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14/06/2020 זרכמ
מס':     001 דף יחרזמוינופצרוזאםורחתזירכתכרעמ-יליזרבח"היב

הדובעהםוחת-הרעה00קרפ

ריחמ
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

הדובעהםוחת-הרעה00קרפ

ינופצהרוזאהתאללוכ10הנבמבהדובעה
םינבמהללוכםילוחהתיבלשיחרזמהרוזאהו
:ןלהל
תותיכ,הירפס,דועיסלרפסתיב
הובגןוכיסבםיינישתאפרמ,
רדח,כ"לחןסחמ,שפנהתואירב,

תוחיטבהנבמ,דליהתוחתפתה,תואצרה
,עונישוןויכרא,םינסחמרוזא,ןוניגוהרובחת,

.הסדנהויבותינכטהקלחמ
יחרזמהוינופצהרוזאבתורצחהםיללכנףסונב
תיחפהלואםינבמףיסוהלישארןימזמה.

בתכבהדיחיהיריחמיונישאללםינבמ
.תויומכה

הדובעהםוחת-הרעה00כ"הס
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14/06/2020
מס':     002 דף יחרזמוינופצרוזאםורחתזירכתכרעמ-יליזרבח"היב

םורחתזירכתכרעמ53קרפ

ריחמ
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

םורחתזירכתכרעמ53קרפ

תויתשתותודוקנ1.53קרפתת

  190.00 'קנ הזירכלוקמרלתיתשתתדוקנ 35.1.010

   10.00 'קנ םורחןופורקמלתיתשתתדוקנ 35.1.020

    2.00 'קנ תישארהזירכתדמעלתיתשתתדוקנ 35.1.030

   18.00 'קנ םיאבכןופלטרוביחלהנכהעקשתדוקנ 35.1.040

הזירכדסמתנזהלעקשתדוקנ 35.1.050
    8.00 'קנ CEE \16A\230V

תויחנהלםאתהבתמלשומPIתשרתדוקנ 35.1.055
םילוחהתיבבתרושקתתקלחמלשטרפמו
ללוכהדוקנלדעותרושקתןוראמרוביחללוכ
רוביח,רשגמ,עקש,תובית,תרנצ,הליבכ
יוהיז,םיווקתוקידב,ןומיס,תרושקתדסמל
ןלבקהתוירחאב.טלפמוקהלעפהודועית,
לשתרושקתןלבקי"עתיתשתהעוציבןימזהל
תקלחמלצאהדובעהתארשאלוםילוחהתיב

   16.00 'קנ םילוחהתיבלשתרושקת

םע5.2X4ךתחבלתופמוךכוסמהזירכלבכ 35.1.060
תיתשתבהנקתהללוכשאןיסחEPLXדודיב
ריחמבלולכוניאשותיעקרקתתתמייק

1,500.00 רטמ .תודוקנה

השירדיפלרחאואםודאעבצבףכירמרוניצ 35.1.070
הלולכהניאשתיתשתרובעמ"מ52דערטוקבו

1,000.00 רטמ תודוקנהריחמב

תיתשתרובע1"דערטוקבןורירמרוניצ 35.1.080
1,000.00 רטמ תודוקנהריחמבהלולכהניאש

דעתודימבCVPהייושעםילבכתלעת 35.1.090
04x03ריקלדומצתנקתומהסכמםעמ"מ
ריחמבהלולכהניאשתיתשתרובעהרקת

1,000.00 רטמ תודוקנה

ןוולוגממ"מ1יבועבחפהייושעםילבכתלעת 35.1.095
תודימ.םיגרבקזוחמהסכמללוכןבלבעובצו

הרקתריקלדומצתנקתוממ"מ04x06הלעתה
הלולכהניאשתיתשתרובעימינפ\ינוציח\

  250.00 רטמ תודוקנהריחמב

1.53קרפתתבהרבעהל
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14/06/2020
מס':     003 דף יחרזמוינופצרוזאםורחתזירכתכרעמ-יליזרבח"היב

םורחתזירכתכרעמ53קרפ

ריחמ
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

תמייקחפישגמתרקתלשהריגסוהחיתפ 35.1.100
תויתשתעוציבךרוצלםירדחואןורדסמב
חפהישגמתרימשללוכהזירכתכרעמל
רמגבםוקמבהרזחםתנקתהוהדובעהךלהמב
בצמהתרזחהלועוציבלשורדהלכללוכעוציב

  200.00 ר"מ ותומדקל

ןורדסמבקלחסבגתרקתלשהריגסוהחיתפ 35.1.110
תכרעמלתויתשתעוציבךרוצלםירדחוא
רמגבהרזחהרקתהתריגסללוכהזירכ
לטכפש,ךרוצהיפלםישדחתוחול,עוציב
עוציבלשורדהלכתאללוכושדחמעבצו

  100.00 ר"מ ותומדקלבצמהתרזחהלו

קירפיביטרוקדסבגתרקתלשהריגסוהחיתפ 35.1.120
ךרוצלםירדחואןורדסמבקירפאלוא
תריגסללוכהזירכתכרעמלתויתשתעוציב
יפלםישדחתוחול,עוציברמגבהרזחהרקתה
לכתאללוכושדחמעבצולטכפש,ךרוצה

  100.00 ר"מ ותומדקלבצמהתרזחהלועוציבלשורדה

ואקולבםייושעהפצר\הרקת\ריקבחודיק 35.1.130
חודיק.הזירכתיתשתרבעמלגוסלכמןוטב
ןוקיתוםוטיאללוכמ"מ05דערטוקבםולהי

   44.00 'פמוק טלפמוקתיתשתהתרבעהרחאלחתפה

יפגאןיבםירבעמלששדחמהריגסוהחיתפ 35.1.140
רבעמלשורדהילאמנימחתפתחיתפללוכשא
שאבכעמרמוחבהריגסוהזירכהתיתשת
ריחמה.רשואמע"שואSBKתמגודםייתעשל

   30.00 'פמוק .שדחמורגסייווחתפיישםירבעמהתומכיפל

:היצפוא 35.1.150
רוזאבםיניינבןיבתיעקרקתתתישארתיתשת
ןסחמ\שפנהתואירב\םיינישתאפרמ(ינופצה
רובע)תותיכ\היירפס\תואצרהרדח\כ"לח
קמועבהריפחללוכהזירכילבכתנקתה
05X4תרנצ,מ"ס04בחורבומ"ס001
תוחוש,קודיהויולימ,הכישמילבחםעהרבוק
ףוצירתחיתפ,רטמ04לכמ"ס08רטוק
םילבכהתלחשהוןומיסיטרס,ףוצירתריגס,
קלחהתאללוכךרוארטמלריחמה-טלפמוק.

   50.00 רטמ .תוחושהלשיסחיה

1.53קרפתתבהרבעהל
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14/06/2020
מס':     004 דף יחרזמוינופצרוזאםורחתזירכתכרעמ-יליזרבח"היב

םורחתזירכתכרעמ53קרפ

ריחמ
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

:היצפוא 35.1.155
רוזאבםיניינבןיבתיעקרקתתתישארתיתשת
רוזא,ןוניגוהרובחת,תוחיטבהנבמ(יחרזמה
ויבותינכטהקלחמ,עונישוןויכרא,םינסחמ
ללוכהזירכילבכתנקתהרובע).הסדנה
מ"ס04בחורבומ"ס001קמועבהריפח
יולימ,הכישמילבחםעהרבוק05X4תרנצ,
רטמ04לכמ"ס08רטוקתוחוש,קודיהו
ןומיסיטרס,ףוצירתריגס,ףוצירתחיתפ,
רטמלריחמה-טלפמוק.םילבכהתלחשהו

  100.00 רטמ .תוחושהלשיסחיהקלחהתאללוכךרוא

תויתשתותודוקנ1.53כ"הס

יזכרמדויצ2.53קרפתת

תרקבללוכתיתקלחמ\תימוקמהזירכתזכר 35.2.020
בולישבתולקתחוויד,םינופורקמתרקב,םיווק
)דרוא(רתאבתמייקשאיוליגתכרעמ
ןקתלהמאתהבו61-45NEןקתהמאתהל
,םירבגמתוברל)11ףיעס3קלח(0221
XUAתוסינכ,ןעטמ,םורחירבצמתכרעמ
.קוחרמתרושקתבהזירכלועקרתקיזומל
W052X2דעקפסהבתוברלטרפמבראותמכ
ללוכSEV-0054WAPOSAPתמגודכ
הביתהךותבילארטניאםורחTTPןופורקימ

    8.00 'פמוק .טלפמוקתזכרהלש

טרופמכתילאטיגידתישארהזירכתדמע 35.2.029
םירוזא21דערובעינכטהטרפמב
תיללכםורחתאירק+םורחתועדוהינצחל+
רפסמלםאתהבהלעפהחולוןופורקימתוברל
יללכבצמבתוצרפתהלתורשפאללוכםירוזאה
ואOSAPתמגודתיללכםורחתזירכו

םגללוכ,ינכטהטרפמבראותמכרשואמע"ש
טלפמוקדוקיפהווידואהלבכלשרוביח
לבכהללוכאל(הזירכהתיזכרמבוהדמעב

    2.00 'פמוק )הדוקנריחמבםלושיש

ללוכ,תרקובמ,םורחתזירכתלעפהתדמע 35.2.035
הליענוץופינןולחםעהרוגסהביתבןופורקימ
טלפמוקדוקיפהווידואהלבכרוביחםגללוכ
לבכהללוכאל(הזירכהתיזכרמבוהדמעב
ואOSAPתמגוד)הדוקנהריחמבםלושמש
קלחםניאשםינופורקימרובע(.רשואמע"ש

    5.00 'פמוק )תוזכרהמ

2.53קרפתתבהרבעהל
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14/06/2020
מס':     005 דף יחרזמוינופצרוזאםורחתזירכתכרעמ-יליזרבח"היב

םורחתזירכתכרעמ53קרפ

ריחמ
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

ואוידואסרופרובעPIתחולשתלעפהלןוישר 35.2.100
   17.00 'פמוק EOPםילוקמר

I02FADNEMMOCתמגודכוידואסרופ 35.2.140
םודאעבצ(תרושקתתשרךרדקוחרמהצירפל

    7.00 'פמוק )'דכודקומבPIןופורקמואPIןופטנטסוא

יזכרמדויצ2.53כ"הס

םילוקמר3.53קרפתת

,6"רטוקבהרקתבעוקשהזירכלוקמר 35.3.010
ללוכינכטהטרפמבטרופמכW01דעקפסהב
יביטרוקדיתכתמלירגםעותוגרדםעוקיאנש
תספוקללוכתכמנומהרקתבהעוקשהנקתהל
תושירדפ"עהרקתהלעמהמוטאחפ

  110.00 'חי NFPA72

/הרקתלדומצהספוקבןקתומהזירכללוקמר 35.3.020
ינכטהטרפמבטרופמכW01דעקפסהבריק
יטסוקאלירגםעותוגרדםעוקיאנשללוכ

   40.00 'חי יתכתמ

ללוכ66PI-םוטאW03קפסהברפושלוקמר 35.3.030
ראותמכתינוציחהנקתהלילארגטניאוקיאנש
היהירפושה.הנקתהירזיבאללוכטרפמב
ע"שואOSAPתרצותWT-03RTתמגודכ

   25.00 'חי טרפמבראותמכרשואמ

דבוע,6"רטוקבהרקתבעוקשהזירכלוקמר 35.3.040
תילועפתהזירכלPIEOPתשרתיגולונכטב

   20.00 'חי DNEMMOCWCH01SLFAתמגודכדבלב

רובעהרקתעוקשהזירכלוקמרריחמלתפסות 35.3.050
תודימבומ"מ1יבועבןוולוגמחפמחול
ללוכמ"ס06x06תילרנימהרקתלתומיאתמ
הנקתהרובעלוקמרלםיאתמהרטוקבחדק
תרקתלקוזיחללוכתילרנימםישגמתרקתב

  100.00 'חי ןוטבה

ץנצנרובעהזירכלוקמרריחמלתפסות 35.3.060
   10.00 'פמוק טלפמוקהעימשילבגומרובערואיקזבה\

םילוקמר3.53כ"הס
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14/06/2020
מס':     006 דף יחרזמוינופצרוזאםורחתזירכתכרעמ-יליזרבח"היב

םורחתזירכתכרעמ53קרפ

ריחמ
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

תוקידבודועית5.53קרפתת

ןקתיפלשאיוליגתכרעמלומהיצרגטניא 35.5.010
ללוכתכמסומהדבעמרושיאללוכ0221
יוליגתזכרלתרבוחמתבותכתודיחיתנמזה
עוציבללוכםיווקתרקבוקשממךרוצלשא
תכרעמהלשתורשהקפסי"עהדובעה
תוירחאב.0221ןקתלםאתהב)דרוא(תמייקה
דועתורשהקפסםעםאתלוקודבלןלבקה
תושירדהתאונממלבקלוזרכמהךלהמב
ריחמה.תמייקהתכרעמהלאתורבחתהל
רבוחתשתירוזא\תימוקמתזכרלכרובע
וא/וםיווקתרקבתבוטלשאיוליגתכרעמל
שרדנכםירבגמתרקבוא/וםינופורקמתרקב

    8.00 'פמוק .טלפמוק0221ןקתב

חוקללהריסמוהכרדה,עמשתוקידב,הלעפה 35.5.020
הזהנבמבתוללכנההזירכהתוכרעמלכלש
השולשבןקתמירפסללוכתויומכהבתכלש
דאקוטואתוטטרושמתודעתוינכתוםיקתוע
םיטסהשולשותיטנגמהידמללוכ4102

    1.00 'פמוק .טלפמוקםיספדומ

רושיאלתכמסומהדבעמי"עתכרעמתקידב 35.5.060
ללוכשאיוליגתכרעמבםיווקתרקבורוביחה
ולגתיוהדימבםייוקילןוקיתוקדובהיוויל
תקפסאלדעשורדהלכללוכהקידבהךלהמב
תוכרעמהלכלריחמה(טלפמוקהקידבתדועת

    1.00 'פמוק )תויומכהבתכלשהזהנבמב

תוקידבודועית5.53כ"הס

םורחתזירכתכרעמ53כ"הס
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14/06/2020 )זוכיר(זרכמ
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כ"הס

הדובעהםוחת-הרעה00קרפ

הדובעהםוחת-הרעה00כ"הס

םורחתזירכתכרעמ53קרפ

תויתשתותודוקנ1.53קרפתת

יזכרמדויצ2.53קרפתת

םילוקמר3.53קרפתת

תוקידבודועית5.53קרפתת

םורחתזירכתכרעמ53כ"הס

כ"הס
יללככ"הס

מ"עמ%71

מ"עמללוככ"הס

____________                     _______________________________
ךיראתןלבקהתמתוחוהמיתח,םש

קובץ: 580-58-0031 4434889-40)6.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה


