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23/01/2013 זרכמ
דף מס':     001 א"כו האורבת תודובע - הסדנהל תימדקא הללכמ

3 ןינב היצלטסניא - 10 הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו מ ד ק ו מ  00 ק ר פ       
      
י ל ל כ  1.00 ק ר פ  ת ת       
      
לכ תא ןכותב תוללוכ תרנצה תודובע לכ      
הדובעה עוציבל םישרדנה היילתה יריזיבא      
.ריחמ תפסות אללו      
      
תוללוכ שאה יוביכו היצלטסניאה תודובע לכ      
םיחתפ/םירבעמה לכ עוציב תא םכותב      
תרקובמ הרוצב תרנצה רבעמל םישרדנה      
תפסות אללו רתאב םינלבקה םע םואיתב      
.ריחמ      
      
םכותב תללוכ ק"תת תורנצב ןוטבה תופיטע      
קושיחו מ"מ 8 רטוק תוטומ 4 לש לזרב ןויז      
.ריחמ תפסות אללו מ"ס 02 לכ 8 רטוק      
      
ק"תתה  תרנצ תוברל תרנצה תודובע יריחמ      
רתי לומ םואית : ןכותב תוללוכ      
ןעוציב ינפל רחא םרוג לכ וא הללכמ,םינלבקה      
.ריחמ תפסות אללו      
      
ןכותב תוללוכ ק"תתה תרנצה תודובע יריחמ      
תודובע,וקה יאוות םוקימ ןומיס תודובע תא      
תרזחה,לוח יולימ,וקה תחנה,הביצח/הריפח      
טרפמב ןיוצמה יפ לע וקודיהו רופחה רמוחה      
.ריחמ תפסות אללו      
      
םיללוכ םיראטינסה םילכה תודובע יריחמ      
לכ תא ןכו הנקתההו הקפסאה תא םכותב      
רוניצ,לינ יזרב : ןוגכ םיוולנה םיריזיבאה      
לכ םניגב םלושת אלו המודכו ןופיס,ישמג      
.ריחמ תפסות      
      
תודע תוינכת םכותב םיללוכ תודובעה יריחמ      
ריחמ תפסות אללו ןקתמה ללכלו ק"תת תרנצל      
      
יטרפ לכ תא םכותב םיללוכ הדובעה יריחמ      
תפסות לכ אללו הקיטסוקאה ץעוי תויחנהו      
ריחמ      

יללכ 1.00 כ"הס          
      
      
      
      
      
      
      
      

תומדקומ 00 כ"הס          
002/...   Collegin : קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ - ריית דוהא           
9190285-20:סקפ 1661175:לט 16319 םילשורי 75263 .ד.ת

 
23/01/2013
דף מס':     002 א"כו האורבת תודובע - הסדנהל תימדקא הללכמ

3 ןינב היצלטסניא - 10 הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  - 70 ק ר פ  70 ק ר פ       
      
ם י מ  - 10 ק ר פ  ת ת  1.70 ק ר פ  ת ת       
      
אלל 4" רטוקב טרפמ י"פע הנבמב םימ רוניצ     07.1.001

                  330.00 .םיחפס רטמ   
      
אלל 3" רטוקב טרפמ י"פע הנבמב םימ רוניצ     07.1.002

                  230.00 .םיחפס רטמ   
      
ללוכ 2" רטוקב טרפמ י"פע הנבמב םימ רוניצ     07.1.003

                  500.00 .םיחפס רטמ   
      
2/1-1" רטוקב טרפמ י"פע הנבמב םימ רוניצ     07.1.004

                  120.00 .םיחפס ללוכ רטמ   
      
ללוכ 4/1" רטוקב טרפמ "פע הנבמב םימ רוניצ     07.1.005

                  120.00 .םיחפס רטמ   
      
ללוכ 1" רטוקב טרפמ י"פע הנבמב םימ רוניצ     07.1.006

                  750.00 .םיחפס רטמ   
      
4/3" רטוקב טרפמ י"פע הנבמב םימ רוניצ     07.1.007

                   95.00 .םיחפס ללוכ רטמ   
      
2/1" רטוקב טרפמ י"פע הנבמב םימ רוניצ     07.1.008

                  350.00 .םיחפס ללוכ רטמ   
      

                   35.00 .4" רטוקב רוניצל חפס 'חי  07.1.009
      

                   25.00 .3" רטוקב רוניצל חפס 'חי  07.1.010
      

                   90.00 .טרפמ י"פע 1" רטוקב םימח םימ רוניצל דודיב רטמ  07.1.011
      
םימ רוניצל  laes knil םוטא תרנצ רבעמ     07.1.012

                    3.00 .4" רטוקב 'חי   
      

                    4.00 .4" רטוקב טרפמ י"פע םימל קותינ םותסש 'חי  07.1.013
      

                    4.00 .3" רטוקב טרפמ י"פע םימל קותינ םותסש 'חי  07.1.014
      

                    8.00 .2" רטוקב טרפמ י"פע םימל קותינ םותסש 'חי  07.1.015
      
רטוקב טרפמ י"פע םימל קותינ םותסש     07.1.016

                    1.00 "1-1/2. 'חי   
      
רטוקב טרפמ י"פע םימל קותינ םותסש     07.1.017

                    2.00 "1-1/4. 'חי   
      

                   85.00 .1" רטוקב טרפמ י"פע םימל קותינ םותסש 'חי  07.1.018
      

1.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
003/...   Collegin : קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ - ריית דוהא           
9190285-20:סקפ 1661175:לט 16319 םילשורי 75263 .ד.ת

 
23/01/2013
דף מס':     003 א"כו האורבת תודובע - הסדנהל תימדקא הללכמ

3 ןינב היצלטסניא - 10 הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      

                    6.00 .4/3" רטוקב טרפמ י"פע םימל קותינ םותסש 'חי  07.1.019
      

                   14.00 .2/1" רטוקב טרפמ י"פע םימל קותינ םותסש 'חי  07.1.020
      

                    4.00 .4/3" רטוקב טרפמ י"פע ןג  זרב 'חי  07.1.021
      

                    1.00 .4" רטוקב טרפמ י"פע רזוחלא םותסש 'חי  07.1.022
      
תוברל ,4" רטוקב ח"זמ , תרזוח המירז ענומ     07.1.023

                    1.00 'פמוק .טרפמ י"פע קותינ יזרב ינש  
      

                    1.00 .4" רטוקב טרפמ י"פע וק ןנסמ 'חי  07.1.024
      

                    1.00 .3" רטוקב טרפמ י"פע וק ןנסמ 'חי  07.1.025
      
3" רטוקב ץחל רמושו ילמשח החטבא ףוגמ     07.1.026

                    1.00 .טרפמ י"פע 'חי   
      

                    1.00 .טרפמ י"פע 3" רטוקב הכירב ףוגמ 'חי  07.1.027
      
תוינכת י"פע םימ רגאמל םילוורשו םירזיבא     07.1.028

                    1.00 'פמוק .ריואו השילג תורוניצ תוברל , טרפמו  
      
תוברל ,רגאמב םימה סלפמ תדידמ תכרעמ     07.1.029

                    1.00 'פמוק .טרפמ י"פע סלפמה דוקיפ חול  
      
תוברל ,מ"מ 61 םיאצומ 5 דע 4/3" םימ קלחמ     07.1.030

                    3.00 'פמוק .טרפמ י"פע ,4/3" קותינ זרב  
      
תוברל ,מ"מ 61 םיאצומ 5 דע 1" םימ קלחמ     07.1.031

                    6.00 'פמוק .טרפמ י"פע 1" קותינ זרב  
      
תוברל מ"מ 61 םיאצומ 01 דע 1" םימ קלחמ     07.1.032

                   18.00 'פמוק .טרפמ י"פע 1" קותינ זרב  
      
ירזיבאו לעתמ תוברל מ"מ 61 סקפ רוניצ     07.1.033

                 1200.00 .טרפמ י"פע רוביח רטמ   
      

                    1.00 .טרפמ י"פע 3" רטוקב שא יוביכ זרב 'חי  07.1.034
      

                    1.00 .טרפמ י"פע  4/3" ןולגלג 'חי  07.1.035
      

                   33.00 'פמוק .טרפמ י"פע הנבמב האלמ שא-יוביכ תדמע 07.1.036
םימ - 10 קרפ תת 1.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

004/...   Collegin : קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ - ריית דוהא           
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23/01/2013
דף מס':     004 א"כו האורבת תודובע - הסדנהל תימדקא הללכמ

3 ןינב היצלטסניא - 10 הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י כ פ ו ש  - 20 ק ר פ  ת ת  2.70 ק ר פ  ת ת       
ן י ח ו ל ד ו       
      
EPDH ההובג תופיפצב ןליתאילופ רוניצ     07.2.001
,מ"מ 061 רטוקב רשואמ ע"ש וא "טירבג"      

                   28.00 .םיחפס ללוכ רטמ   
      
EPDH ההובג תופיפצב ןליתאילופ רוניצ     07.2.002
,מ"מ 011 רטוקב רשואמ ע"ש וא "טירבג"      

                 1045.00 .םיחפס ללוכ רטמ   
      
52.1 דע קמועל הביצח/הריפח ןיגב תפסות     07.2.003
6" ÷ 4" רטוקב EPDH רוניצל יוסיכו יולימ ,'מ      

                  176.00 . רטמ   
      
EPDH רוניצל ןוטב תפיטע ןיגב תפסות     07.2.004

                  176.00 .טרפמ י"פע  6" - 4" רטוקב רטמ   
      
EPDH ההובג תופיפצב ןליתאילופ רוניצ     07.2.005
ללוכ ,מ"מ 57 רטוקב רשואמ ע"ש וא "טירבג"      

                  275.00 .םיחפס רטמ   
      
EPDH ההובג תופיפצב ןליתאילופ רוניצ     07.2.006
ללוכ ,מ"מ 36 רטוקב רשואמ ע"ש וא "טירבג"      

                   22.00 .םיחפס רטמ   
      
EPDH ההובג תופיפצב ןליתאילופ רוניצ     07.2.007
,מ"מ )05( רטוקב רשואמ ע"ש וא "טירבג"      

                  275.00 .םיחפס ללוכ רטמ   
      
04-23 רטוקב טרפמ י"פע םינגזמ זוקינ רוניצ     07.2.008

                  715.00 .םיחפס ללוכ מ"מ רטמ   
      
011 רטוקב רוניצ הצקב ריוא רוניצל עבוכ     07.2.009

                   17.00 .מ"מ 'חי   
      

                   14.00 .מ"מ57 רטוקב רוניצ הצקב ריוא רוניצל עבוכ 'חי  07.2.010
      

                   14.00 .קיטסלפ הסכמ תוברל X2"4" זוקינ תספוק 'חי  07.2.011
      

                   11.00 .טרפמ י"פע 4/1-1" רטוקב רק-ימל ןופיס 'חי  07.2.012
      
לס תוברל EPDH -מ X4"8" הפציר םוסחמ     07.2.013
יולת ןקתומ  טרפמ י"פע תשר הסכמו הטסורינ      

                   14.00 'פמוק ..הרקתה ללחב  
      
זילפ תרגסמו הסכמ תוברל 4" תרוקיב תספוק     07.2.014

                   55.00 .טרפמ י"פע 'חי   
      
רטוקב רוניצ רבעמל  laes knil המיטא לוורש     07.2.015

                    1.00 "4. 'חי   
2.70.10 קרפ תתב הרבעהל        

005/...   Collegin : קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ - ריית דוהא           
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23/01/2013
דף מס':     005 א"כו האורבת תודובע - הסדנהל תימדקא הללכמ

3 ןינב היצלטסניא - 10 הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
טרפמ י"פע שא תוטשפתה תעינמ ןוראוצ     07.2.016

                    6.00 .מ"מ 57 רטוקב EPDH רוניצ לע הנקתהל 'חי   
ןיחולדו ןיכפוש - 20 קרפ תת 2.70 כ"הס          

      
ם י ל כ  - 30 ק ר פ  ת ת  3.70 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ט י נ ס       
      

                   75.00 .טרפמ י"פע היולת הלסא 'חי  07.3.001
      

                   75.00 .טרפמ י"פע היולת הלסאל םרזמו דמעמ 'חי  07.3.002
      

                    6.00 'פמוק .טרפמ י"פע םיכנל היולת הלסא 07.3.003
      

                    6.00 .טרפמ י"פע םיכנל היולת הלסאל םרזמו דמעמ 'חי  07.3.004
      

                   71.00 .טרפמ י"פע ינחלוש הצחר רויכ 'חי  07.3.005
      
י"פע תינורטקלא םימחו םירק םימל הללוס     07.3.006

                   70.00 .ינחלוש הצחר רויכל ,טרפמ 'חי   
      
י"פע תינורטקלא דבלב םירק םימל הללוס     07.3.007

                    2.00 .ינחלוש הצחר רויכל ,טרפמ 'חי   
      

                    7.00 .טרפמ י"פע הירפסו םיכנ יתורישב הצחר רויכ 'חי  07.3.008
      
י"פע םיכנ יתורישב םימחו םירק םימל הללוס     07.3.009

                    6.00 .טרפמ 'חי   
      

                   24.00 .טרפמ י"פע הנתשמ 'חי  07.3.010
      

                   24.00 .טרפמ י"פע הנתשמל הפיטש תכרעמ 'חי  07.3.011
      
םיכיראמ םע םיזרב ינשו םרזמ ללוכ גניספולס     07.3.012

                    6.00 'פמוק .טרפמ י"פע  
      

                   21.00 .טרפמ י"פע רק ימ היתש ןקתמ 'חי  07.3.013
      
י"פע רטיל 06 חפנב ילמשח םימ םומיח דוד     07.3.014

                    6.00 'פמוק .תוינכתב טרפו טרפמ  
      
ENIL חטשמ תחת הנקתהל ריהמ םימ םמחמ     07.3.015

                    4.00 'פמוק NI 5.3W.K טרפמ י"פע.  
      

                    4.00 .טרפמ י"פע חבטמ רויכ 'חי  07.3.016
      
י"פע חבטמ רויכל םימחו םירק םימל הללוס     07.3.017

                    4.00 .טרפמ 'חי   
םירטינס םילכ - 30 קרפ תת 3.70 כ"הס          

      
      

006/...   Collegin : קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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23/01/2013
דף מס':     006 א"כו האורבת תודובע - הסדנהל תימדקא הללכמ

3 ןינב היצלטסניא - 10 הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ז ו ק י נ ו  ם ש ג  - 40 ק ר פ  ת ת  4.70 ק ר פ  ת ת       
      

                   66.00 .םיחפס ללוכ 6" רטוקב טרפמ י"פע םשג רוניצ רטמ  07.4.001
      

                  429.00 .םיחפס ללוכ 4" רטוקב טרפמ י"פע םשג רוניצ רטמ  07.4.002
      

                   18.00 .טרפמ י"פע 4" אצומ םע גג זוקינ .ק 'חי  07.4.003
      

                    2.00 .טרפמ י"פע 6" אצומ םע גג זוקינ .ק 'חי  07.4.004
      

                   11.00 .הדלפמ 4" רטוקב תישפוח ג"מצ תכיפשל ךרב 'חי  07.4.005
      

                   13.00 .טרפמ י"פע 4" אצומ םע תספרמ זוקינ .ק 'חי  07.4.006
      
םשג ימ רוניצל ןוטב תפיטע ןיגב תפסות     07.4.008

                   94.00 .טרפמ י"פע 6"÷ 4" רטוקב רטמ   
      
כ ךרואבו מ"ס 03 בחורב ףתרמב זוקינ תלעת     07.4.009
י"פע דבכ סמועל הקיצי תשר תוברל 'מ 0.5 -      

                    2.00 'פמוק טרפמ  
      
י"פע יעקרק-תת זוקינל ררוחמ ירושרש רוניצ     07.4.010
,רפע תודובע תוברל תוינכתב טרפו טרפמ      

                  193.00 .6" רטוקבו יוסיכו ץצלח יולימ רטמ   
      
ןודאר זג זוקינל ררוחמ ירושרש רוניצ     07.4.011
תוברל תוינכתב טרפו טרפמ י"פע יעקרק-תת      

                  193.00 .6" רטוקבו יוסיכו ץצח יולימ ,רפע תודובע רטמ   
      
י"פע ךותירב ןודאר זג זוקינל הדלפ רוניצ     07.4.012

                   66.00 .6" רטוקבו תוריקב היומס הנקתהל טרפמ רטמ   
      
י"פע גגב 6" רטוקב ןודאר זג זוקינ תאיצי     07.4.013

                    3.00 'פמוק .תוינכתב טרפו טרפמ  
      
דע קמועבו מ"ס 05 םינפ רטוקב תינפת את     07.4.014

                    3.00 . 'מ 57.0 'חי   
      
'מ 57.0 דע קמועבו מ"ס 06 רטוקב זוקינ את     07.4.015

                    2.00 'פמוק .דבכ סמועב תשר הסכמ םע טרפמ י"פע  
      
תחת 4" רטוקב םשג ימ רוניצל יטסוקא דודיב     07.4.016

                   55.00 . טרפמ י"פע הנוילע המוק גג רטמ   
זוקינו םשג - 40 קרפ תת 4.70 כ"הס          

      
ם י ר ל ק נ י ר פ ס  - 50 ק ר פ  ת ת  5.70 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ 4" רטוקב טרפמ י"פע םירלקנירפס רוניצ     07.5.010

                   99.00 .םיחפס רטמ   
      
      

5.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
007/...   Collegin : קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ - ריית דוהא           
9190285-20:סקפ 1661175:לט 16319 םילשורי 75263 .ד.ת

 
23/01/2013
דף מס':     007 א"כו האורבת תודובע - הסדנהל תימדקא הללכמ

3 ןינב היצלטסניא - 10 הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
ללוכ 3" רטוקב טרפמ י"פע םירלקנירפס רוניצ     07.5.020

                  638.00 .םיחפס רטמ   
      
ללוכ 2" רטוקב טרפמ י"פע םירלקנירפס רוניצ     07.5.030

                 1210.00 .םיחפס רטמ   
      
2/1-1" רטוקב טרפמ י"פע םירלקנירפס רוניצ     07.5.040

                 1870.00 .םיחפס ללוכ רטמ   
      
ללוכ 1" רטוקב טרפמ י"פע םירלקנירפס רוניצ     07.5.050

                  660.00 .םיחפס רטמ   
      
ותנקתה תוברל טרפמ י"פע יתרקת רלקנירפס     07.5.060
חירא עצמאל ותמאתהו תכמנומ הרקתב      
ךרואבו 1" רטוקב רוניצ לפינ תוברל ,הרקתה      

                  770.00 'פמוק .'מ 0.1 דע  
      

                  935.00 .טרפמ י"פע הרקת ללחב רלקנירפס 'חי  07.5.070
      
תוינכתב טרפו טרפמ י"פע יתמוק םותסש     07.5.080

                    7.00 .3" רטוקב 'חי   
      
תוינכתב טרפו טרפמ י"פע יתמוק םותסש     07.5.090

                    2.00 .2" רטוקב 'חי   
      

                    2.00 .4" רוניצל טרפמ י"פע המירז שגר 'חי  07.5.100
      
2/1-1" רטוקב MF/LU יביטקידניא םותסש     07.5.110

                   14.00 .טרפמ י"פע 'חי   
      
דוקיפ ידי-לע רשואמ ינקת ד"ממ ריק רבעמ     07.5.120

                    7.00 .2/1-1" רטוקב רוניצל ףרועה 'חי   
      
םותסש תוברל םירלקנירפס תכרעמ שאר     07.5.130
טרפ יפל הקעזא / רזוח-לאו Y&S.O קותינ      

                    2.00 'פמוק .4" רטוקבו טרפמו תוינכותב  
      
רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ הדלפ  זוקינ רוניצ     07.5.140

                   33.00 .םיחפס ללוכ 3" רטמ   
      

                    7.00 .טרפמ י"פע MF-LU זוקינו הקידב זרב 'חי  07.5.150
      

                    2.00 .2/1" רטוקבו טרפמ י"פע LU-MF ץחל קרופ 'חי  07.5.160
      
תוברל 4" רטוקב שא יוביכ בכרל הקנסה זרב     07.5.170
, רזוח-לא תרשרשו הסכמ ,"ץרוטש" דמצמ      

                    2.00 'פמוק .4" רטוקב הריבש ןקתמו ףקז  
      
      
      

5.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
008/...   Collegin : קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ - ריית דוהא           
9190285-20:סקפ 1661175:לט 16319 םילשורי 75263 .ד.ת

 
23/01/2013
דף מס':     008 א"כו האורבת תודובע - הסדנהל תימדקא הללכמ

3 ןינב היצלטסניא - 10 הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
תזכר דע המירז ישגרו םימותסש ןיב טוויח     07.5.180

                    2.00 'פמוק .הנבמל שא-יוליג  
םירלקנירפס - 50 קרפ תת 5.70 כ"הס          

      
ר ד ח  - 60 ק ר פ  ת ת  6.70 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ל ק נ י ר פ ס  'ע מ  ת ו ב א ש מ       
      
תללוכה םירלקנירפס תובאשמ תכרעמ     07.6.001
תבאשמ ,תילמשח םירלקנירפס תבאשמ      
    YKCOJ , י"פע שרדנה לכו למשח תוחול  

                    1.00 'פמוק .ינכט טרפמ  
      

                    2.00 .טרפמ י"פע 4" רטוקב LU/MF רעש ףוגמ 'חי  07.6.002
      

                    2.00 .טרפמ י"פע 2" רטוקב LU/MF רעש ףוגמ 'חי  07.6.003
      

                    1.00 .טרפמ י"פע 4 " רטוקב LU/MF רזוח-לא 'חי  07.6.004
      

                    1.00 .טרפמ י"פע  2" רטוקב LU/MF רזוח-לא 'חי  07.6.005
      
היומס וא היולג הנקתהל רלוס תנזה רוניצ     07.6.006

                   40.00 .טרפמ י"פע 2" רטוקב רטמ   
םירלקנירפס 'עמ תובאשמ רדח - 60 קרפ תת 6.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

האורבת ינקתמ - 70 קרפ 70 כ"הס          
009/...   Collegin : קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ - ריית דוהא           
9190285-20:סקפ 1661175:לט 16319 םילשורי 75263 .ד.ת

 
23/01/2013
דף מס':     009 א"כו האורבת תודובע - הסדנהל תימדקא הללכמ

3 ןינב היצלטסניא - 10 הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ז ו ק י נ ו  ב ו י ב  ם י מ  י ו ו ק  - 75 ק ר פ  75 ק ר פ       
      
ם י מ  - 10 ק ר פ  ת ת  1.75 ק ר פ  ת ת       
      

                    1.00 .4" רטוקב יליע םייק םימ רוניצל תורבחתה 'חי  57.1.001
      
תינוציח הפיטע םע 23/5" הדלפ םימ רוניצ     57.1.002
ןוטבו יתבכש-תלת לוחש ןליתאילופ תיתשורח      
:תוברל 'מ 0.1 דע קמועב עקרקב חנומ ימינפ      

                  250.00 .4" רטוקבויוסיכו יולימ ,לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
הפיטע םע 04 לוידקס ןבלוגמ םימ רוניצ     57.1.003
לוחש ןליתאילופ תיתשורח תינוציח      
קמועב עקרקב חנומ ימינפ ןוטבו יתבכש-תלת      
, יולימ ,לוח תפיטע ,הריפח :תוברל 'מ 0.1 דע      

                   40.00 .2/1-1" רטוקבו םיחפסו יוסיכ רטמ   
      
הפיטע םע  04 לוידקס ןבלוגמ םימ רוניצ     57.1.004
לוחש ןליתאילופ תיתשורח תינוציח      
קמועב עקרקב חנומ ימינפ ןוטבו יתבכש-תלת      
, יולימ ,לוח תפיטע ,הריפח :תוברל 'מ 0.1 דע      

                   95.00 .1" רטוקבו םיחפסו יוסיכ רטמ   
      
ימינפ ןוטב תוברל ,4" רטוקב ל"נכ רוניצל חפס     57.1.005

                   30.00 .ההז תינוציח הפיטעו 'חי   
      
ללוכ ןגואמ X3"2" רטוקב ינוציח שא-יוביכ זרב     57.1.006

                    4.00 'פמוק .4" רטוקב הריבש ןקתמו ףקז  
      
תוברל ,4" רטוקב שא-יוביכ בכרל הקנסה זרב     57.1.007
ףקז ,רזוחלא ,תרשרשו הסכמ ,ץרוטש דמצמ      

                    1.00 .4" רטוקב הריבש ןקתמו 'חי   
םימ - 10 קרפ תת 1.75 כ"הס          

      
ב ו י ב  - 20 ק ר פ  ת ת  2.75 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב "NS-8" גוסמ הבע .C.V.P בויב רוניצ     57.2.001
תוברל ,עקרקב חנומ 488 י"ת יפל מ"מ 061      
יוסיכו יולימ ,לוח תפיטע ,הביצח/הריפח      

                   60.00 .רטמ 52.1 דע קמועבו רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ הבע .C.V.P בויב רוניצ     57.2.002
תוברל ,עקרקב חנומ 488 י"ת יפל מ"מ 061      
יוסיכו יולימ ,לוח תפיטע ,הביצח/הריפח      

                   65.00 .רטמ 57.1 דע קמועבו רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ הבע .C.V.P בויב רוניצ     57.2.003
תוברל ,עקרקב חנומ 488 י"ת יפל מ"מ 061      
יוסיכו יולימ ,לוח תפיטע ,הביצח/הריפח      

                   40.00 .רטמ  57.2 דע קמועבו רטמ   
      

2.75.10 קרפ תתב הרבעהל        
010/...   Collegin : קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ - ריית דוהא           
9190285-20:סקפ 1661175:לט 16319 םילשורי 75263 .ד.ת

 
23/01/2013
דף מס':     010 א"כו האורבת תודובע - הסדנהל תימדקא הללכמ

3 ןינב היצלטסניא - 10 הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
רטוקב "NS-8" גוסמ הבע C.V.P בויב רוניצ     57.2.004
תוברל ,עקרקב חנומ 488 י"ת יפל מ"מ 061      
יוסיכו יולימ ,לוח תפיטע ,הביצח/הריפח      

                   35.00 .רטמ 52.3 דע קמועבו רטמ   
      
מ"ס 03 בחורב הפצר רדחב זוקינ תלעת     57.2.005
תשר תוברל טרפמ י"פע רטמ 0.7 ךרואבו      

                    1.00 'פמוק .דבכ סמועל הקיצי  
      
הסכמ תוברל טרפמ י"פע 4/8" הפצר םוסחמ     57.2.006

                    1.00 'פמוק .8" רטוקב זילפמ תשר  
      
םוסחמל טרפמ י"פע הטסורינ חפמ תשר לס     57.2.007

                    1.00 'פמוק . 4/8" הפצר  
      
טרפמ י"פע הפשא רדחל ןמוש תדרפה את     57.2.008

                    1.00 'פמוק .מ"ס 001 רטוקבו תוינכתב טרפו  
      
קמועבו מ"ס 08 רטוקב טרפמ י"פע בויב את     57.2.009
סמועל סכמו הרקת תוברל ,רטמ 52.1 דע      

                    3.00 'פמוק .דבכ  
      
קמועבו מ"ס  001 רטוקב טרפמ י"פע בויב את     57.2.010
סמועל סכמו הרקת תוברל ,רטמ  57.1 דע      

                    2.00 'פמוק .דבכ  
      
קמועבו מ"ס 001 רטוקב טרפמ י"פע בויב את     57.2.011
סמועל הסכמו הרקת תוברל ,רטמ 52.2 דע      

                    1.00 'פמוק .דבכ  
      
קמועבו מ"ס 521 רטוקב טרפמ י"פע בויב את     57.2.012
סמועל הסכמו הרקת תוברל ,רטמ 52.3 דע      

                    1.00 'פמוק .דבכ  
      
תוברל קמועה לכל 6" רטוקב ינוציח לפמ     57.2.013

                    2.00 'פמוק .ןוטב תפיטע  
      
ימינפ דוביע תוברל םייק בויב אתל רוביח     57.2.014

                    1.00 'פמוק .שדח רוביחל ותמאתהו  
בויב - 20 קרפ תת 2.75 כ"הס          

      
ז ו ק י נ  - 30 ק ר פ  ת ת  3.75 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב "NS - 8" גוסמ הבע CVP זוקינ רוניצ     57.3.001
תוברל ,עקרקב חנומ 488 י"ת יפל מ"מ 061      
יוסיכו יולימ ,לוח תפיטע ,הביצח / הריפח      

                   75.00 .'מ 52.1 דע קמועבו רטמ   
      
      

3.75.10 קרפ תתב הרבעהל        
011/...   Collegin : קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ - ריית דוהא           
9190285-20:סקפ 1661175:לט 16319 םילשורי 75263 .ד.ת

 
23/01/2013
דף מס':     011 א"כו האורבת תודובע - הסדנהל תימדקא הללכמ

3 ןינב היצלטסניא - 10 הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
רטוקב "NS-8 " גוסמ הבע CVP זוקינ רוניצ     57.3.002
תוברל ,עקרקב חנומ 488 י,ת יפל מ"מ 061      
יוסיכו יולימ ,לוח תפיטע ,הביצח / הריפח      

                   55.00 .'מ 57.1 דע קמועבו רטמ   
      
רטוקב "NS - 8" גוסמ הבע CVP זוקינ רוניצ     57.3.003
תוברל ,עקרקב חנומ 488 י"ת יפל מ"מ 061      
יוסיכו יולימ ,לוח תפיטע ,הביצח / הריפח      

                   20.00 .'מ 52.2 דע קמועבו רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ הבע CVP זוקינ רוניצ     57.3.004
תוברל ,עקרקב חנומ 488 י"ת יפל ,מ"מ 061      
יוסיכו יולימ ,לוח תפיטע ,הביצח / הריפח      

                   75.00 .'מ 57.2 דע קמועבו רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ הבע CVP זוקינ רוניצ     57.3.005
תוברל ,עקרקב חנומ 488 י"ת יפל ,מ"מ 002      
יוסיכו יולימ ,לוח תפיטע ,הביצח / הריפח      

                   75.00 .'מ 52.3 דע קמועבו רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ הבע CVP זוקינ רוניצ     57.3.006
הריפח תוברל ,עקרקב 488 י"ת יפל ,מ"מ 002      
דע קמועבו יוסיכו יולימ ,לוח תפיטע ,הביצח /      

                   75.00 .'מ 57.3 רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ הבע CVP זוקינ רוניצ     57.3.007
הריפח תוברל ,עקרקב 488 י"ת יפל ,מ"מ 513      
דע קמועבו יוסיכו יולימ ,לוח תפיטע ,הביצח /      

                   65.00 .'מ 52.1 רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ הבע CVP זוקינ רוניצ     57.3.008
הריפח תוברל ,עקרקב 488 י"ת יפל ,מ"מ 513      
דע קמועבו יוסיכו יולימ ,לוח תפיטע ,הביצח /      

                   40.00 .'מ 57.1 רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ הבע CVP זוקינ רוניצ     57.3.009
הריפח תוברל ,עקרקב 488 י"ת יפל ,מ"מ 513      
דע קמועבו יוסיכ ,יולימ ,לוח תפיטע ,הביצח /      

                   40.00 .'מ 52.2 רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ הבע CVP זוקינ רוניצ     57.3.010
הריפח תוברל ,עקרקב 488 י"ת יפל ,מ"מ 513      
דע קמועבו יוסיכ ,יולימ ,לוח תפיטע ,הביצח /      

                   70.00 .'מ 57.2 רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ הבע CVP זוקינ רוניצ     57.3.011
הריפח תוברל ,עקרקב 488 י"ת יפל ,מ"מ 513      
דע קמועבו יוסיכ ,יולימ ,לוח תפיטע ,הביצח /      

                   60.00 .'מ 52.3 רטמ   
      

3.75.10 קרפ תתב הרבעהל        
012/...   Collegin : קובץ 4434889-40 )1.46.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ - ריית דוהא           
9190285-20:סקפ 1661175:לט 16319 םילשורי 75263 .ד.ת

 
23/01/2013
דף מס':     012 א"כו האורבת תודובע - הסדנהל תימדקא הללכמ

3 ןינב היצלטסניא - 10 הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
קמועבו מ"ס 06 רטוקב טרפמ י"פע זוקינ את     57.3.012
סמועל הסכמו הרקת תוברל ,'מ 57.0 דע      

                    1.00 'פמוק .ינוניב  
      
קמועבו מ"ס 08 רטוקב טרפמ י"פע זוקינ את     57.3.013
סמועל הסכמו הרקת תוברל ,'מ 52.1 דע      

                    2.00 'פמוק .ינוניב  
      
קמועבו מ"ס 001 רטוקב טרפמ י"פע זוקינ את     57.3.014
סמועל הסכמו הרקת תוברל ,'מ 57.1 דע      

                    2.00 'פמוק .ינוניב  
      
קמועבו מ"ס 521 רטוקב טרפמ י"פע זוקינ את     57.3.015
סמועל הסכמו הרקת תוברל ,'מ 57.2 דע      

                    2.00 'פמוק .ינוניב  
      
קמועבו מ"ס 521 רטוקב טרפמ י"פע זוקינ את     57.3.016
סמועל הסכמו הרקת תוברל ,'מ 52.3 דע      

                    4.00 'פמוק .ינוניב  
      
קמועבו מ"ס 521 רטוקב טרפמ י,פע זוקינ את     57.3.017
סמועל הסכמו הרקת תוברל ,'מ 57.3 דע      

                    1.00 'פמוק .ינוניב  
      
מ"ס 08/08 לדוגב טרפמ י"פע ינבלמ זוקינ את     57.3.018
הסכמו הרקת תוברל ,'מ 52.1 דע קמועבו      

                    2.00 'פמוק .ינוניב סמועל  
      
021/001 לדוגב טרפמ י"פע ינבלמ זוקינ את     57.3.019
הסכמו הרקת תוברל ,'מ 57.1 דע קמועבו מ,ס      

                    1.00 'פמוק .ינוניב סמועל  
      
021/001 לדוגב טרפמ י"פע ינבלמ זוקינ את     57.3.020
הסכמו הרקת תוברל 'מ 52.2 דע קמועבו מ"ס      

                    2.00 'פמוק .ינוניב סמועל  
      
סמועל הסכמו הרקת ןיגב זוקינ אתל תפסות     57.3.021

                   10.00 .דבכ 'חי   
      
זוקינ וק לע אתה תיינב ןיגב זוקינ אתל תפסות     57.3.022

                    2.00 .םייק מ"ס 03-05 םירטקב 'חי   
      
CVP זוקינ רוניצל ןוטב תפיטע ןיגב תפסות     57.3.023

                   75.00 .טרפמ י"פע 6" רטוקב רטמ   
      
CVP זוקינ רוניצל ןוטב תפיטע ןיגב תפסות     57.3.024

                   75.00 .טרפמ י"פע 21" רטוקב רטמ   
      
רטוקב CVP-מ םירזיבאו תורונצמ ינוציח לפמ     57.3.025

                    1.00 'פמוק .'מ 0.5 הבוגבו מ"מ 513  
3.75.10 קרפ תתב הרבעהל        
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23/01/2013
דף מס':     013 א"כו האורבת תודובע - הסדנהל תימדקא הללכמ

3 ןינב היצלטסניא - 10 הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
0.6 ךרואבו טרפמ י"פע חותיפב זוקינ תלעת     57.3.026

                    2.00 'פמוק .'מ  
      
זוקינ אתל 8" רטוקב שדח זוקינ וק רוביח     57.3.027

                    1.00 'פמוק .םייק  
זוקינ - 30 קרפ תת 3.75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

זוקינו בויב םימ יווק - 75 קרפ 75 כ"הס          
3 ןינב היצלטסניא - 10 הנבמ כ"הס        
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דף מס':     014 א"כו האורבת תודובע - הסדנהל תימדקא הללכמ

  
כ"הס  

3 ןינב היצלטסניא - 10 הנבמ 10 הנבמ   
  
תומדקומ 00 קרפ    
  
יללכ 1.00 קרפ תת     
  
תומדקומ 00 כ"הס    
  
האורבת ינקתמ - 70 קרפ 70 קרפ    
  
םימ - 10 קרפ תת 1.70 קרפ תת     
  
ןיחולדו ןיכפוש - 20 קרפ תת 2.70 קרפ תת     
  
םירטינס םילכ - 30 קרפ תת 3.70 קרפ תת     
  
זוקינו םשג - 40 קרפ תת 4.70 קרפ תת     
  
םירלקנירפס - 50 קרפ תת 5.70 קרפ תת     
  
םירלקנירפס 'עמ תובאשמ רדח - 60 קרפ תת 6.70 קרפ תת     
  
האורבת ינקתמ - 70 קרפ 70 כ"הס    
  
זוקינו בויב םימ יווק - 75 קרפ 75 קרפ    
  
םימ - 10 קרפ תת 1.75 קרפ תת     
  
בויב - 20 קרפ תת 2.75 קרפ תת     
  
זוקינ - 30 קרפ תת 3.75 קרפ תת     
  
זוקינו בויב םימ יווק - 75 קרפ 75 כ"הס    
3 ןינב היצלטסניא - 10 הנבמ 10 כ"הס   
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דף מס':     015 א"כו האורבת תודובע - הסדנהל תימדקא הללכמ

  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    
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ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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