 20.04 כ"הס            

ץ ע  ת ו ד ו ב ע  30.04 ק ר פ  ת ת       
בחור ,אלמ מ"ס 5.2 יבוע יתוכאלמ ץעמ קד     40.03.0010
.םוח ןווג ,תוריק יופיחלו ףוצירל מ"ס 41 חול      
הצק תוחול ,םידוביעה לכ תא ללוכ ריחמה      
ץעמ היצקורטסנוק ,םירוביחה ,םילגועמ      
טרפ יפל - תושורדה תוכימתהו יתוכאלמ      
םירתסנ םירבחמ ללוכ דחוימ טרפמו      

הטסורינמ ר"מ      120                    
)זוכיר ףדל הרבעהל( ץע תודובע 30.04 כ"הס            

ת ו ר ג ס מ  60.04 ק ר פ  ת ת       
4 ךרואב וקלאטמ תרצות SIRRAH לספס     40.06.0010
סוסיבל שורדה לכ ללוכ .טרפ יפל ,רטמ      
בתכב רושיא רחאל קר עצוביו ןמזוי .הנקתהו      
,הסדנה ףגא שאר ,ןמזמה גיצנ לש שארמ      

'פמוק     1                     ןוחטבו תויתשת  
יפל עובצו ןוולוגמ תכתממ תוגרדמל די זחאמ     40.06.0020

דחוימ טרפמו טרפ רטמ      7                      
60.04.20 קרפ תתב הרבעהל          
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11/08/2016
דף מס':     082 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.הדידמל תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
, טרפ יפל  ךומסב םייקה תמגודכ ןותפשא     40.06.0030

עקרקל ןוגיע ללוכ 'חי      2                      
הבוגב ךומסב םייקה תמגודכ יקפוא הקעמ     40.06.0060
שורדה לכ ללוכ ,ןוולוגמו רונתב עובצ ,'מ 02.1      

הנקתהו סוסיבל רטמ      90                     
'מ 02.1 הבוגב תכתורמו תנוולוגמ תשר רדג     40.06.0090
,ע"וש וא "ילרוא" תרצות "'ב דורח ןייעמ" םגד      

טרפ יפל ,הנקתהו סוסיבל שורדה לכ ללוכ רטמ      210                    
)זוכיר ףדל הרבעהל( תורגסמ 60.04 כ"הס            

ז ו ק י נ  70.04 ק ר פ  ת ת       
+05( םיגוסמ םיאתו תוחוש הבוג תמאתה     40.07.0010

םישורדה םירמוחה לכ ללוכ )מ"ס 'חי      3                      
תרצות "66 למרכ" םגד לזרב תקיצימ הסכמ     40.07.0020

ע"ש וא תוישעת ןמפלוו 'חי      3                      
תשרו תעבורמ תרגסמ םע "55 למרכ" ךא ל"נכ     40.07.0030

ודנור 'חי      2                      
תוחושל םאתומה לדוגב( זילפמ ה.פ.מ הסכמ     40.07.0060
ךות לא תגרבומ זוקינ תשר ללוכה - )תומייק      

ע"ש וא 0280409-30 'לט - תיעוביר תרגסמ 'חי      3                      
21 יבוע חישק C.V.P-מ 8" רטוק זוקינ רוניצ     40.07.0100

מ"מ רטמ      25                     
זוקינ רוניצל ץצח תפיטע ק"מ      2                     40.07.0110
)זוכיר ףדל הרבעהל( זוקינ 70.04 כ"הס            

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41.04 ק ר פ  ת ת       
ללוכ ,"הבוהצ תיז ריב" תינשוג ןבאמ תוגרדמ     40.14.0010
מ"ס 3 בחורב םודנרוברק ספו ןוטב סיסב      

דחוימ טרפמו טרפ יפל לכה - חלשה הצקב רטמ      27                     
בוהצ תיז ריב גוסמ תתתוסמ ןבאב ףוציר     40.14.0020
ךרואבו מ"ס 03 בחורב םסמסמ דוביעב      
ללוכ מ"ס 5 יבועב ,)מ"ס 05 םומינימ( הנתשמ      
טרפמו טרפ יפל לכה .טיטו מ"ס 5 םוסמוס      

)דרפנב ודדמי םיעצמ( דחוימ ר"מ      550                    
דוביעבו מ"ס 5/01/01 תודימב ךא ל"נכ     40.14.0021

הבטומ ר"מ      15                     
בחורבו מ"ס 5 יבועב הרוחש תלזב גוסמ ןבא     40.14.0022

הפש ןבא ךרואל מ"ס 02 ר"מ      20                     
רמוחב ןוטב יחטשמ וא/ו ןבא יחטשמ םוטיא     40.14.0100
תרצות "ןוטינרג" וא "ליסיטלומ" גוסמ םוטיא      
יפל םושיי )4411138-40 .לט( "סטקדורפ ןב"      

םינש 5-ל תוירחא ןרציה תוארוה ר"מ      700                    
מ"ס 3 יבועב הזבוט דוביעב "ןיעמ'ג" ןבא יופיצ     40.14.0110
יפל הרישק תשרו תשר ללוכ ,ןוטב תוריקל      

דחוימ טרפמו טרפ ר"מ      110                    
גוסמ מ"ס 04 בחורבו מ"ס 5 יבועב גניפוק ןבא     40.14.0120

דחוימ טרפמו טרפ יפל ,תוריקל ןיעמ'ג רטמ      150                    
טרפ יפל םיחוטש םיעלסמ היעלס ר"מ      20                    40.14.0130
41.04.20 קרפ תתב הרבעהל          
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11/08/2016
דף מס':     083 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.הדידמל תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
יפל עוציבל - טרפמ יפל תוריקל יטנמצ חיט     40.14.0140

ןימזמה תטלחה ר"מ      300                    
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןבא תודובע 41.04 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( חותיפ 04 כ"הס            

ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
ם י ע צ מ ו  ע ק ר ק ה  ת ר ש כ ה  10.14 ק ר פ  ת ת       
לכל ןנכותמ בצמל םייק בצממ 05 רושיי     41.01.0010
יפל לכה חטשה ףושיח ללוכ ןוניגה יחטש      

מ"ס 03 קמועל חוחיתו דחוימ טרפמ ר"מ      1000                    
ללוכ יפוס יננג רושיי ללוכ :עקרקה תרשכה     41.01.0020
תרבדהו הטבנה םייפוס עקרק ינפ דוביע      
,מ"ס 03 קמועב שירחו חוחיתו תמייק היחמצ      

תועיטנה ירוזא לכל הטיבנ ענומ רמוחב סוסיר ר"מ      2000                    
הזור-הרט וא הלק תילוח הרמחמ תיננג המדא     41.01.0030
רוזיפ ללוכ דחוימ טרפמ יפל רשואמ ביטמ      

םיננכותמ םיהבגל ק"מ      520                    
טסופמוק ק"מ 04 לש תומכב ןושידו לוביז     41.01.0050

םנודל ןוסקילג ק"מ      40                     
טרפ יפל תוינדאב ןוניגל גרדומ ףוט עצמ ק"מ      17                    41.01.0060

תרצות םינוש םינווגב יקנו ץוחר 41-4 ףוט     41.01.0070
לש ןוילע יופיח רובע ע"וש וא "ןלוג םורמ"      

טרפ יפל תוינדא ק"מ      8                      
2 טיילרפ ר"מ      20                    41.01.0080
EZISREVO ףוט ק"מ      6                     41.01.0090
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיעצמו עקרקה תרשכה 10.14 כ"הס            

ה י ק ש ה  20.14 ק ר פ  ת ת       
ףוגמ ללוכ טרפ יפל 5.1" רטוקב תכרעמ שאר     41.02.0010
ףוגמ ,םימ דמ ,ריוא ררחשמ , ישאר      
,ץחל ןיטקמ ,םיננסמ ,ישאר ילמשח/ילוארדיה      
םיקלחה לכו CD-4 ןוקלג בשחמ ,ץחל תסוו      

'פמוק     3                     .הניקת הלעפהל םישורדה תודובעהו  
ןיירושמ רטסאילופמ תכרעמ שארל הנגה ןורא     41.02.0015
עבצב עובצ טילרוא תרצות 2246/2RO םגדמ      
לוענמו הקיציל תרגסמ ללוכ ע"וש וא קורי      

'פמוק     3                     תובוחר תיריעל דיחא  
תינכתב טרפ יפל ןבלוגמ בולכב ןגומ ח"זמ     41.02.0019
תודובעהו םיקלחה לכו הנגה זגרא ללוכ      
ללוכ תכרעמה לש הניקת הלועפל םישורדה      

'פמוק     3                     ךמסומ קדוב י"ע ח"זמ תקידב  
5.1" רטוקב םימ דמו הקפסא וקל רוביח     41.02.0020
,תינכתב טרפ יפל הקפסא וקל רוביח ירזיבאו      

'פמוק     3                     םימ קפס םע םואית ללוכ  
01 גרדבו מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ     41.02.0025
.יוסיכו השירפ ,מ"ס 03 קמועל הריפח ללוכ      

רוביח ירזיבא ללוכ רטמ      60                     
01 גרדב מ"מ 05 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      16                    41.02.0026
01 גרדב מ"מ 52 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      30                    41.02.0027
20.14.20 קרפ תתב הרבעהל          
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11/08/2016
דף מס':     084 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.הדידמל תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
6 גרד 36 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      60                    41.02.0040
6 גרד 05 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      220                   41.02.0050
6 גרד 04 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      65                    41.02.0060
6 גרד 23 רטוק ךא ל"נכ רטמ      345                   41.02.0070
6 גרד 52 רטוק ךא ל"נכ רטמ      320                   41.02.0080
4 גרד 61 רטוק ךא ל"נכ רטמ      150                   41.02.0100

םע םוח עבצב מ"מ 61 ןליתאילופ ףוטפט יוק     41.02.0110
6.1 תקיפסב תותסוומ תוילרגטניא תופטפט      
תודתי י"ע עקרקל םקוזיחו 'מ 5.0 לכ ש/ל      

.'מ 2 לכ בוציי רטמ      1900                    
מ"מ 21 יבוע 6" רטוקב C.V.P לוורש רוניצ רטמ      30                    41.02.0120

ללוכ ,01 גרד מ"מ E.P011 לוורש רוניצ     41.02.0130
לוורשה םוקימ ןומיסו מ"ס 05 קמועב הנמטה רטמ      20                     
6 גרד מ"מ 57 רטוקב ךא ל"נכ רטמ      10                    41.02.0140

01 םע טרפ יפל ץע תייקשהל תופטפט תעבט     41.02.0150
תופטפט 'חי      20                     

ןושיד תבאשמ רתיה ןיב תללוכה ןושיד תכרעמ     41.02.0180
יפל לכה רובק ןשד לכימ ,הנגה ןורא ,תילמשח      
םירמוחהו תודובעה ,םיקלחה לכו תינכתה      

'פמוק     2                     הניקת הלועפל םישורדה  
)זוכיר ףדל הרבעהל( היקשה 20.14 כ"הס            

ה י ח מ צ  30.14 ק ר פ  ת ת       
ןושידו לוביז םיללוכ תועיטנה יריחמ :הרעה      
דחוימ טרפמ יפל      
לעמ מ"ס 08 דודמ םומינימ 2" רטוק םיצע     41.03.0010
לוביזה .תולצפתהה דע 'מ 5.2 הבוגבו המדאה      
ריחמה .רובל ינגרוא לבז ג"ק 05 לש תומכב      

דחוימ טרפמ יפל לכה תוכומס 3 ללוכ 'חי      30                     
3" רטוק םיצע ךא ל"נכ 'חי      4                     41.03.0020

02 ללוכ )רטיל 1( 3 'סמ לכיממ םיחיש יליתש     41.03.0040
ר"מל טסופמוק רטיל 'חי      200                    

רטיל 1 ללוכ 4 'סמ לכיממ םיחיש יליתש     41.03.0050
רובל טסופמוק 'חי      2500                    

הנילונ ןוגכ )רטיל 8( 6 'סמ לכיממ םיחמצ     41.03.0065
ודנסק ,תלשופמ רטמ      150                    
)זוכיר ףדל הרבעהל( היחמצ 30.14 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( הייקשהו ןוניג 14 כ"הס            

ח ו ת י פ  -ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
מ"ס 8 לעמ יבועב ןוטב / טלפסא תעיסמ קורפ     51.01.0115

.מ"ס 51 דעו ר"מ      53                     
ןייוניפו הפש ינבא קורפ רטמ      231                   51.01.0130
תובלתשמ םינבא ףוציר קוריפ ר"מ      231                   51.01.0150

רטוק דע זוקינ / בויב / םימ יאת הבוג תמאתה     51.01.0185
.)הרקת קורפ אלל( מ"ס 03 הבוגל מ"ס 521      
תשר וא הסכמ לש שדחמ הבכרהו קורפ ללוכ      

'פמוק     5                     .םימייק  
10.15.20 קרפ תתב הרבעהל          
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11/08/2016
דף מס':     085 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.הדידמל תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
יבוע לכב ,תורבחתה ךרוצל טלפסא רוסינ     51.01.0330

.שרדייש רטמ      142                    
)זוכיר ףדל הרבעהל( קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס            

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0160

.ףושיח/הריפח ר"מ      1838                    
דע הבוגב יולימ וא/ו .הריפח י"ע םיחטש רושיי     51.02.0185

.םייק טלפסא קרופ וב םחתמב מ"ס 02 ר"מ      231                    
)זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 20.15 כ"הס            

ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  ת ו ד ו ב ע  30.15 ק ר פ  ת ת       
51 הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0120
רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 וא מ"ס      

.וטשאא דייפידומ יפל 001% לש ק"מ      578                    
דע הבכש יבועב תוכרדמב  'א גוס עצמ     51.03.0140
יפל 001% לש רקובמ קודיהה רחאל ,מ"ס51      

.וטשאא דייפידומ ק"מ      285                    
)זוכיר ףדל הרבעהל( תויתשתו םיעצמ תודובע 30.15 כ"הס            

ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  40.15 ק ר פ  ת ת       
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     51.04.0090

.01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ      1701                    
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     51.04.0200

.01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ      1701                    
טלפסא ןוטבמ הנוילע תאשונ הבכש דוביר     51.04.0275
י"ע שרדיי םהב םינוש תומוקמב )'ץניא 2/1(      
ןיינב תויונח םחתמב תדרפנ היחנהב חוקיפה      

.קודיהו רוזיפ תוברל ,ךוניח ןוט      21                     
הטאה יספ ןומיס ר"מ      26                    51.04.0370
.ר"מ/רטיל 1 רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר ר"מ      1701                   51.04.0380

.ר"מ/רטיל 5.0-4.0 רועשב ןמוטיב סוסיר     51.04.0400
אטויט תוברל .)םישיבכ דוביר תדובעב(      

.חטשה ינפל טלפסאה ר"מ      1701                    
)זוכיר ףדל הרבעהל( טלפסא תודובע 40.15 כ"הס            

ע ב צ ו  ן ו מ י ס  ת ו ד ו ב ע  90.15 ק ר פ  ת ת       
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.09.0030
רורמת תוברל ,רורמת ללוכ ,ינוריע גוסמ ךרד      

.ימואל ןב םיכנ למס םע עבורמ ינקת 34'ג 'חי      8                      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.09.0040
למס םע עבורמ ינקת 34'ג תוברל ,דומע אלל      

.ימואל ןב םיכנ 'חי      9                      
,מ"ס 21 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.09.0050

.)וטנ העיבצ יפל הדידמ( .אלמ ןבל רטמ      998                    
עבצב 065*003 תודימב םיכנ תיינח תעיבצ     51.09.0065
למס + ןבל עבצב תרגסמ + לוחכ םישיבכ      
.ןבל עבצב 06*06 תודימב ימואלניבה םיכנה      

.ןקתה יפל םלשומ לכה 'חי      6                      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.09.0070

.)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ר"מ      158                    
90.15.20 קרפ תתב הרבעהל          

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 

קובץ: 2553-001   .../086 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     086 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

.הדידמל תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
.הפש ינבא תעיבצ רטמ      158                   51.09.0110
)זוכיר ףדל הרבעהל( עבצו ןומיס תודובע 90.15 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( חותיפ -םישיבכ 15 כ"הס            

ע "ש  06 ק ר פ       
ע "ש  10.06 ק ר פ  ת ת       

אוהש גוס לכמ יעוצקמ ןינב לעופ ע"ש      500                   60.01.0010
אוהש גוס לכמ טושפ ןינב לעופ ע"ש      1000                   60.01.0020
יעוצקמ ,ביכרמ רגסמ ע"ש      150                   60.01.0040
.הלועמ ךתר ללוכ תכתר ע"ש      100                   60.01.0050
.ריוא גוזימ תרנצ 'בעל יעוצקמ רנצ ע"ש      50                    60.01.0060

העיסנ ללוכ ,רזועו יאנכטל הדובע תעש     60.01.0065
לש בתכבו שארמ רושיאב - תופסונ תודובעל      

.חקפמ ע"ש      100                    
ךמסומ יאלמשח ע"ש      150                   60.01.0070

ריוא גוזימ תולעת תודובעל חחפ/רגסמ     60.01.0080
.רורוויאו  ע"ש      100                    

וא ךתר/עבצ/רגסמ/רנצ/חחפ/יאלמשחל רזוע     60.01.0090
.רחא  ע"ש      150                    
.ליעפמ תוברל )וגנוק( ילמשח שיטפ ע"ש      150                   60.01.0100
)זוכיר ףדל הרבעהל( ע"ש 10.06 כ"הס            

ת ו נ ו ש  20.06 ק ר פ  ת ת       
ץעוי תוחיטבה תינכות י"פע שרדנה טולישה לכ     60.02.0010
טולישה יפיעס תא ללוכ אל הז ףיעס תוחיטבה      

'פמוק     1                     03 קרפב  
)זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 20.06 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( ע"ש 06 כ"הס            
)זוכיר ףדל הרבעהל( .הדידמל תודובע כ"הס          
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11/08/2016 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     087 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

  
כ"הס  

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ   
ןוטב תודובע 20 קרפ    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת     
ןוטב תודובע 20 כ"הס    
ימורט ןוטב תודובע 30 קרפ    
םוירטא גג יטנמלא 10.30 קרפ תת     
ימורט ןוטב תודובע 30 כ"הס    
םיקולב 40 קרפ    
םיקולב 40 כ"הס    
םוטיא תודובע 50 קרפ    
0.5 קרפ תת 10.50 קרפ תת     
םוטיא תודובע 50 כ"הס    
תורגסמו תורגנ 60 קרפ    
תורגנ 10.60 קרפ תת     
תורגסמ 20.60 קרפ תת     
תוריש ירזיבא 30.60 קרפ תת     
םימ"ממל םירזיבא 40.60 קרפ תת     
תונוליו 50.60 קרפ תת     
תורגסמו תורגנ 60 כ"הס    
שא יוביכו האורבת 70 קרפ    
תינוציח םימ תכרעמ 10.70 קרפ תת     
ןינבב םימחו םירק םימ תקפסא תוכרעמ 20.70 קרפ תת     
םשג ימ זוקינו ןיחולד ןיכפוש תכרעמ 30.70 קרפ תת     
םירזיבאו םיירטינס םילכ 40.70 קרפ תת     
זוקינהו בויבה תכרעמ 50.70 קרפ תת     
שא יוביכו האורבת 70 כ"הס    
תילמשח היצלטסניא 80 קרפ    
0.8 קרפ תת 00.80 קרפ תת     
םילבכו םיליבומ 10.80 קרפ תת     
.תוקראה 20.80 קרפ תת     
.םירזיבאו תודוקנ 30.80 קרפ תת     
למשח תוחול 40.80 קרפ תת     
הרואת יפוג 50.80 קרפ תת     
.תונוש 60.80 קרפ תת     
תועורזו הרואת ידומע 70.80 קרפ תת     
תילמשח היצלטסניא 80 כ"הס    
חיט 90 קרפ    
חיט 10.90 קרפ תת     
חיט 90 כ"הס    
ףוצירו יופיח 01 קרפ    
ףוציר 10.01 קרפ תת     
יופיח 20.01 קרפ תת     
ףוצירו יופיח 01 כ"הס    
עבצ 11 קרפ    
עבצ 10.11 קרפ תת     
עבצ 11 כ"הס    
םוינימולא 21 קרפ    
קרפ תת 10.21 קרפ תת     
םוינימולא 21 כ"הס    
ןבא תודובע 41 קרפ    
ץוח ןבא יופיח 10.41 קרפ תת     
ןבא תודובע 41 כ"הס    
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11/08/2016
דף מס':     088 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

  
כ"הס  

ריוא גוזימ ינקתמ 51 קרפ    
ישאר גוזימ דויצ 10.51 קרפ תת     
ריוואב לופיט תודיחי 20.51 קרפ תת     
הנקתהו הקפסה - םירזיבאו ריווא יליבומ תכרעמ 30.51 קרפ תת     
םירזיבאו תרנצ 40.51 קרפ תת     
הרקבו למשח 50.51 קרפ תת     
כ"לח תוכרעמ 70.51 קרפ תת     
ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס    
תוילעמ 71 קרפ    
תוילעמ 10.71 קרפ תת     
תוילעמ 71 כ"הס    
תרושקתו הליבכ תויתשת 81 קרפ    
תשוחנ ירזיבא 10.81 קרפ תת     
תשוחנ ילבכ 20.81 קרפ תת     
הקיטפוא 30.81 קרפ תת     
םימאתמו םירשגמ 40.81 קרפ תת     
םהירזיבאו תונורא 50.81 קרפ תת     
למשח תודובע 60.81 קרפ תת     
הינופלט 70.81 קרפ תת     
תוקראה 80.81 קרפ תת     
םיטוליש 11.81 קרפ תת     
תרושקתו הליבכ תויתשת 81 כ"הס    
הדלפ תייצקורטסנוק 91 קרפ    
םיליפורפ 10.91 קרפ תת     
.הדלפ תויצקורטסנוק 20.91 קרפ תת     
הדלפ תייצקורטסנוק 91 כ"הס    
תושעותמ תודובע 22 קרפ    
םייופיח ,תוריק-תושעותמ תודובע 10.22 קרפ תת     
תורקת 20.22 קרפ תת     
22 קרפ תת 30.22 קרפ תת     
קותינ יליפורפ 40.22 קרפ תת     
תושעותמ תודובע 22 כ"הס    
טוליש 03 קרפ    
יללכ טוליש 10.03 קרפ תת     
טוליש 03 כ"הס    
.ןשע רורחש תונולח תזכרו שא יוליג תכרעמ 43 קרפ    
שא יוליג תוכרעמ 10.43 קרפ תת     
.םירלקנירפסו שא יוביכ תכרעמ 20.43 קרפ תת     
.ןשע רורחש תונולח תזכרו שא יוליג תכרעמ 43 כ"הס    
הזירכ תכרעמ 53 קרפ    
םורח תזירכ 10.53 קרפ תת     
הזירכ תכרעמ 53 כ"הס    
הובג חתמ 73 קרפ    
ג''מ למשח חול 10.73 קרפ תת     
םיאנש 20.73 קרפ תת     
תוחיטב דויצ 30.73 קרפ תת     
הובג חתמ 73 כ"הס    
רוטארנג  83 קרפ    
רוטארנג תקפסא 10.83 קרפ תת     
רוטארנג  83 כ"הס    
קספ לא 93 קרפ    
קספ לא תקפסא 10.93 קרפ תת     
קספ לא 93 כ"הס    

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
 

קובץ: 2553-001   .../089 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



11/08/2016
דף מס':     089 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

  
כ"הס  

.ילשואפב תודובע 10 כ"הס   
.הדידמל תודובע 20 הנבמ   
רפע תודובע 10 קרפ    
10 קרפ תת 10.10 קרפ תת     
2 קרפ תת 20.10 קרפ תת     
רפע תודובע 10 כ"הס    
ןוטב תודובע 20 קרפ    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת     
ןוטב יטנמלאב םירבעמ 20.20 קרפ תת     
תדחוימ השירד י"פע ןוטב גוסל תפסות 30.20 קרפ תת     
ןוטב תודובע 20 כ"הס    
םוטיא תודובע 50 קרפ    
0.5 קרפ תת 20.50 קרפ תת     
םוטיא תודובע 50 כ"הס    
70 קרפ תת 70 קרפ    
ןינבב םימחו םירק םימ תקפסא תוכרעמ 20.70 קרפ תת     
םירזיבאו םיירטינס םילכ 40.70 קרפ תת     
70 קרפ תת 70 כ"הס    
ינמז למשח תיתשת תמקה רובע תילמשח היצלטסניא 80 קרפ    
0.8 קרפ תת 00.80 קרפ תת     
םילבכו םיליבומ 10.80 קרפ תת     
.תוקראה 20.80 קרפ תת     
למשח חול 40.80 קרפ תת     
.יללכ 60.80 קרפ תת     
ינמז למשח תיתשת תמקה רובע תילמשח היצלטסניא 80 כ"הס    
חותיפ 04 קרפ    
תוכרדמו םיפוציר 10.04 קרפ תת     
םיפוציר 20.04 קרפ תת     
ץע תודובע 30.04 קרפ תת     
תורגסמ 60.04 קרפ תת     
זוקינ 70.04 קרפ תת     
ןבא תודובע 41.04 קרפ תת     
חותיפ 04 כ"הס    
הייקשהו ןוניג 14 קרפ    
םיעצמו עקרקה תרשכה 10.14 קרפ תת     
היקשה 20.14 קרפ תת     
היחמצ 30.14 קרפ תת     
הייקשהו ןוניג 14 כ"הס    
חותיפ -םישיבכ 15 קרפ    
קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת     
רפע תודובע 20.15 קרפ תת     
תויתשתו םיעצמ תודובע 30.15 קרפ תת     
טלפסא תודובע 40.15 קרפ תת     
עבצו ןומיס תודובע 90.15 קרפ תת     
חותיפ -םישיבכ 15 כ"הס    
ע"ש 06 קרפ    
ע"ש 10.06 קרפ תת     
תונוש 20.06 קרפ תת     
ע"ש 06 כ"הס    
.הדידמל תודובע 20 כ"הס   
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דף מס':     090 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

  
כ"הס  

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ   
ןוטב תודובע 20 קרפ    
ימורט ןוטב תודובע 30 קרפ    
םיקולב 40 קרפ    
םוטיא תודובע 50 קרפ    
תורגסמו תורגנ 60 קרפ    
שא יוביכו האורבת 70 קרפ    
תילמשח היצלטסניא 80 קרפ    
חיט 90 קרפ    
ףוצירו יופיח 01 קרפ    
עבצ 11 קרפ    
םוינימולא 21 קרפ    
ןבא תודובע 41 קרפ    
ריוא גוזימ ינקתמ 51 קרפ    
תוילעמ 71 קרפ    
תרושקתו הליבכ תויתשת 81 קרפ    
הדלפ תייצקורטסנוק 91 קרפ    
תושעותמ תודובע 22 קרפ    
טוליש 03 קרפ    
.ןשע רורחש תונולח תזכרו שא יוליג תכרעמ 43 קרפ    
הזירכ תכרעמ 53 קרפ    
הובג חתמ 73 קרפ    
רוטארנג  83 קרפ    
קספ לא 93 קרפ    
.ילשואפב תודובע 10 כ"הס   
.הדידמל תודובע 20 הנבמ   
רפע תודובע 10 קרפ    
ןוטב תודובע 20 קרפ    
םוטיא תודובע 50 קרפ    
70 קרפ תת 70 קרפ    
ינמז למשח תיתשת תמקה רובע תילמשח היצלטסניא 80 קרפ    
חותיפ 04 קרפ    
הייקשהו ןוניג 14 קרפ    
חותיפ -םישיבכ 15 קרפ    
ע"ש 06 קרפ    
.הדידמל תודובע 20 כ"הס   
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דף מס':     091 תואירבהו החוורה יעדמל הטלורפה

  
כ"הס  

.ילשואפב תודובע 10 הנבמ   
.הדידמל תודובע 20 הנבמ   

 
  
כ"הס  

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