
מ"עב ריוא גוזימ תוכרעמ -טבמ
1050339-770:סקפ 0050339-770:לט םהוש 5 תלוביש

 
םיסדנהמ הטינב לאכימ

 
14/06/2017 ת ו י ו מ כ  ב ת כ -ר ל י צ  ת פ ל ח ה  ל א י ר א  ם י י נ י ב  ת ב י ט ח 
דף מס':     001 לאירא ילבוי םייניב תביטח

ריוא גוזימ תכרעמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  ת ו ד ו ב ע  51 ק ר פ       
      
ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
הלבוה ,הנקתה,הקפסא םיללוכ םיריחמה      
לכ לש תמלשומ הלעפה ,תוסיוו,דויצה תפנהו      
.תוינכותבו ינכטה טרפמב ראותמכ תוכרעמה      
ימיכ יוקינב תכרעמה תפיטש םיללוכ םיריחמה      
טרפמה יפל תכרעמה חפנל ימיכ רמוח תפסוהו      
.ינכטה      
      
םע דבלב רוריקל ריוא יוביע םימ רוריק תדיחי     15.01.0010
רוריק ןוט 58 לש רוריק תקופתל ינורדיה טיק      
תרצות תמגוד תולעמ 53 ץוח יאנתב      
וא T4101 K XN םגד "הטנוומילק"      
    "SSOHR" רשואמ ע"וש וא "ריירק" וא  
* ESION WOL הדיחי*: ראשה ןיב תללוכה      
םיסחדמ* םילגעמ ינשב לורקס םיסחדמ      
ללוכ T&S םוח ףילחמ* םייטסוקא םיאתב      
ספליסו הזג תשובחת י"ע םוח ףילחמה תפיטע      
לכימ ללוכ הדיחיב תוינורדיה תובאשמ יתש*      
םאתמ*ישאר םרז קספמ*םירזיבאו תוטשפתה      
חול*קפסה לפוכ רופישל םילבק* תרושקת      
דוקיפו למשח ירוביח*םלשומ דוקיפו למשח      
םייציפק תודיער ימלוב*םימ תרנצ ירוביח*      
ינכט טרפמ יפל . 2" העיקשל "ןוסיימ" תמגוד      

                    1.00 'פמוק .תוינכותהו  
דויצ 10.51 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א ו  ם י מ  ת ר נ צ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
הרוחש הדלפמ  םימ תרנצ  הנקתהו הקפסא     15.02.0010
םילתמ תוברל 4" רטוקב רפת אלל 04 לוידקס      
תויופעסה, תותשק ללוכ אל ריחמה( םיקוזיחו      

                   40.00 .)'וכו רטמ   
      

                    4.00 .2" רטוקב ךא הרוחש הדלפ תרנצ ל"נכ רטמ  15.02.0020
      

                    2.00 .4/3" רטוקב ךא הרוחש הדלפ תרנצ ל"נכ רטמ  15.02.0030
      
הדלפמ רטוק רבעמ וא תופעתסה וא תשק     15.02.0040

                   15.00 .4" רטוקב 04 לוידקס הרוחש 'חי   
      

                    4.00 .תשר ימל  1 2/1" רטוקב 'ב גרד ןבלוגמ רוניצ רטמ  15.02.0050
      
תרוסמת םע 4" רטוקב םינגוא םע "רפרפ" זרב     15.02.0060

                    3.00 ."בכוכה" תרצות 'חי   
      

20.51.10 קרפ תתב הרבעהל        
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מ"עב ריוא גוזימ תוכרעמ -טבמ
1050339-770:סקפ 0050339-770:לט םהוש 5 תלוביש

 
םיסדנהמ הטינב לאכימ

 
14/06/2017 ת ו י ו מ כ  ב ת כ -ר ל י צ  ת פ ל ח ה  ל א י ר א  ם י י נ י ב  ת ב י ט ח 
דף מס':     002 לאירא ילבוי םייניב תביטח

ריוא גוזימ תכרעמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
"ביגש" תרצות ירודכ זרב הנקתהו הקפסא     15.02.0070

                    1.00 .2" רטוקב הבגומ שאר תידי םע לוחכ 'חי   
      

                    2.00 .1" רטוקב ןוקיר זרב ךא ל"נכ 'חי  15.02.0800
      
זרבו םיידגנ םינגוא ללוכ 4" רטוקב םימ ןנסמ     15.02.0900

                    1.00 .קקפ םע 2" רטוקב הקרוה 'חי   
      
םיידגנ םינגוא ללוכ 4" רטוקב AT תוסיוו זרב     15.02.1000
ללוכ ריחמה .הדידמה תודוקנל םיכיראמו      

                    1.00 .ןרציה רישכמ י"ע הקיפס תודידמ 'חי   
      
רטוקב םיידגנ םינגוא ללוכ ילג וד שימג רוביח     15.02.1100

                    2.00 ."ןוסיימ" תמגוד  4" 'חי   
      
4" רטוקב םיידגנ םינגוא ללוכ רזוח-לא םותסש     15.02.1110

                    1.00 ."בכוכה" תמגוד 'חי   
      
4" הלאקס םע רורחש זרב תוברל ץחל דמ     15.02.1120

                    2.00 .ןירצילג יולימו 'חי   
      

                    6.00 .תרנצב ןקתומ ןסיכ םע םוח דמ 'חי  15.02.1130
      

                    4.00 1" דע 2/1" םירטקב הדידמ ירישכמל תופומ 'חי  15.02.1140
      
2/1" רטוקב יטמוטוא ריוא רורחש םותסש     15.02.1150
קותינ זרב ללוכ דבלב IRA םגד לודג סופיטמ      

                    6.00 "1/2. 'חי   
      
רטוקב גגב תמייק םירק םימ תרנצל תורבחתה     15.02.1160
ןוקיר :רתיה ןיב ללוכ 4" דע       
ינוקית,ץחל תקידב יולימ,ךותיר,ךותיח,םימ      

                    1.00 'פמוק .תוינכותהו ינכט טרפמ יפל דודיב  
      
ןיב ללוכה תשר ימ תכרעמ תנקתהו הקפסא     15.02.1170
'מטא 8 ץחל רטיל 002 תוטשפתה לכימ:ראשה      

                    1.00 'פמוק .תוינכותו ינכט טרפמ יפל םירזיבאה לכו  
םירזיבאו םימ תרנצ 20.51 כ"הס          

      
ד ו ד י ב  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
ןתירואילופמ 4" רטוקב םימ תרנצל דודיב     15.03.0010
ןבלוגמ חפ ךותב קוצי מ"מ 05 יבועב  ףצקומ      

                   40.00 .מ"מ 6.0 יבועב ןבל רטמ   
      
      
      

30.51.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 1329-1   .../003 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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מ"עב ריוא גוזימ תוכרעמ -טבמ
1050339-770:סקפ 0050339-770:לט םהוש 5 תלוביש

 
םיסדנהמ הטינב לאכימ

 
14/06/2017 ת ו י ו מ כ  ב ת כ -ר ל י צ  ת פ ל ח ה  ל א י ר א  ם י י נ י ב  ת ב י ט ח 
דף מס':     003 לאירא ילבוי םייניב תביטח

ריוא גוזימ תכרעמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
ןתירואילופמ 2" רטוקב םימ תרנצל דודיב     15.03.0020
ןבלוגמ חפ ךותב קוצי מ"מ 05 יבועב  ףצקומ      

                    4.00 .מ"מ 6.0 יבועב ןבל רטמ   
      
סקלפמראמ 4/3" רטוקב םימ תרנצ דודיב     15.03.0030
תחירמו הזג תשובחת ללוכ מ"מ 52 יבועב      

                    2.00 .תובכש יתש גגילופ רטמ   
      
4" רטוקב תופעתסה וא תשק דודיב     15.03.0040
ךותב קוצי מ"מ 05 יבועב  ףצקומ ןתירואילופמ      

                   15.00 .מ"מ 6.0 יבועב ןבל ןבלוגמ חפ 'חי   
      
םותסש :ןוגכ 4" רטוקב תרנצ רזיבאל דודיב     15.03.0050
'וכו םימ הנומ ,שימג, ןנסמ ,רזוח לא,      
הזג תשובחת ללוכ מ"מ 52 יבועב סקלפמראמ      

                    8.00 .תובכש יתש גגילופ תחירמו 'חי   
      

                    1.00 . 2" רטוקב תרנצ רזיבאל ךא ל"נכ דודיב 'חי  15.03.0060
      

                    2.00 . 1" רטוקב תרנצ רזיבאל ךא ל"נכ דודיב 'חי  15.03.0070
      

                    6.00 . 4/3" רטוקב תרנצ רזיבאל ךא ל"נכ דודיב 'חי  15.03.0080
דודיב 30.51 כ"הס          

      
ם י ק ו ר פ  40.51 ק ר פ  ת ת       
      
ןיב ללוכה םירל'יצ רדח לש ריהז קוליסו  קוריפ     15.04.0010
םימ תרנצ *  םימ רוריק תדיחי* : ראשה      
*תוטשפתה לכימ* תובאשמ גוז* הירזיבאו      
תוטשפתה לכימ*דוקיפו למשח יקותינ      
. םילקימיכ םע שדחמ יולימו םימ ןוקיר*      
לכ קוליסו הליל תודובע תללוכ הדובעה      
לש ידוסי יוקינ,השרומ תלוספ רתאל םירמוחה      
אללו טלפמוק םולשתה .תלוספ יריישמ גגה      

                    1.00 'פמוק .הדידמ  
םיקורפ 40.51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 1329-1   .../004 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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מ"עב ריוא גוזימ תוכרעמ -טבמ
1050339-770:סקפ 0050339-770:לט םהוש 5 תלוביש

 
םיסדנהמ הטינב לאכימ

 
14/06/2017 ת ו י ו מ כ  ב ת כ -ר ל י צ  ת פ ל ח ה  ל א י ר א  ם י י נ י ב  ת ב י ט ח 
דף מס':     004 לאירא ילבוי םייניב תביטח

ריוא גוזימ תכרעמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ק ב ו  ל מ ש ח  ת ו כ ר ע מ  50.51 ק ר פ  ת ת       
      
הלעפהל םייק למשח חולב םייוניש     15.05.0010
השדח םימ רוריק תדיחי רובע  קוחרמ/בורקמ      
רוריק תדיחיל םרז קספמ* :רתיה ןיב ללוכה       
לכל םירסממ*תונגה ללוכ םימיאתמ םינעגמ*      
תודיחיל קוחרמ-בורקמ ינדי ררוב*םידויצה      
תדיחיל הלקת-הלועפ תוירונ*  רוריק      
תירונ*המיאתמ הלאקס םע רטמרפמא* רוריק      
תכרעמה תלעפהל תבש ןועש*SF הלקת      
הלעפה חולל האיצי* םינמז תוחולב      
הלועפל תוינכותבו טרפמב שרדנה לכו*קוחרמ      

                    1.00 'פמוק .הניקתו תמלשומ  
      
לכל )דוקיפו חכ( תמלשומ תילמשח היצלטסניא     15.05.0020
הסירפ * :רתיה ןיב ללוכ רוריקה תכרעמ      
למשח חולמ םישדח דוקיפו הנזה ילבכ רוביחו      
לבכ רוביח* השדחה רוריקה תדיחיל םייק      
קספמל דוקיפ* קוחרמ הלעפה חולל דוקיפ      
היצלטסניאה . האיפק ןגמ דוקיפ* המירז      
םע ןבלוגמ חפמ תולעתב רבעות תילמשחה      
תמלשומ הלועפל שרדנה לכו תוכימת,םיסכמ      

                    1.00 'פמוק .הניקתו  
      
ללוכ םימ רורק תכרעמל קוחרמ הלעפה תיחול     15.05.0030
תכרעמה לש הקספה/הלעפה :תוברל  טוויח      
לכו םימ רוריק תדיחיל הלקתו הלועפ תוירונ,      
הלועפל תוינכותבו ינכט טרפמב שרדנה      

                    1.00 'פמוק .תמלשומ  
      
ללוכ םימ תמירז קספמ תנקתהו הקפסה     15.05.0040

                    1.00 .טוויח 'חי   
      

                    1.00 .טוויח ללוכ האיפק ןגמ תנקתהו הקפסה 'חי  15.05.0050
הרקבו למשח תוכרעמ 50.51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ריוא גוזימ תודובע 51 כ"הס          
ריוא גוזימ תכרעמ כ"הס        
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מ"עב ריוא גוזימ תוכרעמ -טבמ
1050339-770:סקפ 0050339-770:לט םהוש 5 תלוביש

 
םיסדנהמ הטינב לאכימ

 
14/06/2017 )ז ו כ י ר ( ת ו י ו מ כ  ב ת כ -ר ל י צ  ת פ ל ח ה  ל א י ר א  ם י י נ י ב  ת ב י ט ח 
דף מס':     005 לאירא ילבוי םייניב תביטח

  
כ"הס  

ריוא גוזימ תכרעמ 10 הנבמ   
  
ריוא גוזימ תודובע 51 קרפ    
  
דויצ 10.51 קרפ תת     
  
םירזיבאו םימ תרנצ 20.51 קרפ תת     
  
דודיב 30.51 קרפ תת     
  
םיקורפ 40.51 קרפ תת     
  
הרקבו למשח תוכרעמ 50.51 קרפ תת     
  
ריוא גוזימ תודובע 51 כ"הס    
ריוא גוזימ תכרעמ 10 כ"הס   

 
  
כ"הס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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