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תויומכ בתכ
10-71-01 'סמ טקייורפ
)60 הרודהמ(
 

16/09/2020 םידסיימה ןואיזומל יתליהק זכרמ הנבמ תבסה
דף מס':     001 תורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו מ ד ק ו מ  00 ק ר פ       
      
:ת ו ר ע ה                                    
      
,ומצעל שוכרו ףוג קזנל חוטיב ותושרבש ריהצמ ןלבקה   .1      
רומישל הצעומה תבוטלו 'ג דצלו ומעטמ הנשמה ינלבקל ,וילעופל      
.לארשיב תשרומ ירתא      
      
ןימ תוריבע יאו  רשוי תדועתל שרדנ ומצע ןלבקהו וידבוע לכ   .2      
.הרטשמהמ      
      
להנמ וא/ו תורדש תייריע גיצנ םע רתאל הסינכ םואת   .3      
.הדובעה תועשו ימי ןכ ומכ ,טקייורפה      
      
.ןלבקה תוירחאב למשחו םימ תקפסה   .4      
      
בכעמ רמוחו היצנגרפניא י"ע ץעה לופיט םיללוכ םיריחמה   .5      
הריעב      
      
ןואיזומ גיצנ םע םואתב ןלבקה ןובשח לעו תוירחאב הרימש   .7      
.םידסיימה      
      
ןלבקה ןובשח לעו תוירחאב הדובעה רתא לש יתוחיטב רודיג   .8      
דיינ 'לט ,תבותכ ,םש :ןלבקה יטרפ ."םינוב ןכ - הנכס" טלש +      
'מ 2 הבוגב תירוכסא חפמ רודיגה .ומעטמ הדובעה להנמ לש      
להנמ רושיאו םואתב תרחא הריגס .לוענמ םע שפשפ רעש םע      
.טקייורפה      
      
תודימה .עוציבה יכרוצל תודידמה ומצעב עצבי ןלבקה   .9      
ולבקתי אל .תוינונכת תודידמ םניה תויומכה בתכו תוינכתב      
  הצעומה םעטמ טקייורפה להנמ י"ע שארמ ורשוא אלש םיגירח    
.תשרומ ירתא רומישל      
      
ותומדקל בצמה רזחויו הדובעה תליחת ינפל םלוצי רתא   .11      
.ןלבקה ןובשח לעו תוירחאב ,הדובעה רמגב      
      
תפוקת לכב ונובשח לע הפשא תלוכמ דימעי ןלבקה  .21      
תויושר י"ע רשואמ םוקמל רתאהמ תלוספ לכ קלסיו הדובעה      
ןלבקה הלוכמה תולע  .)הלוכמל רשי ךפשיהל םיבייח םיפדועה(      
.דרפנב םלושי אלו םיטנוולרה םיפיעסה תויולעב בלשי      
      
להנמ םע םואתב עצבתמ ןלבקה לש הדובע תועש ימי   .31      
.תשרומ ירתא רומישל הצעומה םעטמ טקיורפה      
      
!םלושמ אל - עצבתמ אלש ףיעס   .41      

00 קרפב הרבעהל        
קובץ: שדרות-מוז' 06   .../002 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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16/09/2020 םידסיימה ןואיזומל יתליהק זכרמ הנבמ תבסה
דף מס':     002 תורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,תוחיטב הנוממה ,תומש םע טלש ןיקתיו קפסי ןלבקה   .51      
.ןלבקה םשו עוציבל יארחא סדנהמה      
      
ןינב יאסדנה י"ע ןלבקה לש יסדנה חוקיפו לוהינב  הדובעה  .71      
ינפל רומישל הצעומל שגות ןוישיר רפסמו ומשש ,ןינב סדנהמ וא      
ןלבקה םעטמ עוציבל יארחאה היהי אוהו ,תודובעה תליחת      
.עוציבה ירחאו ינפל תינכת לכ לע םותחיו      
      
    .  
      
:ל "נ ה  ם י א נ ת ה  ת א  י ת ל ב י ק ו  י ת נ ב ה ש  ר ש א מ  י נ נ ה               
      
    .  
      
    .  
      
.                                     ןלבקה תמתוחו המיתח                  
      
. __________________                 םותחה םש                  
      
. ___________________                   'סמ .ז.ת                  
      
. ___________________                     ךיראת                  

תומדקומ 00 כ"הס          
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ןוטבמ ךמות ריק תסירה :ללוכה ,תמייק תעפושמ הפמר תבחרה     02.01
ריקה עוציב   ;)דרפנב םידדמנ( הדלפ הקעמ קוריפ תוברל      
)קלחומו יולג ןוטב( ןיוזמ 03-ב ןוטב ,רחא םוקמב שדח ךמותה      
2.0-כ תומכה( מ"ס 04-כ לש עצוממב הבוגבו מ"ס 21 יבועב      

                 1.00 'פמוק )רפנב דדמנ שדחה הקעמה ;ןוטבה ןויז ללוכ ,)ק"מ  
      
עצוממב הבוגבו מ"ס 21-כ יבועב ל"נה ןוטבמ ךמות ריק תסירה     02.02
ךותיח תוברל ,תעפושמ הפמרב )ק"מ 2.0-כ תומכה( מ"ס 04-כ      
מ"ס 59 הבוגב םייק הדלפ הקעמ קוריפ ללוכ ריחמה .ןויזה      

                 1.00 'פמוק )'מ 5.3-כ ךרוא( רזוח שומישל  
      
ןוטבמ םימייקה םיבשומה ג"ע תינכת יפל םישדח הנובירט יבשומ     02.03
.ק"מ 56.4 - ןוטבה תומכ ,מ"ס 62/87 בשומה ךתח ,ןיוזמ 03-ב      

                16.20 ןוטבה ןויז ללוכ ריחמה רטמ   
      
תויללכ תודימב תינכת יפל הנובירט יבשומל השיג תוגרדמ     02.04
.ק"מ 41.0 - ןוטבה תומכ  ,ןיוזמ 03-ב ןוטב ,מ"ס 001/681      

                 3.00 ןוטבה ןויז ללוכ ריחמה רטמ   
20 קרפב הרבעהל        
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16/09/2020 םידסיימה ןואיזומל יתליהק זכרמ הנבמ תבסה
דף מס':     003 תורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוברל ,ל"נל מ"ס 02 דע בועב ןייוזמ ןוטב יבשומ עטק תסירה     02.05

                 2.00 הנובירט יבשומל השיג תוגרדמ רובע ןויזה ךותיח ר"מ   
      
,מ"ס 06/021 תויללכ תודימב תינכת יפל המבל הילע תוגרדמ     02.06
- ןוטבה תומכ ,מ"ס 5.21/03 הגרדמה ךתח ,ןיוזמ 03-ב ןוטב      

                 2.40 ןוטבה ןויז ללוכ ריחמה .ק"מ 41.0 רטמ   
      
תוציחמ לע תוקוצי )4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב תורוגח     02.07

                 0.30 םיחתפה לעמ תוברל מ"ס 01 בחורב ק"מ   
      
,מ"ס 01 בחורב תומייק תוציחמ לע תוקוצי 03-ב ןוטב תורוגח     02.08

                 0.10 םיחתפ לעמ תוברל ק"מ   
      
,מ"ס 02-51 בחורב םימייק תוריק לע תוקוצי 03-ב ןוטב תורוגח     02.09

                 0.15 םיחתפ לעמ תוברל ק"מ   
      
,מ"ס 53-כ בחורב םימייק תוריק לע תוקוצי 03-ב ןוטב תורוגח     02.10

                 0.25 םיחתפ לעמ תוברל ק"מ   
      
רוביחב ,מ"ס 01 יבוע תוציחמב תוקוצי 03-ב ןוטב תויכנא תורוגח     02.11

                 0.50 וצרפנש םיחתפ ידיצבו השדחו תמייק הינב ןיב ק"מ   
      
רוביחב ,מ"ס 02 יבוע תוריקב תוקוצי 03-ב ןוטב תויכנא תורוגח     02.12

                 0.15 וצרפנש םיחתפ ידיצבו השדחו תמייק הינב ןיב ק"מ   
      
רוביחב ,מ"ס 53-כ יבוע תוריקב תוקוצי 03-ב ןוטב תויכנא תורוגח     02.13

                 0.60 וצרפנש םיחתפ ידיצבו השדחו תמייק הינב ןיב ק"מ   
      
םינוש םיטנמלאב מ"מ 001 קמועבו מ"מ 8 רטוקב םירוח חודיק     02.14
םתרדחהו מ"ס 05 ךרואבו מ"מ 8 רטוקב םיצוק תוברל ,ןוטבמ      

                25.00 שיטפ תוקיפד י"ע 'חי   
      
לעמ חטשב ינדי קסיד/)וגנוק( ילמשח שיטפ י"ע םיחתפ תביצח     02.15
מ"ס 52 לעמ יבועב םיחיוטמ ןוטב תוריקב ר"מ 0.4 דע ר"מ 0.2      
ןוטב י"ע חתפה תרוצ דוביעו ןויזה ךותיח תוברל ,מ"ס 05 דעו      

                 2.80 חיטו ר"מ   
      
ךתחב )קלחומו יולג ןוטב( 03-ב ןוטב ,רתאב תוקוצי תוגרדמ     02.16
51 יבועב עפושמ ןוטב חטשמ תוברל מ"ס 61/04 דע שלושמ      

                 5.40 ןוטבה ןויזו קדוהמ עצמ ,מ"ס רטמ   
20 קרפב הרבעהל        

קובץ: שדרות-מוז' 06   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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16/09/2020 םידסיימה ןואיזומל יתליהק זכרמ הנבמ תבסה
דף מס':     004 תורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
03-ב ןוטבמ תינכת יפל 2 םלואל הסינכב תוינוציח תוגרדמ     02.17
,מ"ס 02 יבועב תוריק :ללוכה ,מ"ס 081/042 תויללכ תודימב      
תוגרדמ ישלושמ 3 -ו מ"ס 21 יבועב עפושמו יקפא םיחטשמ      
  ,קלחומו יולג ןוטב - תוריקב ינפ רמג .מ"ס 03/51 תודימב    
םוטיק תוברל ,הקלחה תעינמל ןידע סופסח - תוגרדמ יחלשב      
תומכ .ןוטבה ןויזו  םיקודיה ,ץצחב יולימ  ללוכ ריחמה .תוניפ      

                 1.00 'פמוק ק"מ 06.1-כ ןוטבה  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          

      
ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
יבועב הקימרק יחיראב תופוחמ/תוחיוטמו תויונב תוציחמ תסירה     04.01

                13.00 הינבה ךותב ןוטב תורוגח תוברל ,מ"ס 01 ר"מ   
      
01 יבועבו מ"ס 91/91 תודימב )ןבל( תיכוכז ינבלב הינב תסירה     04.02

                 4.00 מ"ס ר"מ   
      
דע חטשב )וגנוק( ילמשח שיטפ י"ע םיחתפ לש הלדגה וא הביצח     04.03
דוביע תוברל ,מ"ס 01 יבועב תוחייוטמו תויונב תוציחמב ר"מ 0.2      

                 2.00 ר"מ 1 יפל ילמינימ םולשת .חיטו ןוטב י"ע חתפה תרוצ ר"מ   
      
דע חטשב )וגנוק( ילמשח שיטפ י"ע םיחתפ לש הלדגה וא הביצח     04.04
דוביע תוברל ,מ"ס 02 יבועב םיחיוטמו םייונב תוריקב ר"מ 0.2      

                 2.00 חיטו ןוטב י"ע חתפה תרוצ ר"מ   
      
חטשב )וגנוק( ילמשח שיטפ י"ע םיחתפ לש הלדגה וא הביצח     04.05
01 יבועב תוחיוטמו תויונב תוציחמב ר"מ 0.4 דעו ר"מ 0.2 לעמ      

                 5.20 חיטו ןוטב י"ע חתפה תרוצ דוביע תוברל ,מ"ס ר"מ   
      
דע חטשב )וגנוק( ילמשח שיטפ י"ע םיחתפ לש הלדגה וא הביצח     04.06
דוביע תוברל ,מ"ס 52 יבועב םיחיוטמו םייונב תוריקב ר"מ 0.2      

                 3.00 חיטו ןוטב י"ע חתפה תרוצ ר"מ   
      
חטשב )וגנוק( ילמשח שיטפ י"ע םיחתפ לש הלדגה וא הביצח     04.07
53-כ יבועב םיחיוטמו םייונב תוריקב ר"מ 0.4 דעו ר"מ 0.2 לעמ      

                 5.00 חיטו ןוטב י"ע חתפה תרוצ דוביע תוברל ,מ"ס ר"מ   
      
תוציחמב ,ר"מ 0.2 דעו ר"מ 0.1 לעמ חטשב תלד חתפ תריגס     04.08
תרדחהל םיחודיק תוברל ,מ"ס 01 יבועב םימייק ןוטב יקולב      

                 1.00 םייק ןוטבל םיצוק 'חי   
      
תוציחמב ,ר"מ 0.2 דעו ר"מ 0.1 לעמ חטשב תלד חתפ תריגס     04.09
תרדחהל םיחודיק תוברל ,מ"ס 02 יבועב םימייק ןוטב יקולב      

                 1.00 םייק ןוטבל םיצוק 'חי   
      

                 1.00 מ"ס 52 יבועב ךא ,ל"נכ 'חי  04.10
40 קרפב הרבעהל        

קובץ: שדרות-מוז' 06   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



לארשיב תשרומ ירתא רומישל הצעומ
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16/09/2020 םידסיימה ןואיזומל יתליהק זכרמ הנבמ תבסה
דף מס':     005 תורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                46.00 מ"ס 01 יבועב םילולח ןוטב יקולב תוציחמ ר"מ  04.11
היינב תודובע 40 כ"הס          

      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      

                 8.00 ןהיפוקשמו תויפנכ דח ץע תותלד קוריפ 'חי  06.01
      

                 3.00 ןהיפוקשמו תויפנכ דח חפ תותלד קוריפ 'חי  06.02
      

                 1.00 ןהיפוקשמו תויפנכ וד חפ תותלד קוריפ 'חי  06.03
      
גרוס תוברל ,םהיפוקשמו םייפנכ וד םוינימולא תונולח קוריפ     06.04

                 1.00 הדלפ 'חי   
      

                 1.00 מ"ס 052/591-כ תודימב יפנכ וד הדלפ רעש קוריפ 'חי  06.05
      
'מ 3.3-כ תומכב הדלפ רוניצמ םייק די זחאמ לש עטק קוריפ     06.06
הקעמהב םינוקית ללוכ ריחמה .)הנבמהל השדח הסינכ רוזא(      

                 1.00 'פמוק העיבצה שודיחל םלשומ רמג תלבקל םייקה  
      
'מ 43.1 -כ תומכב הדלפ רוניצמ םייק הקעמ לש עטק קוריפ     06.07
רמג תלבקל םייקה הקעמהב םינוקית ללוכ ריחמה .)1 םלוא(      

                 1.00 'פמוק העיבצה שודיחל םלשומ  
      

                 1.00 'פמוק הילת יטנמלא ללוכ ,ר"מ 0.91-כ תומכב המבל ןוליו קוריפ 06.08
      

                27.00 תונותחת הכימת תורוק תוברל ץעמ המב קוריפ ר"מ  06.09
      
קוריפ .מ"ס 09 הבוגבו מ"ס 06 בחורב ןותחת חבטמ ןורא קוריפ     06.10

                 9.50 דרפנב דדמנ שישה רטמ   
      

                 9.50 מ"ס 06 הבוגבו מ"ס 03 בחורב ןוילע חבטמ ןורא קוריפ רטמ  06.11
      
תודימב ,הגוגז תיפנכ וד ,המישר יפל 1WD גוסמ ץע תלד     06.12

                 4.00 מ"ס 502/021 חתפה 'חי   
      
תודימב ,המוטא תיפנכ דח  ,המישר יפל 2WD גוסמ ץע תלד     06.13

                 1.00 מ"ס 502/59 חתפה 'חי   
      
תודימב ,המוטא תיפנכ דח  ,המישר יפל 3WD גוסמ ץע תלד     06.14

                 3.00 מ"ס 502/09 חתפה 'חי   
      
תודימב ,המוטא תיפנכ דח  ,המישר יפל 4WD גוסמ ץע תלד     06.15

                 1.00 מ"ס 502/011 חתפה 'חי   
      
)םיווש אל םיפגאה(   תיפנכ וד ,המישר יפל 5WD גוסמ ץע תלד     06.16

                 1.00 מ"ס 502/021 חתפה תודימב ,הגוגז 'חי   
60 קרפב הרבעהל        

קובץ: שדרות-מוז' 06   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



לארשיב תשרומ ירתא רומישל הצעומ
8116305-30:סקפ 7919505-30:לט 01985 לארשי הוקמ
 
 

16/09/2020 םידסיימה ןואיזומל יתליהק זכרמ הנבמ תבסה
דף מס':     006 תורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יונב תוגרדמה דצל ןקתומ םלואל הדירי תוגרדמל די זחאמ -שיגנ     06.17
םע מ"ס 4-3 ינוציח רוניצ רטוק ,)הטסורינ( 403 מ"בלפ רוניצמ      
חטשמה ינפמ מ"ס 59 הבוגב בכרומ ,זחאמה תווצקב ףופיכ      
הזיחאל ישפוח חוורמ ,תוגרדמב חלשה הצק ינפמ וא רמגומה      
,רוניצה לש ינוציחה םינפהמ םומינימ מ"ס 4 זחאמל ביבסמ      
8191 י"ת תושירד יפל ,רוביחה יוסיכל תוטזורו םיקוזיח תוברל      

                 5.30 .1.3 םיקלח רטמ   
      

                 1.00 ריקל ןקתומ די זחאמ ךא ,ל"נכ רטמ  06.18
      
תינכת יפל 2 םלואל הסינכב תוינוציח תוגרדמ ידיצ ינשב הקעמ     06.19

                 5.00 מ 50.1 הבוגב )הטסורינ( 403 מ"בלפמ רטמ   
      
'לגב A-A ךתח יפל )1 םלוא( הנובירטל עובק ץע )לספס( בשומ     06.20
    5-D, היצקורטסנוק תוברל ,הגרדמה םורל תילוזנוק הנקתה  

                25.00 בשומה תנקתהל תאשונ רטמ   
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס          

      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
5( תולסא - םייק האורבת ינקתמ קוריפו בויבו םימ יווקמ קותינ     07.01
ןקתמל םיוולנה םירזיבאו זוקינ ,םימה תרנצ ,)'חי 5( םירויכ ,)'חי      

                 1.00 'פמוק )תומלשב ריחמה( .'דכו  
      

                 4.00 מ"ס 56 דע בחורב םייק שיש יחטשמ קוריפ רטמ  07.02
      
תמיתסו םימ יווקמ קותינ תוברל םימחו םירק םימל תוללוס קוריפ     07.03

                 5.00 םיחתפ 'חי   
      
םע מ"ס 06 ימינפ רטוקב ןליתאילופמ תולוגע הרקב תוחוש     07.04
תומכה .'מ 08.0 דע קמועבו ןוט 5 סמועל 05  רטוק .ב.ב הסכמ      

                 1.00 לעופב הדידמל 'חי   
      
.'מ 02.1 דע קמועבו מ"ס 08 ימינפ רטוקב ךא ,ל"נכ תוחוש     07.05

                 1.00 לעופב הדידמל תומכה 'חי   
      
,רפע  תודובע  ללוכ תמייק החושל 8" רטוקב שדח בויב וק רוביח     07.06
תיינבו ,החושה ריקל ונוגיעו וקה רוביח ,החושה ריק  תריבש      

                 2.00 אתב ןוגלזמ 'חי   
      
זוקינ רוניצו 'מ 0.2 דע םירק םימ רוניצ תוברל ,הנתשמל הדוקנ     07.07
,הלתמ לע הנתשמה תנקתה ,'מ 0.2 דע מ"מ 05 רטוק םיכפשל      
םימ רזפמ ,הנתשמ לש הקפסא ללוכ אל( םימ רזפמ רוביח      
רחאל ונוקיתו םיקולב ריקב הביצח ,)דרפנב ומלושי רשא הלתמו      

                 1.00 טלפמוק תומלשב לכה ,הנקתהה 'חי   
70 קרפב הרבעהל        

קובץ: שדרות-מוז' 06   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



לארשיב תשרומ ירתא רומישל הצעומ
8116305-30:סקפ 7919505-30:לט 01985 לארשי הוקמ
 
 

16/09/2020 םידסיימה ןואיזומל יתליהק זכרמ הנבמ תבסה
דף מס':     007 תורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רוניצ ,'מ 0.2 דע םירק םימ רוניצ תוברל ,היולת הלסאל הדוקנ      07.08
בויבו םימ תכרעמל רוביח 'מ 0.2 דע C.V.P-מ םיכפשל זוקינ      
ריקל קזוחמ יומס החדה לכימו ,היולת הלסא תנקתהו תמייק      
היולת הלסא לש הקפסא ללוכ אל( תוכימתו ןוטב ןוגיע י"ע םיקולב      
הביצח ,)דרפנב ומלושי רשא שימג רוניצו יומס החדה לכימ ,      

                 7.00 טלפמוק ,תומלשב לכה ,הנקתהה רחאל ונוקיתו םיקולב ריקב 'חי   
      
םימח םימ רוניצ ,'מ 0.2 דע םירק םימ רוניצ תוברל ,רויכל הדוקנ      07.09
רויכה תנקתה ,'מ 0.2 דע ןיחולד רוניצו 'מ 0.2 דע דדובמ      
ומלושי רשא הללוס וא זרב ,רויכ לש הקפסא ללוכ אל( הללוסהו      
לכה ,הנקתהה רחאל ונוקיתו םיקולב ריקב הביצח ,)דרפנב      

                 3.00 טלפמוק תומלשב 'חי   
      
ןליפורפילופ רוניצ תוברל יזכרמ ינימ וא לצופמ ןגזמ זוקינל הדוקנ     07.10
,הפצר םוסחמל רוביחו 'מ 0.4 דע ךרואבו מ"מ 23 רטוקב      

                 6.00 לעופב הדידמל תומכה 'חי   
      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק                                
      
תמגוד "55 םטול 483" םגד 'א גוס ןבל סרחמ תויולת תולסא     07.12
בשומ תוברל ,קיטסלפ החדה לכימו יולג תקרב ,ע"ש וא "הסרח"      

                 7.00 הלסאה לש ריקל עוביקל אשנמו דבכ הסכמ ,"טילקב" םגד 'חי   
      
תמגוד "ולופ 473" םגד ,'א גוס ןבל סרחמ תויולת תונתשמ     07.13
םימ רזפמ ,הלתמ ,יטמוטוא יצח םרזמ תוברל ,ע"ש וא "הסרח"      

                 1.00 לקינ תקצי ןופיסו 'חי   
      
אפלא" םגד "הסרח" תמגוד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר ירויכ -שיגנ     07.14
הבוגבו מ"ס 5.43 בחורב ,מ"ס 5.44 ךרואב ,ע"ש וא לגועמ "54      

                 1.00 מ"ס 71 'חי   
      
תרדסמ ,תבבותסמ תינוניב היפ םע ,הדימעב רויכל הללוס -שיגנ     07.15
ןקתומ םורכ רומיג ע"ש וא "לגדמ" תמגוד 30896 ט"קמ ,"רבנע"      

                 1.00 רזעה ירמוח לכו לינ יזרב תוברל םלשומ 'חי   
      
,"קפוא" תרדסמ ,תבבותסמ תינוניב היפ הדימעב רויכל הללוס     07.16
םלשומ ןקתומ םורכ הפוצמ ע"ש וא "לגדמ" תמגוד 30807 ט"קמ      

                 4.00 רזעה ירמוח לכו לינ יזרב תוברל 'חי   
      
ם י ת ו ר י ש  י א ת ל  ה נ י י ג י ה  י נ ק ת מ                     
      
מ"מ 21 יבועב תותיזח יתש ע"ש וא "ןאירוק" ילירקא קצומ חטשמ     07.17
,הדידמ ,זרבל חתפ תוברל מ"ס 56 דעו מ"ס 53 לעמ בחורבו      

                 1.50 הבכרהו מ"ק 05 דע לש קחרמל הלבוה רטמ   
      

                 7.00 רוגס ריינ קיזחמ 'חי  07.18
70 קרפב הרבעהל        

קובץ: שדרות-מוז' 06   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



לארשיב תשרומ ירתא רומישל הצעומ
8116305-30:סקפ 7919505-30:לט 01985 לארשי הוקמ
 
 

16/09/2020 םידסיימה ןואיזומל יתליהק זכרמ הנבמ תבסה
דף מס':     008 תורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                 7.00 היולת הלסא תשרבמ 'חי  07.19
      

                 3.00 הארמה ףוגב םינספות תוברל מ"ס 07X05 תילבוא הארמ 'חי  07.20
      

                 3.00 םיידי שובייל ילמשח ןקתמ 'חי  07.21
      

                 7.00 לילגב ריינ תובגמ ינקתמ 'חי  07.22
      

                 7.00 הטסורינ יומד רטיל 6 לדפ חפ 'חי  07.23
      

                 2.00 רטיל 54 הטסורינמ לודג ינבלמ הלתנ חפ 'חי  07.24
      

                 3.00 הטסורינמ תיכנא היינובס 'חי  07.25
      

                 2.00 וביסק תרדסמ הטסורינמ תינורטקלא ףצק תיינובס 'חי  07.26
      

                 1.00 L-םגד םיכנל הזיחא תידי 'חי  07.27
      

                 1.00 סבג תוריקל דחוימ דומע לע תממורתמ םיכנל הזיחא תידי  'חי  07.28
      

                 7.00 רוצעמ םע תלדל וו רטמ  07.29
      
םורכ הפוצמ דבכ גרבומ זילפ עבורמ 8" הפצר םוסחמ תשר     07.30

                 2.00 לקינ 'חי   
האורבת ינקתמ 70 כ"הס          

      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
,םיירושימ םיחטש לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.01

                45.00 םינתיווזו )תוניפ( תועוצקמ דוביע תוברל ר"מ   
      
,מ"ס 22 דע בחורב םיירושימ )םיפילג( םיפשח לע םינפ חיט     09.02

                20.00 םינתיווזו )תוניפ( תועוצקמ דוביע תוברל רטמ   
      
51 דע בחור תועוצרב םיירושימ םיחטש לע םייק םינפ חיט ינוקית     09.03
יפוקשמ ביבס ,תוריקב 'דכו למשח ,םימ יווק תחנה רחאל מ"ס      
תוריק ןיב םישגפמב ,םימייק תוריקב ובכרוהש תותלדו תונולח      
יבוע תמאתהו תותיס תוברל לכה םימייקל םישדח תורקת וא/ו      

                15.00 םייקל שדחה חיטה רטמ   
      
לעמ בחור תועוצרב םיירושימ םיחטש לע םייק םינפ חיט ינוקית     09.04
,תוריקב 'דכו למשח ,םימ יווק תחנה רחאל מ"ס 03 דעו מ"ס 51      
,םימייק תוריקב ובכרוהש תותלדו תונולח יפוקשמ ביבס      
תוברל לכה םימייקל םישדח תורקת וא/ו תוריק ןיב םישגפמב      

                15.00 םייקל שדחה חיטה יבוע תמאתהו תותיס רטמ   
90 קרפב הרבעהל        

קובץ: שדרות-מוז' 06   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



לארשיב תשרומ ירתא רומישל הצעומ
8116305-30:סקפ 7919505-30:לט 01985 לארשי הוקמ
 
 

16/09/2020 םידסיימה ןואיזומל יתליהק זכרמ הנבמ תבסה
דף מס':     009 תורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוברל ,ר"מ 52.0 דע לש םינטק םיחטשב םייק םינפ חיט ינוקית     09.05

                10.00 ףפור םייק חיט תותיס 'חי   
      
םילופיש לעמ ,תורצ תועוצרב לטכפשו םייק םינפ חיט ינוקית     09.06
ופלחוהש ןלצרופ טינרג וא הקימרקמ ריק יופיח לעמ וא םישדח      

                60.00 םייק ריקב רטמ   
      
תוברל ,ר"מ 52.0 דע לש םינטק םיחטשב םייק ץוח חיט ינוקית     09.07

                 5.00 ףפור םייק חיט תותיס 'חי   
      
5.0 דעו ר"מ 52.0 לעמ םיחטשב םיחטשב םייק ץוח חיט ינוקית     09.08

                 5.00 ףפור םייק חיט תותיס תוברל ,ר"מ 'חי   
חיט תודובע 90 כ"הס          

      
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      

                31.00 םייק ףוציר קוריפ ר"מ  10.01
      

                 6.00 'פמוק ר"מ 52.0 דע לש םינטק םיחטשב םייק ףוציר קוריפ 10.02
      

                 6.00 'פמוק ר"מ 06.0 דעו 52.0 לעמ םינטק םיחטשב םייק ףוציר קוריפ 10.03
      

                30.00 מ"ס 06 דע בחורב תועוצרב םייק ףוציר קוריפ רטמ  10.04
      

                175.00 םימייק )םילנפ( םילופיש קוריפ רטמ  10.05
      

                 6.00 א"מ 06.0 דע לש םינטק םיעטקב םימייק )םילנפ( םילופיש קוריפ רטמ  10.06
      
םניא רשא םימייק תוריקמ הקימרק וא הניסרח יחירא קוריפ     10.07

                67.00 ריקהמ טיטה תבכש תותיס תוברל ,הסירהל םידעוימ ר"מ   
      
יחיראמ םייק ףוציר יבג לע הקבדהב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.08
06 דוסי ריחמ ,מ"ס 06/06 תודימב םיחיראה .ןלצרופ טינרג      
מ"ס 06/072 תודימב עטקב עופיש תריצי ללוכ ריחמה .ר"מ/ח"ש      
תריחבל םיחיראה ןווגו גוס .2 'סמ םלואל הסינכב      

                321.00 לכירדא/בצעמה ר"מ   
      
םימייק םיפוציר יעטק קוריפ י"ע ל"נה םיפוציר סוליפ רובע תפסות     10.09
תפסות ללוכ ,םישדח/קוריפהמ םיחיראב שדחמ החנהו םיעוקש      

                50.00 )לעופב הדידמל תומכה( ןוטב/לוח יולימ ר"מ   
      
תודימב 01R גרד הקלחה דגנ ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.10
ןווגו גוס .)תעפושמ תפמר (ר"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמ ,מ"ס 05/05      

                 5.30 לכירדא/בצעמה תריחבל םיחיראה ר"מ   
01 קרפב הרבעהל        

קובץ: שדרות-מוז' 06   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



לארשיב תשרומ ירתא רומישל הצעומ
8116305-30:סקפ 7919505-30:לט 01985 לארשי הוקמ
 
 

16/09/2020 םידסיימה ןואיזומל יתליהק זכרמ הנבמ תבסה
דף מס':     010 תורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
01R גרד הקלחה דגנ ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר ךא ,ל"נכ     10.11
06 דוסי ריחמ ,מ"ס 33/33 תודימב םיחיראה  .םיתוריש ירדחב      

                31.20 ר"מ/ח"ש ר"מ   
      

                170.00 מ"ס 01 הבוגב ,ל"נה ףוצירל םילופיש רטמ  10.12
      
יחיראב ,מ"ס 82/61 תודימב חלשו םור ,ןוטב תוגרדמ יופיח     10.13
תריחבל ןווגו גוס .מ"ס 33/33 תודימב ןלצרופ טינרג      

                18.20 לכירדא/בצעמה רטמ   
      
תודימב ןלצרופ טינרג יחיראמ הגרדמ דצב )יכנאו יקפוא( לופיש     10.14

                 4.20 מ"ס 01 הבוגב מ"ס 33/33 רטמ   
      
ילופיש םע ,א"מ 0.1 דע לש םינטק םיעטקב םילופיש תמלשה     10.15
מ"ס 01,7/06-02 תודימב םישדח ןלצרופ טינרג וא הקימרק      

                 5.00 'פמוק )ר"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמ( םימייקה םילופישה לדוגו ןווגל ומאתויש  
      
הקימרק יחירא םע ,מ"ס 07 דע בחורב תועוצרב ףוציר תמלשה     10.16
ומאתויש מ"ס 54-03/54-02 תודימב םישדח ןלצרופ טינרג וא      

                 5.00 )ר"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמ( םייקה ףוצירה ןווגל רטמ   
      
33/52 תודימב הקימרק/ןלצרופ טינרג יחיראב םינפ תוריק יופיח     10.17

                84.00 ר"מ/ח"ש 04 דוסי ריחמ ,מ"ס ר"מ   
      

                 5.00 מ"מ 04 דע בחורב םוינימולאמ הצק ףס ליפורפ רטמ  10.18
      
ןיב שגפמב מ"מ 4/04 ךתחב םוינימולאמ הדרפה ףס ליפורפ      10.19

                 5.00 םינוש ףוציר יגוס רטמ   
      

                12.50 מ"מ 6 יבועב הקימרקל םוינימולאמ רמג תוניפ  רטמ  10.20
      
יעבט ןווגב םוינימולאמ מ"מ 02/02/02 תודימב "U" קותינ ליפורפ     10.21

                47.00 ןבל וא רטמ   
ףוציר תודובע 01 כ"הס          

      
ע ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
תובכש יתשב תורקתו תוריק לע םייק םינפ עבצ שודיח     11.01
םירוח תמיתס ,ףפור עבצ תרסה תוברל ,ע"ש וא "לירקרפוס"      

                900.00 ריקה שוטילו ר"מ   
      
וא החירמב ,סבג וא םינפ חיט לע ע"ש וא "0002 לירקרפוס" עבצ     11.02
יתשו ע"ש וא "ליפרובמט" דוסי עבצ תבכש תוברל ,הזתהב      

                320.00 ר"מע"ש וא "0002 לירקרפוס" תובכש ר"מ   
      
יתשב ע"ש וא "ד.מ לירקרפוס" עבצב םייק קלח ץוח חיט שודיח     11.03

                400.00 תובכש ר"מ   
11 קרפב הרבעהל        

קובץ: שדרות-מוז' 06   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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8116305-30:סקפ 7919505-30:לט 01985 לארשי הוקמ
 
 

16/09/2020 םידסיימה ןואיזומל יתליהק זכרמ הנבמ תבסה
דף מס':     011 תורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יתשב ע"ש וא ".ד.מ לירקרפוס" עבצב םייק קלח ץוח חיט שודיח     11.04

                100.00 ריקה שוטילו םירוח תמיתס ,ףפור עבצ תרסה תוברל ,תובכש ר"מ   
      
,'מ 1.1 דע הבוגב םימייק הדלפמ די יזחאמ לע עבצ שודיח     11.05
וא "רואילופ" וא "ןוטרמה" תחא הבכשב העיבצו ףושפש תוברל      

                35.00 ע"ש רטמ   
      
08/08 -כ ליפורפמ םינוגג לש םימייק הדלפ ידומע לע עבצ שודיח     11.06
    SHR, ןוטרמה" תובכש יתשו דוסי עבצב העיבצו ףושפיש תוברל"  

                45.00 ע"ש וא רטמ   
      
תושרבמ םע יוקינ ירמוח י"ע טנוברקילופ תוחולמ םייק ןוגג יוקינ     11.07

                80.00 תונידע קיטסלפ ר"מ   
עבצ תודובע 11 כ"הס          

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
,הגוגז תיפנכ וד ,המישר יפל  1WD גוסמ יגלב ליפורפמ תלד     12.01

                 2.00 מ"ס 022/021 חתפה תודימב 'חי   
      
,הגוגז תיפנכ וד ,המישר יפל  2WD גוסמ יגלב ליפורפמ תלד     12.02

                 1.00 מ"ס 502/641 חתפה תודימב 'חי   
      
,תרגסמ/םוינימולאמ )הנבמה ןולמג( תיתשק הנירטיו קוריפ     12.03
דגנ הדלפ/קיטסלפ תשר תרסה ללוכ ריחמה .ףוקשמה תוברל      

                22.00 םינוי ר"מ   
      
םוינימולא לש )הנבמה ןולמג( תיתשק העובק הנירטיו     12.04
לילק תמגודכ ,ףוקש טנוברקילופ תוחולב יולימו עובצ/ןגלואמ      

                22.00 ע"ש וא 0094 ר"מ   
םוינימולא תודובע 21 כ"הס          

      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
גגה הבוג .םייק יתשק גגמ טנוברקילופ תוחול לש )דבלב( קוריפ     19.01
הדידמה ,גגה תיצקורטסנוק לש ןותחת סלפמב 'מ 05.3 דע וניה      

                180.00 )לעופב הדידמ תומכ( .תויפח אלל ,גגה עופיש לש וטנ חטש יפל ר"מ   
      
19.02 תועצובמה תיטסוקא הרקתו גגה ךוכיס תודובעל תפסות    
לש קוריפו הבכרה תוברל ,'מ 0.5 דעו 'מ 0.3 - ל לעמ םהבוגש      

                138.00 גגה חטש יפל הדידמה .והשלכ םוגיפ ר"מ   
      
םע תמייק )הדבכ היצקורטסנוק( הדלפ תיצקורטסנוק יוקינ     19.03

                 2.50 )דרפנב דדמנ םוגיפ( םייק הנבמב קסידו הדלפ תושרבמ ןוט   
91 קרפב הרבעהל        

קובץ: שדרות-מוז' 06   .../012 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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16/09/2020 םידסיימה ןואיזומל יתליהק זכרמ הנבמ תבסה
דף מס':     012 תורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תובכש יתשב תמייק הדלפה תיצקורטסנוק תעיבצ רובע תפסות     19.04

                 2.50 הדלפ ןוט יפל הדידמה ,יטטניס ןוילע עבצ ןוט   
      
יפל לגועמ וקב הדלפ ליפורפמ תופסונ תועלצ תנקתהו הקפסה     19.05

                 0.40 רונתב העיבצ ללוכ ריחמה .הנבמה לש יתשק גג רובע םייקה ןוט   
      
לגועמ וקב ח ו ט ש  ח פ  תוחולב תינכת יפל תויתשק תוגג ךוכיס      19.06
רוביחו םוטיא ירזיבא תוברל ,רונתב עובצו ןוולוגמ מ"מ 6.0 יבועב      

                358.00 )לעופב הדידמ תומכ( ר"מ   
      
וקב מ"מ 06 יבועב דדובמ לנפב תויתשק תוגג ךוכיס .ה פ ו ל ח      19.07
ןוולוגמ מ"מ 5.0 יבועב ןותחתו ןוילע חפמ יושע לנפה ,לגועמ      
וילאמ הבכ ןטירואילופ תקיצי ןכו ןוקיליס רטסאילופ עבצב עובצו      
םוכיסל אל         358.00 )לעופב הדידמ תומכ( םהיניב ר"מ   
      
6-5 יבועב תיכוכז רמצ ינורזמ י"ע ל"נה חפמ תוגגל ימרת דודיב     19.08
הדידמ תומכ( שא דגנ תודימע ןליתאילופ תועיריב םיפוטע ,מ"ס      

                358.00 )לעופב ר"מ   
      

                43.00 מ"מ 0521 דע לש הסירפבו מ"מ 2 יבועב ןוולוגמ חפמ הלחזמ רטמ  19.09
      
הסוכמו ל"נה םישירמ ןיב מ"מ 5-כ יבועב ץיודנס תוחולמ תיתש     19.10

                358.00 בצעמה תריחבל דבה ןווגו גוס .הקבדהב יטסוקא דבב ר"מ   
שרח תורגסמ 91 כ"הס          

      
ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       
      
קוריפ תוברל תמייק סבג תרקת וא תיטסוקא הרקת קוריפ     22.01

                65.00 )םייקו הדימב( דודיבהו הרואתה יפוג ,הילתה יטנמלא ר"מ   
      
לש ללוכ יבועב )םידדצה ינשב( תוימורק-דח סבג תוציחמ     22.02
הדלפ חפמ םיבצינו הנותחתו הנוילע הליסמ םע ,מ"מ 001-59      
דדמנ יטסוקא דודיב( העיבצל ןכומ ,םלשומ רמג דע לכה ,ןוולוגמ      

                53.00 )דרפנב ר"מ   
      
יבועב םיעלס רמצ י"ע יטסוקא דודיב רובע סבג תוציחמל תפסות     22.03

                24.00 ק"מ/ג"ק 06 לקשמב 2" ר"מ   
      
היצקורטסנוקו מ"מ 7.21 יבועב סבג חול תוברל ,סבג תרקת      22.04

                140.00 )'מ 0.1 דע הבוגב( ר"מ   
      
)דורו( שא ןיסח וא )קורי( םימ דימע סבג חול רובע תפסות      22.05

                140.00 )דחא דצב( - ליגר סבג חול םוקמב ר"מ   
22 קרפב הרבעהל        

קובץ: שדרות-מוז' 06   .../013 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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16/09/2020 םידסיימה ןואיזומל יתליהק זכרמ הנבמ תבסה
דף מס':     013 תורדש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
"סקמ ןויד" םגד םיירלודומ םיילרנימ םיחיראמ תיטסוקא הרקת      22.06
תודימב חירא ,wa=56.0 ,ע"ש וא ''gnortsmrA'' 'בח תרצות      
םיליפורפה תא ללוכ ריחמה .מ''מ 91 יבועב ,מ"ס 021/06      
רמגו )'מ 0.1 דע הבוגב( הילתה יטנמלא ,םיינשמהו םיאשונה      
לש םלשומ עוציבל דע ,תוריקה דיל מ"מ 2.1 יבועב ןתיווז      
תריחבל ןווג .)ר"מ/ח"ש 04 םיחיראל דוסי ריחמ( הדובעה      

                130.00 בצעמ/לכירדא ר"מ   
      
ותואב מ"מ 7.21 יבועב סבג תוחולמ תיכנאו תיקפוא הריגס     22.07
001 דע מ"ס 06 לעמ סורפ בחורב ,םינוש םיסלפמ ןיב וא סלפמ      
דע הבוגב( היצקורטסנוק תוברל ,תויטסוקא תורקת יפקיהב ,מ"ס      
הסירפב הדידמה( העיבצל ןכומ םלשומ רמג דע לכה )'מ 0.1      

                38.70 )ר"מב ר"מ   
      
בחורב ,מ"מ 7.21 יבועב סבג תוחולמ תיכנאו תיקפוא הריגס     22.08
תוברל ,תויטסוקא תורקת יפקיהב ,מ"ס 001 לעמ סורפ      
ןכומ םלשומ רמג דע לכה )'מ 0.1 דע הבוגב( היצקורטסנוק      

                46.60 )ר"מב הסירפב הדידמה( העיבצל ר"מ   
      
ליגר רוריח םיררוחמ מ"מ 5.0 יבועב ןוולוגמ חפ ישגמ תרקת     22.09
תודימב םיעוקש יצח ע"ש וא "ןיא-פורד" םגד ,ןבלב םיעובצו      
.מ"מ 2.0 יבועב תיטסוקא הזיג םע דודיב תוברל מ"ס 06/06      
הבוגב( הילתה יטנמלא ,םיאשונה םיליפורפה תא ללוכ ריחמה      

                31.00 תוריקה דיל מ"מ 2.1 יבועב ןתיווז רמגו )'מ 0.1 דע ר"מ   
      
בחורב הציחמ תחא הדיחי תללוכה םיתורשל תוציחמ תכרעמ     22.10
תוציחמה :מ"ס 001 בחורב אתה תיזח תחא הדיחיו מ"ס 051      
וא "םיטקייורפ לנפ" תמגוד )הפסרט( ''קילונפ'' תוחולמ תויושע      
,הקיחש ,תוטירש ינפב הדימעו םזילדנו יטנא ,מ''מ 21 יבועב ע"ש      
06 בחורב תלד תוברל ,מ''ס 001 בחורב אתה תיזח .תוחלו םימ      
51 תכרעמה הבוג .תלדה יריצב תימצע הריגס ןונגנמ םע מ"ס      
לוזרפ םע הפצרהמ מ''ס 202 הבוגל דע הפצרהמ מ''ס      

                 4.00 'פמוק תלד תיזחו תחא הציחמ ללוכ תכרעמה ריחמ .הטסורינמ  
      
06 בחורב תלד תוברל ,מ''ס 001 בחורב םיתורשל תלד תיזח     22.11
תוחול היושע ,תלדה יריצב תימצע הריגס ןונגנמ םע מ"ס      
21 יבועב ע"ש וא "םיטקייורפ לנפ" תמגוד )הפסרט( ''קילונפ''      
מ''ס 202 הבוגל דע הפצרהמ מ''ס 51 תכרעמה הבוג .מ''מ      

                 2.00 'פמוק הטסורינמ לוזרפ םע הפצרהמ  
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  99 ק ר פ       
      
,םיליבומ ,תואספוק ,למשח תוחול - םייק למשח ינקתמ קוריפ     99.01

                 1.00 'פמוק )תומלשב ריחמה( .'דכו םיעקש  ,םיקיספמ  
תונוש 99 כ"הס          

קובץ: שדרות-מוז' 06   .../014 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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תויומכ בתכ
10-71-01 'סמ טקייורפ
)60 הרודהמ(
 

16/09/2020 )זוכיר( םידסיימה ןואיזומל יתליהק זכרמ הנבמ תבסה
דף מס':     014 תורדש

  
כ"הס  

תומדקומ 00 קרפ   
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
  
היינב תודובע 40 קרפ   
  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ   
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ   
  
חיט תודובע 90 קרפ   
  
ףוציר תודובע 01 קרפ   
  
עבצ תודובע 11 קרפ   
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ   
  
שרח תורגסמ 91 קרפ   
  
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ   
  
תונוש 99 קרפ   

 
  
כ"הס  

החנה בושיחל םוכס   
הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: שדרות-מוז' 06 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


