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10/06/2013 זרכמ
דף מס':     001 3 ןיינב - םילשורי הסדנהל תימדקא הללכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ר ו ו י א ו  ר י ו א  ג ו ז י מ  ת ו ד ו ב ע  51 ק ר פ       
)ה נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א (      
      
ת ו מ ד ק ו מ  0.51 ק ר פ  ת ת       
      
רומאה לכ תא םכותב תוללוכ תודובעה יריחמ      
.דחוימה ינכטה טרפמהו יללכה ינכטה טרפמב      
      
ןקת ות לעב היהי רורוואהו גוזימה דויצ לכ      
ויקלח לכ לע 1001 י"ת תושירד לכב דומעיו      
      
יסירת,םיחופמ,גוזימה תודיחי, גוזימה דויצ לכ      
ץעויה ידי לע בתכב שארמ ורשואי המדוכו ריוא      
אל שארמ רשואי אלש דויצ - הדובעה ןימזמו      
.לבקתי      
      
תרוקיב םכותב םיללוכ ןלבקה תודובע יריחמ      
תוחולה רושיאל ךמסומ ינוציח למשח קדוב      
.ריחמ תפסות אללו      
      
עוציב םכותב םיללוכ ןלבקה תודובע יריחמ      
עוציב רמג ינפל גוזימה תוכרעמל תוצרה      
שרדנה לכ ללוכ 4  ספוט תלבקו הדובעה      
תפסות אללו ) םימו למשח ירוביח ( םעוציבל      
.ריחמ      
      
שרדנה לכ תא םכותב םיללוכ הדובעה יריחמ      
:רתיה ןיב תוברל הדובעה עוציבל      
ןוסחא,עוניש,הנקתה,הקפסא      
אללו המדוכו תוילת,םימוגיפ,הפנה,דויצ      
.ריחמ תפסות      
      
תא םכותב וללכי רורוואהו ריואה גוזימ תודובע      
ןיינעל ח"ודב היטסוקאה ץעוי תויחנה לכ עוציב      
ריחמ תפסות אללו רחא וא שער תומר      

תומדקומ 0.51 כ"הס          
      
ם י ד ו י צ  1.51 ק ר פ  ת ת       
      
קתשומ םגד ריוא יוביעב םלשומ םימ ררקמ     15.1.001
    ).Q.S( לש רוריק תקופתל RT022 תרצות  
תובאשמ 2 :ללוכ "ריירק" וא "ATM" ,"ןיקייד"      
הינש הלועפב תחא( םירק םימ רורחיסל      
ילמינימ חפנב דדובמ הריגא לכימ )הברזרב      
חכל ילרגטניא למשח חול ,רטיל  004 לש      
תכרעמל רבוחיש רקב ללוכ הרקבו דוקיפ      

                    2.00 'פמוק םייציפק תודיער ימלובו הנבמה תרקב  
      
      
      
      
      

1.51 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מיזוג אויר   .../002 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/06/2013
דף מס':     002 3 ןיינב - םילשורי הסדנהל תימדקא הללכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
םירק םימ רורחיסל תילגופרטנצ הבאשמ     15.1.002
רשואמ ע"ש וא "OCAT" תרצות תישאר      
53 לש ץחל דגנ MPG001,1 לש םימ תקיפסל      
תודיער ימלובו יטרנא סיסב ללוכ םימ 'מ      
בוביס תוריהמב לעפת הבאשמה םייציפק      

                    2.00 'פמוק הנתשמ  
      
001% תקפסאל תמלשומ ריואב לופיטל הדיחי     15.1.003
ע"ש וא "סירוא" תרצות לפוטמ ינוציח ריוא      
דודיב םע םילנפה .גגה לע הנקתהל רשואמ      
תקיפסל )ץיוודנס( חפ תפיטעו 2" יבועב ימרט      
לש רוריק תקופת MFC000,42 לש ריוא      
    RT06 דוקיפ חכל  ילרגטניא למשח חול :ללוכ  
WK081 קפסהב ח"חג ,תונגה ללוכ הרקבו      
    )WK63 X 5 דגנ סירת ,םשג דגנ ןוגג ,)תוגרד  
תודיער ימלובו ריואה תסינכב תשר םע םשג      

                    1.00 'פמוק םייציפק  
      
001% תקפסאל תמלשומ ריואב לופיטל הדיחי     15.1.004
ע"ש וא "סירוא" תרצות לפוטמ ינוציח ריוא      
דודיב םע םילנפה .גגה לע הנקתהל רשואמ      
תקיפסל )ץיוודנס( חפ תפיטעו 2" יבועב ימרט      
לש רוריק תקופת MFC005,41 לש ריוא      
    RT53 דוקיפ חכל  ילרגטניא למשח חול :ללוכ  
WK021 קפסהב ח"חג ,תונגה ללוכ הרקבו      
    )WK42 X 5 דגנ סירת ,םשג דגנ ןוגג ,)תוגרד  
תודיער ימלובו ריואה תסינכב תשר םע םשג      

                    1.00 'פמוק םייציפק  
      
001% תקפסאל תמלשומ ריואב לופיטל הדיחי     15.1.005
ע"ש וא "סירוא" תרצות לפוטמ ינוציח ריוא      
דודיב םע םילנפה .גגה לע הנקתהל רשואמ      
תקיפסל )ץיוודנס( חפ תפיטעו 2" יבועב ימרט      
RT81 לש רוריק תקופת MFC000,7 לש ריוא      
הרקבו דוקיפ חכל  ילרגטניא למשח חול :ללוכ      
WK06 )WK02 X קפסהב ח"חג ,תונגה ללוכ      
םע םשג דגנ סירת ,םשג דגנ ןוגג ,)תוגרד 3      

                    1.00 'פמוק םייציפק תודיער ימלובו ריואה תסינכב תשר  
      
"סירוא" תרצות תמלשומ ריואב לופיטל הדיחי     15.1.006
תקיפסל רשואמ ע"ש וא )Q.S.( "קתשומ" םגד      
RT7 לש רוריק תקופת MFC000,3 לש ריוא      
למשח חול :ללוכ רוריק תללוסב ע"ש 4      
קפסהב ח"חג הרקבו דוקיפ חכל ילרגטניא      
    WK51 )WK5 X 3 יפל תונגה ללוכ )תוגרד  
יכרד וד דוקיפ זרב ,קותינ יזרב L.U, 2. ןקת      
הלעפה לנפ טוויחו ליעפמ רקב ללוכ יתגרדה      

                   17.00 'פמוק POTS/TRATS ללוכ טטסומרתו  
      
      

1.51 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מיזוג אויר   .../003 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/06/2013
דף מס':     003 3 ןיינב - םילשורי הסדנהל תימדקא הללכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
"סירוא" תרצות תמלשומ ריואב לופיטל הדיחי     15.1.007
תקיפסל רשואמ ע"ש וא )Q.S.( "קתשומ" םגד      
RT6 לש רוריק תקופת MFC005,2 לש ריוא      
למשח חול :ללוכ רוריק תללוסב ע"ש 4      
קפסהב ח"חג הרקבו דוקיפ חכל ילרגטניא      
    WK21 )WK6 X 2 יפל תונגה ללוכ )תוגרד  
יכרד וד דוקיפ זרב ,קותינ יזרב L.U, 2. ןקת      
הלעפה לנפ טוויחו ליעפמ רקב ללוכ יתגרדה      

                    3.00 'פמוק POTS/TRATS ללוכ טטסומרתו  
      
"סירוא" תרצות תמלשומ ריואב לופיטל הדיחי     15.1.008
תקיפסל רשואמ ע"ש וא )Q.S.( "קתשומ" םגד      
RT5 לש רוריק תקופת MFC000,2 לש ריוא      
למשח חול :ללוכ רוריק תללוסב ע"ש 4      
קפסהב ח"חג הרקבו דוקיפ חכל ילרגטניא      
    WK01 )WK5 X 2 יפל תונגה ללוכ )תוגרד  
יכרד וד דוקיפ זרב ,קותינ יזרב L.U, 2. ןקת      
הלעפה לנפ טוויחו ליעפמ רקב ללוכ יתגרדה      

                    1.00 'פמוק POTS/TRATS ללוכ טטסומרתו  
      
"סירוא" תרצות תמלשומ ריואב לופיטל הדיחי     15.1.009
תקיפסל רשואמ ע"ש וא )Q.S.( "קתשומ" םגד      
לש רוריק תקופת MFC008,1 לש ריוא      
    RT5.4 6 למשח חול :ללוכ רוריק תללוסב ע"ש  
קפסהב ח"חג הרקבו דוקיפ חכל ילרגטניא      
    WK9 )WK3 X 3 ןקת יפל תונגה ללוכ )תוגרד  
    .L.U, 2 יכרד וד דוקיפ זרב ,קותינ יזרב  
הלעפה לנפ טוויחו ליעפמ רקב ללוכ יתגרדה      

                   12.00 'פמוק POTS/TRATS ללוכ טטסומרתו  
      
"סירוא" תרצות תמלשומ ריואב לופיטל הדיחי     15.1.010
תקיפסל רשואמ ע"ש וא )Q.S.( "קתשומ" םגד      
לש רוריק תקופת MFC005,1 לש ריוא      
    RT0.4 6 למשח חול :ללוכ רוריק תללוסב ע"ש  
קפסהב ח"חג הרקבו דוקיפ חכל ילרגטניא      
    WK8 )WK4 X 2 ןקת יפל תונגה ללוכ )תוגרד  
    .L.U, 2 יכרד וד דוקיפ זרב ,קותינ יזרב  
הלעפה לנפ טוויחו ליעפמ רקב ללוכ יתגרדה      

                   69.00 'פמוק POTS/TRATS ללוכ טטסומרתו  
      
יוסיכ אלל תמלשומ תיקפוא ןושחנ חופמ תדיחי     15.1.011
ריוא תקיפסל רשואמ ע"ש וא "סירוא" תרצות      
RT0.2, 4 לש רוריק תקופת MFC000,1 לש      
ילרגטניא למשח חול ללוכ רוריק תללוסב ע"ש      
ללוכ WK4 קפסהב ח"חג הרקבו דוקיפ חכל      
דוקיפ זרב קותינ יזרב L.U 2. ןקת יפל תונגה      
ללוכ טטסומרתו הלעפה לנפ טוויח יכרד וד      

                    9.00 'פמוק START/STOP  
      
      

1.51 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מיזוג אויר   .../004 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/06/2013
דף מס':     004 3 ןיינב - םילשורי הסדנהל תימדקא הללכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
יוסיכ אלל תמלשומ תיקפוא ןושחנ חופמ תדיחי     15.1.012
ריוא תקיפסל רשואמ ע"ש וא "סירוא" תרצות      
RT3.1, 4 לש רוריק תקופת MFC006 לש      
ילרגטניא למשח חול ללוכ רוריק תללוסב ע"ש      
ללוכ WK5.1 קפסהב ח"חג הרקבו דוקיפ חכל      
דוקיפ זרב קותינ יזרב L.U 2. ןקת יפל תונגה      
ללוכ טטסומרתו הלעפה לנפ טוויח יכרד וד      

                    3.00 'פמוק START/STOP  
      
יוסיכ אלל תמלשומ תיקפוא ןושחנ חופמ תדיחי     15.1.013
ריוא תקיפסל רשואמ ע"ש וא "סירוא" תרצות      
RT9.0, 4 לש רוריק תקופת MFC004 לש      
ילרגטניא למשח חול ללוכ רוריק תללוסב ע"ש      
ללוכ WK5.1 קפסהב ח"חג הרקבו דוקיפ חכל      
דוקיפ זרב קותינ יזרב L.U 2. ןקת יפל תונגה      
ללוכ טטסומרתו הלעפה לנפ טוויח יכרד וד      

                   13.00 'פמוק START/STOP  
      
ענהב םלשומ תחא הסינכ ילגופרטנצ חופמ     15.1.014
חבש" תרצות םיתורשמ ריוא תקיניל תועוצר      
לש ריוא תקיפסל רשואמ ע"ש וא "םיחופמ      
    MFC000,01  ץניא 5.1 לש ךרעומ ץחל דגנ  

                    1.00 'פמוק םייציפק תודיער ימלוב ללוכ םימ  
      
ןשע תאצוהו רורוואל םלשומ יריצ חופמ     15.1.015
ע"ש וא "םיחופמ חבש" תרצות ןוינחהמ      
ריוא תקיפסל RH2/C°004 -ב דימע רשואמ      
5.1 לש ךרעומ ץחל דגנ MFC000,82 לש      

                    1.00 'פמוק םייציפק תודיער ימלוב ללוכ םימ ץניא  
      
תאצוהל תחא הסינכ םלשומ ילגופרטנצ חופמ     15.1.016
וא "םיחופמ חבש" תרצות םירודזורפמ ןשע      
MFC000,01 לש ריוא תקיפסל רשואמ ע"ש      
ימלובו םימ ץניא 5.1 לש ךרעומ ץחל דגנ      

                    2.00 'פמוק RH2/C°004 -ב דימע תודיער  
      
תאצוהל תחא הסינכ םלשומ ילגופרטנצ חופמ     15.1.017
וא "םיחופמ חבש" תרצות םירודזורפמ ןשע      
MFC000,8 לש ריוא תקיפסל רשואמ ע"ש      
ימלובו םימ ץניא 0.1 לש ךרעומ ץחל דגנ      

                    1.00 'פמוק RH2/C°004 -ב דימע תודיער  
      
3 המוקמ ןשע תאצוהל םלשומ יריצ חופמ     15.1.018
רשואמ ע"ש וא "םיחופמ חבש" תרצות      
ץחל דגנ MFC005,41 לש ריוא תקיפסל      
דימע תודיער ימלובו םימ ץניא 5.1 לש ךרעומ      

                    1.00 'פמוק 004°RH2/C -ב  
      
      
      

1.51 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מיזוג אויר   .../005 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/06/2013
דף מס':     005 3 ןיינב - םילשורי הסדנהל תימדקא הללכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
תאצוהל םלשומ תחא הסינכ ילגופרטנצ חופמ     15.1.019
תרצות 0 המוקב ימדקא להנמ רוזא רובע ןשע      
ריוא תקיפסל רשואמ ע"ש וא "םיחופמ חבש"      
57.0 לש ךרעומ ץחל דגנ MFC000,4 לש      

                    1.00 'פמוק RH2/C°004 -ב דימע םימ ץניא  
      
תקיניל םלשומ תחא הסינכ ילגופרטנצ חופמ     15.1.020
וא "םיחופמ חבש" תרצותמ תומוקהמ ריוא      
MFC002,01 לש ריוא תקיפסל רשואמ ע"ש      
ימלובו םימ ץניא 0.1 לש ךרעומ ץחל דגנ      

                    1.00 'פמוק םייציפק תודיער  
      
תקיניל םלשומ תחא הסינכ ילגופרטנצ חופמ     15.1.021
וא "םיחופמ חבש" תרצותמ תומוקהמ ריוא      
MFC003,61 לש ריוא תקיפסל רשואמ ע"ש      
ימלובו םימ ץניא 0.1 לש ךרעומ ץחל דגנ      

                    1.00 'פמוק םייציפק תודיער  
      
תקיניל םלשומ תחא הסינכ ילגופרטנצ חופמ     15.1.022
חבש" תרצותמ )3 המוק( הירטיפק רוזאמ ריוא      
לש ריוא תקיפסל רשואמ ע"ש וא "םיחופמ      
    MFC006 םימ ץניא 0.1 לש ךרעומ ץחל דגנ  

                    1.00 'פמוק םייציפק תודיער ימלובו  
      
תקיניל םלשומ תחא הסינכ ילגופרטנצ חופמ     15.1.023
תרצותמ )0 המוק( הירטיפק ןסחממ ריוא      
ריוא תקיפסל רשואמ ע"ש וא "םיחופמ חבש"      
ץניא 0.1 לש ךרעומ ץחל דגנ MFC052 לש      

                    1.00 'פמוק םייציפק תודיער ימלובו םימ  
      
ע"ש וא "םיחופמ חבש" תרצות יריצ חופמ     15.1.024
גגה לע םיינכט םירדחל ריוא תסנכהל רשואמ      
ךרעומ ץחל דגנ MFC005,1 לש ריוא תקיפסל      
תסינכב ןגמ תשר ללוכ םימ ץניא 5.0 לש      

                    5.00 'פמוק ריואה תאיציב רזוח לא ףדמו ריואה  
      
ע"ש וא "םיחופמ חבש" תרצות יריצ חופמ     15.1.025
םיינכט םירדחמ ןשע תאצוהלו רורוואל רשואמ      
םייתעש ךשמל C°004 -ב דימע גגה לע      
ךרעומ ץחל דגנ MFC005,1 לש ריוא תקיפסל      
תסינכב ןגמ תשר ללוכ םימ ץניא 5.0 לש      

                    5.00 'פמוק ריואה תאיציב רזוח לא ףדמו ריואה  
      
ע"ש וא "םיחופמ חבש" תרצות יריצ חופמ     15.1.026
תרצות 0 המוקמ םיתורש רורוואל רשואמ      
MFC002 לש ריוא תקיפסל "םיחופמ חבש"      

                    1.00 'פמוק םימ ץניא 57.0 לש ךרעומ ץחל דגנ  
      
      
      

1.51 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מיזוג אויר   .../006 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
10/06/2013
דף מס':     006 3 ןיינב - םילשורי הסדנהל תימדקא הללכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
ןוילע ןוינחל ינוציח ריוא תקפסאל יריצ חופמ     15.1.027
רשואמ ע"ש וא "םיחופמ חבש" תרצותמ      
לש ץחל דגנ MFC000,2 לש ריוא תקיפסל      

                    1.00 'פמוק םימ ץניא 7.0  
      
ןוינחל ינוציח ריוא תקפסאל םלשומ יריצ חופמ     15.1.028
רשואמ ע"ש וא "םיחופמ חבש" תרצותמ      
ךרעומ ץחל דגנ MFC006,1 לש ריוא תקיפסל      
ףדמ ריוא תסינכב תשר ללוכ םימ ץניא 5.0 לש      
הכימתל היצוקרטסנוקו ריוא תאיציב רזוח לא      

                   10.00 'פמוק תודיער ימלוב ללוכ  
      
וא "הרטקלא" תרצות םלשומ יליע לצופמ ןגזמ     15.1.029
רוריק תקופתל "ישיבוצימ" וא "ןארידת"      
    RT8.1 זג תרנצ ללוכ רטרווניאה תטישב לעופ  
הבעמל ןקתה 'מ 51 דע ךרואב תדדובמ רוריק      

                    2.00 'פמוק קוחר טלשו  
םידויצ 1.51 כ"הס          

      
ר י ו א  ר ו ז י פ ל  ת ו כ ר ע מ  2.51 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ "הנקמס" טרדנטס יפל ןבלוגמ חפ תולעת     15.2.001

                 7600.00 םירוביח תמיטאו םיקוזיח תוכימת םילתמ ר"מ   
      
ירוביחב מ"מ 52.1 יבועב ןבלוגמ חפ תולעת     15.2.002
םילתמ ללוכ םוריחב ןשע יוניפ רובע םינגוא      

                  945.00 םירוביח תמיטאו םיקוזיח תוכימת ר"מ   
      
21" רטוקב תוינקית תודדובמ תושימג תולעת     15.2.003

                   42.00 םילתמו תימינפ הלריפס ללוכ רטמ   
      
01" רטוקב תוינקית תודדובמ תושימג תולעת     15.2.004

                  525.00 םילתמו תימינפ הלריפס ללוכ רטמ   
      
8" רטוקב תוינקית תודדובמ תושימג תולעת     15.2.005

                   32.00 םילתמו תימינפ הלריפס ללוכ רטמ   
      
6" רטוקב תוינקית תודדובמ תושימג תולעת     15.2.006

                   32.00 םילתמו תימינפ הלריפס ללוכ רטמ   
      
8" רטוקב דודיב אלל תינקית השימג הלעת     15.2.007

                   21.00 םילתמו תימינפ הלריפס ללוכ רטמ   
      
6" רטוקב דודיב אלל תינקית השימג הלעת     15.2.008

                  315.00 םילתמו תימינפ הלריפס ללוכ רטמ   
      
1" יבועב ינקית ימינפ יטסוקא/ימרט דודיב     15.2.009

                 6400.00 הנבמה ךותב ריוא גוזימ תולעתל ר"מ   
      

2.51 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מיזוג אויר   .../007 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
10/06/2013
דף מס':     007 3 ןיינב - םילשורי הסדנהל תימדקא הללכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
ריוא תולעתל 2" יבועב ינוציח ימרט דודיב     15.2.010

                   63.00 )גגה לע( ןבל חפ תפיטע ללוכ ןשע תאצוה/חצ ר"מ   
      
2" יבועב ינקית ימינפ יטסוקא/ימרט דודיב     15.2.011

                  315.00 הנבמל ץוחמ ריוא גוזימ תולעתל ר"מ   
      
ריוא תולעתל 1" יבועב ינוציח ימרט דודיב     15.2.012

                  315.00 םוינימולא דידר תפיטע ללוכ ןשע תאצוה/חצ ר"מ   
      
"הנח" תרצותמ תולעתב הנקתהל לוק קיתשמ     15.2.013

                    7.00 רשואמ ע"ש וא "M" םגד ר"מ   
      
ע"ש וא "סרפלטמ" תרצות ינדי תוסיוו ףדמ     15.2.014

                  126.00 ר"מ 52.0 דע חטשב רשואמ 'חי   
      
ע"ש וא "סרפלטמ" תרצות ינדי תוסיוו ףדמ     15.2.015

                   12.00 ר"מ 52.0 לעמ חטשב רשואמ ר"מ   
      
ע"ש וא "וקפרפ" תרצות ינקית ענוממ שא ףדמ     15.2.016
חתפו טוויח ללוכ ר"מ 52.0 דע חטשב רשואמ      

                   84.00 הלעתב השיג 'חי   
      
ע"ש וא "וקפרפ" תרצות ינקית ענוממ שא ףדמ     15.2.017
ללוכ  ר"מ 5.0 דע ר"מ 62.0 -מ חטשב רשואמ      

                   11.00 הלעתב השיג חתפו טוויח 'חי   
      
ע"ש וא "דעי ירזפמ" תרצות רזוח ריוא סירת     15.2.018
ריצ ג"ע חתפנ טסאלרוד ןנסמ ללוכ רשואמ      

                   87.00 לכירדא תושירד יפל ןווגב רמג עבצב העיבצו ר"מ   
      
םיתורשמ ריוא תקיניל 6" רטוקב לוגע סירת     15.2.019
ללוכ רשואמ ע"ש וא "דעי ירזפמ" תרצותמ      

                  126.00 ריוא תומכ תסוו 'חי   
      
ר"מ 1.0 דע חטשב יתרקת ריוא תקפסא רזפמ     15.2.020
תסוו ללוכ רשואמ ע"ש וא "דעי ירזפמ" תרצות      
הרקת חירא םילשמו שימגל םאתמ ריוא      

                   70.00 תיטסוקא 'חי   
      
1.0  לעמ חטשב יתרקת ריוא תקפסא רזפמ     15.2.021
ללוכ רשואמ ע"ש וא "דעי ירזפמ" תרצות ר"מ      
הרקת חירא םילשמו שימגל םאתמ ריוא תסוו      

                   53.00 תיטסוקא ר"מ   
      
תרצות TOLS גוסמ יוק ריוא תקפסא רזפמ     15.2.022

                  452.00 )םיטולס 4 לעב( TLS-4/52 םגד "דעי ירזפמ" רטמ   
      
תרצות TOLS גוסמ יוק ריוא תקפסא רזפמ     15.2.023

                   95.00 )םיטולס 3 לעב( TLS-3/52 םגד "דעי ירזפמ" רטמ   
      

2.51 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מיזוג אויר   .../008 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
10/06/2013
דף מס':     008 3 ןיינב - םילשורי הסדנהל תימדקא הללכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
"דעי ירזפמ" תרצות לוגע ריוא תקפסא רזפמ     15.2.024
ריוא תסוו ללוכ רשואמ ע"ש וא APY-052 םגד      

                   34.00 לכירדא יפל רמג עבצב העיבצו 'חי   
      
"דעי ירזפמ" תרצות לוגע ריוא תקפסא רזפמ     15.2.025
ריוא תסוו ללוכ רשואמ ע"ש וא APY-002 םגד      

                    5.00 לכירדא יפל רמג עבצב העיבצו 'חי   
      
ג"ע הנקתהל ןבלוגמ חפמ יושע שימגל םאתמ     15.2.026

                  399.00 הלעת 'חי   
ריוא רוזיפל תוכרעמ 2.51 כ"הס          

      
ת ר נ צ  י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  3.51 ק ר פ  ת ת       
      
םילתמ ללוכ 4/3" רטוקב "L" תשוחנ תרנצ     15.3.001

                   95.00 תוכימתו רטמ   
      
םילתמ ללוכ 1" רטוקב "L" תשוחנ תרנצ     15.3.002

                  210.00 תוכימתו רטמ   
      
םילתמ ללוכ 52.1" רטוקב "L" תשוחנ תרנצ     15.3.003

                  273.00 תוכימתו רטמ   
      
ללוכ 4/3" רטוקב "04 לוידקס" הרוחש תרנצ     15.3.004

                  158.00 תוכימתו םילתמ רטמ   
      
ללוכ 1" רטוקב "04 לוידקס" הרוחש תרנצ     15.3.005

                  126.00 תוכימתו םילתמ רטמ   
      
ללוכ 52.1" רטוקב "04 לוידקס" הרוחש תרנצ     15.3.006

                  158.00 תוכימתו םילתמ רטמ   
      
ללוכ 5.1" רטוקב "04 לוידקס" הרוחש תרנצ     15.3.007

                  210.00 תוכימתו םילתמ רטמ   
      
ללוכ 2" רטוקב "04 לוידקס" הרוחש תרנצ     15.3.008

                  189.00 תוכימתו םילתמ רטמ   
      
ללוכ 5.2" רטוקב "04 לוידקס" הרוחש תרנצ     15.3.009

                  263.00 תוכימתו םילתמ רטמ   
      
ללוכ 3" רטוקב "04 לוידקס" הרוחש תרנצ     15.3.010

                  263.00 תוכימתו םילתמ רטמ   
      
ללוכ 4" רטוקב "04 לוידקס" הרוחש תרנצ     15.3.011

                  189.00 תוכימתו םילתמ רטמ   
      
ללוכ 6" רטוקב "04 לוידקס" הרוחש תרנצ     15.3.012

                   63.00 תוכימתו םילתמ רטמ   
3.51 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: מיזוג אויר   .../009 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
10/06/2013
דף מס':     009 3 ןיינב - םילשורי הסדנהל תימדקא הללכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
ללוכ 8" רטוקב "04 לוידקס" הרוחש תרנצ     15.3.013

                   53.00 תוכימתו םילתמ רטמ   
      
דודיב ללוכ 'מ 0.3 ךרואב 21" רטוקב דלופינמ     15.3.014
חפ יופיצ ללוכ 3" יבועב ןתירואילופמ ימרט      

                    3.00 'פמוק םינגואו םיסכמ ןבל  
      
לוידקס" )תרנצ יחפס( הנכומ תשק/תופעתסה     15.3.015

                   34.00 5.2" רטוקל "04 'חי   
      
לוידקס" )תרנצ יחפס( הנכומ תשק/תופעתסה     15.3.016

                   28.00 3" רטוקל "04 'חי   
      
לוידקס" )תרנצ יחפס( הנכומ תשק/תופעתסה     15.3.017

                   17.00 4" רטוקל "04 'חי   
      
לוידקס" )תרנצ יחפס( הנכומ תשק/תופעתסה     15.3.018

                   34.00 6" רטוקל "04 'חי   
      
לוידקס" )תרנצ יחפס( הנכומ תשק/תופעתסה     15.3.019

                   26.00 8" רטוקל "04 'חי   
      
רטוקל "04 לוידקס" ןכומ ירטנצסקא רבעמ     15.3.020

                   21.00 "2.5 'חי   
      

                   17.00 3" רטוקל "04 לוידקס" ןכומ ירטנצסקא רבעמ 'חי  15.3.021
      

                   32.00 4" רטוקל "04 לוידקס" ןכומ ירטנצסקא רבעמ 'חי  15.3.022
      

                    7.00 6" רטוקל "04 לוידקס" ןכומ ירטנצסקא רבעמ 'חי  15.3.023
      

                    7.00 8" רטוקל "04 לוידקס" ןכומ ירטנצסקא רבעמ 'חי  15.3.024
      

                   84.00 4/3" רטוקב קותינ זרב 'חי  15.3.025
      

                  210.00 1" רטוקב קותינ זרב 'חי  15.3.026
      

                  158.00 52.1" רטוקב קותינ זרב 'חי  15.3.027
      

                   13.00 5.1" רטוקב קותינ זרב 'חי  15.3.028
      

                    9.00 2" רטוקב קותינ זרב 'חי  15.3.029
      

                   11.00 5.2" רטוקב קותינ זרב 'חי  15.3.030
      
םינגואו תרוסמת םע רפרפ גוסמ קותינ זרב     15.3.031

                    7.00 3" רטוקב 'חי   
      
םינגואו תרוסמת םע רפרפ גוסמ קותינ זרב     15.3.032

                   13.00 4" רטוקב 'חי   
3.51 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: מיזוג אויר   .../010 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
10/06/2013
דף מס':     010 3 ןיינב - םילשורי הסדנהל תימדקא הללכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
םינגואו תרוסמת םע רפרפ גוסמ קותינ זרב     15.3.033

                    5.00 6" רטוקב 'חי   
      
םינגואו תרוסמת םע רפרפ גוסמ קותינ זרב     15.3.034

                    5.00 8" רטוקב 'חי   
      
םינגואו תרוסמת םע רפרפ גוסמ קותינ זרב     15.3.035

                    3.00 01" רטוקב 'חי   
      

                    3.00 6" רטוקב רזוח לא םותסש 'חי  15.3.036
      

                    3.00 8" רטוקב רזוח לא םותסש 'חי  15.3.037
      
זרב ללוכ 5.2" רטוקב םירק םימל ןנסמ     15.3.038

                    3.00 תידגנ הפיטשל 'חי   
      
הפיטשל זרב ללוכ 3" רטוקב םירק םימל ןנסמ     15.3.039

                    2.00 תידגנ 'חי   
      
הפיטשל זרב ללוכ 6" רטוקב םירק םימל ןנסמ     15.3.040

                    3.00 תידגנ 'חי   
      
הפיטשל זרב ללוכ 8" רטוקב םירק םימל ןנסמ     15.3.041

                    3.00 תידגנ 'חי   
      
4/3" רטוקב יטמוטא ריוא רורחישל םותסש     15.3.042

                   13.00 זרבו תגרבותמ הפומ ללוכ 'חי   
      
ללוכ רטיל 006 חפנב רוגס תוטשפתה לכימ     15.3.043

                    2.00 יטמוטוא ריוא רורחישל םותסש 'חי   
      

                    3.00 6" רטוקב "A+T" תוסיוו/קותינ זרב 'חי  15.3.044
      

                    6.00 4" רטוקב "A+T" תוסיוו/קותינ זרב 'חי  15.3.045
      

                    3.00 3" רטוקב "A+T" תוסיוו/קותינ זרב 'חי  15.3.046
      

                    3.00 5.2" רטוקב "A+T" תוסיוו/קותינ זרב 'חי  15.3.047
      
4/3" רטוקב םירק םימ תרנצל ימרט דודיב     15.3.048

                   95.00 הנבמה ךותב הנקתהל רטמ   
      
1" רטוקב םירק םימ תרנצל ימרט דודיב     15.3.049

                  210.00 הנבמה ךותב הנקתהל רטמ   
      
52.1" רטוקב םירק םימ תרנצל ימרט דודיב     15.3.050

                  273.00 הנבמה ךותב הנקתהל רטמ   
      
5.1" רטוקב םירק םימ תרנצל ימרט דודיב     15.3.051

                  210.00 הנבמה ךותב הנקתהל רטמ   
3.51 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: מיזוג אויר   .../011 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
10/06/2013
דף מס':     011 3 ןיינב - םילשורי הסדנהל תימדקא הללכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
2" רטוקב םירק םימ תרנצל ימרט דודיב     15.3.052

                  189.00 הנבמה ךותב הנקתהל רטמ   
      
5.2" רטוקב םירק םימ תרנצל ימרט דודיב     15.3.053

                  200.00 הנבמה ךותב הנקתהל רטמ   
      
3" רטוקב םירק םימ תרנצל ימרט דודיב     15.3.054

                  231.00 הנבמה ךותב הנקתהל רטמ   
      
4" רטוקב םירק םימ תרנצל ימרט דודיב     15.3.055

                  158.00 הנבמה ךותב הנקתהל רטמ   
      
5.2" רטוקב םירק םימ תרנצל ימרט דודיב     15.3.056

                   63.00 הנבמל ץוחמ הנקתהל רטמ   
      
3" רטוקב םירק םימ תרנצל ימרט דודיב     15.3.057

                   32.00 הנבמל ץוחמ הנקתהל רטמ   
      
4" רטוקב םירק םימ תרנצל ימרט דודיב     15.3.058

                   32.00 הנבמל ץוחמ הנקתהל רטמ   
      
6" רטוקב םירק םימ תרנצל ימרט דודיב     15.3.059

                   63.00 הנבמל ץוחמ הנקתהל רטמ   
      
8" רטוקב םירק םימ תרנצל ימרט דודיב     15.3.060

                   53.00 הנבמל ץוחמ הנקתהל רטמ   
      
תרנצ יחפסל ימרט דודיב     15.3.061
5.2" רטוקב )םירבעמ/תויופעתסה/תותשק(      

                   36.00 הנבמה ךותב םינקתומש 'חי   
      
תרנצ יחפסל ימרט דודיב     15.3.062
3" רטוקב )םירבעמ/תויופעתסה/תותשק(      

                   34.00 הנבמה ךותב םינקתומש 'חי   
      
תרנצ יחפסל ימרט דודיב     15.3.063
4" רטוקב )םירבעמ/תויופעתסה/תותשק(      

                   55.00 הנבמה ךותב םינקתומש 'חי   
      
תרנצ יחפסל ימרט דודיב     15.3.064
6" רטוקב )םירבעמ/תויופעתסה/תותשק(      

                    7.00 הנבמה ךותב םינקתומש 'חי   
      
תרנצ יחפסל ימרט דודיב     15.3.065
8" רטוקב )םירבעמ/תויופעתסה/תותשק(      

                    5.00 הנבמה ךותב םינקתומש 'חי   
      
תרנצ יחפסל ימרט דודיב     15.3.066
5.2" רטוקב )םירבעמ/תויופעתסה/תותשק(      

                   17.00 הנבמל ץוחמ םינקתומש 'חי   
3.51 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: מיזוג אויר   .../012 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
10/06/2013
דף מס':     012 3 ןיינב - םילשורי הסדנהל תימדקא הללכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
תרנצ יחפסל ימרט דודיב     15.3.067
3" רטוקב )םירבעמ/תויופעתסה/תותשק(      

                   11.00 הנבמל ץוחמ םינקתומש 'חי   
      
תרנצ יחפסל ימרט דודיב     15.3.068
4" רטוקב )םירבעמ/תויופעתסה/תותשק(      

                    5.00 הנבמל ץוחמ םינקתומש 'חי   
      
תרנצ יחפסל ימרט דודיב     15.3.069
6" רטוקב )םירבעמ/תויופעתסה/תותשק(      

                   34.00 הנבמל ץוחמ םינקתומש 'חי   
      
תרנצ יחפסל ימרט דודיב     15.3.070
8" רטוקב )םירבעמ/תויופעתסה/תותשק(      

                   28.00 הנבמל ץוחמ םינקתומש 'חי   
      
4/3" רטוקב תרנצ ירזיבאל ימרט דודיב     15.3.071

                   84.00 הנבמה ךותב הנקתהל 'חי   
      
הנקתהל 1" רטוקב תרנצ ירזיבאל ימרט דודיב     15.3.072

                  210.00 הנבמה ךותב 'חי   
      
52.1" רטוקב תרנצ ירזיבאל ימרט דודיב     15.3.073

                  162.00 הנבמה ךותב הנקתהל 'חי   
      
5.1" רטוקב תרנצ ירזיבאל ימרט דודיב     15.3.074

                   11.00 הנבמה ךותב הנקתהל 'חי   
      
הנקתהל 2" רטוקב תרנצ ירזיבאל ימרט דודיב     15.3.075

                    7.00 הנבמה ךותב 'חי   
      
5.2" רטוקב תרנצ ירזיבאל ימרט דודיב     15.3.076

                    7.00 הנבמה ךותב הנקתהל 'חי   
      
הנקתהל 3" רטוקב תרנצ ירזיבאל ימרט דודיב     15.3.077

                    7.00 הנבמה ךותב 'חי   
      
הנקתהל 4" רטוקב תרנצ ירזיבאל ימרט דודיב     15.3.078

                   13.00 הנבמה ךותב 'חי   
      
הנקתהל 1" רטוקב תרנצ ירזיבאל ימרט דודיב     15.3.079

                    7.00 הנבמל ץוחמ 'חי   
      
52.1" רטוקב תרנצ ירזיבאל ימרט דודיב     15.3.080

                    7.00 הנבמל ץוחמ הנקתהל 'חי   
      
5.1" רטוקב תרנצ ירזיבאל ימרט דודיב     15.3.081

                    3.00 הנבמל ץוחמ הנקתהל 'חי   
      
      

3.51 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מיזוג אויר   .../013 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
10/06/2013
דף מס':     013 3 ןיינב - םילשורי הסדנהל תימדקא הללכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
הנקתהל 2" רטוקב תרנצ ירזיבאל ימרט דודיב     15.3.082

                    3.00 הנבמל ץוחמ 'חי   
      
5.2" רטוקב תרנצ ירזיבאל ימרט דודיב     15.3.083

                    7.00 הנבמל ץוחמ הנקתהל 'חי   
      
הנקתהל 3" רטוקב תרנצ ירזיבאל ימרט דודיב     15.3.084

                    5.00 הנבמל ץוחמ 'חי   
      
הנקתהל 4" רטוקב תרנצ ירזיבאל ימרט דודיב     15.3.085

                    3.00 הנבמל ץוחמ 'חי   
      
הנקתהל 6" רטוקב תרנצ ירזיבאל ימרט דודיב     15.3.086

                    9.00 הנבמל ץוחמ 'חי   
      
הנקתהל 8" רטוקב תרנצ ירזיבאל ימרט דודיב     15.3.087

                    9.00 הנבמל ץוחמ 'חי   
      
1" רטוקב תשר ימ יולימל תמלשומ תכרעמ     15.3.088
קותינ יזרב רזוח לא םותסש םימ ןנסמ ללוכ      
הלועפל שרדנה לכו תנבלוגמ תרנצ ץחל תסוו      

                    1.00 'פמוק םימ יולימל תמלשומ  
תרנצ ירזיבאו תרנצ 3.51 כ"הס          

      
ד ו ק י פ  ל מ ש ח  ת ו כ ר ע מ  4.51 ק ר פ  ת ת       
ה ר ק ב ו       
      
לכל הרקבו דוקיפ חכל םלשומ למשח חול     15.4.001
)תואטי + הקיני יחופמ( גגה לעש םידויצה      
היהיו גגה לע ןקתוי חולה .םימה יררקמל טרפ      

                    1.00 'פמוק םשג דגנ ןוגג ללוכ םימ ןגומ  
      
ל"נה חולה ןיב תמלשומ תילמשח היצלטסניא     15.4.002

                    1.00 'פמוק חולה תרשמ םתוא םידויצה לכל  
      
לכ רובע הרקבו דוקיפ חכל םלשומ למשח חול     15.4.003
ןקתוי חולה .גגה לעש ןשע תאצוהל םיחופמה      

                    1.00 'פמוק םשג דגנ ןוגג ללוכ םימ ןגומ היהיו גגה לע  
      
םילבכ םע תמלשומ תילמשח היצלטסניא     15.4.004
לכל ל"נה חולה ןיב )R.F.( םיינקית םינגומ      

                    1.00 'פמוק גגה לעש םוריחב ןשע תאצוהל םיחופמה  
      
לכ רובע הרקבו דוקיפ חכל םלשומ למשח חול     15.4.005

                    1.00 'פמוק הינחה תומוק 2-ל ריוא תסנכהל םיחופמה  
      
למשחה חול ןיב תמלשומ תילמשח היצלטסניא     15.4.006

                    1.00 'פמוק םיחופמה לכל ל"נה  
      

4.51 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מיזוג אויר   .../014 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
10/06/2013
דף מס':     014 3 ןיינב - םילשורי הסדנהל תימדקא הללכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
רובע הרקבו דוקיפ חכל םלשומ למשח חול     15.4.007
2 -מ םוריחב ןשע תאצוהלו ריוא תקיניל חופמ      

                    1.00 'פמוק הינחה תומוק  
      
למשחה חול ןיב תמלשומ תילמשח היצלטסניא     15.4.008

                    1.00 'פמוק גגה לעש ןשע תאצוהו הקיני חופמל ל"נה  
      
תומוק 2 רובע OC תרקבל תמלשומ תכרעמ     15.4.009
:ללוכ רשואמ ע"ש וא "לאטנוק" תרצות הינחה      
OC יאלג 01 םלשומ OC תרקבל למשח חול      
שרדנה לכו תמלשומ תילמשח היצלטסניאו      
תושירד יפל תכרעמה לש הניקת הלועפל      

                    1.00 'פמוק הביבסה תוכיא  
      
לכ רובע הרקבו דוקיפ חכל םלשומ למשח חול     15.4.010
ללוכ 3 המוקב םיענוממה שאה יפדמ      
לכל חולה ןיב תמלשומ תילמשח היצלטסניא      

                    1.00 'פמוק המוקבש שאה יפדמ  
      
לכ רובע הרקבו דוקיפ חכל םלשומ למשח חול     15.4.011
ללוכ 2 המוקב םיענוממה שאה יפדמ      
לכל חולה ןיב תמלשומ תילמשח היצלטסניא      

                    1.00 'פמוק המוקבש שאה יפדמ  
      
לכ רובע הרקבו דוקיפ חכל םלשומ למשח חול     15.4.012
ללוכ 1 המוקב םיענוממה שאה יפדמ      
לכל חולה ןיב תמלשומ תילמשח היצלטסניא      

                    1.00 'פמוק המוקבש שאה יפדמ  
      
לכ רובע הרקבו דוקיפ חכל םלשומ למשח חול     15.4.013
ללוכ 0 המוקב םיענוממה שאה יפדמ      
לכל חולה ןיב תמלשומ תילמשח היצלטסניא      

                    1.00 'פמוק המוקבש שאה יפדמ  
      
לכ רובע הרקבו דוקיפ חכל םלשומ למשח חול     15.4.014
ללוכ -1 המוקב םיענוממה שאה יפדמ      
לכל חולה ןיב תמלשומ תילמשח היצלטסניא      

                    1.00 'פמוק המוקבש שאה יפדמ  
      
לכ רובע הרקבו דוקיפ חכל םלשומ למשח חול     15.4.015
ללוכ -2 המוקב םיענוממה שאה יפדמ      
לכל חולה ןיב תמלשומ תילמשח היצלטסניא      

                    1.00 'פמוק המוקבש שאה יפדמ  
      
ינוציח ריואב לופיט 'חיל 'פמט תרקבו דוקיפ     15.4.016
רטוקב יתגרדה יכרד וד דוקיפ זרב ללוכ      

                    1.00 'פמוק "G+L" 5.2" םלשומ טוויחו ליעפמ רקב  
      
      
      

4.51 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מיזוג אויר   .../015 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
10/06/2013
דף מס':     015 3 ןיינב - םילשורי הסדנהל תימדקא הללכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
ינוציח ריואב לופיט 'חיל 'פמט תרקבו דוקיפ     15.4.017
רטוקב יתגרדה יכרד וד דוקיפ זרב ללוכ      

                    1.00 'פמוק "G+L" 3" םלשומ טוויחו ליעפמ רקב  
      
ינוציח ריואב לופיט 'חיל 'פמט תרקבו דוקיפ     15.4.018
רטוקב יתגרדה יכרד וד דוקיפ זרב ללוכ      

                    1.00 'פמוק "G+L" 4" םלשומ טוויחו ליעפמ רקב  
      
2-ל םירזוח םירק םימ 'פמט תרקבו דוקיפ     15.4.019
תודיחיה 2-ל ףתושמ רקב ללוכ םימה יררקמ      
תילמשח היצלטסניאו ז"ול יפל הרקבו דוקיפל      

                    1.00 'פמוק תמלשומ  
      
לכ רובע תמלשומ הנבמ תרקבל תכרעמ     15.4.020
רשואמ ע"ש וא "לאטנוק" תרצותמ טקייורפה      
םיכסמו תמלשומ תילמשח היצלטסניא ללוכ      
.הניקתו תמלשומ הלועפל שרדנה חכו םייפרג      
52% הברזר + 006 - תוליעפ OI תודוקנ 'סמ      

                    1.00 'פמוק 02 - םייפרגה םיכסמה 'סמ  
      
לש הנתשמ םימ תקיפס לע הרקבו דוקיפ     15.4.021
2 ללוכ תישאר םירק םימ תקפסאל תכרעמ      
    DSV ץחל ישגר תוישארה תובאשמל  

                    1.00 'פמוק תילמשח היצלטסניאו  
      
ןשע תאצוה רטשמ תפלחה לע הרקבו דוקיפ     15.4.022
המוקל ליגר ןמזב ינוציח ריוא תקפסאו םוריחב      
היצלטסניאו םיענוממ םיפדמ 2 ללוכ 3      

                    1.00 'פמוק תילמשח  
הרקבו דוקיפ למשח תוכרעמ 4.51 כ"הס          

      
ר ו ב ע  )ן ו ג י מ ( ן ו נ י ס  ת ו כ ר ע מ  5.51 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ       
      
תיב" תרצותמ ריוא ןוניסל תמלשומ תכרעמ     15.5.001
ע"ש וא AF-009/0042 "חנ תבית" םגד "לא      
ללוכ .א"גה ןקת יפל םישנא 051 רובע רשואמ      
,םישימג תורוניצו םירבחמ ,חופמ ,ריוא ןנסמ      
ימותסש 3 ,ריוא תסנכהל ןנסמ םע םותסש      
הלועפל שרדנה לכו ץחל רורחשו ףדה      
הלעפה תוברל א"גה תושירד יפל תמלשומ      

                    6.00 'פמוק ץחלה תקידבו  
םינגומ םיבחרמ רובע )ןוגימ( ןוניס תוכרעמ 5.51 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  6.51 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ םירק םימ תרנצב הנקתהל 'פמט דמ     15.6.001

                   16.00 חישק קיטסלפמ ןגמ לוורשו תגרבותמ הפומ 'חי   
      

6.51 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מיזוג אויר   .../016 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
10/06/2013
דף מס':     016 3 ןיינב - םילשורי הסדנהל תימדקא הללכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
הפומ ללוכ םירק םימ תרנצב הנקתהל ץחל דמ     15.6.002

                   16.00 תגרבותמ 'חי   
      
הנקתהל מ"ס 01 רטוקב םלשומ לוגע 'פמט דמ     15.6.003
אטימ ינוציח ריוא תקפסאל תישאר הלעתב      

                    3.00 'פמוק 'פמט שגר ללוכ  
      
ריוא יננסמ אתב הנקתהל ישרפה ץחל דמ     15.6.004

                    3.00 'פמוק ינוציח ריוא אטיב  
      
לכ לש הלועפל הסנכהו םייוסינ ,תוקידב ,יוקינ     15.6.005

                    1.00 'פמוק םיתוסיוו ללוכ הנבמב תוכרעמה  
      
יקית תוברל הקוזחתו טוליש ,הלעפה תוארוה     15.6.006

                    1.00 'פמוק םיבשחוממ ןקתמ  
תונוש 6.51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)הנקתהו הקפסא( רורוויאו ריוא גוזימ תודובע 51 כ"הס          
קובץ: מיזוג אויר   .../017 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 

10/06/2013 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     017 3 ןיינב - םילשורי הסדנהל תימדקא הללכמ

  
כ"הס  

)הנקתהו הקפסא( רורוויאו ריוא גוזימ תודובע 51 קרפ   
  
תומדקומ 0.51 קרפ תת    
  
םידויצ 1.51 קרפ תת    
  
ריוא רוזיפל תוכרעמ 2.51 קרפ תת    
  
תרנצ ירזיבאו תרנצ 3.51 קרפ תת    
  
הרקבו דוקיפ למשח תוכרעמ 4.51 קרפ תת    
  
םינגומ םיבחרמ רובע )ןוגימ( ןוניס תוכרעמ 5.51 קרפ תת    
  
תונוש 6.51 קרפ תת    
  
)הנקתהו הקפסא( רורוויאו ריוא גוזימ תודובע 51 כ"הס   

 
  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %81    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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