
7102/11/70 :ךיראת

תויומכ בתכ

מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     002  מבנה 1  רחבה מזרחית ונתיב הסעה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80.1 ק ר פ 

ת ו י נ ב ו  ת ו ק י צ י  ,ת ו ר י פ ח  10.80.1 ק ר פ  ת ת 

וא/ו הריפח םיללוכ םיפיעסה יריחמ :1 הרעה
םי לוח תבכשב דופיר ,הלעת לש הביצח
תרנצ וא/ו םילבכ תחנה ,מ'ס 01 יבועב הפונמ
קודיהו הבטרה ללוכ ,דרפנב םלושמ םרובע
ןומיס טרס ,המוד יבועב לוח תבכש יוסיכ
,הדרפה ינבל תוינקת ןגמ ינבל ,ינקת יטסלפ
קודיה םע ב גוס עצמ ,תובכשב הלעתה יוסיכ
טרופמכ ,עקרק יפדוע קוליס ,אלמ קודיה 89%
טלפמוק

יפל תודובעה םיללוכ םיפיעסה יריחמ :2 הרעה
ףוסב ותומדקל בצמה תבשהו יללכ טרפמ
הדובעה

04 בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפח 1.08.01.0030
מ"ס 001 קמוע מ"ס רטמ  650 

לעמ בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפח 1.08.01.0040
מ"ס 001 קמוע ,מ"ס 08 דעו 04 רטמ  200 

לעמ בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפח 1.08.01.0045
מ"ס 001 קמוע ,מ"ס 521 דעו 08 רטמ  300 

בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפח 1.08.01.0050
מ"ס 001 קמוע 052 רטמ  320 

קמוע לש םיפסונ מ"ס 03 לכל ריחמ תפסות 1.08.01.0060
לכ בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפחל

תובכשב קודיהו יולימ ,אוהש רטמ  500 

אוהשלכ בחורב תולעת תריפחל ריחמ תפסות 1.08.01.0070
םייק טלפסא חטשב רבעמ רובע רטמ  300 

MSLC ךומנ רקובמ קזוח לעב ןוטב תבכש 1.08.01.0090
תחנומה תרושקת/למשח תרנצ לע הנגהל
עצובת ןוטבה תבכש ,עקרקב הרופח הלעתב
תחתמ מ"ס 01-ב תרנצה תפיטע תרוצב
רוניצה לעמ מ"ס 05-בו ןותחתה רוניצל
ךרוצה יפל תורחא תודימב וא ,ןוילעה

.חקפמה תארוהבו ק"מ  1,000

ןוט 09 לקשמל םאתומ A2 םגדמ הרקב את 1.08.01.0100
םיאתמ ינקת הסכמ תוברל 'חי  8 

ןוט 09 לקשמל םאתומ A104 םגדמ הרקב את 1.08.01.0110
םיאתמ ינקת הסכמ תוברל 'חי  16 

10.80.1 קרפ תתב הרבעהל
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי    מ"עב הסדנה    .ל .א .ד

קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../003 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     003  מבנה 1  רחבה מזרחית ונתיב הסעה 

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

םילבכ תחושל EFDH תרנצ רוביחל ץחל םטא 1.08.01.0115
509F תמגוד מ"מ 5221061/011 רטוקב 'חי      130 

TIP תכרעמ רובע 04-ב ןוטבמ למשח תחוש 1.08.01.0120
ילוורשל תונכה ללוכ ,עוציב ןונכת תטישב דדוב
,טרופמכ רטוקו תומכ תרושקתו למשחל הנזה

'פמוק     2  הנקתהל שרדנה רמוחהו םירזיבאה לכ ללוכ

TIP תכרעמ רובע 04-ב ןוטבמ למשח תחוש 1.08.01.0130
ילוורשל תונכה ללוכ ,עוציב ןונכת תטישב לופכ
,טרופמכ רטוקו תומכ תרושקתו למשחל הנזה

'פמוק     3  הנקתהל שרדנה רמוחהו םירזיבאה לכ ללוכ

מ"ס 004X004 תודימב למשח רדחל ןתיב 1.08.01.0140
דומעל דוסי ללוכ הנבמה ,03-ב ןוטבמ יונב
םילבכ ףתרמ תמוק ללוכ ,'מ 51 הבוגב הרואת
הנזה ילוורשל תונכה ללוכ ,תוינכתב טרופמכ
ללוכ ,טרופמכ רטוקו תומכ תרושקתו למשחל

'פמוק     2  הנקתהל שרדנה רמוחהו םירזביאה לכ

,ריממו הרואת דומע ביבס ןוגימ תכרעמ 1.08.01.0150
8" הדלפמ רוניצמ ןוגימ ידומע 8 תללוכה
עקרקב מ"ס 001 ,מ"ס 052 ךרואב ןבלוגמ

ןבל/םודא עבצ ,2" תורשוק ,ןוטב יולימ ללוכ 'חי  12 

TIP ןוט 09 סמועל ילוארדיה הסכמ ללוכ דדוב 1.08.01.0200
ללוכ תויתשתה בלשב הנקתהל ,דוויז אלל

תיתשת תרנצל רוביח 'חי  2 

TIP ןוט 09 סמועל ילוארדיה הסכמ ללוכ לופכ 1.08.01.0210
ללוכ תויתשתה בלשב הנקתהל ,דוויז אלל

תיתשת תרנצל רוביח 'חי  3 

רטמ 51 הרואת דומע לש חטשהמ יוניפו קוריפ 1.08.01.0220
תפילשו לורטינ ,םיסנפו תספרמ ללוכ הבוג

'פמוק 1  הנזה ילבכ

תרושקתו למשח ילבכ תויתשת רותיאו יוהיז 1.08.01.0230
תפילש ,תוחוש תחיתפ ללוכ ,רתאה חטשב
ישנא ידי לע לע ולרטניש רחאל שרדנכ םילבכ

הפועת תודש תושר ע"י  5 
תוינבו תוקיצי ,תוריפח 10.80.1 כ"הס

0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי    מ"עב הסדנה    .ל .א .ד

קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../004 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     004  מבנה 1  רחבה מזרחית ונתיב הסעה 

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ל י ב ו מ  20.80.1 ק ר פ  ת ת 

,תותשק ,תופומ םיללוכ תרנצה יריחמ :הרעה
רתי לכו ,הכישמ יטוח ,תולש ,הנקתה ירודיס
טלפמוק טרופמכ עוציבה תמלשהל שורדה
68316 .י.ת יפל 05 דע תורוניצ :הרעה

"הרבוק" םידבכ םיירושרש םייטסלפ תורוניצ 1.08.02.0020
מ"מ 57 רטוקב םייתבכש בר רטמ  420 

תמגוד רטוק מ"מ 05 יטסלפ רוניצ 1.08.02.0030
)RDS-5.31  גרד ןוא-וק םגד תבג-ורטסלפ

"קזב" טרפמ  )ע.ק.י-8 רטמ  280 

תמגוד רטוק מ"מ 57 יטסלפ רוניצ 1.08.02.0040
RDS( 8-5.31 גרד ןוא-וק םגד תבג-ורטסלפ

)ע.ק.י רטמ  3,200

רטוק ,01 גרד םיחישק םייטסלפ תורוניצ 1.08.02.0050
מ"מ 3 ןפוד יבוע ,מ"מ 05 ינוציח רטמ  500 

רטוק ,01 גרד םיחישק םייטסלפ תורוניצ 1.08.02.0060
מ"מ 3.5 ןפוד יבוע ,מ"מ 011 ינוציח רטמ  1,300

רטוק ,01 גרד םיחישק םייטסלפ תורוניצ 1.08.02.0070
מ"מ 7.7 ןפוד יבוע ,מ"מ 061 ינוציח רטמ  6,400

011 ינוציח רטוק ,01 גרד ןילתאילופ תורוניצ 1.08.02.0080
מ"מ 3.5 ןפוד יבוע ,מ"מ רטמ  2,900

ינוציח רטוק ,01 גרד ןילתאילופ תורוניצ 1.08.02.0090
מ"מ 7.7 ןפוד יבוע ,מ"מ061 רטמ  3,900

522 ינוציח רטוק ,01 גרד ןילתאילופ תורוניצ 1.08.02.0100
מ"מ 8.01 ןפוד יבוע ,מ"מ רטמ  500 

,ZH004 טיפ רוביחל תמלשומ תורוניצ תכרעמ 1.08.02.0110
תומכב תיתבכש הדבכ תירושרש תרנצ
םאתהבו מ"מ 05/57/011 שרדנכ םירטקבו

םוטיאו תופומ ללוכ קפוסיש טיפל 'חי  5 
םיליבומ 20.80.1 כ"הס

ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  30.80.1 ק ר פ  ת ת 

ר"ממ 4X5 ךתחב RF/YX2N גוסמ םילבכ רטמ  100  1.08.03.0010

ר"ממ 61X5 ךתחב RF/YX2N גוסמ םילבכ רטמ  100  1.08.03.0020

ר"ממ 52X4 ךתחב RF/YX2N גוסמ םילבכ רטמ  500  1.08.03.0030

ר"ממ 021X4 ךתחב RF/YX2N גוסמ םילבכ רטמ  450  1.08.03.0040
30.80.1 קרפ תתב הרבעהל

0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי    מ"עב הסדנה    .ל .א .ד

קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../005 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     005  מבנה 1  רחבה מזרחית ונתיב הסעה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

תנגומ םוחב תצווכתמ ע"ש וא "םכייר" תיפוס 1.08.03.0050
דע ר"ממ 05+59X3-מ םילבכל םימ

ר"ממ 07+051X3 'חי  2 

ר"ממ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ רטמ  600  1.08.03.0060

ר"ממ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ רטמ  600  1.08.03.0906

ר"ממ 021 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ רטמ  700  1.08.03.0914

07 ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ 1.08.03.0938
ר"ממ רטמ  250 

םיכילומו םילבכ 30.80.1 כ"הס

ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  40.80.1 ק ר פ  ת ת 

ספ לזרבמ הנבמ דוסי תקראה תדורטקלא 1.08.04.0010
וא ןוטב תקיציב הנומט רטוק מ"מ 4/04

תילמשח תופיצרל תכתורמו דוסי ידומעב רטמ      500 

4/04/004 תודימב םילאיצנטופ תאוושה ספ 1.08.04.0020
מ"מ 'חי  5 

4/04/006 תודימב םילאיצנטופ תאוושה ספ 1.08.04.0030
מ"מ 'חי  2 

האוושה ספמ הקראה תדוקנ 1.08.04.0050
ר"ממ 05 הקראה ךילומב ןקתמ/רוניצ/רזיבאל
ללוכ רטוק מ"מ 32 "נפ" רוניצב יס.יו.יפ דדובמ

הקראה גרוב ךותיר/הלש י"ע רזיבאל רוביח 'חי      5 

תדמעב םילאיצנטופ תאוושהו תוקראה ךרעמ 1.08.04.0060
האוושה ספ ,תינכתב טרפ יפל סוטמ

'פמוק 5  םירוביח יכילומו 4/04/006
תונגהו תוקראה 40.80.1 כ"הס

ה ר ק ב ו  ג ו ת י מ  ת ו ח ו ל  60.80.1 ק ר פ  ת ת 
ך ו מ נ  ח ת מ ו 

יפל טלפמוק A061 הרואת תיזכרמ חול 1.08.06.0010
'פמוק     1  חפ הנבמ 2MROF חול ,תינכת

חול תינכת יפל טלפמוק 5E ,A052 דומעב חול 1.08.06.0020
'פמוק 1  B2MROF חפ הנבמ

חול ,תינכת יפל טלפמוק 4E ,A36 דומעב חול 1.08.06.0030
חפ הנבמ ,B2MROF 'חי  1 

ךומנ חתמו הרקבו גותימ תוחול 60.80.1 כ"הס

0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי    מ"עב הסדנה    .ל .א .ד

קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../006 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     006  מבנה 1  רחבה מזרחית ונתיב הסעה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  ן ק ת מ  80.80.1 ק ר פ  ת ת 

רטמ 8 הבוגב הרואת דומעל ןוטב דוסי 1.08.08.0010
סדנהמ לש תוינכותו םיבושיח יפל תודימב
י"ע םירצוימה דוסי יגרב ללוכ היצקורטסנוק
הדלפ תינבתו ןוגיע חול םע דומעה ןרצי
,דוסי תקראה ,םיגרבה לש תקייודמ הקיציל
םילוורש 4  , מ"מ 4X05 תנוולוגמ הדלפ ספ
תקיציו חודיק מ"מ 57 רטוקב ירושרש רוניצמ
,רוב תביצח\תריפח ,ןויז תוברל תואסנולכ
ןייוזמ ןוטב תקיצי ,דוסיה יגרב  ,תכתמ תינבת
םאתהב לכה שרדנה לכו קודיה ,יולימ ,03-ב
לש עקרק ץעויו היצקורטסנוק סדנהמ תויחנהל

ןלבקה רטמ  3 

רטמ 01 הבוגב הרואת דומעל ןוטב דוסי 1.08.08.0020
סדנהמ לש תוינכותו םיבושיח יפל תודימב
י"ע םירצוימה דוסי יגרב ללוכ היצקורטסנוק
הדלפ תינבתו ןוגיע חול םע דומעה ןרצי
,דוסי תקראה ,םיגרבה לש תקייודמ הקיציל
םילוורש 4  , מ"מ 4X05 תנוולוגמ הדלפ ספ
תקיציו חודיק מ"מ 57 רטוקב ירושרש רוניצמ
,רוב תביצח\תריפח ,ןויז תוברל תואסנולכ
ןייוזמ ןוטב תקיצי ,דוסיה יגרב  ,תכתמ תינבת
םאתהב לכה שרדנה לכו קודיה ,יולימ ,03-ב
לש עקרק ץעויו היצקורטסנוק סדנהמ תויחנהל

ןלבקה רטמ  3 

רטמ 21 הבוגב הרואת דומעל ןוטב דוסי 1.08.08.0030
סדנהמ לש תוינכותו םיבושיח יפל תודימב
י"ע םירצוימה דוסי יגרב ללוכ היצקורטסנוק
הדלפ תינבתו ןוגיע חול םע דומעה ןרצי
,דוסי תקראה ,םיגרבה לש תקייודמ הקיציל
םילוורש 4  , מ"מ 4X05 תנוולוגמ הדלפ ספ
תקיציו חודיק מ"מ 57 רטוקב ירושרש רוניצמ
,רוב תביצח\תריפח ,ןויז תוברל תואסנולכ
ןייוזמ ןוטב תקיצי ,דוסיה יגרב  ,תכתמ תינבת
םאתהב לכה שרדנה לכו קודיה ,יולימ ,03-ב
לש עקרק ץעויו היצקורטסנוק סדנהמ תויחנהל

ןלבקה רטמ  3 

80.80.1 קרפ תתב הרבעהל
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי    מ"עב הסדנה    .ל .א .ד

קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../007 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     007  מבנה 1  רחבה מזרחית ונתיב הסעה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

רטמ 51 הבוגב הרואת דומעל ןוטב דוסי 1.08.08.0040
סדנהמ לש תוינכותו םיבושיח יפל תודימב
י"ע םירצוימה דוסי יגרב ללוכ היצקורטסנוק
הדלפ תינבתו ןוגיע חול םע דומעה ןרצי
,דוסי תקראה ,םיגרבה לש תקייודמ הקיציל
םילוורש 4  , מ"מ 4X05 תנוולוגמ הדלפ ספ
תקיציו חודיק מ"מ 57 רטוקב ירושרש רוניצמ
,רוב תביצח\תריפח ,ןויז תוברל תואסנולכ
ןייוזמ ןוטב תקיצי ,דוסיה יגרב  ,תכתמ תינבת
םאתהב לכה שרדנה לכו קודיה ,יולימ ,03-ב
לש עקרק ץעויו היצקורטסנוק סדנהמ תויחנהל

ןלבקה רטמ  8 

תספרמ ללוכ רטמ 51 הבוגב תועלצ בר דומע 1.08.08.0070
לע דומעה , הרואת יפוג 8 דע תנקתהל העובק
לכ רחאל םח ץבאב לובט היהי ויקלח לכ
ראשההןבל/םודא ןיגורסל עבצ  ו,םיכותירה
דיחא היהי ןוולגה ןווג .ינכטה טרפמב טרופמכ
ע"ש וא "ה.ל.פ" תרצות,דומעה ךרוא לכל
,תקלחמ תעבט ,ןוגיע יגרב תוברל.רשואמ
ןרצי לש חטשב חוקיפו רתאב הנקתהו הלבוה

'פמוק 2  םידומעה

עורז ללוכ רטמ 21 הבוגב תועלצ בר דומע 1.08.08.0080
לע דומעה , הרואת יפוג 4 דע תנקתהל שאר
לכ רחאל םח ץבאב לובט היהי ויקלח לכ
ראשהו ןבל/םודא ןיגורסל עבצ ,םיכותירה
דיחא היהי ןוולגה ןווג .ינכטה טרפמב טרופמכ
ע"ש וא "ה.ל.פ" תרצות,דומעה ךרוא לכל
,תקלחמ תעבט ,ןוגיע יגרב תוברל.רשואמ
ןרצי לש חטשב חוקיפו רתאב הנקתהו הלבוה

'פמוק 6  םידומעה

עורז ללוכ רטמ 01 הבוגב תועלצ בר דומע 1.08.08.0090
לע דומעה , הרואת יפוג 4 דע תנקתהל שאר
לכ רחאל םח ץבאב לובט היהי ויקלח לכ
ראשהו ןבל/םודא ןיגורסל עבצ ,םיכותירה
דיחא היהי ןוולגה ןווג .ינכטה טרפמב טרופמכ
ע"ש וא "ה.ל.פ" תרצות,דומעה ךרוא לכל
,תקלחמ תעבט ,ןוגיע יגרב תוברל.רשואמ
ןרצי לש חטשב חוקיפו רתאב הנקתהו הלבוה

'פמוק 6  םידומעה

80.80.1 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../008 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     008  מבנה 1  רחבה מזרחית ונתיב הסעה 

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

שאר עורז ללוכ רטמ 8 הבוגב תועלצ בר דומע 1.08.08.0100
לכ לע דומעה , הרואת יפוג 4 דע תנקתהל
לכ רחאל םח ץבאב לובט היהי ויקלח
ראשהו ןבל/םודא ןיגורסל עבצ ,םיכותירה
דיחא היהי ןוולגה ןווג .ינכטה טרפמב טרופמכ
ע"ש וא "ה.ל.פ" תרצות,דומעה ךרוא לכל
,תקלחמ תעבט ,ןוגיע יגרב תוברל.רשואמ
ןרצי לש חטשב חוקיפו רתאב הנקתהו הלבוה

'פמוק 5  םידומעה

תמאתמ דוסי תטלפ רובע דומע ריחמל תפסות 1.08.08.0110
דוסי יגרב ןיבל הבוג רטמ 8/01/21 דומע ןיב

'פמוק 6  רטמ 51 דומעל םימייק

הרקבו דוקיפ ללוכה םלשומ הרואת דומע חול 1.08.08.0120
'פמוק 16  ג"בתנ טרדנטס יפל

הפצה תרואתל DEL תיגולונכטב הרואת ףוג 1.08.08.0140
ןמול 000.01 לש רוא תקופתב 'חי  24 

הפצה תרואתל DEL תיגולונכטב הרואת ףוג 1.08.08.0150
ןמול 000.02 לש רוא תקופתב 'חי  32 

ףוג ללוכה םיסוטמל הרהזא תרואת ןקתמ 1.08.08.0160
תקיצימ יושע DEL תורונ 2 םע לופכ הרואת
תיכוכזמ תומודא לנרפ תשדעו םוינימולא
ןקתומ ,AAF תושירדל םיאתמ 56PI תמסוחמ

הרואת דומע לע 'חי  14 
הרואת ןקתמ 80.80.1 כ"הס

,ת ו נ כ ה  ,ם י ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  90.80.1 ק ר פ  ת ת 
ר ד ג  ת ו י ת ש ת  

יפכ תוקתעה ללוכ תוינמז תודובע ריחמ
תודובעה ךלהמב ושרדייש

ללוכ הבוג רטמ 02-51 הרואת דומע קורפ 1.08.09.0010
יוהיז ,מ"ס -05 דע סיסב קוסיר ,םיסנפו עורז
ינסחמל רבעוי רמוח ,הנזה תויתשת לורטנו

ןימזמה 'חי  12 

קספמ תפסות - E הנחתב תינמז תופעתסה 1.08.09.0020
A052-BCCM חול רובע היגרנא   הנומ ללוכ
ינשו A36-BCCM קספמ תפסות - הינב רתא

'פמוק     1  ינמז הרואת לגעמ רובע   םינעגמ

90.80.1 קרפ תתב הרבעהל
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07/11/2017
דף מס':     009  מבנה 1  רחבה מזרחית ונתיב הסעה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

קספמ תפסות - A הנחתב תינמז תופעתסה 1.08.09.0030
A052-BCCM חול רובע היגרנא   הנומ ללוכ

'פמוק 1  הינב רתא

+ 5.2x3 YX2N לבכ + 021x4 YX2N לבכ 1.08.09.0040
CVP021 הקראה רטמ  250 

הקראה + 52x2+6.07+051x3 מאת לבכ 1.08.09.0050
70PVC רטמ  100 

CVP52 הקראה + 52x4 מאת לבכ רטמ  650  1.08.09.0060

יפל תוקתעה ללוכ ,דיינ ק"מ 1 ןוטב דוסי 1.08.09.0070
ןימזמה ןסחמל יוניפו הדובע יבלשב ךרוצה

הדובעה רמגב 'חי  25 

ל"נכ רטמ 01 ץע דומע 'חי  30  1.08.09.0080

ר"ממ 07 וא ר'ממ 05 דיחי ןגוע 'חי  15  1.08.09.0090

HM-W052 הפצה תרואת ףוג 'חי  70  1.08.09.0100

רטוקב דלוורפוק ,תינקית הקראה תדורטקלא  1.08.09.0110
םירזיבאה לכ ללוכ א"מ 6 ךרואב 4/3"
,םורט ןוטבמ את ללוכ ,םישורדה םירוביחהו

סמועל ,מ"ס 05 רטוקב אתה .הביצח/הריפח
העיבצו טוליש הסכמ ןוט 21.5 'חי  8 

04/021/07 רטסאילופ ,היינב רתא ישאר רליפ 1.08.09.0120
,GISL תונגה BCCM-052 ישאר קספמ ללוכ

ןוטב תחמוג 'חי  2 

6X21 ךתחב הסכמ םע ןוולוגמ חפ תולעת 1.08.09.0130
תייצקורטסנוק ללוכ מ"מ 5.1 יבועב מ"ס

ןוטב/תשר רדגל הנקתה רטמ  1,000

01X02 ךתחב הסכמ םע ןוולוגמ חפ תולעת 1.08.09.0140
מ"מ 5.1 יבועב מ"ס רטמ  1,000

רדג תויתשת ,תונכה ,םיקורפ תודובע 90.80.1 כ"הס

למשח תודובע 80.1 כ"הס
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07/11/2017
דף מס':     010  מבנה 1  רחבה מזרחית ונתיב הסעה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ק ל ד  י ו ו ק  83.1 ק ר פ 

ו ק  ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  10.83.1 ק ר פ  ת ת 
ה ד ו ב ע ה  ע ט ק מ  ר ו ב ע  ה ל ו ע פ ל  ה ב ש ה ו 

שיבכ תוילכמ תועצמאב וקמ קלד זוקינ 1.38.01.0010
לש רוזיאבו םואתב ,םילכמ תווחב תונוסחאו

.מ"עב הפועת יסכנ תרבח ק"מ  230 

ינכטה טרפמה יפל TSET KAOS עוציב 1.38.01.0020
קלדה עוקיש ,קלדב וקה יולימ - ףרוצמה
רדגוהש עטקמה זוקינ ,םימי רפסמ ךשמב
םילכימה תווחל הרבעה ,שיבכ תוילכימל
תרבח לש רושיאבו םואתב קלדב לופיט ףרוצל
4" תורוניצ לש תחפעס .מ"עב הפועת יסכנ

.תשר י"ע קפוסתזוקינה תדוקנל תורבחתהל ק"מ      220 

- 3655 ל"סד ןקת יפל קלדל הדבעמ תקידב 1.38.01.0030
ילאנויצפוא ףיעס 'חי  1 

ףיעס .םילכימה תווחב םיננסמ טס תולע 1.38.01.0040
קלדה ןוניסב ךרוצ היהיו הדימב ילאנויצפוא

םיווקהמ באשנש 'חי  1 

,םירק םיכותיח ,תמייק 81" קלד תרנצ קוריפ 1.38.01.0050
תעינמ ללוכ וקה ךותיח ,שאב שומיש אלל
יפל וק עטק לכ יוקינ ןכו קלדה תויראש ףוטפט
גפוס שאר םע תלוחשמ תרבעה ידי לע ותמרה
רתאל יוניפו ,קלד תויראש ףוטפט תעינמל

השרומ רטמ  440 

םיכותיח ,םיטיפל תמייק6" קלד תרנצ קוריפ 1.38.01.0060
לוכ וקה ךותיח ,שאב שומידא לל "םירק"
עטק לכ יוקינ ןכו קלד תויראש ףוטפט תעינמ
םע תלוחשמ תרבעה ידי לע ותמרה ינפל וק
יוניפו קלד תויראש ףוטפט תעינמל גפוס שאר

השרומ רתאל רטמ  200 
הדובעה עטקמ רובע הלועפל הבשהו וק זוקינ תודובע 10.83.1 כ"הס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.83.1 ק ר פ  ת ת 

יקנ ,יטרניא לוח רוזיפו יולימ ,הלבוה ,הקפסא 1.38.02.0010
הבוגל דע תרנצה ןופידל ,ינגרוא רמוח לכמ
.תופיפצ תקידב תוברל .תרנצה  לעמ מ"ס 03
הלעתב לוחה חפנ יפל םולשת ךרוצל הדידמה
םירושיאה לכ תלבק ללוכ קודיה רחאל

לוחה תקידב לע םישורדה ק"מ  1,800

20.83.1 קרפ תתב הרבעהל
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי    מ"עב הסדנה    .ל .א .ד

קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../011 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     011  מבנה 1  רחבה מזרחית ונתיב הסעה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

בלשה רחאל רוניצה ךרואל יוהיז טרס תסירפ 1.38.02.0020
לעמ מ"ס 02 הבוגב רזוח יולימ לש ןושארה

רוניצה דוקדוק רטמ  960 
רפע תודובע 20.83.1 כ"הס

ת ב ח ר ב  ת ר נ צ  ת ו ד ו ב ע  30.83.1 ק ר פ  ת ת 
ו ב א ר ב 

יולימו הריפח םיללוכ תרנצה יפיעס לכ :הרעה
+ תרנצה לעמו ידיצב ,תחתמ לוח לש רזוח
MSLC טרפל םאתהב הריפחה תיתחתל דע
YYYY רפסמ

תכתורמ ,רפת אלל תיעקרק תת קלד תרנצ 1.38.03.0010
TRADNATS B EDARG L5 81" רטוקב
IPA הפוצמו מ"מ 3 יבועב וירט יופיצב הפוטע
,השיכר ללוכ .תימינפ יסקופא עבצ תכרעמב
תינכות יפל הבכרהו הקפסא
8994-XXX-XXX תוברלו םירזיבא ללוכ
,תוצווכתמ תועירי תועצמאב הפיטע תמלשה
הפיטעה לכל רוטקטיד ידילוה תקידב עוציב

)ךותיר ללוכ אל( ץחל ןחבמו רטמ  750 

6" רטוקב ל"נכ רטמ  210  1.38.03.0020

רטוק/'ץניא הדידמה תדיחי .קלד תרנצ ךותיר 'חי  2,900 1.38.03.0030

תוברל הבחרב ןטובמ טלפמוק קולדת את 1.38.03.0040
'פמוק 12  הסכמ

קולדת םותסש לש הנקתהו הקפסא ,שכר 1.38.03.0050
4*"6" רטוקב  )LVHGX( 'חי  12 

רטוקב שדח וק תפיטשו תינמז תדוכלמ רוציי 1.38.03.0060
תדוכלמ רוצייל םירמוח שכר תוברל 81"

'פמוק 1  ךולומ תקפסאו
ובארב תבחרב תרנצ תודובע 30.83.1 כ"הס

י ש א ר  ו ק ל  ה ב ח ר  ר ו ב י ח  40.83.1 ק ר פ  ת ת 
ת ו ח ו ש  +

רזיבא תנקתהו לופיט ,תקפסא ,תשיכר 1.38.04.0010
PLDICO  WELD ENDS COUPLING

'פמוק 4  81" רטוקב

'פמוק 1  21" רטוקב ךא ל"נכ 1.38.04.0015

40.83.1 קרפ תתב הרבעהל
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07/11/2017
דף מס':     012  מבנה 1  רחבה מזרחית ונתיב הסעה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

,81" םיינדי םיפוגמ 2 :תללוכ תושדח תוחוש 1.38.04.0020
תסנכהל חתפ ,81" רטוקב BBD דקופמ ףוגמ

'פמוק 2  ךולומ

'פמוק 1  PH תחוש 1.38.04.0040

'פמוק 1  PL תחוש 1.38.04.0050
תוחוש + ישאר וקל הבחר רוביח 40.83.1 כ"הס

י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  50.83.1 ק ר פ  ת ת 

הדובע להנמ ע"ש  75  1.38.05.0010

ךותיחל ןקתמ וא תכתר ללוכ ךתר ע"ש  225  1.38.05.0020

רנצ וא רגסמ ע"ש  225  1.38.05.0030

טושפ לעופ ע"ש  225  1.38.05.0040

ע"ש וא 059 ינפוא העי ע"ש  75  1.38.05.0050

ע"ש וא  922RELLIPRETAC  רפחמ ע"ש  75  1.38.05.0060

ע"ו וא  3BCJ  ןורפחמ ע"ש  120  1.38.05.0070

ףונמ םע תולבוהל רליירטימס תיאשמ ע"ש  75  1.38.05.0080

רטמ 52 עורז םע ןוט 001 דע ףונמ ע"ש  75  1.38.05.0090

יאלמשח ע"ש  120  1.38.05.0100
י'גר תודובע 50.83.1 כ"הס

קלד יווק 83.1 כ"הס
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07/11/2017
דף מס':     013  מבנה 1  רחבה מזרחית ונתיב הסעה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ז ו ק י נ ו  ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15.1 ק ר פ 

ק ו ר פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15.1 ק ר פ  ת ת 

יוניפ םיללוכ הז קרפ תתבש יפיעס לכ :הרעה
רשואמ תלוספ רתאל

רמוחה יוניפו הנתשמ יבועב ןוטב תוטלפ קורפ 1.51.01.0010
רשואמ רתאל ר"מ  21,520

תועצמאב והשלכ יבועב טלפפסא חטשמ קורפ 1.51.01.0020
ףוצרק ר"מ  56,770

זוקינ תוחוש קורפ 'חי  8  1.51.01.0030

)םיאת + תשר( םינטלוק קורפ 'חי  21  1.51.01.0040

תוכרעמה ללוכ קלד תחוש קורפ 'חי  3  1.51.01.0050

תורשקתו למשח תוחוש קורפ 'חי  10  1.51.01.0060

קלד תכרעמ לש םיטיפ קורפ 'חי  12  1.51.01.0070

תכרעמ לש הובג/הוכמנ הדוקנ תחוש קורפ 1.51.01.0080
קלדה 'חי  3 

רטוקו קמוע לכב זוקינ תרנצ קורפ רטמ  700  1.51.01.0090

תרושקתו למשח יווק קורפ רטמ  400  1.51.01.0100

המוח קורפ רטמ  1.51.01.0110

דעוימ חתפה .תמייקה המוחב חתפ תחיתפ 1.51.01.0120
.בכר ילכ תאיציו תסינכל 'חי  1 

ינמז רעש תנקתה 'חי  1  1.51.01.0130

,םיפוגמ ללוכ 02" דע רטוקב םימ תרנצ קורפ 1.51.01.0150
םירזיבאו םיטנרדיה רטמ  150 

םייק טלפסא רוסינ רטמ  2,500 1.51.01.0160

ףדה תורדג קורפ רטמ  70  1.51.01.0170
קורפו הנכה תודובע 10.15.1 כ"הס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15.1 ק ר פ  ת ת 

רמוחה קוליסו רמוח גוס לכב הביצח וא הריפח ק"מ  78,211 1.51.02.0010

יחטשל ותרבעהו יתיסרח רמוח לש הריפח 1.51.02.0020
יולימ ק"מ  53,328

20.15.1 קרפ תתב הרבעהל
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי    מ"עב הסדנה    .ל .א .ד

קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../014 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     014  מבנה 1  רחבה מזרחית ונתיב הסעה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

הרבעהו יופינ ,ירלונרג רמוח לש הריפח 1.51.02.0030
ללוכ ףיעסה .קודיהו רוזיפ ,יולימ יחטשל
תרימש ,םייקה רמוחה רומישל הנידע הריפח

.יולימה חטלש רמוחה תרזחהו ומוריעו רמוחה ק"מ  24,997

טפנ םע בברועמ ירלונרג רמוח לש הריפח 1.51.02.0040
רתאל רמוחה קוליסו טפנ יקיקזתו

רשואמ הכיפש ק"מ  16,665

מ"ס 02 קמועל תיתש דוביעו קודיה ר"מ  60,600 1.51.02.0050

יולימ קודיה ק"מ  26,664 1.51.02.0060

ןבא ירבש קודיהו רוזיפ - שלקב ק"מ  2,000 1.51.02.0070
רפע תודובע 20.15.1 כ"הס

- ת ו ש י מ ג  ת ו ע י ס מ  30.15.1 ק ר פ  ת ת 
ה ל י ל ס 

מ"מ 2 יבועב תינמוטיב העירי ר"מ  38,300 1.51.03.0010

העיריה לעמ ררבנ יולימ רמוח - 'ג גוס עצמ 1.51.03.0020
תמטואה ק"מ 

'א גוס עצמ ק"מ  32,600 1.51.03.0030

מ"וגא ק"מ  6,690 1.51.03.0040

זקנמ לוח ק"מ  5,745 1.51.03.0050

דוסי סוסיר ר"מ  38,300 1.51.03.0060

החאמ סוסיר ר"מ  141,500 1.51.03.0070

5 יבועב הנוילע טלפסא תבכש 1.51.03.0090
GP-07 ןמוטיב 57.0" ילמיסקמ רגרג םע מ"ס ר"מ  51,600

רגרג .מ"ס 5 יבועב תרשקמ טלפסא תבכש 1.51.03.0100
GP-86 ןמוטיב  57.0" ילמיסקמ ר"מ  51,600

.מ"ס 6 יבועב הנותחת/תרשקמ טלפסא תבכש 1.51.03.0110
GP-86 ןמוטיב .1" ילמיסקמ רגרג ר"מ  76,600

,הריפחה ללוכ רטמ 5.1 קמועל יכנא ץיצח 1.51.03.0120
םע רזוח יולימו ,העיריה יירוביח ,העיריה

CLSM רטמ  490 

30.15.1 קרפ תתב הרבעהל
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי    מ"עב הסדנה    .ל .א .ד

קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../015 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     015  מבנה 1  רחבה מזרחית ונתיב הסעה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

,הריפחה ללוכ רטמ 0.1 קמועל יכנא ץיצח 1.51.03.0130
םע רזוח יולימו ,העיריה יירוביח ,העיריה

CLSM רטמ  158 
הלילס - תושימג תועיסמ 30.15.1 כ"הס

- ת ו ח י ש ק  ת ו ע י ס מ  40.15.1 ק ר פ  ת ת 
ה ל י ל ס 

מ"ס  14 יבועב 05-ב ןוטב יחטשמ ר"מ  22,300 1.51.04.0010

םיעלוצמ הדלפ תוטומ ןוט  50  1.51.04.0030

ןיב תויפח ללוכ ריחמה .תעלוצמ הדלפ תותשר  1.51.04.0040
,תותשרה תכימתל םיפלספס ,תותשר

םידתיימה תכימתל םילספס ןוט  277 

ןליתאילופ תועירי יתשמ הדרפה תנרבממ 1.51.04.0050
תחא לכ מ"מ 4.0 יבועב ר"מ  22,300

םינוש םיגוסמ םירפת רטמ  11,562 1.51.04.0060

םידתיימ םילזרב ןוט  127  1.51.04.0070

רגרג .מ"ס 5 יבועב תאשונ טלפסא תבכש 1.51.04.0080
57.0" ילמיסקמ ר"מ  22,300

דוסי סוסיר ר"מ  22,300 1.51.04.0090

מ"וגא ק"מ  6,690 1.51.04.0100

'א עצמ ק"מ  15,600 1.51.04.0110

'ג גוס עצמ ק"מ  1.51.04.0120

זקנמ לוח ק"מ  3,345 1.51.04.0130

מ"מ 2 יבועב תינמוטיב העירי ר"מ  22,300 1.51.04.0140

,הריפחה ללוכ רטמ 5.1 קמועל יכנא ץיצח 1.51.04.0150
MSLC -ב רזוח יולימו העיריה ירוביח ,העיריה רטמ  474 

,הריפחה ללוכ רטמ 0.1 קמועל יכנא ץיצח 1.51.04.0160
MSLC -ב רזוח יולימו העיריה ירוביח ,העיריה רטמ  158 

הלילס - תוחישק תועיסמ 40.15.1 כ"הס

0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי    מ"עב הסדנה    .ל .א .ד

קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../016 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     016  מבנה 1  רחבה מזרחית ונתיב הסעה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  50.15.1 ק ר פ  ת ת 

יולימ ללוכ 5 סאלק מ"ס 521 רטוק זוקינ רוניצ 1.51.05.0010
( MSLC  וא )םוטיאל תחתמ( ןוטבב ריפחה

הריפח סלפמל דע )םוטיאה לעמ רטמ  200 

מ"ס 001 רטוקב ךא ל"נכ רטמ  400  1.51.05.0020

מ"ס 08 רטוקב ךא ל"נכ רטמ  200  1.51.05.0030

מ"ס 06 רטוקב ךא ל"נכ רטמ  200  1.51.05.0040

מ"ס 04 רטוקב ךא ל"נכ רטמ  200  1.51.05.0050

ןוטב יולימ ללוכ העסימה ינפב יליע ץוחמ זקנ 1.51.05.0060
וידדצמו זקנה תחת רטמ  860 

העסימה תובכש זוקינל םיררוחמ תרווניצ רטמ  860  1.51.05.0070

המיאתמה לזרב תקצימ תשר ללוכ הטילק יאת  1.51.05.0080
תודש תושר למס ללוכ F-009 םיסוטמ יסמועל

הפועתה 'חי  23 

ךלוכ ןוט 09 סמועל םימיאתמה זוקינ יאת 1.51.05.0090
תושר למס ללוכ F-009 לזרב תקצי הסכמל

הפועתה תודש 'חי  20 

ררוחמה זקנה תפיטעל לוח ק"מ  2,580 1.51.05.0100

לוחה תפיטעל ינכטואג דב ר"מ  6,020 1.51.05.0110
זוקינ תודובע 50.15.1 כ"הס

י נ מ ז  - ר ו ר מ ת ו  ה ע י ב צ  60.15.1 ק ר פ  ת ת 

השולש רובע םיינמז רודיגו רורמת ,העיבצ 1.51.06.3010
'פמוק 1  עוציב יבלש

ינמז - רורמתו העיבצ 60.15.1 כ"הס

ם י ר ע ש ו  ת ו ר ד ג  70.15.1 ק ר פ  ת ת 

יפל הדובעה ימוחת רודיג רובע :הרעה
םאתהב רודיגה תקתעה ללוכ םינושה םיבלשה
םולשתהו דרפנב םלושי אל עוציבה יבלשל
.םינושה הדיחיה יריחמ תרגסמב היהי םרובע
יטנמלאמ היושעה תיפקיה רדג לולוכי רודיגה
רטמ 58.1 הבוגב תשר רדג +JN הקעמ
.תשרה רדגל תורושק תילתלת תורדג שולשו

70.15.1 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../017 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     017  מבנה 1  רחבה מזרחית ונתיב הסעה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

הסינכב םירעש ללוכ קודיב םחתמ :הרעה
אל םחתמה תמקה רובע .הדובעה רתאל
ותקזחאו ותמקה הרומתהו דרפנב םלושי

יריחמב הלולכ היהת עוציבה תפוקת לכ ךשמב
םינושה הדיחיה

ףדה תורדג רטמ  80  1.51.07.0020

שרגמל םיסוטמה תחר ןיב השדח המוח תמקה 1.51.07.0030
הינחה רטמ 

םירעשו תורדג 70.15.1 כ"הס

ת ו נ ו ש  80.15.1 ק ר פ  ת ת 

אל .דבלב היצקורטסנוק( קלדה תכרעמל םיאת 1.51.08.0020
)םירזיבא ללוכ 'חי  2 

'פמוק 15  םיטיפ ביבס ןוטב תקיצי 1.51.08.0030

MSLC יולימ ךרוצל תורנצ ביבס ןוטב וא 1.51.08.0040
אלל( הנבמה תיתחת סלפמל דע הריפחה

)זוקינ תרנצ ק"מ  2,500
תונוש 80.15.1 כ"הס

זוקינו הלילס תודובע 15.1 כ"הס
העסה ביתנו תיחרזמ הבחר  1 כ"הס

0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי    מ"עב הסדנה    .ל .א .ד

קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../018 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     018  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80.2 ק ר פ 

ת ו י נ ב ו  ת ו ק י צ י  ,ת ו ר י פ ח  10.80.2 ק ר פ  ת ת 

וא/ו הריפח םיללוכ םיפיעסה יריחמ :1 הרעה
םי לוח תבכשב דופיר ,הלעת לש הביצח
תרנצ וא/ו םילבכ תחנה ,מ'ס 01 יבועב הפונמ
קודיהו הבטרה ללוכ ,דרפנב םלושמ םרובע
ןומיס טרס ,המוד יבועב לוח תבכש יוסיכ
,הדרפה ינבל תוינקת ןגמ ינבל ,ינקת יטסלפ
קודיה םע ב גוס עצמ ,תובכשב הלעתה יוסיכ
טרופמכ ,עקרק יפדוע קוליס ,אלמ קודיה 89%
טלפמוק

יפל תודובעה םיללוכ םיפיעסה יריחמ :2 הרעה
ףוסב ותומדקל בצמה תבשהו יללכ טרפמ
הדובעה

04 בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפח 2.08.01.0030
מ"ס 001 קמוע מ"ס רטמ  420 

מ"ס 04 דע יבועב ריק רבעמ לש םולהי חודיק 2.08.01.0034
וא הדלפ יושע רוניצ רובע ןייוזמ ןוטבמ
,רוניצה תוברל ,'ץניא 8 דע רטוקב קיטסלפ
לורטנו ןוגימ תודובע ללוכ למשח ירדחב עוציב

םייק ןקתמ תנגהל שרדנכ 'חי  4 

לעמ בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפח 2.08.01.0040
מ"ס 001 קמוע ,מ"ס 08 דעו 04 רטמ  1,000

לעמ בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפח 2.08.01.0050
מ"ס 001 קמוע ,מ"ס 521 דעו 08 רטמ  400 

בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפח 2.08.01.0060
מ"ס 001 קמוע 052 רטמ  50 

051 קמועבו מ"ס 08 בחורב הלעת תריפח 2.08.01.0070
מ"ס רטמ  10 

קמוע לש םיפסונ מ"ס 03 לכל ריחמ תפסות 2.08.01.0080
לכ בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפחל

תובכשב קודיהו יולימ ,אוהש רטמ  100 

אוהשלכ בחורב תולעת תריפחל ריחמ תפסות 2.08.01.0090
םייק טלפסא חטשב רבעמ רובע רטמ  300 

10.80.2 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../019 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     019  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

MSLC ךומנ רקובמ קזוח לעב ןוטב תבכש 2.08.01.0100
תחנומה תרושקת/למשח תרנצ לע הנגהל
עצובת ןוטבה תבכש ,עקרקב הרופח הלעתב
תחתמ מ"ס 01-ב תרנצה תפיטע תרוצב
רוניצה לעמ מ"ס 05-בו ןותחתה רוניצל
ךרוצה יפל תורחא תודימב וא ,ןוילעה

.חקפמה תארוהבו ק"מ  1,850

ןוט 09 לקשמל םאתומ A2 םגדמ הרקב את 2.08.01.0110
םיאתמ ינקת הסכמ תוברל 'חי  13 

ןוט 09 לקשמל םאתומ A104 םגדמ הרקב את 2.08.01.0120
םיאתמ ינקת הסכמ תוברל 'חי  25 

םילבכ תחושל EPDH תרנצ רוביחל ץחל םטא 2.08.01.0125
509F תמגוד מ"מ 522/061/011 רטוקב 'חי  2 

קמועבו מ"ס 051 רטוקב םיימורט הרקב יאת 2.08.01.0130
ףקומ ןוט 04   הסכמ תוברל מ"ס 003 דע

מ"ס 5 יבועב ץצח תפצרו הדלפ תעבט 'חי  2 

TIP תכרעמ רובע 04-ב ןוטבמ למשח תחוש 2.08.01.0140
ילוורשל תונכה ללוכ ,עוציב ןונכת תטישב דדוב
,טרופמכ רטוקו תומכ תרושקתו למשחל הנזה

'פמוק     9  הנקתהל שרדנה רמוחהו םירזיבאה לכ ללוכ

,ריממו הרואת דומע ביבס ןוגימ תכרעמ 2.08.01.0150
8" הדלפמ רוניצמ ןוגימ ידומע 8 תללוכה
עקרקב מ"ס 001 ,מ"ס 052 ךרואב ןבלוגמ

ןבל/םודא עבצ ,2" תורשוק ,ןוטב יולימ ללוכ 'חי      9 

TIP ןוט 09 סמועל ילוארדיה הסכמ ללוכ דדוב 2.08.01.0200
ללוכ תויתשתה בלשב הנקתהל ,דוויז אלל

תיתשת תרנצל רוביח 'חי  9 

רטמ 51 הרואת דומע לש חטשהמ יוניפו קוריפ 2.08.01.0210
תפילשו לורטינ ,םיסנפו תספרמ ללוכ הבוג

'פמוק 8  הנזה ילבכ

תרושקתו למשח ילבכ תויתשת רותיאו יוהיז 2.08.01.0220
תפילש ,תוחוש תחיתפ ללוכ ,רתאה חטשב
ישנא ידי לע לע ולרטוניש רחאל שרדנכ םילבכ

הפועת תודש תושר ע"י  5 

םילאיצנטופ תאוושהו דוסי תקראה ןקתמ 2.08.01.0230
תיעקרק תת םיפוגמ תחושב םלשומ 'חי      2 

ןוט A5 04  את 'חי  6  2.08.01.0232

10.80.2 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../020 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     020  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

תרנצ לע הנקתהל A5 החוש ריחמל תפסות 2.08.01.0234
יפל תיתחתו ןפוד רוסינ ללוכ תמייק תיתשת
םוטיא ,החוש תנקתה ,תמייק תיתשת ךתח
תרנצ ךותיחו רוסינ ,הפצרו תונפד תקיציו

םילבכ תייטהו תופומ עוציב ךרוצל 'חי      4 

יפל תודימב SGDV הרואת דומעל ןוטב דוסי 2.08.01.0240
היצקורטסנוק סדנהמ לש תוינכותו םיבושיח
םע דומעה ןרצי י"ע םירצוימה דוסי יגרב ללוכ
לש תקייודמ הקיציל הדלפ תינבתו ןוגיע חול
תנוולוגמ הדלפ ספ ,דוסי תקראה ,םיגרבה
4X05 ירושרש רוניצמ םילוורש 4  , מ"מ
תוברל תואסנולכ תקיציו חודיק מ"מ 57 רטוקב
יגרב  ,תכתמ תינבת ,רוב תביצח\תריפח ,ןויז
קודיה ,יולימ ,03-ב ןייוזמ ןוטב תקיצי ,דוסיה
סדנהמ תויחנהל םאתהב לכה שרדנה לכו

ןלבקה לש עקרק ץעויו היצקורטסנוק 'חי      9 

ח"ח םינומ חולל וא/ו למשח חולל ןוטב תחמוג 2.08.01.0250
החמוגה לכ ךרואל תוחפל מ"ס 01 ןפוד יבועב
יקנ קמוע,'מ 2 דע הבוג,'מ 2.1 דע יקנ בחור,

.ןוטב דוסיל ןוגיע תוברל,מ"ס 07 דע 'חי      2 

021 דע בחורב ןוטב תחמוגל ריחמ תפסות 2.08.01.0260
5.2 יבועב עובצו ןבלוגמ חפ תלד רובע מ"ס

לוענמו הילת ינזוא םע מ"מ 'חי  2 

לעמ מ"ס 51 יבועבו 03-ב גוסמ ןוטב תפיטע 2.08.01.0270
תרנצה לע הנגה ךרוצל המדאב למשח תרנצ ר"מ      20 

- :ללוכ דדוב ,TIP ZH004 -ל םלשומ דוויז 2.08.01.0280
ללוכ רטמ 02 ךרואב ZH004 שימג לבכ
תבאשמ - A052 OTAN עקתו לבכ ישאר
םורח ןצחל - טיפ תרואת - הארתה ףוצמ ,זוקינ

'פמוק 11  לוענ אל הסכמ שגר -

2 - :ללוכ לופכ ,TIP ZH004 -ל םלשומ דוויז 2.08.01.0290
רטמ   02 ךרואב ZH004 שימג לבכ תוכרעמ
-  A052 OTAN עקתו לבכ ישאר   ללוכ
- טיפ תרואת -  הארתה ףוצמ ,זוקינ תבאשמ

'פמוק     3  לוענ אל הסכמ שגר - םורח ןצחל
תוינבו תוקיצי ,תוריפח 10.80.2 כ"הס

0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי    מ"עב הסדנה    .ל .א .ד

קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../021 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     021  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ל י ב ו מ  20.80.2 ק ר פ  ת ת 

,תותשק ,תופומ םיללוכ תרנצה יריחמ :הרעה
רתי לכו ,הכישמ יטוח ,תולש ,הנקתה ירודיס
טלפמוק טרופמכ עוציבה תמלשהל שורדה
68316 .י.ת יפל 05 דע תורוניצ :הרעה

"הרבוק" םידבכ םיירושרש םייטסלפ תורוניצ 2.08.02.0020
מ"מ 57 רטוקב םייתבכש בר רטמ  1,100

תמגוד רטוק מ"מ 05 יטסלפ רוניצ 2.08.02.0030
)RDS-5.31  גרד ןוא-וק םגד תבג-ורטסלפ

"קזב" טרפמ  )ע.ק.י-8 רטמ  1,500

תמגוד רטוק מ"מ 57 יטסלפ רוניצ 2.08.02.0040
RDS( 8-5.31 גרד ןוא-וק םגד תבג-ורטסלפ

)ע.ק.י רטמ  3,500

רטוק ,01 גרד םיחישק םייטסלפ תורוניצ 2.08.02.0050
מ"מ 3 ןפוד יבוע ,מ"מ 05 ינוציח רטמ  500 

רטוק ,01 גרד םיחישק םייטסלפ תורוניצ 2.08.02.0060
מ"מ 3.5 ןפוד יבוע ,מ"מ 011 ינוציח רטמ  500 

רטוק ,01 גרד םיחישק םייטסלפ תורוניצ 2.08.02.0070
מ"מ 7.7 ןפוד יבוע ,מ"מ 061 ינוציח רטמ  500 

רטוק ,01 גרד םיחישק םייטסלפ תורוניצ 2.08.02.0080
מ"מ 3.5 ןפוד יבוע ,מ"מ 011 ינוציח רטמ  100 

רטוק ,01 גרד םיחישק םייטסלפ תורוניצ 2.08.02.0090
מ"מ 7.7 ןפוד יבוע ,מ"מ 061 ינוציח רטמ  190 

רטוק ,01 גרד םיחישק םייטסלפ תורוניצ 2.08.02.0100
מ"מ 8.01 ןפוד יבוע ,מ"מ 522 ינוציח רטמ  25 

011 ינוציח רטוק ,01 גרד ןילתאילופ תורוניצ 2.08.02.0110
מ"מ 3.5 ןפוד יבוע ,מ"מ רטמ  2,700

ינוציח רטוק ,01 גרד ןילתאילופ תורוניצ 2.08.02.0120
מ"מ 7.7 ןפוד יבוע ,מ"מ061 רטמ  4,000

522 ינוציח רטוק ,01 גרד ןילתאילופ תורוניצ 2.08.02.0130
מ"מ 8.01 ןפוד יבוע ,מ"מ רטמ  1,200

,ZH004 טיפ רוביחל תמלשומ תורוניצ תכרעמ 2.08.02.0140
תומכב תיתבכש הדבכ תירושרש תרנצ
םאתהבו מ"מ 05/57/011 שרדנכ םירטקבו

םוטיאו תופומ ללוכ קפוסיש טיפל 'חי      9 

20.80.2 קרפ תתב הרבעהל
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי    מ"עב הסדנה    .ל .א .ד

קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../022 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     022  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

01X02 ךתחב הסכמ םע ןוולוגמ חפ תולעת 2.08.02.0150
מ"מ 5.1 יבועב מ"ס רטמ  50 

01X02 ךתחב הסכמ םע ןוולוגמ חפ תולעת 2.08.02.0160
מ"מ 5.1 יבועב מ"ס רטמ  50 

01X04 ךתחב הסכמ םע ןוולוגמ חפ תולעת 2.08.02.0170
מ"מ 5.1 יבועב מ"ס רטמ  50 

ןוולוגמ יתרוצ לזרבמ םינוולוגמםילבכל תומלוס 2.08.02.0180
52 לכ םיבלש,מ"ס 6 דצ הבוג ,מ"ס 05 בחורב

.מ"ס רטמ  65 
םיליבומ 20.80.2 כ"הס

ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  30.80.2 ק ר פ  ת ת 

ר"ממ 051X4 ךתחב RF/YX2N גוסמ םילבכ רטמ  800  2.08.03.0010

ר"ממ 09E/081EF-XHXHN 61*5  םילבכ רטמ  50  2.08.03.0020

05 ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ 2.08.03.0030
ר"ממ רטמ  490 

59 ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ 2.08.03.0040
ר"ממ רטמ  2,500

051 ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ 2.08.03.0050
ר"ממ רטמ  600 

042 ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ 2.08.03.0060
ר"ממ רטמ  50 

003 ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ 2.08.03.0062
ר"ממ רטמ  350 

ר"ממ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ רטמ  50  2.08.03.0070

ר"ממ 5.2X3 ךתחב RF/YX2N גוסמ םילבכ רטמ  5,000 2.08.03.0080

ר"ממ 4X5 ךתחב RF/YX2N גוסמ םילבכ רטמ  360  2.08.03.0090

ר"ממ 6X5 ךתחב RF/YX2N גוסמ םילבכ רטמ  1,400 2.08.03.0100

ר"ממ 61X5 ךתחב RF/YX2N גוסמ םילבכ רטמ  600  2.08.03.0110

ר"ממ 52X4 ךתחב RF/YX2N גוסמ םילבכ רטמ  270  2.08.03.0120

ר"ממ 07X4 ךתחב RF/YX2N גוסמ םילבכ רטמ  220  2.08.03.0130
30.80.2 קרפ תתב הרבעהל

0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי    מ"עב הסדנה    .ל .א .ד

קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../023 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     023  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

ר"ממ 59X4 ךתחב RF/YX2N גוסמ םילבכ רטמ  5,000 2.08.03.0140

ר"ממ 5.1X6 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  8,300 2.08.03.0150

ר"ממ 5.1X21 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  4,800 2.08.03.0160

ר"ממ 021X4 ךתחב RF/YX2N גוסמ םילבכ רטמ  3,200 2.08.03.0170

תנגומ םוחב תצווכתמ ע"ש וא "םכייר" תיפוס 2.08.03.0180
ר"ממ 61+52X3 םיכתחב דע םילבכל םימ 'חי  2 

תנגומ םוחב תצווכתמ ע"ש וא "םכייר" תיפוס 2.08.03.0190
דע ר"ממ 61+53X3-מ םילבכל םימ

ר"ממ 53+07X3 'חי  4 

תנגומ םוחב תצווכתמ ע"ש וא "םכייר" תיפוס 2.08.03.0200
דע ר"ממ 05+59X3-מ םילבכל םימ

ר"ממ 07+051X3 'חי  50 

ר"ממ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ רטמ  500  2.08.03.0205

52 ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ 2.08.03.0210
ר"ממ רטמ  260 

53 ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ 2.08.03.0220
ר"ממ רטמ  220 

07 ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ 2.08.03.0230
ר"ממ רטמ  1,500

021 ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ 2.08.03.0240
ר"ממ רטמ  1,500

ר"ממ 09E/081EF-XHXHN 5.2x21  םילבכ רטמ  300  2.08.03.0610

ר"ממ 09E/081EF-XHXHN 5.2x5  םילבכ רטמ  3,500 2.08.03.0616

ר"ממ YCYN 5.2X8 םיככוסמ םילבכ רטמ  10,000 2.08.03.0830

תוגוז ינש( 0.1X2X2 יעקרק תת רושכמ לבכ  2.08.03.0832
ץיפנ רוזא לבכ .ןוילע ךוכיס )םיככוסמ םילטופמ

לוחכ הטעמ רטמ  600 

ר"ממ YCYN 5.1X02 םיככוסמ םילבכ רטמ  4,500 2.08.03.0834

תוגוז ינש( 0.1X2X61 יעקרק תת רושכמ לבכ  2.08.03.0840
ןוילע ךוכיס )םיככוסמ םילתופמ רטמ  600 

30.80.2 קרפ תתב הרבעהל
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי    מ"עב הסדנה    .ל .א .ד

קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../024 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     024  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

2x2x7.0 584SR PTSS תרושקת לבכ 2.08.03.0850
EPLX הטעמ ,ר"ממ רטמ  25,000

םיביס 2x2 הרקבל ןיירושמ יטפוא םיביס לבכ 2.08.03.0854
תביל רטוק - SOOL INIM EBUT גוסמ
- מ"מ 05.41 ינוציח רטוק -M5.26 ביסה
םע ELBAC INIM EBUT ESOOL הנבמ
LEJ, גוס לכל הנוש עבצ INIM ELBA הטעמ
ןוירש ,תוחל םסוח רמוח ףוטע ,HOSL ימינפ

רוחש רטסאילופ ינוציח הטעמ ,הדלפ רטמ  1,200

יטפוא לבכ רוביחל שרדנכ לצפמ/רבחמ 2.08.03.0856
VK22 תונגה /שא יוליגל תמייק תכרעמב

וקה הצקב רוביח תדוקנל טלפמוק ,המודכו 'חי  6 

ZH004 1x4x6+53x7 KZR תיתשת לבכ רטמ  850  2.08.03.0940

,תיעקרק תת הנקתהל 54GR תרושקת לבכ 2.08.03.0942
םימ החוד ,ןיירושמ הטעמ רטמ  2,500

םיכילומו םילבכ 30.80.2 כ"הס

ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  40.80.2 ק ר פ  ת ת 

ספ לזרבמ הנבמ דוסי תקראה תדורטקלא 2.08.04.0010
וא ןוטב תקיציב הנומט רטוק מ"מ 4/04

תילמשח תופיצרל תכתורמו דוסי ידומעב רטמ  500 

4/04/004 תודימב םילאיצנטופ תאוושה ספ 2.08.04.0020
מ"מ 'חי  30 

4/04/006 תודימב םילאיצנטופ תאוושה ספ 2.08.04.0030
מ"מ 'חי  2 

01/06/0001 תודימב םילאיצנטופ תאוושה ספ 2.08.04.0034
מ"מ 'חי  1 

האוושה ספמ הקראה תדוקנ 2.08.04.0040
ר"ממ 4 הקראה ךילומב ןקתמ/רוניצ/רזיבאל
ללוכ רטוק מ"מ 61 "נפ" רוניצב יס.יו.יפ דדובמ

הקראה גרוב ךותיר/הלש י"ע רזיבאל רוביח 'חי      20 

האוושה ספמ הקראה תדוקנ 2.08.04.0050
ר"ממ 05 הקראה ךילומב ןקתמ/רוניצ/רזיבאל
ללוכ רטוק מ"מ 32 "נפ" רוניצב יס.יו.יפ דדובמ

הקראה גרוב ךותיר/הלש י"ע רזיבאל רוביח 'חי      5 

40.80.2 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../025 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     025  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

תדמעב םילאיצנטופ תאוושהו תוקראה ךרעמ 2.08.04.0060
האוושה ספ ,תינכתב טרפ יפל סוטמ

'פמוק 9  םירוביח יכילומו 4/04/006
תונגהו תוקראה 40.80.2 כ"הס

ה ר ק ב ו  ג ו ת י מ  ת ו ח ו ל  60.80.2 ק ר פ  ת ת 
ך ו מ נ  ח ת מ ל 

םילנפ ללוכ חפ יושע ישאר למשח חול הנבמ 2.08.06.0010
036 דע חול רובע רוחאמו םינפלמ לופיט תלדו

ןקת יפל חולה ינפ עובר רטמ יפל דדמנ רפמא
B2 רודימ תמר 93416 ילארשי ר"מ      12 

םילנפ ללוכ חפ יושע ישאר למשח חול הנבמ 2.08.06.0020
םינפלמ לופיט RETNEC DAOL(CL( תלדו
רפמא 0004 דעו  0002 מ חול רובע רוחאמו
ןקת יפל חול ,חולה ינפ עובר רטמ יפל דדמנ

B2 רודימ תמר 93416 ילארשי ר"מ      16 

A004 דע רוטרנגל  םירוביח זגרא 'חי      1  2.08.06.0030

הנבמ ללוכ תינכת יפל םלשומ חול שאר את 2.08.06.0038
תכרעמ ,םיפילש םיישאר םיקספמ 2 ,אתה
םיענוממ םיקספמ ינש ידי לע תמלשומ הפלחה
,035S רדמא תמגוד תופלחה רקב ,םיפילש
חול שאר ,הרקבל תונכה ,תונגה ,הדידמ דויצ

'פמוק 1  AK53 רצק םרז ,רפמא 4X004 םרזל

,שרדנכ םוחת A001X3 ילנימונ םרז ם"יתמאמ 2.08.06.0040
תימרת הנגהב םידייוצמ AK63 קותינ רשוכ

תינורטקלא SL תנווכתמ תיטנגמו 'חי  5 

םוחת A36X3 דע ילנימונ םרז ם"יתמאמ 2.08.06.0050
הנגהב םידייוצמ AK63 קותינ רשוכ שרדנכ

תינורטקלא SL תנווכתמ תיטנגמו תימרת 'חי  5 

שרדנכ םוחת A061X3 ילנימונ םרז ם"יתמאמ 2.08.06.0060
תימרת הנגהב םידייוצמ AK63 קותינ רשוכ

תינורטקלא ISL תנווכתמ תיטנגמו 'חי  27 

הנגה םע רפמא 004X3 ילנימונ םרז ם"יתמאמ 2.08.06.0070
53 קותינ רשוכ,השירד יפל תימרת
תינורטקלא הנגהב םידייוצמ,רפמאוליק

ISL תנווכתמ 'חי  12 

רזע יעגמ 2 קולב רובע ת"מאמל ריחמ תפסות 2.08.06.0080
.C.O 'חי  35 
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07/11/2017
דף מס':     026  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

קותינ לילס רובע ת"מאמל ריחמ תפסות 2.08.06.0090
אוהשלכ חתמב 'חי  35 

הלעפה תכרעמ רובע ת"מאמ ריחמל תפסות 2.08.06.0094
יעגמ טסו קותינו רוביח ילילס ,עונמ ,האלמ

רזע 'חי  30 

עובק )rekaerB tiucriC riA( ריואב םרז קספמ 2.08.06.0100
GISL תולייכתמ תוינורטקלא תונגה תוברל,
56 קותינ רשוכ , רפמא 0052x3 ילנימונ םרזל
,עונמ , הקספה לילס תוברל , רפמאוליק
,םינוש םיגוסמ רזע יעגמ 6 רוביח לילס ,הכירד
הדובעל ומאתוי םירזיבאה לכ ,הלקת עגמ

.טלוו 044 דע  CD/CA חתמב 'חי  3 

רובע  A0052*3 ריוא קספמ ריחמל תפסות 2.08.06.0110
םיסירת םע הפילש תלגע 'חי  3 

קספמ ןרצי לש תילניגרוא תונגה לויכ תמיתח 2.08.06.0120
תוברל )rekaerB tiucriC riA( ריואב םרז

רתומ ילמיסקמ לויכ טולישו םתוח 'חי  2 

גוסמ הקספה לילס לש ם"יתמאמב תפסות 2.08.06.0130
והשלכ 'חי  2 

טלוו 032 חתמ ףדוע וא רסוחל םירסממ 2.08.06.0140
לש רועישב חתמ תיילע וא תליפנב םיביגמה
דוקיפל םיעגמ 2 תוברל ,תוזפה תחאב 51%

DEL תורונ 2 ,םינוש םיגוסמ 'חי  9 

2-מ םייונבה םיפילחמ םרז יקספמל ינכמ בלוש 2.08.06.0150
רפמא 0521 דע 001-מ ילנימונ םרז ם"יתמאמ
)ןרציה תוארוה יפ לע בולישה( )םיבטוק 4-ו 3(
ם"יתמאמה ינשלש תינמז וב הלעפה תעינמל
בצמ תוברל ,םינוש הניז תורוקמל םירבוחמה
הנקתהה,דחי םג ם"יתמאמה ינש לש קספומ

דבלב םיקספמה תיזחב 'חי  2 

תענתה ינורטקלא תוסיו םע םלשומ םילבק את 2.08.06.0160
תרבח תמגוד תילטיגיד הרקבו םירוטסיריט
CEPSLA ישאר קספמ ילטיגיד תסו ללוכ

'פמוק     2  ר"אוק 002 קפסהב ילטיגיד תודידמ ךרעמו

ישאר קספמ רובע םילבק את ריחמל תפסות 2.08.06.0170
'פמוק 1  3X004 רפמא

םיקנשמ רובע םילבק את ריחמל תתפסות 2.08.06.0180
'פמוק     1  ץרה 5.781 רדת ,הדוהת תעינמל םיירוט
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07/11/2017
דף מס':     027  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

וב תוילטיגיד תוגוצת 3 םע ילטיגיד דדומ בר 2.08.06.0190
,םיקפסה ,םרזל ,)בולשו יזאפ( חתמל תינמז
584SR תרושקת קפסה םדקמ ,היגרנא

HE031 CETAS תמגוד 'חי  3 

וב תוילטיגיד תוגוצת 3 םע ילטיגיד דדומ בר 2.08.06.0195
,םיקפסה ,םרזל ,)בולשו יזאפ( חתמל תינמז
584SR תרושקת קפסה םדקמ ,היגרנא

DH571 CETAS תמגוד 'חי  2 

הפלחה תכרעמ דוקיפל ינורטקלא רקב 2.08.06.0200
לש םיענוממ םרז יקספמל תיטמוטוא

"ןר'ג ןלרמ" וא "רדמא" תמגודכ רוטרנג-ח"ח 'חי  1 

52 דע םרזל םיבטוק 1 םיפילחמ םרז יקיספמ 2.08.06.0210
םיבצמ 3 ,טלוו 032 חתמ רפמא 'חי  1 

תוברל חולב תועוקש דליטלומ ןומיס תורונ 2.08.06.0220
מ"מ 22 רטוקב תינועבצ השדעמ הסכמ 'חי  33 

;A5/006; A5/008 ךא ל'נכ םרז יאנש 2.08.06.0230
טלפמוק טרופמכ ,שרדנכ A5/0001 'חי  3 

;A5/0521; A5/0061 ךא ל'נכ םרז יאנש 2.08.06.0240
טלפמוק טרופמכ שרדנכ A5/0002 'חי  14 

1 ,רפמא 52 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 1 ז"אמ 2.08.06.0242
רפמאוליק 01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 'חי  60 

חולל יאנש ןיב תמלשומ הריבצ יספ תכרעמ 2.08.06.0245
םירוביח ללוכ ,תשוחנ ,A0052x4 ,ישאר

'פמוק 2  שרדנכ רוביח תונשושו תויווז ,םישימג

הנגה םע רפמא 52X3 ילנימונ םרז ם"יתמאמ 2.08.06.0250
לדוגל םאתהב קותינ רשוכו השירד יפל תימרת
לבגומ יתלב קותינ רשוכ(תימרתה הנגהה
01   קותינ רשוכו רפמא 4 דע תימרת הנגהב
,)רפמא 4 לעמ תימרת הנגהב רפמאוליק
תנווכתמ תיטנגמו תימרת הנגהב םידייוצמ
ןילרמ לש M52P םגד וא,רלימ לש 0ZKP םגד
וא ו ש דנא רכרפש לש 3ATK םגד וא ,ןר'ג

.ע"ש 'חי  21 

3 רפמא 52 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 3 ז"אמ 2.08.06.0256
רפמאוליק 01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 'חי      20 

בר רובע 584SR/232SR תרושקת ריממ 2.08.06.0260
2002CTE תמגוד םידדומ 'חי  2 
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דף מס':     028  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

תושיגר רפמא 04 נ"זל םיבטוק 4 תחפ רסממ 2.08.06.0296
A EPYT רפמאילימ 003 וא 001 וא 03 'חי      5 

םימרזל א'ו 5.7 קפסהל יסקופא קוצי םרז יאנש 2.08.06.0680
A5/005 דע םינוש 'חי  96 

631MFB תמלשומ תיצורע בר היינמ תכרעמ 2.08.06.0690
63 ללוכ ,םייזאפ תלת םיצורע 21 תיינמל
CL חול ןיב טוויח ךרעמו םיידועיי םרז ינשמ

PMB תכרעמ חולל 'חי  2 

ללוכ PMB היינמ תוכרעמל ידועיי דוויז ןורא 2.08.06.0700
תלד םע הרקב ןורא ,שרדנכ חכ תכרעמ

סלגסיקלפ 'חי  1 

)ספא + תוזאפ 3( יבטוק 4 רתי חתמ ןגמ 2.08.06.0790
רפמאוליק 02 םרזו vK53.1 לש המיטק חתמל
ןכו תונגהה תלועפל יוויח ליכי ןקתהה . )02/8(
וא XINEOHP 'בח תמגודכ רזע יעגמ

NEHD וא ,"OBO" 'חי  2 

)ספא + תוזאפ 3( יבטוק 4 רתי חתמ ןגמ 2.08.06.0794
רפמאוליק 05 םרזו vK4 לש המיטק חתמל
תונגהה תלועפל יוויח ליכי ןקתהה . )053/01(
OPMF/ 1+3/CB תמגודכ רזע יעגמ ןכו

TESREW בח לש' XINEOHP וא "OBO",
NEHD וא 'חי  2 

חולב רתי יחתמ לש המיטקו הנגהל הדיחי 2.08.06.0798
:םגד SCINORTCELE IFE תרצות ישאר
006/743 WSO ESAHP - INMO קוושמ

רבוחמו ןקתומ לכה תינורטקלא ע.ד.ע י"ע 'חי      2 

הניעט תכרעמו ,לבק תללוכה ,היגרנא תדיחי 2.08.06.0836
םלושמ ורובע( .א.ח.ז.מ תלפה םירשפאמה
רפמא 0052-0001 ןיבש םילדגב )ןכל םדוק

למשח תקספה ןמז אלל 'חי  2 

םילבכ תזזה ,51 את E הנחת חולב יוניש 2.08.06.0838
ילגרסו דויצל הבכרה תטלפ תרדסה ,םידיגו

תוכרעמ רובע תלדב םיחתפ ,םיקדהמ
'פמוק 1  םיענוממ םיקספמ

ללוכ AVK51 קספ לא תכרעמל הנזה חול 2.08.06.0840
A001x3 ,B2 חול ,הטקש הרבעה תכרעמ

תינכת יפל טלפמוק ,חפ הנבמ MROF 'חי      1 
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דף מס':     029  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

ללוכ AVK01 קספ לא תכרעמל הנזה חול 2.08.06.0842
A36x3 ,B2 חול ,הטקש הרבעה תכרעמ

תינכת יפל טלפמוק ,חפ הנבמ MROF 'חי  1 

,יזאפ דח 1SPU ,A36 הקולח חול 2.08.06.0844
תינכת יפל טלפמוק ,חפ הנבמ B2MROF 'חי  1 

,יזאפ דח SGDV, A04 תכרעמ הקולח חול 2.08.06.0846
תינכת יפל טלפמוק ,חפ הנבמ B2MROF 'חי  3 

ברעמ םיטיפ זוקינ תובאשמ הקולח חול 2.08.06.0848
A04x3 ,B2MROF יפל טלפמוק ,חפ הנבמ

תינכת 'חי  1 

ירסממ 4 ללוכ IC תביתב TPGD תונגה חול 2.08.06.0850
ןומיס תורונו LEUAM 'חי  2 

A36x3 ,םיאנש תנחת תיב יתורש חול 2.08.06.0860
תינכת יפל טלפמוק ,חפ הנבמ B2MROF 'חי  1 

A08x3 קלד תכרעמ תרקבל CCM חול 2.08.06.0870
,B2MROF יפל טלפמוק ,םילנפ םע חפ הנבמ

ASNAH תרבח תכרעמ קפס תינכת 'חי  1 

תיזכרמ לש שדחמ הנקתהו הקתעה ,קורפ 2.08.06.0872
רדחב תינמז הנקתה קורפ ,A061 ץוח תרואת

'פמוק 1  5E םיאנש תנחתב שדחמ הנקתהו
ךומנ חתמל הרקבו גותימ תוחול 60.80.2 כ"הס

ם י ר ז י ב א  ת ו ד ו ק נ  70.80.2 ק ר פ  ת ת 
ם ת נ ק ת ה ו 

רטוקב ףכירמ רוניצב ריוא גוזימל הנזה תדוקנ 2.08.07.0010
לבכ ,ט"הע הנקתהב וילאמ הבכ גוסמ מ"מ 23

A02 x3  טקפ קספמו ר"ממ 5.2X5 'חי      12 

מ"מ 02 רטוקב ףכירמ רוניצב עקת תיב תדוקנ 2.08.07.0012
תולעתב וא ט"הת הנקתהב וילאמ הבכ גוסמ
ר"ממ 5.2X3 ךתחב לבכ ,דרפנב הנדדמיתש

A61 יזפ דח עקת תיבו 'חי  10 

6X5 YX2N לבכ היושע עקת תיב תדוקנ 2.08.07.0020
ןגומ םיעקש ץבקמ רזיבא םע מ"מ 23 רוניצב
45PI עקש תללוכה EEC A61 x 5 עקש
EEC A61 x 3 עקש  A61 x 3 ילארשי םגד
תחפ A61 x 1 ם"יזאמ ינש x  3A61 ז"אמ

4x 40A - 30mA 'חי  3 
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07/11/2017
דף מס':     030  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

מ"מ 02 רטוקב ףכירמ רוניצב עקת תיב תדוקנ 2.08.07.0028
תולעתב וא ט"הת הנקתהב וילאמ הבכ גוסמ
ר"ממ 5.2X3 ךתחב לבכ ,דרפנב הנדדמיתש

A61 םרזל EEC גוסמ יזפ דח יפוס רזיבאו 'חי      20 

תיכוכז םע ,יתכתמ םורח תקספה ןצחל תדוקנ 2.08.07.0030
תמגוד ,תרשרשב רושק ץופינ שיטפ ,ץופינ
טרופמכ רשואמ ךרע הווש וא SAX קינכמלט

ליעל טרופמכ חכ תדוקנ ללוכ טלפמוק 'חי      3 

רוניצו ר"ממ x 3 5.1 לבכב םורח ןצחל תדוקנ 2.08.07.0040
הביתב ןקתומ םודא הירטפ ןצחל ללוכ מ"מ 52

ט"הע וא ט"הת הנקתהל םימ תנגומ 'חי      3 

מ"מ 52 רטוקב ףכירמ רוניצ ללוכ ןופלט תדוקנ 2.08.07.0050
ט"הת הנקתהב הכישמ טוחו וילאמ הבכ גוסמ
םויס ,דרפנב הנדדמתש תולעתמ ט"הע וא
וא KNALB הסכמ ללוכ סיווג תספוקב
וא XOBAMIC תמגודכ תפתושמ הספוקב

דרפנב דדמת רשא ADA 'חי  10 

מ"מ 02 רטוקב ףכירמ רוניצב רואמ תדוקנ 2.08.07.0060
5.1 ךתחב םיטוח וא לבכ ,וילאמ הבכ גוסמ
רפמא 01 ז"מ ,שרדנה עבצבו תומכב ר"ממ

ןושאר ןצחל וא לופכ וא דיחי 'חי  65 

וא םימ ןגומ הקלדה רזיבא רובע תפסות 2.08.07.0070
.אוהש גוס לכמ ןיירושמ 'חי  4 

היומס תמלשומ תרושקת/היזיולט תדוקנ 2.08.07.0080
תרושקת לבכו רטוק מ"מ 52 ףכירמ רוניצב
95JR היזיולט עקשב םויסו MF+VT /

תרושקת 'חי  20 

56PI ,01KI םיעגמ 2 ,הירטפ םגד םורח ןצחל 'חי  14  2.08.07.0090

42 וא PXE 21 םינוליס קלדל הפצה יאלג 2.08.07.0100
םילגעמ תיגולונכטב יונב ,לגר םע טלוו

NEPO YLAMRON ,תרעזוממ םיבלושמ 'חי  2 

CD V42 הפצה שגר 'חי  10  2.08.07.0102

יגולנא דוקיפ רזיבא לש דבלב ילמשח רוביח 2.08.07.0203
רוניצו תיטסלפ לבכ תסינכ ללוכ םידיג 5 דע
הלעפה יטסלפ הטעמ םע תכתמ ירושרש ןגמ

ל"סד תחושב PXE דויצ ,דוקיפה תוקידבו 'חי      20 

70.80.2 קרפ תתב הרבעהל
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי    מ"עב הסדנה    .ל .א .ד

קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../031 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     031  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

חולל הנזה וק וא עונמ לש ילמשח רוביח 2.08.07.0205
ורובע וא םייק לבכל ס'כ 5-0 קפסהב למשח
רוניצו תיטסלפ לבכ תסינכ ללוכ דרפנב םלושמ
הלעפה ,יטסלפ הטעמ םע תכתמ ירושרש ןגמ
לבכ ללוכ ,ל"סד PXE עונמ ,דוקיפה תקידבו

תונגה לבכו חכ 'חי  8 

,הנזהל חול לש םלשומ רוביחו הנקתה 2.08.07.0216
'א 001 דע חול ,םידוקיפל ,תוקראהל ,תואיציל 'חי      10 

C09-52 .פמט םוחתב הדובעל ,טטסומרט 2.08.07.0484
6 ףילחמ עגמ ,ןווכל ןתינ לאיצנרפד ,ןווכל ןתינ
101 סופנד תמגוד ,55PI הנבמ ,טלוו 032 ,'א

רשואמ ע'וש וא _TR 'חי  6 
םתנקתהו םירזיבא תודוקנ 70.80.2 כ"הס

ה ר ו א ת  ן ק ת מ  80.80.2 ק ר פ  ת ת 

רטמ 51 הבוגב הרואת דומעל ןוטב דוסי 2.08.08.0010
סדנהמ לש תוינכותו םיבושיח יפל תודימב
י"ע םירצוימה דוסי יגרב ללוכ היצקורטסנוק
הדלפ תינבתו ןוגיע חול םע דומעה ןרצי
,דוסי תקראה ,םיגרבה לש תקייודמ הקיציל
םילוורש 4  , מ"מ 4X05 תנוולוגמ הדלפ ספ
תקיציו חודיק מ"מ 57 רטוקב ירושרש רוניצמ
,רוב תביצח\תריפח ,ןויז תוברל תואסנולכ
ןייוזמ ןוטב תקיצי ,דוסיה יגרב  ,תכתמ תינבת
םאתהב לכה שרדנה לכו קודיה ,יולימ ,03-ב
לש עקרק ץעויו היצקורטסנוק סדנהמ תויחנהל

ןלבקה רטמ  2 

רטמ 02 הבוגב הרואת דומעל ןוטב דוסי 2.08.08.0020
סדנהמ לש תוינכותו םיבושיח יפל תודימב
י"ע םירצוימה דוסי יגרב ללוכ היצקורטסנוק
הדלפ תינבתו ןוגיע חול םע דומעה ןרצי
,דוסי תקראה ,םיגרבה לש תקייודמ הקיציל
םילוורש 4  , מ"מ 4X05 תנוולוגמ הדלפ ספ
תקיציו חודיק מ"מ 57 רטוקב ירושרש רוניצמ
,רוב תביצח\תריפח ,ןויז תוברל תואסנולכ
ןייוזמ ןוטב תקיצי ,דוסיה יגרב  ,תכתמ תינבת
םאתהב לכה שרדנה לכו קודיה ,יולימ ,03-ב
לש עקרק ץעויו היצקורטסנוק סדנהמ תויחנהל

ןלבקה רטמ  10 

80.80.2 קרפ תתב הרבעהל
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי    מ"עב הסדנה    .ל .א .ד

קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../032 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     032  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

תספרמ ללוכ רטמ 02 הבוגב תועלצ בר דומע 2.08.08.0030
לכ לע דומעה ,םיסנפ 21 דע תנקתהל העובק
לכ רחאל םח ץבאב לובט היהי ויקלח
ראשהו ןבל/םודא ןיגורסל עבצ ,םיכותירה
דיחא היהי ןוולגה ןווג .ינכטה טרפמב טרופמכ
ע"ש וא "ה.ל.פ" תרצות,דומעה ךרוא לכל
,תקלחמ תעבט ,ןוגיע יגרב תוברל.רשואמ
ןרצי לש חטשב חוקיפו רתאב הנקתהו הלבוה

'פמוק 10  םידומעה

עובק  רטמ 51 הבוגב תועלצ בר דומע 2.08.08.0040
לכ לע דומעה , הרואת יפוג 8 דע תנקתהל
לכ רחאל םח ץבאב לובט היהי ויקלח
ראשההןבל/םודא ןיגורסל עבצ  ו,םיכותירה
דיחא היהי ןוולגה ןווג .ינכטה טרפמב טרופמכ
ע"ש וא "ה.ל.פ" תרצות,דומעה ךרוא לכל
,תקלחמ תעבט ,ןוגיע יגרב תוברל.רשואמ
ןרצי לש חטשב חוקיפו רתאב הנקתהו הלבוה

'פמוק 2  םידומעה

עובק רטמ 02/51 הרואת דומעל עורז 2.08.08.0045
גורידב הרואת יפוג 8 דע תנקתהל 'חי  10 

תויתשת תנכה רובע דומעה ריחמל תפסות 2.08.08.0048
טרפמ יפל בושקתל 'חי  10 

הרקבו דוקיפ ללוכה םלשומ הרואת דומע חול 2.08.08.0050
'פמוק 10  ג"בתנ טרדנטס יפל

,ברעמ ובארב תבחרל תמלשומ הרואת תכרעמ 2.08.08.0060
יאנתב הדימעל שרדנכ תומכב םיסנפ םע

'פמוק 1  טרפמה

רוא ףטש ,DEL  תיגולונכטב הרואת ףוג 2.08.08.0070
ml0054, תירוא תוליצנ W/ml08 ףוגה ,תוחפל
הנגה תגרד, מ"ס 051 ךרוא ,טנוברקילופמ

היולג הנקתה ,56PI 'חי  35 

וד וא דח טולישו הנווכהל םורח תרואת ףוג 2.08.08.0080
HMIN תללוס םע DEL תורונ ללוכה ידדצ
,22.2 קלח 02 י"ת ןקת ות לעב תילרגטניא
ןצחלו יוויח תירונ תוברל ,תוקד 081 הראה ןמז
.הילת וא הרקת ,ריק לע הנקתה .הקידב
51 יבועבו מ"ס 51 הבוגב טולישה תויתוא

תוחפל מ"ס 1 תויתאה ןיב חוורמ ,תוחפל מ"מ 'חי      5 

,DEL דל תיגולונכטב הפצה תרואתל ףוג 2.08.08.0082
ORTSA-ONAZID תמגודכ W004 'חי      80 

80.80.2 קרפ תתב הרבעהל
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי    מ"עב הסדנה    .ל .א .ד

קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../033 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     033  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

רטמ 7 הבוגב  SGDV תכרעמל אשונ דומע 2.08.08.0084
טרפ יפל 'חי  9 

לעב ,טנוברקילופמ יושע םורח תרואת ףוג 2.08.08.0090
םע W3 קפסהב DEL תרונ ללוכ ,לופכ דודיב
קלח 02 י"ת י"פע תילרגטניא HMIN תללוס
.תוקד 081 ךשמל ןמול 841 רוא תקופת ,22.2
קדבמ תוברל .היולג וא העוקש הנקתה
ןקת יפל םורחה תכרעמ תוניקתל יטמוטוא
43026CEI, תארתהל םזמז ,יוויח תירונ
תמאתהל תושדע טס ,הקידב ןצחל ,הלקת

טולימה ביתנב רואה רוזיפ 'חי  19 

תודימע ,56PI הנגה תגרד ץוח הרואת ףוג 2.08.08.0100
קפסהב DEL גוסמ רוא רוקמ ,01KI תינכמ

W051 רוא ףטש ml05151 תוליצנ W/ml001
עבצ תוריסמ ,תולעמ 021/09/05 רוא רוזיפ
IRC > 08, עורז / הילת וו הנקתהל תויורשפא

טומ / 'חי  4 

ףוג ללוכה םיסוטמל הרהזא תרואת ןקתמ 2.08.08.0160
תקיצימ יושע DEL תורונ 2 םע לופכ הרואת
תיכוכזמ תומודא לנרפ תשדעו םוינימולא
ןקתומ ,AAF תושירדל םיאתמ 56PI תמסוחמ

הרואת דומע לע 'חי  9 
הרואת ןקתמ 80.80.2 כ"הס

ה ו ב ג  ח ת מ  י נ ק ת מ  90.80.2 ק ר פ  ת ת 

,תוחפל 3 גוס ןוישר לעב ,יטרפ קדוב תקידב 2.08.09.0010
,הקידב ח"וד תאצמה ,למשחה ןקתמ לכ לש
תסנכה רושיא ,שורדו הדימב תרזוח הקידב

'פמוק 2  קוחב שרדנכ לכה ,חתמ

VK03/81 חתמל תשוחנמ ידיג דח ג"מ לבכ 2.08.09.0020
יפל ,ר"ממ 59 ךתחב YSX2N גוסמ דודיב םע

6151 י"ת רטמ  210 

VK03/81 חתמל תשוחנמ ידיג דח ג"מ לבכ 2.08.09.0025
,ר"ממ 003 ךתחב YSX2N גוסמ דודיב םע

6151 י"ת יפל רטמ  3,450

חתמלו ר"ממ 003 דע ךתחב לבכל הפומ 2.08.09.0030
18/30KV 'חי  12 

,רתי חתמ ןגמ רוביחל רודיס םע ךכוסמ שאר 2.08.09.0040
,VK3/81 חתמלו ר"ממ 61/59 דע ךתחב לבכל

ג"מ חולל רוביחב ,תימינפ הנקתהל 'חי  12 
90.80.2 קרפ תתב הרבעהל

0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי    מ"עב הסדנה    .ל .א .ד

קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../034 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     034  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

,רתי חתמ ןגמ רוביחל רודיס םע ךכוסמ שאר 2.08.09.0045
חתמלו ר"ממ 61/003 דע ךתחב לבכל

ג"מ חולל רוביחב ,תימינפ הנקתהל ,VK3/81 'חי  12 

םרזלו VK42 חתמל ,ג"מ חולב רתי חתמ ןגמ 2.08.09.0050
10KA 'חי  12 

קפסה ,VK42 חתמל ,A5/5/001 םרז יאנש 2.08.09.0060
ףופילל AV51-ו תונגהה ףופילל AV5 יאנשה

הדידמה 'חי  6 

קלחמ תוברל ,תלוביק ןומיס תורונמ 3 תכרעמ 2.08.09.0070
'פמוק 4  ילוביקה חתמה

וקב חתמ יוהיזל ילוביק רסממ 3 תכרעמ 2.08.09.0075
תרושקת ,PIV 516FER-BBA תמגוד

'פמוק 2  95816EEI תיטפוא

יאנש תנגהל הובג חתמ קספמל הנגה רסממ 2.08.09.0080
516FER-BBA, תיטפוא תרושקת

IEE61859 'חי  2 

וק תנגהל הובג חתמ קספמל הנגה רסממ 2.08.09.0090
EKOR 'חי  2 

,את 1 םע ,ג"מ חולל םומיח יפוג תכרעמ 2.08.09.0100
תוחולה דמ ,םרזה דמ ,הנגה ,םילבכה תוברל

'פמוק 4  ףקועה קספמלו

AV0052 קפסהב ,תונגה רובע SPU תכרעמ 2.08.09.0110
וד הנגה ז"אמ תוברל תוקד 51-ל יוביג םע

'פמוק 1  תויצקדניאהו יבטוק

'פמוק 4  הובג חתמ קספמל תוינורטקלא תונגה לויכ 2.08.09.0120

SIG גוסמ קספמ תוברל הובג חתמ קספמ את  2.08.09.0130
AK61 רצק םרזלו A036  םרזל ,VK42 חתמל

'פמוק 4  002-17226CEI ןקת יפלו

חתמב תוחיטב דויצ ןוסחיאל יטרדנטס ןורא 2.08.09.0140
ללוכ לוענמ םע ןוילעו דוסי עבצב עובצ הובג
יללכה טרפמב טרופמכ דויצ לולכי ןוראה .טלז

'פמוק 1  50.00.01.80 ףיעס 80

002MF יוביכ זג םע ג"ק 2 לש יוביכ ףטמ 'חי  1  2.08.09.0150

'מ 1 בחורב הובג חתמל דדובמ ימוג חיטש רטמ  3  2.08.09.0160

'פמוק 3  ג"מ רדחב הנגה תקראה 2.08.09.0170
90.80.2 קרפ תתב הרבעהל

0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי    מ"עב הסדנה    .ל .א .ד

קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../035 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     035  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

ףיעס י"פע הרהזא יטלש תכרעמ 2.08.09.0180
'פמוק 1  יללכה טרפמב 8.א 50.00.01.80

טולישו םילוענמ ,האייחהו תוחיטב תוארוה 2.08.09.0190
,ו ,ה 3.ב 50.00.01.80 ףיעס י"פע - רדחב

'פמוק 1  יללכה טרפמב

ההובג תיטגרנא תוליעי לעב קפסה יאנש 2.08.09.0210
,TPGD תנגה ללוכ םוטא ,AVK0521 קפסה

VK4.0/42 חתמ 'חי  2 

ירסממו ןומיס תוירונ ללוכ TPGD דוקיפ תבית 2.08.09.0220
MAUEL 'חי  2 

DALC LATEM הובג חתמ את 2.08.09.0230
,21.60.42-CZ-1AH-ECAS, רדסמל תפסות
,םרז ינשמ ,ףלשנ קספמ ללוכ ,E הנחתב םייק
יספל רוביח ללוכ ,516FER תינשמ הנגה

דוקיפו הנזה יחתמ ,VK22 הריבצ 'חי  1 

,תוקד 51 יוביג ןמז ,AVK51 קספ לא תכרעמ 2.08.09.0240
יזאפ דח אצומ 'חי  1 

,תוקד 51 יוביג ןמז ,AVK01 קספ לא תכרעמ 2.08.09.0250
יזאפ דח אצומ 'חי  1 

דווזמ AVK02 ,V032/004 שבי לדבמ יאנש 2.08.09.0260
חפ הנבמב 'חי  2 

,דוקיפ ,חכ ירוביח ,הנקתה ,,הלבוה ,חוטיב 2.08.09.0270
דבוע ןקתמכ ןימזמל הריסמו הקראהו תרושקת
09 קפסהב ZH004/ZH05 יתפועת ריממ לש

א"וק 'חי  17 

חול תללוכה ZH004 ריממל רוביח תדמע 2.08.09.0280
613SS תובית םע עובצ IC, תייצקורטסנוק
םורח הירטפ ןצחל ,העובצו תנוולוגמ הדלפ

4/04/004 האוושה ספו 66PI 'חי      14 

תכרעמב ובארב תנחת לש תמלשומ המשה 2.08.09.0290
'פמוק     1  ADACS הנשמ ןלבקכ ...........ידי לע ג"בתנ

,GWD ץבוקב ,VK22 ג"בתנ בא תינכת ןוכדע 2.08.09.0300
היצנימלב הקפה ,ובארב תנחת ןקתמ תפסות

'פמוק     1  001x051 תונחתב הנקתהל םיקתוע 4 ,מ"ס
הובג חתמ ינקתמ 90.80.2 כ"הס

0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי    מ"עב הסדנה    .ל .א .ד

קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../036 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     036  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י נ ק ת מ ל  ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  01.80.2 ק ר פ  ת ת 
ל מ ש ח 

,למשח תכימתל הדלפ תייצקורטסנוק 2.08.10.0010
ללוכ העובצו 819 י"ת תושירד יפל תנוולוגמה

םיגרבו רוביח יליפורפ ג"ק  50 

, םידבועמ ,ןבלוגמ, מ"מ 5 גורמ חפ יחטשמ 2.08.10.0020
, תהבגומה הפצירה לש םילנפכ םישמשמ

,פמוק טרופמכ ר"מ  12 
למשח ינקתמל שרח תורגסמ 01.80.2 כ"הס

ת ו י ת ש ת  ע ו צ י ב  11.80.2 ק ר פ  ת ת 
ם י ל ו ל ס מ  ת ר ו א ת ל 

תויבח ןיב )תו(רוניצ רובע הלעת תריפח 2.08.11.0010
מ"ס 52 דע בחורב ,לולסמה ילושב הרואת
ןוטבב יולימ תוברל ,מ"ס 07 דע קמועבו

CLSM רטמ  550 

י"ת מ"מ 57 רטוקב חישק ןליתאילופ רוניצ 2.08.11.0020
קפוסמ ,11 ע"קי 1351 י"ת וא 6 גרד 994
םירבחמ אלל םימלש םיעטקב ןקתומו םילילסב
תוברל ,תוחושהו תויבחה ןיב הנכומ הריפחב

תווצק תמיטאו הכישמ טוח רטמ  1,100

העוקש הנקתהל ,לולסמ תרואתל סוסיב תיבח 2.08.11.0030
06 קמועב ,61" רטוקב ,)C868-L( העסמב
תואיצי 4 תוברל ,םח ץבאב תנוולוגמ ,מ"ס
,ןוט 09 ,1" הדלפ הסכמ ,מ"מ 57 תרנצל
םיגרב ,המיטא יקקפ ,תרנצל המיטא תוימוג
תועלצ ,מ"מ 91 ןוילע ןגוע ,קושיח ,דלח-לא

תינכת יפל ןוגיע 'חי  11 

העוקש הנקתהל ,לולסמ תרואתל סוסיב תיבח 2.08.11.0040
57 קמועב ,61" רטוקב ,)C868-L( העסמב
תואיצי 4 תוברל ,םח ץבאב תנוולוגמ ,מ"ס
ןוט 09 ,1" הדלפ הסכמ ,מ"מ 57 תרנצל
םיגרב ,המיטא יקקפ ,תרנצל המיטא תוימוג
תועלצ ,מ"מ 91 ןוילע ןגוע ,קושיח ,דלח-לא

תינכת יפל ןוגיע 'חי  2 
םילולסמ תרואתל תויתשת עוציב 11.80.2 כ"הס

למשח תודובע 80.2 כ"הס
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי    מ"עב הסדנה    .ל .א .ד

קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../037 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     037  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו ב י כ ו  ש א  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  43.2 ק ר פ 

י ו ב י כ  ת ו כ ר ע מ  10.43.2 ק ר פ  ת ת 
ם י ר י ח נ  ,ם י נ ק ת ה  ,ם י ז ר ב  - ת ו י ט מ ו ט א 

היהת טקיורפה חטשב ןקתותש א"ג תכרעמ
עוציב ,ג"בתנב תמייקה תכרעמה לש הבחרה
הנשמ ןלבקכ ג"בתנב רשואמ ןלבק ידי לע

ירמוחב שא ירבעמ וא למשח תוחול םוטיא 2.34.01.0010
סוחד  םיעלס רמצ תמגודכ םיינקת המיטא
ות לעב SBK תמגודכ רמוחב הבוגמו הפוצמ
םילבכה יופיצ ללוכ ,ר"מל ריחמה ,םאות ןקת

שרדנכ ר"מ  20 

'פמוק 1  O/I652 תנעוממ תבשחוממ תילטיגיד תזכר 2.34.01.0020

םייטמוטוא םייוביכ תלעפהל יוביכ סיטרכ 2.34.01.0030
'פמוק 4  למשח תונוראב

הרקיתב ןקתומ ןעוממ יגולנא יטפוא ןשע יאלג 2.34.01.0050
למשח חולב וא תיטסוקא הרקתב וא 'חי  60 

ןעוממ יגולנא םוח יאלג 'חי  2  2.34.01.0055

יאלגה סיסבב תירונל הליבקמ  ןומיס תירונ 2.34.01.0080
הרונל יאלגהמ רוניצו לבכ רוביח תדוקנ ללוכ 'חי  30 

ילמשח דויצ תלעפהל הרקב תדיחי 'חי  3  2.34.01.0100

חולל MF-002 - ב יטמוטוא יוביכ תכרעמ 2.34.01.0140
MF-002 זג םע לכימ ללוכ ,ךומנ חתמ למשח
יריחנ ,תרנצ ,הלעפה תידי ,שרדינכ חפנב
לכו ,יוביכה תלעפהל בוהצ ינדי ץיחל ,זג רוזיפ
חפנ ,תוציחמ םע חול .םישורדה םירזיבאה

'פמוק 2  ק"מ 8 -כ חולה

חולל MF-002 - ב יטמוטוא יוביכ תכרעמ 2.34.01.0150
MF-002 זג םע לכימ ללוכ ,ךומנ חתמ למשח
יריחנ ,תרנצ ,הלעפה תידי ,שרדינכ חפנב
לכו ,יוביכה תלעפהל בוהצ ינדי ץיחל ,זג רוזיפ
חפנ ,תוציחמ םע חול .םישורדה םירזיבאה

'פמוק 7  ק"מ 3 דע חולה

לעב לבכב םירוזש םיטוח גוזב יוליג תדוקנ 2.34.01.0170
תדוקנל ריחמ .ר"ממ 8.0 ךתחב ,לופכ הטעמ
טלש רפוצ ,ץנצנ ,ןומיס תרונמ ,ץחל  ,יאלג
רבעמ ןוראמ 'דכו המירז שגר ,יוניפ1יוביכ

מ"מ 52-02 תרנצב ,בורק רזיבאמ וא יתמוק 'קנ      120 

3/0221 י"ת יפל תימוקמ םירוביח תספוק 'חי      2  2.34.01.0180
10.43.2 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../038 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     038  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

תוברל ןקתמ לש הלעפהו תרוקיב ,הקידב 2.34.01.0190
ץעוי לומ תילועפת הקידב ,םינקתה ןוכמ רושא
,םיקותינ ,םינצחל תלעפה ללוכ תוחיטב

תולקת ספא - יפוס רושיא דע ,ןשע תונולח 'חי      1 

יוליג תכרעמ לש םלשומ היצרגטניאו רוביח 2.34.01.0200
ללוכ תמייק IMH תכרעמל טקיורפה לש שא
תוולנ תודובעו רזעה ירמוח לכו תזכרה תינכת

'פמוק 1  טלפמוק תכרעמה תלעפהל

תמייקה 0008MM תיפרג הגוצת ןוכדע 2.34.01.0210
'פמוק 1  ג"בתנב

לחשומ יוליגל ןיירושמ ךתחב יטפוא םיביס לבכ 2.34.01.0220
ךרעמל תכרעמה רוביח ,תמייק תיתשת תרנצב

ג"בתנ יללכ יוליג רטמ  350 

תיתשתב ןקתומ יעקרק תת 8.0x2 יוליג לבכ 2.34.01.0230
םינוש םינקתמ ןיב תמייק עקרק תת רטמ  300 

םיריחנ ,םינקתה ,םיזרב - תויטמוטא יוביכ תוכרעמ 10.43.2 כ"הס

יוביכו שא יוליג תוכרעמ 43.2 כ"הס
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי    מ"עב הסדנה    .ל .א .ד

קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../039 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     039  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ק ל ד  י ו ו ק  83.2 ק ר פ 

ו ק  ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  10.83.2 ק ר פ  ת ת 
ה ד ו ב ע ה  ע ט ק מ  ר ו ב ע  ה ל ו ע פ ל  ה ב ש ה ו 

שיבכ תוילכמ תועצמאב וקמ קלד זוקינ 2.38.01.0010
לש רוזיאבו םואתב ,םילכמ תווחב תונוסחאו

.מ"עב הפועת יסכנ תרבח ק"מ 

ינכטה טרפמה יפל TSET KAOS עוציב 2.38.01.0020
קלדה עוקיש ,קלדב וקה יולימ - ףרוצמה
רדגוהש עטקמה זוקינ ,םימי רפסמ ךשמב
םילכימה תווחל הרבעה ,שיבכ תוילכימל
תרבח לש רושיאבו םואתב קלדב לופיט ףרוצל
4" תורוניצ לש תחפעס .מ"עב הפועת יסכנ

.תשר י"ע קפוסתזוקינה תדוקנל תורבחתהל ק"מ 

- 3655 ל"סד ןקת יפל קלדל הדבעמ תקידב 2.38.01.0030
ילאנויצפוא ףיעס 'חי 

ףיעס .םילכימה תווחב םיננסמ טס תולע 2.38.01.0040
קלדה ןוניסב ךרוצ היהיו הדימב ילאנויצפוא

םיווקהמ באשנש 'חי 

,םירק םיכותיח ,תמייק 81" קלד תרנצ קוריפ 2.38.01.0050
תעינמ ללוכ וקה ךותיח ,שאב שומיש אלל
יפל וק עטק לכ יוקינ ןכו קלדה תויראש ףוטפט
גפוס שאר םע תלוחשמ תרבעה ידי לע ותמרה
רתאל יוניפו ,קלד תויראש ףוטפט תעינמל

השרומ רטמ 

םיכותיח ,םיטיפל תמייק6" קלד תרנצ קוריפ 2.38.01.0060
לוכ וקה ךותיח ,שאב שומידא לל "םירק"
עטק לכ יוקינ ןכו קלד תויראש ףוטפט תעינמ
םע תלוחשמ תרבעה ידי לע ותמרה ינפל וק
יוניפו קלד תויראש ףוטפט תעינמל גפוס שאר

השרומ רתאל רטמ 
הדובעה עטקמ רובע הלועפל הבשהו וק זוקינ תודובע 10.83.2 כ"הס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.83.2 ק ר פ  ת ת 

יקנ ,יטרניא לוח רוזיפו יולימ ,הלבוה ,הקפסא 2.38.02.0010
הבוגל דע תרנצה ןופידל ,ינגרוא רמוח לכמ
.תופיפצ תקידב תוברל .תרנצה  לעמ מ"ס 03
הלעתב לוחה חפנ יפל םולשת ךרוצל הדידמה
םירושיאה לכ תלבק ללוכ קודיה רחאל

לוחה תקידב לע םישורדה ק"מ 

20.83.2 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../040 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     040  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

בלשה רחאל רוניצה ךרואל יוהיז טרס תסירפ 2.38.02.0020
לעמ מ"ס 02 הבוגב רזוח יולימ לש ןושארה

רוניצה דוקדוק רטמ 
רפע תודובע 20.83.2 כ"הס

ת ב ח ר ב  ת ר נ צ  ת ו ד ו ב ע  30.83.2 ק ר פ  ת ת 
ו ב א ר ב 

יולימו הריפח םיללוכ תרנצה יפיעס לכ :הרעה
+ תרנצה לעמו ידיצב ,תחתמ לוח לש רזוח
MSLC טרפל םאתהב הריפחה תיתחתל דע
YYYY רפסמ

תכתורמ ,רפת אלל תיעקרק תת קלד תרנצ 2.38.03.0010
TRADNATS B EDARG L5 81" רטוקב
IPA הפוצמו מ"מ 3 יבועב וירט יופיצב הפוטע
,השיכר ללוכ .תימינפ יסקופא עבצ תכרעמב
תינכות יפל הבכרהו הקפסא
8994-XXX-XXX תוברלו םירזיבא ללוכ
,תוצווכתמ תועירי תועצמאב הפיטע תמלשה
הפיטעה לכל רוטקטיד ידילוה תקידב עוציב

)ךותיר ללוכ אל( ץחל ןחבמו רטמ 

6" רטוקב ל"נכ רטמ  2.38.03.0020

רטוק/'ץניא הדידמה תדיחי .קלד תרנצ ךותיר 'חי  2.38.03.0030

תוברל הבחרב ןטובמ טלפמוק קולדת את 2.38.03.0040
'פמוק הסכמ

קולדת םותסש לש הנקתהו הקפסא ,שכר 2.38.03.0050
4*"6" רטוקב  )LVHGX( 'חי 

רטוקב שדח וק תפיטשו תינמז תדוכלמ רוציי 2.38.03.0060
תדוכלמ רוצייל םירמוח שכר תוברל 81"

'פמוק ךולומ תקפסאו
ובארב תבחרב תרנצ תודובע 30.83.2 כ"הס

י ש א ר  ו ק ל  ה ב ח ר  ר ו ב י ח  40.83.2 ק ר פ  ת ת 
ת ו ח ו ש  +

רזיבא תנקתהו לופיט ,תקפסא ,תשיכר 2.38.04.0010
PLDICO  WELD ENDS COUPLING

'פמוק 81" רטוקב

'פמוק 21" רטוקב ךא ל"נכ 2.38.04.0015

40.83.2 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../041 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     041  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

,81" םיינדי םיפוגמ 2 :תללוכ תושדח תוחוש 2.38.04.0020
תסנכהל חתפ ,81" רטוקב BBD דקופמ ףוגמ

'פמוק ךולומ

'פמוק PH תחוש 2.38.04.0040

'פמוק PL תחוש 2.38.04.0050
תוחוש + ישאר וקל הבחר רוביח 40.83.2 כ"הס

י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  50.83.2 ק ר פ  ת ת 

הדובע להנמ ע"ש  2.38.05.0010

ךותיחל ןקתמ וא תכתר ללוכ ךתר ע"ש  2.38.05.0020

רנצ וא רגסמ ע"ש  2.38.05.0030

טושפ לעופ ע"ש  2.38.05.0040

ע"ש וא 059 ינפוא העי ע"ש  2.38.05.0050

ע"ש וא  922RELLIPRETAC  רפחמ ע"ש  2.38.05.0060

ע"ו וא  3BCJ  ןורפחמ ע"ש  2.38.05.0070

ףונמ םע תולבוהל רליירטימס תיאשמ ע"ש  2.38.05.0080

רטמ 52 עורז םע ןוט 001 דע ףונמ ע"ש  2.38.05.0090

יאלמשח ע"ש  2.38.05.0100
י'גר תודובע 50.83.2 כ"הס

קלד יווק 83.2 כ"הס
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי    מ"עב הסדנה    .ל .א .ד

קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../042 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     042  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ק ב  ת כ ר ע מ  93.2 ק ר פ 

ת ו ח ו ל  10.93.2 ק ר פ  ת ת 

דחוימה טרפמל םאתהב  הרקב חול הנבמ 2.39.01.0010
םגד לטיר הנבמב ןוראמ , הרקבו למשח חולל
8ST  אתמ יונב תוקרפתמ תונפד תותלד םע
:לולכ הנבמה ריחמב .0021*0012*004 : דחא
לכ ןכו םיטלש הריבצ יספ ,םיקדהמ ,םייוסיכ
רדגוה אלו חולה לש תמלשומה ותינבל שרדנה
051 הבוגב לקוצ ללוכ.םירחא םיפיעסב
תוינכת תאצוה .רדגומה הנבמה רובע םיאתמ

'פמוק 1  .חולה עוציב רחאל תוינכתה תמאתהו עוציבל

'פמוק 1  .0001*0012*004 : לדוגב חול םלוא ל"נכ 2.39.01.0020

וא סנמיס תרצות  A01  CDV42 בצוימ קפס  2.39.01.0030
'פמוק 2  אדבמל וא רדיינש

A02- CAV032- 032FV  :םגד םיקייפס קרופ 2.39.01.0040
'פמוק 3  . OBO   תרצות 

( N+P1 N06C  תמגודכ ריעז טמוטוא יצח 2.39.01.0050
'פמוק 2  C וא B ןייפוא A23 דע  )ספאה קותינ םע

ןר'ז ןלרמ  - תרצות  תמגודכ ריעז טמוטוא יצח 2.39.01.0060
 H06C תרצות  וא    BBA  דע - םוחת

'פמוק 10  (10KA) 1*16A

'פמוק 40  רזע עגמ אלל - B/A4    דע   םלוא ל"נכ 2.39.01.0070

ריחמב רקבה יסיסב לש רוביחו הנקתה 2.39.01.0080
שרדנה לכ רדגומ רקבה סיסב תנקתה
O/I ירוביח דבלמ סיסבה רוביחו הנקתהל

'פמוק     5  )ןימזמה י"ע קפוסי רקבה( .דרפנב םירדגומה

תרושקת ריממ תדיחי רוביחו הנקתה, הקפסא 2.39.01.0090
'פמוק     1  2002CTE בח תרצות'  CETAS

רוביחה .רקב  חולב  ילטיגיד  O/I טווח תדוקנ 2.39.01.0100
קדהמה ןיבל רקבה סיטרכ ןיב רוביחכ רדגומ
רקבה יסיטרכ( .דרפנב רדגוה אלו שרדנה לכו
סקינפ קדהמ ללוכ ריחמה )ןימזמה י"ע וקפוסי

'פמוק     720  N5.2KU וא N5.1KU םגדמ אוהש לכ

'פמוק 8  יגולנא ךא ל"נכ 2.39.01.0110

רובע KTM 5KKU םגדמ יתמוק וד קדהמ 2.39.01.0120
קותינ "ןיכס" םע דחא בטוק יגולנא דויצ ירוביח

'פמוק 8  תוקידב יכרצל

10.93.2 קרפ תתב הרבעהל
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי    מ"עב הסדנה    .ל .א .ד

קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../043 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     043  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

30.0  תושיגר A04*2  דע A םגד תחפ רסממ 2.39.01.0130
'פמוק     2  ןר'ג ןלרמ תרצות תמגודכ 3.0  וא

:  ללוכ  ...................... םגד - דוקיפ רסממ 2.39.01.0140
חתמ . ץוליא ןולגד ,רוביח טקוס, ןומיס דל

'פמוק     5  . רדיינש תרצות  CDV42 וא CAV022 לילס

CD42 :םגד סקינפ תמגודכ רסממ קדהמ  2.39.01.0150
CSR-CLP-CD-V42/12 רסממ וא
CAV022. לכו רסממ קדהמה ללוכ ריחמה

'פמוק 10  שרדנה

'פמוק 3  םיבטק ינש A61*2  2.0.1 טקפ דוקיפ ררוב 2.39.01.0160

'פמוק 10  DELITLOM V42 ןומיס תרונמ 2.39.01.0170

תלעפהל ON/CN  עגמ חולל טטסומרט 2.39.01.0180
'פמוק 2  הארתה וא ררוואמ

תרצות חולה ךותב ריווא תיצלוקריסל ררוואמ 2.39.01.0190
'פמוק 2  . לטיר

'פמוק 4  תלד  לע הנקתהל  מ"מ 22  ןצחל 2.39.01.0200

'פמוק 6  הליסמ ספ לע הנקתהל ירלודומ עקש 2.39.01.0210

'פמוק 3  הקלדה ץיווסורקימו ,LP-9   תרונמ 2.39.01.0220

ללוכ ISEH5KU םגד  דל םע ךיתנ קדהמ 2.39.01.0230
'פמוק 10  )שרדנל םאתהב( רדגויש םיאתמ ךיתנ

תוחול 10.93.2 כ"הס

BJ - ם י ר ו ב י ח  ת ו א ס פ ו ק  20.93.2 ק ר פ  ת ת 

לכ ,תרחא שרופמב רמאנ אל םא !!! הרעה
הנקתה , הלבוה ,הקפסא ללוכ רדגומה דויצה
הנבמה ריחמב -  אוהשלכ BJ תבית . הלעפהו
תנקתהל תוליסמ , הבכרה תטלפ  :  ללכנ
שרדנה לכו םיקדהמ , טוויח תולעת , םיקדהמ
ללוכ דרפנב רדגומ אלו BJ -ה תביתל
הרוביחו םלשומ ןפואב הביתה התנקתה
םיקדהמ ללוכ וניא ריחמה . הנזהה רוקמל
ךיתנ יקדהמו ןיכס יקדהמ ןוגכ םידחוימ
דרפנב םירדגומה

הבית - ללכנ הנבמה ריחמב אוהשלכ BJ תבית 2.39.02.0020
לש ............ םגד  008*006*003  תודימב 

'פמוק     1  LATIR  - 45  תומיטא תגרד ,  תכתמPI .
20.93.2 קרפ תתב הרבעהל

0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי    מ"עב הסדנה    .ל .א .ד

קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../044 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     044  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

הבית - ללכנ הנבמה ריחמב אוהשלכ BJ תבית 2.39.02.0030
לש  ............ םגד  008*006*003  תודימב 

'פמוק 1  LERAS  - 45  תומיטא תגרד , רטסאילופPI .

- ללכנ הנבמה ריחמב אוהשלכ BJ תבית 2.39.02.0040
: תודימב , הפוקש  IC   תספוק

'פמוק 17  . 45PI  תומיטא תגרד  052*053*051

: תודימב , הפוקש  IC   תספוק -םלוא ל"נכ 2.39.02.0050
'פמוק 17  . 45PI  תומיטא תגרד  052*571*051

BJ - םירוביח תואספוק 20.93.2 כ"הס

ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  30.93.2 ק ר פ  ת ת 

ןקת יפל םילבכל סחייתמ ןלהלד תויומכה בתכ
ינקתל םיאתמו 1  קלח 9371 ילארשי

1-233-CEI  )ריחמה.)דוקיפו חכ םילבכה לכ
םיכילומהו םילבכה לש רוביחו הנקתה ללוכ
תולעתב( יאולה תודובעו  רזעה ירמוח לכ ללוכ
ויתוצק ינשב ןמוסי  לבכה .)רחא ןקתהב וא
טרס  OMYD תועצמאב אמייק - רב ןומיסב
בכרומ לכה .תינכתל םאתהב בוהצ ןומיס
שומישל ןכומו רבוחמ

, 1RF-YX2N  :גוסמ הנזה ילבכ

'פמוק 100  3*5.2   לבכ 2.39.03.0030

'פמוק 100  3*5.1   לבכ 2.39.03.0040

, 1RF-YCX2N  :גוסמ םיככוסמ דוקפ ילבכ
וילאמ הבכ לבכה הטעמ רפסוממ שימג

'פמוק 1,600 3*5.2   לבכ 2.39.03.0060

'פמוק 100  3*5.1   לבכ 2.39.03.0070

'פמוק 1,500 5*5.2  ךא ל"נכ 2.39.03.0080

'פמוק 5,000 61*5.2  ךא ל"נכ 2.39.03.0090

הבכ לבכה הטעמ רפסוממ שימג  דוקיפ לבכ
BAS :תמגודכ .  CEI-1-233  ןקת יפל וילאמ
יבג לע ןקתומה לבכ לש טלפמוק רטמל ריחמה
.רחא ןקתהב וא רוניצ שגמ

'פמוק 600  63 *1  דוקיפ לבכ 2.39.03.0110

30.93.2 קרפ תתב הרבעהל
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי    מ"עב הסדנה    .ל .א .ד

קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../045 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     045  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

'פמוק 600  42*1  ךא ל"נכ 2.39.03.0120

'פמוק 100  61*1   לבכ םלוא ל"נכ 2.39.03.0130

'פמוק 50  21*1   לבכ םלוא ל"נכ 2.39.03.0140

'פמוק 50  7*1  לבכ םלוא ל"נכ 2.39.03.0150

'פמוק 100  3*1 לבכ םלוא ל"נכ 2.39.03.0160

'פמוק 150  5.0*3   ךכוסמ לבכ  םלוא ל"נכ 2.39.03.0170
םיכילומו םילבכ 30.93.2 כ"הס

ה ר ק ב  ת ר מ ו ח  40.93.2 ק ר פ  ת ת 

ןימזמה . הרקבה תרמוח תרדגומ הז קרפב
. ןלבקל דויצה קפסל היצפואה תא רמוש
קרפ לוטיב ןיגב יוציפ שורדל לכוי אל ןלבקה
. ויקלח וא הז

----  M580 CPU 2.39.04.0020
'פמוק 1  - BMEP582040

Harsh RTU, 1 ETH/1 Serial ports 2.39.04.0030
'פמוק 1  BMXNOR0200H

REMOTE IO - COMPLETE+CABLE 2.39.04.0040
'פמוק 3  BMXXBE2005

M340 RIO DROP E/IP PERF 2.39.04.0050
'פמוק 1  BMXCRA31210

Fiber Converter MM/LC 2CH 100Mb 2.39.04.0060
'פמוק 2  BMXNRP0200

BACKPLANE - 12 SLOTS -ETH 2.39.04.0070
'פמוק 1  - BMEXBP1200

BACKPLANE - 12 SLOTS 2.39.04.0080
'פמוק 4  - BMXXBP1200

POWER SUPPLAY    17W 2.39.04.0090
'פמוק 3  - BMXCPS2010

POWER SUPPLAY    32W 2.39.04.0100
'פמוק 2  - BMXCPS3020

40.93.2 קרפ תתב הרבעהל
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי    מ"עב הסדנה    .ל .א .ד

קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../046 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     046  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

DIGITAL INPUT - 16DI, 24VDC 2.39.04.0110
'פמוק 35  - BMXDDI1602

OUTPUT - 16DO, 24VDC, 0.6A 2.39.04.0120
'פמוק 10  - BMXDDO1602

FRONT CONNECTOR -20 WAY 2.39.04.0130
'פמוק 50  - BMXFTB2010

הרקב תרמוח 40.93.2 כ"הס

ת ו נ ו ש  50.93.2 ק ר פ  ת ת 

עגמ . צ"מ 05-0 - ריק לע הנקתהל טטסומרט 2.39.05.0010
'פמוק 6  OC   ףילחמ

תונוש 50.93.2 כ"הס

הרקב תכרעמ 93.2 כ"הס
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי    מ"עב הסדנה    .ל .א .ד

קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../047 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     047  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ז ו ק י נ ו  ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15.2 ק ר פ 

ק ו ר פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15.2 ק ר פ  ת ת 

יוניפ םיללוכ הז קרפ תתבש יפיעס לכ :הרעה
רשואמ תלוספ רתאל

רמוחה יוניפו הנתשמ יבועב ןוטב תוטלפ קורפ 2.51.01.0010
רשואמ רתאל ר"מ  20,700

תועצמאב והשלכ יבועב טלפפסא חטשמ קורפ 2.51.01.0020
ףוצרק ר"מ  12,960

זוקינ תוחוש קורפ 'חי  4  2.51.01.0030

)םיאת + תשר( םינטלוק קורפ 'חי  20  2.51.01.0040

תוכרעמה ללוכ קלד תחוש קורפ 'חי  1  2.51.01.0050

תורשקתו למשח תוחוש קורפ 'חי  25  2.51.01.0060

קלד תכרעמ לש םיטיפ קורפ 'חי  23  2.51.01.0070

תכרעמ לש הובג/הוכמנ הדוקנ תחוש קורפ 2.51.01.0080
קלדה 'חי  3 

רטוקו קמוע לכב זוקינ תרנצ קורפ רטמ  700  2.51.01.0090

תרושקתו למשח יווק קורפ רטמ  400  2.51.01.0100

המוח קורפ רטמ  230  2.51.01.0110

דעוימ חתפה .תמייקה המוחב חתפ תחיתפ 2.51.01.0120
.בכר ילכ תאיציו תסינכל 'חי  1 

ינמז רעש תנקתה 'חי  1  2.51.01.0130

,םיפוגמ ללוכ 02" דע רטוקב םימ תרנצ קורפ 2.51.01.0150
םירזיבאו םיטנרדיה רטמ  250 

םייק טלפסא רוסינ רטמ  1,700 2.51.01.0160

ףדה תורדג קורפ רטמ  2.51.01.0170
קורפו הנכה תודובע 10.15.2 כ"הס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15.2 ק ר פ  ת ת 

רמוחה קוליסו רמוח גוס לכב הביצח וא הריפח ק"מ      42,900 2.51.02.0010

יחטשל ותרבעהו יתיסרח רמוח לש הריפח 2.51.02.0020
יולימ ק"מ  28,600

20.15.2 קרפ תתב הרבעהל
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי    מ"עב הסדנה    .ל .א .ד

קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../048 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     048  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

הרבעהו יופינ ,ירלונרג רמוח לש הריפח 2.51.02.0030
ללוכ ףיעסה .קודיהו רוזיפ ,יולימ יחטשל
תרימש ,םייקה רמוחה רומישל הנידע הריפח

.יולימה חטלש רמוחה תרזחהו ומוריעו רמוחה ק"מ  9,330

טפנ םע בברועמ ירלונרג רמוח לש הריפח 2.51.02.0040
רתאל רמוחה קוליסו טפנ יקיקזתו

רשואמ הכיפש ק"מ  9,000

מ"ס 02 קמועל תיתש דוביעו קודיה ר"מ  32,500 2.51.02.0050

יולימ קודיה ק"מ  14,300 2.51.02.0060

ןבא ירבש קודיהו רוזיפ - שלקב ק"מ  500  2.51.02.0070
רפע תודובע 20.15.2 כ"הס

- ת ו ש י מ ג  ת ו ע י ס מ  30.15.2 ק ר פ  ת ת 
ה ל י ל ס 

מ"מ 2 יבועב תינמוטיב העירי ר"מ  25  2.51.03.0010

העיריה לעמ ררבנ יולימ רמוח - 'ג גוס עצמ 2.51.03.0020
תמטואה ק"מ  2,340

'א גוס עצמ ק"מ  9,000 2.51.03.0030

מ"וגא ק"מ  2,700 2.51.03.0040

זקנמ לוח ק"מ  1,500 2.51.03.0050

דוסי סוסיר ר"מ  9,900 2.51.03.0060

החאמ סוסיר ר"מ  9,900 2.51.03.0070

5 יבועב הנוילע טלפסא תבכש 2.51.03.0090
GP-07 ןמוטיב 57.0" ילמיסקמ רגרג םע מ"ס ר"מ  9,900

רגרג .מ"ס 5 יבועב תרשקמ טלפסא תבכש 2.51.03.0100
GP-86 ןמוטיב  57.0" ילמיסקמ ר"מ 

.מ"ס 7 יבועב הנותחת/תרשקמ טלפסא תבכש 2.51.03.0110
GP-86 ןמוטיב .1" ילמיסקמ רגרג ר"מ      9,900

,הריפחה ללוכ רטמ 5.1 קמועל יכנא ץיצח 2.51.03.0120
םע רזוח יולימו ,העיריה יירוביח ,העיריה

CLSM רטמ  525 

30.15.2 קרפ תתב הרבעהל
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי    מ"עב הסדנה    .ל .א .ד

קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../049 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     049  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה 

,הריפחה ללוכ רטמ 0.1 קמועל יכנא ץיצח 2.51.03.0130
םע רזוח יולימו ,העיריה יירוביח ,העיריה

CLSM רטמ  225 
הלילס - תושימג תועיסמ 30.15.2 כ"הס

- ת ו ח י ש ק  ת ו ע י ס מ  40.15.2 ק ר פ  ת ת 
ה ל י ל ס 

מ"ס  43 יבועב 05-ב ןוטב יחטשמ ר"מ  6,000 2.51.04.0010

מ"ס 13 יבועב 05 -ב ןוטב יחטשמ ר"מ  380  2.51.04.0020

םיעלוצמ הדלפ תוטומ ןוט  50  2.51.04.0030

ןיב תויפח ללוכ ריחמה .תעלוצמ הדלפ תותשר  2.51.04.0040
,תותשרה תכימתל םיפלספס ,תותשר

םידתיימה תכימתל םילספס ןוט  280 

ןליתאילופ תועירי יתשמ הדרפה תנרבממ 2.51.04.0050
תחא לכ מ"מ 4.0 יבועב ר"מ  22,600

םינוש םיגוסמ םירפת רטמ  12,260 2.51.04.0060

םידתיימ םילזרב ןוט  129  2.51.04.0070

רגרג .מ"ס 5 יבועב תאשונ טלפסא תבכש 2.51.04.0080
57.0" ילמיסקמ ר"מ  22,600

דוסי סוסיר ר"מ  22,600 2.51.04.0090

מ"וגא ק"מ  4,520 2.51.04.0100

'א עצמ ק"מ  15,820 2.51.04.0110

'ג גוס עצמ ק"מ  2.51.04.0120

זקנמ לוח ק"מ  3,390 2.51.04.0130

מ"מ 2 יבועב תינמוטיב העירי ר"מ  22,600 2.51.04.0140

,הריפחה ללוכ רטמ 5.1 קמועל יכנא ץיצח 2.51.04.0150
MSLC -ב רזוח יולימו העיריה ירוביח ,העיריה רטמ 

,הריפחה ללוכ רטמ 0.1 קמועל יכנא ץיצח 2.51.04.0160
MSLC -ב רזוח יולימו העיריה ירוביח ,העיריה רטמ 

הלילס - תוחישק תועיסמ 40.15.2 כ"הס
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קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../050 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     050  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  50.15.2 ק ר פ  ת ת 

יולימ ללוכ 5 סאלק מ"ס 521 רטוק זוקינ רוניצ 2.51.05.0010
( MSLC  וא )םוטיאל תחתמ( ןוטבב ריפחה

הריפח סלפמל דע )םוטיאה לעמ רטמ  200 

מ"ס 001 רטוקב ךא ל"נכ רטמ  250  2.51.05.0020

מ"ס 08 רטוקב ךא ל"נכ רטמ  100  2.51.05.0030

מ"ס 06 רטוקב ךא ל"נכ רטמ  100  2.51.05.0040

מ"ס 04 רטוקב ךא ל"נכ רטמ  540  2.51.05.0050

ןוטב יולימ ללוכ העסימה ינפב יליע ץוחמ זקנ 2.51.05.0060
וידדצמו זקנה תחת רטמ  860 

העסימה תובכש זוקינל םיררוחמ תרווניצ רטמ  1,290 2.51.05.0070

המיאתמה לזרב תקצימ תשר ללוכ הטילק יאת  2.51.05.0080
תודש תושר למס ללוכ F-009 םיסוטמ יסמועל

הפועתה 'חי  10 

ךלוכ ןוט 09 סמועל םימיאתמה זוקינ יאת 2.51.05.0090
תושר למס ללוכ F-009 לזרב תקצי הסכמל

הפועתה תודש 'חי  3 

ללוכ ןוט  04 סמועל םימיאתמה הטילק יאת 2.51.05.0100
D-004 לזרב תקצי תשר 'חי  10 

תר ללוכ ןוט 04 סמועל םימיאתמה זוקינ יאת 2.51.05.0110
D-004 לזרב תקצי 'חי  10 

ררוחמה זקנה תפיטעל לוח ק"מ  3,870 2.51.05.0120

לוחה תפיטעל ינכטואג דב ר"מ  9,030 2.51.05.0130
זוקינ תודובע 50.15.2 כ"הס

י נ מ ז  - ר ו ר מ ת ו  ה ע י ב צ  60.15.2 ק ר פ  ת ת 

'פמוק יפוס - רורמתו העיבצ 2.51.06.0020
ינמז - רורמתו העיבצ 60.15.2 כ"הס
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קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../051 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     051  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ר ע ש ו  ת ו ר ד ג  70.15.2 ק ר פ  ת ת 

יפל הדובעה ימוחת רודיג רובע :הרעה
םאתהב רודיגה תקתעה ללוכ םינושה םיבלשה
םולשתהו דרפנב םלושי אל עוציבה יבלשל
.םינושה הדיחיה יריחמ תרגסמב היהי םרובע
יטנמלאמ היושעה תיפקיה רדג לולוכי רודיגה
רטמ 58.1 הבוגב תשר רדג +JN הקעמ
.תשרה רדגל תורושק תילתלת תורדג שולשו

הסינכב םירעש ללוכ קודיב םחתמ :הרעה
אל םחתמה תמקה רובע .הדובעה רתאל
ותקזחאו ותמקה הרומתהו דרפנב םלושי

יריחמב הלולכ היהת עוציבה תפוקת לכ ךשמב
םינושה הדיחיה

ףדה תורדג רטמ  2.51.07.0020

םיסוטמה תבחר ןיב השדח המוח תמקה 2.51.07.0030
הינחה שרגמל רטמ  230 

םירעשו תורדג 70.15.2 כ"הס

ת ו נ ו ש  80.15.2 ק ר פ  ת ת 

אל .דבלב היצקורטסנוק( קלדה תכרעמל םיאת 2.51.08.0020
)םירזיבא ללוכ 'חי 

'פמוק 20  םיטיפ ביבס ןוטב תקיצי 2.51.08.0030

MSLC יולימ ךרוצל תורנצ ביבס ןוטב וא 2.51.08.0040
אלל( הנבמה תיתחת סלפמל דע הריפחה

)זוקינ תרנצ ק"מ  2,500
תונוש 80.15.2 כ"הס

זוקינו הלילס תודובע 15.2 כ"הס
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קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../052 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     052  מבנה 2  אופציה: רחבה מערבית, קו סניקה והעתקת חומה

כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75.2 ק ר פ 

ת ד מ ע ו  ב ו י ב  ,ם י מ  י ו ו ק  10.75.2 ק ר פ  ת ת 
ה פ י ט ש 

,םיטנרדיה תוברל תיפקה שא יוביכ תרנצ 2.57.01.0010
יווק תטסה ללוכ ,םינולגלגההו יוביכה תודמע

'פמוק     1  הינחב םימייקה יוביכו הכירצל םימ

'פמוק םיסוטמל הפיטש תדמעל תרנצ תודובע 2.57.01.0020

,תרנצ תוברל תיריוא הישעתמ הקינס וק 2.57.01.0030
'פמוק 1  םייקפוא םיחודיקו םירזיבא

הפיטש תדמעו בויב ,םימ יווק 10.75.2 כ"הס

בויבו םימ יווק 75.2 כ"הס
המוח תקתעהו הקינס וק ,תיברעמ הבחר :היצפוא  2 כ"הס
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קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../053 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     053  

כ"הס
העסה ביתנו תיחרזמ הבחר  1 הנבמ 

למשח תודובע 80 קרפ 

תוינבו תוקיצי ,תוריפח 10.80 קרפ תת 

םיליבומ 20.80 קרפ תת 

םיכילומו םילבכ 30.80 קרפ תת 

תונגהו תוקראה 40.80 קרפ תת 

ךומנ חתמו הרקבו גותימ תוחול 60.80 קרפ תת 

הרואת ןקתמ 80.80 קרפ תת 

רדג תויתשת ,תונכה ,םיקורפ תודובע 90.80 קרפ תת 

למשח תודובע 80 כ"הס 

קלד יווק 83 קרפ 

הדובעה עטקמ רובע הלועפל הבשהו וק זוקינ תודובע 10.83 קרפ תת 

רפע תודובע 20.83 קרפ תת 

ובארב תבחרב תרנצ תודובע 30.83 קרפ תת 

תוחוש + ישאר וקל הבחר רוביח 40.83 קרפ תת 

י'גר תודובע 50.83 קרפ תת 

קלד יווק 83 כ"הס 

זוקינו הלילס תודובע 15 קרפ 

קורפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת 

רפע תודובע 20.15 קרפ תת 

הלילס - תושימג תועיסמ 30.15 קרפ תת 

הלילס - תוחישק תועיסמ 40.15 קרפ תת 

זוקינ תודובע 50.15 קרפ תת 

ינמז - רורמתו העיבצ 60.15 קרפ תת 

םירעשו תורדג 70.15 קרפ תת 
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קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../054 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     054

כ"הס
תונוש 80.15 קרפ תת 

זוקינו הלילס תודובע 15 כ"הס 
העסה ביתנו תיחרזמ הבחר  1 כ"הס 

המוח תקתעהו הקינס וק ,תיברעמ הבחר :היצפוא  2 הנבמ 

למשח תודובע 80 קרפ 

תוינבו תוקיצי ,תוריפח 10.80 קרפ תת 

םיליבומ 20.80 קרפ תת 

םיכילומו םילבכ 30.80 קרפ תת 

תונגהו תוקראה 40.80 קרפ תת 

ךומנ חתמל הרקבו גותימ תוחול 60.80 קרפ תת 

םתנקתהו םירזיבא תודוקנ 70.80 קרפ תת 

הרואת ןקתמ 80.80 קרפ תת 

הובג חתמ ינקתמ 90.80 קרפ תת 

למשח ינקתמל שרח תורגסמ 01.80 קרפ תת 

םילולסמ תרואתל תויתשת עוציב 11.80 קרפ תת 

למשח תודובע 80 כ"הס 

יוביכו שא יוליג תוכרעמ 43 קרפ 

םיריחנ ,םינקתה ,םיזרב - תויטמוטא יוביכ תוכרעמ 10.43 קרפ תת 

יוביכו שא יוליג תוכרעמ 43 כ"הס 

קלד יווק 83 קרפ 

הדובעה עטקמ רובע הלועפל הבשהו וק זוקינ תודובע 10.83 קרפ תת 

רפע תודובע 20.83 קרפ תת 

ובארב תבחרב תרנצ תודובע 30.83 קרפ תת 

תוחוש + ישאר וקל הבחר רוביח 40.83 קרפ תת 

י'גר תודובע 50.83 קרפ תת 

קלד יווק 83 כ"הס 
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קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../055 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     055

כ"הס
הרקב תכרעמ 93 קרפ 

תוחול 10.93 קרפ תת 

BJ - םירוביח תואספוק 20.93 קרפ תת 

םיכילומו םילבכ 30.93 קרפ תת 

הרקב תרמוח 40.93 קרפ תת 

תונוש 50.93 קרפ תת 

הרקב תכרעמ 93 כ"הס 

זוקינו הלילס תודובע 15 קרפ 

קורפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת 

רפע תודובע 20.15 קרפ תת 

הלילס - תושימג תועיסמ 30.15 קרפ תת 

הלילס - תוחישק תועיסמ 40.15 קרפ תת 

זוקינ תודובע 50.15 קרפ תת 

ינמז - רורמתו העיבצ 60.15 קרפ תת 

םירעשו תורדג 70.15 קרפ תת 

תונוש 80.15 קרפ תת 

זוקינו הלילס תודובע 15 כ"הס 

בויבו םימ יווק 75 קרפ 

הפיטש תדמעו בויב ,םימ יווק 10.75 קרפ תת 

בויבו םימ יווק 75 כ"הס 
המוח תקתעהו הקינס וק ,תיברעמ הבחר :היצפוא  2 כ"הס 
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קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../056 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     056  

כ"הס
העסה ביתנו תיחרזמ הבחר  1 הנבמ 

למשח תודובע 80 קרפ 

קלד יווק 83 קרפ 

זוקינו הלילס תודובע 15 קרפ 

העסה ביתנו תיחרזמ הבחר  1 כ"הס 

המוח תקתעהו הקינס וק ,תיברעמ הבחר :היצפוא  2 הנבמ 

למשח תודובע 80 קרפ 

יוביכו שא יוליג תוכרעמ 43 קרפ 

קלד יווק 83 קרפ 

הרקב תכרעמ 93 קרפ 

זוקינו הלילס תודובע 15 קרפ 

בויבו םימ יווק 75 קרפ 

המוח תקתעהו הקינס וק ,תיברעמ הבחר :היצפוא  2 כ"הס 
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קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה   .../057 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/11/2017
דף מס':     057

כ"הס
העסה ביתנו תיחרזמ הבחר  1 הנבמ 

המוח תקתעהו הקינס וק ,תיברעמ הבחר :היצפוא  2 הנבמ 

כ"הס
 יללכ כ"הס 
מ"עמ %71 
מ"עמ ללוכ כ"הס 
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____________ _______________________________
ךיראתןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש

קובץ: צד מזרחי ונתיב הסעה 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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