
6930568-40:לט      מ"עב םיצעוי םיסדנהמ סירפיש .י  
0930568-40:סקפ 00013 הפיח 037 ד.ת 6 טאיכ
 

03/08/2022 זרכמ
דף מס':     001 השדח הניברוט 5 ראב ץופיש ונוא ימ

הבאשמ תבכרהו קוריפ 10 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ב א ש מ  ת ב כ ר ה ו  ק ו ר י פ  10 ק ר פ       
      
.ה ב א ש מ ה  ת ב כ ר ה ו  ק ו ר י פ  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
התפילשו תמייק  תיכנא םימ תבאשמ קוריפ     01.01.001
תלבוה תללוכ ןלבקה תדובע .חודיקהמ      
ללוכ קוריפה רחאל תמייקה הבאשמה      
לעפמל הבאשמ שארו םילג םיקופמ ,הניברוט      
הבאשמה לע םיטרפ ןלהל ץופיש ךרוצל ןרציה      
:םגד "ם.ח.ש" ר"חיב תרצות הניברוט :תמייקה      
    RW/H7-CM-01 םיציאמ  91 תלעב,  
יקרפ 22 ד"לבס 084,1 םימ תכיס,םירוגס      
םילג םע )םיאצח 2 + םימלש 12( 6" קופמ      
ןלבקה תדובע )מ"מ 8.24( 1 61/11" רטוקב      
לדגמ ללוכ הבכרהה דויצ תקפסא תללוכ      
תא ןלבקה קפסי ןכ ומכ .ףונמ תיאשמ/המרה      
לע הדובעה עוציבל םישורדה רזעה ירמוח לכ      
אלל( הבאשמה לש יטאטס לקשמ .ונובשח      

                    1.00 .ןוט 4 :כ )למשחה עונמ 'חי   
      
תדובע .חודיקב השדחה הבאשמה תבכרה     01.01.002
השדחה הניברוטה תלבוה :תללוכ ןלבקה      
,םיקופמ ,הניברוט ללוכ ןרציה לעפממ      
,ונוא תירקב 5 ראב רתאל הבאשמ שאר ,םילג      
ילמשחה עונמהו השדחה הבאשמה תבכרה      
תוסיוו עוציב ללוכ ס"כ 001 וקפסהש יכנאה      
תדובע .התצרהו התלעפה ,םיציאמ חוורמ      
ללוכ הבכרהה דויצ תקפסא תללוכ ןלבקה      
רוביחח ,המיאתמ ףונמ תיאשמ/, המרה לדגמ      
תוסיוו עוציב ,למשחה עונמל למשחה ילבכ      
ומכ .רתאב התצרהו התלעפה ,םיציאמ חוורמ      
םישורדה רזעה ירמוח לכ תא ןלבקה קפסי ןכ      
לש יטאטס לקשמ .ונובשח לע הדובעה עוציבל      

                    1.00 .ןוט 4 כ )למשחה עונמ אלל( הבאשמה 'חי   
      
הקדבמב הניברוטל ילוארדה ןחבמ תכירע     01.01.003

                    1.00 .וגיצנו ןימזמה תוחכונב תשורחה תיב לש 'חי   
.הבאשמה תבכרהו קוריפ 10.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

הבאשמ תבכרהו קוריפ 10 כ"הס          
קובץ: 188-2-4-1   .../002 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



6930568-40:לט      מ"עב םיצעוי םיסדנהמ סירפיש .י  
0930568-40:סקפ 00013 הפיח 037 ד.ת 6 טאיכ
 

03/08/2022
דף מס':     002 השדח הניברוט 5 ראב ץופיש ונוא ימ

.הבאשמה ץופישו השדח הניברוט תקפסא 20 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו פ י ש ו  ה ש ד ח  ה נ י ב ר ו ט  ת ק פ ס א  20 ק ר פ       
.ה ב א ש מ ה       
      
ה ש ד ח  ה נ י ב ר ו ט  ת ק פ ס א  10.20 ק ר פ  ת ת       
.ם י ש ד ח  ם י ק ו פ מ ו   ץ ו פ י ש ו  ם י ל ג ו       
      
רטוק( 01" רטוקב השדח הניברוט תקפסא     02.01.001
ש"קמ 511 לש הדובע תדוקנל )9 2/1" ינוציח      
ראשו רטמ 041 לש ללוכ הביאש דמועל      
ספוטבו דחוימה טרפמב תוטרופמה תושירדה      

                    1.00 'פמוק .םירוגס םיציאמב תדייוצמ ,דויצה  
      
+ אתב הניברוטל 6 טיילטס תועבט רוציי     02.01.002
טיילטס תועבט רובע טלפמוק ריחמ .ץיאמב      

                    1.00 'פמוק .השדחה הניברוטל  
      
)ינוק לס( הבאשמל שדח הקיני לס רוציי     02.01.003
,רטמ 5.1 לש ךרואב קופמ יצח םע ם"בלפמ      
יפל 82.0" יבועב רוניצמ 6" רטוקב לפינ ללוכ      
הקיניה אתל ותמאתה ללוכ דחוימה טרפמה      

                    1.00 .הגרבה י"ע הניברוטה לש 'חי   
      
שארמ ןוילע רוניצ יצח קוריפ :הבאשמה שאר     02.01.004
לוחב הבאשמה שאר יוקינ ,הבאשמה      
םיחטש תובצינו תויליבקמ תקידב .ותעיבצו      
עונמ תבשותל סחיב הבאשמה שארב      
6" ןוילע רוניצ יצחלו הבאשמה לגל ,למשחה      
רוניצ יצח תבכרה ללוכ ,ךרוצה יפל ,הטירחו      
םיגרבו םטא תקפסאו הבאשמה שארל      
םייק ינאכמ םטא תפלחה/ץופיש ללוכ ,םישדח      
וא "ןורטטסצ" :םגדמ ינאכמ םטאל      

                    1.00 'פמוק ENARC-NHOJ טרופמכ.  
      

                    1.00 .ם"בלפמ שדח ןוילע לג תקפסא 'חי  02.01.005
      
תוסיוו םוא ללוכ ,שדח עונמ לג תקפסא     02.01.006
עצובי למשחה עונמל ותמאתהו םגשו םיציאמ      
לגש ררבתיו הדימב חקפמה תארוה יפל קר      

                    1.00 ןיקת ונניא םייקה עונמה 'חי   
      
רטוקב םימ תכיס שדח קופמ לג תקפסא     02.01.007

                   21.00 )מ"מ 8.24( 1 61/11" 'חי   
      
תכיס שדח ןוילע/ןותחת קופמ לג2/1  תקפסא     02.01.008

                    2.00 )מ"מ 8.24( 1 61/11" רטוקב םימ 'חי   
      

10.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 188-2-4-1   .../003 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



6930568-40:לט      מ"עב םיצעוי םיסדנהמ סירפיש .י  
0930568-40:סקפ 00013 הפיח 037 ד.ת 6 טאיכ
 

03/08/2022
דף מס':     003 השדח הניברוט 5 ראב ץופיש ונוא ימ

.הבאשמה ץופישו השדח הניברוט תקפסא 20 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
שיבכעב ימוג בסימ תפלחה :םישיבכע     02.01.009
יפל הטירחו תוגרבה תקידב ללוכ      

                   22.00 .יוקינו הבכרה ,קוריפ ללוכ ,טרופמכ ךרוצה 'חי   
      

                    1.00 .ךרוצה יפל ,םיחטש תטירחו עונמה לג רושיי 'חי  02.01.010
      
יוקינ( ץוחו םינפ םימייקה םיקופמה יוקינ     02.01.011
ןוקיתו תקידב ללוכ ,טרופמכ םתעיבצו )לוח      

                   22.00 .הטרחמ לע םיחטשו תוגרבה 'חי   
.םישדח םיקופמו  ץופישו םילגו השדח הניברוט תקפסא 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

.הבאשמה ץופישו השדח הניברוט תקפסא 20 כ"הס          
קובץ: 188-2-4-1   .../004 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



6930568-40:לט      מ"עב םיצעוי םיסדנהמ סירפיש .י  
0930568-40:סקפ 00013 הפיח 037 ד.ת 6 טאיכ
 

03/08/2022
דף מס':     004 השדח הניברוט 5 ראב ץופיש ונוא ימ

.םייביטמרופניא םיריחמ - םיקלח תקפסא 40 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר י ח מ  - ם י ק ל ח  ת ק פ ס א  40 ק ר פ       
.ם י י ב י ט מ ר ו פ נ י א       
      
ה נ י ב ר ו ט ל  ם י ק ל ח  ת ק פ ס א  10.40 ק ר פ  ת ת       
.ם י י ב י ט מ ר ו פ נ י א  ם י ר י ח מ  - ה ב י א ש ה  ד ו י צ ל ו       
      
,םייקל ההז הניברוטל שדח את תקפסא     04.01.001

                    1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לזרב תקצימ 'חי   
      
םייקל ההז ,הזנורבמ שדח ץיאמ תקפסא     04.01.002

                    1.00 .טרופמכ )רוגס ץיאמ( 'חי   
      
םע  6" רוניצל שדח הזנורב שיבכע תקפסא     04.01.003

                    1.00 טרופמכ ימוג בסימ 'חי   
      
רטוקב םייק קופמל )הפומ( הדמצמ תקפסא     04.01.004
םיקופמה לש תומייקה תוגרבהל המיאתמ 6"      

                    1.00 .טרופמכ 'חי   
      
ןפוד יבוע 6" רטוקב שדח קופמ תקפסא     04.01.005
תומיאתמ תוגרבה םע )מ"מ 11.7( 82.0"      
לג אללו ,הדמצמ אלל - םימייקה םיקופמל      

                    1.00 .קופמ 'חי   
      
ןפוד יבוע 6" רטוקב שדח קופמ תקפסא     04.01.006
לג ,הפומ ללוכ רטמ 3 לש ךרואב 82.0"      
שיבכעו )מ"מ 8.24( 1 61/11"  רטוקב קופמ      
טרופמכ לכה ץרוחמ ימוג בתות םע הזנורב      

                    1.00 .יביטמרופניא ריחמ - דחוימה טרפמב 'חי   
      
רטוקב )ןוילע קופמ( שדח קופמ 2/1 תקפסא     04.01.007
ללוכ רטמ 5.1 לש ךרואב 82.0" ןפוד יבוע 6"      
ריחמ - טרופמכ לכה - קופמ לג ,הפומ      

                    1.00 .יביטמרופניא 'חי   
      
רטוקב )ןוילע קופמ( שדח קופמ 2/1 תקפסא     04.01.008
ללוכ רטמ 5.1 לש ךרואב 82.0" ןפוד יבוע 6"      
ריחמ - טרופמכ לכה - קופמ לג ,הפומ      

                    1.00 .יביטמרופניא 'חי   
.םייביטמרופניא םיריחמ - הביאשה דויצלו הניברוטל םיקלח תקפסא 10.40 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

.םייביטמרופניא םיריחמ - םיקלח תקפסא 40 כ"הס          
קובץ: 188-2-4-1   .../005 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



6930568-40:לט      מ"עב םיצעוי םיסדנהמ סירפיש .י  
0930568-40:סקפ 00013 הפיח 037 ד.ת 6 טאיכ
 

03/08/2022
דף מס':     005 השדח הניברוט 5 ראב ץופיש ונוא ימ

.לולח לג ,יכנא ילמשח עונמ ץופיש 06 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ג  ,י כ נ א  י ל מ ש ח  ע ו נ מ  ץ ו פ י ש  06 ק ר פ       
.ל ו ל ח       
      
ל ג  ,י כ נ א  ל מ ש ח  ע ו נ מ  10.06 ק ר פ  ת ת       
ס "כ  001 ,ל ו ל ח       
      
.רדת ריממ ענתמ ידי לע לעפומ םייקה עונמה      
!וז הדבוע ןובשחב תחקל ךירצ ץופישה      
      
עבצ ,שובייו הציחר ,לוח יוקינ ,עונמ קוריפ     60.01.002
רחאל ותבכרהו הכלב העיבצ ,ןוילע עבצו דוסי      

                    1.00 'פמוק .ץופישה  
      

                    1.00 'פמוק םיבבותסמ םיקלח + רוטורל ימאניד ןוזיא 60.01.003
      
תיב רוזחישו ןוקית ללוכ ןותחת בסימ תפלחה     60.01.004

                    1.00 'פמוק .ךרוצה יפל ןותחת בסימ  
      
ןוט 3 לש יריצ סמועל ןוילע בסימ תפלחה     60.01.005
בסימ תיב רוזחישו ןוקית ללוכ תועש 000,02      

                    1.00 'פמוק ךרוצה יפל ןוילע  
      
תקפסאו עונמהמ םילבכ תואיצי ןוקית     60.01.006

                    1.00 'פמוק .ךרוצה יפל - שדח  םירוביח חול תנקתהו  
      
תמאתהו רגחמל הטלפ + םיניפו רגחמ ןוקית     60.01.007

                    1.00 'פמוק בסימ אשונל רשקמ  
      
עונמל םירוטסימרט תכרעמ תנקתהו תקפסא     60.01.008

                    1.00 'פמוק .םיילמשחה םירוביחה ללוכ  
ס"כ 001 ,לולח לג ,יכנא למשח עונמ 10.06 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

.לולח לג ,יכנא ילמשח עונמ ץופיש 06 כ"הס          
קובץ: 188-2-4-1   .../006 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



6930568-40:לט      מ"עב םיצעוי םיסדנהמ סירפיש .י  
0930568-40:סקפ 00013 הפיח 037 ד.ת 6 טאיכ
 

03/08/2022 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     006 השדח הניברוט 5 ראב ץופיש ונוא ימ

  
כ"הס  

הבאשמ תבכרהו קוריפ 10 קרפ   
  
.הבאשמה תבכרהו קוריפ 10.10 קרפ תת    
  
הבאשמ תבכרהו קוריפ 10 כ"הס   
  
.הבאשמה ץופישו השדח הניברוט תקפסא 20 קרפ   
  
.םישדח םיקופמו  ץופישו םילגו השדח הניברוט תקפסא 10.20 קרפ תת    
  
.הבאשמה ץופישו השדח הניברוט תקפסא 20 כ"הס   
  
.םייביטמרופניא םיריחמ - םיקלח תקפסא 40 קרפ   
  
.םייביטמרופניא םיריחמ - הביאשה דויצלו הניברוטל םיקלח תקפסא 10.40 קרפ תת    
  
.םייביטמרופניא םיריחמ - םיקלח תקפסא 40 כ"הס   
  
.לולח לג ,יכנא ילמשח עונמ ץופיש 06 קרפ   
  
ס"כ 001 ,לולח לג ,יכנא למשח עונמ 10.06 קרפ תת    
  
.לולח לג ,יכנא ילמשח עונמ ץופיש 06 כ"הס   

 
  
כ"הס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 188-2-4-1 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה


