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17/06/2015 תויומכ בתכ
דף מס':     001 א"וזימ-דועו הקיטובור תונשדח הדבעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ןולוחב הדבעמ ריווא גוזימ תפסות 51 קרפ      
      
.תורעה תמישר 0.51 קרפ תת      
      
רוטקורטסנוק ומאתמ איבהל ןלבקה לע      
עוציבו םימוטיא ,ןוטבה תוהבגה לכ רושיאל      
ל"נה םייקה הנבמה תורירבו תורקתב תורידח      
.ןלבקה יריחמב לולכ      
      
טרפמה)1 ******************************      
לכ )2 .תויומכה בתכמ דרפנ יתלב קלח הווהמ      
םא אלא ינכטה טרפמל ףופכב םניה םיפיעסה      
,לידגהל יאשר ןימזמה )3 .תרחא שרופמב רמאנ      
לכב תויומכה בתכ ךותמ תויומכ םצמצלו ןיטקהל      
.הדיחיה יריחמ תא תונשל ילבמ תומכ      
    ******************************  
      
דויצה לכ -:הרעה ******************************      
תומיטא תגרד לעב היהי אהי ןקתוי רשא ינוציחה      
    56PI, קספמ ןקתוי הבעמ תדיחי לכ דיל  
****************************** ןוחטב      
      
דויצה לכ -:הרעה ******************************      
הנקתהו הלבוה הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תומב םיפונמ שרדינה דויצה לוכ ללוכ      
****************************** . תוילוארדה      
      
דויצה לכ :הרעה ******************************      
הובגה תוכיא ילעב ויהי ונקתוי רשא םיפלחהו      
םתוניקתו םתנקתה ןיגב תוירחאהו רתויב      
.תינרדנלק הנש ךשמלו תללוכ אהת האלמה      
    ******************************  
      
ןלבקה :הרעה ******************************      
תושירד לכב הדימע לע שארמ בייחתמ הכוזה      
תויחנה+טרפמה י"פע עוציב ז"ולבו טרפמה      
****************.טקייורפה להנמ      
      
םיללוכ םיריחמה ******************************      
תורקיתו תופציר תוריקב םירבעמו םיבוציח עוציב      
תרזחהו העיבצו ןוטיבו םוטיא ללוכ אוהש גוס לכמ      
-חקפמה תויחנה פ"ע לכה ותומדקל חטשה      
םבצמל םתרזחהו שרדינכ תורקת קוריפ ללוכ      
**************** .םדוקה      

.תורעה תמישר 0.51 כ"הס          
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17/06/2015
דף מס':     002 א"וזימ-דועו הקיטובור תונשדח הדבעמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

א"וזמ דויצ 1.51 קרפ תת      
      
לש WA תמגוד ריואב לופיט תדיחי      15.1.010
לש הקיפסב רשואמ ךרע הווש וא הרטקלא      
    MFC 0051 - 4 רוביח ללוכ קמוע תורוש  

                    1.00 .םימ תרנצל 'חי   
      
תמגודכ A םלואל עבורמ יתרקת ריווא רזפמ     15.1.020

                    3.00 הנבמב םייקה 'חי   
      
תמגודכ  B  םלואל ךראומ יתרקת ריווא רזפמ     15.1.025

                    5.00 .הנבמב םייקה 'חי   
      
םייקה תמגודכ םוינימולא רזוח ריווא סירת     15.1.030

                    1.00 'פמוק הנבמב  
      
לש קפסהב הלעת/הדיחיב ילמשח םומיח ףוג      15.1.040
    WK 5.6-0.4, 3 דוקיפ ללוכ ,קפסה תוגרד  
לכו תילמשח היצלטסניא ,טטסומרת יפל      
הלעפהו דוקיפ חול ללוכ .תושורדה תוחטבהה      

                    1.00 'פמוק . שגרו  
      
יטסוקא ימרת דודיב םע 01" ירושרש רוניצ      15.1.050
רזפמל רוביחו חפ תלעתל שימג רוביח ללוכ      
קזוחיו דמצוי שרדינכ םימאתמה ללוכ      
הרקית לע חינהל ןיא הנבמ תיצקורטסנוקל      

                   30.00 . םיקוזיחב ןותחת יוסיכ חפ ללוכ . תקרפתימ רטמ   
      
דודיב םע 41" רזוח ריואל  ירושרש רוניצ      15.1.060
חפ תלעתל שימג רוביח ללוכ יטסוקא ימרת      
דמצוי שרדינכ םימאתמה ללוכ רזפמל רוביחו      
לע חינהל ןיא הנבמ תיצקורטסנוקל קזוחיו      
ןוחתחת יוסיכ חפ ללוכ. תקרפתימ הרקית      

                   32.00 . םיקוזיחב רטמ   
      

                    1.00 שא רפמד 'חי  15.1.070
      

                    1.00 .טוויח ללוכ בטימ 'בח לש ילטיגד טטסומרט 'חי  15.1.080
א"וזמ דויצ 1.51 כ"הס          

      
הירזיבאו תרנצ 2.51 קרפ תת      
      
אלל 1 4/1" רטוק רוחש 04 .קס הדלפ רוניצ     15.2.010
םוחב תונבלוגמ תוכימתו םילתמ ללוכ רפת      
םירבעמו תותשק ץוחו םינפ  דודיב ללוכ      

                   20.00 .שרדינכ רטמ   
      

                   20.00 .1 8/1" רטוק ל"נכ רטמ  15.2.020
      

                    2.00 C.F תדיחי לכל הריגס זרב 'חי  15.2.030
      

                    1.00 'פמוק .רודזורפב תמייק 2" תרנצל תורבחתה 15.2.040
הירזיבאו תרנצ 2.51 כ"הס          
ןולוחב הדבעמ ריווא גוזימ תפסות 51 כ"הס          
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17/06/2015 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     003 א"וזימ-דועו הקיטובור תונשדח הדבעמ

  
כ"הס  

ןולוחב הדבעמ ריווא גוזימ תפסות 51 קרפ   
  
.תורעה תמישר 0.51 קרפ תת    
  
א"וזמ דויצ 1.51 קרפ תת    
  
הירזיבאו תרנצ 2.51 קרפ תת    
  
ןולוחב הדבעמ ריווא גוזימ תפסות 51 כ"הס   

 
  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %81    
מ"עמ ללוכ כ"הס    
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ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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