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24/12/2012 זרכמ
דף מס':     001 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה

.ילשואפ -ןינבה תפטעמ דלש תודובע 10 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

-ן י נ ב ה  ת פ ט ע מ  ד ל ש  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
.י ל ש ו א פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00.10 ק ר פ  ת ת       
      
.תרחא ףיעסב ןיוצ םא אלא ,04-ב םינוטבה לכ      
םילודג םיחטשב תודובע : םיללוכ םיריחמה לכ      
,תילגעמ תינכתב ,םירושימ םיעטקב ,םינטק,      
רבדה ןייוצ אל םא םג עפושמבו גרודמב      
,תופצרה יריחמ .תודובעה ירואתב שרופמב      
רטפוקילה קלחומ ןוטב רמגב גניפוטו תורקת      
םיללוכ תופצרה יריחמ .הדיחיה יריחמב לולכה      
הנקתהו הקפסא ,םיעופישה תרדסהו הקיצי      
תונושה תוכרעמל םיחתפהו םירבעמה לכ לש      
תוכרעמה תוינכותל םאתהב שרדנה לכו      
תודובע .הז זרכמל תופרוצמה תולכירדאהו      
תפטעמבו תומוקה ,ןוינחה יסלפמב םינוטבה      
הלולכ היהתו דדמת אל תינסחד רדחו ןינבה      
.ןינבל תילשואפה העצהב      
      
תילשואפה תודובעל סחייתמ הז קרפ      
תודובע תוברל הנבמה תפטעמו דלשל      
לירקרפוס עבצ ללוכ ץוח חיט תודובעו םוטיאה      
שימג      
      
טירשתב תרדגומה תילשואפה הדובעה תליחת      
סוסיב תואסנולכ ישארל הביצחמ לחה הניה      
הנבמה רמג דעו ) רחא ןלבק ידי לע ועצוב (      
- תינסחד רדח תוברל      
      
עצובת תוריקו םיניערג, םידומע תקיצי      
תלבקל הלועמ ביטמו תושדח תכתמ תוינבתב      
.עבצל ןכומ ריק      
      
רדחו ןינבה דלש תפטעמל תוילשואפה תודובע      
:טרפמב רואתל ףסונב תוללוכ תינסחד      
תקיציו הריפח ,םימייק הריפח יסלפמ תמאתה      
ןוטבה דלש תקיציו ,רשק תורוק ,סנולכ ישאר      
דעו ףרוצמה ילשואפה טירשתה יפ לע הנבמב      
תורקתה לכ .תוינכותל םאתהב םלשומ רמגל      
.עבצל ןכומו קלח יקנ ןוטב      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

00.10.10 קרפ תתב הרבעהל        

002/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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24/12/2012

דף מס':     002 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.ילשואפ -ןינבה תפטעמ דלש תודובע 10 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      

הדובע תולולכה ץוח חיטה תודובע      
, הנכהה תודובע לכ תא תוללוכ תילשואפה      
תודובע תלחתה םרטב םינוקיתהו םינוטיבה      
תונוולוגמה תוניפה לכ תא ללוכ ריחמה .חיטה      
הצברה תבכש םיללוכ חיטה ריחמ . .תושרדנה      
תומיטא ברע תפסותבו הקבדהל תינושאר      
חיטה יריחמ .ע"ש וא/ו 701 פוט הקיס גוסמ      
קיטסלפ תשר לש הנקתהו הקפסא םיללוכ      
לש ןיע לדוגבו תעבטומה חיטה תובכש ןויזל      
.ןימזמה תויחנהל םאתהב לכהו מ"מ 01/01      
תוזוזמהו םיפילגה ידוביע תא ללוכ ריחמה      
םלשומ עוציבל שרדנה לכו תולדבה תורוקהו      
.םירחא םייופיח/םירחא םירמוח םע שגפמבו      
      
תולולכ ץוח חיט יבג לע ץוח עבצ תודובע      
הדידמל ןניאו תילשואפה הדובעה ריחמב      
ןווגב שימג לירקרפוס עבצ עוציב תוללכו      
.לכירדאה תריחבל      

תויללכ תורעה 00.10 כ"הס          

      
ת פ ט ע מ  ד ל ש  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
.ן י נ ב ה       
      
ועצובי תינסחד רדח הנבמה תסירה תודובע      
ןימזמ םע םואיתב טקייורפה לש רחואמ בלשב      
.הדובעה      
      
תקסעה וללכי תינסחד רדח תסירה תודובע      
יווילו ןונכתל ןלבקה םעטמ ךמסומ סדנהמ      
.תרקובמ הרוצב הנבמה תסירה      
      
רדגומכ תינסחד רדח תסירה תודובע     01.01.0005
הסירהה יבלש ןונכת תוברל קורי וקב טירשתב      
ןינב יקותינ,ןלבקה םעטמ סדנהמ ידי לע      
יוניפ תוברל  הנבמה תסירה,תרקובמ הרוצב      
חטשה ינפ ףושיחו תודוסי,תופצר, תלוספה      
םוכיסל אל             1.00 'פמוק .סוסיבה תואסנולכ יחודיקל ותנכהו  
      
ןינבה תפטעמב דלשה תמקה תודובע כ"הס     01.01.0010

                    1.00 'פמוק .תינסחד רדחו  
      
םידחוימ םינלבקל ישאר ןלבק יתוריש ןתמ     01.01.0021
םניאשו ,שלושמ הזוח לע םימותחה  - םיפסונו      
ןדמוא  יטפשמה הזוחב טרופמכ ,םימותח      
" םיפסונו םידחוימה םינלבקה " לש עוציבה      
. מ"עמ ללוכ אל ח"ש 000,000,54 כ וניה      

                    1.00 'פמוק .  

.ןינבה תפטעמ דלש תודובע 10.10 כ"הס          

      

.ילשואפ -ןינבה תפטעמ דלש תודובע 10 כ"הס          

003/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ - ריית דוהא           

9190285-20:סקפ 1661175:לט 16319 םילשורי 75263 .ד.ת

 
24/12/2012

דף מס':     003 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.ילשואפ -ןינבה תפטעמ דלש תודובע 10 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ פ ו  ת פ ט ע מ  ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
.י ל ש ו א פ  - ן י נ ב ה       
      
ת פ ט ע מ  ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
.ן י נ ב ה  ם י נ פ ו       
      
םיחטשבו ןינבה תפטעמב םוטיא תודובע      
תא רתיה ןיב םיללוכה ןיינבה  לש םימינפה      
יריפ ,םימ ירגאמ ,ןופידה תוריקב לופיטה      
םיתוריש,תינסחד רדח ,תונוכמ ירדח ,תוילעמ      
תוגגו תוספרמ ,ןינבה תוריק תפטעמ ,םייתמוק      
יטרפו טרפימ יפ לע ) חותיפה תוגג ללוכ (      
םילולכו םוטיאה ץעוי תרבוחב עיפומכ םוטיא      
יסלפמב םוטיאה תודובע .ילשואפה ריחמב      
דדמת אל ןינבה תפטעמבו תומוקה ,ןוינחה      
.ןינבל תילשואפה העצהב הלולכ היהתו      
.תויתימאה      
      
תונכהה לכ תא וללכי םוטיאה תודובע      
: ןוגכ םוטיאה תודובעל תושרדנה תומידקמה      
םלושת אל- המודכו רשיימ חיט תבכש,תוקלור      
ולא תודובע ןיגב ריחמ תפסות לכ ןלבקל      
      
תינסחד רדח הנבמל םוטיאה תודובע עוציב      
הנבמב םוטיא תודובעל ץעויה יטרפ לע ססבתי      
ריחמ תפסות לכ אללו      
      
רדחו ןינבה תפטעמ םוטיא תודובע כ"הס     02.01.0010

                    1.00 'פמוק .ץוח עבצו ץוח חיט ללוכ תינסחד  

.ןינבה םינפו תפטעמ םוטיא תודובע 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

.ילשואפ - ןינבה םינפו תפטעמ םוטיא תודובע 20 כ"הס          

004/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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24/12/2012

דף מס':     004 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.ילשואפ -ןינבה תפטעמ דלש תודובע 10 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

-ן י נ ב ה  ת פ ט ע מ ב  ן ב א  ת ו ד ו ב ע  30 ק ר פ       
.י ל ש ו א פ       
      
ת פ ט ע ב  ן ב א  ת ו ד ו ב ע  10.30 ק ר פ  ת ת       
.ן י נ ב ה       
      
רושיא, ןונכת םכותב םיללוכ הדובעה יריחמ      
תאמגודכ ילכירדא ןוטב יטנמלא לש עוציבו      
ןיינבה תפטעמב ע"וש וא ןייטשרקא תרבח      
ריחמ תפסות אללו      
      
שרדנה לכ תא םיללוכ ןבאה תודובע יריחמ      
םויסב ןבאה יופיח ןויקינ תוברל עוציבל      
. הדובעה      
      
תוללוכ ןינבה תפטעמל תוילשואפה תודובעה      
ןבא יופיח תודובע :טרפימב רואיתל ףסונב      
םידוביעב תינוציחה תפטעמב      
םיטנמלא יופיח בולישב םינוש םיתותיסו      
.תוינכותל םאתהבו םיטסקירפו ילכירדא ןוטבמ      
לכ תא תוברל ינכטה טרפימב ראותמל ףסונב      
עוציבל םינוגיעה לכו םינתיוז \ תורוגחה      
הינבב תינוציחה תפטעמה יופיח תודובע      
תינכותב טרופמכ וניה ןבאה יופיח .הבוטר      
םלשומ עוציבה .50 קרפב טרופכ םוטיא ללוכו      
.םיטרפלו תותיזחה תינכותל םאתהב      
      
ןוטב יטנמלא לש בולישב, ןבא יופיח עוציב     03.01.0030
ןינבה תפטעמב םיטסקירפו ילכירדא      
תומוקמבו םינוש םידוביעבו םיתותיסב      
סדנהמ לכירדאה תוינכותב םינייוצמה      
לובגב רדגומה םוחתב לכה היצקורטסנוקה      
םיפסה לכ תא ללוכ ריחמה .לשואפה טירשתה      
דוביע ,גוס לוכמ גיניפוק ,םינותחתהו םינוילעה      
תוריק ךשמהב םידוביע ,עופישבו תשקב      
- תוינכותל םאתהב שרדנה לוכו םינפ תודובעל      
יפס,תונולח ינדא תוברל לכה ללוכ לכה      
תיילת ירזיבאו יטנמלא,אלחוכ,גניפוק,שיש      

                    1.00 'פמוק ןבאה  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.30.10 קרפ תתב הרבעהל        

005/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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24/12/2012

דף מס':     005 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.ילשואפ -ןינבה תפטעמ דלש תודובע 10 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      

תפטעמב אלמ ןבא יופיח עוציב : 'ב הפולח     03.01.0040
ילכירדא ןוטב  לש בוליש אלל ןיינבה      
םוחתב לכה םינוש םידוביעבו םיתותיסב      
ללוכ ריחמה .לשואפה טירשתה לובגב רדגומה      
גיניפוק ,םינותחתהו םינוילעה םיפסה לכ תא      
םידוביע ,עופישבו תשקב דוביע ,גוס לוכמ      
שרדנה לוכו םינפ תודובעל תוריק ךשמהב      
ינדא תוברל לכה ללוכ לכה - תוינכותל םאתהב      
יטנמלא,אלחוכ,גניפוק,שיש יפס,תונולח      
םוכיסל אל             1.00 'פמוק ןבאה תיילת ירזיבאו  

.ןינבה תפטעב ןבא תודובע 10.30 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

.ילשואפ -ןינבה תפטעמב ןבא תודובע 30 כ"הס          

.ילשואפ -ןינבה תפטעמ דלש תודובע כ"הס        

006/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ - ריית דוהא           

9190285-20:סקפ 1661175:לט 16319 םילשורי 75263 .ד.ת

 
24/12/2012

דף מס':     006 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.הדידמל תודובע 20 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.00 ק ר פ  ת ת       
      
תויומכה, הדידמל וניה הז קרפב תויומכה בתכ      
התחפה וא הלדגה ( יונישל םינתינ הז קרפב      
ותעצהב בוקנל ןלבקה לע , ) יתוהמ ןפואב      
הרומת וא יוציפ ןתני אל , ילאר הדיחי ריחמב      
הדיחיה יריחמ ייוניש ןיגב תפסונ      
      
לעו דבלב הנדמואב םניה הדידמה תויומכ      
םרט תויתיתמאה תויומכה תא קודבל ןלבקה      
ותעצה תא ושיגה      

תויללכ תורעה 10.00 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תויללכ תורעה 00 כ"הס          

007/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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24/12/2012

דף מס':     007 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.הדידמל תודובע 20 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ר ד ח  ס ו ס י ב  ת ו א ס נ ו ל כ  10.20 ק ר פ  ת ת       
ת י נ ס ח ד       
      
ימוקימ ןומיס םכותב םיללוכ הדובעה יריחמ      
ריחמ תפסות אללו  ךמסומ דדומ ידי לע חודיק      
      
רחאל ועצובי תינסחד רדחל סוסיבה תודובע      
הנבמה תוביציל ןלבקה םעטמ סדנהמ רושיא      
. סרהנש ךומסה      
      
בלשב ועצובי תינסחד רדח סוסיב תודובע      
םע שארמ םואיתבו טקייורפה לש םירחואמ      
.הללכמה      
      
יכרד עוציב תא םכותב םיללוכ הדובעה יריחמ      
םלושת אלו הדובע יחטשמ,תופמר, השיגה      
ריחמ תפסות וז הדובע ןיגב      
      
םיכרואב  מ"ס 54 רטוק סוסיב תואסנולכ     02.01.0001
: ללוכ הדובעה ריחמ - תינכת יפ לע םינתשמ      
דדמי ( ןויזה תסנכה,חודיק,חודיקה ןומיס      

                   70.00 ןוטבה תקיציו) דרפנב רטמ   
      

                    1.50 ל"נל ןויז תדלפ ןוט  02.01.0002

תינסחד רדח סוסיב תואסנולכ 10.20 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.20 ק ר פ  ת ת       
.ת ו מ ו ק ה  י ס ל פ מ ב       
      
.תרחא ףיעסב ןיוצ םא אלא ,04-ב םינוטבה לכ      
םילודג םיחטשב תודובע : םיללוכ םיריחמה לכ      
,תילגעמ תינכתב ,םירושימ םיעטקב ,םינטק,      
רבדה ןייוצ אל םא םג עפושמבו גרודמב      
תופצרה יריחמ .תודובעה ירואתב שרופמב      
.הדיחיה יריחמב לולכה קלחומ ןוטב רמגב      
תרדסהו הקיצי םיללוכ תופצרה יריחמ      
םירבעמה לכ לש הנקתהו הקפסא ,םיעופישה      
שרדנה לכו תונושה תוכרעמל םיחתפהו      
תולכירדאהו תוכרעמה תוינכותל םאתהב      
שגדו תובישח תמייק .הז זרכמל תופרוצמה      
לש תיפוס הקלחהו עוציבה ,קויידה תמרל      
סלפמב דומילה תותייכ ךותב ןוטבה תונובירט      
הנבמה לש ןותחתה      
      
      
      
      
      
      

20.20.20 קרפ תתב הרבעהל        

008/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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24/12/2012

דף מס':     008 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.הדידמל תודובע 20 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      

םיללכנ םניא הז קרפב םיטרופמה םיפיעסה      
תוראותמה תוילשואפה תודובעה תלוכתב      
.10 הנבמ לש תויומכה בתכבו ינכטה טרפמב      
תודובע לש תומלשהל תסחייתמ הדובעה      
תורוגח ,םיסיסב תקיצי : תמגודכ םינוטב      
.'וכו שא ירבעמ תריגסו תונוש      
      
הדידמל םניה הז קרפב םינוטבה תודובע      
םילבגומ םירוזאבו תונטק תויומכל תוסחייתמו      
תוריש יחטשבו תוגגבו הינח יחטשב ללוכ      
.םירחא      
      
תונוראל תחתמ 03-ב ןוטב תורוגח תקיצי     02.02.0010
ךסמ תוריק יטנמלאו םינוש תונוראו למשח      
הדובעה . תונוש תודימב שרדיש םוקמ לכבו      
01 רטוקב ןויז יצוק תרדחהו חודיק :תללוכ      
םיצוקה .מ"ס 51 לכ מ"ס 71 כ לש ךרואבו מ"מ      
תרבח תרצותמ ימיכ קבד תפסותב ורדחי      
    ITLIH ןנכתמה תויחנהל םאתהבו ע"ש וא/ו.  
רטוקב 'חי 2 יכרוא לזרב לש הנקתהו הקפסא      
ןיגב .ינדי קלחומ ןוילע רמגב .מ"מ 01      
ךלהמב ורסמיש תויחנה וא/ו ל"נה תויחנהה      
וא/ו םצמוצמו ןטק חטשב הדובע וא/ו עוציבה      
תלבקל יאכז היהי אל ןלבקה המוקב עוניש      

                   25.00 .גוס םושמ םולשת תפסות ק"מ   
      
םירוזאב 03-ב ןוטב יסיסב עוציב ךא ל"נכ     02.02.0020
תודימב )תיסחי תונטק תויומכבו( ןינבב םינוש      
וא/ו א.מ ןלבק תוינכת יפ"ע תונתשמ      
הנבמה תוגגב עוציבה .רחא וא/ו היצלטסניאה      
חטשב רחא םוקמ לכבו ,תונוכמה ירדחו      
06 לש תומכב ןויז ללוכ ןוטבה ריחמ( הנבמה      

                   45.00 ).ק"מ/ ג"ק ק"מ   
      
תקיציב םייכנא םיריפו םיללח תריגסו המלשה     02.02.0030
ןוגיע ,לזרב תשר ללוכ מ"ס 21-כ יבועב ןוטב      
5.1-כ דע חטשב םתקיציו ןוטבה תוריקל םיצוק      

                  100.00 ר"מ ר"מ   
      
העונת ייא ( תונוש תוהבגהו טולימ תוכרדמ     02.02.0040
םוקמ לוכבו הפמרה ,תוינחה ךרואל )'וכו      
.מ"ס 71 דע הבוגבו הנתשמ בחורב שרדיש      
ליפורפ לש הנקתהו הקפסא.1 :תללוכ הדובעה      
םע ןקתומה הניפ םוטק מ"מ 3 יבועב תכתמ      
.תוניפ םוטיק .טולימה תוכרדמ ךרואל םינגוע      
ךרואלו ההבגהה בחורל םיעופיש תרדסה.2      
י"ע וא ,קלחומ ןוטב רמג.3 .ההבגהה      
םלושת אל ל"נה תודובעה ןיגב . רטפוקילה      

                  150.00 .ריחמ תפסות ק"מ   
      

20.20.20 קרפ תתב הרבעהל        

009/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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24/12/2012

דף מס':     009 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.הדידמל תודובע 20 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      

לקשמב ףצקומ ןוטבמ תוגג יעופיש ןוטב     02.02.0050
םוכיסל אל            50.00 04 קזוח ק"מ /ג"ק 0021 לש יבחרמ ק"מ   
      
םוכיסל אל           400.00 מ"ס 2 דע לש יבועב תסלפתמ הדמ ר"מ  02.02.0051

.תומוקה יסלפמב תונוש ןוטב תודובע 20.20 כ"הס          

      
ת ו פ צ  ת ו פ צ ר  30.20 ק ר פ  ת ת       
      
הפצרה תקיציו ןונכת םיללוכ הדובעה יריחמ      
המדוכו הלופכ הפצר,םינוסיימ ללוכ      
      
גג תובאשמ רדחב הפצ הפצר לש עוציבו ןונכת     02.03.0001

                   20.00 הקיטסוקא ץעוי תינכת 3.3 טרפ יפל ןוילע ר"מ   
      
גוזימ תודיחיב הפצ הפצר לש עוציבו ןונכת     02.03.0002
1.3 טרפ יפל ןוילע גגב תויזכרמ ריוא      

                  200.00 הקיטסוקאה ץעוי תוינכתב ר"מ   
      
רוטארנג רדח תפצרב ףצ סיסב עוציבו ןונכת     02.03.0003

                   40.00 הקיטסוקאה ץעוי תינכתב 2.3 טרפ יפל ר"מ   

תופצ תופצר 30.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

.רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          

010/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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24/12/2012

דף מס':     010 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.הדידמל תודובע 20 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
.ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
םירבעמ עוציבו םואית םיללוכ הדובעה יריחמ      
ףוקשמ םע תרקובמ הרוצב תוכרעמל םיחתפו      
ריחמ תפסות אלל ל"נה - חתפה ףקיהב ץע      
      
הדידמל םניה הז קרפב הינבה תודובע      
םירוזאבו תונטק תויומכב עוציבל תוסחייתמו      
יחטשבו תוגגבו הינח יחטשב ללוכ, םילבגומ      
. םירשיו םילגועמ תוריקב ,םירחא תוריש      
ילעב םיקולבב שומיש.1 :תללוכ הינבה תודובע      
ןוטב תוריקל תויורבחתה עוציב.2 .ןקת ות      
מ"ס 01 לש קמועב רשק ינניש י"ע ןוטב ידומעו      
מ"ס 04 לכ מ"מ 8 רטוק םיצוקו תוחפל      
טומ תסנכה ,תוציחמה ןוויכל ןוטבה  יטנמלאמ      
תשירד יפל ןוטב תקיציו מ"מ 8 רטוקב  יכנא      
ךבדנ עצבל שי הינבה תליחת םרט.3 .ןנכתמה      
י"ע םינפו ץוח תוריק תינבב םג תוביטר  ץצוח      
.לוט ריינ תחנה י"ע וא טוקנילפ תוחירמ      
וקצוי הינב תוריקב םיאצמנה תותלד ינבלמ.4      
ינשמו תלדה הבוג לוכל ןוטבמ תויכנא תורוגח      
הינבה ריחמב ללכת ןוטבה ינבלמ תקיצי.הידיצ      
ריחמ תפסות םלושת אל.5 .דרפנב דדמת אלו      
.ל"נה עוציבה תויחנה לע      
      
מ"ס 01 לש יבועב גונוטיא קולב תוציחמ     04.01.0020
תמלשומ הנקתהב תוכרעמ יריפבו תושינב      
ללוכ ןנכתמה רושיאו ןרציה תוארוהל םאתהב      
תונוש תוכרעמ תיילתל תושרדנה תונכהה לכ      

                 3000.00 .תמלשומ הנקתהל שרדנה לוכו ר"מ   
      
וא/ו תושינב הריגסו הקולח תוריק וא/ו תוציחמ     04.01.0030
מ"ס 01 יבוע לולח רוחש ןוטב יקולבמ רחא      
ךותב תויקפואו תויכנא ןוטב תורוגח ללוכ      

                  500.00 הינבה ר"מ   
      
םילולח רוחש ןוטב יקולב תוציחמ ךא ל"נכ     04.01.0040

                  200.00 . מ"ס 02 יבועב ר"מ   
      
ללוכו מ"ס 02 דע יבועב קולבמ תוריגס ל"נכ     04.01.0050
הילת יטנמלא תנקתהו םיחתפ דוביע      
םירחא הירטינס יטנמלאו תונתשמל      

                  300.00 .םיתורישב ר"מ   

.הינב תודובע 10.40 כ"הס          

      
      
      
      
      

הינב תודובע 40 כ"הס          

011/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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24/12/2012

דף מס':     011 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.הדידמל תודובע 20 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
.י ל ל כ  00.60 ק ר פ  ת ת       
      
תויחנהל םאתהב ועצובי תורגסמה תודובע לכ      
ויהי תכתמה יקלח לכ .ילארשיה ןקתו ןנכתמה      
עבצ וא/ו ןתיא עבצ רמג ללוכו םחב םינוולוגמ      
,חפ ,ץע ,תותלדב .הריחב יפל ןווגב רונתב      
םיטנמלאה לוכ :חפ תותלדו שא תותלד      
2 לש יבועב ןוולוגמ חפמ םיפוקשמ .א :םיללוכ      
ףוציר וא חיט תלבקל םיאתמ בחורבו מ"מ      
,עבצ .ב . שרדיש תומוקמב ץוח יופיח תלבקלו      
,תותלד ריזחמ ,לוזריפ,ףנכהו ףוקשמה םוטיא      
טרפמה ,תוינכותב טרופמה לכו םירוצעמ      
לש הבצהו הבכרה ללוכ ריחמה .ג .ינכטה      
יטנמלא לע החישק הנגה תוברל םיפוקשמה      
דע עוציבה תפוקת לכ ךרואל תורגסמה      
ויהי תכתמה יקלח לכ ןימזמל הריסמל      
רונתב עבצ רמג .ןורקימ 09 תוחפל םינבלוגמ      
יפל ןווגב ידו תחא םעפ תכרעמ וא/ו ןתיא וא/ו      
ירבחמ ,תוקטלפה לכ תא ללוכ ריחמה .הריחב      
,ץוח ןבא יופיח םע בוליש ,םינגוע ,הריזג      
.תמלשומ הנקתהל שרדנה לכו תוטזור      
      
עוציבו םואית תא םיללוכ הדובעה יריחמ      
ללוכ הנקתהו הקפסא עוניש ללוכ הנמזהה      
ריחמ תפסות אללו םיפוקשמה ינוטיב      
      
תפסות אלל םכותב םיללוכ הדובעה יריחמ      
תוברל םישרדנה םיקוזיחה לכ תא ריחמ      
םיחתפ, תותלדב שרדיש לככ הדלפ יליפורפ      
המודכו      

.יללכ 00.60 כ"הס          

      
.ה נ ב מ ב  ש א  ת ו ת ל ד  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
רושיא תאצמה םכותב םיללוכ הדובעה יריחמ      
ידי לע ןקתל תומאות שא תותלד תנקתהל      
יפוס ןובשח ןלבקל םלושי אל - ךמסומ ןיקתמ      
רושיאה תאצמה אלל      
      
דח שא תלד לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0010
לש תודימב רחאו תוגרדמ ירדחל תיפנכ      
00-001-7A סופיטמ  רוא חתפ מ"ס 012/011      
שא דימע לוגע רהוצ ללוכו ע"ש וא  תומישרב      
םאתהב לוזריפ .םאות ילוארדיה ןמש ריזחמו      

                   10.00 .תומישרל 'חי   
      
      
      
      

10.60.20 קרפ תתב הרבעהל        

012/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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24/12/2012

דף מס':     012 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.הדידמל תודובע 20 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      

דח שא תלד לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0020
לש תודימב רחאו תוגרדמ ירדחל  תיפנכ      
תומישרב 00-101-7A סופיטמ מ"ס 012/131      
ןמש ריזחמו שא דימע לוגע רהוצ ללוכו      

                    2.00 .תומישרל םאתהב לוזריפ .םאות ילוארדיה 'חי   
      
שא תלד לש תמלשומ הנקתהו הקפסא ל"נכ     06.01.0030
לש תודימב רחאו תוגרדמ ירדחל תיפנכ דח      
00-201-7A סופיטמ רוא חתפ מ"ס 012/09      

                   12.00 .תומישרל םאתהב לוזריפ .תומישרב 'חי   
      
שא תלד לש תמלשומ הנקתהו הקפסא ל"נכ     06.01.0040
רחאו תוגרדמ ירדחל המוטא תיפנכ דח      
סופיטמ רוא חתפ מ"ס 012/09 לש תודימב      
    00-301-7A ןמש ריזחמ ללוכ תומישרב  

                    5.00 .תומישרל םאתהב לוזריפ .םיאתמ ילוארדיה 'חי   
      
דח שא תלד לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0050
לש תודימב רחאו תוגרדמ ירדחל  תיפנכ      
00-401-7A סופיטמ רוא חתפ מ"ס 012/011      
ריזחמו שא דימע לוגע רהוצ ללוכו תומישרב      
םאתהב לוזריפ  .םאות ילוארדיה ןמש      

                    6.00 .תומישרל 'חי   
      
וד שא תלד לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0060
לש תודימב טולימ תונורדסמל תיפנכ      
תומישרב 00-501-7A סופיטמ  מ"ס 562/093      
ןמש ריזחמו שא דימע לוגע רהוצ ללוכו      
םאתהב לוזריפ .ףנכ לוכב םאות ילוארדיה      

                    6.00 .תומישרל 'חי   
      
דח שא תלד לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0070
מ"ס 012/09 לש תודימב תוריש ירדחל תיפנכ      
ריזחמ ללוכו תומישרב 00-601-7A סופיטמ      
םאתהב לוזריפ .ףנכב םאות ילוארדיה ןמש      

                    8.00 .תומישרל 'חי   
      
וד שא תלד לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     06.01.0080
562/402 לש תודימב טולימ תוגרדמל תיפנכ      
ללוכו תומישרב 00-701-7A סופיטמ  מ"ס      
ילוארדיה ןמש ריזחמו שא דימע לוגע רהוצ      

                    1.00 .תומישרל םאתהב לוזריפ  .ףנכ לוכב םאות 'חי   

.הנבמב שא תותלד 10.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

013/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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24/12/2012

דף מס':     013 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.הדידמל תודובע 20 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ת ו מ ו ט א  ח פ  ת ו ת ל ד  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב המוטא חפ תלד לש הנקתהו הקפסא     06.02.0010
00-801-7A סופיט מ"ס 012/131 לש      
.תומישרב      
יתשב ןתיא עבצב ףנכו ףוקשמ עבצ רמג      
יפל ןווגב םלשומ יוסיכל דע וא/ו תוחפל תובכש      

                    1.00 .לכירדאה תריחב יפל לוזריפ .הריחב 'חי   
      
תיפנכ וד המוטא חפ תלד לש הנקתהו הקפסא     06.02.0020
00-901-7A סופיט מ"ס 042/581 לש תודימב      
ןתיא עבצב ףנכו ףוקשמ עבצ רמג  .תומישרב      
םלשומ יוסיכל דע וא/ו תוחפל תובכש יתשב      
תריחב יפל לוזריפ  .הריחב יפל ןווגב      

                    1.00 .לכירדאה 'חי   
      
תיפנכ וד המוטא חפ תלד לש הנקתהו הקפסא     06.02.0030
00-011-7A סופיט מ"ס 042/581 לש תודימב      
ןתיא עבצב ףנכו ףוקשמ עבצ רמג .תומישרב      
םלשומ יוסיכל דע וא/ו תוחפל תובכש יתשב      

                    4.00 .לכירדאה תריחב יפל לוזריפ .הריחב יפל ןווגב 'חי   

.תומוטא חפ תותלד 20.60 כ"הס          

      
.ה נ ב מ ל  ץ ע  ת ו ת ל ד  30.60 ק ר פ  ת ת       
      
תיפנכ דח ץע תלד לש הנקתהו הקפסא     06.03.0010
תומישרב 511-7A סופיטמ םיכנ יתורישל      
- מ"ס 012/09 לש תודימבו םינפה בצעמ       
הטסורינ תוידי גוז םכותב םיללוכ תלדה יריחמ      

                    6.00 .םיכנ זחאמל 'חי   
      
ירדחל תיפנכ דח ץע תלד לש הנקתהו הקפסא     06.03.0020
בצעמ  ותומישרב 611-7A סופיטמ םיתוריש      
תלדה רמג .מ"ס 012/08 לש תודימבו םינפה      
לוזריפ .הריחב יפל ןווגב פאט הקימרופ      

                   14.00 .תומישרל םאתהב 'חי   
      
תיפנכ דח ץע תלד לש הנקתהו הקפסא     06.03.0030
תומישרב 711-7A סופיטמ תוריש ירדחל      
.מ"ס 012/08 לש תודימבו םינפה בצעמ      

                    7.00 .תומישרל םאתהב לוזריפ 'חי   

.הנבמל ץע תותלד 30.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

014/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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24/12/2012

דף מס':     014 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.הדידמל תודובע 20 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ר ו ר ו ו י א  ת ו פ פ ר  40.60 ק ר פ  ת ת       
      
D.S תוינכות שיגהל שי רוציה תליחת םרטב      
:ללוכ ריחמה .ןנכתמה רושיאל תומלשומ      
,םיטוטרישה לכ לש עוציב ,רוציו רושיא ,ןונכת      
םיליפורפה לכ תא ,םישרדנה םיבושיחו םיכתח      
ירבחמ ,םימוא, םיגרב ,םירבחמ ,םייעוצקמה      
תויחנהלו תוינכותל םאתהב שרדנה לכו הריזג      
.עוציבה ךלהמב ורסמנ םא םג ןנכתמה      
      
רורוויא תופפר תכרעמ לש רוציו רושיא ,ןונכת     06.04.0010
05/051 תודימב תיברעמ תיזחב ןוינחב      
.תומישרב 00-003-7A טירפל םאתהב      
הדלפ יליפורפ תרגסמל תרבוחמ הפפרה      
    5/05/05L ללוכו ןימזמה תויחנהל םאתהב  
עוציבה .מ"מ 2 יבועב ףפוכמ חפ ילנפ תאולימ      

                    4.00 .ןימזמה רושיאבו םיטרפל םאתהב 'חי   
      
תופפר תכרעמ לש רוציו רושיא ,ןונכת ל"נכ     06.04.0020
תודימב תיברעמ תיזחב ןוינחב רורוויא      
00-103-7A טירפל םאתהב   051/002      

                    1.00 .תומישרב 'חי   
      
תופפר תכרעמ לש רוציו רושיא ,ןונכת ל"נכ     06.04.0030
002/852 תודימב ןוינחב ריווא גוזימ ריפ      

                    1.00 .תומישרב 00-203-7A טירפל םאתהב 'חי   
      
תופפר תכרעמ לש רוציו רושיא ,ןונכת ל"נכ     06.04.0040
טירפל םאתהב ןוינחב ריווא תקיני ריפ      
    00-303-7A לש הקולחב תומישרב  
    108/392.5+210 - 262.5/392.5+210  

                    1.00 'פמוק .תוינכותל םאתהבו  
      
תופפר תכרעמ לש רוציו רושיא ,ןונכת ל"נכ     06.04.0050
טירפל םאתהב ןוינחב רורוויא ריפל      
    00-403-7A לש תודימב תומישרב  
םאתהבו 501/08+873/501+873/501      

                    1.00 'פמוק .תוינכותל  
      
גוזימ ריפל הפפר לש רוציו רושיא ,ןונכת ל"נכ     06.04.0060
תומישרב 00-503-7A טירפל םאתהב ריווא      

                    1.00 .תוינכותל םאתהב 002/78 לש תודימב 'חי   
      
תריגסל הפפר לש רוציו רושיא ,ןונכת ל"נכ     06.04.0070
00-603-7A טירפל םאתהב  ןינבה גגב םיריפ      
םאתהב 14/08*9 לש תודימב תומישרב      

                    9.00 'פמוק .תוינכותל  
      
      
      
      

40.60.20 קרפ תתב הרבעהל        

015/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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24/12/2012

דף מס':     015 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.הדידמל תודובע 20 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      

תריגסל הפפר לש רוציו רושיא ,ןונכת ל"נכ     06.04.0080
00-133-7A טירפל םאתהב  ןינבה גגב םיריפ      
תודימב תומישרב מ"ס 07 כ לש בחורב      

                   25.00 .תוינכותל םאתהב רטמ   

.רורוויא תופפר 40.60 כ"הס          

      
ת ו ש י נ ל  ח פ  ת ו נ ו ר א  50.60 ק ר פ  ת ת       
.ת ו נ ו ש  ת ו כ ר ע מ       
      
י"ת יפל שא תודימע ויהי תושינל תותלדה לכ      
חפ תובכש יתשמ היושע ןוראה ףנכ .557      
.מ"מ 05 לכ קזוחמו מ"מ 2.1 ףפוכמ      
.םיטרפל םאתהב מ"מ 5.1 חפמ םיפוקשמה      
      
יוביכ תשינל חפ תותלד לש הנקתהו הקפסא     06.05.0010
סופיטמ מ"ס 002/5.29 לש תודימב שא      
    00-703-7A ריק ךותב תבלתשמה תומישרב  
,םידוביעה לכ ללוכו  ימורק וד שא דימע סבג      
הנקתהל דע תושרדנה תוריגסהו םיקוזיחה      

                   27.00 .תמלשומ 'חי   
      
יוביכ תשינל חפ תותלד לש הנקתהו הקפסא     06.05.0020
סופיטמ מ"ס 002/09 לש תודימב שא      
    00-803-7A ריק ךותב תבלתשמה תומישרב  
,םידוביעה לכ ללוכו  ימורק וד שא דימע סבג      
הנקתהל דע תושרדנה תוריגסהו םיקוזיחה      

                    3.00 'פמוק .תמלשומ  
      
וד חפ תותלד תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     06.05.0090
322/052 תודימב ישאר למשח ןוראל תויפנכ      
תבלתשמה תומישרב 00-513-7A סופיטמ      
םיקולב ריקו ימורק וד שא דימע סבג ריק ךותב      
תוריגסהו םיקוזיחה ,םידוביעה לכ ללוכו      

                    1.00 'פמוק .תמלשומ הנקתהל דע תושרדנה  
      
( תוריש תונורא לש הקפסאו רוציי ןונכת     06.05.0091
5.1 יבועב רונתב עובצ ןוולגמ חפמ )תותלד      
יציפק רגוס + מ"מ 5.1 יבועב ףוקשמ םע מ"מ      
םוכיסל אל            50.00 דבלב חקפמה תשירד יפ לע - עוקש ר"מ   

.תונוש תוכרעמ תושינל חפ תונורא 50.60 כ"הס          

      
מ "מ מ  ת ו ר ג ס מ  60.60 ק ר פ  ת ת       
      
םאתהב ועצבתי תורגסמה תודובע לע      
תריחבל םאתהב לוזריפ .ר"עקפ תויחנהל      
םאתהב רחא רמג וא/ו עבצ רמג .ןימזמה      
.תומישרל      
      
      

60.60.20 קרפ תתב הרבעהל        

016/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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24/12/2012

דף מס':     016 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.הדידמל תודובע 20 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      

רורוא תורוניצ  לש םיטס לש הנקתהו הקפסא     06.06.0010
ןגומ בחרמב םינוש םירטקבו םינוש םיכרצל      
.תומישרב 00-613-7A סופיטמו   יתמוק      
לכהו תרשרשו תוימוג ,הסכמ ללוכ ריחמה      

                    6.00 'פמוק .ר"עקפ תויחנהל םאתהב  
      
ןגומ בחרמל ףדה תלד לש הנקתהו הקפסא     06.06.0040
00-713-7A סופיטמ 012/001 כ לש תודימב      

                    6.00 תומישרב 'חי   
      
ןיב טולימל עובק םלוס לש הנקתהו הקפסא     06.06.0050
סופיטמ ר"עקפ תויחנהל םאתהב תומוקה      
    00-813-7A תמלשומ הנקתהב תומישרב  
יתשב ןתיא עבצ רמגבו תוינכותל םאתהב      
םאתהב םלשומ יוסיכל דע וא/ו תובכש      
גוז תא םג ללוכ הדובעה ריחמ - תוינכותל      

                    5.00 ריקל עבוקמ 5.1" רוניצמ הזיחא תוידיה 'חי   
      
ןיב רבעמב טולימ חתפ לש הנקתהו הקפסא     06.06.0060
םאתההב מ"ס 07/07 לש תודימב תומוקה      
00-813-7A סופיטמ ר"עקפ תויחנהל      
תוינכותל םאתהב תמלשומ הנקתהב תומישרב      
יוסיכל דע וא/ו תובכש יתשב ןתיא עבצ רמגבו      

                    5.00 .תוינכותל םאתהב םלשומ 'חי   
      
מ"ממל ינקית ףדה ןולח לש הנקתהו הקפסא     06.06.0080
סופיטמ 001/001 תודימב ןוטב סיכל ררגנ      
    00-913-7A הנקתהב ריחמה .תומישרב  
ןתיא עבצ רמגבו תוינכותל םאתהב תמלשומ      
םאתהב םלשומ יוסיכל דע וא/ו תובכש יתשב      

                   24.00 .תוינכותל 'חי   

מ"ממ תורגסמ 60.60 כ"הס          

      
.ת כ ת מ  ד י  י ז ח א מ  ,ת ו ק ע מ  70.60 ק ר פ  ת ת       
      
ינוקית לכ תא םכותב םיללוכ הדובעה יריחמ      
הנקתהה רחאל םישרדנה המדוכו עבצ,חיטה      
ריחמ תפסות אללו      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

70.60.20 קרפ תתב הרבעהל        

017/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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24/12/2012

דף מס':     017 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.הדידמל תודובע 20 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      

D.S תוינכות שיגהל שי רוציה תליחת םרטב      
:ללוכ ריחמה .ןנכתמה רושיאל תומלשומ      
,םיטוטרישה לכ לש עוציב ,רוציו רושיא ,ןונכת      
םיליפורפה לכ תא ,םישרדנה םיבושיחו םיכתח      
ירבחמ ,םימוא, םיגרב ,םירבחמ ,םייעוצקמה      
תויחנהלו תוינכותל םאתהב שרדנה לכו הריזג      
תודובע .עוציבה ךלהמב ורסמנ םא םג ןנכתמה      
טרפימלו תוינכותל ףסונב תוללוכ תורגסמה      
,ןווליג תנכה :תואבה תודובעה תא ינכטה      
ןומיסל דדומ תלעפה ," לאר" ןווגב תעיבצ      
ןוגיע תוטלפ תבכרהו הנקתהה בלשב      
הדלפ יליפורפ, םיגרב,םיסיסבב תובלושמה      
המרה יעצמאב שומיש , םינוש םיגוסו תודימב      
םאתהב םלשומ עוציבל שרדנה לכו  םידחוימ      
לקשמ יפל םולשתל הדידמה .תוינכותל      
םינוגיע םיכותיר תוקטלפה ללוכ ןוטב יטרואת      
םיעובצו םינוולוגמ הדלפה יקלח לכ םיגרב      
דיע וא/ו תובכש יתשבו טרפמ יפל רונתב      
.ןנכתמה תריחב יפל ןווג .םלשומ יוסיכל      
      
תכתמ הקעמ לש הנקתהו רוצי ,רושיא ,ןונכת     06.07.0010
תוספרמל  האפיא ץע רמגב די זחאמ ללוכו      
ללוכ ריחמה  .תומישרב 00-023-7A סופיטמ      
לכ תא ,םיינשמהו םיישארה םיליפורפה לכ תא      
תומלשב לוכהו םינתיווזהו ןוגיעה יליפורפ      
יפל ןווגב ןתיא עבצ רמג .םיטרפל םאתהב      

                   45.00 .םלשומ יוסיכל דע וא/ו תובכש יתשבו הריחב רטמ   
      
הקעמ לש הנקתהו רוצי ,רושיא ,ןונכת ל"נכ     06.07.0020
האפיא ץע רמגב די זחאמ ללוכו תכתמ      

                   22.00 .תומישרב 00-123-7A סופיטמ תוספרמל רטמ   
      
הקעמ לש הנקתהו רוצי ,רושיא ,ןונכת ל"נכ     06.07.0030
תוספרמל האפיא ץעמ די זחאמ ללוכו תכתמ      

                   22.00 .תומישרב 00-223-7A סופיטמ רטמ   
      
הקעמ לש הנקתהו רוצי ,רושיא ,ןונכת ל"נכ     06.07.0040
תוספרמל האפיא ץעמ די זחאמ ללוכו תכתמ      

                    8.00 .תומישרב 00-323-7A סופיטמ רטמ   
      
הקעמ לש הנקתהו רוצי ,רושיא ,ןונכת ל"נכ     06.07.0050
דימע האפיא ץע רמגב די זחאמ ללוכו תכתמ      
סופיטמ  ןינבב תוגרדמ ירדחל  ץוח יאנתב      

                  157.00 .תומישרב 00-423-7A רטמ   
      
האפיא ץע רמגב די זחאמ לש הנקתהו הקפסא     06.07.0060
טירפל םאתהב ריקל ןגועמו הדלפ טומל ןגועמ      
    00-523-7A ןונכת ללוכ ריחמה .תומישרב,  

                  255.00 .תמלשומ הנקתהו  רוצי ,רושיא רטמ   
      

70.60.20 קרפ תתב הרבעהל        

018/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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24/12/2012

דף מס':     018 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.הדידמל תודובע 20 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      

4/8.0 הדלפ ליפורפמ ןוינחב תוחיטב הקעמ     06.07.0070
ןוילע די זחאמ ללוכ תוינכותל םאתהב הקולחב      
.מ"מ 4 יבועב מ"מ 04 רטוק הדלפ רוניצמ      

                  100.00 .תוינכותב 00-623-7A טירפל םאתהב עוציבה רטמ   

.תכתמ די יזחאמ ,תוקעמ 70.60 כ"הס          

      
.ת י נ ס ח ד  80.60 ק ר פ  ת ת       
      
בוק 8 תינסחד לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     06.08.0010
תיריע תויחנהל םאתהב ;923-7A טרפ      
הקפסא ,השיכר ,םואת :ללוכ ריחמה .םילשורי      
תמלשומ הנקתהל שרדנה לוכ תא .הנקתהו      
ללוכו תינקתו תמלשומ למשח תקפסא :ללוכ      
לש הנקתהו הקפסא .וכו טוויח ,םיקספמ      
.תינסחדה תחנהל םישרדנה תכתמ יליפורפ      
םוכיסל אל             1.00 'פמוק .תוינכותל םאתהב םלשומ לוכה  
      
םגד םינוטרקל שבכמ לש הנקתהו הקפסא     06.08.0011
רושיאב ע"וש וא תכתמ ןולא תרצות 03-4      
םוכיסל אל             1.00 דבלב חקפמה 'חי   

.תינסחד 80.60 כ"הס          

      
ר ג א מ  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  90.60 ק ר פ  ת ת       
.ם י מ       
      
הטסורינמ ינקת םלוס לש הנקתהו הקפסא     06.09.0010
םימ רגאמל הדירי םלוס) םידדצ ינש(613      
םאתהב לוכהו הליפנ דגנכ הנגה קושיח ללוכו      
טירפ תויושרה תושירדו ןנכתמה תויחנהל      
    00-033-7A תוטזור ללוכ ריחמה .תומישרב  

                    1.00 'פמוק .םלוסה ביבס םידוביעו  
      
תכתמ הסכמ לש הנקתהו הקפסא ל"נכ     06.09.0020
5/001/001 כ לש לדוגב םימ רגאמל םוטא      
תוידי ללוכ  תרגסמ ללוכ   613  הטסורינ מ"ס      
טירפל םאתהב םלשומ לוכהו הליענ וו ,המרה      

                    1.00 'פמוק 00-033-7A תוינכותב.  

.םימ רגאמ תורגסמ תודובע 90.60 כ"הס          

      
.ת ו נ ו ש  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  01.60 ק ר פ  ת ת       
      
גגל הדירי/הילע םלוס לש הנקתהו הקפסא     06.10.0010
עוציבה .תוינכותב 00-233-7A סופיטמ ינכט      

                    2.00 'פמוק .םיצעויה תויחנהו תומישרל םאתהב תומלשב  
      
      
      
      
      

01.60.20 קרפ תתב הרבעהל        

019/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ - ריית דוהא           

9190285-20:סקפ 1661175:לט 16319 םילשורי 75263 .ד.ת

 
24/12/2012

דף מס':     019 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.הדידמל תודובע 20 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      

הדלפמ תוכבש תכרעמ לש הקפאו רוציי,ןונכת     06.10.0011
םיכנא םיריפב םדא תכירדל  תונוולגמ      
וא " תכתמ פוקס" תרבח תרצות "רעס" םגד      
תומאתהה לכ תא ללוכ הדובעה ריחמ - ע"ווש      

                  100.00 .תרנצ ירבעמל תושרדנה ר"מ   
      
ימוחתב תוקוצי זוקינ תולעת יוסיכל תוכבס     06.10.0012
חוטש לזרבמ תינסחד רדחו חותיפ, ןוינחה      
5/05/05  ןתיוז ףקיהב מ"מ 03 לכ  מ"מ 4/04      
- שרדנכ יעצמא קוזיחו ןוטבב ןגועמ מ"מ      

                   40.00 עובצו םח ןוולגמ לזרבה רטמ   

.תונוש תורגסמ תודובע 01.60 כ"הס          

      
.ם י ל מ ש ח  ה ל י ל ג  י ר ע ש  11.60 ק ר פ  ת ת       
      
ילמשח רעש לש הנקתהו הקפסא,רוציי ,ןונכת     06.11.0010
תוינכותל םאתהב הקולחב לופכ יפנכ וד      
םירעש רפוע" תרבח לש ההז םגד תמגודכ      
032X877 כ לש תודימב " מ"עב םיטמוטוא      
לוכ תא ללוכ ריחמה .00-723-7A סופיטמ מ"ס      
םלשומ לוכהו הנקתה םיטלש ,ילמשחה טוויחה      

                    1.00 .ןימזמה תושירדו תויחנהל םאתהב 'חי   
      
תיפנכ וד תינסחד רדחל תללגנ תלד ל"נכ     06.11.0020
טירפל םאתהבו תוינכותל םאתהב הקולחב      
    00-823-7A. וא/ו ןורטלא תרצותמ סירתה  
תמלשומ הנקתהל  שרדנה לוכ תא ללוכ ע"ש      
לוכו הלעפה קספמ ,טוויח ,למשח ללוכו      

                    1.00 'פמוק .שרדנה  
      
הסינכב עורז ימוסחמ גוז לש הנקתהו הקפסא     06.11.0021
וא  SUINEG תרצות לד ןיפס םגד ןוינחל      
לכ ללוכ ריחמה - ןימזמה רושיאב ע"ווש      
ריחמ - טרפמב ןיוצמכ הדובעה עוציבל שרדנה      

                    1.00 'פמוק תועורז 2 ל סחייתמ הדיחיה  

.םילמשח הלילג ירעש 11.60 כ"הס          

      
.ם י ת ו ר י ש  י א ת  ת ו צ י ח מ  21.60 ק ר פ  ת ת       
      
תוציחמ תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     06.12.0010
תבכרומה "הפסרט "  םיתורישל תושעותמ      
םע םיתוריש יאת 21 לש ץבקממ המוק לכב      
ריחמ - םינפה בצעמ תינכת יפ לע תותלד      
תודובעה לכ תא וכותב ללוכ הדובעה      
םילוזרפ,הנקתהו הקפסא,רוציי ללוכ תושרדנה      
תמוקל סחייתמ הדיחיה ריחמ- םילוענמו      

                    5.00 'פמוק טלפמוק םיתוריש  
      
      

21.60.20 קרפ תתב הרבעהל        

020/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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24/12/2012

דף מס':     020 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.הדידמל תודובע 20 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      

יבועב) הפסרט ( תשעותמ תוציחמ ךא ל"נכ       06.12.0020
המוק יתורשב תונתשמ ןיב הדרפהל מ"מ 31      
הדיחיה ריחמ -  םינפה בצעמ תינכת יפ לע      

                   18.00 תנקתומ תחא הציחמל סחייתמ 'חי   

.םיתוריש יאת תוציחמ 21.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

.ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס          

021/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ - ריית דוהא           

9190285-20:סקפ 1661175:לט 16319 םילשורי 75263 .ד.ת

 
24/12/2012

דף מס':     021 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.הדידמל תודובע 20 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
.ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00.90 ק ר פ  ת ת       
      
, הנכהה תודובע לכ תא תוללוכ חיטה תודובע      
תודובע תלחתה םרטב םינוקיתהו םינוטיבה      
.חיטה      
תונוולוגמה תוניפה לכ תא ללוכ ריחמה      
ףוציר םורמ ועצובי חיטה תודובע .תושרדנה      
תיביטקורטסנוקה הרקתה תיתחתל דעו      
אל .חקפמה תארוה יפל וא/ו מ"ס 51 תפסותבו      
וא/ו לוגיעב עוציב ןיגב ףסונ ריחמ םלושי      
.םינטק םיחטשב עוציב וא/ו ןוסכלאב      
      
ריחמב תולולכו הדידמל ןניא ץוח חיט תודובע      
תילשואפה הדובעה      
      
חיט : םלשומ רמגל תוסחייתמ חיטה תודובע      
עבצל ןכומ טכילש תבכש ללוכ רוחש/ ןבל      

.תויללכ תורעה 00.90 כ"הס          

      
ס ל פ מ ב  ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90 ק ר פ  ת ת       
.ה י נ ח  י פ ת ר מ       
      
םיירושימ םיחטש ג"ע תובכש יתש םינפ חיט     09.01.0020
.םינוויכ ינשב לגרס תורקתו תוריק      
.עבצ תודובעל הנכהכ ןבל טכילש רמג      
טנמצמ תינושאר הצברה תבכש ללוכ ריחמה      
חיטה ןיב תורשקתהל תומיטא ברע תפסותב      

                 1900.00 .ןוטבל ר"מ   

.הינח יפתרמ סלפמב חיט תודובע 10.90 כ"הס          

      
י ס ל פ מ ב  ח י ט  ת ו ד ו ב ע  20.90 ק ר פ  ת ת       
.ת ו מ ו ק ה       
      
םיירושימ םיחטש ג"ע תובכש יתש סבג חיט     09.02.0010
:תללוכ הדובעה .םינוויכ ינשב לגרס תורקתו      
לכלו תוינקית חיט תיווז לש הנקתהו הקפסא       
הקפסא ללוכ ריחמה תוריקב .שרדנה הבוגה      
ליפורפמ לנפל חיטה ןיב קותינ ספ לש הנקתהו      

                 2500.00 .מ"ס 1X1 תודימב  U ר"מ   
      
םאתהב םישרדנה תומוקמב סבג חיט ל"נכ     09.02.0020

                 3000.00 .ןרציה תויחנהל ר"מ   
      
,תורקת ,תוריק ג"ע תוגרדמ ירדח יללחב ל"נכ     09.02.0030
תוריקב .םיעפושמ םיכלהמו םייניב יחטשמ      
ןיב קותינ ספ לש הנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה      

                 1500.00 .מ"ס 1X1 תודימב  U ליפורפמ לנפל חיטה ר"מ   

.תומוקה יסלפמב חיט תודובע 20.90 כ"הס          

      

חיט תודובע 90 כ"הס          

022/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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24/12/2012

דף מס':     022 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.הדידמל תודובע 20 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ם י מ ד ק ו מ  ם י א נ ת  00.01 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ הנקתהו הקפסא םיללוכ הדובעה יריחמ      
רמוחה תנמזהל ןלבקה תוירחא רמוחה עוניש      
.תוברזר ללוכ      
      
םיעטקמב הדובע םיללוכ הדובעה יריחמ      
תואמגוד לש בוליש,ןוסכלאב ףוציר,םינטק      
תרוקיב תואספוק ביבס םידוביע, ףוצירב      
.ריחמ תפסות אללו המודכו למשחו היצלטסניא      
      
לש הברזר %5 לש תומכ ריאשהל ןלבקה לע      
ןימזמ תא ושמשי רשא אוהש גוס לכמ םיחירא      
םינוקיתו הקזחא םיכרצל דבלב הדובעה      
םידיתע      
      
הבורב םיקשימ יוילמ םיללוכ הדובעה יריחמ      
.לכירדאה תריחבל תנווגמ      
      
בצוימ יולימ םכותב םיללוכ הדובעה יריחמ      
וצרט וא שיש יפוצירב ןבל טלמב שומיש ןכו      
ריחמ תפסות אללו      
      
החישק הנגה םכותב םיללוכ הדובעה יריחמ      
ןימזמל התריסמל דעו הדובעה לכ ךלמב      
.הדובעה      
      
3 תנכה הכותב םיללוכ הדובעה יריחמ      
תטלחהל א"כ ר"מ 1 לש חטשב ףוציר תואמגוד      
לכירדאה      
      
תבכש עוציב וללכי יופיחה תודובע יריחמ      
הדובעה עוציב תבוטל חיט תועצמאב תרשיימ      
לכ ןלבקל םלושת אל - הקבדהה תטישב      
תרשיימ חיט תבכש עוציב ןיגב ריחמ תפסות      
      
ףוציר יחיראב ועצובי ףוצירה תודובע לכ      
םיינקת      
      
שומיש םכותב וללכי יופיחה תודובע יריחמ      
תרצות לכירדאה תריחבל ןווגב הניפ יליפורפב      
.ריחמ תפסות אללו "םייופיצ לייא"      

םימדקומ םיאנת 00.01 כ"הס          
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דף מס':     023 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.הדידמל תודובע 20 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
.ת ו ר י ש  י ר ד ח       
      
ירדח ,הקוזחתו תוריש ירדח לש ףוציר תודובע     10.01.0010
וצרט וא ןלצרופ טינרג יחראב רוטרנגו למשח      

                  165.00 ר"מל ח"ש 06 לש דוסי ריחמב ר"מ   
      
מ"ס 7 כ לש הבוגבו ל"נה ףוצירה גוסמ םילנפ     10.01.0020

                  210.00 .רדחה ףקיהב רטמ   

.תוריש ירדח יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס          

      
ס ל פ מ ב  ר מ ג  ת ו ד ו ב ע  20.01 ק ר פ  ת ת       
.ת ו ג ר ד מ  י ר ד ח       
      
ירדחב  תוגרדמ תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     10.02.0010
וצרט טסקירפ  מ"ס 4 יבועב חלש םור תוגרדמ      
תושירדב תדמועה  לכירדאה רושיאב ע"ש  וא      
הטסורינ ילגרס 2 ללוכו רוביצ ינינבל ןקתה      
םיעקשומה  מ"מ 5/4 לדוגב הקלחה תעינמל      
ץוריח עצבל שי ןבאה םורב .חלשל       
עצובת הגרדמה ןפודב םיטרפל םאתהב      
םימו ךולכל תחירב תעינמל ) םימ ףא ( ההבגה      

                  600.00 .הפיטשו ןויקינ ןמזב רטמ   
      
לנפ ללוכו ל"נכ ןבא לנפ לש הנקתהו הקפסא     10.02.0015
הבוגבו תוגרדמה ןבא גוסמ חלשו םור הוולמ      
ליפורפ ללוכו מ"ס5.1 לש יבועבו מ"ס 01      
רדח תוינכותל םאתהב לכהו חיטהמ קותינ      

                  450.00 .תוגרדמ רטמ   
      
וצרט יחיראב םייניב יחטשמ ףוציר ךא ל"נכ     10.02.0020
לש בוליש ללוכ ר"מל ח"ש 06 לש דוסי ריחמב      
רופא ןווגב תוגרדמה ךלהמ ינפל  חירא      
ץעוי תויחנהל םאתהבו ספסוחמ םקרמב      
םאתהב לכהו הנבמב תושיגנהו תוחיטבה      
ןבל טנמצ בצוימ לוח ג"ע עוציבה .תוינכותל      
דע החישק הנגה ללוכו ר"מ/ג"ק 01 לש תומכב      

                  280.00 .תמלשומ הריסמל ר"מ   

.תוגרדמ ירדח סלפמב רמג תודובע 20.01 כ"הס          

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  30.01 ק ר פ  ת ת       
ם י ד "מ מ ב       
      
טינרג יחראב יתמוק ק"ממ ףוציר תודובע     10.03.0010
םינפה בצעמ תינכתב 4F  סופיטמ ןלצרופ      
גוסמ הקלחה דגנכ 06/06 תודימב       
    9R םאתהב עוציבה .הריחב יפל ןווגב  
הבורב םיקשימה יולימו תוגופ ללוכ תוינכותל      
06 דוסי ריחמ - הריחב יפל ןווגבו תילירקא      

                  350.00 ר"מל/ח"ש ר"מ   
      

30.01.20 קרפ תתב הרבעהל        
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24/12/2012

דף מס':     024 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.הדידמל תודובע 20 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      

גוס תא םימאות םילנפ לש הנקתהו הקפסא     10.03.0020
- מ"ס 01/03 כ לש תודימבו ל"נה ףוצירה      

                  200.00 .ר"עקפ תויחנהל םאתבו רטמ   

םיד"ממב יופיחו ףוציר תודובע 30.01 כ"הס          

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  40.01 ק ר פ  ת ת       
.ם י ת ו ר י ש  י ר ד ח       
      
ןלצרופ טינרג יחראב  םיתוריש ירדח ףוציר     10.04.0010
תוינכותב 5F סופיט -  01R  06/06 תודימב      

                  380.00 .ר"מ/ח"ש 06 לש דוסי ריחמ . םינפה בצעמ ר"מ   
      
וצרט סופיטמ ךא םיתוריש תאובמב ל"נכ     10.04.0020
ללוכו הריחב יפל ןווגב 06/06 תודימב ינועבצ      
2F סופיט .ןרציה תויחנהל םאתהב שוטיל      
םוכיסל אל            55.00 .ר"מ/ח"ש 051 דוסי ריחמ .תוינכותב ר"מ   
      
הקימרק יחראב םיתוריש ירדחב תוריק יופיח     10.04.0030

                  510.00 .ר"מ/ח"ש 08 לש דוסי ריחמ - 51/06 תודימב ר"מ   
      
תשר לע הקימרק ספיספ בולישב ךא ל"נכ     10.04.0040
08 דוסי ריחמ .הריחב יפל ןווגבו 03/03      

                  400.00 .ר"מ/ח"ש ר"מ   
      
טינרג יחיראב תינסחד רדח תוריק יופיח     10.04.0041
ח"ש 05 לש דוסי ריחמב הקימרק וא ןלצרופ      

                   55.00 ר"מל ר"מ   

.םיתוריש ירדח יופיחו ףוציר תודובע 40.01 כ"הס          

      
י ב ו ל  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  50.01 ק ר פ  ת ת       
.ת ו י ל ע מ       
      
טינרג יחיראב תוילעמ יבול ףוציר תודובע     10.05.0010
ינולא תרצות מ"ס 06/06  שיש וא ןלצרופ      
שוטילו תוגופ תחיתפ ללוכ תודימצב םיחנומ      
טירפ .דיחא ןווגו הארמ לעב חטשמ תלבקל      
    3F םאתהב עוציבה .ףוצירה תוינכותב  

                  100.00 .ר"מ/ח"ש 021 דוסי ריחמ .תוינכותל ר"מ   

.תוילעמ יבול ףוציר תודובע 50.01 כ"הס          
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24/12/2012

דף מס':     025 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.הדידמל תודובע 20 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ש  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  60.01 ק ר פ  ת ת       
.ת ו ח ו ת פ  ת ו ס פ ר מ       
      
וצרט יחיראב תוחותפ תוספרמ ףוציר תודובע     10.06.0010
מ"ס 06/06 ןלצרופ טינרג וא      
שוטילו תוגופ תחיתפ ללוכ תודימצב םיחנומ      
עוציבה  .דיחא ןווגו הארמ לעב חטשמ תלבקל      
.ףוצירה תוינכותב 2F טירפ .תוינכותל םאתהב      
תיסקופא הבורב םיקשימ יולימ ללוכ ריחמה      

                  120.00 .ר"מ/ח"ש 06  דוסי ריחמ .הריחב יפל ןווגב ר"מ   
      
םאתהבו ל"נה ףוצירה גוס תא םאות ל"נפ     10.06.0020

                   85.00 .תוינכותל רטמ   

.תוחותפ תוספרמ לש ףוציר תודובע 60.01 כ"הס          

      
ם ו כ י ס ל  א ל  - ת ו נ ו ש  70.01 ק ר פ  ת ת       
      
ר"מל ח"ש 57 דוסי ריחמ CVP תועיריב ףוציר     10.07.0010
ןאובי ( "ובורפ " תרבח  תרצות מ"עמ ללוכ אל      
ביועב ןימזמה רושיאב ע"וש וא ) ןגועה תרבח      
םוכיסל אל           300.00 חישקו רשוימ חטשמ לע מ"מ 0.2 ר"מ   
      
םוכיסל אל           250.00 מ"ס 01 הבוגב םאות  CVP-מ ל"נל םילופיש רטמ  10.07.0012
      
לש דוסי ריחמב יטאטסיטנא CVP ךא ל"נכ     10.07.0015
מ"מ 2 יבועבו מ"עמ ללוכ אל ר"מל ח"ש  011      
חטשמ לע תשוחנ ספו ךילומ קבד תוברל      
םוכיסל אל           300.00 חישקו רשוימ ר"מ   
      
ינקת שא ןיסח חיטש לש הנקתהו הקפסא     10.07.0020
םוכיסל אל           300.00 מ"עמ ללוכ אל ר"מל ח"ש 09 לש דוסי ריחמב ר"מ   
      
םוכיסל אל           250.00 מ"ס 01 הבוגב חיטשל םאות לנפ רטמ  10.07.0021
      
8 יבועב היצינימל טקרפ לש הנקתהו הקפסא     10.07.0022
מ"עמ ללוכ אל ר"מל ח"ש 09 דוסי ריחמ מ"מ      
בציימ ימוג חיטש F.D.H תיתש לע קבדומ      
םוכיסל אל           300.00 .םילנפ ללוכ הדובעה ריחמ - מ"מ 2-1 יבועב ר"מ   

םוכיסל אל - תונוש 70.01 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

.יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס          
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דף מס':     026 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.הדידמל תודובע 20 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ע ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
י ל ל כ  00.11 ק ר פ  ת ת       
      
ןווגב שימג לירקרפוסב ץוחה עבצ תודובע      
ריחמב תולולכו הדידמל ןניא לכירדאה תריחבל      
.תילשואפה הדובעה      

יללכ 00.11 כ"הס          

      
ס ל פ מ ב  ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11 ק ר פ  ת ת       
.ה י נ ח ה       
      
תודובעה עוציב תא םיללוכ הדיחיה יריחמ      
שומישו םיהובג םירוזאב ,םצמוצמו ןטק חטשב      
תפסות אללו תומב וא/ו תומלוס וא/ו םימוגיפב      
.ריחמ      
      
שלשב ע"וש וא  לירקרפוסב העיבצ תודובע     11.01.0010
ג"ע דיחא ןווגו אלמ יוסיכ תלבק דעו תובכש      
תוריק הינב , ןוטב, גוס לכמ םיחייוטמ םיחטש      
ריחמ תפסות םלושת אל .הבוג לכב תורקתו      
רפסמ לש בוליש וא/ו ןווגמ עבצב שומיש ןיגב      

                 3000.00 .םיעבצ ר"מ   
      
שלשב ע"וש וא דיסילופב העיבצ תודובע     11.01.0040
ג"ע דיחא ןווגו אלמ יוסיכ תלבק דעו תובכש      
תוריק הינב , ןוטב , גוס לכמ םיחייוטמ םיחטש      
ריחמ תפסות םלושת אל .הבוג לכב תורקתו       
רפסמ לש בוליש וא/ו ןווגמ עבצב שומיש ןיגב      

                 4000.00 .םיעבצ ר"מ   

.הינחה סלפמב העיבצ תודובע 10.11 כ"הס          

      
ס ל פ מ ב  ע ב צ  ת ו ד ו ב ע  20.11 ק ר פ  ת ת       
.ה מ ו ק ה       
      
שלשב ע"וש וא  רילקרפוסב העיבצ תודובע     11.02.0010
ג"ע דיחא ןווגו אלמ יוסיכ תלבק דעו תובכש      
תוריק הינב , ןוטב, גוס לכמ םיחייוטמ םיחטש      
סבג תורקתו תוציחמ ג"עו הבוג לכב תורקתו      
הנושאר הבכש יולימ ללוכ ריחמה .גוס לוכמ      
ריחמ תפסות םלושת אל .עבצה תודובע םרטב      
רפסמ לש בוליש וא/ו ןווגמ עבצב שומיש ןיגב      

                13000.00 .םיעבצ ר"מ   

.המוקה סלפמב עבצ תודובע 20.11 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

.עבצ תודובע 11 כ"הס          
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דף מס':     027 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.הדידמל תודובע 20 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
.י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00.41 ק ר פ  ת ת       
      
לש תינוציחה תפטעמב ןבאה יופיח תודובע      
תפטעמו דסמ תוריק( תינסחד רדחבו הנבמב      
ריחמה הלולכ היהתו הנדדמת אל )ןינבה      
ינכטה טרפימה טרופמכ הנבמה לש ילשואפה      
. תויומכה בתכבו דחוימה      
      
הז תויומכה בתכב תועיפומה ןבאה תודובע      
רמולכ הנבמה לש םימינפה םיחטשב םניה      
רוביצ יחטשבו םישארהו םייתמוקה םייבולב      
הנגה םכותב תללוכ ףוצירה תודובע םירחא      
תוברל עוציבה תפוקת לכ ךרואל החישק      
אללו ןימזמל הריסמ דע הנגהה תקוזחת      
לע ועצובי ףוצירה תודובע לכ .ריחמ תפסות      
אלל ןבל טנמצמ טיט תבכשו בצוימ יולימ יבג      
.ריחמ תפסות      
      
לכ תא ןכותב תוללוכ ןבאה  תודובע יריחמ      
הרואת יפוג רובע םישרדנה םיחתפה עוציב      
טוליש תילעמ ינצחל,למשח תואספוק,םיעוקש      
.ריחמ תפסות לכ םניגב םלושת אלו המודכו      

.יללכ תורעה 00.41 כ"הס          

      
.ם י ר ב ע מ ו  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  10.41 ק ר פ  ת ת       
      
הינבב) ץוחה ןבא תאמגודכ ( תיעבט ןבא יופיח     14.01.0010
ראותמכ ןבאב םייבולו םיימינפ  תוריקב הבוטר      
תושירפל םאתהב עוציבה .לכירדאה תינכותב      
יפל ןווגב לוחיכ םע ,תולכירדא תוינכתב      
יטרפ ,לזרבה תשר  ללוכ יופיחה .הריחב      
.םלשומ עוציבל םאתהב שרדנה לכו ןוגיעה      
,תוינשוגה הניפה ינבא לוכ תא ללוכ ריחמה      
םינוילעו םינותחת םיפס ,תוזוזמו םיפלג דוביע      
םאתהב שרדנה לוכו תונולחו םיחתפ ביבס      

                 1000.00 .תוינכותל ר"מ   

.םירבעמו תוריק יופיח 10.41 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןבא תודובע 41 כ"הס          
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דף מס':     028 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.הדידמל תודובע 20 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
תוללוכ הז קרפב תורגסמה תודובעה יריחמ      
תוברל ןונכיתה רושיא, ןונכתה תא םכותב      
התומלשב הדובעה עוציב, ןוגיעו עוציב יטרפ      
שי דלשה תודובע תליחת םרטב .ןלבקה ידי לע      
רושיאל תומלשומ D.S תוינכות שיגהל      
םיליפורפה לכ תא ללוכ ריחמה .ןנכתמה      
ירבחמ ,םימוא, םיגרב ,םירבחמ ,םייעוצקמה      
תויחנהלו תוינכותל םאתהב שרדנה לכו הריזג      
תודובע .עוציבה ךלהמב ורסמנ םא םג ןנכתמה      
תוינכותל ףסונב תוללוכ שרח תורגסמ      
,ןווליג :תואבה תודובעה תא ינכטה טרפימלו      
ןומיסל דדומ תלעפה ," לאר" ןווגבב תעיבצ      
ןוגיע תוטלפ תבכרהו הקפסא, הנכהה בלשב      
שרדנה לכו םיגרב,םיסיסבב תובלושמה      
.תמלשומ הנקתהל      
      
לש הנקתהו הקפסאו  רוציי ןונכת     19.01.0020
תיילת רובע ןוילע גגב הדלפ תיצקורטסנוק      
תויחנהל םאתהב העובצו תנוולוגמ  תוכרעמ      
טירפל םאתהב הנבמה גגב ןימזמה      
    00-433-7A םייעוצקמ הדלפ יליפורפמ  
םיצוק ,תוקטלפ תוברל םינוש םיגוסמ      
שרדנה לכו הריזג ירבחמ ,םיגרב ,םיכתורמ      
םעפ" עבצ תכרעמב עבצ רמג .םלשומ עוציבל      
יפל ןווגב ע"ש וא רובמט לש " ידו תחא      

                   15.00 .הריחב ןוט   

שרח תורגסמ 10.91 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

.שרח תורגסמ 91 כ"הס          
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דף מס':     029 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.הדידמל תודובע 20 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ת ו ר ק ת ו  ת ו צ י ח מ  22 ק ר פ       
      
.ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00.22 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמל :םאתהב ועצובי סבגה תודובע לכ      
דנוברוא תרבח ,יניס תרבח טרפמ ,ינכטה      
אל .םהניבמ רימחמהו ילארשיה ןקתל םאתהבו      
תושירד ןיגב גוס םושמ ריחמ תפסות םלושת      
הלדגהו הנטקה וא/ו עוציבה ךלהמב ופסוותיש      
לע תודובעה תליחת םרטב .הדובעה לש      
לכל ונובשח לע ,רושיאל תואמגוד ןיכהל ןלבקה      
םלושת אל .תוציחמו תורקת לש גוסו גוס      
,עופיש ,לוגיעב דוביע רובע ריחמ תפסות      
תוכרעמה לכל םיעקש דוביע, םיחתפ תחיתפ      
תוכרעמל הצק קנ לש םיקוזיחו גוס לכמ      
:םיללוכ סבגה תודובע ריחמ .םיחתפלו      
יבועב ןוולוגמ הדלפ חפמ םיבצינו םילולסמ      
,םיקוזיחה,םירוביחה לכו  מ"מ 8.0 לש ילמנימ      
דנבירפמוק, תועוצר ,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה      
,תוניפב רמג יליפורפ ,ריקה םורבו תיתחתב      
שי .םהינימל רזעה ירמוח לכו העיבצל הנכה      
יבוע תלעבו תינקית היצקורטסנוקב שמתשהל      
לטכפש ללוכ ריחמה.ןימזמה י"ע רשואמ ןפוד      
תוריק ( סבגה יחטש לכ לע קלחומו אלמ      
.עבצ רמג שי םהבש תומוקמב םג ) תורקתו      
      
םימואיתה לכ תא םיללוכ הדובעה יריחמ      
הדובעה עוציבל םישרדנה םיחתפהו      
      
םיבצינב שומיש םכותב םיללוכ הדובעה יריחמ      
םאות הבוגב מ"מ 8.0 מ תחפי אלש יבועב      
שומיש רתוי אל - האולמב המוקה הבוג לכל      
.םיליפורפ רוביח לש      
      
לכ תא םכותב םיללוכ הדובעה יריחמ      
: ןוגכ םידבכ םיטנמאל םישרדנה םיקוזיחה      
םיחתפ קוזיח,היצלטסניא תוכרעמ,תותלד      
אל - הדלפ יליפורפב שומיש תוברלו המדוכו      
.ריחמ תפסות לכ ולא םיקוזיח ןיגב םלושת      
      
ויהי ק"ממב )הרקתו יופיח ( סבגה תודובע לכ      
לכ תא וללכיו ףרועה דוקיפ תושירדל ףופכב      
אללו תורקתה עוציבל םישרדנה םיקוזיחה      
.ריחמ תפסות      

.תויללכ תורעה 00.22 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

030/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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24/12/2012

דף מס':     030 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.הדידמל תודובע 20 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר י ק  י ו פ י צ ו  ס ב ג  ת ו צ י ח מ  10.22 ק ר פ  ת ת       
    .  
      
הנבמה תרקתל תאשונה היצקורטסנוקה רוביח      
.תכתמ ילבידבו םיינקית םיגרבב היהי הפצרלו      
.גוס םושמ קיטסלפ לבידב שומיש רתוי אל      
      
תריחבל ( םיריפב קולב ריקל הפולח     22.01.0020
ידדצ וד תוימורק וד סבג תוציחמ:) ןימזמה      
שא דימע םודא סבג ימורק ינש( תוכרעמ יריפל      
21 - לש ללוכ יבועבו )דצ לכב א"כ ½" יבועב      
יבועב דודיב ללוכ - תינכת יפ לע הבוגבו מ"ס      
םוכיסל אל          1800.00 ק"מל ג"ק 42 לש לקשמב 2" ר"מ   
      
ןבל סבג םורק ( תוימורק דח סבג תוציחמ     22.01.0030
01 - לש ללוכ יבועבו )דצ לכב א"כ ½" יבועב      
רמצב דודיב ללוכ ( תינכת יפ לע הבוגבו מ"ס      

                 1350.00 .) ק"מל ג"ק 42 לש לקשמב 2" יבוע יטסוקא ר"מ   
      
ינש( םיתוריש ירדחב תוימורק וד סבג תוציחמ     22.01.0040
לכב א"כ ½" יבועב םימ דימע קורי סבג ימורק      
יפ לע הבוגבו מ"ס 01 - לש ללוכ יבועבו )דצ      
42 לש לקשמב יטסוקא דודיב תוברל - תינכת      

                  200.00 ק"מל ג"ק ר"מ   
      
םידומע וא/ו ןוטב תוריק וא/ו הינב תוריק יופיצ     22.01.0050
יבועב  תוביטר דימע קורי סבג חולב ,םיקוצי      
לש ללוכ יבועב ינקית הגמוא ליפורפ ג"ע ½"      

                  300.00 תינכת יפ לע הבוגבו מ"ס 5.01 ר"מ   
      
ןבל םוקמב םודא סבג חול רובע ריחמ תפסות     22.01.0051
רובע ריחמה שרפהל קר סחייתמ ריחמה -      
םוכיסל אל           100.00 דבלב חולה ר"מ   

.תוריק יופיצו סבג תוציחמ 10.22 כ"הס          

      
ס ב ג  י ו פ י צ  ת ו ד ו ב ע  20.22 ק ר פ  ת ת       
.ק "מ מ  ת ו ר י ק ב       
      
הנבמה תרקתל תאשונה היצקורטסנוקה רוביח      
.תכתמ ילבידבו םיינקית םיגרבב היהי הפצרלו      
.גוס םושמ קיטסלפ לבידב שומיש רתוי אל      
      
םידומע וא/ו ןוטב תוריק וא/ו הינב תוריק יופיצ     22.02.0020
ליפורפ ג"ע  ½" יבועב ןבל סבג חולב ,םיקוצי      
הבוגבו מ"ס 7 כ לש ללוכ יבועב ינקית הגמוא      

                  800.00 תינכת יפ לע ר"מ   

.ק"ממ תוריקב סבג יופיצ תודובע 20.22 כ"הס          

      
      
      
      
      

031/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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24/12/2012

דף מס':     031 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.הדידמל תודובע 20 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ת ו כ מ נ ו מ  ת ו ר ק ת  30.22 ק ר פ  ת ת       
      
לכ לש עוציבו רושיא ,ןונכת :תללוכ הדובעה      
תכתמה יליפורפ תא .תושרדנה תודובעה      
לכו םירבחמה לכ תא ללוכו םיינשמהו םיאשונה      
הילתה יטנמלא תא .םלשומ עוציבל שרדנה      
יפוג לכל םיחתפו םירבעמ דוביעו החיתפו      
שרדנה לכו  םילירג ,םיזתמ ,םיאלג ,הרואתה      
הדובעה סבג תורקתב .תוינכותל םאתהב      
LAR ןווגבו תוריקל ךומסב ןתיווזה רמג תללוכ      
ילירקא קיטסמב םוטיא ללוכו הריחב יפל      
חטש לכ לע לטכפש תללוכ הדובעה .םיאתמ      
תוחול יקלחב שומיש רתוי אלו סבגה תוחול      
תפסות ללוכו תוריש יחתפ לש עוציב .סבג      
םירדחב סבגה תורקת .חתפה קוזיחל 'סנוק      
תליחת םרטב .תוינכותה יפל עצות  םירבעמבו      
ללוכו ינוסינ עטק עצבי ןלבקה תודובעה      
וא/ו ע"ש 27 ךשמל ל"נה הרקתה לש הסמעה      
לע תא ללוכ ריחמה .ןנכתמה תויחנהל םאתהב      
תורקת שגפמב תושרדנה תודובעהו םידוביעה      
םיטנמלא וא/ו תיזח יטנמלא וא/ו תוריק םע      
םידוביעה לע תא ללוכ ריחמה .םירחא      
תוריק םע תורקת שגפמב תושרדנה תודובעהו      
.םירחא םיטנמלא וא/ו תיזח יטנמלא וא/ו      
      
תיטסוקא הרקת לש עוציב- ק"ממ רוזא     22.03.0010
תאמגוד  מ"ס 06/06 לדוגב תילרנימ   תכמנומ      
אובי הדוהי תרצות "הנידג" םגד " ןופוקא "      
יפל ןווגב םינפה לכירדא רושיאל ע"וש וא אוצי      
לכו םיסירת ,הרואת יפוג לש בולישבו הריחב      
תא תללוכ הדובעה .תוינכותל םאתהב שרדנה      
ןימזמה תויחנהו תוינכותל םאתהב שרדנה לכ      
יצח היצקורטסנוקו Z+L הילת יליפורפ ללוכו      
ןיב םיסלפמ תרדסהל םירניס בולישבו העוקש      

                  350.00 .םלשומ עוציבל שרדנה לוכו תורקתה ר"מ   
      
ישגממ תיטסוקא הרקת  לש הנקתהו הקפסא     22.03.0020
סולפ ורקימ רוריחב םיררוחמ ,םוינימולא חפ      
,ןימזמה תויחנהל םאתהב וא/ו תוחפל %03      
.הריחב יפל ןווגב רונתב יופא עבצב םיעובצ      
מ"מ 8.0 חפה יבוע ,מ"מ 003 םישגמה בחור      
דצב תקבדומ תיטסוקא הנרבממ תוברל      
יליפורפ ,שרדנכ האישנ תיצקורטסנוק ,ימינפה      
םירוביחה ,םיקוזיחה לכו הגמואו+ Z+L הצק      
טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו      

                  400.00 .טרפמב טרופמכ ר"מ   
      
היצקורטסנוק ללוכ ימורק דח סבג תרקת     22.03.0030

                  100.00 עבצל הנכומ לטכפשו ר"מ   
      
      

30.22.20 קרפ תתב הרבעהל        

032/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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24/12/2012

דף מס':     032 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.הדידמל תודובע 20 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      

פוטולא גוסמ "דנוברוא" רתסנ תוריש חתפ     22.03.0031
הקפסא - מ"ס 06/06 תודימב A-OVER םגד      

                    6.00 הנקתהו 'חי   
      
יבועב סבג תוחולמ ) רניס (  תיכנא הריגס     22.03.0032
תידדצ וד מ"ס 001 דע הבוגב מ"מ 7.21      

                  100.00 עבצל ןכומ לטכפש ללוכ םינוש םיסלפמב רטמ   

.תוכמנומ תורקת 30.22 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

.תורקתו תוציחמ 22 כ"הס          

.הדידמל תודובע כ"הס        

033/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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24/12/2012

דף מס':     033 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.)הדידמל הדובע ( ןימזמה תריחבל ילנויצפוא - רתאה חותיפ תודובע 30 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י ל ל כ  ה ר ע ה  00 ק ר פ       
      
י ל ל כ  10.00 ק ר פ  ת ת       
      
תוילנויצפוא םניה הז קרפב חותיפה תודובע      
שארמ רושיא שרדנ ןעוציבלו ןימזמה תריחבל      
הדובעה ןימזממ בתכב      

יללכ 10.00 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תיללכ הרעה 00 כ"הס          

034/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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24/12/2012

דף מס':     034 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.)הדידמל הדובע ( ןימזמה תריחבל ילנויצפוא - רתאה חותיפ תודובע 30 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
י נ ב א ו  ת ו ג ר ד מ  ,ם י פ ו צ י ר  50.04 ק ר פ  ת ת       
ה פ ש       
      
עפושמ ןוטב חטשמ לע  ןבא תוגרדמ     40.05.0010
ךתחב םור ןבא . )ריחמב לולכ( מ"ס 51 יבועב      
דוביע . מ"ס 5/03 ךתחב חלש ןבא ,מ"ס 5/41      
.הקלחה תעינמל הצקב ץירח םע הבטומ ןבאה      
מ"ס 52 יבועב קדוהמ עצמ ,תיתשה קודיה      
'סמ טרפו תוינכת יפל לכה . שרדנכ ןוטבה ןויזו      
םוכיסל אל           120.00 13. רטמ   
      
5 יבועב תרסונמ תיעבט ןבאמ םיחטשמ ףוציר     40.05.0020
תודימב ןבאה . טיט ללוכ , הבטומ דוביעב מ"ס      
רשקמב התחנהו תינבלמ וא תעבורמ , תונוש      
םוכיסל אל          1550.00 .2 ,1 'סמ םיטרפו תוינכת יפל לכה .ימור ר"מ   
      
,ףוצירה רמגב מ"ס 01 יבועב ןבא ךא , ל"נכ     40.05.0030
תוינכת יפל לכה .היומס ןוטב תרוגח ללוכ      
םוכיסל אל           100.00 .3,4 'סמ םיטרפו ר"מ   
      
6 יבועב תובלתשמ םינבאב הכרדמ ףוציר     40.05.0040
תינבלמ גוסמ , רופא ספסוחמ רמגב , מ"ס      
לוח תבכש ללוכ . ע"וש וא 02/02 , 02/01      
םוכיסל אל           250.00 .מ"ס 5 יבועב ר"מ   
      
םע( עבצ םע ןווגב,םירוויעל ןומיס ןבא ףוציר     40.05.0050
מ"ס 06 בחורב ספ ,תוגרדמ ינפל )תוטילב      
יפל לכה .דוסי תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב      
םוכיסל אל            15.00 .41 'סמ טרפ ר"מ   
      
מ"ס 6 ביועב תובלתשמ םינבאב הכרדמ ףוציר     40.05.0055
תינבלמ גוסמ, רופא סופסח רמגב,      
ללוכ לכירדאה רושיאב ע"וש וא 02/02,02/01      
םוכיסל אל           675.00 02 טרפ יפל מ"ס 5 ביועב לוחה תבכש ר"מ   
      
ןוטב תנעשמו דוסיםיללוכ ןגו הפש ינבא יפיעס      
תויתשק םינבאל םג ףקת,      
      
מ"ס 71/52 תודימב תימורט שיבכ הפש ןבא     40.05.0070
םוכיסל אל           228.00 .5 'סמ טרפו תוינכת יפל לכה. רטמ   
      
םינבא תוברל מ"ס 81 הבוגב בכרל הילע ינבא     40.05.0080
טרפו תוינכת יפל לכה ,רופא ןווגב תויתניפ      
םוכיסל אל             7.00 .6 'סמ רטמ   
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב תימורט ןג ןבא     40.05.0285
םוכיסל אל           150.00 22 טרפ יפל הכרדמ רמגב רופא רטמ   

הפש ינבאו תוגרדמ ,םיפוציר 50.04 כ"הס          

      
      

035/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ - ריית דוהא           

9190285-20:סקפ 1661175:לט 16319 םילשורי 75263 .ד.ת

 
24/12/2012

דף מס':     035 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.)הדידמל הדובע ( ןימזמה תריחבל ילנויצפוא - רתאה חותיפ תודובע 30 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ע ל ס ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  60.04 ק ר פ  ת ת       
      
תא ללוכ ריחמה דבוכ תוריק יפיעסב :הרעה      
, תיתשה קודיה ,תודוסיל הריפחה תודובע      
,םירפתה ,רזוח יולמה, ריקהו דוסיה תקיצי      
.ריקה לש םלשומ עוציבל שרדנה לכו םיזקנה      
      
יבועב,A,C תוריק - םיבכרומ םיכמות תוריק     40.06.0010
תתתוסמ תיזג ןבאמ ךמות ריק . מ"ס 04      
דוביעה, ןבאה גוס . ןוטב דוסי םע םיכבדנב      
תונוש תודימב ןבאה . ןינבה ןבאל ההז יבועהו      
ללוכ , מ"ס 54 -ו מ"ס 01 : ןיגוריסל תורוש ,      
יפל לכה .רוטקורטסנוק יפל ןוטב .תוגופ      
םוכיסל אל           100.00 . 7 'סמ טרפו תוינכת ק"מ   
      
תיעבט ןבא רובע ךמות ריקל ריחמ תפסות     40.06.0020
םוכיסל אל            26.00 ריקה לש ינש דצמ ר"מ   
      
תיזג ןבאמ מ"ס 04 יבועב )E ריק( רדג ריק      40.06.0030
ינשמ ןבאה .ןוטב דוסי םע םיכבדנב תתתוסמ      
דוביעה, ןבאה גוס .והבוג לכל ריקה ידיצ      
תונוש תודימב ןבאה . ןינבה ןבאל ההז יבועהו      
ללוכ , מ"ס 54 -ו מ"ס 01 : ןיגוריסל תורוש ,      
יפל לכה .רוטקורטסנוק יפל ןוטב .תוגופ      
םוכיסל אל            25.00 . 8 'סמ טרפו תוינכת רטמ   
      
תיזג ןבאמ מ"ס 54 לש ללוכ יבועב לספס ריק     40.06.0040
שאר ללוכ , ןוטב דוסי םע םיכבדנב תתתוסמ      
ןבאל ההז יבועהו דוביעה , ןבאה גוס  . ריק      
: ןיגוריסל תורוש , תונוש תודימב ןבאה . ןינבה      
יפל ןוטב .תוגופ ללוכ , מ"ס 54 -ו מ"ס 01      
ץע ילגרסמ יושע ריקל בשומה .רוטקורטסנוק      
ךתחב םילגרסה .היצנגרפמיא לופיט ורבעש      
ךרוא .לוגיעב תוניפה דוביע , מ"ס 6/5      
בחורל םילגרס 6 .לספסה ךרואכ םילגרסה      
11 'סמ םיטרפ יפל לכה יפל לכה .לספסה      
םוכיסל אל           115.00 .21 ,'א,11 רטמ   
      
תיזג ןבאב, ןופיד תוריקו ןוטב תוריק יופיח     40.06.0050
.)L,K,F,D,B תוריק( .םיכבדנב תתתוסמ      
- ןבאה יבועו דובעה  .ריקה ידיצ ינשמ יופיחה      
, תונוש תודימב ןבאה   .ןינבה ןבאל ההז      
ללוכ , מ"ס 54 -ו מ"ס 01 : ןיגוריסל תורוש      
תרישק,ןוגיע, תנוולוגמ ןויז תשר ללוכ  .תוגופ      
יפל הרישק יטרפ .שרדנה לכו םינבא      
םוכיסל אל           880.00 .01 'סמ טרפו תוינכת יפל לכה .רוטקורטסנוק ר"מ   
      
      
      
      
      

60.04.30 קרפ תתב הרבעהל        

036/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ - ריית דוהא           

9190285-20:סקפ 1661175:לט 16319 םילשורי 75263 .ד.ת

 
24/12/2012

דף מס':     036 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.)הדידמל הדובע ( ןימזמה תריחבל ילנויצפוא - רתאה חותיפ תודובע 30 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      

ןוטבמ ןופיד תוריק וא םימייק תוריק יופיח     40.06.0060
ןויז תשר ללוכ . )N,M תוריק( ."ימאח" ןבאב      
.שרדנה לכו םינבא תרישק,ןוגיע, תנוולוגמ      
יפל לכה .רוטקורטסנוק יפל הרישק יטרפ      
םוכיסל אל           360.00 .'א9 ,9 'סמ םיטרפו תוינכת ר"מ   
      
תוריקה יגוס לכל ןבאמ )"גניפוק"( שאר יכבדנ     40.06.0070
דוביעב ןבאה .מ"ס 01 יבועבו מ"ס 04 בחורב      
םוכיסל אל           130.00 .הלמז אלל , םידדצה לכב , הבטומ רטמ   
      
םוכיסל אל            55.00 .מ"ס 05 ןבאה בחור ךא , ל"נכ רטמ  40.06.0080

תויעלסו םיכמות תוריק 60.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאה חותיפ 04 כ"הס          

037/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ - ריית דוהא           

9190285-20:סקפ 1661175:לט 16319 םילשורי 75263 .ד.ת

 
24/12/2012

דף מס':     037 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.)הדידמל הדובע ( ןימזמה תריחבל ילנויצפוא - רתאה חותיפ תודובע 30 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
: ללוכ 01 גרד מ"מ 57 רטוקב ןליתילופ רוניצ     41.02.0010
- "ןואסלפ" ידמצמב הנקתה ,הריפח ,הקפסא      
רוקממ .יוסיכו "םיסלפ" וא םירוחש םירזיבא      
םוכיסל אל            40.00 .תכרעמה שארל םימה רטמ   
      
:ללוכ .6 גרד מ"מ 05 רטוקב ןליתילופ רוניצ     41.02.0020
וא "ןואסלפ" ידמצמב הנקתה ,הריפח ,הקפסא      
םוכיסל אל           180.00 .יוסיכו "םיסלפ" רטמ   
      
גרד מ"מ 04 רטוקב ןליתילופ רוניצ םלוא ,ל"נכ     41.02.0030
םוכיסל אל            80.00 6. רטמ   
      
גרד מ"מ 23 רטוקב ןליתילופ רוניצ םלוא ,ל"נכ     41.02.0040
םוכיסל אל           600.00 .םיזקנמו םיקלחמ םיווק ללוכ 6 רטמ   
      
גרד מ"מ 52 רטוקב ןליתילופ רוניצ םלוא ,ל"נכ     41.02.0050
םוכיסל אל           250.00 6 רטמ   
      
גרד מ"מ 61 רטוקב ןליתילופ רוניצ םלוא ,ל"נכ     41.02.0060
םוכיסל אל            30.00 6 רטמ   
      
תסוומ ילרגטניא ףוטפט רוניצ - םיחיש ףוטפט     41.02.0070
ש/ל 2 הקיפסב תפטפט ללוכ .מ"מ 61  רטוקב      
תקפסא :ללוכ ריחמה .'מ 0.1-3.0 םיחוורמב      
םיזקנמו םיקלחמ םיווקל רוביח ,הבכרה ,רמוח      
.ע"ש וא "ןואסלפ" ידמצמב מ"מ 23 רטוקב      
תוחולש ןיב םירבחמ .'מ 2 לכ םיבציימ      
םוכיסל אל          4000.00 .תוכיא הווש וא "ןואסלפ 61M" ףוטפטה רטמ   
      
,הריפח :ללוכ ,םיעצמב ףוטפט תחולש תנמטה     41.02.0080
םוכיסל אל           600.00 .יוסיכו הנמטה רטמ   
      
ילרגטניא ףוטפט רוניצמ תעבט  - ץעל ףוטפט     41.02.0090
הקיפסב תפטפט ללוכ .מ"מ 61 רטוקב תסוומ      
"ןואסלפ" ידמצמ .'מ 3.0 םיחוורמב ש/ל 5.3       
,תופטפט 10 - ץעל .ץעל םיבציימ 3 .ע"ש וא      
שמתשהל ןיא .ץעה ביבס תעבט תרוצב רוניצה      
עקרקב הנומט תעבטה .ןש ירבחמו תויליחתב      
םוכיסל אל            50.00 .מ"ס 01 קמועב 'חי   
      
ןליתילופ וא .יס.יו.יפ רוניצמ יושעה לוורש     41.02.0100
:ללוכ .01  גרד מ"מ 011 רטוקב םימ ץחלל      
,קודיה ,יוסיכ ,רוניצה תלחשה ,הבכרה ,הריפח      
םוכיסל אל           110.00 .ןומיסו ותומדקל בצמה תרזחה רטמ   
      
      
      

20.14.30 קרפ תתב הרבעהל        

038/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ - ריית דוהא           

9190285-20:סקפ 1661175:לט 16319 םילשורי 75263 .ד.ת

 
24/12/2012

דף מס':     038 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.)הדידמל הדובע ( ןימזמה תריחבל ילנויצפוא - רתאה חותיפ תודובע 30 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      

גרד מ"מ 57 רטוקב םימ ץחלל  ןליתילופ לוורש     41.02.0110
,רוניצה תלחשה ,הבכרה ,הריפח :ללוכ .6      
םוכיסל אל           130.00 .ןומיסו ותומדקל בצמה תרזחהו קודיה ,יוסיכ רטמ   
      
,םירזיבא :ללוכ 1 2/1" רטוקב 'א תכרעמ שאר     41.02.0120
תרצות םיירלודומ רוביח ירזיבאו םיפוגמ      
תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה ."ןואסלפ"      
ורוביחו תכרעמ שאר תנקתהל תושורדה      
הלעפהל תופסונה תודובעה לכו םימה רוקמל      
ןושיד תבאשמ ללוכ אל(.תכרעמה לש הניקת      
םוכיסל אל             1.00 )ח"זמו 'חי   
      
,םיפוגמ :ללוכ . 1" רטוקב 'ב תכרעמ שאר     41.02.0130
תרצות םיירלודומ רוביח ירזיבאו םירזיבא      
תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה ."ןואסלפ"      
ורוביחו תכרעמ שאר תנקתהל תושורדה      
הלעפהל תופסונה תודובעה לכו םימה רוקמל      
םוכיסל אל             1.00 .תכרעמה לש הניקת 'חי   
      
וא "2112 םגד טיילרוא" תכרעמ שארל ןורא     41.02.0140
תיכוכז יביס לש הפישח יא ללוכ .תוכיא הווש      
לקוס ,הבכרה ,הקפסא :ללוכ םינש 01 -ל      
םוכיסל אל             2.00 .טרפל םאתהב לוענמו 'חי   
      
וא "2837 םגד טיילרוא" תכרעמ שארל ןורא     41.02.0150
תיכוכז יביס לש הפישח יא ללוכ .תוכיא הווש      
לקוס ,הבכרה ,הקפסא :ללוכ םינש 01 -ל      
םוכיסל אל             1.00 .טרפל םאתהב לוענמו 'חי   
      
4 - ל "םגא" תרצות LLEC-IRRI הצק תדיחי     41.02.0160
רבנע הנגה ןורא ,רקבה תקפסא ללוכ .תולעפה      
לולכה ןוראה הבכרהו הקפסא ללוכ ,ע"ש וא      
םאתמ ,תרושקתל הנכה .הדיחיה ריחמב      
הללוס ,MSG/SRPG ירלולס תרושקת      
םאתומה  הנגה תספוקב יאנש ,ןעטמ ,תנעטנ      
3 -ל ותוירחאו ןרציה י"ע הנקתה ללוכ ןושידל      
םוכיסל אל             1.00 .םינש 'חי   
      
8 - ל "םגא" תרצות LLEC-IRRI הצק תדיחי     41.02.0170
רבנע הנגה ןורא ,רקבה תקפסא ללוכ .תולעפה      
לולכה ןוראה הבכרהו הקפסא ללוכ ,ע"ש וא      
םאתמ ,תרושקתל הנכה .הדיחיה ריחמב      
הללוס ,MSG/SRPG ירלולס תרושקת      
םאתומה  הנגה תספוקב יאנש ,ןעטמ ,תנעטנ      
3 -ל ותוירחאו ןרציה י"ע הנקתה ללוכ ןושידל      
םוכיסל אל             1.00 .םינש 'חי   
      
      
      
      

20.14.30 קרפ תתב הרבעהל        

039/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ - ריית דוהא           

9190285-20:סקפ 1661175:לט 16319 םילשורי 75263 .ד.ת

 
24/12/2012

דף מס':     039 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.)הדידמל הדובע ( ןימזמה תריחבל ילנויצפוא - רתאה חותיפ תודובע 30 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      

גוסל םאתומה ע"ש וא "דמרב"  C.D דיאונולוס     41.02.0180
לנפ לע הבכרה ,הקפסא ללוכ .בשחמה      
רוביחו הדיחיה ריחמב לולכה םידיאונולוס      
םוכיסל אל            10.00 .תכרעמה שארלו בשחמל 'חי   
      
.1½" רטוקב )תרזוח המירז ענומ( - ח"זמ טרפ     41.02.0190
זגרא ,רוביח ירזיבא ,םידרוקר ,םיפוגמ 2 ללוכ      
ללוכ ריחמה .חוקיפה תויחנהל םאתהב הנגה      
,ח"זמה תנקתהל תושורדה תודובעה לכ תא      
,עצובי אל ףיעסהו הדימב .רושיאו הקידב ללוכ      
םוכיסל אל             1.00 .תויפסכ תושירדב אובל לכוי אל ןלבקה 'חי   
      
1 2/1" רטוקב תילוארדיה ןשד תבאשמ     41.02.0200
ללוכ .העש/ק"מ הקפסא 3 - 6  תוקיפסל      
שורדה לכו תכרעמה שארב הבכרהו הקפסא      
םוכיסל אל             1.00 .הניקת הלעפהל 'חי   
      
ללוכ לולכה לוענ רטיל 001  לדוגב - ןשד לכימ     41.02.0210
םוכיסל אל             1.00 הנקתהו הריפח הקפסא 'חי   
      
ירזיבא ,םירזיבא :ללוכ )זוקינ( הפיטש טרפ     41.02.0220
וא "רמוע" םדג הסכמו הנגה תכירב ,רוביח      
םוכיסל אל             5.00 .הבכרהו הקפסא ללוכ .ע"ש 'חי   

היקשה תודובע 20.14 כ"הס          

      
ה ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש " יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
תסדנהל הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תוננגחמוצה      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
. בולבל דע הטילקל      
      
ויולימו רובה תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
1-ל תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב      
.הנש      
      
לש הבכשב הרוזיפו הלועמ ביטמ ןג תמדא     41.03.0010
םוכיסל אל           600.00 . מ"ס 04 'סקמ ק"מ   
      
שירח ללוכ,  העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     41.03.0020
לכ ללוכ ריחמה, רושייו חוחית, מ"ס 52 קמועל      
םילכב שומיש:ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה      
םוכיסל אל          1400.00 . 'וכו םיינכמ ר"מ   
      
      

30.14.30 קרפ תתב הרבעהל        

040/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ - ריית דוהא           

9190285-20:סקפ 1661175:לט 16319 םילשורי 75263 .ד.ת

 
24/12/2012

דף מס':     040 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.)הדידמל הדובע ( ןימזמה תריחבל ילנויצפוא - רתאה חותיפ תודובע 30 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      

תבורעת וא תופוע וא תורפ לבז , ינגרוא ןשד     41.03.0025
ןוניגה יחטשל אטוחמ טסופמוק גוסמ םהלש      
רושיא איצמהל שי . םנודל ב"וק 02 לש תומכב      
וריבעהלו טסופמוקה קפס לש  יוטיחה לע      
ריחמה. רתאל טסופמוקה תעגה ינפל חקפמל      
שומיש:ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ      
םוכיסל אל          1400.00 ושיד ירמוח, םיינכמ םילכב ר"מ   
      
רטיל 3 ,4 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0055
םוכיסל אל          5600.00 . תיקש וא  לכימ חפנ 'חי   
      
עזג רטוק - 7 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.03.0075
עזגה הלעמב מ"ס םירשע , לוצ 5.1-1      
. הפיו חתופמ , 'מ 2 ילמינימ הבוג , עקרקהמ      
םוכיסל אל            47.00 . ריחמ ותואב  עקרקהמ וא לכיממ 'חי   
      
05-54 הבוגב גג לע ןוניגל הליתש תבורעת     41.03.0130
ףוט תמדא 05% -מ תבכרומ תבורעתה .מ"ס      
.טסופמוקו סוקוק , לובכ : ינגרוא רמוח 05%-ו      
םוכיסל אל            90.00 .ע"ש וא "ןלוג םורמ ףוט" תרצות ק"מ   
      
תחתמ גג לע ןוניגל מ"ס 01 יבועב זוקינ תבכש     41.03.0140
רוזיפ ללוכ .4-0 ףוטמ הליתשה תבורעתל      
םוכיסל אל            18.00 .ע"ש וא "ןלוג םורמ ףוט" תרצות  ,רושייו ק"מ   
      
גג לע ןוניגל, יופיחל מ"ס 5 יבועב ףוט תבכש      41.03.0150
לדוגב סג ףוטמ, הליתשה תבורעת לעמ      
םורמ ףוט" תרצות  ,רושייו רוזיפ ללוכ.4-8      
םוכיסל אל            10.00 .ע"ש וא "ןלוג ק"מ   

העיטנו ןוניג 30.14 כ"הס          

      
ה ע י ר ז ו  ת ו נ ו ר ד מ  ב ו צ י י  40.14 ק ר פ  ת ת       
ה ז ת ה ב       
      
ךרעמב סוקוק יביסמ בוציי תועוצר תרווכ     41.04.0010
חוורמב , תובכש יתשב םיליבקמ םינוסכלא      
ךרואב ןוגיע תודתי ללוכ , 'מ 2 לש לש תועוצר      
ללוכ אל .טרפמה י"פע מ"ס 07/ מ"ס 05      
בוציי רדה" תרצות .היולימו ןג תמדא תקפסא      
םוכיסל אל          1200.00 91 טרפו טרפמ יפל לכה .ע"ש וא "עקרק ר"מ   
      
לעמ 007 וקואג תשר לש הנקתהו הקפסא     41.04.0020
W+007-OCG ט.ק.מ .ןורדמב ןגה תמדא      
יפל לכה .ע"ש וא "עקרק בוציי רדה" תרצות      
םוכיסל אל          1200.00 .91 טרפו טרפמ ר"מ   

הזתהב העירזו תונורדמ בוציי 40.14 כ"הס          

      
      
      
      

041/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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דף מס':     041 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.)הדידמל הדובע ( ןימזמה תריחבל ילנויצפוא - רתאה חותיפ תודובע 30 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל ל כ  50.14 ק ר פ  ת ת       
      
ןוניגה תכרעמל הקזחאו תוירחא  ןיגב ריחמ     41.05.0001
רבעמ  םישדוח 21 לש הפוקתל  הייקשההו      
םוכיסל אל             1.00 .םכסהב תורדגומה הפוקתל הנש   

יללכ 50.14 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

היקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס          

042/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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דף מס':     042 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.)הדידמל הדובע ( ןימזמה תריחבל ילנויצפוא - רתאה חותיפ תודובע 30 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24 ק ר פ  ת ת       
      
הבוגב מ"ס 54 רטוק ןוטבו ץע יושע ןותפשא     42.04.0020
לכימ, לפוטמ ץעמ תפטעמ,  עבורמ וא מ"ס 56      
, "רמת" םגד .הטסורינ הסכמו  ןוולוגמ חפמ      
'סמ טרפ יפל לכה .ע"ש וא אכירא םחש תרצות      
םוכיסל אל             3.00 18. 'חי   

תויזרבו םינותפשא 40.24 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ץוח טוהיר 24 כ"הס          
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דף מס':     043 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.)הדידמל הדובע ( ןימזמה תריחבל ילנויצפוא - רתאה חותיפ תודובע 30 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  34 ק ר פ       
      
י ז ח א מ ו  ת ו ק ע מ  , ת ו ר ד ג  10.34 ק ר פ  ת ת       
ד י       
      
תאמגודכ 'מ 02.1 הבוגב הכבש הקעמ     43.01.0010
, החוטש הדלפ יליפורפמ. ןינבב תוקעמה      
האפיא ץעמ הקעמה שאר . םייכנאו םייקפוא      
העובצו תנוולוגמ תכתמה . ץוח יאנתב דימע      
ללוכו ריקה שארב ןגועמ הקעמה . רונתב      
.ריקה דצב ןוגיעל היצפוא .גניפוקה ג"ע הטזור      
טרפ יפל לכה .רוטקורטסנוק יפל הקעמה ןוגיע      
םוכיסל אל            70.00 .61 'סמ רטמ   
      
םיליפורפה רשאכ עופישב הקעמ ךא , ל"נכ     43.01.0020
ראש , ריקה עופישל ההז עופישב םייקפואה      
םוכיסל אל            30.00 .םייכנא - םיליפורפה רטמ   
      
04 רטוקב ןוולוגמ רוניצמ תוגרדמל די זחאמ     43.01.0040
םידומע ללוכ, רונתב עובצו ןוולוגמ ,מ"מ      
ןוטיבו ןוגיע, רתויה לכל 'מ 5.1 לכ םייכנא      
םוכיסל אל            25.00 .51 'סמ טרפ יפל תוריקל רוביח וא עקרקב רטמ   
      
שארמ מ"ס 51 הבוגב ןוולוגמ רוניצ הקעמ     43.01.0045
מ"ס 5 רטוקב תורוניצמ בכרומ הקעמה .ריקה      
ריקה ךותב ןגועמ הקעמה . מ"ס 061 ךרואבו      
הטישב עבצ ללוכ  .גניפוקה ג"ע הטזור ללוכו      
'סמ טרפ יפל לכה .ןווליגה ג"ע תיטטסורטקלא      
םוכיסל אל            90.00 17. רטמ   

די יזחאמו תוקעמ , תורדג 10.34 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 34 כ"הס          
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24/12/2012

דף מס':     044 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.)הדידמל הדובע ( ןימזמה תריחבל ילנויצפוא - רתאה חותיפ תודובע 30 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  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       
      
לכ תא תוללוכ הז קרפב קוריפה תודובע יריחמ      
ידומע קוריפ: ללוכ קוריפו עוציבל שרדנה      
ףושיח,הפש ינבא קוריפ,םיצע תריקע,הרואת      
תוחושו תורוב תכמנה,תועסמו תוכרדמ      
.ושרדיש לככ םיקותינ,תומייק      
      
עוציב תליחת לש בצמל הנכהו קוריפ תודובע     51.01.0010
םוכיסל אל             1.00 'פמוק .) ןותחתו ןוילע ( שדח שיבכל הלילס תודובע  

קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס          

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
םוכיסל אל          3700.00 .תוכרדמו םישיבכ יחטשב הביצח/הריפח ק"מ  51.02.0010
      
םישיבכל תיתש לש אלמ קודיהו רושיי     51.02.0020
י"פע תוקידב ללוכ %89 קודיה תמרל תוכרדמו      
םוכיסל אל          2400.00 .)ךרד תרוצ( .ינכטה טרפמה ר"מ   

רפע תודובע 20.15 כ"הס          

      
ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0010
רקובמ קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02      
םישיבכל( .וטשאא דייפידומ %001 תופיפצל      
םוכיסל אל           750.00 .)תוכרדמו ק"מ   

םיעצמ 30.15 כ"הס          

      
ם י ט ל פ ס א  40.15 ק ר פ  ת ת       
      
םוכיסל אל          1800.00 .ר"מ/רטיל 1 לש רועישב דוסי יופיצ ר"מ  51.04.0011
      
םוכיסל אל          1800.00 .ר"מ / רטיל 52.0 רועישב החאמ יופיצ ר"מ  51.04.0014
      
5 יבועב - )1"( טלפסא ןוטבמ תרשקמ הבכש     51.04.0023
םוכיסל אל          1800.00 .מ"ס ר"מ   
      
)4/3"( הנוילע תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     51.04.0043
םוכיסל אל          1800.00 . 3 יבועב ר"מ   
      
םוכיסל אל            60.00 .שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ רטמ  51.04.0060

םיטלפסא 40.15 כ"הס          

      
ז ו ק י נ  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
םוכיסל אל           150.00 .זוקינ רובע תולעת הביצח/הריפח ק"מ  51.06.0010
      
      

60.15.30 קרפ תתב הרבעהל        

045/...   Colleg16 :קובץ 4434889-40 )0.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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דף מס':     045 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה
.)הדידמל הדובע ( ןימזמה תריחבל ילנויצפוא - רתאה חותיפ תודובע 30 הנבמ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      

קמועבו מ"ס 08x05 תודימב ישאר הטילק את     51.06.0020
רפסמ ,תקציימ הפש ןבא תוברל רטמ 52.1 דע      
םוכיסל אל             1.00 .052C ןיממ תרגסמבו 1  תותשר 'חי   
      
מ"ס 081/05 תודימב יפוס/יעצמא הטילק את     51.06.0030
.תקציימ הפשא תוברל 'מ 54.0 םינפ קמועבו      
םוכיסל אל             1.00 .052C ןיממ תרגסמו 1 תותשר 'סמ 'חי   
      
םוכיסל אל            50.00 .םייק זוקינ רוניצ קוריפ רטמ  51.06.0040
      
םוכיסל אל             4.00 .םירבעמ בר תולעתב )פאר-פיר( ןבא ףוציר ר"מ  51.06.0050
      
קמועב עקרקב םיחנומ זוקינל הדלפ תורוניצ     51.06.0060
61" רוניצה רטוק ,לוח תפיטע םע רטמ 0.1 דע      
םוכיסל אל            45.00 .61/3" ןפוד יבוע רטמ   
      
מ"ס 04 רטוק 4 גרד ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     51.06.0070
דעו רטמ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
םוכיסל אל            45.00 .רטמ 57.2 רטמ   
      
001/001 תודימב תועבורמ הרקב תוחוש     51.06.0080
קמועב 004D ןיממ מ"ס 05 רטוק הסכמ ,מ"ס      
םוכיסל אל             1.00 .רטמ 52.1 דע 'חי   
      
001/001 תודימב תועבורמ הרקב תוחוש     51.06.0090
קמועב 004D ןיממ מ"ס 05 רטוק הסכמ ,מ"ס      
םוכיסל אל             1.00 .רטמ 57.2 דעו 52.2 לעמ 'חי   
      
םוכיסל אל             1.00 'פמוק .םייק זוקינ אתל מ"ס 04 רטוק זוקינ וק רוביח 51.06.0100

זוקינ 60.15 כ"הס          

      
ה ע י ב צ ו  ר ו ר מ ת  ט ו ל י ש  80.15 ק ר פ  ת ת       
      
םוכיסל אל             2.00 .רורמת ללוכ ןוולגמ דומע 'חי  51.08.0010
      
םוכיסל אל           100.00 .מ"ס 21 בחורב הינח ןמיסל עבצ ספ רטמ  51.08.0030

העיבצו רורמת טוליש 80.15 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הלילס תודובע 15 כ"הס          

.)הדידמל הדובע ( ןימזמה תריחבל ילנויצפוא - רתאה חותיפ תודובע כ"הס        
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24/12/2012 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     046 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה

  

כ"הס  

.ילשואפ -ןינבה תפטעמ דלש תודובע 10 הנבמ   
  
.ילשואפ -ןינבה תפטעמ דלש תודובע 10 קרפ    
  
תויללכ תורעה 00.10 קרפ תת     
  
.ןינבה תפטעמ דלש תודובע 10.10 קרפ תת     
  
.ילשואפ -ןינבה תפטעמ דלש תודובע 10 כ"הס    

  
.ילשואפ - ןינבה םינפו תפטעמ םוטיא תודובע 20 קרפ    
  
.ןינבה םינפו תפטעמ םוטיא תודובע 10.20 קרפ תת     
  
.ילשואפ - ןינבה םינפו תפטעמ םוטיא תודובע 20 כ"הס    

  
.ילשואפ -ןינבה תפטעמב ןבא תודובע 30 קרפ    
  
.ןינבה תפטעב ןבא תודובע 10.30 קרפ תת     
  
.ילשואפ -ןינבה תפטעמב ןבא תודובע 30 כ"הס    

.ילשואפ -ןינבה תפטעמ דלש תודובע 10 כ"הס   

  
.הדידמל תודובע 20 הנבמ   
  
תויללכ תורעה 00 קרפ    
  
תויללכ תורעה 10.00 קרפ תת     
  
תויללכ תורעה 00 כ"הס    

  
.רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
תינסחד רדח סוסיב תואסנולכ 10.20 קרפ תת     
  
.תומוקה יסלפמב תונוש ןוטב תודובע 20.20 קרפ תת     
  
תופצ תופצר 30.20 קרפ תת     
  
.רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    

  
הינב תודובע 40 קרפ    
  
.הינב תודובע 10.40 קרפ תת     
  
הינב תודובע 40 כ"הס    
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דף מס':     047 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה

  

כ"הס  

.ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
  
.יללכ 00.60 קרפ תת     
  
.הנבמב שא תותלד 10.60 קרפ תת     
  
.תומוטא חפ תותלד 20.60 קרפ תת     
  
.הנבמל ץע תותלד 30.60 קרפ תת     
  
.רורוויא תופפר 40.60 קרפ תת     
  
.תונוש תוכרעמ תושינל חפ תונורא 50.60 קרפ תת     
  
מ"ממ תורגסמ 60.60 קרפ תת     
  
.תכתמ די יזחאמ ,תוקעמ 70.60 קרפ תת     
  
.תינסחד 80.60 קרפ תת     
  
.םימ רגאמ תורגסמ תודובע 90.60 קרפ תת     
  
.תונוש תורגסמ תודובע 01.60 קרפ תת     
  
.םילמשח הלילג ירעש 11.60 קרפ תת     
  
.םיתוריש יאת תוציחמ 21.60 קרפ תת     
  
.ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס    

  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
.תויללכ תורעה 00.90 קרפ תת     
  
.הינח יפתרמ סלפמב חיט תודובע 10.90 קרפ תת     
  
.תומוקה יסלפמב חיט תודובע 20.90 קרפ תת     
  
חיט תודובע 90 כ"הס    

  
.יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
םימדקומ םיאנת 00.01 קרפ תת     
  
.תוריש ירדח יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת     
  
.תוגרדמ ירדח סלפמב רמג תודובע 20.01 קרפ תת     
  
םיד"ממב יופיחו ףוציר תודובע 30.01 קרפ תת     
  
.םיתוריש ירדח יופיחו ףוציר תודובע 40.01 קרפ תת     
  
.תוילעמ יבול ףוציר תודובע 50.01 קרפ תת     
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דף מס':     048 ישאר ןלבק - הסדנהל תימדקאה הללכמה

  

כ"הס  

.תוחותפ תוספרמ לש ףוציר תודובע 60.01 קרפ תת     
  
םוכיסל אל - תונוש 70.01 קרפ תת     
  
.יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס    

  
.עבצ תודובע 11 קרפ    
  
יללכ 00.11 קרפ תת     
  
.הינחה סלפמב העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת     
  
.המוקה סלפמב עבצ תודובע 20.11 קרפ תת     
  
.עבצ תודובע 11 כ"הס    

  
ןבא תודובע 41 קרפ    
  
.יללכ תורעה 00.41 קרפ תת     
  
.םירבעמו תוריק יופיח 10.41 קרפ תת     
  
ןבא תודובע 41 כ"הס    

  
.שרח תורגסמ 91 קרפ    
  
שרח תורגסמ 10.91 קרפ תת     
  
.שרח תורגסמ 91 כ"הס    

  
.תורקתו תוציחמ 22 קרפ    
  
.תויללכ תורעה 00.22 קרפ תת     
  
.תוריק יופיצו סבג תוציחמ 10.22 קרפ תת     
  
.ק"ממ תוריקב סבג יופיצ תודובע 20.22 קרפ תת     
  
.תוכמנומ תורקת 30.22 קרפ תת     
  
.תורקתו תוציחמ 22 כ"הס    

.הדידמל תודובע 20 כ"הס   
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כ"הס  

.)הדידמל הדובע ( ןימזמה תריחבל ילנויצפוא - רתאה חותיפ תודובע 30 הנבמ   
  
תיללכ הרעה 00 קרפ    
  
יללכ 10.00 קרפ תת     
  
תיללכ הרעה 00 כ"הס    

  
רתאה חותיפ 04 קרפ    
  
הפש ינבאו תוגרדמ ,םיפוציר 50.04 קרפ תת     
  
תויעלסו םיכמות תוריק 60.04 קרפ תת     
  
רתאה חותיפ 04 כ"הס    

  
היקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ    
  
היקשה תודובע 20.14 קרפ תת     
  
העיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת     
  
הזתהב העירזו תונורדמ בוציי 40.14 קרפ תת     
  
יללכ 50.14 קרפ תת     
  
היקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס    

  
ץוח טוהיר 24 קרפ    
  
תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת     
  
ץוח טוהיר 24 כ"הס    

  
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 34 קרפ    
  
די יזחאמו תוקעמ , תורדג 10.34 קרפ תת     
  
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 34 כ"הס    

  
הלילס תודובע 15 קרפ    
  
קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת     
  
רפע תודובע 20.15 קרפ תת     
  
םיעצמ 30.15 קרפ תת     
  
םיטלפסא 40.15 קרפ תת     
  
זוקינ 60.15 קרפ תת     
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כ"הס  

העיבצו רורמת טוליש 80.15 קרפ תת     
  
הלילס תודובע 15 כ"הס    

.)הדידמל הדובע ( ןימזמה תריחבל ילנויצפוא - רתאה חותיפ תודובע 30 כ"הס   

 

  

כ"הס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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